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ת ַפאר ַאֶלע ֶלעְכִטיֶגע ִקיְנֶדער. ּבָ ַא גּוְטן ׁשַ

ן,  ַלְמּדָ ְגרֹויֶסער  ַא  ִאיד,  ַא  ֶגעֶווען  ַאָמאל  ִאיז  ֶעס 

ּתֹוָרה  ַסיי  ֶלעְרֶנען,  ַאַסאְך  ֵזייֶער  ֶגעֶקעְנט  ָהאט  ֶער 

ֶער  ִאיז  ֶדעְרצּו  ר,  ִנְסּתָ ּבְ ׁשֶ ּתֹוָרה  ַסיי  אּון  ְגֶלה  ּנִ ּבַ ׁשֶ

ייֶנע ִיחּוס ָהאט  ַעל ַיְחָסן - ַא ׁשֵ ֶגעֶווען ַא ְגרֹויֶסער ּבַ

ֶגעָוואְרן  ט  עְנְטׁשְ ֶגעּבֶ ֶער  ִאיז  ַאזֹוי אֹויְך  ֶגעַהאט,  ֶער 

ר ִאיז ֶער ֶגעֶווען,  ִמיט ַרייְכַקייט, ַא ֶגעַוואְלִדיֶגער עֹוׁשֶ

ער אּון ָנאְך ִריִזיֶגע  ֶער ָהאט ַפאְרָמאְגט ָגאְלד אּון ִזיְלּבֶ

ט ֶגעֶפעְלט. ַפאְרֶמעְגְנס, ֶעס ָהאט ִאים ָגאְרִניׁשְ

ִמיט  ָחה  ּפָ ִמׁשְ ַגאְנֶצע  ִדי  ִאיז  ָטאג,  ְגִריֶנעם  ֵאיין  ִאין 

וואּוְנְדן אּון אֹויְסֶגעֶמעְקט  ֵזייֶעֶרע ַפאְרֶמעְגְנס ַפאְרׁשְ

ן  ֶגעָוואְרן ִאיְנַגאְנְצן. ִאיְך ְגֵלייּב ַאז ַאֶלע ִקיְנֶדער ַכאּפְ

ְגַלייְך פּון ֶוועֶמען ִמיר ֶרעְדן, 

פּון קַֹרח ִאין ִדי ָוואֶכעִדיֶגע 

ה  ְמַגּלֶ ֶזעֶנען  ֲחַז"ל  ה.  ְרׁשֶ ּפַ

ִדי  פּון  ֶגעֶווען  ִאיז  ֶער  ַאז 

אוואּוְסט  ֵאי ָהָארֹון. ִווי ּבַ נֹוׂשְ

ִדי  ֶגעֶווען  ֵלִוי  ֶבט  ׁשֵ ִאיז 

ֶגעְטָראְגן  ן  ָהאּבְ ֶוועְלֶכע 

ִלים,  ּכֵ ַאֶלע  ִמיט  ן  ּכָ ִמׁשְ ִדי 

אּון  ים  ְקָרׁשִ ִדי  ְקָרִסים,  ִדי 

ִלים, ִדי  ן ַא ֵחֶלק ֶגעְטָראְגן ִדי ּכֵ עֶטער ָהאּבְ ּפֶ ֲאָדִנים, ׁשְ

חֹות. ְמנֹוָרה, ִמְזּבְ

ֶדעם  ֶגעְטָראְגן  ן  ָהאּבְ ָוואס  ִדי  פּון  ֶגעֶווען  ִאיז  קַֹרח 

ָארֹון! ָוואס ָדאְרט ִאיז ֶגעֶלעְגן ִדי ְצֵוויי לּוחֹות, פּון ִדי 

ָרֵאל ַפאְרָמאְגט. ַלל ִיׂשְ ֵהייִליְגְסֶטע ָוואס ּכְ

ייֶנע. ַאן ֵאייִניְקל  ַא ִיחּוס ָהאט ֶער ֶגעַהאט ֵזייֶער ַא ׁשֵ

ינּו, אּון ֶדעְרצּו ַאַזא  ה ַרּבֵ פּון ֵלִוי, ֶדער ָקרֹוב פּון מֹׁשֶ

ֵרדֹות  ּפְ הּוְנֶדעְרט  ְדַריי  ַאז  ָזאְגן  ֲחַז"ל  ָוואס  ר,  עֹוׁשֶ

ִדי  ְטָראְגן  ֶגעַדאְרְפט  ן  ָהאּבְ ֶפעְרד,  ַטאְרֶקע  ׁשְ  –

דער  
ריינער קוואל

ִליְסֶלעך פּון ַזייֶנע אֹוְצרֹות!! ׁשְ

ֶער  ַאז  ה,  ַמֲעׂשֶ ַאַזא  לּוְצִליְנג  ּפְ ען  ֶגעׁשֶ ִאיז  ָוואס 

ַגאְנְצן  ִמיְטן  ית  ְחּתִ ּתַ אֹול  ׁשְ ִאין  ַאַרייְנֶגעַפאְלן  ִאיז 

"י ָזאְגט: "ֶער ָהאט  ַפאְרֶמעְגן?! ָלאִמיר ֶזען ָוואס ַרׁשִ

א ֶגעֶווען", ֶער ָהאט ֶגעַהאט ִקְנָאה ִאין ַזיין ָקרֹוב  ְמַקּנֵ

ער ָהאט  ֶדעִריּבֶ יא אּון  ָנׂשִ ֶגעָוואְרן  ִאיז  ָוואס  ֶאְלָצָפן 

עך ַאֶלעס ַפאְרלֹויְרן. ֶער ֶנעֶבּ

ָמל ָהאט  ֲחַז"ל ֶדעְרֵצייְלן אּוְנז )ַסְנֶהְדִרין ק"ו.( ַאז ֶדער ּגָ

ֵהמֹות  ט ַקיין ֶהעְרֶנער, ַא ַזאְך ָוואס ַאֶלע ַחּיֹות אּון ּבְ ִניׁשְ

ען ָנאְכֶדעם ֶווען ַאֶלע ַחּיֹות  ן ָיא. ָדאס ִאיז ֶגעׁשֶ ָהאּבְ

ֶגעקּוֶמען  ֶקעְמל  ֶדער  ִאיז  ֶגעָוואְרן  אְפן  אׁשַ ּבַ ֶזעֶנען 

אּון  ְטן,  עְרְשׁ אֹויּבֶ צּום 

ָהאּב  "ִאיְך  ֶגע'ַטֲעֶנה'ט: 

ֶהעְרֶנער!  ַקיין  ט  ִניׁשְ

ִאיְך  ן,  ָהאּבְ ַחּיֹות  ַאֶלע 

ֶדער  ָהאט  אֹויְך!".  ִוויל 

עֶפער ֶגעָזאְגט "ֶמען  אׁשֶ ּבַ

ִדי  ַנייְדן  ׁשְ ָאּפְ ִאיר  ַדאְרף, 

ִאיז  ַאזֹוי  אֹויְך!",  אֹויֶעְרן 

ַקיין  ָאן  אּון  ֶהעְרֶנער  ַקיין  ָאן  ן  ִליּבְ ֶגעּבְ ֶקעְמל  ֶדער 

אֹויֶער.

ֶוועְלט  ֶער  קַֹרח,  ִמיט  ען  ֶגעׁשֶ ִאיז  ע  ֶזעְלּבֶ ָדאס 

ער  ן א.א.וו. ָאּבֶ ר, ַא ַלְמּדָ ֶגעֶקעְנט ַזיין ַא ְגרֹויֶסער עֹוׁשֶ

ִאיז  ַאֶלעס  ִאים.  פּון  ן  ִליּבְ ֶגעּבְ ט  ָגאְרִניׁשְ ִאיז  ַלייֶדער 

ְנָאה,  ַהּקִ ָזאְגן,  ֲחַז"ל  ִווי  ַאזֹוי  ִקְנָאה,  פּון  ֶגעקּוֶמען 

בֹוד מֹוִציִאין ֶאת ָהָאָדם ִמן ָהעֹוָלם. ֲאָוה, ְוַהּכָ ְוַהּתַ

ִדי  אֹויף  ָנָתן  ר'  פּון  ִטיְקל  ׁשְ ַא  ֶרעְנֶגען  ּבְ ֶוועְלן  ִמיר 

אוואּוְסט ַאז ִדי ַגאְנֶצע ֲעבֹוָדה ָוואס ִמיר  ה. ִווי ּבַ ְרׁשֶ ּפַ

ן ַאֶלעס צּום  טּוֶען אֹויף ֶדער ֶוועְלט ִאיז אֹויְפצּוֵהייּבְ

בס"ד  

 דעםדעם רבינ'ס רבינ'ס    

ליכטליכט            
ַאֶייעֶרע ִקיְנֶדער ָזאְלט ִאיר מֹוִדיַע ַזיין 

ָוואס ָּדא ָהאט ִזיְך ִּגיָטאן )שיהר"ן ר"ט(

קרח קרח )שלח בחו"ל()שלח בחו"ל(  
תשפ"בתשפ"ב
גליון גליון 9898

11

ִאיְך ִוויל ִהיְטן ֵריין 
ַמייֶנע ְקֵלייֶדער,

61

ַכֲעסֹו ׁשּום ַאְכָזִרּיּות ַרק  ַעס לא ִיְפַעל ּבְ א ִלְכַלל ּכַ ּבָ ׁשֶ ּכְ
רֹוֶצה ִלְכעס  דֹול ַעל ֶזה ׁשֶ ַרֲחָמנּות ּגָ ר ָאז ּבְ ּבֵ ה ִיְתּגַ ַרּבָ ַאּדְ

ַרֲחָמנּות. )קיצור ליקו"מ – יח, ב( ַעס ּבְ יק ַהּכַ ְוַיְמּתִ

ט, ָוואס  ִאיְך ְגֵלייּב ִניׁשְ
ָהאְסטּו ֶגעטּון ִמיט 
ְרִטיִסים??! ַמייֶנע ּכַ

ט טּון,   ִאיְך ֶוועל ִאים ָגאְרִניׁשְ
ֶער ִאיז ָנאְך ְקֵליין אּון 

ט ָוואס ֶער טּוט  ֵטייט ִניׁשְ ַפאְרׁשְ
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ֵמִאיר  ר'  ָנאֶמען  ִמיְטן  ִאיד  ַא  ָנָתן  ר'  פּון  ְלִמיד  ּתַ ַא 

צּו  ט  טּוּפְ צּוֶגעׁשְ אֹויְך  ִאים  ָהאט  ֶוועְלֶכער  ְיהּוָדה 

ָפאְרן צּו ר' ָנָתן.

ִזיְך  אּון  ָוואְגן  ַא  ֶגעִדיְנֶגען  ֵזיי  ן  ָהאּבְ צּוַזאֶמען 

ַאַזא  ט  ִניׁשְ ִאיז  ֶעס  ֶרְסֶלב  ּבְ ַקיין  ַארֹויְסֶגעָלאְזט 

ָעה ְצֵוויי  ֵעֶרְך ַא ׁשָ ַווייֶטע ֶוועג, ֶעס ֶנעְמט צּו ָפאְרן ּבְ

ֶגעְטָראְפן  ִזיְך  ָהאט  ֶמעְנְדל  ר'  ֶווען  ָוואְגן.  ַא  ִמיט 

ִמיט ר' ָנָתן אּון ִזיְך ֹאויְסֶגעֶרעְדט ַזיין ַהאְרץ ַאז ַזיין 

ע ָחְכמֹות אּון ֲחִקירֹות  מַֹח ִאיז ִאים פּול ִמיט ַנאִריׁשֶ

ַזייֶנע  ִאין  ָאְנֶגעֵלייְנט  ַלייֶדער  ִזיְך  ָהאט  ֶער  ָוואס 

פּון  ֶדעְרִוויְסט  ִזיְך  ָהאט  ֶער  עָפאר  ּבֶ ָיאְרן,  ִאיְנֶגע 

ֵטייט ִזיְך ַאז ר' ָנָתן ָהאט ִאים  י'ן, ַפאְרׁשְ ֵהייִליְגן ֶרּבִ

יז ר' ֶמעְנְדל ִאיז  ׁשּוָבה, ּבִ ֶגעֶלעְרְנט ַא ֶוועג אּון ַא ּתְ

ֶגעָוואְרן ָגאר ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד.

