
1

 
 

 

 
 

דבקבעתא
שנו

תי מדר
תים בכל ב

ת ע
ת קביע

שע

8:30 - 9:30

א
ת

ר
ו ב

ח
ו  ה

נ
ה

ב
ן 

ו
ו

ה
ת

כן 
עין 

בי
ק

שליט"א
של כ"ק מרן אדמו"ר 

שו 
ת קד

שא
כמ

 

 

 

 

ת ַפאר ַאֶלע ֶלעְכִטיֶגע ִקיְנֶדער, ּבָ ַא גּוְטן ׁשַ

יֹום  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ַפאר  ׁש  ַמּמָ ׁשֹוין  ֵטייֶען  ׁשְ ִמיר 

ֵהייִליֶגער  ֶדער  ַאזֹוי  ִווי  ֶזען  ָלאִמיר  ה,  ֲחנּוּכָ טֹוב 

ַאָראּפ  ֶרעְנֶגען  ּבְ ָנָתן  ר'  ְלִמיד  ּתַ ַזיין  ִמיט  י  ֶרּבִ

ְקֵלייֶנע  אּוְנז  צּו  ה  ֲחנּוּכָ פּון  ִליְכִטיְגַקייט  ֶדער 

עֶלעך. ֶמעְנְטׁשֶ

ֶמען  ִווי  ַאזֹוי  ן,  ָאְנֵהייּבְ פּון  ָלׁשֹון  ַא  ִאיז  ה'  'ֲחנּוּכָ

ַנייֶע  ַא  ִאין  ַאַריין  ִזיְך  ִציט  ִאיד  ַא  ֶווען  ֶזעט  ֶזעט 

ת  'ֲחֻנּכַ ַא  ֶמען  ַמאְכט  ְדָרׁש  ַהּמִ ית  ּבֵ ָאֶדער  יָרה  ּדִ

'ִחּנּוְך',  פּון  ָלׁשֹון  ַא  ה  ֲחנּוּכָ ִאיז  אֹויְך  ַאזֹוי  ִית'.  ַהּבַ

ן ֶוועג.  ְך ַא ִקיְנד צּו ֵגיין אֹויְפן ִאיִדיׁשְ ֶמען ִאיז ְמַחּנֵ

ָאֶדער  יּוְנְגל  ַא  ַלאְנג  ִווי 

ַאן  ֲאִפילּו  ָאֶדער  חּור,  ּבָ

ִאיז  ִאיד  ֶעְלעֶטעֶרער 

ָאְנֶגעקּוֶמען צּו  ט  ָנאְכִניׁשְ

ֶער  ֵהייְסט  ֵלימּות  ׁשְ ַזיין 

ֶכל  ׂשֵ ַזיין   - ָקָטן  ַא  ָנאְך 

ער  ָאּבֶ ְקֵליין,  ָנאְך  ִאיז 

ָהאט  ַאֶלעם  ֶדעם  ִמיט 

עֶפער ַא ְגרֹויְסן ַנַחת רּוַח פּון ַזיין ֲעבֹוַדת  אׁשֶ ֶדער ּבַ

ְך' צּו ַוואְקְסן  ה' ַווייל דּוְרְכֶדעם ִאיז ֶער ִזיְך 'ִמְתַחּנֵ

ִדיֶנען  צּו  אֹויס  ִזיְך  ֶלעְרְנט  אּון  ֶהעֶכער  אּון  ֶמער 

עֶנער. עֶסער אּון ׁשֶ ְטן ּבֶ עְרְשׁ ֶדעם אֹויּבֶ

צּום  אֹויס  ִאים  ֶלעְרְנט  ֶמען  ֶווען  ִקיְנד  ְקֵליין  ַא 

ל,  ַקאּפְ ַא  ָאְנטּון  ָרָכה,  ּבְ ַא  ְטן ָמאל צּו ַמאְכן  ֶעְרׁשְ

ֶמען  ָוואס  ִחּנּוְך  ָסאְרְטן  ַאֶלעס  א.א.וו.  ִציִצית 

ִמְצָוה  ְגרֹויֶסע  ַא  ָדאס  ִאיז  ִאים,  ִמיט  ֶלעְרְנט 

ֲעבֹוַדת ה'  ִאין  ַאַרייְנֵגיין  ָאן  ֶער  ט  ֵהייּבְ ַאזֹוי  ַווייל 

ֲאִפילּו ַא ִמינּוט ָנאְכֶדעם ֵגייט ֶער צּוִריק צּו ַזייֶנע 

יים  ּבַ ָחׁשּוב  ֵזייֶער  ער ָפאְרט  ָאּבֶ ִאיז  ַקייְטן,  ַנאִריׁשְ

דער  
ריינער קוואל

נּוָעה  יי ַזיין ַטאְטן ֶיעֶדע ְקֵלייֶנע ּתְ עֶפער אּון ּבַ אׁשֶ ּבַ

ָוואס ֶער טּוט.

ִמיר  ֵגייֶען  ִוויַאזֹוי  ִחּנּוְך?  אּוְנז  יי  ּבַ ֵמייְנט  ָוואס 

צּו  אֹויְסֶלעְרֶנען  ִזיְך  ֵחֶדר  ִאין  ַאַריין  ְפִריׁש  ֶיעְצט 

צּום  ן  ֵהייּבְ ִזיְך  אּון  ִאיְדן  ֶעְרִליֶכע  וואֹויֶלע  ֶוועְרן 

ן  עֶפער. ֶדער ִעיָקר ֶוועג ִאיז צּו ַדאְנְקן אּון לֹויּבְ אׁשֶ ּבַ

ט אּוְנז,  עֶפער אֹויף ַאֶלעס ָוואס ֶער ִגיּבְ אׁשֶ ֶדעם ּבַ

ִמיּוְת'ִדיֶגע  ַסיי ּתֹוָרה אּון ִמְצוֹות אּון ַסיי ִדי ַאֶלע ַגׁשְ

ֵסֶדר. אּון ַאז ֶמען ִניְצט  יְקט אּוְנז ּכְ ַזאְכן ָוואס ֶער ׁשִ

אּון  ַדאְנְקן  צּו  מֹויל  ָדאס 

ִזיְך  ֶמען  ֶקען  ָגאט,  ן  לֹויּבְ

צּו  ַהאְרץ  ָדאס  ֶעֶפעֶנען 

אּון  ַווייֶטער  אֹויף  עְטן  ּבֶ

ְגֶרעֶסעֶרע  ָנאְך  ּפֹוֶעְל'ן 

נֹות,  ַמּתָ עֶסעֶרע  ּבֶ אּון 

ֵגייֶען  ַלייֶדער  ַווייל 

ער  ַאִריּבֶ ן  ֶמעְנְטׁשְ ַאַסאְך 

ֶוועֶרע ִנְסיֹונֹות ַצַער אּון  ׁשְ

ִיּסּוִרים אּון ִדי ֵעָצה ִאיז ֶמען ָזאל ַאַרייְנקּוְקן ִאין ִדי 

ֵרייְטֵקייט ִאין ִדי ָצָרה ַאֵליין,  ָצָרה אּון ַאִפיְרזּוכן ַא ּבְ

ל ַאז ַא ִקיְנד ָהאט ַווייֶען אֹויף ַזייֶנע ִפיס, ֶקען  ְלָמׁשָ

ֶער ְטֶרעְפן ַא ַהְרָחָבה ַאז ָפאְרט ָהאט ֶער ִפיס אּון 

ַזייֶנע ֵאייֶגעֶנע  ֶטעֶקעֶנעס אֹויף  ֵגיין ָאן ׁשְ ֶער ֶקען 

ְצֵוויי ִפיס! 

