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ת ַפאר ַאֶלע ֶלעְכִטיֶגע ִקיְנֶדער. ּבָ ַא גּוְטן ׁשַ

ֶוועל פּון ֶדער ָטאג  יים ׁשְ ׁש ּבַ ִמיר ַהאְלְטן ׁשֹוין ַמּמָ

ְטרֹויֶעְרט  ָרֵאל  ִיׂשְ ַלל  ּכְ ַגאְנץ  ֶווען  ָאב  ּבְ ָעה  ׁשְ ּתִ

ֶדער  ַאז  ׁשּוָבה  ּתְ טּוט  ֶמען  עְנְקט,  ּבֶ ֶמען  אּון 

אּון  ַזיין  ְמַרֵחם  ׁשֹוין  ִזיְך  ָזאל  ֶטער  עְרׁשְ אֹויּבֶ

ׁש. ְקּדָ ית ַהּמִ אֹויְפּבֹויֶען ֶדעם ּבֵ

ִמיר  ָוואס  ֲעִנית  ּתַ פּוֶנעם  אֵדייט  ּבַ ֶדער  ִאיז  ָוואס 

ִאיְנְגל  ַא  ֲאִפילּו  זּוְנָטאג?  ַפאְסְטן קּוֶמעְנִדיְגן  ֵגייֶען 

ְפֵלייׁש  ַקיין  ט  ִניׁשְ ֶמען  ֶעְסט  ט  ִניׁשְ ַפאְסט  ָוואס 

ַאְנֶדעֶרע  ָנאְך  טּוט  ֶמען  אּון  ֶטעג,  ֵניין  ִדי  ְך  ֶמׁשֶ

ט ַקיין ֵוויין, ֶמען ֶהעְרט  ִסּגּוִפים, ֶמען ְטִריְנְקט ִניׁשְ

ַאֶלע  ִדי  ַקיין מּוִזיק,  ט  ִניׁשְ

ַזאְכן ָהאט ַא ִציל, ֶעס ִאיז 

ֶזען  ָלאִמיר  ם.  ְסּתַ ט  ִניׁשְ

ִאין  ט  ַרייּבְ ׁשְ ָנָתן  ר'  ָוואס 

ֶדעם  אֹויף  ֲהָלכֹות  ִלּקּוֵטי 

)הלכות הרשאה ג'(.

ֶדער  ַאז  ט  ַרייּבְ ׁשְ ָנָתן  ר' 

ֲעִנית  יקּון פּוֶנעם ּתַ ִעיָקר ּתִ

ִאיז ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ָזאל ִזיְך 

ער ֶרעֶכעֶנען אֹויּב ֶער ִפיְרט ִזיְך  ְט'ן, ִזיְך ִאיּבֶ ּפֶ ִמׁשְ

ִאיז  ַצייְטן  ַאָמאִליֶגע  ַזיין.  צּו  ַדאְרף  ֶעס  ִווי  אֹויף 

ַטאֶקע ֶגעֶווען ַא ִמְנָהג ַאז ַא ָטאג ָוואס ִאיז ֶגעֶווען ַא 

ֲעִנית ְפֶלעְגט ֶמען ָזאְגן ַפאְרן עֹוָלם ַאז ַאֶלע ָזאְלן  ּתַ

ַפאְרֶרעְכט  ֶמען  צּו  ֶזען  אּון  עְרקּוְקן  ִאיּבֶ גּוט  ִזיְך 

ָוואס ֶמען ָהאט צּו ַפאְרֶרעְכְטן ַווייל ָדאס ִאיז ֶדער 

ֶפׁש. ּבֹון ַהּנֶ ֲעִנית, ֶדער ֶחׁשְ ִעיָקר פּוֶנעם ּתַ

ֵגייט ָדאס אֹויְך ָאן. ֶדער ֵהייִליֶגער  ַהייְנט צּו ָטאג 

ִהְתּבֹוְדדּות,  ָטאג  ֶיעְדן  ַמאְכן  ֶגעֵהייְסן  ָהאט  י  ֶרּבִ

דער  
ריינער קוואל

צּו  ָוואס  ָהאּב  ִאיְך  אֹויּב  ֶזען  אּון  ְט'ן  ּפֶ ִמׁשְ ִזיְך 

ֲעִנית ַדאְרף  ְפָרט ֶווען ֶעס קּוְמט ַא ּתַ ַפאְרֶרעְכְטן, ּבִ

ְט'ן, אֹויּב ֶמען ִפיְרט  ּפֶ ִזיְך ֶדער ֶמעְנְטׁש ִריְכִטיג ִמׁשְ

ִזיְך אֹויף ִווי ֶעס ַדאְרף צּו ַזיין.

ַזייֶנע  ָנאְך  קּוְקט  ֶער  ִזיְך,  ט  ּפָ ִמׁשְ ָוואס  ִאיד  ַא 

אֶנעמּוְנג ִמיט  ים ָוואס ֶער טּוט, ַזיין ֶעְסן, ַזיין ּבַ ַמֲעׂשִ

ין ָאָדם  ַמע, ּבֵ ּבּוד ָאב ָוֵאם, ְזַמן ְקִריַאת ׁשְ ֲחֵבִרים, ּכִ

ל  ּדֵ ּתַ קֹום, אּון ֶער ִאיז ִזיְך ִמׁשְ ין ָאָדם ַלּמָ ַלֲחֵברֹו, ּבֵ

ֶער  ִאיז  ַווייֶטער,  אּון  ֶיעְצט  פּון  ַפאְרֶרעְכְטן  צּו 

ׁש, ַווייל ֲחַז"ל  ְקּדָ ית ַהּמִ ְנָין ּבֵ זֹוֶכה דּוְרְך ֶדעם צּו ּבִ

ַעל  ל  ְתַאּבֵ ַהּמִ ל  "ּכָ ָזאְגן 

ְורֹוֶאה  זֹוֶכה  ַלִים,  ְירּוׁשָ

ֶדעם  דּוְרְך  ְמָחָתּה",  ׂשִ ּבְ

ָוואס ֶמען ְטרֹויֶעְרט אֹויף 

ִזיְך  ַלִים ֶמען קּוְקט  ְירּוׁשָ

ים, ֶדער  ער ִדי ַמֲעׂשִ ִאיּבֶ

ַאז  ַאיין  ֶזעט  ֶמעְנְטׁש 

ִאיֶנעם  ׁשּוְלִדיג  ִאיז  ֶער 

י  ֶרּבִ ֶדער  ַווייל   – ן  חּוְרּבָ

ַזייֶנע  ְלִפי  ִאיד  ֶיעֶדער  ַאז  תנינא(  ס"ז  )תורה  ָזאְגט 

לֹויט  ן.  חּוְרּבָ ִאיֶנעם  ֵחֶלק  ַא  ֶער  ָהאט  ים  ַמֲעׂשִ

ט ִזיְך אּון ֶמען  ּפָ ֶדעם קּוְמט אֹויס ַאז ֶווען ֶמען ִמׁשְ

ׁשּוָבה  ים אּון ּתְ יְרט צּו ַפאְרֶרעְכְטן ַאֶלע ַמֲעׂשִ רּוּבִ ּפְ

ט ִריְכִטיג ֶגעטּון, ָהאט  טּון אֹויף ָוואס ֶמען ָהאט ִניׁשְ

ׁש ָוואס  ְקּדָ ית ַהּמִ ֶער ַא ֵחֶלק ִאיֶנעם ּבֹויֶען ֶדעם ּבֵ

ָקרֹוב ֶגעּבֹויֶעט ֶוועְרן. ֶוועט ּבְ

דּוְרְך  ֶוועְרן  ֶגעּבֹויֶעט  ֶוועט  ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ֶדער 

אּוְנֶזעֶרע  ִאין  ַאַרייְנקּוְקן  ֶוועְלן  ִמיר  ַאז  ט,  ּפָ ִמׁשְ

בס"ד  

 דעםדעם רבינ'ס רבינ'ס    

ליכטליכט            
ַאֶייעֶרע ִקיְנֶדער ָזאְלט ִאיר מֹוִדיַע ַזיין 

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

דברים תשפ"בדברים תשפ"ב
גליון גליון 104104

55105

ֱאֶמת  ְרֵאִלי ּבֶ רֹוֶצה ִלְהיֹות ִאיׁש ִיׂשְ ִמי ׁשֶ

א  א ְלַדְרּגָ ְרּגָ ֵלְך ִמּדַ ּיֵ ַהְינּו ׁשֶ  ּדְ
ת  ַ י ִאם ַעל-ְיֵדי ְקֻדּשׁ ר ּכִ ִאי ֶאְפׁשָ

ָרֵאל.   ֶאֶרץ- ִיׂשְ
 )קיצור ליקו"מ כ' ח'(
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ר'  ְנ'ט  ֶגעַדְר'ׁשְ ָהאט  ִתים  ּבָ ׁשַ ַאְנֶדעֶרע  ִדי 

פּון  ֶגעֶרעְדט  אֹויְך  ָהאט  ֶער  ֶמעְנְדל,  ה  מֹׁשֶ

ר'  ִווי  ַאְנֶדעְרׁש  ַמֲאָמִרים,  יֶדעֶנע  ַפאְרׁשִ

ֶמער  ֶגעֶרעְדט  ָהאט  ֶוועְלֶכער  ִיְצָחק  ַאְבָרָהם 

ן ֶגעַהאט ַא ָנאֶמען  עֶנע ַזאְכן. ִמיר ָהאּבְ ֶדעְרהֹויּבֶ

ט  ָגאְרִניׁשְ ִזיְך  ן  ָהאּבְ ִמיר  ּוְלִתְפָאֶרת.  ם  ֶלׁשֶ

עֶמען. ֶגעַהאט ָוואס ִזיְך צּו ׁשֶ

ָהאּב  ִאיְך  ָוואס  ן  ֶמעְנְטׁשְ ִדי  ֶגעֶווען  ִאיז  ָדאס 

ַאְבָרָהם  ר'  ַאז  ֶגעֶווען  ִאיז  ֶעְנֶדע  ִדי  ֶגעֶקעְנט. 

ִיְצָחק ִאיז ַאֶוועְקֶגעָפאְרן ָנאְכֶדעם ַקיין ָלאְדְזׁש 

ַקיין  ֶגעָפאְרן  ֶער  ִאיז  ַנאֶכער  אּון  ְרָנָסה,  ּפַ ַפאר 

ּגֹוֵזר  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ָהאט  סֹוף  צּום  א,  ַוואְרׁשָ

ִאין  אּוְמֶגעקּוֶמען  ִאיז  ֶער  אּון  ֵזָרה  ּגְ ִדי  ֶגעֶווען 

ִוויץ הי"ד. אֹויׁשְ

רּוֶדער  י, ַמיין ֵטייֶעֶרער ֵהייִליֶגער ּבְ ַכְחּתִ ִעיָקר ׁשָ

ָרֵאל  ִיׂשְ ֶגעֵהייְסן  ָהאט  ֶער  אֹוְסְטרֹוְבֶצא,  פּון 

ַפאְרָקאְכט  ָגאר  ֶגעֶווען  ִאיז  ֶער  הי"ד,  ִוד  ּדָ

ֶער  ָהאט  טֹובֹות  ִמּדֹות  ַזאְך,  י'ן  ֶרּבִ ֵהייִליְגן  ִאין 

ָוואס  ַאְלץ  ן  ַאֶוועְקֶגעֶגעּבְ ֶגעַוואְלד,  ַא  ֶגעַהאט 

ֶגעַהאט.  ָהאט  ֶער 

ֲחתּוָנה  ָהאט  ֶער 

ַאַסאְך  ֶגעַמאְכט 

ּלֹות,  ּכַ ָאֶרעֶמע 

ִמיר  ָהאט  ֶער 

ַאַסאְך  ֶגעָזאְגט 

ין  ּבִ ִאיְך  ַאז  מּוָסר 

ַקיין  ֶגענּוג  ט  ִניׁשְ

ֶער  ֶרְסֶלֶב'ער,  ּבְ

ם  ֵ ֶרְסֶלֶב'ער ָחִסיד. ַהּשׁ ִאיז ֶגעֶווען ַאן ֱאֶמֶת'ער ּבְ

ַרְך ָזאל ֶהעְלְפן ַאז ִמיר ָזאְלן ִזיְך ֶקעֶנען ֶזען  ִיְתּבָ

ֵלָמה. ְ ְגאּוָלה ַהּשׁ ּבִ

ִאין  ֶגעָוואְרן  ֶגעְגִריְנֶדעט  ִאיז  תר"פ  ִאין 

ֶרְסֶלב. ִדי  יָבה פּון ּבְ ֶטע ְיׁשִ אֹוְסְטרֹוְבֶצא ִדי ֶעְרׁשְ

ַנֲחֵמִני",  יָבה ִהְלְכָתא ּכְ יָבה ָהאט ֶגעֵהייְסן "ְיׁשִ ְיׁשִ

ע ָיאְרן חּוִר'יׁשֶ ַמייֶנע ּבָ
המשך פון פאריגע וואך

ן ִמיר ֶגעַהאט, ָוואס  ָנאְך ְצֵוויי גּוֶטע ֲחֵבִרים ָהאּבְ

ֵאייֶנער  ַעְת'ן ֶרעְדן,  ׁשַ ּבְ ֶיעְצט  ִזיְך  ִאיְך ֶדעְרַמאן 

ֵאייֶנער  אּון  הי"ד  ְמַנֵחם  ָצדֹוק  ֶגעֵהייְסן  ָהאט 

ֶגעֶווען  ֶזעֶנען  ֵזיי  הי"ד,  ָגאְלְדַוואֶסער  ל  ֵלייּבְ

ְס'ִאיז ִמיר  יט!  ְכׁשִ ּתַ ַא  ִליֶנ'ער ֲחִסיִדים. ָהא!  לּוּבְ

ֶווער ִזיְך צּו ֶדעְרַמאֶנען ִדי ַאֶלע ֲחֵבִרים  ֵזייֶער ׁשְ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ער ָוואס ֶקען ֶמען טּון? ַהּשׁ ַמייֶנע, ָאּבֶ

ִנים. ֶמען  ל ּפָ ֵווייְסט ָוואס ֶער ָהאט ֶגעטּון. ַעל ּכָ

ַאֶלעָמאל  ִזיְך  ָזאל  ֶמען  ֶזען  ָכאְטׁש  ֶמען  ַדאְרף 

ֶדעְרַמאֶנען פּון ֵזיי.

