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ת ַפאר ַאֶלע ַטייֶעֶרע ִקיְנֶדער ּבָ ַא גּוְטן ֶלעְכִטיְגן ׁשַ

עֶנער  ת ִאיז ָגאר ַא ֶדעְרהֹויּבֶ ּבָ ֶדער קּוֶמעְנִדיֶגער ׁשַ

ת, ֶעס ָהאט ַאַסאְך ַמֲעלֹות. ּבָ ׁשַ

ת ַהחֶֹדׁש, ֶמען ֶנעְמט  ְרׁשֶ ֶמען ָזאְגט ִדי יֹוְצרֹות פּון ּפַ

יי מּוָסף  ל, ּבַ ַארֹויס ְדַריי ִסְפֵרי ּתֹורֹות, ֶמען ָזאְגט ַהּלֵ

ת  ְרׁשַ ּפַ ט ָאן צּו ֵלייֶנען  ', אּון ֶמען ֵהייּבְ ָיַצְרּתָ ה  'ַאּתָ

ָנה  יִאים. צּו ִדי ַאֶלע ַמֲעלֹות קּוְמט צּו ָנאְך ַא ַמּתָ ׂשִ ַהּנְ

ת ִאיז רֹאׁש חֶֹדׁש ִניָסן, ֶדער ָטאג ָוואס  ּבָ ַאז ֶדער ׁשַ

אְקרֹויְנט ֶגעָוואְרן ִמיט ֶצען ְקרֹויֶנען, ַאזֹוי ִווי  ִאיז ּבַ

סּוק  ּפָ אֹויְפן  ָוואְך  ָפאִריֶגע  ֶרעְנְגט  ּבְ דֹוׁש  ַהּקָ "י  ַרׁשִ

ִמיִני'. ְ יֹום ַהּשׁ 'ַוְיִהי ּבְ

ֲחִסיִדים  ֶרְסֶלֶב'ע  ּבְ אּוְנז 

ה צּו ַזיין  ן ָנאְך ַא ִסּבָ ָהאּבְ

ֶדעם  ִאין  ַווייל  ְפֵרייִליְך 

ָטאג ִאיז ֶגעּבֹויְרן ֶגעָוואְרן 

ְגרֹויֶסער  ֵהייִליֶגער  ֶדער 

ֶגעּבּוְרְטס  ַזיין  אּון  י,  ֶרּבִ

ת ַאזֹוי  ּבָ ָטאג ִאיז ֶגעֶווען ׁשַ

ָדאס  אֹויס  ַפאְלט  ֶעס  ִווי 

ָיאר.

ִזיְך  ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע ֶגעֶלעְגְנַהייט  ער ִאיז ֶעס  ֶדעִריּבֶ

לֹויט  ִאיד  ֶיעֶדער  ֶוועג.  יְנ'ס  ֶרּבִ ִאין  אֵנייֶען  ּבַ צּו 

פּון  ן  ָאְנֵהייּבְ ֶקען  ֶטעְנְדן  אּוְמׁשְ אּון  ֶעְלֶטער  ַזיין 

י'ְנס ֵעצֹות, ִצי ִאיז ָדאס  ָדאְסֵניי צּו ָפאְלְגן ֶדעם ֶרּבִ

ִלּקּוֵטי   – ים  ִהּלִ ּתְ ָזאְגן  ָאֶדער  ָווָנה,  ּכַ ּבְ ה  ִפּלָ ּתְ ִמיט 

ָאֶדער  י'ן,  ֶרּבִ פּון  ְסָפִרים  ַאְנֶדעֶרע  ָאֶדער  ִפּלֹות  ּתְ

ִים. ֶיעְצט  ּפַ אֵנייֶען ִמיט ִרּקּוִדים אּון ְמִחיַאת ּכַ ִזיְך ּבַ

ּבּוד ָאב ָוֵאם  אֵנייֶען ִמיט ּכִ ַסח ֶקען ֶמען ִזיְך ּבַ ַפאר ּפֶ

טּוּב צּו ֵרייִניְגן ְלָכבֹוד יֹום טֹוב  ַארֹויְסצּוֶהעְלְפן ִאין ׁשְ

ְמָחה אּון ִחיּות.  ִמיט ׂשִ

דער  
ריינער קוואל

ׁש ַזיין ִדי  ִדי ִמְצָוה פּון ִקּדּוׁש ַהחֶֹדׁש, ִאיז צּו ְמַקּדֵ

ִדיֶנע  ַא  ׁש  ַמּמָ ְקֵליין,  ֵזייֶער  ָנאְך  ִאיז  ִזי  ֶווען  ְלָבָנה 

ֶדעָמאְלְטס  אּון  טֹוָבה  ְנקּוָדה  ַא  ִווי  ַאזֹוי  יְנְטל,  ּפִ

ֶמען  ַאז  ָזאְגן  ֵעדּות  ִדי  יז  ּבִ זּוְכן  ִאיר  ֶמען  ַדאְרף 

אּון  ין,  ּדִ ית  ּבֵ צּום  ֵזיי קּוֶמען  אּון  ֶגעֶזען  ִאיר  ָהאט 

ׁש",  ׁש ְמֻקּדָ ין ָזאְגט אֹויף ִדי ַנייֶע ְלָבָנה "ְמֻקּדָ ית ּדִ ּבֵ

ַלל  ין אּון ַגאְנץ ּכְ ית ּדִ ָדאס ֵהייְסט דּוְרְך ֶדעם ָוואס ּבֵ

ֶרעְנְגט ֶמען ַארֹויף ִדי ְלָבָנה  ש'ׁ ּבְ ָרֵאל ָזאְגן 'ְמֻקּדָ ִיׂשְ

ט ָאן ִזיְך ָאְנִפיְלן. פּון ִאיר ֶפעֶלער אּון ִזי ֵהייּבְ

ֶגעֶווען  ִאיז  ַאזֹוי  ּפּוְנְקט 

ִמְצַרִים,  פּון  אּוָלה  ּגְ ִדי 

ִאיז  ָרֵאל  ִיׂשְ ַלל  ּכְ

ַא  ֵזייֶער  אֹויף  ֶגעֶווען 

אּון  ַמְדֵריָגה,  ִניֶדעִריֶגע 

ֶטער  עְרׁשְ אֹויּבֶ ֶדער 

ַלל  ָהאט ֶגעָזאְגט ַפאר ּכְ

ֵזיי  ֲאִפילּו  ַאז  ָרֵאל  ִיׂשְ

ב  ַמּצָ ַאַזא  ִאין  ֶזעֶנען 

ַזייט  ֲחִיי',  ָדַמִיְך  ּבְ ֲחִיי,  ָדַמִיְך  'ּבְ ֶוועְגן  ֶדעְסט  פּון 

ה ִמיט ִדי ְקֵלייֶנע ְנקּודֹות טֹובֹות, ַאזֹוי ִווי  ִזיְך ְמַחּיֶ

ֶרעְנְגט ִאין ִמְדָרׁש ַאז צּוִליּב ִפיר ַזאְכן  ְס'ֶוועְרט ֶגעּבְ

ִדי ִאיְדן אֹויְסֶגעֵלייְזט ֶגעָוואְרן, ָדאס קּוְמט  ֶזעֶנען 

ן ָנאר ֶגעַהאט ִדי ְקֵלייֶנע  ֶלעְרֶנען ַאז ֲאִפילּו ֵזיי ָהאּבְ

ְנקּודֹות ֶזעֶנען ָדאְך אֹויְסֶגעֵלייְזט ֶגעָוואְרן.

ֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ֶמען ָזאל ׁשֹוין זֹוֶכה  עְרׁשְ ֶדער אֹויּבֶ

ִמּיּות  ַגׁשְ ַזיין ֶדעם חֶֹדׁש צּו ֶוועְרן אֹויְסֶגעֵלייְזט ַסיי ּבְ

ם ֶוועְרן ֶדער  רּוָחִנּיּות. ֶעס ָזאל ׁשֹוין ְמֻקּיָ אּון ַסיי ּבְ

ִניָסן ִנְגֲאלּו ּוְבִניָסן ֲעִתיִדין ִליָגֵאל ָאֵמן  ַמֲאָמר ֲחַז"ל ּבְ

ְוָאֵמן.
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ֶגעֶווען  ֶער  ִאיז  ּגֹוי  ַא  ׁשּוְלִדיֶגער!  ֶדער  ַזיין  ָגאר  ָזאל 

ַרת  ַהּכָ פּון  ִמיָדה  ִדי  ֶגעַהאט  ט  ִניׁשְ ַאַווְדַאי  ָהאט  אּון 

ֶער  ָהאט  ֶדעם.  פּון  ַפאְרֶקעְרט  ָנאר  ה'  ַרּבָ 'ַאּדְ ַהּטֹוב, 

אָצאְלן  ּבַ עס  ֶעּפֶ ִוויל  ֶער  ַאז  ִמימּות  ּתְ ִמיט  יְלט  ִפּ ֶגעְשׁ

ִאים  ָהאט  ָוואס  ָוואְגן  פּון  ִפיֶרער  ֶגעְטַרייֶען  ַזיין  ַפאר 

ָזאְגט:  אּון  א  זּוׁשָ ר'  צּו  ִזיְך  ֶוועְנד  ֶער  ַארֹויְפֶגענּוֶמען. 