ִאין  ַהְרָחָבה  ַא  ְטֶרעְפן  צּו  ֵעָצה  ֶדעְרַמאְנֶטע  ִדי 

)קצ"ה(  ּתֹוָרה  ַא  ִאין  י  ֶרּבִ ֶדער  ט  ַרייּבְ ׁשְ ָצָרה  ִדי 

ִדי  ִאין  ֲאִפילּו  ַאז  ִלי'  ִהְרַחְבּתָ  ר  ּצָ 'ּבַ סּוק  ּפָ אֹויְפן 

ן  ֶטער. ִדי ְיָווִנים ָהאּבְ עְרׁשְ ָצָרה ֶהעְלְפט ֶדער אֹויּבֶ

ֶגעָוואְלט  ֵזיי  ן  ָהאּבְ סֹוד,  ֶדעם  פּון  ֶגעוואּוְסט 

בס"ד  

 דעםדעם רבינ'ס רבינ'ס    

ליכטליכט            
ַאֶייעֶרע ִקיְנֶדער ָזאְלט ִאיר מֹוִדיַע ַזיין 

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

וישלח תשפ"גוישלח תשפ"ג
גליון גליון 120120

 המשך אויף לעצטע זייט 
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ן,  א ּוַמּתָ ּשָׂ ַהּמַ ָצִריְך ֱאמּוָנה ּבְ
ֱאמּוָנה, ְוִיְהֶיה  ן ּבֶ ּתֵ א ַוּיִ ִיׁשָ ַהְינּו ׁשֶ ּדְ

ּבּור ֱאֶמת, )ליקו"מ ר"פ( ּבּור ּדִ ַהּדִ

אּוַהא, ַאַזא ַטייֶעֶרע ַקאְרְטל 
ין ִאיְך ִדיר  ָהאְסטּו? ַפאר ֶדעם ּבִ

ן ְדַריי ַאְנֶדעֶרע ְגֵרייט צּו ֶגעּבְ

ֶגעּב ַא קּוק, ְס'ִאיז ֶנעְכְטן 
יְסל ַנאס ֶגעָוואְרן... ְס'ִאיז  ַאּבִ
ער ִאיְך ִוויל  ׁשֹוין ְטרּוְקן ָאּבֶ

ַזיין ֶאֶמְתִדיג
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ַלייט  אּוְנֶזעֶרע  ֶזעֶנען  ה  ֻחּפָ ִדי  ָנאְך 
ר'  אּון  ִרּקּוד,  ַא  ַמאְכן  ָדאְרְטן  ֶגעַגאְנֶגען 
אְרט  ּפַ צּוֶגעׁשְ ָדאְרט  ִזיְך  ָמאֶטעֶלע ָהאט 
אּון  ֶהעְמד  ִמיְטן  ַטאֶנען  ֶגעׁשְ ִאיז  ֶער   -
'ִאיְך  ִזיְך ָאְנֶגערּוְפן:  ית ָקָטן אּון  ִמיְטן ַטּלִ
 – ֲחִסיִדים  ַטאְנְצן  ֶעס  ֶגעֵמייְנט  ָהאּב 

יִקים ַטאְנְצן!' ַצּדִ

יי ִדי  ּבַ ִחיָנה ָדאְרְטן  ּבְ ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ַא 
ִרּקּוִדים!

ֶגעֶווען  ט  ִניׁשְ ִזיֶכער  ִאיז  מּוִזיק  ַקיין  אּון 
ֶמען ָהאט ֶגעַדאְרְפט צּונֹויף ֶנעֶמען ֶגעְלט 
רֹויט ִמיט ַא ֶהעִריְנג - ָדאס  צּו קֹויְפן ַא ּבְ
ֶקה  ַמׁשְ אּון  ֶגעֶווען!  ִאיז 
ם'ס  - ִאיז ֶגעֶווען ֶדעם ּתַ
ְגרֹויֶסע  ַא   - ֶקה  ַמׁשְ

ְקרּוְגל ַוואֶסער!

ִזיְך  ְפֶלעְגן  ִמיר 
ֵגיין  פּון  ֶדעְרַווייֶטעְרן 
ֵאייְנָמאל  ין  ּבִ ִאיְך  ְגרֹויֶסע ֲחתּונֹות.  ִדי  צּו 
ִאיז  עְהִרין,  ְטׁשֶ ִאין  ֱאלּול  ָדאְרְטן  ֶגעֶווען 
ַאְבָרָהם  ר'  ֲחתּוָנה.  ע  ְגִביִר'יׁשֶ ַא  ֶגעֶווען 
ֵגיין אֹויף  ן מּוז  ַחּזָ ַא  ן, אּון  ַחּזָ ִאיז ֶגעֶווען 
ַא  ן  ַחּזָ ֶדער  ִאיז  ָדאְרְטן  ֲחתּוָנה;  ֶדער 
ין,  ִקּדּוׁשִ ר  ְמַסּדֵ ִאיז  ן  ַחּזָ ֶדער  אֹויְך,  ָרב 
ַטאֶקע  ִאיְך  ָהאּב  ן.  ַחּזָ ֶדער  טּוט  ַאֶלעס 
ֲחתּוָנה  ֶדער  אֹויף  ֵגיין  ֶגעָוואְלט  ט  ִניׁשְ
ִדי  ֶגעֶווען  ִאיז  עִרין  ְטׁשֶ ִאין  ָדאְרְטן  ַווייל 
ִוויֶדער  ֶגעּפּוְצְטַקייט,  ִדי  ִמיט  ַרייְכַקייט 
ט ֶגעוואּוְסט ִדי  ִאין אּוַמאן ָהאט ֶמען ִניׁשְ

ה'ס. ַאֶלע ַמֲעׂשֶ

אּוְנֶזעֶרע  פּון   - ְמָחה  ׂשִ ַעל  ּבַ ֶדער 
ַא  ָנאר  ל  ִטיּבְ ׁשְ אּוְנֶזער  פּון  ן,  ֶמעְנְטׁשְ
עְטן,  ֶגעּבֶ ִמיְך  ָהאט   - ַפאְרֶמעְגִליֶכער 

אּון ָדאְרְטן ִאיז ֵזייֶער ְפֵרייִליְך ֶגעֶווען...
ֵלִוי  ר'  ָוואס  אּוְנֶטעְרֶהעְרן  ִזיְך  ָלאִמיר 
ִיְצָחק ֶדעְרֵצייְלט ִווי ַאזֹוי ַא ֲחתּוָנה ָהאט 

אֹויְסֶגעֶזען ַאָמאִליֶגע ַצייְטן:

אּוַמאן  ִאין  ֶגעֶדעְנק  ִאיְך  ֵאיין;  ִזיְך  "ֶהער 
ִטיְקל ֶהעִריְנג  - ַא ֲחתּוָנה ִאיז ֶגעֶווען ַא ׁשְ
ַא  ִמיט  ָהאְלץ  ִטיְקל  ׁשְ ַא  רֹויט,  ּבְ ִמיט 
ֶגעֶווען  ִאיז  ָוואס  ִפיְסל  ֵאיין  אּון  ַקאְסְטן 
 - ִטיׁש,  ֶדער  ֶגעֶווען  ִאיז  ָדאס  ָראְכן,  צּוּבְ
עְטֶלער'  ה פּון ֶדעם 'ּבֶ יי ִדי ַמֲעׂשֶ ַאזֹוי ִווי ּבַ

ן ַא  ן ִזיְך אֹויְסֶגעְגָראּבְ 'ֵזיי ָהאּבְ
ן ִאים  ְגרֹויְסן ְגרּוּב, אּון ֵזיי ָהאּבְ
רּוֶטעס  ּפְ ִמיט  צּוֶגעֶדעְקט 
ִמיט  אּון  ֶעְרד  ִמיט  אּון 
צּונֹויף  ָהאט  ֶמען  אּון  ִמיְסט, 
ֵזיי  אּון   - קֹוִליְטׁש  ֶגענּוֶמען 
ֵזייֶער  ֵזייֶער  ָדאְרט  ֶזעֶנען 

ְפֵרייִליְך ֶגעֶווען!'... ַאזֹוי ָהאט אֹויְסֶגעֶזען 
ַא ֲחתּוָנה ִאין אּוַמאן.

