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ת ַפאר ַאֶלע ֶלעְכִטיֶגע ִקיְנֶדער. ּבָ ַא גּוְטן ׁשַ

ן  ת ְסִליחֹות, ֶווען ֶעס ֵהייּבְ ּבָ יי ׁשַ ֵטייֶען ׁשֹוין ּבַ ִמיר ׁשְ

ֶוועְרן  ָוואס  ֶטעג,  ֶלעְכִטיֶגע  ֵהייִליֶגע  ִדי  ָאן  ִזיְך 

יֹום  יז  ּבִ ת  ּבָ ׁשַ מֹוָצֵאי  פּון  נֹוָרִאים.  ָיִמים  ָאְנֶגערּוְפן 

ֶיעֶדעס  ְסִליחֹות,  ָזאְגן  ָטאג  ֶיעְדן  ִמיר  ֶוועְלן  ּפּור  ּכִ

ַטאְנד. ִקיְנד לֹויט ַזיין ֶעְלֶטער אּון צּוׁשְ

ֶטער, ִמיט ַזיין  עְרׁשְ ָוואס ֵמייְנט ְסִליחֹות? ֶדער אֹויּבֶ

ן ֶפעְרִציג ֶטעג פּון  ְגרֹויס ַרֲחָמנּות, ָהאט אּוְנז ֶגעֶגעּבְ

ינּו ָהאט ֶגע'ּפֹוֶעְל'ט  ה ַרּבֵ ְסִליָחה ְמִחיָלה, ָוואס מֹׁשֶ

ַא  ְטן,  עְרְשׁ אֹויּבֶ יים  ּבַ

ִזיְנד  ִדי  אֹויף  ַפאְרֵצייאּוְנג 

ן ֶגעטּון  ָוואס ִדי ִאיְדן ָהאּבְ

ר. ִאין ִמְדּבָ

ִמיט  עֶפער  אׁשֶ ּבַ ֶדער  אּון 

ֶעְפְנט  ַרֲחָמנּות  ְגרֹויס  ַזיין 

ַזייֶנע ֶהעְנט פּון ָדאְסֵניי אּון 

ׁשּוָבה  ּתְ אּוְנֶזער  ָאן  ֶנעְמט 

ט ַקיין ִחילּוק ִאין ָוואְסַפאַרא  ִניׁשְ פּון ַסיי ֶוועֶמען, 

ב ֶער ֶגעִפיְנט ִזיְך. ַמּצָ

ֶעס  וואּו  פּון  ה  ְמַגּלֶ אּוְנז  ִאיז  י  ֶרּבִ ֵהייִליֶגער  ֶדער 

ֶנעְמט ִזיְך ַאז ַא ִאיד ָזאל ַלייֶדער עֹוֵבר ַזיין אֹויף ַאן 

י  יחֹות ָהַר"ן )אֹות פ"ט( ָזאְגט ֶדער ֶרּבִ ֲעֵביָרה. ִאין ׂשִ

ה ָוואס ַא ִאיד ַפאְרָמאְגט, קּוְמט  ַאז לֹויט ִדי ְקדּוׁשָ

ט ֶער ָזאל טּון ֲעֵבירֹות, ָנאר פּון ִדי ָצרֹות ָוואס  ִניׁשְ

ֵלייְדט  ָגלּות, וואּו ֶמען  ִאין  ער  ַאִריּבֶ ֵגייֶען  ִאיְדן  ִדי 

לֹום צּו טּון  פּון ִדי ּגֹוִים דּוְרְכֶדעם קּוְמט ֶמען ַחס ְוׁשָ

ֲעֵברֹות.

ִסְטָרא  ִדי  פּון  קּוְמט  ֲעֵברֹות  ִדי  ַאז  אֹויס  קּוְמט 

רּוְפט  ֶער  ֱאדֹום,  ָאְנֶגערּוְפן  ֶוועְרט  ֶוועְלֶכע  ַאֲחָרא, 

דער  
ריינער קוואל

ו  סּוק ֶווען ֵעׂשָ ִזיְך "ִראׁשֹון", ַאזֹוי ִווי ֶמען ֶזעט ִאין ּפָ

ו  ֵצא ָהִראׁשֹון ַאְדמֹוִני', ֵעׂשָ ִאיז ֶגעּבֹויְרן ֶגעָוואְרן, 'ַוּיֵ

ִאים  ֲעֵבירֹות אּון פּון  ַאֶלע  ֶטער פּון  ֶעְרׁשְ ֶדער  ִאיז 

ֶעס  ִווי  ַאזֹוי  ֲעֵבירֹות,  ָנאְך  ט  ֶלעּפְ ָנאְכֶגעׁשְ ֶוועְרט 

ֶוועְרט  ַאזֹוי  אּון  ֲעֵביָרה'.  ּגֹוֶרֶרת  'ֲעֵביָרה  ֵטייט,  ׁשְ

עק פּון ֲעֵברֹות. ַלייֶדער ּפֶ

ֶדער  אּוְנז  ֶלעְרְנט  ֶדעְרַפאר?  יקּון  ּתִ ֶדער  ִאיז  ָוואס 

ִדי  ַזיין  ְמַקֵיים  ֶלעְרֶנען אּון  ִאיז דּוְרְך  ַאז ָדאס  י  ֶרּבִ

ל ַרֲחִמים.  ְדַרייְצן ִמּדֹות ׁשֶ

אֹויף  ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען 

ְמַקֵיים  ִאיז  ֶוועְלט,  ֶדער 

ִמּדֹות  ְדַרייְצן  ַאֶלע  ִדי 

ְוַחּנּון,  ַרחּום  ָהַרֲחִמים, 

ָדאס  א.א.וו.  ִיים  ַאּפַ ֶאֶרך 

ן  ֵמייְנט ַאז ֶמען ָזאל ָהאּבְ

ַפאְרֶמעְרן  אּון  ַרֲחָמנּות 

צּו טּון ֶחֶסד, ִמיט ֶדעם ִאיז ֶער ְמעֹוֵרר ַרֲחָמנּות ִאין 

ֶלעְכֶטע ְמַקְטְרִגים  ִהיְמל, ַאזֹוי ַפאְלן ַאָראּפ ַאֶלע ׁשְ

אּון ֵזיי ֶוועְרן אּוְנֶטעְרְדִריְקט.

ֶדעם  ָמאל  יעּור  ׁשִ ַא  ָאן  ִמיר  ָזאְגן  ֶטעג  ִדי  ִאין 

'ִראׁשֹון  ַמֲעִביר  ַרֲחִמים,  א  ּסֵ ּכִ ַעל  ב  יֹוׁשֵ ֶמֶלְך  "ֵקל 

ִראׁשֹון'," ֶווען ִמיר ֶזעֶנען ְמַקֵיים ָדא אּוְנְטן ִדי ְדַרייְצן 

ִדי  מֹוֵחל  ֶטער  עְרׁשְ אֹויּבֶ ֶדער  ִאיז  ָהַרֲחִמים,  ִמּדֹות 

ֶער  ִראׁשֹון,  ִראׁשֹון  ַמֲעִביר  ָפאְלק,  ַזיין  פּון  ֲעוֹונֹות 

ֶטע ֲעֵביָרה  ער ]ֶער ֶנעְמט ַאֶוועק[ ִדי ֶעְרׁשְ ִפיְרט ַאִריּבֶ

עְקל ֲעֵבירֹות, אּון ַאֶלע ַאְנֶדעֶרע ֲעֵברֹות  פּון ֶיעֶדע ּפֶ

ַאזֹוי  ְטן,  עְרְשׁ אֹויּבֶ צּום  צּוִריק  ֵגייֶען  עְקל  ּפֶ פּוֶנעם 

ֶוועְרט ַא ַפאְרֵצייאּוְנג.

בס"ד  

 דעםדעם רבינ'ס רבינ'ס    

ליכטליכט            
ַאֶייעֶרע ִקיְנֶדער ָזאְלט ִאיר מֹוִדיַע ַזיין 

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

כי תבא תשפ"בכי תבא תשפ"ב
גליון גליון 110110

4999

ֲעבר  ּיַ ָראּוי ָלָאָדם ׁשֶ
ֶזה ָהעֹוָלם  ְוֵיֵלְך ּבְ

ָפִרים  ָכל ַהּסְ ּבְ
ים ְוִלְלמד  דֹוׁשִ ַהּקְ
ם )שיחות הר"ן כ"ח( ּלָ ּכֻ

רּוְך ה', ִאיְך ַכאּפ ַאַריין  ּבָ
ַאַסאְך ִליּמּוִדים, ָנאר ִמיט 

יְסל ֶיעְדן ָטאג... ַאּבִ
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ן ִמיט ַמיין  ֶגעֶגעּבְ ַמיין ַטאֶטע ָהאט ִזיְך ֵזייֶער ָאּפְ

ן ָיִחיד  ין ִאיְך ֶגעֶווען ַא ּבֶ ר ִמְצָוה ּבִ יז ַמיין ּבַ ִחּנּוְך. ּבִ

ָרֵאל ִאיז ֶגעּבֹויְרן ֶגעָוואְרן ָנאְך  רּוֶדער, ר' ִיׂשְ )ַמיין ּבְ

אְנְקן  ר ִמְצָוה(. ֶדער ַטאֶטע ָהאט  ִמיר ֶגעׁשָ ַמיין ּבַ

ָגאר ַאַסאְך פּון ַזיין ַטייֶעֶרע ַצייט. ֶער ְפֶלעְגט ִמיר 

ִסּפּוִרים  ֶמעִזיּבּוׁש,  ָטאט  ׁשְ ִדי  ֶוועְגן  ֶדעְרֵצייְלן 

י  ֶטער ָרב, ֶרּבִ ם טֹוב, ֶדער ַאּפְ ַעל ׁשֵ אֹויְפן ֵהייִליְגן ּבַ

ֶגל ַמֲחֵנה ֶאְפַרִים אּון  רּוְך'ל פּון ֶמעִזיּבּוׁש, ֶדער ּדֶ ּבָ

ֶגעוואֹויְנט  ָדא  ן  ָהאּבְ ֶוועְלֶכע  ִאיְדן  ָחׁשּוֶב'ע  ָנאְך 

ַקייט. אּון אֹויְפֶגעטּון ַפאר ִאיִדיׁשְ

ן  ָהאּבְ ָקאֶמעִניְסְטן  ִדי  ֶווען  ָיאְרן  ִדי  ִאין  ְנִדיג  ֶלעּבְ

ן  ָהאּבְ אּון  עְרַהאְנט  אֹויּבֶ ָדאס  ֶגעַהאט  ַלייֶדער 

ֶוועְלֶכע  ִאיְדן  ֶעְרִליֶכע  ֶגע'רֹוֶדְפ'ט 

ן ֶגעִהיְטן ּתֹוָרה אּון ִמְצוֹות -  ָהאּבְ

ַלייֶדער, ֶזעֶנען ִדי רֹוְדִפים ֶגעֶווען 

ע ִקיְנֶדער ַרֲחָמָנא ִלְצַלן -  ִאיִדיׁשֶ

ָהאט ַמיין ַטאֶטע, ִמיט ַהאְרִציֶגע 

ָדאס  ן  עְרֶגעֶגעּבְ ִאיּבֶ ִמיר  ֵרייד, 

ַטאְרֵקייט ָוואס ַא ִאיד ַדאְרף  ׁשְ

ן; ָדאס ְמִסירּות ֶנֶפׁש ַפאר  ָהאּבְ

אּון  ת  ּבָ ׁשַ ִמְצוֹות,  אּון  ּתֹוָרה 

ִחּנּוְך  ע  ִאיִדיׁשֶ ַפאר  רּות,  ׁשְ ּכַ

ַזייֶנע  ַזיין.  ֶנֶפׁש  מֹוֵסר  ִזיְך  ְגֵרייט  ַזיין  ֶמען  ַדאְרף 

ן ַטאֶקע ַאַרייְנֶגעְדִריְנֶגען ִאין ִטיֶפעִניׁש  ֵרייד ָהאּבְ

פּון ַמיין ַהאְרץ.

