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 דעם רבינ'ס  

ליכט      
ַא גּוְטן ַׁשָּבת ַפאר ַאֶלע ֶלעְכִטיֶגע ִקיְנֶדער.

ִמיר ְׁשֵטייֶען ׁשֹוין ֶעֶרב "ַׁשָּבת ְסִליחֹות". ְס'ִאיז ָדא ַא 
ַּבאַקאְנֶטע ִׂשיָחה פּון ֵהייִליְגן ֶרִּבי'ן "ָגאר ַמיין ַזאְך ִאיז 
רֹאׁש ַהָּׁשָנה", ְס'ִאיז ָדא ָנאְך ַא ִׂשיָחה פּון ֵהייִליְגן ֶרִּבי'ן, 
ַאז ְגַלייְך מֹוָצֵאי רֹאׁש ַהָּׁשָנה, ֶהעְרט ֶער ׁשֹוין ִווי ֶדער 
ַׁשָּמׁש ֶוועְקט אֹויף צּו ְסִליחֹות. פּון ִדי ִׂשיָחה ֶלעְרְנט 
ֶמען ַאז ִדי ֵהייִליֶגע ֶטעג פּון ְסִליחֹות ִאיז ׁשֹוין ַא ֵחֶלק 
פּון רֹאׁש ַהָּׁשָנה! ֶעס ֶוועְרט אֹויְך ַאזֹוי ֶגע'ַּפְסְק'ְנט ִאין 
ֲהָלָכה, ַאז פּון ֶדעם ֶעְרְׁשְטן ָטאג ְסִליחֹות ֵהייְּבט ִזיְך ׁשֹוין 
ָאן ִדי ָיִמים ַהּנֹוָרִאים, ֶעס ֶזעֶנען ָדא ַאֶזעְלֶכע ָוואס ִפיְרן 

ֶעְרְׁשְטן  ֶדעם  ִזיְך 
צּו  ְסִליחֹות  ָטאג 

ַפאְסְטן ִּביז ֲחצֹות.
ֶלעְכִטיֶגע  ַטייֶעֶרע 
ֶעְנק  ִאיז  ִקיְנֶדער, 
ַּבייֶגעַפאְלן  ַאָמאל 
ְפַראֶגע,  ִדי 
ֵהייְּבט  "ַפאְרָוואס 
ָאן  ַאֶלעָמאל  ֶמען 
צּו ָזאְגן ְסִליחֹות ַּביי 
ִדי ַאְׁשְּכַנִּזים ַדְווָקא 

פּון מֹוָצֵאי ַׁשָּבת?" ָוואס ָהאט ֵׁשייכּות ַׁשָּבת צּו ְסִליחֹות?

ֶעס ִאיז ַא ָמָׁשל צּו ַא ִאיד ָוואס ַהאְלט ַפאְרן ֲחתּוָנה 
ַמאְכן ַא ִקיְנד, ֶער ָהאט ִניְׁשט ִמיט ָוואס צּוצּוֵגיין צּו 
ֵאייֶנער  ְקַלאְּפט  ָטאג,  ָּפׁשּוְט'ן  ַא  ִאיְנִמיְטן  ֲחתּוָנה,  ִדי 
אֹויְפן ִטיר, ֶער ֶעְפְנט ִדי ִטיר, ְׁשֵטייט ָדאְרט ִניְׁשט ַקיין 
יט ִאים ַא ָקאְנֶוועְרט  ַּבאַקאְנֶטער ִאיד, אּון ֶדער ִאיד גִִ
ִמיט ֶגעְלט ָוואס ִאיז ֶגעֶווען ִאיֶּבעְרֶגענּוג צּו ֶדעְקן ַאֶלע 
הֹוָצאֹות פּון ִדי ֲחתּוָנה, ַפאְרְׁשֵטייט ִזיְך ַאז ֶדער ָאֶרעַמאן 
ֶוועט ֶוועְרן ִאיְנַגאְנְצן ַפאְרוואּוְנֶדעְרט אּון ַפאְרֶׁשעְמט, 
יט ִאיר ִמיר ַאַזא ְגרֹויֶסע סּוֶמע ֶגעְלט?!  ָוואס ֶעֶּפעס גִִ

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

כי תבא תשפ"א
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דער  
ריינער קוואל

ָלאִמיר ִזיְך ָאֶּבער ָפאְרְׁשֶטעְלן ַאז ֶדער ִאיד ָוואס ָהאט 
ֶגעְּבֶרעְנְגט ֶדעם סּוֶמע ֶגעְלט ִאיז ַזיין ַטאֶטע, ָוואְלט ֶדער 
ִקיְנד ִזיֶכער ִזיְך ִניְׁשט ַפאְרֶׁשעְמט אּון ָוואְלט ֶגענּוֶמען 
ָדאס ֶגעְלט ִמיט ְגרֹויס ְפֵרייד. ַפאְרָוואס? ַווייל ֶער ֵווייְסט 