אּון ֶמען ָהאט ֶגעַטאְנְצט ַאֶזעְלֶכע ִרּקּוִדין, 
ַווייס!  ַאז ֶעס ָהאט ִזיְך ֶגעָגאְסן ִדי ׁשְ

ִדי  ִווי  ֶמער  ֶגעָגאְסן,  ִזיְך  ָהאט  ַווייס  ׁשְ
ָדאְרט  אּון  ָקאֹות!...  ַמׁשְ ִדי  ִווי  ֶמער  ֵוויין, 

ְמָחה... ִאיז ֶגעֶווען ַאַזא ִמין ׂשִ

יי  ּבַ ָהאט  ֶל'ער  עְרָנאּבְ ְטׁשֶ ָמאֶטעֶלע  י  ֶרּבִ
אוואּוְסֶטע  ָרֵאְל'ן )ִדי ּבַ ִדי ֲחתּוָנה פּון ר' ִיׂשְ
ִיְצָחק  י  ֶרּבִ ָרֵאל זּון פּון  ִיׂשְ י  ֶרּבִ ֲחתּוָנה פּון 
פּון  ָטאְכֶטער  ָרה'ֶקע  ׂשָ ָמַרת  אּון  ַאְייִזיק 
י'ן – ִמיט  ֶרּבִ ֵהייִליְגן  י'ן – ֵאייִניְקל פּון  ֶרּבִ
י  ֶרּבִ פּון  זּון  ַאֲהרֹן  י  ֶרּבִ פּון  ָטאְכֶטער  ִדי 

יל.( עְרָנאּבִ יד ְמְטׁשֶ ּגִ ַכי ַהּמַ ָמְרּדְ
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 המשך אויף לעצטע זייט 



ָאְנֶגעְגֵרייט ִדי ְיׁשּוָעה
פּוֶנעם  ָיאְרַצייט  ִדי  ֶגעֶווען  ִאיז  ִמיְטָוואך  ָוואְך  ִדי 

ִזיְך  ַכאְּפט  ָחִסיד  ְּבֶרְסֶלֶב'ער  ַא  ַּבת-ַעִין.  ֵהייִליְגן 

ָנָתן  ר'  וואּו  ַצִּדיִקים,  ִקְבִרי  צּו  ָפאְרן  צּו  צּו  ְׁשֶנעל 

ְׁשֶטעְלט אּוְנז ַפאר ָוואְסַפאַרא ְגרֹויֶסע ְקדּוָׁשה ֶעס 

ֶהעְרְׁשט ִאין ַאַזא ָמקֹום קֹוֶדׁש.

ֵהייִליְגן  צּום  ְצַפת  ַקיין  ֶגעָפאְרן  ִאיז  ַטאֶטע  ַמיין 

ֵקֶבר אּון ָהאט זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ִמְתַּפֵּלל ַזיין ָדאְרט. 

גּוְטן  ַא  ָנאְך  ַהַחִּיים,  ֵּבית  פּון  ַארֹויְסקּוֶמעְנִדיג 

ִהְתּבֹוְדדּות, ֶזעְצט ֶער ִזיְך ַאַריין ִאין ַקאר ָאֶּבער ֶדער 

ַקאר ִוויל ִזיְך ִניְׁשט ָאְנִציְנְדן. ֶער ְדִריְקט ֶרעְכְטס אּון 

ִליְנְקס ָאֶּבער ָגאְרִניְׁשט ִריְרט ִזיְך ִניְׁשט. ָוואס ֶקען 

ָדאס ַזיין?

ַא  ֶדעְרֶנעְּבן  ְׁשֵטייט  אֹויָטא  פּון  ִטיר  ִדי  ֶעְפְנט  ֶער 

ִניְׁשט  ֶקעְנְסט  "דּו  ְפֶרעְגט,  אּון  צּו  ֶער קּוְמט  ִאיד. 

ָאְנִציְנְדן ַדיין ַקאר? ַדאְרְפְסט ַּבאֶטעִרֶיע?"

"ֶקען ַזיין."

ָנאְך ַפאר ַמיין ַטאֶטע ָהאט ֶגעַכאְּפט ָוואס ָדא ֵגייט 

ֶקעְּבְלס  ִמיט  ַמאִׁשין  ַא  ַארֹויס  ֶער  ֶנעְמט  ָפאר, 

ַפאְרְׁשָלאֶפעֶנע  ַא  אֹויף  ֶוועְקט  ָוואס  ַמאִׁשין  )ַא 

ַּבאֶטעִרֶיע(.

ַמיין  צּו  ֶער  ָזאְגט  ַקאר,"  ַדיין  פּון  ֶדעְקל  ִדי  "ֶעְפן 

ִדי  אֹויְפֶגעֶלעְּבט  ֶער  ָהאט  ְגַלייְך  אּון  ַטאֶטע. 

ַּבאֶטעִרֶיע פּון ִדי ַקאר אּון ַמיין ַטאֶטע ָהאט ַווייֶטער 

ֶגעֶקעְנט ָפאְרן, ַדאְנְקְנִדיג ַפאר ֶדער ֵנס.

מיין מיין 
מעשה'לעמעשה'לע

דער באשעפער באווייזט וואונדער
פאר זיינע ליבע קינדער

ַאֶלעס  ֶווען  ַאז  ִמיר,  ָזאְגט  ַטאֶטע  ַמיין 

ָפאְרצּוְׁשֶטעְלן  ִזיְך  ְּכַדאי  ִאיז  גּוט  ֵגייט 

ַפאְרֶקעְרט ַאזֹוי ֶקען ֶמען ֶמער ַדאְנְקן ֶדעם 

ַּבאֶׁשעֶפער.

 – ִאיד  ֶיעֶנער  ֶווען  ֶגעֶווען  ָוואְלט  ָוואס 

ּפּוְנְקט  ָוואְלט   - ַאְׁשְקלֹון  ִאין  וואֹויְנט  ֶוועְלֶכער 

ִניְׁשט ָדאְרט ֶגעֶווען אּון ַּבאֶמעְרְקט ִניְׁשט ַאז ַמיין 

ָוואְלט  ֶעס  ַּבאֶטעִרֶיע?  ִאין  ִזיְך  נֹויִטיְגט  ַטאֶטע 

ֶגעָקאְסט ַאַסאְך ַצייט אּון ִטְרָחה ַפאר ַמיין ַטאְטן 

אּון ֶער ָוואְלט ֶגעַדאְרְפט ַמאְכן ֶטעֶלעָפאֶנען, רּוְפן 

ַווייֶטער  ֶגעֶקעְנט  ָוואְלט  ֶער  ִּביז  ֶיעֶנעם  ֶדעם אּון 

ָפאְרן. ָּב"ּה ַאז ַמיין ַטאֶטע ָהאט ֶגעֶקעְנט ָפאְרֶזעְצן 

ַזיין ֶוועג ַקיין ִמירֹון אּון אֹויְך ָדאְרט ִמְתַּפֵּלל ַזיין.

שמעון

ִאיְך וואֹוין ִאין חּוץ ָלָאֶרץ, ִאיְך ָהאּב ֶגעָוואְלט רּוְפן 

ָאן,  רּוף  ִאיְך  ִליְכט.  ֶרִּבי'ְנס  פּון  ֶטעל-ַליין  ֶדעם 

ִניְׁשט  קּוְמט  ֶעס  ָאֶּבער  ְקִליְנְגט,  אּון  ְקִליְנְגט  ֶעס 

ֶטעֶלעָפאן אּון  ֶדעם  ַאָראְּפֶגעֵלייְגט  ִאיְך  ָהאּב  ָאן, 

ֶגעַמאְכט ַא ְּתִפָּלה אּון ֶגעֶּבעְטן ֶדעם אֹויֶּבעְרְשְׁטן 

ֶעס ָזאל ְגַלייְך ָאְנקּוֶמען. ָנאְך ַמיין ְּתִפָּלה ָהאּב ִאיְך 

ְגַלייְך  ִאיז  ֶעס  אּון  נּוֶמער,  ִדי  ֶגערּוְפן  ָנאְכַאָמאל 

ר ֹּכַח ַפאר ִדי ֶטעל-ַליין. ָאְנֶגעקּוֶמען. ַא ִיּׁשַ

יֹוֵאל, ַקאַנאֶדע

ִדי  ִאיֶּבעְרֶּבעְטן  ֶגעֶלעְגְנַהייט  ֶדעם  ִאין  ִוויְלן  מִיר 
ִקיְנֶדער פּון חּוץ ָלָאֶרץ ַאז ֶמען ָהאט ְמַבֵּטל ֶגעֶווען 
ַאְרֶּבעְטן,  גּוט  ֵזייֶער  ְפֶלעְגט  ֶוועְלֶכע  נּוֶמער,  ֵאיין 
אּוְמֶגעהֹויֶעֶרע  ֶגעָקאְסט  אּוְנז  ָהאט  ֶעס  ָאֶּבער 
ַא  ְטֶרעְפן  ִזיְך  ֶוועט  ֶעס  ַאז  ָהאְפן  ִמיר  ָקאְסְטן, 
ַנְדָבן ֶוועְלֶכער ֶוועט ַזיין ְגֵרייט צּו ּתֹוֵרם ַזיין ַפאר 
ָקאְסט  נּוֶמער  ִאיְצִטיֶגער  ֶדער  נּוֶמער.  ֵנייֶעם  ַא 
ַטאֶקע ִניְׁשט ַפאר ִדי ַמֲעֶרֶכת ָאֶּבער ֶעס ַמאְכט ִזיְך 
ַגאְנץ ָאְפֶטע ְּפָראְּבֶלעֶמען ֶדעְרִמיט, ַזייְטס ִמְתַּפֵּלל 