אֶגעְגְנט  עֶלע ְראּוֵבן ָהאט ֵאייְנָמאל ּבַ "ר ֵלייּבֶ ר' ָנָתן ּבַ

ְדָרׁש  ית ַהּמִ ֶדעם ר' ֶמעְנְדל ִאין ּבֵ

ית.  ַטּלִ ֶדעם  ָאְנטּון  ַעְת'ן  ׁשַ ּבְ

ָגאר  ֶגעֶווען  ִאיז  ֶמעְנְדל  ר' 

אֹויְפֶגעִמיְנֶטעְרט.  אּון  ְפֵרייִליְך 

ַאז  ֶמעְנְדל  ר'  ִאים  ַפאְרֵצייְלט 

ִזיְך  ָהאט  ֶער  ֶווען  ָטאג  ֶיעֶנעם 

ִאיז  ִיְצָחק  ר'  ִמיט  ֶגעְטָראְפן 

ִזיְך  יי  ּבַ ֶגעַפאְלן  ַאזֹוי  ֶגעֶווען  ֶער 

ָהאט  ֶער  ַאז  ָחְכמֹות[  ַזייֶנע  ]פּון 

ָאְנצּוטּון  ט  ִניׁשְ ֶמער  ַלאְנט  ֶגעּפְ

רח"ל,  ין  ִפּלִ ּתְ אּון  ית  ַטּלִ ַקיין 

יְקט  צּוֶגעׁשִ ִאים  ָהאט  ֶטער  עְרׁשְ אֹויּבֶ ֶדער  ער  ָאּבֶ

ִוויְסן  ֶגעָלאְזט  ִאים  ָהאט  ָוואס  ִיְצָחק  ר'  ֶדעם 

ֶגעַמאְכט  ָאּפְ ֶער  ָהאט  ִאיד',  'ְקלּוֶגער  ֶדעם  ֶוועְגן 

ִמיט  ְטֶרעְפן  ִזיְך  ֶוועט  ֶער  יז  ּבִ ַוואְרְטן  צּו  ִזיְך  יי  ּבַ

ַטאֶקע  ִאים  ָנָתן  ר'  ָהאט  ם  ַהׁשֵ ֵעֶזר  ּבְ אּון  ָנָתן  ר' 

אּון  ן  ַפאְרִפיֶרעִניׁשְ ַזייֶנע  פּון  ט  ֶלעּפְ ַארֹויְסֶגעׁשְ

ן ְלֵנַצח ְנָצִחים. ִאים ֶגעַראֶטעֶוועט ָדאס ֶלעּבְ

ר'  ֶדער  ה  ְזִכּיָ ְגרֹויֶסע  ָוואְסַפאַרא  ִוויְסן  ִאיר  ִוויְלט 

אֹויף  ְך  ֶהְמׁשֵ ֶגעֶווען?  זֹוֶכה  סֹוף  צּום  ָהאט  ֶמעְנְדל 
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ַא ְקלּוֶגער ִאי�
ֶגעּבֹויְרן  ִאיז  ַלאִדיִזין,  פּון  ֶמעְנְדל  ר'  ד  ְמַלּמֵ ֶדער 

ע  ִמְתַנְגִדי'ׁשֶ ַא  ִאין  אֹויְפֶגעַוואְקְסן  אּון  ֶגעָוואְרן 

ִזיְך  ֶער  ָהאט  ִקיְנֶדער  פּון  ד  ְמַלּמֵ ַאְלס  ָחה.  ּפָ ִמׁשְ

ִאיֶנעם  ֶרְסֶלב  ּבְ פּון  ן  ַחּזָ ִיְצָחק  ר'  ִמיט  אֶגעְגְנט  ּבַ

ִדי  ִמיט  ֶגעֶלעְרְנט  ָהאט  ֶמעְנְדל  ר'  וואּו  ֶדעְרְפל 

ִקיְנֶדעְרֶלעְך.

ִיְצָחק  ר'  ֶדער  ֶגעֶווען  ֶער  ִאיז  ָזאֶגער',  'גּוט  ַא 

גּוט  ַא  עס  ֶעּפֶ ֶגעַהאט  ֶער  ָהאט  ַאֶלעָמאל 

ֶיעְצט  ַארּוִמיֶגע.  ַזייֶנע  ַמאְכן  ְפֵרייִליְך  צּו  ֶוועְרְטל 

ֵטייט ִזיְך ַאז  אֶגעְגְנִדיג ִזיְך ִמיט ר' ֶמעְנְדל, ַפאְרׁשְ ּבַ

אּון  ַפאְרִגיֶנען  ִאים  ֶער  ָהאט  ַצחּות  ָבר  ּדָ ַא  עס  ֶעּפֶ

מּוֶעס  ְגַלייְך ֶדערֹויף ִציט ר' ִיְצָחק ַווייֶטער ֶדעם ׁשְ

ער ִאין  יְסט ְקלּוג, ָאּבֶ אּון ָזאְגט צּו ר' ֶמעְנְדל: "דּו ּבִ

ֶרְסֶלב ֶגעִפיְנט ִזיְך ֵאייֶנער ָוואס ִאיז ֶמער ְקלּוֶגער  ּבְ

פּון ִדיר!"

ְפֶרעְגט  ִאיד?"  ֶדער  ִאיז  "ֶווער 

ר' ֶמעְנְדל ִמיט וואּוְנֶדער. 

ִיְצָחק  ר'  ֶעְנְטֶפעְרט  ָנָתן!"  "ר' 

ן.  ַחּזָ

ּבּור  ּדִ ֶדער  ַאַריין  גּוט  ִאיז  ֶעס 

ָהאט  ֶער  ֶמעְנְדל,  ר'  ִאין 

ַטאֶנען ַאז ֶדער ר' ִיְצָחק  ַפאְרׁשְ

ט ַקיין ַנאר,  ִאיז אֹויְך ַווייט ִניׁשְ

ִאיד,  ְקלּוֶגער  ַא  ַגאְנץ  ִאיז  ֶער 

'ֶדער  ָנָתן,  ר'  ֶדעם  ִמיט  ְטֶרעְפן  ֵזייֶער  ִזיְך  ִוויל  ֶער 

ְקלּוֶגער ִאיד'.

קּוֶמען  ָטאג  ֶיעְדן  ַדאְרף  ֶמען  ֶווען  ְזַמן  ַא  ִאיְנִמיְטן 

ִאיז  ִקיְנֶדעְרֶלעְך  ִדי  ִמיט  ֶלעְרֶנען  אּון  ֵחֶדר  ִאין 

ֶרְסֶלב,  ּבְ ַקיין  ַאֶוועְקצּוָפאְרן  ֶמעְגִליְך  ט  ִניׁשְ ָדאְך 

ִזיְך  צּו  ְטַראְכט  ַצייט',  ַסח  ּפֶ יז  ּבִ ַוואְרְטן  'ָלאִמיר 

ַסח,  יז ּפֶ ּבִ ר' ֶמעְנְדל. ֶער ָהאט ַטאֶקע צּוֶגעַוואְרט 

ין, ָהאט  ַאֵהייְמקּוֶמעְנִדיג צּו ַזיין ֵהיים ִאין טּוְלְטׁשִ

צּו  ַדאְרף  ֶעס  ִווי  טֹוב  יֹום  ֶדעם  ַראֶוועט  ֶגעּפְ ֶער 

אֶגעְגְנט ִאין ַגאס  ַסח ָהאט ֶער ּבַ ַזיין, חֹול ַהּמֹוֵעד ּפֶ

  
  דעםדעם

רבי'נס  רבי'נס  לייטלייט



ְׁשַוואְרֶצע ִציִצית ַּפאְסן

ִוויל ִאיְך  ֵגייט ַּפְרַׁשת ְׁשַלח )ִאין חו"ל(  ָוואְך  ִדי  ִווי  ַאזֹוי 

ְּפָרִטית  ַהְׁשָּגָחה  ִאיְנֶטעֶרעַסאְנֶטע  ַאן  ָגאר  ֶדעְרֵצייְלן 

ַמֲעֶׂשה ָוואס ַמיין ַטאֶטע ָהאט ִמיר ַפאְרֵצייְלט.

ִאיז  ֶער  ַאֶמעִריֶקע,  ַקיין  ֶגעָפאְרן  ִאיז  ַטאֶטע  ַמיין 

ָאְנֶגעקּוֶמען ִאיְנִמיְטן ַנאְכט ִאין ִוויִליַאְמְסּבּוְרג. ֶער ָהאט 

ָדאַלאר, אּון  ְדַריי  ְצֵוויי  ִווי  ֶמער  ִזיְך  ִמיט  ֶגעַהאט  ִניְׁשט 

ֶעְטִליֶכע ְׁשָקִלים. ֵזיין ְּפַלאן ִאיז ֶגעֶווען ַאז ֶער ַדאְרף ִזיְך 

ְטֶרעְפן ִמיט ֶעְטִליֶכע ִאיְדן ָוואס ַדאְרְפן ִאים ֶגעְּבן ֶגעְלט, 

ֶעֶּפעס  ָהאְּבן  ׁשֹוין  ֶער  ֶוועט  ְטֶרעְפן  ֵזיי  ֶוועט  ֶער  ֶווען 

ַטאְׁשן ֶגעְלט.

ִזיְך  ֶער  ָהאט  ַפאְרָטאְגס  ֶעְרְׁשְטן  ֶדעם 

ִאין  ִאיד  ַא  ִמיט  ְטֶרעְפן  ֶגעַדאְרְפט 

ְפֶלעְטּבּוש )ֶפעְרִציג ִמינּוט ֶוועג פּון 

ְׁשֵטייט  ֶער  ִוויִליַאְמְסּבּוְרג( 

ֶעס  ַאֵזייֶגער,  ִפיְנף  אֹויף 

ַנאְכט  ֵטֵבת  ַא  ֶגעֶווען  ִאיז 

ֶמען  ֶווען  ַקאְלט,  ֶגעְפרֹויְרן 

ִפיס  ֵאיין  ִמיט  ָנאר  ְטֶרעט 

ַארֹויס ְׁשִּפיְרט ֶמען ַאז ִדי ָנאז 

ַפאְלט ַאָראּפ פּון ֶקעְלט!

טֹוֵבל  ַא  ַכאְּפט  ַטאֶטע  ַמיין 

ֶלעְצֶטע  ִדי  ִמיט  ִמְקֶוה,  ִאין 

ָוואס  ָדאַלאְרן  ַּפאִּפיֶרעֶנע 

ִמְקֶוה  פּון  ַארֹויס  קּוְמט  ֶער  ֶגעַהאט,  ִזיְך  ִמיט  ָהאט  ֶער 

ִאיְך  ֵגיי  ִוויַאזֹוי  עֹוָלם,  ֶׁשל  'ִרּבֹונֹו  ִזיְך:  צּו  ְטַראְכט  אּון 

ָאְנקּוֶמען ַקיין ְפֶלעְטּבּוש?' ַקיין ֶנֶפׁש ַחי' ִאיז ִניְׁשט ַארּום 

ִאים, ֶער ָהאט ֲאִפילּו ִניְׁשט פּון ֶוועם צּו ָּבאְרְגן ֶגעְלט ַפאר 

ַא ֶטעְקִסי. ָאֶּבער ַאזֹוי ִווי ַמיין ַטאֶטע ִאיז ַא ְּבֶרְסֶלֶב'ער 

ָחִסיד אּון ֵווייְסט ָּברּוְך ַהֵׁשם פּון ֶדעם ֶרִּבי'ְנס ַּבאוואּוְסֶטע 

ֵּבית  פּון  ַזייט  ַא  ִאין  ִזיְך  ְׁשֶטעְלט  ֶער  ְּתִפָּלה,  פּון  ֵעָצה 

ַהִּמְדָרׁש אּון ֶּבעט פּון ַּבאֶׁשעֶפער ֶער ָזאל ִאים ַּבאְגִליְקן 

ְּדַבר  ַא  ַפאר  ָיאְרק  ְניּו  ַקיין  ֶגעקּוֶמען  ִאיז  ֶער  ֶוועג,  ַזיין 

ִמְצָוה, "ַּבאֶׁשעֶפער ֶהעְלף, ִאיְך ִוויל ֵגיין ַקיין ְפֶלעְטּבּוש, 

מיין מיין 
מעשה'לעמעשה'לע

דער באשעפער באווייזט וואונדער
פאר זיינע ליבע קינדער

ְטֶרעף ִמיר ַא ֶוועג".