ר ֶוועְסטּו ָאְנָטאן ַמיין  "ֶעס ִאיז ָדאְך ַאזֹוי ַקאְלט ָדא ֶאְפׁשָ

ָוואס  א  זּוׁשָ ר'  יְסל?"  ַאּבִ ָאְנוַואֶרעֶמען  ִזיְך  אּון  ַמאְנְטל 

ה  ַמֲעׂשֶ ַגאְנֶצער  ֶדער  פּון  ֶגעוואּוְסט  ט  ָגאְרִניׁשְ ָהאט 

ַאז ֶעס ִאיז ַא ֶגע'ַגָנְב'ֶטער ַמאְנְטל אּון ֶער ֶקען ִזיְך ָנאְך 

ָלאְנֶטעְרן אֹויּב ֶוועט ֶער ָדאס ָאְנטּון, ָהאט ֵזייֶער  ַפאְרּפְ

יֶכף ָאְנֶגעטּון.  ים ֶגעֶווען אּון ָהאט ֶעס ּתֵ ֶגעְרן ַמְסּכִ

ן ָאן צּו ָפאְרן ַווייֶטער, קּוֶמען ְגַלייְך צּו  ִווי ָנאר ֵזיי ֵהייּבְ

ֶגעֶזעְצן  ֶזעֶנען  ֵזיי  אֹויף  ָוואס  ֶפעְרד  פּון  רֹות  ּיָ ׁשַ לֹויְפן 

ֶטעְלט  ֶגעׁשְ ן ְגַלייְך ָאּפְ ִריץ, ֵזיי ָהאּבְ ִדי ׁשֹוְמִרים פּוֶנעם ּפָ

ְגַלייְך  ִזיְך  ֵטייט  ַפאְרׁשְ אּון  א  זּוׁשָ ר'  פּון  ָוואְגן  ֶדעם 

ִמיט  ָוואְגן  ִאין  ִזיְצט  א  זּוׁשָ ר'  ַאז  אֶמעְרְקט  ּבַ ֵזיי  ן  ָהאּבְ

ן ֵזיי  ֶדעם ֵטייֶעְרן ַמאְנְטל ָוואס ֵזיי זּוְכן אּון ֶיעְצט ָהאּבְ

ב. ֶגעְטָראְפן ֶדעם ַגּנָ

אשּוְלִדיְגט ֶגעָוואְרן ִמיְטן ַגְנב'ֶנען  אְלד ּבַ א ִאיז ּבַ ר' זּוׁשָ

ֶדעם  ַפאר  ְטָראף  ׁשְ ֶדער  ָוואס  ִריץ,  ּפָ פּון  ַמאְנְטל  ֶדעם 

ִריץ  ּפָ צּום  ֶגעָוואְרן  ֶגעִפיְרט  ִאיז  ֶעס  ַהאְרּב.  ֵזייֶער  ִאיז 

ט אּון ִאיז ֶגעְטָראְפן ֶגעָוואְרן ׁשּוְלִדיג, ֶעס  ּפָ אֹויף ַא ִמׁשְ

ב  ט ֶגעָהאְלְפן ַקיין ְטָענֹות ּוַמֲענֹות ַאז ֶדער ַגּנָ ָהאט ִניׁשְ

יְצל. ּפִ ָהאט ָאְנֶגעַמאְכט ֶדעם ַגאְנְצן ׁשְ

ער  ן אּוְנֶזעֶרע ַלייט ִאים ֶגעמּוְזט ַאִריּבֶ ֵריָרה ָהאּבְ ֵלית ּבְ ּבְ

ן  ִליּבְ ֶגעּבְ ָדאְרט  ִאיז  ֶער  אּון  עִרין,  ְטׁשֶ ַקיין  ֶוועְרְצן  ׁשְ

ִאין  בּוק  ּדָ ַאזֹוי  ֶגעֶווען  ִאיז  ֶער  ַווייל  אּון  וואֹויֶנען. 

ֶטער ֶגעָהאְלְפן ַאז  עְרׁשְ עֶפער, ָהאט ִאים ֶדער אֹויּבֶ אׁשֶ ּבַ

אַצייְטְנס ֶגעֶקעְנט ַאְנְטלֹויְפן פּון ִדי ֶהעְנט פּון  ֶער ָהאט ּבַ

ִריץ. רֹויְזְטן ּפָ ֶדעם אֹויְפֶגעּבְ

סֹוף פּון ַזייֶנע ָיאְרן ִאיז ֶער ִנְפַטר 

עִרין אּון  ָטאט ְטׁשֶ ֶגעָוואְרן ִאין ׁשְ

ָוואס  זּון  ַא  עְרֶגעָלאְזט  ִאיּבֶ ָהאט 

ָוואס  מּוֵאל  ׁשְ ר'  ֶגעֵהייְסן  ָהאט  

ֵטייֶעֶרער  ַא  ֵזייֶער  ֶגעֶווען  ִאיז 

ִיְצָחק  ֵלִוי  ר'  יּוְנֶגעְרַמאן.   

א ָגאט"               "זּוׁשָ
ֵאייֶנער פּון  ֶגעוואֹויְנט  ֶרְסֶלב ָהאט  ּבְ ֶטעֶטעֶלע  ׁשְ ִאין 

ֶגערּוְפן  ִאים  ָהאט  ֶמען  ָוואס  ַלייט  ְגרֹויֶסע  אּוְנֶזעֶרע 

אקּוֶמען פּון  א ָגאט". ֶדעם צּוָנאֶמען ָהאט ֶער ּבַ "ר' זּוׁשָ

ָטאט ַווייל ַא ַגאְנְצן ָטאג ָהאט  ִדי ַאייְנוואֹויֶנער פּון ׁשְ

ַזייֶנע  ְטן', אּון ִאין  עְרְשׁ ֶער ֶגעֶרעְדט ָנאר פּוֶנעם 'אֹויּבֶ

ְטן.  עְרְשׁ ַאֶלע ֵרייד ָהאט ֶער ֶדעְרַמאְנט ֶדעם אֹויּבֶ

ַא   – ְקָראם  ֵפייז  ׁשְ ַא  ֶגעַהאט  ָהאט  א  זּוׁשָ ר'  ֶדער 

ִאיז צּוֶגעַגאְנֶגען  ֵאייֶנער  ֶווען  ֶעְסן, אּון  עְפט פּון  ֶגעׁשֶ

קֹויְפן,  צּו  ַזאְך  ַא  עס  ֶעּפֶ עְטן  ּבֶ עְפט  ֶגעׁשֶ ִאין  ִאים  צּו 

ָהאט ֶער ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: ָיא, ֶנעם ָוואס דּו ִוויְלְסט. אּון 

ֶדעם  ִדיֶנען  אּון  ֶלעְרֶנען  צּוִריְקֶגעַגאְנֶגען  ְגַלייְך  ִאיז 

ְטן.  עְרְשׁ אֹויּבֶ

ֵאייֶנע פּון ִדי ָיאְרן ָהאט ֶער ֶגעַדאְרְפט ַאְנְטלֹויְפן ַקיין 

יְלט,  ּפִ ֶגעׁשְ ה ָוואס ָהאט ִזיְך ָאּפְ עִרין ֶוועְגן ַא ַמֲעׂשֶ ְטׁשֶ

ה ִאיז ֶגעֶווען ַאזֹוי:  ִדי ַמֲעׂשֶ

ָטאט  ׁשְ ַא  ֶגעֶווען  ִאיז  ֶרְסֶלב  ּבְ ֶטעֶטעֶלע  ׁשְ ִדי  ן  ֶנעּבְ

ָוואס  ִריץ,  ּפָ ֵרייֶכער  ַא  ֶגעוואֹויְנט  ָהאט  ָדאְרט  ָוואס 

ֶגעַמאְכט  ַמאְנְטל  ַטייֶעֶרע  ַא  ֵזייֶער  ַפאְרָמאְגט  ָהאט 

ָוואס  ּגֹוי  ַא  ַאז  ַאָמאל  ִאיז  ֶגעֶווען  ֶפעל,  ַטייֶעֶרע  פּון 

ָהאט ֵזייֶער ֶגעְגלּוְסט צּו ֶדעם ַמאְנְטל אּון ָהאט ֶגעטּון 

אּון   '... ְנִטיַלת  'ַעל  ַא  ֶגעַמאְכט  ָהאט  ֶער  ה,  ְלַמֲעׂשֵ

ן  ִריץ ָהאּבְ ַאְנְטָלאְפן ִמיט ֶדעם! ִווי ָנאר ִדי ׁשֹוְמִרים פּון ּפָ

ן ִאים צּו ָנאְכלֹויְפן, ַאזֹוי  ן ֵזיי ָאְנֶגעהֹויּבְ ָדאס ֶגעֶזען, ָהאּבְ

ִמיט  ָאְנֶגעְטָראְפן  ִזיְך  ָהאט  ֶער  יז  ּבִ ֶגעָלאְפן  ֶער  ִאיז 

ִאין  ֶגעָפאְרן  ֶגעמּוְטִליך  ִאיז  ָוואס  א,  זּוׁשָ ר'  אּוְנֶזער 

ִזיְך  ָהאט  ֶגעַדאְנֶקען.  ַזייֶנע  ִאין  ַפאְרִטיְפט  ָוואְגן  ַזיין 

ר  "ֶאְפׁשָ עְטן:  ֶגעּבֶ אּון  א  זּוׁשָ ר'  צּו  ֶגעָוואְנְדן  ב  ַגּנָ ֶדער 

ֶנעְמְסטּו ִמיר ַארֹויף אֹויף ַדיין ָוואְגן? ֶעס ִאיז ִמיר ֵזייֶער 

א ָוואס ִאיז ֶגעֶווען ַא ְמַרֵחם ַעל  ֶווער צּו ֵגיין," ר' זּוׁשָ ׁשְ

ִרּיֹות, ָהאט ַרֲחָמנּות ֶגעַהאט אֹויף ֶדעם ָעֵרל אּון ִאים  ַהּבְ

ַארֹויְפֶגענּוֶמען אֹויְפן ָוואְגן. 