ַווייֶטער, ולה' ַהְיׁשּוָעה.
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ִנים ַקְדמֹוִנּיֹות  ה –ִסּפּוֵרי ַמֲעִשּיֹות ִמש ָּׁ ן א"י ַמֲעשֶׂ ְך ִמבֶׂ לֶׂ ן מֶׂ ה ּובֶׂ ִנְתַחְלפּו ִשְפחָּׁ  (2) שֶׂ
ב זיע"א טיילְ ֵצ עְר אט דֶׂ ואס הָּׁ וָּׁ  ְסלֶׂ ן ִמְברֶׂ  אידיש - ַרֵבנּו ַנְחמָּׁ

 ֶדער ֶמֶלְך ֶבן ַפאְלְטֶשער ֶדער ְדַהיינּו) ֶמֶלְך ֶדער אּון    

יֶטעֶנער יז ֶער ָוואס ַפאְרבִּ יָוואְרן אִּ ִגינּוֶמען ָהאט (ֶמֶלְך גִּ  ִדי ָאפְּ

לּוָכה ק מְּ ַטארְּ ט ֶעֶפעס ָהאט ֶער ַאז אּון. שְּ  ַאז ִגיֶהערְּ

ן שְּ ֶלען ֶמענְּ ן אּון מּומְּ מּוסְּ פּון ֶעֶפעס שְּ  ֵזיי ַאז ְדַהיינּו) ֶדערְּ

יְטן ֶזעֶנען יָוואְרן ַפאְרבִּ יש ֵזיי ֶער ָהאט ל"ַכנַ  גִּ יֶווען ַמֲענִּ  ְכלֹוֶמר גִּ

יְשְטָראְפט יְקט אּון גִּ יַפיינִּ ן נֹוֵקם ֵזיי ִאין ִזיְך ָהאט אּון( גִּ . ִגיֶוועהְּ

ט ָהאט ֶער אּון ּתֹוֶקף ִגיִקיִניגְּ עֹוז בְּ  .וְּ

ן ֶמֶלְך ֶדער ִאיז .ַהּיֹום ַוְיִהי      . ָשִרים ַזייֶנע ִמיט ִגיָפארְּ

 ַא  צּו ִגיקּוֶמען ֶזעֶנען ֵזיי אּון (ַחיֹות ַחאְפן ְדַהיינּו) נאוולאווי

ט ֵשיין ל ַא  אּון. ָארְּ  ֶדעם ַפאר ִגיֶווען ִאיז ַוואֶסער ַטייכְּ

ט ן. ָארְּ ט ִזיְך ֵזיי ָהאבְּ ֶטעלְּ ט ִגישְּ רּוֶען ָדארְּ  אּון. ִזיְך ָאפְּ

ן ט ִזיְך ָהאבְּ ט ִגיָוואלְּ ן ָדארְּ ַפאִצירְּ  ֶמֶלְך ֶדער ִזיְך ָהאט שְּ

ל ט ַאִביסְּ  . צּוִגיֵלייגְּ

 ֶער ָוואס ַמֲעֶשה ִדי ִזין ִאין אֹויף ִגיקּוֶמען ִאים ִאיז    

ן ָהאט ֶער ָוואס. ִגיָטאן ָהאט ִריבְּ טְּ ן ֶדעם ַפארְּ  ָדאִזיגְּ

ט ִזיסְּ ן. אּומְּ ַשְך ִמָמה ָווארְּ ש ֶער ִאיז. ֶנפְּ ֶדערְּ  ֶבן ֶדער ַאנְּ

ן ִאיז ֶער ָוואס ַדי ֹלא. ֶמֶלְך ִביטְּ ן ַפארְּ ָוואס, ִגיָווארְּ  ָזאל ַפארְּ

ן ָנאְך ֶער ִריבְּ טְּ ן ַפארְּ ט ֶווערְּ ִזיסְּ ט ִאיז ֶער ַאז אּון. אּומְּ  ִנישְּ

ט. ֶמֶלְך ֶבן ֶדער  ִאים ָזאל ֶמען ַאז ִניט אֹויְך ִאים קּומְּ

ן ַרייבְּ טְּ ן. ַפארְּ ט ֶער ָהאט ָוואס ָווארְּ ִדיגְּ  . ִגיִזינְּ

 אּון ַזאְך ֶדער ִאין ַפאְרְטַראְכט ִזיְך ֶמֶלְך ֶדער ָהאט     

 ֶדער אֹויף אּון ֲעֵביָרה ֶדער אֹויף ִגיַהאט ַחָרָטה ָהאט

רֹויֶסער וָלה גְּ  ֶמֶלְך ֶדער אּון. ִגיָטאן ָדא ָהאט ֶער ָוואס ַעוְּ

ט ִזיְך ָהאט ט ִנישְּ ן ֵעָצה ֵקיין ִגיָקאנְּ  ָדא ָזאל ֶער ָוואס. ִגיבְּ

ן אּון. ָטאן מּוסְּ  שּום ֵקיין ִמיט ִניט ַזאְך ַא  ַאזֹוי ֶמען ָקאן שְּ

ן שְּ ן ֵעָצה ֵאיין ִאים ִמיט ָזאל ֶמען ֶמענְּ טְּ  ֶמען ָוואְרן) ַהאלְּ

יְך ֶשעְמט יט ְשמּוְסן צּו ַאזֹויְנס ְבַווְדַאי זִּ   (ַלייט מִּ

 ִאין ִגיָוואְרן ַפאְרָזאְרְגט ֵזייֶער ֶמֶלְך ֶדער ִאיז    

ן ֶער ָהאט .ַדֲאָגה ְגרֹויס  ִזיְך ָזאל ֶמען ַאז. ָשִרים ִדי ִגיֵהייסְּ

ן ֶקערְּ ן. אּומְּ ן ִאים אֹויף ִאיז ֶסע ַווייל ָווארְּ . ַדֲאָגה ִגיַפאלְּ

ף ן ִניט שֹוין ִזיְך ֶמען ַבאַדארְּ ַפאִצירְּ  . שְּ

 ִאיז ֶמֶלְך ֶדער ִווי .ַאֵהיים אּוְמִגיֶקעְרט ִזיְך ֵזיי ָהאְבן     

ַאי ֶער ָהאט. ַאֵהיים ִגיקּוֶמען ַוודְּ ן ַכָמה ִגיַהאט בְּ  אּון ַזאכְּ

ן ֶטעֶרעסְּ  ַזייֶנע ִאין ִגיָפאֶרעט ִזיְך ֶער ָהאט. ִאינְּ

ן ֶטעֶרעסְּ  ְדַהיינּו). ַארֹויס ִזין ִאין אֹויס ַזאְך ִדי ִאים ִאיז. ִאינְּ

י י אּון ַדֲאָגה דִּ יַהאט ָהאט ֶער ָוואס ַחָרָטה דִּ  ָהאט ֶער ָוואס ֶדעם אֹויף גִּ