ֶלעְקֶטעְרס  ִדי  ַהִּמְדָרׁש,  ֵּבית  ִאין  ַאַריין  ְׁשַּפאִציְרט  ֶער 

ֶזעֶנען  ֶלעְמְּפֶלעך  ֶעְטִליֶכע  חּוץ  ַפאְרָלאְׁשן  ֶזעֶנען 

ִוויְנְקל  ֵאיין  ִאין  ָנאר  ֵלייִדיג  ֶזעֶנען  ֶּבעְנק  ִדי  ָאְנֶגעִציְנְדן. 

פּון ׁשּול ִזיְצט ַאן ִאיְנֶגעְרַמאן ִאיֶּבער ַא ֻחָּמׁש, ִמיר ֶוועְלן 

ִאים רּוְפן ר' ַיֲעקֹב, ֶער ִגיְּבט ָׁשלֹום ַפאר ַמיין ַטאְטן, ַמיין 

ֶאְפָׁשר  ֵווייְסט  ְפֶרעְגט ִאים? "ִדי  ֶעְנְטֶפעְרט, אּון  ַטאֶטע 

ַדאְרף  ִאיְך  ְפֶלעְטּבּוש?  ַקיין  ָאְנקּוֶמען  ֶקען  ִאיְך  ִוויַאזֹוי 

ר'  ַגאס".  ֶדעם  אּון  ֶדעם  צּו  ָאְנקּוֶמען 

ַיֲעקֹב ַוואְרט ִניְׁשט ַקיין ִמינּוט אּון ָזאְגט: 

"ִאיְך ָפאר ַארֹויס פּון ָדא ִאין ֶצען ִמינּוט 

ּבֹוי  ִאיְך  ַגאס,  ֶדעם  צּו  ַארּום 

ָדאְרְטן ַא ִּבְנָין!". 

ְּתִפָּלה  ַמיין  ִאיז  ְׁשֶנעל  ַאזֹוי 

ָאְנֶגענּוֶמען?  ֶגעָוואְרן 

ֶעֶבד  ֱאִליֶעֶזר  ַּביי  ִווי  ַאזֹוי 

ַדאְרף  ַקאר  "ַמיין  ַאְבָרָהם! 

ֶצען  ָכאְטׁש  ַוואֶרעֶמען  ִזיְך 

ִאיז  ֶקעְלט  ִדי  ַווייל  ִמינּוט, 

ַוואֶרעם," ָזאְגט  ַזיין  אּוְמֶדעְרְטֶרעְגִליך, ֶדער אֹויָטא מּוז 

ר' ַיֲעקֹב: "ַאזֹוי ַכאּפ ִאיְך ַאַריין ֶעְטִליֶכע ִמינּוט ּתֹוָרה ַפאר 

ֶדער זּון ַׁשייְנט אֹויף".

ֶעְנְדִליְך ִזיְצט ֶמען ִאין אֹויָטא, ֶמען ַמאְכט ִזיְך ַּבאְקֶוועם, 

אּון  ֶער קּוְמט  וואּו  פּון  ִאים  ֶדעְרֵצייְלט  ַטאֶטע  ַמיין  אּון 

ִניְׁשט  ַאז  ֶגעֶׁשען  ִאיז  ֶעס  ְּפָרִטית  ַהְׁשָּגָחה  ָוואְסַפאַרא 

ֶטעְקִסי  ַא  ֶנעֶמען  צּו  ָדאַלאר  ָּפאר  ִדי  ִזיְך  ַּביי  ָהאְּבְנִדיג 

ָהאט ֶער ָדא ֶגעְטָראְפן ַא ֶוועג ַמָּמׁש ִּביז צּום ַאְדֶרעס.
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י ָהאט ֶדעְרֵצייְלט ה ָוואס ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרּבִ ~ ִדי ְצֵווייֶטע ַמֲעֶשׂ

ְׁשמּוֶעס  ֶדער  ֲהָנָאה.  ָהאט  אּון  אֹויס  ֶהעְרט  ַיֲעֹקב  ר' 

ָוואס  נֹוְׂשִאים  גּוֶטע  ַאֶלע  אּון  ֱאמּוָנה  ֶוועְגן  ִזיְך  ִציֶעט 

ְצֵוויי ִאיְדן ֶקעֶנען ֶרעְדן אֹויְפן ֶוועג. ַפאְרֵצייְלט ר' ַיֲעֹקב 

ָדאְרט  ִּבין  ִאיְך  ְפֶלעְטּבּוש,  ַקיין  ֶיעְצט  ָפאר  ִאיְך  ַאזֹוי, 

ַאז  ּבֹויֶעט,  ֶמען  ָוואס  ִּבְנָיִנים  ַנייֶע  אֹויף  אֹויְפֶזעֶער  ַאן 

דּו ִוויְלְסט ֶקעְנְסטּו ֶיעְדן ַפאְרָטאְגס ִזיְך ִמיְטַכאְּפן, ִאיְך 

ָפאר ַארֹויס ִאין ֶדעם ַצייט, ָאֶּבער ָלאִמיר ִדיר ַפאְרֵצייְלן 

ָדאְרט  ַּפאִסיְרט  ִמיר  ִמיט  ָהאט  ָוואס  ְׁשֹטויֶנעְנד  ֶעֶּפעס 

ִאין ֵאייֶנע פּון ִדי ִּבְנָיִנים ָוואס ִאיְך ּבֹוי.

ִזיְך  ָהאּב  "ִאיְך  ַיֲעקֹב:  ר'  ַפאְרֵצייְלט 

ָפאְרֶגענּוֶמען ַאז ֲאִפילּו ֶווען ִאיך 

ִאיְך  ֶוועל  ַאְרֶּבעט  ֶדער  צּו  ֵגיי 

ָוואֶלעֶנע  ַא  ִמיט  ֵגיין  ַאֶלעָמאל 

ֶהעְמד,  ַמיין  אֹויף  ָקָטן  ַטִּלית 

ְטָראץ ָוואס ִאיְך ֵגיי ָדאְרט ָאְנֶגעטּון 

ּגֹוי,  ַא  ִווי  ִּכְמַעט  אֹויס  ֶזע  ִאיְך  אּון 

ֶוועְגן ִדי ַאְרֶּבעְט'ס ְקֵלייֶדער ָוואס ֶעס 

ָאְרט,  ַאַזא  אֹויף  ֵגיין  צּו  ִזיְך  ַפאְרַלאְנְגט 

ִאיְך  ֶגעּב  ָדאס  ָקָטן  ַטִּלית  ֶדעם  ָאֶּבער 

ִניְׁשט אֹויף. ַמייֶנע ֶחְבָרה ַארּום ִמיר ָהאְּבן פּון 

ַפאר  ִניְׁשט  ֶזע  ִאיְך  ָאֶּבער  ְׁשֶּפעְטן,  צּו  ָוואס 

ִוויְכִטיג צּו ֶהעְרן ָוואס ֵזיי ָהאְּבן צּו ָזאְגן אֹויף ִמיר.

ר' ַיֲעֹקב ִגיְּבט ִמיר צּו ַפאְרְׁשֵטיין ַאז ִדי ִּבְנָיִנים ָוואס ֶער 

ּבֹויט ְׁשֵטייט ִאין ַא ַגאס ָוואס ִאיז ֶגעִמיְׁשט, ֶעס וואֹויֶנען 

ָדאְרְטן ִאיְדן אּון ְלַהְבִּדיל אֹויְך ִניְׁשט ִאיְדן. 

ֶגעְׁשַטאֶנען  ִּבין  ִאיְך  ֶווען  ַּפאִסיְרט,  ֶעס  ָהאט  ָטאג  ֵאיין 

אֹויף ִדי הֹויֶכע ְשָׁטאְקן פּוֶנעם ַהאְלּב ֶגעּבֹויְטן ִּבְנָין אּון, 

ֶעְטִליֶכע!!  ַאָראְּפֶגעַפאְלן  ִּבין  ִאיְך  ְטַראך................. 

ְׁשָטאק!! ִּביז צּו ֶדער ֶעְרד!!

אּון  ֶפעְנְסֶטער  פּון  ַארֹויס  קּוְקט  ִאיֶּבער  ֶקעְגן  ָׁשֵכן  ַא 

ֶער  ָאֶּבער  ְּבלּוט,  ַטייְכל  ַא  ִאין  ִליְגט  ֵאייֶנער  ִווי  ֶזעט 

ַזייֶנע  ָזאְלן  ּגֹוי,  ַא  ִמֵּמיָלא  ָדאְך  'ְס'ִאיז  ִזיְך  צּו  ְטַראְכט 

ְׁשֶנעל  ַגאְנץ  ִאים...'  ַפאר  ָזאְרְגן  ִזיְך  ִמיְטַארֶּבעֶטעְרס 

ַּבאֶמעְרְקט ֶער ְקָלאר ִדי ְׁשַוואְרֶצע ַּפאְסן פּון ִדי ָוואֶלעֶנע 

ִציִצית! אֹוי ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ַא ִאיד ִאיז ֶנעֶּבעך ִּביֶטער 

ֶצעְקַלאְּפט! ֶער ַכאְּפט ֶדעם ֶטעֶלעָפאן ִמיט ֵאיין ָאֶטעם 

ִניְׁשט  ָהאט  ֶעס  ֶּבָהָלה.  ַא  ִמיט  'ַהָּצָלה'  ָאן  רּוְפט  אּון 

ִאיְנֶגעַלייט  ֶעְטִליֶכע  ֶווען  ִמינּוט  ַהאְלֶּבע  ַקיין  ֶגענּוֶמען 

ֶגעֶווען  ַלייֶדער  ִאיז  ֶוועְלֶכע  ַיֲעֹקב  ר'  ַּבאַהאְנְדְלט  ָהאְּבן 

ְצִוויְׁשן ֶלעְּבן אּון טֹויט.

ְקִריִטיְׁשן  ַא  ִאין ָגאר  ִאין ְׁשִּפיָטאל  ָאְנקּוֶמעְנִדיג 

ַמָּצב, ָהאְּבן ִדי ָדאְקטֹויִרים ֶפעְסט ֶגעְׁשֶטעְלט 

ַאז ֶווען ֶער ָוואְלט ִניְׁשט ֶגעָוואְרן ַּבאַהאְנְדְלט 

ַפאְלן  ָנאְכן  ִמינּוט  ְצֵוויי  ֶעְרְׁשֶטע  ִדי  ִאין 

ֶגעֶווען  ְוָׁשלֹום  ַחס  ׁשֹוין  ֶער  ָוואְלט 

ַּבאֶדעְקט ִמיט ַא ַווייְסן ַלייֶלעך.

ר' ַיֲעֹקב ְּבַׁשַעְת'ן ִפיְרן ֶדעם אֹויָטא ַקיין 

ְפֶלעְטּבּוש ֶנעְמט ַארֹויס פּון ַטאׁש ַא ִּביְלד 

אּון ַווייְזט ַפאר ַמיין ַטאֶטע ִוויַאזֹוי ֶיעֶנע 

ֶטעג ִאין ְׁשִּפיָטאל ִאיז ַזיין ָקאּפ ֶגעֶווען 

ָאְנֶגעְּבָלאְזן ְגֶרעֶסער ִווי ַא ְגרֹויֶסע רֹויֶטע ֶמעָלאן. 

