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ת ַפאר ַאֶלע ֶלעְכִטיֶגע ִקיְנֶדער, ּבָ ַא גּוְטן ׁשַ

ה.  ֲחנּוּכָ פּון  ֵחֶלק  ְצֵווייְטן  יים  ּבַ ׁשֹוין  ֵטייֶען  ׁשְ ִמיר 

רּוַח  ַנַחת  ֶדער  ֶטעְלן  ָפאְרׁשְ ט  ִניׁשְ ִזיְך  ֶקען  ֶמען 

ה  ֶטער ָהאט פּון אּוְנֶזעֶרע ֲחֻנּכָ עְרׁשְ ָוואס ֶדער אֹויּבֶ

ֲעׁשּוִעים ָוואס ֶעס ֶוועְרט ִאין ַאֶלע  ִליְכט אּון ִדי ׁשַ

ֶטע ֶוועְלְטן פּון אּוְנֶזער  ֶטע אּון אּוְנֶטעְרׁשְ עְרׁשְ אֹויּבֶ

ה ֶטעג. חֹות פּון ִדי ַאְכט ֲחֻנּכָ ּבָ ל אּון ְזִמירֹות ְוִתׁשְ ַהּלֵ

ה ֶדעְרֵצייְלט אּוְנז ִדי ֵהייִליֶגע  ְרׁשָ ּפַ ִדי ָוואֶכעִדיֶגע 

ָהאט  ְרעֹה  ּפַ ְרעֹה.  ּפַ פּון  ֲחלֹומֹות  ִדי  ֶוועְגן  ּתֹוָרה 

ן ֶפעֶטע ִקיֶען ֶדעְרָנאְך  ֶגע'ָחלֹוְמ'ט ִווי ֶער ֶזעְהט ִזיּבְ

ן ָמאֶגעֶרע אּון ַאייְנֶגעַדאְרֶטע ִקיֶען ִמיט  קּוֶמען ִזיּבְ

אֹויְסֶזען  ֶלעְכֶטע  ׁשְ ַא 

ִדי  ַאיין  ִליְנֶגען  ׁשְ אּון 

ן ֶפעֶטע ִקיֶען אּון ֶעס  ִזיּבְ

ט  ָגאְרִניׁשְ ִזיְך  ֶדעְרֶקעְנט 

ָמאֶגעֶרע  ִדי  אֹויף  ָאן 

ָחלֹום  ן  ֶזעְלּבְ ֶדעם  ִקיֶען. 

