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 דעם רבינ'ס  

ליכט      
ַא גּוְטן ֶלעְכִטיְגן ַׁשָּבת ַפאר ַאֶלע ַטייֶעֶרע ִקיְנֶדער

ִדי ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה ֶדעְרֵצייְלט אּוְנז ַאז ָנאְכֶדעם ָוואס ַיֲעקֹב 

אּון ֵעָׂשו ָהאְּבן ִזיְך ֶגעְטָראְפן, ִאיז ַיֲעקֹב ַאִריֶּבער ֶדעם 

ַטייך ַיּבֹק אּון ַאִריֶּבעְרֶגעִפיְרט ַזיין ַגאְנֶצע ִמְׁשָּפָחה ִמיט 

ָדאְרט  ַפאְרֶגעְסְנִדיג  ֵטייְך  ֶדעם  ַאִריֶּבער  ַפאְרֶמעְגן  ִדי 

ְקֵלייֶנע ְקִריֶגעֶלעך, ַיֲעקֹב ָאִבינּו ֵגייט צּוִריק ֵזיי ֶנעֶמען.

ֶעס ִאיז ִאיְנִמיְטן ַנאְכט, ַיֲעקֹב ָאִבינּו ֶגעִפיְנט ִזיְך ָדאְרט 

ִאים  קּוְמט  ְּפלּוְצִליְנג  ִפיְנְסֶטער,  ְׁשָטאק  ִאיֶנעם  ַאֵליין 

ַאְנְטֶקעְגן ַא ַמְלָאְך פּון ֵעָׂשו, ֶער קּוְקט אֹויס ִווי ַא ֶמעְנְטׁש 

אּון ֵהייְּבט ִזיְך ָאן צּו ְׁשָלאְגן ִמיט ַיֲעקֹב.

ִּביז  ֶגעְׁשָלאְגן,  ַאזֹוי  ִזיְך  ָהאְּבן  ַיֲעקֹב  ִמיט  ַמְלָאְך  ֶדער 

ֶדער ַמְלָאְך ָהאט ֶגעֶזען ַאז ֶער 

ַיֲעקֹב,  ֵּבייקּוֶמען  ִניְׁשט  ֶקען 

ַּביים  ָאְנֶגעִריְרט  ִאים  ֶער  ָהאט 

ַיֲעקֹב  אּון  ִפיס  ִדי  פּון  ְקֶנעְכל 

ָאֶּבער  ִהיְנֶקעִדיג,  ֶגעָוואְרן  ִאיז 

ַיֲעקֹב ִמיט ַזיין ְגרֹויְסן ּכַֹח ָהאט 

ִאים ִניְׁשט ָאְּפֶגעָלאְזט ִּביז ֶדער 

צּו  ֶגעֶּבעְטן  ִזיְך  ָהאט  ַמְלָאְך 

ְס'ִאיז  ֵגיין,  ׁשֹוין  "ָלאִמיר  ִאים 

ׁשֹוין ַפאְרָטאְגס, ִאיְך ַדאְרף ֵגיין 

ִזיְנֶגען ִׁשיָרה". "ִאיְך ָלאז ִדיר ִניְׁשט ָאּפ, ִּביז דּו ֶוועְסט 

ִמיר ֶּבעְנְטשְׁן!" ָהאט ַיֲעקֹב ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: ָהאט ִאים ֶדער 

ַמְלָאְך ֶגעֶּבעְנְטְׁשט אּון ַיֲעקֹב ָהאט ִאים ָאְּפֶגעָלאְזט.

ר' ָנָתן ַטייְטְׁשט ִדי ַגאְנֶצע ַּפְרָׁשה ַאז ִדי ִמְלָחָמה ְצִוויְׁשן 

ַיֲעקֹב ִמיְטן ַׂשר ֶׁשל ֵעָׂשו ִאיז ֶגעֶווען ַאז ֶדער ַׂשר פּון ֵעָׂשו 

ֶמער  ָזאל  ֶמען  ָגלּות,  ֶדעם  ַפאְרֶלעְנֶגעְרן  ֶגעָוואְלט  ָהאט 

ְוָׁשלֹום.  ַחס  ָגלּות  פּון  ַארֹויְסֵגיין  ֶקעֶנען  ִניְׁשט  ַקייְנָמאל 

ִוויַּבאְלד ֶדער ְזַמן פּון ִדי ְּגאּוָלה ִאיז ַפאְרהֹויְלן ָהאט ֶער 

ֶגעְטַראְכט ַאז ֶער ֶוועט ִזיְך ְׁשַטאְרְקן ַאְנְטֶקעְגן ִדי ִאיִדיֶׁשע 

ִקיְנֶדער ִּבְכָלִלּיּות אּון ִּבְפָרִטּיּות ֶקעְגן ֶיעְדן ִאיד ַּבאזּוְנֶדער.