מֹוָרא  ָהאט  ב  ַגּנָ ִכיֶטעֶרער  ֶדער  ֶווען  ֶוועג  ִאיְנִמיְטן 

ָאְנקּוֶמען  ֶוועְלן  ִריץ  ּפָ פּוֶנעם  ׁשֹוְמִרים  ִדי  ַאז  ֶגעַהאט 

ִאים  ִאיז  ַמאְנְטל  ֵטייֶעְרן  ֶדעם  ִמיט  ן  ַכאּפְ ִאים  אּון 

א  ַאייְנֶגעַפאְלן ַא ֶגעַדאְנק. ֶער ֶוועט ַדֲאֶגה'ן ַאז ר' זּוׁשָ
המשך

 
 דעם

רבי'נס לייט



ִניְׁשָטא ַקיין ָטעּות
ִאיְך ְׁשֵטיי אֹויף ִאיְנֶדעְרְפִרי, ִאיְך ָזאג מֹוֶדה ֲאִני. 'אֹוי, ִאיְך 
ָהאּב ִניְׁשט ַקיין ָזאְקן ִאין ֶלעְדל,' ִאיְך ָיאג ִזיְך צּו ֵגיין ֵחֶדר. 
ִאיְך  ָהאּב  ָטאג  ֶיעְדן  ַאז  צּוֶגעוואֹויְנט  ַאזֹוי  ׁשֹוין  ִּבין  ִאיְך 
ֶעס  ַאז  ֶגעֵמייְנט  ִאיְך ָהאּב  ַאז  ַּבייְטן  ֶוועׁש צּו  ֵרייֶנע  ְגֵרייט 
קּוְמט ַאזֹוי ַאז ַמיין ַמאֶמע ַוואְׁשט ֶוועׁש אּון ֶמען ָהאט ָוואס 
ָאְנצּוטּון, ִּביז ֶדעם ִאיְנֶדעְרְפִרי... ִאיְך ָהאּב ִזיְך ֶגעַכאְּפט ַאז 
ֵרייֶנע ֶוועׁש ִאיז ַא ֶחֶסד ַהֵׁשם. ֶמען ָהאט ַא ְפַלייִסיֶגע ַוואׁש 
ַמאִׁשין ָוואס ַוואְׁשט ִדי ֶוועׁש אּון ַא ֶגעְטַרייֶע ַמאֶמע ָוואס 
אּון  ֵריין  ַזיין  ָזאל  ִאיְך  ַאז  ֶדעם  ַארּום  ַאְרֶּבעט  אּון  ְׁשֵטייט 

ִציְכִטיג.
ַמאֶמע  ַמיין  אּון  ֶצעְּבָראְכן  ִזיְך  ָהאט  ַוואׁש-ַמאִׁשין  אּוְנֶזער 
ְׁשמּוִציֶגע  ַּבאְרג  ִדי  ֶוועׁש.  ַוואְׁשן  ֶגעֶקעְנט  ִניְׁשט  ָהאט 
ֶוועׁש ִאיז ֶגעַוואְקְסן ֶהעֶכער אּון ְּבֵרייֶטער ִּביז ֶעס ָהאט ִזיְך 
אֹויְסֶגעְׁשְּפֵרייט צּום ַּבאְלָקאן. ַׁשָּבת ָהאט ִזיְך ֹאויְסֶגעָגאְסן 
ְּבִקּצּור,  ֶוועׁש...  ְׁשמּוִציֶגע  ִדי  ִאיֶּבער  ַזאְפט  ִפיׁש  ָטאּפ  ַא 

ֶדער ַמָּצב ִאיז ֶגעֶווען אּוְמַאְנֶגעֶנעם.
ַמיין ַטאֶטע ָהאט ְמַחֵּזק ֶגעֶווען ַמיין ַמאֶמע ִמיט ַא ָוואְרט 
אֹויֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  "ַאז  ֶגעָזאְגט:  ָהאט  ֶרִּבי  ֶדער  ָוואס 
ַאז  ַזיין  ְס'ֶקען  ֶׁשעֶנער."  אּון  ֶׁשעֶנער  ָנאר  ֶוועְלט  ִדי  ִפיְרט 
ִדי ַמאִׁשין ָהאט ִזיְך ֶצעְּבָראְכן ַאז ֶמען ָזאל ֶקעֶנען קֹויְפן ַא 
ֶּבעֶסעֶרע ַמאִׁשין. ִּביז ֶדעְרַווייל ָהאט ַמיין ַטאֶטע ֶגעָהאְלְפן 
ִזיְך  ָהאט  ֶער  ֶהעְנט.  ִדי  ִמיט  ֶוועׁש  ַוואְׁשן  ַמאֶמען  ַמיין 
אֹויְסֶגעֶלעְרְנט ִדי ַפאך ִאין אּוַמאן ֶעֶרב רֹאׁש ַהָׁשָנה תשפ"א 

ֶווען ֶער זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ַווייְלן ָדאְרט ַפאר ֶעְטִליֶכע ָוואְכן.
ִמיר ָהאְּבן ִמְתַּפֵּלל ֶגעֶווען ַאז ֶמען ָזאל ֶקעֶנען קֹויְפן ַא ַנייֶע 
ַמאְכן  ֶגעָוואְלט  ִניְׁשט  ָהאט  ַטאֶטע  ַמיין  ַוואׁש-ַמאִׁשין. 
ָהַר"ן: "ַאז ֶמען  ִאין ִׂשיחֹות  ָזאְגט  ֶרִּבי  ִווי ֶדער  ַאזֹוי  חֹובֹות 
ַמאְכן  אּון  קֹויְפן  ְגַלייְך  אּון  ָׁשָעה  ִדי  ַזיין  ּדֹוֵחק  ִניְׁשט  ָזאל 
ִּביז ֶדער אֹויֶּבעְרְׁשֶטער  ֶעְנֶדעְרׁש אֹויְסַוואְרְטן  ָנאר  חֹובֹות, 

ֶוועט ִזיְך ֶדעְרַּבאִריֶמען אּון ִׁשיְקן ִדי ֶגעְּברֹויְכן".
ֵאיין ָטאג קּום ִאיְך ַאֵהיים אּון צּו ַמיין ִאיֶּבעַראׁשּוְנג ְטֶרעף 
ֵזייֶער  ֶגעֶווען  ִאיז  ַמאֶמע  ַמיין  ַוואׁש-ַמאִׁשין!  ַנייֶע  ַא  ִאיְך 
ְפֵרייִליְך. אּון ַאזֹוי ִווי ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֶגעָזאְגט: 'ַאז ִדי ֶוועְלט 

ֶוועְרט ֶׁשעֶנער אּון ֶׁשעֶנער' ָהאט ִזי ֶגעקֹויְפט 
ַמאִׁשין  ְגֶרעֶסעֶרע  ַא  ַאַסאְך  אּון  ֶּבעֶסעֶרע  ַא 
פּון ָוואס ִזי ָהאט ְפִריֶער ֶגעַהאט. ַפאר אּוְנֶזער 

ֶגעֶּבעְנְטְׁשֶטע ְׁשטּוּב ִמיט ִקיְנֶדער ְּבִליעה"ר ָהאט ִזיְך ֵזייֶער 
אֹויְסֶגעֶפעְלט ַא ְגֶרעֶסעֶרע ַמאִׁשין.

