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ַא גּוְטן ֶלעְכִטיְגן ַׁשָּבת ַפאר ַאֶלע ַטייֶעֶרע ִקיְנֶדער

ָהאט ִאיר ֶגעֶהעְרט ִדי ְפִריֶׁשע ַנייֶעס?! ֵניין?! 

ִדי ָוואְך ֶוועט ֶמען ְּבֵעֶזר ַהֵׁשם חּוץ פּון ִדי ַּפְרֶׁשה 

פּון ִדי ָוואְך אֹויְך ֵלייֶנען ִדי ְקִריָאה פּון "ַמֲחִצית 

ַהֶּׁשֶקל". ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָהאט ֶגעָזאְגט: "פּון 

ָאְנֵהייּב ֶזעֶנען ַאֶלע ַהְתָחלֹות ֶגעֶווען פּון ֶּפַסח, 

ִמְצַרִים  ִליִציַאת  ֵזֶכר  ֶזעֶנען  ִמְצֹות  ַאֶלע  ִוויל 

ָאֶּבער ַהייְנט..."

ִאיז  ָוואס  אֹויְסֶגעִפיְרט  ִניְׁשט  ָהאט  ֶרִּבי  ֶדער 

פּון  ַפאְרְׁשַטאֶנען  ָהאט  ָנָתן  ר'  ָאֶּבער  ַהייְנט... 

ֶרִּבי'ן  ֵהייִליְגן 

ֶזעֶנען  ַהייְנט  ַאז 

ַהְתָחלֹות  ַאֶלע 

ַאֶלעס  ּפּוִרים.  פּון 

פּון  ָאן  ִזיְך  ֵהייְּבט 

ּפּוִרים! אּון ְׁשָקִלים 

ֶעְרְׁשֶטע  ִדי  ִאיז 

ּפּוִרים,  ַפאר  ֲהָכָנה 

ַאז  אֹויס  קּוְמט 

ֶדער  ִאיז  ַׁשָּבת  ִדי 

ַהְתָחָלה פּון ַאֶלע ַהְתָחלֹות.

ֵנס פּון ּפּוִרים  ַגאְנֶצע  ִדי  ַאז  ַטאֶקע  ֶזעט  ֶמען 

ִאיז ֶגעֶווען ִּבְזכּות ִדי ֵהייִליֶגע ִמְצָוה פּון ַמֲחִצית 

ַהֶּׁשֶקל, ַאזֹוי ִווי ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ֶזעֶנען 

אּוְנז ְמַגֶּלה ַאז ֶווען ָהָמן ָהָרָׁשע ִיַּמח ְׁשמֹו ָהאט 

ֶגעָוואְלט ֶגעְּבן ֶצען טֹויְזְנט ִזיְלֶּבעְרֶנע ִּכָּכר ַפאר 

ִאיְדן,  ִדי  ְוָׁשלֹום  ַחס  ַהאְרֶגעֶנען  צּו  ֲאַחְׁשֵורֹוׁש 

ִאיז ַארֹויס ַא ַּבת קֹול אּון ֶגעָזאְגט: "ָרָׁשע! ְּכָבר 

דער  
ריינער קוואל

ָקְדמּו ִׁשְקֵליֶהם ִלְׁשָקֶליָך" ִדי ִאיִדיֶׁשע ִקיְנֶדער 

ְׁשָקִלים  ֶגעֶגעְּבן  אּון  ֶגעֶפעֶדעְרט  ׁשֹוין  ָהאְּבן 

ָנאְך ַפאר ַדייֶנע ְׁשָקִלים!

ָוואס ִאיז ַאזֹוי ָחׁשּוב ִדי ִמְצָוה פּון ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל 

ַאֵליין  ַרֵּבינּו  ֹמֶׁשה  ַפאר  ַאז  ַווייט  ַאזֹוי  - אֹויף 

ִאיז ְׁשֶווער ֶגעֶווען ִווי ַאזֹוי ֶעס ַדאְרף ֹאויְסֶזען 

אֹויֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ִּביז  ַהֶּׁשֶקל?  ַמֲחִצית  ֶדער 

ַאֵליין ָהאט ִאים ַּבאִוויְזן "ֶזה ִיְּתנּו".

ר' ָנָתן ִגיְּבט צּו ַפאְרְׁשֵטיין ִדי ִטיְפֵקייט פּון ִדי 

ִמְצָוה.  ֵהייִליֶגע 

 " ם י ִל ָק ְׁש "

ָלׁשֹון  פּון  ִאיז 

ַא   – "ִמְׁשָקל" 

ואג-שָׁאל",  "ָו

ַא  ִווי  ַאזֹוי 

ִדי  פּון  ָוואג 

ַפאְרַצייִטיֶׁשע 

ַּכף  ַא  ַאָמאל, 

ָוואס  ֹמאְזַנִים 

ֵּבייְגט ִזיְך ִניְׁשט ַאֶהער ָאֶדער ַאִהין, ֶעס ְׁשֵטייט 

ּפּוְנְקט ִאיְנִמיְטן, ַאזֹוי אֹויְך ַדאְרף ַא ִאיד ְׁשֵטיין 

ִזיְך  ֶמען  ַדאְרף  ַזייט  ֵאיין  פּון  ה'.  ֲעבֹוַדת  ִאין 

ִזיְך  פּון  ַהאְלְטן  ִניְׁשט  אּון  ְקֵליין  ָגאר  ַהאְלְטן 

ָגאְרִניְׁשט, ָאֶּבער פּון ֶדער ְצֵווייֶטער ַזייט ַדאְרף 

ֶמען ָהאְּבן ַאַסאך ַעּזּות ִּדְקֻדָּׁשה אּון ִזיְך ִניְׁשט 

ָלאְזן ַאָראְּפַוואְרְפן פּון ַקיין ׁשּום ְׁשֶטער.

אֹויֶּבעְרשְְׁטן:  ַּביים  ֶּבעְטן  ִזיְך  ַדאְרף  ִאיְנְגל  ַא 
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ֶטעְלן  ֶּבעְרל: ַפייִוויל אֹויף ָוואס ֵגייְסְטּו ִזיְך ַפאְרׁשְ

ּפּוִרים?

ַפייִוויל: אֹויף ַא ֵלץ!

ֶּבעְרל: ַא ֵלץ?! ִוויַאזֹוי ֶזעט אֹויס ַא ֵלץ?

ַפייִוויל: ַאזֹוי ִווי ִאיְך ֶזע אֹויס ַא ַגאְנץ ָיאר!

יְסט ַא ַגאְנץ ָיאר ַא ֵלץ? ֶּבעְרל: דּו ּבִ

פּון  ּפּוִרים  ַמאְכן  ֶקען  ִאיְך  ִווי!!  ָנאְך  ַפייִוויל: 

ֵאיין  ִמיט  ָאּפ,  ֵזיי  ִוויׁש  ִאיְך  עְרס.  רֹויּבֶ ְגרֹויֶסע 

ער ַא גּוְטס! ִוויץ, ָאּבֶ

ֶוועְלֶכע  ִמיט  ׁשֹוין,  ִמיְך  ֶרעק  ֶדעְרׁשְ ִאיְך  ֶּבעְרל: 

ִוויְנְדֶלעְרס ָהאְסטּו צּוטּון? ׁשְ

ֶדעם  ִמיט  ִוויְנְדֶלער!  ׁשְ ְגֶרעְסְטן  ִמיְטן  ַפייִוויל: 

ֵיֶצר ָהָרע ַאֵליין! 

ֶווער ֶיעְדן ֵאייְנִציְגן ָטאג ִמיר  יֶטער ׁשְ עט ּבִ ֶער ַאְרּבֶ

ן,  אֹויְסָפאּפְ ָזאְגן,  ָאּפְ ֶרעְקן,  ׁשְ ָאּפְ אֹויְפצּוֶרעְגן, 

יֶטער  ּבִ עְטן  ַאְרּבֶ ָנאְכן  ָטאג  סֹוף  יז  ּבִ ַאייְנֶרעְדן. 

ָאְנֶגעְפָראְסן  ָהָרע  ֵיֶצר  ֶדער  ִאיז  ֶווער,  ׁשְ

ָהאט  ַאֵליין  ֶער  ָוואס  ִיאּוׁש  אּון  ַעְצבּות  ִמיט 

ע ִקיְנֶדער. ֶער ֶוועְרט  צּוֶגעֶרעְדט ַפאר ִדי ִאיִדיׁשֶ

ֶעס  ַאז  עט  אׁשֶ ָאְנֶגעּפַ אּון  ָוואְלן  ָאְנֶגעׁשְ ַאזֹוי 

)אֹויּב  אְרד,  ּבָ ַזיין  פּון  ֶפעְטְנס  ִאים  ִריְנט 

ר ַא ֶגעׁשֹויֶרעֶנע...( ְכַלל... ֶאְפׁשָ ֶער ָהאט ּבִ

ָוואְלן  ָאְנֶגעׁשְ ֶער  ִאיז  ָוואס  ִמיט  ֶּבעְרל: 

ֶדער ֵיֶצר ָהָרע?!