ַיֲעקֹב הי"ד,  ְס'ֶגעֶווען ָגאר ַא ֵטייֶעֶרער ִאיד, ר' 

ה  ֶגעקּוֶמען פּון מּוְנַקאְטׁש. ָנאְך ִאיז ֶגעֶווען מֹׁשֶ

ֶרְסֶלֶב'ע  ער הי"ד. ְס'ֶגעֶווען ַאַסאְך ּבְ ַיֲעקֹב ָטאּפֶ

ֲחִסיִדים, ַאְלס ִאיז ֶגעֶווען ַא ַדאְנק ֶדעם ֵהייִליְגן 

י'ן. ֶרּבִ

ִזיְך  ָזאל  ֶטער  עְרׁשְ אֹויּבֶ ֶדער  ִיְצָחק,  ַאְבָרָהם  ר' 

לּוט. ֶער ָהאט ֶגעַהאט ָגאר  נֹוֵקם ַזיין אֹויף ַזיין ּבְ

ֶער  ִאיז  קֹוֵרא  ַעל  ּבַ ַא  טֹובֹות,  ִמּדֹות  ַטייֶעֶרע 

ן ָוואס ֶזעֶנען  ֶגעֶווען, ֶעס ֶזעֶנען ֶגעֶווען ֶמעְנְטׁשְ

ֶגעקּוֶמען ֶעְקְסֶטער ֶהעְרן ַזיין ֵלייֶנען.

ֶיעְדן  ַאז  ִמְנָהג  ַא  ֶגעֶווען  ִאיז  אֹוְסְטרֹוְבֶצא  ִאין 

ת  ּבָ ׁשַ  – ִמְדָרׁש  ית  ּבֵ ִאין  ָנאְכִמיָטאג  ת  ּבָ ׁשַ

ַא  'ְנט  ֶגע'ַדְרׁשְ ֵאייֶנער  ָהאט   - ָלאף  ׁשְ ָנאְכן 

ֵטייט ִזיְך ַאז רֹוב ָמאל ָהאט ֶמען  ה, ַפאְרׁשְ ָרׁשָ ּדְ

ן ֶדעם ר' ַאְבָרָהם ִיְצָחְק'ן צּו ֶרעְדן.  אֹויְסֶגעְקִליּבְ

ְפַרייָטאג  ן  ִריּבְ אֹויְפֶגעׁשְ ַטאֶנען  ֶגעׁשְ ִאיז  ֶעס 

ַא  ֶרעְדן  ֶוועט  ֶדער  אּון  ֶדער  ַאז  ַפאְרַנאְכט, 

ִאיז  'ְנט,  ֶגע'ַדְרׁשְ ָהאט  ֶער  ַעת  ׁשְ ּבִ ה,  ָרׁשָ ּדְ

ט  ְדָרׁש פּול, ֶמען ָהאט ִניׁשְ ית ַהּמִ ֶגעֶווען ָדאס ּבֵ

אְקן ַקיין ָנאְדל ִאין ׁשּול... ֶגעֶקעְנט ַאַרייְנּפַ

  
  דעםדעם

רבי'נסרבי'נס לייט לייט
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ִמּבֹור ָגלּות...
ִאיְך ֵהייס ַיְעְנִקי

ְּברּוֶדער  ַמיין  ִמיט  ֶגעָפאְרן  ִאיז  ַטאֶטע  ַמיין  ֶווען 
ֶער  ִאיז  אּוַמאן,  ַקיין  צּוִריק  ָיאר  ְצֵוויי  ַפאר 
ִווי  ַאזֹוי  ְגָראז,  ִדי  ֶּבעֶלערּוס אֹויף  ִאין  ֶגעְשָׁלאְפן 
ִאיְנִמיְטן  ֲחִסיִדים.  ְּבֶרְסֶלֶב'ער  הּוְנֶדעְרֶטער  ָנאְך 
ְׁשָלאְפן ָהאט ַמיין ַטאֶטע ֶגעְׁשִּפיְרט ַאז ַזייֶנע ִפיס 

ִזיְנֶקען ֵאיין ִאין ֶדער ֶעְרד!

ָהאט  ִאיְנֶדעְרְפִרי  אֹויְפֶגעְשַׁטאֶנען  ִאיז  ֶער  ֶווער 
ַא  ֶנעְּבן  ֶגעְשָׁלאְפן  ִאיז  ֶער  ַאז  ַּבאֶמעְרְקט  ֶער 
ָאֶפעֶנעם ְגרּוּב... ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ְגרֹויֶסע ִנִּסים ַאז 

ַמיין ַטאֶטע ִאיז ִניְׁשט ַאַרייְנֶגעַפאְלן ִאין ּבֹור!

ַדאֶוועֶנען, ֶלעְרֶנען, ַדאֶוועֶנען
ַא  ֵזייֶער  ֶגעַהאט  ִאיְך  ָהאּב  ִמְצָוה  ַּבר  ַמיין  ַפאר 
ְסָפִרים  ֶמער  ָוואס  ֶעְנִדיְגן  צּו  ָרצֹון  ְׁשַטאְרֶקע 
ֶרִּבי'ן  ֵהייִליְגן  פּון   - ַּבר-ִמְצָוה  ַמיין  ַפאר  ָנאְך   -

ְוַתְלִמידֹו ר' ָנָתן.

ַאְכט  ִדי  פּון  ֶגעַהאט  ׁשֹוין  ִאיְך  ָהאּב  ָרצֹון  ֶדעם 
ָיאר, ֶווען ִאיְך ָהאּב ַדאן ָאְנֶגעהֹויְּבן צּו ֶלעְרֶנען ַחַּיי 
ַמֲעִׂשּיֹות  ֵׁשייֶנע  ֶגעֶווען  ִאיז  ָדאס  ַווייל  מֹוֲהַר"ן 
אּון ַגאְנץ ְקֵלייֶנע ְׁשִטיְקֶלעְך. ֶדעם ִלּמּוד ָהאּב ִאיְך 
ֶגעֶלעְרְנט ֶיעְדן ָטאג אֹויְפן ֶוועג ָפאְרְנִדיג ִאין ֵחֶדר 
ַאִהין אּון צּוִריק ַא ָׁשָעה ַצייט. ִאיְך ָהאּב ב"ה זֹוֶכה 

ֶגעֶווען צּו ֶעְנִדיְגן ָנאְך ְסָפִרים.

מיין מיין 
מעשה'לעמעשה'לע

דער באשעפער באווייזט וואונדער
פאר זיינע ליבע קינדער

ֵהייִליְגן  ֶדעם  ֶגעֶלעְרְנט  ֶדעָמאְלט  ָהאט  ַחֶבר  ַמיין 
ַא  ֶגעַהאט  ָהאּב  ִאיְך  אּון  מֹוֲהַר"ן  ִלּקּוֵטי  ֵסֶפר 
ָהאּב  ֵסֶפר,  ֶדעם  ֶלעְרֶנען  צּו  אֹויְך  ֵחֶׁשק  ְׁשַטאְרֶקע 
ַּבאֶׁשעֶפער  פּון  ֶגעֶּבעְטן  אּון  ֶגעֶווען  ִמְתַּפֵּלל  ִאיְך 
אּון ֶגעלֹויְּבט ֶדער ַּבאֶׁשעֶפער ַאז ַא ְּתקּוָפה ָנאְכֶדעם 
ַא  ִאיֶּבער  ָאְנֶגעהֹויְּבן  ֲחִסיִדים  ְּבֶרְסֶלֶב'ער  ִדי  ָהאְּבן 
ֵסֶפר  ִאיֶנעם  ַלּיֹום'  'ָעמּוד  ַא  פּון  ֵסֶדר  ֶדעם  ַנייֶעס 
ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ָהאּב ִאיְך ֶגעָזאְגט ַפאר ַמיין ַטאְטן 

ַאז ִאיְך ֵהייּב אֹויְך ָאן ִמיְטֶלעְרֶנען.

ִאיְך ָהאּב ַּבאקּוֶמען פּון ַמיין ַטאְטן ַא ֵנייֶעם ִלּקּוֵטי 
ָטאג  ֶיעְדן  ַאז  ֶגעָזאְגט  ִמיר  ָהאט  ֶער  אּון  מֹוֲהַר"ן 
ֶקעֶנען  ֶער  ֶוועט  ִאיְנֶדעְרֵהיים  ַזיין  ֶוועט  ֶער  ָוואס 
ַא  ֶגעֶווען ַפאר  ִאיז ַטאֶקע  ַאזֹוי  ִמיר,  ֶלעְרֶנען ִמיט 
ַלאְנֶגע ְּתקּוָפה. ָנאְכֶדעם ִאיז ֶגעֶווען ַא ְׁשִטיק ַצייט 
ָוואס ִמיר ָהאְּבן ִניְׁשט ֶגעֶלעְרְנט ִאיז ֶגעָוואְרן ַא ָלאְך 
פּון ְצָוואְנִציג ְּבַלאט, ָהאט ַמיין ַטאֶטע ֶגעָזאְגט ִאיְך 
ִזיְך אֹויְפְׁשַרייְּבן ִדי ְּבֶלעֶטער ָוואס ֶעס ֶפעְלט  ָזאל 
ַאֶלעֶמען  ִמיט  ַווייֶטער  ֵגיין  ִּביְזֶדעְרַווייל  אּון  ִמיר 

אּון ַא ְּתקּוָפה ְׁשֶּפעֶטער ֶוועל ִאיְך ָדאס ָאְּפָצאְלן.

ִדי  ָאְּפֶגעְׁשִריְּבן  ֶגעֶווען  ִאיז  ֶעס  וואּו  ֶצעְטל  ָדאס 
ִאיְך  ֶגעַגאְנֶגען אּון  ַפאְרלֹויְרן  ִאיז  ְּבַלאט  ְצָוואְנִציג 
ִאיז,  ָדאס  ְּבֶלעֶטער  ֶוועְלֶכע  ֶגעֶדעְנְקט  ִניְׁשט  ָהאּב 
ֶלעְרֶנען  צּו  אֹויְפֶגעֶהעְרט  ִאיְך  ָהאּב  ַלייֶדער...  אּון 
ָאֶּבער ִאיְך ָהאּב ָאְנֶגעהֹויְּבן ֶלעְרֶנען ִמיט ַא ַחְברּוָתא 

ַאְנֶדעֶרע ְסָפִרים.

ֶלעְרֶנען  צּו  ֵחֶׁשק  ַּבאקּוֶמען  ִאיְך  ָהאּב  ז'  ִּכָּתה  ִאין 
ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות, אּון ִאיְך ָהאּב ָאְנֶגעהֹויְּבן צּו ֶלעְרֶנען 
ַּבאֶׁשעֶפער  צּום  ֶגעֶווען  ִמְתַּפֵּלל  ַאַסאְך  ֵזייֶער  אּון 
ִאיְך  ַאז  ֶגעָזאְגט  ֲחֵבִרים  ִמיר  ָהאְּבן  ַלייֶדער  אּון 
ֵזייֶער  ִאיז  ַווייל ֶעס  ֶעְנִדיְגן  ִניְׁשט ֶקעֶנען  ֶעס  ֶוועל 
ָהאט  אֹויֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ָאֶּבער  ֵסֶפר,  ְגרֹויֶסע  ַא 
ֱאלּול  ַּבר-ִמְצָוה  ַמיין  ַפאר  ֹחֶדׁש  ַא  ֶגעָהאְלְפן  ִמיר 
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 ֵקיין ָהאט ֶמֶלְך ֶדער .ֶמֶלְך ַא  ִגיֶווען ִאיז ַאָמאל