ַאז ֵזיין ַטאֶטע ָהאט ִאים ֵזייֶער ְׁשַטאְרק ִליּב! 
ַׁשָּבת  ֶדעם  ֶגעְּבן  ֶגעָוואְלט  ָהאט  אֹויֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
ַפאר ִדי ִאיִדיֶׁשע ִקיְנֶדער ַפאר ַא ַמָּתָנה, ָאט ֶער ֶגעָזאְגט 
ִדי  ַפאר  ַמָּתָנה  גּוֶטע  ַא  ָהאּב  "ִאיְך  ַרֵּבינּו:  מֶֹׁשה  ַפאר 
ִאיְדן, ֶעס ִליְגט ַּבאַהאְלְטן ִאין ַמייֶנע אֹוְצרֹות, ֵגיי אּון ֵזיי 
מֹוִדיַע ַאז ִאיְך ִוויל ֵזיי 
ָדאס ֶגעְּבן." ִדי ַּכָווָנה 
ִאיז  ַּבאֶׁשעֶפער  פּון 
ֶגעֶווען, ַאז אֹויּב ֶוועט 
ֶער ֵזיי ְּפלּוְצִליְנג ֶגעְּבן 
ֵזיי  ֶוועְלן  ַמָּתָנה  ִדי 
צּו  ָדאס  ֶׁשעֶמען  ִזיְך 
ָנאְכֶדעם  ָנאר  ֶנעֶמען. 
ֶווען מֶֹׁשה ַרֵּבינּו ָהאט 
ֶדער  ַאז  ֶגעָזאְגט  ֵזיי 
ָהאט  אֹויֶּבעְרְׁשֶטער 
ֵזיי ָגאר ְׁשַטאְרק ִליּב אּון ִוויל ֵזיי ֶגעְּבן ַא ַמָּתָנה, ֶעְרְׁשט 
ַדאן ָהאְּבן ִדי ִאיְדן צּוִריק ַּבאקּוֶמען ַא ִליְּבַׁשאְפט צּום 
ַּבאֶׁשעֶפער, אּון פּון ָגאר ַא ָנאְנְטן ְפַרייְנד ִאיז ֶמען ְגֵרייט 

צּו ַּבאקּוֶמען ַא ַמָּתָנה ָאן ִזיְך ַדאְרְפן ֶׁשעֶמען.
ַאזֹוי אֹויְך ִדי ֶפעְרִציג ֶטעג פּון רֹאׁש חֶֹדׁש ֱאלּול ִּביז יֹום 
ַהָּקדֹוׁש ִדי ְיֵמי ָרצֹון, ָוואס ַדאן ִאיז ֶדער אֹויֶּבעְרְׁשֶטער 
מֹוֵחל ַפאר ַאֶלע ִזיְנד, ַּבאקּוֶמען ִמיר ֶגעַוואְלִדיֶגע ַמָּתנֹות 
פּון ְסִליָחה ִמיט ְמִחיָלה, ַרֲחָמנּות אּון ָרצֹון, צּו ַפאְרַצייֶען 

ַאֶלע אּוְנֶזעֶרע ִזיְנד.
ֵהייְּבן  ְּתִחָּלה" - מֹוָצֵאי ַׁשָּבת  ִקַּדְמנּוָך  ְמנּוָחה  "ְּבמֹוָצֵאי 
ִמיר ִזיְך ָאן צּו ִאיֶּבעְרֶּבעְטן ִמיט ִדיר, ַּבאֶׁשעֶפער. ַווייל 
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צו דיר באמת, 
מיט הארץ... 







המשך אויף זייט 4



         ַא ְּבָרָכה פּון ֶרִּבי ָנָתן

ֵטייט ִאין ַזיין  ׁשּוֶט'ער ִאיְדל ׁשְ ים ְסָטאֶלער ֶדער ּפָ ר' ַחּיִ
אֶפעס  ֶטעְלן ׁשַ ְסָטאֶלעַריי, ֶער ַהאְלט ִאיְנִמיְטן ַצאְמְשׁ

ל. ייֶנע ֶמעּבְ יֶדעֶנע ׁשֵ ן אּון ָנאְך ַפאְרׁשִ ִמיט ִטיׁשְ

ְלִמיד  ּתַ ַא  ָחִסיד  ֶרְסֶלֶב'ער  ּבְ ַפייֶעְרִדיֶגער  ַא  ים  ַחּיִ ר' 
פּון ר' ָנָתן ֵווייְסט ִוויַאזֹוי צּו אֹויְסִניְצן ִדי ַצייט, ֶווען ֶער 
ָהאְלץ  ִדי  ן  אֹויְסַרייּבְ אּון  ַמאְכן  ַלאט  ּגְ ִאיְנִמיְטן  ַהאְלט 
ִגיְסט ֶער ִזיְך אֹויס ָדאס ַהאְרץ אּון ָלאְזט ַפאְלן ְטֶרעְרן 
ל עֹוָלם,  עֶפער: ִרּבֹונֹו ׁשֶ אׁשֶ יים ּבַ יי ּבַ עְטְנִדיג ֶדעְרּבַ ִזיְך ּבֶ