ֵנס  ְגרֹויֶסע  ִדי  ִאיֶּבער  ֶדעְרֵצייְלט  אּוְנז  ָהאט  ַטאֶטע  ַמיין 
ֶדעם  ֶגעֶּבעְטן  ְׁשַטאְרק  ָהאט  ֶער  ֶגעַהאט.  ָהאט  ֶער  ָוואס 
'ְקֶרעִדיט  ַא  ִניְצן  ַדאְרְפן  ִניְׁשט  ָזאל  ֶער  ַאז  אֹויֶּבעְרְשְׁטן 
ִניְׁשט  ָזאל  ַמאֶמע  ַמיין  ַאז  אּון  ֶדעקּוְנג,  ַקיין  ָאן  ַקאְרְטל' 
ֶיעֶנעם  ַמאִׁשין.  ַנייֶע  ַא  אֹויף  ַלאְנג  צּו  ַוואְרְטן  ַדאְרְפן 
ִאיְנֶדעְרְפִרי ְטֶרעְפט ֶער ֶגעְלט ִאין ַזיין ַּבאְנק ָקאְנֶטע ָוואס 
ַזיין ַחֶבר ָהאט ִאים ֶגעִׁשיְקט. ַמיין ַטאֶטע ְקִליְנְגט ִאים ָאן 

אּון ְפֶרעְגט ִאים ַפאר ֶוועֶמען ֶער ַדאְרף ֶגעְּבן ָדאס ֶגעְלט.
"ַפאר ֶוועֶמען דּו ִוויְלְסט!" ָזאְגט ֶער ִאים. אּון ֶער ֶדעְרֵצייְלט 
ִאים ַאז ַהייְנט צּוְפִרי ָהאט ֶער ֶגעֶּבעְטן ֶדעם אֹויֶּבעְרְשְׁטן ַאז 
ֶער ִוויל ֶגעְּבן ַמֲעֵׂשר ֶגעְלט ָוואס ֶער ִאיז ׁשֹוין ֵזייֶער ַלאְנג 
ָהאט  ַמֲעֵׂשר  ֶגעְּבן  ִוויל  ֶער  ֶווען  ָמאל  ֶיעֶדעס  אּון  ׁשּוְלִדיג 
ֶער  ָהאט  צּוְפִרי  ַהייְנט  אֹויְסַגאְּבן.  ִוויְכִטיֶגע  ַאְנֶדעֶרע  ֶער 
ֶגעַמאְכט ַא ָצאלּוְנג צּו ִׁשיְקן ֶגעְלט ַפאר ֵאייֶנעם אּון ְּבָטעּות 
ָהאט ֶער ֶגעְדִריְקט ֵאיין ָנאֶמען אּוְנֶטער ֶדעם ָנאֶמען ָוואס 
ִאיז ּפּוְנְקט אֹויְסֶגעקּוֶמען ַמיין ַטאֶטעְנ'ס ַּבאְנק ָקאְנֶטע אּון 
ִדי ֶגעְלט ִאיז "ְּבָטעּות" ]ִמיט ַהְׁשָּגָחה ֶעְליֹוָנה[ ָאְּפֶגעְפלֹויְגן 

צּו ַמיין ַטאֶטע'ן...
"אֹויּב ִדי ֶגעְלט ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען צּו ִדיר ִאיז ְּפָׁשט ַאז ֶדער 
אֹויֶּבעְרְׁשֶטער ִוויל ַאז דּו ָזאְלְסט ֶעס ִניְצן ַפאר ַדייֶנע ֶחֶסד 
ִוויְלְסט  ַאז דּו  ִּביְסט ַפאְרנּוֶמען, אּון  ָוואס דּו  ִמיט  ְצֶוועְקן 
ֶקעְנְסטּו טּון ִמיט ִדי ֶגעְלט ָוואס דּו ִוויְלְסט!" ָהאט ִאים ֶדער 
ָאְּפֶגעָצאְלט  ׁשֹוין  ִאיְך  ָהאּב  "ִאיְנֵאייְנֶוועְגס  ֶגעָזאְגט.  ַחֶבר 

ַמיין ַמֲעֵׂשר," ָהאט ֶער אֹויְסֶגעִפיְרט.
ִאיז  ֶגעְלט  ִדי  ַאז  ֶדעְרֵצייְלט  ִאים  ָהאט  ַטאֶטע  ַמיין  ֶווען 
ַנייֶע  ַא  ַפאר  ָהאְּבן  ֶיעְצט  ְּברֹויך  ֶער  ָוואס  ִדי סּוֶמע  ּפּוְנְקט 
פּון  ִאיֶּבעְרֶגענּוֶמען  ֵזייֶער  ֶגעָוואְרן  ֶער  ִאיז  ַוואׁש-ַמאִׁשין 
ֶדעם ֵנס. ֶער ִאיז ֶגעֶווען ֵזייֶער ְפֵרייִליְך צּו ַזיין ֶדער גּוֶטער 

ָׁשִליַח ַאן ֶעְנְטֶפער פּון אּוְנֶזעֶרע ְּתִפּלֹות! 

ר'  פּון  ַווייּב  ָחׁשּוֶב'ע  ִדי   - ִוויֶגער  ׁשְ ַזיין  ַאז  ֶדעְרֵצייְלט 

ר'  ֶדער  ַאז  ַפאְרֵצייְלט  ָהאט  ז"ל  ער  ִליְטְשׁ ִקיּבְ ַאֲהרֹן 

ֵזיי  יי  ּבַ ִתים  ּבָ ׁשַ אֹויף  ַגאְסט  צּו  קּוֶמען  ְפֶלעְגט  מּוֵאל  ׁשְ

ת ִמיט  ּבָ ֶרעְכְטן ִדי ְסעּודֹות ׁשַ טּוּב, אּון ְפֶלעְגט ָאּפְ ִאין ׁשְ

אּון  ייְנַקייט  ׁשֵ וואּוְנֶדעְרִליְכן  ַא  ָגאר  ִמיט  ְזִמירֹות  ִדי 

ר'  פּון  זּון  ֶדער  ָנָתן  ר'  אֹויְך  ַאזֹוי  א'ַטעְמ'ְטַקייט.  ּבַ

ֶטעְרְנַהאְרץ ז"ל ָהאט ָנאְך ֶגעֶדעְנְקט ֶדעם  ׁשְ ַאְבָרָהם 

א אּון ַאַסאְך ֶדעְרֵצייְלט פּון ִאים. ר' זּוׁשָ
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י ָהאט ֶדעְרֵצייְלט ה ָוואס ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרּבִ ~ ִדי ְדַרייְצְנֶטע ַמֲעֶשׂ

ֶדעם  פּון  ְמָחה  ׂשִ ִדי  ִגיֶווען  גֹוֵמר  ין  ָהאּבִ ֵזיי  ַאז 

ִאין  ִגיֶנעְכִטיְגט.  ער  ִאיּבֶ ֶדעְרָנאְך  ין  ָהאּבִ ֵזיי  אּון  ָטאג. 

ין  ין ֵזיי ִזיְך ִוויֶדער ֶדעְרַמאְנט אּון ָהאּבִ ֶדעְרְפִריא ָהאּבִ

עְטֶלער ָוואס ֶער ָהאט ִגיַהאט  עְנְקט ְוכּו' ָנאְך ֶדעם ּבֶ ִגיּבֶ

ַאַריין אּון ָזאְגט  ַא ְקרּוֶמען ַהאְלז ֶדעְרַווייל קּוְמט ֶער 

ט ַאז  עְנְטׁשְ ין ָדא ְוכּו'. ְפִריר ָהאּב ִאיְך ַאייְך ִגיּבֶ ִאיְך ּבִ

ה  עְנק ִאיְך ַאייְך ְדָרׁשָ ִאיר ָזאל ַזיין ַאזֹוי ִווי ִאיְך. ַהייְנט ׁשֶ

אְנק ַאז ִאיר ָזאְלט ַזיין ַאזֹוי ִווי ִאיְך.  ִגיׁשַ

ִאיְך  ַהאְלְדז.  ְקרּוֶמען  ַא  ָהאּב  ִאיְך  ַאז  ֵמייְנט.  ִאיר 

א ִאיְך ָהאּב  ָהאּב ָגאר ֵקיין ְקרּוֶמען ַהאְלְדז ִניט. ַאְדַרּבָ

ייֶנעם ַהאְלז. ָנאר ֶסע  ֵזייֶער ַא ְגַלייִכין ַהאְלז. ֵזייֶער ַא ׁשֵ

ֵקייט פּון ֶדער  ִאיז ַפאְרַהאְנִדין ַהְבֵלי עֹוָלם. )ְדַהיינּו ַנאִריׁשְ

ֶוועְלט( אּון ִאיְך ִוויל ָגאר ֵקיין ׁשּום דּוְך ִאין ֶדער ֶוועְלט 

ִנים ִווי ַא ְקרּוֶמער  ער ָהאט ֶער ַא ּפָ ִניט ַאַריין ָלאִזין. )אּון ְדִריּבֶ

ַהאְלז. ָוואִרין ֶער ַפאְרְקרּוְמט ֶדעם ַהאְלז פּון ִדי ַהְבֵלי עֹוָלם אּון 

ֶער ִוויל ָגאר ֵקיין ׁשּום דּוְך ִאין ֶדער ֶוועְלט ִניט ַאַריין ָלאִזין(.

