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ת ַפאר ַאֶלע ֶלעְכִטיֶגע ִקיְנֶדער, ּבָ ַא גּוְטן ׁשַ

נּות ִאיז ַא גּוֶטער  ָיא, ַעְקׁשָ ׁשְ ָלאִמיר ַאייְך ְפֶרעְגן ַא ּקַ

ט? ִמיָדה ָאֶדער ִניׁשְ

נּוְצן  ֶמען  ֶקען  ִמיָדה  ֶיעֶדע  ַאז  אוואּוְסט  ּבַ ְס'ִאיז 

פּון  ַפאְרֶקעְרֶטע  ִדי  ָחִליָלה  ָאֶדער  ה  ְקדּוׁשָ ִדי  צּו 

ִאין  ט  ַרייּבְ ׁשְ י  ֶרּבִ ֶדער  ָוואס  ֶזען  ָלאִמיר  ה.  ְקדּוׁשָ

ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ְצֵווייֶטער ֵחֶלק ּתֹוָרה מ"ח, ַאז ֶמען 

ם. ן ִאין ֲעבֹוַדת ַהׁשֵ ַדאְרף ַזיין ַא ְגרֹויֶסער ַעְקׁשָ

ֶמען  ַדאְרף  ם  ַהׁשֵ ֲעבֹוַדת  ִאין  ַזאְך  ֶיעֶדע  אֹויף 

נּות, ֶיעֶדע ֵעָצה, ֶיעֶדער ִעְנָין ַדאְרף ֶמען ִזיְך  ַעְקׁשָ

ער  ָאּבֶ 'ֶנען.  ַעְקׁשְ ֶפעְסט 

נּות  ַעְקׁשָ ִעיָקר  ֶדער 

יי ֶדער ִעְנָין  ַדאְרף ֶמען ּבַ

ה, ִזיְך אֹויְסִגיְסן  ִפּלָ פּון ּתְ

ַפאְרן  ַהאְרץ  ָדאס 

ְטן. עְרְשׁ אֹויּבֶ

ה  ְרׁשָ ִאין ִדי ָוואֶכעִדיֶגע ּפַ

ֶזעט ֶמען ַא מֹוָרא'ִדיֶגער 

ַזאְך. ָרֵחל ָהאט ֶגעַהאט ַא 

ִלי, ַווייל ַנְפּתּוֵלי  ִקיְנד, ָהאט ֶמען ִאים ֶגערּוְפן ַנְפּתָ

ִפּלֹות,  ּתְ ַאַסאך  ַאַסאְך  ָהאּב  ִאיְך  י  ְלּתִ ִנְפּתַ ֱאלִֹקים 

ֶדעם  עְטן  ֶגעּבֶ ֶגעֵוויין  אּון  ׁשֹות  ּקָ ּבַ ַאַסאְך  ִמיט 

ֶוועְסֶטער  ׁשְ ַמיין  ִמיט  ְגַלייְך  ַזיין  צּו  ְטן  עְרְשׁ אֹויּבֶ

ֶדער  ַאז  י,  ָיכְֹלּתִ ְוַגם  ִקיְנד.  ַא  ן  ָהאּבְ אֹויְך  און 

צּו  ִמיר  אֹויְך  ֶגעֶווען  ַמְחִליט  ָהאט  ֶטער  עְרׁשְ אֹויּבֶ

ן ַא ִקיְנד. ֶגעּבְ

ֲהָלכֹות  ּליקּוֵטי  ִאין  ָנָתן  ר'  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ָזאְגט 

ין ֲהָלָכה ה', ַאז ֶיעֶדער ִאיד ַדאְרף ַא  ִפּלִ ֲהָלכֹות ּתְ

ְטן,  עְרְשׁ עְטן ֶדעם אֹויּבֶ ן ַאַסאְך ַאַסאְך ּבֶ ַגאְנְצן ֶלעּבְ

ִפּלֹות, אּון אֹויְך ֲאִמיַרת  ִפּלֹות פּון ַאֶלע ְדַריי ּתְ ַסיי ּתְ

דער  
ריינער קוואל

אּון  ִהְתּבֹוְדדּות,  ַסיי  אּון  ִפּלֹות,  ּתְ ִלּקּוֵטי  ים,  ִהּלִ ּתְ

ִפּלֹות ִאיז ֶדער ִעיָקר, ֶמען ַדאְרף ַזיין ַא ְגרֹויֶסער  ּתְ

ה, ֲאִפילּו ֶעס ַדאְכט  ִפּלָ ן ִמיט ֶדער ִעְנָין פּון ּתְ ַעְקׁשָ

ִוויִפיל  ט.  ָגאְרִניׁשְ ֶהעְלְפן  ֵרייד  ַזייֶנע  ַאז  ִאים  ִזיְך 

ִוויִפיל  ֶגעֶווען אּון  ל  ּלֵ ִמְתּפַ ׁשֹוין  ֶער  ִפּלֹות ָהאט  ּתְ

ִדי  ׁשֹוין  עט  ּבֶ ֶער  עְטן,  ֶגעּבֶ ׁשֹוין  ֶער  ָהאט  ֶטעג 

אר ָיאר, אּון ֶעס  ה ַפאר ִדי ֶלעְצֶטע ּפָ ִפּלָ ע ּתְ ֶזעְלּבֶ

ַזיין ַא  ט ֶגע'ּפֹוֶעְל'ט, ַדאְרף ֶער  ָהאט ָנאְך ָגאְרִניׁשְ

'ְנט ִזיְך  ן, ַאזֹוי ִווי ַא ִאיְנְגל ָוואס ַעְקׁשְ ְגרֹויֶסער ַעְקׁשָ

עט  ִאיְנִמיְטן ִדי ַנאְכט, ֶער ִוויל ַא גּוֶטע ַזאְך, ֶער ּבֶ

פּון ַזיין ַמאֶמע ָנאְכַאָמאל 

אּון ָנאְכַאָמאל.

ָזאְגט ִאים ִדי ַמאֶמע, ַמיין 

ט  ִניׁשְ ְס'ִאיז  ֵטייֶעֶרער, 

קֹויְפן.  צּו  וואּו  ֶיעְצט  ָדא 

ַפאְרַמאְכט,  ִאיז  ַאֶלעס 

ַהאְקט  ִקיְנד  ָדאס  ער  ָאּבֶ

ָקאּפ ִאין ַוואְנט, ִאיְך ִוויל 

ִדי אּון ִדי ַזאְך, ִאיְך ִוויל ֶעס. ִוויִפיל ֶמען ִאיז ִאים 

ט.  יְך ֶיעְצט, ֶמען ֶקען ִניׁשְ ּיָ ט ׁשַ יר ַאז ְס'ִאיז ִניׁשְ ַמְסּבִ

ן. ער ֶער ִאיז ַאן ַעְקׁשָ ָאּבֶ

צּום  'ֶנען  ַעְקׁשְ ִזיְך  ֶמען  ַדאְרף  ַזאְך  ע  ֶזעְלּבֶ ִדי 

ַאן  ַזיין  ִוויל  ִאיְך  ַוואְנט,  ִאין  ָקאּפ  ְטן  עְרְשׁ אֹויּבֶ

ם, ִאיְך  ֶעְרִליֶכער ִאיד, ִאיְך ִוויל טּון ָנאר ָרצֹון ַהׁשֵ

ִאיְך  ְמָחה,  ׂשִ ן  ָהאּבְ ִוויל  ִאיְך  ֱאמּוָנה,  ן  ָהאּבְ ִוויל 

'ֶנען. ֵזייֶער  ה, ֶמען ַדאְרף ִזיְך ַעְקׁשְ ִוויל ָהאּב ְקדּוׁשָ

ְטן. עְרְשׁ יים אֹויּבֶ ַטאְרק ּבַ ֵזייֶער ׁשְ

ן  י ָזאְגט ַאז ֶמען ַדאְרף ַזיין ַא ְגרֹויֶסער ַעְקׁשָ ֶדער ֶרּבִ

די  ֶנעם  ַאזֹוי,  ט  ַרייּבְ ׁשְ ָנָתן  ר'  ם,  ַהׁשֵ ֲעבֹוַדת  ִאין 
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ָדָקה  ל ַהּצְ  ַהּתֹוֶעֶלת ׁשֶ
דֹול ְמאֹד ְמאֹד,   ּגָ

