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ת ַפאר ַאֶלע ַטייֶעֶרע ִקיְנֶדער ּבָ ַא גּוְטן ֶלעְכִטיְגן ׁשַ
ַצייט  הֹויֶכע  ַא  ָגאר  ָגאר  ִאין  ֶיעְצט  ֵטייֶען  ׁשְ ִמיר 

י ָהאט  פּונעם ָיאר "חֶֹדׁש ִניָסן". ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרּבִ

חֶֹדׁש  ָרה'ֶקע  ׂשָ ָטאְכֶטער  ַזיין  ֶגעַמאְכט  ֲחתּוָנה 

ָגאר  ֶגעֶווען  ה  ְמַגּלֶ ֶער  ָהאט  ֶדעָמאְלְטס  אּון  ִניָסן 

ם  ֶמׁש ׂשָ ֶ ִזיְך "ַלּשׁ ּתֹוָרה ָוואס רּוְפט  ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע 

ַאז  י  ֶרּבִ ֵהייִליֶגער  ֶדער  ֶרעְדט  ָדאְרט  ֶהם",  ּבָ אֶֹהל 

ׁשּוָבה ּפּוְנְקט ַאזֹוי ִווי  חֶֹדׁש ִניָסן ִאיז ַא חֶֹדׁש פּון ּתְ

ֵרי  ׁשְ ּתִ ַאז  ָדא,  ִאיז  ִחילּוק  ֵאיין  ָנאר  ֵרי,  ׁשְ ּתִ חֶֹדׁש 

ן  ָהאּבְ מֹוָרא  ָזאל  ֶמען  ִיְרָאה',  פּון  ׁשּוָבה  'ּתְ ַא  ִאיז 

ׁשּוָבה ֵמַאֲהָבה',  ְטן אּון ִניָסן ִאיז 'ּתְ עְרְשׁ פּוֶנעם אֹויּבֶ

ֶדעם  ִליּב  ָהאט  ֶמען  ַאז 

ְטן. עְרְשׁ אֹויּבֶ

ִפּלֹות,  ר' ָנָתן ִאין ִלּקּוֵטי ּתְ

ֶדעם  פּון  ה  ִפּלָ ּתְ ִדי  אֹויף 

ִגיְסט  אּון  ֶער  עט  ּבֶ ּתֹוָרה 

ַהאְרץ  ָדאס  אֹויס  ִזיְך 

ְטן: "ִרּבֹונֹו  עְרְשׁ ַפאְרן אֹויּבֶ

ל עֹוָלם, ֶהעְלף ִמיר ִזיְך  ׁשֶ

ְצֵוויי  ִדי  ִאין  ַזיין  ׁש  ְמַקּדֵ

ים – ֶדער  ִדי ָראׁשִ ֶזעֶנען  ֶוועְלֶכע  ָיאר  ים פּון  ֳחָדׁשִ

חֶֹדׁש  אּון  ִניָסן  חֶֹדׁש  ִאיז  ָדאס  ָיאר,  פּוֶנעם  יץ  ּפִ ׁשְ

ׁשּוָבה צּו טּון אּון ִציֶען  ֵרי. ִאיְך ָזאל זֹוֶכה ַזיין ּתְ ׁשְ ּתִ

ֵרי אֹויף ַא ַגאְנץ ָיאר. ׁשְ ה פּון ִניָסן אּון ּתִ ִדי ְקדּוׁשָ

ט ִאין ֶדעם  ַרייּבְ י ׁשְ ֵאייֶנע פּון ִדי ַזאְכן ָוואס ֶדער ֶרּבִ

ָווָנה  ּתֹוָרה ִאיז ַאז ֶמען ַדאְרף ַדאֶוועֶנען ִמיט ְגרֹויס ּכַ

ַסח ָוואס ִדי ַגאְנֶצע  ְפָרט ּפֶ אּון ִמיְטן ַגאְנְצן ַהאְרץ. ּבִ

חֹות,  ּבָ ְוִתׁשְ ירֹות  ׁשִ אּון  ִפּלֹות  ּתְ ִאיז  ַסח  ּפֶ פּון  ַזאְך 

ָדה''.  ַסח ''ַהּגָ ָדה פּון ּפֶ ֶדעְרַפאר ֵהייְסט ַטאֶקע ִדי ַהּגָ

ַסח ַדאְרף ֶמען ַאַסאְך ֶרעְדן  ָדאס ֵמייְנט צּו ָזאְגן, ַאז ּפֶ

ה כ': ִפּלָ עט ִזיְך ִאין ּתְ ִמיְטן מֹויל ַאזֹויִווי ר' ָנָתן ּבֶ

דער  
ריינער קוואל

ה  אקּוֶמען ִדי ְקדּוׁשָ ל עֹוָלם צּו ּבַ "ֶהעְלף ִמיר ִרּבֹונֹו ׁשֶ

ה אּון  ַסח ִמיט ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע ְקדּוׁשָ פּון יֹום טֹוב ּפֶ

ִמיט ְגרֹויס ְפֵרייד אּון ִמיר ָזאְלן זֹוֶכה ַזיין צּו ְמַקֵיים 

ַזיין ִדי ִמְצָוה פּון ד' ּכֹוסֹות ִמיט ֵוויין ִווי ֶעס ַדאְרף 

ָדה ִמיט ַא  צּו ַזיין. ֶהעְלף אּוְנז ִמיר ָזאְלן ָזאְגן ִדי ַהּגָ

ְמָחה אּון  ָווָנה, ִמיט ְגרֹויס ׂשִ הֹויְכן קֹול, ִמיט ְגרֹויס ּכַ

ִהְתעֹוְררּות אּון ִמיט ַא ְפַלאֶקעְרִדיֶגע ִהְתַלֲהבּות".

ֶעס ִאיז ָדא ַא ְקֵליין ּתֹוָרה'ֶלע ִאין ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר''ן 

ה,  ְתִפּלָ ֶפַסח צֹוֲעִקין ּבִ ט ַאזֹוי: "ּבְ ַרייּבְ י ׁשְ וואּו ֶדער ֶרּבִ

ָלאִמיר  ַדאֶוועֶנען".  יים  ּבַ ֵרייֶען  ׁשְ ַדאְרף ֶמען  ַסח  ּפֶ

ַזיין  ל  ּדֵ ּתַ ִמׁשְ ַטאֶקע  ִזיְך 

קֹויל  ָדאס  ן  ֵהייּבְ צּו 

יי  ּבַ אּון  ַדאֶוועֶנען  יים  ּבַ

ְגרֹויס  ִמיט  ָדה  ַהּגָ ִדי 

ָווָנה,  ּכַ אּון  ִהְתַלֲהבּות 

ל  ַהּלֵ ָזאְגן  יים  ּבַ ְפָרט  ּבִ

ֶדעם  ן  לֹויּבְ ֶמען  ַדאְרף 

ַאֶלע  אֹויף  ְטן  עְרְשׁ אֹויּבֶ

ָוואס ֶער טּוט ִמיט  ים  ִנּסִ

יְזן  ּבִ ִמְצַרִים  פּון  ַארֹויס  ֶזעֶנען  ִמיר  ֶווען  פּון  אּוְנז 

ִמּיּות, ַאזֹוי  ַגׁשְ רּוָחִנּיּות אּון ַסיי ּבְ ַהייְנִטיְגן ָטאג ַסיי ּבְ

ַסח  ַמת, אּון אֹויְך ּפֶ יי ִנׁשְ ת ּבַ ּבָ ִווי ִמיר ָזאְגן ֶיעְדן ׁשַ

ה  ם ּוְלׁשֹוֵננּו ִרּנָ ּיָ יָרה ּכַ יים ֵסֶדר 'ִאיּלּו ִפינּו ָמֵלא ׁשִ ּבַ

 .. ְלָך  ְלהֹודֹות  יִקים  ַמְסּפִ ֲאַנְחנּו  ֵאין  יו...  ּלָ ּגַ ֲהמֹון  ּכַ

ִדיָתנּו.' ית ֲעָבִדים ּפְ נּו... ּוִמּבֵ ַאְלּתָ ְצַרִים ּגְ ִמּמִ

ן  עֶפער ַאז ִמיר ָהאּבְ אׁשֶ ִמיר ַדאְרְפן ַדאְנֶקען ֶדעם ּבַ

י'ן ָוואס ִפיְרט אּוְנז אֹויְפן ַאְלְטן ֶוועג פּון  ַא ְגרֹויְסן ֶרּבִ

ט  ֶגעלֹויּבְ אּון  יטּות  ׁשִ ּוּפְ ִמימּות  ּתְ ִמיט  ֵקייט  ִאיִדיׁשְ

אֹויף  ט  ִניׁשְ ִזיְך  ְקִריְגן  ִמיר  ַאז  ֶטער  עְרׁשְ אֹויּבֶ ֶדער 
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ט צּוֵגיין  ארּוִאיְגט, "ִאיְך ָזאג ִדיר צּו ַאז ִאיְך ֶוועל ִניׁשְ ּבַ

ֶטעְלן ַמּצֹות אּון ֵוויין  צּום ֵסֶדר ַפאר ִאיְך ֶוועל ֵזיי צּוׁשְ

אּון ַאֶלע גּוֶטע ַמֲאָכִלים ַפאר ַאֶלע אּוְנֶזעֶרע ַלייט".