ֶער ֵגייט, ֶער ֵגייט...

ֶגעָוואְרן  ֶגעּבֹויְרן  ִאיז  ְיֶחְזֵקאל  רּוֶדער,  ּבְ "ַמיין 

יי ִדי ְדַריי ָיאר ַאְלט, ָהאט  ִמיט ֶגעֶלעְמֶטע ִפיס. ּבַ

ַאֵליין.  ְטִריט  ַא  ֵגיין  ֶגעֶקעְנט  ט  ִניׁשְ ָנאְכַאְלץ  ֶער 

ַטאְט'ן,  צּום  ִריוו  ּבְ ַא  יְקט  ֶגעׁשִ ָהאט  ַמאֶמע  ַמיין 

ֶוועְלֶכער ָהאט ֶגעַווייְלט ִאין אּוַמאן ִאין ֶדער ַצייט, 

ְרפּוָאה  ַא  י'ן  ֶרּבִ יים  ּבַ ּפֹוֶעְל'ן  ָזאל  ֶער  עְטְנִדיג  ּבֶ

ַפאְרן ִקיְנד.

א טענצל 
פון קראנקן בעט

ָראד  ּבְ ְנָיִמין  ּבִ ים  ַחּיִ ר'   - ָוואְך  ָפאִריֶגע  פּון  ְך  ֶהְמׁשֵ

ַז"ל 

ִאיְדל.  ְפֵרייִליֶכער  ַא  ֶגעֶווען  ִאיז  ַטאֶטע  ַמיין 

ִאיז  ֶער  ְקַראְנק.  ֵזייֶער  ֶגעֶווען  ֶער  ִאיז  ֵאייְנָמאל 

ִליך ְקַראְנק, קֹוים ָוואס  ֶטעְרּבְ עט ׁשְ ֶגעֶלעְגן ִאין ּבֶ

ֲחֵבִרים  ַזייֶנע  ֶווען  ער  ָאּבֶ ֶגע'ָאֶטעְמט,  ָהאט  ֶער 

ִזיְך  פּון  ִווי  ֶער  ִאיז  אזּוְכן,  ּבַ ֶגעקּוֶמען  ִאים  ֶזעֶנען 

ִאיז  ׁשֹוין  אּון  עט  ּבֶ פּון  ִריְנֶגען  ּפְ ֶגעׁשְ ַאָראּפְ ַאֵליין 

ֶער ִמיט ִדי ֲחֵבִרים ַארֹויס ֶגעַגאְנֶגען ַא ֶטעְנְצל.

ִאיז  טּוּב  ׁשְ ִאין  ֶטעְנְדן  אּוְמׁשְ ִדי 

ָדאס  ְגִריְנג;  ֶגעֶווען  ט  ִניׁשְ

ָאֶרעְמַקייט ָהאט ִזיְך ָאְנֶגעֶזען 

צּו  אּון  ִוויְנְקל.  ֶיעֶדעס  אֹויף 

ֵסֶדר ֶגעַהאט  ּכְ ֶדעם ָהאט ֶמען 

ע  ָטאִטיׁשֶ ׁשְ ִדי  פּון  ֶרעק  ׁשְ ִדי 

ן  ֶגעּבְ ֶקעֶנען  צּו  ִאיְנְסַטאְנְטן. 

ִקיְנֶדער  ִדי  ַפאר  ִחּנּוְך  ֵרייֶנע  ַא 

ַאזֹוי  ֶגעֶווען  ט  ִניׁשְ ְכַלל  ּבִ ִאיז 

ָוואְלט  ַטאֶטע  ַמיין  ְגַלאִטיג. 

ְטרֹויֶער,  ִאין  טּוְנְקן  צּו  ִזיְך  ֶרעְכְטן  ַאֶלע  ֶגעַהאט 

ֶטעְנִדיג ֶגעֶווען ְפֵרייִליְך אּון  ֵניין! ֶער ִאיז ׁשְ ער  ָאּבֶ

ַאָמאל  ִאים  ָהאט  ַמאֶמע  ִדי  אֹויְפֶגעֵלייְגט.  גּוט 

ְפֵרייִליְך,  ֶטעְנִדיג  ׁשְ יְסטּו  ּבִ "ִוויַאזֹוי  ֶגעְפֶרעְגט: 

עְרֵגייֶעְכֶצער?"  ֶוועֶרע ִאיּבֶ ְטָראץ אּוְנֶזעֶרע ׁשְ

ֵמייְכל: "דּו  ׁשְ ַא  ֶעְנְטֶפעְרט ִאיר ִמיט  ֶדער ַטאֶטע 

ַוואֶכער ֶמעְנְטׁש.  ין ַא ׁשְ ֵווייְסט ַגאְנץ גּוט ַאז ִאיְך ּבִ

ֲאגֹות  צּו ְטָראְגן ֲאִפילּו ָנאר ַא ֶצעְנְטל פּון ַמייֶנע ּדַ

אּון  ּגֹוי  ָאְנֶגעְפָראֶסעֶנעם  ַאן  ְטֶרעְפן  ֶמען  ַדאְרף 

ין  ער ִאיְך ּבִ ֲאגֹות...  ָאּבֶ ִאים ָאְנָלאֶדעֶנען ִמיט ִדי ּדַ

ין ַא ִאיד! ְפֵרייִליְך ַאז ִאיְך ּבִ

  
  דעםדעם

רבי'נסרבי'נס לייט לייט

2
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ערב ראש השנה תשפ"א. די אנגצויגנקייט 
ווייסט  מען  גראד.  העכסטן  אויפן  איז 
נישט ווי עס וועט זיך אויסלאזן מיט די 
זיך  גייט  גרעניץ  דער  פארעריי.  גאנצע 
ווער  פארמאכן?  נישט  פארמאכן?  יא 
מען  איז  שטוב  אין  מיר  ביי  וויסן?  קען 
האלטנדיג  אנגעצויגן  מער  געווען  נאך 
רוקן  מאכן.  חתונה  פאר'ן  טעג  עטליכע 
די  ארויסטראגן  פריער?  דאטום  דער 
ריכטיג  איז  וואס  אומאן?...  קיין  חתונה 
צו טון? פון געלט רעדט מען שוין נישט. 
דער קאפ איז פארנומען מיט וויכטיגערע 

דאגות.

און... בום! דער גרעניץ האט זיך פארמאכט! 
די חסידים וואס האבן אריינגעכאפט צו 
פארן פרי האבן זוכה געווען צו זיין ביים 
וועט  וואס  אבער  נאנט,  דער  פון  קיבוץ 
וואס  טויזענטער  אנדערע  די  מיט  זיין 
לעכצן און בענקן אנצוקומען קיין אומאן.

די חתונה איז אריבער בשלום און יעצט 
מען  וואו  וועגן  מיני  אלע  מען  טראכט 
ענגלאנד,  בעלערוס,  אנקומען.  קען 
אינצווישן  וואו?  ווייסט  ווער  טערקיי 
אז  געהערט  איך  האב  געפילדער  דער 
פאר א גרויסע סכום געלט קען מען זיך 

אריינכאפן. זיכער וויל איך עס טון אבער 
סתם  סכום?  דעם  מען  נעמט  וואו  פון 
געהאט  נישט  אויך  איך  וואלט  טאג  א 
מאכן  חתונה  נאכן  אבער  געלט  דאס 
דער  האט  אויסגעזעקלט.  דאך  מען  איז 
געוויסע  א  אז  געהאלפן  אויבערשטער 
לאנג  שוין  האב  איך  וואס  סכום  גרויסע 
געמיינט אז עס  געווארט אויף דעם און 
האט  מאכן,  חתונה  צו  אנקומען  וועט 
וואס  מינוט  דעם  אין  פארשלעפט.  זיך 
אומאן  קיין  פארן  געדארפט  האב  איך 
באנק  מיין  אין  אריין  געלט  דאס  איז 
אריינגעקומען  וואלט  עס  אויב  קאנטע. 
נאר עטליכע טעג פריער וואלט פון דעם 
קיין זכר נישט געבליבן... יעצט אז ס'איז 
איך  האב  השנה  ראש  ערב  אנגעקומען 
געזען פון דעם א סימן אז דאס האט דער 
אויבערשטער געשיקט פאר דעם צוועק 

צו פארן צום רבי'נס ראש השנה.