יֶטעְרִניׁש ָוואס  ַפייִוויל: ִמיט ַעְצבּות אּון ּבִ

ט ִאים ִאין  ִליְנְגט ַאיין. ֶעס ְקֶוועְטׁשְ ֶער ׁשְ

ֶעס  ִאים  ט  ַלייּבְ ּבְ ָמאל  ַאַסאְך  אּון  ּבֹויך. 

ָהאט  ֶעס  ַווייל  ַהאְלז,  ַזיין  ִאין  ֶטעְקן  ׁשְ

ַלאץ ִאין ַזיין ּבֹויך. ט ַקיין ּפְ ִניׁשְ

ֵעָצה  ַאן  ִזיְך  ְסטּו  ִגיּבְ ַאזֹוי  ִווי  ִאיז  ֶּבעְרל: 

ִמיט ַאַזא ֵיֶצר ָהָרע?

ַפייִוויל: דּוְרְך ֵליָצנּות!

ַאְלץ  ע  אֹויְפַגאֶבּ ַדיין  ִאיז  ָוואס  ְכִלית!  ּתַ ֶּבעְרל: 

ין ׁשֹוין ַנייֶגעִריג?! ֵלץ, ִאיְך ּבִ

ַא  ָדאְך  ין  ּבִ ִאיְך  אֹויס.  ִמיְך  ֶהער  ַפייִוויל: 

ֵחֶדר,  פּון  ַאֵהיים  קּום  ִאיְך   - ָחִסיד  ֶרְסֶלֶב'ער  ּבְ

ֵזייֶער  ִמיט  אּון  ֶעְלֶטעְרן,  ַמייֶנע  אְגִריס  ּבַ ִאיְך 

ְרׁשּות ֵגיי ִאיְך ַאַריין ִאין ַמיין ִציֶמער, ִאיְך ִציְנד 

ָאן ִדי מּוִזיק אּון ְמ'ֵגייט ַא.... 

ִדיר  ִמיט  ִמיט  ַטאְנץ  ִאיְך  ְרקּוֶדה'ֶלע...  ֶּבעְרל: 

ַפייִוויל...

ַפייִוויל: ָדא קּוְמט ַאַריין ִדי ֵליָצנּות. דּו ֶהעְרְסט?! 

ִמיר  ָהאט  ָהָרע  ֵיֶצר  ֶדער  ָוואס  ַעְצבּות  ַאֶלע  ִדי 

ֶלעּפ ִאיְך ַאַריין ִאיֶנעם ֶטעְנְצל.  ֶרעְנְגט, ׁשְ צּוֶגעּבְ

ֶוועְרט  י'ן,  ֶרּבִ ֵהייִליְגן  פּון  ּכַֹח  ְגרֹויְסן  ִמיְט'ן  אּון 

ְמָחה אּון צּו ְזֻכּיֹות,  עְרֶגעְדֵרייט צּו ׂשִ ַאֶלעס ִאיּבֶ

יים ֵיֶצר  ער ּבַ ט ִאיּבֶ ט ָגאְרִניׁשְ ֵלייּבְ ַאזֹוי ַאז ֶעס ּבְ

ָהָרע ִאין ּבֹויך! 

ֶעס  ֶרעְכט  ּבְ ָהָרע  ֵיֶצר  ֶדער  ָוואס?!  ֶּבעְרל: 

אֹויס?!

ּכֹור ּפּוִרים  ֶרעְכט... ִווי ַא ׁשִ ַפייִוויל: ָנאְך ִווי ֶער ּבְ

ֶרעְכט...  ֶרעְכט אּון ּבְ ֶרעְכט אּון ּבְ ָנאְכִמיָטאג. ֶער ּבְ

ַפאְרפֹויְלֶטע  ַא  ִווי  ַאייְנֶגעַדאְרט,  ֶוועְרט  ֶער  יז  ּבִ

ל! ְצִוויּבְ

ט ַקיין  ין ִאיְך ִניׁשְ עְרל, ּבִ ָזאג ִמיר ּבֶ

ַאז  ַאֵליין  ִזיְך  ֵטייט  ַפאְרׁשְ ֵלץ?! 

ָנאר  ֵלָצנּוָתא פּון ֲעבֹוָדה ָזָרה ֶמעג 

ֶמען! פּון ֵזיי ַדאְרף ֶמען ַמאְכן ִליֵצי 

ֵלָצנּות!

ֶווערט  ְגִריְנג  ַאזֹוי  ֶּבעְרל: 

אֹויְסֶגעֶמעְקט ַעְצבּות?

ֵלָצנּות!!  ָאן  ָנאר  עְרל!  ּבֶ ַפייִוויל: 

ֵהייְסט  ֶער  י,  ֶרּבִ ַמיין  ָפאְלג  ִאיְך 

 
ַא  ריכטיגער

פורים שמועס
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ֵהייִליְגן  צּום  ׁשֹוין  ִזיְך  ְגֵרייט  ֶמען  ִקיְנֶדעְרֶלעְך 
ַׁשָּבת. ִמיר ָהאְּבן ַא ְסֶּפעִציֶעְלן ַמָּתָנה, ַווייל אּוְנז, ַאְלס 

ְּבֶרְסֶלֶב'ע ֲחִסיִדים ָהאְּבן ִמיר ֶדער "ַׁשָּבת ִמיְט'ן ֶרִּבי'ן", 

ַווייל ֶדער ְגרֹויֶסער ַצִּדיק ֶוועְרט ָאְנֶגערּוְפן ִאין ֹּזַהר 

ַהָּקדֹוׁש "ַאְנְּת הּוא ַׁשָּבת ְּדּכּוְלהּו יֹוֵמי", ֶער ִאיז ַאֶלע 

ָטאג ַׁשָּבת'ִדיג!

ָלאִמיר ֶזען ָנאְך ַא ַמֲעֶׂשה ִוויַאזֹוי ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי 

ִאיז  ָדאְסָמאל  ָאֶּבער  ַׁשָּבת.  צּום  ֶגעְגֵרייט  ִזיְך  ָהאט 

ֶעס ִניְׁשט ַּביים ֶרִּבי'ן ִאיְנֶדעְרֵהיים ִמיט ַזייֶנע ֵׁשייֶנע 

ַלייְכֶטער אּון צּוֶגעְגֵרייֶטע ִטיׁש.

ֵהייִליֶגער  ֶרִּבי'ְנס  ֶדעם  ִׁשיָרה.  ַׁשָּבת  ֶעֶרב  ִאיז  ֶעס 

ְׁשֵטייֶגער ִאיז ֶגעֶווען, ַאז ְדַריי ַׁשָּבִתים ִאין ָיאר ָפאְרט 

ֶער  ְפֶלעְגט  ָיאר  ִאין  ֵאייְנָמאל   - ֲחִסיִדים  ִדי  צּו  ֶער 

ִטיָראִוויֶצע.  ִאין  ֵאייְנָמאל  אּון  ְטֶׁשעִרין,  ַקיין  ָפאְרן 

ָׁשֹלׁש  ַּביי  ּתֹוָרה  ָזאְגן  ֶרִּבי  ֶדער  ְפֶלעְגט  ַׁשָּבִתים  ִדי 

ְסעּודֹות.

ַקיין  ָפאְרן  צּו  ֶגעֶרעְכְנט  ֶרִּבי  ֶדער  ָהאט  ָדאְסָמאל 

ֶמעְדֶוועִדיְווֶקע. ָהאט ִאיר ִקיְנֶדעְרֶלעְך ׁשֹוין ֶגעֶהעְרט 

ַאַזא ָנאֶמען? ַאן ִאיְנֶטעֶרעַסאְנֶטע ָנאֶמען, ַּבאְלד ֶוועט 

ִאיר ֶהעְרן ַא ָנאֶמען פּון ַא ְׁשָטאט, ָוואס ִאיז ָנאְכֶמער 

ָמאְדֶנע...