ֶדעְרַפאר ָהאט ֶער ִזיְך ֶגעְׁשָלאְגן ִמיט ַיֲעקֹב ָוואס פּון ִאים 

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

ֵהייְּבט ִזיְך ָאן ֶדער ִעיָקר ְקדּוַׁשת ִיְׂשָרֵאל. ָוואס ִאיז ִדי 

ִעיָקר ְקדּוָׁשה? ָזאְגט ֶדער ֶרִּבי אֹויף ֶעְטִליֶכע ְּפֶלעֶצער 

ַאז ָדאס ִאיז "ִׂשְמָחה" ַאזֹוי ִווי ֶדער ָּפסּוק ָזאְגט: "ָיֵגל 

ַיֲעקֹב ִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל".

ֶגעֶווען  ִאיז  ַיֲעקֹב  ֶקעְגן  ֵעָׂשו  פּון  ִמְלָחָמה  ַגאְנֶצע  ִדי 

אֹויף ֶדעם ִּפיְנֶטעֶלע, "ִׂשְמָחה... " ֶווען ֶדער ַמְלַאְך ָהאט 

ֶגעֶזען ַאז ֶער ֶקען ִניְׁשט ֵּבייקּוֶמען אּון ֶׁשעִדיְגן ַיֲעקֹב 

ָוואס ִאיז ֶגעֶווען ָגאר ֵהייִליג אּון ָאְּפֶגעִהיְטן ִּבְקֻדָּׁשה, 

אֹויף  ָזאְגט  ִפיס,  ִדי  ִאין  ָאְנֶגעִריְרט  ִאים  ֶער  ָהאט 

ֶדעם ֶדער ִמְדָרׁש ַאז ָדאס ַווייְזט אֹויף ִדי ֶלעְצֶטעֶרע 

ִּדְמִׁשיָחא,  ִעְקְבָתא  ּדֹורֹות, 

ַמְלָאְך  ֶדער  ָהאט  ָדאְרט 

ַפאְרֵלייְגן,  ֶגעָוואְלט  ִזיְך 

ֶקעְגן  ִזיְך  ָהאט  ַיֲעקֹב  ָאֶּבער 

ָהאט  ֶער  ַווייל  ֶגעְׁשֶטעְלט 

ֶלעְצֶטע  ִדי  אֹויְך  ֶגעָוואְלט 

פּון  ַארֹויְסַראֶטעֶווען  ּדֹורֹות 

ֵעָשְו'ס פֹויְסט.

ָאן  ִזיְך  רּוְפט  ַמְלַאְך  ֶדער 

ָנָתן  ר'  ַטייְטׁש  ַהָּׁשַחר"  ָעָלה  ִּכי  "ַׁשְּלֵחִני  ַיֲעקֹב:  צּו 

ָדאס  ָאְּפֶגעטּון  ָהאט  ַמְלָאְך  ֶדער  ָוואס  ָנאְכֶדעם  ַאז 

ִמיט  ֶלעְצְטן ּדֹור  ַפאְר'ן  ֶגעַמאְכט  ְׁשֶווער  ַזייִניֶגע אּון 

ַעְצבּות אּון ִּביֶטעֶרע ָגלּות־ֵּפיין ָהאט ֶער ִזיְך ֶגעָוואְלט 

ָאְּפטּון פּון ַיֲעקֹב, ֶעס ִאיז ַדאן ֶגעֶווען ַפאְרָטאְגס ֶווען 

ִמיט  ְּתִפִּלין  ִמיט  ִציִצית  ִדי  ַכאְּפן  ִקיְנֶדער  ִאיִדיֶׁשע 

ִמיט  ְּדִזְמָרה  ְּפסּוֵקי  ִדי  ָזאְגט  ֶמען  ְפֵרייד,  ְזִריזּות אּון 

ִׁשירֹות ְוִתְׁשָּבחֹות ְּבִׂשְמָחה – ָוואס ִמיט ֶדעם ִאיז ֶמען 

ַמְעָלה ַאֶלע ִניצֹוִצין פּון ִדי ְקִלּפֹות – ָזאְגט ֶדער ַמְלָאְך: 

