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ת ַפאר ַאֶלע ֶלעְכִטיֶגע ִקיְנֶדער, ּבָ ַא גּוְטן ׁשַ

ִדי  ֶוועְגן  ּתֹוָרה  ִדי  ִאין  ֶמען  ֵלייְנט  ת  ּבָ ׁשַ ֶדעם 

ַאז  ָזאְגט  ּתֹוָרה  ִדי  ָאִבינּו.  ַיֲעקֹב  פּון  ֶגעּבּוְרט 

ם, ַפאְרֶקעְרט  ַיֲעקֹב ָאִבינּו ִאיז ֶגעֶווען ַאן ִאיׁש ּתָ

ו ָוואס ִאיז ֶגעֶווען ִאיׁש יֹוֵדַע ַצִיד, ָזאְגט  פּון ֵעׂשָ

ן  ן ִדי ֶמעְנְטׁשְ דֹוׁש ַאז ֶער ְפֶלעְגט ָפאּפְ "י ַהּקָ ַרׁשִ

ַנאְרן. אּון ָאּפְ

ָלאִמיר ֶזען ָוואס ִאיז נֹוֵגַע צּו אּוְנז ִדי ֲעבֹוָדה פּון 

ם, אּון ִזיְך ֵזייֶער  ַיֲעקֹב ֶוועְלֶכער ִאיז ֶגעֶווען ַא ּתָ

ִאיׁש  ו ֶדער  ֵעׂשָ ֶוועְגן פּון  ִדי  ֶדעְרַווייֶטעְרן פּון 

יֹוֵדַע ַצִיד.

ִאין  יר  ַמְסּבִ ִאיז  ָנָתן  ר' 

אֹויף  ֲהָלכֹות  ִלּקּוֵטי 

ָחָכם  פּוֶנעם  ה  ַמֲעׂשֶ ִדי 

אַקאְנֶטע  ּבַ ִדי  ם,  ּתָ אּון 

י  ֶרּבִ ֶדער  ָוואס  ה  ַמֲעׂשֶ

אּון  ֶדעְרֵצייְלט  ָהאט 

ֶקעֶנען  ִקיְנֶדער  ַאֶלע 

ה.  ַמֲעׂשֶ ִדי  ָתם  ַהּסְ ִמן 

ֶגעֶווען  ִאיז  ם  ּתָ ֶדער  ַאזֹוי,  יר  ַמְסּבִ ִאיז  ָנָתן  ר' 

ט ֶגעֶקעְנט ַאזֹוי גּוט  ַא ׁשּוְסֶטער, ֶער ָהאט ִניׁשְ

עט, אּון ַזיין ׁשּוְך ִאיז ַארֹויס ִמיט ְדַריי  ִדי ַאְרּבֶ

ַטאְרק  ם ָהאט ִזיְך ֵזייֶער ׁשְ ער ֶדער ּתָ ֶעְקן... ָאּבֶ

אִריְמט ִמיט ֶדעם ׁשּוֶכעֶלע, ַאזֹוי ַווייט ַאז ֶער  ּבַ

צּוֶקעְרִדיג  ִווי  ָהאִניְקִדיג  "ִווי  ֶגעָזאְגט:  ָהאט 

ִאיז ֶדער ׁשּוֶכעֶלע ִווי ִזיס ִאיז ָדאס". ֶווען ַזיין 

עִצין ָהאט ִאים ֶגעְפֶרעְגט: "אֹויּב ִאיז ֶדער  ֶרעּבֶ

יין ַפאְרָוואס ֶנעֶמען ַאְנֶדעֶרע  ׁשּוְך ַאזֹוי ִזיס אּון ׁשֵ

ַאזֹוי  עְטס  ּבֶ דּו  אּון  ׁשּוְך  ֵזייֶער  ַפאר  ֵטייֶעֶרער 

ם ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ָדאס ִאיז  ֵווייִניג?" ָהאט ֶדער ּתָ

דער  
ריינער קוואל

ה, אּון  ה אּון ָדאס ִאיז ֶיעֶנעְמס ַמֲעׂשֶ ַמיין ַמֲעׂשֶ

ָנאְך ַאַזאְך ָוואס ַדאְרף ֶמען ֶרעְדן פּון ַאְנֶדעֶרע, 

ָוואס ָהאּב ִאיְך פּון ֶדעם?"

ֶמען  ֶקען  ה  ַמֲעׂשֶ ִדי  פּון  ַאז  ָנָתן  ר'  ָזאְגט 

ֶדעם  ִדיֶנען  צּו  ַאזֹוי  ִווי  ַארֹויְסֶלעְרֶנען 

ְתִמימּות אּון  ְטן, ַאז ֶמען ַדאְרף ֵגיין ּבִ עְרְשׁ אֹויּבֶ

ִאיז  ֶמען  אֹויּב  ֲאִפילּו  ְפֵרייִליְך,  ֶטעְנִדיג  ׁשְ ַזיין 

ָאֶרעם  ֵזייֶער  ִאיז  ָוואס  ֶמעְנְטׁש  ַא  ָאִריַמאן.  ַאן 

ם  ַהׁשֵ ֲעבֹוַדת  ִאין  אֹויּב  ֲאִפילּו  ֶגעְדִריְקט,  אּון 

ט  ָדאס ַדאֶוועֶנען ִאיז ִניׁשְ

ָנאְך  ִאיז  ֶמען  ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ

ְכִלית,  ּתַ פּון  ַווייט  ֵזייֶער 

ִמיט-ֶדעם- ֶמען  ַדאְרף 

ַא  ֶטעְנִדיג  ׁשְ ַזיין  ַאֶלעם 

ט  ִניׁשְ אּון  ֶחְלקֹו  ּבְ ֵמַח  ׂשָ

קּוְקן אֹויף ֶדער ַגאְנֶצער 

ן ֶמער  ָוואס ָהאּבְ ֶוועְלט 

ְקֵלייֶדער  ָאֶדער  ֶעְסן 

ֲעבֹוַדת  ִאין  ֲאִפילּו  אּון  א.ד.ג  יֶלעַרייֶען  ּפִ ׁשְ אּון 

עֶסער ִדיֶנען ֶדעם  ם, ִקיְנֶדער ָוואס ֶקעֶנען ּבֶ ַהׁשֵ

ֶמער  ֶזעֶנען  אּון  ְפַלייִסיג  ֶמער  ְטן,  עְרְשׁ אֹויּבֶ

ֵטייֶען אֹויף ְפִריֶער צּום ַדאֶוועֶנען  ְמָחה, ֵזיי ׁשְ ׂשִ ּבְ

ַמייֶנע  ֶרען,  ּבְ ַא  אּון  ק  ֵחׁשֶ ִמיט  ָדאס  אּון טּוֶען 

אּון  ֶלעְרֶנען  ָדאס  ֶמער  ֵטייֶען  ַפאְרׁשְ ֲחֵבִרים 

ער טֹויְזְנֶטער ָמאל. ֵטייְגן ִמיר ִאיּבֶ ׁשְ

ֶעס  ָוואס  ִאיְנְגל  ַא  ֶטעְלן  ָפאְרׁשְ ִזיְך  ָלאִמיר 

ָוואס  ֶווער, קֹוים  ׁשְ ֵזייֶער  ַזאְך  ֶיעֶדע  ִאים  ֵגייט 

ֶקען  ֶער  ָוואס  קֹוים  ֶלעְרֶנען,  ָדאס  ט  ַכאּפְ ֶער 

ִמְצָוה  ֶיעֶדע  ַדאֶוועֶנען,  צּום  צּוְפִרי  ֵטיין  אֹויְפׁשְ
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ַטאְרֶקע ֱאמּוָנה, ָהאּב ִאיְך ֶגעֵווייְנט אּון  ׁשְ
עְטן." ִזיְך ַאייְנֶגעּבֶ

פּון  ֶעְטִליֶכע  ֵגיין  צּו  קּוֶמען  לּוְצִליְנג  ּפְ
ִמיר:  ָזאְגן  אּון  ִצּיּון  צּום  ַלייט  אּוְנֶזעֶרע 
ֶמען  ָברֹות,  ַהּקְ ית  ּבֵ ַא  ִאיז  ָדא  "ֵמייְדל, 
ֵגייט ֶיעְצט ַדאֶוועֶנען ַמֲעִריב דּו ַדאְרְפְסט 
ָדא,  ן  ַלייּבְ ּבְ ט  ִניׁשְ דּו ֶקעְנְסט  ַאֵהייְמֵגיין. 

טּוּב צּו ַדיין ַמאֶמע". ֵגיי ַאֵהיים ִאין ׁשְ

ט ֶגעָוואְלט ַפאְרָלאְזן ֶדעם  "ִאיְך ָהאּב ִניׁשְ
ַדאֶוועֶנען  ֶגעָוואְלט  ָנאר  ָהאּב  ִאיְך  ִצּיּון, 
ַזיין  ל  ּלֵ ִמְתּפַ אּון 
ער  ִווי ֶמער," ָאּבֶ
ֲחִסיִדים  ִדי 
ט ָנאְך:  ָלאְזן ִניׁשְ
ֵגיין  צּו,  "ֶהער 
דּו  ַאֵהיים,  ׁשֹוין 
ן  ַלייּבְ ּבְ ִוויְלְסט 
ּגֹוִים  ִדי  יז  ּבִ ָדא 
קּוֶמען?!"  ֶוועְלן 
ֵזיי  ָהאּב  ִאיְך 
ה,  ׁשָ ּקָ ּבַ ֵאיין  ִמיט  ער  ָאּבֶ צּוֶגעֶהעְרט, 

יְסל". "ָנאְך ַאּבִ

"ַפאְרָוואס?!" ְפֶרעְגן ֵזיי, "ַווייל ַמיין ַטאֶטע 
ִאים  ִוויְלן  ע  רּוִסיׁשֶ ִדי  טּוְרֶמע,  ִאין  ִאיז 
ן  ַרייּבְ אּוְנֶטעְרׁשְ ַדאְרף  ֶער  אּון  אְפֵרייֶען  ּבַ
ָדאְך  ִאיז  ֶיעְצט  ער  ָאּבֶ ֶצעְטל,  ַא  אֹויף 
ן ִוויַלאְנג ֶעס  ֵרייּבְ ט ׁשְ ת, ֶער ֶוועט ִניׁשְ ּבָ ׁשַ
ֶטעְרְנס, ֶווען  ט ַארֹויס ְדַריי ׁשְ קּוֶמען ִניׁשְ
ֶוועְלן  ֵזיי  אּון  ן  ַרייּבְ אּוְנֶטעְרׁשְ ֶוועט  ֶער 
ֶקעֶנען  ׁשֹוין  ִאיְך  ֶוועל  אְפֵרייֶען  ּבַ ִאים 
ֶדער  ַפאְרֵצייְלן  אּון  ִצּיּון  ֶדעם  ַפאְרָלאְזן 
ַאז ֶדער  ׂשֹוָרה,  ּבְ גּוֶטע  ִדי  ער  ִאיּבֶ ַמאֶמע 

אְפַרייט. ַטאֶטע ִאיז ּבַ

ַא ֶטעְנְצל ִאין 

ִפיָסה ע ּתְ רּוִסיׁשֶ
ֶוועגן  ן  ִריּבְ ֶגעׁשְ ָוואְך  ָפאִריֶגע  ן  ָהאּבְ ִמיר 
ן  רּוִסיׁשְ ִאיֶנעם  ָראד  ּבְ ְנָיִמין  ּבִ ים  ַחּיִ ר' 
ִדי  ן  ֵרייּבְ ׁשְ ֶיעְצט  ִמיר  ֶוועְלן  טּוְרֶמע, 
עִצין  ֶרעּבֶ ָטאְכֶטער,  ַזיין  ַאזֹוי  ִווי  ה  ַמֲעׂשֶ
ַגאִליְנְסִקי – ְפרֹוי פּון ָהַרב ר' ַיעְנֶקעֶלע – 

ָהאט ָדאס ַפאְרֵצייְלט.