הוצאות?  שטוב  נאך  דא  איז  עס  איי, 
חתונה  א  דיר  שיקט  מענטש  א  ווען 
דער  מיט  בייגעלייגט  איינלאדענונג 
צו  פארן  צו  קומען  צו  שפעזן  פון  סכום 
וועסט  דו  אז  זאגן  קענסטו  שמחה  זיין 
דאס  נעמען  און  פארן  נישט  ענדערש 

ביי מיר האט קיינער ביי מיר האט קיינער 
נישט דערלייגט!נישט דערלייגט!
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ע   ּוֵרי ַמ ּפ ת ִס ֹו ִנּי ֹו מ ְד ם ַק ִני ש ָּׁ ת ִמ ֹו ם  –ִשּי ן ַת ְט ם ִמי כָּׁ ם חָּׁ ע נֶׂ ּו ה ט' פ שֶׂ ע   (3)ַמ

ע"א  ב זי ְסלֶׂ רֶׂ ְב ן ִמ מָּׁ ְח ּו ַנ נ ֵב ט ַר ֵצייְל ְר ע ט דֶׂ א ס הָּׁ א ו ש) –וָּׁ ִדי ִאי

ר.     ע ְנדֶׂ יי ִקי םְפֶלעְגט ִדי ֶוועְלט רּוִפין  אּון ִדי ְצֵוו כָּׁ םאּון  חָּׁ . ַת

םֶדעם ָהאִּבין ֵזיי ִגירּוְפן  כָּׁ ם, אּון ֶדעם ָהאִּבין ֵזיי ִגירּוְפן חָּׁ . ַת

ָכאְטֶשע ֶסע ִאיז ַפאר ַהאְנְדן ַאַסאְך ַחָכִמים אּון ַּתִמים אֹויף 

ֶדער ֶוועְלט. ָדא ָהאט ִזיְך ֶעס ָאֶּבער ֵזייֶער ָאן ִגיֶזעְהן, ָוואִרין 

ֵזיי ֶזעֶנען ֵּבייֶדע ִגיֶווען פּון ֵאיין ְשָטאט. אּון ָהאִּבין ִאין ֵאיין 

יֶלעִריְנט אּון ֶדער ִאיז ִגיֶווען ֵזייֶער ַא ִוויְלֶדער ָחָכם. ֵחֶדר גִ 

ם ר ַת ע רֹויסֶׂ ר ַא ְג עֶׂ ן ֵזיי ע ו ז ִגיוֶׂ ר ִאי ע )ִאיֶּבער ֶדעם ָהאט ֶמען ֵזיי  אּון דֶׂ

  ִדי צּו ֶנעֶמען ִגיִגיְּבן ֶדעם ָחָכם אּון ֶדעם ַּתם(

ְכן ִאין ֶדער ְסַקאְסֶקע ַפאר ְשַרייְּבט ֶמען ִזיְך ִאיְטִלי אּון   

ִמיט ַאֶלע ֶנעֶמען פּון ַזיין ַפאֶמעְלָיא. ָהאט ֶמען ָאְנִגיְשִריְּבן 

םאֹויף ֶדעם. ֶדעם צּו ָנאֶמען.  כָּׁ ם. אּון אֹויף ֶדעם. חָּׁ  .ַת

ְך    לֶׂ ער מֶׂ אל ִאיז דֶׂ מָּׁ ִגיקּוֶמען ִאיֶּבער ֶדער ְסַקאְסֶקע. ָהאט  ַא

ֶדער ִמיט ֶדעם  ֶער ִגיפּוֶנען ִדי ְצֵוויי. ִווי ֵזיי ֶזעֶנען ַפאְרְשִריְּבן

םצּו ָנעֶמען  כָּׁ ם. אּון ֶדער ִמיט ֶדעם צּו ָנאֶמען חָּׁ . ִאיז ָדאס ַת

ַּבאם ֶמֶלְך ִגיֶווען ַא וואּוְנֶדער. ָוואס ִדי ְצֵווי ָהאִּבין ַאזֹויֶנע 

םצּו ֶנעֶמען  כָּׁ ָהאט ֶדער ֶמֶלְך ֵזייֶער ִגיָוואְלט ֵזיי  ַתם.אּון  חָּׁ

 ֶזעְהן. 

ְך     לֶׂ ער מֶׂ ִזיְך דֶׂ אט  יֵשב ִגיֶווען. ַאז ִאיְך ֶוועל ְּפלּוִצים ְמיַ  הָּׁ

ִשיִקין ָנאְך ֵזיי. ַאז ֵזיי ָזאְלן קּוֶמען ַפאר ִמיר. ֶוועִלין ֵזיי ִזיְך 

ם ֵזייֶער ִאיֶּבער ְשֶרעִקין. אּון ֶדער  כָּׁ ֶוועט ָגאר ִניט ִוויִסין. חָּׁ

םָוואס צּו ֶעְנֶפעִרין. אּון ֶדער  ֶוועט ֶאְפֶשר ְמשּוָגע ֶוועִרין  ַת

 ְחַמת ַּפַחד. ַמ 

ֵשב     ט ִזיְך ְמַיי א םִגיֶווען ֶדער ֶמֶלְך ַאז ֶער ָזאל ִשיִקין ַא  הָּׁ כָּׁ  חָּׁ

םצּום  כָּׁ ם. אּון ַא חָּׁ ם.צּום  ַת ָנאר ִווי ְקִריְגט ֶמען ִאין ֵאיין  ַת

םִעיר ְמלּוָכה ַא  )ְדַהיינּו ִדי ְשָטאט . ָוואִרין ִאין ֵאיין ִעיר ְמלּוָכה ַת

     ֶזעֶנען ָדאס רֹוב ַחָכִמים.  ִזיְצט(ָוואס ֶדער ֶמֶלְך 

ואס      ער וָּׁ אר דֶׂ רֹותֶער ִאיז  נָּׁ צָּׁ ר ִדי אֹו ע ה ִאבֶׂ נָּׁ מּו ֶער ִאיז  ַא ְמ

םַדְווָקא ַא  . ָוואִרין ַא ָחָכם ִוויל ֶמען ִניט ַמאִכין ַפאר ֵקיין ַת

ְממּוָנה ִאיֶּבער ִדי אֹוְצרֹות. ָוואִרין ָטאֶמער דֹוְרְך ַזיין ָחְכָמה 

ַזיין ֵשֶכל. ֶוועט ֶער אֹויס ְּבֶרעְנֶגען ִדי אֹוְצרֹות. ִאיֶּבער ִמיט 

א.ֶדעם ַמאְכט ֶמען  ם ַדְווקָּׁ רֹות ַא ַת ְצ ר ִדי אֹו ע ה ִאיבֶׂ נָּׁ מּו  ַא ְמ

ְך     לֶׂ ער מֶׂ אט דֶׂ ם ִגירּוִפין ַא  הָּׁ כָּׁ םאּון ֶדעם חָּׁ )ָוואס ֶער ִאיז ַא  ַת

ִשיְקט צּו ִדי ְצֵוויי אּון ֶער ָהאט ֵזיי ִגי ְממּוָנה ִאיֶּבער ִדי אֹוְצרֹות(

אּון ֶער ָהאט ֵזיי ִגיֶגעִּבין ְּבִריו צּו  )ְדַהיינּו צּום ָחָכם אּון צּום ַּתם(

ִאיְטִליְכן ַּבאזּוְנֶדער. אּון ֶער ָהאט ֵזיי ָנאְך ְּבִריוו ִגיֶגעִּבין צּום 

ַגאִּביְרִניר פּון ֶדער ַגאֶּבעְרְנָיא ָוואס ִדי ְצֵוויי ְדַהיינּו ֶדער 

ם  כָּׁ םִמיט ֶדעם חָּׁ  עֶנען אּוְנֶטער ִאים. זֶ  ַת

ְך    לֶׂ ער מֶׂ ָהאט ִגיֵהייִסין ִאין ֶדעם ְּבִריוו ַאז ֶדער  אּון דֶׂ

םַגאִּביְרִניר ָזאל ֵזיי ִשיִקן ְּבִריוו פּון ַזייֶנעט ֶוועִגין צּום  כָּׁ  חָּׁ

םאּון צּום  ְּכֵדי ַאז ֵזיי ָזאִלין ִזיְך ִניט ְשֶרעִקין. אּון ֶער ָזאל  ַת

ְך ִאיז ִניט ֵנייִטיק. אּון ֶדער ֶמֶלְך ִאיז ֵזיי ְשַרייְּבן. ַאז ִדי ַזא

ִניט גֹוֵזר ַדְווָקא ַאז ֵזיי ָזאִלין קּוֶמען. ָנאר ֶסע ִאיז ַּביי ֵזיי ִדי 

ֵזיי ְּבֵריָרה. ַאז ֵזיי ִוויִלין ָזאִלין ֵזיי קּוֶמען.  ְך ִוויל  לֶׂ ער מֶׂ אר דֶׂ נָּׁ

עְהן.  זֶׂ

אִרין     ען ִגיפָּׁ ענֶׂ ם ִדי ְשלּוִחים ֶדער  זֶׂ כָּׁ םֶדעם ִמיט חָּׁ . אּון ַת

ֶזעֶנען ִגיקּוֶמען צּום ַגאִּביְרִניד. אּון ָהאִּבין ִאים ָאּפ ִגיֶגעְּבן 

 ִדי ְּבִריוו. 

ר    ִני ְר ר ַגאִבי ע ט דֶׂ א ָנאְך ִגיְפֶרעְגט אֹויף ִדי ְצֵוויי ִקיְנֶדער  הָּׁ

םָהאט ֶמען ִאים ִגיָזאְגט. ַאז ֶדער  כָּׁ םִאיז  חָּׁ כָּׁ ר חָּׁ ע ְלדֶׂ אּון  ַא ִווי

םר. אּון ֶדער ְגרֹויֶסער עֹוֶש  ַא  ם.ִאיז ֵזייֶער  ַת ר ַת ע רֹויסֶׂ אּון  ַא ְג

 ֶער ָהאט ַאִליְרֵליי ַמְלּבּוִשים פּון ֶדעם ֶּפעְלץ ַּכַנ"ל.

אט     ִזיְך ֶדער ַגאִּביְרִניר ְמַייֵשב ִגיֶווען. ֶסע ִאיז ְּבַווְדַאי ִנט  הָּׁ

ֵשיין ַאז ֶמען ָזאל ִאים ְּבֶרעְנֶגען ַפאר ֶדעם ֶמֶלְך ִאין ַא ֶּפעְלץ. 

ָהאט ֶער ִאים ִגיַמאְכט ְקֵלייֶדער ַאזֹוי ִווי ֶסע ֶקער צּו ַזיין. 

םן ֶדער אּון ָהאט ַאַריין ִגיֵלייְגט ִאין ֶדער ַקאִריֶטע פּו . אּון ַת

 ֶער ָהאט ֵזיי ִגיֶגעִּבין ְּבִריוו ַּכַנ"ל. 