ִאיְך ַהאְלט ָדא ִאין ַהאְנט 
אּון  ְקָלאץ  ָהאְלֶצעְרֶנע  ַא 
אֹויס  ָדאס  עט  ַאְרּבֶ ִאיְך 
יין  ׁשֵ ַא  ֶוועְרט  ֶעס  יז  ּבִ
עט  ּבֶ ל.  ֶמעּבְ ִטיְקל  ׁשְ
ֶהעְלף  ַטאֶטע,  ִדיר  ִאיְך 
אֹויְך  ִזיְך  ָזאל  ִאיְך  ִמיר 
ִמיט  ָמה  ְנׁשָ ַמיין  ֵרייִניְגן 
ַמיין ַהאְרץ ֶעס ָזאל אֹויְך 
ַלאט אּון  יין ּגְ ֶוועְרן ַאזֹוי ׁשֵ

יין. אְרף אֹויס ַאזֹוי ׁשֵ ער ִווי ָדאס ָהאְלץ ָוואס ִאיְך ׁשַ זֹויּבֶ

ן  ָהאּבְ צּו  ֶגעֶווען  זֹוֶכה  ט  ִניׁשְ ים  ַחּיִ ר'  ָהאט  ַלייֶדער 
ית ָאְנֶגערּוְפן ִמיט  ֵני־ּבֵ ִקיְנֶדער. ֵאייְנָמאל ָהאט ִזיְך ַזיין ּבְ
יי  ן ּבַ ַא ַטֲעָנה צּו ִאים: "ַאֶלע ֲחִסיִדים ֵגייֶען ִזיְך וואּוְנְטׁשְ
ט זֹוֶכה ֶגעֶווען  ִניׁשְ ָנאְך  ָוואס דּו ָהאְסט  ָנָתן אּון דּו  ר' 
יי  ּבַ ן  ט וואּוְנְטׁשְ ִניׁשְ ִזיְך  ֵגייְסְטּו  צּו ִקיְנֶדער ַפאר ָוואס 
ים ִאיר ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ר' ָנָתן ֵווייְסט  ִאים?" ָהאט ר' ַחּיִ
ָוואס  ִקיְנֶדער?  ַקיין  ט  ִניׁשְ ן  ָהאּבְ ִמיר  ַאז  ט  ִניׁשְ ֶדען 
עְטן אֹויף ֶדעם, ַאז דּו ִוויְלְסט, ֵגיי דּו  ָהאּב ִאיְך ִאים צּו ּבֶ

ָרָכה".  עט ִאים ַא ּבְ אּון ּבֶ

ר'  ן  ֶנעּבְ ֶטעְלט  ֶגעׁשְ ִזיְך  אּון  ֶגעַגאְנֶגען  ַטאֶקע  ִאיז  ִזי 
יט ַא  ַלאְצט ִאין ַא ֶגעֵוויין. ר' ָנָתן ִגִ ָנְתְנ'ס ִטיר אּון אֹויְסֶגעּפְ
ן ֶדעְרֵצייְלן  ְפֶרעג: "ֶווער ִאיז ָדאְרט?" ָהאט ִזי ָאְנֶגעהֹויּבְ
ער ֶעְטִליֶכע  ִאיר ֵווייָטאג אּון ַצַער, ַאז ֶעס ִאיז ׁשֹוין ַאִריּבֶ
ט ַקיין ִקיְנֶדער. ָהאט ר' ָנָתן  ן ָנאְך ִניׁשְ ָיאר אּון ֵזיי ָהאּבְ
ִאיר ֶגעָזאְגט: "ֵגיי ַאֵהיים אּון ָזאג ַפאר ַדיין ַמאן ֶער ָזאל 

 
 דעם

רבי'נס לייט
יי ִזיְך ֶצען ֶגעְסט ָוואס קּוֶמען צּום ִקּבּוץ  ַאַרייֶנעֶמען ּבַ
ט  ן צּו ֶעְסן. ִאיְך ַמיין ִניׁשְ ָנה אּון ֵזיי ֶגעּבְ ָ אֹויף רֹאׁש ַהּשׁ
ׁשּוֶט'ע  ן ִפיׁש אּון ְפֵלייׁש, ָנאר ֲאִפילּו ּפָ ִאיר ָזאְלט ֶגעּבְ

קֹויִליְטׁש ִמיט ָקאְווֶנעס )ַחּלֹות ִמיט רֹויֶטע ֶמעָלאן("

ְפֵרייד:  ְגרֹויס  ִמיט  ֶגעֶעְנְטֶפעְרט  ְגַלייְך  ְפרֹוי  ִדי  ָהאט 
ִדי  ַאַרייְנצּוֶנעֶמען  אּוְנֶטער  ׁשֹוין  ִזיְך  ֶנעם  ִאיְך  "ִזיֶכער, 

אָזאְרְגן ַפאר ֵזיי".  ֶגעְסט אּון ַאֶלעס ּבַ

ִאיז  ִזי  ַדיין ַמאן".  ְפֶרעְגן  "ֵגיי קֹוֶדם  ִאיר:  ָזאְגט  ָנָתן  ר' 
ַטאֶקע ַאֵהיים ֶגעַגאְנֶגען אּון ַפאְרֵצייְלט ַפאר ִאיר ַמאן 

ָוואס ר' ָנָתן ָהאט ִאיר ֶגעֶעְנְטֶפעְרט.