ָדָקה  י ַהּצְ  ּכִ
ִמיד,   מֹוֶעֶלת ּתָ

)ליקו"מ תנינא ד'(



ִריְגן: "אה, ר' ֶסעְנֶדער ֵגייט  ִאים ָנאְכֶגעׁשְ
ת'ִדיג,  ּבָ ׁשֹוין ִאין ׁשּוְהל ַאַריין ָאְנֶגעטּון ׁשַ
אּוְנז  ִמיט  ֶגעֶווען  ִמיד  ָתּ ָדאְך  ִאיז  ֶער 
צּוַזאֶמען, אּון ִאיְצֶטער ֵגייט ֶער ׁשֹוין ִאין 

ׁשּוְהל ַאַריין?!"

ן ר' ַנְחָמן ַז"ל ָהאט ֶדעְרֵצייְלט  ר' ַאְבָרָהם ּבֶ
יי  ַאז ֵאיין ַנאְכט ֶווען ֶער ִאיז ֶגעַגאְנֶגען ּבַ
ֲחצֹות צּום ֶרּבין'ס ִצּיּון ָהאט ֶער ֶגעֶהעְרט 
ָהאט  קֹול?"  ַא  ייַנאְכט  "ּבַ קֹול  ַא  עס  ֶעֶפּ
ֶעס  ֶקען  "ֶווער  ֶגעוואּוְנֶדעְרט.  ִזיְך  ֶער 
"פּון  ֵלייִדיג.  ֶגעֶווען  ִאיז  ַגאס  ֶדער  ַזיין?" 
וואּו קּוְמט ֶדער קֹול?!" ֶער ָהאט ִזיְך ֵזייֶער 
ָהאט  ֶער  ָראְקן,  ֶדעְרׁשְ
ֶגעְטַראְכט ֶווער ֵווייְסט 
ט  ִניׁשְ ְס'ִאיז  אֹויּב 
ַא  ֶמעְרֶדער,  ַא  עס  ֶעֶפּ

רֹוֵצַח?!

ָהאט  ַצייט  ֶיעֶנע  ִאין 
ֶגעִציֶטעְרט  ֶמען 
ִאיז  ַאְבָרָהם  ר'  ֶווען  אְרך.  ׁשַ ֶיעְדן  פּון 
ֶגעֶהעְרט  ֶער  ֶנעְנֶטער ָהאט  צּוֶגעַגאְנֶגען 
י'ְנס  ֶרּבִ פּון  ַארֹויס  קּוְמט  קֹול  ֶדער  ַאז 
ער  "ָאּבֶ ַבארּוִהיְגט  ִזיְך  ָהאט  ֶער  ִצּיֹון! 
ָנאְך  ִזיְך  ֶער  ָהאט  ַזיין?"  ֶעס  ֶקען  ֶווער 
ִאיז צּוֶגעַגאְנֶגען  ֶער  ֶגעוואּוְנֶדעְרט.  ַאְלץ 
ֶסעְנֶדער  ר'  ֶגעְטָראְפן  אּון  ֶנעְנֶטער 
ִצּיֹון  אֹויְפן  ִאיז  ֶער  וואּו  ְטָראהִוויֶצער 
אּון  ְוַרְגַלִים,  ָיַדִים  ּוט  ִפּשׁ ּבְ אֹויְסֶגעֵלייְגט 
פּון  קֹולֹות  אנּוֶמעֶנע  ּבַ ַארֹויס  ָלאְזט  ֶער 

ִטיְפן ַהאְרץ ַארֹויס!

ְגרֹויְסן  ֶדעם  פּון  ֶגעָוואְרן  ִאיז  ָדאס  ָאט 
ֶדעם  דּוְרְך  ֵלץ,  אּון  סֹוֵחר  )ֶסעְנֶדער( 

. יְנ'ס ּכחַֹ ֶרּבִ

פּון וואּו קּוְמט ֶדער קֹול?
ִקיְנֶדעְרֶלעְך ִדי ָוואְך ֶוועְלן ִמיר ֶדעְרֵצייְלן 

ה פּון ר' ֶסעְנֶדער ְטָראִוויֶצער. ַא ַמֲעׂשֶ

ָטאט  ֶסעְנֶדער ָהאט ֶגעוואֹויְנט ִאין ִדי ׁשְ
ְגרֹויֶסער  ַא  ֶגעֶווען  ִאיז  ֶער  ְטָראהִוויֶצע. 
ִמיט  ֶגעַהאְנְדְלט  ָהאט  ֶוועְלֶכער  סֹוֵחר  
ָטאף(. צּו ֶדעם ָהאט ֶער ֶגעַהאט  ְסחֹוָרה )ׁשְ
ִוויְצן  ֶגעַמאְכט  ָהאט  ֶער  ַפאך,  ַא  ָנאְך 
)ֶוועְרְטֶלעְך). ֵאייֶנע פּון ִדי ִוויְצן ָוואס ֶמען 
ִאיז  ַאָמאל  ַאז  ִאים,  פּון  ָנאְך  ֶדעְרֵצייְלט 

ַזיין  צּו  ַאַרייְנֶגעקּוֶמען 
ָראְסֶטער  עְפט ַא ּפְ ֶגעׁשֶ
עְטן  ֶגעּבֶ ָהאט  ָוואס  גֹוי 
ִאים  ָזאל  ֶער  ַאז 
ָזאְגט  ַזאְלץ,  ַפאְרקֹויְפן 
ֶטעל  "ׁשְ ֶסעְנֶדער:  ִאים 
ִטיׁש  אֹויְפן  ַאֶוועק  ִדיְך 

פּון  ַזאְלץ  יְסן  ַארֹויְסׁשִ ֶוועט  ַטאְנץ  אּון 
ַפאר  ֶגעֶווען  ֶסעְנֶדער  ִאיז  ָדאס  אּוְנְטן!" 
ַא  ָדא  ְס'ִאיז  ַאז  ֶגעָוואְרן  ֶגעָוואר  ִאיז  ֶער 

י אֹויף ֶדער ֶוועְלט! ֶרּבִ

ֶסעְנֶדער",  "ר'  ֶגעָוואְרן  ֶער  ִאיז  ָנאְכֶדעם 
ם. ַפאר ִדי ַאְנֶדעֶרע סֹוֲחִרים  ֶדער עֹוֵבד ַהׁשֵ
ֶסעְנֶדער  ר'  ַאז  ֶמעְקט  ֶגעׁשְ ט  ִניׁשְ ָהאט 
ן  ָהאּבְ ֵליָצנּות  ַקיין  ט  ִניׁשְ ֶמער  ַמאְכט 
ר'  ַאִהיְנֶגעקּוֶמען  ִאיז  "וואּו  ִריְגן  ֶגעׁשְ ֵזיי 
ֶסעְנֶדער?! ֶער ִאיז ָדאְך ֶגעֶווען אּוְנֶזער ַא 

ַחֶבר! ָוואס ִאיז ֶגעָוואְרן ִמיט ִאים?!"