יְבן ֶיעֶנעם יְסט ַפאְרְטרִּ  (.אּוְמזִּ

 ְדַהיינּו) ִגיָוואְרן ַפאְרְטִריְבן ִאיז ֶער ָוואס ֶדער אּון   

 ָהאט ֶער ָוואס ִגיָטאן ָהאט ֶער אּון (ֶמֶלְך ֶבן ֱאֶמֶתער ֶדער

ט אֹויס ָהאט ֶער אּון. ִגיָטאן ַראכְּ ט ַזיין ִגיבְּ  ִאיז ַאָמאל. ֶגעלְּ

ֶגען ַארֹויס ַאֵליין ֶער ן ִזיְך ִגיַגאנְּ ַפאִצירְּ  ִזיְך ָהאט ֶער אּון. שְּ

ט  . צּוִגיֵלייגְּ

 ָהאט ִאים ִמיט ָוואס .ִזין ִאין אֹויף ִגיקּוֶמען ִאים ִאיז   

ן ָהאט אּון ִגיָטאן ִאיֶבער ִזיְך ִגיהֹויבְּ ן צּו ָאנְּ טְּ ַראכְּ  ָוואס. טְּ

ש ִאיְך ִבין. ִגיָטאן ִמיר ָגאט ֶעס ָהאט ֶדערְּ . ֶמֶלְך ֶבן ֶדער ַאנְּ

ט ַאי ִמיר קּומְּ ַוודְּ  ֶבן ֶדער ִניט ִבין ִאיְך ַאז אּון. ָדאס ִניט בְּ

ט. ֶמֶלְך  ַזיין ָזאל ִאיְך ַאז ָדאִזיֶגע ָדאס ִניט אֹויְך ִמיר קּומְּ

ִריֶבעֶנער ַא  אּון בֹוֵרַח  ֵאיין טְּ  . ַפארְּ

 ֶדער ִאין. ִגיֶווען ְמַייֵשב ִזיְך ֶער ָהאט ֶדעְרָנאְך   

ַרָבא. ֵדיָעה ם ַאז. ַאזֹוי יֹוא ִאיז ֶסע ַאז. ַאדְּ ָבַרְך ַהש ֵ  ָקאן ִיתְּ

ס יֹוא ן ָזאל ֶמע ַאז ָטאן ַאזֹוינְּ ַבייטְּ  ֶסע אּון. ֶמֶלְך ֶבן ַא  ַפארְּ

ס ִאים אֹויף ָזאל  יֹוא ִמיְך ֶזע ִאיְך ֶקער ֵגיין ִאיֶבער ַאזֹוינְּ

ן צּו ַאזֹוי ט ֶזע ִאיז. ִפירְּ ֵטייט. ִגיָטאן ָהאב ִאיְך ָוואס ֶרעכְּ  שְּ

ן ַאזֹוי ִמיְך ָזאל ִאיְך ַאז ָאן ִמיר ֶעס  ָהאב ִאיְך ִווי ַאזֹוי. ִפירְּ

 . ִגיָטאן

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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 אּון ָהאְבן צּו ַצַער ְגרֹויס ָאְנִגיהֹויְבן ָהאט ֶער אּון    

ן צּו ַחָרָטה ֵזייֶער  ָהאט ֶער ָוואס ָרִעים ַמֲעִשים ִדי אֹויף ָהאבְּ

ָנאְך. ִגיָטאן ט ִזיְך ֶער ָהאט ֶדערְּ ִגיֶקערְּ ט ַאֵהיים אּומְּ  ִווי ָדארְּ

 צּום ִגינּוֶמען ַווייֶטער ִזיְך ָהאט ֶער אּון. ִגיֶווען ִאיז ֶער

ק רּונְּ ַמת ָנאר. טְּ ן שֹוין ָהאט ֶער ַמחְּ ִגיהֹויבְּ  צּו ַחָרָטה ָאנְּ

ן ט ָהאבְּ ֶלעגְּ ֵבל ִאים פְּ ַבלְּ ָשבֹות ִדי. ַזיין צּו מְּ  ַחָרָטה פּון ַמחְּ

שּוָבה אּון  ַאֶלע ִזין ִאין אֹויף ִגיקּוֶמען ִאים ִאיז ֶסע ָוואס ּתְּ

 .ָמאל

 ִאים ִזיְך ָהאט ִגעֵלייְגט צּו ִזיְך ֶער ָהאט ַאָמאל    

ט ט ֶדעם ִאין אּון ֶדעם ִאין ַבֲאֶשר. ִגעָחֶלמְּ ִריד ִאיז ָארְּ  ִאין יְּ

ֵכן. ָטאג ֶדעם אּון ֶדעם  ֶסע ָוואס אּון. ֵגיין ַאִהין ֶער ָזאל בְּ

ן ִאים ִזיְך ֶוועט ֶרעפְּ ן צּום טְּ טְּ שְּ ט ַא  ֶעֶפעס ֶערְּ סְּ ִדינְּ . ַפארְּ

ֶשע. ָטאן ֵּתיֶכף ֶעס ֶער ָזאל ִליג ַזיין ִניט ֶוועט ֶסע ָכאטְּ  ֶוועדְּ

יְך ָהאט ַאזֹוי) ָכבֹוד ַזיין ים זִּ יְמט אִּ עָחלִּ  אֹויף ִזיְך ָהאט ֶער אּון( גִּ

ט  .ִגעַכאפְּ

 ֶדער ִאין ֵזייֶער ַאַריין ִאים ִאיז ָחלֹום ֶדער אּון     

ָשָבה ִדן ִאיז ַאָמאל ָוואִרן. ַאַריין ַמחְּ ַהאנְּ  ַזאְך ִדי ַאז ַפארְּ

ָשָבה ֶדער פּון ַארֹויס ֵּתיֶכף ֵגייט  ִאיז ָחלֹום ֶדער ָנאר. ַמחְּ

ָשָבה ֶדער ִאין ַאַריין ֵזייֶער ִאים ִמיר. ַמחְּ  פּון לּושְּ

ן ֶוועגְּ טְּ ט ֶדעסְּ  ֶער ַאז ִגיֶווען ְשֶווער ִאים ַביי ִאיז .ָפארְּ

ֶגען ִאיז ֶער אּון. טֹון ָדאס ָזאל ק צּום ַווייֶטער ִגיַגאנְּ רּונְּ . טְּ

ט ַווייֶטער ִאים ִזיְך ָהאט ָחלֹום ֶדער אּון  ַכָמה ִגיָחִלימְּ

ָעִמים ֵבל ֵזייֶער ִאים ָהאט ָחלֹום ֶדער אּון פְּ ַבלְּ  .ִגיֶווען מְּ

 דּו ַאז .ָחלֹום ִאין ִגיָזאְגט ִאים ֶמען ָהאט ַאָמאל     

 ָטאן ַאזֹוי ָזאְלְסטּו ָהאִבין ַרְחָמנֹות ִדיר אֹויף ִוויְלְסט

יד ֶדעם אֹויף ֵגיין ָזאל ֶער ְדַהיינּו)   (ל"ַכנַ ' ְוכּו ְירִּ

 אּון. ָחלֹום ֶדעם ַזיין ְמַקֵיים ִגימּוְזט שֹוין ֶער ָהאט   

ן ַאֶוועק ָהאט אּון .ִגיַגאְנֶגען ִאיז ֶער ִריֶקע ָדאס ִגיִגיבְּ  ִאיבְּ

ט  ַאֶוועק ֶעס ֶער ָהאט ִגיַהאט ָנאְך ָהאט ֶער ָוואס ֶגעלְּ

ן ִביִריק ֶדער אֹויף ִגיִגיבְּ ַטאֶנען ִאיז ֶער ִווי ַארְּ  ִדי אּון ִגישְּ

ֵלייֶדער גּוֶטע  . ִגיַהאט ָהאט ֶער ָוואס קְּ

ָיא ֶדער אֹויף ִגיָלאְזט אֹויְך ֶער ָהאט      צְּ ַטאנְּ  ֶער אּון. סְּ

ֶטע ַא  ִגינּוֶמען ִזיְך ָהאט ָראסְּ בּוש פְּ ַהיינּו סֹוֲחִרים ִווי ַמלְּ  דְּ

ֶשע ַא  ֵאיין טְּ ִריד ֶדעם אֹויף ִגיָפאִרין ִאיז אּון ִפינְּ  ִאיז אּון. יְּ

 .ִגיקּוֶמען ַאִהין

 ִאיז אּון ְפִריא ַגאְנץ ִגיְשַטאֶנען אֹויף ִאיז ֶער אּון   

ֶגען ִריד ֶדעם אֹויף ִגיַגאנְּ ט ִאים ָהאט. יְּ  סֹוֵחר ַא  ַבאֶגעִגינְּ

ט ִאים צּו ָהאט אּון טּו. ִגיָזאגְּ סְּ ִדיֶנען ֶעֶפעס ִווילְּ  ָהאט ַפארְּ

ט ִאים ֶער ֶפערְּ ט ִאים ֶער ָהאט. יֹוא ִגיֶענְּ  ִאיְך ִגיָזאגְּ

ף ַרייִבין צּו ָדא ַבאַדארְּ ֵהמֹות טְּ טּו. בְּ ֶגען ִזיְך ֶוועסְּ ִדינְּ  ַפארְּ