ים ָאְנֶגערּוְפן: "ֵגיי צּו ר' ָנָתן אּון ָזאג ִאים  ָהאט ִזיְך ר' ַחּיִ
ִאיז  ִזי  אֹויְך".  ְפֵלייׁש  אּון  ִפיׁש  ן  ֶגעּבְ ֵזיי  ֶוועל  ִאיְך  ַאז 
ר'  צּו  צּוִריְקֶגעַגאְנֶגען  ַטאֶקע 
ֶוועְרֶטער  ִדי  ן  עְרֶגעּבְ ִאיּבֶ ָנָתן, 

פּון ִאיר ַמאן.

ֶגעָזאְגט:  ָנָתן  ר'  ִאיר  ָהאט 
ֶטער  עְרׁשְ אֹויּבֶ ֶדער  "ֶווען 
ֶוועט  ִאיר  אּון  ֶהעְלְפן  ֶוועט 
ִקיְנד,  ַא  ִמיט  ֶוועְרן  ֶגעָהאְלְפן 
ן ָדאס  ָזאְלט ִאיר ַא ָנאֶמען ֶגעּבְ
ֵהייִליְגן  ָנאְכן  ִיְצָחק'  'ֵלִוי  ִקיְנד, 

אְרִדיְטׁשו ֶֹב'ער ָרב ַזַצ"ל". ּבַ

ֶגעּבֹויְרן  ִאיז  ֶעס  אּון  ֶגעֶווען,  ַאזֹוי  ַטאֶקע  ִאיז  ֶעס 
ַא  ַטאֶקע  ִקיְנד  ָדאס  ָהאט  ֶמען  ִאיְנֶגעֶלע,  ַא  ֶגעָוואְרן 
ִאיז  ַצייט  ִטיק  ׁשְ ַא  ָנאְך  ִיְצָחק.  ֵלִוי  ן  ֶגעֶגעּבְ ָנאֶמען 
ִאים  ֶמען  ָהאט  ִאיְנֶגעֶלע,  ַא  ָנאְך  ֶגעָוואְרן  ֶגעּבֹויְרן 
ָדאס  אּון  ם טֹוב,  ׁשֶ ַעל  ּבַ ֵהייִליְגן  ָנאְכן  ָרֵאל  ִיׂשְ ֶגערּוְפן 

ָרֵאל ְטָראִוויֶצער ַז"ל. אוואּוְסֶטער ר' ִיׂשְ ִאיז ֶדער ּבַ

ֵעֶרְך  ּבְ ַפאר  ֶגעָוואְרן  ִנְפַטר  ִאיז  ִיְצָחק  ֵלִוי  ר'  זּון  ֶדער 
הּוְנֶדעְרט ָיאר צּוִריק, )תר"פ( ֵזיי ֶזעֶנען ֶגעֶווען ּכֲֹהִנים 
אּון ֶווען ר' ֵלִוי ִיְצָחק ְפֶלעְגט ַארֹויְפֵגיין דּוֶכעֶנען, ְפֶלעְגט 
ַמאֶקע אּון  ְרַכת ּכֲֹהִנים ִמיט ָגאר ַא ֶגעׁשְ ן ּבִ עְנְטְשׁ ֶער ּבֶ

ִטיֶמע. ִזיֶסע ׁשְ

ֶגעּבֹויְרן  אֹויְך  ְסָטאֶלער  ים  ַחּיִ ר'  יים  ּבַ ִאיז  עֶטער  ּפֶ ׁשְ
עֶטעֶרע  ּפֶ ֶגעָוואְרן ַא ָטאְכֶטער ֶוועְלֶכע ָהאט ִאין ִדי ׁשְ

ֶרְסֶלֶב'ער. ַתי ּבְ ּבְ ָיאְרן ֲחתּוָנה ֶגעַהאט צּו ר' ׁשַ



ִריְלן?? וואּו ֶזעֶנען ַמייֶנע ּבְ
ָפאִריֶגע ָוואְך זּוְנָטאג ִּבין ִאיְך ַארֹויס ֶגעַגאְנֶגען 

ְיִׁשיָבה  ִדי  ֵגייֶעְנִדיג צּו  ִצּיּון,  ֶרִּבי'ְנס  ֵהייִליְגן  פּון 

וואּו ַמיין ַחְברּוָתא ָהאט ׁשֹוין ֶגעַוואְרט אֹויף ִמיר. 

ַמייֶנע  ַאז  ִאיְך  ַּבאֶמעְרק  ְיִׁשיָבה  ִאין  ָאְנקּוֶמעְנִדיג 

אֹויְגן ְּבִריְלן ֶזעֶנען ִניְׁשט ָדא, ִאיְך ֶגעֶדעְנק ִניְׁשט 

וואּו ִאיְך ָהאּב ָדאס ֶגעֵלייְגט.