ֶעס ָהאט ֶגענּוֶמען ַפאר ר' ַיֲעֹקב ֶעְטִליֶכע ֳחָדִׁשים ִּביז ֶער 

ִזיְך אֹויְפֶגעֶוועְקט אּון צּוִּביְסֶלעְך ֶגעקּוֶמען צּו ִדי  ָהאט 

ּכֹוחֹות אּון ָדאס אּוְמְגלֹויְּבִליֶכע ָהאט ִמיְטן אֹויֶּבעְרְׁשְטְנס 

ַזייֶנע  ֵגייט ֶער אֹויף  ִהיְלף ַּפאִסיְרט, ַאז ַהייְנט צּוָטאְגס 

ֵאייֶגעֶנע ֶגעזּוְנֶטע ִפיס אּון ִפיְרט ַווייֶטער ַזיין ֵסֶדר ַהּיֹום 

ֶער  ָוואס  ָנאְכֶדעם  ֶׁשעֶנער,  ַאַסאְך  ָנאְך  אּון  ַאָמאל  ִווי 

ָהאט צּוִריְקַּבאקּוֶמען ַזיין ּגּוף אּון ְנָׁשָמה, ַאְלס ִאין ְזכּות 

פּון ֶדעם ָוואֶלעֶנעם ִציִציְת'ל אֹויְפן ֶהעְמד!

האסט א מעשה'לע?!
1-518-329-9149 קנעפל #5

02-5-3333-72
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י ָהאט ֶדעְרֵצייְלט ה ָוואס ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרּבִ ~ ִדי ְצֵווייֶטע ַמֲעֶשׂ

ֶמֶלְך.  ַא  ִגיֶווען  ִאיז  ֶעס  אּון  ַהּיֹום  ַוְיִהי 
אַלאִצין  ּפַ ִגיּבֹויִאיט  ִזיך  ָהאט  ֶמֶלְך  ֶדער 
ִאים  ִאיז  ָדאְרט  ָוואְרן  ַים.  ֶדעם  אֹויף 
ַים  ֶדעם  פּון  ַאִויר  ֶדעם  ַמֲחַמת  ִגיֶפעְלן 
אּון  ָדאְרִטין.  ֵגייֶען  יִפין  ׁשִ ִדי  ַמְחַמת  אּון 
ת ֵקיֶסר ִאיז ִגיַגאְנֶגען אֹויף ֶדעם ַים.  ִדי ּבַ
אַלאץ  אּון ִאיז ִגיקּוֶמען ָנאהְנט צּו ֶדעם ּפַ
ִליק  ּבְ ַא  ָהאט  ֶמֶלְך  ֶדער  ֶמֶלְך.  ֶדעם  פּון 
יף ֵגייט ָאן  ִגיָטאן. ָהאט ֶער ִגיֶזעְהן ִווי ִדי ׁשִ
ן ִניט  ִריִדיְרׂש אּון ֶעס ִאיז ָדאְרט ֵקיין ֶמעְנׁשְ
טֹוֶעה.  ִזיְך  ִאיז  ֶער  ִגיֵמייְנט  ֶער  ָהאט  ָדא 
ָזאְלן  ֵזיי  ן  ֶמעְנׁשְ ַזייֶנע  ִגיֵהייִסין  ֶער  ָהאט 
ין ֵזיי אֹויְך ִגיֶזעְהן. אּון ִזי ִאיז  קּוִקין ָהאּבִ
ָהאט  אַלאץ.  ּפַ ֶדעם  צּו  ִגיקּוֶמען  ָנאְהְנט 
ב ִגיֶווען. ָוואס טֹויג ִאיר ֶדער  ִזי ִזיְך ְמַייׁשֵ
ין ִזיְך אּום צּו  אַלאץ. אּון ָהאט ָאן ִגיהֹויּבִ ּפַ
יְקט אּון ֶמָהאט  ֶקעִרין. ָהאט ֶדער ֶמֶלְך ִגיׁשִ
ִזי  ָהאט  ֶער  אּון  ְקִריק.  ִגיֶקעְרט  אּום  ִזי 

טּוב ַאַריין. ַראְכט צּו ִזיְך ִאין ׁשְ ִגיּבְ

אּון ֶדער ֶמֶלְך ָהאט ִניט ִגיַהאט ֵקיין ַווייּב 
ין.  ָוואְרן ֶער ָהאט ִזיְך ִניט ִגיָקאְנט צּו ְקלֹויּבִ
ָוואְרן ִדי ָוואס ֶער ָהאט ִגיָוואְלט ָהאט ִאים 
אֹויְך.  ֶקעְרט  ַפאר  ַאזֹוי  אּון  ִגיָוואְלט  ִניט 
ת ֵקיֶסר ִאיז צּו ִאים ִגיקּוֶמען. ָהאט  ִווי ִדי ּבַ

ֶוועִרין  ׁשְ ִאיר  ַאז ֶער ָזאל  ִגיָזאְגט.  ִאים  ִזי 
ֶוועט  יז ֶער  ּבִ ִריִרין  ָאן  ִניט  ִזי  ַאז ֶער ָזאל 
וואֹויְרן.  ִדין. ָהאט ֶער ִאיר ִגיׁשְ ִזי ֶנעֶמען ּכַ
ָהאט ִזי ִאים ִגיָזאְגט. ַאז ֶעס ִאיז ֶרעְכט. ַאז 
יף אּון ָזאל ִזי  ֶער ָזאל ִניט ֶעֶפעֶנען ִאיר ׁשִ
יף ָזאל ַאזֹוי ְשֵטיין  ִניט ָאן ִריִרין. ָנאר ִדי ׁשִ
ֵדי  ּכְ ַחתּוָנה.  ֶדער  ִאין  יז  ּבִ ַים  ֶדעם  אֹויף 
ַאֶלע ָזאְלן ֶזעְהן ֶדעמּוְלט ִווי ִפיל ְסחֹוָרה 
ָזאְגן.  ִניט  ִמָזאל  ֵדי  ּכְ ַראְכט.  ִגיּבְ ָהאט  ִזי 
ה פּון ֶדעם  ַאז ֶער ָהאט ִגינּוֶמען. ֵאיין ִאׁשָ

ַמאְרק. ָהאט ֶער ִאיר ַאזֹוי צּו ִגיָזאְגט.

ַאֶלע  צּו  ין  ִריּבִ ִגיׁשְ ָהאט  ֶמֶלְך  ֶדער  אּון 
ְמִדינֹות ַאז ֵזיי ָזאִלין ַאֶלע קּוֶמען אֹויף ֶדער 
אַלאִצין  ַחתּוָנה. אּון ָהאט אֹויס ִגיּבֹויֶעט ּפַ
ִגיֵהייְסן  ָהאט  ִזי  אּון  ֶוועִגין.  ִאיִריט  פּון 
אִניס. ַאז  ּפַ ֶרעְנֶגען ֶעֶלעף  ּבְ ַאז ִמָזאל ִאיר 
ֶמֶלְך  ֶדער  ָהאט  ַזיין.  ִאיר  ִמיט  ָזאִלין  ֵזיי 
ֶעֶלעף  יְקט  ִגיׁשִ ִאיר  ֶמען  ָהאט  ִגיֵהייְסן. 
ֶטעְכֶטער.  ָררֹות  ׂשְ ְגרֹויֶסע  ֵזייֶער  אִניס  ּפַ
ִאיְטִליֶכער  ִגיּבֹויֶעט  אֹויס  ִמ'ָהאט  אּון 
ִזי ָהאט  אזּוְנֶדעִרין. אּון  ּבַ ַא  אַלאץ  ּפַ ֵאיין 
אּון  אַלאץ.  ּפַ אזּוְנֶדעִרין  ּבַ ַא  ִגיַהאט  אֹויְך 
ִזיְך צּו ִאיר צּום הֹויף קּוֶמען.  ֵזיי ְפֶלעִגין 
יר. אּון ֵזיי  ֵלי ׁשִ יִלין אֹויף ּכְ ּפִ ְפֶלעִגין ֵזיי ׁשְ

עס איז געווען א מלך, דער מלך האט געבויט

פאלאצן אויפן ים.
ֶדער ֶמֶלְך ֶדער ֶמֶלְך 
אּוןאּון ֶדער ֵקייֶזער ֶדער ֵקייֶזער  

~~22~~
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ן  אִניס. ָהאּבְ ֶדער ַווייל ִדי ֶפעִטיר פּון ִדי ּפַ
ִריוו ִניט פּון  ין ֵקיין ׁשּום ּבְ ִגיֶזעְהן ֵזיי ָהאּבִ
ִריוו אּון ֶמען  יִקין ּבְ ֵזייֶעֶרע ֶטעְכֶטער. ֵזיי ׁשִ
ִזיְך  ֵזיי  ין  ָהאּבִ ָאּפ.  ִניט  ָגאר  ֵזיי  ט  ַרייּבְ ׁשְ
ִגיָפאִרין  ַאֶלע  ֶזעֶנען  אּון  ין.  ִגיהֹויּבִ אֹויף 
ֵאייֶנעם  ִגיפּוֶנען  ִניט  ין  ָהאּבִ אּון  ֵזיי.  צּו 
ֵזייֶער  ֵזיי  ֶזעֶנען  ֶטעְכֶטער.  ֵזייֶעֶרע  פּון 
ֶדעם  ִגיָוואְלט  ֵזיי  ין  ָהאּבִ ִגיָוואִרין.  רֹוֶגז  ּבְ
ִגיֶווען  ֶזעֶנען  ֵזיי  ָוואְרן  יִקין.  ׁשִ ַפאר  ֶמֶלְך 
ב  ין ִזיְך ְמַייׁשֶ ֵרי ְמלּוָכה. ָנאר ֵזיי ָהאּבִ ִדי ׂשָ
ִגיֶווען. ָוואס ִאיז ֶדער ֶמֶלְך ׁשּוְלִדיג ַאז ֶעס 
יִקין. ֶדער ֶמֶלְך ִאיז  ָזאל ִאים קּוֶמען ַפאר ׁשִ
ן ֶמען ָזאל ִאים  ִליּבְ ָדאְך ֵאיין אֹוֵנס. ִאיז ִגיּבְ
ָזאל  ֶמען  אּון  ְמלּוָכה  ֶדער  פּון  ָזאִגין  ָאּפ 
ן. ָהאט ֶמען ִאיהם ַמֲעִביר  ִאים ַפאר ְטַרייּבְ
ן. ִאיז  ִגיֶווען אּון ֶמען ָהאט ִאים ַפאר ְטִריּבְ

ֶער ִזיְך ַאֶוועק ִגיַגאְנֶגען.