4

ה ָוואס  ה ָוואס ֶשׂ   ~~  ִדי ַנייְנֶטע ַמֲעִדי ַנייְנֶטע ַמֲעֶשׂ
י ָהאט ֶדעְרֵצייְלט י ָהאט ֶדעְרֵצייְלטֶדער ֵהייִליֶגער ֶרּבִ ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרּבִ

33דער חכם דער חכם אוןאון דער תם דער תם
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אִרין.      ען ִדי ְשלּוִחים ִגיפָּׁ ענֶׂ אּון ֵזיי ֶזעֶנען צּו ֵזיי ִגיקּוֶמען.  זֶׂ

םאּון ָהאְּבן ֵזיי ָאּפ ִגיֶגעְּבן ִדי ְּבִריוו. ֶדער  כָּׁ ָהאט ָאּפ ִגיֶגעְּבן  חָּׁ

םצּום  כָּׁ  ַתם.צּום  ַתם. אּון ֶדער חָּׁ

םם..  עערר  ּתּתַַ יֶּכף ִווי ֶמען ָהאט ִאים ָאּפ ִגיֶגעִּבין ֶדעם ֵּת  אאּוּוןן  דדֶֶ

ְנִגירּוְפןְּבִריוו.  ר ִזיְך אָּׁ אט עֶׂ )ָוואס ֶער ִאיז אֹויְך צּו ֶדעם ְשִליח  הָּׁ

ָוואס ֶער ָהאט ִאים גיְּברַאְכט ֶדעם ְּבִריוו.  ִגיֶווען ַא ַּתם. ַּכַנ"ל(

ים ִאיְך ֵווייס ִזיְך ִניט ָוואס ִאין ֶדעם ְּבִריוו ְשֵטייט. ֵליין ִא 

ַפאר ִמיר. ָהאט ֶער ִאים ִגיֶעְנֶפעְרט. ִאיְך ֶוועל ִדיר ָזאִגין 

אֹויִסין ֵווייִניק ָוואס ִאין ִאים ְשֵטייט. ֶדער ֶמֶלְך ִוויל ַאז דּו 

 ָזאְלְסט צּו ִאים קּוֶמען 

אט    נֹות.ֶער ֵּתיֶּכף ִגיְפֶרעְגט.  הָּׁ ן ֵליצָּׁ אר אָּׁ ָהאט ֶער ִאים  נָּׁ

ת ַא ִגיֶעְנֶפעְרט. ֶסע ִאיז  מֶׂ ָאן ִליָצנֹות ִאיז ֶער ֵּתיֶּכף  ַווְדַאי אֶׂ

ואִרין ה ִגיוָּׁ ֵלא ִשְמחָּׁ אִפיןאּון  מָּׁ אּון ָהאט ִגיָזאְגט צּום  ִאיז ִגילָּׁ

 ַווייּב. ַמיין ַווייּב ֶדער ֶמֶלְך ָהאט ָנאְך ִמיר ִגיִשיְקט. 

עְגט.     אט ִזי ִאים ִגיְפרֶׂ ָוואס ִאיז ָדאס. ָנאְך ָוואס ָהאט ֶער  הָּׁ

ר ִגיִשיְקט. ָהאט ֶער ָגאר ֵקיין ַצייט ִניט ֵגיַהאט ֶער ָנאְך ִדי

וען ָזאל ִאיר ֶעֶּפעס ֶעְנֶפעִרין. אּון ָהאט ִזיְך ֵּתיֶּכף  ְמַזֵרז ִגיוֶׂ

ען  ה אּון ִאיז ִגיַגאְנגֶׂ אּון ָהאט ִזיְך ַאַריין ִגיֶזעְצט ִאין ִמיט ִשְמחָּׁ

 ֶדער ַקאִריֶטע ֶער ָזאל ָפאִרין ִמיט ֶדעם ְשִליַח. 

עְרַווייל     )ָוואס ֶדער ָהאט ֶער ָדאְרט ֶדעְרֶזעְהן ִדי ְקֵלייֶדער  דֶׂ

ַגִּביְרִניר ָהאט ִגיַמאְכט פּון ַזייֶנעט ֶוועִגין אּון ָהאט ַאַריין ִגיֵלייְגט ִאין ַזיין 

ָהאט ֶער ִזיְך ָנאְך ֶמער ִגיְפֵרייט. ֶער ָהאט שֹוין  ַקאִריֶטע ַּכַנ"ל(

וען.אּון ִאיז ְקֵלייֶדער אֹויְך.  ר ְפֵרייִליְך ִגיוֶׂ  ֵזייעֶׂ

ער      ַווייל ָהאט ֶמען ֶדעְרַלאְנְגט צּום ֶמֶלְך ְמִסירֹות אֹויף  דֶׂ

ֶדעם גּוִּביְרִניר. ַּבֲאֶשר ֶער טּוט ַפאְלְטְשֵקייט. ָהאט ֶדער 

ְך  )ְּכלֹוֶמר ָאּפ ִגיֶזעְצט(ֶמֶלְך ִאים ַמֲעִביר ִגיֶווען  לֶׂ ער מֶׂ אט ִזיְך דֶׂ הָּׁ

וען ֶסע ִאיז גּוט ַאז ֶסע ָזאל ַזיין ַא גּוִּביְרִניר ַא  .ְמַייֵשב ִגיוֶׂ

ֶוועט ִפיִרין ִדי  ַא ַתם. ָוואִרין ַתםְּפָראְסִטי ֶמעְנְטש ְדַהיינּו ַא 

תְמִדיָנה ִמיט  מֶׂ ראּון ִמיט  אֶׂ . ַמְחַמת ֶער ֵווייְסט ִניט ֵקיין יֹושֶׂ

 ָחְכמֹות אּון ֵקיין ַהְמָצאֹות. 

ְך     לֶׂ עם מֶׂ )ְדַהיינּו  ַתםִגיֶפעִלין ַאז ֶער ָזאל ַמאִכין ֶדעם  ִאיז דֶׂ

ֶדער ַּתם ָוואס ֶער ִאיז ֶדער ָחֵבר פּון ֶדעם ָחָכם ָוואס ֶדער ֶמֶלְך ָהאט ָנאְך ִאים 

ַפאר ַא גּוִּביְרִניר. ָהאט ֶדער ֶמֶלְך ִגיִשיְקט ֵאיין  ִגיִשיְקט(

יְקט. ָזאל ָוואס ֶער ָהאט ָנאְך ִאים ִגיִש  ַתםאֹוַקאז. ַאז ֶדער 

 ֶער ֶוועִרין גּוִּביְרִניר.

מּוז ָפאִרין דֹוְרְך ֶדער ְשָטאט פּון ֶדער  ַתםאּון ֶדער  

ָזאל ֶמען ִזיְך ְשֶטעִלין אֹויף ִדי טֹויֶעִרין פּון ְבֵכן  גּוִּביְרְנָיא.

ֶוועט ָאן קּוֶמען. ָזאל ֶמען  ַתםֶדער ְשָטאט. ַאז ֵּתיֶּכף ִווי ֶדער 

ִאים ַפאְרַהאְלְטן. אּון ֶמען ָזאל ִאים ָאְּפֶגעִּבין ִדי ְטִשין ַאז 

 ֶער ָזאל ַזיין גּוִּביְרִניר. 

אן.     ען ַאזֹוי ִגיטָּׁ אט מֶׂ אּון ֶמען ִאיז ִגיְשַטאֶנען אֹויף ִדי  הָּׁ

עטֹויֶעִרין אּון ֵּתיֶּכף ִווי ֶער ִאיז דֹוְרְך ִגיָפאִרין.  אט מֶׂ ן ִאים הָּׁ

 ַפאְרַהאְלְטן.

. גּוִביְרִנירֶמען ָהאט ִאים ִגיָזאְגט ַאז ֶער ִאיז ִגיָוואִרין  אּון    

נּותָהאט ֶער ִגיְפֶרעְגט.  ן ֵליצָּׁ אר אָּׁ . ָהאט ֶמען ִאים נָּׁ

ואִרין ִגיֶעְנֶפעְרט. ַאַווְדַאי ָאן שּום ֵליָצנּות. ִאיז ֶדער  ַתם ִגיוָּׁ

ף גּוִביְרִניר  ְּבּתֹוֶקף ָועֹוז. ֵתיּכֶׂ

ַאז ָדאס ַמְזל ָהאט ִזיְך ִאים שֹוין אֹויף ִגיהֹויְּבן.  אּון ַהייְנט    

ָהאט ֶער שֹוין  )ְדַהיינּו ָדאס ַמְזל ַמאְכט ְקלּוג(אּון ַמְזל ַמְחִּכים 

ה נָּׁ פּון ֶדעְסט ֶוועִגין  )ְדַהיינּו ַפאְרְשַטאְנד( ִגיְקִריְגן ַאִביְסל ַהבָּׁ

   ַזיין ָחְכָמה.  ָפאְרט ָהאט ֶער ָגאר ִניט ִגינּוְצט ִמיט

אר        ַאזֹוי ִווי ְפִריר.  ְתִמימּותֶער ָהאט ִזיְך ִגיִפיְרט ִמיט ַזיין נָּׁ

ת.אּון ֶער ָהאט ִגיִפיְרט ִדי ְמִדיָנה  מֶׂ אּון  ִמיט ְתִמימּות ִמיט אֶׂ

ר. אּון ֶער ָהאט ֵקיין שּום ַפאְלְטְשֵקייט אּון ֵקיין  ִמיט יֹושֶׂ

 ַעְוָלה ִניט ִגיָטאן ֵקייֶנעם. 

ִפיריְכץ פּון ַא ְמִדיָנה. ַּבאַדאְרף ֶמען ֵקיין ְגרֹויְסן  אּון אֹויף    

ר אּון ְתִמימּותֵשֶכל אּון ֵקיין ָחְכמֹות ִניט.  אר יֹושֶׂ . ַאז ֶסע נָּׁ

ֶזעֶנען ִגיקּוֶמען ְצֵוויי ֶמעְנְטְשן ִזיְך ָלאִדין ַפאר ִאים. ָהאט 

 .ֶער ִגיָזאְגט דּו ִּביְסט ַזַּכאי אּון דּו ִּביְסט ַחָייב

תִווי  ַאזֹוי      מֶׂ ִאיז ִגיֶווען. ָאן ַא שּום  ַזיין ְתִמימֹות אּון ַזיין אֶׂ

ַאְלץ ִגיִפיְרט ַרָמאּות אּון ָאן ַפאְלְטְשֵקייט. אּון ַאזֹוי ָהאט ֶער 

ת. מֶׂ אט ִמיט אֶׂ ִאים ִדי ְמִדיָנה ֵזייֶער ִליּב ִגיַהאט. אּון ֶער  הָּׁ

אְבן ִאים ִליב ִגיַהאט ָהאט ִגיַהאט ִגיְטַרייֶע יֹוֲעִצים ָוואס ֵזיי  הָּׁ
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ת. ֱאמֶׂ ה אּון ַמְחַמת ִליְּבַשאְפט. ָהאט ִאים ֵאייֶנער  בֶׂ ֵאיין ֵעצָּׁ

עְבן. ערַּבֲאֶשר דּו ֶוועְסט ִזיְך ְּבַווְדַאי מּוְזן  ִגיגֶׂ ען ַפאר דֶׂ  קּומֶׂ

ְך. לֶׂ ָוואִרין ֶער ָהאט ִזיְך שֹוין ָנאְך ִדיר ִגיִשיְקט. אּון ִוויֶדער.  מֶׂ

ְך. ֶדער ֵסֶדר ִאיז. ַאז ַא גּוִּביְרִניר  לֶׂ עם מֶׂ ען ַפאר דֶׂ  מּוז קּומֶׂ

ְרִליְך.ָכאְטֶשע דּו  ְבֵכן.      ר עֶׂ אּון ֶדער ֶמֶלְך ֶוועט  ִביְסט ֵזייעֶׂ

ען ֵקיין שּום ַפאִאין ִדיר  ִאין ַדיין ִפיִריְכץ ְלְטְשֵקייט. ִניט ִגיִפינֶׂ

ר ִדי ְמִדיָנה. פּון ֶדעְסְטֶוועִגין ָפאְרט ֶסע ִאיז ָאֶּבער  ער ֵסדֶׂ דֶׂ

ְך. לֶׂ עם מֶׂ ֵגייט ֶער ַאַריין  ֵריידַאז ֶער ְשמּוְסט. ַאז ִאין ִדי  פּון דֶׂ

ְכמֹות אּון ְלשֹונֹות.ִאין ֶדער ַזייט. אּון ֵהייְּבט ָאן ְשמּוִסין   חָּׁ

ץאּון ֶסע ִאיז ֶדער  יז ֵשיין.ְבֵכן. ִא      רֶׂ ְך אֶׂ רֶׂ ַאז דּו ָזאְלְסט ִאים  דֶׂ

עִריןֶקעֶנען  ְנפֶׂ עְכט . ִאיֶּבער ֶדעם ִאיז עֶׂ ַאז ִאיְך ָזאל ִדיְך רֶׂ

ְכמֹות אּון ְלשֹונֹות.אֹויס  ען חָּׁ עְרנֶׂ עִליןִאיז ָדאס  לֶׂ  ַתם.ֶדעם  ִגיפֶׂ

וען     ר ִזיְך ְמַייֵשב ִגיוֶׂ אט עֶׂ ס ִמיְך ַאז ִאיְך . ָוואס ַאייְרט ֶע הָּׁ

ֶוועל ִמיְך ֶלעְרֶנען ָחְכמֹות אּון ְלשֹונֹות. ָהאט ֶער ִזיְך 

 ִגיֶלעִריְנט אּון ָהאט ְמַקֵּבל ִגיֶווען ָחְכמֹות אּון ְלשֹונֹות. 