 ִזיְך ָהאט אּון ִגיַגאְנֶגען ֶער ִאיז. ִגיַהאט ִניט ִקיְנֶדער

 ָזאל ְמלּוָכה ַזיין ְּכֵדי. ָדאְקטֹויִרים ִמיט ִגיָּפאֶרעט

 ִניט ָאֶּבער ִאים ָהאִּבין ֵזיי. ֶוועִרין ְפֶרעְמד ַפאר ִניט

 . ִגיָהאְלְפן

 ַפאר ָזאִלין ֵזיי ַאז יּוִדן אֹויף ִגיֶווען גֹוֵזר ֶער ָהאט     

ִקיְנֶדער.  ָהאִּבין ָזאל ֶער ַאז. ַזיין ִמְתַּפֵלל ִאים

 ִמְתַּפֵלל ָזאל ֶער ְּכֵדי .ַצִדיק ַא  ִגיזּוְכט ָהאִּבין יּודין

 . ִקיְנֶדער ָהאִּבין ָזאל ֶער ַאז. ּפֹוְעִלין ָזאל אּון ַזיין

 ַא  ִגיפּוֶנען ָהאִּבין אּון ִגיזּוְכט ֵזיי ָהאְּבן     

 ַאז ִגיָזאְגט ִאים ָהאִּבין ֵזיי אּון. ַצִדיק ַּבאַהאְלִטיֶנעם

 ָהאְּבן ָזאל ֶמֶלְך ֶדער ַאז ַזיין ִמְתַּפֵלל ָזאל ֶער

 . ִניט ָגאר ֵווייְסט ֶער ִגיֶעְנֶפעְרט ֶער ָהאט. ִקיְנֶדער

 ַּבֲאֶשר) ֶמֶלְך ֶדעם ִגיֶווען מֹוִדיַע  ָדאס ֵזיי ָהאִּבין      

 ֵוויְסט ֶער ָזאְגט ֶער ָנאר ַצִדיק ַּבאַהאְלִטיֶנער ַא  ָדא ִאיז ֶסע ַאז

 ָנאְך אֹוַקאז ֵאיין ִגיִשיְקט ֶמֶלְך ֶדער ָהאט (ִניט ָגאר

 . ִאים

 ֶדער ָהאט. ֶמֶלְך צּום ִגיְּבַראְכט ִאים ֶמען ָהאט      

 דּו. גּוְטן ִמיט ְשמּוִסין צּו ָאְנִגיהֹויְּבן ִאים ִמיט ֶמֶלְך

 ֶדער ִאין ִמיר ַּביי ֶזעֶנען ְיהּוִדים ִדי ַאז. דֹוְך ֵווייְסט

 ְּבֵכן. ִוויל ִאיְך ָוואס ֵזיי ִמיט ָטאן ָקאן ִאיְך. ַהאְנט

 ָזאל ִאיְך. ִמְתַּפֵלל ַזיי גּוִטין ִמיט ִדיְך ִאיְך ֶּבעט

 . ִקיְנֶדער ָהאִּבין

 ָזאל ֶער ַאז ִגיֶווען ַמְבִטיַח  ַצִדיק ֶדער ִאים ָהאט      

 ַאֵהיים ִזיְך ִאיז אּון ִקיְנד ַא  ָיאר ָדאס ָהאִּבין

 ִדי אּון .ָטאְכֶטער ֵאיין ִגיַהאט ַמְלָּכה ִדי ָהאט. ִגיַגאְנֶגען

 . ַּפאְרשֹוין ְגרֹויֶסע ַא  ֵזייֶער ִגיֶווען ִאיז ַמְלָּכה ַּבת

 ִזי ָהאט. ָיאר ִפיר ִגיֶווען ַאְלט ִאיז ִזי ַאז אּון    

 ְשִּפיִלין אּון ְלשֹונֹות ַאֶלע אּון ָחְכמֹות ַאֶלע ִגיֶקעְנט

 ַאֶלע פּון ְמָלִכים ַאֶלע ִגיָפאִרין ֶזעֶנען. ֵּכִלים אֹויף

 ֶמֶלְך ֶדעם אֹויף ִגיֶווען ֶסע אּון. ֶזעְהן צּו ִזי. ְמִדינֹות

 .ִשְמָחה ְגרֹויֶסע ַא 

 ָזאל ֶער. ִגיָוואְלט ֵזייֶער ֶמֶלְך ֶדער ָהאט ָנאְך ֶדער     

 ֵגייֶען ַאֶוועק ִניט ָזאל ְמלּוָכה ִדי ְּכֵדי זּון ֵאיין ָהאְּבן

 אֹויף ִגיֶווען גֹוֵזר ִוויֶדער ֶער ָהאט. ְפֶרעְמְדן ֵאיין צּו

 ָהאְּבן ָזאל ֶער ַאז ַזיין ִמְתַּפֵלל ָזאִלין ֵזיי ַאז יּוִדין

 . זּון ֵאיין

 ָהאִּבין ֵזיי אּון .ַצִדיק ֶעְרְשְטן ֶדעם ִגיזּוְכט ֵזיי ָהאְּבן     

 שֹוין ִאיז ֶער ָוואִרין ִגיפּוֶנען ִניט שֹוין ִאים

 . ִגיזּוְכט ַווייֶטער ֵזיי ָהאְּבן. ִגיְשָטאְרִּבין

 אּון .ַצִדיק ַּבאַהאְלִטיֶנעם ַא  ָנאְך .ִגיפּוֶנען ֵזיי ָהאִּבין     

 ֶמֶלְך ֶדעם גיִּבין ָזאל ֶער ַאז. ִגיָזאְגט ִאים ָהאִּבין ֵזיי

 ָהאְּבן. ִניט ָגאר ֵוויְסט ֶער. ִגיָזאְגט ֶער ָהאט. זּון ַא 

 . ֶמֶלְך ֶדעם ִגיֶווען מֹוִדיַע  ִוויֶדער ֵזיי

 דּו: ִגיָזאְגט ַאזֹוי אֹויְך ַצִדיק ֶדעם ֶמֶלְך ֶדער ָהאט     

 ֶדער ִאין ִמיר ַּביי ֶזעֶנען ְיהּוִדים ִדי ַאז דּוְך ֵווייְסט

 ֶדער ְדַהיינּו) ָחָכם ֶדער ִאים ָהאט .ל"ַּכּנַ ' ְוכּו. ַהאְנט
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 ֵקיין ָהאט ֶמֶלְך ֶדער .ֶמֶלְך ַא  ִגיֶווען ִאיז ַאָמאל

 ִזיְך ָהאט אּון ִגיַגאְנֶגען ֶער ִאיז. ִגיַהאט ִניט ִקיְנֶדער

 ָזאל ְמלּוָכה ַזיין ְּכֵדי. ָדאְקטֹויִרים ִמיט ִגיָּפאֶרעט

 ִניט ָאֶּבער ִאים ָהאִּבין ֵזיי. ֶוועִרין ְפֶרעְמד ַפאר ִניט

 . ִגיָהאְלְפן

 ַפאר ָזאִלין ֵזיי ַאז יּוִדן אֹויף ִגיֶווען גֹוֵזר ֶער ָהאט     

ִקיְנֶדער.  ָהאִּבין ָזאל ֶער ַאז. ַזיין ִמְתַּפֵלל ִאים

 ִמְתַּפֵלל ָזאל ֶער ְּכֵדי .ַצִדיק ַא  ִגיזּוְכט ָהאִּבין יּודין

 . ִקיְנֶדער ָהאִּבין ָזאל ֶער ַאז. ּפֹוְעִלין ָזאל אּון ַזיין

 ַא  ִגיפּוֶנען ָהאִּבין אּון ִגיזּוְכט ֵזיי ָהאְּבן     

 ַאז ִגיָזאְגט ִאים ָהאִּבין ֵזיי אּון. ַצִדיק ַּבאַהאְלִטיֶנעם

 ָהאְּבן ָזאל ֶמֶלְך ֶדער ַאז ַזיין ִמְתַּפֵלל ָזאל ֶער

 . ִניט ָגאר ֵווייְסט ֶער ִגיֶעְנֶפעְרט ֶער ָהאט. ִקיְנֶדער

 ַּבֲאֶשר) ֶמֶלְך ֶדעם ִגיֶווען מֹוִדיַע  ָדאס ֵזיי ָהאִּבין      

 ֵוויְסט ֶער ָזאְגט ֶער ָנאר ַצִדיק ַּבאַהאְלִטיֶנער ַא  ָדא ִאיז ֶסע ַאז

 ָנאְך אֹוַקאז ֵאיין ִגיִשיְקט ֶמֶלְך ֶדער ָהאט (ִניט ָגאר

 . ִאים

 ֶדער ָהאט. ֶמֶלְך צּום ִגיְּבַראְכט ִאים ֶמען ָהאט      

 דּו. גּוְטן ִמיט ְשמּוִסין צּו ָאְנִגיהֹויְּבן ִאים ִמיט ֶמֶלְך

 ֶדער ִאין ִמיר ַּביי ֶזעֶנען ְיהּוִדים ִדי ַאז. דֹוְך ֵווייְסט

 ְּבֵכן. ִוויל ִאיְך ָוואס ֵזיי ִמיט ָטאן ָקאן ִאיְך. ַהאְנט

 ָזאל ִאיְך. ִמְתַּפֵלל ַזיי גּוִטין ִמיט ִדיְך ִאיְך ֶּבעט

 . ִקיְנֶדער ָהאִּבין

 ָזאל ֶער ַאז ִגיֶווען ַמְבִטיַח  ַצִדיק ֶדער ִאים ָהאט      

 ַאֵהיים ִזיְך ִאיז אּון ִקיְנד ַא  ָיאר ָדאס ָהאִּבין

 ִדי אּון .ָטאְכֶטער ֵאיין ִגיַהאט ַמְלָּכה ִדי ָהאט. ִגיַגאְנֶגען

 . ַּפאְרשֹוין ְגרֹויֶסע ַא  ֵזייֶער ִגיֶווען ִאיז ַמְלָּכה ַּבת

 ִזי ָהאט. ָיאר ִפיר ִגיֶווען ַאְלט ִאיז ִזי ַאז אּון    

 ְשִּפיִלין אּון ְלשֹונֹות ַאֶלע אּון ָחְכמֹות ַאֶלע ִגיֶקעְנט

 ַאֶלע פּון ְמָלִכים ַאֶלע ִגיָפאִרין ֶזעֶנען. ֵּכִלים אֹויף

 ֶמֶלְך ֶדעם אֹויף ִגיֶווען ֶסע אּון. ֶזעְהן צּו ִזי. ְמִדינֹות

 .ִשְמָחה ְגרֹויֶסע ַא 

 ָזאל ֶער. ִגיָוואְלט ֵזייֶער ֶמֶלְך ֶדער ָהאט ָנאְך ֶדער     

 ֵגייֶען ַאֶוועק ִניט ָזאל ְמלּוָכה ִדי ְּכֵדי זּון ֵאיין ָהאְּבן

 אֹויף ִגיֶווען גֹוֵזר ִוויֶדער ֶער ָהאט. ְפֶרעְמְדן ֵאיין צּו

 ָהאְּבן ָזאל ֶער ַאז ַזיין ִמְתַּפֵלל ָזאִלין ֵזיי ַאז יּוִדין

 . זּון ֵאיין

 ָהאִּבין ֵזיי אּון .ַצִדיק ֶעְרְשְטן ֶדעם ִגיזּוְכט ֵזיי ָהאְּבן     

 שֹוין ִאיז ֶער ָוואִרין ִגיפּוֶנען ִניט שֹוין ִאים

 . ִגיזּוְכט ַווייֶטער ֵזיי ָהאְּבן. ִגיְשָטאְרִּבין

 אּון .ַצִדיק ַּבאַהאְלִטיֶנעם ַא  ָנאְך .ִגיפּוֶנען ֵזיי ָהאִּבין     

 ֶמֶלְך ֶדעם גיִּבין ָזאל ֶער ַאז. ִגיָזאְגט ִאים ָהאִּבין ֵזיי

 ָהאְּבן. ִניט ָגאר ֵוויְסט ֶער. ִגיָזאְגט ֶער ָהאט. זּון ַא 

 . ֶמֶלְך ֶדעם ִגיֶווען מֹוִדיַע  ִוויֶדער ֵזיי

 דּו: ִגיָזאְגט ַאזֹוי אֹויְך ַצִדיק ֶדעם ֶמֶלְך ֶדער ָהאט     

 ֶדער ִאין ִמיר ַּביי ֶזעֶנען ְיהּוִדים ִדי ַאז דּוְך ֵווייְסט
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 ִאיְך ָוואס טּון ֶקעֶנען ָאֶּבער ֶוועְסטּו. ִגיָזאְגט (ַצִדיק

