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ַא גּוְטן ֶלעְכִטיְגן ַׁשָּבת ַפאר ַאֶלע ַטייֶעֶרע ִקיְנֶדער

ַּפְרֶׁשה  ִדי  ִאין  ָוואְך  ִדי  ִקיְנֶדעְרֶלעְך.  ַטייֶעֶרע 

ֶלעְרְנט אּוְנז ֶרִּבי ָנָתן ֵזייֶער ַאן ִאיְנֶטעְרַסאְנֶטע 

ִאין  ַאַרייְנְׁשַּפאִציְרן  קֹוֶדם  ָלאִמיר  ִלּמּוד. 

ָדאְרט  ֶזען  ִמיר  ֶוועְלן   – ִקיְנֶדער  פּון  ֵחֶדר  ַא 

ַפאְרִׁשיֶדעֶנע ָסאְרְטן ִקיְנֶדער. 

ֶרִּבי ָנָתן ָזאְגט ַאז ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל ֶוועְרט צּוֵטייְלט 

ַזיין  ֶקען  ֶעס  ַאז  ֵמייְנט  ָדאס  ִּכּתֹות.  ִזיְּבן  אּון 

ִּכּתֹות  ַאָּפאר  ָדא  ִאיז  ַאֵליין  ִּכָּתה  ַדיין  ִאין  ַאז 

פּון ִקיְנֶדער! ִקיְנֶדער ָוואס ֶזעֶנען ֵזייֶער ְקלּוג 

שַׁאְרֶפע  ִמיט 

ָדא  ִאיז  ֶעס  ֶקעּפ, 

ִקיְנֶדער  ַאֶזעְלֶכע 

ֶמער  ֶזעֶנען  ָוואס 

ְׁשַטאְרֶקע  ִדי  צּו 

ֵזיי  ֶקען  ֶמען  ַזייט, 

פּון  ִריְרן  ִניְׁשט 

ִאיז  ִוויֶדער  ְּפַלאץ; 

ִקיְנֶדער  ַפאְרַהאן 

ָוואס ֶזעֶנען ּפּוְנְקט 

ִאיְנִמיְטן - ֵזיי ֶזעֶנען ִניְׁשט צּו ַׁשאְרף אּון ִניְׁשט 

צּו ָּפׁשּוט.

ַפאְרַהאן ִקיְנֶדער ֶוועְלֶכע ֶזעֶנען אֹויְסֶגעֵצייְכְנט 

ִמיט ֶדער ִעְנָין פּון ְקדּוָׁשה - ֵזיי ִהיְטן ִזיְך ֵזייֶער 

ְּתִמימֹות,  ִמיט  ִקיְנֶדער  ַפאְרַהאן  ִדי אֹויְגן,  ָאּפ 

ֵזיי ֶלעְּבן ִמיט ֱאמּוָנה אּון ִׂשְמָחה. ִאין ַדיין ֵחֶדר 

ֶקעֶנען  ָוואס  ִקיְנֶדער  ָדא  אֹויְך  ִמְּסָתָמא  ִאיז 

ֵזיי  ִזיְך  ַטאְנץ  ִפיֶסעֶלעך  ִדי  ַאייְנִזיְצן  ִניְׁשט 

דער  
ריינער קוואל

ִקיְנֶדער  ָאֶדער  ִׁשיְך!  ִדי  פּון  ַארֹויס  ַאֶלעָמאל 

ַפאר  ַאייְנרּוֶען  ִניְׁשט  ַזיי  ֶקען  ֶהעְנט  ִדי  ָוואס 

ַאֶלע  ִמיט  ִקיְנֶדער  ְּבִקּצּור  ֶסעקּוְנֶדע!  ֵאיין 

ִזיְּבן  אֹויְסֶגעֶרעְכְנט  ָהאְּבן  ִמיר  ִמּדֹות.  ָסאְרְטן 

ִדי  פּון  ֶרעְרן  ִזיְּבן  ִדי  ֶקעְגן  ִקיְנֶדער,  ָסאְרְטן 

ְמנֹוָרה.

ִדי ַּפְרֶׁשה ֵהייְּבט ִזיְך ָאן "ְוַאָּתה ְּתַצֶּוה ֶאת ְּבֵני 

ֶרִּבי  ָזאְגט  ָזְך".  ַזִית  ֶׁשֶמן  ֵאֶליָך  ְוִיְקחּו  ִיְׂשָרֵאל 

ָנָתן ַאזֹוי: ֶדער אֹויֶּבעְרְׁשֶטער ָזאְגט ַפאר ֹמֶׁשה 

'ַוִּיְקחּו  ַרֵּבינּו 

ֹמֶׁשה  ֵאֶליָך', 

ְגרֹויֶסער  ֶדער 

ֶקען  ֶער  ַצִּדיק 

אּון  אֹויְפֶוועְקן 

ַמאְכן  ִליְכִטיג 

ִאיִדיֶׁשע  ַאֶלע 

 - ִקיְנֶדעְרֶלעְך 

פּון  ְנָׁשָמה  ִדי 

ָוואס  ִאיְדן  ִדי 

ֶוועְרֶטער  ֵהייִליֶגע  ִדי  פּון  קּוְמט  ׁשֹוֶרׁש  ֵזייֶער 

פּון ִדי ּתֹוָרה. 

ַרֵּבינּו  מֶֹׁשה  ַפאר  ַּבאֶפעל  ַא  ּתֹוָרה  ִדי  ִגיְּבט 

'ְוַאָּתה ְּתַצֶּוה ַא ָלׁשֹון פּון ַצְוָתא ֶנעם צּוַזאם – 

ַּבאֶהעְפט צּוַזאֶמען ִדי ִאיְדן' אֹויְפן ַצִּדיק ִליְגט 

ַאן אֹויְפַגאֶּבע  ַאז ַאֶלע ִאיְדן ָזאְלן ַּבאקּוֶמען ַא 

ִליְכִטיְגַקייט אּון ֵזיי ָזאְלן ִוויְסן פּון ַּבאֶׁשעֶפער. 

ָאֶּבער פּון אּוְנֶזער ַזייט ִליְגט אֹויְך ַאן אֹויְפַגאֶּבע 
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ַפאְרקֹויֶפער  ֶדער  ִליְקט!"  דּוְרְכֶגעּבְ ֶיעְצט  ֶעס  ָהאּב 
ער  גֹות פּון ֶדעם ְקֵליין ִאיְנְגל, ָאּבֶ צּוַלאְכט ִזיְך פּון ִדי ַהּשָׂ
עְרֶגעָזאְגט  ִאיּבֶ ִקיְנד  ָדאס  ָהאט  וואּוְנֶדער,  ַזיין  צּו 
ֵסֶפר  ֶדעם  פּון  ׁשּוָבה  ּתְ ַלאְנֶגע  ַא  אֹויֶסעְרֵווייִניג  אֹויף 
ָאן  ֶלעֶטער  ּבְ פּוְפְצן  אֹויף  ן  ִריּבְ ֶגעׁשְ ֶגעֶווען  ִאיז  ָוואס 

ַרט. ן ַקיין ׁשּום ּפְ עְרצּוִהיּפְ ִאיּבֶ

ֶגעֶהעְרט,  ָדאס  ָהאט  ַאְרֵיה  ְצִבי  ר'  ַטאֶטע  ַזיין  ֶווען 
טּון  ט  ִניׁשְ ֶמער  ָדאס  ָזאל  ֶער  ֶגעֶווען  ּגֹוֵזר  ֶער  ָהאט 

ׁש פּון ַאן 'ַעִין ָהָרע'. ַאְלס ֲחׁשַ

ִאין  ן  ַפאְרְטִריּבְ ֶגעֶווען  ִאיז  ָנָתן  י  ֶרּבִ ֶווען  ָיאְרן  ִדי 
ִאים  ן  ָהאּבְ ָטאט-ַראט  ׁשְ ִדי  ֶווען  ֶנעִמירֹוב –  ָטאט  ׁשְ
ְצִבי  ר'  ָהאט  ֶרְסֶלב,  ּבְ ִאין  טּוּב  ׁשְ ַזיין  פּון  ן  ַפאְרְטִריּבְ
ַנְחָמן,  זּון:  ְצֵוויי  ַזייֶנע  יְקט  ֶגעׁשִ ַאְרֵיה 
ִאיְנֶגעֶרע  ַזיין  אּון  ַאְלט,  ָיאר  ֶעֶלעְוו 
ָזאְלן  ֵזיי  ֶנעִמירֹוב,  ַקיין  ים  ַחּיִ רּוֶדער  ּבְ
י  יי ֶרּבִ ַמִים ּבַ ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה אּון ִיְרַאת ׁשָ
ן ִדי ְצֵוויי זֹוֶכה ֶגעֶווען ִזיְך  ָנָתן. ַאזֹוי ָהאּבְ
אְטן פּון ֶדעם  ַוואִריֶמען אּוְנֶטעְרן ׁשָ צּו 

ְגרֹויְסן ּבֹוים.

י ָנָתן ְפֶלעְגט ֶדער  ִטיָרה פּון ֶרּבִ ָנאְך ִדי ּפְ
ָנָתן  י  ֶרּבִ ֶזען  ָאְפֶטער  ָרב  עִריֶנער  ְטׁשֶ
ֶגעֶזען  ֶער  ָהאט  ֵאייְנָמאל  ָחלֹום.  ִאין 
ְצֵוויי  ְטָראְגט  ָנָתן  י  ֶרּבִ ִווי  ָחלֹום  ִאין 
ָגאר ְגרֹויֶסע ְסָפִרים ִאין ַזייֶנע ֶהעְנט, אּון רּוְפט ִזיְך ָאן 
עִריֶנער ָרב: "דּו ֶזעְסט?! ִדי ְסָפִרים ָהאּב ִאיְך  צּום ְטׁשֶ
ן,  ֶלעּפְ ֶווער צּו ׁשְ ן, ֶעס ִאיז ִמיר ֵזייֶער ׁשְ ַארֹויְסֶגעֶגעּבְ
ֵאייֶנער ָזאל ִמיר ֶהעְלְפן!! ֶגעֵמייְנט  ן  ִאיְך ַדאְרף ָהאּבְ
י ָנָתן ִמיט ֶדעם ַאז ֶער ַדאְרף ִהיְלף, ֶמען ָזאל  ָהאט ֶרּבִ

ְמָפֵרׁש ַזיין אּון ְמבָֹאר ַזיין ַזייֶנע ְסָפִרים.

ַזיין  ׁש  ּמֵ ְמׁשַ צּו  ִזיְך  אֹויף  ֶגענּוֶמען  ַדאן  פּון  ָהאט  ֶער 
'ִלּקּוֵטי  ֵסֶפר  ֶדעם  ן  ַארֹויְסֶגעֶגעּבְ ָהאט  אּון  ָנָתן  י  ֶרּבִ
ְסָפִרים  ַאֶלע  פּון  ַפאְרֶקעְרֶצערּוְנג  ַא  ֶהָחָדׁש',  ֵעצֹות 
פּון ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות, ֶדעם ֵסֶפר ָהאט ֶער ֶגערּוְפן "אֹוָצר 
לֹויט  צּוֵטייְלט  עְנֶדער  ּבֶ ִפיר/ִפיְנף  ִאיז  ָדאס  ְרָאה"  ַהּיִ

ים פּון ָיאר. ִמּדֹות אּון לֹויט ִדי ְזַמּנִ

ֶהעְלף ִמיר ְׁשֶלעְּפן!