ַהאְלז.  ייֶנעם  ׁשֵ ַא  ֵזייֶער  ִאיְך  ָהאּב  ֶאֶמת  צּום  ער  ָאּבֶ

ַא  ֵזייֶער  ָהאּב  ִאיְך  ָוואִרין  ַהאְלז.  וואֹויִלין  ַא  ֵזייֶער 

ֶוועְלט  ֶדער  ִאין  ָוואס  קֹולֹות  ַאֶלע  אּון  קֹול.  וואֹויל 

ָוואס ָנאר ַא קֹול ָאן ַא ִדיּבּור. ָקאן ִאיְך ַאֶלע קֹולֹות ָנאְך 

ַמאִכין ִמיט ַמיין קֹול. ָוואִרין ִאיְך ָהאּב ַא ַהאְלז אּון ַא 

ָמה ְדרֹויף  ֵזייֶער ַא וואֹויְלס אּון ִאיְך ָהאּב ַא ַהְסּכָ קֹול 

פּון ֶדער ְמִדיָנה.

ָוואִרין ֶסע ִאיז ַפאְרַהאְנִדין ַא ְמִדיָנה ָוואס ֵזיי ָקאֶנען 

ִדי  )ְדַהיינּו  ָמאִזיַקא.  פּון  ָחְכָמה  ִדי  וואֹויל  ֵזייֶער  ַאֶלע 

ָדאְרט  ַאֶלע  ֶזעֶנען  ֵזיי  אּון  ִזיְנֶגען(  אּון  יִלין  ּפִ ׁשְ פּון  ָחְכָמה 

ִקיְנֶדער.  ְקֵלייֶנע  ַאִפילּו  אּון  ָחְכָמה.  ֶדער  ִאין  עֹוֵסק 

ֶסע ִאיז ָדאְרִטין ִניט ַפאְרַהאְנִדין ַא ִקיְנד ָוואס ֶסע ָזאל 

יר. אּון ֶדער  ׁשִ ִלי  ּכְ ַא  עס  ֶעּפֶ יִלין אֹויף  ּפִ ׁשְ ִניט ֶקעֶנען 

ָחָכם  ְגֶרעְסֶטער  ֶדער  ִאיז  ְמִדיָנה  ֶדער  פּון  ְקֶלעְנְצֶטער 

ִאין ֵאיין ַאְנֶדעֶרע ְמִדיָנה ִאין ֶדער ָחְכָמה פּון ָמאִזיַקא. 

ִדי  ְמִדיָנה אּון  ֶדער  ֶמֶלְך פּון  ֶדער  ַחָכִמים אּון  ִדי  אּון 

עְלִייס ֵזיי ֶזעֶנען ֵזייֶער ִוויְלד ְגרֹויֶסע ַחָכִמים. ִאין  ַקאּפֶ

ֶדער ָחְכָמה.

ְמִדיָנה.  ֶדער  פּון  ַחָכִמים  ִדי  ִגיֶזעְסן  ֶזעֶנען  ַאָמאל 

אִריְמט ִמיט ַזיין ָחְכָמה ִאין  אּון ִאיְטִליֶכער ָהאט ִזיְך ּבַ

יִלין אֹויף  ּפִ אִריְמט ֶער ָקאן ׁשְ ָמאִזיַקא ֶדער ָהאט ִזיְך ּבַ

ָקאן  ֶער  אִריְמט  ּבַ ִזיְך  ָהאט  ֶדער  אּון  יר.  ׁשִ ִלי  ּכְ ֶדעם 

אִריְמט  יר. אּון ֶדער ָהאט ִזיְך ּבַ ִלי ׁשִ יִלין אֹויף ֶדעם ּכְ ּפִ ׁשְ

אִריְמט ֶער ָקאן  יר. אּון ֶדער ָהאט ִזיְך ּבַ ִלי ׁשִ ִמיט ֶדעם ּכְ

ִזיְך  ָהאט  ֶדער  אּון  יר.  ׁשִ ֵלי  ּכְ ֶעְטִליֶכע  אֹויף  יִלין  ּפִ ׁשְ

יר. ֵלי ׁשִ יִלין אֹויף ַאֶלע ּכְ ּפִ אִריְמט. ֶער ָקאן ׁשְ ּבַ

אִריְמט. ַאז ֶער ָקאן ַמאִכין ִמיט   אּון ֶדער ָהאט ִזיְך ּבַ

ִזיְך  ָהאט  ֶדער  אּון  יר.  ׁשִ ֵלי  ּכְ ָדאס  ִווי  ַאזֹוי  קֹול  ַזיין 

ָדאס  ִווי  ַאזֹוי  ַזיין קֹול  ִמיט  ַמאִכין  ָקאן  ֶער  אִריְמט.  ּבַ

אִריְמט. ֶער ָקאן ַמאִכין  יר. אּון ֶדער ָהאט ִזיְך ּבַ ִלי ׁשִ ּכְ

יר. אּון ֶדער ָהאט  ֵלי ׁשִ ִמיט ַזיין קֹול ַאזֹוי ִווי ֶעְטִליֶכע ּכְ

אִריְמט ַאז ֶער ָקאן ַמאִכין ִמיט ַזיין קֹול ַאזֹוי ִווי  ִזיְך ּבַ

ָהאט  ֶדער  אּון  ּפֹויְקט.  ֶמע  ִווי  ְגַלייְך  ּפּוְנְקט.  ּפֹויק  ַא 

די זיבן 
בעטלערס 
~5~



המשך אויף זייט 56

ִנים.  ל ּפָ "ל( ַעל ּכָ ְקרּוֶמען ַהאְלז ָהאט ִגיָזאְגט צּו ִדי ַחָכִמים ַהּנַ

ֶמע  ָוואס  ְיָלָלה  קֹול  ָדאס  ִאיז  ַוואֶנעט  פּון  ִמיר  ָזאְגט 

ין ֵזיי צּו  ֶהעְרט ָדאְרט פּון ַוואֶנעט ִאיז ָדאס קֹול. ָהאּבִ

ִאים ִגיָזאְגט. אּון דּו ֵווייְסט. ָהאט ֶער ִגיֶעְנֶפעְרט. ִאיְך 

ֵווייס יֹוא.

ָוואִרין ֶסע ִאיז ַפאְרַהאְנִדין ְצֵוויי ֵפייִגיל. ֵאייֶנער ֵאיין 

ֵאיין  ָנאר  ֶזעֶנען  ֵפייִגיל  ִדי  אּון  ִזי,  ַא  ֵאייֶנער  אּון  ֶער 

ִגיָוואִרין.  ִזי ַפאְרַפאִלין  ִדי  אר אֹויף ֶדער ֶוועְלט ִאיז  ּפָ

ין ֵזיי ִזיְך ֵזייֶער ַלאְנג  זּוְכט ֶער ִזי אּון ִזי זּוְכט ִאים. ָהאּבִ

יז ֵזיי ֶזעֶנען ַפאר ֶעְרט  ּבִ ִגיזּוְכט. ֵאייְנס ָדאס ַאְנֶדעֶרע. 

ין ִגיֶזעְהן ַאז ֵזיי ֶקעֶנען ִזיְך ׁשֹוין  ִגיָוואִרין. אּון ֵזיי ָהאּבִ

ן  ִליּבְ ִגיּבְ ֵזיי  ֶזעֶנען  ַאְנֶדעֶרע.  ָדאס  ֵאייְנס  ִגיִפיֶנען  ִניט 

ֵטיין.  ׁשְ

ָהאט  ֶער  ֶדער  ֶנעְסִטין.  ִגיַמאְכט  ִזיְך  ין  ָהאּבִ ֵזיי  אּון 

ְצֵוויי  ִדי  ין ֵאיין ְמִדיָנה פּון  ַא ֶנעְסט ֶלעּבִ ִגיַמאְכט  ִזיְך 

ְמִדינֹות. אּון ִניט ֶרעְכט ָנאהְנט ָנאר ֶוועְדִליג ָדאס קֹול 

ֶדעם  פּון  ָוואִרין  ָנאהְנט  ָדאס  ֵהייְסט  פֹויִגיל  ֶדעם  פּון 

ָאְרט ִווי ֶער ָהאט ִזיְך ִגיַמאְכט ַא ֶנעְסט ָקאן ֶמען ׁשֹוין 

פּון ָדאְרט ֶהעִרין ַזיין קֹול ִאין ֶדער ְמִדיָנה. אּון ַאזֹוי ִזי 

ין ֶדער ַאְנֶדעֶרער  ָהאט ִזיְך אֹויְך ִגיַמאְכט ַא ֶנעְסט ֶלעּבִ

ְמִדיָנה. )ְדַהיינּו אֹויְך ַאזֹוי ִניט ֶרעְכט ָנאהְנט. ָנאר פּון ָדאְרט ָקאן 

ֶמען ׁשֹוין ֶהעִרין ִאיר קֹול ָדאְרט(.