ן  ְפַרייָטאג ָנאְכִמיָטאג ֶווען ִדי ֲחֵבִרים ָהאּבְ
ִמיט  ַאַריין,  ׁשּוְהל  ִאין  ֵגיין  ֶגעֶזען  ִאים 
ן ֵזיי  יִרים ָהאּבְ ִ יר ַהּשׁ ת צּו ָזאְגן ׁשִ ּבָ ְגֵדי ׁשַ ּבִ

  
  דעםדעם

רבי'נסרבי'נס מעשיות מעשיות

2



ִליַח ַא גּוֶטער ׁשָ

אּון  ָדאְקֶטער.  ֵציין  צּום  ֵגיין  ֶגעַדאְרְפט  ָהאּב  ִאיְך 

ִניְׁשט ַקיין ָּפׁשּוֶט'ע ַמֲעֶׂשה. קֹוֶדם ַדאְרף  ָדאס ִאיז 

ַרייֶע.  ַא  ַּבאקּוֶמען  צּו  ַצייט  ַלאְנֶגע  ַא  ַוואְרְטן  ֶמען 

אּון ֶווען ֶמען ָהאט ׁשֹוין ִדי ַּבאְׁשִטיְמֶטע ַרייֶע, ַדאְרף 

ִּביז צּום  ְדַריי ֶפעְרְטל ָׁשָעה  ֶוועג פּון  ַא  ֶמען ָפאְרן 

ָדאְקֶטעְר'ס ָאִפיס. ֶווען ֶדער ָטאג פּון ַמיין ַרייֶע ִאיז 

ֶעְנְדִליְך ָאְנֶגעקּוֶמען, ָהאט ַמיין ַמאֶמע ַּבאְׁשֶטעְלט 

ַא ֶטעְקִסי ָוואס ָזאל אּוְנז ְטָראְגן ַאִהין.

ַפאר ַמיין ַמאֶמע ִאיז ִּבְכַלל ִניְׁשט ֶגעֶווען ְגִריְנג ִמיר 

צּו ֶנעֶמען צּום ָדאְקֶטער. ִזי ָהאט ֶגעַדאְרְפט ְמַסֵּדר 

ִדי  ָאְרַגאִניִזיְרן  אּון  ְׁשֵכִנים  ִדי  ַּביי  ִקיְנֶדער  ִדי  ַזיין 

ְׁשטּוּב  פּון  ִאיְנְדרֹויְסן  ַזיין  ֶקעֶנען  ָזאל  ִזי  ַאז  ְׁשטּוּב 

ַפאר 2-3 ָׁשָעה. אּון ַא גּוֶטע ָׁשָעה ִאיז ַמיין ֶגעְטַרייֶע 

ַמאֶמע ֶגעֶווען ְגֵרייט צּו ָפאְרן ִמיט ִמיר. ִמיר ְׁשֵטייֶען 

ִאיְנְדרֹויְסן ִאין ַגאס אּון ִמיר ַוואְרְטן--- ַוואְרְטן ַאז 

ִמיר  ָאְּפֶנעֶמען.  קּוֶמען  אּוְנז  ָזאל  ְדַרייֶווער  ֶדער 

ַוואְרְטן אּון ַוואְרְטן אּון ֶעְנְדִליְך ָנאְך ַא ַהאְלֶּבע ָׁשָעה 

ָהאט ֶער ִזיְך ֶעְנְדִליְך ַּבאִוויְזן.

ֶמען ֵהייְּבט ָאן צּו ָפאְרן ָאֶּבער ֶעס ַוואְרט אּוְנז ָאּפ  ַא 

ֶגעֶפעְרִליֶכע ְטֶרעִפיק. ִמיר ֶזעֶנען ָאְנֶגעקּוֶמען צּום 

ִמיר  ְׁשֶּפעט.  ָׁשָעה  ֶפעְרְטל  ְדַריי  ַא  ָדאְקֶטער  ֵציין 

ַאיין  אּוְנז  ֶמעְלְדט  ִזי  אּון  ֶסעְקֶרעַטאר  צּום  קּוֶמען 

ַרייֶע,  אּוְנֶזער  ַפאְרְׁשֶּפעִטיְגט  ׁשֹוין  ָהאְּבן  ִמיר  ַאז 

מיין מיין 
מעשה'לעמעשה'לע

דער באשעפער באווייזט וואונדער
פאר זיינע ליבע קינדער

ַאֵהיים  צּוִריְקֶקעְרן  ִזיְך  ִמיר  ֶקעֶנען  ֶיעְצט 

ְלַחִּיים ּוְלָׁשלֹום.

ִזי  ָזאְגט  ִּביֶטע,"  ַרייֶע  ַא  ָנאְך  "ַּבאְׁשֶטעל 

אּוְנז ִמיט ַא רּוִאיְגֵקייט.

ְּבֵלית ְּבֵריָרה ָהאְּבן ִמיר ַפאְרָלאְזט ֶדעם ָאִפיס אּון 

ָאְּפֶגעַוואְרט  אּוְנז  ָהאט  ָוואס  ַקאר  ִדי  ִאין  ַאַריין 

אּוְנז  ָהאט  ָוואס  ֶזעְלֶּבע  ִדי  )ִניְׁשט  ִאיְנְדרֹויְסן, 

ֶגעְּבֶרעְנְגט(.

ִמיר ֶזעֶנען ֶגעֶווען ְמֹלא ַטֲענֹות אּון אֹויְפֶגעְּברֹויְזט 

ָהאט  ָוואס  ְדַרייֶווער  ֶעְרְׁשְטן  ֶדעם  אֹויף 

ֶגעְׁשֶּפעִטיְגט אּון אּוְנז ּגֹוֵרם ֶגעֶווען ַעְגַמת ֶנֶפׁש.

ִמיר ִזיְצן ִאין ַקאר אּון ֶמען ֵהייְּבט ָאן צּו ָפאְרן. ֶדער 

ְדַרייֶווער ֶוועְלֶכער ִאיז ֶגעֶווען ַא ְּבֶרְסֶלֶב'ער ָחִסיד 

ָהאט ָאְנֶגעִציְנְדן ַא ֶטעיּפ פּון ַא ְּבֶרְסֶלֶבער ַמְׁשִּפיַע. 

ֶהעְרִליֶכע  ֶגעֶהעְרט  ִזיְך  ָהאט  ַקאר  ַגאְנְצן  ִאיֶנעם 

ֶוועְרֶטער פּון ֱאמּוָנה אּון ִּבָּטחֹון פּון ֶרִּביְנ'ס ְקַוואל. 

אּון פּון ִמינּוט צּו ִמינּוט ֶזעֶנען ִמיר ֶגעָוואְרן ֶמער 

ַמִים.  ַהּׁשָ ִמן  ִאיז  ַאֶלעס  ַאז  רּוִאיֶגער  ֶמער  אּון 

ֲאִפילּו ִמיר ֶזעֶנען ָנאְכִניְׁשט ַקיין ְּבֶרְסֶלֶבער ָהאְּבן 

צּו  ָׁשָעה  ֶפעְרְטל  ְדַריי  ַא  ַפאר  ֶגעֶווען  זֹוֶכה  ִמיר 

ַאֵהיים  ָאְנקּוֶמעְנִדיג  ְקַוואל.  ֶרִּביְנ'ס  ַזיין פּון  קֹוֶנה 

ֶזעֶנען ִמיר ֶגעֶווען רּוִאיג אּון ְפֵרייִליְך ִווי ָגאְרִניְׁשט 

אּוְמַאְנֶגעֶנעם ָוואְלט ָדא ַּפאִסיְרט.

 ַיְעְנִקי ג.