ֶרִּביְנ'ס  ַפאְרן  ֶגעֶווען  ִאיְך  ִּבין  וואּו  ִמינּוט,  ֵאיין 

ַּביים  ַאז  ֶגעֶדעְנק  ִאיְך  ָאֶּבער  ִמְקֶוה!  ִאין  ִצּיֹון? 

ֶרִּבי'ְנס ִצּיֹון ָהאּב ִאיְך ָיא ֶגעַהאט ַמייֶנע ְּבִריְלן, ָנאר 

ַארֹויְסֵגייֶעְנִדיג צּום ּפּוְׁשִקיֶנע ַגאס ָהאט ִאיְך ָדאס 

אֹויְסֶגעטּון אּון ַאַרייְנֶגעֵלייְגט ִאין ַמיין ַטאׁש, ִאיְך 

ִוויל ִניְׁשט ַמייֶנע אֹויְגן ָזאְלן ֶוועְרן אּוְמֵריין ִאין ִדי 

גֹוי'ִאיֶׁשע ַגאס, ָאֶּבער וואּו ַאִהין ִאיז ֶעס ַפאְרלֹויְרן 

ֶגעָוואְרן?

ַמיין ַחְברּוָתא ָהאט ִניְׁשט ֶגעָוואְלט ֶלעְרֶנען ִמיט 

ִמיר ַווייל ִאיְך ֶקען ֵזייֶער ְׁשֶווער ֶלעְרֶנען ָאן ְּבִריְלן, 

ָוואס ָזאל ִאיְך ֶיעְצט טּון? ִאיְך ָהאּב ְּתִפָּלה ֶגעטּון 

צּום ַּבאֶׁשעֶפער, ֶער ָזאל אֹויף ִמיר ַרֲחָמנּות ָהאְּבן, 

ִאיְך ֶקען ִניְׁשט ַזיין ָדא ִאין אּוַמאן ָנאְך ִפיר ָוואְכן 

ֶּבָהָלה  ַאַזא  ִאין  ֶיעְצט  ְטֶרעף  ֵגיי  ָאֶּבער  ְּבִריְלן,  ָאן 

ְּבִריְלן פּון ַא ָּבחּוְר'ל.

ׁשֹוין, ִאיְך ִּבין ֶגעַגאְנֶגען ְׁשָלאְפן אֹויְפצּוָמאְרְגְנס 

ֶחֶסד  ַמאְכן  ָלאִמיר  ִמיר,  צּו  ֶגעְטַראְכט  ִאיְך  ָהאט 

ַפאר ִאיְדן, ִאיְך ָהאּב ָנאְך ִליּב פּון ַאְלץ ְקֵליין ִקיְנד 

צּו ֵגיין ָנאְך ֶגעְלט ַפאר ַפאְרִׁשיֶדעֶנע ְצֶוועְקן, ָדא 

ִאין אּוַמאן ֶפעְלט ִניְׁשט ַפאר ֶוועם צּו ֶגעְּבן ִהיְלף, 

ַא  ֶנעם  ִאיְך  ֶגעְלט.  ָנאְך  ִצּיֹון  ַּביים  ֵגיין  ִאיְך  ֶוועל 

ַזאְמֶלען  צּו  ָאן  ֵהייּב  ִאיְך  אּון  ִּפיְׁשֶקע  ְּפַלאְסִטיק 

ִּפיְׁשֶקע,  ִמיְטן  ַאזֹוי  ֵגיין  ִמינּוט  ַאָּפאר  ָנאְך  ְצָדָקה, 

קּוְמט צּו ַא ִאיד אּון ֵלייְגט ַאַריין ִאין ֶדעם ִּפיְׁשֶקע 

ַא ְּבִריְלן!! ַמייֶנע ְּבִריְלן!! ֶדער ִאיד ֶוועְרט ֶנְעָלם!

ֶגעַכאְּפט  ִזיְך  ָהאּב  ִאיְך  ָוואס  ִמינּוט  ַאָּפאר  ָנאְך 

ָוואס ָדא ָהאט ַּפאִסיְרט, ָהאּב ִאיְך ָאְנֶגעהֹויְּבן זּוְכן 

ֶדעם ִאיד, ִאיְך ְפֶרעג ֶדעם, ֶיעֶנעם, ֵקייֶנער ֵווייְסט 

ִניְׁשט פּון ָוואס ִאיְך ֶרעְדט.