ֵּתיֶּכף ִגיקּוֶמען אֹויף ֶדעם ִזין ֶדער ָחָכם ַזיין ָחֵבר  ִאיז ִאים   

יָמאְלט ְּבשּום אֹוָפן. ַאז ָהאט ִאים ִגיָזאְגט. ַאז ֶסע ִאיז ִניט גִ 

ען ֶער ָזאל קּוֶמען אֹויף ַזיין ָחְכָמה.  אט ִבין ִאיְך שֹוין ִגיקּומֶׂ הָּׁ

ה ְכמָּׁ )אּון פּון ֶדעְסט ֶוועִגין ָכאְטֶשע ֶער ָהאט שֹוין ִגיוואּוְסט . אֹויף ַזיין חָּׁ

ִגיִפיְרט ָחְכמֹות. ָהאט ֶער ָגאר ִנט ִגינּוְצט ִמיט ִדי ָחְכמֹות. ָנאר ֶער ָהאט ִזיְך 

 .ִמיט ַזיין ְּתִמימּות ַאזֹוי ִווי ְפִריר(

אְך      ער נָּׁ ֶדער  ַתםָהאט ֶדער ֶמֶלְך ִגיִשיְקט. ַאז ֶדער  דֶׂ

 גּוִּביְרִניר ָזאל צּו ִאים קּוֶמען. ִאיז ֶער צּו ִאים ִגיָפאִרין. 

ְך     לֶׂ ער מֶׂ אט דֶׂ פּון ֶדעם  ַתםְפִריר ִגיְשמּוְסט ִמיט ֶדעם  הָּׁ

ר וואֹויל ִפיִריְכץ פּון ֶדער ְמִדיָנה.  ְך ֵזייעֶׂ לֶׂ עם מֶׂ ר דֶׂ ִאיז עֶׂ

עִלין. ר ִפיְרטָוואִרין ֶדער ֶמֶלְך ָהאט ִגיֶזעְהן.  ִגיפֶׂ ר  ַאז עֶׂ ִמיט יֹושֶׂ

ן ַפאְלְטְשֵקייט. אר אָּׁ ה אּון גָּׁ ן ַא שּום ַעְולָּׁ ת אָּׁ מֶׂ   אּון ִמיט ְגרֹויס אֶׂ

עם     אְך דֶׂ לֶׂ  .נָּׁ ער מֶׂ אט דֶׂ ְכמֹות אּון ָאְנִגיהֹויְּבן צּו ְשמּוְסן  ְךהָּׁ חָּׁ

עְרטָהאט ִאים ֶדער  ְלשֹונֹות. ְנפֶׂ  ַאזֹוי ִווי ֶמען ַּבאַדאְרף. ַתם ִגיעֶׂ

עִלין. ער ִגיפֶׂ עסֶׂ אְך בֶׂ ְך נָּׁ לֶׂ עם מֶׂ אס דֶׂ ֶדער ֶמֶלְך ָהאט ִגיָזאְגט.  ִאיז דָּׁ

עה. םַאז ֶער ִאיז ַאזֹוי  ִאיְך זֶׂ כָּׁ אְרטאּון  ַא חָּׁ ִמיט ַאזֹוי  ִפיְרט ִזיְך פָּׁ

עִלין. . ִאיז ֶער ַא ְתִמימֹות ר וואֹויל ִגיפֶׂ ר ֵזייעֶׂ ְך ֵזייעֶׂ לֶׂ עם מֶׂ  דֶׂ

ְך      לֶׂ ער מֶׂ אט דֶׂ ערִאים ִגיַמאְכט ַפאר  הָּׁ ִאיֶּבער ַאֶלע  ַא ִמיִניְסטֶׂ

אִריס . אּון ֶדער ֶמֶלְך ָהאט ִגיֵהייְסן ֶמע ָזאל ִאים ִמיִניְסטֶׂ

ָוואס ָדאְרט ָזאל ֶער ִזיִצין. ָאּפֶגעִּבין ַא ַּבאזּוְנֶדעֶרע ְשָטאט 

אּון ָהאט ִגיֵהייִסין ַאז ֶמען ָזאל ִאים אֹויְסמֹויֶעְרן ֵזייֶער 

ֵשייֶנע מֹויֶעְרן ַאזֹוי ִווי ֶסע ֶקער צּו ַזיין. אּון ָהאט ִאים 

ערִגיֶגעְּבן ַאְּכַתב אֹויף ֶדעם ַאז ֶער ָזאל ַזיין      . ִמיִניְסטֶׂ

ָהאט ִאים אֹויס ִגימֹויֶעְרט ֵזייֶער  ִגיֶווען ֶמען ִאיז ַאזֹוי      

וואֹויֶלע מֹויֶעְרן ֵשייֶנע. ִאין ֶדעם אֹוְרט ָוואס ֶדער ֶמֶלְך 

ף.ָהאט ִגיֵהייְסן אּון ֶער ָהאט ָאְּפִגינּוֶמען  ה ְבתֹוקֶׂ  ִדי ְגדּולָּׁ
 

ם, כָּׁ ער חָּׁ   דֶׂ

ע ְך, ַאז סֶׂ לֶׂ עם מֶׂ ער ְבִריוו פּון דֶׂ ען דֶׂ ן ִגיקּומֶׂ  ִאיז ִאים אָּׁ

אט        רהָּׁ ִגיֶעְנֶפעְרט צּו ֶדעם ָחָכם ָוואס ֶער ָהאט  עֶׂ

ִגיְּבַראְכט ֶדעם ְּבִריוו. ַוואְרט. אּון ֶנעְכִטיג ָדא ִאיֶּבער. 

ֶוועִלין ִמיר ִאיֶּבער ְשמּוִסין. אּון ִמיר ֶוועִלין ִזיְך ְמַייֵשב ַזיין. 

אֹויף ֶדער ַנאְכט ָהאט ֶער ִגיַמאְכט אֹויף ִאים ַא ְגרֹויֶסע 

םן ֶדעם ֶעְסן ָהאט ְסעּוָדה. ִאי כָּׁ ער חָּׁ ָאן  )ֶדער ָחֵבר פּון ֶדעם ַּתם( דֶׂ

ִגיהֹויְּבן צּו ְקלּוְגן אּון צּו ְקֶלעִרין ִמיט ַזיין ָחְכָמה אּון ַזיין 

 ִפילּוָסְפֶיא. 

ָהאט ִזיְך ָאן ִגירּוְפן אּון ָהאט ִגיָזאְגט. ָוואס ָקאן ָדאס אּון      

ִקין ָנאְך ַאזֹוי ַא ַּבאַּטייִטין. ָוואס ַאזֹוי ַא ֶמֶלְך ָזאל ִשי

ְקֵלייֶנעם ֶמעְנש ִווי ִאיְך ִּבין. ָוואס ִּבין ִאיְך ֶעס. ַאז ֶדער ֶמֶלְך 

ְךָזאל ִשיִקין ָנאְך ִמיר. ָוואס ַטייְטש.  לֶׂ ער מֶׂ ָוואס  ַאזֹוי ַא ְגרֹויסֶׂ

ֶער ָהאט ַאזֹוי ַא ֶמְמָשָלה אּון ַאזֹוי ַא ְגדּוָלה. אּון ִאיְך ַאזֹוי 

יְך ִּבין ַא ֶקעִגין ַאזֹוי ַא ְגרֹויֶסען ֶמֶלְך. ָנא ִווי ְקֵליין ִווי ִא 

אְך ִמיר.ִגיִשיְקט ִזיְך ָדאס ִאין ֵשֶכל ַאז ַאזֹוי  אל ִשיְקן נָּׁ ְך זָּׁ לֶׂ  ַא מֶׂ

אְך ִמיר  ָזאל ָזאְגן ַמְחַמת ַמיין ָחְכָמה. ִאיְך     ר נָּׁ אט עֶׂ הָּׁ

ער ְך. ָוואס ְטֶרעף ִאיְך ָאן ַאֶקעְגן ֶדעם ֶמלֶ  ִגיִשיְקט. ען דֶׂ אט דֶׂ הָּׁ

ִמים ִניט. ְך ֵקיין ַחכָּׁ לֶׂ אּון ֶדער ֶמֶלְך ַאֵליין ִאיז ִזיְך אֹויְך  מֶׂ

ְּבַווְדַאי ַא ְגרֹויֶסער ָחָכם. אּון ָוואס ִאיז ָדאס. ַאז ֶדער ֶמֶלְך 

ר ָזאל ָנאְך ִמיר ִשיְקן. אּון ֶער ָהאט ִזיְך ְדרֹויף  ר ֵזייעֶׂ ֵזייעֶׂ

עְרט.   ַפאְרוואּוְנדֶׂ



 

 

 אויף ספורי מעשיות בחינה
 פונעם חכם מיטן תם –( 3די ניינטע מעשה )

 ? וואס איז געווען א וואונדער ביים מלך .א
 אז עס איז דא אסאך מענטשן אין זיין מדינה. 
  אז די צוויי מענטשן האבן אזעלכע נעמען "חכם

 .און תם"
 ביידע תשובות זענען ריכטיג. 

 ?דער תםוועמען האט דער מלך געשיקט צו רופן  .ב
 א תם. 
 דער ממונה איבער די אוצרות. 
 ביידע תשובות זענען ריכטיג. 