ַייֵשב ִזיְך ִגיַהאט ַצייט ִניט ָהאט ֶער אּון. ִמיר ַביי  ַזיין צּו מְּ

ַמת יז ָחלֹום ֶדער ָוואְרן) ל"ַהנַ  ָחלֹום ֶדעם ַמחְּ יְך אִּ יֶווען זִּ  ָדאס ַאז גִּ

יְנְסט ֶעְרְשֶטע   (ל"ַכנַ ' ְוכּו ָאֶנעֶמען ֶער מּוז ַפאְרדִּ

 ָהאט סֹוֵחר ֶדער אּון .יֹוא. ִגיֶעְנֶפעְרט ֵתיֶכף ֶער ָהאט    

ֶגען ֵּתיֶכף ִאים ִגיהֹויִבין ֵּתיֶכף ָהאט אּון. ִגידּונְּ  ִאים אֹויף ָאנְּ

ִתים ַזייֶנע אֹויף ַהאר ֵאיין ִווי ַאזֹוי ַשאִפין צּו ָשרְּ  ֶער אּון. מְּ

ן ִזיְך ָהאט ִגיהֹויבְּ  ָדא ָהאט ֶער ָוואס קּוִקין צּו ַארּום ָאנְּ

ט ִאים צּו ָוואִרין. ִגיָטאן ַאי קּומְּ ַוודְּ ט ֵאיין ַאזֹוי ִניט בְּ סְּ . ִדינְּ

ֶלער ֵאיין ִזיְך ִאיז ֶער ָוואִרין ש ֵאיידְּ טְּ  . ֶמענְּ

ַרייִבין מּוִזין ֶער ֶוועט ַהייְנט אּון     ֵהמֹות טְּ  ֶער אּון. בְּ

ֵהמֹות ִדי ַביי צּופּוס ֵגיין מּוִזין ֶוועט  שֹוין ָקאן ֶמע ָנאר. בְּ

ט סֹוֵחר ֶדער אּון. ָהאִבין ִניט ַחָרָטה ֵקיין . ִאים אֹויף ַשאפְּ

ט ֶער ָהאט. ַהאר ֵאיין ִווי ַאזֹוי ֶרעגְּ  ֶוועל ִווי. סֹוֵחר ֶדעם ִגיפְּ

ֵהמֹות ִדי ִמיט ֵגיין ַאֵליין ִאיְך  . בְּ

 ַהאַדאייֶעס ָנאְך ָהאב ִאיְך. ִגיֶעְנֶפְרט ִאים ֶער ָהאט    

ַרייִבין ֵזיי ָוואס ֵהמֹות ַמייֶנע טְּ טּו. בְּ  ִאין ֵזיי ִמיט ֶוועסְּ

ן ָאפ ִאים ָהאט ֶער אּון. ֵגיין ֵאייֶנעם ט ֶדער צּו ִגיִגיבְּ  ַהאנְּ

ִליֶכע ֵהמֹות ֶעטְּ ַרייִבין ֵזיי ָזאל ֶער ָוואס בְּ  ִדי ֶער ָהאט. טְּ

ֵהמֹות ט בְּ ָטאט ֶדער אֹויס ִגיִפירְּ ט אּון ַארֹויס שְּ  ֶזעֶנען ָדארְּ
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ִריֶקע ִדי ִגיקּוֶמען אֹויף צּום ִזיְך  ֵזיי ָוואס ַהאַדייֶעס ִאיבְּ

ן ַרייבְּ ֵהמֹות טְּ  . בְּ

 ָהאט ֶער אּון. ִגיַגאְנֶגען ֵאייֶנעם ִאין ֵזיי ֶזעֶנען     

ן ִריבְּ ֵהמֹות ִדי ִגיטְּ ן ָהאט סֹוֵחר ֶדער אּון. בְּ  ֵאיין אֹויף ִגיִריטְּ

ד ֶגען ֵזיי ַביי ִאיז אּון. ֶפערְּ  ָהאט סֹוֵחר ֶדער אּון. ִגיַגאנְּ

ן יֹות ִמיט ִגיִריטְּ ָזרְּ יט ְדַהיינּו) ַאכְּ יְמֵקייט אּום אּון ַכַעס מִּ  (ֶדעְרַבארִּ

יֹות ֶמער ִמיט ִגיֶווען ֶער ִאיז ִאים ַאֶקעִגין אּון ָזרְּ  .ַאכְּ

ָראִקין ֵזייֶער אּון ֵזייֶער ִזיְך ָהאט ֶער אּון        ַפאר ִגישְּ

ַמת. סֹוֵחר ֶדעם ן ִאים ָהאט ֶער ַמחְּ  ֵזייֶער ָהאט ֶער ַאז ִגיֶזעהְּ

רֹויס יֹות גְּ ָזרְּ  מֹוָרא ָהאט ֶער אּון. ִאים ַאֶקעִגין ַכַעס אּון ַאכְּ

ֶטעִקין ֶדעם ִמיט ֶזעץ ֵאיין ִאים ֶער טּוט ָטאֶמער. ִגיַהאט  שְּ

ן ֵּתיֶכף ֶער ֶוועט בְּ ַטארְּ יז ֶמֶלְך ֶבן ֶדער ָוואְרן) שְּ יֶווען אִּ  ֵאיין ֵזייֶער גִּ

יְלֵקייט ַזיין ַמְחַמת אּון ֶמעְנש ֵאייְדֶלער יְך ֶער ָהאט ֵאיידִּ ין ֵזייֶער זִּ יְשָראקִּ  גִּ

יְך ָהאט ֶסע אּון ים זִּ יַדאְכט ַאזֹוי אִּ   (גִּ

ֵהמֹות ִדי ִמיט ִגיַגאְנֶגען ִאיז ֶער אּון         סֹוֵחר ֶדער אּון בְּ

ט ֵאין צּו ִגיקּוֶמען ֶזעֶנען ֵזיי אּון. ֵזיי ַביי  ֶמען ָהאט. ָארְּ

ט ָוואס ַזאק ֶדעם ִגינּוֶמען ט ָדארְּ רֹויט ָדאס ִליגְּ  ִדי פּון בְּ

ן ֵזיי ָהאט ֶמע אּון ַהאַדאֶייעס  ָהאט ִאים אּון. ֶעִסין ִגיִגיבְּ

ן אֹויְך ֶמען רֹויט ֶדעם פּון ִגיִגיבְּ  .ִגיֶגעִסין ָהאט ֶער אּון. בְּ

 ֵאיין ֵזייֶער ַפאר ִגיַגאְנֶגען ֵזיי ֶזעֶנען ֶדעְרָנאְך     

ִטין ד ִגיֶדעכְּ ֶגען ֶזעֶנען. ַוואלְּ ַגאנְּ ֵוויי ַפארְּ ֵהמֹות צְּ  פּון בְּ

ֵהמֹות ַזייֶנע ד ִאין בְּ  סֹוֵחר ֶדער ִאים אֹויף ָהאט. ַאַריין ַוואלְּ

ֵריי ַא  ֶגען ֶער ִאיז. ִגיָטאן ִגישְּ ֵהמֹות ִדי ָנאְך ִגיַגאנְּ  ָזאל ֶער בְּ

  .ַחאִפין ֵזיי

לֹויִפין ַווייֶטער ֶזעֶנען ְבֵהמֹות ִדי אּון      טְּ . ִגיָוואִרין ַאנְּ

ט ָנאְך ֵזיי ָהאט ֶער אּון ַמת אּון ִגָיאגְּ ד ֶדער ַמחְּ  ִאיז ַוואלְּ

ט ֵזייֶער ִגיֶווען ֶגען ַאַריין ִאיז ֶער ִווי ֵּתיֶכף ִאיז. ִגיֶדעכְּ  ִגיַגאנְּ

ד ִאין  . ַאַריין ַוואלְּ

 ָדאס ֵאייְנס ִגיֶזעְהן ִניט שֹוין ִזיְך ֵזיי ָהאִבין     

ָלם ֵּתיֶכף ִאיז ֶער אּון .ַאְנֶדעֶרע ן ֶנעְּ ין ְדַהיינּו) ִגיָווארְּ  ַפאְרהֹוילִּ

ין יָווארִּ י פּון ְדַהיינּו) אֹויִגין ֵזייֶעֶרע פּון (גִּ יֶקע דִּ יְברִּ  ֶזעֶנען ֵזיי ָוואס אִּ