אר  ּפָ ִדי  ָאן  ין  ֵהייּבִ ַאזֹוי  ַנאְכט.  ִדי  ַאז ֶסע קּוְמט  אּון 

ֵפייִגיל צּו ְקָלאִגין. ָוואִרין ֶער ְקָלאְגט אֹויף ִאיר. אּון ִזי 

ְקָלאְגט אֹויף ִאים. ְקָלאִגין ֵזיי ֵזייֶער ִמיט ַא ְגרֹויס קֹול 

ְיָלָלה. אּון ָדאס ִאיז ָדאס קֹול ְיָלָלה. ָוואס ֶמע ֶהעְרט ִאין 

ִדי ְצֵוויי ְמִדינֹות. ָוואס ַמְחַמת ֶדעם קֹול מּוִזין ֵזיי ַאֶלע 

ֶדער  ָהאט  )ַאזֹוי  ָלאִפין.  ׁשְ ִניט  ֶקעֶנען  אּון  ָדאְרט  ְקָלאְגן 

ְקרּוֶמער ַהאְלז ֵזיי ַאְלץ ֶדעְרֵצייְלט(. 

ין.  ְגֵלייּבִ ִגיָוואְלט  ִניט  ָדאס  ִאים  ין  ָהאּבִ ֵזי  ִמיר  לּוׁשְ

ִפיִרין  ַאִהין  אּוְנז  ֶוועְסטּו  ִגיָזאְגט.  ִאים  צּו  ֵזיי  ין  ָהאּבִ

ָקאן  ִאיְך  יֹוא.  ִגיָזאְגט  ֶער  ָהאט  ֵפייִגיל(  ִדי  צּו  )ְדַהיינּו 

ִמיר ִווי ָקאְנט ִאיר קּוֶמען ַאִהין.  ַאייְך ִפיִרין ַאִהין. לּוׁשְ

ֵטיין ָדאס קֹול ְיָלָלה.  ַמיידּוְך ָדא ָקאְנט ִאיר ִניט אֹויס ׁשְ

אּון ִאיר מּוְזט ַאֶלע ְקָלאִגין. ַאז ִאיר ֶוועט ַאִהין קּוֶמען. 

אִריְמט. ֶער ָקאן ַמאִכין ִמיט ַזיין קֹול ַאזֹוי ִווי ֶמע  ִזיְך ּבַ

ָדאְרט  ין  ּבִ ִאיְך  ֵאיין הּוְרַמאֶטעס אּון  יְסט אֹויס פּון  ׁשִ

ֶער  ָוואס  ַהאְלז  ְקרּוֶמען  ֶדעם  ִמיט  ֶדער  )ְדַהיינּו  ִגיֶווען  אֹויְך 

ֶדעְרֵצייְלט ָדאס ַאְלץ(.

ָהאּב ִאיְך ִמיְך ָאְנִגירּוְפן אּון ָהאּב צּו ֵזיי ִגיָזאְגט ַמיין 

עֶסער פּון ַאייֶעֶרע קֹולֹות. ְוָהא ַרְאָיה. ָוואִרין  קֹול ִאיז ּבֶ

ַאז ִאיר ֶזעְנט יֹוא ַאזֹויֶנע ַחָכִמים ִאין ָמִזיַקא ֶהעְלְפט ֶזע 

ִדי ְצֵוויי ְמִדינֹות.

ָוואִרין ֶסע ִאיז ַפאְרַהאְנִדין ְצֵוויי ְמִדינֹות. אּון ִדי ְצֵוויי 

ְמִדינֹות ֶזעֶנען ַווייט ֵאייֶנער פּון ֶדער ַאְנֶדעֶרער טֹויִזיְנט 

ַמייל. אּון ָדאְרט ִאין ִדי ְצֵוויי ְמִדינֹות ַאז ֶסע קּוְמט ִדי 

ָלאִפין ָוואִרין ַאז ֶסע ֶוועְרט ַנאְכט  ַנאְכט ָקאן ֶמען ִניט ׁשְ

ין ֵזיי ַאֶלע ָאן צּו ְקָלאִגין ִמיט ַא קֹול ְיָלָלה.  ַאזֹוי ֵהייּבִ

ייַנאְכט. ֶהעְרט ֶמען ָדאְרט  ים ְוַטף. ָוואִרין ּבַ ים ְוָנׁשִ ַאָנׁשִ

ַא קֹול ְיָלָלה ֵזייֶער )ְדַהיינּו ַא ֵווייִניְנִדיק קֹול פּון ְקָלאִגין( אּון 

ין צּו ְקָלאִגין.  ַמְחַמת ֶדעם מּוִזין ֵזיי ַאֶלע ָדאְרט ָאְנֵהייּבִ

ָזאל  ֶסע  ַאז  ִקיְנֶדער.  ְקֵלייֶנע  אּון  ער  ַווייּבֶ אּון  ַמאֶנען 

ֵטיין ָוואְלט ֶער צּוָגאִסין ִגיָוואִרין. אּון ַאזֹוי  ִליִגין ַא ׁשְ

ִפיְרט ִזיְך ִאין ִדי ְצֵוויי ְמִדינֹות. 

ְיָלָלה  קֹול  ָדאס  ֶמען  ֶהעְרט  ְמִדיָנה  ֶדער  ִאין  ָוואִרין 

"ל. אּון ַאזֹוי ִאין ֶדער ַאְנֶדעֶרע  ּנַ מּוִזין ֵזיי ַאֶלע ְקָלאִגין ּכַ

ְמִדיָנה ִאיז אֹויְך ַאזֹוי. אּון ֵאיין ְמִדיָנה פּון ֶדער ַאְנֶדעֶרער 

ַאזֹויֶנע  ֶזעְנט  ִאיר  ַאז  ֵכן  ּבְ ַמייל.  טֹויִזיְנט  ַווייט  ִאיז 

יִלין אּון ִזיְנֶגען(  ּפִ ַחָכִמים ִאין ָמאִזיָקא. )ְדַהיינּו ִאיר ָקאְנט ׁשְ

ע ָנאְך  ֶהעְלְפט ֶזע ִדי ְצֵוויי ְמִדינֹות. ָאֶדער ַמאְכט ָחאְטׁשֶ

ָדאס קֹול )ְדַהיינּו ָדאס קֹול ְיָלָלה ָוואס ֶמע ֶהעְרט ָדאְרט ַמאְכט 

ֶוועְסטּו אּוְנז  ִגיָזאְגט.  ֵזיי צּו ִאים  ין  ָנאְך ָדאס קֹול( ָהאּבִ

ַאִהין ִפיִרין. ָהאט ֶער ִגיָזאְגט. יֹוא. ִאיְך ִפיר ַאייְך ַאִהין. 

ין ַאֶלע ַאִהין צּו ֵגיין. ין ֵזיי ִזיְך אֹויף ִגיהֹויּבִ ָהאּבִ

ִגיקּוֶמען  ַאִהין  ֶזעֶנען  ֵזיי  אּון  ִגיַגאְנֶגען  ֵזיי  ֶזעֶנען 

ֶסע  ִווי  "ל(  ַהּנַ ְמִדינֹות  ְצֵוויי  ִדי  פּון  ְמִדיָנה  ֵאיין  צּו  )ְדַהיינּו 

ין  ָהאּבִ ֵזיי  ִמיד.  ּתָ ִווי  ַאזֹוי  ִגיֶווען  ִאיז  ַנאְכט.  ִגיקּוֶמען 

ין אֹויְך  ין צּו ְקָלאִגין אּון ִדי ַחָכִמים ָהאּבִ ַאֶלע ָאְנִגיהֹויּבִ

ין ֵזיי ׁשֹוין ִגיֶזעְהן ַאז ֵזיי ֶקעֶנען ֵזיי ִניט ֶהעְלִפין(  ִגיְקָלאְגט. )ָהאּבִ

ָהאט ֶער צּו ֵזיי ִגיָזאְגט )ְדַהיינּו ֶדער ָוואס ָהאט ִגיַהאט ֵאיין 



ֵטיין ָדאס  ִניט ָקאֶנען אֹויְסׁשְ ׁשֹוין ָגאר  ִזיְך  ִאיר  ֶוועט 

קֹול ְיָלָלה.

ִניט  ְמָחה  ׂשִ ִדי  ָדאְרט  ֶמען  ָקאן  ייָטאג  ּבַ אּון 

יי ָטאג קּוֶמען ִזיְך ָדאְרט צּום אֹויף  ֵטיין. ָוואְרן ּבַ אֹויְסׁשְ

אזּוְנֶדער. ְדַהיינּו צּו ִאים אּון צּו  ֵפייִגיל צּו ִאיְטִליְכן ּבַ

ִאיר. אּון ֵזיי ְטֵרייְסִטין ֵזיי אּון ַמאִכין ֵזיי ְפֵרייִליְך ִמיט 

אּון  אֹויס  ֵזיי  ֵרייִדין  ֵזיי  אּון  ְמחֹות.  ׂשִ ְגרֹויֶסע  ֵזייֶער 

זּוִכין. ֵאייְנס ָדאס  ְטֵרייְסִטין ֵזיי. ִאיר ֶוועט ִזיְך ָנאְך ָאּפְ

יי ָטאג  יז ּבַ ַאְנֶדעֶרע. אּון ֵזיי ַמאִכין ֵזיי ֵזייֶער ְפֵרייִליְך. ּבִ

ֵטיין. אּון ָדאס  ְמָחה ִניט אֹויְסׁשְ ָקאן ֶמען ָדאְרט ִדי ׂשִ

ְמָחה ֶהעְרט ֶמען ִניט ַווייט. ָנאר ַאז ֶמען  קֹול פּון ֶדער ׂשִ

ֶמען  ֶהעְרט  ָדאס  ְיָלָלה  קֹול  ָדאס  ער  ָאּבֶ ַאִהין.  קּוְמט 

ער ַאִהין ִניט קּוֶמען.  ַווייט. ָקאְנט ִאיר ְדִריּבֶ

ין ֵזיי צּו ִאים ִגיָזאְגט. ָקאְנְסטּו ָדאס ַפאְרֶרעְכִטין.  ָהאּבִ

ָהאט ֶער ִגיֶעְנֶפעְרט יֹוא. ִאיְך ָקאן ָדאס ַפאר ֶרעְכִטין. 