דער מלך האט באפוילן אז דער חכם און תם זאלן  .ג
 ?קומען צו אים אדער נישט

 .דער מלך האט שטרענג באפוילן זיי זאלן קומען 
 .דער זאך ווענדעט זיך לויט זייער ווילן 
  צו פארן חכם האט ער שטרענג באפוילן צו קומען

 אים, און פארן תם נאר אויב ער וויל.
 ?וואס האט מען געזאגט פארן גאבירניר אויפן חכם .ד

 אז ער איז א ווילדער חכם און א גרויסער עושר. 
  אז ער איז א ווילדער חכם און א גרויסער

 דאקטער.
 אז ער איז א גרויסער תלמיד חכם 

וואס האט דער תם געזאגט ווען דער שליח פון קעניג  .ה
 קומען ?איז גע
  ער האט געזאגט צו זיין ווייב "דער מלך האט נאך

 .מיר געשיקט"
 געפרעגט נאר אן ליצנות. 
 ביידע תשובות זענען ריכטיג. 

 ?געשיקט צום תםהאט דער קעניג  וועלכע נאך שליחות .ו

 ער האט אים געשיקט א קאנווערט מיט געלט. 
 ער זאל ווערן א גאבירניר. 
 פאלאץ ער זאל שנעל קומען צום קעניג'ס. 

 ?ווי אזוי האט דעם תם באקומען אביסל פארשטאנד  .ז
 ווייל ער  האט אנגעהויבן צו לערנען חכמות. 
 וויל זיין חבר דער חכם האט עם אויס געלערנט. 
  ,ווייל זיין מזל האט זיך אים שוין אויף געהויבן

 .און מזל מאכט קלוג
 ? ווי אזוי האט דער תם געפירט די מדינה .ח

  אמת און מיט יושרמיט תמימות, מיט. 
 מיט חכמה און מיט גלוגשאפט. 
 .מיט ישוב הדעת 

 

 ?האט די מדינה ליב געהאט דער תם .ט
 זיי האבן אים ליב געהאט. 
 .זיי האבן אים פיינט געהאט 
 זיי האבן אים זייער ליב געהאט. 

 ?האט דער תם געלערנט צום סוף חכמות .י
 יא. 
 ניין. 
 ער האט געלערנט נאר לשונות אן חכמות. 

 פאר וואס איז זייער געפעלן דער תם פארן מלך? .יא
  ווייל ער פירט מיט גרויס אמת אן א קיין שום

 עוולה
 ווייל ער איז א חכם, און פירט זיך מיט תמימות. 
 ביידע תשובות זענען ריכטיג. 

 ?וואס האט דער מלך געמאכט פארן תם .יב
 פאר א שר האוצרות. 
 ער האט איבער געגעבן זיין פלאץ. 
 טער איבער אלע מיניסטעריספאר א מיניס. 

 ?וואס האט דער מלך געהייסן מען זאל בויען פארן תם .יג
 .מען זאל אים בויען א שיינע פאלאץ 
 מען זאל אים בויען א פריוואטע שטוב. 
 מען זאל אויסמויערן זייער שיינע מויערן. 

וואס האט דער חכם געזאגט פארן שליח פון מלך ווען  .יד
 ?וער האט אים געברענגט דאס בריו

 מיט א שמחה וועל איך שוין ארויס גיין צום מלך. 
  ווייז מיר אויף אז דער מלך האט געבעטן איך זאל

 .קומען
 ווארט און נעכטיג דא איבער. 

וואס האט דער חכם געזאגט פארן שליח פון מלך ביי  .טו
 ?די סעודה פאר נאכט 

  וואס אזוי א מלך זאל שיקין נאך אזא קליין
 מענטש ווי איך.

 י א מלך זאל שיקין נאך אזא חכם ווי וואס אזו
 איך.

  וואס אזוי א מלך זאל שיקין נאך אזא עושר ווי
 איך.

 ?וואס לערנסטו זיך דערווייל פון די מעשה .טז
 אז ווען דער מלך רופט קומט מען גלייך. 
  ווען דער מלך רופט קומט מען נאר מיט ישוב

 הדעת.
 ._____________________________ 

צו ענטפערן די בחינות און אריינגיין אינעם גורל, צו ענטפערן די בחינות און אריינגיין אינעם גורל, 02-5-3333-7202-5-3333-72 מיט אסאך הצלחה!!! - ֶמֶלְך ֵזייֶער ֵזייֶער וואֹויל ִגיֶפעִליןִאיז ֶער ֶדעם 
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יִקים  ַצּדִ ַאְנֶדעֶרע  ָוואס  ֶגעָזאְגט:  ָהאט  י  ֶרּבִ ֶדער 

א, טּו ִאיְך אֹויף ׁשֹוין ֶדעם  ְעָנא ַרּבָ יז הֹוׁשַ ָהאֶרעֶווען ּבִ

ָנה. ְטן אֹויף ֶדער ַנאְכט פּון רֹאׁש ַהׁשָ ֶעְרׁשְ

~~~

אֶטער ִאיְך ׁשֹוין  ָנאְך ַא ָלׁשֹון ִאיז ָדא: "ַמייֶנע ַלייט ּפַ

ֶעְנִדיְגט  י  ֶרּבִ ֶדער  ַאז  ֵמייְנט  ָדאס  ַנאְכט"  ֶטע  ֶעְרׁשְ ִדי 

ֶטע  ֶעְרׁשְ ִדי  ן  ֶמעְנְטׁשְ ַזייֶנע  פּון  ין  ּדִ ַסק  ּפְ ֶדעם  ׁשֹוין 

ָנה. ַנאְכט פּון רֹאׁש ַהׁשָ
~~~

צּוַזאם  ִזיְך  קּוֶמען  ֶעס  "אֹויּב  ֶגעָזאְגט:  ָהאט  ָנָתן  ר' 

פּון  ָפאְרן  צּו  ֶוועְרט  ִאיז  ֲחִסיִדים  ֶרְסֶלֶב'ער  'ּבְ ֶצען 

ן  ְצִוויׁשְ ָקאּפ  ֶדעם  ן  טּוּפְ ַאַרייְנׁשְ צּו  ֶוועְלט  ֶעְקן  ַאֶלע 

ָנה  ַהׁשָ רֹאׁש  פּוֶנעם  ֶגעֶרעְדט  ַדאן  ָהאט  ֶער  אּון  ֵזיי" 

ֶווען ֶעס ַזאְמֶלען ִזיְך ֶדער ַגאְנֶצער ֵהייִליֶגער ִקּבּוץ ִווי 

ָחׁשּוב אּון ַטייֶער ֶעס ִאיז. )שיש"ק(
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געלט צו באצאלן פאר דיינע געברויכן? דו 
האסט אסאך וויכטיגערע זאכן צו טון מיט 
קינדער  די  צו שמחות.  פארן  ווי  געלט  די 
קויפן  דארף  מען  שיך,  צעריסענע  האבן 
נייע קליידער א.א.וו, זיכער זענען די זאכן 
שיקט  הימל  פון  אז  אבער  וויכטיג  זייער 
קען  רבי'ן  צום  הזמנה  א  מיט  געלט  מען 