 . יֹוא ִגיָזאְגט ֶמֶלְך ֶדער ָהאט. ֵהייִסין ִדיר ֶוועל

 ַאז ַּבאַדאְרף ִאיְך: ִגיָזאְגט ִאים צּו ָחָכם ֶדער ָהאט     

 ְּכלֹוֶמר) טֹובֹות ַאָבִנים ַאִליְרֵליי ְּבֶרעְנֶגען ָזאְלְסט דּו

 ִאין ָהאט טֹוב ֶאֶבן ִאיְטִליֶכער ָוואִרין (ַוואְרג דּוִמיט

 ִאיז ְמָלִכים ִדי ַּביי אּון. ְסגּוָלה ַאְנֶדעֶרע ֵאיין ִזיְך

 ַפאְרְשִריְּבן ִאיז ָדאְרט ָוואס ֵסֶפר ַא  ַהאְנְדן ַפאר

 . טֹובֹות ַאָבִנים ַאִליְרֵליי

. ְּבֶרעְנֶגען אֹויס ֶוועל ִאיְך .ִגיָזאְגט ֶמֶלְך ֶדער ָהאט      

 אּון זּון ַא  ָהאְּבן ָזאל ִאיְך ַאִּבי. ְמלּוָכה ַהאְלֶּבע ַמיין

 ַאִליְרֵליי ִגיְּבַראְכט ִאים ָהאט אּון. ִגיַגאְנֶגען ִאיז

 . טֹובֹות ַאָבִנים

 צּו ֵזיי ָהאט אּון .ִגינּוֶמען ֵזיי ָחָכם ֶדער ָהאט     

 אּון. ַוויין ֶּבעֶכער ַא  ִגינּוֶמען ָהאט אּון. ְקַלאְּפט

 ָהאט ֶער אּון. ַוויין ֶדעם ִאין ִגיִשיט ַאַריין ֵזיי ָהאט

. ְטִריְנֶקען ֶמֶלְך ֶדעם ַוויין ֶּבעֶכער ַהאְלְּבן ַא  ִגיֶגעִּבין

 . ַמְלָּכה ֶדער. ֶהעְלְפט ַאְנֶדעֶרע ִדי אּון

. זּון ַא  ָהאִּבין ֶוועִלין ֵזיי ַאז .ִגיָזאְגט ֵזיי צּו ָהאט אּון     

 ֶער אּון טֹובֹות ַאָבִנים פּון דֹוְרְך ַזיין ֶוועט ֶער ָוואס

 ַאָבִנים ַאֶלע פּון ְסגּולֹות ַאֶלע ָהאִּבין ִזיְך ִאין ֶוועט

 . ִגיַגאְנֶגען ַאֵהיים ִאיז אּון .טֹובֹות

 ַא  ִגיָוואִרין ִאיז .זּון ַא  ִגיַהאט ַמְלָּכה ִדי ָהאט     

 ִאיז זּון ֶדער ָנאר. ֶמֶלְך ֶדעם אֹויף ִשְמָחה ְגרֹויֶסע

 . טֹובֹות ַאָבִנים פּון ִגיֶווען ִניט

 ֶער ִאיז. ָיאר ִפיר ִגיֶווען ַאְלט ִאיז זּון ֶדער ַאז     

 ָחָכם ְגרֹויֶסער ַא  אּון ַּפאְרשֹוין ְגרֹויֶסער ַא  ִגיֶווען

. ְלשֹונֹות ַאֶלע ִגיֶקעְנט ָהאט אּון. ָחְכמֹות ַאֶלע ִאין

 .ֶזעְהן ִאים ְמָלִכים ִגיָפאִרין ֶזעֶנען

 ִניט שֹוין ִאיז ִזי ַאז ִגיֶזעְהן ָהאט ַמְלָּכה ַּבת ִדי אּון     

 ָנאר. ִגיֶווען ְמַקָנא ִאים ִאין ִזיְך ִזי ָהאט. ָחשּוב ַאזֹוי

 ָהאט ַצִדיק ֶדער ַּבֲאֶשר ִגיֶווען ְנָחָמה ִאיר ִאיז ָדאס

 .טֹובֹות ַאָבִנים פּון ָגאר ַזיין ֶוועט זּון ֶדער ַאז. ִגיָזאְגט

 ַאָבִנים פּון ִניט ִאיז ֶער ָוואס ָכאְטֶשע ִאיז גּוט

 .טֹובֹות

 אּון ָהאְלץ ִגיְשִניְצט ֶמֶלְך ֶּבן ֶדער ָהאט ַאָמאל      

 ַּבת ִדי ִאיז. ִפיְנֶגער ִאין ִגיָטאן ְשִניט ַא  ִזיְך ָהאט

. ִפיְנֶגער ֶדעם ִּביְנְדן ַארּום ִאים. ִגיָלאִפין צּו ַמְלָּכה

  .טֹוב ֶאֶבן ֵאיין ֶדעְרֶזען ָדאְרט ִזי ָהאט

 ִזי ָהאט. ִגיֶווען ְמַקֶנא ֵזייֶער ִאים ִאין ִזיְך ִזי ָהאט     

 ַּכָמה ִגיקּוֶמען ֶזעֶנען. ְקַראְנק ִגיַמאְכט ִזיְך

 ִאיר ִגיֶקעְנט ִניט ָאֶּבער ָהאִּבין ֵזיי. ָדאְקטֹויִרים

 . ָטאן ְרפּוָאה ֵקיין

 ִגיֶווען ָדאְרט ִאיז .ְמַכְשִפים ִגירּוִפין ֶמען ָהאט      

. ֶאֶמת ֶדעם אֹויְסִגיָזאְגט ִאים ִזי ָהאט ְמַכֵשף ֵאיין

 ֶדעם ַמְחַמת ְקַראְנק ִגיַמאְכט ַאֵליין ִזיְך ָהאט ִזי ַאז

 ִגיְפֶרעְגט ְמַכֵשף ֶדעם ָהאט ִזי אּון ל"ַּכּנַ  ְּברּוֶדער

 ֶמעְנש ַא  ָטאן ִמָזאל ַאז. ֶמעְגִליְך ִאיז ֶסע אֹויּב

 ֶער ָהאט. ְקֶרעִציג ֶוועִרין ָזאל ֶער ַאז ִּכישּוף

 . יֹוא ִגיָזאְגט

 ִזיְך ֶער ֶוועט ָטאֶמער .ִגיָזאְגט ְמַכֵשף צּום ִזי ָהאט     

 ַזיין ְמַבֵטל ֶוועט ֶער ָוואס ְמַכֵשף ַאְנֶדעְרן ֵאיין זּוִכין

 . ֶוועִרין ִגיֵהייְלט ֶוועט ֶער אּון ִּכישּוף ֶדעם
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 ַאַריין ִמֶוועט ַאז. ִגיָזאְגט ְמַכֵשף ֶדער ָהאט    

 ֶמען ֶוועט ַאַריין ַוואֶסער ִאין ִּכישּוף ֶדעם ַוואְרִפין

 . ַזיין ְמַבֵטל ִאים ֶקעֶנען ִניט שֹוין

 ִגיָוואְרִפין ַאַריין ָהאט אּון .ִגיָטאן ַאזֹוי ִזי ָהאט     

 . ַאַריין ַוואֶסער ִאין ִּכישּוף ֶדעם

 ֶער. ִגיָוואִרין ְקֶרעִציג ֵזייֶער ֶמֶלְך ֶּבן ֶדער ִאיז      

 ֶדעם אֹויף אּון ְקֶרעץ ָנאז ֶדער אֹויף ִגיַהאט ָהאט

 . גּוף ִאיְּבִריְקן ֶדעם אֹויף אּון ָּפִנים

 אּון. ָדאְקטֹוִרים ִמיט ִגיָּפאִריט ֶמֶלְך ֶדער ִזיְך ָהאט     

 .ִגיָהאְלְפן ִניט ִאים ָהאִּבין ֵזיי אּון. ְמַכְשִפים ִמיט

 ָזאִלין ֵזיי ַאז יּוִדין אֹויף ִגיֶווען גֹוֵזר ֶמֶלְך ֶדער ָהאט     

 ַצִדיק ֶדעם ִגיזּוְכט ְיהּוִדים ִדי ָהאִּבין. ַזיין ִמְתַּפֵלל

 זּון ַא  ָהאְּבן ָזאל ֶמֶלְך ֶדער ַאז ִגיֶווען ִמְתַּפֵלל ָהאט ֶער ָוואס)

 . ֶמֶלְך ֶדעם ַפאר ִגיְּבַראְכט ִאים ָהאִּבין ֵזיי אּון (ל"ַּכּנַ 

 ַפאר ַזיין ִמְתַּפֵלל ָּתִמיד ְפֶלעְגט ַצִדיק ֶדער אּון     

 ֶמֶלְך ֶדעם ִגיָזאְגט צּו ָהאט ֶער ַּבֲאֶשר ִיְתָּבַרְך ַהֵּׁשם

 ֶסע אּון טֹובֹות ַאָבִנים פּון ָגאר ַזיין ָזאל זּון ֶדער ַאז

 . ִגיָוואִרין ְמקּוָים ִניט

 ִאיְך ָהאּב ֵאייֶּבעְרְשִטין צּום ִגיַטֲעֶנט ָהאט ֶער אּון     

 ָדאס ִזיְך ָהאּב ִאיְך. ֶוועְגן ָּכבֹוד ַמיין פּון ִגיָטאן ָדאס

 ַהייְנט אּון. ֶוועְגן ָּכבֹוד ַדיין פּון ָנאר ִגיָטאן ִניט ֶמער

   . ִגיָזאְגט ָהאּב ִאיְך ִווי ַאזֹוי ִגיָוואְרן ְמקּוָים ִניט ִאיז

 ֶדער ָהאט. ֶמֶלְך צּום ִגיקּוֶמען ִאיז ַצִדיק ֶדער אּון     

 ֶּבן ֶדעם פּון ְקֶרעץ ִדי אֹויף ְדַהיינּו) ִגיֶווען ִמְתַּפֵלל ַצִדיק

 ִניט ָהאט ֶסע אּון (ֶוועִרין ִגיֵהייְלט ָזאל ֶער ַאז ֶמֶלְך

 ָדאס ַאז ִגיֶווען מֹוִדיַע  ִאים ֶמען ָהאט. ִגיָהאְלִפין

 .ִּכישּוף ַא  ִאיז

 ַאֶלע פּון ִגיֶווען ֶהעֶכער ִאיז ַצִדיק ֶדער אּון      

 מֹוִדיַע  ָהאט אּון ַצִדיק ֶדער ִגיקּוֶמען ִאיז. ְמַכְשִפים

 ַאז אּון. ִּכישּוף ַא  ִאיז ָדאס ַאז ֶמֶלְך ֶדעם ִגיֶווען

. ִגיָוואְרִפין ַאַריין ַוואֶסער ִאין ִּכישּוף ֶדעם ִמָהאט

. ֶוועִרין ִגיֵהייְלט ִניט ַאְנֶדעְרש ֶמֶלְך ֶּבן ֶדער ֶקען

 ָוואס ְמַכֵשף ֶדעם ַוואְרִפין ַאַריין ִמָזאל ַאז ַסייִדין

 . ַאַריין ַוואֶסער ִאין ִּכישּוף ֶדעם ִגיָטאן ָהאט ֶער

 ַאֶלע ִדיר ִגיּב ִאיְך גיָזאְגט ֶמֶלְך ֶדער ָהאט     

 ַוואֶסער ִאין ַוואְרִפין ַאַריין ֵזיי ִמָזאל ְמַכְשִפים

 . ֶוועִרין ִגיֵהייְלט ָזאל זּון ַמיין ַאִּבי. ַאַריין

 ִגיָלאִפין ִאיז אּון ִגיַהאט מֹוָרא ַמְלָּכה ַּבת ִדי ָהאט     

 ֶדעם פּון ִּכישּוף ֶדעם ֶנעֶמען ַארֹויס ַוואֶסער צּום

 ִּכישּוף ֶדער וואּו ִגיוואּוְסט ָהאט ִזי ָוואִרין. ַוואֶסער

 . ַאַריין ַוואֶסער ִאין ִגיַפאִלין ַאַריין ִזי ִאיז. ִליְגט

 ַּבת ִדי ָוואס ִגיּפּוְלֶדער ְגרֹויס ַא  ִגיָוואִרין ִאיז     

 . ַאַריין ַוואֶסער ִאין ִגיַפאִלין ַאַריין ִאיז ַמְלָּכה

 ֶדער ַאז ִגיָזאְגט ָהאט אּון ַצִדיק ֶדער ִגיקּוֶמען ִאיז     

 שֹוין ֶער ִאיז .ֶוועִרין ִגיֵהייְלט שֹוין ֶוועט ֶמֶלְך ֶּבן

 ַפאְרַדייְרט ִאיז ָצַרַעת ָדאס אּון ִגיָוואִרין ִגיֵהייְלט

 ִזיְך ָהאט ִגיַפאִלין ַאָראּפ ִאיז ֶסע אּון ִגיָוואְרן

 . הֹויט ִדי ָגאר ָאְּפִגיֵשייְלט

  ָגאר ִגיָוואִרין ֶער ִאיז

 . טֹובֹות ַאָבִנים פּון

  ִגיַהאט ִזיְך ִאין ָהאט אּון

 .טֹובֹות ַאָבִנים ַאֶלע פּון ְסגּולֹות ַאֶלע

 ֶמען ָהאט ָאְּפִגיֵשייְלט ִאים ִזיְך ָהאט הֹויט ִדי ַאז ָוואִרין)     

 ַצִדיק ֶדער ִווי ַאזֹוי. טֹובֹות ַאָבִנים פּון ָגאר ִאיז ֶער ַאז ִגיֶזעְהן

 (.ִגיָזאְגט ָהאט
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ֶוועְגן  אֹויְפן  אּוַמאן,  ִאין  ֶגעָפאְרן  ִאיְך  ִּבין  ַצייט 
ֶזעֶנען ִמיר ַאִריֶּבער ֶגעָפאְרן צּום ִצּיּון פּון ר' ָנָתן 
אּון ָדאְרט ָהאּב ִאיְך ֶגעַמאְכט ַא ִסּיּום אֹויף ִלּקּוֵטי 

ֲהָלכֹות!

ַאזֹוי אֹויְך ִּבין ִאיְך ב"ה ַאדּוְרך ָנאְך פּון ַאְלס ְקֵליין 
חּוץ  ְּתִפּלֹות,  ִלּקּוֵטי  פּון  ְׁשִטיְקֶלעְך  ַאַסאְך  ִקיְנד 

מיין מעשה'לעמיין מעשה'לע
דער באשעפער באווייזט וואונדער

פאר זיינע ליבע קינדער

 המשך פון זייט 3 

ֶגעָזאְגט צּו ֶרִּבי ַחִּיים ְסָטאֶלער: " ֶרִּבי ַנְפָּתִלי 

ָהאט ִמיר ָדאְך צּוֶגעָזאְגט ַא ִקיְנד, ַפאְרָוואס 

ֶוועְרט ֶעס ִניְׁשט ְמֻקָּים"? 

ַנְפָּתִלי  ֶרִּבי  צּו  ֶגעָוואְנְדן  ִזיְך  ַחִּיים  ר'  ָהאט 

ִאיֶּבעְרֶגעָזאְגט ֶדעם ַפאְרַלאְנג פּון  ִאים  אּון 

ֶדעם ִאיד, ַאז ֶער ַוואְרט אֹויְפן צּוָזאג.

ָהאְּבן  "ִמיר  ַאזֹוי:  ַנְפָּתִלי  ֶרִּבי  ֶעְנְטֶפעְרט 

ָזאְלן ַהאְלְטן  ֶרִּבי'ן – ַאז ִמיר  ְמֻקָּבל פּוֶנעם 

ַפאְרַמאְכט ָדאס מֹויל, ִמיר ָזאְלן ִניְׁשט ֶרעְדן! 

ָנאר ַאז ִמיר ָזאְגן - ֶוועְרט ְמֻקָּים"!

ָדאס ֵמייְנט ַאזֹוי ַאז ִמיר ָהאְּבן ְמֻקָּבל פּוֶנעם 

ִמיט  ִזיְך  ַוואְרְפן  ִניְׁשט  ָזאְלן  ִמיר   - ֶרִּבי'ן 

ַהאְלְטן  ֶמען  ַדאְרף  מֹויל  ָדאס   - ְּבָרכֹות 

ָיא  ׁשֹוין  ָזאְגן  ִמיר  אֹויּב  ָאֶּבער  ַפאְרַמאְכט! 

ָדאס  ֶוועְרט  ֵאייֶנעם?  ַפאר  צּו 

ִאיז  ִעיָקר  ֶדער  ְמֻקָּים"! 

ִאיד  ֶדער  ַאז 

ֶגעַהאט  ָהאט 

ִקיְנֶדער!

ַא ֶצעְנֶטער צּום ִמְנָין, ַא ֶצעְנֶטער!!