ַׁשְּלֵחִני! ִאיְך ַדאְרף ֵגיין ָזאְגן ִׁשיָרה ְּבִׂשְמָחה ַווייל ָדאס 

ִׁשירֹות  ִזיְנֶגען  צּו  ַמְלָאְך  ַא  פּון  ִחיּות  ַגאְנֶצע  ִדי  ִאיז 
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ֶדער  ִאיז  "ָוואס  ֶגעְפֶרעְגט:  ִאים  אּון  לֹמֹה  ׁשְ יּוְנְגן  צּום 
ִאים  ִדיר?" ָהאט  יי  ּבַ ֶטעְנִדיג  ׁשְ ָוואס דּו ַהאְלְסט  ֵסֶפר 
לֹמֹה ֶדעְרֵצייְלט ִווי ַאזֹוי ֶער ָאְנֶגעקּוֶמען צּום ֵסֶפר  ר’ ׁשְ
אּון ָוואס ֶדער ֵהייִליֶגער ֵסֶפר ָהאט ֶגעַמאְכט פּון ִאים, 
ָדא  ִאיז  ֶעס  ַאז  ֶדעְרֵצייְלט  אְלד  ּבַ אֹון  ּגָ ֶדער  ִאים  ָהאט 
ָהאט  לֹמֹה  ׁשְ ר’  יק,  ַצּדִ ֶדעם  ָאט  פּון  ְסָפִרים  ִפיל  ָנאְך 
ָדאס  ֶקען  ֶמען  וואּו  ֶגעְפֶרעְגט  אּון  ֶגעְפֵרייט  ָגאר  ִזיְך 
ֶגעִפיְרט  ַזַצ"ל  יֹוֵסף  ֲעִקיָבא  ר’  ִאים  ָהאט  אקּוֶמען,  ּבַ
ֶגעִוויְזן  ִאים  אּון  טּוּב  ׁשְ ַזיין  ִאין  אֶפע  ׁשַ ְסָפִרים  ִדי  צּו 
ָהאט  אֹויְך  ַאזֹוי  ְוַתְלִמיָדיו,  נּו  ַרּבֵ ִסְפֵרי  ִליְכִטיֶגע  ַאֶלע 
ָנאְך  ַלִים  ְירּוׁשָ ִאין  ָדא  ִאיז  ֶעס  ַאז  ֶדעְרֵצייְלט  ִאים  ֶער 
ְסָפִרים  ִדי  ֶלעְרֶנען  ָוואס  ֲחִסיִדים,  ֶרְסֶלֶב'ער  ּבְ אר  ַאּפָ
ֵעצֹות.  ַאֶלע  ִדי  אֹויס  ִפיְרן  אּון 
ִאיז  לֶֹמה'ֶלע  ׁשְ פּון  ְמָחה  ׂשִ ִדי 
ָאט  ֶרעג,  ּבְ ַקיין  ָאן  ֶגעֶווען 
ָוואס  ֶגעְטָראְפן ָדאס  ֶער  ָהאט 
ְגלּוְסט,  עְנְקט אּון  ּבֶ ַהאְרץ  ַזיין 
ב  ֵאׁשֵ ּפֹה  ָלאְסן  אׁשְ ּבַ ֶער  ָהאט 
ַלאץ!  יִתיָה, ָדא ִאיז ַמיין ּפְ י ִאּוִ ּכִ

ן! ַלייּבְ ָדא ִוויל ִאיְך ּבְ
ִמיְט'ן  ֶמען  טּוט  ָוואס  ער  ָאּבֶ  
אר  ַאּפָ ָנאְך  ֶגעֶזעץ?  ן  ֶטעְרִקיׁשְ
ָרֵאל?  ָמאַנאְטן ַדאְרף ֶער ׁשֹוין ַאֶוועק ָפאְרן פּון ֶאֶרץ ִיׂשְ
יֹוֵסף  ֲעִקיָבא  ר’  ָהאט  ִהיְלף  ְטְנ'ס  עְרְשׁ אֹויּבֶ ִמיְט'ן 
פּון  ָטאְכֶטער  ִדי  ידּוְך,  ׁשִ גּוְטן  ַא  ִאים  ַפאר  ֶגעְטָראְפן 
ִאיז  ֶעס  ַלִים,  ְירּוׁשָ פּון  ַזַצ"ל,  עְרֶגער  ייְנּבֶ ׁשֵ ָמאִניׁש  ר’ 
ֶגעֶווען ַפאר ִאים ַא ְזכּות צּו ֶנעֶמען ַפאר ַזיין ָטאְכֶטער 
ַלאְנד... ַאזֹוי ַארּום ָהאט  חּור פּון ַדייְטׁשְ ֶדער ְפרּוֶמער ּבָ
ַלִים  ְירּוׁשָ ִאין  ן וואֹויֶנען  ַלייּבְ ּבְ לֹמֹה ֶגעֶקעְנט  ׁשֹוין ר’ ׁשְ
ן וואֹויֶנען ִאין  ַלייּבְ ט צּו ּבְ ַווייל ֶדער ֶגעֶזעץ ָהאט ֶעְרלֹויּבְ
ֲחתּוָנה  ָהאט  ֶמען  אֹויּב  ַאֶלעָמאל,  אֹויף  ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאֶרץ 

יְרֶגער. ִמיט ַא ָדאְרִטיֶגער ּבִ
אֶזעְצט ִאין  ן ִזיְך ּבַ ת ַחִיל ָהאּבְ לֹמֹה ִמיט ַזיין ֵאׁשֶ   ר’ ׁשְ
ּכֶֹתל  ֶדער  אּון  ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ָמקֹום  צּום  ָנאְנט  ַמֲחֶסה,  י  ּתֵ ּבָ
יז  ּבִ ָיאר,  פּוְפִציג  ֶגעוואֹויְנט  ֵזיי  ן  ָהאּבְ ָדאְרט  ֲעָרִבי.  ַהּמַ
ִדי  דּוְרְך  ֶגעָוואְרן  ַאייְנֶגענּוֶמען  ִאיז  ָטאט  ׁשְ ַאְלט  ֶווען 