ִאיז  ֶער  ַאייְנֶגעַהאְלְטן.  ַטאֶקע  ֶער  ָהאט  צּוָזאג  ַזיין 

ִאיז  עֶקעַריי  ּבֶ ִדי   - עֶקעַריי  ּבֶ ה  ַמּצָ צּום  ֶגעַגאְנֶגען 

ֶגעִדיְנֶגען  אְרט אּון ֶער ָהאט ָאּפְ ּפַ ֶגעׁשְ ׁשֹוין ֶגעֶווען ָאּפְ

ֶטעְלֶטע  ַאייְנֶגעׁשְ ִאיֶרע  ַאֶלע  ִמיט  עֶקעַריי  ּבֶ ָדאס 

ַפאר  ַמּצֹות  ֶטעְלט  אׁשְ ּבַ אּון  ַסח  ּפֶ ַפאר  ֶטעג  ְצֵוויי 

צּום  ֶגעַגאְנֶגען  ֶער  ִאיז  ַאזֹוי  לֹוֵמנּו.  ׁשְ י  ַאְנׁשֵ ַאֶלע 

ֶגעֶווען  ְגַראֶדע  ִאיז  ֶוועְלֶכער  ִדי ַקאְרָטאְפל  סֹוֵחר פּון 

ִאים  ָהאט  ֶער  ָחִסיד,  ֶרְסֶלֶב'ער  ּבְ ַא 

אְפן  ׁשַ ָזאל  ֶער  אָצאְלט  ַבּ ַטייֶער 

ַקאְרָטאְפל  ֶזעק  פּון  ְקַוואְנטּוְמס 

ַא  ַדאן  ֶגעֶווען  ִאיז  ָוואס  ְטָראץ   -

הּוְנֶגער.

ט  ִניׁשְ אֹויְך  ֶער  ָהאט  ב  ַקּצָ ֶדעם 

קּו  ְגרֹויְסן  ַא  ֶהעְנט!  ֵלייִדיֶגע  ִמיט  ֵטיין  ׁשְ ֶגעָלאְזט 

ֵוויין,  אֹויְך  ַאזֹוי  ְפֵלייׁש,  ִדי  צּוֵטייְלט  אּון  אְכְטן  ֶגעׁשָ

ֶדעם  ִטיְלן  ׁשְ אּון  ֶדעְרְפֵרייֶען  ָזאל  ֶעס  ַאֶלעס  אֹויל, 

ְמַחת יֹום טֹוב ַפאר ִדי ַאֶלע  ֶרעְנֶגען ַא ׂשִ הּוְנֶגער אּון ּבְ

חֹות פּון אּוְנֶזעֶרע ַלייט.  ּפְ ִמׁשְ

* * *
ֶדעְרְפל  ַא  ֶגעֶווען  ִאיז  ְקִריג,  ֶוועְלְטס  ְטן  ֶעְרׁשְ יים  ּבַ

ן ִזיְך  ע ַאייְנוואֹויֶנער ָהאּבְ ן אּוַמאן, וואּו ַאֶלע גֹוי'ׁשֶ ֶנעּבְ

ִדי  ָוואס  ָנאְכֶדעם  ַלייט,  אּוְנֶזעֶרע  דּוְרְך  ֶגעֶווען  ר  ְמַגּיֵ

ְלטֹונֹות[  ן מֹוָרא ֶגעַהאט פּון ִדי ֶרעִגירּוְנג ]ׁשִ ִנים ָהאּבְ ַרּבָ

ִזיְך  ן  ָהאּבְ לֹוֵמנּו  ׁשְ י  ַאְנׁשֵ ער  ָאּבֶ ַזיין,  ר  ְמַגּיֵ צּו  ֵזיי 

ֶטעְלט אּון ֵזיי צּוֶגעָהאְלְפן ִמיט ִדי ֵגרּות. ַאייְנֶגעׁשְ

ר' ֵלייּב ֶדער ָרב פּון אּוַמאן ִאיז ֶגעֶווען ֶדער ָוואס ָהאט 

ַסח ִאיז ֶער ֶגעָפאְרן צּו  ּיּור. אֹויף ּפֶ אֹויְסֶגעִפיְרט ֶדעם ּגִ

אְלד  ִוויּבַ טֹוב.  יֹום  ֶדעם  ֵזיי  ִמיט  ַראֶוועט  ֶגעּפְ אּון  ֵזיי 

ִאים  ֵזיי  ן  ָהאּבְ יִרים  ֲעׁשִ ְגרֹויֶסע  ֶגעֶווען  ֶזעֶנען  ֵזיי 

צּוֶגעְגֵרייט פּון ַאֶלעם גּוְטן.

ט  ֶער ָהאט ַאֶלעֶמען ָאְנֶגעָוואְרְנט, ַאז ֵקייֶנער ָזאל ִניׁשְ

ֵזיי  ֶער ָהאט ָדאס אֹויְסֶגעִפיְרט אּון  ַאז  ֶוועְרן  ֶגעָוואר 

ר ֶגעֶווען.               המשך בעז"ה ְמַגּיֵ

              

"ֶעֶפעֶנען 
עֶקעַריי" ה ּבֶ ַא ַמּצָ

ָגאר  ן  ֶגעּבְ ְפֶלעְגן  ֲחִסיִדים  ֶרְסֶלֶב'ע  ּבְ ְטָראִוויֶצער  ִדי 

ֵזיי ַא ֶוועְרְטל  ַאַסאְך ְצָדָקה, ֶמען ְפֶלעְגט ָזאְגן אֹויף 

ר פּון ֵזייֶער ֶגעְלט!" ַווייל  ט ַקיין ַמֲעׂשֵ ן ִניׁשְ "ַאז ֵזיי ִגיּבְ

ר אּון ָדאס  עְרָלאְזן ַפאר ִזיְך ָדאס ַמֲעׂשֵ ֵזיי ְפֶלעְגן ִאיּבֶ

ן ַפאר ְצָדָקה!! ן ֵזיי ֶגעֶגעּבְ עִריֶגע ֶגעְלט ָהאּבְ ִאיּבֶ

ַא  ָגאר  ֶגעֶווען  ִאיז  ְטָראִוויץ  פּון  ֶסעְנֶדער  ר' 

ט ָנאר ר' ֶסעְנֶדער ָנאר  ַעל ְצָדָקה. ִניׁשְ ֶגעַוואְלִדיֶגער ּבַ

ְטִריט,  ַזייֶנע  ִאין  ֶגעַגאְנֶגען  ִאיז  ַחּבּוָרה  ַגאְנֶצע  ַזיין 

ָהאט  ֶסעְנֶדער  ר'  ָוואס  ְטָראץ 

ט ִאין ְגרֹויס ָאִריְמַקייט אּון  ֶגעֶלעּבְ

ְחקּות. ּדַ

ר'  ָהאט  ַסח  ּפֶ ֶעֶרב  ָיאר  ֵאיין 

ִהיְרץ  ר'  ַפאר  יְקט  ֶגעׁשִ ֶסעְנֶדער 

ְצָוואְנִציג  אּון  ְדַריי  ֶטעְרְנַהאְרץ  ׁשְ

ִאיז  ָדאס  ַסח,  ּפֶ טֹוב  יֹום  פּון  הֹוָצאֹות  ִדי  ַפאר  ל  רּוּבָ

ד'ִדיֶגער ְסכּום, ַאזֹוי אֹויְך  ֶגעֶווען ָגאר ַא ְגרֹויֶסע ְמכּוּבָ

ֶער  ְפֶלעְגט  ַלייט  אּוְנֶזעֶרע  פּון  ַאְנֶדעֶרע  ָנאְך  ַפאר 

ַסח. יְקן ֶגעְלט ְלָכבֹוד ּפֶ ׁשִ

* * *

ן ֶעְטִליֶכע ָוואְכן צּוִריק פּון ר'  ִריּבְ ן ׁשֹוין ֶגעׁשְ ִמיר ָהאּבְ

עְרֶגעּבֹויט  ִאיּבֶ ָהאט  ָוואס  ֶדער  ֵטיין,  ֵאייְזְנׁשְ ַאְייִזיק 

ר  ֶדעם ְקלֹויז ִאין ָיאר תרס"ג. ֶער ִאיז ֶגעֶווען ַאן עֹוׁשֶ

ַרייֶטע ַהאְנט ְצָדָקה. אּון ְפֶלעְגט ֵטייְלן ִמיט ָגאר ַא ּבְ

ַאְייִזיק  ר'  ָיאר, ָהאט  ַא הּוְנֶגער  ֶגעֶווען  ַדאן  ִאיז  ֶעס 

ֶדער  ַזיין  ָזאל  ין  טּוְלְטׁשִ פּון  ֶקע  ַנאׁשְ ר'  ֶטעְלט  ֶגעׁשְ

ֶרְסֶלֶב'ע  ּבְ ִדי  אֹויף  ִזיְך  אּוְמקּוְקן  אּון  אֹויְפֶזעֶהער 

ט  ָאִריֶמע ַלייט אּון ֵזיי ַפאְרָזאְרְגן ֶעס ָזאל ֵזיי ָגאְרִניׁשְ

ֶפעְלן.

ַפאר  אְרִציֶעס  ּפָ ֵטייְלן  ֶער  ְפֶלעְגט  ֶטעְגִליך  ָטאג 

ַאזֹוי ֶגעצֹויְגן  ִזיְך  חֹות, ָדאס ָהאט  ּפָ ִמׁשְ הּוְנֶדעְרֶטער 

ַסח  ּפֶ ַפאר  ֶגעקּוֶמען  ִאיז  ֶעס  ַצייט.  ַלאְנֶגע  ַא  ַפאר 

"ָוואס  ַאְייִזיק:  ר'  פּון  ֶגעְפֶרעְגט  ֶקע  ַנאׁשְ ר'  ָהאט 

ֶוועְלן  ָוואס  ָאִריֶמעַלייט?  אּוְנֶזעֶרע  ִמיט  ַזיין  ֶוועט 

ִאים  ַאְייִזיק  ר'  ָהאט  ט"  ִניׁשְ "ָזאְרג  ַסח?",  ּפֶ ֶעְסן  ֵזיי 

 
 דעם

רבי'נס לייט



ְקֶרעץ אֹויְפן ַהאְנט
"ַמיין ַהאְנט ְקַראְצט ִמיר!" ָהאּב ִאיְך ִזיְך ָאְּפֶגעֶרעְדט צּו ַמיין 
ַמאֶמע ָנאְך ַא ַגאְנֶצע ָטאג ָוואס ִאיְך ָהאּב ִניְׁשט אֹויְפֶגעֶהעְרט 
ַמיין ַמאֶמע ֶגעְּבט ַא קּוק אּון ֶגעְּבט  ַמיין ַהאְנט.  ְקַראְצן  צּו 
אֹויְסְׁשַלאג!  ֶגעֶפעְרִליֶכע  ַא  ָהאְסט  דּו  "אֹוי,  ֶגעְׁשֵריי,  ַא 
]ֶּפַצע[ ִזי ַּבאְטַראְכט ֶעס פּון ַאֶלע ַזייְטן ֶווען ִאיְך ְׁשֵטיי אּון 