ֶרִּבי  ֶווען  ֵאייְנָמאל  ֶגעֶווען  ִאיז  ַמֲעֶׂשה  ִדי 

ַנְפָּתִלי ָהאט ֶגעַוואְרט אֹויף ַא ִמְנָין, ֶעס ָהאט 

ֶגעֶפעְלט ַא ֶצעְנֶטער צּום ִמְנָין, אּון ַא ֵלִוי צּו 

עֹוָלה ַזיין ְלתֹוָרה. 

ִאיְנְדרֹויְסן ִאיז ֶגעֶווען ֵאייֶנער - ַא ֵלִוי, ֶדער 

ֵלִוי ָהאט ַלייֶדער ִניְׁשט ֶגעַהאט ַקיין ִקיְנֶדער 

ָהאט ֶדער ֵלִוי ֶגעָזאְגט ַפאר ֶדעם ְּבֶרְסֶלֶב'ער 

ָחִסיד ָוואס ָהאט ִאים ַאַרייְנֶגערּוְפן צּו ִמְנָין: 

"ֵגיי ָזאג ַפאר ֶרִּבי ִנְפָּתִלי'ן ַאז אֹויּב ֶער ֶוועט 

ַאַרייְנקּוֶמען  ִאיְך  ֶוועל  ִקיְנד  ַא  ִמיר צּוָזאְגן 

ֶצעְנֶטער"!  ַא  ַזיין  ֶוועל  ִאיְך  אּון  ַדאֶוועֶנען 

ָהאט ִאים ר' ַנְפָּתִלי צּוֶגעָזאְגט ַא ִקיְנד! ֶער 

ֶער  ְּבֵריָרה,  ַקיין  ֶגעַהאט  ִניְׁשט  ָדאְך  ָהאט 

ֶער  ָהאט  ִמְנָין,  ַא  ָהאְּבן  ֶגעמּוְזט  ָדאְך  ָהאט 

ִאים צּוֶגעָזאְגט ַא ִקיְנד, ׁשֹוין.

ְס'ִאיז ַאִריֶּבער ַא ְׁשִטיְקל ַצייט, אּון ֶדער ִאיד 

ָהאט ָנאְכִניְׁשט ֶגעַהאט ַקיין ִקיְנד, ָהאט ֶער 

ְסָפִרים  ַאֶלע  ֶגעֶעְנִדיְגט  ִאיְך ׁשֹוין  ָהאּב  ֶדעם  פּון 
ֶגעֶווען  ַאְלס  ִאיז  ָדאס  אּון  ָנָתן  ר'  ִמיט  ֶרִּבי'ן  פּון 

ָנאר ִּבְזכּות ִדי ְּתִפּלֹות ָוואס ִאיְך ָהאּב ֶגעַמאְכט.

ֵחֶלק  ֶעְרְׁשְטן  ֶדעם  ֶעְנִדיְגן  ִאיְך  ֵגיי  ֶיעְצט  ב"ה 
ְּתִפּלֹות,  ִלּקּוֵטי  ְדִריְטל  ַא  אּון  מֹוֲהַר"ן  ִלּקּוֵטי 
ִמיט  ִזיְך  ַכאְּפט  ֶווער  ֲחֵבִרים  ַטייֶעֶרע  ַאְׁשֵרינּו, 

אֹויְפן ָוואְגן?!

ְּבֶרְסֶלֶבער  ַא  ִווי  ְגֵלייְּבן  צּום  ִניְׁשט  ֶגעַוואְלִדיג! 
ִאיז  ֶרִּבי'ן  ַּביים  ָהָרצֹון.  ֹּכַח  ִמיְטן  ָאְנקּוֶמען  ֶקען 
ַאֶלעס ֶמעְגִליְך! ֶדער ִעיָקר ִאיז ִדי ַהְתָחָלה, ְפִריׁש 

ָאְנֵהייְּבן!!

3080

לּות  ּכְ  ִהְסּתַ
יִקים ְלַבד, ּדִ ֵני ַהּצַ  ּפְ

דֹול ְמאד  ָבר ּגָ ן ּדָ   הּוא ַגם-ּכֵ
)ליקו"מ תנינא ע"ה(
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ט ֶגעֶקעְנט ַפאְרָלאְזן אֹויף ַאְנֶדעֶרע ִמיט ֶדער  ִניׁשְ

ן  ֶעְרלֹויּבְ ֶגעֶקעְנט  ט  ִניׁשְ ִזיְך  ָהאט  ֶער  עט?  ַאְרּבֶ

יְנ'ס ְסָפִרים ָזאְלן ַזיין ְגַרייִזיג. ֶיעֶדעס  ַאז ֶדער ֶרּבִ

ן ִמיט הֹויֶכע  ִריּבְ אֹות אּון ֶיעֶדעס ָוואְרט ִאיז ֶגעׁשְ

נֹות אּון ַא ְגַרייז ִאיז ַא ְגַרייז... ּוָ ּכַ

חּור ַהֶזעֶצער,  ַלאְכן ֶדעם ּבָ ט ַאזֹוי ָאּפְ ָלאִמיר ִניׁשְ

ִאיְדן  ְגרֹויֶסע  ַאַסאְך  ֶגעֶווען  אֹויְך  ְס'ִאיז  ַווייל 

פּון  עט  ַאְרּבֶ ֶדער  ֶגעטּון  ַאֵלייְנס  ן  ָהאּבְ ָוואס 

ט  ַרייּבְ ׁשְ ִריוו  ּבְ ַא  ִאין  ָנָתן  ר'  ל  ְלָמׁשָ 'ֶזעְצן', 

ִאים  ן  ָהאּבְ ֶוועְלֶכע  ִדי  ֶגעֶווען  ֶזעֶנען  ֶעס  ֶווער 

י  י ֶמעְנִדיל אּון ַרּבִ צּוֶגעָהאְלְפן ִאין ַזיין ְדרּוק ...ַרּבִ

ַע אּון אֹויְך  ְיהֹוׁשֻ ִיְצָחק  ִאיְנֶגער  ֶדער  ָנחּום  ים  ַחּיִ

ְכָנא ֵנרֹו ָיִאיר ֶהעְלְפן ַאַסאְך  ַמיין זּון מֹוֵרנּו ָהַרב ׁשַ

ער ֶנעְמט ִדי  ְקִביעּות ֶדעִריּבֶ ט ּבִ ער ִניׁשְ ַארֹויס ָאּבֶ

אֶמעִליך... ָדאס ִאיז ׁשֹוין ֶגעֶווען  עט ֵזייֶער ּפַ ַאְרּבֶ

אר  ער ִמיר ַהאְלְטן ֶיעְצט ַאּפָ ִאין ָיאר תקפ"ד ָאּבֶ

ָיאר ְפִריֶער.

ִזיְך  ָהאט  ָוואס  ֶזען  יְסל  ַאּבִ ָלאִמיר  ֶיעְצט 

ֶוועִריַקייְטן  ׁשְ ַזייֶנע  ָנָתן,  ר'  ִמיט  יְלט  ּפִ ֶגעׁשְ ָאּפְ

ָוואס ֶער ָהאט ֶגעַהאט פּון ִדי ְדרּוק.

אּון  ְקִריֶגעַרייֶען  ִדי  ן  ָהאּבְ תקע"ט  ָיאר  ִאין 

ִווי  ָנָתן,  ר'  אֹויף  ַפאְרֶמעְרט  ֵזייֶער  ִזיְך  ְרִדיפֹות 

ֶטעְלט  אֹויְך ָדאס ֶגעְלט ָוואס ֶער ָהאט ַצאְמֶגעׁשְ

ָדאס  אֹויְסֶגעַגאְנֶגען,  ׁשֹוין  ִאיז  ֲחֵבִרים  ִדי  פּון 

ִזיְך  ָהאט  ְדרּוֶקעַריי  ֶדער  ַאז  ֶגעֶווען  ּגֹוֵרם  ָהאט 

עט, ֶמען ָהאט ֶמער  ֶטעְלט פּון פּוְלן ַאְרּבֶ ֶגעׁשְ ָאּפְ

ט ֶגעֶקעְנט ְדרּוְקן ֶיעֶנעם ָיאר. ִניׁשְ

ָנָתן  ר'  ָהאט  תק"פ  ָיאר  ַגאְנְצן  ֶדעם  דּוְרְכאֹויס 

יֶדעֶנע  ַלאִניְרט ַפאְרׁשִ ָגאר ַאַסאְך ֶגעְטַראְכט אּון ּפְ

פּוְנָדאְסֵניי  ְדרּוְקן  ָאְנצּוַפאְנֶגען  ִוויַאזֹוי  ֶלעֶנער  ּפְ

ֶגעֶקעְנט  ט  ִניׁשְ ָדאס  ַלייֶדער  ָהאט  ֶער  ער  ָאּבֶ

ֶקעֶנען  צּו  ֵדי  ּכְ ֶגעֵצייג  ַאֶלע  ִדי  אֹויְסִפיְרן, 

טּוּב  ׁשְ ִאין  ָנָתן  ר'  יי  ּבַ ַטאֶנען  ֶגעׁשְ ֶזעֶנען  ְדרּוְקן 

ער  ָאּבֶ יר.  אּפִ ּפַ אֹוִתּיֹות,  ִטיְנט,  ִדי  ַפאְר'ָיתֹוְמ'ט, 

ט ֶגעֶקעְנט ְדרּוְקן צּוִליּב ִדי ְמִניָעה  ֶער ָהאט ִניׁשְ

ַאָמאל  ר  ֶאְפׁשָ ָהאְסטּו 

ִווי  ָוואְרט  ַאַזא  ֶגעֶהעְרט 

ַא  ַפאר  ָזאְגט  ֵאייֶנער 

ֶוועְסטּו  "אֹויּב  ִאיְנְגל: 

ֶוועְסטּו  ֶלעְרֶנען  ט  ִניׁשְ

חּור ַהֶזעֶצער'?!" ֹאויְסַוואְקְסן ַא 'ּבָ

ָהאט  ָוואס  ַהֶזעֶצער,  חּור  ּבָ ַא  ָדאס  ֵמייְנט  ָוואס 

ֶער ֶגעַדאְרְפט טּון אּון ָוואס ֶזעֶנען ֶגעֶווען ַזייֶנע 

ׁשֹוין  ֶמען  ָהאט  ָוואְכן  ֶלעְצֶטע  ִדי  ִאין  ְגַרייְזן, 

ָדאס  ֶוועְלן  ִמיר  יְסל,  ַאּבִ ֶדעם  פּון  ן  ִריּבְ ֶגעׁשְ

יר ַזיין. יְסל ַמְסּבִ ַאּבִ

ֶטעְלן  חּור ַהֶזעֶצער ָהאט ֶגעַדאְרְפט אֹויְסׁשְ ֶדער ּבָ

ְקֵלייֶנע  ָגאר  ַפאְרֶקעְרֶטע  ֶרעט  ָפאֶרעם-ּבְ אֹויְפן 

אֹוִתּיֹות פּון ַא ַגאְנְצן ָעמּוד פּון ַא ֵסֶפר. ֶיעְצט ֶווען 

ֶטעְלט ָהאט  ֶדער ָעמּוד ִאיז ׁשֹוין ֶגעֶווען אֹויְסֶגעׁשְ

אּון  ַלאט  ּבְ ַא  אֹויף  ט  ֶגעְקַלאּפְ ַאָראּפְ ָדאס  ֶמען 

ט אֹויף ָנאְך ַא  ֶגעְקַלאּפְ ֶדעְרָנאְך ָנאְכַאָמאל ַאָראּפְ

ֶטעְקט  ן ִזיְך ַארֹויְסֶגעׁשְ ַלאט. ַאז ַאַסאְך ָמאל ָהאּבְ ּבְ

ֶזעץ  פּוֶנעם  ַזייט  ַאְנֶדעֶרע  ִדי  אֹויף  אֹוִתּיֹות  ִדי 

ֶרעְסט ִדי אֹוִתּיֹות.  ֶרעס ָהאט ֶגעּפְ ָוואס ֶדער ּפְ

ֶגעֶעְנִדיְגט  ָהאט  ַהֶזעֶצער  חּור  ּבָ ֶדער  ֶווען  אּון 

צּום  ער  ַאִריּבֶ ֶער  ִאיז  ַלאט  ּבְ ְטן  ֶעְרׁשְ ֶדעם 

ִדי  ֶטעְלט  אֹויְסֶגעׁשְ ָנאְכַאָמאל  ַלאט.  ּבְ ְצֵווייְטן 

ֶרעְסט  ֶגעּפְ ָאּפְ ִוויֶדער  אּון  ַפאְרֶקעְרט  אֹוִתּיֹות 

חּור  ּבָ ֶדער  אֹויּב  אּון  ֶלעֶטער.  ּבְ ֶעְטִליֶכע 

אֹות  ַאן  ִמיט  ָטעּות  ַא  ֶגעַמאְכט  ָהאט  ַהֶזעֶצער 

ֶדער  ִאיז  ָוואְרט  ֵאיין  ַפאְרֶגעְסן  ָהאט  ֶער  ָאֶדער 

ט  ִניׁשְ ָהאט  ֶער  אֹויּב  אּון  ְגַרייִזיג.  ֶגעֶווען  ֵסֶפר 

ֵסֶפר  ֶדער  ִאיז  ֶרעט  ּבְ ֶדעם  ֶגעְדרּוְקט  ַאָראּפְ גּוט 

ֵטייט  ַפאְרׁשְ ֶיעְצט  ֵלייֶנען.  צּו  אּוְמְקָלאר  ֶגעֶווען 

ִזיְך  ָהאט  ָנָתן  י  ֶרּבִ ַפאְרָוואס  ִקיְנֶדער  ׁשֹוין  ִאיר 

ַא ְּבֶרְסֶלֶב'ע ְדרּוק!!
ַא ְּבֶרְסֶלֶב'ע ְדרּוק!!