פּון  זּון  ֶדער  ַאְרֵיה  ְצִבי  ר'  ַזייט  ער  ַאִריּבֶ ִאיז  ָיאר  ַניין 
ֶרְסֶלב ָהאט ֲחתּוָנה ֶגעַהאט,  י ַאֲהרֹן – ֶדער ָרב פּון ּבְ ֶרּבִ
צּו  ֶגעֶווען  זֹוֶכה  ט  ָנאְכִניׁשְ ֶער  ָהאט  ַלייֶדער  ער  ָאּבֶ

ִקיְנֶדער. 

ַאזֹוי ִווי ֶעס ָהאט ֵזייֶער ֵוויי ֶגעטּון ַפאר ֶדער ַווייּב פּון 
ט ַקיין ִקיְנֶדער, ִאיז ִזי  ר' ְצִבי ַאְרֵיה ַאז ִזי ָהאט ָנאְכִניׁשְ
י ָנָתן אּון ֶער ָהאט ִאיר  ֶגעקּוֶמען ִמיט ַא ֶגעֵוויין צּו ֶרּבִ

צּוֶגעָזאְגט ַאז ִאיר ְיׁשּוָעה ִאיז ֵזייֶער ָנאְנט!

ִזיְך  ָהאט  ֶעס  ַפאר  ַצייט  קּוְרֶצע  ַא  תקפ"ה  ָיאר 
ֶגעֶעְנִדיְגט ִדי ֶצען ָיאר פּון ֵזייֶער ֲחתּוָנה, 
טּוּב  ׁשְ ִאין  ֵזיי  יי  ּבַ ֶגעָוואְרן  ֶגעּבֹויְרן  ִאיז 
ָהאט  ֶמען  טֹוב!  ַמָזל  ִאיְנֶגעֶלע!  ִאין 
אֹויְפן   – 'ַנְחָמן'  ִקיְנד  ָדאס  ֶגערּוְפן 

י'ְנס ָנאֶמען. ֵהייִליְגן ֶרּבִ

ָיאְרן,  עֶטעֶרע  ּפֶ ]ׁשְ ַנְחָמן,  ְקֵלייֶנער  ֶדער 
אקּוֶמען  ּבַ ָהאט  ָרב[  עִריֶנער  ְטׁשֶ ֶדער 
ָגאר  עֶפער,  אׁשֶ ּבַ ֵהייִליְגן  פּון  ָנה  ַמּתָ ַא 
ִזיְך  ַמאְכט  ָוואס  רֹון  ִזּכָ עִציֶעְלן  ְסּפֶ ַא 
ַא  ֶגעַהאט  ָהאט  ֶער  ֶגעֶוועְנִליְך,  ט  ִניׁשְ

ֶער  ִאיז  ַאזֹוי  אּון  ַהְתָמָדה,  ֶגעַוואְלִדיֶגע 
ֶגעֶזעְסן ָטאג אּון ַנאְכט ִאין ֶגעֶלעְרְנט ִדי ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה.

ִאיז  ַאְלט,  ָיאר  ֶצען  פּון  ִקיְנד  ַא  ַזייֶעְנִדיג  ָטאג  ֵאיין 
ית  ּבֵ ִאין  ְסָפִרים  פּון  ַפאְרקֹויֶפער  ַא  צּוֵגיין  ֶגעקּוֶמען 
אֹויס  ֵלייְגט  אּון  ִטיׁש  ַא  אֹויף  ֶטעְלט  ׁשְ ֶער  ְדָרׁש.  ַהּמִ
ְקֵלייֶנער  ֶדער  ַפאְרקֹויְפן.  צּום  ֵטייֶען  ׁשְ ָוואס  ְסָפִרים 
ְסָפִרים,  ֲהָלָכה  ִדי  ֵאייֶנע פּון  ִאין  ִזיְך  ַפאְרִטיְפט  ַנְחָמן 
צּו  ֶדעְקל  פּון  ֵסֶפר  ֶדעם  עְרֶגעַגאְנֶגען  ַאִריּבֶ ִאיז  ֶער 

ֶדעְקל!

ֶדער  ָקאְסט  "ִוויִפיל  ַפאְרקֹויֶפער,  צּום  צּו  ֵגייט  ֶער 
עְטן ָגאר ַא הֹויֶכע  ֵסֶפר?!" ֶדער מֹוֵכר ָהאט ִאים ֶגעּבֶ
עְטן ֶער ָזאל ֶעס  יְרט ִזיְך ַאייְנּבֶ רּוּבִ ַרייז. ָהאט ַנְחָמן ּפְ ּפְ
ֶקען  "ִאיְך  צּוֶגעֵלייְגט:  אּון  יִליֶגער,  ּבִ ַפאר  ַפאְרקֹויְפן 
ׁשֹוין ֵסייִווי ָדאס ַגאְנֶצע ֵסֶפר אֹויף אֹויֶסעֵווייִניג, ִאיְך 

 
 דעם

רבי'נס לייט

ליקוטי עצות געדריקט יאר תרכ"ט



3

ָמאְנִסי, ְניּו ָיאְרק

ַנְפָּתִלי: ֶהעָלא, ִאיְך ֶקען ֶרעְדן צּו ַזְלִמי?!

ַטאֶטע: ַזְלִמי ָהאְסט ֶטעֶלעָפאן!!

ֶווער  גּוְטן!  ַא  ִמיר?!  רּוְפט  ֶווער  ִאיְך?!  ַזְלִמי: 
ִאיז ָדאס?

ֶדעְרֶקעְנְסט  דּו  ִלי,  ַנְפּתָ ִאיְך  ין  ּבִ ָדאס  ַנְפָּתִלי: 
צּוִריק  ׁשֹוין  ין  ּבִ ִאיְך  קֹול,  ַמיין  ט  ִניׁשְ ׁשֹוין 

ִאיְנֶדעְרֵהיים ִאין ָמאְנִסי.

ַמיין  ַמאְכְסטּו  ָוואס  ִלייייייי!!  ַנְפּתָ ַזְלָמן: 
ֶטער ָקאִזין? אִליּבְ ֵטייֶעֶרער ּבַ

ֵאיין  ַנְפָּתִלי: 
ֶרעְדט  ִאיְך  ִמינּוט... 

צּו ַזְלִמי?!

ַזְלָמן: ָיא דּו ֶרעְדְטס 
ַפאְרָוואס  ַזְלִמי,  צּו 
ַאז  ְטַראְכְסטּו 

ט? ִניׁשְ

דּו  ַנְפָּתִלי: 
עס  ֶעּפֶ יְסט  ּבִ

אֹויְסֶטעְרִליׁש 
ְפֵרייִליְך, 

אֹויְפֶגעֵלייְגט, 
ִדיר  ִאין  ִזיְך  ָהאט  עס  ֶעּפֶ אֹויְפֶגעִמיְנֶטעְרט. 
ִדיר  צּו  ָהאּב  ִאיְך  ַזייט  ט  ֶגעטֹויׁשְ ְדַראְסִטיׁש 
ֶאֶרץ  ִאין  צּוִריק  ָוואְכן  ְצֵוויי  ַפאר  ֶגעֶרעְדט 

ָרֵאל! ִיׂשְ

ׁשֹוין  ֶגעֶדעְנְקְסט  דּו  ִלי,  ַנְפּתָ ָיא,  ָיא  ַזְלָמן: 
ט? ִניׁשְ

ַנְפָּתִלי: ָוואס ַדאְרף ִאיְך ֶגעֶדעְנֶקען?!

יקּון  ּתִ ֶדעם  ַפאְרֶגעְסן  ׁשֹוין  ָהאְסט  ִדי  ַזְלָמן: 

ִמינּוט  ֶלעְצֶטע  ִדי  ָהאּב  ִאיְך  ָוואס  ָלִלי  ַהּכְ
ט ִאין ִמירֹון? ַאַרייְנֶגעַכאּפְ

ׁשּוָבה  ּתְ ִווי ִאיְך ֶגעֶדעְנק, דּו ָהאְסט  ַנְפָּתִלי: ָנאְך 
ִדי  צּו  לֹויְפן  ָנאְך  ִמינּוט  ֶלעְצֶטע  ִדי  ֶגעטּון 

ֵפייֶגעֶלעך..

ַאֵהייְמֶגעקּוֶמען,  ין  ּבִ ִאיְך  ֶווען  ַנאְכט  ֶיעֶנע  ַזְלָמן: 
ַמע  עט ָנאְכן ֵלייֶנען ְקִריַאת ׁשְ ין ִאיְך ַאַריין ִאין ּבֶ ּבִ
ן ַנאס  אּון ָאְנְגֵרייְטן ֶנעְגל ַוואֶסער, ִאיז ַמיין ִקיׁשְ

ֶגעָוואְרן פּון ְטֶרעְרן.

ען צּו ֵאייֶנעם פּון ֶעְנֶקער  עס ִאיז ֶגעׁשֶ ַנְפָּתִלי: ֶעּפֶ
ָחה? ַפאְרָוואס ָהאְסטּו ֶגעֵווייְנט? ּפָ ִמׁשְ

ְמָחה,  ַזְלָמן: ֵניין, ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ַא ֶגעֵוויין פּון ׂשִ
עס  ֶעּפֶ ן  ֶגעֶגעּבְ ִמיר  ָהאט  יֹוַחאי  ן  ּבֶ ְמעֹון  ׁשִ י  ֶרּבִ
ט ּפּוְנְקט ָוואס,  ׁשּוָבה, ִאיְך ֵווייס ִניׁשְ ַא ִהְרהּור ּתְ
ַמיין  ִאין  ֶגעִריְרט  ִזיְך  ָהאט  עס  ֶעּפֶ

ֶהעְרֶצעֶלע.

ֶרעְדְטְסטּו  ֶוועם  צּו  ַזְלִמי!!  ַטאֶטע: 
אֹויְפן ֶטעֶלעָפאן??

ַטאֶטע  ַמיין  ִמינּוט,  ֵאיין  ַזְלָמן: 
ִלי!! רּוְפט....  ִאיְך ֶרעְדט צּו ַנְפּתָ

ַנְפָּתִלי: ִאיְך ֶקען ִדיר רּוְפן ַאן ַאְנֶדעְרס 
יְסט ַפאְרנּוֶמען. ָמאל, אֹויּב דּו ּבִ

ִלי,  ַנְפּתָ ִקּצּור  ּבְ ֶעס  ַמאך  ִאיְך  ַזְלָמן: 
ַנייֶער  ַא  ֶגעָוואְרן  ין  ּבִ ִאיְך  ֶהעְרְסט? 
ִאיְנְגל, ִאיְך ַמאך ֶיעְדן ָטאג ַא ֶטעְנְצל 
ֶנעם  ִאיְך  ָלִלי.  ַהּכְ יקּון  ּתִ ֶיעֶנעם  ַזייט 
ִריֶדער ֶמען ִציְנְדט ָאן מּוִזיק אּון  ַמייֶנע ְקֵלייֶנע ּבְ
ִמיט!  ַטאְנְצט  ָחה  ּפָ ִמׁשְ ַגאְנֶצע  ִדי  ַטאְנְצט,  ֶמען 

ִאיְך ַמיין ֶעס ֵזייֶער ֶעְרְנְסט...