אֹויְפן ֶוועג צּום ְׁשָטאט ֶמעְדֶוועִדיְווֶקע ִאיז ֶדער ֶרִּבי 

ֵזייֶער  ֶגעֶווען  ׁשֹוין  ִאיז  ֶעס  אֹויְפֶגעַהאְלְטן.  ֶגעָוואְרן 

ָנאְנט צּום ַׁשָּבת ָאֶּבער ֶעס ִאיז ָנאְך ֵזייֶער ַווייט פּון 

ִדי ְׁשָטאט וואּו ֵזיי ִוויְלן ָאְנקּוֶמען, אּון ִדי ֶפעְרֶדעֶלעך 

ֶזעֶנען ׁשֹוין ַפאְרַמאֶטעְרט. ֶמען ַהאְלט ׁשֹוין ַמָּמׁש ַפאר 

ֶלעְכט-ִציְנְדן אּון ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ִאיז ָנאְך אֹויְפן 

ֶוועג!

ֶדער ֶרִּבי, ִוויל ַאז ִדי ֶפעְרד ָזאְלן ִזיְך ֶנעֶמען ְׁשֶטעְרֶקער 

ֶרִּבי  ֶדער  ֶדעְרַּביי...  ִניְׁשט  ַהאְלְטן  ֵזיי  ָאֶּבער  לֹויְפן, 

ָחלֹום  ַא  ִאין  ִווי  ַאזֹוי  ִמינּוְטן  ֶיעֶנע  ֶגעְׁשִּפיְרט  ָהאט 

ָוואס ֶגעֶׁשעט ַאַסאְך ָמאל ַאז ֶמען ִוויל ַאְנְטלֹויְפן אּון 

ֶמען ֶקען ְּבׁשּום אֹוָפן ִניְׁשט, ַאזֹוי ָהאט ֶדער ֶרִּבי ַדאן 

                                                               
         

      
     

    
    

    
    

    
    

     
      

        
             

ליכט שבת'דיגע       

ֶגעְׁשִּפיְרט אּון ֶער ָהאט ֶגעַהאט ֶדעְרפּון ְגרֹויס ַצַער, 

ִחּלּול  ַקיין  צּו  צּוקּוֶמען  ִניְׁשט  ְוָׁשלֹום  ַחס  ָזאל  ֶער 

ֶדער  ָפאְרֶגעְׁשֶטעְלט  ַדאן  ִזיְך  ָהאט  ֶרִּבי  ֶדער  ַׁשָּבת. 

ִאין  ֵאייֶנעם  ִפיְרט  ֶמען  ֶווען  ָהאט  ֶמען  ָוואס  ַּפַחד 

ֵּגיִהּנֹם – ַאַזא ַּפַחד ָהאט ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ֶגעַהאט 

פּון ַא ֲחַׁשׁש ֶער ָזאל ִניְׁשט עֹוֵבר ַזיין אֹויף ִחּלּול ַׁשָּבת 

ַחס ְוָׁשלֹום.

צּו  ָנאר  ְּבֵריָרה  ַקיין  ֶגעַהאט  ִניְׁשט  ָהאט  ֶרִּבי  ֶדער 

ַפאְרְּבַלייְּבן ִאיֶנעם ָנאְנְטן ְׁשֶטעֶטעֶלע "ָהאָלאְווִקיּוֶקע" 

ֶוועְלֶכע ִאיז ִניְׁשט ַווייט פּון ֶמעְדֶוועִדיְווֶקע.

ֶדער ֶרִּבי ִמיט ִדי ֲחִסיִדים ֵגייֶען ַאַריין ִאין ַא ְפֶרעְמֶדע 

ׁשֹוין  ִזיְך  ֶקען  ֶמען  ֶדעְרְפל.  ִאין  ְׁשטּוּב  גֹוִי'ֶשע 

ָהאְּבן  ֲחִסיִדים  ִדי  ֶגעִפיל  ָוואְסַפאַרא  ָפאְרְׁשֶטעְלן 

ִניְׁשָטא  ְטֵרייף.  ִאיז  ְׁשטּוּב  ִאין  ַאֶלעס  ֶווען  ֶגעַהאט 

אֹויף  ִטיְשׁטּוך  ַא  ֲאִפילּו  ִטיר,  ִדי  אֹויף  ְמזּוזֹות  ַקיין 

ִזיְך  ִמיט  ֶגעַהאט  ָהאט  ֶרִּבי  ֶדער  ִניְׁשָטא.  ִאיז  ַׁשָּבת 

ִאים  ִמיט  ֶזעֶנען  ֶוועְלֶכע  ֲחִסיִדים  ֶגעֵצייְלֶטע  ָנאר 

ֶגעקּוֶמען  ַאְנְטֶקעְגן  ֶזעֶנען  אֹויְך  ִמיְטֶגעקּוֶמען. 

ֶדעם  ָאְּפֶגעַוואְרט  ָהאְּבן  ֶוועְלֶכע  ֲחִסיִדים  ֶעְטִליֶכע 

ֶרִּבי'ן אֹויְפן ֶוועג.

ִטיׁש  ַא  צּוְגֵרייְטן  ֶמען  ֵגייט  ִוויַאזֹוי  ִקיְנֶדעְרֶלעְך, 

ַפאר ַאַזא ֵהייִליְגן ַצִּדיק? ָאֶּבער ֶדער אֹויֶּבעְרְׁשֶטער 

ֶדעם  ִניְׁשט  ַפאְרְׁשֵטייֶען  ִמיר  ֶגעִפיְרט,  ַאזֹוי  ָהאט 

ַבּאֶׁשעֶפעְר'ס ֶוועְגן. 

ָהאְּבן  ֲחִסיִדים  ַזייֶנע  ִמיט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 

ֵזיי  ַׁשָּבת.  אֹויְפן  ְטִריְנֶקען  אּון  ֶעְסן  צּו  ָוואס  ִניְׁשט 
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י ָהאט ֶדעְרֵצייְלט ה ָוואס ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרּבִ ~ ִדי ְצֶוועֶלעְווֶטע ַמֲעֶשׂ

ָהאט ֶדער ִגּבֹור ִגיְׁשמּוְסט ִמיט ֶדעם ֶמֶלְך, ִמּכַֹח ֶדער 

ֶדער  ִאין  ִגיַפאִלין  ַאַריין  ַאזֹוי  ֶזעֶנען  ֵזיי  ָוואס  ְמִדיָנה 

ֲעבֹוָדה ָזָרה פּון ֶגעְלט.

ָהאט ֶדער ִגּבֹור ִגיָזאְגט צּום ֶמֶלְך ִאיְך ָהאּב פּון ַאייְך 

ֶדער  צּו  ָהאּב  ִאיְך  ָוואס  ֶוועג  ֶדעם  דּוְרְך  ַאז  ִגיֶהעְרט, 

ְׁשֶוועְרד, דּוְרְך ֶדעם ָקאן ֶמען ַארֹויס ֶנעֶמען ֶדעם ָוואס 

ֶער ִאיז ַאַריין ִגיַפאִלין ִאין ֶדער ַּתֲאָוה פּון ֶגעְלט. ָהאט 

ִאים ֶדער ֶמֶלְך ִגיֶעְנֶפעְרט ָיא ֶסע ִאיז ַאזֹוי.

ִווי ַאזֹוי ֶמען  ָהאט ֶדער ֶמֶלְך ִגיָזאְגט ֶדעם ִגּבֹור. )ִדי ַזאְך 

ֶגעְלט(  פּון  ַּתֲאָוה  ֶדער  פּון  ֶנעֶמען  ַארֹויס  ֵזיי  ֶוועג  ֶדעם  דֹוְרְך  ָקאן 

ַּבֲאֶשׁר ִאין ֶדעם ֶוועג ִווי ֶער ֵגייט צּו ֶדער ְׁשֶוועְרד, ִאיז 

ַפאְרַהאְנִדין ַא ֶוועג ִאין ֶדער ַזייט. קּוְמט ֶמען ִמיט ֶדעם 

ַּבאְרג  ֶדעם  אֹויף  אּון  ַּבאְרג,  ַפייֶעְרִדיִקין  ֵאיין  צּו  ֶוועג 

ִליְגט ַא ֵלייּב. אּון ֶדער ֵלייּב ַאז ֶער ַּבאַדאְרף ֶעִסין ֵגייט 

ֶער אּון ַפאְלט אֹויף ִדי ְטֶשׁעְרֶדעס אּון ֶנעְמט ִזיְך ָׁשאף 

אּון ְּבֵהמֹות אּון ֶעְסט ֵזיי אֹויף. אּון ִדי ַּפאְסִטיִכיס ֵוויִסין 

ֶדעְרפּון. אּון ֵזיי ִהיִטין ֵזייֶער ִדי ָשׁאף ַפאר ִאים. לּוְׁשִמיר 

ֶדער ֵלייּב קּוְקט ָגאר ְדרֹויף ִניט. ָנאר ַאז ֶער ִוויל ֶעִסין 

ַּפאְסִטיִכיס  ִדי  אּון  ְטֶשׁעִריֶדעס.  ִדי  אֹויף  ֶער  ַפאְלט 

לּוְׁשִמיר  ִאים.  אֹויף  ְׁשטּוְרִמין  אּון  ְׁשָלאִגין  אּון  ְקַלאִּפין 

ֶדער ֵלייּב ֶהעְרט ָדאס ָגאר ִניט. ָנאר ֶער ֶנעְמט ִזיְך ָׁשאף 

אּון ְּבֵהמֹות. אּון ְּברּוְמט אּון ֶעְסט ֵזיי. אּון ֶדעם ַּבאְרג פּון 

ַפייֶער ֶזעְהט ֶמען ָגאר ִניט )ְּכלֹוֶמר ֶסע ִאיז ָדאְרט ַפאְרַהאְנִדין 

ַא ַּבאְרג פּון ַפייֶער. ָנאר ֶמע ֶזעְהט ִאים ִניט(.