ער. ע ַאַראּבֶ ַיְרֵדִנ'יׁשֶ
ָפאְרֶזעצּוְנג קּוְמט אי"ה

ֶהָחִסיד ר' ְׁשֹלֹמה ֶוועְקְסֶלער זצ"ל
ָפאְרֶזעצּוְנג פּון ְפִריֶער

ֶדער  ִאיז  יף  ׁשִ אֹויְפן  ַרייֶזע  ַלאְנֶגע  ַא  ָנאְך  ֶעְנְדִליְך   
פּון  אְרט  ּפָ צּום  ָאְנֶגעקּוֶמען  ֶוועְקְסֶלער  לֹמֹה  ׁשְ חּור  ּבָ
ָרֵאל, ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ִאין ִדי ָיאְרן  ֵהייִליְגן ַלאְנד ֶאֶרץ ִיׂשְ
ֶווען  ַלאְנד,  ער'ן  ִאיּבֶ ט  ֶגעֶהעְרׁשְ ן  ָהאּבְ ֶטעְרְקן  ִדי  ֶווען 
ע  ן ִאים ִדי ֶטעְרִקיֶשׁ יף ָהאּבְ לֶֹמה'ֶלע ִאיז ַאָראּפ פּון ׁשִ ׁשְ
ֶער  ֶווען  קּוְמט,  ֶער  ַוואֶנעט  פּון  ֶגעְפֶרעְגט  ָסאְלַדאְטן 
ן ֵזיי ִאים  ַלאְנד, ָהאּבְ ָהאט ֵזיי ֶגעֶעְנְטֶפעְרט פּון ַדייְטׁשְ
ט  ָאְנֶגעָזאְגט ַאז ֶער ֶמעג ִזיְך ַפאְרזֹויֶמען ִאין ַלאְנד ִניׁשְ

ים... ֶמער ִווי ֶעְטִליֶכע ֳחָדׁשִ
לֹמֹה ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען   ִווי ָנאר ר’ ׁשְ
ָרֵאל ָהאט ִאים ֶגעצֹויְגן  ִאין ֶאֶרץ ִיׂשְ
ִדי  ַלִים,  ְירּוׁשָ ָטאט  ׁשְ ֵהייִליֶגע  ִדי 
ָטאט פּוֶנעם  ט ׁשְ ֶקעִניְגִליֶכע הֹויּפְ
ֶעְרִליֶכע  ִדי  ָלִכים.  ַהּמְ ַמְלֵכי  ֶמֶלְך 
ן  ָהאּבְ ַלִים  ְירּוׁשָ פּון  ִאיְדן  ְקלּוֶגע 
חּור  ּבָ ֶדעם  אֹויף  ָאְנֶגעֶזען  אְלד  ּבַ
ָאְנֶגעקּוֶמען  ָנאְרָוואס  ִאיז  ָוואס 
מֹוָרא'ִדיֶגע  ַזיין  ַלאְנד,  ַדייְטׁשְ פּון 

ִמיַרת  ׁשְ ִאין  ֶגעִהיְטְנַקייט  ָאּפְ ַזיין  ְפָרט  ּבִ ֶעְרִליְכֵקייט 
ַאּמֹות  ִפיר  פּון  ֶמער  ַארֹויְסקּוְקן  צּו  ט  ִניׁשְ ֵעיַנִים, 
ער ְפֶלעְגן ֵזיי ִאים ָאְנרּוְפן 'ֶדער  ֵגייֶעְנִדיג ִאין ַגאס, ֶדעִריּבֶ
ן ִאים ֵזייֶער  ַלאְנד...' אּון ָהאּבְ חּור פּון ַדייְטׁשְ ְפרּוֶמער ּבָ
ְפָרט ֶדער  ּבִ ְמַקֵרב ֶגעֶווען אּון ִאים ַאֶלעס ַפאְרָזאְרְגט, 
ר  ַעל ְמַחּבֵ ֶלעִזיְנֶגער ַזַצ"ל ֶדער ּבַ אֹון ר’ ֲעִקיָבא יֹוֵסף ׁשְ ּגָ
ַאַרייְנֶגענּוֶמען  ִאים  ָהאט  ָוואס  ָהִעְבִרי"  "ֵלב  ֵסֶפר  פּון 
ן  לֹמֹה ִאיז ָדאְרט ֶגעֶווען ַא ּבֶ טּוּב אּון ר’ ׁשְ יי ִזיְך ִאין ׁשְ ּבַ

ית, ִווי ַזיין ֵאייֶגעֶנעם ִקיְנד.  ּבֵ
חּור  ּבָ ֶדער  ַאז  ֶגעֶזעְהן  ָהאט  ַזַצ"ל  יֹוֵסף  ֲעִקיָבא  ר’    
"ִלּקּוֵטי  ַא  ִמיט  ַארּום  ֵסֶדר  ּכְ ִזיְך  ְדֵרייט  לֶֹמה'ֶלע  ׁשְ
ר'  ַפאר  אַקאְנט  ּבַ ֵזייֶער  ֶגעֶווען  ִאיז  ֵסֶפר  ֶדער  ֵעצֹות", 
ִקי  ֲעִקיָבא יֹוֵסף, ַווייל ֶער ִאיז ֶגעֶווען ַא ֶגעַוואְלִדיֶגער ּבָ
ינּו, ִווי ֶמען ֶזעט ִאין ַזיין ֵסֶפר וואּו ֶער  ִאין ַאֶלע ִסְפֵרי ַרּבֵ
ֶרעְנְגט ַאָראּפ ִפיל ְמקֹורֹות פּון ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן אּון ִסְפִרי  ּבְ
אֹון ֵאיין ָטאג צּוֶגעַגאְנֶגען  ּגָ ער ִאיז ֶדער  ר’ ָנָתן, ֶדעִריּבֶ