ַנְפָּתִלי: ִאיְך ַטאְנץ ִמיט אֹויְפן ֶטעֶלעָפאן!!

ֶגעָוואְרן  ִאיז  ׂשֹון,  ׂשָ ֶמן  ׁשֶ ִמירֹון,  פּון  ָיא,  ַזְלָמן: 
ׂשֹון. ְמָחה ְוׂשָ ׂשִ

ֶמן  י ָהאט ַהייְנט ֶגעֶרעְדט פּון ׁשֶ ַנְפָּתִלי: ָיא ַמיין ֶרּבִ
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י ָהאט ֶדעְרֵצייְלט ה ָוואס ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרּבִ ~ ִדי ְצֶוועֶלעְווֶטע ַמֲעֶשׂ

)אּון ֶדער ְממּוָנה ְפֶלעְגט ֵזיי ְּבַווְדַאי אֹויְך ֵזייֶער ְׁשְטָראִפין 

אֹויף ֵזייֶער ְׁשֶלעְכִטין ֶוועג ָוואס ֵזיי ֶזעֶנען ַאַריין ִגיַפאִלין ִאין 

ִפיִרין  ַארֹויס  ִגיָקאְנט  ִניְׁשט  ֵזיי  ָהאט  ֶער  ָנאר  ֶגעְלט,  ֶדעם 

ֶדעְרפּון. ָוואִרין ֵזיי ֶזעֶנען ׁשֹוין ְדִריֶנען ֵזייֶער ַאייְנִגיָוואְרִציְלט 

ִגיֶווען. ָנאר פּון ֶדעְסט ֶוועִגין ָפאְרט ַמְחַמת ֶדער ַּבַעל ְּתִפָּלה 

אּון ֶדער ְממּוָנה ָהאִּבין ׁשֹוין ִמיט ֵזיי ִפיל ִגיְׁשמּוְסט ֶזעֶנען ֵזיי 

ׁשֹוין ַאִּביִסיל ְמבּוְלָּבל ִגיָוואִרין. אּון ֵזיי ְפֶלעִגין ָזאִגין. ַאְדַרָּבא, 

ָנאְך  ִזיְך  ָהאִּבין  ֵזיי  ָחאְטֶשׁע  ֶדעְרפּון.  ַארֹויס  אּוְנז  ֶנעְמט 

ִגיַהאְלִטין ְׁשַטאְרק ִאין ֵזייֶער ַנאִריֶׁשער ֵדָעה, אּון ָהאִּבין ָגאר 

ִניְׁשט ִגיָוואְלט ַארֹויס פּון ֵזייֶער ַנאִריְׁשֵקייט. ָנאר ֵזיי ְפֶלעִגין 

ׁשֹוין ָפאְרט ָזאִגין ַאז ֶמען ָהאט ֵזיי ִגיְׁשְטָראְפט. ַאְדַרָּבא. ַאז 

ֶסע ִאיז ָיא ַאזֹוי, ַאז ִמיר ֶזעֶנען ִאין ָטעּות. ָנא ֶנעְמט אּוְנז ַארֹויס 

פּון אּוְנֶזעֶרע ַנאִריְׁשֵקייט(.

ָהאט ֶדער ְממּוָנה ִזיְך ָאְנִגירּוִפין צּו ֶדער ְמִדיָנה. 
ִגּבֹור(  )ַאֶקעִגין ֶדעם  ֵעָצה  ֵאיין  ֶגעִּבין  ַאייְך  ֶוועל  ִאיְך 
ָוואִרין ִאיְך ֵווייס ֶדעם ּכַֹח פּון ֶדעם ִגּבֹור פּון ַוואֶנעט 
ִדי  ֵזיי ֶדעְרֵצייְלט  ַזיין ְגבּוָרה. אּון ָהאט  ֶער ֶנעְמט 
ַזאְך פּון ֶדער ְׁשֶוועְרד ַהַּנ"ל ָוואס פּון ָדאְרט ֶנעְמט 
ֶדער ִגּבֹור ַזיין ְגבּוָרה. ְּבֵכן ֶוועל ִאיְך ִמיט ַאייְך ֵגיין 
ָדאְרְך  ַהַּנ"ל, אּון  ְׁשֶוועְרד  ֶדער  ָאְרט פּון  ֶדעם  צּו 
ֶדעם ֶוועט ִאיר ֶקעֶנען ַּבאְׁשֵטיין ַאֶקעִגין ֶדעם ִגּבֹור. 

)ָוואִרין ִאיר ֶוועט ִזיְך אֹויְך ֶנעֶמען ְגבּוָרה פּון ָדאְרט(.

אּון ִדי ַּכָווָנה פּון ֶדעם ְממּוָנה ִאיז ִגיֶווען, ַאז ֵזיי 
ֶדעם  פּון  ָאְרט  ֶדעם  צּו  קּוֶמען  ַאִהין  ׁשֹוין  ֶוועִלין 
ְׁשֶוועְרד. ֶוועִלין ֵזיי ִזיְך ׁשֹוין ַארֹויס פּון ֵזייֶער ַּתֲאָוה 

פּון ֶגעְלט. )ָוואִרין ָדאְרְך ֶדעם ֶוועג ָוואס ֶסע ִאיז צּו ֶדער 
ִזיְך ַארֹויס פּון ֶדער ַּתֲאָוה  ְׁשֶוועְרד, ָדאְרְך ֶדעם ֶנעְמט ֶמען 

פּון ֶגעְלט ַּכַּנ"ל(.

ָהאט ִדי ְמִדיָנה צּו ִגינּוֶמען ַזיין ֵעָצה. אּון ָהאִּבין 
ֵזיי  ָוואס  ֵזיי  פּון  ַלייט  ְגרֹויֶסע  ִדי  ַארֹויְסֶגעִׁשיְקט 
ֶזעֶנען ַּביי ֵזיי ִגיֶווען ָגאִטין, ַאז ֵזיי ָזאִלין ִאין ֵאייֶנעם 
ֵגיין ִמיט ֶדעם ְממּוָנה צּו ֶדער ְׁשֶוועְרד ַהַּנ"ל. )אּון 
ִדי ָגאִטין ְדַהיינּו ִדי ַעִשׁיִרים ֵזייֶעֶרע ָוואס ֵזיי ֶזעֶנען ִגיַגאְנֶגען 

ִמיט ֶדעם ְממּוָנה, ֶזעֶנען ְּבַווְדַאי ִגיַגאְנֶגען ָאְנִגיָטאן ִאין ִצירּוְנג 

פּון ָגאְלד אּון ִזיְלֶּבער, ָוואִרין ָדאס ִאיז ִזיְך ַּביי ֵזיי ֶדער ִעיָקר 

ִגיֶווען(.

ֶזעֶנען ֵזיי ִאין ֵאייֶנעם ִגיַגאְנֶגען, ֶדער ְממּוָנה ִמיט 
ִדי ְגרֹויֶסע ַלייט פּון ֶדער ְמִדיָנה ָוואס ֵזיי ֵהייִסין ַּביי 

ֵזיי ָגאִטין.

ָהאט ֶדער ְממּוָנה מֹוִדיַע ִגיֶווען ִדי ַזאְך צּו ִגּבֹור, 
ַּבֲאֶשׁר ֶער ֵגייט ִמיט ֵזיי זּוִכין ָדאס ָאְרט פּון ֶדער 
ֶער  ֶוועט  ָטאֶמער   - ִאיז  ַּכָווָנה  ַזיין  אּון  ְׁשֶוועְרד. 
ִדי  ִמיט  ֶמֶלְך  ֶדעם  ִגיִפיֶנען  צּו  ֶוועג  ִאין  ַזיין  זֹוֶכה 

ַלייט.

ָהאט ִזיְך ֶדער ִגּבֹור ָאְנִגירּוִפין. ִאיְך ֶוועל אֹויְך ֵגיין 
ִמיט ִדיר ָהאט ִזיְך ֶדער ִגּבֹור ַפאְרְׁשֶטעְלט. )ְּכֵדי ִדי 
ַלייט ָוואס ֵזיי ֵגייֶען ִמיט ֶדעם ְממּוָנה ָזאִלין ִניְׁשט ִוויִסין ַאז ֶער 

ִאיז ָדאס ֶדער ִגּבֹור ַאֵליין( אּון ִאיז אֹויְך ִגיַגאְנֶגען ִמיט 

ֶדעם ְממּוָנה.

ֶדער 
ה  ִפּלָ ַעל ּתְ ּבַ
~9~

ַזייְטס ִמְתַּפֵּלל ַאז ֵזיי 
ָזאְלן זֹוֶכה ַזיין צּו ְטֶרעְפן ֶדעם 

ֶמֶלְך ִמיט ַזייֶנע ַלייט
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ֵזיי ִזיְך ְמַייֵשׁב ִגיֶווען )ֶדער ְממּוָנה ִמיט ֶדעם  ָהאִּבין 
ִגּבֹור( ֵזיי ֶוועִלין ָדאס מֹוִדיַע ַזיין ֶדעם ַּבַעל ְּתִפָּלה 

אֹויְך. ָהאִּבין ֵזיי ִאים מֹוִדיַע ִגיֶווען. ָהאט ִזיְך ֶדער 
ַּבַעל ְּתִפָּלה ָאְנִגירּוִפין. ֶער ִוויל אֹויְך ֵגיין ִמיט ֵזיי.