אּון ִוויֶדער פּון ֶדער ַזייט ִאיז ָנאְך ַפאְרַהאְנִדין ַא ֶוועג. 

קּוְמט ֶמען ִמיט ֶדעם ֶוועג צּו ֵאין ָאְרט ָוואס ֶסע ֵהייְסט 

ֶקעְך. אּון ָדאְרט ִאין ֶדער ֶקעְך ִאיז ַפאְרַהאְנִדין ַאִליְרֵליי 

ִניט  ַפייֶער  ׁשּום  ֵקיין  ִאיז  ֶקעְך  ֶדער  ִאין  אּון  ַמֲאָכִלים. 

ַפאְרַהאְנִדין. ָנאר ִדי ַמֲאָכִלים ֶוועִרין ִגיָקאְכט דּוְרְך ֶדעם 

ַּבאְרג פּון ַפייֶער ַהַּנ"ל אּון ֶדער ַּבאְרג פּון ַפייֶער ִאיז פּון 

ָדאְרט ֵזייֶער ַווייט. ָנאר ֶסע ֵגייֶען ְׁשֶטעְׁשִקיס אּון ַאזֹו ִווי 

ִריְנִוויס פּון ֶדעם ַּבאְרג פּון ַפייֶער צּו ֶדער ֶקעְך. אּון דּוְרְך 

ֶדעם ֶוועִרין ִגיָקאְכט ַאֶלע ַמֲאָכִלים ַהַּנ"ל.

אּון ִדי ֶקעְך ֶזעְהט ֶמען אֹויְך ָגאר ִניט ַארֹויס. ָנאר ֶסע 

ֵפייִגיל  ָדאְרִטן  ְׁשֵטייֶען  ֶסע  ִסיָמן.  ַא  ַפאְרַהאְנִדין  ִאיז 

ָדאְרט  ַאז  ֶמען  ֵווייְסט  ֶדעם  דּוְרְך  ֶקעְך. אּון  ֶדער  אֹויף 

אּון  ְפִליִגיל.  ִדי  ִמיט  ָפאִכין  ֵפייִגיל  ִדי  אּון  ֶקעְך  ִדי  ִאיז 

ַפאְרֶלעִשׁין  אּון  ַפייֶער  ָדאס  ָאן  ֵזיי  ִציְנִדין  ֶדעם  דּוְרְך 

ָפאִכין  ֵפייִגיל  ִדי  ָוואס  ֶדעם  דּוְרְך  ְדַהיינּו  ַפייֶער.  ָדאס 

ֵזיי אֹויף אּון צּוְנִדין ָאן ָדאס ַפייֶער.  דֹוְרְך ֶדעם ְּבָלאִזין 

אּון ִוויֶדער ַטאֶקע דּוְרְך ֵזייֶער ָפאִכין ַפאְרֶלעִשׁין ֵזיי ָדאס 

ַפייֶער ַאז ָדאס ַפייֶער ָזאל ִניט ְפַלאֶמען צּו ְׁשַטאְרק ֶמער 

ֵאייֶדער ֶמע ַּבאַדאְרף. אּון ֵזיי ְּבָלאִזין אֹויף ָדאס ַפייֶער 

ֶדעם  צּו  ְדַהיינּו  ַמֲאָכִלים  ִדי  צּו  ַּבאַדאְרף  ֶמע  ֶוועְדִליג 

ַמֲאָכל ַּבאַדאְרף ֶמען ַאזֹוי ַא ַפייֶער. אּון צּו ֵאיין ַאְנֶדער 

ַמֲאָכל ַּבאַדאְרף ֶמען ֵאיין ַאְנֶדער ַפייֶער. ַאְלץ ֶוועְדִליג 

ֶדעם ַמֲאָכל ַאזֹוי ְּבָלאִזין ִדי ֵפייִגיל אֹויף ָדאס ַפייֶער. )ָדאס 

ֶדעְרֵצייְלט ַאְלץ ֶדער ֶמֶלְך ֶדעם ִגּבֹור(.

ְמִדיָנה פּון  ַלייט פּון ֶדער  ִדי  )ְדַהיינּו  ִפיִרין  ֵזיי  ָזאְלְסטּו  ְּבֵכן 

ַעִשׁירֹות ָוואס ֵזיי ֶזעֶנען ָגאִטין( ְפִריר ַאֶקעִגין ִוויְנט. ְּכֵדי ֶדער 

ֶדער 
ה  ִפּלָ ַעל ּתְ ּבַ
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ֵריַח פּון ִדי ַמֲאָכִלים. ָזאל ֵזיי ַפאְרֵגייֶען. ֶדעְרָנאְך ַאז דּו 

ֶוועְסט ֵזיי ִגיִּבין פּון ִדי ַמֲאָכִלים. ֶוועִלין ֵזי ׁשֹוין ְּבַווְדַאי 

ַאֶוועק ַוואְרִפין ִדי ַּתֲאָוה פּון ֶגעְלט.

ִדי  ִגינּוֶמען  ָהאט  אּון  ִגיָטאן.  ַאזֹוי  ִגּבֹור  ֶדער  ָהאט 

ָדאִזיֶגע ַלייט. ְדַהיינּו ִדי ְגרֹויֶסע ַלייט פּון ֶדער ְמִדיָנה פּון 

ַעִשׁירֹות ָוואס ֵזיי ֶזעֶנען ָגאִטין ִאין ֵזייֶער ְמִדיָנה. ָוואס ֵזיי 

ֶזעֶנען ַאֶהער ִגיקּוֶמען ִמיט ֶדעם ְממּוָנה ַּכַּנ"ל אּון ַאז ֵזיי 

ֶזעֶנען ַארֹויס ִגיַגאְנֶגען פּון ֵזייֶער ְמִדיָנה ִמיט ֶדעם ְממּוָנה 

ָהאִּבין ֵזיי ִדי ְמִדיָנה ּכַֹח ִגיִגיְּבן. ַאז ָוואס ֵזיי ֶוועִלין ָטאן 

ַזיין ִגיָטאן. אּון ָגאר ִדי ְמִדיָנה מּוז צּו ְׁשֵטיין אֹויף  ָזאל 

ֶדעם ַאִליֶמען ָוואס ֵזי ֶוועִלין ָטאן.

ָהאט ֶדער ִגּבֹור ִגינּוֶמען ִדי ַלייט. אּון ָהאט ֵזיי ִגיִפיְרט 

ִאין ֶדעם ֶוועג. )ָוואס ֶדער ֶמֶלְך ָהאט ִאים ִגיָזאְגט ַּכַּנ"ל( אּון ֶער 

ָהאט ֵזיי ִגיְּבַראְכט ִּביז ֶדער ֶקעְך ָוואס ָדאְרט ֶזעֶנען ִדי 

ַמֲאָכִלים. אּון ְפִריר ָהאט ֶער ֵזיי ִגיִפיְרט ַא ֶקעִגין ִוויְנט 

ִאיז ֵזיי ַפאְרַגאְנֶגען ֶדער ֵריַח פּון ִדי ַמֲאָכִלים. ָהאִּבין ֵזיי 

ִאים ָאְנִגיהֹויִּבין ֵזייֶער צּו ֶּבעִטין ַאז ֶער ָזאל ֵזיי ִגיִּבין פּון 

ִדי גּוֶטע ַמֲאָכִלים.