יט ים מִּ יַגאְנֶגען אִּ  ִאים ַביי ָוואס (ֶמֶלְך ֶבן ֶדער ְדַהיינּו) ֶער אּון( גִּ

ֶגען ֶעס ֶזעֶנען ַגאנְּ ֵוויי ִדי ַפארְּ ֵהמֹות צְּ ץ ִאיז בְּ ֶגען ַאלְּ  ִגיַגאנְּ

ט ָנאְך ָהאט אּון ֵהמֹות ִדי ָנאְך ִגָיאגְּ  . בְּ

 ָנאְך ַאַסאְך ֵזיי ָהאט ֶער אּון .ַאְלץ ַאְנְטלֹויְפן ֵזיי אּון    

ט ִטין ִאין ִגיקּוֶמען ַאַריין ִאיז ֶער ִביז. ִגָיאגְּ ד ִגיֶדעכְּ  ַוואלְּ

ַייֵשב ִזיְך ֶער ָהאט ַאַריין  ִאיְך ֶוועל. ַסיי ִווי ַסיי. ִגיֶווען מְּ

ִבין שֹוין ַטארְּ ֶקעִרין ִמיְך ֶוועל ִאיְך ַאז ָוואִרין שְּ  ִדי ָאן אּומְּ

ֵהמֹות ִבין ִאיְך ֶוועל. בְּ ַטארְּ ְך שְּ  ָוואִרין. סֹוֵחר ֶדעם דֹורְּ

ַמת רֹויס ַמחְּ  . סֹוֵחר ֶדעם ַפאר ִגיַהאט ָהאט ֶער ָוואס ַפַחד גְּ

 ִאים ֶוועט סֹוֵחר ֶדער ַאז .ִגיַדאְכט ִאים ִזיְך ָהאט     

ֶגעֶנען ֶקעִרין ִזיְך ֶוועט ֶער ַאז. ַהרְּ ֵהמֹות ִדי ָאן. אּומְּ  אּון. בְּ

ִבין אֹויְך ִאיְך ֶוועל. ַזיין ָדא ֶוועל ִאיְך ַאז ַטארְּ ְך שְּ  ִדי דֹורְּ

ד ֶדעם פּון ַחיֹות  .ַוואלְּ

 ִמיְך ִאיְך ָזאל ָוואס .ִגיֶווען ְמַייֵשב ִזיְך ֶער ָהאט     

ֶקעִרין  ִדי ָאן קּוֶמען ִאים צּו ִאיְך ָקאן ִווי. סֹוֵחר צּום אּומְּ

ֵהמֹות רֹויס ִגיַהאט ָהאט ֶער ָוואִרין. בְּ  ִאיז. ִאים ַפאר ַפַחד גְּ

ֶגען ֶער ט ָנאְך ַווייֶטער ָהאט אּון. ִגיַגאנְּ ֵהמֹות ִדי ָנאְך ִגָיאגְּ  בְּ

לֹויִפין ֵזיי אּון טְּ ץ ַאנְּ  .ַאלְּ

ס אּון ִגיָוואִרין ַנאְכט ִאיז ֶדעְרַווייל       ֶער ָהאט ַאזֹוינְּ

ן מּוִזין ָזאל ֶער ַאז ִגיַהאט ִניט ָנאְך ִטיגְּ ט ַאֵליין ֶנעכְּ  ַבייַנאכְּ

ן ֵאיין ַאזֹוי ִאין טְּ ד ִגיִדיכְּ ט ָהאט ֶער אּון. ַוואלְּ  ָדאס ִגיֶהערְּ

רּוֶמען ט ָהאִבין ֵזיי ואסוָ  ַחיֹות ִדי פּון בְּ רּומְּ  ִווי ַאזֹוי ִגיבְּ

 . ִאיז ֵסֶדר ֵזייֶער

ֶגען ַארֹויף ִאיז אּון .ִגיֶווען ְמַייֵשב ִזיְך ֶער ָהאט      ִגיַגאנְּ

ט ָהאט אּון בֹוים ַא  אֹויף ט ָדארְּ ִטיגְּ  ָהאט ֶער אּון. ִגיֶנעכְּ

ט ן ֵזיי ָוואס ַחיֹות ִדי פּון קֹול ָדאס ִגיֶהערְּ ן ָהאבְּ ִריגְּ  ַאזֹוי ִגישְּ

 .ִאיז ֵסֶדר ֵזייֶער ִווי
     

 



 

 
 

 אויף ספורי מעשיות בחינה
 דער בן מלך און בן שפחה וואס זענען פארביטן געווארן –( 2די עלעפטע מעשה )

 

וואס האט דער קעניג געטאן ווען ער האט געהערט  .א
 מענטשן שמועסן אז די קינדער זענען פארביטן?

  ער האט זיי געווארנט אז ער וועט זיי
 פארשיקן

 ער האט זיך זייער געשעמט 
  האט זיי געשטראפט און געפייניקטער 

וואס איז געווען פאר די שיינע ארט ווי דער קעניג  .ב
 איז געגאנגען שפאצירן?

 א טייך וואסער 
 א מקוה 
 א פעלד מיט זיסע פרוכט 

 וואס האט דער קעניג דארט געטוהן? .ג
 ער האט זיך געטובל'ט אין טייך 
 ער האט געפאנגען חיות 
 אז ער  ער האט חרטה געהאט אויף די עבירה

 האט פארטריבן דער אמת'ער בן המלך
וואס האט דער קעניג און די שרים נאכדעם  .ד

 געטוהן?
 זיי האבן ווייטער שפאצירט 
 זיי זענען אהיים 
 זיי זענען געבליבן דארט אויף דעם פלאץ 

וואס האט דער קעניג געטוהן נאכדעם וואס ער  .ה
 איז אהיים?

  ער האט זיך געפארעט אין זיינע זאכן און
 געסן פון די חרטהפאר

  ער האט נישט אויפגעהערט טראכטן פון די
 חרטה

  ער האט אן געכאפט די קעניגרייך מיט
 שטארקייט

וואס האט דער אמת'ער בן המלך געטוהן ווען ער  .ו
 איז אמאל אליין געגאנגען שפאצירן?

 אויסגענוצט זיינע געלט 
 ער  האט זיך גע'טובל'ט אין א טייך וואסער 
 ייגטער האט זיך צוגעל 

 וואס נאך האט זיך דארט געטוהן מיט אים? .ז
  ער האט אנגעהויבן האבן גרויס צער און

 חרטה אויף זיינע מעשים רעים
 ער האט זיך נאכאמאל גענומען צום טרונק 
 ער האט דארט גערעדט מיט א חבר 

וואס האט זיך געטוהן מיט אים ווען ער איז צוריק  .ח
 אהיים?

  ער האט תשובה געטוהן און אפגעלאזט זיינע
 שלעכטע מעשים

 ער האט זיך ווייטער גענומען צום טרונק 
  ער האט געזוכט א צדיק וואס זאל אים ארויס

 נעמען פון שאול תחתית
 וואס האט ער זיך נאכדעם גע'חלום'ט? .ט

 ווי ער ווערט קעניג איבער די וועלט 
 די  ער זאל גיין צו עפעס א יריד און אננעמען

 ערשטע פארדינסט
  אז דער אמת'ער בן השפחה האט חרטה אז ער

 האט אים פארשיקט
 וועמען האט ער באגעגנט ביים יריד? .י

 דער אמת'ער בן השפחה 
 א קנעכט 
 א סוחר 

וואס האט דער אמת'ער בן המלך געטוהן ביים  .יא
 סוחר?
 געטריבן זיינע בהמות 
 ער האט אים באדינט 
 ער האט געפירט זיין פערד 

ט פאסירט מיט'ן אמת'ער בן המלך ווען וואס הא .יב
 ער איז אנגעקומען צום וואלד?

 צווי בהמות האבן פארבלאנדזעט אין וואלד 
  ער האט זיך דערמאנט זיין חרטה אויף זיינע

 עבירות
 ביידע תשובות זענען ריכטיג 

וואס האט דער אמת'ער בן המלך נאכדעם  .יג
 געטוהן?