ַאְלט,  ָיאר  ֶצען  ַדאן  ֶגעֶווען  ין  ּבִ "ִאיְך 
ִאיְך  ִאיְנֶדעְרְפִרי,  ת  ּבָ ׁשַ ֶגעֶווען  ִאיז  ָדאס 

ַטאֶנען  ֶגעׁשְ ין  ּבִ
ָעה  ׁשָ ֶעְטִליֶכע 

צּוֶגעָנאְגְלט 
ֶפעְנְסֶטער  צּום 
ִצּיּון  י'ְנס  ֶרּבִ פּון 
ֶגעָזאְגט:  אּון 

"ֵהייִליֶגער 
ֵווייְסט  דּו  י,  ֶרּבִ
ַמאֶמע  ִדי  ַאז 
ְקַראְנק  ִאיז 

ט  ַפאְרַכאּפְ ִאיז  ַטאֶטע  ַמיין  ַוואְך,  ׁשְ אּון 
דּו  ַזיין?!  ָדא  ֶוועט  ָוואס  טּוְרֶמע,  ִאין 
ט  ִניׁשְ ָזאְלן  ִמיר  ַאז  ִזיֶכער  ָדאְך  ִוויְלְסט 
ִטיְלן  ׁשְ ֶקעֶנען  צּו  ת  ּבָ ׁשַ עְטן  ַאְרּבֶ ֵגיין 
רֹויט..."  ִטיְקל ּבְ אּוְנֶזער הּוְנֶגער ִמיט ַא ׁשְ
ֶגעֶווען  ין  ּבִ "ִאיְך  ַווייֶטער:  ִזי  ַפאְרֵצייְלט 
אּון  ֶגעֵווייְנט  ָהאּב  ִאיְך  ַאֵלייְנס,  ָדאְרט 
ַאֵהייְמֵגיין  ָזאל ֶקעֶנען  ִאיְך  עְטן,  ֶגעּבֶ ִזיְך 
ׂשֹוָרה ַפאר ֶיעְדן  אּון ֶדעְרֵצייְלן ִדי גּוֶטע ּבְ
אְפַרייט ֶדעם ַטאְטן. ִאיְך  ַאז ֶמען ָהאט ּבַ
ַזיין  ֶוועט  י  ֶרּבִ ֶדער  ַאז  ִזיֶכער  ֶגעֶווען  ין  ּבִ
ִדי  ִמיט  ֶהעְלְפן.  ֶוועט  אּון  ר  יֹוׁשֶ ֵמִליץ  ַא 
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אר ְצִוויִליְנֶגען ְצֵוויי ּפָ

ִמיר  ַטאֶטע  ַמיין  ָהאט  טֹוב!"  ַמָזל  טֹוב!  "ַמָזל 

ַא  ֶגעּבֹויְרן  ָהאט  "ַמאִמי  צּוְפִרי,  ֵאיין  אֹויְפֶגעֶוועְקט 

ֶּבעיִּבי!"

"אּוַהא, ַמָזל טֹוב!" ֶזעֶנען ִמיר ַאֶלע אֹויְפֶגעְׁשְּפִריְנֶגען.

ַמיין  ָהאט  ְצֵוויי!"  ָנאר  ֶּבעיִּבי,  ֵאיין  ָנאר  ִניְׁשט  "אּון 

ַטאֶטע אֹויְסֶגעְּפַלאְצט ַא ָּבאְמֶּבע... "ַא ְצִוויִליְנג!"

ְגִליק,  ָדאס  ְגֵלייְּבן  ֶגעֶקעְנט  ִניְׁשט  ִזיְך  ָהאְּבן  ִמיר 

ַּביי  ֶּבעיִּביס.  ֵמייְדל  ְצֵוויי  ֶגעּבֹויְרן  ָהאט  ַמאֶמע  ַמיין 

אּוְנז ִאיז ֶעס ׁשֹוין ַא ַלאְנֶגע ַמֲעֶׂשה, ִמיר ֶזעֶנען ׁשֹוין 

ָזאל  ַמאֶמע  אּוְנֶזער  ַאז  ַצייט,  ַאַסאְך  ָגאר  ִמְתַּפֵּלל 

ֶגעּבֹויְרן ַא ְצִוויִליְנג.

אּוְנֶזער ְׁשֵכָנה ָהאט אּוְנז ֶגעְפֶרעְגט, ִווי ַאזֹוי ִמיר ָהאְּבן 

ִקיְנֶדער  ַמייֶנע  ֶגעַמאְכט? "ֶלעְרן אֹויס  ַאזֹוי גּוט  ֶעס 

ִווי ַאזֹוי ֶמען ִאיז ִמְתַּפֵּלל," ָהאט ִזי אּוְנז ֶגעָזאְגט.

ִאיר  ִמיר  ָהאְּבן  ָטאג,"  ֵאיין  ִאין  ַאזֹוי  ִניְׁשט  "ְס'ֵגייט 

ָיאר!  ְצֵוויי  ַפאר  ִמְתַּפֵּלל  ֶזעֶנען ׁשֹוין  "ִמיר  ֶגעָזאְגט, 

ִניְׁשט  ִאיז  ִזי  ַאז  ָזאְגן  ַאְלץ  ְפֶלעְגט אּוְנז  ַמיין ַמאֶמע 

ִמְתַּפֵּלל ַפאר ַא ְצִוויִליְנג, ַווייל ְס'ִאיז ִניְׁשט ְגִריְנג צּו 

ַהאְלְטן ְצֵוויי ֶּבעיִּביס, ָאֶּבער אֹויּב ֶדער אֹויֶּבעְרְׁשֶטער 

ֶנעֶמען  ִזי ֶעס  ֶוועט  ַמָּתָנה,  ִדי  ֶגעְּבן  ֶוועְלן  ִאיר  ֶוועט 

ִמיט ֵּבייֶדע ֶהעְנט.

ִמיר ָהאְּבן ִאיר ַפאְרְשּׁפָראְכן ַאז ִמיר ֶוועְלן ִאיר ֶהעְלְפן 

מיין מיין 
מעשה'לעמעשה'לע

דער באשעפער באווייזט וואונדער
פאר זיינע ליבע קינדער

ִמיט ַאֶלעס ָוואס ִמיר ֶקעֶנען. ְס'ִאיז ַטאֶקע 

ִדי  ְּתִפּלֹות אֹויף  ַמאְכן  צּו  יֹוֶׁשר  ַקיין  ִניְׁשט 

ִמיר ַהאְלְטן ַטאֶקע  ֶעְלֶטעְרְנ'ס ֶחְׁשּבֹון. אּון 

ְצֵוויי  ֶגעֶווען  ִאיז  ְׁשֶוועְסֶטער  ַמיין  ָוואְרט. 

ְקֵלייֶנע ְּברּוֶדער  ָוואְכן ַאֵלייְנס ִאין ְׁשטּוּב ִמיט ַמיין 

אּון ִזיְך ֶגעְטַריי ָאְּפֶגעֶגעְּבן ִמיט ִאים. אֹויְך ֶהעְלְפט 

ָוואס  ַאֶלעס  אּון  ִקיְנֶדער  ִדי  ִמיט  ַמאֶמע  ַמיין  ִזי 

ְס'ֶפעְלט ִזיְך אֹויס. ֶיעֶדער ַּביי אּוְנז ָהאט ַאן ַאְרֶּבעט 

ִאין ְׁשטּוּב ָוואס ִמיר טּוֶען ְפַלייִסיג.

אּון ִניְׁשט ָנאר ִמיר ָהאְּבן ֶגעַמאְכט ַאַזא ַאְקִצֶיע פּון 

ֶווען  ֵּתיֶמֶנ'ע ִמְׁשָּפָחה.  ַא  ְּתִפּלֹות, ָנאר אֹויְך ֶעֶּפעס 

ַמיין ַמאֶמע ִאיז ֶגעֶווען ִאין ִקיְמֶפעָטאְרן ֵהיים ָהאט 

ִזי ֶגעְטָראְפן ַא ֵּתיֶמֶנ'ע ְפרֹוי ִמיט ַא ְצִוויִליְנג. אּון ִזי 

ָהאט ֶדעְרֵצייְלט ַא מֹוָרא'ִדיֶגע ַמֲעֶׂשה.

ִזי  אּון  ַאְלט  ָיאר  ַניין  ֶגעֶווען  ׁשֹוין  ִאיז  ֶּבעיִּבי  ִאיר 

ָהאט ֵזייֶער ְׁשַטאְרק ֶגעֶּבעְטן ֶדער אֹויֶּבעְרְׁשֶטער ַאז 

ִזי ָזאל ֶגעָהאְלְפן ֶוועְרן ִמיט ָנאְך ִקיְנֶדער. ֵאיין ָטאג 

ְגרֹויֶסע  ַא  ֶגעַהאט  ִאיְנְגל  ֶיעִריֶגער  ַניין  ִאיר  ָהאט 

ַא  ֵזייֶער  ֶגעְּבֶרעְנְגט  ִאים  ָהאט  ֶפעֶטער  ַא  ִנָּסיֹון. 

ֶעְקְסֶטער  ִאיז  ָוואס  ְטָׁשאְקַלאד  ִמיְלִכיֶגע  ַטייֶעֶרע 

ֶגעְׁשַמאק, ָאֶּבער ֵאיין ְּפָראְּבֶלעם ָהאט ָדאס ֶגעַהאט, 

ְס'ִאיז ֶגעֶווען ִמיט ַא ְׁשַוואֶכע ֶהְכֵׁשר. 

ֶער ָהאט ֶעס ֵזייֶער ְׁשַטאְרק ֶגעָוואְלט ֶעְסן, ָאֶּבער ַזיין 

עַהאְלְטן ִדי  ַמאֶמע ָהאט ִניְׁשט ֶגעָלאְזט. ֶער ָהאט גֵֶ

ְטָׁשאְקַלאד ַּביים ָנאז אּון ַאַרייְנֶגעְׁשֶמעְקט, אּון ַּביים 

ֶגעָוואְלט  ָנאר  ָהאט  ֶער  ְּבִקּצּור,  מֹויל...  ָאֶפעֶנעם 

ַאַרייְנַּבייְסן ִאין ֶדעם. ִדי ַמאֶמע ָהאט ִאים ֶגעָזאְגט 

ַאז ִזי ֶוועט ִאים קֹויְפן ַאְנֶדעֶרע ְטָׁשאְקַלאְדס, ִוויִפיל 

ֶער ִוויל, ֶער ָזאל ָנאר ַאֶוועְקַוואְרְפן ִדי ְטָׁשאָקאַלאד, 

ָאֶּבער ֶדער ֵיֶצר ָהָרע ָהאט ִאים ִניְׁשט אֹויְפֶגעֶהעְרט 
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ל ַזיין!" ּלֵ יְסל ִמְתּפַ ִאיְך ָנאְך ַאּבִ

ִמיט  ִזיֶכער  ַאזֹוי  יְסטּו  ּבִ אֹויּב  "ָנא, 
אְפֵרייֶען,  ּבַ ִאים  ֶוועט  ֶמען  ַאז  ֶדעם 
ֵזיי  ן  ָהאּבְ ן,"  ַלייּבְ ַפאְרּבְ ָדא  ֶקעְנְסטּו 

ִמיר ֶגעָזאְגט.

ְדַריי  אֹויף  ֶגעַוואְרט  ָהאּב  "ִאיְך 
ֶגעַדאְנְקט  ָהאּב  ִאיְך  ֶטעְרְנס,  ׁשְ
עֶפער, ֶגעטּון ַא ְקֵליין  אׁשֶ ֶדעם ּבַ
ין  ּבִ ִאיְך  אּון  ִצּיּון  יים  ּבַ ה  ִפּלָ ּתְ
ִדי  ֶדעְרֵצייְלן  ַאֵהיים  ֶגעָלאְפן 
ֶדער  ַאז  ַנייֶעס  גּוֶטע  ִדי  ַמאֶמע 
ִאיְך  אְפַרייט.  ּבַ ׁשֹוין  ִאיז  ַטאֶטע 
ׁשּום  ַקיין  ֶגעַהאט  ט  ִניׁשְ ָהאּב 

ט. ָסֵפק ַאז ִניׁשְ

ֶדעְרֵצייְלט  ן  ָהאּבְ ִמיר  ִווי  ַאזֹוי  אּון 
מֹוָצֵאי  ַטאֶקע  ַאז  ָוואְך,  ָפאִריֶגע 
ִאים  אִליֵציי  ּפָ ע  רּוִסיׁשֶ ִדי  ן  ָהאּבְ ת  ּבָ ׁשַ
ער  אְפַרייט. אּון ֶדער ַטאֶטע ִאיז ַאִריּבֶ ּבַ
לֹוֵמנּו  י ׁשְ טּוּב פּון ֵאייֶנער ֵמַאְנׁשֵ ִאין ַא ׁשְ
יְקן ַא ֶטעֶלעְגַראם ַקיין אּוַמאן ֶוועְגן  ׁשִ

אְפַרייאּוְנג. ַזיין ּבַ

אֶמעְרְקן  ּבַ צּו  ִאיְנֶטעֶרעַסאְנט  ]ְס'ִאיז 
ִאין  ֶגעֶווען  ִאיז  ְנָיִמין  ּבִ ים  ַחּיִ ר'  ַאז 
ער  ָטאט ָמאְסֶקעֶווע, ָאּבֶ ִפיָסה ִאין ׁשְ ּתְ
ַזיין ְקֵלייֶנע ָטאְכֶטער ָהאט פּון אּוַמאן 