ָהאִּבין  ִוויְנט.  ֶדעם  ִגיִפיְרט פּון  ֵזיי  ֶער  ֶדעְרָנאְך ָהאט 

ָהאט  ֵזייֶער.  ְׁשִטיְנְקט  ֶסע  ְׁשַרייֶען.  צּו  ָאְנִגיהֹויִּבין  ֵזיי 

ִוויֶדער  ֵזיי  ִאיז  ִוויְנט.  ַאֶקעִגין  ִגיְּבַראְכט  ִוויֶדער  ֵזיי  ֶער 

ַפאְרַגאְנֶגען ֶדער גּוֶטער ֵריַח פּון ִדי ַמֲאָכִלים. ָהאִּבין ֵזיי 

ִאים ִוויֶדער ֵזייֶער ִגיֶּבעִטין. ַאז ֶער ָזאל ֵזיי ִגיִּבין פּון ִדי 

ַמֲאָכִלים.

ִוויְנט  ֶדעם  ִגיִפיְרט פּון  ִוויֶדער  ֵזיי  ֶער  ָהאט  ֶדעְרָנאְך 

ְׁשִטיְנְקט  ֶסע  ְׁשַרייֶען  צּו  ָאְנִגיהֹוִּבין  ִוויֶדער  ֵזיי  ָהאִּבין 

ֵזייֶער ִוויְלד.

ָהאט ִזיְך ֶדער ִגּבֹור צּו ֵזיי ָאְנִגירּוִפין. ִאיר ֶזעְהט ִזיְך ַאז 

ֶסע ִאיז ָדא ָגאר ִניט ַפאְרַהאְנִדין ֵקיין ׁשּום ַזאְך ָוואס ֶסע 

ְׁשִטיְנְקט  ַאֵליין  ִאיר  ַאז  ַזיין  ְּבַווְדַאי  ְׁשִטיְנֶקען. מּוז  ָזאל 

ֶעס. ָוואְרן ָדא ִאיז ִניְׁשט ָדא ֵקיין ׁשּום ַזאְך ָוואס ֶסע ָזאל 

ָהאִּבין ַא ֵריַח ַרע.

ִווי  ַמֲאָכִלים.  ִדי  פּון  ִגיִגיְּבן  ֵזיי  ֶער  ָהאט  ֶדעְרָנאְך. 

ֵּתיֶּכף  ֵזיי  ָהאִּבין  ַמֲאָכִלים.  ִדי  פּון  ִגיֶגעִסין  ָהאִּבין  ֵזיי 

ֶגעְלט. אּון  ִזיְך ָדאס  ַוואְרִפין פּון  ַאֶוועק צּו  ָאְנִגיהֹויִּבין 

ִאיְטִליֶכער ָהאט ִזיְך אֹויסִגיְגָראִּבין ַא ְגרּוּב. אּון ָהאט ִזיְך 

ַּבאְגָראִּבין ִאין ֶדעם ְגרּוּב ַמְחַמת ְגרֹויס ּבּוָׁשה ָוואס ֵזיי 

ֵזיי ָהאִּבין ֶדעְרִפיְלט  ָוואִרין  ִגיֶשׁעְמט.  ֵזייֶער  ִזיְך  ָהאִּבין 

ִווי ָדאס ֶגעְלט ְׁשִטיְנְקט ֵזייֶער. ַווייל ֵזיי ָהאִּבין ַפאְרזּוְכט 

פּון ִדי ַמֲאָכִלים.

ָהאִּבין  ֵזיי  אּון  ָּפִנים  ָדאס  צּוִריִסין  ִזיְך  ָהאִּבין  ֵזיי  אּון 

ִזיְך ַּבאְגָראִּבין. אּון ָהאִּבין ָדאס ָּפִנים ָגאר ִניט ִגיָקאְנט 

ִזיְך  ַאְנֶדעִרין ָהאט  ֶדעם  ֵאייֶנער ַפאר  ֵהייִּבין. אּון  אֹויף 

ִגיֶשׁעְמט. )ָוואִרין ַאזֹוי ִאיז ִדי ְסגּוָלה פּון ִדי ַמֲאָכִלים. ַאז ֶווער ֶסע 

ֶעְסט פּון ִדי ַמֲאָכִלים ָהאט ֶער ֵזייֶער ַפייְנט ֶגעְלט( ָוואִרין ָדאְרט 

ִאין ֶדעם ָאְרט. ִאיז ָדאס ֶגעְלט ִדי ְגֶרעְסֶטע ּבוָׁשה פּון 

ַאֶלע ּבּוׁשֹות. אּון ַאז ֵאייֶנער ִוויל ֶדעם ַאְנֶדעִרין ֶעֶּפעס 

אֹויס ַוואְרִפין. ַוואְרְפט ֶער ִאים אֹויס דּו ָהאְסט ֶגעְלט. 

ָוואִרין ֶגעְלט ִאיז ָדאְרט ֵזייֶער ַא ְגרֹויֶסע ּבּוָׁשה אּון ָוואס 

ִאיֶּבער  ֶמער.  ִזיְך  ֶער  ֶשׁעְמט  ֶגעְלט  ֶמער  ָהאט  ֵאייֶנער 

ֶדעם ָהאִּבין ֵזיי ִזיְך ַּבאְגָראִּבין ַמְחַמת ְגרֹויס ּבּוָשׁה. אּון 

ִאיְטִליֶכער ָהאט ִניְׁשט ִגיֶקעְנט אֹויף ֵהייִּבין ָדאס ָּפִנים 

ַאִפילּו ַפאר ֶדעם ַאְנֶדעִרין. ִמָּכל ֶשֵּׁכן. ַפאר ֶדעם ִגּבֹור. 

אּון ֶווער ֶסע ָהאט ָנאְך ַּביי ִזיְך ִגיפּוֶנען ֶעֶּפעס ֵאיין ִגיְלִדין 

ִזיְך  פּון  ִגיֶווען  ְמַבֵער  ִאים  ֶער  ָהאט  ְגָראִשׁין  ַא  ָאֶדער 

ֵּתיֶּכף אּון ֶער ָהאט ִאים ַא ָוואְרף ִגיָטאן פּון ִזיְך.

ֵזיי  ָהאט  אּון  ִגיקּוֶמען  ֵזיי  צּו  ִגּבֹור  ֶדער  ִאיז  ֶדעְרָנאְך 

ַארֹויס ִגינּוֶמען פּון ֵזייֶעֶרע ְגִריֶּבער ָוואס ֵזיי ָהאִּבין ִזיְך 

ָדאְרט ַּבאְגָראִּבין ַפאר ּבּוָשׁה. אּון ֶער ָהאט צּו ֵזיי ִגיָזאְגט 

קּוְמט ִמיט ִמיר. ָוואִרין ַהייְנט ַּבאַדאְרְפט ִאיר ׁשֹוין ֵקיין 

מֹוָרא ִניט צּו ָהאִּבין ַפאר ֶדעם ִגּבֹור. ָוואִרין ִאיְך ִּבין ָדאס 

ַאֵליין ֶדער ִגּבֹור.

ָהאִּבין ֵזיי ִגיֶּבעִטין ֶדעם ִגּבֹור ַאז ֶער ָזאל ֵזיי ִגיִּבין פּון 

ִדי ַמֲאָכִלים ְּכֵדי ֵזיי ָזאִלין ִפיִרין ִאין ֵזייֶער ְמִדיָנה ַאַריין. 

ָוואִרין ֵזיי ַאֵליין ֶוועִלין ׁשֹוין ְּבַווְדַאי ַפייְנט ָהאִּבין ֶגעְלט. 

לּוְׁשִמיר ֵזיי ָהאִּבין ִגיָוואְלט ַאז ִדי ַגאְנֶצע ְמִדיָנה ָזאִלין 

ֵזיי  ִגּבֹור  ֶדער  ָהאט  ֶגעְלט.  פּון  ַּתֲאָוה  ֶדער  פּון  ַארֹויס 

ִגיִגיִּבין פּון ִדי ַמֲאָכִלים.

ָהאִּבין ֵזיי ִגיִפיְרט ִדי ַמֲאָכִלים ִאין ֵזייֶער ְמִדיָנה ַאַריין. 

אּון ֵּתיֶּכף ִווי ֵזיי ָהאִּבין ֵזיי ִגיִגיְּבן פּון ִדי ַמֲאָכִלים. ָהאִּבין 

ֵזיי ַאֶלע ֵּתיֶּכף ָאְנִגיהֹויִּבין ַאֶוועק צּו ַוואְרִפין ֵזייֶער ֶגעְלט 
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אּון ָהאִּבין ִזיְך ַּבאְגָראִּבין ִאין ֶדער ֶעְרד ַפאר ְגרֹויס ּבּוָׁשה. 