ֶדער  אּון  ִגיַגאְנֶגען.  ֵזיי  צּו  ְּתִפָּלה  ַּבַעל  ֶדער  ִאיז 
ֵאייֶדער  ַלייט.  ַזייֶנע  ָאְנֶגעָזאְגט  ָהאט  ְּתִפָּלה  ַּבַעל 
ֶער ִאיז ַאֶוועְקֶגעַגאְנֶגען. ַאז ֵזיי ָזאִלין ְדרֹויף ִמְתַּפֵלל 
ַזיין ַאז ַהֵׁשם ִיְתָּבַרְך ָזאל ֵזיי ַמְצִליַח ַזיין ֵזייֶער ֶוועג. 
ַאז ֵזיי ָזאִלין זֹוֶכה ַזיין צּו ִגיִפיֶנען ֶדעם ֶמֶלְך ִמיט ִדי 
ַלייט. ָוואִרין ֶדער ַּבַעל ְּתִפָּלה ְפֶלעְגט ָּתִמיד ְדרֹויף 
ִמְתַּפֵלל צּו ַזיין, ַאז ֶסע ָזאִלין ִזיְך ָאְּפִזיִכין ֶדער ֶמֶלְך 
ִמיט ִדי ַלייט. אּון ְפֶלעְגט ָּתִמיד ֵהייְסן ַזייֶנע ַלייט ַאז 
ֵזיי ָזאִלין אֹויְך ְדרֹויף ִמְתַּפֵלל ַזיין. אּון ֶער ָהאט ֵזיי 
ִגיַמאְכט ְּתִפילֹות ָוואס ֵזיי ָזאִלין ְדרֹויף ִמְתַּפֵלל ַזיין. 
אּון ִאיְצט ִווי ֶער ָהאט ִגיָוואְלט ֵגיין צּו ֶדעם ְממּוָנה 
ִמיט ֶדער ִגּבֹור ְּכֵדי ֵזיי ָזאִלין ִאיְנֵאייֶנעם ֵגיין זּוִכין 
ֶדעם ֶמֶלְך ִמיט ַזייֶנע ַלייט, ָהאט ֶער ֵזיי ָנאְך ֶמער 
ָאְנִגיָזאְגט ַאז ֵזיי ָזאִלין ְדרֹויף ִמְתַּפֵלל ַזיין ָּתִמיד. ַאז 

ֵזיי ָזאִלין זֹוֶכה ַזיין צּו ִגיִפיֶנען ֵזיי.

ִאיז ֶדער ַּבַעל ְּתִפָּלה ִגיקּוֶמען צּו ֶדעם ְממּוָנה ִמיט 
ֶדעם ִגּבֹור ִאיז ְּבַווְדַאי ְצִוויְׁשן ֵזיי ִגיֶווען ַא ְגרֹויֶסע 

ִשְׂמָחה. ִשְׂמחֹות אּון ְּבִכיֹות ַּכַּנ"ל.

ֶזעֶנען ִדי ַאֶלע ְדַריי ִגיַגאְנֶגען ִאין ֵאייֶנעם. ְדַהיינּו 
ֶדער ְממּוָנה אּון ֶדער ִגּבֹור אּון ֶדער ַּבַעל ְּתִפָּלה. 
ֶדער  פּון  ַלייט  ְגרֹויֶסע  ִדי  ְדַהיינּו  ָגאִטין  ִדי  אּון 

ְמִדיָנה ֶזעֶנען ִמיט ֵזיי ִגיַגאְנֶגען.

ֵזיי  ֶזעֶנען  ִגיַגאְנֶגען.  אּון  ִגיַגאְנֶגען  ֵזיי  ֶזעֶנען 
ָאְנִגיקּוֶמען צּו ֵאיין ְמִדיָנה. ִאיז ָדאְרִטין ִגיְׁשַטאֶנען 
ִדי  ִגיְפֶרעְגט  ֵזיי  ְמִדיָנה. ָהאִּבין  ַּביי ֶדער  ַוואְרִטיס 
ֶווער  ַוואְרִטיס. ָוואס ַפאר ַא ְמִדיָנה ִאיז ָדאס אּון 
ַוואְרֶטעס  ִדי  ָהאִּבין  ֶמֶלְך?  ֶדער  ַאייְך  ַּביי  ִאיז 
ְסָעָרה  רּוַח  ֶדער  ַאז  ֶדעמּוְלט  ַּבֲאֶשׁר  ִגיֶעְנֶפעְרט. 
ִאיז ִגיֶווען, ָוואס ֶדעָמאְלט ִאיז ִדי ֶוועְלט צּוֵטייְלט 
ֵדעֹות  ִפיל  אֹויף  )ְדַהיינּו  ִּכּתֹות  ַּכָמה  אֹויף  ִגיָוואִרין 
ָוואס ִאיְטִליֶכע ִּכָּתה ָהאט ִגיַהאט ֵאיין ַאְנֶדעֶרע ֵדָעה ַּכַּנ"ל( 

ִזיְך  ְמִדיָנה  ֶדער  פּון  ַלייט  ִדי  ָהאִּבין  ֶדעָמאְלט 
אֹויְסִגיְקִליִּבין ַאז ֶדער ִעיָּקר ִאיז ָחְכָמה, אּון ָהאִּבין 
ִזיְך אֹויף ִגינּוֶמען ַא ְגרֹויִסין ָחָכם ַפאר ַא ֶמֶלְך. ִניְׁשט 
ַלאְנג, ָהאִּבין ֵזיי ִגיפּוֶנען ֵזייֶער ַא ִוויְלד ְגרֹויִסין ָחָכם 
ָוואס ֶער ִאיז ְמׁשּוָנה ַא ְגרֹויֶסער ָחָכם ֵזייֶער. ָהאט 
ֵזיי  ִדי ְמלּוָכה ָהאִּבין  ִגיֶווען  ִאים ֶדעם ֶמֶלְך מֹוֵחל 
ִאים אֹויְפֶגענּוֶמען ַפאר ַא ֶמֶלְך. ָוואִרין ַּביי ֵזיי ִאיז 

ֶדער ִעיָקר ָחְכָמה.

ָהאִּבין ִדי ְדַריי ִגיָזאְגט )ְדַהיינּו ֶדער ְממּוָנה ִמיט ֶדעם 
ִגּבֹור ִמיט ֶדעם ַּבַעל ְּתִפָּלה( ַאז ֶסע ָהאט ַא ָּפִנים ַאז ָדאס 

מּוז ַזיין אּוְנֶזער ָחָכם )ְדַהיינּו ֶדער ָחָכם פּון ֶדעם ֶמֶלְך( 
ָהאִּבין ֵזיי ִגיֶּבעִטין. אֹויּב ֶסע ִאיז ֶמעְגִליְך ַאז ֶמען 
ִגיֶעְנֶפעְרט,  ֵזיי  ִזיְך ֶזעְהן ִמיט ִאים ָהאט ֶמען  ָזאל 
אּון  ִגיַגאְנֶגען  ֵזיי  ֶזעֶנען  ֶמעְלִדיֶווען",  מּוז  "ֶמען 
ַאַריין  ֵזיי  ִגיֵהייִסין  ֶער  ָהאט  ִגיֶמעְלִדיֶוועט  ָהאִּבין 

ֵגיין.

ַאַרייְנֶגעקּוֶמען צּו ֶדעם  ְדַריי(  ִדי  )ְדַהיינּו  ֵזיי  ֶזעֶנען 
ָחָכם ָוואס ֶער ִאיז ִגיָוואִרין ֶמֶלְך ִאין ֶדער ְמִדיָנה. 
ֶדעְרֶקעְנט  ַאְנֶדעֶרע  ָדאס  ֵאייְנס  ִזיְך  ֵזיי  ָהאִּבין 
ֶדער  ִגיֶווען  ַטאֶקע  ִאיז  ָדאס  ָחָכם.  ֶדער  ָוואִרין 
ָחָכם פּון ֶדעם ֶמֶלְך ַהַּנ"ל. ִאיז ְּבַווְדַאי ָדאְרט ִגיֶווען 
ֵזיי  ָוואִרין  ְּבִכיֹות.  אּון  ִשְׂמחֹות  ִשְׂמָחה.  ְגרֹויֶסע  ַא 
ָהאִּבין ִגיֵווייְנט ִווי ִגיִפיְנט ֶמען ָנאְך ֶדעם ֶמֶלְך ִמיט 

ִדי ִאיְּבִריֶגע.

ֵזיי ִגיְפֶרעְגט ֶדעם ָחָכם. אֹויּב ֶער ֵווייְסט  ָהאִּבין 
ֵזיי  ֶער  ָהאט  ֶמֶלְך.  ֶדעם  פּון  ַיד  ֶדער  פּון  ִניְׁשט 
ִגיֶעְנֶפעְרט. ַאז ִדי ַיד ִאיז ַּביי ִאים. ָנאר ִזיְנט ֶדעמּוְלט 
ֶדעם  דֹוְרְך  ִגיָוואִרין  צּוְׁשְּפֵרייט  ֶזעֶנען  ֵזיי  ַאז 
ִניְׁשט  ָגאר  ֶער  ִוויל  ָאן  ֶדעָמאְלט  ְסָעָרה. פּון  רּוַח 
ַאַרייְנקּוְקן ִאין ֶדער ַיד ַאַריין. ָוואִרין ִדי ַיד ֶקער ָנאר 
צּום ֶמֶלְך ַאֵליין. ָנאר ֶער ָהאט ִזיְך אֹויְסֶגעְקִריְצט 
ָדאס ִגיְׁשַטאְלט פּון ֶדער ַיד אֹויף ַא ְׁשֵטיין ְּכֵדי ֶסע 
ָזאל ִאים ַאִּביִסיל נּוִצין צּו ַזיין ַזאְך. ָאֶּבער ִאין ֶדער 

ַיד ַאֵליין קּוְקט ֶער ָגאר ִניְׁשט ַאַריין.

ָהאִּבין ֵזיי ִגיְׁשמּוְסט ִמיט ֶדעם ָחָכם. ִווי ַאזֹוי ֶער 
ַאז  ֶדעְרֵצייְלט.  ֵזיי  ֶער  ָהאט  ִגיקּוֶמען  ַאֶהער  ִאיז 
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ִזיְנט ֶדעמּוְלט ַאז ֶדער רּוַח ְסָעָרה ִאיז ִגיֶווען ִאיז ֶער 
ִגיַגאְנֶגען ִווי ֶער ִאיז ִגיַגאְנֶגען. )אּון ִווי ֶער ִאיז ִגיַגאְנֶגען, 
ְדַהיינּו  ְדַריי  ֵזיי  ִאיֶּבער  ָנאר  ַאֶלע  ִגיַגאְנֶגען  ִאיֶּבער  ֶער  ִאיז 

ִאיֶּבער ֶדעם ָאְרט פּון ֶדעם ַּבַעל ְּתִפָּלה ִמיט ֶדעם ִגּבֹור ִמיט 

ֶדעם ְממּוָנה ִאיז ֶער ִניְׁשט ִאיֶּבער ִגיַגאְנֶגען( ִּביז ִדי ְמִדיָנה 

ָהאִּבין ִאים ִגיפּוֶנען. אּון ָהאִּבין ִאים אֹויף ִגינּוֶמען 
ַפאר ַא ֶמֶלְך. אּון ְלֵעת ַעָּתה ֶדעְרַווייל מּוז ֶער ֵזיי 
ִפיִרין ֶוועְדִליג ֵזייֶער ֶוועג. ֶוועְדִליג ֵזייֶעֶרע ָחְכמֹות. 
ִּביז ֶדעְרָנאְך ֶוועט ֶער ֵזיי ַארֹויס ִפיִרין אֹויף ֶדעם 

ֶרעְכִטין ֶאֶמת.