ֶדער  פּון  קֹולֹות  ַאֶלע  ַמאִכין  ָנאְך  ָקאן  ִאיְך  ָוואִרין 

ְדַהיינּו  ַוואְרִפין קֹולֹות.  ָקאן  ִאיְך  ִוויֶדער  ֶוועְלט. אּון 

ִאיְך ָקאן ַוואְרִפין ַא קֹול. ָוואס ָדא ִווי ִאיְך ָלאז ַארֹויס 

ָנאר  ֶהעִרין.  ִניט  ָגאר  קֹול  ָדאס  ֶמען  ָזאל  קֹול.  ָדאס 

ָקאן  ער  ְדִריּבֶ ֶהעִרין  קֹול  ָדאס  ָדאְרט  ֶמען  ָזאל  ַווייט 

ִאיְך ַוואְרִפין ָדאס קֹול פּון ִאיר צּו ִאים. ְדַהיינּו ָדאס 

ָאְנקּוֶמען  ָזאל  ַמאִכין  ָנאְך  ִאיר  ֶוועל  ִאיְך  ָוואס  קֹול 

ָנאהְנט צּו ֶדעם ָאְרט וואּו ֶער ִאיז. אּון ַאזֹוי ָקאן ִאיְך 

ַוואְרִפין ַזיין קֹול ַאז ֶסע ָזאל ָאְנקּוֶמען ָנאהְנט צּו ִאיר. 

יז ֶער  אּון דֹוְרְך ֶדעם ֶוועל ִאיְך ֵזיי צּום אֹויף ִציֶהען. )ּבִ

ֶרעְנֶגען(. ֶוועט ֵזיי צּום אֹויף ּבְ

ֶער  ִאיז  ין.  ְגֵלייּבִ ִאים  ָדאס  ֶוועט  ֶווער  ִמיר  לּוׁשְ

ִגיַגאְנֶגען אּון ֶער ָהאט ֵזיי ִגיִפיְרט ִאין ַא ַוואְלד ַאַריין. 

ין ֵזיי ִגיֶהעְרט. ַאזֹוי ִווי ֵאייֶנער ֶעִפיְנט אֹויף ַא ִטיר  ָהאּבִ

אּון ַפאְרַמאְכט ִזי ִוויֶדער אּון טּוט ַא ְקַלאּפ ִמיט ֶדער 

יְקט  יְקס. אּון ׁשִ ּבִ יְסט אֹויס ִמיט ַא  ְקַלאיְמֶקע. אּון ׁשִ

ין. אּון ֶדער הּוְנט ָהאט  ָנאְך ֶדעם הּוְנט ַאז ֶער ָזאל ַחאּפִ

ין ֵזיי ַאְלץ ִגיֶהעְרט.  ֵניי. אּון ָדאס ָהאּבִ ִגיְגָראְזִניט ִאין ׁשְ

ין ֵזיי ִניט ִגיֶזעְהן  ין ִזיְך אּום ִגיקּוְקט. ָהאּבִ אּון ֵזיי ָהאּבִ

ִניט  אֹויְך  ֵזיי  ין  ָהאּבִ ִאיהם  פּון  אּון  ַזאְך  ׁשּום  ֵקיין 

ִגיֶהעְרט ֵקיין ׁשּום קֹול. )ָנאר ֶער ְדַהיינּו ֶדער ְקרּוֶמער ַהאְלז 

ין ֵזיי ִזיְך ׁשֹוין ִגיֶזעְהן  ָהאט ֶער ֶעס ִגיָוואְרִפין ַאזֹויֶנע קֹולֹות. ָהאּבִ

ַאז ֶער ָקאן ָנאְך ַמאִכין ַאִליְרֵליי קֹולֹות אּון ֶער ָקאן ַוואְרִפין קֹולֹות(. 

ָנאְך  ָדא  ֵגייט  ֶסע  ֶדעְרֵצייְלט. אּון  ִניט  ָדא  ֶער  ָהאט  ַווייֶטער  )אּון 

ָאּפ(. 

ִאיְך  ַאז  ְמִדיָנה.  ֶדער  פּון  ָמה  ַהְסּכָ ַא  ִאיְך  ָהאּב  ִנְמָצא 

ָהאּב ֵזייֶער ַא וואֹויל קֹול אּון ִאיְך ָקאן ָנאְך ַמאִכין ַאֶלע 

ָדאס  ַאייְך  ִאיְך  עְנק  ׁשֶ ַהייְנט  ֶוועְלט.  ֶדער  פּון  קֹולֹות 

אְנק ַאז ִאיר ָזאְלט ַזיין ַאזֹוי ִווי  ה ִגיׁשַ ָנה ְגמּוָרה ְדָרׁשָ ַמּתָ ּבְ

ְמָחה אּון ַא ְגרֹויֶסע  ִאיְך. ִאיז ָדאְרט ִגיָוואִרין ַא ְגרֹויֶסע ׂשִ

ֶחְדָוה ֵזייֶער.                 * * *

ְקֶרעְכְצן – ֲאָנָחה  
ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ְׁשַרייְּבט ִאין ּתֹוָרה ח' ֵחֶלק א' 

ְטן,  ַאז ְקֶרעְכְצן ִאיז ֵזייֶער ָחׁשּוב ַּביים אֹויֶּבעְרְשׁ

אּון ֶעס ִאיז ַמְׁשִלים ַאֶלע ֶחְסרֹונֹות, ָדאס ֵמייְנט 

אּון  ֶמעְנְטׁש  ַא  ַפאר  ֶעֶּפעס  ֶפעְלט  ֶעס  ֶווען  ַאז 

ְטן, דּוְרְך ֶדעם ִאיז  ֶער ְקֶרעְכְצט צּום אֹויֶּבעְרְשׁ

ַזאְכן  ַזייֶנע  ַאֶלע  ְמַמֵּלא  אֹויֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 

ָוואס ֶעס ֶפעְלט ִאים. 

ָדאס ִאיז ֵזייֶער ַּפאִסיג ִאין ִדי ֶטעג. ַפאר ִדי ִאיְדן 

 - אֹויְסֶגעֵלייְזט  ֶגעָוואְרן  ֶזעֶנען  ִמְצַרִים  ִאין 

ָזאְגט ֶדער ָּפסּוק ַוֵּיָאְנחּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמן ָהֲעבָֹדה 

ָהאְּבן  ִאיְדן  ִדי  ַאז   – ַׁשְוָעָתם  ַוַּתַעל  ַוִּיְזָעקּו 

ֶגעְקֶרעְכְטס, ָהאט ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ֵזיי צּוֶגעֶהעְרט 

אּון ֶגעִׁשיְקט ֶדעם ּגֹוֵאל ֵזיי אֹויְסצּוַלייְזן.

ַזאְך  ִדי  ַאז  ִוויְסן  ַדאְרף  ֶמען  ִקיְנֶדער  ַטייֶעֶרע 

ִאין  ָׁשָעה  ֵאיין  ָנאר  ַזיין  ַדאְרף  ְקֶרעְכְצן  פּון 

ָטאג, ַּביי ִדי ָׁשָעה פּון ִהְתּבֹוְדדּות, ִדי ַאְנֶדעֶרע 

ָׁשעֹות פּון ָטאג ַדאְרף ֶמען ַזיין ְמֻׁשֶּנה ְפֵרייִליְך, 

ֵחֶלק  ְצֵווייְטן  אּון  ְׁשַרייְּבט  ֶרִּבי  ֶדער  ִווי  ַאזֹוי 

ּתֹוָרה כ"ד ]קּוק ָדאְרט[. 

ְׁשַרייְּבט  ה'  ִמְכַּתב  ַּבְּנָחִלים  ַמְעָיִנים  ֵסֶפר  ִאין 

ֶער ַאז ֶעס ִאיז ָדא ַא ָטעּות ַּביי ִדי ְּבֵני ַהְּנעּוִרים 

ַא  ְקֶרעְכְצן  ַדאְרף  ֶמען  ַאז  ְמקָֹרִבים  ַּביי  אּון 

מיין  
מדות ווינקל

המשך אויף קומענדיגער זייט
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 אויף ספורי מעשיות בחינה

פון די זיבן בעטלירס –( 5די דרייצנטע מעשה )

שאלת זכות: ווען האט דער רבי דערציילט פון דעם  .א
 )עיין ימי מוהרנ"ת מ"ב(    בעטלער וואס האט  א קרומע האלדז?