ַמיין 

 ַמֲעשֶׂה'ֶלע

ַאזֹוי ִאיז ַאִריֶּבער ִדי ָּפאר ֶטעג ִּביז ַׁשָּבת קֹוֶדׁש 

קּוְמט ֶדער ִאיד צּו ִמיר אּון ָזאְגט ִמיר: "ִאיְך ִּבין 

וואּו  ְּבִריְלן",  ַדייֶנע  ֶגעְטָראְפן  ָהאט  ָוואס  ֶדער 

"ִאיְך  ִאים:  ִאיְך  ְפֶרעג  ֶגעְטָראְפן?  ָדאס  ָהאְסטּו 

ָהאּב ֶגעֶזען ִווי ֶעס ַפאְלט ַאָראּפ ְּבִריְלן פּון ֵאייֶנעם 

ִאיֶּבעְרֶגעָפאְרן,  ִּכְמַעט  ֶעס  ָהאט  אֹוָטא  ַא  אּון 

ִווי ָהאְסטּו  ָהאּב ִאיְך ֶעס ְׁשֶנעל ֶגענּוֶמען!" "פּון 

ְפֶרעג  ִמיר"  ַפאר  ַּבאַלאְנְגט  ָדאס  ַאז  ֶגעוואּוְסט 

ִאיְך ִמיט וואּוְנֶדער: "ִאיְך ֵווייס אֹויְך ִניְׁשט, ֶווען 

ִאיְך  ָהאט  ֶגעְלט  ָנאְך  ֵגיין  ֶגעֶזען  ִדיר  ָהאּב  ִאיְך 

ֶעֶּפעס ַצאְמֶגעְׁשֶטעְלט ַאז ָדאס ִּביְסטּו, אּון ָדאס 

ַּבאַלאְנְגט ַפאר ִדיר!

ַאֲהרֹן

ַאֲהַר'ֶלע, ָדאס ִאיז ַא ֵׁשייֶנע ַמֲעֶׂשה, ִדי ֶשעְנְסֶטע 

ֵחֶלק פּון ִדי ַמֲעֶׂשה ִאיז צּו ֶזען, ַאז ַא ְּבֶרְסֶלֶבער ָּבחּור 

ֵווייְסט ִוויַאזֹוי צּו ִהיְטן ַזייֶנע אֹויְגן, ֶדער ֶרִּבי ָהאט 

ֵזייֶער ְׁשַטאְרק ָאְנֶגעָזאְגט צּו ַהאְלְטן ִדי ֹמַח לֹויֶטער 

ֵריין, ֲהַגם ַאז ִאין ַאְנֶדעֶרע ַזאְכן ִאיז ֶדער ֵהייִליֶגער 

ְקדּוָׁשה  ַּביי  ָאֶּבער  ַׁשאְרף  ַאזֹוי  ֶגעֶווען  ִניְׁשט  ֶרִּבי 

ִאיִדיְׁשֵקייט ָהאט ֶער אּוְנז  ָוואס ִאיז ֶדער ְיסֹוד פּון 

ַּבאפֹויְלן צּו ַמאְכן ְּגָדִרים, ֶיעֶדער ֵאייֶנער לֹויט ַזיין 

ַּדְרָגה אּון ַמָּצב, ָוואס ָזאל ִאים ֶהעְלְפן צּו ִהיְטן ֶדעם 

ֹמַח ִמיט ִדי ֵהייִליֶגע אֹויֶגעֶלעך. ָדאס ַאז ֶמען ֶנעְמט 

ַאָראּפ ִדי ְּבִריְלן ִאיז ַטאֶקע ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע ְׁשִמיָרה, 

ֶמען ֶזעט ַטאֶקע ַאז דּו ִּביְסט ַא ְפֵרייִליֶכער ָּבחּור!

ִליְגן  ֲאֵבדֹות  ַאֶלע  ַאז  ֶגעָזאְגט  ָהאט  ֶרִּבי  ֶדער 

ִמיר  ֶהעְלְפן  ָזאל  אֹויֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַצִּדיק,  ַּביים 

ֶטעג אּון  ַפאְרלֹויֶרעֶנע  ַאֶלע אּוְנֶזעֶרע  ְטֶרעְפן  ָזאְלן 

ָוואְכן ָוואס ִמיר ָהאְּבן ַפאְרלֹויְרן, ִּבְזכּות ֶדעם ְגרֹויְסן 

אֹויף  ִצּיֹון  ַזיין  צּו  קּוֶמען  ִמיר  ָוואס  ַצִּדיק  ֵהייִליְגן 

ֹראׁש ַהָּׁשָנה.

ְצָדָקה ֶעְפְנט טוֹיֶעְרן
אּוַמאן,  ַקיין  ֶגעָפאְרן  ֶנעְכְטן  ִאיז  ַטאֶטע  ַמיין 

ֶער  ָהאט  ְגֶרעִניץ  ַּביים  ָאְנֶגעקּוֶמען  ִאיז  ֶער  ֶווען 

ִניְׁשט ֶגעַהאט ִמיט ִזיְך ַקיין ַאייפֹון ָהאט ֶמען ִאים 

ִניְׁשט ֶגעָלאְזט ַאִריֶּבעְרֵגיין ֶדעם ְגֶרעִניץ. ֶער ָהאט 
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וואס האט דער תם געזאגט פאר זיין ווייב אויף זיין שוך מיט  .א
 ? דריי עקן

 וואספארא שיינקייט און וואוילקייט איז דאס שוך. 
 וואספארא זיסקייט איז דאס שוך. 
 ביידע תשובות זענען ריכטיג. 