אּון ִדי ְגרֹויֶסע ַעִׁשיִרים אּון ִדי ָגאִטין. ָהאִּבין ִזיְך ֶמער 

ִגיֶשׁעְמט. אּון ִדי ְקֵלייֶנע ַלייט ָוואס ֵזיי ְפֶלעִגין ֵהייִסין 

ַּביי ֵזיי ַחיֹות אּון עֹופֹות ָהאִּבין ֵזיי ִזיְך אֹויְך ִגיֶשׁעְמט ָנאְך 

ָוואס ֵזיי ֶזעֶנען ִּביז ַאֶהער ַּביי ִזיְך ַאזֹוי ְקֵליין ִגיֶווען ַווייל 

ֵזיי ָהאִּבין ֵקיין ֶגעְלט ִניט. ָוואִרין ַהייְנט ָהאִּבין ֵזיי ׁשֹוין 

ֶגעִוויְסט, ַאז ַאְדַרָּבא ַפאְרֶקעְרט, ֶגעְלט ִאיז ֶדער ִעיָקר 

ּבּוָשׁה. ָוואִרין ִדי ַמֲאָכִלים ָהאִּבין ִאין ִזיְך ַאזֹוי ַא ְסגּוָלה 

ַאז ֶווער ֶסע ֶעְסט פּון ִדי ַמֲאָכִלים. ִאיז ֶער ֵזייֶער ְמַמֶאס 

ַאזֹוי  ֶגעְלט  ַרע פּון  ֵריַח  ֶדעם  ִפיְלט  ֶער  ָוואִרין  ֶגעְלט. 

ִווי פּון ִטינּוף ּפּוְנְקט. ָהאִּבין ֵזיי ַאֶלע ַאֶוועק ִגיָוואְרִפין 

ֵזייֶער ֶגעְלט. אּון ֵזייֶער ָגאְלד אּון ִזיְלֶּבער.

ֶדעְרָנאְך ָהאט ֶמען ֵזיי ִגיִשׁיְקט ֶדעם ַּבַעל ְּתִפָּלה. ָהאט 

ֶער ֵזיי אֹויס ִגיִגיְּבן ְּתׁשּובֹות אּון ִתּיקּוִנים. אּון ֶער ָהאט 

ֵזיי ִגיֵרייִניְקט אּון ֶדער ֶמֶלְך ִאיז ִגיָוואִרין ַא ֶמֶלְך ִאיֶּבער 

אּום  ִזיְך  ָהאט  ֶוועְלט  ִדי  ָגאר  אּון  ֶוועְלט.  ֶדער  ָגאר 

המשך פון זייט 2

ֶהעְנט,  ִדי  ִמיט  ן  אְטׁשְ ּפַ אּון  ַטאְנְצן  יטּות  ְפׁשִ ּבִ

ֵטייט ִזיְך ַאז ָנאְכֶדעם  ְפָרט ִאין ֹחֶדׁש ֲאָדר. ַפאְרׁשְ ּבִ

ִזיְך ׁשֹוין  ִאיְך  ֶגעַטאְנְצן, ֶקען  ָאּפְ ָוואס ִאיְך ָהאּב 

ַא  ן  ֶגעּבְ ָאּפְ אּון  ִהְתּבֹוְדדּות  יי  ּבַ אֹויְסֵווייֶנען  גּוט 

ֶווער  ְטן,  עְרְשׁ אֹויּבֶ ַפאְרן  ּבֹון  ֶחׁשְ ּפּוְנְקְטִליֶכע 

ֶעס ִאיז ֶדער ֱאֶמֶת'ער ֵלץ, ָוואס ָהאט ֶגעַמאְכט 

ֵלָצנּות פּון ִמיר.

ֶּבעְרל: ָוואס דּו ָהאְסטּו ֵאייֶנער ָוואס ַפאְרֶמעְסט 

ִזיְך ִמיט ִדיר?!

ַא  ין  ּבִ ִאיְך  ער  ָאּבֶ ֵלץ,  ַא  ִאיז  ֶער  ָיא,  ַפייִוויל: 

ֵגייט  ָוואס  י  ֶרּבִ ַא  ָהאּב  ִאיְך  אּון  ֵלץ,  ֶעְרִליֶכער 

ַפאר ִמיר!

ֶּבעְרל: אּוַהא! ָדאס ִאיז ַא גּוְטס!

ט צּוִפיל ַצייט ֶיעְצט... ִאיְך  ַפייִוויל: ִאיְך ָהאּב ִניׁשְ

אֹויף  ִפּלֹות'  ּתְ 'ִלּקּוֵטי  יְסל  ַאּבִ ָזאְגן  ֵגיין  ַדאְרף 

ַאֶזעְלֶכע  ַאֶלע  ָוואְרט.  ֵאיין  ִאין  ער  ָאּבֶ ּפּוִרים, 

ִדיְך  ֶרעְדט  ָהָרע  ֵיֶצר  ֶדער  ָוואס  ֶגעִפיְלן  ָסאְרְטן 

ַקיין  ט  ִניׁשְ יְסט  ּבִ דּו  ַאז  יל:  ּפִ ייׁשְ ּבֵ צּום  ַאיין, 

ֶעְרִליֶכער  ַקיין  ט  ִניׁשְ יְסט  ּבִ דּו  ֶמעְנְטׁש,  גּוֶטער 

ית  ּבֵ ִאין  ַאַרייְנקּוֶמען  ט  ִניׁשְ דּו ָטאְרְסט  ִאיְנְגל, 

ׁשּוֶט'ע  ער, ַאֶלעס ִאיז ַא ּפָ יְזט ַא ָפאּפֶ ְדָרׁש, ּבִ ַהּמִ

ַעל  )ּבַ ָבר  ּדָ ַעל  ּבַ ֶדער  ָוואס  ְמיֹון  ּדִ ַא  אּון  ֵלָצנּות 

ִליְפן  ֶגעׁשְ ַזיין  ִמיט  ַאיין  ִדיר  ֶרעְדט  ְמיֹון(  ּדִ

'ֵלָצנּות' ִציְנְגל..

ֵטיי. ֶּבעְרל: ָאֶקעי, ִאיְך ַפאְרׁשְ

ַפייִוויל: ִדי ַאְנֶדעֶרע ָוואְך ִוויל ִאיְך ִדיר ַפאְרַצייְלן 

ֵלִצים,  ֶחְבָרה  פּון  ְסחֹוָרה,  ַמאֶקע  ֶגעׁשְ עס  ֶעּפֶ

ער ֵלִצים! ָאּבֶ

ֶּבעְרל: ִאיְך ֶקען קֹוים ַוואְרְטן...

ִגיֶקעְרט צּו ָגאט ָּברּוְך הּוא. אּון ֵזיי ָהאִּבין ַאֶלע עֹוֵסק 

ִגיֶווען ָנאר ִאין ּתֹוָרה אּון ְּתִפָּלה אּון ְּתׁשּוָבה אּון ַמֲעִׂשים 

טֹוִבים: ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון ָּברּוְך ה' ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן.

ם ִיְתָּבַרְך ָהאט ֵאיין אֹויִבין  ֶסע ְׁשֵטייט ִאין ָּפסּוק ַאז ַהּׁשֵֵ

ַאְנֶדער  ֵאיין  אֹויף  ִאיז  ַפייֶער  ָדאס  אּון  ָאְרט  ֶדעם  ִאין 

ָאְרט. ְּכמֹו ֶשָּׁכתּוב )ִּביַׁשְעָיה ל"א(: "ְנאּום ה' ֲאֶׁשר אֹור 

לֹו ְּבִצּיֹון ְוַתנּור לֹו ִּבירּוָׁשַלִים":

ִדי ַגאְנֶצע ַמֲעֶשׂה ִאיז ְמרּוָמז ִאין ֶדעם ַקאִּפיְטל ְיַשְׁעָיה 

ל"א ע"ש.

ֶדער ֵסֶדר פּון ֶדעם ֶמֶלְך ִמיט ַזייֶנע ַלייט ִאיז ַאזֹוי ֶדער 

ַּבַעל ְּתִפָּלה ִמיט ֶדעם ִגּבֹור. ֶדער ְממּוָנה ַעל ָהאֹוְצרֹות 

ִמיט ֶדעם ָחָכם. ֶדער ֵמִליץ ִמיט ֶדעם אֹוֵהב ֶנֱאָמן. ִדי 

ַּבת ַמְלָּכה ִמיט ֶדעם ִקיְנד. ֶדער ֶמֶלְך ִמיט ֶדער ַמְלָּכה. 