ְניּו ָיאְרק

ֶעס  ֶווער  ֲאִפילּו  ַאז  ֶגעָזאְגט  ֶרִּבי ָהאט ָדאְך  ֶדער   

ַזיין ַאן ִאיׁש  ֶוועט  ַזיין ָנאְנט צּו ַמייֶנע ַלייט  ֶוועט 

ָּכֵׁשר...
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ִנים ַקְדמֹוִנּיֹות  ה –ִסּפּוֵרי ַמֲעִשּיֹות ִמש ָּׁ ן א"י ַמֲעשֶׂ ְך ִמבֶׂ לֶׂ ן מֶׂ ה ּובֶׂ ִנְתַחְלפּו ִשְפחָּׁ  (1) שֶׂ

ב זיע"א טיילְ ֵצ עְר אט דֶׂ ואס הָּׁ וָּׁ  ְסלֶׂ ן ִמְברֶׂ  אידיש - ַרֵבנּו ַנְחמָּׁ

ה      וען ִאיז ַאָמאל ַמֲעשֶׂ ְך ֵאיין ִגיוֶׂ לֶׂ  ִאיז .מֶׂ

טּוּב ִאין ִאים ַּביי ָחה ֵאיין ִגיֶווען שְׁ  ִזי ָוואס. ִשפְׁ

ט ָהאט ָּכה ִדי ַּבאִדינְׁ  ִניט ָטאר ֶקעֶכעְרן ֵקין ַהְסַּתם ִמן) ַמלְׁ

 ֵאיין ֶעֶּפעס ִגיַהאט ָהאט ִשְפָחה ִדי ָנאר. ֶמֶלְך צּום קּוֶמען ַאַריין

 ַצייט ִדי ִגיקּוֶמען ִאיז (ִדיְנְסט ְקֵליֶנע ַא . ִדיְנְסט ַאְנֶדער

ָּכה ִדי ָוואס ט ָהאט ַמלְׁ פְׁ ן ַּבאַדארְׁ ד ֵאיין ָהאּבְׁ . ִקינְׁ

ָחה ִדי אּון ט אֹויְך ָהאט ִשפְׁ פְׁ ִוויֶנען צּו ַּבאַדארְׁ  גְׁ

 . ַצייט ֶדער ִאין

עןִגיגַ  ִאיז      ָהאט אּון ָּבאֶּבע ִדי אְנגֶׂ

ן ֶדער ִדי ִאיֶּבערִגיִּביטְׁ ֵדי. ִקינְׁ ן ָזאל ִזי ּכְׁ  ָוואס ֶזעהְׁ

פּון ָוואס. ָטאן ִזיְך ֶוועט ָדא  ַארֹויס ֶוועט ֶדערְׁ

ן סְׁ ד ָדאס ִגינּוֶמען ָהאט ִזי אּון. ַוואקְׁ  ֶדעם פּון ִקינְׁ

ט ַאִניֶדער ָהאט אּון ֶמֶלְך ן ִגיֵלייגְׁ ָחה ֶדער ֶלעּבְׁ  .ִשפְׁ

ד ָדאס אּון ָחה ֶדער פּון ִקינְׁ ט ִזי ָהאט ִשפְׁ  ִגיֵלייגְׁ

ן ָּכה ֶדער ֶלעּבְׁ  .ַמלְׁ

עְרָנאְך     ן דֶׂ ן ָאן ָהאּבְׁ ֶדער ִדי ִגיהֹויּבְׁ ֶטער ִקינְׁ  אּונְׁ

ן צּו סְׁ  ָוואס ִקיְנד ָדאס ְדַהיינּו) ֶמֶלְך ֶּבן ֶדעם אּון. ַוואקְׁ

 ִגיֵמייְנט ָהאט ֶמען ָוואס ֶמֶלְך ַּבאם ִגיָוואְרן ֶדעְרַוואְקְסן ֶסע

 ִאים ֶמען ָהאט( ֶמֶלְך ֶדעם פּון זּון ֶדער ִאיז ָדאס ַאז

ַגֵדל ן אּון (ִגיְגֵרייְסט ְדַהיינּו) ִגיֶווען מְׁ  ַאֶלע אֹויפִגיהֹויּבְׁ

רֹויס ֵזייֶער ִאיז ֶער ִּביז. ֶהעֶכער ֶהעֶכער ָמאל  גְׁ

ן רֹוֶסער ֵאיין ִגיֶווען ִאיז ֶער אּון ִגיָווארְׁ ָיה גְׁ  . ֶּברְׁ

ער אּון      ן דֶׂ  ִאיז ֶער ָוואס ֶדער ְדַהיינּו) ַהִּׁשְפָחה בֶׂ

 ִגיֶווען ֶער ִאיז ֶאֶמת צּום ָוואס ִשְפָחה ֶדער ַּביי ִגיָוואְרן ֶדעְרצֹויְגן

ן אֹויְך ִאיז (ל"ַּכּנַ  ֶמֶלְך ֶדעם פּון זּון ֶדער סְׁ ַוואקְׁ  ֶדערְׁ

ן ָחה ֶדער ַּביי ִגיָווארְׁ ֶדער ֵּבייֶדע ִדי אּון. ִשפְׁ  ִקינְׁ

ן ט ָהאּבְׁ נְׁ  . ֵחֶדר ֵאיין ִאין ֵאייֶנעם ִאין ִגיֶלערְׁ

ער אּון     יר דֶׂ תֶׂ ן ֱאמֶׂ ְך ּבֶׂ לֶׂ  ֶוועְרט ֶער ָוואס) מֶׂ

ן ֶטַבע ַזיין ִזיְך ָהאט( ַהִּׁשְפָחה ֶּבן ָאְנִגירּוְפן  צּום ִגיצֹויגְׁ

גּוָדל ִאיז ֶער ָנאר ַמְלכּות ֵאיין פּון ִנימּוס  מְׁ

ן טּוּב ִאין ֶעֶבד ֶדעם ַּביי ִגיָווארְׁ ט אּון. שְׁ ֶקערְׁ  ַפארְׁ

ָחה ֶּבן ֶדער  (ַהֶּמֶלְך ֶּבן ָאְנִגירּוְפן ֶוועְרט ֶער ָוואס) ַהִּׁשפְׁ

ן ֶטַבע ַזיין ִזיְך ָהאט ֶדער ֵאיין צּו ִגיצֹויגְׁ  ִנימּוס ַאנְׁ

 ָנאר. ִאיז ֶמֶלְך ֵאיין פּון ִנימּוס ֶדער ִווי ַאזֹוי ִניט

גּוָדל ִאיז ֶער טּוּב ִאין ֶמֶלְך ֶדעם ַּביי ִגיָוואִרין מְׁ . שְׁ

ט ִזיְך ֶער ָהאט ן ִגימּוזְׁ  פּון ִנימּוס ֶדעם ִמיט ִפירְׁ

כּות ֵאיין ן. ַמלְׁ ט ַאזֹוי ִאים ָהאט ֶמע ָווארְׁ  ִגיִפירְׁ

 .ִנימּוס ֶדעם ִמיט

ע ִדי אּון      ַמת ָּבאּבֶׂ ָתן ָנִשים ַמחְׁ  ַקלֹות ַדעְׁ

לֹוֶמר (ֵדָעה ְגִריְנֶגע ֵאיין ָהאְּבן ַוויֶּבער ְדַהיינּו)  ֵזיי ּכְׁ

ן ִניט ִזיְך ֶקעֶנען טְׁ ַהאלְׁ ֶגען ִזי ִאיז. ַאיינְׁ  אּון ִגיַגאנְׁ

ט ָהאט ִגיָזאגְׁ ן ֵאיין ַפאר סֹוד ֶדעם אֹויסְׁ שְׁ . ֶמענְׁ

ן ָהאט ִזי ַאז ַּבֲאֶשר ִּביטְׁ ֶדער ִדי ַפארְׁ  אּון ִקינְׁ

ִליֶכער ש ִאיטְׁ  .ָחֵבר ֵאיין ִזיְך ָהאט ֶמענְׁ

יְטן ֶגעָוואְרן ְפָחה ֶוועְלֶכע ֶזעֶנען ַפאְרּבִ ן ׁשִ ן ֶמֶלְך אּון ּבֶ יְטן ֶגעָוואְרןֶדער ּבֶ ְפָחה ֶוועְלֶכע ֶזעֶנען ַפאְרּבִ ן ׁשִ ן ֶמֶלְך אּון ּבֶ ֶדער ּבֶ