 
 דעם

רבי'נס לייט

טערקישע זעלנער אין ירושלים



פארזעצונג פון פריער

ִאיז  ֶגעוואֹויְנט  ָהאּב  ִאיְך  וואּו  ֶגעְגְנט  ִדי 
ִאיְנְגֶלעך  ְּבֶרְסֶלֶב'ע  ַקיין  ֶגעֶווען  ִניְׁשט  ִּכְמַעט 

ִאיְך ִּבין ֶגעֶווען ֶדער ֶעְלְצֶטער פּון ַאֶלע ִקיְנֶדער 
ִניְׁשט  ַׁשָּבִתים  רֹוב  ַטאֶטע  ַמיין  ְפֶלעְגט  ֶדעִריֶּבער 
ְמָבְרִכים  ַׁשָּבת  ׁשּול,  ְּבֶרְסֶלֶב'ע  ַקיין  ִאין  ַדאֶוועֶנען 
ְפֶלעְגט ֶער ָיא צּוָמאל ֵגיין ַקיין ְּבֶרְסֶלב. ֶעס ִליְגט ִמיְך 
ָנאְך ִאין ִדי ֵּבייֶנער ִדי ִדיּבּוִרים פּון ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו, ִדי 
ָּפׁשּוֶטע ִדיּבּוִרים ַאז ֶעס ִאיז ִניְׁשט ַפאְרַהאן ַקיין ׁשּום 
ַאְנֶדעֶרע ַּתְכִלית אֹויף ֶדער ֶוועְלט ָנאר צּו ֶלעְרֶנען אּון 
ַדאֶוועֶנען אּון ִדיֶנען ֶדעם אֹויֶּבעְרְשְׁטן, ָדאס ִאיֶּבעִריֶגע 
ִאיז ָגאְרִניְׁשט ִמיט ָגאְרִניְׁשט! ִמיר ַדאְרְפן אֹויְסַלאְכן ִדי 
ַנאִריְׁשֵקייְטן פּון ֶדער ֶוועְלט. ִאיְך ִּבין ָנאְך ִּביז ַהייְנט 
ַדאְנְקַּבאר ַפאר ַמיין ַטאְטן ָוואס ָהאט ִמיר ֶגעֶּבעְטן ִאיְך 
ַאֶלע  ִמיט  ִזיְצן  ָנאר  ִאיְנְדרֹויְסן  ְׁשִּפיְלן  ִניְׁשט  ִזיְך  ָזאל 
ַטאֶטעס ַּביי ָׁשֹלׁש ְסעּודֹות, ְטָראְצֶדעם ָוואס רֹוב ּתֹורֹות 
ָהאּב ִאיְך ִניְׁשט ַפאְרְׁשַטאֶנען ָהאט ַמיין ַהאְרץ ָאֶּבער ָיא 
ַפאְרְׁשַטאֶנען, ִאין ַמיין מַֹח ִאיז ֶגעְּבִליְּבן ַאייְנֶגעְקִריְצט 
ִדי ִזָּכרֹון ָעְלָמא ְּדָאִתי, ֶדער ַּתְכִלית ָוואס ִמיר זּוְכן אֹויף 

ֶדער ֶוועְלט.

ַאְלס ִאיְנְגל פּון ַניין ָיאר ְפֶלעְגט ַמיין ַטאֶטע ִמיט ִמיר 
ֶלעְרֶנען ֶדעם ֵסֶפר ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, רֹוב ּתֹורֹות ָוואס ִאיְך 
ֶגעֶדעְנק ָנאְך ַהייְנט, ִאיז ַא ַדאְנק ָדאס ַחְברּוֶתא'ַׁשאְפט 
ָהאּב  ִאיְך  ַטאִטי!  ּכַֹח  )ִייַׁשר  ַטאְט'ן.  ָחׁשּוְב'ן  ַמיין  ִמיט 
צּו  ִדיְך  ִקיְנד  ַאְלץ  ֵׂשֶכל  ִריְכִטיְגן  ֶדעם  ֶגעַהאט  ִניְׁשט 

ַּבאַדאְנְקן!(

ר'  ָוואס  ְּבִריוו  ַא  ָדא  ִאיז  ֶעס 
ִיְצָחק ְּבַרייֶטער הי"ד ָהאט ֶגעְׁשִריְּבן 
ֶוועְגן ֶדעם ִעְנָין פּון ִהְתּבֹוְדדּות צּום 
אֹויֶּבעְרְשְׁטן. ֶער ָהאט אּויְסֶגעְׁשֶטעְלט 
ֶדעם ְּבִריוו ַאזֹוי ִווי ֶדער ֶרִּבי ַאֵלייְנס 
אּוְנז  פּון  ֶיעְדן  ַפאר  ָדאס  ְׁשַרייְּבט 
ְׁשַטאְרְקן  ִזיְך  ָזאְלן  ִמיר  ַּבאזּוְנֶדער, 
צּו ֶרעְדן צּום אֹויֶּבעְרְשְׁטן. ֶיעְדן ָטאג 