מען דאס ניצן נאר פאר דעם צוועק.

~~~

א שידוך מן השמים

פאר  תשפ"א.  יאר  זומער,  געווען  ס'איז 
געלעגן  נאך  איז  חסידים  ברסלב'ער  אלע 
פון  השנה  ראש  ערב  דעם  ביינער  די  אין 
געשטאנען  איז  מען  ווען  פריער,  יאר  א 
געווארט  און  אוקריינע  פון  גרעניץ  ביים 
קיין  אנקומען  קענען  צו  בענקשאפט  מיט 

אומאן.

אבער דאס יאר האט קיינער נישט געוואלט 
קייט  און  קינד  געלעגענהייט.  די  פארלירן 
האבן זיך געפאקט פעק און ג-ע-פ-א-ר-ן... 
וואו אהין? מען ווייסט נישט. קודם פארט 
מען  וועט  נאכדעם  און  אומאן  קיין  מען 
ס'איז  געבן.  צו  עצה  אן  זיך  ווי  זען  שוין 
מען  ונשמע,  נעשה  פון  בחינה  א  געווען 
קודם  געהערט.  נאכדעם  און  געטון  האט 
איז מען אנגעקומען צום רבי'ן און נאכדעם 
איז מען געוואר געווארן ווי אזוי מען וועט 
נאך  ביז  וואכן  עטליכע  די  לעבן  איבער 

ראש השנה.

געקענט האט מיטגענומען  ווער עס האט 

ביי מיר האט קיינערביי מיר האט קיינער
זיין משפחה כדי נישט צו דארפן זיין אזוי נישט דערלייגט!נישט דערלייגט!

לאנג אליין. אויך איך האב געוואלט נעמען 
מיין בנ"ב. מיר זענען געווען קוים א יאר פון 
די חתונה און עס איז געווען נישט מער ווי 
רעכט צו פארן אינאיינעם. אבער כסף מנלן? 
ס'איז נישט קיין קליין הוצאה, אפילו נאר 
פאר די מינימום. נאר קארטעס און א דירה 
זיך  געלט. מיר האבן  דינגען איז אסאך  צו 
אבער נישט דערשראקן פון דער מניעה און 
מתפלל געווען אז דער אויבערשטער זאל 
אונז העלפן אז מיר זאלן קענען אנקומען 

קיין אומאן אן קיין חובות.

די טעג רוקן זיך פאראויס. מען דארף שוין 
פאקן פעק אבער מיר בלייבן ווייטער מיט 
בזכות  אז  באשעפער  אין  אמונה  אונזער 
דער הייליגער רבי וועט דער אויבערשטער 
צו  אנקומען  קענען  וועלן  מיר  אז  העלפן 

זיין ציון מיט אלע הוצאות געדעקט.

אז  א חבר  מיר  הכנות קלינגט  די  אינמיטן 
א  אויספירן  אים העלפן  זאל  איך  וויל  ער 
שידוך. ער וויל אנטראגן זיין ברודער פאר 
ווייל  איינעם אבער ער קען עס נישט טון 
דעם  פון  הערן  נישט  וויל  צד  אנדערע  די 
שידוך. מען דארף א דרויסענדיגער מענטש 
זאלן  זיי  אז  גוט,  קען  די משפחה  וועמען 
זיין גרייט צו גיין צום טיש. פארשטייט זיך 
אז איך האב אנגענומען דעם אנבאט. כ'האב 
אוודאי נישט געטראכט פון די געלט. אז א 
איד בעט צו העלפן פאר א שידוך וועל איך 
בקיצור,  צו העלפן.  זיכער אנשטרענגן  זיך 
נאר צו מאכן א לאנגע מעשה קורץ - מיר 
האבן נישט געהאט א גרינגע ארבעט. ס'איז 
און  נעכט  שלאפלאזע  אונז  אויף  אריבער 

 המשך פון זייט 3 
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אקּוֶמען ֶדעם ַווייָטאְגִליֶכע  ֶווען ֶדער ַטאֶטע ָהאט ּבַ

ֶרְסֶלֶב'ער  ּבְ ִמְנָין  ַא  ַצאְמֶגענּוֶמען  ֶער  ָהאט  ִריוו,  ּבְ

ִצּיּון ִמיט ֶצעָגאֶסעֶנע  ִזיְך ֶגעַאייְלט צּום  ִאיְדן, אּון 

ֵזיי  ָנאר  ִווי  ִקיְנד.  פּוֶנעם  וואֹויְלַזיין  ַפאְרן  ִפּלֹות  ּתְ

פּון  ִטיֶפעִניׁש  פּון  ַדאֶוועֶנען  ֶגעֶעְנִדיְגט  ן  ָהאּבְ

ַהאְרץ, רּוְפט ִזיְך ֶדער ַטאֶטע ָאן: "ָזאְלט ִאיר ִוויְסן, 

ִאין ֶדעם ִמינּוט ֵגייט ׁשֹוין ַמיין ִקיְנד!"

ִדי  ִאיז  ֶגעָוואְרן,  ְקָלאר  עֶטער  ּפֶ ׁשְ ִאיז  ֶעס  ִווי 

ַצייט  ער  ֶזעְלּבֶ ֶדער  ִאין  ַאֵהייְמֶגעקּוֶמען  ַמאֶמע 

יים  ּבַ ְטֶרעְרן  ִדי  ַפאְרָגאְסן  ָהאט  ַטאֶטע  ֶדער  ֶווען 

ֶגעֶזעְצן  ֶיעְצט  יז  ּבִ ִאיז  ֶוועְלֶכע  ְיֶחְזֶקֶל'ע,  ִצּיּון. 

ָאְנֶגערּוְפן:  לּוְצִליְנג  ּפְ ִזיְך  ָהאט  אֶוועְגִליך,  אּוְמּבַ

"ַמאֶמע, ַהאְלט ִמיְך". ִדי ַמאֶמע ָהאט ָאן ְטַראְכְטן 

ֶוועל  ִמיר,  צּו  "קּום  ָאְנֶגערּוְפן:  ִזיְך  ָזאְגט,  ִזי  ָוואס 

ַדאן  ִאיז  ִליֶכע  אּוְמְגלֹויּבְ ָדאס  ַהאְלְטן".  ִדיר  ִאיְך 

ֶטעְלט  אֹויְפֶגעׁשְ ַאֵליין  ִזיְך  ָהאט  ְיֶחְזֵקאל  ען,  ֶגעׁשֶ

אּון צּוֶגעַגאְנֶגען צּו ֶדער ַמאֶמע ִאיְנַגאְנְצן ַאֵליין. ֶער 

אֹוָפן.  וואּוְנֶדעְרִליֶכע  ַא  אֹויף  ֶגעָוואְרן  ֶגעזּוְנט  ִאיז 

אוואּוְסט  ּבַ ֶער  ִאיז  ָיאְרן  עֶטעְרִדיֶגע  ּפֶ ׁשְ ַזייֶנע  ִאין 

ֶגעֶווען ַאְלס ַא ַטאְנֶצער, ֶוועְלֶכער ַמאְכט ְפֵרייִליְך 

יים  ּבַ ה  ִפּלָ ּתְ ֵהייֶסע  ַא  ְמחֹות.  ׂשִ אּון  ֲחתּונֹות  אֹויף 

ֶרעְנְגט ַאַזא ֵנס! י'ְנס ִצּיּון ָהאט ֶגעּבְ ֶרּבִ

ִדי  ַפאְרֵצייְלט  ָהאט  ה  ַמֲעׂשֶ וואּוְנֶדעְרִליֶכע  )ִדי 

יִצין פּון ר' ַיעְנֶקעֶלע ַגאִליְנְסִקי, ָטאְכֶטער פּון ר'  ֶרעּבֶ

ְנָיִמין.(                     המשך אי"ה קומענדיגע וואך ים ּבִ ַחּיִ

גענומען פון ספר 'שלהבת בכפור' מיט רשות

 המשך פון זייט 2 
  

  דעםדעם
רבי'נסרבי'נס לייט לייט

ווייטאג אבער אין ענדע האט  אסאך קאפ 
איז  שידוך  דער  טעלער;  געבראכן  מען 
צום  קום  איך  געווארן.  אויסגעפירט  בס"ד 
תנאים און דער מחותן קומט מיר אנטקעגן 
זיך  האב  איך  אריין.  האנט  אין  מזומן  מיט 
בכלל נישט געראכטן אויף דעם און נישט 
געטראכט אז ער וועט מיר גלייך באצאלן. 
דער שידוך איז געווען באשערט מן השמים 
און אויך אז דער חבר זאל מיר משדך זיין 

מיט יענעם צו זיין דער שדכן...

געלט איז שוין דא, יעצט דארף איך א דירה 
אויבערשטער  דער  און  איינצושטיין.  וואו 
כ'האב  און  געהאלפן  אויך  דא  מיר  האט 
צום  נאנט  ממש  דירה  פיינע  א  געטראפן 
ציון פאר זייער א ביליגער פרייז. אינצווישן 
וויל  איך  אויב  געבעטן  שכן  א  מיר  האט 
לארצ'דיגע  חוץ  פאר  דירה  מיין  פארדינגן 
ביי  זיין  משתתף  זיך  קומען  וואס  געסט 
האב  איך  אז  זיך  פארשטייט  שמחה.  זיין 

גלייך מסכים געווען. אז דער אויבערשטער 
שיקט מיר אריין א מצוה אין טיר און כ'קען 
א  ממש  עס  איז  דערביי  ריוח  האבן  נאך 

גאלדענע געלעגענהייט.

אומאן  קיין  אנגעקומען  זענען  מיר  ב"ה 
די  פאר  געווען  גרינג  נישט  ס'איז  בשלום. 
משפחות דארט, מען האט זיך געמוטשעט 
מיט יעדע זאך; עס האט זיך געקענט מאכן 
קיין  געווען  נישט  בכלל  ס'איז  ווען  צייטן 
וואסער, און אויב מען האט שוין יא געהאט 
געהאט  נישט  וואסער האט מען  געהעריג 
די  ארומצואוואשן,  זיך  וואסער  הייס  קיין 
מינוט,  יעדע  געפלאצט  האט  לעקטער 
אבער ווער ס'איז דארט געווען איז געווען 
ביים  זיין  קענען  צו  צופרידן  און  גליקליך 
רבי'ן גענוג פרי. עס האט זיך געשפירט ווי 
זיך  האט  איד  א  וועלט.  דער  אויף  עדן  גן 
אויסגעדריקט: "איך ווייס נישט אויב אין גן 

עדן איז דא אזא גן עדן!"... 
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ַוואְך  ׁשְ ָגאר  ַלייֶדער  ין  ּבִ ָזאְגן: "ִאיְך  ֵאייֶנער  ֶוועט 

ִאיז  ֶעס  ִמּיּות,  ׁשְ ּגַ ִאין  אֹויְך  אּון  רּוָחִנּיּות  ִאין  ַסיי 

ט ִדי ּכֹוחֹות  ִניׁשְ ֶווער, ִאיְך ַפאְרָמאג  ִמיר ֵזייֶער ׁשְ

ל ַרֲחִמים?"  צּו ַמֲעִביר ַזיין אֹויְבן ִדי ְדַרייְצן ִמּדֹות ׁשֶ

"ַמֵהר  ִמיר  ָזאְגן  ְסִליחֹות  ָנאְך  ְגַלייְך  ֶדעְרַפאר 

י ַדּלֹונּו ְמאֹד", ִמיר ֶזעֶנען ֵזייֶער  מּונּו ַרֲחֶמיָך ּכִ ְיַקּדְ

יי ִדיר ֶגעְטֵרייֶער ָפאֶטער,  עְטן ִזיְך ּבַ ָאֶרעם, ִמיר ּבֶ