ֶער  ַאז  ַטאְטן  ֶדעם  ֶגעֶקעְנט 
ן  ֵרייּבְ ט ׁשְ ׁשּום אֹוָפן ִניׁשְ ֶוועט ּבְ
ֶוועט  ֶער  ַאז  אּון  ת,  ּבָ ׁשַ אּום 
מֹוָצֵאי  ֶוועְרן  אְפַרייט  ּבַ ִזיֶכער 

ת[ ּבָ ׁשַ

ִדי ֲחִסיִדים קּוְקן ִזיְך ָאן ֵאייֶנער 
ִמיר:  ְפֶרעְגן  אּון  ְצֵווייְטן  ֶדעם 
ָראֶצעְנט  יְסט הּוְנֶדעְרט ּפְ "דּו ּבִ

אְפֵרייֶען?!" ִזיֶכער ַאז ֶמען ֶוועט ִאים ּבַ

ִאיְך  ָהאּב  ָראֶצעְנט!"  ּפְ "הּוְנֶדעְרט 
ּפָראְכן ִמיט ַא ִזיֶכעְרַקייט. ַפאְרְשׁ

יְרן ִמיר אֹויס ָנאְכַאָמאל אֹויּב  רּוּבִ ּפְ ֵזיי 
ין ִזיֶכער ִמיט ָוואס ִאיְך ָזאג, אּון  ִאיְך ּבִ
חֹון רּוף ִזיְך ָאן: "ֶדער  ּטָ ִאיְך ִמיט ַמיין ּבִ
ת אּון  ּבָ ַטאֶטע ֶוועט ַחְתֶמ'ֶנען מֹוָצֵאי ׁשַ
ַדאְרף  ער  ֶדעִריּבֶ ֶוועְרן,  אְפַרייט  ּבַ ַדאן 

  
  דעםדעם

רבי'נסרבי'נס מעשיות מעשיות

צּו מּוְטֶשׁען ַאז ָדאס ִאיז ַמָּמׁש ִדי ְטָׁשאְקַלאד ָוואס 

ֶוועט ִאים ְּבֶרעְנֶגען ָדאס ְגִליק.

ָאן,  רּוף  ַא  ֶגעֶגעְּבן  ִזיְך  ַמאֶמע  ִדי  ָהאט  ִאיְנִמיְטן 

"ַוואְרף ַאֶוועק ִדי ְטָׁשאְקַלאד אּון ֵזיי ִמְתַּפֵּלל, ַאז 

ֶהעְלְפן,  אֹויֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ָזאל  ְזכּות  ֶדעם  ִאין 

ָדאס  אּון  ְצִוויִליְנג!"  ַא  ֶגעּבֹויְרן  ָזאְלן  ִמיר  ַאז 

ִאיְנְגל ָהאט ַטאֶקע עֹוֵמד ְּבִנָּסיֹון ֶגעֶווען, אּון ֵהייס 
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ִמְתַּפֵּלל ֶגעֶווען ַאז ֶער ָזאל ְּבָקרֹוב ַּבאקּוֶמען ְצֵוויי 

ַא  פּון  ֵווייִניֶגער  ִאין  ַטאֶקע,  אּון  ֶגעְׁשִוויְסֶטער. 

ִדי  ַפאר  ֶגעָׁשאְנְקן  אֹויֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ָהאט  ָיאר 

ֶעְלֶטעְרן ַא ְצִוויִליְנג!

אּוְנֶטער  ִניְׁשט  ַׁשאְצט  ִקיְנֶדעְרֶלעְך,  ַטייֶער 

ֶעְנֶקעֶרע ּכֹוחֹות. ֶעְנק ְׁשֵטייֶען ַפאר ַא ִנָּסיֹון, ָאֶדער 

ִמְתַּפֵּלל,  ַזייְטס  ְׁשַטאְרק,  ָגאר  ֶעֶּפעס  ִוויְלן  ֶעְנק 

ֶדער אֹויֶּבעְרְׁשֶטער ַוואְרט אֹויף ֶעְנק!    
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ן ןַחייְקל ֶדער ַחּזָ ַחייְקל ֶדער ַחּזָ
ַאַסאְך  ַפאְסְטן  ְפֶלעְגט  י  ֶרּבִ ֵהייִליֶגער  ֶדער 

ֵזייֶער  ָדאס  ָהאט  ֶער  ער  ָאּבֶ ֲעֵניִתים.  ַתּ

ט  ִניׁשְ ִזיְך  ָזאְלן  ן  ֶמעְנְטׁשְ ַאז  אַהאְלְטן  ּבַ

ֶדעְרִוויְסן ֶדעְרפּון, ֲאִפילּו ַזייֶנע ָגאר ָנאְנֶטע 

ט  ן אֹויְך ִניׁשְ עִצין ָהאּבְ אּון ַזיין ָחׁשּוֶב'ע ֶרעֶבּ

ָוואס  ֵאייְנִציֶגער  ֶדער  ֶדעְרפּון.  ֶגעוואּוְסט 

ֶדער  ֶגעֶווען  ִאיז  ִמיְטֶגעַהאְלְטן  ָיא  ָהאט 

ֶגעֶווען  ִאיז  ֶוועְלֶכער   – י'ן  ֶרּבִ פּון  ֵרת  ְמׁשָ

י  ׁשּוֶט'ער ִאיד, ִאים ָהאט ֶדער ֶרּבִ ַגאְנץ ַא ּפָ

ַפאר  ָזאל  ֶער  ָאְנֶגעָוואְרְנט  ְטֶרעְנג  ׁשְ ֵזייֶער 

ה ַזיין אּון  ט ְמַגּלֶ ֵקייֶנעם ִאין ֶדער ֶוועְלט ִניׁשְ

ֲעֵניִתים. ַפאְרַצייְלן ֶוועְגן ִדי ַתּ

ִדי  ָוואס  אֹויְפֶעְסן  ָזאל  י  ֶרּבִ ֶדער  ָטאט  ַאְנׁשְ

י'ן, ָהאט  עִצין ָהאט ֶגעָקאְכט ַפאְר'ן ֶרּבִ ֶרעֶבּ

ֵרת  אֹויְפֶגעֶגעְסן!   ֶעס ֶדער ְמׁשָ

ֶווען  ָמאל  ֶעְטִליֶכע  ֶגעַמאְכט  ִזיְך  ָהאט  ֶעס 

ַזייֶנע  ִאיְנִמיְטן  עַהאְלְטן  ֵגֶ ָהאט  י  ֶרּבִ ֶדער 

ְלִמיד ר' ַחייְקל  יְנ'ס ּתַ ֲעֵניִתים אּון ֶדעם ֶרּבִ ַתּ

אֶמעְרְקט ַאז  ִאיז ַאַרייְנֶגעקּוֶמען, ָהאט ֶער ּבַ

ַטאְנד,  ַוואְכן צּוׁשְ י ִאיז ִאין ֵזייֶער ַא ׁשְ ֶדער ֶרּבִ

ְגרֹויְסן  ֶדעם  פּון  ֶדעְרוואּוְסט  ִזיְך  ֶער  ָהאט 

פּון  ֲעֵניִתים.  ַתּ ַראֶוועט  ּפְ י  ֶרּבִ ֶדער  ַאז  סֹוד 

ִזיְך ָאְנֶגערּוְפן  עִניׁש ָהאט ֶער  ְגרֹויס ֶצעִמיׁשֶ

ט ֶעְסן  י ֶוועט ִניׁשְ י'ן: "אֹויּב ֶדער ֶרּבִ צּום ֶרּבִ

ן ֶדער סֹוד  ֶוועל ִאיְך ַפאְרַצייְלן ַפאר ֶמעְנְטׁשְ

ִזיְך  ָהאט  י  ֶרּבִ ֶדער  ַפאְסט!",  י  ֶרּבִ ֶדער  ַאז 

ָאְנֶגעַהאְלְטן  ַווייֶטער  אּון  ַארויְסֶגעְדֵרייט 

ֲעֵניִתים. ִמיט ַזייֶנע ַתּ

ִזיְך  ֶגעִפיְנט  ֶמעְדֶוועִדיְווֶקע  ָטאט  ׁשְ ִאין 

ְמַעט  ּכִ עט  ּבֶ ִאין  ִליְגט  ֶער  י,  ֶרּבִ ֶדער  ֶיעְצט 

לּוט  ּבְ ַארֹויס  ִאים  ֵגייט  ֶעס  'ט,  ַפאְר'ַחִלׁשְ

פּון ַזייֶנע אֹויְגן, אֹויֶעְרן אּון פּון ַזיין ֵהייִליג 

ַפאְסְטן  ָנאְכן  ׁשֹוין  ַהאְלט  י  ֶרּבִ ֶדער  מֹויל. 

קּוְמט  ַחייְקל  ר'  ִצי.  ֵאיין  ִאין  ֶטעג  אר  ַאּפָ

ַגאְנְצן  ֶדעם  ֶזעט  אּון  י'ן  ֶרּבִ צּום  ַאַריין 

ִזיְך  ָהאט  ֶער  ָפאר,  ֵגייט  ָדא  ָוואס  ב  ַמּצָ

ן, ֶער  י'ְנס ֶלעּבְ ָראְקן ַפאְר'ן ֶרּבִ ֵזייֶער ֶדעְרׁשְ

י, ַזייט  י'ן: "ֵהייִליֶגער ֶרּבִ עט ִזיְך צּום ֶרּבִ ּבֶ

עס  י ֶעּפֶ ר ִוויל ֶדער ֶרּבִ עס טֹוֵעם! ֶאְפׁשָ ֶעּפֶ

ָנה  ַסּכָ ַא  ִאין  ֶזעְנט  ִאיר  י!  ֶרּבִ ְטִריְנֶקען? 

ִזיְך  ַהאְלט  י  ֶרּבִ ֶדער  ער  ָאּבֶ ַטאְנד!"  צּוׁשְ

ׁשּום אֹוָפן  ט ּבְ יי ָדאס ַזייִניֶגע, ֶער ִוויל ִניׁשְ ּבַ

ֲעִנית! ֶטעְלן ַזיין ּתַ ׁשְ ָאּפְ

ַאז  ן  ֶמעְנְטׁשְ ַפאר  אֹויְסָזאְגן  ֶוועל  "ִאיְך 

ַחייְקל  ר'  ִזיְך  רּוְפט  ַפאְסט!"  י  ֶרּבִ ֶדער 

י ֶעְנְטֶפעְרט ִאים: "ַחייְקל, ֵגיי  ֶרּבִ ָאן. ֶדער 

יֹויך,  יְסל  ַאּבִ ָאן  ְגֵרייט  עְכט ַאן עֹוף אּון  ׁשֶ

ַמֲעִריב";  ָנאְך  ְגַלייְך  ֶעְסן  ֶקעֶנען  ָזאל  ִאיְך 

ִמיְטן  ְפֵרייד  ִמיט  ֶגעָלאְפן  ִאיז  ַחייְקל  ר' 

ָהאט  עְכְטן  ׁשֶ ָנאְכן  ׁשֹוֵחט.  צּום  ִהיְנְדל 

אּון  ְפִליְגֶלען  ִדי  ַארויְסֶגעְפִליְקט  ֶער 

ֶגעָקאְכט ַא ֵפייֶנע ַנאְרַהאְפִטיֶגע זּוּפ. ָאּפְ

ָנאְך ַמֲעִריב ֶווען ר' ַחייְקל קּוְמט ַאַריין צּום 

ֶטעֶלער.  ָדאס  ִאים  ֶדעְרַלאְנְגט  אּון  י'ן  ֶרּבִ

ֵאיין  ַארֹויף  ֵלייְגט  י  ֶרּבִ ֵהייִליֶגער  ֶדער 

אֹויף  פּוס  ְצֵווייֶטע  ִדי  עְנְקל,  ּבֶ אֹויְפן  ִפיס 

ִזיְנג  "ַחייְקל  ָאן:  ִזיְך  רּוְפט  אּון  ֶעְרד  ֶדער 

ֶדער  ִאיז  ָדאס   – ִניגּון"  ְפרּוֶמער  ֶדעם  ִמיר 

לֹוֵמנּו  ׁשְ י  ַאְנׁשֵ ָוואס  ִניגּון  אוואּוְסֶטער  ּבַ

ת אֹויף ִדי ֶוועְרֶטער 'ֵמֵעין עֹוָלם  ּבָ ִזיְנֶגען ׁשַ

ר'  ט  ֵהייּבְ אֶפעל  ּבַ י'ְנס  ֶרּבִ אֹויְפן  א'.  ַהּבָ

ִטיֶמע – ִזיְנֶגען  ַחייְקל ָאן - ִמיט ַזיין ִזיֶסע ׁשְ

המשך קומענדיגער בלאט
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הדפסת הגליון נתנדב ע"י 
ר' אלימלך רוזנוי הי"ו