ֶגעַהאט  אֹויְך  ֶער  ָהאט 

ָמאֶגעֶרע  ן  ִזיּבְ ִדי  ִמיט 

ן ֶפעֶטע ַזאְנֶגען.  ִליְנֶגען ַאיין ִדי ִזיּבְ ַזאְנֶגען ָוואס ׁשְ

ט ֶגעֶקעְנט ּפֹוֵתר ָחלֹום ַזיין ַפאר  ֵקייֶנער ָהאט ִניׁשְ

ִקים ָהאט ִזיְך ֶדעְרַמאְנט  ׁשְ ר ַהּמַ יז ֶדער ׂשַ ְרעֹה, ּבִ ּפַ

פּון  ַארֹויס  יֹוֵסף  ִאיז  ַאזֹוי  אּון  יק,  ּדִ ַהּצַ יֹוֵסף  פּון 

ִפיָסה אּון ֶגעָוואְרן ַא ֶמֶלְך. ּתְ

יְך ַפאר  ּיָ יר ִווי ַאזֹוי ָדאס ִאיז אֹויְך ׁשַ י ָנָתן ִאיז ַמְסּבִ ַרּבִ

אּוְנז ַאֶלע. ֶיעֶדער ֵאייֶנער פּון אּוְנז ָהאט גּוֶטע ַצייְטן 

ה ִמיט  ִפּלָ ט ֶער ַאַריין ּתֹוָרה, ּתְ ָוואס ֶדעָמאְלְטס ַכאּפְ

יי ֶיעֶדער ֵאייֶנער  ים טֹוִבים. ַאזֹוי אֹויְך ִאיז ָדא ּבַ ַמֲעׂשִ

ַעת, ָאֶדער ֶדער  ֶוועֶרע ַצייְטן, ֲחִליׁשּות ַהּדַ פּון אּוְנז ׁשְ

ט ַאזֹוי ֶגעזּוְנט אּון ָנאְך ַאְנֶדעֶרע ִנְסיֹונֹות  ּגּוף ִאיז ִניׁשְ

דער  
ריינער קוואל

אֹויְך  ַאזֹוי  אֹויס.  אּוְנז  יְרט  ָראּבִ ּפְ ֶמען  ָוואס  ִמיט 

ַוואְרְפן ַא ֶמעְנְטׁש  ֶקען ֶמען ַאָמאל פּון ִהיְמל ַאָראּפְ

ם אּון ֶדער ֶמעְנְטׁש ַפאְרֶגעְסט  ֵ פּון ַזיין ֲעבֹוַדת ַהּשׁ

קּופֹות ָוואס ֶער  ִאיְנַגאְנְצן ִדי ַאֶלע גּוֶטע ֶטעג אּון ּתְ

ִמְצוֹות  ִמיט  פּול  ט  ַאַרייְנֶגעַכאּפְ אּון  ֶגעַהאט  ָהאט 

ים. ֶדעְרַפאר קּוְמט ֶדער ֵהייִליֶגער  אּון גּוֶטע ַמֲעׂשִ

יק אּון ֶלעְרְנט  ּדִ ִחיָנה פּון יֹוֵסף ַהּצַ י ָוואס ִאיז ַא ּבְ ֶרּבִ

ָבע" ִאין ִדי גּוֶטע ֶטעג ֶווען  ֵני ַהּשָׂ ׁשְ ִאיז אֹויס ַאז "ּבִ

גּוט  ִזיְך  ֶער  ָזאל  ה"  ְקֻדׁשָ ּבִ "ַזאט  ִאיז  ֶמעְנְטׁש  ַא 

ָאְנפּוְלן ַזייֶנע אֹוְצרֹות ִמיט ַאַסאְך גּוְטס ִוויִפיל ֶעס 

ֵגייט ָנאר ַאז ֶווען ֶעס ֶוועט 

ָהָרָעב  ֵני  "ׁשְ ִדי  ָאְנקּוֶמען 

ָזאל  ֶטעג"  ַוואֶכע  ׁשְ ִדי   -

ן ִמיט ָוואס ִזיְך צּו  ֶער ָהאּבְ

ֶדעְרַהאְלְטן, ַאזֹוי ִווי ֶדער 

)תורה מ"ח  ט;  ֵרייּבְ ׁשְ י  ֶרּבִ

ָדאס  "ֶגעֶדעְנק  תנינא( 

ָאן  ְסט  ֵהייּבְ דּו  ֶווען  גּוט! 

ַזיין ָגאר ַא  ם ַדאְרף ֶמען  ֵ ַאַרייְנֵגיין ִאין ֲעבֹוַדת ַהּשׁ

ָלאְזן  ָאּפְ ט  ִניׁשְ ַהאְלְטן אּון  צּו  ִזיְך  ן  ַעְקׁשָ ְגרֹויֶסער 

ם  ֵ יֶסעֶלע ֲעבֹוַדת ַהּשׁ ַלאץ ָדאס ֵמייְנט ָדאס ּבִ ַדיין ּפְ

ן..." ָוואס דּו ָהאְסט ׁשֹוין ָאְנֶגעהֹויּבְ

ק ֶגעָוואְרן ָהאט  ּלֵ י ָנָתן ִאיז ִנְסּתַ ָעה ַפאר ַרּבִ אר ׁשָ ַאּפָ

ר יֹאַמר  סּוק ְלכּו ֶאל יֹוֵסף ֲאׁשֶ ֶער ֶגעַטייְטׁש ֶדעם ּפָ

ית מא( ַאז ֶדער ִעיָקר ִאיז צּו ַזיין  ֵראׁשִ ֲעׂשּו )ּבְ ָלֶכם ּתַ

יק ֵהייְסט.  יק אּון טּון ָוואס ֶדער ַצּדִ ר צּו ַא ַצּדִ ָ ְמֻקּשׁ

ם  ֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ֶעס ָזאל ׁשֹוין ְמֻקּיָ עְרׁשְ ֶדער אֹויּבֶ