ְפֶלעג ִאיְך ֵלייֶנען ֶדעם ְּבִריוו 'ִהְתעֹוְררּות ְלִהְתּבֹוְדדּות' 
)ְׁשֵרייּב  ַטייֶּפעַרייֶטער  ַאְלְטן  ַאן  ֶגעַהאט  ָהאּב  ִאיְך 

ַמיין 

 ַמֲעשֶׂה'ֶלע

ָאְּפֶגעְקַלאְּפט  ִאיְך  ָהאּב  ַמאִׁשין(, 
ַּפאִּפיר  ַא  אֹויף  ְּבִריוו  ֶדעם 
ַמיין  אֹויף  אֹויְפֶגעָהאְנֶגען  אּון 
ִניְׁשט  ִאיְך  ָהאּב  ַזאְך  ֵאיין  ִטיר. 
ָדאס  ֵמייְנט  ָוואס  ַפאְרְׁשַטאֶנען 
ְׁשַרייְּבט  ְּבֵרייֶטער  ִיְצָחק  ר'  ָוואס 
ַווייל  ַרָּבְך'  'ִּבְרׁשּות  אּוְנֶטער  ִזיְך 
ִאיְך ָהאּב ֶגעְׁשִּפיְרט ַמָּמׁש ִווי ֶדער ֶרִּבי ַאֵליין ֶרעְדט 

צּו ִמיר ִאין ֶדעם ְּבִריוו...

ִאיְך  ָהאּב  ְּבֵרייֶטער  ִיְצָחק  ר'  פּון  ְיִדידּות  ִׁשיר  ִדי 
ִמיט  ֶגעֶלעְּבט  ַמָּמׁש  ָהאּב  ִאיְך  ָאְּפֶגעְקַלאְּפט.  אֹויְך 
ֶדעם ִניגּון, ָדאס ָהאּב ִאיְך ֶגעזּוְנֶגען ֶווען ִאיְך ִּבין ָנאְך 

ֶגעֶווען ַא ְקֵליין ִאיְנֶגעֶלע.

ְירּוָׁשַלִים,  אֹויף  אֹויְסֶגעקּוְקט  ַאֶלעָמאל  ָהאּב  ִאיְך 
ֵמָאה ְׁשָעִרים. ִדי ַאְלֶטע ָסאְרט ִּביְלֶדער ְפֶלעְגן ִאין ִמיר 
ִיְׂשָרֵאל,  ֶאֶרץ  צּו  ֶּבעְנְקַׁשאְפט  ְׁשַטאְרֶקע  ַא  ֶעְרֶוועְקן 
אּון  ָּפׁשּוְט'ֵקייט  ִדי  ְׁשֵטייֶגער,  ֶלעְּבְנס  ַאָמאִליֶגע  ִדי 
ְפֵרייִליְכֵקייט, ַא ֶלעְּבן פּון ִׂשְמָחה, ֶמען ִאיז צּוְפִריְדן 

ִמיט ָוואס ֶמען ָהאט... ִדי ַהייֶזער ִמיט ִדי ְׁשטּוֶּבער...

ִאין  ֶלעְרֶנען  ַאַריין  ִאיְך  ִּבין  ִמְצָוה  ַּבר  ַמיין  ָנאְך 
טֹויִסיג  ָהַרב  ַהְּיִׁשיָבה  רֹאׁש  ֶדער  ְיִׁשיָבה.  ִוויעֶנער 
ִאיְדן,  ְירּוָׁשַלִיֶמ'ער  ִדי  פּון  ֶדעְרֵצייְלן  ַאַסאְך  ְפֶלעְגט 
ִדי  פּון  אֹויְך  ֶרעְדן  צּו  אֹויְסֶגעָלאְזט  ִניְׁשט  ָהאט  ֶער 
ר'  ִווי  ְׁשֵטייֶגער  ַא  ַלייט,  אּוְנֶזעֶרע  פּון  ֶעְלֶטעֶרע 
ְפֶלעְגט ַפאְרַצייְלן פּון  ַז"ל אּון ָנאְך. ֶער  יֹוָנה ֶלעְּבל 
ֵזייֶעֶרע ַדאֶוועֶנען, ִדי ְטֶרעְרן ַּביים ַׁשֲעֵרי ִצּיֹון, ֵזייֶעֶרע 
ַאֶוועְקֶגעְׁשִוויֶמען  ֶזעֶנען  ִמיר  א.א.וו.  ֵעיַנִים  ְׁשִמיַרת 
פּון ְּברּוְקִלין ֶעְרֶגעץ וואּו צּו ֵאייֶנע פּון ִדי ֶגעַסאַלאך 

ִאין ְירּוָׁשַלִים... 