ת ֵקיֶסר ָוואס ִזי ִאיז ַאְנְטלֹויִפין  אּון ִדי ּבַ
יף.  ׁשִ ֶדער  ִמיט  ִגיַגאְנֶגען  ִאיז  ִגיָוואִרין 
ִדי  ט  ִגיַחאּפְ אֹויף  ִזיְך  ין  ָהאּבִ ָנאְך  ֶדער 
ן ִמיט  ין ִוויֶדער ָאן ִגיהֹויּבְ אִניס. אּון ָהאּבִ ּפַ
ֵזיי  ָוואִרין  ְפִריר,  ִווי  ַאזֹוי  יְלן  ּפִ ׁשְ צּו  ִאיר 
יף ִאיז ׁשֹוין  ן ִניט ִגיוואּוְסט ַאז ִדי ׁשִ ָהאּבְ
ָנאְך  אְרִטין.  ּבָ ֶדעם  פּון  ִגיַגאְנֶגען  ַאֶוועק 
ִזיְך  ָלאִמיר  ִגיָזאְגט  ִאיר  ֵזיי  ין  ָהאּבִ ֶדעם 
אּום ֶקעִרין ַאֵהיים. ָהאט ִזי ֵזיי ִגיֶעְנֶפעְרט. 
ָנאְך  ֶדער  יְסל.  ַאּבִ ָדא  ַזאִמין  ָנאְך  ָלאִמיר 
טּוֶרעם ִוויְנט.  ט ַא ׁשְ ָהאט ִזיְך אֹויף ִגיַחאּפְ
ין ֵזיי ִגיָזאְגט ָלאִמיר ִזיְך אּום ֶקעִרין  ָהאּבִ
יף  ַאֵהיים. ָהאט ִזי ֵזיי אֹויס ִגיָזאְגט ַאז ִדי ׁשִ
ִאיז ׁשֹוין ַלאְנג ַאֶוועק ִגיַגאְנֶגען פּון ֶדעם 
ין ֵזיי ִזי ִגְפֶרעְגט ָנאְך ָוואס  אְרִטין. ָהאּבִ ּבָ
ִזי  ִגיָזאְגט  ִזי  ָהאט  ִגיָטאן.  ָדאס  ָהאְסטּו 
יף  ָהאט מֹוָרא ִגיַהאט ָטאֶמער ֶוועט ִדי ׁשִ
טּוֶרעם  ׁשְ ֶדעם  ַמְחַמת  ֶוועִרין  ָראִכין  ּבְ צּו 

יְלט. ּפִ ין ִזיְך ִמיט ִאיר ִגיׁשְ ָהאּבִ

ַאָמאל ָהאט ִזי צּו ֵזיי ִגיָזאְגט. ִזי ִוויל ִמיט 
ֵזיי ֵגיין אֹויף ֶדעם ַים. ֶזעֶנען ֵזיי ִמיט ִאיר 
יְלט.  ּפִ ין ֵזיי ִזיְך ָדאְרט ִגיׁשְ ִגיַגאְנֶגען ָהאּבִ
ד  ָהאט ִזי צּו ֵזיי ִגיָזאְגט. ִזי ֶוועט ֵזיי ְמַכּבֵ
ַזיין ִמיט גּוִטין ַוויין ָוואס ִזי ָהאט. ָהאט ִזי 
ן פּון ֶדעם ַוויין ָוואס ִאיז ִגיֶווען  ֵזיי ִגיֶגעּבְ
יּכֹור ִגיָוואֶרען.  יף. ֶזעֶנען ֵזיי ׁשִ ִאין ֶדער ׁשִ
ֶזעֶנען  אּון  ִגיַפאִלין  ַאִניֶדער  ֶזעֶנען  אּון 
ן ִליִגין. ִאיז ִזי ִגיַגאְנֶגען אּון ָהאט  ִליּבְ ִגיּבְ
יף. אּון ָהאט צּו ָלאְזט ִדי  אֹויף ִגיּבּוְנְדן ִדי ׁשִ
ַלייִוויְנְטן אּון ִאיז ַאְנְטלֹויְפן ִגיָוואִרין ִמיט 
ַזייֶנע ַלייט  יף. אּון ֶדער ֶמֶלְך ִמיט  ֶדער ׁשִ
ן ֶדעְרֶזעְהן  ין ַא קּוק ִגיָטאן. אּון ָהאּבְ ָהאּבִ
ֵזייֶער  ֵזיי  ֶזעֶנען  ָדא  ִניט  ִאיז  יף  ׁשִ ִדי  ַאז 
ָראְקן ִגיָוואְרן. ָהאט ֶדער ֶמֶלְך צּו ֵזיי  ֶדעְרׁשְ
לּוִצים  ּפְ ִגיָזאְגט ֶזעהט ַאז ִאיר ָזאְלט ִאיר 
ין  ִניט ָזאְגן ָוואִרין ִזי ֶוועט ְגרֹויס ַצַער ָהאּבִ
)ָוואִרין ֶדער ֶמֶלְך ָהאט ִניט ֶגעוואּוְסט ַאז 
ִזי ַאֵליין ִאיז ַאְנְטלֹויִפין ִגיָוואְרן ֶער ָהאט 
ִגיֵמייְנט ִזי ִאיז ִאין ִאיר ֶחֶדר( אּון ִזי ֶוועט 
ֵמייֶנען ַאז ֶדער ֶמֶלְך ָהאט ֵאייֶנעם ַאֶוועק 
ִשיִקין  ָזאל  ֶמען  ָנאר  יף.  ׁשִ ִדי  עְנְקט  ִגיׁשֶ
אִניס ֶמען ָזאל ִאיר ָזאְגן  ִאיר ֵאייֶנע פּון ִדי ּפַ
ֵאיין  ִאין  ִגיַגאְנֶגען  ֶמען  ִאיז  ָחְכָמה.  ִמיט 
ִגיפּוֶנען.  ִניט  ֵקייֶנעם  ָהאט  ֶמען  ֵחֶדר אּון 
ִאין ַאזֹוי ִאין ַאְנֶדעְרן ֵחֶדר ָהאט ֶמען אֹויְך 
ַאֶלע  ִאין  ַאזֹוי  אּון  ִגיפּוֶנען.  ִניט  ֵקייֶנעם 
ֶעֶלעף ַחָדִרים ָהאט ֶמען אֹויְך ֵקייֶנעם ִניט 
ב ִגיֶווען )ֶדער  ן ֵזיי ִזיְך ְמַיׁשֶ ִגיפּוֶנען. ָהאּבְ
ִאיר  ָזאִלין  ֵזיי  ַאז  ַלייט(  ַזייֶנע  ִמיט  ֶמֶלְך 
ַאז  י.  ָרַרְתּתִ ׂשְ ַאְלֶטע  ֵאיין  ייַנאְכט  ּבַ יִקין  ׁשִ
ִזי ָזאל ִאיר ָזאִגין. ִאיז ֶמען ִגיקּוֶמען צּו ִאיר 
ֵחֶדר ָהאט ֶמען אֹויְך ֵקייֶנעם ִניט ִגיפּוֶנען 

ָראִקין ִגיָוואֶרען. ֶזעֶנען ֵזיי ֵזייֶער ֶדער ׁשְ
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ַאזֹוי  ִגימּוְזט  ִזי  ָהאט  ֶדעם  ער  ִאיּבֶ ִוויְנט 
ַים.  ֶדעם  אֹויף  ִגיַגאְנֶגען  ֵזיי  ֶזעֶנען  ָטאן 
אּון  אִניס.  ּפַ ֶעֶלעף  ִדי  ִמיט  ֵקיֶסר  ת  ּבַ ִדי 
ֶזֶמר.  ֵלי  ּכְ אֹויף  יִלין  ּפִ ׁשְ ָדאְרט  ְפֶלעִגין 
ין  ָהאּבִ אַלאץ.  ּפַ ַא  אֶגעְגְנט  ּבַ ן  ָהאּבְ אּון 
ֵגיין  צּו  ָלאִמיר  ִגיָזאְגט  ִאיר  צּו  אִניס  ּפַ ִדי 
אַלאץ ָהאט ִזי ִניט ִגיָוואְלט. ִזי  צּו ֶדעם ּפַ
ָהאט ִגיָזאְגט ִזי ָהאט ְדרֹויף אֹויְך ֲחָרָטה. 
אַלאץ צּו ִגיַגאְנֶגען  ָוואס ִזי ִאיז צּו ֶיעֶנעם ּפַ

"ל(. )ְדַהיינּו פּון ֶדעם ֶמֶלְך ַהּנַ

ין ֵזיי ֶדער ֶזעְהן ַאזֹוי ִווי ֵאיין  ֶדעְרָנאְך ָהאּבִ
י אֹויף ֶדעם ַים. ֶזעֶנען ֵזיי צּו ִגיַגאְנֶגען  ֶקעְנּפִ
ַגְזָלִנים  ַאִהין. ִאיז ָדאְרט ִגיֶווען ְצֶוועֶלעף 
ַהאְרִגיֶנען.  ֵזיי  ִגיָוואְלט  ַגְזָלִנים  ִדי  ין  ָהאּבִ
ָהאט ִזי ִגיְפֶרעְגט. ֶווער ִאיז ֶדער ְגֶרעְסֶטער 
ן ַאייְך. ָהאט ֶמען ִאיר ֶגעִוויְזן. ָהאט  ְצִוויׁשְ
ָטאן  ַאייֶער  ִאיז  ָוואס  ִגיָזאְגט.  ִאים  צּו  ִזי 
ַגְזָלִנים.  ֶזעֶנען  ֵזיי  ִגיָזאְגט  ִאיר  ֶער  ָהאט 
אֹויְך  ֶזעֶנען  ִמיר  ִגיָזאְגט  ִאים  צּו  ִזי  ָהאט 
ַגְזָלִנים ָנאר ִאיר ֶזעְנט ַגְזָלִנים ִמיט ַאייֶער 
ְגבּוָרה אּון ִמיר ֶזעֶנען ַגְזָלִנים ִמיט ָחְכָמה 
ְלׁשֹונֹות  ִאין  ִגיֶלעְרְנט  ֶזעֶנען  ִמיר  ָוואִרין 
ֵכן ָוואס ֶוועט  יר. ּבְ ֵלי ׁשִ יִלין אֹויף ּכְ ּפִ אּון ׁשְ
ִאיר ִגיִוויֶנען ַאז ִאיר ֶוועט אּוְנז ַהאְרֶגעֶנען 
ער. אּון ִאיר  עֶסער ֶנעְמט אּוְנז ַפאר ַווייּבֶ ּבֶ
אּון  אֹויְך  ירּות  ֲעׁשִ ְגרֹויס  ַא  ן  ָהאּבְ ֶוועט 
יף ִאיז ִגיֶווען  ָהאט ֵזיי ִגיִוויִזין ָוואס ִאין ׁשִ
ן  יף ִאיז דּוְך ִגיֶווען פּון ֶדעם ּבֶ )ָוואִרין ִדי ׁשִ
ֶזעֶנען  ירֹות(  ֲעׁשִ ְגרֹויס  ֵזייֶער  ַהסֹוֵחר ִמיט 
ִדי ַגְזָלִנים ְמרּוָצה ִגיָוואִרין צּו ִאיֶרע ֵרייד. 
ֵזייֶער  ִגיִוויִזין  אֹויְך  ַגְזָלִנים  ִדי  ֵזיי  ין  ָהאּבִ
ִאין  ִגיִפיְרט  ֵזיי אֹויס  ין  ָהאּבִ ירֹות אּון  ֲעׁשִ
ן  ִליּבְ ַאֶלע ֵזייֶעֶרע ֶעְרֶטער. אּון ֶעס ִאיז ִגיּבְ
ֶנעֶמען  ִניט  ִזיְך  ָזאִלין  ֵזיי  ַאז  ֵזיי.  ן  ְצִוויׁשְ
ַאֶלע ִמיט ֵאיין ָמאל. ָנאר ֵאייֶנער ָנאְך ֶדעם 

ן  ְקלֹויּבְ אֹויס  ָזאל  ֶמען  ַאז  אּון  ַאְנֶדעִרין. 
צּו  ֶקער  ֶעס  ִווי  ַאזֹוי  אִני  ּפַ ֵאיין  ִאיְטִליְכן 

ִאים ִאיְטִליְכן ָנאְך ַזיין ְגרֹויְסֵקייט ָנאְך.