ה  ִאיר ְוִנְזּכֶ ה פּון "אֹור ָחָדׁש ַעל ִצּיֹון ּתָ ִפּלָ ֶוועְרן ִדי ּתְ

ְמֵהָרה ְלאֹורֹו" ָאֵמן ְוָאֵמן. נּו ּבִ ֻכּלָ
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ִרי,  ּלא ֶלֱאכֹל ּפְ ֵהר ְמאד, ׁשֶ ָצִריְך ִלּזָ
ּה ...  ל ָצְרּכָ ָלה ּכָ ְ ּשׁ ּלא ִנְתּבַ  ׁשֶ

ּוָלּה,  ּשׁ ַמר ּבִ ִרי קֶדם ּגְ ְוָהאֹוֵכל ּפְ
ָמתֹו...,  יק לֹו ְמאד ְלִנׁשְ  ְיכֹוָלה ְלַהּזִ

)ליקו"מ תנינא פ"ח(

 ַטאִטי ִוויִפיל ָזאל
 ִאיְך ַאַרייְנֵלייְגן? 

ער  ֶקעְנְסט ֵלייְגן ֶצען, ָאּבֶ
ֶגעּב ֵזייֶער ַאְכטּוְנג ְס'ָזאל 
ַזיין ָנאר ְגֵרייֶטע גּוֶטע 

ְפרּוְכט
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ת, ַאֶזעְלֶכע ַחּלֹות  ּבָ ׁשַ ן פּון  ִליּבְ ָוואס ִאיז ַפאְרּבְ

ט ֶגעֶקעְנט ַפאְרקֹויְפן, ַווייל  ָוואס ֶער ָהאט ִניׁשְ

אְקן  ֶגעּבַ ָאּפְ ִאיְנַגאְנְצן  ֶגעֶווען  ט  ִניׁשְ ִאיז  ֶעס 

ָראְכן, ְפֶלעְגן  יְסל ֶצעּבְ ָאֶדער ִאיז ֶעס ֶגעֶווען ַאּבִ

יִליֶגער,  ּבִ ַפאר  קֹויְפן  ָדאס  לֹוֵמנּו  ׁשְ י  ַאְנׁשֵ ִדי 

ִזיְך  אּון  ִטיֶמען  צּוׁשְ ְפֶלעְגט  עֶקער  ּבֶ ֶדער  אּון 

ַרייְזן. ֶטעְלן צּו ִדי ּפְ צּוׁשְ

ֶגעָוואְרן.  ִנְפָטר  עֶקער  ּבֶ ֶדער  ִאיז  ה  ֲחנּוּכָ ַפאר 

י ֶגעָזאְגט ַפאר  ה ֶטעג ָהאט ֶדער ֶרּבִ אּון ִדי ֲחנּוּכָ

ר' ַחייְקל: "ֶיעְצט ֶוועְסטּו ֶזען ַא ִנְפָטר".

ט אֹויף ַזייֶנע אֹויְגן אּון ֶזעט ֶדעם  ר' ַחייְקל ֵהייּבְ

ׁש ֶיעְצט ִנְפָטר ֶגעָוואְרן  עֶקער - ָוואס ִאיז ַמּמָ ּבֶ

ַפאְרן  ַהְכָנָעה  ִמיט  ֶגעּבֹויְגן  ֵטייט  ׁשְ ֶער  ִווי   –

י,  "ֶרּבִ י'ן:  ֶרּבִ יים  ּבַ ִזיְך  עט  ּבֶ אּון  י'ן  ֶרּבִ ֵהייִליְגן 

אְלד ִאיְך ָהאּב ַארֹויְסֶגעָהאְלְפן ַדייֶנע ַלייט,  ִוויּבַ

ַחּלֹות  אּון  רֹויט  ּבְ יִליֶגע  ּבִ ַפאְרקֹויְפט  ֵזיי  אּון 

י,  עט ִאיְך ַאייְך ֶרּבִ ה, ּבֶ ה ַמְלּכָ ַפאר ְסעּוַדת ְמַלּוֶ

יקּון!!". ִגיּב ִמיר ַא ּתִ

ִווי  "ַאזֹוי  ֶגעֶעְנְטֶפעְרט:  י  ֶרּבִ ֶדער  ִאים  ָהאט 

ַמייֶנע  ַפאר  ֶגעַמאְכט  גּוט  ַטאֶקע  ָהאְסט  ִדי 

ִזיְך  ִאיְך  ֶוועל  ְמקָֹרִבים,  ַמייֶנע  ן,  ֶמעְנְטׁשְ

יקּון". ן ִמיט ַדיין ּתִ ֶגעּבְ ָאּפְ

אּון ֶדער ִנְפָטר ִאיז ֶנְעָלם ֶגעָוואְרן...