 לרגל הולדת בנו למזל טוב

הדפסת הגליון נתנדב ע"י 
ר' אברהם וועבערמאן הי"ו

 לרגל הולדת בנו בכורו למזל טוב

הדפסת הגליון נתנדב ע"י 
ר' יחיאל הכהן רובין הי"ו לרגל 

הולדת בנו למזל טוב

הדפסת הגליון נתנדב ע"י 
ר' צבי לודמיר הי"ו

 לרגל הכנסת בנו אברהם לעול התורה והמצוות

י ֵגייט ַאַריין ִאין ַא  ֶדעם ִניגּון, ֶווען ֶדער ֶרּבִ

ֵבקּות. ֶווען ֶער ָהאט ֶגעֶעְנִדיְגט ֶדעם ִניגּון  ּדְ

ֶער  ַהאְנט,  ִדי  ִמיט  י  ֶרּבִ ֶדער  ִאים  ַווייְזט 

ן ֶדעם ִניגּון, ר' ַחייְקל  ָזאל ִוויֶדער ָאְנֵהייּבְ

ָהאְרְכט ֶער ִזיְנג ָנאְכַאָמאל, ַאזֹוי ָהאט ִזיְך 

ר'  אּון  ָמאל  ֶעְטִליֶכע  יְלט  ּפִ ֶגעׁשְ ָאּפְ ָדאס 

ַנאְכט  ַגאְנֶצע  ַא  ִניגּון  ֶדער  ִזיְנְגט  ַחייְקל 

ָהאט  י  ֶרּבִ ֶדער  י'ן,  ֶרּבִ ן  ֶנעּבְ ֵטייֶעְנִדיג  ׁשְ

ט ֶגעָקאְסט פּוֶנעם ֶעְסן... ָנאְכַאְלץ ִניׁשְ

י ָאן  ָנאְך ַלאְנֶגע ׁשָעֶה'ן רּוְפט ִזיְך ֶדער ֶרּבִ

צּו ר' ַחייְקל "ִאיְצֶטער ֵגיי ַארֹויס, ֶזע וואּו 

ִדי ַנאְכט ַהאְלט", ר' ַחייְקל ֵגייט ַארֹויס אּון 

ַחר, ִדי  ַ ֶזעט ַאז ֶעס ִאיז ׁשֹוין ֶדער ֲעלֹות ַהּשׁ

זּוּפ ִאיז ׁשֹוין ַלאְנג אֹויְסֶגעִקיְלט... 

י ָהאט ֶגעֶקעְנט ַווייֶטער ָאְנַהאְלְטן  ֶדער ֶרּבִ

ַזיין ֵהייִליֶגער ִמְנָהג אּון ַווייֶטער ֶגעַפאְסט 

ת. ּבָ יְזן קּוֶמעְנִדיְגן ׁשַ ּבִ

ר'  ַפאר  ֶגעָזאְגט  ַדאן  ָהאט  י  ֶרּבִ ֶדער 

ֶגעֶווען  ִאיז ָדאס ָמאל  ַחייְקל: "ַפאְרָוואס 

ֶעִמיֶצער  ַווייל  ַפאְסְטן?  ָדאס  ֶווער  ׁשְ ַאזֹוי 

ִזיְך  ָהאט  ֵאייֶנער  ֶגעָוואְרן,  ֶגעוואֹויר  ִאיז 

י  ֶרּבִ ֶדער  ִאיז  ער  ֶדעִריּבֶ ֶדעְרוואּוְסט", 

ָנה. ֶגעֶוועְנִליְך  ָדאְסָמאל ֶגעֶווען ִאין ַא ַסּכָ

ֶהְצֵנַע  ייְדן ּבְ אׁשֵ י ִזיְך ִפיְרן ּבַ ְפֶלעְגט ֶדער ֶרּבִ

ֵגיין  ער  ַאִריּבֶ ֶגעֶקעְנט  ָהאט  ֶעס  ֶלֶכת, 

ט  ִניׁשְ ִזיְך  ָזאל  ֵקייֶנער  אּון  ָוואְכן  ַגאְנֶצע 

אְלד ֶיעְצט ָהאט ֶמען  ער ִוויּבַ ֶדעְרִוויְסן, ָאּבֶ

ֶגעֶווען  י  ֶרּבִ ֶדער  ִאיז  ֶדעְרוואּוְסט,  ָיא  ִזיְך 

ָנה. ִאין ַא ַסּכָ

ר'  ַפאר  ֶגעָזאְגט  ַאָמאל  ָהאט  י  ֶרּבִ ֶדער 

ל  ַחייְקל: "ִאיְך ִוויל דּו ָזאְלְסט ַזיין ַא ְמַקּבֵ

ְנָדבֹות פּון  צּו  ָאְנקּוֶמען  ַדאְרְפן  ָזאְלְסט   –

ִמיר  ִמיט  ָפאְרן  ֶוועְסט  דּו  אֹויּב  ַאְנֶדעֶרע. 

ִאין  ִחידּוׁש  ַא  ַזיין  ֶוועְסטּו  ֶרְסֶלב,  ּבְ ַקיין 

ַזאְך".  ַמיין  ִאין  ִאיְך  ִווי  ַאזֹוי   – ַזאְך  ַדיין 

ַחייְקל  ר'  ַאז  ֶגעָוואְלט  ָהאט  י  ֶרּבִ ֶדער 

אּון  עְפְטן,  ֶגעׁשֶ ַזייֶנע  ַאֶלע  ָלאְזן  ָאּפְ ָזאל 

ָזאל  ָדאס  אְסְטן,  ּפָ נּות  ַחּזָ ֶדעם  ָאְנֶנעֶמען 

ן ֶוועְלן  ְרָנָסה ַפאר ִאים, ַאז ֶמעְנְטׁשְ ַזיין ַא ּפַ

ִזיְנֶגען  ֵזיי  ֶוועט  ֶער  ֶווען  ִטיְצן,  ְשׁ ִאים 

י ָהאט ֶגעָוואְלט  ִטיְקֶלעְך. ֶדער ֶרּבִ נּות ׁשְ ַחּזָ

ִגיָנה  ַהּנְ ּכַֹח  ַא  ַחייְקל  ַזיין ַפאר ר'  יְך  ַמְמׁשִ

פּון ָגאר ַא הֹויְכן ׁשֹוֶרׁש.

ַפאְרנּוֶמען  ֶגעֶווען  ער  ָאּבֶ ִאיז  ַחייְקל  ר' 

ט  עְפְטן, ֶעס ָהאט ִאים ִניׁשְ ִמיט ַזייֶנע ֶגעׁשֶ

ָאְנֶגעִוויְזן אֹויף ַאְנֶדעֶרע  ַזיין  אְסט צּו  ֶגעּפַ

ט ֶגעָוואְלט ָאְנֶנעֶמען  ן, ֶער ָהאט ִניׁשְ ֶמעְנְטׁשְ

ְרָנָסה,  ִטיְמֶטע ּפַ אׁשְ נּות ַפאר ַזיין ּבַ ָדאס ַחּזָ

ַאֶוועְקֶגעַמאְכט  ַהאְנט  ַזיין  ִמיט  ֶער  ָהאט 

ָלאג. י'ְנס ָפאְרׁשְ ֶדעם ֶרּבִ

ִחידּוׁש,  ֶדער  ַזיין  ט  ִניׁשְ ֶמער  ֶוועְסט  "דּו 

ֶדער  ָהאט  ַחייְקל"  רּוְפן  ִדיר  ֶוועט  ֶמען 

אְלד ֶער ָהאט  י ִאים מֹוִדיַע ֶגעֶווען, ִוויּבַ ֶרּבִ

ָהאט  י'ן  ֶרּבִ צּום  צּוֶהעְרן  ֶגעָוואְלט  ט  ִניׁשְ

ִאים ֶדער ֶגעָזאְגט ַאז ֶמען ֶוועט ִאים רּוְפן 

ָנאר ִמיט ַזיין ָנאֶמען 'ַחייְקל', ָאן ַא ִטיטּול 

י' ַפאר ַזיין ָנאֶמען. 'ֶרּבִ

~ ~ ~
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ִמּיּות  ַגׁשְ ֶווער, אּון אֹויְך ּבְ קּוְמט ִאים ָאן ֵזייֶער ׁשְ

ט ֶגעָוואְרן ִמיט ַא ַרייֶכע  עְנְטׁשְ ִאיז ַמיין ַחֶבר ֶגעּבֶ

ה ָהאּב ִאיְך ָנאְך ֲחֵבִרים ָוואס  ּתָ טּוּב, אּון ַמיין ּכִ ׁשְ

ַאֶלעס ִאיז ֵזיי ֶלעְכִטיג, ַאֶלעס ֵגייט ַזיי גּוט, ִמיט-

יי  ט ַאָראּפ ּבַ ֶדעם-ַאֶלעם ָזאְגט ר' ָנָתן: "ַפאל ִניׁשְ

ם! ָוואס  ֶטעְנִדיג ְפֵרייִליְך ַאזֹוי ִווי ֶדער ּתָ ִדיר, ֵזיי ׁשְ

רֹויט ַאֶלע ְטָעִמים!" ַזיין  יְרט ִאין ַזיין ּבְ ּפִ ָהאט ֶגעׁשְ

ׁשּוֶכעֶלע ָוואס ֶער ָהאט ֶגעֶעְנִדיְגט ִמיט ַאזֹויִפיל 

ָהאָראַוואְנֶיע, ֶעס ִאיז אֹויְסֶגעקּוֶמען ֵזייֶער ְקרּום 

ם ִאיז ֶעס ֶגעֶווען ֵזייֶער ַטייֶער אּון  יים ּתָ ער ּבַ ָאּבֶ

אִריְמט ִמיט ֶדעם, ֶער ָהאט  ֶער ָהאט ִזיְך ֵזייֶער ּבַ

ט ֶגעקּוְקט אֹויף ַאְנֶדעֶרע, ַווייל ָדאס ִאיז ַמיין  ִניׁשְ

ִווי  ַאזֹוי  ה,  ַמֲעׂשֶ ֶיעֶנעְמס  ִאיז  ָדאס  אּון  ה  ַמֲעׂשֶ

ה,  ַמֲעׂשֶ ִדי  יי  ּבַ ֶגעָזאְגט  ַאֵלייְנס  ָהאט  י  ֶרּבִ ֶדער 

"ַאז ַא ׁשּוֶכעֶלע ֵמייְנט ָדאס ַדאֶוועֶנען ַאז ֲאִפילּו 

ִנים ַדאְרף ֶמען ֵזייֶער ְפֵרייִליְך ַזיין  ֶעס ָהאט ַאַזא ּפָ

ֶדעְרִמיט."

ה  ַמֲעׂשֶ ֵהייִליֶגע  ִדי  ִמיט  ְתִמימּות  ּבִ ֵגיין  ָלאִמיר 

ֶטעְנִדיג ְפֵרייִליְך אּון  אּון ִמיט ִדי ֵעצֹות אּון ַזיין ׁשְ

ַאזֹוי  ֵטייְגן  ׁשְ ָוואס  ֲחֵבִרים   ִדי  ט קּוְקן אֹויף  ִניׁשְ

ער ִזיְך ְפֵרייִליְך ִמיט ֶיעֶדע  ַטאְרק, ֶוועל ִאיְך ָאּבֶ ׁשְ

ְקֵלייֶנע ְנקּוָדה ָוואס ִאיְך ַפאְרִדין.