ִזי  ַאז  ִגיָזאְגט  ֵזיי  צּו  ִזי  ָהאט  ָנאְכֶדעם 
ד ַזיין ִמיט ֵזייֶער גּוִטין ַוויין  ֶוועט ֵזיי ְמַכּבֵ
יף ָוואס ִזי ִניְצט  ָוואס ִזי ָהאט ִאין ֶדער ׁשִ
ִאיז  ַוויין  ֶדער  ָנאר  ִניט.  ַוויין  ֶדעם  ָגאר 
ִאיר  ֶוועט  ָגאט  יז  ּבִ אַהאְלִטין.  ּבַ ִאיר  יי  ּבַ
ן  ִגיֶגעּבְ ֵזיי  ִזי  ָהאט  ִזיוּוג.  ִאיר  עִרין  אׁשֶ ּבַ
אּון  עֶכעְרס.  ּבֶ ְצֶוועֶלעף  ִאין  ַוויין  ֶדעם 
ָהאט ִגיֵהייְסן. ַאז ִאיְטִליֶכער ָזאל ְטִריְנֶקען 
ן ֵזיי ִגיְטרּוְנֶקען אּון  צּו ַאֶלע ְצֶוועֶלעף. ָהאּבְ
יּכּור ִגיָוואִרין. אּון ֶזעֶנען ַאִניֶדער  ֶזעֶנען ׁשִ
ִדי  צּו  ִגירּוִפין  ָאן  ִזיְך  ִזי  ָהאט  ִגיַפאִלין. 
קֹויִליט  אּון  ֵגייט  ַהייְנט  אִניס  ּפַ ִריֶקע  ִאיּבְ
ִגיַגאְנֶגען.  ֵזיי  ֶזעֶנען  ַמאן.  ִאיר  ִאְטִליֶכע 
אּון  ִגיקֹויִליט.  אֹויס  ַאֶלע  ֵזיי  ין  ָהאּבִ אּון 
ְגרֹויס  ַא  ֵזייֶער  ִגיפּוֶנען  ָדאְרט  ן  ָהאּבְ ֵזיי 
יי ֵקיין  ירּות ָוואס ֶעס ִגיִפיְנט ִזיְך ִניט ּבַ ֲעׁשִ
ִגיֶווען.  ב  ְמַייׁשֵ ִזיְך  ֵזיי  ין  ָהאּבִ ֶמֶלְך.  ׁשּום 
אּון  ער  קּוּפֶ ֵקין  ֶנעֶמען  ִניט  ָזאִלין  ֵזיי  ַאז 
ער ָנאר ָגאְלד אּון ֲאָבִנים טֹובֹות.  ֵקיין ִזיְלּבֶ
ֶדער  פּון  ִגיָוואְרִפין  ַאָראּפ  ין  ָהאּבִ אּון 
ָחׁשּוב.  ַאזֹוי  ִניט  ֶזעֶנען  ָוואס  ַזאִכין  יף  ׁשִ
יף ִמיט  ׁשִ ִדי  ִגיָלאִדין ָגאר  ין ָאן  אּון ָהאּבִ
ֲאָבִנים  אּון  ָגאְלד  ִמיט  ַזאִכין  ַטייֶעֶרע 
ִגיפּוֶנען.  ָדאְרט  ין  ָהאּבִ ֵזיי  ָוואס  טֹובֹות 
ב ִגיֶווען. ֵזיי ָזאִלין  ין ִזיְך ְמַייׁשֵ אּון ֵזיי ָהאּבִ
אּון  ער  ַווייּבֶ ִווי  ִגיָטאן  ָאן  ֵגיין  ִניט  ׁשֹוין 
ְקֵלייֶדער  ע  יְלׁשֶ ַמאְנְצּבִ ִגיֵנייט  ִזיְך  ין  ָהאּבִ
יף. ַדייְטׁש אּון ֶזעֶנען ִגיַגאְנֶגען ִמיט ֶדער ׁשִ
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ָוואס 

אּון  ַטאֶטעס  ָנאר  ֵמייְנְסטּו? 

אּון  ן?  ֶלעּבְ ֵזייֶער  ִאין  אֹויף  טּוֶען  ַמאֶמעס 

ַקיין  ט  ִניׁשְ ֶזעֶנען  ֵזיי  ַאז  ְפֵרייֶען  ִזיְך  ַדאְרְפן 

ּגֹוִים, ִמיט ָנאְך ַאֶלע ַאְנֶדעֶרע ְנקּודֹות טֹובֹות?! 

ִקיְנֶדער ַדאְרְפן ִזיְך ִזיֶכער ְפֵרייֶען ַאז ֵזיי ִהיְטן 

ל  ַקאּפְ ַא  אּון  אֹות  ּפֵ ִמיט  ֵגייֶען  אּון  ת,  ּבָ ׁשַ

ְגֶלעְזל  ַא  ְטִריְנֶקען  ָרָכה ַפאְרן  ּבְ ַא  אּון ַמאְכן 

ער ִאיְנְגל  ַוואֶסער, אּון אֹויְך ֶקען ִזיְך ַא ִאיִדיׁשֶ

ְטן אּון  עְרְשׁ ְפֵרייֶען ַאז ֶער ָפאְלְגט ֶדעם אֹויּבֶ

אָקאַלאד ָנאְכן  ט ַקיין ִמיְלִכיֶגע ְטׁשָ ֶעְסט ִניׁשְ

ֶיעֶדעס  ַווייל  אֶלעְנט!  ְטׁשָ יֶגע  ְפֵלייׁשִ ַא  ֶעְסן 

ֵזייֶער  ֵזייֶער,  ִאיז  טֹוָבה  ְנקּוָדה  ַא  פּון  יְסל  ּבִ

יְלד. ַטייֶער אּון ִאיז ַא ֵחֶלק פּון ַא ְגרֹויֶסע ּבִ

ָרה' ֶרעְדט  ַאז ֶמען קּוְקט ַאַריין ִאין ּתֹוָרה 'ֲאַזּמְ

י פּון ִדי ְקֵלייֶנע ִקיְנֶדער, ִוויַאזֹוי  ָדאְך ֶדער ֶרּבִ

ָדאס  ַווייל  ֵלייֶנען,  ן  ַרּבָ ית  ּבֵ ל  ׁשֶ ינֹוקֹות  ּתִ ִדי 

יֶהם ָוואס קּוְמט ַארֹויס פּון ֵזייֶער מֹויל  ֶהֶבל ּפִ

ִוויְכִטיג  ֵזייֶער  ָדאְך  ִאיז  ֵהייִליג,  ֵזייֶער  ִאיז 

ַפאר ִקיְנֶדער פּון יּוְנְגַווייז ִזיְך אֹויְסצּוֶלעְרֶנען 

ֵגיין ִמיט ִדי ֵעָצה פּון ְנקּודֹות טֹובֹות.

ן,  ּכָ ִמׁשְ ִדי  ֶגעַמאְכט  ָהאט  ינּו  ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ ֶווען 

ֶגעְלט,  ן  ֶגעֶגעּבְ ָהאט  ֵאייֶנער  ֶיעֶדער  אּון 

ֶגעֶווען  ִאיז  ן  ּכָ ִמׁשְ ֶדער  ַאז  י  ֶרּבִ ֶדער  ָזאְגט 

ִאיְדן  ַאֶלע  פּון  טֹוב  פּוֶנעם  ֶטעְלט  ַצאְמֶגעׁשְ

ֶרעְנְגט, פּון  - ָוואס ֶיעֶדער ֵאייֶנער ָהאט ֶגעּבְ

ַאזֹוי  ן,  ּכָ ִמׁשְ ֶדער  ֶגעָוואְרן  ִאיז  ֶדעם 

ִכיָנה!  ְ ַהּשׁ ָרַאת  ַהׁשְ ֶגעָוואְרן ָדאְרט  ִאיז 

ְטן ִאיז ַאזֹוי ָחׁשּוב  עְרְשׁ יים אֹויּבֶ ַווייל ּבַ

ְנקּודֹות  ִדי  פּון  ן,  ּכָ ִמׁשְ ַא  ְס'ֶוועְרט  ַאז 

טֹובֹות פּון ַאֶלע ִאיְדן צּוַזאֶמען. 

עס ַא ַיְלקּוט, ַאז קַֹרח  ֶעס ִאיז ָדא ֶעּפֶ

ָהאט  ֶער  ַרייְך,  ֵזייֶער  ֶגעֶווען  ִאיז 

ֶגעְלט,  ִמיט  ַפאְרֶמעְגן  ַא  ֶגעַהאט 

ֶער  ָהאט  ַפאְרֶמעְגן,  ֶגעַוואְלִדיֶגע  ַא 

"ַפאְרָוואס  ינּו;  ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ צּו  ֶגעָזאְגט 

ַדאְרְפְסטּו ֶנעֶמען פּון ַאֶלע ִאיְדן ֶגעְלט? ִאיְך 

ַדאְרְפְסט  דּו  ִוויִפיל  ֶגעְלט!  ן  ֶגעּבְ ִדיר  ֶוועל 

ן ַאֵליין  ן, ֶוועל ִאיְך ִדיר ִגיּבְ ּכָ ן ַפאְר'ן ִמׁשְ ָהאּבְ

ָדאס ֶגעְלט!" 

ט!  ִניׁשְ ִוויל  ִאיְך  "ֵניין!  ינּו:  ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ ָזאְגט 

ָמאְרְגן ֶוועְסטּו ִזיְך ִמיט ִמיר צּוְקִריְגן, ֶוועְסטּו 

ן ַדאְרף ַזיין  ּכָ ן! ֶדער ִמׁשְ ּכָ ָזאְגן ְס'ִאיז ַדיין ִמׁשְ

ַא  ן  ָהאּבְ ַדאְרְפן  ִאיְדן  ַאֶלע  ִאיְדן',  'ַאֶלע  פּון 

ָזאְגן  ט  ִניׁשְ ֵקייֶנער ָזאל  ן,  ּכָ ִמׁשְ ִדי  ִאין  ֵחֶלק 

ֶגעֶזען  ָהאט  ינּו  ַרּבֵ ה  ]מֹׁשֶ ַמייְנס!!"  "ְס'ִאיז 

אֹויף  ְקִריְגן  ָנאְך  ֶוועט  קַֹרח  ַאז  ָקְדׁשֹו  רּוַח  ּבְ

ִאים[.

ֶטעְלט  ן ִאיז ַצאְמֶגעׁשְ ּכָ קּוְמט אֹויס ַאז ֶדער ִמׁשְ

פּוֶנעם טֹוב פּון ֶיעְדן ִאיד! ַאז ֵאיין ִאיד ָהאט 

ְצֵווייֶטער  ַא  אּון  'ֶהעֶקעֶלע',  ַא  ֶרעְנְגט  ֶגעּבְ

ֶיעֶדער   - ָגאְלד'  'ֶצעְנֶטער  ַא  ן  ֶגעֶגעּבְ ָהאט 

ֱאֶמֶת'ן  יים  ּבַ ֶדעִריֶנען!  ֵחֶלק  ַא  ֵאייֶנער ָהאט 

ַטייֶער,  ַאזֹוי  ְנקּוָדה טֹוָבה  ַא  ָדאְך  ִאיז  יק  ַצּדִ

ָכאְטׁש ֶדער ִאיד ָהאט ָנאר ַא 'ְנקּוָדה טֹוָבה', 

'ֶהעֶקעֶלע', אּון  ַא  ָנאר  ֶרעְנְגט  ֶגעּבְ ֶער ָהאט 

ר  ּכַ ּכִ ַגאְנֶצע  ַא  ן  ֶגעֶגעּבְ ָהאט  ְצֵווייֶטער  ֶדער 

פּון  ַמאְכן  ֶגעֶקעְנט  ָהאט  ֶמען  ָוואס  ָזָהב! 

ר ָזָהב!  ּכָ ֶדעם ִדי ְמנֹוָרה ָוואס ִאיז ֶגעֶווען ַא ּכִ

ֶדער  אּון 

המשך קומעדיגע עמוד

ָוואס 
ֶקען ׁשֹוין אֹויְסַמאְכן 
ַא ְקֵליין ְנקּוָדה טֹוָבה 

פּון ַא ִאיְנְגל?!
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ה'. )משה בער(  ֶדער ִאיד ָהאט ֶגעֵהייְסן 'מֹׁשֶ

ט  ִניׁשְ י ֶגעָזאְגט "ַאֲהַר'ֶלע ִאיז  ֶרּבִ ָהאט ֶדער 

ט ָדא"! ה'ֶלע ִאיז ִניׁשְ ָדא, אּון מֹׁשֶ

ַקיין  ט  ִניׁשְ ִאיז  ֶעס  ַאז  אֹויְסֶגעקּוֶמען,  ִאיז 

ַא  ן  ָהאּבְ ַדאְרף  ֶמען  אְלד  ִוויּבַ ִמיָנּה,  ַנְפָקא 

ִחילּוק  ַקיין  ט  ִניׁשְ ִאיז  ן,  ֶמעְנְטׁשְ פּון  ֵצרּוף 

ֶווער ֶער ִאיז, ַא 'ְגרֹויֶסער' צּו ַא 'ְקֵלייֶנער'!!

)שיחות מרלו"י ז"ל איבערגעארבעט פארן אינגן דור(.