 שב"ק כ"ה אדר תק"ע 
 שב"ק ג' ניסן תק"ע 
 דינסטאג ו' ניסן תק"ע 

די האלז פון דעם פערטן  ווי אזוי איז געווען באמת .ב
 בעטלער?

 א קרומער האלדז 
 זייער א גלייכע האלדז 
 זייער א גלייכע און א שיינע האלדז 

 וואספארא קול האט דער בעטלער געהאט? .ג
 א הייזעריגע קול 
 א פשוט'ע קול 
 זייער א וואויל קול 

 פון וועמען האט ער א הסכמה? .ד
 פון די מדינה וואס לעבן חיים טובים 
 'ן איש חסדפון דעם אמת 
 פון די מדינה וואס אלע זענען חכמים אין מוזיקא 

וויפיל חכמים רעכנט דער רבי אויס וואס האבן זיך  .ה
 בארימט מיט די חכמה פון נגינה?

  דריי 
 זיבן 
 צעהן 

וועלכע קולות איז דער רבי מפרט אז זיי קענען עס  .ו
 נאכמאכן?

 א פויק און א פידל 
 א פויק און א פייפער 
  מ'שיסט פון הורמאטעסא פויק און וואו 

מיט וואס איז די קול פון דעם בעטלער בעסער פון  .ז
 זייערע?

 ווייל זייער קול איז שטילער 
 ווייל זייער קול איז מער הייזעריג 
 ווייל זיי קענען נישט העלפן די צוויי מדינות 

 וואו ווייט זענען די צוויי מדינות איינס פון די אנדערע? .ח
 פינעף הונדרעט מייל 
 מייל טויזענט 
 א תחום שבת 

 וואס געשעהט ביינאכט ביי די צוויי מדינות? .ט
 מיט א וויינעדיגע קול די עלטערע מענטשן קלאגן 
 מיט א  די ווייבער און קליינע קינדער קלאגן

 וויינעדיגע קול

 מיט א  מענער ווייבער און קינדער קלאגן
 וויינעדיגע קול

ט די וואס איז געשען צו די חכמים ווען זיי האבן געהער .י
 קלאגן פון די מדינה?

 זיי האבן געזאגט אז זיי האבן א עצה זיי צו העלפן 
 זיי האבן אויך אנגעהויבן קלאגן 
 ביידע תשובות זענען ריכטיג 

וואס זאגט דער בעטלער פון וואו קומט דער קול וואס  .יא
 דורך דעם קלאגן די מדינות?

 פון צוויי פייגל וואס זוכן זיך איינס דאס אנדערע 
 לייב וואס שרייט  פון א 
 פון מענטשן וואס קלאגן 

 פארוואס קענען נישט די חכמים קומען צו די פייגל? .יב
 ווייל דער בעטלער קען זיי נישט אהינפירן 
 ווייל ס'איז א סכנה'דיגע וועג 
  ווייל זיי וועלן נישט קענען אויסהאלטן די קול

 יללה
און פארוואס קענען נישט די חכמים קומען דארט  .יג

 בייטאג?
 וייל נאנט הערט מען די קול יללה אויך בייטאגו 
 ווייל דער בעטלער קען זיי נישט אהינפירן 
  ווייל זיי וועלן נישט קענען אויסהאלטן די שמחה

 וואס איז דא דארט בייטאג
 וואו ווייט הערט מען די קול פון די שמחה בייטאג? .יד

  אזוי ווייט וואו די קול יללה פון ביינאכט 
 ל יללה פון ביינאכט ווייטער פון די קו 
 )נאר אז מ'קומט אהין )ביי די פייגל 

 צו וואו האט דער בעטלער געפירט די חכמים? .טו
 אין א וואלד אריין 
 צו זיין שטוב 
 צו א גארטן 

 פון וועלעכע זאכן האבן זיי דארט געהערט א קול? .טז
 פון א פויק, א פידל, א טיר און א הונט 
 קלאמקע, א ביקס און א הונט-פון א טיר 
 קלאמקע.-ן א פויק, א פידל און א טירפו 

 וואס לערנסטו זיך פון די מעשה פון דעם טאג? .יז
  אז ס'איז ראוי גאר שטארק זיך צו פרייען, מיטן האפן

 אז מ'וועט זיך נאך טרעפן
  די גרויסקייט פון דעם בעטלער וואס העלפט די

 מדינות
 ._____________________________ 

 

 מיט פיל הצלחה - ע שמחה און א גרויסע חדוה זייעראיז געווארן דארט א גרויס

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

1-518-329-9149 646-518-1095

ַאזֹוי  ָנאר  ִריְכִטיג,  ִניְׁשט  ִאיז  ֶעס  ָטאג,  ַגאְנְצן 

ְצֵווייְטן ֵחֶלק ּתֹוָרה  ֶרִּבי ְׁשַרייְּבט אּון  ִווי ֶדער 

ָדא  ִאיז  ֶעס  ַפאְרָוואס  ִסָּבה  ִעיָקר  ֶדער  כ"ד. 

ִמיט  ַמְצִליַח  ִניְׁשט  ֶזעֶנען  ֶוועְלֶכע  ְמקָֹרִבים 

ֶדעם ֶרִּביְנ'ס ַזאְך ִאיז ֶוועְגן דעם ָטעּות ַאז ֵזיי 

ְקֶרעְכְצן צּוִפיל. 

צּוַזאֶמען  ְׁשַטאְרְקן  ִזיְך  ָלאִמיר  ֶדעִריֶּבער 

ִדי  טּון  אּון  ֶרִּבי  ֵהייִליְגן  צּום  ִהְתַקְׁשרּות  ִמיט 

ִיְתָּבַרְך  ֵעָצה פּון ְקֶרעְכְצן, ֶוועט ְּבֶעְזַרת ַהֵׁשם 

אּוְנז,  ֶפעְלט  ָוואס  ַזאְכן  ַאֶלע  ֶוועְרן  ִנְתַמֵּלא 

ִריֶגע ַצייט פּון ָטאג ֶוועְלן ִמיר ַזיין  אּון ִדי ִאיְבּ

ְמֻׁשָּנה ְפֵרייִליְך ִּביז ֶעס ֶוועט ׁשֹוין ְמֻקָּים ֶוועְרן 

ֶדער ַוַּתַעל ַׁשְוָעָתם אּון ִדי ְּגאּוָלה ַהְּׁשֵלָמה. 

ַסח  ֶר'ע ּפֶ ׁשֶ ת אּון ַא ּכָ ּבָ ַא ְפֵרייִליְכן ׁשַ
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         יפוריסיום 

מעשיות

טייערע קינדער 

היכונו!
צום גרויסן מעמד

געלערנט געווארן אויף די סדר פון "דעם רבינ'ס מעשיות"

וואס וועט בעז"ה פארקומען ב' 

דחול המועד פסח )יום שני( 
בשעה 1:30 נאכמיטאג

אין בית שמש

ה
י
כ
ו
נ
ו
!

דברי פתיחה 
הרה"ח ר' שמעון 

אליהו ברוין 
שליט"א

ועוד כמה מחשובי 
אנ"ש במודעה 

נפרדת

דעם 
רבי'נס 
משלים

פארציילט און 
אויפגעשפילט 

דורך אינגעלייט 
מחשובי אנ"ש
באגלייט מיט

כלי שיר.

בעז"ה נאך גאר 
אינטערעסאנטע... 

אין די 
קומענדיגע 

מודעות

דער מעמד איז 
פאר אלע קינדער 

אפילו ווער 
עס האט נישט 

געענדיגט סיפורי 
מעשיות

איינטריט )דמי כניסה( 15 ש"ח לכיסוי 
הוצאות, מען קען קויפן א קארטל ביי 

ר' יואל יאראוויטש אדער ביי די ספרים 
ווינקל פון - אור הנחל - אנשי הצדיק - 

תפארת הנחל

בס"ד

1

פרטים יבואו 
אי"ה

 דעם רבינ'ס  

ליכט      

הגרלות מיוחדות מ50 נקודות ומעלה
 מהבחינות של סיפורי מעשיות, נשאר עוד 

2 שבועות להוסיף נקודות.. ועוד הגרלה לכל משתתפי 
המעמד

אּון ֶסע ִאיז ָדאְרט 
ְמָחה  ֵזייֶער ַא ׂשִ
ִגיֶווען. אּון ֶסע 

ִאיז ָדאְרט ִגיֶווען 
ַאֶלעְרֵליי ַזאְכן 

ְמָחה.  פּון ׂשִ
עְלֶייעס אּון  ַקאּפֶ
ָקאֶמעְדֶייעס אּון 

ֶדעְסט ְגַלייְכן, 
אּון ַאְלִדיְנג ָוואס 
ֶסע ִניְצט ָנאר צּו 

ְמָחה. )ז' בעטלערס( ׂשִ