ָחְכמֹות,  ִמיט  ָנאר  ֶגעַגאְנֶגען  ִאיז  ע  ָהָרׁשָ ו  ֵעׂשָ

ֶדעם  ִדיֶנען  ֶקען  "ֶווער  ֶגעָזאְגט:  ָהאט  ֶער 

ֶקעֶנען  ן  ֶמעְנְטׁשְ ֵאייְנִציֶגע  ָנאר  ְטן?!  עְרְשׁ אֹויּבֶ

ְטן, ָנאר ְיִחיִדי ְסגּוָלה ָוואס  עְרְשׁ ִדיֶנען ֶדעם אֹויּבֶ

ַמְדֵרגֹות",  הֹויֶכע  ֵגיין  ֶקעֶנען  אּון  ֵטייֶען  ַפאְרׁשְ

ֶקר!! ֶיעֶדער ֵאייְנִציֶגער ִאיד ֶקען ִדיֶנען  ָדאס ִאיז ׁשֶ

ר ִמיט  ִעּקָ ְרָגה אּון ּבְ ְטן לֹויט ַזיין ּדַ עְרְשׁ ֶדעם אֹויּבֶ

י ָזאְגט ִאין  יטּות ַאזֹוי ִווי ֶדער ֶרּבִ ׁשִ ִמימּות אּון ּפְ ּתְ

ר,  ם ְוָיׁשָ ַזייֶנע ּתֹורֹות: "ֶדער ִעיָקר ִאיז צּו ַזיין ַא ּתָ

ט  ִניׁשְ ֲחִקירֹות",  אּון  ָחְכמֹות  ִמיט  ן  ֶלעּבְ ט  ִניׁשְ

"י  ו, ִווי ַרׁשִ ן ִמיט חּוְמרֹות ְיֵתרֹות ַאזֹוי ִווי ֵעׂשָ ֶלעּבְ

ִווי  ַטאְטן: "ַטאֶטע,  ַזיין  ְפֶרעְגט  ֶער  ַאז  ֶרעְנְגט  ּבְ

ְר'ן  ְר'ן ַזאְלץ?! ִווי ֶקען ֶמען ַמֲעׂשֶ ֶקען ֶמען ַמֲעׂשֶ

ָוואס  חּוְמרֹות  עִריֶגע  ִאיּבֶ ִאיז  ָדאס  ְטרֹוי?!"  ׁשְ

ִווי  ַאזֹוי  ֶגעָוואְלט,  ט  ִניׁשְ ֵזייֶער  ָהאט  י  ֶרּבִ ֶדער 

"ַא  ּתֹוָרה מ"ד חלק שני:  ִאין   ָזאְגט  י  ֶרּבִ ֶדער 

ם  ם ִאיז צּו ַזיין ַא ּתָ ַלל ִאין ֲעבֹוַדת ַהׁשֵ ְגרֹויֶסע ּכְ

ְטן  עְרְשׁ אּון ַא ְגַלייֶכער ֶמעְנְטׁש, ִדיֶנען ֶדעם אֹויּבֶ

ִמימּות, ָאן ַקיין ׁשּום ָחְכמֹות אּון ֲחִקירֹות  ִמיט ּתְ

ָזאל  ה'  ֲעבֹוַדת  ִאין  ָחְכמֹות  ֲאִפילּו  אּון  ְכַלל,  ּבִ

ן ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ְטַראְכט  ֶמען ֵזייֶער ַאְכטּוְנג ֶגעּבְ

ֶגעַדאְנֶקען,  עְרֶגעְטַראְכֶטע  ִאיּבֶ ָסאְרְטן  ַאֶלע 

ִאין  ֶגעֶווען  יֹוֵצא  ָהאט  ֶער  צּו  ְמַדְקֵדק  ִאיז  ֶער 

ְמיֹונֹות,  ט, ָדאס ַאֶלעס ִאיז ּדִ ֲעבֹוַדת ה' צּו ִניׁשְ

ָוואס  ֶמעְנְטׁש  ַא  ַווייל  ְלּבּוִלים,  ּבִ אּון  טּוִתים  ׁשְ

ט  ִניׁשְ ֶקען  יין  ּבֵ אּון  ְפֵלייׁש  פּון  ֶגעַמאְכט  ִאיז 

ָמָרא ָזאְגט ַאז ִדי  ּגְ טּון ֲעבֹוַדת ה' ִאיְנַגאְנְצן. ִדי 

ן ֶגעָוואְרן ַפאר ַמְלָאִכים,  ט ֶגעֶגעּבְ ּתֹוָרה ִאיז ִניׁשְ

ִמיט  ַארּום  ִזיְך  ְדַרייֶען  ָוואס  ן  ֶמעְנְטׁשְ ַאֶלע  ִדי 

ֶדער  ָזאְגט  ֵזיי  אֹויף  חֹוָרה  ׁשְ ָמָרה  אּון  חּוְמרֹות 

ֶהם,"  מּות ּבָ ּיָ ֶהם ָזאְגן ֲחַז"ל ְולֹא ׁשֶ סּוק, "ָוַחי ּבָ ּפָ

אּון  ן  ֶלעּבְ צּום  ֶגעָוואְרן  ן  ֶגעֶגעּבְ ִאיז  ּתֹוָרה  ִדי 

ַדאְרף  ִמְצַות  אּון  ּתֹוָרה  ִדי  ן!  ַטאְרּבְ ׁשְ צּו  ט  ִניׁשְ

ט ַפאְרֶקעְרט!  ן ִניׁשְ אּוְנז ַמאְכן ֶלעּבְ

י ִפיְרט אֹויס: "ֲאִפילּו ֶווער ֶעס ֶקען ָיא ִדי  ֶדער ֶרּבִ

ַאֶוועְקַוואְרְפן  ֱאֶמת, ַדאְרף ֶער ַאֶלעס  ּבֶ ָחְכמֹות 

אּון  ִמימּות  ּתְ ִמיט  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ַהׁשֵ ִדיֶנען  אּון 

מּור ָאן ָחְכמֹות. ָדאס ִאיז ִדי ְגֶרעְסֶטע  יטּות ּגָ ׁשִ ּפְ

ַקיין  ַזיין  צּו  ט  "ִניׁשְ ָחְכמֹות,  ַאֶלע  פּון  ָחְכמֹות 

ֶטער ִוויל ִדי ַהאְרץ  עְרׁשְ ָחָכם!!" ַווייל ֶדער אֹויּבֶ

פּוֶנעם ִאיד.

ֶטער ֶהעְלְפן ַאז ִמיר ָזאְלן ִזיְך  עְרׁשְ ָזאל ֶדער אֹויּבֶ

ן  ה פּון ַיֲעקֹב ָאִבינּו, ֶלעּבְ אֶהעְפְטן צּו ִדי ִמּדָ צּו ּבַ

יטּות, ִזיְך ְפֵרייֶען ִמיט ִדי  ׁשִ ִמימּות אּון ּפְ ִמיט ּתְ

ִמְצוֹות, ְפֵרייֶען ִמיט אּוְנֶזעֶרע ְנקּודֹות טֹובֹות אּון 

ן ַא גּוֶטע ֱאֶמֶת'ע  ֶרעְדן פּון ֶדעם, ֶוועְלן ִמיר ָהאּבְ

ן. ֶלעּבְ

דער   המשך פון זייט 1 
ריינער קוואל
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ִנים ַקְדמֹוִנּיֹות  ה  –ִסּפּוֵרי ַמֲעִשּיֹות ִמש ָּׁ עְרִגיר' יַמֲעשֶׂ ִני  ִמבֶׂ  (6)ְועָּׁ
ב זיע"א טיילְ ֵצ עְר אט דֶׂ ואס הָּׁ וָּׁ  ְסלֶׂ ן ִמְברֶׂ אידיש - ַרֵבנּו ַנְחמָּׁ

אִבין ֵזיי אּון    אְרט הָּׁ יר ְּכֵלי אֹויף ִגיְשִּפיְלט דָּׁ ין. שִׁ  ַאֶלע ֵזיי ָווארִׁ

ין יֶקעְנט ָהאּבִׁ ין גִׁ ילִׁ ין. שּפִׁ יז ֶדער ָווארִׁ  ַאזֹוי אּון. ֵקיֶסר ַא  אִׁ

ין ֵזיי יֶקעְנט אֹויְך ָהאּבִׁ ין גִׁ ילִׁ  .ְשּפִׁ

ר אּון     ער ְדַהיינּו עֶׂ חּור דֶׂ יז ֶער .בָּׁ יֶווען אִׁ ויְשן ֶּבְרָיה ֶדער גִׁ  ְצוִׁ

ין. ֵזיי יז ֶער ָווארִׁ יֶווען ָדאְרט שֹוין אִׁ  ֶער אּון. ַלאְנג פּון גִׁ

ין ְפֵלייש ְּבֶרעְנֶגען צּו ֵזיי ְפֶלעְגט ין ֵזיי ָהאּבִׁ יֶגעסִׁ  ֵזיי אּון. גִׁ

ין יז ֶסע ָוואס ָהאְלץ ְּבֶרעֶנען ָדאְרט ְפֶלעגִׁ  ַטייֶעֶררער אִׁ

יֶווען ין ָגאְלד פּון גִׁ ישּוב אִׁ  . יִׁ

עְגט    ער ֵזיי ְפלֶׂ חּור דֶׂ ען צּו בָּׁ יז ָדא ַאז ְדִריְנגֶׂ יֶּבער גּוט אִׁ  צּו אִׁ

ין י ֶלעּבִׁ ין דִׁ יג. ָיארִׁ ין ָוואס גּוְטץ ָדאס ֶוועְדלִׁ ין ֶמעְנְטשִׁ  ָהאּבִׁ

ין ֶוועְלט ֶדער אֹויף ישּוב אִׁ יז. יִׁ  ָדא ָזאל ֶמען ַאז ֶּבעֶסער אִׁ

ין יצִׁ ען. זִׁ אל מֶׂ א זָּׁ ער דָּׁ עִבין ִאיבֶׂ ועְלט ִדי לֶׂ   .וֶׂ

אִבין     עְגט ִאים ֵזיי הָּׁ אְסטּו גּוְטץ ַא  ַפאר ָוואס .ִגיְפרֶׂ ען הָּׁ  דֶׂ

יז ָדא ַאז ָזאְגְסט דּו ַאז ִגיַהאט יר ַפאר אִׁ אט. ֶּבעֶסער דִׁ ר הָּׁ  עֶׂ

עְרט ֵזיי ְנפֶׂ ואס. ֶדעְרֵצייְלט ֵזיי ָהאט אּון. ִגיעֶׂ אט ִאים ִמיט וָּׁ  הָּׁ

ער ִזיְך אן ִאיבֶׂ ר ִווי ִגיטָּׁ וען ִאיז עֶׂ עְרִגיְרס ַא  ִגיוֶׂ יז' ְוכּו זּון בֶׂ  ֶער ּבִׁ

יז יקּוֶמען ַאֶהער אִׁ ואס אּון גִׁ ען ְדרֹויס ִאים ִאיז וָּׁ  ֶער ָוואס ִגיקּומֶׂ

יז יֶווען אִׁ יְרס ַא  גִׁ ר. זּון ֶּבעְרגִׁ אט עֶׂ ל ִגיַהאט הָּׁ  ָהאט ָדא. טּוב ּכָּׁ

ל אֹויְך ֶער יָזאְגט ֵזיי צּו ַאְלץ ָּבחּור ֶדער ָהאט ַאזֹוי). טּוב ּכָּׁ ר אּון( גִׁ  עֶׂ

אט ען ֵזיי הָּׁ א ַאז ַאְלץ ִגיְדרּוְנגֶׂ ער גּוט ִאיז דָּׁ עִבין צּו ִאיבֶׂ ועְלט ִדי לֶׂ  .וֶׂ

אט     ער ִאים הָּׁ ר דֶׂ עְגט ֵקיסֶׂ יֶהעְרט ָהאְסטּו .ִגיְפרֶׂ עם פּון גִׁ  דֶׂ

ר ים ֶער ָהאט .ֵקיסֶׂ יֶעְנֶפעְרט אִׁ יֶהעְרט ָהאט ֶער גִׁ  ֶער ָהאט. גִׁ

ים עם אֹויף ֶגעְפֶרעְגט אִׁ  ֶגעֶהעְרט ָהאט ֶער אֹויּב .ּתֹוַאר ְיַפת דֶׂ

יר פּון ים ֶער ָהאט. אִׁ יֶעְנֶפעְרט אֹויְך אִׁ  . יֹוא. גִׁ

אט     ער הָּׁ חּור דֶׂ ְנִגיהֹויְבן בָּׁ  ָהאט אּון ַּכַעס ִמיט ֵרייִדין צּו אָּׁ

יָזאְגט ער. גִׁ וי ַאזֹוי) .רֹוֵצַח  דֶׂ יְצט ֵאייֶנער וִׁ יט ְקרִׁ י מִׁ  ֶדעם אֹויף ֵציין דִׁ

ין יָזאְגט ָּבחּור ֶדער ָהאט ַאזֹוי ַאְנֶדערִׁ יט גִׁ  ֵזי ָוואס ֵקיֶסר ֶדעם אֹויף ַּכַעס מִׁ

ין ים פּון ָהאּבִׁ ְשמּוְסט אִׁ ין. גִׁ יט ָהאט ֶער ָווארִׁ יוואּוְסט נִׁ  ֵקיֶסר ֶדער ַאז גִׁ

יט ְשמּוְסט ַאֵליין ים מִׁ  (אִׁ

אט    ר הָּׁ עְגט ִאים עֶׂ יז ַפאְרָוואס. ִגיְפרֶׂ  ֶער ָהאט. רֹוֵצַח  ַא  ֶער אִׁ