 

                    

[ 

 
 אויף סיפורי מעשיות בחינה

דער בן מלך פון אבנים טובות –די פינעפטע מעשה 
 

  וווואאסס  ההאאטט  דדעערר  ממללךך  גגווזזרר  גגעעוווועעןן  אאווייףף  דדיי  אאיידדןן?? ..אא
 אז זיי זאלן ברענגען א צדיק וואס זאל פאר אים דאווענען 
  אז זיי זאלן אים ברענגען א חכם וואס זאל פאר אים

 דאווענען
 לן פאר אים דאווענעןאז זיי זא 

  ווווייאאזזוויי  ררוופפטט  דדעערר  ררבביי  וווועעםם  דדיי  אאיידדןן  ההאאבבןן  גגעעבבעעטטןן  צצוו  דדאאוווועעננעעןן?? ..בב
 א חכם 
 א באהאלטענער צדיק 
 א בעל שם 

וווואאסס  ההאאטט  עערר  זזיייי  גגעעעעננטטפפעעררטט  וווועעןן  זזיייי  ההאאבבןן  גגעעבבעעטטןן  צצוו   ..גג
  דדאאוווועעננעעןן??

 אז ער וועט דאווענען 
 אז דער מלך וועט האבן קינדער 
 ער ווייסט גארנישט 

עעררטט  וווועעןן  דדעערר  ממללךך  ההאאטט  אאייםם  גגעעבבעעטטןן  צצוו  וווואאסס  ההאאטט  עערר  גגעעעעננטטפפ ..דד
  ?דדאאוווועעננעעןן

 אז ער וועט האבן  דאס יאר א קינד 
 אז ער וועט האבן  דאס יאר א זון 
 אז ער וועט האבן  דאס יאר א טאכטער 

  וווואאסס  ההאאטט  דדיי  ממללככהה  דדעעממאאללטט    גגעעבבווייררןן?? ..הה
  א זון 
  א טאכטער 
 א זון און א טאכטער 

  עעןן  פפיירר  ייאארר??וווואאסס  ההאאטט  דדיי  בבתת  ממללככהה  גגעעקקעעננטט  וווועעןן  זזיי  אאייזז  גגעעוווו ..וו
 אלע חכמות 
 שפילן אויף כלים 
  אלע חכמות און אלע לשונות און שפילן אויף כלים 

  אאווייףף  דדיי  אאיידדןן??גגעעוווועעןן  וווואאסס  ההאאטט  דדעערר  ממללךך  ננאאככדדעעםם  גגווזזרר   ..זז
  אים דאווענען אויףאז זיי זאלן ברענגען א צדיק וואס זאל 

 ער זאל האבן א זון
  אים  אויףאז זיי זאלן אים ברענגען א חכם וואס זאל

 ער זאל האבן א זון דאווענען
  ער זאל האבן א זון דאווענעןאים  אויףאז זיי זאלן 

  ??וווואאסס  אאייזז  גגעעוווועעןן  ממייטט  דדעעםם  צצדדייקק  וווואאסס  זזיייי  ההאאבבןן  פפררייעערר  גגעעטטרראאפפןן ..חח
  ער האט זיך באהאלטן און מ'האט אים נישט געקענט

 טרעפן
  ער איז נפטר געווארן 
 ער איז געווען קראנק 

 

זיי  מעשה דעם וואסדי שאלת זכות: וויאזוי רופט דער רבי בהמשך  .ט
 ?האבן די צוויטע מאל געבעטן צו מתפלל זיין

  חכםצדיק, א א באהאלטענער צדיק, א 
  חכםבעל שם, א א באהאלטענער צדיק, א 
  צדיקא באהאלטענער צדיק, א 

וווואאסס  ההאאטט  עערר  זזיייי  גגעעעעננטטפפעעררטט  וווועעןן  זזיייי  ההאאבבןן  גגעעבבעעטטןן  צצוו   ..יי
  דדאאוווועעננעעןן??

 אז ער וועט דאווענען 
 אז דער מלך וועט האבן א זון 
 ער ווייסט גארנישט 

  וווואאסס  ההאאטט  דדעערר  חחככםם  גגעעזזאאגגטט  פפאארר  דדעעםם  ממללךך?? ..ייאא
 אז ער זאל ברענגען אלע אבנים טובות 
 האז ער זאל ברענגען א אבן טוב 
 אז ער זאל ברענגען פערל שטיינער 

וווואאסס  זזאאגגטט  דדעערר  חחככםם??  וווואאסס  וווועעטט  זזייייןן  ממייטט  זזייייעערר  זזווןן  וווואאסס  זזיייי  וווועעללןן   ..ייבב
  גגעעבבווייררןן??
 ער וועט זיין פון אבנים טובות 
 האבן אין זיך אלע סגולות פון אלע אבנים טובות ער וועט 
 ביידע תשובות זענען ריכטיג 

  וווואאסס  אאייזז  דדעערר  בבןן  ההממללךך  גגעעוווועעןן  בביייי  דדיי  פפיירר  ייאארר?? ..ייגג
 פון אבנים טובות 
 ער האט געקענט אלע לשונות 
 און געקענט אלע שפראכן ,א גרויסער חכם אין אלע חכמות 

  ווננדדןן??וווואאסס  ההאאטט  דדיי  בבתת  ממללככהה  גגעעזזעעןן  וווועעןן  זזיי  ההאאטט  אאייםם  אאררווםם  גגעעבב ..יידד
 א אבן טוב 
 א פערל שטיין 
 אבנים טובות 

  וווואאסס  אאייזז  גגעעששעעןן  צצוו  דדעעםם  בבןן  ממללךך  דדווררךך  דדיי  ככייששווףף?? ..טטוו
 זייער קרעציג 
 זייער קראנק 
 ביידע תשובות זענען ריכטיג 

  וווואאסס  ההאאטט  דדעערר  צצדדייקק  ממוודדייעע  גגעעוווועעןן  פפאארר  דדעעםם  ממללךך?? ..טטזז
 אז זיין זון וועט שטענדיג אזוי זיין 
  אז זיין זון וועט ווערן אויסגעהיילט 
 איז א כישוף אז עס 

ננאאככדדעעםם  וווואאסס  זזיי  אאייזז    גגעעוווועעןןוווואאסס  ההאאטט  דדעערר  צצדדייקק  ממוודדייעע   ..ייזז
  אאררייייננגגעעפפאאללןן  אאייןן  וווואאססעערר??

 אז דער בן מלך וועט שטענדיג אזוי זיין 
  אז מ'האט די כישוף אריינגעווארפן אין וואסער 
  אז דער בן מלך וועט ווערן אויסגעהיילט 

  

 פיל הצלחהמיט  – יך געהאט אלע סגולות פון אלע אבנים טובותאון האט אין ז
 

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??
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ַטאְרֶקע  ׁשְ ָגאר  ַאְנֶדעֶרע  ָנאְך  אּון  ֶגעְלט  פּון 

ַזיין  ִמיט  ֶטער  עְרׁשְ אֹויּבֶ ֶדער  ַהאְלטּוְנֶגען,  ָאּפְ

ְגרֹויס ֶחֶסד ָהאט ַרֲחָמנּות ֶגעַהאט אֹויף ר' ָנָתן אּון 

ן  ט אֹויְפצּוֶגעְבּ ַטאְרֶקע ּכֹוחֹות ִניׁשְ ן ׁשְ ִאים ֶגעֶגעּבְ

אֹויף ַזיין ָרצֹון, אּון ר' ָנָתן ָהאט ַווייֶטער ֶגעְגלּוְסט 

ֶדעם  ִמיט  ער  ָאּבֶ ֶמער  אּון  ֶמער  עְנְקט  ֶגעּבֶ אּון 

אּון  ער  ַאִריּבֶ ׁשֹוין  תק"פ  ָיאר  ָדאס  ִאיז  ַאֶלעם 

ֶדעם  ֶטעְלט  צּוִריְקֶגעׁשְ ט  ָנאְכִניׁשְ ָהאט  ָנָתן  ר' 

ְדרּוֶקעַריי.

ֵלייְנט ַווייֶטער אי"ה קּוֶמעְנִדיֶגע ָוואְך.
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יָבה. ֶדער  ן ִדי ְיׁשִ ַאזֹוי ָהאט ֶמען ַא ָנאֶמען ֶגעֶגעּבְ

יָבה ִאיז ֶגעֶווען ַטאֶקע ֶדער ר'  ְגִריְנֶדער פּון ִדי ְיׁשִ

ֵרייֶטער אּון ר' ַאֲהרֹן  ַאְבָרָהם ִיְצָחק, אּון ר' ִיְצָחק ּבְ

ִציְטִריְנּבֹוים  ַאֲהרֹן  ה  מֹׁשֶ ר  אּון  ִציְגְלַמאן  ֵלייּב 

ה  ֶגעֶווען ר' מֹׁשֶ ִאיז  ֵאייֶנער  פּון ַראָדאְמְסק אּון 

ֶמעְנְדל  ִיְצָחק  ר'  פּון  רּוֶדער  ּבְ ]ַא  עְרג,  ָראֶטעְנּבֶ

ִאיז  ה  ֶדער מֹׁשֶ ָיאְרק[  ְניּו  ַסייד,  ִאיְסט  ֶדער  פּון 

ן, ְמ'ָהאט ֶגעָזאְגט אֹויף  ֶגעֶווען ַא ְגרֹויֶסער ַלְמּדָ

ִאים ַאז ֶער ֶקען ַאֶלע ְקצֹוְת'ן אֹויף אֹויֶסעֵווייִניג! 

י  חּוִרים פּון ָלאְדְזׁש, ַאְנׁשֵ ְס'ִאיז ֶגעקּוֶמען ַאַסאְך ּבָ

ֵזייֶער  ֶגעֶווען  ִאיז  ֶעס  ְפֶרעְמֶדע.  אּון  לֹוֵמנּו,  ׁשְ

ֶמען  הֹוָצאֹות  ֶוועֶרע  ׁשְ ִדי  אֹויְסצּוַהאְלְטן  ֶווער  ׁשְ

ִאיז ַארּוְמֶגעַגאְנֶגען ָנאְך ֶגעְלט. ֶדער אֹוְסְטרֹוְבֶצא 

ָלה  ַקּבָ ְדרּוְקן  ָאּפְ ָזאל  ֶמען  ֶגעֵהייְסן  ָהאט  י  ֶרּבִ

ַחת  ַנֲחֵמִני, ּתַ יְכֶלעך, ִמיְטן ָלאָגא פּון "ִהְלְכָתא ּכְ ּבִ

עֶטער ִאיז ֶעס  ּפֶ ַחת מֹוֵרנּו ֵמאֹוְסְטרֹוְבֶצא", ׁשְ ּגָ ַהׁשְ

ן  ִליּבְ ט ֶגעּבְ ִניׁשְ אד ַאז ְס'ִאיז  ֵטל ֶגעָוואְרן. ַא ׁשָ ּבָ

ַווייְזן,  ֶקעֶנען  ָזאל  ֶמען  ַאז  ָלה  ַקּבָ ַא  יְכל,  ּבִ ַקיין 

ר  ִדים, ֶאְפׁשָ ַווייל ַלייֶדער ִאיז ֶגעֶווען ַאַסאְך ִמְתַנּגְ

ער  ט, ָאּבֶ ִאיז ָנאְך ַהייְנט אֹויְך ָדא, ִאיְך ֵווייס ִניׁשְ

ן, ָוואס ָזאל ִאיְך טּון,  ט ְגֵלייּבְ ֵזיי ֶקעֶנען ָדאס ִניׁשְ

ִאיְך  ער  ָאּבֶ אֹויְפַווייְזן!  ט  ִניׁשְ ָדאס  ֵזיי  ֶקען  ִאיְך 

עַהאְלְטן ִדי ַהאְנט, ִאיְך ָהאּב  ֶגעֶדעְנק ֶער ָהאט ֵגֶ

ָרָכה ִאיְך  ּבְ אְפט ֶגעְלט אּון ֶגעְקִריְגן ַא  ִאים ֶגעׁשַ

עְצן-ַאְכְצן ָיאר. ֵעֶרְך ִזיּבֶ חּור פּון ּבְ ין ֶגעֶווען ַא ּבָ ּבִ

ֵרייֶטער  ָלִלי ִאיז ֶגעֶווען ר' ִיְצָחק ּבְ יַח ּכְ ּגִ ֶדער ַמׁשְ

צּו  ֶגעֶווען  זֹוֶכה  ִאיְך  ָהאּב  ַצייט  ֶיעֶנע  ִאין  הי"ד. 