ה   ָוואסָוואס   ה ִדי ֶעֶלעְווֶטע ַמֲעׂשֶ   ~~  ִדי ֶעֶלעְווֶטע ַמֲעׂשֶ
י ָהאט ֶדעְרֵצייְלט י ָהאט ֶדעְרֵצייְלטֶדער ֵהייִליֶגער ֶרּבִ ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרּבִ

4
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ער אּון      ָהאט. ָחֵבר ֵאיין ָנאְך ָהאט ָחֵבר דֶׂ

ט ֵאייֶנער ַאזֹוי ִגיָזאגְׁ ן ֶדעם אֹויסְׁ ֶדערְׁ  ֶדער ִּביז. ַאנְׁ

ֵטייֶגער ֶדער ִווי ַאזֹוי. ִגיקּוֶמען ַארֹויס ִאיז סֹוד  שְׁ

ט ֶדער פּון  . ִאיז ֶוועלְׁ

ער ִּביז     פּון ָהאט עֹוָלם דֶׂ ט ֶדערְׁ מּוסְׁ  ִגישְׁ

ֵהייט ִטיֶלערְׁ  ִאיז ֶמֶלְך ֶּבן ֶדער ַאז ַּבֲאֶשר שְׁ

ן ִּביטְׁ ן ַפארְׁ ִמיר. ִגיָווארְׁ ן לּושְׁ מּוסְׁ ף שְׁ  ָקאן ַשארְׁ

ַאי ֶמען ַוודְׁ פּון ּבְׁ  טִנישְׁ  ָזאל ֶמֶלְך ֶדער. ִניט ֶדערְׁ

ן ן ִגיָווארְׁ ן. ֶווערְׁ  ֶקעֶנען ֶמֶלְך ֶדער ֶוועט ָוואס ָווארְׁ

ן. ַזאְך ַא  ַאזֹוי ִאין ָטאן  ִניט ָדאס ָקאן ֶער ָווארְׁ

ן טְׁ ֶרעכְׁ ן ִניט ֶעס ָקאן ֶער. ַפארְׁ ֵלייּבְׁ  ִאיז ָטאֶמער. גְׁ

ן ָדאס . צּוִריק ִוויֶדער ֶמען ַּבייט ַאזֹוי ִווי אּון. ִליגְׁ

ַאי ָדאס ֶמען ָטאר ֶדעם ִאיֶּבער ַוודְׁ ן אֹויס ִניט ּבְׁ  ָזאגְׁ

ן ָהאט עֹוָלם ֶדער ָנאר. ֶמֶלְך ֶדעם ַפאר ִווישְׁ  ִזיְך צְׁ

ֵהייט ִטיֶלערְׁ ט שְׁ מּוסְׁ פּון ִגישְׁ  .ֶדערְׁ

ֶגען ִאיז .ַהּיֹום ַוְיִהי       ָהאט אּון. ֵאייֶנער ִגיַגאנְׁ

ט ִגיָזאגְׁ  ַּבֲאֶשר. ֶמֶלְך ֶּבן ֶדעם ַפאר סֹוד ֶדעם אֹויסְׁ

ט ן ִאיז ֶער ַאז ִאים אֹויף ִמָזאגְׁ ִּביטְׁ ן ַפארְׁ . ִגיָווארְׁ

ט דּו. ָנאר סְׁ ן ִניט ָדאס ָקאנְׁ ֶלערְׁ ן. קְׁ  ֶסע ָווארְׁ

ֵטייט ט ַאזֹוי ִווי אּון. ָאן ִניט ִדיר שְׁ ֶלערְׁ  ַאזֹוי ֶמען קְׁ

 . ַזאְך ֵאיין

עְרֵצייל ִאיְך ָנאר    ס דֶׂ ֵדי .ִדיר עֶׂ ט דּו ּכְׁ סְׁ  ָזאלְׁ

ן ן. ִוויסְׁ ט ֵאין ַזיין ַאָמאל ֶוועט ָטאֶמער ָווארְׁ  ּבּונְׁ

ן לּוָכה ֶדער ַאֶקעגְׁ ט ֶדער ֶוועט. מְׁ ְך ּבּונְׁ  ֶדעם ָדארְׁ

ֶקער ָקאֶנען ַטארְׁ ן ַזיין שְׁ ן ֵזיי ָווארְׁ ן ֶוועלְׁ  ֵזיי ָזאגְׁ

ַהיינּו. ֶמֶלְך ֵאיין ַפאר ֶמֶלְך ֶּבן ֶדעם ִזיְך ֶנעֶמען  דְׁ

ט ָוואס ֶדער  ֶאֶמת צּום ִאיז ֶער ַאז ִאים אֹויף ִמָזאגְׁ

רּום. ל"ַּכנַ  ֶמֶלְך ֶּבן ֶדער טּו דְׁ סְׁ פְׁ ן ַּבאַדארְׁ  צּו ֶזעהְׁ

ן טְׁ ַראכְׁ טְׁ  ֵאייֶנער ֶדער ַאְלץ ָהאט ַאזֹוי). ָּבחּור ֶדעם ַפארְׁ

 ֶער ִאיז ֶאֶמת ֶרעְכְטן צּום ָוואס ַהֶּמֶלְך ֶּבן ֶדעם צּו ִגיָזאְגט

 (.ל"ַּכּנַ  ִשְפָחה ֶדער פּון זּון ֶדער

ען      ערִאיז ִגיַגאְנגֶׂ ן דֶׂ ְך ּבֶׂ לֶׂ  ָהאט אּון מֶׂ

ן ִגיהֹויּבְׁ ֶלעְך ָטאן צּו ָאנְׁ ִפיצְׁ ס שְׁ  ָפאֶטער ֶיעֶנעמְׁ

 אּון( ָפאֶטער ַזיין ַטאֶקע ִגיֶווען ִזיְך ֶער ִאיז ֶאֶמת צּום ָוואס)