ים יֶעְנֶפעְרט אִׁ יֶּבער. גִׁ יֹות ַזיין אִׁ יֶּבער אּון ַאְכָזרִׁ  ַגסּות ַזיין אִׁ

ין יְך ּבִׁ יקּוֶמען ַאֶהער אִׁ ים ֶער ָהאט. גִׁ יְפֶרעְגט אִׁ וי. גִׁ  ַאזֹוי וִׁ

יז יֶווען ָדאס אִׁ  .גִׁ

אט     ער ִזיְך הָּׁ חּור דֶׂ וען ְמַייֵשב בָּׁ יְך ֶער ָהאט ָדא. ִגיוֶׂ  ַפאר זִׁ

יט מֹוָרא ֵקיין ֵקייֶנעם ין צּו נִׁ ים ֶער ָהאט. ָהאּבִׁ יָזאְגט אִׁ  אּון גִׁ

ים ָהאט י ֶדעְרֵצייְלט אִׁ יט ָוואס ַמֲעֶשה ַגאְנֶצע דִׁ ים מִׁ  ָהאט אִׁ

יְך יֶּבער זִׁ יָטאן אִׁ  . גִׁ

אט     ר הָּׁ עְגט ִאים עֶׂ יר ָזאל ֵקיֶסר ֶדער ַאז .ִגיְפרֶׂ ין קּוֶמען דִׁ  אִׁ

ואְלְסטּו ַאַריין ַהאְנט ֶדער וען נֹוֵקם ַהייְנט ִאים ִאין ִזיְך וָּׁ אט .ִגיוֶׂ  הָּׁ

ר עְרט ִאים עֶׂ ְנפֶׂ יז ֶער ָוואְרן) ֵניין ִגיעֶׂ יֶווען אִׁ  (ַרְחָמן ֵאיין גּוֶטער ֵאיין גִׁ

יְך ַאְדַרָּבא ואְלט אִׁ וען ְמַפְרֵנס ַאזֹוי ִאים וָּׁ וי .ִגיוֶׂ יְך וִׁ ין אִׁ יְך ּבִׁ  דִׁ

 .ְמַפְרֵנס

אט       ער הָּׁ ער ִווידֶׂ ר דֶׂ ְנִגיהֹויְבן ֵקיסֶׂ ין צּו אּון ִזיְפְצן צּו אָּׁ . ְקֶרעְכצִׁ

יָזאְגט ָהאט אּון  ֵאיין אּון ְשֶלעְכֶטע ֵאיין ַפאר ָוואס. גִׁ

יֶטעֶרע ין. ָהאט ֵקיֶסר ֶדער ֶעְלֶטער ּבִׁ יֶהעְרט ָהאט ֶער ָווארִׁ  גִׁ

י ַאז י ַזייֶנע ָטאְכֶטער דִׁ יז ּתֹוַאר ְיַפת דִׁ ין אִׁ ין ַפאְרַפאלִׁ יָווארִׁ . גִׁ

ר אּון ואִרין ַפאְרִשיְקט ִאיז ַאֵליין עֶׂ יְך ָהאט ִגיוָּׁ ויֶדער זִׁ  ֶדער וִׁ

ין ָּבחּור ירּופִׁ ער. ָאְנגִׁ ְריֹות ַזיין ִאיבֶׂ  ֶדער אּום ְּכלֹוֶמר) ַאְכזָּׁ

יְמֵקייט ער אּון (ַּבארִׁ יְך ֶער ָהאט .ַגְדלּות ַזיין ִאיבֶׂ  אֹויס זִׁ

יְּבַראְכט יְך אּון. ָטאְכֶטער ַזיין אּון גִׁ ין אִׁ  ַאֶהער ּבִׁ

ין ין ַפאְרָוואְרפִׁ יָווארִׁ יֶּבער ַאְלץ. גִׁ ים אִׁ  . אִׁ

אט     ר הָּׁ ער ִאים עֶׂ עְגט ִווידֶׂ  ֶער ַאז (ָּבחּור ֶדעם צּו ֵקיֶסר ֶדער) ִגיְפרֶׂ

יר ָזאל ין קּוֶמען דִׁ יְך ָוואְלְסטּו. ַאַריין ַהאְנט ֶדער אִׁ ין זִׁ ים אִׁ  אִׁ

יֶווען נֹוֵקם ים ֶער ֶעְנֶפעְרט גִׁ ואְלט ִאיְך. ֵניין אִׁ  ַאזֹוי ִאים וָּׁ

וען ְמַפְרֵנס וי ַאזֹוי ּפּוְנְקט ִגיוֶׂ יְך וִׁ ין אִׁ יְך ּבִׁ  .ְמַפְרֵנס דִׁ

אט     ער ִזיְך הָּׁ ר דֶׂ עְנט ֵקיסֶׂ עְרקֶׂ ים ָהאט אּון .ִאים צּו דֶׂ יַע  אִׁ  מֹודִׁ

יֶווען ר ַאז גִׁ אס ִאיז עֶׂ ער ַאֵליין דָּׁ ר דֶׂ יְך ָהאט ֶסע ָוואס אּון. ֵקיסֶׂ  זִׁ

דער בערגער און דער ארימאןדער בערגער און דער ארימאן

ה ָוואס  ה ָוואס ֶשׂ   ~~  ִדי ֶצעְנֶטע ַמֲעִדי ֶצעְנֶטע ַמֲעֶשׂ
י ָהאט ֶדעְרֵצייְלט י ָהאט ֶדעְרֵצייְלטֶדער ֵהייִליֶגער ֶרּבִ ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרּבִ
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יט ים מִׁ יֶּבער אִׁ יָטאן אִׁ יז. גִׁ ים אֹויף ָּבחּור ֶדער אִׁ יֶדער אִׁ  ַאנִׁ

ין יַפאלִׁ ים ָהאט אּון גִׁ יקּוְשט אִׁ יַהאְלְצט אּון גִׁ  . גִׁ

י ְדַהיינּו) ִזי אּון      י ָוואס ּתֹוַאר ְיַפת דִׁ יז זִׁ יֶווען אֹויְך ָדא אִׁ  ָנאר. גִׁ

ע ִדי ִווי ַאְלץ ָדאס ֶהעְרט (ל"ַּכּנַ  ַפאְרְשֶטעְלט ער ְשמּוִסין ֵביידֶׂ  ֵאיינֶׂ

עם ִמיט עִרין דֶׂ  .ַאְנדֶׂ

ער אּון    חּור דֶׂ יז בָּׁ יֶווען ֵסֶדר ַזיין אִׁ  ָטאג ַאֶלע ְפֶלעְגט ֶער. גִׁ

יְך ָהאט אּון. ֵגיין יָמן ֵאיין זִׁ יַמאְכט סִׁ ער ְדַריי ִאין גִׁ  אּון. ֵביימֶׂ

יזּוְכט ָדאְרט ָהאט אס גִׁ ין. ְּכַתב דָּׁ יז ֶסע ָווארִׁ יֶווען ָדאְרט אִׁ  גִׁ

ים ַאְלֵפי  .ֵּבייֶמער ַאָלפִׁ

עְגט    ר ְפלֶׂ ן ֵאיין ַמאִכין ִזיְך עֶׂ ין ִסימָּׁ  ֶער ָוואס. ֵּבייֶמער ְדַריי אִׁ

יזּוְכט ָהאט ין שֹוין ָזאל ֶער ְּכֵדי. גִׁ יט ָמאְרגִׁ ין נִׁ ין ַּבאַדאְרפִׁ  זּוכִׁ

ין י אִׁ . ָטאג ַאֶלע ָטאן ֶער ְפֶלעְגט ַאזֹוי. ֵּבייֶמער ְדַריי דִׁ

יֶנען ֶער ֶוועט ָפאְרט ָטאֶמער יפִׁ  ְּכַתב ָדאס ְדַהיינּו). ְּכַתב ָדאס גִׁ

י ָוואס ים ָהאט זִׁ יְקט אִׁ ישִׁ יז ֶסע ָוואס גִׁ ים ַּביי אִׁ ין אִׁ ין ַפאְרַפלִׁ יָווארִׁ ויְשן גִׁ  ְצוִׁ

י   (ל"ַּכּנַ  ֵּבייֶמער דִׁ

ר ַאז אּון     עְגט עֶׂ עִרין ִזיְך ְפלֶׂ  ֶער ְפֶלעְגט ָדאְרט פּון אּוְמקֶׂ

יט קּוֶמען ע מִׁ ין .אֹויְגן ַפאְרֵווייְנטֶׂ  ַאז. ֵווייֶנען ְפֶלעְגט ֶער ָווארִׁ

יזּוְכט ָהאט ֶער יְשט ָהאט אּון גִׁ יֶקעְנט נִׁ יֶנען גִׁ יפִׁ ין. גִׁ  ֵזיי ָהאּבִׁ

ים יְפֶרעְגט אִׁ יט ֵקיֶסר ֶדער ְדַהיינּו) גִׁ  ָוואס (ּתֹוַאר ְיַפת ֶדער מִׁ

ויְשן זּוְכְסטּו י ְצוִׁ יק קּוְמְסטּו ֶדעְרָנאְך אּון. ֵּבייֶמער דִׁ  צּורִׁ

יט ין ַפאְרֵווייְנֶטע מִׁ    . אֹויגִׁ

אט     ר הָּׁ עְרֵצייְלט ֵזיי עֶׂ י דֶׂ י ַּבֲאֶשר. ַמֲעֶשה ַגאְנֶצע דִׁ  ַּבת דִׁ

י ְדַהיינּו) ֵקיֶסר ים ָהאט (ּתֹוַאר ְיַפת דִׁ יְקט אִׁ ישִׁ  ָהאט. ְּכַתב ַא  גִׁ

ין ֶעס ֶער ין ַּבאַהאְלטִׁ י פּון ּבֹוים ֵאיין אִׁ יז ֵּבייֶמער דִׁ  אִׁ

יקּוֶמען ויְנט ְשטֹויֶרעם ֵאיין גִׁ  ֶער זּוְכט ַהייְנט ל"ַּכּנַ ' ְוכּו וִׁ

יֶנען ֶעס ֶער ֶוועט ָטאֶמער יפִׁ  .גִׁ

אִבין    אְגט ִאים צּו ֵזיי הָּׁ ין. ִגיזָּׁ ין ֵגיין ֶוועְסט דּו ַאז ָמאְרגִׁ  זּוכִׁ

ין יר ֶוועלִׁ יט מִׁ יר מִׁ אר. ֵגיין אֹויְך דִׁ אמֶׂ ועִלין טָּׁ ען ִמיר וֶׂ  ִגיִפינֶׂ

אס יז .ְּכַתב דָּׁ יֶווען ַאזֹוי אִׁ ען. גִׁ ענֶׂ ען אֹויְך ִאים ִמיט ֵזיי זֶׂ  .ִגיַגאְנגֶׂ

אט    ר ַבת ִדי הָּׁ יפּוֶנען ֵקיסֶׂ ין ְּכַתב ָדאס גִׁ י אּון. ּבֹוים ֵאיין אִׁ  זִׁ

יְנט אֹויף ֶעס ָהאט יֶעפִׁ י ָהאט. גִׁ יֶזעְהן זִׁ יז ָדאס ַאז. גִׁ יר אִׁ  אִׁ

 .ַהאְנט ִאיר פּון ְּכַתב ֵאייִגין

אט    וען ְמַייֵשב ִזיְך ִזי הָּׁ י ַאז .ִגיוֶׂ ים ֶוועט זִׁ ין אֹויס ֵּתיֶּכף אִׁ . ָזאגִׁ

י ַאז יז זִׁ י ַאז. ַאֵליין ָדאס אִׁ יְך ֶוועט זִׁ ויֶדער זִׁ י אֹויְסָטאן וִׁ  דִׁ

יְך ֶוועט אּון. ְקֵלייֶדער ויֶדער זִׁ ין וִׁ יר צּו אּוְמֶקערִׁ  אִׁ

י אּון. ֵשייְנֵקייט ויֶדער ֶוועט זִׁ וי ַאזֹוי ּתֹוַאר ְיַפת ַא  ַזיין וִׁ  וִׁ

יר יְך ֶער ָקאן. ְפרִׁ יֶדער זִׁ י אּון. ֵגיין אֹויס אּון ַפאְלן ַאנִׁ ויל זִׁ  וִׁ

י ָקאן ֶנעֶמען ְּכלֹוֶמר) ְּכַדת ְּבַּכְשרּות ַזיין ָזאל ֶסע ים זִׁ יט ָדא אִׁ ין נִׁ  אִׁ

ְדָּבר ֶדער ין מִׁ י ָווארִׁ יט ַּבאַדאְרף זִׁ ים מִׁ ין ַחתּוָנה אִׁ וי ַאזֹוי ָהאּבִׁ  צּו ֶקער ֶסע וִׁ