ֶדעְרְׁשֶרעק ִזיְך פּון ַמיין ַמאֶמע'ס ִהיְסֶטעִריֶׁשע ִריַאְקִצֶיע.
ֶגעוואּוְנֶדעְרט.  ִזיְך  ִמיר  ָהאְּבן  ֵמייֶנען?"  ֶעס  ֶקען  "ָוואס 
ַהאְנט  אּון  ֶעֶלעְנּבֹויְגן  ִדי  ְצִוויְׁשן  ָאֶרעם,  ַמיין  פּון  ִאיְנִמיְטן 
ִאיז ִמיר ַארֹויְסֶגעקּוֶמען ַא וואּוְנד ִמיט ְקֶרעץ. ֶעס ָהאט ִמיר 

ֵזייֶער ֶגעְקַראְצט אּון ֵוויי-ֶגעטּון. 
ַווייְזן,"  ֶעס  ִאים  ֶמען  ֶוועט  ַאֵהייְמקּוֶמען  ֶוועט  ַטאִטי  "ֶווען 
ַאז  ִזיְך  ַפאְרְׁשֵטייט  אּון  ַּבארּוִאיְגט.  ִמיר  ַמאֶמע  ַמיין  ָהאט 
ִמיר ָהאְּבן ֶגעֶּבעְטן ֶדעם אֹויֶּבעְרְשְׁטן ַאז ֶער ָזאל ִמיר ִׁשיְקן 
ֶקען  ֶער  ָנאר  ַאז  ְקָלאר  ֵווייְסן  ִמיר  ַווייל  ְׁשֵלָמה  ְרפּוָאה  ַא 
אּוְנז ֶהעְלְפן ִניְׁשט ַקיין ָדאְקטֹויִרים אּון ִניְׁשט ַאְנֶדעֶרע ֵהייל 

ִמיְטֶלען!
ַמאְכן  ֶהעְלְפן  ַּבאֶּבע  ַמיין  צּו  ֶגעַגאְנֶגען  ִאיְך  ִּבין  ָנאְכִמיָטאג 
ַאז  ַאְרֶּבל  ַמיין  ַארֹויְפֶגעצֹויְגן  ַאִּביְסל  ָהאּב  ִאיְך  ֶּפָסח'ִדיג. 
ַּבאֶמעְרְקט  ָהאט  ַּבאֶּבע  ַמיין  אּון  ַנאס  ֶוועְרן  ִניְׁשט  ְס'ָזאל 
ַמייֶנע ְקֶרעץ! אּוַהא! ִזי ָהאט ִזיְך ַאזֹוי ֶדעְרְׁשָראְקן ַאז ִזי ִאיז 
ְׁשֶנעל ֶגעָלאְפן צּו ִדי ֶמעֶדעִציֶנען ַׁשאֶפע אּון ַארֹויְסֶגענּוֶמען 
ַא ַּבאְרג ְׁשִמיַראְכֶצער אּון ִמיר ָאְנֶגעְׁשִמיְרט פּון ַאֶלע ַזייְטן! 
ִזי ָהאט ִמיט ַא ֶּפעֶנע ֶגעַמאְכט ַא ִסיָמן ַארּום ֶדעם וואּוְנד צּו 
ֶקעֶנען ִוויְסן אֹויּב ֶעס ֶוועְרט ְקֶלעֶנער ָאֶדער ַחס ְוָׁשלֹום ֶעס 

ֶצעְׁשְּפֵרייט ִזיְך.
אּון ֶווען ִאיְך ִּבין ַאֵהיים ֶגעַגאְנֶגען ָהאט ִזי ִמיר ִמיְטֶגעִׁשיְקט 
ַא ַגאְנֶצע ֶּפעְקל ִמיט ֶמעֶדעִציֶנען אּון ְׁשִמיַראְכֶצער ַאז ַמיין 
ַמאֶמע  ִמין  ָאְנֶגעְקִליְנֶגען  ָהאט  ִזי  ְשִׁמיְרן.  ִמיר  ָזאל  ַמאֶמע 
ִהיְסֶטעִריׁש ַאז ָדאס ִאיז ֵזייֶער ַא ְמסּוָּכְנ'ִדיֶגע אֹויְסְׁשַלאג אּון 

אֹויּב ֶעס ֵגייט ִניְׁשט ַאָראּפ ַדאְרף ֶמען ֵגיין צּום ָדאְקֶטער.
ִמיר ָהאְּבן ִזיְך ֵזייֶער ֶדעְרְׁשָראְקן ִאיֶּבעְרהֹויְּפט ַאז ִמיר ָהאְּבן 

ִניְׁשט ֶגעוואּוְסט ָוואס ָדאס ִאיז. אּון ָנאְכֶמער 
ַא  ָנאְך  ֶווען  ֶגעָוואְרן  ַבּאָזאְרְגט  ִמיר  ֶזעֶנען 
ָוואס  ֶּפעֶנע  ִדי  ַאִריֶּבער  וואּוְנד  ִדי  ִאיז  ָטאג 

וואּוְנד  ִדי  ַאז  ֵמייְנט  ָדאס  ֶגעַמאֶלעֶוועט  ָהאט  ַּבאֶּבע  ַמיין 
ִאיז ֶגעָוואְרן ְגֶרעֶסער אּון ִניְׁשט ָנאר ָדאס ָנאר ְס'ָהאט ִזיְך 
אּוְנז  ָהאט  ָדאס  אֹויְך!  ַהאְנט  ַאְנֶדעֶרע  ִדי  צּו  ֶצעְׁשְּפֵרייט 
ַּדַעת  ַמִּסיַח  ֶגעֶקעְנט  ִניְׁשט  ָהאּב  ִאיְך  ַבּאָזאְרְגט.  ֶּבֱאֶמת 
ִמיר  ְס'ָהאט  ַווייל  ִמינּוט  ֵאיין  ַפאר  ֲאִפילּו  ֶדעְרפּון  ַזיין 

ֶגעֶפעְרִליך ֶגעְקַראְצט אּון ֵוויי ֶגעטּון.
ִדי ַגאְנֶצע ִמְׁשָּפָחה ָהאט ֶגעַמאְכט ַא יֹום ְּתִפָּלה. ַמיין ַמאֶמע 
ָוואס  ִקיְנֶדער  ְקֵלייֶנע  ִדי  ַפאר  ַזאְך  גּוֶטע  ַא  ֶגעֶגעְּבן  ָהאט 
ָהאְּבן ֶגעָזאְגט "ַלְמַנֵּצַח", ָדאס ֶקעֶנען ֵזיי אֹויף אֹויְסְנֵווייִניג. 
ִדי ְגרֹויֶסע ָהאְּבן ִזיְך ַאָראְּפֶגעֶזעְצט צּו ָזאְגן ִּתיקּון ַהְּכָלִלי. 
ַמיין ַטאֶטע ָהאט ֶגעָזאְגט ַאז ְס'ִאיז ְּכַדאי ַאז ֶמען ָזאל ִניְׁשט 
ֵלייְגן ִדי ְשִׁמיְרן ַווייל ֶווען ֶדער אֹויֶּבעְרְׁשֶטער ֶוועט ֶהעְלְפן 
אּון ִדי וואּוְנד ֶוועט ַאָראְּפֵגיין ֶוועט ֶמען ָזאְגן: "ַטאֶקע, ֶדער 
אֹויֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ֶגעָהאְלְפן ָאֶּבער ִדי ְשִׁמיְרן ָהאְּבן ֶגעטּון 
ִזיְך  ַפאְרָלאְזט  ֶמען  ַאז  ֶּבעֶסער  ְס'ִאיז  ַאְרֶּבעט..."  גּוֶטע  ַא 

ִאיְנַגאְנְצן אֹויְפן אֹויֶּבעְרְשְׁטן.
ִווי ֶיעְדן ָטאג  ַמיין ַטאֶטע ִאיז אֹויְפֶגעְשַׁטאֶנען ֲחצֹות ַאזֹוי 
ֵזייֶער ְׁשַטאְרק ִמְתַּפֵּלל ֶגעֶווען ַאז ֶדער אֹויֶּבעְרְׁשֶטער  אּון 
ָזאל ַּבאַווייְזן וואּוְנֶדער ַאזֹוי ִווי ִמיר ָזאְגן ִאין ִדי ַהָּגָדה, "ְּבָיד 

ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה", פּון אֹויֶּבעְרְשְׁטן ַאֵליין.
ֶדער  ֶגעֶׁשען?  ַטאֶקע  ִאיז  ַאייְך  ֵמייֶנען  ָוואס  אּון 
ָוואְלט  ִניְׁשט  ֶווען  ֶגעָהאְלְפן,  ַטאֶקע  ָהאט  אֹויֶּבעְרְׁשֶטער 
ִאיְך ִניְׁשט ֶגעַהאט ַא ַמֲעֶשׁה'ֶלע ַפאר ֶדעם ֶרִּביְנ'ס ִליְכט... 
ִדי  ִאיז  אֹויְפֶגעְשַׁטאֶנען  ִּבין  ִאיְך  ֶווען  ָטאג  ַאְנֶדעְרן  ֶדער 
וואּוְנד ׁשֹוין ֶגעֶווען ְקֶלעֶנער ִווי ִדי ִסיָמן פּון ִדי ֶּפעֶנע אּון 
ַאזֹוי ַווייֶטער ִאיז ִדי וואּוְנד ִאיְנַגאְנְצן ַפאְרְׁשִוויְנְדן ֶגעָוואְרן. 
ְּבַרִּבים  ִאיְך  ִוויל  ֶיעְצט  ֶגעֶזען.  ִניְׁשט  ֶמער  ֶעס  ָהאּב  ִאיְך 
ֶער  ָוואס  ֵנס  ְגרֹויְסן  ֶדעם  ַפאר  אֹויֶּבעְרְשְׁטן  ֶדעם  ַדאְנֶקען 

ָהאט ֶגעטּון צּו ִמיר!