ץ ִזיְך ָהאט ֶער ט ַאלְׁ ץ ָטאן צּו ִאים ִגיֵלייגְׁ ֶלעכְׁ  שְׁ

ץ ִאים ָהאט ֶער אּון. ָתִמיד ט ַאלְׁ גְׁ ַלאנְׁ  ֶדערְׁ

ֶלעְך ִפיצְׁ ס שְׁ ֶדעֶרע ֶעס ָנאְך ֵאיינְׁ ֵדי. ַאנְׁ  ָזאל ֶער ּכְׁ

ן  . זּון ַזיין ִמיט ַזיין עֹוֵקר מּוזְׁ

 ָנאְך ָהאט ַאֵליין ֶמֶלְך ֶדער ְזַמן ָכל אּון     

ט ט ָנאְך ֶער ָהאט. ִגיֶלעּבְׁ ָשָלה ֵאיין ַאזֹוי ָפארְׁ  ֶממְׁ

ט פּון. ִגיַהאט ִניט ן ֶדעסְׁ ט ֶוועגְׁ ט ָפארְׁ ֶלעגְׁ  ֶער פְׁ

ֶלעְך ָטאן ִאים ִפיצְׁ ָנאְך. שְׁ ט ֶמֶלְך ֶדער ִאיז ֶדערְׁ  ַאלְׁ

ן ן ִאיז אּון ִגיָווארְׁ ּבְׁ ָטרְׁ  .ִגישְׁ

ר ָהאט     ען ָאּפ עֶׂ  ֶער ָהאט .ְמלּוָכה ִדי ִגינּומֶׂ

ט ץ ֶמער ָנאְך ֶדעָמאלְׁ ֶלעכְׁ ס ֶיעֶנעם צּו ִגיָטאן שְׁ  זּונְׁ

ְפָחה ֶּבן ֶדעם פּון ָפאֶטער ֶדעם צּו ְדַהיינּו) ָפאֶטער  ַהש ִ

 ֶדער אּון ַהֶּמֶלְך ֶּבן ֶדער ִגיֶווען ֶער ִאיז ֶאֶמת צּום ָוואס

 ֶער ָוואס ֶדעם פּון ָפאֶטער ַזיין ִגיֶווען ַטאֶקע ִאיז ָפאֶטער

 ַפאְרִּביְטן ִזיְך ֶזעֶנען ֵזיי ָוואְרן ְמלּוָכה ִדי ִגינּוֶמען ָאּפ ָהאט
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ץ ִאים ִגיָטאן ָהאט ֶער אּון( ל"ַּכּנַ  ִגיָוואְרן ֶלעכְׁ  שְׁ

ט ֶטעלְׁ שְׁ ן ִניט ָזאל ֶמען ַפארְׁ  פּון ִאיז ֶסע ַאז ִוויסְׁ

ן. ִאים  ָהאט אּון. ַלייט ַפאר ֵשיין ִניט ִאיז ֶסע ָווארְׁ

ט ִאים גְׁ ַלאנְׁ ֶלעְך ָמאל ַאֶלע ֶדערְׁ ִפיצְׁ ס שְׁ  ָנאְך ֵאיינְׁ

ֶדעֶרע ֶעס  .ַאנְׁ

ען ָהאט     ער ַפאְרְשַטאנֶׂ ער דֶׂ  ֶער ַאז. ָדאִזיגֶׂ

ֶלעְך ִאים טּוט ִפיצְׁ ַמת שְׁ  ַווייל ְדַהיינּו). ַזאְך ֶדער ַמחְׁ

 (ִגיָוואְרן ַפאְרִּביְטן ֶזעֶנען ִקיְנֶדער ִדי ַאז ְשמּוְסט ֶוועְלט ִדי

ן ִזיְך ֶער ָהאט ִגירּופְׁ ט ָהאט אּון ָאנְׁ  זּון צּום ִגיָזאגְׁ

 ֶמען ָהאט ִאים ָוואס ִשְפָחה ֶדער פּון ַמאן ֶדער ֶעֶבד ֶדער ְדַהיינּו)

 זּון ַזיין ַפאְרְטַרייְּבן ָזאל ֶער ְּכֵדי ְשִּפיְצֶלעְך ֶדעְרַלאְנגט ַאְלץ ֶעס

 (ל"ַּכּנַ  ִגיָוואְרן ַפאְרִּביְטן ֶזעֶנען ִקיְנֶדער ִדי ַאז ָזאְגט ֶמען ַווייל

ֶצע ַמֲעֶשה. אּון  ִאים ָהאט אּון ט ִדי ַגאנְׁ ֵציילְׁ ֶדערְׁ

ָמנֹות  רֹויס ַרחְׁ ט. ִאיְך ָהאּב גְׁ ָהאט צּו ִאים ִגיָזאגְׁ

 אֹויף ִדיר.

ְפַשְך.     ד.  ָוואְרן ִמָמה נֶׂ ש ַמיין ִקינְׁ ֶדרְׁ טּו ַאנְׁ ִּביסְׁ

ָמנֹות אֹויף ִדיר.  רֹויס ַרחְׁ ַאי גְׁ ַודְׁ ָהאּב ִאיְך ִזיְך ּבְׁ

טּו ש ִּביסְׁ ֶדערְׁ ד ַמיין ִניט ַאנְׁ ט ָנאר. ִקינְׁ  צּום ִּביסְׁ

ָמנֹות ֶמער ָנאְך ִזיְך ִאיז. ֶמֶלְך ֶּבן ֶדער ֶאֶמת  ַרחְׁ

ן. ִדיר אֹויף  ָהאט ֶער אסָוו ֶדער ְדַהיינּו) ֶדער ָווארְׁ

ן אֹויס ָגאר ִדיְך ִזיְך ִוויל (ְמלּוָכה ִדי ָאְּפִגינּוֶמען  ַרייסְׁ

ָשלֹום ַחס טּו ֶדעם ִאיֶּבער. וְׁ  ְדַהינּו) ַזיין עֹוֵקר מּוסְׁ

 ֵזייֶער ִאים ֶעס ָהאט. ַדאֶנעט פּון (ַאְנְטלֹויְפן

ט ט ֵזייֶער ִאים ִאיז ֶסע אּון. ִגיַאיירְׁ ֶלעכְׁ  ִגיֶווען שְׁ

 .ַזאְך ִדי

ער ָנאר     ְך דֶׂ לֶׂ ט מֶׂ גְׁ ַלאנְׁ ץ ֶדערְׁ ַווייל ַאלְׁ  ֶדערְׁ

ֶלעְך ָמאל ַאֶלע ִפיצְׁ ס. שְׁ ֶדעֶרע ֶעס ָנאְך ֵאיינְׁ . ַאנְׁ

ַייֵשב זּון ֶדער ִזיְך ָהאט  ֱאֶמֶתער ֶדער ְדַהיינּו) ִגיֶווען מְׁ

 מּוז ֶער( ִגיָוואְרן ַפאְרִּביְטן ִאיז ֶער ָוואס ֶמֶלְך ֶּבן

ן לֹויפְׁ טְׁ ן ָפאֶטער ֶדער ִאים ָהאט. ַאנְׁ  ַאַסאְך ִגיִגיּבְׁ

ט  .ַאֶוועק ִזיְך ִאיז ֶער אּון. ֶגעלְׁ

ס ָהאט     ן ֵזייֶער ִאים עֶׂ ָראסְׁ דְׁ  ֶער ָוואס. ַפארְׁ

ן ִאיז ִריּבְׁ טְׁ ן ַפארְׁ ִדיָנה ַזיין פּון ִגיָווארְׁ ט מְׁ ִזיסְׁ . אּומְׁ

ן ט ַארּום ִזיְך ָהאט ֶער ָווארְׁ ָוואס. ִגיקּוקְׁ  ַפארְׁ

ט ן ָזאל ִאיְך ַאז ָדאס ִמיר קּומְׁ ִריּבְׁ יטְׁ ן ַפארְׁ . ֶווערְׁ

ש ִאיְך ִּבין ֶדערְׁ ט. ֶמֶלְך ֶּבן ֶדער ַאנְׁ ַאי ִמיר קּומְׁ ַוודְׁ  ּבְׁ

ן ָזאל ִאיְך ַאז ָדאס ִניט ִריּבְׁ טְׁ ן ַפארְׁ  אּון. ֶווערְׁ

ט. ֶמֶלְך ֶּבן ֶדער ִניט ִּבין ִאיְך ַאז ֲאִפילּו  ִמיר קּומְׁ

 ְדַהיינּו) ּבֹוֵרַח  ֵאיין ַזיין ָזאל ִאיְך ַאז ָדאס ִניט אֹויְך

ט (ַאְנְטָלאִפיֶנער ֵאיין ִזיסְׁ ן. אּומְׁ  ִאיְך ָהאּב ָוואס ָווארְׁ

ט ִדיגְׁ ִדיג ָדא ִאיְך ִּבין ָוואס ִגיִזינְׁ  .שּולְׁ

ס ָהאט     ן ֵזייֶער ִאים עֶׂ ָראסְׁ דְׁ ַמת אּון ַפארְׁ  ַמחְׁ

ק צּום ִגינּוֶמען ִזיְך ֶער ָהאט ֶדעם רּונְׁ  ִאיז אּון. טְׁ

ֶגען ֵבית ִגיַגאנְׁ  וואּו ְשִטיֶּבער ִדי ִאין ְדַהיינּו) ַהזֹונֹות לְׁ

ט ָהאט ֶער אּון (ִזיְצן הּוְרן ִמיט ִגיָוואלְׁ  ִזיְך ֶדערְׁ

ֶגען ֶרענְׁ ּבְׁ ן ַזייֶנע ַפארְׁ ן ָזאל ֶער. ָיארְׁ  ָזאל אּון ִשיּכּורְׁ

ץ ַזיין ָוואס ָנאְך ֵגיין ָנאְך ט ַהארְׁ לּוסְׁ ר ַווייל. גְׁ  עֶׂ

 . אּוְמִזיְסט ִגיָוואְרן ַפאְרְטִריְּבן ִאיז

     