 

                    

[ 

 
 אויף סיפורי מעשיות בחינה

 (2דער מלך און דער קיסר ) –די צווייטע מעשה 

פפאאררוווואאסס  ההאאטט  דדעערר  ממללךך  גגעעבבווייטט  פפאאללאאצצןן  אאווייפפ''ןן   ..אא
  ייםם??
 וועגן די לופט פון דער ים 
 ווייל די שיפן גייען דארטן 
 ביידע תשובות זענען ריכטיג 

  וווואאסס  ההאאטט  דדעערר  ממללךך  גגעעזזעעןן  אאווייפפ''ןן  ייםם?? ..בב
  כוואליעסגרויסע 
 אסאך שיפן וואס זענען אריבער 
 א שיף אהן קיין רודערס 

  פפאאררוווואאסס  ההאאטט  דדעערר  ממללךך  ננייששטט  גגעעההאאטט  אא  ווווייייבב?? ..גג
  ווייל וועמען ער האט געוואלט האט זי נישט

 געוואלט, און אזוי אויך פארקערט
  ווייל ער האט קיינעם נישט געוואלט 
 ווייל קיינער האט אים נישט געוואלט 

  קקייססרר  גגעעזזאאגגטט??  וווואאסס  ההאאטט  אאייםם  דדיי  בבתת ..דד
  אז ער זאל איר שווערן אז ער וועט קיינמאל

 נישט אנרורן די שיף 
  אז ער זאל איר שווערן אז ער וועט נישט

 אנרורן די שיף ביז ער וועט איר נעמען כדת
  אז עס איז רעכט אז ער זאל נישט עפענען די

 שיף ביז די חתונה
וווואאסספפאארראא  טטעעםם  ההאאטט  זזיי  גגעעזזאאגגטט  פפאאררוווואאסס  עערר   ..הה

  פפעעננעעןן  דדיי  ששייףף??זזאאלל  ננייששטט  עע
  כדי מ'זאל נישט זאגן אז ער האט גענומען א

 פרוי פון מארק
  כדי מ'זאל נישט זאגן אז ער האט גענומען א

 .רייכע פרוי
  כדי מ'זאל נישט זאגן אז ער האט גענומען א

 חשובע פרוי 
  וווואאסס  ההאאטט  דדעערר  ממללךך  גגעעבבווייטט  פפאארר  דדיי  בבתת  קקייססרר?? ..וו

 פאלאצן 
  גארנישט 
 א גרוסע שיף 

  זזיי  גגעעההייייססןן  בבררעעננגגעעןן??  ווווייפפיילל  פפאאננעעסס  ההאאטט ..זז
 צען 
 עלעף 
 צוועלעף 

  וווואאסס  ההאאטט  ממעעןן  גגעעבבווייטט  פפאארר  דדיי  פפאאננעעסס?? ..חח
 איין פאלאץ פאר אלע צוזאמען 
 א עקסטערע פאלאץ פאר יעדע איינע 

 מ'האט גארנישט געבויט פאר זיי 
  וווואאסס  ההאאבבןן  דדיי  פפאאננעעסס  גגעעטטווןן  בביייי  דדיי  בבתת  קקייססרר?? ..טט

 זיי פלעגן שפילן אויף כלי שיר 
 זיי האבן זיך מיט איר געשפילט 
 ביידע תשובות זענען ריכטיג 

וווואאסס  ההאאטט  זזיי  גגעעטטווןן  ננאאככדדעעםם  וווואאסס  דדיי  פפאאננעעסס   ..יי
  זזעעננעעןן  גגעעוווואאררןן  ששייככוורר??

 זי איז צוריק צו איר פאלאץ 
 זי איז איינגעשלאפן צוזאמען מיט זיי 
  זי האט אויפגעבינדן די שיף און אנטלאפן מיט

 דער שיף
ייייעעררעע  ההאאטט  ממעעןן  גגעעטטרראאפפןן  דדיי  פפאאננעעסס  אאייןן  זז ..ייאא

  ??פפאאללאאצצןן
 יא 
  ניין 
 נאר פינעף 

וווואאסס  ההאאבבןן  גגעעטטווןן  דדיי  טטאאטטעעסס  פפווןן  דדיי  פפאאננעעסס  וווועעןן   ..ייבב
  ??זזיייי  ההאאבבןן  זזיייי  ננייששטט  גגעעטטרראאפפןן  זזייייעעררעע  טטעעככטטעערר

 זיי זענען געגאנגען זיי זוכן אויפ'ן ים 
  זיי האבן פארשיקט דעם מלך 
 זיי האבן אפגעזאגט דעם מלך פון די מלוכה 

פפאאננעעסס    ווווייפפיילל  גגזזללננייםם  ההאאבבןן  דדיי  בבתת  קקייססרר  אאווןן  דדיי ..ייגג
  גגעעטטרראאפפןן  אאווייפפ''ןן  ייםם??

  צוועלעף 
 צען 
 עלעף 

  וווואאסס  ההאאטט  דדיי  בבתת  קקייססרר  גגעעזזאאגגטט  פפאארר  דדיי  גגזזללננייםם?? ..יידד
  ענק זענען גזלנים מיט גבורה 
 אונז זענען גזלנים מיט חכמה 
 ביידע תשובות זענען ריכטיג 

וווואאסס  ההאאבבןן  זזיייי  גגעעטטווןן  ננאאככדדעעםם  וווואאסס  דדיי  גגזזללננייםם   ..טטוו
  זזעעננעעןן  גגעעוווואאררןן  ששייככוורר  אאווןן  אאייייננגגעעששללאאפפןן??

  אנטלאפן מיט די שיףזיי זענען 
 זיי האבן זיי אלע אויסגעקוילט 
  זיי האבן נישט געוואוסט וואס צו טון 

  וווועעללככעע  בבגגדדייםם  ההאאבבןן  זזיייי  ננאאככדדעעםם  אאננגגעעטטווןן?? ..טטזז
 קליידער פון צרפת 
 קעניגליכע קליידער 
 מאנסבילשע קליידער דייטש 

  

  ממייטט  פפיילל  ההצצללחחהה  --  אאווןן  דדוו  בבןן  ממללךך  קקווםם  אאההעערר  ללאאממיירר  אאההייייםם  פפאאררייןן
  

  

צו ענטפערן די בחינות און אריינגיין אינעם גורל, צו ענטפערן די בחינות און אריינגיין אינעם גורל, 02-5-3333-7202-5-3333-72

1-518-329-91491-518-329-9149  646-518-1095646-518-1095

 

??

ַא  ן  ֶגעֶגעּבְ ָנאר  ָהאט  ִאיד  ֶטער  ֶעְרׁשְ

ֵחֶלק  ַא  ער  ָאּבֶ ֶער  ָהאט  ָגאְלד,  ִטיֶקעֶלע  ׁשְ

ן! ּכָ ִאין ֶדער ִמׁשְ

ַאֲהרֹן,  י  "ֶרּבִ ִאיז  ָנה  ַהׁשָ רֹאׁש  ֶלעְצְטן  ֶדעם 

י'ן, אּון ֵאייֶנער  יים ֶרּבִ ט ֶגעֶווען ּבַ ֶדער ָרב" ִניׁשְ

ט ֶגעֶווען, ֶדער ִאיד  פּון 'ִוויִניֶצע' ִאיז אֹויְך ִניׁשְ

ׁשּוֶט'ער ֶמעְנְטׁש,  פּון ִוויִניֶצע ִאיז ֶגעֶווען ַא ּפָ
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 המשך פון זייט 2 

רבי'נס  נאכן  יאר  איין  אז  געווען  איז  מעשה  די 

ראש  אויף  קיבוץ  צום  געקומען  זענען  פטירה, 

אפילו  און  חסידים,  זעכציג  פון  מער  נישט  השנה 

א  אריינגעבלאזן  אויך  האט  הייפעלע  קליין  דאס 

דער  אז  הארץ  נתנ'ס  ר'  אין  האפענונג  שטארקע 

קיבוץ וועט שוין בלייבן לדורות ]אזוי ווי עס פירט 

זיך ב"ה ביז היינט[.

קומען  וועלן  עס  אז  גערעכנט  נישט  האט  נתן  ר' 

רבי'נס  נאכן  השנה  ראש  אויף  אידן  אזויפיל 

הסלתקות, נאר ערב ראש השנה האבן די תלמידים 

פון רבי'ן, ר' יודל, און ר' שמואל אייזיק ז"ל און נאך 

אויף  דאווענען  צו  אפגעמאכט  תלמידים  גרויסע 

דעם ארט וואו דער רבי האט געדאוונט ביים לעבן 

אזא  געווען  איז  דאס  השנה,  ראש  לעצטן  דעם 

פלאץ וואס מ'האט גערופן "האמבאר". ר' נתן האט 

האבן  נפתלי  ר'  און  ער  אז  גע'עקשנ'ט  אבער  זיך 

וויל  אליין געהערט פון רבי'ן מיט דעם לשון: "איך 

וועלט!",  דער  מיט  אויסגעמישט  זיין  זאלט  איר 

דערפאר האט ר' נתן געהאלטן מען זאל דאווענען 

אין בית המדרש "שומרים לבוקר", דאס איז געווען 

זייער  האט  ער  געבויט,  האט  איד  א  וואס  שול  א 

געבעטן די ברסלב'ע חסידים זאלן דארט דאווענען 

האבן  וועלכע   – שול  יענעם  פון  מתפללים  די  און 

 – ברסלב  צו  שייכות  דירעקטן  קיין  געהאט  נישט 

האבן אויך מסכים געווען צו דאווענען אינאיינעם.

]די מחלוקת וואס איז געווען בעפאר, ווען דער רבי 

אינגאנצן  ווי  כמעט  זיך  האט  געלעבט,  נאך  האט 

נפטר  איז  רבי  דער  וואס  נאך  אפגעשטעלט 

אידן  שטאטישע  די  תקצ"ה.  יאר  אין  ביז  געווארן, 

אונזערע  מיט  בשלום  דאן  לעבן  פלעגן  אומאן  פון 

חסידים  ברסלב'ע  די  ארייננעמען  אפילו  און  לייט 

געהערשט  האט  ער  השנה,  ראש  סעודות  די  אויף 

א שלום[.

אבער וויבאלד די אנדערע ברסלב'ע חסידים האבן 

יא געוואלט דאווענען אין האמבאר דארט וואו דער 

רבי האט געדאוונט, אבער ר' נתן האט פארשטאנען 

פונעם רבי'ן אז ניין, מען דארף זיך אויסמישן מיט 

ערב  געגאנגען  נתן  ר'  איז  קינדער,  אידישע  אלע 

שול,  לבקר  שומרים  אינעם  מנחה  צו  השנה  ראש 

ר'  אז  געזען  האבן  תלמידים  די  אז  זיך  פארשטייט 

נתן גייט אהין זענען זיי מיטגעגאנגען, און די אידן 

די  שיין  זייער  אויפגענומען  האבן  שול  דער  פון 

ברסלב'ע חסידים.

ווען  ביז  יאר,  צען  געצויגן  זאך  די  זיך  האט  אזוי 

שוין  איז  שול  דער  צואוואקסן.  זיך  איז  ציבור  דער 

עולם,  גרויסער  אזא  האלטן  צו  קליין  צו  געווארן 

זענען אנשי שלומינו צוריק צום האמבאר און דארט 

האט מען געדאוונט א יאר צוויי, ביז דער פלאץ איז 

געווארן חרוב האט מען מער נישט געקענט דארט 

דאווענען.

קען  מען  וואו  פלאץ  נייעם  א  געזוכט  האט  נתן  ר' 

דאווענען און אריינעמען אזא גרויסן עולם, יעדעס 

יאר  א  ווי  ארט,  פרישן  א  געדינגען  מען  האט  יאר 

שפעטער איז געווארן זייער שווער צו טרעפן אזא 

גרויסן מקום פאר א שול, ר' נתן האט פארשטאנען 

ספעציעל  קלויז  א  בויען  נישט  וועט  ער  אויב  אז 

פאר ראש השנה, וועט דעם רבי'נס קיבוץ זיין אין א 

סכנה, ווייל עס קען זיך מאכן אז איין יאר וועט מען 

ווערן  בטל  ח"ו  וועט  ארט  אן  דינגען  קענען  נישט 

דער קיבוץ.