ִמּכֹחַ ֶדער  ָחָכם.  ִמיט ֶדעם  ִגיְׁשמּוְסט  ֵזיי  ָהאִּבין 
ִגיָוואִרין  ַפאְרִפיְרט  ַאזֹוי  ֶזעֶנען  ֵזיי  ָוואס  ְמִדיָנה 
ִאין ֶדעם ֶגעְלט. ַּכַּנ"ל. אּון ֵזיי ָהאִּבין ִגיָזאְגט ֶווען 
אּון  ֶוועִרין.  ַפאְרָוואְרִפין  ִניְׁשט  ֶמער  ָזאִלין  ִמיר 
צּוְׁשְּפֵרייט ֶוועִרין. ָנאר פּון ֶדער ְמִדיָנה ֶוועִגין ְּכֵדי 
ֶמען ָזאל ֵזיי ַפאְרֶרעְכְטן אּון אּום ֶקעִרין צּום ֶאֶמת, 
ַפאְרִפיְרט  ַאזֹוי  ֶזעֶנען  ִדי  ָוואִרין  ְּכַדאי.  אֹויְך  ִאיז 

ִגיָוואִרין.

ָוואס  ַהַּנ"ל  ִּכּתֹות  ַאֶלע  ִדי  ֶאֶמת  צּום  ָוואִרין 
ִאיְטִליֶכע ָהאט ִזיְך אֹויְסֶגעְקִליְּבן ִאיר ַנאִריְׁשֵקייט. 
ִדי ָהאְּבן ִגיָוואְלט ָּכבֹוד. אּון ִדי ְרִציָחה ְוכּו' ַּכַּנ"ל. 
ֶזעֶנען ִזיְך ַאֶלע ַפאְרִפיְרט ִגיֶווען. אּון ֶמע ָהאט ֵזיי 
ֶרעְכִטין  ֶדעם  אֹויף  ִפיִרין  ַארֹויס  ַּבאַדאְרְפט  ַאֶלע 
ַּתְכִלית. ָוואִרין ַאִפילּו ִדי ִּכיָּתה ָוואס ֵזיי ָהאִּבין ִזיְך 
אֹויס ִגיְקִליִּבין ַאז ֶדער ַּתְכִלית ִאיז ָחְכָמה. ִדי ָהאִּבין 
אֹויְך ִניְׁשט ֶדעְרַלאְנְגט ֶדעם ֶאֶמת'ן ַּתְכִלית. אּון ֵזיי 
ָוואִרין  ֶדעְרפּון.  ִפיִרין  ַארֹויס  אֹויְך  ֶמען  ַּבאַדאְרף 
ִאין ָחְכמֹות ִחיצֹוִניֹות אּון  ִגיַהאְלְטן  ִזיְך  ֵזיי ָהאִּבין 
ָקאן  ַנאִריְׁשֵקייט  ַאֶלע  פּון  לּוְׁשִמיר  ַאִּפיקֹוְרִסית. 
ֶמען ְגִריְנֶגער ַארֹויְסִפיְרן. ָאֶּבער ִדי ָדאִזיֶגע. ֶזעֶנען 
ָזָרה פּון  ִגיָוואִרין ִאין ֶדער ֲעבֹוָדה  ַאזֹוי ַפאְרִפיְרט 
ִגיַפאִלין.  ַאַריין  ַאזֹוי  ְדִריֶנען  ֶזעֶנען  ֵזיי  אּון  ֶגעְלט. 
ֶנעֶמען  צּו  ַארֹויס  ֵזיי  ִגיָמאְלט  ִניְׁשט  ֶסע  ָוואס 

ֶדעְרפּון. אּון ֶדער ָחָכם ָהאט ֵזיי אֹויְך ִגיֶעְנֶפעְרט. 
ַאז ֶער ָהאט אֹויְך ִגיֶהעְרט פּון ֶדעם ֶמֶלְך. ַאז פּון 
ַאֶלע ַּתֲאוֹות ָקאן ֶמען ַארֹויס ֶנעֶמען. ָנאר פּון ֶדער 
ֶנעֶמען.  ַארֹויס  ִניְׁשט  ֶמען  ָקאן  ֶגעְלט  פּון  ַּתֲאָוה 
ַסייִדין ָדאְרְך ֶדעם ֶוועג ָוואס ֶסע ִאיז ַפאְרַהאְנִדין 

צּו ֶדער ְׁשֶוועְרד ַּכַּנ"ל.

ָהאט ֶדער ָחָכם ִגיָזאְגט. ֶער ֶוועט אֹויְך ֵגיין ִמיט 
ָגאִטין  ִדי  אּון  ִגיַגאְנֶגען.  ִפיר  ַאֶלע  ֵזיי  ֶזעֶנען  ֵזיי, 
אֹויְך  ֶזעֶנען  ְמִדיָנה(  ֶדער  פּון  ַעִשׁיִרים  ִדי  )ְדַהיינּו 

ִמיט ֵזיי ִגיַגאְנֶגען.

ֶזעֶנען ֵזיי ִגיקּוֶמען צּו ֵאיין ְמִדיָנה. ָהאִּבין ֵזיי אֹויְך 
ִגיְפֶרעְגט ִדי ַוואְרִטיס. ָוואס ַפאר ַא ְמִדיָנה ִאיז ָדאס 
אּון ֶווער ִאיז ַאייֶער ֶמֶלְך. ָהאט ֶמען ֵזיי ִגיֶעְנֶפעְרט. 
ִגיֶווען.  ִאיז  ְסָעָרה  רּוַח  ֶדער  ַאז  ֶדעמּוְלט  ַּבֲאֶׁשר 
ֶדעמּוְלט ָהאִּבין ִזיְך ִדי ַלייט פּון ֶדער ְמִדיָנה אֹויס 
ִגיְקִליִּבין. ַאז ֶדער ַּתְכִלית ִאיז ֶדער ִדיּבּור. ָהאִּבין 
ֵזיי אֹויף ִגינּוֶמען. ַא ַדְּבָרן ַא ַּבַעל ָלׁשֹון ַפאר ַא ֶמֶלְך. 
ַּבַעל  ְגרֹויִסין  ַא  ֵזייֶער  ִגיפּוֶנען  ֵזיי  ֶדעְרָנאְך ָהאִּבין 
אֹויף  ִאים  ֵזיי  ָהאִּבין  ַדְּבָרן.  ַא  אּון  ּוְמִליָצה  ָלׁשֹון 
ִגינּוֶמען ַפאר ֵאיין ֶמֶלְך. ָוואִרין ֶדער ֶמֶלְך ָהאט ִאים 
ַווייל ֶער ִאיז ַאזֹוי ַא ַּבַעל  ִדי ְמלּוָכה  ִגיֶווען  מֹוֵחל 

ָלׁשֹון.

ַזיין  ְּבַווְדַאי  מּוז  ָדאס  ִגיְׁשטֹויִסין  ִזיְך  ֵזיי  ָהאִּבין 
ֶדער ֵמִליץ פּון אּוְנֶזער ֶמֶלְך ַהַּנ"ל. ָהאִּבין ֵזיי אֹויְך 
ִגיֶּבעִטין אֹויּב ֶסע ִאיז ֶמעְגִליְך ִזיְך צּו ֶזעְהן ִמיט ֶדעם 
ֶמֶלְך. ָהאט ֶמען ֵזיי ִגיֶעְנֶפעְרט. ֶמען מּוז ֶמעְלִדיֶווען 
ֵזיי  ַאז  ִגיֵהייִסין  ִגיֶמעְלִדיֶוועט ָהאט ֶער  ָהאט ֶמען 

ָזאִלין ַאַריין קּוֶמען.

ֶזעֶנען ֵזיי ַאַרייְנֶגעקּוֶמען צּו ֶדעם ֶמֶלְך. אּון ָדאס 
ֵזיי  ָהאִּבין  ֶמֶלְך.  ֶדעם  פּון  ֵמִליץ  ֶדער  ִגיֶווען  ִאיז 
ִזיְך ֶדעְרֶקעְנט ִאיז ִגיֶווען ְצִוויְׁשן ֵזיי אֹויְך ֵזייֶער ַא 
ְגרֹויֶסע ִשְׂמָחה אּון ְּבִכיֹות. ִאיז ֶדער ֵמִליץ ִמיט ֵזיי 

אֹויְך ִגיַגאְנֶגען.

ֶזעֶנען ֵזיי ַווייֶטער ִגיַגאְנֶגען זּוִכין. ָטאֶמער ֶוועִלין 
ִגיֶזעְהן  ֵזיי ָהאִּבין  ָוואִרין  ִגיִפיֶנען ִדי ִאיְּבִריֶקע.  ֵזיי 
ַאֶלע  ִגיִפיֶנען  ֵזיי  ֵזיי.  ֶהעְלְפט  ִיְתָּבַרְך  ַהֵׁשם  ַאז 

צו ענטפערן די בחינות און אריינגיין אינעם 
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ייכּות צּו ִדי ַזאְך? ר ָהאט ֶעס ַא ׁשֵ ַזִית ָזְך, ֶאְפׁשָ

ַא  ָדאְך  יְסט  ּבִ דּו  ִלי,  ַנְפּתָ ָנא  ַזיין!  ֶקען  ַזְלָמן: 
עס צּוַזאְמְפֶלעְכְטן? ר ֶקעְנְסטּו ֶעּפֶ ׁש, ֶאְפׁשָ ְמַחּדֵ

ִמיט  ֶהעְלְפן  ִזיֶכער  אּוְנז  ֶקען  ָנָתן  ר'  ָיא,  ַנְפָּתִלי: 
ֶגעקּוֶמען פּון  ִאיז  ֵעֶגל  ִדי  ַאז  ָזאְגט  ָנָתן  ֶדעם. ר' 
ַעְצבּות,  ְטרֹויֶעִריֶגע ֶחְבָרה, ִדי ִאיְדן ֶזעֶנען ֶגעֶווען ּבְ
ָוואס  ַזאְך.  ע  ַהאְרּבֶ ַאַזא  ֶגעטּון  ַלייֶדער  ֵזיי  ן  ָהאּבְ
ֵדי ָדאס  ּכְ ֵזיי ֶגעֵהייְסן טּון  עֶפער  אׁשֶ ּבַ ָהאט ֶדער 

צּו ַפאְרֶרעְכְטן?

ן...  ּכָ ַזְלָמן: ּבֹויֶען ַא ִמׁשְ

ְמָחה,  ׂשִ ִמיט  ן צּוטּון  ּכָ ִמׁשְ ַא  ָוואס ָהאט  ַנְפָּתִלי: 
ֶהע ַזְלִמי? 