ה ָוואְסַפאַרא  ֶמען ֶקען ִזיְך ֶלעְרֶנען פּון ִדי ַמֲעׂשֶ

ַלייט,  י'ְנס  ֶרּבִ ֶדעם  ֶהעְלְפן  צּו  ִאיז  ֶעס  ה  ְזִכּיָ

ן  ַסְך ַהּכֹל ָנאר ֶגעֶגעּבְ עֶקער ָהאט ּבְ ֲאִפילּו ֶדער ּבֶ

רֹויט ָהאט אֹויְך  ַרייְזן ַפאר ַאְלֶטע ּבְ יִליֶגעֶרע ּפְ ּבִ

י'ן,  ֶרּבִ פּון  יקּון  ּתִ ַא  אקּוֶמען  ּבַ צּו  ֶגעֶווען  זֹוֶכה 

ִמיט  י'ן  ֶרּבִ ֶדעם  ֶהעְלְפט  ֶעס  ֶווער  ִזיֶכער  ִאיז 

י'ן,  ֶרּבִ צּו  ְמקּוָרב  ֶמען  ִאיז  ָאֶדער  ַלייט,  ַזייֶנע 

י'ְנס ְסָפִרים אּון ֶמען טּוט  ֶמען ֶלעְרְנט ֶדעם ֶרּבִ

ָאן  ה  ְזִכּיָ ִדי  ִאיז  ֶקען,  ֶמען  ִוויִפיל  ֵעצֹות  ַזייֶנע 

י ֶוועט  ֶרעג, אּון ֶדער ֶרּבִ ַקיין סֹוף אּון ָאן ַקיין ּבְ

יקּון ְלעֹוְלֵמי ַעד. ן ַא ּתִ ִזיֶכער ֶגעּבְ

ֶהעְלְפן ַמייֶנע ַלייט
ֵאייְנָמאל  ָהאט  ן,  ַחּזָ יְנ'ס  ֶרּבִ ֶדעם  ַחייִקיל, 

י ָזאל ִמיר ַווייְזן ַא  י'ן: "ֶדער ֶרּבִ עְטן פּון ֶרּבִ ֶגעּבֶ

ט!",  ט ׁשֹוין ִניׁשְ ִנְפָטר, ַא ֶמעְנְטׁש ָוואס ֶלעּבְ

ער דּו ֶוועְסט  י ֶגעָזאְגט: "ָאּבֶ ָהאט ִאים ֶדער ֶרּבִ

ן!", מֹוָרא ָהאּבְ

ט  ִניׁשְ ין  ּבִ "ִאיְך  י'ן:  ֶרּבִ ֶדעם  ֶעְנְטֶפעְרט  ַחייְקל 

ן!" ׁש, ַאז ִאיְך ָזאל מֹוָרא ָהאּבְ ַאַזא ִטּפֵ

ער  י ָזאְגט ָנאְכַאָמאל ַפאר ַחייְקל: "ָאּבֶ ֶדער ֶרּבִ

ֶדער  ִאים  ָהאט  ַאזֹוי  ן!"  ָהאּבְ מֹוָרא  ֶוועְסט  דּו 

עְרֶגע'ַחְזְר'ט ְדַריי ָמאל. י ִאיּבֶ ֶרּבִ

"ִאיְך  ַזייִניֶגע:  ָדאס  יי  ּבַ ִזיְך  ַהאְלט  ַחייְקל  אּון 

ן". ט מֹוָרא ָהאּבְ ֶוועל ִניׁשְ

ָמה  י ָהאט ִאים ַטאֶקע ֶגעִוויְזן ַא ְנׁשָ אּון ֶדער ֶרּבִ

ַחד  ט ַא ּפַ פּון ַא ִנְפָטר, ֶעס ָהאט ַטאֶקע ֶגעַכאּפְ

ָהאט  י  ֶרּבִ ֶדער  ַאז  ַחייְקל,  ר'  ַפאר  ֶרעק  ׁשְ ַא 

עִדיְגן ָדאס  ט ׁשֶ מֹוָרא ֶגעַהאט ֶעס ָזאל ִאים ִניׁשְ

ַחד. ּפַ

"ַאַזא  ִאים:  צּו  ָאְנֶגערּוְפן  ִזיְך  ָהאט  י  ֶרּבִ ֶדער 