אִרים ִזיְך אֹויף אּוְנז, ָאִבינּו  ִמיט ַדיין ַרֲחָמנּות ֶדעְרּבַ

נּו  ה ִעּמָ ים, ַעׂשֵ נּו ַמֲעׂשִ י ֵאין ּבָ נּו ַוֲעֵננּו ּכִ נּו ָחּנֵ ַמְלּכֵ

יֵענּו. ְצָדָקה ָוֶחֶסד ְוהֹוׁשִ

ת  ּבָ ׁשַ ְזכּות  ּבִ ַאז  ֶהעְלְפן  ָזאל  ֶטער  עְרׁשְ אֹויּבֶ ֶדער 

מֹוָצֵאי  ְזמֹון ּבְ ט ָאן ֶדעם ּפִ קֹוֶדׁש – ַאזֹוי ִווי ֶמען ֵהייּבְ

יִקים  ַצּדִ ִדי  ְזכּות  ּבִ אּון   – ה  ִחּלָ ּתְ ְמנּוָך  ִקּדַ ְמנּוָחה 

ת, ָזאל אּוְנז ֶדער  ּבָ ִחיָנה פּון ׁשַ ֶוועְלֶכע ֶזעֶנען ַא ּבְ

אּון  ִזיְנד  אּוְנֶזעֶרע  ַאֶלע  אֹויְסֶמעְקן  עֶפער  אׁשֶ ּבַ

ט ַפאְרֶגעְסן פּון ַהייְנט אּון ַווייֶטער  ִמיר ָזאְלן ִניׁשְ

ֶקעֶנען  ִזיְך  ָזאְלן  ִמיר  עֶפער  אׁשֶ ּבַ פּון  עְטן  ּבֶ צּו 

ׁשֹוין  ָזאל  ֶעס  ֶקען.  ֶמען  ָוואס  ִמיט  עֶסעְרן  ַפאְרּבֶ

יֵבנּו ה' ֵאֶליָך ְוָנׁשּוָבה,  עט "ֲהׁשִ ם ֶוועְרן ִדי ֶגעּבֶ ְמֻקּיָ

ֶקֶדם, ָאֵמן". ׁש ָיֵמינּו ּכְ ַחּדֵ

י ָזאְגט אז ֶמען ָזאל ֶלעְרֶנען אּון ְמַקֵיים  ֶרּבִ ]ֶדער 

ל ַרֲחִמים. ִאין ֵסֶפר 'ּתֶֹמר  ַזיין ִדי ְדַרייְצן ִמּדֹות ׁשֶ

ה קֹורדֹוִויִרי  י מֹׁשֶ בֹוָרה' פּון ֵהייִליְגן רמ"ק - ַרּבִ ּדְ

ַאֶלע  ִדי  ֵמייְנט  ֶעס  ָוואס  אֹויס  ֶער  ֶלעְרְנט  ַזַצ"ל 

טּון  צּו  ִוויַאזֹוי  אֹויס  ֶער  ֶלעְרְנט  ֶדעְרָנאְך  ִמּדֹות 

פּון  ְבָיכֹול  ּכִ ֶוועְגן  ִדי  ִאין  ֵגיין  אּון  ִפיְרן   ִזיְך  אּון 

פּון  ֶוועְגן  ִדי  ִאין  ֵגיין  ּבֹו,  ּוְלָדְבָקה   - עֶפער  אׁשֶ ּבַ

אזּוְכט  ּבַ עֶפער  אׁשֶ ּבַ ֶדער  ִווי  ַאזֹוי  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ

ְקַראְנֶקע אּון ִאיז ּגֹוֵמל ֶחֶסד, א.א.וו.[

ת. ּבָ          ַא ִליְכִטיְגן ְפֵרייִליְכן ׁשַ

דער   המשך פון זייט 1 
ריינער קוואל
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שמואלי איז אויפן וועג קיין אומאן, ער האט פארלוירן זיין ספר 
המדות וואס ער וויל ענדיגן בעז"ה ביז יום כיפור, קענסטו אים 

העלפן טרעפן דאס ספר?...

▷ ▷
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ְמַקֵרב ֶגעֶווען!

ִדי  אֹויְסֶגעְּפַלאְצט  ָהאט  תרע"ד,  זּוֶמער  ֶדעם 

ֶוועְלְטס  ְגרֹויֶסע  ִדי   - ִמְלָחָמה  ֶוועְלט  ֶעְרְׁשֶטע 

ְקִריג, ִמֵּמיָלא ֶזעֶנען ִזיְך ַאֶלע ֶצעָלאְפן - ְס'ִאיז 

ֶדער  ָהאט  ַווייֶטער  ְיִׁשיָבה,  אֹויס  ֶגעָוואְרן 

צּו  ֶגעֶווען  ְמַקֵרב  ְיִׁשיָבה  ַגאְנֶצע  ִדי  ִאיִציְקל 

אּוְנז ]ְּבֶרְסֶלב[. 

ַּביי  ְמקּוָרב,  ַאַזא  ֶגעֶווען  ָגאְרִניְׁשט  ִאיְך  ִּבין 

ִמיר ִאיז ָנאְכִניְׁשט ֶגעֶווען ָדאס ִהְתַקְרבּות ַאזֹוי 

ֶגעֶווען  ְמַקֵרב  ִמיר  ָהאט  'ִאיְנֶגעֶלע'  ַא  ְגרֹויס, 

אּון ׁשֹוין.

ַאז ְס'ִאיז ֶגעָוואְרן ִדי ִמְלָחָמה, ָהאְּבן ִמיר ֵּבייֶדע 

ֶגעָוואְלט ָפאְרן ַקיין אּוַמאן – ִאיְך ִמיט ִאיִציְקל, 

ִדי ִמְלָחָמה ִאיז ׁשֹוין ֶגעֶווען, ֶווער ָהאט ֶגעֶקעְנט 

ָפאְרן?!

אּוַמאן!  ַקיין  ֶגעָפאְרן  ַאֵליין  ִאיְך  ִּבין  ְלַמֲעֶׂשה 

אֹויְפן  ַוואְרֶשׁע  ִאין  ָאְנֶגעקּוֶמען  ִּבין  ִאיְך  ֶווען 

ֶוועג צּו אּוַמאן ִּבין ִאיְך ֶגעָוואְרן ִניְׁשט ֶגעזּוְנט, 

ִמיְך  ִאיְך  ָהאּב  ֵגיין,  ֶגעֶקעְנט  ִניְׁשט  ָהאּב  ִאיְך 

ַאֶוועקֶגעֵלייְגט אֹויף ֶדער ֶעְרד, ַאֶלעס ָהאט ִאין 

וואֹויְנט  ָדא  אּון  ֶגעְּבֶרעְנט,  ִאיֶנעֵווייִניג  ִמיר 

אּון  עֹוֶׁשר,  ְגרֹויֶסער  ַא   - ְּברּוֶדער  ַא  ַמייֶנער 

ִאיְך  ֶוועל  אֹויּב  ֶגעזּוְנט,  ִניְׁשט  ַאזֹוי  ִּבין  ִאיְך 

ַאַרייְנֵגיין צּום ְּברּוֶדער ֶוועל ִאיְך ִניְׁשט ֶקעֶנען 

ִניְׁשט  ׁשֹוין  ִמיְך  ֶוועט  ֶער  אּוַמאן,  ַקיין  ָפאְרן 

ָלאְזן ָפאְרן!

ּכֶֹהן'ס  ֶיעְנְק'ל  צּו  ַאַרייְנֶגעַגאְנֶגען  ִאיְך  ִּבין 

ִּבין  ִאיְך  ַּבאְרֶזעְסִקי[,  ְזֵאב  ַיֲעקֹב  ]ר'  ַטאֶטע 

ֶער  ַאַריין.  ְׁשטּוּב  ִאין  ִאים  צּו  ַאַרייְנֶגעַגאְנֶגען 

ָהאט ֶגעוואֹויְנט ִאין ַוואְרֶשׁע - ָיא, ִיְצָחק ֵּגְרׁשֹון 

ַּבאְרֶזעְסִקי.

אן ט אֹויְפן ּבַ אןַאֹרויְפֶגעַכאּפְ ט אֹויְפן ּבַ ַאֹרויְפֶגעַכאּפְ
ר' ֵלִוי ִיְצָחק ֶדעְרֵצייְלט פּון ַזיין ֶעְרְׁשֶטע ְנִסיָעה 

ַקיין אּוַמאן אֹויף רֹאׁש ַהָׁשָנה, ַאְלס ָּבחּור, ַּביים 

ֶעְרְׁשְטן ֶוועְלְטס ְקִריג.

ַהָׁשָנה  רֹאׁש  ֶעְרְׁשֶטער  ֶדער  ֶגעֶווען  ִּבין  ִאיְך 

ִאין אּוַמאן ָיאר ִתְרֶע"ה, ֶעֶרב רֹאׁש חֶֹדׁש ֱאלּול, 

ִאין ּפֹוְלְנָאה,  ָקָטן  ִּכּפּור  יֹום  ֶגעָזאְגט  ִאיְך  ָהאּב 

ִאין  עַהאְלְטן  גֵֶ ִאיְך  ָהאּב  ֶדעְרָנאְך  ַׁשָּבת  אּון 

ַּבאְרִדיְטׁשֹוב, ְס'ִאיז ֶגעֶווען ָאְנֵהייּב ֱאלּול.

ָחִסיד  ְגרֹויֶסע  ַאַזא  ֶגעֶווען  ִניְׁשט  ִּבין אֹויְך  ִאיְך 

ֶוועְרט  ֶער  ַאז  ֵאייֶנער  ִזיְך  ַמאְכט  ֶעס  ְפִריֶער, 

ִּבין  ִאיְך  ָאֶּבער  ְּבֶרען,  ְגרֹויְסן  ַא  ִמיט  ְמקּוָרב 

ִניְׁשט ֶגעֶווען ַקיין ְגרֹויֶסער ָחִסיד.

"ִאיִציְק'ל ָאְטָוואְצֶק'ער" - ֶער ִאיז ֶגעקּוֶמען ִאין 

ְיִׁשיָבה ַאְלס ַּתְלִמיד ֶלעְרֶנען, אּון ֶער ִאיז ֶגעֶווען 

ִאין אּוַמאן ּפּוִרים. און רֹאׁש ַהָׁשָנה ָיאר תרע"ד, 

ִאיז ֶער ִניְׁשט ֶגעֶווען.

ֶדעם זּוֶמער ִאיז ֶער ֶגעקּוֶמען ִאין ְיִׁשיָבה ַאַריין, 

ַאְלט  ִאיְנֶגעֶלע,  ְקֵליין  ַא   - ֶגעקּוֶמען  ִאיז  ֶער 

ְיֵפה ַמְרֶאה  ַא  ְיֵפה ּתֹוַאר,  ֶגעֶווען ֶזעְכְצן ָיאר ַא 

ָהאט  ֶער  ַאז  אּון  ַזייְנס,  ָּפִנים  ָדאס  ֶגעֶווען  ִאיז 

ֶגעַדאְווְנט ָהאט ֶמען ֶגעֶזעְהן ָדאס ִאיְנְגל ַׁשייְנט 

ַּביים ַדאֶוועֶנען!

ֶדער ַמְׁשִּגיַח ִאיז ֶגעֶווען ַא ָּגדֹול - ֶדער ַמְׁשִּגיַח 

ִאיִציְקל,  פּון  ִהְתַּפֲעלּות  ֶגעַהאט  ָהאְּבן  ַאֶלע   –

ַא ִאיְנֶגעֶלע, ַא ָקאּפ, ַא ַּבַעל מַֹח, אּון ֶדעְרצּו ַא 

ֶגעֶווען  ִאיז  ֶער  ָיאר,  ֶזעְכְצן  ִקיְנד פּון  ַא  ַלְמָּדן, 

יּוְנֶגער פּון ִמיר, אּון ַא ְּבֶרְסֶלֶב'ער ָחִסיד!

אּון ֶער ָהאט ֶדער ַגאְנֶצער ְיִׁשיָבה ְמַקֵרב ֶגעֶווען! 

ֶגעֶווען!  ְמַקֵרב  ֶער  ָהאט  ְיִׁשיָבה  ַגאְנֶצער  ֶדער 

ֶער  ָהאט  ַאֶלעֶמען   - ַהָּׁשלֹום  ָעָליו  ּכֵֹהן  ִיְׂשָרֵאל 

▷

 המשך קומענדיגע וואך בעז"ה



בעזהשי"ת

תלמיד: וואס קאכט זיך דארט?

מנהל: א געשמאקע מתמידים פאר די טייערע קינדער

תלמיד: איך בין שוין זייער נייגעריג

מנהל: יא יא, ווארט נאך אביסל, עס האלט שוין בעז"ה ביי די לעצטע פאזע

תלמיד: אה, ווען וועט עס זיין גרייט?

מנהל: מיר פארן דאך בעז"ה קיין אומאן צום הייליגן רבי'ן, דער רבי האט געזאגט 
"איך וועל אויספירן און ענדיגן", ביים רבי'ן וועט זיך אויסקלארן די לעצטע פרטים.

בעז"ה נאך ראש השנה וועלן מיר ארויסגעבן די פונקטליכע אננווייזונגען ווי אזוי זיך 
איינצושרייבן, א.א.וו

תלמיד: איך קען שוין קוים ווארטן

מנהל: דער רבי האט אונז געלערנט די הויפט עצה פון תפלה. לאמיר בעטן פאר א 
לערנען  לצדיק,  התקרבות  להשם,  התקרבות  פון  יאר  א  יאר,  אויסגעלייזטע  ניייע 
צוזאמען די עצות פון רבי'ן מיט אהבת חברים, ביז מען וועט זוכה זיין צום מלוך על 

כל העולם כולו בכבודך, בב"א.

תלמיד: יא, איך גיי טאקע מתפלל זיין, א גוט געבענטש יאר פאר אלע חברים