שוין אינמיטן יאר האט ר' נתן זיך גענומען צו דער 

אלע  אין  ארומגעפארן  איז  און  ענין  הייליגן  גרויסן 

אומאן  קיין  פארן  פלעגט  מען  וואו  פון  דערפער 

אויף ראש השנה און זיך געבעטן ביי אונזערע לייט 

זאלן ארויסהעלפן און צושטייער געבן צו בויען א 

בנין.

דארט  לאדיזין,  אין  געווען  איז  באזוך  ערשטן  דעם 

  
  דעםדעם

רבי'נס  רבי'נס  לייטלייט
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ַזיין,  ַמְעָלה  ַזאְכן  ִמיּוְת'ִדיֶגע  ַגׁשְ ַאֶלע  עֶפער,  אׁשֶ ּבַ

ער  ָאּבֶ ְמ'ַדאְרף  ָלאְפן.  ׁשְ ֶעְסן,  ּגּוף ַפאְרַלאְנְגט  ֶדער 

ִוויְסן ִאיז ִאין ִדי ַאֶלע ַזאְכן ִאיז ַפאְרַהאן ַאן ֲעבֹוָדה 

עֶפער. אׁשֶ ֶרעְנֶגען צּום ּבַ ָוואס ֶמען ַדאְרף ַארֹויְפּבְ

ָרָכה, ֶער ֶעְסט ִמיט ֶדער ֶאֶרץ,  ֶווען ַא ִאיד ַמאְכט ַא ּבְ

אּון ָוואס ֶער טּוט, טּוט ֶער ָדאס ִווי ֶדער ָרצֹון פּון 

צּום  ן  ֶדעְרהֹויּבְ ַזאְך  ֶדער  ֶוועְרט  ִאיז,  עֶפער  אׁשֶ ּבַ

ִאיז  ָדאס  ַמִים',  'ׁשָ ֶוועְרט  'ֶאֶרץ'  פּון  ְטן.  עְרְשׁ אֹויּבֶ

ַמִים  ינּו "ִמי ָעָלה ׁשָ ה ַרּבֵ ֶגעֶווען ִדי ֲעבֹוָדה פּון מֹׁשֶ

ַזיין צּום  ה ֶגעֶקעְנט ַמְעָלה  ַרד", ַאֶלעס ָהאט מֹׁשֶ ַוּיֵ

עֶפער. אׁשֶ ּבַ

ה  מֹׁשֶ ִמיט  ֶגעְקִריְגט  ָהאט  ֶער  ֶווען  קַֹרח  ער  ָאּבֶ

ֵני  ּבְ ְוַלֲאִביָרם  ְלָדָתן  ִלְקרֹא  ה  מֹׁשֶ ַלח  ׁשְ "ַוּיִ ְוַאֲהרֹן, 

"י, "ַזיין מֹויל  ֱאִליָאב ַוּיֹאְמרּו לֹא ַנֲעֶלה", ָזאְגט ַרׁשִ

ַארֹויְפֵגיין  ט  ִניׁשְ ִוויל  ֶער  ְטרֹויְכְלט,  ֶגעׁשְ ִאים  ָהאט 

ֵגיין ִאין ֶדער ֶעְרד!". ]לֹא ַנֲעֶלה[ ֶוועט ֶער ַאָראּפְ

ט  ן ִניׁשְ ָזאְגט ר' ָנָתן "קַֹרח ִמיט ַזיין ֶגעֵמייְנֶדע ָהאּבְ

ן ַאז ֶמען ֶקען ַמְעָלה ַזיין ַזאְכן פּון ֶדער  ֶגעָוואְלט ְגֵלייּבְ

ט ִדיֶנען ֶדעם  ְטן, ֶמען ֶקען ִניׁשְ עְרְשׁ ֶוועְלט צּום אֹויּבֶ

אקּוֶמען ַאן  ן ֵזיי ּבַ ִמּיּות. ָהאּבְ ׁשְ עֶפער פּון ַאַזא ּגַ אׁשֶ ּבַ

ה, ַאז ֵזיי ֶזעֶנען ַאַריין ִאין ֶדער  ֶנֶגד ִמּדָ ה ּכְ עֶֹנׁש ִמּדָ

ֶגעָוואְרן,  ִליְנֶגען  ַאייְנֶגעׁשְ ִאיְנַגאְנְצן  ֶזעֶנען  ֵזיי  ֶעְרד! 

ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ַא ּתֹוָצָאה פּון ֵזייֶער ַטֲעָנה, ַאז ִאין 

דער   המשך פון זייט 1 
ריינער קוואל

אנשי  פון  הערצער  די  אויפגעלאקערט  ער  האט 

שלומינו וועגן דאס חשיבות פונעם רבי'נס קיבוץ. 

אבער  לאדיזין,  אין  געוואוינט  דאן  האט  מענדל  ר' 

צו  נישט  איז  שטוב  אין  אים  ביי  ארעמקייט  דאס 

באשרייבן, האט זיך אים געמאכט אז אין דעם טאג 

האט ער געהאט ביי זיך צוויי רובל, דאס איז געווען 

פייערדיגע  די  הערנדיג  פארמעגן.  גאנצער  זיין 

און  אהיימגעלאפן  ער  איז  נתן  ר'  פון  ווערטער 

געכאפט די רובל און געברענגט צו ר' נתן צו קענען 

דערמיט בויען דעם קלויז.

פון גרויס רחמנות אויף אים האט ר' נתן קודם נישט 

זיך  האט  מענדל  ר'  געלט,  דאס  נעמען  געוואלט 

"האב רחמנות אויף מיר,  נתן:  ר'  ביי  זייער געבעטן 

מיין  געבן  צו  זכיה  געוואלדיגע  די  האבן  וויל  איך 

ר' נתן האט  געלט פאר אזא דערהויבענע צוועק". 

וויסן  נישט  טאקע  קען  'מען  זיך,  ביי  געטראכט 

וואס איז א גרעסערע רחמנות' און האט יא גענומען 

דעם  פון  פארשטאנען  האט  נתן  ר'  געלט.  דאס 

געלט  דאס  אז  מענדל  ר'  פון  נפש  מסירות  גרויסן 

וועט זיכער זיין א גוטער און שטארקער אנהייב צו 

קענען ענדיגן דעם קלויז. און דער קלויז איז טאקע 

די  פון  טירחות  און  רצונות  די  פון  געווארן  געבויט 

ארימעלייט און נישט פון די גרויסע סכומים פון די 

עשירים.

עֶפער  אׁשֶ ט, ֶדער ּבַ ֶדער ֶוועְלט ִאיז ַאֶלעס ַפאְרְגֶרעּבְ

ט ִאין ִדי ַאְרִצּיֹות, ֶזעֶנען ֵזיי ֶגעָוואְרן  ֶגעִפיְנט ִזיְך ִניׁשְ

ית. ְחּתִ אֹול ּתַ צּוֶגעֶדעְקט ִטיף ִאין ֶדער ֶעְרד – ִאין ׁשְ

ָוואס  ִביא  ַהּנָ מּוֵאל  ׁשְ דּוְרְך  ַזיין  ֶוועט  יקּון  ּתִ ֵזייֶער 

מּוֵאל,  סּוק ִאין ׁשְ ן ַזיין, ֶעס ִאיז ָדא ּפָ ֶוועט ֵזיי ְמַתּקֵ

ב,  א'  )שמואל  ַעל  ַוּיָ אֹול  ׁשְ מֹוִריד  ה  ּוְמַחּיֶ ֵמִמית  ה' 

ֶווען  ֶגעָזאְגט  ה ָהאט  ַחּנָ ָוואס  יָרה  ׁשִ ַא  ִאיז  ו( ָדאס 

ִאיז  אוואּוְסט  ּבַ ]ִווי  ֶגעָוואְרן,  ֶגעּבֹויְרן  ִאיז  מּוֵאל  ׁשְ

ִביא ַאן ֵאייִניְקל פּון קַֹרח[. מּוֵאל ַהּנָ ׁשְ

ְזכּות  ִאין ֶדעם  ַאז  ֶטער ֶהעְלְפן  עְרׁשְ ָזאל ֶדער אֹויּבֶ

ָכל  ּבְ יק ׁשֶ ינּו, ֶדער ַצּדִ ה ַרּבֵ ן ִאין מֹׁשֶ ָוואס ִמיר ְגֵלייּבְ

ן ִאין ַזיין ּכַֹח, ֶוועְלן ִמיר זֹוֶכה  ּדֹור ָודֹור, ִמיר ְגֵלייּבְ

ה  ְרּגָ ִמּדַ ֵגיין  ֶקעֶנען  אּון  ֵעצֹות  ַזייֶנע  ָפאְלְגן  צּו  ַזיין 

ֵטייט פּון ֵהייִליְגן ֲאִריַז"ל ַאז  ה, ַאזֹוי ִווי ֶעס ׁשְ ְלַדְרּגָ

בֹות 'קַֹרח', ַאֶלע ִאיְדן  ָמר ִיְפָרח ִאיז סֹוֵפי ּתֵ ּתָ יק ּכַ ַצּדִ

יקּון. ְוֵיַדע  אקּוֶמען ַא ּתִ ֶוועְרן ַפאְרָראְכְטן ֶוועְרן אּון ּבַ

ׁשֹוין  ֵטייֶען  ׁשְ ִמיר  ֶווען  ַעְלּתֹו,  ּפְ ה  ַאּתָ י  ּכִ עּול  ּפָ ל  ּכָ

ָנה ִאיז ׁשֹוין ֶהעְכְסט  הּוְנֶדעְרט ֶטעג ַפאר רֹאׁש ַהׁשָ

ִהְתּבֹוְדדּות  ִפּלֹות אּון  ּתְ עְטן  ּבֶ ָזאְלן  ַצייט ִמיר ַאֶלע 

יִנים  יק ַזיין ִדי ּדִ עֶפער זֹוֶכה צּו ַזיין צּו ַמְמּתִ אׁשֶ פּון ּבַ

ְמָחה  ׂשִ י'ְנס ִצּיּון ָזאל ִזיְך ֶעֶפעֶנען אּון ּבְ אּון ֶדעם ֶרּבִ

ַזיין  זֹוֶכה  ָפאְרן, אּון  ֶקעֶנען  ַאֶלע  ִמיר  ָזאל  ּוִבְרָנָנה 

ָיֵמינּו ָאֵמן. ְמֵהָרה ּבְ ֵלם, ּבִ ָ יקּון ַהּשׁ צּום ּתִ



ם ֵעֶזר ַהׁשֵ ּבְ

מּוֶעְסן ִדי ַטייֶעֶרע ֲחֵבִרים ֶוועְגן ִדי ֵהייִליֶגע  ַטייֶעֶרע ִקיְנֶדער, ִדי ָוואְך ׁשְ

ר ֵווייְסטּו ִמיט ָוואְסַפאַרא ְנקּודֹות טֹובֹות ִדי  א פּון ְנקּודֹות טֹובֹות, ֶאְפׁשָ נֹוׂשֵ

ִאיְנְגֶלעך ְפֵרייֶען ִזיְך??

ל 7 אּון ָזאג ַאַריין ִדי ְנקּודֹות  ְקִליְנג ַאַריין ִאין ֶטעל-ַליין אֹויף ְקֶנעּפְ

ם ִדי ַאְנֶדעֶרע ָוואְך  ֵעֶזר ַהׁשֵ ה, אּון ּבְ יְסט ִזיְך ְמַחּיֶ טֹובֹות ִמיט ָוואס דּו ּבִ

ן ִאין ִדי        ! ... ַרייּבְ ֶוועְלן ִמיר ָדאס ַאַרייְנׁשְ

  צדיק'ל די האסט גאר אסאך נקודות טובות, מאך א קליין ישוב הדעת וועסטו עס טרעפן ??