אּון ֵזיי ֶזעֶנען ֶצעְהן ַזאִכין. ָוואס ִדי ֶצעְהן ַפאר ֶרעְכִטין 

ַזיין  פּון  ִאיְטִליְכן  ַארֹויס  ֶנעֶמען  אּון  ֶוועְלט.  ִדי  ָגאר 

ַנאִריְׁשֵקייט. אּון ֶקעִרין אּום ַאֶלע צּום ֶרעְכִטין ֶאֶמת.

 
ַא  ריכטיגער

פורים שמועס
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 אויף ספורי מעשיות בחינה
פון דער בעל תפילה )סוף( –( 11די צוועלעפטע מעשה )

 וועלכע חי' איז דא אויף דעם פייערדיגן בארג? .א
  א לעמפערט 
 א בער 
 א לייב 

כער שטורמען עוואס טוהט די חי' ווען די פאסט .ב
 אויף אים?

 ער ווערט זייער דערשראקן 
  ער אנטלויפט גלייך 
 און ברומט און עסט זיי ער נעמט די בהמות 

 וואס איז דא אויף די אנדערע וועג? .ג
 א קעך 
 א לייב 
 ביידע תשובות זענען ריכטיג 

 וויאזוי ווערן געקאכט די עסן אין קאך? .ד
 דורך די פייער וואס איז דא אין קאך 
 דורך די בארג פון פייער 
 דורך די היץ פון די זון 

 וויאזוי ווייסט מען וואו ס'איז די קאך? .ה
 ווייל ס'איז גאר א הויכע בנין 
 ווייל מ'שמעקט די גרוך פון די עסן 
 ווייל עס שטייען דארטן פייגעלעך 

וויאזוי טוהט מען אנצינדן און פארלעשן די פייער  .ו
 פון קאך?

 דורך א ספעציעלער צינדער 
 דורך די פייגעלעך וואס פאכין מיט די פליגלעך 
  עס ווערט פון זיך אליינס 

וואס האט דער קעניג געזאגט ערשט צו טוהן מיט  .ז
 מענטשן פון מדינה של עשירות? די
  זיי קודם געבן צו עסן פון די קעך און נאכדעם

 צו גיין קעגן די ווינט פון קעך
  זיי קודם צו טראגן קעגן די ווינט פון קעך און

 נאכדעם זיי צו געבן עסן פון די קעך
  זיי זאלן קודם ארויסווארפן די געלד און

 נאכדעם זיי צו געבן עסן פון די קעך
האבן זיי געזאגט ווען ער האט זיי געפירט  וואס .ח

 קעגן די ווינט?
 זייער אז עס שטינקט 
 זיי האבן אים געבעטן פון די עסן 
 אז עס איז דא א גוטער גערוך 

 

וואס האבן זיי געזאגט ווען ער האט זיי געפירט פון  .ט
 דעם ווינט?

 זייער אז עס שטינקט 
 זיי האבן אים געבעטן פון די עסן 
 אז עס איז דא א גוטער גערוך 

 וויפיל מאל האט ער זיי געפירט א קעגן דעם ווינט? .י
  איין מאל 
 צוויי מאל 
 דריי מאל 

וואס האבן זיי געטון ווען זיי האבן געגעסן פון די  .יא
 עסן פון די קאך?

 זיי האבן אנגעהויבן אוועקווארפן די געלד 
 זיי האבן זיך באגראבן פאר בושה 
 ביידע תשובות זענען ריכטיג 

 ושה אין יענע פלאץ?וואס איז די גרעסטע ב .יב
 פרייליכקייט 
 ארימע קליידער 
 געלד 

וואס האט דארטן געטוהן ווער ס'האט געטראפן  .יג
 ביי זיך געלד?

  האט דאס אוועק געלייגט פאר ווען ער וועט
 דאס דארפן

 ער האט עס געגעבן פאר זיין חבר 
  ער האט עס מבער געווען און אוועק געטון פון

 זיך
 ן פון דעם גבור?וואס האבן זיי נאכדעם געבעט .יד

 אז ער זאל זיי געבן א וועג צו תשובה 
 אז ער זאל קומען צו זייער מדינה ווערן קעניג 
  אז ער זאל זיי געבן פון די עסן צו טראגן אין

 זייער מדינה
וואס איז די סגולה פון די עסן, אז ווער ס'עסט פון  .טו

 דעם?
 ווערט געלד נישט אזוי חשוב ביי אים 
  איז ער ממאס געלד 
 ז ער זייער ממאס געלדאי 

 שאלת זכות: אין וועלכע קאפיטל איז מרומז די מעשה? .טז
 'ישעי' ב 
 'ישעי' ל 
 ישעי' ל"א 

 

און גאר די וועלט האט זיך אום גיקערט צו גאט ב"ה און זיי האבן אלע עוסק 
? געווען נאר אין תורה און תפילה און תשובה און מעשים טובים, אמן כן יהי רצון

ַטאֶטע, ִאיְך ַדאְרף ֶיעְצט ָהאְּבן וואּוְנֶדעְרִליֶכע 

ִנִּסים, אּון ְגרֹויֶסע ָפאְרְכִטיֶגע ְיׁשּועֹות, ַאזֹוי 

ִווי דּו ָהאְסט ֶגעטּון צּו ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל ִאין ַאֶלע 

ּדֹורֹות, ִנִּסים ִנְפָלִאים ְונֹוָרִאים, ִאין ִדי ַצייְטן 

פּון ָמְרְּדַכי אּון ֶאְסֵּתר, ֶווען ָהָמן ָהָרָׁשע ִיַּמח 

ְׁשמֹו ְוִזְכרֹו ִאיז אֹויְפֶגעְשַׁטאֶנען אֹויף ִדי ִאיְדן.

ָוואס ֶדער ֵנס פּון ּפּוִרים ִאיז ְגֶרעֶסער פּון ַאֶלע 

ִנִּסים ָוואס דּו ָהאְסט ֶגעטּון פּון ַאֶלעָמאל. אּון 

ַדייֶנע  דּוְרְך  ֶגעטּון  צּואִוויְסן  אּוְנז  ָהאְסט  דּו 

ַא ְּתִפָּלה 
ַפאר 
ּפּוִרים

צו ענטפערן די בחינות און אריינגיין אינעם גורל, 02-5-3333-72

1-518-329-9149 646-518-1095
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"ַאֶלע  ַאז  ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכִמים  ֵהייִליֶגע 

פּון  ֶטעג  ִדי  ָאֶּבער  ָּבֵטל  ֶוועְרן  ֶווען  מֹוֲעִדים 

ּפּוִרים ֶוועְלן ִניְׁשט ָּבֵטל ֶוועְרן ". 

ִאין ָאְנֵהייּב ֶזעֶנען ֶגעֶווען ַאֶלע ַהְתָחלֹות פּון 

ֶּפַסח, ַווייל ַאֶלע ָיִמים טֹוִבים ֶזעֶנען ַא ֵזֶכר צּו 

)ִאיז  ְיִציַאת ִמְצַרִים, אּון ַהייְנט.... 

ַאֶלע ַהְתָחלֹות פּון ּפּוִרים(

ַראֶטעֶווע ִמיר פּון ִדי ְקִליָפה פּון ָהָמן ֲעָמֵלק, 
אּון ִאיְך ִוויל זֹוֶכה ַזיין צּו ִדי ֵהייִליְגַקייט פּון 

ָמְרְּדַכי ַהַּצִּדיק אּון ֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה



צּו  ְמַזֶּכה  ִמיר  ֵזיי  "ַּבאֶׁשעֶפער, 
ִוויְסן  ָזאל  ִאיְך  ֲעָנָוה,  ֱאֶמֶת'ע 
ַמיין ִׁשְפלּות ִמיט ַאן ֱאֶמת, ָאֶּבער 
ֶהעְלף  ַּבאֶׁשעֶפער  ֵהייִליֶגער 
ַאָראְּפַפאְלן  ִניְׁשט  ָזאל  ִאיְך  ִמיר 
ֶיעֶדע  פּון  ֶצעְקַלאְּפט  ֶוועְרן  אּון 
ָזאל  ִאיְך  ָנאר  ְנִפיָלה,  ְקֵלייֶנע 
ַזיין ֶפעְסט אּון ְׁשַטאְרק ִמיט ַמיין 
אּון  טּו,  ִאיְך  ָוואס  ִאיִדיְׁשֵקייט 
אֹויֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  ְגֵלייְּבן 
רּוַח  ַנַחת  ֶגעַוואְלִדיֶגער  ַא  ָהאט 
פּון ֶיעֶדע ְקֵלייֶנע ַהאְלֶּבע ְּפֻעָּלה 

ָוואס ִאיְך טּו".