 

 
 

 אויף ספורי מעשיות בחינה
 וואס זענען פארביטן געווארןבן שפחה און בן מלך  דער –( 1די עלעפטע מעשה )

 
 

וווועעןן  ההאאטט  דדעערר  ההייייללגגעערר  ררבביי  דדעעררצצייייללטט  דדיי    ששאאללהה  בבווננווסס:: ..אא
  ממעעששהה  וווואאסס  ממיירר  ההייייבבןן  ייעעצצטט  אאןן??

 נאך פורים יאר תקס"ט 
 פאר פורים יאר תקס"ט 
 מוצש"ק פרשת נח יאר תק"ע 

 )זעה חיי מוהר"ן אות ס"א(
 יטן די קינדער?ווער האט פארב .ב

 עפעס א דינסט 
 די דינסט וואס האט געבוירן 
 )די באבע )הייבאם 

צו וועלכע נימוס האט געצויגן די טבע פון אמת'ן  .ג
 בן המלך?

 צו א נימוס פון מלכות 
 צו א נימוס פון קנעכט 
 .ביידע תשובות זענען ריכטיג 

צו וועלכע נימוס האט געצויגן די טבע פון אמת'ן  .ד
 בן השפחה?

 מוס פון מלכותצו א ני 
 צו א נימוס פון קנעכט 
 צו א אנדערע נימוס 

ווער האט אויסגעזאגט די סוד אז די קינדער זענען  .ה
 פארביטן?

 די באדינער פון קעניג 
 די דינסט 
 )די באבע )הייבאם 

 ווי אזוי איז ארויס די סוד אויף דער וועלט? .ו
 מ'האט עס מפרסם געווען אין די צייטונגען 
 ר'ן אנדעריןאיינער האט געזאגט פא 
 ביידע תשובות זענען ריכטיג 

פארוואס טאר דער מלך נישט געוואר ווערן אז  .ז
 מ'האט פארביטן?

 ווייל ער קען שטארבן פון צער 
  ווייל דער קעניג וועט באשטראפן דער וואס

 האט זיי פארביטן
 ווייל ער קען דאס נישט פאררעכטן 

פארוועמען נאך האט מען דערציילט אז די קינדער  .ח
 ן פארביטן?זענע
 פאר דער אמת'ער בן השפחה 
 פאר דער אמת'ער בן המלך 
 פאר'ן קעניג 

 פארוועם האט דער בן המלך געטאן שפיצלעך? .ט
 פאר'ן אמת'ן בן המלך 
 פאר דער טאטע פון אמת'ן בן השפחה 
 פאר די שפחה 

ווער האט איבער גענומען די מלוכה נאכדעם וואס  .י
 דער קעניג איז געשטארבן?

 דער אמת'ער בן המלך 
 דער אמת'ער בן השפחה 
 א זון פון א אנדערער קעניג 

ווער האט דערציילט פארן אמת'ן בן המלך די  .יא
 גאנצע מעשה?

 דער אמת'ער בן השפחה 
 די שפחה 
 דער טאטע פון אמת'ער בן השפחה 

פארוואס האט דער טאטע פון בן השפחה רחמנות  .יב
 אויף דער אמת'ער בן המלך?

 ר זיין זוהן און א טאטע האט ווייל אפשר איז ע
 רחמנות אויף א קינד

  ווייל אויב איז ער נישט זיין זוהן, וויל מען
אים אויסרייסן אימזיסט, איז אודאי א 

 רחמנות
 ביידע תשובות זענען ריכטיג 

 וואס האט דער אמת'ער בן המלך געטאן? .יג
 ער איז אוועק פון די מדינה 
 ער איז געבליבן אויף זיין פלאץ 
 יך באהאלטן אין א גרובער האט ז 

 וואס האט פארדראסן פאר'ן אמת'ער בן המלך? .יד
 ווייל דער אמת'ער בן השפחה איז דער קעניג 
 ווייל ער איז פארטריבן געווארן אימזיסט 
 ווייל זיין טאטע האט אים נישט געהאלפן 

 וואס האט דער אמת'ער בן המלך געטאן נאכדעם? .טו
  א ער האט אנגעהויבן צו לערינען תורה אין

 באהאלטעניש
 ער האט אנגהויבן שפילן אויף כלי שיר 
 ער האט זיך גענומען צום טרונק 

וווואאסס  ננאאךך  ללעעררננססטטוו  אאררווייסס  פפווןן  דדיי  ממעעששהה  וווואאסס  וווועעררטט   ..טטזז
  ??גגעעבבררעעננגגטט  אאייןן  חחיייי  ממווההרר""ןן  אאוותת  סס""אא

 ווי יעדע ווארט אין די מעשה איז מדיוק 
  די ציל פון די פארהער צו מדייק זיין אין יעדע

 ווארט פון די מעשיות
 ._____________________________ 

 מיט אסאך הצלחה!!!
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
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דער געווינער פון "גאר מיין זאך איז תפלה" 
צייטליך שבת אינדערפרי פרשת תולדות

ביים דאווענען איז 

הילד החשוב 
הערשקאוויטש,  יוסף  ישראל 

ירושלים

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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הדפסת הגליון נתנדב ע"י 
ר' דוד שמואל ניסנבוים הי"ו

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

הדפסת הגליון נתנדב ע"י 
ר' שלמה אירגאס הי"ו

להצלחה וברכה בכל ענינים

י, ַטייְטׁש  ְלּתִ "י פּון ַנְפּתּוֵלי ֱאלִֹקים ִנְפּתַ ֵהייִליֶגע ַרׁשִ

פּון  ֶוועְרֶטער  ֵהייִליֶגע  ִדי  ִאיִדיׁש  אֹויף  ער  ִאיּבֶ ִזיְך 

י, אּון ַדאן ֶוועְסטּו  ְלּתִ ִדי ּתֹוָרה ַנְפּתּוֵלי ֱאלִֹקים ִנְפּתַ

ַטאְרְקן ִאין ִהְתּבֹוְדדּות  ִוויְסן ִוויִפיל ֶמען ַדאְרף ִזיְך ׁשְ

ׁש ּוְפַתְלּתֹל  ֶרְך ִעּקֵ ינֹו ְלֵבין קֹונֹו, ּדֶ יָחה ּבֵ אּון ִמיט ׂשִ

ֲאִפילּו ְס'ִאיז ָאן ַקיין ַטַעם אּון ַקיין ֵריַח.