ְפַלאֶקעְרִדיֶגע  ִדיּבּוִרים,  ַנייֶע  ִאים  פּון  ֶהעְרן 

ִלּקּוֵטי  ָפאְרֶגעֶלעְרְנט  ָהאט  ֶער  ִוויַאזֹוי  ִדיּבּוִרים 

אּון  ְסָפִרים  ָנאְך  אּון  ֲהָלכֹות  ִלּקּוֵטי  מֹוֲהַר"ן, 

יחֹות. ׂשִ

ּיֹות,  ָרׁשִ ּפָ ִוויְנֶטער  ִדי  פּון  ֵאייֶנע  ֶגעֶדעְנק  ִאיְך 

ֶווען ֶמען ָהאט ָאְנֵהייּב ָוואְך, זּוְנָטאג ָנאר ַמֲעִריב 

ַלייט  ה, אּוְנֶזעֶרע  ְרׁשֶ ּפַ ִדי  ֶלעְרֶנען  ן צּו  ָאְנֶגעהֹויּבְ

ֶזעֶנען ִזיְך ַצאְמֶגעקּוֶמען אּון ֶגעֶלעְרְנט ִמיט ִאים 

ֶסְדָרה  ִדי  ֶגעֶלעְרְנט  ֶער  ָהאט  ַאזֹוי  ָעה,  ׁשָ אר  ַאּפָ

ִדי  ֶגעֶעְנִדיְגט  ט  ִניׁשְ ער ֶער ָהאט  ָאּבֶ ָוואְך,  ֶיעֶדע 

ה. ְרׁשֶ ּפַ

ָגאר  ֶגעֶווען  ִאיז  ִיְצָחק  ר'  פּון  ּבּור  ַהּדִ ּכֹוַח  ֶדער 

ן ַאֶלע ֶגעַוואְרט ַא ַגאְנְצן ָטאג  ַטאְרק, ִמיר ָהאּבְ ׁשְ

יעּור צּו קּוֶמען ֶהעְרן פּון ִאים  ַפאר ֶדער ַנאְכט ׁשִ

ְקַוואל  ֵרייֶנעם  ֵרייד פּוֶנעם  ים -  ַחּיִ ְבֵרי ֱאלִֹקים  ּדִ

ִמיט  ֶגעֶרעְדט  ַאַסאְך  ָהאט  ֶער  נֹוֵבַע.  ַנַחל  ֶדער 

חּוְר'ל,  ּבָ ִאיְנֶגער  ַא  ֶגעֶווען  ַדאן  ין  ּבִ ִאיְך  ִמיר, 

ַמאְכן  ַוואְלד  ִאין  ִאים  ִמיט  ֶגעַגאְנֶגען  ין  ּבִ ִאיְך 

ט ֶגעוואּוְסט  ִהְתּבֹוְדדּות, ַקיין ַסאְך ָהאּב ִאיְך ִניׁשְ

ִאיְך  ֶרעְדן,  ֶמען  ַדאְרף  ָוואס  ֶרעְדט,  ֶמען  ִוויַאזֹוי 

ִדי  ֶרעְדט  ֶער  ִווי  אּוְנֶטעְרֶגעֶהעְרט  ָנאְך  ִזיְך  ָהאּב 

ל עֹוָלם!" אּון  ל עֹוָלם! ִרּבֹונֹו ׁשֶ ֶוועְרֶטער: "ִרּבֹונֹו ׁשֶ

יְסל ֶדעְרַווייֶטעְרן  ֶער ִוויְנְקט ִמיר ִאיְך ָזאל ִזיְך ַאּבִ

פּון ִאים.

ָדאְרט  פּון  אֹוְסְטרֹוְבֶצא.  ִאין  ֶגעֶווען  ִאיז  ָדאס 

ַארּום אּון ַארּום, ִאיז אֹויְך ֶגעֶווען ִקּבּוִצים. ֶעס ִאיז 

ָטאט וואּו  ָטא, ִאין ֶדער ׁשְ ֶגעֶווען ַא ִקּבּוץ ִאין ַאּפְ

ַמִים, אּון ֶדער אֹוֵהב  ָ ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ֶדער אֹור ַלּשׁ

ָרֵאל זי"ע ָדאְרט ִאיז אֹויְך ֶגעֶווען ַא ִקּבּוץ. ָגאר  ִיׂשְ

ייֶנע ֶחְבָרה ֶגעֶווען. ַא ׁשֵ

ן,  ֶדעְרֶנעּבְ ֶטעְטל  ׁשְ ַא  ָנאְך  ֶגעֶווען  ִאיז  ָנאְכֶדעם 

ָרב,  ַא  ֶגעֶווען  ִאיז  ַע  ְיהֹוׁשֻ ֵני  ּפְ ֶדער  וואּו  ָדאְרט 

ֶרְסֶלֶב'ער  ָוואֶגער - ַא ּבְ ָדאְרְטן ִאיז ֶגעֶווען ַמיין ׁשְ

ִוי  ַהּלֵ הּו  ֵאִלּיָ ר'  ֶגעֵהייְסן  ָהאט  ֶער  ָחִסיד, 

לֶֹמה'ֶלע, ְצִבי  ֵטיין, ָדאְרט ִאיז ֶגעֶווען ַא ׁשְ יְנׁשְ רּוּבִ

א, אּון ָנאְך. ַאּבָ

די אנדערע וואך בעז"ה דער קיבוץ 

"ראש השנה אין לובלין"

  
  דעםדעם

 המשך פון זייט 2 רבי'נסרבי'נס לייט לייט



11

דער   המשך פון זייט 1 
ריינער קוואל

ַפאְרֶרעְכְטן,  ֶקעֶנען  ִמיר  ָוואס  ֶזען  אּון  ים  ַמֲעׂשִ

ַאזֹוי ִווי ֶמען ִפיְרט אֹויס סֹוף פּון ִדי ַהְפטֹוָרה ֲחזֹון 

ְעָיהּו א,  )ְיׁשַ ְצָדָקה  ּבִ ֶביָה  ְוׁשָ ֶדה  ּפָ ּתִ ט  ּפָ ִמׁשְ ּבְ "ִצּיֹון 

כז( ִצּיֹון ֶוועט ֶוועְרן אֹויְסֶגעֵלייְזט ֶווען ִמיר ֶוועְלן 

ים. ּבֹון אֹויף ִדי ַמֲעׂשִ ן ַא ֶחׁשְ ְט'ן אּון ֶגעּבְ ּפֶ ִזיְך ִמׁשְ

ִדי  אּון  ֶנעֶמען  ֶמעְנְטׁש  ַא  ִזיְך  ִוויל  ָמאל  ַאַסאְך 

ִזיְך  אֹויף  ֶנעְמט  ֶער  אּון  ִזיְך  ט  ּפָ ִמׁשְ ֶער  ֶהעְנט, 

ט ַאֶוועק  יל ֶער ִגיּבְ ּפִ ייׁשְ ַא ֶגעִוויֶסע ִסּגּוף, צּום ּבַ

ַמאֶקע ִזיֶסע ֶעְסן ָוואס  עס ַא ֶגעׁשְ ִאין ִדי ֶטעג ֶעּפֶ

עֶפער, ָאֶדער ֶעְסט ֶער  אׁשֶ ֶער ָהאט ִליּב ַפאְרן ּבַ

ָרָכה ִמיט  ער ֶער ַמאְכט ִדי ּבְ ָיא ִדי גּוֶטע ַזאְך ָאּבֶ

ט ִאיֶנעֵווייִניג פּון ַא ִסּדּור  עְנְטׁשְ ָווָנה אּון ּבֶ ֶמער ּכַ

ַמאק. ֶגעׁשְ

ל פּון ִזיְך  ָזאְגט ר' ָנָתן ַאז דּוְרְך ֶדעם ִאיז ֶער ְמַבּטֵ

טֹויְזְנֶטער אּון ֶצעְנְדִליֶגע טֹויְזְנֶטער ִקְטרּוִגים אּון 

ל ַמְעָלה, ַווייל ַאז ִמיר ַמאְכן  ין ׁשֶ ית ּדִ יִנים פּון ּבֵ ּדִ

ט  ּפָ ָדא אֹויף ֶדער ֶוועְלט ִהְתּבֹוְדדּות אּון ֶמען ִמׁשְ

אֵנייט ִזיְך ִאין ֲעבֹוַדת  ים, ֶמען ּבַ ִזיְך אֹויף ִדי ַמֲעׂשִ

ם פּון ָדאְסֵניי, ָזאְגן ֲחַז"ל אֹויף ֶדעם "ִאם ֵיׁש  ַהׁשֵ

ְט'ן  ּפֶ ִמׁשְ ִמיר  ְלַמְעָלה" אֹויּב  ין  ּדִ ֵאין  ה  ְלַמּטָ ין  ּדִ

ִזיְך ַאֵליין אֹויף ֶדער ֶוועְלט ֶוועְרט אֹויְבן ִאין ִהיְמל 

ט  ט אֹויף אּוְנז, ֶדער ְמַקְטֵרג ֶקען ִניׁשְ ּפָ ֵטל ִדי ִמׁשְ ּבָ

ט ְמַקְטֵרג ַזיין ַווייל ֶעס ִאיז ׁשֹוין ֶגעֶווען ַא  ָגאְרִניׁשְ

ט ָדא אּוְנְטן דּוְרְך ֶדעם ֶמעְנְטׁש ַאֵליין. ּפָ ִמׁשְ

וואּוְנֶדעְרִליֶכע  ַא  ָגאר  ִאיז  ט  ּפָ ִמׁשְ פּון  ֵעָצה  ִדי 

ֵעָצה, ַווייל ְלִפי ֶדעם ֱאֶמת ִאיז ֶדער ֶמעְנְטׁש ָנאְך 

קּוְמט  ִלְכאֹוָרה  אּון  עֶפער  אׁשֶ ּבַ פּון  ַווייט  ֵזייֶער 

ְטָראְפן ַווייל ֶיעֶדע ְקֵלייֶנע  ע ׁשְ ִאים ֵזייֶער ַהאְרּבֶ

ט  ִניׁשְ ָוואס ֶמען ָהאט ֶגעטּון  ּבּור  ּדִ ָבה אּון  ַמֲחׁשָ

ט ֶהעְלְפן  ִניׁשְ ט ֶוועט  ׁשַ ּפְ י  ּפִ ִווי ֶמען ַדאְרף, ַעל 

ן  ׁשּוָבה ֲאִפילּו ֶדער ֶמעְנְטׁש ֶוועט ַא ַגאְנְצן ֶלעּבְ ּתְ

ֶמען  ֶקען  ֲעִנּיֹות  ּתַ אּון  ִסּגּוִפים  ָסאְרְטן  ַאֶלע  טּון 

ֶלעְכֶטע  ׁשּוָבה טּון ֲאִפילּו ָנאר אֹויף ֵאיין ׁשְ ט ּתְ ִניׁשְ

ִמיט  ער  ָאּבֶ ֶגעְטַראְכט,  ָהאט  ֶמען  ָוואס  ִהְרהּור 

טּוט  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ַאז  ִהְתּבֹוְדדּות  פּון  ֵעָצה  ִדי 

ֶדער  ַאז  ט  ִניׁשְ ַוואְרט  ֶער  ְט'ן,  ּפֶ ִמׁשְ ַאֵליין  ִזיְך 

יִנים אּון  יְקן פּון אֹויְבן ּדִ ֶטער ָזאל ִאים ׁשִ עְרׁשְ אֹויּבֶ

ׁשּוָבה טּון, ֶוועט ֶער דּוְרְך  ֶדעְרַמאנּוְנֶגען ֶער ָזאל ּתְ

יִנים. ל ַזיין פּון ִזיְך ַאֶלע ּדִ ִדי ֵעָצה ַאֵליין ְמַבּטֵ

ָהאט  זי"ע  עְנֶדער  ּבֶ ִיְצָחק  ֵלִוי  ר'  ֶהָחִסיד  ָהַרב 

ַנאְכט  ֶיעֶדע  ַאז  יעּור,  ׁשִ ַא  יי  ּבַ ֶגעָזאְגט  ַאָמאל 

ִאין  ִאיד אֹויְבן  ֶיעְדן  ָמה פּון  ְנׁשָ ִדי  ַארֹויף  קּוְמט 

ָלאְפן  ִהיְמל - ַאזֹוי ִווי ֲחַז"ל ָזאְגן ַאז ַפאְרן ֵגיין ׁשְ

ים ָוואס  ּבֹון אֹויף ִדי ַמֲעׂשִ ין ְוֶחׁשְ ן ּדִ ַדאְרף ֶמען ִגיּבְ

ְך ֶדעם ָטאג אּון ֶדער ֶמעְנְטׁש  ֶמען ָהאט ֶגעטּון ֶמׁשֶ

ן ַאז ַאֶלעס ִאיז ִריְכִטיג. ַרייּבְ ַדאְרף אּוְנֶטעְרׁשְ

ָזאְגט ר' ֵלִוי ִיְצָחק ַאז ָנאְך הּוְנֶדעְרט אּון ְצָוואְנִציג 

ּבֹון  ין ְוֶחׁשְ ן ּדִ ֶווען ֶדער ֶמעְנְטׁש קּוְמט ַארֹויף ֶגעּבְ

ֶדער  ָוואס  ֶטעג  ִדי  ִאיז  ָיאְרן,  ַזייֶנע  ַאֶלע  אֹויף 

ֶמען  ֶוועט  ִהְתּבֹוְדדּות  ֶגעַמאְכט  ָהאט  ֶמעְנְטׁש 

ט ַאַרייְנקּוְקן ָדאְרט  ן ֶדעם ָטאג אּון ִניׁשְ עְרִמיׁשְ ִאיּבֶ

ט  ּפָ ֶגע'ִמׁשְ ׁשֹוין  ִזיְך  ָהאט  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ַווייל 

ִמיְטן  עְטן  עְרֶגעּבֶ ִאיּבֶ ׁשֹוין  ִזיְך  ָהאט  ֶער  ַאֵליין, 

ט  ּפָ ן ַא ִמׁשְ ט ֶגעּבְ ְטן! ַדאְרף ֶער ֶמער ִניׁשְ עְרְשׁ אֹויּבֶ

אֹויף ֶדעם ָטאג!

י ַאז ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש  ִאין ּתֹוָרה רנ"ט ָזאְגט ֶדער ֶרּבִ

ַמאְכט ִהְתּבֹוְדדּות אּון ֶער ִגיְסט ִזיְך אֹויס ַזיין ַצַער 

ׁשּוָבה אֹויף ַאֶלע  ַרְך אּון ֶער טּוט ּתְ ם ִיְתּבָ ַפאר ַהׁשֵ

ְבָיכֹול  ּכִ ַאֵליין  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ִכיָנה  ׁשְ ִדי  ָגִמים קּוְמט  ּפְ

ַפאְרֵצייְלט אֹויְך ַפאר ֶדעם ֶמעְנְטׁש ִאיר ַצַער ָוואס 

ִזי ָהאט, אּון ִזי ְטֵרייְסט ֶדעם ֶמעְנְטׁש אּון ָזאְגט 

ָגִמים. ִאים ִוויַאזֹוי צּו ַפאְרֶרעְכְטן ַאֶלע ּפְ

ֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ַאז ִדי ֶטעג ָזאְלן  עְרׁשְ ֶדער אֹויּבֶ

ְמָחה אּון ֶמען  ׂשֹון ְוׂשִ עְרֶגעְדֵרייט צּו ׂשָ ֶוועְרן ִאיּבֶ

ים  ַמֲעׂשִ אּוְנֶזעֶרע  ַאֶלע  ַפאְרֶרעְכְטן  ֶקעֶנען  ָזאל 

ַהיי  ָנאְך  ַלִים  ִוירּוׁשָ ִצּיּון  ֶנָחַמת  צּו  ַזיין  זֹוֶכה  אּון 

ָיאר ָאֵמן ְוָאֵמן.