אט אים געפרעגט: "דו נעמסט נאר א גולדן ווען זיין ווייב ה .ב
 ?מיט א האלבן", וואס ענטפערט דער תם

 דאס איז יענעמס מעשה, און דאס איז מיין מעשה. 
 וואס האבן מיר צו שמועסן פון אנדערע לייט. 
 ביידע תשובות זענען ריכטיג. 

וואס האט דער תם געזאגט פאר די מענטשן וואס האבן מיט  .ג
 ?י צו שפעטן פון איםאנגעהויבן שמועתן כדאים 
 מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד. 
 נאר אן ליצנות. 
 ער האט זיי מוסר געזאגט, פארוואס זיי מאכן ליצנות. 

וואס האט אים זיין ווייב געגעבן אנצוטון ווען ער איז געגאנגען  .ד
 ?צום חכם

 די פעלץ. 
 די טוליפ. 
 די יופא. 

ר האט פאר וואס האט דער חכם מקרב געווען דעם תם ווען ע .ה
 ?אים געזען

 ווייל דער תם איז געווארן א חכם. 
 ער האט אים נישט געוואלט פארשעמען ברבים. 
 וועגן די ליבשאפט פון דער יונגט. 

 ?וואס איז געווארן מיט די הויז פונעם טאטן פונעם חכם .ו
 עס איז זייער שיין איבערגעבויעט געווארן. 
 עס איז אינגאנצן חרוב געווארן. 
 א הערליכע שיינע אכסניא עס איז געווארן. 

וואו איז דער חכם געפארן גלייך ביים אנקומען צו זיין  .ז
 ?שטאט
 )צו אן ארבעריג )אכסניא. 
 צו זיין טאטנ'ס הויז. 
 צו די שטוב פונעם תם. 

האט דער חכם הנאה געהאט פון דעם פלאץ וואו ער איז  .ח
 ? איינגעשטאנען

 זייער הנאה געהאט. 
 אר איםס'איז נישט געווען באקוועם פ. 
 .ער האט געהאט דארטן יסורים 

 ?וואו איז דעם חכם געגאנגען וואוינען נאך דעם .ט
 אין די שטוב פונעם תם. 

 אין א הערליכע שיינע אכסניא. 
 געבליבן די גאנצע צייט אין די אכסניא. 

פארן שררה )שר(, דאס פינגערל וואס דער חכם  איז געפעלן .י
 ?האט געמאכט

 עס איז אים זייער געפעלן. 
 יא, נאר איין זאך איז אים נישט געפעלן. 
 עס איז אים גאר נישט געפעלן. 

האט דער חכם מצליח געווען אויסצוקריצן דעם דומיט  .יא
 )דימאנט( פונקט ווי דאס צווייטע דומיט?

 .יא, ער האט דאס די זעלבע אויסגעקריצט 
 יא, נאר עס האט געפעלט איין זאך. 
 ייטן דומיטבכלל נישט אויסגעקומען ענדליך צום צוו. 

איז געפעלן פאר דעם שררה, דער דומיט וואס דער חכם האט  .יב
 ?געקריצט

 עס איז אים וואויל געפעלן. 
 יא, ער האט געהאט נאר איין הערה. 
 עס איז אים בכלל נישט געפעלן. 

וואספארא יסורים האט דער חכם געהאט פונעם  .יג
 ?אויסגעקריצטן דומיט )דימאנט(

 פט פונעם דומיט.פון א קלאפ וואס ער האט געכא 
 פון א פעלער וואס ער האט געמאכט. 
 ביידע תשובות זענען ריכטיג. 

וואס האט דער עולם געזאגט ווען א קראנקער איז געזונט  .יד
 ?געווארן פון די רפואות פונעם חכם

  געלויבט דעם חכם אז אין זיין זכות איז ער געהיילט
 .געווארן

 )ס'איז א מקרה )סתם אזוי. 
 ואות, וואלט ער שנעלער געהיילט ווען נישט די רפ

 .געווארן
וואס האט דער תם געענטפערט פארן חכם, ווען ער האט אים  .טו

קענסט בשום אופן נישט ווערן אזוי א חכם ווי  וגעזאגט: "ד
 ?מיר" 
 .ביי השם יתברך איז אלעס מעגליך 
 ער האט מודה געווען צו אים. 
 .אים בכלל נישט געענטפערט 

 ?וייל פון די מעשהוואס לערנסטו זיך דערו .טז
  ס'איז כדי זיך צו לערנען אסאך פאכן צו קענען מאכן פון

 .דעם פרנסה
 .נישט קוקן וואס אנדערע טוען 
 ._____________________________ 

 מיט אסאך הצלחה!!!