עְנֶקען אּון ִוויְלן ֵגיין  ן אּון ּבֶ ִאים ָנאר ִמיר ְשְטֶרעּבְ

ִאין ַזייֶנע ֵהייִליֶגע ֶוועְגן.

ִליְכִטיֶגע  ַטייֶעֶרע  ַצייט  ִדי  ַטאֶקע  ִאיז  ֶיעְצט 

ֶווען  ִניָסן  חֶֹדׁש  ֶיעְצט  ׁשֹוֵאל!  ן  ַהּבֵ ְוָכאן  ִקיְנֶדער. 

אּוָלה  ּגְ ֶטע  ֶעְרׁשְ ִדי  יי  ּבַ ַארֹויס  ִאיז  ָרֵאל  ִיׂשְ ַלל  ּכְ

ַאז  ְטן  עְרְשׁ אֹויּבֶ פּון  עְטן  ּבֶ צּו  ַצייט  ִריְכִטיֶגע  ִדי  ִאיז 

ָזאל  ָוואס  ַרְחָמן  ַמְנִהיג  ַא  יְקן  ׁשִ ׁשֹוין  אּוְנז  ָזאל  ֶער 

יֶטעְרן ִפיְנְסֶטעְרן ָגלּות  אּוְנז ׁשֹוין אֹויְסֵלייְזן פּוֶנעם ּבִ

ה ָוואס ִמיר  ִפּלָ אּון ָנאְך ֶדעם ָיאר ָזאל ׁשֹוין ַזיין ִדי ּתְ

ה  ָקרֹוב ַנֵהל ִנְטֵעי ַכּנָ ת: "ּבְ ּבָ יי ִדי יֹוְצרֹות פּון ׁשַ עְטן ּבַ ּבֶ

ה" ָאֵמן ְוָאֵמן. ִרּנָ דּוִיים ְלִצּיֹון ּבְ ּפְ
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י ָהאט ֶדעְרֵצייְלט ה ָוואס ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרּבִ ~ ִדי ְדַרייְצְנֶטע ַמֲעֶשׂ

ין  ֶדעם ִפיְפִטין ָטאג. ֶזעֶנען ֵזיי אֹויְך ְפֵרייִליְך ִגיֶווען. ָהאּבִ

עְטֶלער ָוואס ֶער ִאיז ִגיֶווען  ֵזיי ִזיְך ֶדעְרַמאְנט ִאין ֶדעם ּבֶ

עְנְקט ִווי ֶנעְמט ֶמען  ין ֵזייֶער ִגיּבֶ ַא הֹויֶקער. אּון ֵזיי ָהאּבִ

עְטֶלער ֶדעם הֹויֶקער. ָוואִרין ַאז ֶער ָזאל ָדא  ַאֶהער ֶדעם ּבֶ

קּוְמט  ֶדעם  ִאין  ִגיֶווען.  ְפֵרייִליְך  ֵזייֶער  ֶמען  ָוואְלט  ַזיין 

ין ִגיקּוֶמען צּו ַאייְך  ין ָדא. ִאיְך ּבִ ֶער ָאן. אּון ָזאְגט ִאיְך ּבִ

אֹויף ֶדער ַחתּוָנה. אּון ִאיז ֵזיי ַארּום ִגיַפאִלין. אּון ָהאט ֵזי 

ט. אּון ָהאט צּו ֵזיי ִגיָזאְגט. ְפִריר ָהאּב  ִגיַהאְלְזט אּון ִגיקּוׁשְ

ט ַאז ִאיר ָזאְלט ַזיין ַאזֹוי ִווי ִאיְך. ַהייְנט  עְנְטׁשְ ִאיְך ַאייְך ִגיּבֶ

אְנק. ַאז ִאיר ָזאְלט ַזיין ַאזֹוי  ה ִגיׁשַ עְנק ִאיְך ]ַאייְך[ ְדָרׁשָ ׁשֶ

א. ִאיְך  ין ָגאר ֵקיין הֹויֶקער ִניט. ַאְדַרּבָ ִווי ִאיְך. אּון ִאיְך ּבִ

ֵזיי ֶזעֶנען מּוָעט ַמְחִזיק ֶאת  ֵלייֶצעס. ָוואס  ּפְ ָהאּב ַאזֹויֶנע 

ָמה. ה אּון ִאיְך ָהאּב ְדרֹויף ֵאיין ַהְסּכָ ַהְמרּוּבָ

ן  ֶמעְנְטׁשְ ָוואס  מּוס  ׁשְ ֵאיין  ִגיֶווען  ִאיז  ַאָמאל  ָוואִרין 

ָהאט  ִאיְטִליֶכער  ַזאְך.  ֶדער  ִמיט  אִריְמט  ּבַ ִזיְך  ין  ָהאּבִ

ַמְחִזיק ֶאת  ַזאְך פּון ִמיעּוט  ִדי  ַאז ֶער ָהאט  אִריְמט  ּבַ ִזיְך 

ֶמען  ִפיל( ָהאט  ַהאְלִטין  ָזאל  ָאְרט  ְקֵליין  ַא  לֹוֶמר  )ּכְ ה  ַהְמרּוּבָ

ין ִזיְך  ִריֶקע ָוואס ֵזיי ָהאּבִ פּון ֵאייֶנעם ִגיַלאְכט. אּון ִדי ִאיּבְ

ה.  אִריְמט. ִמיט ֶדער ַזאְך פּון ִמיעּוט ַמְחִזיק ֶאת ַהְמרּוּבָ ּבַ

ה.  ער ַמיין ִמיעּוט ַמְחִזיק ֶאת ַהְמרּוּבָ ֶזעֶנען יֹוא ִגיֶפעִלין. ָאּבֶ

ִאיז ְגֶרעֶסער פּון ֵזיי ַאֶלע. ָוואִרין ֵאייֶנער פּון ֵזיי ָהאט ִזיְך 

ה.  ַהְמרּוּבָ ַמְחִזיק ֶאת  ַא מּוָעט  ִאיז  ַזיין מֹוַח  ַאז  אִריְמט  ּבַ

ן.  ָוואִרין ֶער ְטָראְגט אֹויף ַזיין מֹוַח ַאָלִפים ּוְרָבבֹות ֶמעְנְטׁשְ

ִמיט ָגאר ֵזייֶער ִהְצַטְרכּות ִמיט ַאֶלע ֵזייֶעֶרע ַהְנָהגֹות ִמיט 

נּועֹות. ְטָראְגט ֶער ָדאס  ָגאר ֵזייֶעֶרע ַהַוויֹות ִמיט ֵזייֶעֶרע ּתְ

ַאְלץ. ָגאר אֹויף ַזיין מֹוַח. ִאיז ֶער ִזיְך ַא מּוָעט ַמְחִזיק ֶאת 

ְטָראִגין  ִזיְך  אֹויף  ָזאל  מֹוַח  ִטיִקיל  ׁשְ ַא  ָוואִרין  ה.  ַהְמרּוּבָ

)ְדרּום  ְוכּו'  ִהְצַטְרכּות  ֵזייֶער  ָגאר  ִמיט  ן  ֶמעְנְטׁשְ ִפיל  ַאזֹוי 

ָאְרט  ִטיִקיל  ׁשְ ַא  ְדַהיינּו  ה  ַהְמרּוּבָ ֶאת  ַמְחִזיק  ִמיעּוט  ַא  ֶער  ֵהייְסט 

מֹוַח  ִטיִקיל  ׁשְ ָדאס  ְדַהיינּו  ִפיל  ַאזֹוי  ְטָראְגט  אּון  ִזיְך  אֹויף  ַהאְלט 

"ל( ָהאט  ּנַ ן ִמיט ָגאר ֵזייֶעֶרע ַזאִכין ְוכּו' ּכַ ְטָראְגט ַאזֹוי ִפיל ֶמעְנְטׁשְ