ט... ַזְלָמן: ִאיְך ֵווייס ִניׁשְ

ן  ָהאּבְ ִאיְדן  ִדי  ָיא!  ֵווייְסט  ָנָתן  י  ֶרּבִ ַנְפָּתִלי: 
ְפֵרייִליֶכע  'גּוֶטע  ַא  ִמיט  ְנָדבֹות  ִדי  ֶרעְנְגט  ֶגעּבְ
ַטאְרק,  ְמָחה ֵזייֶעֶרע ִאיז ֶגעֶווען ַאזֹוי ׁשְ ַהאְרץ' ִדי ׂשִ
ַאז ֵזיי ֶזעֶנען ֶגעָוואְרן ָנאְך ֶמער אּון ֶמער אּון ָנאְך 
יז ֶמען ָהאט ֶגעֶעְנִדיְגט ּבֹויֶען ֶדער  ֶמער ְפֵרייִליְך, ּבִ
ן ָהאט ֶמען ְגַלייְך ָאְנֶגעִציְנְדן ִדי ְמנֹוָרה ִמיט  ּכָ ִמׁשְ
אֹויף  ַווייְזט  ָדאס  ָוואס  קֹוֶדׁש'  ַחת  ִמׁשְ ֶמן  'ׁשֶ ִדי 

ׂשֹון..." ֶמן ׂשָ ְמָחה, "ׁשֶ ָגאר ַא ְגרֹויֶסע ׂשִ

ָלאְפן,  ַזְלָמן: ָאֶקעי ִאיְך ַדאְרף ׁשֹוין ֵגיין ִזיְך ֵלייְגן ׁשְ
ֵטיין ְפִרי. ִאיְך ָהאף ַאז ִדי  ִאיְך ָזאל ֶקעֶנען אֹויְפׁשְ
מּוֶעס  ַאֶלע ִקיְנֶדער ָוואס ֶהעְרן אּוְנֶטער אּוְנֶזער ׁשְ
ִמיְטְפַרייֶען  ִזיְך  און  ֶטעְנְצל,  ַא  ן  ַכאּפְ אֹויְך  ֶוועְלן 
יקּון  ט ַא ּתִ י'ן ָוואס ִגיּבְ ַאז ִמיר ַווייְסן פּון ַאַזא ֶרּבִ

ַפאר ֶיעְדן ִאיד.

ִמיר  ַדאְרְפן  ַזיין,  ִאיְנֵאייֶנעם  טּוֶען  ִמיט  ַנְפָּתִלי: 
ַווְדַאי ְפֵרייִליְך ַזיין... ּבְ

ת ּבָ ַזְלָמן: ַא גּוט ׁשַ
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ָמאל ֵזייֶעֶרע ֲחֵבִרים. אּון ֵזיי ָהאִּבין ָדאס ַאְלץ 
ָּכֶׁשְר'ן  ֵזייֶער  פּון  ְזכּות  ֶדעם  ִאין  ָאְנִגיָהאְנֶגען 
ַּבַעל ְּתִפָּלה ָוואס ֶער ִאיז ָּתִמיד ִמְתַּפֵלל ְדרֹויף. 
אּון דּוְרְך ַזייֶנע ְּתִפילֹות ֶזעֶנען ֵזי זֹוֶכה ַאְלץ צּו 

ִגיִפיֶנען ֵזייֶעֶרע ֲחֵבִרים.

ֶזעֶנען ֵזיי ַווייֶטער ִגיַגאְנֶגען ָטאֶמער ֶוועִלין ֵזיי 
ָנאְך ִגיִפיֶנען ִדי ִאיְּבִריֶקע. ֶזעֶנען ֵזיי ִגיַגאְנֶגען 
ֵזיי  אּון  ְמִדיָנה  ֵאיין  צּו  ִגיקּוֶמען  ֶזעֶנען  אּון 
ָהאִּבין אֹויְך ִגיְפֶרעְגט ָוואס ַפאר ַא ְמִדיָנה ִאיז 
ֵזיי  ָדאס אּון ֶווער ִאיז ַאייֶער ֶמֶלְך. ָהאט ֶמען 
ִגיֶעְנֶפעְרט ַאז ֵזיי ֶזעֶנען פּון ֶדער ִּכיָּתה ָוואס ֵזיי 
ָהאִּבין ִזיְך אֹויְסִגיְקִליִּבין ַאז ֶדער ַּתְכִלית ִאיז ַאז 
ֶמע ָזאל ִׁשיּכֹוְר'ן אּון ְפֵרייִליְך ַזיין ָהאְּבן ֵזיי ִזיְך 
אֹויף ִגינּוֶמען ֶעֶּפעס ַא ִשׁיּכֹור ַפאר ֵאיין ֶמֶלְך. 
ָוואִרין ֶער ִאיז ָּתִמיד ְפֵרייִליְך. ֶדעְרָנאְך ָהאִּבין 
ֵזיי ִגיפּוֶנען ֵאיין ֶמעְנְטׁשן ָוואס ֶער ִאיז ִגיֶזעִסין 
ֵזייֶער וואֹויל  ֵזיי  ִאיז ֶער  ַוויין  ַים פּון  ֵאיין  ִאין 
ְּבַווְדַאי  ִזיְך  ִאיז  ָוואִרין ֶדער  ִגיֶפעִלין ֶּבעֶסער. 
ִזיְך  ִזיְצט  ֶער  ָוואִרין  ִשּׁכֹור  ְגרֹויֶסער  ַא  ֵזייֶער 
ִאין ַא ַים פּון ַוויין ָהאִּבין ֵזיי ִאים אֹויף ִגינּוֶמען 

ַפאר ַא ֶמֶלְך.

ִמיט  ִזיְך  ָזאל  ֶמען  ִגיֶּבעִטין  אֹויְך  ֵזיי  ָהאִּבין 
ָהאט  ֶמע  אּון  ִגיַגאְנֶגען  ֶמען  ִאיז  ֶזעְהן  ִאים 
צּו  ַאַרייְנֶגעַגאְנֶגען  ֵזיי  ֶזעֶנען  ִגיֶמעְלִדיֶוועט. 
ֶדעם ֶמֶלְך אּון ָדאס ִאיז ִגיֶווען ֶדער אֹוֵהב ֶנֱאָמן 
פּון ֶדעם ֶמֶלְך ָוואס ֶער ִאיז ִגיֶזעִסין ִאין ֶדעם ַים 
פּון ַוויין ָוואס ֶער ִאיז ִגיָוואִרין פּון ִדי ֵרייד פּון 
ֶדעם ֵמִליץ ָוואס ֶער ָהאט ִגיְטֵרייְסט ֵזיי ַּכַּנ"ל. 
ְגרֹויֶסער  ַא  ִאיז  ֶער  ַאז  ִגיֵמייְנט  ָהאט  ְמִדיָנה  ִדי  )אּון 

ִשׁיּכֹור ַווייל ֶער ִזיְצט ִאין ַא ַים פּון ַוויין ָהאִּבין ֵזיי ִאים 

אֹויף ִגינּוֶמען ַפאר ַא ֶמֶלְך(.

ִווי ֵזיי ֶזעֶנען ַאַריין ִגיקּוֶמען צּו ִאים. ָהאִּבין ֵזיי 
ִזיְך ֶדעְרֶקעְנט ֵאייְנס ָדאס ַאְנֶדעֶרע ִאיז ְצִוויְׁשן 
ֵזיי ִגיֶווען ֵאיין ְגרֹויֶסע ִשְׂמָחה אּון ְּבִכיֹות ַּכַּנ"ל. 

ִאיז ֶדער אֹוֵהב ֶנֱאָמן אֹויְך ִגיַגאְנֶגען ִמיט ֵזיי.

 
ַא  ליכטיגע

סּוק פָּ



"ַוִּיְקחּו ֵאֶליָך ֶׁשֶמן ַזִית ָזְך" ִמיר ִאיִדיֶׁשע ִקיְנֶדער 

ַדאְרְפן ֶנעֶמען אּון ְּבֶרעְנֶגען ַפאְר'ן ַצִּדיק - ֶׁשֶמן 

ַזִית ָזְך.

ָוואס ִאיז ָדאס ֶדער ֶׁשֶמן ַזִית ָזְך ָוואס ִמיר ָהאְּבן 

ִאיז  ָדאס  ֹמֶׁשה?!  ַפאר  ְּבֶרעְנֶגען  צּו  ְפִליְכט  ַא 

ַדאֶוועֶנען,  אּוְנֶזער  ַמֲחָׁשבֹות,  גּוֶטע  אּוְנֶזעֶרע 

ֶלעְרֶנען אּון גּוֶטע ִמּדֹות ָוואס ִמיר ַאֶלע ִקיְנֶדער 

ֶדער  ַאז   - ַצִּדיק  צּום  ְּבִהְתַקְּׁשרּות  טּון  ַדאְרְפן 

אּוְנֶזער  ָאְנִציְנְדן  ֶדעם  ִמיט  ֶקעֶנען  ָזאל  ַצִּדיק 

ְנָׁשָמה; ַאז אּוְנֶזער ֹמַח אּון ְנָׁשָמה ָזאל ְּבֶרעֶנען 

ָוואס  ִליְכֶטעֶלע  ַא  ִווי  ַאזֹוי  ַּבאֶׁשעֶפער  צּום 

ְּבֶרעְנט ַאזֹוי ֵׁשיין. ַווייל ֵנר ה' ִנְׁשַמת ָאָדם, ִדי 

ְנָׁשָמה ִאיז ַאזֹוי ִווי ַא ִליְכט.

ָוואס ְׁשֵטייט ַווייֶטער ִאין ָּפסּוק? 

ֵמייְנט  ָּכִתית   - ַלָּמאֹור  "ָּכִתית 

ֶצעְׁשטֹויְסן", ֶמען ַדאְרף ִזיְך ָלאְזן 

ְקַלאְּפן אּון ֶוועְרן ֶצעְׁשטֹויְסן אּון 

דּוְרְכֵגיין ְּפָלאג אּון ַפאְרִׁשיֶדעֶנע 

זֹוֶכה  ִאיז  ֶמען  ִּביז  ִּביֶטעְרִניְׁשן, 

ִזיְך  ָזאל  ְפֶלעֶמעֶלע  ָדאס  ַאז 

ַאזֹוי  ְנָׁשָמה.  ִדי  אֹויף  ָאְנַכאְּפן 

ָזאְגט  ַהָּקדֹוׁש  ֹּזַהר  ֶדער  ִווי 

"ָאָעא ְּדָלא ְסִליק ֵּבּה ְנהֹוָרא ְמַבְּטִׁשין ֵלּה, ּגּוָפא 

ֵלּה",  ְמַבְּטִׁשין  ְּדִנְׁשְמָתא  ְנהֹוָרא  ֵּבּה  ְסִליק  ְּדָלא 

ֶקען  ָוואס  ָהאְלץ  ְׁשִטיק  ְגָראֶּבע  ַא   – ְקָלאץ  ַא 

ִזיְך ִניְׁשט ָאְנִציְנְדן, ַדאְרף ֶמען ָדאס ֶצעְקַלאְּפן 

ּגּוף  ַא  אֹויְך  ַאזֹוי  ְׁשֶּפעְנֶדעֶלעך!  ְקֵלייֶנע  אֹויף 

ָוואס ִדי ִליְכִטיְגַקייט פּון ִדי ְנָׁשָמה ֶוועְרט ִניְׁשט 

ַּבאלֹויְכְטן, ַדאְרף ֶער ַכאְּפן ַאָּפאר ֶּפעְטֶׁשעֶלעך.