ָחָכם ִווי ִדיר ֶקען ֶמען אֹויְך ַפאְרְדֵרייֶען ִמיט ַא 

ְמיֹון?"  ּדִ

ַחד ַאֶוועק פּון ר' ַחייְקל. אּון ַאזֹוי ִאיז ָדאס ּפַ

ִטיק ַצייט, אּון ר' ַחייְקל  ער ַא ׁשְ ֶעס ִאיז ַאִריּבֶ

ַא  ַווייְזן  ִאים  ָזאל  ֶער  י'ן  ֶרּבִ פּון  ִוויֶדער  עט  ּבֶ

צּוֶגעָזאְגט  ַטאֶקע  ִאים  ָהאט  י  ֶרּבִ ֶדער  ִנְפָטר. 

צּו ַווייְזן.

ֶדעם  ִאין  ה.  ֲחנּוּכָ ַפאר  ֶגעֶווען  ִאיז  ה  ַמֲעׂשֶ ִדי 

י ָהאט ֶגעוואֹויְנט ִאיז  ן ַגאס וואּו ֶדער ֶרּבִ ֶזעְלּבְ

ֶזעֶנען  ַלייט  אּוְנֶזעֶרע  ֶווען  עֶקער,  ּבֶ ַא  ֶגעֶווען 

ה ְפֶלעְגט ֵזיי רֹוב  ה ַמְלּכָ יי ְסעּוַדת ְמַלּוֶ ֶגעֶזעְצן ּבַ

ה, ְפֶלעְגן ֵזיי ַאַרייְנֵגיין צּו  יְסל ַחּלָ ָמאל ֶפעְלן ַאּבִ

יַרִים  ׁשִ יְסל  ַאּבִ ִאים  פּון  קֹויְפן  עֶקער,  ּבֶ ֶדעם 

  
  דעםדעם

רבי'נסרבי'נס לייט לייט
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ַמְצִליַח ַזיין ִאין ֶלעְרֶנען
ָמאְנִסי,  ִאין  וואֹוין  ִאיְך  ִיְצָחק  ִאיז  ָנאֶמען  ַמיין 
ִּבין  ָיאר  ֶלעְצֶטע  ו',  ִּכָּתה  ִאין  ִאיְך  ֵגיי  ָיאר  ָדאס 
ִאיְך ֶגעַגאְנֶגען ִאין ִּכָּתה ה' ָאֶּבער ִאיְך ָהאּב ִניְׁשט 
ַאזֹוי ַמְצִליַח ֶגעֶווען ִאין ֶלעְרֶנען, ָאֶּבער ָדאס ָיאר 
ֵהייְּבט  ֶמען  ַפאר  ַאז  ַאייְנֶגעִפיְרט  ֶרִּבי  ַמיין  ָהאט 
צּום  ַזיין  ִמְתַּפֵּלל  ִקיְנֶדער  ַאֶלע  ָזאל  ֶלעְרֶנען  ָאן 
ִאיְך  ַטאֶקע,  ִזיְך  ֶדעְרֶקעְנט  ֶעס  אּון  אֹויֶּבעְרְשְׁטן 
ֶלעְצֶטע  פּון  ַמְצִליַח  ֶמער  ַאַסאְך  ַהֵׁשם  ָּברּוְך  ִּבין 

ָיאר.

ֶטעְלט ָדאס ֶרעְדל ֶגעׁשְ ָאּפְ
צּו  ַאייְך  ָהאּב  ִאיְך  ֲחֵבִרים.  ַטייֶעֶרע  גּוְטן  ַא 
צּו  ֶגעֶׁשען  ִאיז  ָוואס  ַמֲעֶׂשה  ֵׁשייֶנע  ַא  ֶדעְרֵצייְלן 

ִמיר.

ָּברּוְך ַהֵׁשם ַמיין ַטאֶטע ִאיז ַא ְמַלֵּמד ִאין ֵחֶדר, ִדי 
ְמַלְּמִדים ֶזעֶנען ֶגעָפאְרן אֹויף ַא ַׁשָּבת צּוַזאֶמען.