ָדאס ָהאט אֹויף ִמיר ִזיֶכער ֶגעַמאְכט ַא 
ְגרֹויְסן רֶֹׁשם צּו ָאְּפַלאְכן פּון ִדי ַנאִריֶׁשע 
ָממֹון,  ַּתֲאוֹות  ָנאְך  לֹויְפט  ָוואס  ְמִדיָנה 
ֲאִפילּו ִאיְך ָהאּב ַפאְקִטיׁש ֶגעְטָראְטן אֹויף 
ִדי ָגאְלֶדעֶנע ֶעְרד ָוואס ְּבֶרעְגְנט ַעְצבּות 
ּתֹוָרה  ָזָהב,  )ַעְפרֹות  ְׁשחֹוָרה  ָמָרה  אּון 
ִאין  ֶגעהֹויְּבן  ִזיְך  ִפיס  ַמייֶנע  ָהאְּבן  כ"ג( 
פּון  ַאְטָמאְסֶפעֶרע  ִדי  ֶהעֶכער  לּוְפְטן  ִדי 
ִדי ְּברּוְקִליֶנער ַגאְסן. ַווייל ֶדער ֶמעְנְטׁש 
ֶגעִפיְנט ִזיְך ָדאְרט וואּו ַזיין ַמֲחָׁשָבה ֶגעִפיְנט ִזיְך )ַּבַעל 

ֵׁשם טֹוב(.  
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 אויף ספורי מעשיות בחינה
 דער בן מלך און בן שפחה וואס זענען פארביטן געווארן –( 2די עלעפטע מעשה )

 

וואס האט דער קעניג געטאן ווען ער האט געהערט  .א
 מענטשן שמועסן אז די קינדער זענען פארביטן?

  ער האט זיי געווארנט אז ער וועט זיי
 פארשיקן

 ער האט זיך זייער געשעמט 
  האט זיי געשטראפט און געפייניקטער 

וואס איז געווען פאר די שיינע ארט ווי דער קעניג  .ב
 איז געגאנגען שפאצירן?

 א טייך וואסער 
 א מקוה 
 א פעלד מיט זיסע פרוכט 

 וואס האט דער קעניג דארט געטוהן? .ג
 ער האט זיך געטובל'ט אין טייך 
 ער האט געפאנגען חיות 
 אז ער  ער האט חרטה געהאט אויף די עבירה

 האט פארטריבן דער אמת'ער בן המלך
וואס האט דער קעניג און די שרים נאכדעם  .ד

 געטוהן?
 זיי האבן ווייטער שפאצירט 
 זיי זענען אהיים 
 זיי זענען געבליבן דארט אויף דעם פלאץ 

וואס האט דער קעניג געטוהן נאכדעם וואס ער  .ה
 איז אהיים?

  ער האט זיך געפארעט אין זיינע זאכן און
 געסן פון די חרטהפאר

  ער האט נישט אויפגעהערט טראכטן פון די
 חרטה

  ער האט אן געכאפט די קעניגרייך מיט
 שטארקייט

וואס האט דער אמת'ער בן המלך געטוהן ווען ער  .ו
 איז אמאל אליין געגאנגען שפאצירן?

 אויסגענוצט זיינע געלט 
 ער  האט זיך גע'טובל'ט אין א טייך וואסער 
 ייגטער האט זיך צוגעל 

 וואס נאך האט זיך דארט געטוהן מיט אים? .ז
  ער האט אנגעהויבן האבן גרויס צער און

 חרטה אויף זיינע מעשים רעים
 ער האט זיך נאכאמאל גענומען צום טרונק 
 ער האט דארט גערעדט מיט א חבר 

וואס האט זיך געטוהן מיט אים ווען ער איז צוריק  .ח
 אהיים?

  ער האט תשובה געטוהן און אפגעלאזט זיינע
 שלעכטע מעשים

 ער האט זיך ווייטער גענומען צום טרונק 
  ער האט געזוכט א צדיק וואס זאל אים ארויס

 נעמען פון שאול תחתית
 וואס האט ער זיך נאכדעם גע'חלום'ט? .ט

 ווי ער ווערט קעניג איבער די וועלט 
 די  ער זאל גיין צו עפעס א יריד און אננעמען

 ערשטע פארדינסט
  אז דער אמת'ער בן השפחה האט חרטה אז ער

 האט אים פארשיקט
 וועמען האט ער באגעגנט ביים יריד? .י

 דער אמת'ער בן השפחה 
 א קנעכט 
 א סוחר 

וואס האט דער אמת'ער בן המלך געטוהן ביים  .יא
 סוחר?
 געטריבן זיינע בהמות 
 ער האט אים באדינט 
 ער האט געפירט זיין פערד 

ט פאסירט מיט'ן אמת'ער בן המלך ווען וואס הא .יב
 ער איז אנגעקומען צום וואלד?

 צווי בהמות האבן פארבלאנדזעט אין וואלד 
  ער האט זיך דערמאנט זיין חרטה אויף זיינע

 עבירות
 ביידע תשובות זענען ריכטיג 

וואס האט דער אמת'ער בן המלך נאכדעם  .יג
 געטוהן?

 ער האט זיך געלייגט שלאפן 
 פן די בהמות אין געדיכטן ער איז נאכגעלא

 וואלד
 ער האט זיך באהאלטן אין א גרוב 

אז  ,פארוואס האט ער מוראגעהאט פונעם סוחר .יד
אויב וועט ער קומען אן די  ,ער וועט אים הרג'נען

 בהמות?
 ווייל דער סוחר האט אים אזוי אנגעווארענט 
 ווייל עס האט זיך אים אזוי געדאכט 
 ווייל ער האט זיך אזוי גע'חלום'ט 

 ?זיך דערווייל ארויס פון די מעשה לערנסטווואס  .טו
  וואס עס פאסירט אויב מען גלייבט נישט אז

 מ'איז די אמת'ער בן המלך
 אז מ'דארף חרטה האבן אויף שלעכטע זאכן 
 ._____________________________ 

 מיט אסאך הצלחה!!!