ֶהעְלְפן  אֹויֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ָזאל 

ִדי  ַמאְכן  ֶקעֶנען  ָזאל  ֶמען  ַאז 

יֹום  ֵהייִליְגן  צּום  ֲהָכָנה  ִריְכִטיֶגע 

ֶוועְרן  ָזאל  ֶעס  אּון  ּפּוִרים  טֹוב 

ַמֲחָׁשבֹות  ַאֶלע  ִאיֶּבעְרֶגעְדֵרייט 

ְמָיֵאׁש  ִוויְלן  ֶוועְלֶכע  ִדי ַאֶלע  פּון 

ַזיין אּון ְׁשֶטעְרן ִאיִדיֶׁשע ִקיְנֶדער 

פּון ִדיֶנען ַהֵׁשם ִיְתָּבַרְך אּון ָלאְזן 

ִניְׁשט ֶרעְדן צּום אֹויֶּבעְרשְְׁטן, ֵזיי 

ַאֶלע ָזאְלן ֶוועְרן ָּבֵטל ּוְמֻבָּטל אּון 

ִמיר ָזאְלן ׁשֹוין זֹוֶכה ַזיין צּו ָפאְלְגן 

ֵהייִליְגן  פּון  ֵעצֹות  ִזיֶסע  ַאֶלע  ִדי 

ֶרִּבי'ן, ִּבְפָרט ִדי הֹויְּפט ֵעָצה ָוואס 

ִזיְך  ַהֹּכל"  ִמן  ֶעְליֹוָנה  ִאיז "ַמְעָלה 

ָטאג  ִאין  ַצייט  ַא  ַּבאְׁשִטיֶמען  צּו 

רּוִאיֶגע  ְׁשִטיֶלע  ַא  ִאין  ֵגיין  אּון 

ָדאס  אֹויְסצּוֶרעְדן  ִזיְך  אּון  ְּפַלאץ 

ָוואס  אֹויֶּבעְרשְְׁטן,  ַפאְרן  ַהאְרץ 

ְּגאּוָלה  ִדי  ְמַקֵרב  ִזיֶכער  ֶוועט 

ְׁשֵלָמה ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ָאֵמן.

דער  
ריינער קוואל
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צּו  ָנאר  ְּבֵריָרה  ַקיין  ֶגעַהאט  ִניְׁשט  ָהאְּבן 

ֵווייץ  ְׁשִטיְקֶלעְך  פּון  ַחָּלה  ְּפָראְסֶטע  ֶעְסן 

ֶרִּבי'ְנס  ֲאִפילּו ֶדעם  ַחָּלה.  ֶעְסן, אּון ַמאְכן ִקּדּוׁש אֹויף  ֹּפויֶעְרן  ִדי  ָוואס 

ֶּבעֶכער ִאיז אֹויְך ִניְׁשט ָדא, אּון ַאַווְדַאי ִניְׁשט ַקיין ֵוויין ָאֶדער ְּברֹויְנְפן. 

ָאְּפֶגעֶרעְדט פּון ִפיׁש אּון ְפֵלייׁש, אֹויְך ִניְׁשט ַקיין ֶמעֶסער צּו ְׁשֵנייְדן ִדי 

ַחָּלה, ֶווער ְטַראְכט ִּבְכַלל פּון ֶטעֶלעְרס אּון ֶלעְפֶלעְך. ַאזֹוי ָהאט ֶדער ֶרִּבי 

ֶגעְּפַראֶוועט ֶדעם ַׁשָּבת.

ִאין ֶמעְדֶוועִדיְווֶקע ֶזעֶנען ַאֶלע ֲחִסיִדים ִזיְך ַצאְמֶגעקּוֶמען פּון ֶעְטִליֶכע 

ְׁשֶטעט, ֵזיי ִוויְלן ַזיין ִאיְנֵאייֶנעם ִמיְט'ן ֶרִּבי'ן אֹויף ַׁשָּבת, ָאֶּבער ֶדער ֶרִּבי 

קּוְמט ִניְׁשט ָאן! ֶדער ֶרִּבי ֶוועט ִניְׁשט ֶקעֶנען ָזאְגן ַזיין ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה אּון 

ַפאְרֶרעְכְטן ִדי ִּתּקּוִנים ָוואס ֶער טּוט אֹויף ֶווען ֶער ָזאְגט ּתֹוָרה. ִניְׁשט 

ָנאר ַפאר ִדי ֶמעְנְטְׁשן ָוואס ֶזעֶנען ֶדעְרַּביי ַּביים ֶהעְרן ִדי ּתֹוָרה ֶוועְרן 

ְׁשֶּפעֶטעֶרע  ִדי  אֹויְך  אּון  ַאֶלע  ִמיר  ּדֹורֹות,  ַאֶלע  אֹויְך  ָנאר  ַפאְרָראְכְטן 

ּדֹורֹות, ַאֶלעֶמען ָהאט ֶדער ֶרִּבי ִאיְנִזין ֶווען ֶער ָזאְגט ּתֹוָרה.

ֶדעְרַפאר ַטאֶקע ֶיעֶדעס ָמאל ֶווען ֶדער ֶרִּבי ְפֶלעְגט ָזאְגן ּתֹוָרה, ָאֶדער ַסיי 

ֶוועְלֶכע ַזאְך ֶער ָהאט ֶגעטּון ְּבִצּבּור ֶווען ֶער ִאיז ֶגעֶווען ַארּוְמֶגענּוֶמען 

ִמיט ַזייֶנע ַלייט, ְפֶלעְגט ֶער ְׁשִּפיְרן ִדי ַּפַחד ָוואס ִאיִדיֶׁשע ִקיְנֶדער ָהאְּבן 

ִנְדֵרי. ַאַזא ְׁשֶרעק ָהאט  ֶעֶרב יֹום ִּכּפּור ֶווען ֶמען ֵגייט ִאין ׁשּול צּו ָּכל 

ֶדער ֶרִּבי ֶגעַהאט ַׁשָּבת ָאֶדער יֹום טֹוב ֶווער ֶער ְפֶלעְגט ִזיְך ְּגֵרייְטן צּו 

ָזאְגן ּתֹוָרה ְּבַרִּבים.

ִמיר ַפאְרְׁשֵטייֶען ִניְׁשט ִדי ַאֶלע סֹודֹות ָוואס ִאיז ֶגעֶׁשען צּום ֶרִּבי'ן. ֶעס 

ִאיז ִּבְכַלל ִניְׁשט ַקיין צּוַפאל ַאז ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֶגעַדאְרְפט ַפאְרְּבַלייְּבן ָדא 

ִאין ָהאָלאְווִקיּוֶקע. ַאֶלעס ֶוועְרט ֶגעִפיְרט פּון ַּבאֶׁשעֶפער, ֶעס ְשֶׁטעְקט 

ִאין ֶדעם ְגרֹויֶסע סֹודֹות. ַאֶלעס ָוואס ֶעס ִאיז ַאִריֶּבער אֹויְפן ֶרִּבי'ן ִאיז 

פּול ִמיט ְגרֹויֶסע סֹודֹות.

ַׁשָּבת  ֶגעֶדעְקֶטע  ִדי  ַּביי  ִאין ְׁשטּוּב  ֶיעְצט  ִזיְצן  ִקיְנֶדעְרֶלעְך  ִמיר  ָאֶּבער 

לּוְסִטיג  אּון  ַזיין  ְפֵרייִליְך  ַאֶלע  ָלאִמיר  ִמְׁשָּפָחה,  ַגאְנֶצע  ִדי  ִמיט  ִטיׁש, 

ַזיין ַאז ִמיר ֶזעֶנען ִאיְדן אּון ֶדער אֹויֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט אּוְנז ֶגעֶגעְּבן ַאַזא 

ֵׁשייֶנע ַמָּתָנה "ַׁשָּבת קֹוֶדׁש". ִמיר ֶוועְלן ִזיְנֶגען ֵׁשיין ְזִמירֹות, ִזיְצן ַּביים 

ִטיׁש ִמיט ְגרֹויס ֶּדֶרְך ֶאֶרץ אּון ֶעְסן ֵאייְדל ַאזֹוי ִווי ֶמען ֶעְסט ֶנעְּבן ָגאר ַא 

ְגרֹויְסן ָחׁשּוְב'ן ִאיד! אּון ַאז ֶמען ִוויל ֶקען ֶמען ַמאְכן 'ִּכּבּוד ָאב ָוֵאם' אּון 

ֵזיי ֶדעְרֵצייְלן ֶדעם ֵׁשייֶנעם ַמֲעֶׂשה פּון ֵהייִליְגן ֶרִּבי'ן.

גּוט ַׁשָּבת
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