ֶטער ִאיז ַאֶלעָמאל ָמֵלא ַרֲחִמים  עְרׁשְ ַווייל ֶדער אֹויּבֶ

ִאיד,  ֶיעְדן  פּון  ה  ִפּלָ ּתְ ִדי  ֶהעְרן  צּו  ַוואְרט  ֶער  אּון 

ַא  ֶרעְנְגט  ּבְ ָנָתן  ר'  ִאיד.  ֶיעְדן  פּון  ַנַחת  ָהאט  ֶער 

ָוואס  ְפֶרעְגן  ַמְלָאִכים  ַאֶלע  ַאז  זַֹהר,  מֹוָרא'ִדיֶגער 

ָוואס  פּון  עְפִטיגּוְנג,  אׁשֶ ּבַ ְטְנ'ס  עְרׁשְ אֹויּבֶ ֶדעם  ִאיז 

ֶער  ִאיז  ָוואס  ִמיט  ַנַחת,  ֶטער  עְרׁשְ אֹויּבֶ ֶדער  ָהאט 

ַע, ָזאְגט ֶדער זַֹהר ַאזֹוי, ַאן ָאֶרעַמאן ַא  ֲעׁשֵ ִזיְך ְמׁשַ

ָאֶרעַמאן,  ַגׁשִמיּות'ּדיֶגער  ַא  ָאֶרעַמאן,  ׁשּוֶט'ער  ּפָ

טּוּב ֶעְסן, ְקֵלייֶדער אד"ג.  ן ִאין ׁשְ ֶווען ֶער ַדאְרף ָהאּבְ

ֶטער  עְרׁשְ "אֹויּבֶ עט,  ּבֶ אּון  מֹויל  ָדאס   ֶעְפְנט  ֶער 

ֶטער ַאֶלע  עְרׁשְ ֶהעְלף ִמיר"... ֶעְפְנט ִאים ֶדער אֹויּבֶ

ְגַלייְך  ֵגייט  ה  ִפּלָ ּתְ ַזיין  אּון  ִהיְמל  פּון  ֶפעְנְסֶטעְרס 

בֹוד. ַווייל ֶער ֵווייְנט ִמיט ְטֶרעְרן  א ַהּכָ ּסֵ ַארֹויף צּום ּכִ

ָחׁשּוב  ַאזֹוי  ִאיז  ָוואס  ַזאְך  ׁשּום  ַקיין  ט ָדא  ִניׁשְ ִאיז 

ְטֶרעְרן,  ִגיְסט  ָוואס  ֵאייֶנער  ִווי  ְטן  עְרְשׁ אֹויּבֶ ַפאְרן 

ה ָוואס  ִפּלָ ה ִאיז ֶדער ֶהעְכְסֶטער ּתְ ִפּלָ ַאַזא ָסאְרט ּתְ

ֶקען ָנאר ַזיין.

ֲאִפילּו  ֶגעָוואְרן  ֶגעָזאְגט  ִאיז  ָדאס  ָנָתן,  ר'  ָזאְגט 

עט  ּבֶ ָוואס  ָאֶרעַמאן,  ׁשּוֶט'ער  ּפָ ׁשּוֶט'ער  ּפָ ַא  אֹויף 

ֶער  רֹויט,  ּבְ ַדאְרף  ֶער  ְצָרִכים,  ִמיּוְת'ִדיֶגע  ַגׁשְ ַזייֶנע 

ַאֶלע  ִמיט  ל,  ֶמעּבְ ַזיין  ָזאל  ֶעס  טּוּב,  ׁשְ ַא  ַדאְרף 

ֶמעְנְטׁש  ַא  ַאז  ן  ּכֵ ׁשֶ ְוָכל  ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ּכָ ן,  אֶדעְרֶפעִניׁשְ ּבַ

יְרט  ּפִ ן אֹויף ִזיְך אּון ֶער ׁשְ ט ָאן ַרֲחָמנּות ָהאּבְ ֵהייּבְ

ים טֹוִבים, אּון ֶער ִוויל  ִווי ָאֶרעם ֶער ִאיז ִאין ַמֲעׂשִ

ֲעבֹוַדת  ִאין  ֵטייְגן  ׁשְ ֶמער  ּתֹוָרה,  ִאין  ֵטייְגן  ׁשְ ֶמער 

ם, אּון גּוֶטע ִמּדֹות, ֶער ַטֲעָנְה'ט ִזיְך אֹויס ִמיְט'ן  ַהׁשֵ

ְמַקֵרב,  ט  ִניׁשְ ִמיר  יְסטּו  ּבִ ַפאְרָוואס  ְטן,  עְרְשׁ אֹויּבֶ

ַפאְרִגיְסט  ֶער  יז  ּבִ ַהאְרץ  ָדאס  ִזיְך אֹויס  ִגיְסט  ֶער 

ֵטייֶעֶרער  ִאיז  ה  ִפּלָ ּתְ ַאַזא  ָנָתן,  ר'  ָזאְגט  ְטֶרעְרן. 

ִפּלֹות אֹויף ֶדער ֶוועְלט. ַאֶלעס, ַאֶלעס,  פּון ַאֶלע ּתְ

ֶדער  אֹוְצרֹות,  ְטְנס  עְרְשׁ אֹויּבֶ יים  ּבַ ֶגעֵצייְלט  ִאיז 

ֶטער ֵלייְגט ֶעס ַאַריין ִאין ַזייֶנע אֹוְצרֹות!  עְרׁשְ אֹויּבֶ

ט ִוויְסן אֹויף ֶדער  חּוץ פּון ֶדעם ַא ֶמעְנְטׁש ֶקען ִניׁשְ

ם צּו  ֶוועְלט צּו ֶער ָהאט ֶגע'ּפֹוֶעְל'ט ִאין ֲעבֹוַדת ַהׁשֵ

ט, ֲאִפילּו אֹויּב ַא ֶמעְנְטׁש ָהאט ֶגעּפֹוֶעְלט ֵאיין  ִניׁשְ

ֲעָרה, לֹויְפט  לֹויז ַא חּוט ַהּשַׂ ן, ּבְ ָמאל ִאין ַזיין ֶלעּבְ

ֶער ָגאר ַווייט ִאין ִדי עֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים טֹויְזְנֶטער 

ֵמייל.

ֶטער ָזאל אּוְנז ֶהעְלְפן ַאז ֶמען ָזאל  עְרׁשְ ֶדער אֹויּבֶ

ֶקעֶנען ֶיעְדן ָטאג, ִמיט ַא ְקִביעּות ִזיְך ַאֶוועְקֶזעְצן 

ֵאייֶנער  ֶיעֶדער  ִמינּוט,  אר  ַאּפָ ְטן  עְרְשׁ אֹויּבֶ ִמיְט'ן 

ַפאר  ַהאְרץ  ָדאס  אֹויְסִגיְסן  ִזיְך  ֶקען,  ֶער  ִוויִפיל 

ֵהייִליֶגע  אּון  ִדיּבּוִרים  ַטייֶעֶרע  ִמיט  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ

עֶטער ִזיְך ְפֵרייֶען ִמיט ִדי ְנקּודֹות  ּפֶ ִדיּבּוִרים, אּון ׁשְ

ָרה ַאז  י ָזאְגט ִאין ּתֹוָרה ֲאַזּמְ טֹובֹות, ַאזֹויִווי ֶדער ֶרּבִ

ֶדער ִעיָקר ִהְתּבֹוְדדּות ִאיז ְנקּודֹות טֹובֹות.

דּוְרְך ֶדעם ֶוועְלן ִמיר ַאֶלע ַזיין ֶעְרִליֶכע ִאיְדן, אּון 

ְמֵהָרה  ּבִ ֵלָמה  ְ ַהּשׁ אּוָלה  ּגְ ִדי  ֶרעְנֶגען  ּבְ ֶוועט  ָדאס 

ָיֵמינּו ָאֵמן. ּבְ

דער   המשך פון זייט 1 
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