בחינה אויף ספורי מעשיות 
די עלעפטע מעשה )2( 

דער בן המלך און בן השפחה

ריינער קוואל, המשך

ְוִתְׁשָּבחֹות ְּבִׂשְמָחה.

ַלייֶדער ֶזעֶנען ַפאְרַהאן ַמְלָאִכים ָוואס ֶזעֶנען ְמַקְטֵרג אֹויף 

אּוְנז ְקֵלייְנְטִׁשיֶגע ֶמעְנְטְׁשן פּון ֶדער ֶוועְלט ִמיט ַא ַטֲעָנה 

פּון ָמה ֱאנֹוׁש.. "ֶדער ֶמעְנְטׁש ָוואס ִאיז ַאייְנֶגעטּוְנְקן ִאין 

ַאֶלע ַּתֲאוֹות פּון ֶדער ֶוועְלט, ֶער ִאיז ֵאיין ְׁשִטיק ַעְצבּות 

ַמְלָאִכים:  ִדי  ַטֲעֶנה'ן  ִׁשיָרה!"  ָזאְגן  צּו  ֶוועְרד  ִניְׁשט  אּון 

ָוואס ִדי ַמְלָאִכים ֵווייְסן ָאֶּבער ִניְׁשט ַאז ַאְּדַרָּבה, ָדאס ִאיז 

ֶדער ִעיָקר לֹויּב פּון ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך, ֶווען ֶעס קּוְמט ַארֹויף 

ַא ְפֵרייִליֶכע ִמְצָוה פּון ֶדעם ְטרֹויֶעִריֶגע ֶוועְלט.. ֶווען ִמיר 

ֶזעֶנען ִזיְך ְמַחֵּזק ִמיְט'ן ּכַֹח ַהַּצִּדיק צּו ִאיֶּבעְרְדֵרייֶען פּון 

ְטרֹויֶער צּו ִׂשְמָחה ְוָׂשׂשֹון.

ַיֲעקֹב:  ִאים  ָזאְגט 

ֵגיין  ִזיְך  ִוויְלְסט  "דּו 

ִהיְמל  ִאין  אֹויְבן 

ָדא  אּון  ִׁשיָרה,  ָזאְגן 

ֶוועְלט  ֶדער  אֹויף 

ִוויְלְסטּו ַאַרייְנַוואְרְפן 

ִאיִדיֶׁשע ִקיְנֶדער ִאין 

ַוֲאָנָחה;  ָיגֹון  ַצַער 

ִאיְנֶדעְרְפִרי  ֶיעְצט 

אֹויְפְׁשֵטיין  ַּביים 

ַאז  ֶזעְסט  דּו  ֶווען 

ִזיְך  ְׁשַטאְרְקן  ֵזיי 

ִוויְלְסטּו  ִׂשְמָחה  ִמיט 

ֵניין!  ַאְנְטלֹויְפן?" 

ַיֲעקֹב ַכאְּפט ִאים ָאן 

אּון ָזאְגט ִאים: " ִאיְך ָלאז ִדיר ִניְׁשט ֵגיין, ַפאר דּו ֶגעְּבְסט 

ֵזיי ַא ְּבָרָכה" ַווייל ַא ְּבָרָכה קּוְמט פּון ִׂשְמָחה, ַיֲעקֹב ָהאט 

ַאַריין,  ִאין ִׂשְמָחה  ַוֲאָנָחה  ָיגֹון  ִדי  ַאַרייְנַכאְּפן  ֶגעָוואְלט 

ֶדער ְׁשִטיק ֵעָׂשו ָזאל ִניְׁשט ָהאְּבן ַקיין ְּבֵריָרה ָנאר צּו 

ַאזֹוי  ִאיְדן,  ִדי  ַמאְכן  ְפֵרייִליְך  אּון  ֶּבעְנְטֶׁשער  ַא  ֶוועְרן 

ִווי ֶעס ֶוועט ַזיין ֶווען ָמִׁשיַח ֶוועט קּוֶמען ֶוועְלן ִדי ּגֹוִים 

ַאֵליין קּוֶמען אּון ְמַׂשֵּמַח ַזיין ִדי ִאיְדן.

ָזאל ֶדער אֹויֶּבעְרְׁשֶטער ֶהעְלְפן ַאז ְּבָקרֹוב ָזאל ִדי ַגאְנֶצע 

ְּבִריָאה ִנְתַהֵּפְך ֶוועְרן צּו ֵאיין ְׁשִטיק ִׂשְמָחה אּון ְפֵרייד, 

ַאֶלע ַּבאֶׁשעֶפעִניְׁשן ֶוועְלן ַאייְנֶזען ַאז ֶעס ִאיז ָדא ָנאר 

ֵאיין ֵאייְנִציֶגער ַּבאֶׁשעֶפער אֹויף ֶדער ַגאְנֶצער ֶוועְלט.
)ליקוטי הלכות הודאה ו'(