ין ִזיְך ָדאְרט ָאְנִגירּוִפין.  ֶמען אֹויס ִאים ִגיַלאְכט. אּון ֵזיי ָהאּבִ

ִזיְך  ָהאט  ט.  ִניׁשְ ֶזעֶנען  ַלייט  ַדייֶנע  אּון  ט.  ִניׁשְ יְסט  ּבִ דּו 

ֵאייֶנער ָאְנִגירּוִפין אּון ָהאט ִגיָזאְגט. ִאיְך ָהאּב ִגיֶזעְהן ַאזֹוי 

ה. ַא ִמיעּוט ַמְחִזיק ֶאת ַהְמרּוּבָ

אְרג. ָהאּב  ין ִאיְך ִפיר ִגיַגאְנֶגען. ַפאר ַא ּבַ ָוואִרין ַאָמאל ּבִ

ַאַסאְך  ֵזייֶער  ִגיֶווען  אְרג  ּבַ ֶדעם  ִאיז אֹויף  ֶסע  ִגיֶזעְהן.  ִאיְך 

יי ִמיר ַא ִחידּוׁש ִגיֶווען. פּון ַוואֶנעט  ִמיְסט אּון ִטינּוף. ִאיז. ּבַ

ִאיז  ִטינּוף.  אּון  ִמיְסט  ִפיל  ַאזֹוי  אְרג.  ּבַ ֶדעם  אֹויף  קּוְמט 

אְרג. ָהאט ֶדער ֶמעְנְטׁש  ין ֶדעם ּבַ ָדאְרט ִגיֶווען ַא ֶמעְנׁש ֶלעּבִ

ִגיָזאְגט. ָדאס ִאיז ַאְלץ פּון ִמיר. ָוואִרין ֶער ִאיז ָדאְרט ִגיֶזעִסין 

אְרג  אְרג. ָהאט ֶער ַאְלץ ִגיָוואְרְפן אֹויף ֶדעם ּבַ ין ֶדעם ּבַ ֶלעּבִ

ִאיז  ְטִריְנֶקען.  אּון  ֶעִסין  ַזיין  פּון  אְסִקיְטְצֶווע  ּפַ אּון  ִמיְסט 

אְרג.  ָדאס פּון ִאים ַאזֹוי ִפיל ִמיְסט אּון ִטינּוף אֹויף ֶדעם ּבַ

ה.  ִנְמָצא ִאיז ִזיְך ֶדער ֶמעְנְטׁש ַא ִמיעּוט ַמְחִזיק ֶאת ַהְמרּוּבָ

ן ָזאל ַאזֹויִפיל ִמיְסט ַזיין. ַאזֹוי ִאיז  ָוואִרין פּון ֵאיין ֶמעְנְטׁשְ

ה פּון  ָדאס אֹויְך )ְדַהיינּו ַאזֹוי ִאיז ֶדער ִמיעּוט ַמְחִזיק ֶאת ַהְמרּוּבָ

אִריְמט ַאז ֶער ְטָראְגט אֹויף ַזיין מֹוַח ַאזֹוי  ֶדעם ָוואס ֶער ָהאט ִזיְך ּבַ

ן ְוכּו'(. ִפיל ֶמעְנְטׁשְ

ִמיעּוט  פּון  ַזאְך  ִדי  ָהאט  ֶער  אִריְמט.  ּבַ ִזיְך  ָהאט  ֵאייֶנער 

ִטיִקיל ְמִדיָנה. ָוואס  ה. ָוואִרין ֶער ָהאט ַא ׁשְ ַמְחִזיק ֶאת ַהְמרּוּבָ

אֶרעִכיְנט ֶמען  ירֹות ֶדעְרָנאְך ּבַ ֶסע ִגיט אֹויס ֵזייֶער ַא ַסאְך ּפֵ

ירֹות ָוואס ִדי ְמִדיָנה ִגיט אֹויס. ֶזעְהט ֶמען ַאז ִדי ְמִדיָנה  ִדי ּפֵ

אַדאְרִפין  ירֹות ּבַ ַהאְלט ָגאר ִניט ַאזֹוי ִפיל ָאְרט ִוויִפיל ִדי ּפֵ

די זיבן 
בעטלערס 
~6~

אֹויס  ָדאְרט  ֶזעֶנען  ַחיֹות  ַאֶלע 

ָדאְרט  ִזיְך  יִלין  ּפִ ׁשְ ַאֶלע  ט.  ִגיִמיׁשְ

ֲענּוג צּו  עס ִאיז ֵזייֶער ַא ְגרֹויֶסער ּתַ

יי ֶדעם ּבֹוים.  ַזיין ּבַ
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ֵזייֶער ַא ְגרֹויֶסער.  ַסֵגי ְנהֹור. אּון ִאיז  ֶדער ָאִריַמאן ִאיז ַא 

ֵזייֶער ַא ְקֵלייֶנער. אּון ֶער ִפיְרט ֶדעם ְגרֹויִסין  אּון ֶער ִאיז 

ָאִריַמאן ֶדעם ַסֵגי ְנהֹור. ִנְמָצא ִאיז ֶער ִזיְך ַא ִמיעּוט ַמְחִזיק 

ִגיָקאְנט  ִזיְך  ָוואְלט  ְנהֹור  ַסִגי  ֶדער  ָוואִרין  ה  ַהְמרּוּבָ ֶאת 

ן אּון ַפאִלין. אּון ֶער ֶדעְרַהאְלט ִאים ִמיט ֶדעם  אֹויְסְגִליְטׁשְ

ער ֶדעם ִאיז ֶער ַא מּוָעט ַמְחִזיק ֶאת  ָוואס ֶער ִפיְרט ִאים. ִאיּבֶ

ה. ָוואִרין ֶער ִאיז ַא ְקֵלייֶנער ֶמעְנְטׁש אּון ֶער ַהאְלט  ַהְמרּוּבָ

ֶדעם ְגרֹויִסין ַסִגי ְנהֹור.

ין ָדאְרִטין אֹויְך ִגיֶווען. )ְדַהיינּו ֶדער הֹויֶקער ָוואס    אּון ִאיְך ּבִ

ֶער ֶדעְרֵצייְלט ָדאס ַאְלץ(. ָהאּב ִאיְך ִמיְך ָאן ִגירּוִפין ֶסע ִאיז 

ה.  ֶאֶמת. ַאז ִאיר ָהאט ִדי ַזאְך פּון ִמיעּוט ַמְחִזיק ֶאת ַהְמרּוּבָ

אּון ִאיְך ֵווייס ָוואס ִאיר ַאֶלע ָהאט ִגיֵמייְנט. )ְדַהיינּו ִדי ַאֶלע 

ֶאת  ַמְחִזיק  ִמיעּוט  ַזיין  ִמיט  אִריְמט  ּבַ ִזיְך  ָהאט  ִאיְטִליֶכער  ָוואס 

ַאִפילּו  ִגיֵמייְנט( אּון  ִאיְטִליֶכע ָהאט  ָוואס  ֶער  ֵווייְסט  ה.  ַהְמרּוּבָ

אִריְמט ַאז ֶער ִפיְרט  ֶטער ָוואס ֶער ָהאט ִזיְך ּבַ ֶדער אּוְנֶטעְרׁשְ

ֶדעם ְגרֹויִסין ַסִגי ְנהֹור. ִאיז ֶער ְגֶרעֶסער פּון ַאייְך ַאֶלע.

ַאֶלע  ַאייְך  פּון  ֶהעֶכער  ְגֶרעֶסער  ָנאְך  ין  ּבִ ִאיְך  ִמיר  לּוׁשְ  

אִריְמט ַאז ֶער ִפיְרט ֶדעם  ָוואִרין ֶדער ָוואס ֶער ָהאט ִזיְך ּבַ

ַהָיֵרַח.  ַגְלַגל  ִפיְרט ֶדעם  ֶער  ֶער.  ֵמייְנט  ְנהֹור.  ַסִגי  ְגרֹויִסין 

)ְדַהיינּו ֶדעם ִהיִמיל ָוואס ִדי ְלָבָנה ִאיז ָדאְרט( ָוואִרין ִדי ְלָבָנה 

ֵהייְסט ַא ַסֵגי ְנהֹור. ָוואִרין ִזי ַלייְכט ִניט פּון ִזיְך ַאֵליין ְוכּו'. 

ע ֶער ִאיז ַא ְקֵלייֶנער אּון  אּון ֶדער ִפיְרט ִדי ְלָבָנה. ָחאְטׁשֶ

ִאיז  ָדאס  אּון  ְגרֹויס  ֵזייֶער  ִאיז  ְלָבָנה  ֶדער  פּון  ַגְלַגל  ֶדער 

ָגאר  ָהאט  ֶדעם  דֹוְרְך  לֹוֶמר  )ּכְ ֶוועְלט.  ֶדער  ָגאר  פּון  ִקיּום  ַא 

אַדאְרף ִזיְך ִדי ְלָבָנה.  ִדי ֶוועְלט ַא ִקיּום( ָוואִרין ִדי ֶוועְלט ּבַ

ֶאת  ַמְחִזיק  ִמיעּוט  ֶרעְכֶטער  ַא  ַווְדַאי  ּבְ ֶדער  ִאיז  ִנְמָצא 

ה  ער ַמיין מּוָעט ַמְחִזיק ֶאת ַהְמרּוּבָ ִמיר ָאּבֶ ה. לּוׁשְ ַהְמרּוּבָ

ִאיז ֶהעֶכער ָגאר פּון ַאֶלע.

ֵזיי  ָוואס  ה.  יּתָ ּכִ ַא  ִגיֶווען  ִאיז  ַאָמאל  ָוואִרין  ַרְאָיה.  ְוָהא 

ִאיר  ִזיְך  ָהאט  ַחָיה  ִאיְטִליֶכע  ר  ֲאׁשֶ ּבַ ִגיְקֶלעְרט.  ין  ָהאּבִ

ֵצל )ְדַהיינּו ִאיר ָסאִטין(. ָוואס ָנאר ִאין ֶדעם ָסאִטין ַדְווָקא. 

ִזיְך ִאיְטִליֶכע ַחָיה ִאיר  ַאזֹוי ָהאט  ַזיין. אּון  ִזי ָדאְרט  ִוויל 

ט ִזיְך אֹויס  אזּוְנֶדער. ָוואִרין ִאיְטִליֶכע ַחָיה ְקלֹויּבְ ָסאִטין ּבַ

ַא ָסאִטין אּון ִאין ֶדעם ָסאִטין ַדְווָקא ִוויל ִזי ָנאר רּוֶען. אּון 

ַאזֹוי ִאיְטִליֶכעס עֹוף ָהאט ִזיְך ַזיין ְצַווייג. ָוואס אֹויף ֶדעם 

ְצַווייג ַדְווָקא ִוויל ָדאס עֹוף רּוֶען. אּון אֹויף ֵקיין ַאְנֶדעֶרע 

ְצַווייג ִניט. אּון ָדאס ַאְנֶדעֶרע עֹוף ָהאט ִזיְך ֵאיין ַאְנֶדעֶרע 

ַאְנֶדעֶרע  ֵאיין  אֹויף  אּון  ֶעס.  רּוט  ָדאְרט  ָנאר  ָוואס  ְצַווייג 

ַפאְרֶנעֶמען. ֶסע ָגאר ַאזֹוי ִפיל ָאְרט ִאין ֶדער ְמִדיָנה ִניט ָדא 

אַדאְרִפין ַפאְרֶנעֶמען. ִנְמָצא ִאיז ִזיְך ָדאס  ירֹות ּבַ ִוויִפיל ִדי ּפֵ

יְסל ָאְרט ַהאְלט ַאזֹוי  ה. )ְדַהיינּו ַא ּבִ ַא ִמיעּוט ַמְחִזיק ֶאת ַהְמרּוּבָ