ַאַריין  ַטאֶטע  ַמיין  ְקִליְנְגט  ִאיְנֶדעְרְפִרי  ְפַרייָטאג 
ַזיין  אֹויְפזּוְכן  ָזאל  ִאיְך  ִמיר  ֶּבעט  אּון  ְׁשטּוּב  ִאין 
ֶעס  ָזאל  ִאיְך  ֶדעם,  ִאין  ֶלעְרְנט  ֶער  ָוואס  ֵסֶפר 
ִזיְך  ָהאּב  ִאיְך  ָּבאס-ְסַטאְנִצֶיע.  ִדי  צּו  ְּבֶרעְנֶגען 
ֶעס  ָאֶּבער  ֵסֶפר,  ִדי  זּוְכן  ְׁשֶנעל  ְׁשֶנעל,  ֶגענּוֶמען 
צּום  ְּתִפָּלה  ַא  ֶגעַמאְכט  ָהאּב  ִאיְך  ִניְׁשָטא...  ִאיז 
ִדי  אֹויף  ָנאְכַאָמאל  ֶגעזּוְכט  אּון  ַּבאֶׁשעֶפער 

ֶזעְלֶּבע ְּפַלאץ אּון ֶעס ֶגעִפיֶנען! 

מיין מיין 
מעשה'לעמעשה'לע

דער באשעפער באווייזט וואונדער
פאר זיינע ליבע קינדער

ִאיְך ָהאּב ֶגעֶגעְּבן ַא ַכאּפ ֶדעם ֵסֶפר אּון ֶגעָלאְפן 
ְּבַׁשַעְת'ן  ַאזֹוי  אּון  ְסַטאְנִצֶיע  ָּבאס  ִדי  צּו  ְׁשֶנעל 
ִמיר  ָזאל  ֶער  ַּבאֶׁשעֶפער  פּון  ִאיְך  ֶּבעט  לֹויְפן 
ֶהעְלְפן ִאיְך ָזאל ָנאְך ָאְנָיאְגן ֶדעם ָּבאס ָנאְך ַפאר 

ֶער ָפאְרט ַאֶוועק, אּון ַאזֹוי לֹויף ִאיְך ַווייֶטער.

ִאיְך קּום ָאן ֶנעְנֶטער צּום ְסַטאְנִצֶיע, אּון ִאיְך ֶזע 
ִווי ֶדער ָּבאס ֵהייְּבט ָאן ָפאְרן,  ַפאר ַמייֶנע אֹויְגן 
ִזיְך  אּון  ָאְנֶגעצֹויְגן  ַאִּביְסל  ֶגעָוואְרן  ִּבין  ִאיְך 
ֶער  ִווי  ַאזֹוי  ַאז  אֹויֶּבעְרְשְׁטן  פּון  ֶּבעְטן  ֶגענּוֶמען 
ֶיעְצט  ִמיר  ֶער  ָזאל  ֶגעָהאְלְפן  ְפִריֶער  ִמיר  ָהאט 

אֹויְך ֶהעְלְפן.

אֹויְפן  ֵאייֶנער  ַאז  ֵנס!  ַא  ֶגעֶׁשען  ׁשֹוין  ִאיז  ָדא 
ֶדעם  ֶגעֵהייְסן  אּון  לֹויְפן  ֶגעֶזען  ִמיר  ָהאט  ָּבאס 
ֶגעֶקעְנט  ִאיְך ָהאּב  ִאיְך  ָאְּפְׁשֶטעְלן  ִזיְך  ְדַרייֶווער 

ִאיֶּבעְרֶגעְּבן ַפאר ַמיין ַטאְטן ֶדעם ֵסֶפר.

ַא ְגרֹויְסן ִייַׁשר ֹּכַח ַפאְרן ֶרִּבי'ְנס ִליְכט, ִאיְך ָהאּב 
ְסֶּפעִציֶעל ֲהָנָאה פּון 'ַמיין ַמֲעֶשׁה'ֶלע'.