  (ַזיין

ען ִזי ִאיז    ים ָהאט אּון. ִגיַגאְנגֶׂ יֶקעְרט אִׁ אס אּוְמגִׁ  אּון ְּכַתב דָּׁ

י ים צּו ָהאט זִׁ יָזאְגט אִׁ י ַאז גִׁ יפּוֶנען ָהאט זִׁ  ְּכלֹוֶמר). ְּכַתב ָדאס גִׁ

י ָהאט ָדאס ים זִׁ יט ָנאְך אִׁ יָזאְגט אֹויס נִׁ י ַאז גִׁ יז זִׁ י ָנאר ַאֵליין ָדאס אִׁ  ָהאט זִׁ

ים יָזאְגט ְסַּתם אִׁ י ַאז גִׁ יפּוֶנען ְּכַתב ָדאס ָהאט זִׁ  (גִׁ

ר ִאיז     ף עֶׂ ער ֵּתיּכֶׂ שֹות ִגיְבִליְבן ִאיז אּון ִגיַפאִלין ַאִנידֶׂ אִבין .ַחלָּׁ  הָּׁ

עְרט ִאים ֵזיי עְרִמיְנטֶׂ יז .דֶׂ ויְשן אִׁ יֶווען ֵזיי ְצוִׁ ע ַא  גִׁ ה ְגרֹויסֶׂ  .ִשְמחָּׁ

אְך     עְרנָּׁ אט דֶׂ ער הָּׁ חּור דֶׂ אְגט בָּׁ יר טֹויג ָוואס .ִגיזָּׁ  ְּכַתב ָדאס מִׁ

וי יְך ֶוועל וִׁ י אִׁ יֶנען ָקאֶנען שֹוין זִׁ יפִׁ י. גִׁ יז זִׁ יְך אִׁ  ַא  ַהייְנט זִׁ

י ין). ֶמֶלְך ַא  ֶעֶּפעס ַּביי ֶעְרֶגעץ ַווְדאִׁ יֵמייְנט ָהאט ֶער ָווארִׁ י ַאז גִׁ  זִׁ

יז ין ַפאְרקֹויְפט אִׁ יָווארִׁ וי ַאזֹוי רֹוֵצַח  ֶדעם דֹוְרְך גִׁ ים ָהאט ֵקיֶסר ֶדער וִׁ  אִׁ

יר טֹויג ָוואס ָנאְך (ֶדעְרֵצייְלט ועל ִאיְך. ָדאס מִׁ א ִמיר וֶׂ ער דָּׁ  ִאיבֶׂ

עִבין ע לֶׂ אִרין ַמיינֶׂ יז אּון .יָּׁ יַגאְנֶגען אִׁ יר ָהאט אּון. גִׁ  אִׁ

יֶקעְרט יר צּו ָהאט אּון. ְּכַתב ָדאס אּוְמגִׁ יָזאְגט אִׁ יר ַנא גִׁ  דִׁ

י ֶוועְסט אּון ֵגיין ֶוועְסטּו ְּכַתב ָדאס ין). ֶנעֶמען זִׁ י ָווארִׁ יז זִׁ יְך אִׁ  זִׁ

יֶווען וי ַפאְרְשֶטעְלט גִׁ      (ָזָכר ֵאיין וִׁ

אט     אְזט ִזיְך ִזי הָּׁ ים ָהאט אּון ֵגיין ִגילָּׁ ין אִׁ יֶּבעטִׁ  ָזאל ֶער ַאז גִׁ

יט אֹויְך יר מִׁ ין. ֵגיין אִׁ יְך ָווארִׁ י ֶוועל אִׁ  ֶוועט. ֶנעֶמען ְּבַווְדַאי זִׁ

יְך יר זִׁ יְך ֶוועל. ַזיין גּוט מִׁ יר אִׁ ין ֵחֶלק ֵאיין אֹויְך דִׁ יּבִׁ  פּון גִׁ

י ְּכלֹוֶמר) גּוְטץ ַמיין י ָוואס ֵקיֶסר ַּבת דִׁ יז זִׁ יֶווען אִׁ וי ַפאְרְשֶטעְלט גִׁ  ֵאיין וִׁ

יָזאְגט ַאזֹוי ֶעס ָהאט ָזָכר   (ָּבחּור ֶדעם צּו גִׁ

ער אּון    חּור דֶׂ אט בָּׁ עְהן הָּׁ יז ֶדער ַאז ִגיזֶׂ  ֶוועט ֶער אּון ָחָכם ַא  אִׁ

י יז. ֶנעֶמען ְּבַווְדַאי זִׁ ין ְמרּוָצה ֶער אִׁ יָווארִׁ יט גִׁ ים מִׁ . ֵגיין צּו אִׁ

יט ְדַהיינּו) יֵמייְנט ָהאט ֶער ָוואס ֵקיֶסר ַּבת ֶדער מִׁ י ַאז גִׁ יז זִׁ  אּון (ָזָכר ֵאיין אִׁ

ער ר דֶׂ ין .ַאֵליין ִגיְבִליְבן ִאיז ֵקיסֶׂ יַהאט מֹוָרא ָהאט ֶער ָווארִׁ  גִׁ

יְך ין צּו אּום זִׁ ין. ֶקערִׁ יָנה ֶדער אִׁ  .ַאַריין ְמדִׁ
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אט    עִטין ִאים ִזי הָּׁ ין ֵגיין אֹויְך ָזאל ֶער ַאז. ִגיבֶׂ  ֶוועט ֶער ָווארִׁ

יְך י ֶנעֶמען ְּבַווְדַאי זִׁ יְך ָהאְסטּו. ּתֹוַאר ְיַפת דִׁ  ֵקיין שֹוין זִׁ

יט מֹוָרא ין צּו נִׁ י ְּכלֹוֶמר) ָהאּבִׁ ים ָהאט זִׁ יָזאְגט אִׁ יְך גִׁ יְך ֶוועל אִׁ  ְּבַווְדַאי זִׁ

י ָאְּפזּוְכן יט מֹוָרא ֵקיין שֹוין ָהאְסטּו ּתֹוַאר ְיַפת דִׁ ין צּו נִׁ ין. ָהאּבִׁ  ָדאס ָווארִׁ

יְך ֶוועט ַמְזל ין זִׁ י טֶווע ֶמען ַאז אּוְמֶקערִׁ יֶנען זִׁ יפִׁ יְך ֶוועט ֶמען אּון( גִׁ  דִׁ

ין אֹויְך ין אּום ֵהייסִׁ  .ֶקערִׁ

ען     ענֶׂ ען ֵזיי זֶׂ י ִגיַגאְנגֶׂ עם ִאין ְדַריי ַאֶלע דִׁ ין ֵזיי אּון .ֵאיינֶׂ  ָהאּבִׁ

יְך ידּוְנֶגען זִׁ יף ַא  גִׁ יקּוֶמען ֶזעֶנען ֵזיי אּון שִׁ יָנה ֶדער צּו גִׁ . ְמדִׁ

י וואּו י'ֵקיֶסְר  דִׁ יְצט טִׁ יקּוֶמען ֶזעֶנען ֵזיי אּון. זִׁ  ֶדער צּו גִׁ

י וואּו ְשָטאט יְצט זִׁ ין זִׁ  .ָדאְרטִׁ

אִבין ֵזי אּון    ער הָּׁ עְלט ַאִנידֶׂ יְך ָהאט ִשיף ִדי ִגיְשטֶׂ י זִׁ  ֵקיֶסר ַּבת דִׁ

יֶווען ְמַייֵשב י ַאז. גִׁ ין אֹויס ֵּתיֶּכף ֶוועט זִׁ . מּוֶטער ֶדער ָזאגִׁ

י ַאז יז זִׁ יקּוֶמען אִׁ י ָקאן. גִׁ יז. אֹויְסֵגיין זִׁ י אִׁ יַגאְנֶגען זִׁ  אּון גִׁ

יְקט ָהאט ישִׁ יְנט ֶסע ַּבֲאֶשר. מּוֶטער ֶדער צּו גִׁ יפִׁ יְך גִׁ  ַא  זִׁ

יָעה ֵאיין ָהאט ֶער ָוואס. ֶמעְנְטש יר פּון ְידִׁ  . ָטאְכֶטער אִׁ

אְך    עְרנָּׁ ען ַאֵליין ִזי ִאיז דֶׂ י'ֵקיֶסְר  ֶדער צּו ִגיַגאְנגֶׂ  ָהאט אּון טִׁ

יר יְך ָהאט ֶסע ָוואס. ֶדעְרֵצייְלט אִׁ יֶּבער זִׁ אן אִׁ עטָּׁ  ִאיר ִמיט גֶׂ

ער אְכטֶׂ יר ָהאט אּון. טָּׁ י ֶדעְרֵצייְלט אִׁ  אּון. ַמֲעֶשה ַגאְנֶצע דִׁ

י ָהאט סֹוף צּום יר זִׁ יָזאְגט אִׁ יט) גִׁ  . (ָלשֹון ֶדעם מִׁ

י ְדַהיינּו) ִזי אּון    א אֹויְך ִאיז (ָטאְכֶטער דִׁ י ָהאט ֶדעְרָנאְך .דָּׁ יר זִׁ  אִׁ

אְגט עם ִגיזָּׁ ת דֶׂ מֶׂ אס ִבין ִאיְך .אֶׂ י אּון .ַאֵליין דָּׁ יר ָהאט זִׁ יַע  אִׁ  מֹודִׁ

יֶווען ן ִאיר ַאז. גִׁ תָּׁ עם ְדַהיינּו חָּׁ עְרס דֶׂ עְרגֶׂ א אֹויְך ִאיז זּון בֶׂ  . דָּׁ

אר    אט ִזי נָּׁ אְגט הָּׁ ער צּו ִגיזָּׁ ער דֶׂ י ַאז. מּוטֶׂ ויל זִׁ יט ַאְנֶדעְרש וִׁ . נִׁ

ין ָזאל ֶמען ַאז ָנאר יק אּוְמֶקערִׁ יר ְקרִׁ  ֵקיֶסר ֶדעם ָפאֶטער אִׁ

י אּון. ָאְרט ַזיין אֹויף יט ָגאר ָדאס ָהאט מּוֶטער דִׁ יָוואְלט נִׁ . גִׁ

ין י ָווארִׁ יז זִׁ ים אֹויף אִׁ יֶווען ְּברֹוֶגז ֵזייֶער אִׁ יֶּבער ַווייל. גִׁ ים אִׁ  אִׁ

יז יֶווען ַאְלץ ָדאס אִׁ י ָנאר גִׁ ימּוְזט ָהאט זִׁ יּב גִׁ  ָדאס ָטאן צּולִׁ

יר  . ָטאְכֶטער אִׁ

אט     ען הָּׁ ואְלט מֶׂ עִרין ִאים ִגיוָּׁ  ֶמען ָהאט (ֵקיֶסר ֶדעם ְדַהיינּו) אּוְמקֶׂ

יזּוְכט יז ֶער אּון. ֵקיֶסר ֶדעם גִׁ יט ָגאר אִׁ יר ָהאט. ָדא נִׁ י אִׁ  דִׁ

יָזאְגט אֹויס ָטאְכֶטער ער ַאז גִׁ ר דֶׂ א אֹויְך ִאיז ֵקיסֶׂ   .ֵזיי ִמיט דָּׁ

וען ִאיז ה ִדי ִגיוֶׂ ה ִדי אּון. ַחתּונָּׁ  .ַגאְנִצין ִאין ִאיז ִשְמחָּׁ

ה ִדי אּון     ית ָדאס אּון ְמלּוכָּׁ ין ֵקיָסרִׁ ינּוֶמען ֵזיי ָהאּבִׁ . ָאְּפגִׁ

יט זּון ֶּבעְרֶגעְרס ֶדעם ְדַהיינּו  ֵזיי ָוואס ּתֹוַאר ְיַפת ֶדער מִׁ

ין יַהאט ַחתּוָנה ָהאּבִׁ אִבין ֵזיי אּון. גִׁ ה מֹוֵלְך הָּׁ וען ְבִּכיּפָּׁ  ְדַהיינּו. ִגיוֶׂ

אְבן ֵזיי ער ִגיִקיִניְגט הָּׁ אר ִאיבֶׂ ער גָּׁ ועְלט דֶׂ ֵמן. וֶׂ ֵמן אָּׁ  .ְואָּׁ
 

 ֶסע ָוואִרין ִגיַהאט ִניט ְגדּוָלה ֵקיין ֵקיֶסר ַאְלֶטער ֶדער אֹויְך ָהאט ֶדעְרָנאְך