ַווְדַאי ַא  ּבְ ֵזיי. ַאז ָדאס ִאיז  ֵזייֶנע ֵרייד ִגיֶפעִלין  ִפיל( ֶזעֶנען 

ה. ִמיעּוט ַמְחִזיק ֶאת ַהְמרּוּבָ

ְרֵדס )ְדַהיינּו  ר ֶער ָהאט ֵאיין ּפַ ֲאׁשֶ ֵאייֶנער ָהאט ִגיָזאְגט. ּבַ

ירֹות  ַא ָגאְרִטין( ֵזייֶער ַא וואֹויִלין ָוואס ֶסע ִאיז ָדאְרט ָדא ּפֵ

ָוואִרין  ָררֹות.  ׂשְ אּון  ן  ֶמעְנְטׁשְ ִפיל  ֵזייֶער  ַאִהין  ָפאִרין  ְוכּו' 

זּוֶמער  קּוְמט  ֶסע  ַאז  אּון  ְרֵדס.  ּפַ ייֶנער  ׁשֵ ַא  ֵזייֶער  ִאיז  ֶסע 

אִציִרין  ּפַ ָררֹות ִזיְך ׁשְ ן אּון ׂשְ ָפאִרין ַאִהין ֵזייֶער ִפיל ֶמעְנְטׁשְ

ָדאְרט. אּון צּום ֶאֶמת ִאיז ָדאְרט ִאין ֶדעם ָגאְרִטין. ָגאר ִניט 

ַפאְרַהאְנִדין ַאזֹוי ִפיל ָאְרט ַאז ֶסע ָזאל ָקאֶנען ַהאְלִטין ַאזֹוי 

ה.  ן. ִאיז ִזיְך ָדאס ַא מּוָעט ַמְחִזיק ֶאת ַהְמרּוּבָ ִפיל ֶמעְנְטׁשְ

ִאיז ֶדער אֹויְך ִגיֶפעְלן ֵזיי.

ֵאייֶנער ָהאט ִגיָזאְגט. ַאז ַזיין ִדיּבור ִאיז ַא ִמיעּוט ַמְחִזיק 

יי ַא ְגרֹויִסין  ה. ָוואִרין ֶער ִאיז ֵאיין ֶסעְקִריַטאר ּבַ ֶאת ַהְמרּוּבָ

ֶדער  ן.  ֶמעְנׁשְ ַאַסאְך  ֵזיֶער  קּוֶמען  ֶמֶלְך  ֶדעם  צּו  אּון  ֶמֶלְך. 

ִאיְטִליֶכער  ָזאִגין  ֵזיי  )ְדַהיינּו  ֶמֶלְך  צּום  ָבִחים  ׁשְ ִמיט  קּוְמט 

אּון  ֶמֶלְך.  צּום  ָקׁשֹות  ּבַ ִמיט  קּוְמט  ֶדער  ֶמֶלְך(  צּום  לֹויּב  ַא 

ָדאס  ִניט  ַווְדַאי  ּבְ ָקאן  ֶמֶלְך  ֶדער  אּון  ְגַלייִכין.  ֶדעְסט  ַאזֹוי 

ַאְלץ אֹויְסֶהעִרין. ֶנעם ִאיְך צּום אֹויף ַאֶלע ֵזייֶעֶרע ֵרייד ִאין 

ֶעְטִליֶכע ֶוועְרֶטער ָנאר. אּון ִאיְך ֶדעְרֵצייל ֶדעם ֶמֶלְך. ָנאר 

ָבִחים אּון ַאֶלע  לּול ַאֶלע ׁשְ ֶעְטִליֶכע ֶוועְרֶטער. ִאיז ְדִריֶנען ּכָ

ָקׁשֹות ֵזייֶעֶרע אּון ָגאר ֵזייֶעֶרע ֵרייד קּוֶמען ַאֶלע ַאַריין ִאין  ּבַ

ִדי ֶעְטִליֶכע ֶוועְרֶטער ַמייֶנע ָוואס ִאיְך ֶדעְרֵצייל ֶדעם ֶמֶלְך. 

ה. ִנְמָצא ִאיז ִזיְך ַמיין ִדיּבּור ַא ִמיעּוט ַמְחִזיק ֶאת ַהְמרּוּבָ

ַווייִגין( ִאיז  יָקה )ְדַהיינּו ַזיין ׁשְ ּתִ ֵאייֶנער ָהאט ִגיָזאְגט. ַזיין ׁשְ

ה. ָוואִרין ֶער ָהאט אֹויף ִזיְך ֵזייֶער  מּוָעט ַמְחִזיק ֶאת ַהְמרּוּבָ

ֲעֵלי ָלׁשֹון ָהָרע ָוואס ֵזיי ֵרייִדין אֹויף  ַאַסאְך ְמַקְטִריִגים אּון ּבַ

ִאים ֵזייֶער ִפיל. ָוואִרין ֶמע ְקִריְגט אֹויף ִאים אּון ֶמע ֶרעט 

ָוואס ֶמע ֶרעט אֹויף ִאים אּון  ֵזייֶער ַאַסאְך. אּון  אֹויף ִאים 

ֶמע ְקִריְגט אֹויף ִאים. אּון ָוואס ֶמע ָזאְגט אֹויף ִאים. טּוט 

יֹות אּון  ַקׁשְ ירּוץ אֹויף ַאֶלע  ּתִ ַא  ִאיז ָדאס  ַווייג.  ׁשְ ֵאיין  ֶער 

אֹויף ַאֶלע ֵרייִדיְכץ ָוואס ֶמע ֶרעט אֹויף ִאים. אּון ָנאר ִמיט 

יָקה  ּתִ ַווייג ַפאְרֶעְנְטֶפעְרט ֶער ַאְלץ. ִנְמָצא ִאיז ַזיין ׁשְ ַזיין ׁשְ

ה. ַא ִמיעּוט ַמְחִזיק ֶאת ַהְמרּוּבָ

ֶאת  ַמְחִזיק  ִמיעּוט  ַא  ִאיז  ֶער  ִגיָזאְגט.  ָהאט  ֵאייֶנער 

אּון  ָאִריַמאן  ֵאיין  ַהאְנִדין  ַפאר  ִאיז  ֶסע  ָוואִרין  ה.  ַהְמרּוּבָ



ַזיין  ַאְלץ  ִזיְך  ָהאט  עֹוף.  ִאיְטִליְכס  ַאזֹוי  אּון  ִניט.  ְצַווייג 

ְצַווייג ַדְווָקא.

ה ִגיְקֶלעְרט. אֹויּב ֶסע ִגיִפיְנט  יּתָ ין ִדי ּכִ ער ֶדעם ָהאּבִ  ִאיּבֶ

ַאֶלע  רּוֶען  ָזאִלין  ָסאִטין  ַזיין  ִאין  ָוואס  ּבֹוים.  ַא  ַאזֹוי  ִזיְך 

ַחיֹות. ָוואס ַאֶלע ַחיֹות ָזאִלין ֶוועִלין רּוֶען ִאין ֶדעם ָסאִטין 

פּון ֶדעם ּבֹוים. אּון אֹויף ִדי ְצַווייִגין פּון ֶדעם ּבֹוים. ָזאִלין 

ין ֵזיי ֶדעְרְקֶלעְרט ַאז ֶסע ִגיִפיְנט ִזיְך  רּוֶען ַאֶלע עֹופֹות. ָהאּבִ

ּבֹוים.  ֶדעם  צּו  ֵגיין  ַאִהין  ִגיָוואְלט  ֵזי  ן  ָהאּבְ ּבֹוים.  ַא  ַאזֹוי 

יי ֶדעם ּבֹוים ָדאס  ֲענּוג ָוואס ֶסע ִאיז ָדאְרט ּבַ ָוואִרין ֶדער ּתַ

יעּור ִניט. ָוואִרין ָדאְרט ִאיז ַפאְרַהאְנִדין  ָהאט ָגאר ֵקיין ׁשִ

ַאֶלע ַחיֹות ִמיט ַאֶלע עֹופֹות. אּון ָדאְרט ִאיז ֵקיין ׁשּום ֵהיֶזק 

ַחָיה  ׁשּום  ֵקיין  לֹוֶמר  )ּכְ ַחָיה.  ׁשּום  ֵקיין  ַפאְרַהאְנִדין פּון  ִניט 

ָדאְרט  ֶזעֶנען  ַחיֹות  ַאֶלע  אּון  ֵקייֶנעם(  ַמִזיק  ִניט  ָדאְרט  ִאיז 

ֶסע  אּון  ָדאְרט  ִזיְך  יִלין  ּפִ ׁשְ ַאֶלע  ֵזיי  ט.  ִגיִמיׁשְ אֹויס  ַאֶלע 

יי ֶדעם  ֲענּוג צּו ַזיין ָדאְרט ּבַ ַווְדַאי ֵזייֶער ַא ְגרֹויֶסער ּתַ ִאיז ּבְ

ּבֹוים. 

אַדאְרף  ין צּו ְקֶלעִרין ִוויִריִמיר ֶמע ּבַ ין ֵזיי ָאְנִגיהֹויּבִ ָהאּבִ

ִגיָוואִרין  ִאיז  ּבֹוים.  ֶדעם  צּו  קּוֶמען  ָזאל  ֶמע  ַאז  ֵגיין  צּו 

ן  ְצִוויׁשְ ֵזיי ַא ַמְחלֹוֶקת ִאין ֶדער ַזאְך. אּון ֶסע ִאיז  ן  ְצִוויׁשְ

ַאז  ִגיָזאְגט.  ָוואִרין ֶדער ָהאט  ַמְכִריַע.  ֵקיין  ִגיֶווען  ִניט  ֵזיי 

אַדאְרף ֵגיין ַאֶהער ִאין ֶדער ַזייט ֵקיין ִמְזַרח. אּון ֶדער  ֶמע ּבַ

אַדאְרף ֶמען ֵגיין. אּון ֶדער  ָהאט ִגיָזאְגט. ֵקיין ַמֲעָרב ַזייט ּבַ

ִניט  ין  ָהאּבִ ֵזי  יז  ּבִ ַאֶהער.  ֶדער  אּון  ַאֶהער.  ִגיָזאְגט  ָהאט 

אַדאְרף צּו  ִגיֶקעְנט ִוויִסין ֶדעם ֶרעְכִטין ֶוועג. ִוויִריִמיר ֶמע ּבַ

ֵגיין. ַאז ֶמע ָזאל קּוֶמען צּו ֶדעם ּבֹוים.