ַא  ַכאְּפן  צּו  ֶגעְׁשַמאק  ַאזֹוי  ִניְׁשט  ִאיז  ֶעס 

אֹויְפטֹויְׁשן  ָדאס  ֶמען  ֶקען  ֶדעִריֶּבער  ַּפאְטׁש! 

אּון ַאְנְׁשָטאט ֶדעם ִזיְך ְּפָלאְגן ִמיְט'ן טּון ִמְצוֹות, 

ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה אּון ִזיְך שָׁאְקֶלען ַּביים ַדאֶוועֶנען, 

ֶוועט ָדאס ַזיין ִדי ְקֶלעֶּפעֶלעך ָוואס אּוְנֶזער ּגּוף 

ֶוועט ַּבאקּוֶמען.

אֹויְסֶגעשְׁמּוְסט המשך פון זייט 1 ֶוועְרט  ָוואְך  ִדי  ִמְדָרׁש  ִאין 

ֶזעֶנען  ִקיְנֶדער  ִאיִדיֶׁשע  ַפאְרָוואס  ִעְנָין  ֶדער 

צּוֶגעְגִליְכְנט צּו ַאן ַאייְלִּביְרְטן ּבֹוים – ַא ַזִית?! 

ָזאְגט ֶדער ִמְדָרׁש ַווייל ַאזֹוי ִווי ֶדער ַאייְלִּביְרט 

ֶוועְרט ַאָראְּפֶגעְקַלאְּפט פּון ֶדעם ּבֹוים, ֶדעְרָנאְך 

ֶצעְקַלאְּפט ֶמען ִאים, ֶמען ֵלייְגט ִאים ַאַריין ִאין 

ְּפֶרעס, ָנאְכֶדעם ֶצעָמאְלט ֶמען ִאים; ֶמען ֶנעְמט 

ְׁשֵטייֶנער  ִמיט ֶדעם  ְׁשֶלעְּפט  ֶמען  ְׁשְטִריק אּון 

צּו ֶקעֶנען ַארֹויְפֵלייְגן אֹויף ֶדעם ַזִית, ָנאר ַאזֹוי 

קּוְמט ַארֹויס ֶדער אֹויל.

ַדאְרְפן  ִקיְנֶדער  ִאיִדיֶׁשע  ִדי  אֹויְך  ַאזֹוי 

דּוְרְכֵגיין ַפאְרִׁשיֶדעֶנע ָסאְרְטן ְּפָלאג, ִּביז ֶמען 

ְקֵלייֶדער  אּוְמֵרייֶנע  ִדי  אֹויְסצּוטּון  זֹוֶכה  ִאיז 

ַאֶלע  אּוְנז  ְּבֶרעְנֶגען  ֶוועְלֶכע 

ְמִניעֹות. אּון ַאזֹוי ִווי ִמיר ָהאְּבן 

ָאְנֶגעהֹויְּבן ַאז ִאין ֵחֶדר ִאיז ָדא 

ִקיְנֶדער  ִקיְנֶדער,  ַפאְרִׁשיֶדעֶנע 

ֵגייֶען ַא ַסְך ָמאל ַאדּוְרך ִּבְזיֹונֹות 

ֶגעְטֶׁשעֶּפעט  ֶוועְרט  ֶמען  אּון 

ָדאס  ַאָראְּפֶגעְקַלאְּפט.  אּון 

ָהאט ָאֶּבער ַא ַּתְכִלית אֹויּב פּון 

ֵנר  "ְלַהֲעלֹות  ֶוועְרן  ֶוועט  ֶדעם 

ִדי  ָאּפ  ְׁשַווייְגט  ֶמען  ָּתִמיד." 

ִּבְזיֹונֹות אּון ִדי ְנָׁשָמה ֶוועְרט אֹויְסֶגעַלייְכֶטעְרט 

אּון ִמיר ֶוועְרן ִווי ַא ֵׁשייֶנע ְמנֹוָרה ָוואס ְּבֶרעְנט 

ֵׁשייֶנע ִליְכֶטעֶלעך.

ִדי  ַאז  ֶהעְלְפן  אֹויֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ָזאל 

ַצִּדיִקים  ִדי  ִליְכִטיְגַקייט פּון ִדי ּתֹוָרה אּון פּון 

ָזאְלן אּוְנז ַּבאַׁשייֶנען, אּוְנֶזער ְנָׁשָמה ָזאל ַלייְכְטן 

אּון ִמיר ָזאְלן ָהאְּבן גּוֶטע ְרצֹונֹות צּו ֶוועְלן ָנאר 

ִדיֶנען ַהֵׁשם ִיְתָּבַרְך. ִמיר ָזאְלן ֶזען ָנאר ִדי גּוֶטע 

ַמֲעלֹות פּון אּוְנֶזעֶרע ֲחֵבִרים, אּון צּוַזאֶמען ִזיְך 

ְׁשַטאְרְקן ִמיט ִדי ֵעצֹות פּון ֵהייִליְגן ֶרִּבי'ן. ִּביז 

ְּגאּוָלה  ִדי  ְּבָקרֹוב  ֶזען  ַזיין צּו  זֹוֶכה  ֶוועט  ֶמען 

ְׁשֵלָמה ִמיט אּוְנֶזעֶרע אֹויְגן, ָאֵמן

דער  
ריינער קוואל
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ֶווען ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ִאיז ֶגעֶווען ַא ְקֵליין 
ִאיְנְגל פּון ְּבֵעֶרְך ֶזעְקס ָיאר, ָהאט ֶער ֵזייֶער 
ְׁשַטאְרק ֶגעָוואְלט ַזיין ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיְנְגל – 
ַא ְיֵרא ָׁשַמִים, אּון ָהאט ֶגעָוואְלט ְמַקֵּבל ַזיין 

ֶדעם ַׁשָּבת ִווי ֶעס ַדאְרף צּו ַזיין.

ִאיז  ֲחצֹות  ֶגעָוואְרן  ִאיז  ֶעס  ֶווען  ְפַרייָטאג 
ִזיְך  אּון  ִמְקֶוה  ִאין  ֶגעִׁשיְקט  ֶגעַגאְנֶגען  ֶער 
ִניְׁשט  ָהאט  ֶער  ֶגע'טֹוְבְל'ט,  ְׁשֶנעל  ָגאר 
ִאין  ִמינּוט  ִאיֶּבעִריֶגע  ַקיין  ַפאְרְּבֶרעְנְגט 

ִמְקֶוה.

ֶער  ִאיז  ִמְקֶוה  פּון  ַארֹויס  ִאיז  ֶער  ִווי  ַאזֹוי 
ַזייֶנע  ָאְנֶגעטּון  ִזיְך  אּון  ֶגעַגאְנֶגען  ַאֵהיים 
ַׁשָּבת'ִדיֶגע ְקֵלייֶדער, אּון ִאיז ֶגעַגאְנֶגען ִאין 

ׁשּול ַאַריין.

ִזיְך  ֶער  ָהאט  ׁשּול  ִאין  ָאְנקּוֶמעְנִדיג 
ַווייל  ַאָראּפ  אּון  ַארֹויף  ְדַרייֶען  ָאְנֶגעהֹויְּבן 
ֶער ָהאט ֶגעָוואְלט ַמְמִׁשיְך ַזיין אֹויף ִזיְך ִדי 
ְקדּוָׁשה פּון ַׁשָּבת אּון ַּבאקּוֶמען ַזיין ְנָׁשָמה 
ַׁשָּבת  ַּבאקּוְמט  ִאיד  ֶיעֶדער  ָוואס  ְיֵתָרה, 
קֹוֶדׁש, ַאזֹוי ֵגייֶעְנִדיג ַאִהין אּון ַאֶהער ַוואְרט 
ִליְכִטיְגַקייט!  ַא  ֶעֶּפעס  ֶזען  ׁשֹוין  ָזאל  ֶער 

ָאֶּבער ֶער ָהאט ִניְׁשט ֶגעֶזען...

ָדאס ְקֵלייֶנער ִאיְנְגל ֶּבעְנְקט ֵזייֶער, "ֶאְפָׁשר 
ָדאְך ֶוועל ִאיְך זֹוֶכה ַזיין צּו ֶעֶּפעס ַא ִליְכט, 
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ֶזעֶנען  ִאיְנֶדעְרְצִוויְׁשן 
ְׁשֶטעְטל  פּון  ִאיְדן  ִדי  ׁשֹוין 
ׁשּול,  ִאין  ַאַרייְנֶגעקּוֶמען 
ַא  ֶעֶּפעס  ַאַריין  קּוְמט  ֶעס 
ִאיד  ֶדער  ִאיד,  ָחׁשּוֶב'ער 
ַזיין  אֹויף  ִזיְך  ְׁשֶטעְלט 
ִסּדּור  ַא  ֶנעְמט  ֶער  ְּפַלאץ, 
ַזיין  אֹויף  ֶעס  ֵלייְגט  אּון 
ָאן  ֵהייְּבט  אּון  ְסֶטעְנֶדער 
"ִׁשיר  ֶגעְׁשַמאק:  ַא  ִמיט 

ַהִּׁשיִרים ֲאֶׁשר ִלְׁשֹלֹמה..."

ֶדער ֶרִּבי, ִאיז ָדאְך ַא ְקֵלייְנְטִׁשיֶגער ִאיְנְגל 
ֶיעְצט, ֶער ְׁשטּוְּפט ִזיְך ַאַריין ִאין ְסֶטעְנֶדער. 
ֶדער ִאיד ָזאְגט ִאים ָגאְרִניְׁשט – ֶער ָלאְזט 
ִאים ִזיְצן ָדאְרט! ַאַזא ְקֵליין ִאיְנְגל ִוויל ֶער 

ִניְׁשט ְטֶשׁעֶּפעֶנען...

ָאן  ֵהייְּבט  אּון  ָדאְרט  ֶרִּבי  ֶדער  ִליְגט  ַאזֹוי 
ֵווייְנט, ְטֶרעְרן ִגיְסן  ֵווייְנט אּון  ֵווייֶנען. ֶער 
אֹויְגן  ַזייֶנע  ִּביז  ָׁשָעה,  ַאָּפאר  ִאים  פּון  ִזיְך 
ֵווייְנט  ַפאְרָוואס  ֶגעְׁשָוואְלן.  ׁשֹוין  ֶוועְרן 
צּו  זֹוֶכה  אֹויֶּבעְרְשְׁטן  ֶדעם  ֶּבעט  ֶער  ֶער?! 

ַזיין צּום ַׁשָּבת קֹוֶדׁש.

ֶדער  ַׁשָּבת,  צּו  ָנאְנט  ֵזייֶער  ׁשֹוין  ִאיז  ֶעס 
ֶרִּבי ֶעְפְנט ַזייֶנע אֹויְגן, ֶעס ַדאְכט ִזיְך ִאים 
ַאז ֶער ֶזעט ׁשֹוין ֶעֶּפעס ַא ִליְכִטיְגַקייט פּון 
ָהאט  ׁשּול  ִאין  ַׁשָּמׁש  ֶדער  ַווייל  ַׁשָּבת... 
אֹויְגן  ַזייֶנע  אּון  ִליְכט,  ִדי  ָאְנֶגעִציְנְדן  ׁשֹוין 
אּון  ַפאְרַמאְכט  ֶיעְצט  ִּביז  ֶגעֶווען  ֶזעֶנען 
ִזיְך  ֶער  ָהאט  ֶיעְצט  ֶהעְרְשׁט  ַפאְרֵווייְנט... 
ַּבארּוִאיְגט ִמיט ַא גּוְטן ֶגעִפיל ַאז ֶער ָהאט 

ׁשֹוין ַּבאקּוֶמען ֶעֶּפעס ַאן אֹור פּון ַׁשָּבת.