 

בחינה אויף ספורי מעשיות 
די ניינטע מעשה )2(  

דער חכם מיט'ן תם

המשך פון זייט 1

ָנאְכן ַּבאקּוֶמען ַאַזא ֵׁשייֶנע ְגרֹויֶסע ַמָּתָנה ָוואס ֵהייְסט 
ַׁשָּבת קֹוֶדׁש, ֶזען ִמיר ִווי ְׁשַטאְרק ֶדעם אֹויֶּבעְרְׁשֶטער 
ָהאט אּוְנז ִליּב, ֶוועט ֶער אּוְנז ִזיֶכער ֶגעְּבן ַא ְמִחיָלה 

ְסִליָחה ְוַכָּפָרה. )ליקוטי הלכות מתנה ד'(
ָלאִמיר ֶזען ַא ְּבִריֶוועֶלע, ִוויַאזֹוי ר' ָנָתן ְגֵרייט אּוְנז ָאן 

צּו ִדי ָיִמים נֹוָרִאים: )ֶגעְׁשִריְּבן ג' ראה ת"ר(
ִדי ֵהייִליֶגע ָיִמים נֹוָרִאים קּוֶמען צּו ֵגיין, ֶמען ַדאְרף ִזיְך 
ָנאְכקּוקן ִדי ַמֲעִׂשים, אֹויְסזּוְכן אּון ָפאְרְׁשְטן ַא ֶוועג צּו 
ְּתׁשּוָבה טּון, - ֶיעֶדער ִאיד ָדאְרט וואּו ֶער ֶגעִפיְנט ִזיְך 

- ִמיר ָהאְּבן ִניְׁשט ַקיין ּכַֹח ָנאר ִמיְטן מֹויל.
ֶמען ַדאְרף ִזיְך ְמַחֵּזק ַזיין ִמיט ְרצֹונֹות אּון גּוֶטע ִּכּסּוִפין 
ָרצֹון,  ִאיֶנעם  ַעְקָׁשנּות  אּון  ִהְתַחְּזקּות  ְגרֹויס  ַא  ִמיט 
ָוואס ִאיְך ַפאְרָמאג  ִזיְך ַאז ִדי גּוְטס  ִאין  ְגֵלייְּבן  אּון 

ֶדער ִעיָקר ֲעבֹוַדת ה' ִאיז 
ִמיט ְּתִמימֹות ּוְּפִׁשיטּות, 

ָאן חּוְמרֹות ְיֵתרֹות )שבחי הר"ן רל"ה(

ִאיז ָגאר ְׁשַטאְרק, ֲאִפילּו 
ֶגעֶווען  ּפֹוֵגם  ָהאּב  ִאיְך 
ֶגעֶווען,  ּפֹוֵגם  ִאיְך  ָוואס 
ָפאְרט ֶקעֶנען ִדי ְגרֹויֶסע 
ַוואֶסעְרן ִניְׁשט ַפאְרֶלעְׁשן 
אּון  ִליְּבַׁשאְפט,  ָדאס 
ִניְׁשט  ֶקעֶנען  ֵטייְכן  ִדי 
ִדי  ַפאְרְׁשֶוועֶמען 
ָוואס  טֹובֹות  ְנקּודֹות 
ֶגעֶווען  זֹוֶכה  ָהאּב  ִאיְך 
ֶדעם  ִאין  ַאַרייְנצּוַכאְּפן 
לֹויְפט  ָוואס   - ֶוועְלט 

דּוְרְך ִווי ַא ָׁשאְטן.
ִּבְפָרט - ָוואס ֶגעלֹויְּבט ָגאט ִמיט ַזיין ְגרֹויס ֶחֶסד - 
ִאיז ַאֶלעס ַּבאַהאְלְטן אּון ַפאְרִזיְגְלט אּון ֶגעִהיְטן ַּביים 
ֱאֶמֶת'ן רֹאׁש ֵּבית )ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי( אּון ִמיט ַזיין ְגרֹויְסן ּכַֹח 
ָהאּב ִאיְך ָנאְך ַא ָהאֶפענּוְנג ַפאר ַאֶלע ֱאֶמֶת'ע ֵאייִּביֶגע 
גּוְטס. ָנאר ְׁשַטאְרק ִזיְך ֵזייֶער ִזיְך צּו ְפֵרייֶען ִמיט ֶדעם 
ַא ַגאְנץ ָיאר, אּון ָנאְך ֶמער אּון ֶמער ִאין ִדי ֵהייִליֶגע 

ֶטעג פּון ֱאלּול אּון ִּתְׁשֵרי.
ֶדער אֹויֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ַאז ֶיעֶדער ִאיד וואּו 
ַצִּדיֵקי  ִדי  צּו  ַזיין  ְמַקֵּׁשר  ִזיְך  ָזאל  ִזיְך,  ֶגעִפיְנט  ֶער 
ֱאֶמת אּון ָאְנֶנעֶמען ִדי ֵהייִליֶגע ָיִמים נֹוָרִאים ִווי ֶעס 
ַדאְרף צּו ַזיין, ִּבְקֻדָּׁשה ְוַטֲהָרה אּון ִמיט ְגרֹויס ְפֵרייד 
אּון  ַפאְרְׁשִריְּבן  ֶוועְרן  ָזאל  ִיְׂשָרֵאל  ְּכַלל  ַגאְנץ  אּון 

ַפאְרִזיְגְלט ְּבִסְפָרן ֶׁשל ַצִּדיִקים ֲאִמִּתִּיים ָאֵמן