ָוואס  ִגיָזאְגט.  ֵזיי  צּו  ָהאט  אּון  ָחָכם  ַא  ִגיקּוֶמען  ִאיז 

ַאַדאְרף צּו ֵגיין צּו  ְקֶלעְרט ִאיר. דֹוְרְך ֶוועְלֶכער ַזייט ֶמע ּבַ

ן ָוואס  ֶדעם ּבֹוים. ְקֶלעְרט ְפִריר. ֶווער ֶסע ֶזעֶנען ִדי ֶמעְנְטׁשְ

ֵזיי ָזאִלין ֶקעֶנען קּוֶמען צּו ֶדעם ּבֹוים. ָוואִרין צּו ֶדעם ּבֹוים 

ָקאן ִניט ִאיְטִליֶכער קּוֶמען. ָוואִרין צּו ֶדעם ּבֹוים ָקאן ֶמען 

ִניט קּוֶמען. ָנאר ֶדער ָוואס ֶער ָהאט ִדי ִמדֹות פּון ֶדעם ּבֹוים. 

ים )ְדַהיינּו ְדַריי ָוואְרְצִלין(  ָרׁשִ ָוואְרן ֶדער ּבֹוים ָהאט ְדַריי ׁשָ

ין ִאין ָגאט ב"ה( אּון  ֵאיין ׁשֹוֶרׁש ִאיז ֶאמּוָנה. )ַאז ֶמע ָזאל ְגֵלייּבִ

ֶדער ַאְנֶדעֶרער ׁשֹוֶרׁש ִאיז ִיְרָאה. אּון ֶדער ְדִריֶטער ׁשֹוֶרׁש 

ֶאֶמת  אּון  ַהאְלִטין(  ִניט  ִזיְך  פּון  ָזאל  ֶמע  )ְדַהיינּו  ַעִניוּות  ִאיז 

ִאיז  ַאֵליין  ּבֹוים  ֶדער  ְדַהיינּו  ּבֹוים  ֶדעם  פּון  גּוף  ֶדער  ִאיז 

ער ֶדעם ָקאן  ֶאֶמת. אּון פּון ָדאְרט ֵגייֶען ַארֹויס ְצַווייִגין. ִאיּבֶ

ֵקייֶנער ִניט קּוֶמען צּו ֶדעם ּבֹוים ָנאר ֶדער ָוואס ֶער ָהאט ִאין 

ין ִאין  ִזיְך ִדי ִמדֹות פּון ֶדעם ּבֹוים )ְדַהיינּו ֶאמּוָנה ֶער ָזאל ְגֵלייּבִ

ין ַפאר ָגאט. אּון ַעִניוּות. ֶער ָזאל  ָגאט אּון ִיְרָאה ֶער ָזאל מֹוָרא ָהאּבִ

ט ַהאְלִטין. אּון ֶאֶמת( )ַאזֹוי ָהאט ֶדער ָחָכם ִגיָזאְגט  פּון ִזיְך ָגאר ִניׁשְ

ה(. יּתָ צּו ֶדער ּכִ

ַא  ָנאר  ִמדֹות.  ִדי  ִגיַהאט  ַאֶלע  ִניט  ער  ָאּבֶ ין  ָהאּבִ ה  יּתָ ּכִ ִדי 

ער  "ל. ִאיז ָאּבֶ ין ִאין ִזיְך ִגיַהאט ִדי ִמדֹות ַהּנַ ֵטייל פּון ֵזיי ָהאּבִ

ין  ה ָהאּבִ יּתָ ן ֵזיי ִגיֶווען ֵזייֶער ַא ְגרֹויס ַאְחדּות )ְדַהיינּו ִדי ּכִ ְצִוויׁשְ

ין ִזיְך ֵזייֶער ִגיַהאְלִטין ִאין ֵאייֶנעם(  ִזיְך ַאֶלע ִליּב ִגיַהאט אּון ֵזיי ָהאּבִ

ֵטייִלין ֵאייְנס פּון ֶדעם ַאְנֶדעְרן.  ין ֵזיי ִזיְך ִניט ִגיָוואְלט ָאּפְ ָהאּבִ

ין  ַאז ַא ֵטייל ָזאִלין יֹוא ֵגיין צּום ּבֹוים )ְדַהיינּו ִדי ָוואס ֵזיי ָהאּבִ

ין.  ַלייּבִ ִריֶקע ָזאִלין ּבְ ׁשֹוין יֹוא ִדי ִמדֹות פּון ֶדעם ּבֹוים( אּון ִדי ִאיּבְ

ֵזייֶער  ִזיְך  ין  ָהאּבִ ֵזיי  ָוואִרין  ִגיָוואְלט.  ִניט  ָדאס  ֵזיי  ין  ָהאּבִ

יז ַאֶלע ָזאִלין  ִגיַהאְלִטין ִאין ֵאייֶנעם. ָנאר ֶמע מּוז ַוואְרִטין. ּבִ

ֵזיי ָזאִלין ַאֶלע ָקאֶנען  ֵדי  ּכְ ִזיְך ֶדער ָהאִריֶווען צּו ִדי ִמידֹות. 

ין  ָהאּבִ ֵזיי  אּון  ִגיָטאן  ַאזֹוי  ֵזיי  ין  ָהאּבִ ּבֹוים.  ֶדעם  צּו  קּוֶמען 

"ל.  יז ֵזיי ֶזעֶנען ַאֶלע ִגיקּוֶמען צּו ִדי ִמדֹות ַהּנַ ִגיָהאֶרעֶוועט ּבִ

יז ַאֶלע  ין ַאֶלע ִגיַוואְרט ֵאייְנס אֹויף ֶדעם ַאְנֶדעִרין ּבִ )ְדַהיינּו ֵזיי ָהאּבִ

ין ִזיְך ֶדער ָהאִריֶוועט. אּון ֵזיי ֶזעֶנען ַאֶלע ִגיקּוֶמען צּו ִדי ִמדֹות  ָהאּבִ

"ל(. ּנַ ין ׁשֹוין ַאֶלע ִגיַהאט ֶאמּוָנה אּון ִיְרָאה ְוכּו' ּכַ "ל ְדַהיינּו ֵזיי ָהאּבִ ַהּנַ

   ִווי ֵזיי ֶזעֶנען ַאֶלע ִגיקּוֶמען צּו ִדי ִמדֹות. ַאזֹוי ֶזעֶנען ׁשֹוין 

ים  ַמְסּכִ ַאֶלע  ין  ָהאּבִ ֵזיי  ֵדיָעה. אּון  ֵאיין  ִגיקּוֶמען אֹויף  ַאֶלע 

אַדאְרף ֶמען ֵגיין  ִגיֶווען אֹויף ֵאיין ֶוועג. ַאז ִמיט ֶדעם ֶוועג ּבַ

צּו ֶדעם ּבֹוים. ֶזעֶנען ֵזיי ַאֶלע ִגיַגאְנֶגען.

ִגיֶזעְהן  ׁשֹוין  ין  ָהאּבִ ֵזיי  יז  ּבִ ַצייט.  ַא  ִגיַגאְנֶגען  ֵזיי  ֶזעֶנען 

ֵטיט ָגאר  ֶדעם ּבֹוים פּון ַווייִטין. ֶדעְרַווייל טּוֶען ֵזיי ַא קּוק. ׁשְ

ָגאר  ּבֹוים ָהאט  ֶדער  ָוואִרין  ִניט.  ָאְרט  ֵקיין  ּבֹוים אֹויף  ֶדער 

ֵקיין ָאְרט ִניט. אּון ַאז ֶער ָהאט ָגאר ֵקיין ָאְרט ִניט. ִווי ַאזֹוי 

ָקאן ֶמען צּו ִאים קּוֶמען. אּון ִאיְך )ְדַהיינּו ֶדער הֹויֶקער ָוואס ֶער 

ין ָדאְרט אֹויְך ִגיֶווען ִמיט ֵזיי. ָהאּב ִאיְך  ֶדעְרֵצייְלט ָדאס ַאְלץ( ּבִ

ֶדעם  צּו  ֶרעְנֶגען  ּבְ יֹוא  ַאייְך  ָקאן  ִאיְך  ֵזיי.  צּו  ָאְנִגירּוִפין  ִמיר 

ּבֹוים. ָוואִרין ֶדער ּבֹוים ָהאט ָגאר ֵקיין ָאְרט ִניט. ָוואִרין ֶדער 

לֹוֶמר ֶער ִאיז ֶהעֶכער פּון ֶדעם ָאְרט  ּבֹוים ִאיז ְלַמְעָלה ֵמַהָמקֹום )ּכְ

פּון ֶדער ֶוועְלט. ֶער ָהאט ָגאר ֵקיין ָאְרט ִניט( 

ה. ִאיז ִזיְך ָנאְך ִאין  אּון ִדי ַזאְך פּון מּוָעט ַמְחִזיק ֶאת ַהְמרּוּבָ

ה.  ע ֶסע ִאיז מּוָעט ַמְחִזיק ֶאת ַהְמרּוּבָ ֶדעם ָאְרט. ָוואִרין ָחאְטׁשֶ

יְסל ָאְרט ַהאְלט ִפיל ֶמער ֵאייֶדער אֹויף ֶדעם ָאְרט  ְדַהיינּו ַאּבִ

ֶטעִלין. פּון ֶדעְסט ֶוועִגין ָפאְרט. ִאיז ִזיְך ָדאס ָנאְך  ָקאן ִזיְך ׁשְ

ל  ּכָ ַעל  ָפאְרט  ָנאְך  ִזיְך  ַפאְרֶנעְמט  ֶסע  ָוואִרין  ָאְרט  ֶדעם  ִאין 

עס ֵאיין ָאְרט. אּון ִאיְך )ְדַהיינּו ֶדער הֹויֶקער( ָהאּב ַאזֹוי  ִנים ֶעּפֶ ּפָ

ה. ָוואס ֶדער ִמיעּוט ַמְחִזיק ֶאת  ַא ִמיעּוט ַמְחִזיק ֶאת ַהְמרּוּבָ
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 אויף ספורי מעשיות בחינה

פון די זיבן בעטלירס –( 6די דרייצנטע מעשה )
 וועלכע סארט פלייצעס האט דער בעטלער דער הויקער? .א

 שוואכע פלייצעס 

 צובראכענע פלייצעס 

 פלייצעס וואס זענען מועט מחזיק את המרובה 
דער וואס האט זיך בארימט אז זיין מח איז מועט מחזיק את  .ב

 מען מקבל געווען זיינע ווערטער? המרובה, האט

 יא, מ'האט מקבל געווען זיינע ווערטער 

 מ'האט געלאכט פון אים 

 מ'איז זייער נתפעל געווערן פון אים 
צו וועלכע מיעוט מחזיק את המרובה האט איינער  .ג

 צוגעגליכנט דער וואס האט זיך בארימט מיט זיין מח?