 ער האט זיך געלייגט שלאפן 
 פן די בהמות אין געדיכטן ער איז נאכגעלא

 וואלד
 ער האט זיך באהאלטן אין א גרוב 

אז  ,פארוואס האט ער מוראגעהאט פונעם סוחר .יד
אויב וועט ער קומען אן די  ,ער וועט אים הרג'נען

 בהמות?
 ווייל דער סוחר האט אים אזוי אנגעווארענט 
 ווייל עס האט זיך אים אזוי געדאכט 
 ווייל ער האט זיך אזוי גע'חלום'ט 

 ?זיך דערווייל ארויס פון די מעשה לערנסטווואס  .טו
  וואס עס פאסירט אויב מען גלייבט נישט אז

 מ'איז די אמת'ער בן המלך
 אז מ'דארף חרטה האבן אויף שלעכטע זאכן 
 ._____________________________ 

 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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ַפאְרֶלעְנֶגעְרן ֶדעם ָגלּות ַווייל 'ָיָון' ִאיז פּון ֶדער ָלׁשֹון 

יֵון' ְמצּוָלה ְוֵאין ָמֳעָמד )תהלים  י 'ּבִ סּוק "ָטַבְעּתִ ַהּפָ

עֶפער: "ִאיְך  אׁשֶ עט ִזיְך צּום ּבַ ֶלְך ּבֶ ִוד ַהּמֶ סט, ג( ִווי ּדָ

ִזיְך  ֶקען  אּון  ָלאֶטע  ּבְ ִטיְפן  ַא  ִאין  ֶדעְרְטָראְנְקן  ין  ּבִ

ֶגעָוואְלט  ן  ָהאּבְ ְיָווִנים  ִדי  ֵזיי,  ֶדעְרַהאְלְטן",  ט  ִניׁשְ

ַאז  ָגלּות,  יֶטעֶרע  ּבִ ַא  ִאין  ִאיְדן  ִדי  ַאַרייְנַוואְרְפן 

ער ֶדער  ן, ָאּבֶ ט ֶקעֶנען אֹויְפֵהייּבְ ִמיר ָזאְלן ִזיְך ִניׁשְ

ט ָנאר ַאז  עֶפער ָהאט ַרֲחָמנּות ֶגעַהאט אּון ִניׁשְ אׁשֶ ּבַ

ן ָנאְך  אִזיְגט ִדי ְיָווִנים ָנאר ֵזיי ָהאּבְ ן ּבַ ִדי ִאיְדן ָהאּבְ

ִטיְמט ַא ַנייֶער יֹום טֹוב ָוואס ֶדער ַגאְנֶצער יֹום  אׁשְ ּבַ

ן ָוואס דּוְרְכֶדעם  טֹוב ִאיז ָנאר צּו ַדאְנְקן אּון לֹויּבְ

ֶטעְנִדיג ֶווען  יְך ַזיין ֶדעם אֹור, ַאז ׁשְ ֶקען ֶמען ַמְמׁשִ

ַא ִאיד ָהאט ָחִליָלה ַא ַצַער ָאֶדער ַא ָצָרה ָזאל ֶער 

ֶקעֶנען  ֶער  ֶוועט  ַאזֹוי  ַדאְנְקן  ִמיְטן  ַטאְרְקן  ׁשְ ִזיְך 

עְטן אּון ַאזֹוי  ֵרייֶען אּון ּבֶ ֶעֶפעֶנען ָדאס ַהאְרץ צּו ׁשְ

אְפט. ֶוועט ֶער ַארֹויְסֵגיין ִאיְנַגאְנְצן פּון ַזיין ֶעְנְגׁשַ

ֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ַאז ִדי ֵהייִליֶגע ֶוועג  עְרׁשְ ֶדער אֹויּבֶ

ֶלעְקט ֶוועְרן אֹויף  ן ָזאל ַאְנְטּפְ פּון ַדאְנְקן אּון לֹויּבְ

ֶדער ֶוועְלט אּון דּוְרְכֶדעם ֶוועְלן ִמיר זֹוֶכה ַזיין צּו 

ָיֵמינּו ָאֵמן. ְמֵהָרה ּבְ ֵלָמה ּבִ ְ אּוָלה ַהּשׁ ִדי ּגְ
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ער  ָאּבֶ ֲחתּוָנה,  ֶדער  צּו  קּוֶמען  ָזאל  ִאיְך 
ט  ִאיְך ָהאּב ִאים ֶגעָזאְגט: "ִאיְך ֶקען ִניׁשְ
ִאיז  ֲערֶֹבת  ּתַ ַקיין  ֲחתּוָנה,  ַקיין  אֹויף  ֵגיין 
ָדאס  ָנאר  ָדאְרט,  ֶגעֶווען  ט  ִניׁשְ ְגַראֶדע 
ָדאס  ְגרֹויס,  ַאזֹוי  ֶגעֶווען  ִאיז  ַרייְכַקייט 
ֶווער  ים.  ְלבּוׁשִ ִדי  פּון  ָאְנֶגעָטאְנַקייט 
ָהאט ָדאס ֶגעֶזען ִאין אּוַמאן?! ֶווער ָהאט 

ָדאס ֶגעֶזעְהן ַפאר ִדי אֹויְגן, ֶווער?!

ַא   - אּוַמאן  ִאין  ן  ַחּזָ ַא  ֶגעֶווען  ין  ּבִ ִאיְך 
ֵזיי  ָהאּב  ִאיְך  עְרס,  ֶלעּפֶ ׁשְ ִדי  יי  ּבַ ן  ַחּזָ
ן צּו ֶדער  עס ֶגעּבְ ֶגעַדאְרְפט צּוְטָראְגן ֶעּפֶ
עְהִרין  ְטׁשֶ ִאין  ֲחתּוָנה  ַא  ער  ָאּבֶ ֲחתּוָנה; 
ִאיז  ֶעס  ֲחתּוָנה,  ַרייֶכע  ַא  ֶגעֶווען  ִאיז 

עס ַאְנֶדעְרׁש. ֶגעֶווען ֶעּפֶ

ם  ְמֻקּיָ ֶוועְרט  ִאיְצֶטער  ֶדען?  ָוואס  ָנאר 
ֵטייט  י ָהאט ֶגעָזאְגט: ֶעס ׁשְ ָוואס ֶדער ֶרּבִ
ם ֶאת ַהּתֹוָרה ֵמֲעֹוִני" ְוכּו'  ַקּיֵ ל ַהּמְ ָדאְך, "ּכָ

- ֵגייט ֶעס אֹויף ִדי ַהייְנִטיֶגע ּדֹורֹות!

ייֶנע  ׁשֵ ִאיְצֶטער  ֶמען  ַמאְכט  ֶדעְרַווייל 
ייֶנעם  ׁשֵ ַא  ַארֹויס  ֶנעְמט  ֶמען  ַחתּוָנה'ס, 
אְרִציֶעס  ּפָ ֶעְטִליֶכע  ט  ִגיּבְ ֶמען  אּון  ַזאל 
ָקאֹות  ַמׁשְ ַאֶלע  ִמיט  ְפֵלייׁש,  ִמיט  ִפיׁש 
 - ַמאק  ֶגעׁשְ ֵזייֶער  ַטאְנְצט  ֶמען  אּון 
ם ַהּתֹוָרה ֵמעֹוִני,  ַקּיֵ ל ַהּמְ ם: "ּכָ ֶוועְרט ְמֻקּיָ
ר" - ִאיְצֶטער ִאיז ֶמען  ם ֵמעֹׁשֶ סֹוָפּה ְלַקּיֵ

ירּות... ְמַקֵיים ִדי ֲעׁשִ

ַחתּוָנה'ס  ַאֶזעְלֶכע  ֶמען  ָהאט  וואּו 
ַאַזא   - ֵאייִניְקל  ַמיין  יי  ּבַ ֶגעֶזעְהן? 
ִדי  ִמיט  ַמֲאָכִלים,  ִמיט  ַרייְכַקייט 
ָקאֹות, וואּו ָהאט ֶמען ָדאס ֶגעֶזעְהן?!  ַמׁשְ
נּו, ָכאְטׁש ָדאס ֶעֶצם ֲחתּוָנה ִאיז ֶגעֶווען 
ער  עס ַאְנֶדעְרׁש, נּו - ׁשֹוין, ָאּבֶ ָדאְרְטן ֶעּפֶ
וואֹויל,  ֵזייֶער  ם אֹויְך  ַהׁשֵ רּוְך  ּבָ ִאיז  ָדאס 
ָרֵאל, ֶאֶרץ  ֶדעְרַווייל ִאיז ָדאְך ֶעס ֶאֶרץ ִיׂשְ

ה! דֹוׁשָ ַהּקְ
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