 :ִגיֶווען ִאים ִאיֶּבער ַאְלץ ִאיז

 ָפאֶטער ס'ֵקיֶסְר  ֶדעם ִאיז ֶער ְגדּוָלה ְגרֹויס ִגיַהאט ָהאט ֶּבעְרֶגער ֶדער

 :ִעיָקר ֶדער ִאיז ֶער ָוואס

 ִאים ָהאט ֶמען אּון ִגיַּפאְטְשט ָאן ִגיַּפאְטְשט ָאן ֶמען ָהאט ַמאְטָראס ֶדעם

 .ִגיְשטּוְּפט ַארֹויס

ֵטייט לֹוט ַּביי     ִגיר ַא  ִאיז ָדאס ִהָמֵלט ָהָהָרה שְׁ ט ִאים פּון אּון. ֶּבערְׁ  קּומְׁ

 : ָמִשיַח  ַארֹויס

ַרִים ִאין ָהאִּבין יּוִדין     כּו ַזיין ֶוועט גֹוֵאל ֶדער ֶווער ִסיָמִנים ִגיַהאט ִמצְׁ ' וְׁ

ַווַדאי ִאיז קּוֶמען ֶוועט ֶסע ָוואס גֹוֵאל ֶדעם אֹויף אּון  .ִסיָמִנים ָדא אֹויְך ּבְׁ

ייחחַַ   ששִִ וועעטט  ממָָ ייןן  ווֶֶ אאגגִִ ןן  זזָָ ייככְְׁׁ ללִִ ייטטְְׁׁ ייןן  אאִִ וואאסס  ייּוּודדִִ ייטט  ווָָ ייםם  ממִִ אאטט  אאִִ ייְךְך  ההָָ עערר  זזִִ ייּבּבֶֶ אאןן  אאִִ ייטטָָ   גגִִ

ןן ייככְְׁׁ ללִִ ייטטְְׁׁ אאגג  אאִִ   ::טטָָ

לֹויִרין אֹויְך ָהאט ָּתָמר     ָרש ִאין ִווי ַאזֹוי .ִסיָמִנים ִדי ַפארְׁ ֵטייט ֶמדְׁ  אּון. שְׁ

ט ִזי ָהאט ֶמען ַאז ֶרעֶנען ִגיָוואלְׁ ּבְׁ  ָהאט אּון מ"ס ֶדער ִגיקּוֶמען ִאיז ַפארְׁ

ט ִאיר פּון ַווייֶטערְׁ ַאְך ֶדער אּון. ִסיָמִנים ִדי ֶדערְׁ ִריֵאל ַמלְׁ  ִגיקּוֶמען ִאיז ַגבְׁ

ט ָאּפ ִאיר צּו ֵזיי ָהאט אּון ַראכְׁ ָרש ִאין ִווי ַאזֹוי. ִגיּבְׁ ֵטייט ֶמדְׁ  ִאיר פּון אּון שְׁ

ט ֵהָרה. ָמִשיַח  ַארֹויס קּומְׁ ָיֵמינּו ִּבמְׁ  .ָאֵמן ּבְׁ

אאסס     אאטט  דדָָ ץץ  ההָָ ללְְׁׁ עערר  אאַַ יי  דדֶֶ ּבּבִִ טט  לל""זזַַ    ררֶֶ ממּוּוססְְׁׁ ששְְׁׁ אאְךְך  גגִִ עערר  ננָָ הה  דדֶֶ ששֶֶ עעֲֲ ֵדי ממַַ  ָזאל ֶמען ּכְׁ

טֹויִסין ֶעֶּפעס ֶקעֶנען ִזיְך ט ַמֲעֶשה ִדי ַווייט ִווי שְׁ גְׁ ַלאנְׁ  ִאיז וואֹויל ַאז. ֶדערְׁ

 ַאִפילּו ַמֲעִשיֹות ִדי פּון סֹוד ֶדעם ִוויִסין צּו ַזיין זֹוֶכה ֶוועט ֶער ָוואס ֶדעם

ט ֶיעֶנער אֹויף  .ֶוועלְׁ

אאסס       וואאסס  דדָָ אא  ווָָ ייייטט  דדָָ טטֵֵ ייןן  ששְְׁׁ עערר  אאִִ הה  דדֶֶ ששֶֶ עעֲֲ וויי  ממַַ עערר  ווִִ ייככֶֶ ללִִ ייטטְְׁׁ טט  אאִִ ייטט  קקּוּוממְְׁׁ ייייןן  ממִִ   זזַַ

יירר ט ֵטייל ַא  אּון ..ששִִ ֶפערְׁ ְך ֶמען ֶענְׁ ִליַח  ֵאיין דֹורְׁ כּו שְׁ  ַפאר ִאיז ַאזֹוי. ל"ַּכּנַ ' וְׁ

ִדין רֹויֶסע ַּכָמה ַהאנְׁ  .ַלייט גְׁ

ִליֶכער ָוואס      ִליֶכער אּון. טּוט ֶער ָוואס טּוט ִאטְׁ  אּון ִזיְך ָּפאִריט ִאיטְׁ

ֶגען ִוויל ַלאנְׁ עעםם ֶדערְׁ ןן  דדֶֶ טטְְׁׁ עעככְְׁׁ ייתת  ררֶֶ ללִִ ככְְׁׁ  צּום זֹוֶכה ִניט ִאיז ֵקייֶנער אּון ..ּתּתַַ

ֶטען ִלית ֶרעכְׁ צּו ָראּוי ִאיז ֶער ָוואס ֶדער ָנאר. ֶאֶמת צּום ַּתכְׁ  ַא  אּון. ֶדערְׁ

ט ֵטייל ֶפערְׁ ְך ֶמען ֶענְׁ ִליַח  ֵאיין דֹורְׁ ֶטער פּון ָאֶדער. שְׁ ט ֶדער אּונְׁ . ַוואנְׁ

ט ֶמען ָאֶדער כּו ָּפִנים ָדאס ַארֹויס ֵזיי ַווייזְׁ  ַמֲעֶשה ֶדער ִאין ִווי ַאזֹוי' וְׁ

ֵטייט ט ֶדער פּון ַאֶוועק ֵגייֶען ֵזיי ַאז סֹוף צּום ָנאר. שְׁ ט. ֶוועלְׁ ֶפערְׁ  ֶמען ֶענְׁ

 .ִגיָטאן ִניט ָגאר ָנאְך ָהאִּבין ֵזיי ַאז. ֵזיי

ֵטייט ַמֲעֶשה ֶדער ִאין ִווי ַאזֹוי     ַפת ִדי ִווי שְׁ  ֵזיי סֹוף צּום ָהאט ּתֹוַאר יְׁ

ט ֶפערְׁ  ַאִריֶּבער ִניט ָנאְך ִדיר ִאיֶּבער ָאֶּבער ֶזעֶנען ַוואֶסעִרין ִדי ִגיֶענְׁ

ֶגען ע ִביז. ִגיַגאנְׁ ועט סֶׂ ען וֶׂ ער קּומֶׂ ער דֶׂ עְכטֶׂ ה ַמְנִהיג רֶׂ ֵמינּו ִבְמֵהרָּׁ ֵמן ְביָּׁ  ָדאס .אָּׁ

ט ל"זַ  ֶרִּבי ֶדער אֹויְך ָהאט מּוסְׁ  .ִגישְׁ



 

 

 אויף ספורי מעשיות בחינה
 ארימאןפונעם בערגיר מיטן  –)סוף( ( 6די צענטע מעשה )

 

וואס האבן געטון אין מדבר דער קעניג און די בת  .א
 קיסר און דער זוהן פון בערגיר?

 געשפילט אויף כלי שיר 
 זיך געפרייעט און געטאנצט 
 ביידע תשובות זענען ריכטיג 

 ן?וועלכע האלץ פלעגן זיי ברענען דארט .ב
  האלץ וואס איז טייערער פון זילבער אין

 ישוב
  האלץ וואס איז טייערער פון דיימאנטן אין

 ישוב
 האלץ וואס איז טייערער פון גאלד אין ישוב 

ווער האט זיך דער ערשטער אנטפלעקט  .ג
 )באוויזן( ווער ער איז?

 דער קיסר 
 דער זוהן פון בערגיר 
 די טאכטער פון קיסר 

ר אנטפלעקט )באוויזן( ווער האט זיך דער צוויטע .ד
 ווער ער איז?

 דער קיסר 
 דער זוהן פון בערגיר 
 די טאכטער פון קיסר 

אין וויפיל בוימער האט דער זוהן פון בערגיר  .ה
 יעדן טאג געזוכט די כתב?

 אין צוויי 
 אין דריי 
 ער האט נישט געציילט וויפיל 

וואס האט דער זוהן פון בערגיר געטון ווען ער  .ו
 כתב? האט נישט געטראפן די

 געווארן בעצבות 
 געוויינט 
 זיך געשטארקט 

 ווער האט געטראפן די כתב? .ז
 דער קיסר 
 דער זוהן פון בערגיר 
 די טאכטער פון קיסר 

וואס איז געשען מיט דער זוהן פון בערגיר ווען  .ח
 מ'האט געטראפן די כתב?

 ער איז געפאלן חלשות 

 ער האט זיך זייער געפריידט 
 ומענקייטער האט געווינט פון איבער גענ 

וואס האט דער זוהן פון בערגיר געטון מיט די  .ט
 כתב וואס מ'האט געטראפן?

 ער האט עס געגעבן פארן קיסר 
 ער האט עס געהאלטן פאר זיך 
  ער האט עס געגעבן פאר די טאכטער פון

 קיסר
איז דער קיסר געגאנגען מיט דער זוהן פון  .י

 בערגיר און די טאכטער פון קיסר?
 ער איז געבליבן אליין 
 זיי זענען געגאנגען די אלע דריי אין איינעם 
 ער איז געגאנגען נאך זיי 

 צו וועלכע מדינה זענען זיי אנגעקומען? .יא
 צו די מדינה וואס דער בערגיר איז דארטן 
 צו די מדינה וואס די קיסרית זיצט דארטן 
 צו די מדינה וואס דער רוצח איז דארטן 

ון קיסר געשיקט זאגן וואס האט די טאכטער פ .יב
 פאר איר מאמע?

 אז מ'האט געטראפון איר טאכטער 
  אז עס איז דא א מענטש וואס האט איין

 ידיעה פון איר טאטכער
  אז עס איז דא א איינער וואס ווייסט וואו די

 טאכטער איז
וואס האט די טאכטער פון קיסר אליין  .יג

 דערציילט נאכדעם פאר איר מאמע?
 מיט איר טאכטער וואס ס'האט זיך געטון 
 וואס ס'האט זיך געטון מיטן קיסר 
 וואס ס'האט זיך געטון מיטן זוהן פון בערגיר 

 ווער האט געהאט גרויס גדולה נאכדעם? .יד
 דער קיסר 
 די טאכטער פון קיסר 
 דער בערגיר 

 ?וואס לערנסטו זיך ארויס פון די מעשה .טו
 אז עס איז נישטא קיין יאוש אויף די וועלט 
  אלעס ווערן פאראכטןאז ביים סוף וועט 
 ._____________________________ 

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!!! - ַגאְנִצין ִאין ִאיז ִשְמָחה ִדי אּון. ַחתּוָנה ִדי ִגיֶווען ִאיז

1-518-329-91491-518-329-9149

11

דער געווינער פון "גאר מיין זאך איז תפלה" 
צייטליך שבת אינדערפרי פרשת חיי שרה

ביים דאווענען איז 

הילד החשוב 
שמואל שפירא, בית שמש



דעם רבינ'סדעם רבינ'ס  דאווענעןדאווענען
בשורה טובה

פאר אלע טייערע קינדער
לאור די הצלחה פון לעצטע וואך שבת אינדערפרי, ווען גאר 
אסאך קינדער האבן זיך מעורר געווען און געקומען צייטליך 

דאווענען נאך פאר הודו, 
זענען מיר ממשיך בעזר השם אויך די וואך 

מיט א שיינע גורל 
פאר אלע קינדער וואס הייבן אן דאווענען שבת אינדערפרי פאר הודו.

"גאר מיין זאך איז תפלה"
דער עיקר איז וואס דער הייליגער רבי האט אונז אויסגעלערנט מען 

זאל אויף יעדע זאך בעטן פון באשעפער, וועלן מיר 
אויך מתפלל זיין צום באשעפער מען זאל האבן א 
געשמאק אין דאווענען און זיין צייטליך אלעמאל 

אין שול, צו קענען מאכן 
א נחת פארן אויבערשטן.

צו קענען אריינגיין אין גורל, קלינג אריין נאך שבת אין טעל-ליין 02-5-3333-72 
אויף קנעפל זיבן זאג אריין דיין נאמען און טעלעפאן נומער מיט די ווערטער 

"גאר מיין זאך איז תפלה". 
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