 ן טינוף צו דער מענטש וואס זיצט נעבן א בארג מיסט או
 וואס קומט פון אים

 צו די מדינה וואס גיבט ארויס אסאך פירות 

  צו די גארטן וואס שפאצירן דארטן מער מענטשן פון
 וויפיל פלאץ ס'איז דא 

 מיט וואס האט זיך דער צווייטער בארימט? .ד

  אז ער האט א שטיקל מדינה וואס ס'גיט ארויס מער
 פירות פון וויפיל פלאץ ס'איז דא 

 ט א גארטן וואס קומען דארט מער מענטשן אז ער הא
 פון וויפיל פלאץ ס'איז דא

  אז ער איז א סעקרעטאר ביי א גרויסע מלך און נעמט
ציגע נצוזאם אלעמענס ווערטער צום קעניג אין איי

 ווערטער
 מיט וואס האט זיך דער דריטער בארימט? .ה

  אז ער האט א שטיקל מדינה וואס ס'גיט ארויס מער
 יל פלאץ ס'איז דא פירות פון וויפ

  אז ער האט א גארטן וואס קומען דארט מער מענטשן
 פון וויפיל פלאץ ס'איז דא 

  אז ער איז א סעקרעטאר ביי א גרויסע מלך און נעמט
ציגע נצוזאם אלעמענס ווערטער צום קעניג אין איי

 ווערטער
 מיט וואס האט זיך דער פערטער בארימט? .ו

 יט ארויס מער אז ער האט א שטיקל מדינה וואס ס'ג
 פירות פון וויפיל פלאץ ס'איז דא 

  אז ער האט א גארטן וואס קומען דארט מער מענטשן
 פון וויפיל פלאץ ס'איז דא

  אז ער איז א סעקרעטאר ביי א גרויסע מלך און נעמט
ציגע נצוזאם אלעמענס ווערטער צום קעניג אין איי

 ווערטער
 מיט וואס האט זיך דער פיפטער בארימט? .ז

 ן שווייגן איז א מועט מחזיק את המרובהאז זיי 

  אז ער איז א קליינער וואס פירט דעם גרויסן ארימאן
 דער סגי נהור

 ביידע תשובת זענען ריכטיג 

 מיט וואס האט זיך דער זעקסטער בארימט? .ח

 אז זיין שוויגן איז א מועט מחזיק את המרובה 

  אז ער איז א קליינער וואס פירט דעם גרויסן ארימאן
 דער סגי נהור

 ביידע תשובת זענען ריכטיג 
שאלת זכות: איז ביי די שמועס געפעלן די אלע וואס האבן זיך  .ט

 בארימט מיט "מיעוט מחזיק את המרובה"?

 יא 

 ניין 

 אלע זענען געפעלן חוץ דער ערשטער 
 גרעסער פון אלע?אויף וועמען זאגט דער בעטלער אז ער איז  .י

 אויף דעם  פון דעם גארטן 

 אויף דעם סעקרעטאר 

 אויף דעם קליינעם וואס פירט דעם סגי נהור 
 איז דא א בוים וואס אלע חיות און עופות רוען דארט? .יא

 ס'איז דא א בוים וואס אלע חיות רוען דארט 

 ס'איז דא א בוים וואס אלע חיות און עופות רוען דארט 

 ז עס איז דא, און א חלק נישטא חלק האבן געזאגט א 
 האבן זיי גלייך געוואוסט דעם וועג צום בוים? .יב

  א חלק האבן געזאגט אז די וועג איז פון מזרח, און א
 חלק פון מערב

 אלע האבן געזאגט אז די וועג איז פון מערב 

 אלע האבן געזאגט אז די וועג איז פון מזרח 
 ווער קען קומען צו דער בוים? .יג

 ה און יראהווער ס'האט אמונ 

 ווער ס'האט עניוות און אמת 

 ווער ס'האט אמונה און יראה, עניוות און אמת 
 אלע פון די כתה האבן געהאט די מידות צו קומען צום בוים? .יד

  אלע האבן גלייך געהאט, נאר זיי האבן נישט געוואסט
 די וועג

  א חלק האבן געהאט די מידות און זיי זענען אליין
 געגאנגען

 געהאט די מידות האבן געווארט אז אלע  די וואס האבן
 זאלן האבן די מידות

 וואס איז די מועט מחזיק את המרובה פון דעם בעטלער? .טו

 אז ער קען זיי ברענגען צו דעם בוים 

 אז ער קען פירן דעם גרויסן ארימאן 

  אז ער האט א שטיקל מדינה וואס איז א מיעוט מחזיק
 את המרובה

 פון דעם טאג? וואס לערנסטו זיך פון די מעשה .טז

 די גרויסקייט פון אחדות 

 די גרויסקייט פון אמת אמונה ענוה און יראה 

 ._____________________________ 

 

? מיט פיל הצלחה -איז דארט געווארן זייער א גרויסע שמחה און זייער א גרויסע חדוה 

ָוואס פּון  ָאְרט.  ֶדעם  ֶעק פּון  ֶדער  ָגאר  ׁשֹוין  ִאיז  ה.  ַהְמרּוּבָ

ַפאְרַהאְנִדין.  ִניט  ָאְרט  ֵקיין  ָגאר  ׁשֹוין  ִאיז  ֶהעֶכער.  ָדאְרט 

ער ֶדעם ָקאן ִאיְך ַאייְך ְטָראִגין ַאֶלע צּו ֶדעם ּבֹוים ָוואס  ִאיּבֶ

ֶער ִאיז ֶהעֶכער פּון ֶדעם ָאְרט. )ָוואִרין ֶדער הֹויִקיר ִאיז ַאזֹוי ִווי 

ין ֶהעֶכער פּון  ין ָאְרט אּון ְצִוויׁשִ ַא ְממּוָצע ְדַהיינּו ִאין ִמיִטין ְצִוויׁשִ

ה. ָוואס  ֶדעם ָאְרט ָוואִרין ֶער ִאיז ַאזֹוי ַא ִמיעּוט ַמְחִזיק ֶאת ַהְמרּוּבָ

ֶסע ִאיז ָגאר ֶדער ֶעק פּון ֶדעם ָאְרט. ָוואס פּון ָדאְרט ֶהעֶכער ִאיז ׁשֹוין 

ער ֶדעם ָקאן ֶדער הֹויֶקער  ָגאר ֵקיין ׁשּום ָאְרט ִניט ַפאְרַהאְנִדין. ִאיּבֶ

ֵזיי ַארֹויס ֶנעֶמען פּון ֶדעם ָאְרט אּון ָזאל ֵזי ְטָראִגין צּו ֶהעֶכער פּון 

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

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

ער ִגיְטָראִגין  ֶדעם ָאְרט(. ָהאּב ִאיְך ֵזיי ִגינּוֶמען אּון ָהאּב ֵזיי ִאיּבֶ

צּו ֶדעם ּבֹוים.

ִמיעּוט  ַא  ַאזֹוי  ָהאּב  ִאיְך  ַאז  ָמה.  ַהְסּכָ ַא  ִאיְך  ָהאּב  ִנְמָצא 

ַא  ִווי  ִנים  ּפָ ַא  ֶער  ָהאט  ֶדעם  ער  ִאיּבֶ )אּון  ה.  ַהְמרּוּבָ ֶאת  ַמְחִזיק 

הֹויֶקער. ָוואִרין ֶער ְטָראְגט אֹויף ִזיְך ִפיל ָוואִרין ֶער ִאיז ִזיְך ַא ִמיעּוט 

ָנה  ַמּתָ עְנק ִאיְך ַאייְך ָדאס ָדאִזיֶגע ּבְ ה( ַהייְנט ׁשֶ ַמְחִזיק ֶאת ַהְמרּוּבָ

ַא  ֵזייֶער  ִגיָוואִרין  ָדאְרט  ִאיז  ִאיְך  ִווי  ַאזֹוי  ַזיין  ָזאְלט  ִאיר  ַאז 

ְמָחה אּון ֵזייֶער ַא ְגרֹויֶסע ֶחְדָוה. ְגרֹויֶסע ׂשִ



בס"ד

 

 

בס"ד

 

 

         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 
פרטים פון זאל אין טעל-ליין קנעפל 3

ה
י
כ
ו
נ
ו
!

דברי פתיחה 
הרה"ח ר' שמעון 

אליהו ברוין 
שליט"א

דעם 
רבי'נס 
משלים

פארציילט און 
אויפגעשפילט 

דורך אינגעלייט 
מחשובי אנ"ש
באגלייט מיט

כלי שיר.

ניגון אויף 
סיפורי מעשיות  

אין גראמען 
געזינגען דורך

חשוב'ע קינדער

דער מעמד איז 
פאר קינדער פון 

כתה ג' ביז  די
בר מצוה, אויך 

פאר ווער עס האט 
נישט געענדיגט 
סיפורי מעשיות

איינטריט )דמי כניסה( 15 ש"ח לכיסוי הוצאות, 
ביי ר' יואל יאראוויטש אדער ביי די ספרים 
פון - אור הנחל - אנשי הצדיק - תפארת 

הנחל ביז אלע פלעצער ווערן פארקויפט.

בס"ד

1

 דעם רבינ'ס  

ליכט      

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

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

טעל-ליין 02-5-3333-72