ִאיז  ֶרִּבי  ֶדער  ֶווען  ֶגעֶווען  ִאיז  ַמֲעֶׂשה  ִדי 
ָהאט  ֶרִּבי  ֶדער  ִאיְנג.  ֵזייֶער  ֶגעֶווען  ָנאְך 

המשך אויף זייט 10
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אּוְנז ֶדעְרֵצייְלט ִדי ַמֲעֶׂשה, צּו ֶזען ִדי 
ֶווען  ִאיְנְגל  ְקֵליין  ַאַזא  פּון  ְּתִמימֹות 
ֶער ֶּבעט ֶדעם אֹויֶּבעְרְשְׁטן ַא ֶגעֶּבעט 
ִקיְנֶדער,  ְקֵלייֶנע  ֶגעֶוועְנִליְך  ָוואס 
ֶּבעְטן ִניְׁשט ַאֶזעְלֶכע ְּתִפּלֹות... ָאֶּבער 
ְקֵלייֶנע  ִוויל אֹויְך ַאז אּוְנז  ֶרִּבי  ֶדער 
ַזיין  זֹוֶכה  ָזאְלן  ִקיְנֶדער  ְגרֹויֶסע  אּון 
צּו ֶזען אּון ְׁשִּפיְרן ַא ַטַעם ִאין ַׁשָּבת.

)א גראם אויף די שנעלע שטיקל פון 
להתענג, וואס מען זינגט נאך מעין 

עולם הבא(

ָלאִמיר ִזיְך ְּגֵרייְטן, צּום ַׁשָּבת ְׁשֶנעל ֶגעְׁשִוויְנד, 

ֹרויֶמען ֶקעְרן, ֶהעְלְפן, ֲאִפילּו ִאיְך ִּבין ַא ִקיְנד,

צּום ַּבאֶׁשעֶפער ַא ְּתִפָּלה, ִמיט ְטֶרעְרן ַפאְרִגיְסן.

זֹוֶכה ַזיין ְׁשִּפיְרן, ַא ַׁשָּבת-ַטַעם ַא ִזיְסן.

ַאיי, ַׁשָּבת, ַׁשָּבת.

ַהְטִעיֵמנּו - ַטַעם ַׁשָּבת

ַהְטִעיֵמנּו, ֶדעם ָגאר ֶגעְׁשַמאְקן ַטַעם

פּון ֶדעם ַׁשָּבת, ֶדער ֵהייִליֶגער ְפַלאם

ְׁשֵאלֹות צּו ְפֶרעְגן 
פּון ִדי ִקיְנֶדער:

ְּבֵעֶרְך ֶוועְלֶכע 
ָׁשעֹות ִאין ָטאג 

ָהאט ִזיְך ֶדער ֶרִּבי 
ָאְנֶגעטּון ַׁשָּבת'ִדיג?

ַפאְרָוואס ָהאט ֶדער 
ַטאֶטע ֶגעָלאְזט ֶדער 

ֶרִּבי ָזאל ִזיְצן ִאין 
ַזיין ְסֶטעְנֶדער?

ַפאְרָוואס ָהאט ֶדער 
ֶרִּבי ֶגעֵווייְנט?

ָוואס ִאיז ֶגעֶווען 
ִדי ִליְכִטיְגַקייט 

ָוואס ֶדער ֶרִּבי ָהאט 
ֶגעֶזען?

ָוואס ִוויְלְסטּו ֶּבעְטן 
פּון אֹויֶּבעְרְשְׁטן?

??
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 אויף ספורי מעשיות בחינה
פון דער בעל תפילה –( 9די צוועלעפטע מעשה )

וואס ענטפערן די מדינה של עשירות פאר דער ממונה  .א
 ווען ער פרובירט זיי אויפווייזן דעם אמת?

 אונז ווילן נישט הערן 
 אדרבה נעמט אונז ארויס פון אונזער נארישקייט 
 זיי האבן גלייך אפגעלאזט תאוות ממון 

 עלכע עצה האט זיי דער ממונה געגעבן?וו .ב
 אז מ'זאל גיין צום יד פון דעם חכם 
 אז מ'זאל גיין צום בויגן פון דעם גבור 
 אז מ'זאל גיין צום פלאץ פון דעם שווערד 

 וועמען האבן זיי מיטגעשיקט מיט דעם ממונה? .ג
 די עשירים וואס זענען ביי זיי גאטין 
 די ארימע לייט וואס זענען ביי זיי חיות 
 די פשוטע מענטשן 

שאלת זכות: וואס איז געווען די כוונה פון דעם ממונה מיט'ן  .ד
 גיין צום שווערד?

 צו ארויס נעמען די מדינה של עשירות פון תאוות ממון 
 צו טרעפן דעם מלך מיט זיינע מענטשן 
 ביידע תשובות זענען ריכטיג 

האבן די מענטשן פון מדינה של עשירות געוואוסט אז  .ה
 יז מיט זיי?דער גבור א

  זיכער 
 נאר איינער האט געוואוסט 
 זיי האבן נישט געוואוסט 

האט געהערט האט דער בעל תפלה געטוהן ווען ער וואס  .ו
 אז זיי גייען?

 ער איז געבליבן אויף זיין פלאץ דאווענען 
 ער איז צוריק ארויס חוץ לישוב 
 ער איז אויך געגאנגען מיט זיי 

ם אנגעקומען ? און ווער צו וועלכע מדינה זענען זיי נאכדע .ז
 איז זייער קעניג?

  צו די כתה פון חכמה און דער חכם איז זייער קעניג 
 צו די כתה פון דיבור און דער מליץ איז זייער קעניג 
  צו די כתה פון שמחה און דער אוהב נאמן איז זייער

 קעניג
  פארוואס האט דער חכם נישט אריינגעקוקט אין יד? .ח

  בצער פון די רוח סערהווייל ער איז געווען 
 ווייל דאס איז נאר פאר'ן מלך 
 ווייל ער האט נישט געהאט די יד 

 איבער וועלכע פלעצער איז דער חכם נישט אריבער? .ט
  איבער דעם פלאץ פון דער בעל תפלה און דער גבור

 און דער ממונה
  אין די מעשה שטייט נישט איבער וועם ער איז

 אריבער
  מליץ און דער אוהב נאמןאיבער דעם פלאץ פון דער 

וועגן וועלכע זאך איז געווען כדאי אז די אנשי המלך זאלן  .י
 ווערן צושפרייט?

 כדאי צו טרעפן דער מלך מיט זיינע מענטשן 
 צו ארויס נעמען די מדינה פון תאוות ממון 
 ביידע תשובות זענען ריכטיג 

 וועלכע כתות איז גרינגער צוריק צו קערן צום אמת? .יא
  עשירותדי מדינה של 
 אלע כתות חוץ פון חכמה 
 אלע כתות חוץ פון תאוות ממון 

צו וועלכע מדינה זענען זיי נאכדעם אנגעקומען ? און ווער  .יב
 איז זייער קעניג?

  צו די כתה פון חכמה און דער חכם איז זייער קעניג 
 צו די כתה פון דיבור און דער מליץ איז זייער קעניג 
 נאמן איז זייער  צו די כתה פון שמחה און דער אוהב

 קעניג
שאלת זכות: איבער וועלכע פלעצער איז דער מליץ נישט  .יג

 אריבער?
  איבער דעם פלאץ פון דער בעל תפלה און דער גבור

 און דער ממונה
  אין די מעשה שטייט נישט איבער וועם ער איז

 אריבער
 איבער די פלאץ פון דער חכם און דער אוהב נאמן 

אנגעהאנגען דאס אז זיי אין וועמענס זכות האבן זיי  .יד
 טרעפן זיך צוזאם?

  פון דעם גבור 
 פון דעם ממונה 
   פון דעם בעל תפלה וואס איז שטענדיג מתפלל אויף

 דעם
צו וועלכע מדינה זענען זיי נאכדעם אנגעקומען ? און ווער  .טו

 איז זייער קעניג?
  צו די כתה פון חכמה און דער חכם איז זייער קעניג 
  און דער מליץ איז זייער קעניגצו די כתה פון דיבור 
  צו די כתה פון שמחה און דער אוהב נאמן איז זייער

 קעניג
שאלת זכות: וויפיל פון די אנשי המלך זענען געגאנגען  .טז

 צוזאמען?
  תפילה, דער -דער גבור, דער ממונה,  דער בעל  -פינעף

 חכם, און דער אוהב נאמן
 דער  תפילה,-דער גבור, דער ממונה, דער בעל – זעקס

 נאמן-חכם, דער מליץ,  און דער אוהב
 תפילה, דער -דער גבור, דער ממונה, דער בעל – זיבן

 נאמן-חכם,  דער מלך, דער מליץ,  און דער אוהב
 

? מיט אסאך הצלחה!!!

ֵהייִליֶגער ַּבאֶׁשעֶפער, ִאיְך קּום צּו ִדיר ִמיט ַא ְּתִפָּלה. דּו טּוְסט ָדאְך ִמיט 
אּוְנז ִנִּסים אּון וואּוְנֶדער ִאין ֶיעְדן ּדֹור, ֶיעְדן ָטאג צּו ֶיעֶדער ַצייט אּון 
ֶיעֶדע ָׁשָעה. ֶלעְרן ִמיר ִמיט ַדיין ַּבאְגֶנעִדיְגַקייט, ֵזיי ִמיר ְמַזֶּכה ִאיְך ָזאל 
זֹוֶכה ַזיין צּו ַא ַגאְנֶצע 'ִׂשְמַחת ּפּוִרים' ִמיט ַאן ֱאֶמת, אּון זֹוֶכה ַזיין ִזיְך 
ֵזייֶער ֵזייֶער ְׁשַטאְרק ְפֵרייֶען ִמיְט'ן ַגאְנְצן ַהאְרץ אּון ֶזעל ִאין ִדי ּפּוִרים 
ֶטעג, אּון אֹויְך ַא ַגאְנץ ָיאר, ִמיט ַא ְפֵרייד ָוואס ָהאט ִניְׁשט ַקיין ְּבֶרעג.

ַראֶטעֶווע ִמיר פּון ִדי ְקִליָפה פּון ָהָמן ֲעָמֵלק, אּון ִאיְך ִוויל זֹוֶכה ַזיין צּו ִדי 
ֵהייִליְגַקייט פּון ָמְרְּדַכי ַהַּצִּדיק אּון ֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה

ַא ְּתִפָּלה 
ַפאר 
ּפּוִרים
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