אֹויְבן  ִאיז  קֹול  ַא  ִנְׁשָמע!  ְּבָרָמה  "קֹול 

ֶגעֵוויין,  ִּביֶטעֶרע  ַא   - ֶגעָוואְרן  ֶגעֶהעְרט 

ָרֵחל ֵווייְנט אֹויף ִאיֶרע ִקיְנֶדעְרֶלעְך, ִזי ֶקען 

ִקיְנֶדער  ִאיֶרע  אֹויף  ְטֵרייְסְטן  ִניְׁשט  ִזיְך 

ַווייל ֵזיי ֶזעֶנען ִניְׁשט ָדא.

אֹויף ִדי ַאֶלע ְקָלאג ִאיְך , ַמייֶנע אֹויְגן ָלאְזן 

ִריְרן ַוואֶסער ]ְטֶרעְרן[ ַווייל ֶדער ְטֵרייְסֶטער 

פּון  ַווייט  ִאיז  ֶזעל  ַמיין  ַּבארּוִאיְגט  ָוואס 

ִמיר. ַמייֶנע ִקיְנֶדער ֶזעֶנען ַפאְרִוויְסט ַווייל 

ֶדער ַפייְנט ָהאט ִזיְך ֶגעְׁשַטאְרְקט".

ֶלעְרן  עֹוָלם,  ֶׁשל  ִרּבֹונֹו  עֹוָלם,  ֶׁשל  ִרּבֹונֹו 

ִּביֶטעֶרע  ַא  ַזיין  ְמַסֵּדר  צּו  ִוויַאזֹוי  ִמיר 

ָוואס  ְּבָראְך  ְגרֹויֶסער  אּוְנֶזער  אֹויף  ְקָלאג 

דּוְרְך  ֶגעָוואְרן  ֶצעְּבָראְכן  ֶזעֶנען  ִמיר 

ֶזעֶנען  ֶעס  ַהאְרץ,  ַפאְרְקִריְמֶטע  אּוְנֶזער 

ַאֶלע  אּוְנז  פּון  ֶגעָוואְרן  ַאֶוועְקֶגענּוֶמען 

ְגלּוְסֶטעִניְׁשן פּון אּוְנֶזער אֹויְגן, ִדי ְׁשַטאְרֶקע 

ֶקעּפ,  אּוְנֶזעֶרע  פּון  ְקרֹויֶנען  ִדי  ְּגאֹוִנים, 

לֹויֶטעְרַקייט,  אּוְנֶזער  ֵׁשייְנַקייט,  אּוְנֶזער 

אּוְנֶזער ֶלעְּבן, ֶדער ׁשֹוֶרׁש פּון אּוְנֶזער ֶנֶפׁש, 

ֶרִּבי'ס,  אּוְנֶזעֶרע  ֶזעֶנען  ָדאס  ְנָׁשָמה,  רּוַח, 

ְגרֹויְסַקייט  אּוְנֶזער  ִליְכִטיְגַקייְטן,  אּוְנֶזער 

אּון אּוְנֶזער ֵהייִליְגַקייט, אּוְנֶזער ָהאֶפענּוְנג, 

אּון  ְטֵרייְסֶטער  אּוְנֶזער  ַּתְכִלית,  אּוְנֶזער 

ְפֵרייד, אּוְנֶזער ּתֹוָרה אּון ְּתִפָּלה, ֵזיי ֶזעֶנען ֶגעַגאְנֶגען צּום ֵאייִּביֶגער רּו אּון אּוְנז ִאיֶּבעְרֶגעָלאְזט צּו ְקֶרעְכְצן, 

אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו, ָוואס ִאיז ֶגעֶׁשען צּו אּוְנז?!  ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם - ֶדער ֱאֶמֶת'ער ֶדעְרַּבאֶרעְמִדיֶגער ָפאֶטער, דּו 

ֵווייְסט ַאז אּוְנֶזער ַגאְנֶצער ִחיּות ִאיז ֶגעָוואְנְדן ִאין ִדי ַצִּדיִקים, אּוְנֶזעֶרע ֶרִּבי'ס ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ִמיר מּוְזן ִמיט 

ֵזיי ְּכֵסֶדר ֶרעְדן אּון ַּבאקּוֶמען פּון ֵזיי ֵהייִליֶגע ַנייֶע ִדיּבּוִרים, ִמיר ַדאְרְפן ֵזיי ֶזען אּון ָוואס ִאיז ֶיעְצט ֶגעֶׁשען??

ִזיְך צּו ֶּבעְטן אּון  ִוויַאזֹוי  ֵווייז אּוְנז  ֶגעֶווען! ֶלעְרן אּוְנז אֹויס אּון  ִאיז  ֶגעֶווען  ִאיז  ָוואס  ִזיְך צּו ֶּבעְטן אּון ...ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם,  ִוויַאזֹוי  ֵווייז אּוְנז  ֶגעֶווען! ֶלעְרן אּוְנז אֹויס אּון  ִאיז  ֶגעֶווען  ִאיז  ָוואס  ...ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, 

ְׁשֵרייֶען ַאז ִאיְך ָזאל אֹויְך ֶיעְצט ֶקעֶנען ַמְמִׁשיְך ַזיין ֵזייֶער ֶמעְכִטיֶגע ְקדּוָׁשה אֹויף ִמיר דּוְרְך ֵזייֶער ֵהייִליֶגער ְׁשֵרייֶען ַאז ִאיְך ָזאל אֹויְך ֶיעְצט ֶקעֶנען ַמְמִׁשיְך ַזיין ֵזייֶער ֶמעְכִטיֶגע ְקדּוָׁשה אֹויף ִמיר דּוְרְך ֵזייֶער ֵהייִליֶגער 

ְרִׁשימּו ָוואס ֵזיי ָהאְּבן ִאיֶּבעְרֶגעָלאְזט דּוְרְך ֵזייֶעֶרע ֵהייִליֶגע ְסָפִרים אּון ֵזייֶעֶרע ַטייֶעֶרע ַּתְלִמיִדים. ַווייל אֹויְך ְרִׁשימּו ָוואס ֵזיי ָהאְּבן ִאיֶּבעְרֶגעָלאְזט דּוְרְך ֵזייֶעֶרע ֵהייִליֶגע ְסָפִרים אּון ֵזייֶעֶרע ַטייֶעֶרע ַּתְלִמיִדים. ַווייל אֹויְך 

ֶיעְצט ֶגעִפיֶנען ֵזיי ִזיְך אֹויף ֶדער ֶוועְלט ַאזֹוי ִווי ֶעס ְׁשֵטייט ִאין ּזַֹהר אּון ִאין ָנאְך ֵהייִליֶגע ְסָפִרים ַאז ֶדער ֶיעְצט ֶגעִפיֶנען ֵזיי ִזיְך אֹויף ֶדער ֶוועְלט ַאזֹוי ִווי ֶעס ְׁשֵטייט ִאין ּזַֹהר אּון ִאין ָנאְך ֵהייִליֶגע ְסָפִרים ַאז ֶדער 

ִעיָקר ַגאְנְצֵקייט פּון ִדי ְנָׁשָמה ִאיז ַאז ֶווען ִזי ֵגייט ַארֹויף ָגאר הֹויְך ָזאל ִזי אֹויְך ַזיין ָדא ָגאר ִניְדִריג אּוְנז צּו ִעיָקר ַגאְנְצֵקייט פּון ִדי ְנָׁשָמה ִאיז ַאז ֶווען ִזי ֵגייט ַארֹויף ָגאר הֹויְך ָזאל ִזי אֹויְך ַזיין ָדא ָגאר ִניְדִריג אּוְנז צּו 

אֹויְפֶוועְקן אּון ְמעֹוֵרר ַזיין אּון אֹויְפֶלעְּבן ַאֶלע ְנָפׁשֹות ֲאִפילּו ִדי ֶוועְלֶכע ִליְגן ִטיף ִאין ְׁשאֹול ַּתְחִּתית ִאיֶנעם אֹויְפֶוועְקן אּון ְמעֹוֵרר ַזיין אּון אֹויְפֶלעְּבן ַאֶלע ְנָפׁשֹות ֲאִפילּו ִדי ֶוועְלֶכע ִליְגן ִטיף ִאין ְׁשאֹול ַּתְחִּתית ִאיֶנעם 

ִטיְפן ָאְּפְגִריְנד אּון ָנאְך ִניְדִריֶגער פּון ֶדעם, ֵזיי אֹויְפצּוֶלעְּבן ַאז ֵזיי ָזאְלן ִזיְך ִניְׁשט ְמַייֵאׁש ְּבׁשּום אֹוָפן אֹויף ִטיְפן ָאְּפְגִריְנד אּון ָנאְך ִניְדִריֶגער פּון ֶדעם, ֵזיי אֹויְפצּוֶלעְּבן ַאז ֵזיי ָזאְלן ִזיְך ִניְׁשט ְמַייֵאׁש ְּבׁשּום אֹוָפן אֹויף 

ַקיין ׁשּום ַפאל אֹויף ֶדער ֶוועְלט. ַקיין ׁשּום ַפאל אֹויף ֶדער ֶוועְלט. )קליין חלק פון תפלה ל"ג חלק שני()קליין חלק פון תפלה ל"ג חלק שני(

"ֵאיין ְקֶרעְכץ"
ִדי  אֹויְסֶגעֶלעְרְנט  אּוְנז  ָהאט  י  ֶרּבִ ֵהייִליֶגער  ֶדער 
ַטייֶעְרַקייט פּון ֶיעֶדע ְקֵלייֶנע ְנקּוָדה טֹוָבה. ַאַסאְך ָמאל 
ֶוועְרט  ׁשֹוין  ִאיז  'ָוואס  ִזיְך:  יי  ּבַ ְטַראְכְטן  ִאיְנְגל  ַא  ֶקען 
ֶדער  ּבֹויֶען  ֶהעְלְפן  צּו  טּו  ִאיְך  ָוואס  ְקֵלייִניְגַקייט  ַמיין 

ׁש?!' ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ
בֹות קּוְמט פּוֶנעם ֵיֶצר ָהָרע,  ער ִדי ַאֶלע ָסאְרְטן ַמֲחׁשָ ָאּבֶ
ֶער ֵווייְסט ָדאְך ָיא ִוויִפיל ֶיעֶדע ְקֵלייֶנע ְקֶרעְכץ אּון ֶיעֶדע 
ׁש,  ְקּדָ ית ַהּמִ ְנָין ּבֵ עְנק טּוט אֹויף צּו ְמַקֵרב ַזיין ֶדעם ּבִ ּבֶ

ֶדעְרַפאר ִוויל ֶער ִמיט ַאֶלע ּכֹוחֹות ָדאס צּוִריְקַהאְלְטן.
ַאז  ֶרֶמ"ז  ּתֹוָרה  ִאין  סֹוד  ַא  אֹויס  אּוְנז  ָזאְגט  י  ֶרּבִ ֶדער 
ִאיז  ָדאס   – יקּו"ן  ּתִ פּון  אֹוִתּיֹות  ע  ֶזעְלּבֶ ִדי  ִאיז  ִקינֹו"ת 
ֶוועט  ִקינֹות  אּוְנֶזער  פּון  ְוָקא  ּדַ ַאז  ַזיין  ז  ְמַרּמֵ צּו  אּוְנז 
ַאייְנצּוִזיְצן  ֶווער  ׁשְ ָאן  ֲאִפילּו ֶעס קּוְמט  יקּון.  ּתִ ַא  ֶוועְרן 
ׁשּול אּון  ִדי טּוְנֶקעֶלע  עְנֶקעֶלעך אּון  ּבֶ ְקֵלייֶנע  ִדי  אֹויף 
ער ֶדעְרַמאֶנען ַאז פּון  ָזאְגן ִדי ִקינֹות, ַדאְרף ֶמען ִזיְך ָאּבֶ
יֶסעֶלע ִקינֹות ֵגייט ִדי ֶוועְלט ֶוועְרן ַפאְרָראְכְטן  ֶיעֶדע ּבִ
ִאיְך  ֶקען  ֶיעְצט  אּון  לֹום  ַהּשָׁ יקּון  ּתִ ַא  ֶוועְרן  ֵגייט  ֶעס 
יְרן ַאֵרייְנֵלייְגן ִאין ִדי  רּוּבִ ֶנעֶמען ַא ֵחֶלק ִאין ֶדעם אּון ּפְ
ּסּוִפין  ּכִ יְסל ַהאְרץ אּון ֶגעִפיל, ַא ְקֶרעְכץ,  ַאּבִ ֶוועְרֶטער 

ׁש. ְקּדָ ית ַהּמִ צּום ּבֵ
ְך" ֶווען  יּה ִאְתַהּפֵ ּבֵ ּגַ ד ַחם  י ָזאְגט )ּתֹוָרה ב'( "ּכַ ֶדער ֶרּבִ
ע  ִאיִדיׁשֶ פּון  ִפּלֹות  ּתְ ַאֶלע  ַצאְמֶנעֶמען  ִזיְך  ֶוועט  ֶעס 
ׁש דּוְרְך  ְקּדָ ית ַהּמִ ִקיְנֶדער ֶוועט ֶוועְרן אֹויְפֶגעּבֹויט ֶדער ּבֵ

ה פּון ַאֶלע ּדֹורֹות! ִפּלָ ֶיעֶדע ֵאייְנִציֶגע ּתְ