ֶּבעִריׁש

דער געווינער אויף די 

גורל לכבוד חנוכה
איז הילד החשוב

 יואל נחום אייזנצווייג 
קרית טאהש, קאנאדא

די תשובות אויף די שאלות
 זענען ווי פאלגנד:

א. מעשה מאורח, חנוכה תקס"ט
ב. יום כיפור )ז' תנינא(

ג. דריידל, שיחה מ'
ד. הלל בקול , אהבת השם

ה. תורה ב' תנינא "להודות ולהלל"
ו. שיר המעלות לדוד לולי ה' )תהלים קכ"ד(

!!!!
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ִנים ַקְדמֹוִנּיֹות  ה –ִסּפּוֵרי ַמֲעִשּיֹות ִמש ָּׁ ן א"י ַמֲעשֶׂ ְך ִמבֶׂ לֶׂ ן מֶׂ ה ּובֶׂ ִנְתַחְלפּו ִשְפחָּׁ  (4) שֶׂ

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

יי      אְכט בַּ  ַוואְלד ֶדעם פּון ֶמעְנׁש ֶדער ָאְנִגיקּוֶמען ִאיז נַּ

 ָדאְרט ָהאִבין ֵזיי אּון. ְטִריְנֶקען אּון ֶעִסין ִגיִגיְבן ֵזיי ָהאט אּון

 ָדאס ִגיֶהעְרט ֵזיי ָהאִבין ָטאג ַאֶקעִגין. ִגיֶנעְכִטיְגט ִאיֶבער

 . ִגיִציֶטעְרט ָהאִבין ֵבייֶמער ַאֶלע ִביז (ל"ַהנַַּ) ִגיֶלעְכֶטער ְגרֹויֶסע

ֶלע ִגיְבָראִכין ָהאט ֶסע     ייֶמער אַּ  ֶדעם פּון קֹול ָדאס) בֵּ

 ָאְנִגיֶרעט ָהאט ְקֶנעְכט ֶדער ְדַהיינּו) ָאְנִגיֶרעט ִאים ֶער ָהאט( ִגיֶלעְכֶטער

 ֶדעם ְפֶרעִגין ָזאל ֶער ַאז (ַהאר ַזיין ִאיז ֶער ָוואס ֶמֶלְך ֶבן ֶאֶמִתין ֶדעם

 . ִאיז ָדאס ָוואס. ַוואְלד ֶדעם פּון ֶמעְנְׁשן

 ְגרֹויס ַא  ַאזֹוי ָדאס ִאיז ָוואס .ִגיְפֶרעְגט ִאים ֶער ָהאט    

 ָדאס. ִגיֶעְנֶפעְרט ִאים ֶער ָהאט. ָטאג צּו ָנאְנט ִגיֶלעְכֶטער

 ְפֶרעְגט ַנאְכט ִדי ָוואִרין. ַנאְכט ֶדער אֹויס ָטאג ֶדער ַלאְכט

. ִניט ָנאֶמען ֵקיין ִאיְך ָהאב. קּוְמְסט דּו ַאז ַפאְרָוואס. ָטאג ֶדעם

 .ִגיֶלעְכֶטער ְגרֹויס ַא  ָטאג ֶדער טּוט

 ִגיֶלעְכֶטער ָדאס ִאיז ָדאס אּון .ָטאג ֶוועְרט ֶדעְרָנאְך אּון    

 ְגרֹויס ַא  ִאים ַביי ָדאס ִאיז. ָטאג צּו ָנאְנט ֶהעְרט ֶמע ָוואס

 ֶדער ַאז. ַזאְך ִוויְלֶדע ַא  ֶעֶפעס ִאיז ָדאס ָוואִרין. ִגיֶווען ִוויְנֶדער

 ׁשֹוין ֶער ָהאט ַווייֶטער ְפֶרעִגין) ַנאְכט ֶדער אֹויס ַלאְכט ָטאג

 (.ָלׁשֹון ַא  ַאזֹוי ֶעְנֶפעְרט ֶיעֶנער ַאז. ִגיֶקעְנט ִניט

 ַוואְלד ֶדעם פּון ֶמעְנׁש ֶדער ִוויֶדער ִאיז ְפִריא ֶדער ִאין   

 אּון ִגיֶגעִסין ָדאְרט ָהאִבין ֵזיי אּון. ִגיַגאְנֶגען ַאֶוועק

 . ִגיְטִריְנֶקען

אְכט     יינַּ  ָהאִבין ֵזיי אּון .ִגיקּוֶמען ִוויֶדער ֶער ִאיז בַּ

. ָדאְרט ִגיֶנעְכִטיְגט ָהאִבין אּון ִגיְטרּוְנֶקען אּון ִגיֶגעִסין

 ֵזיי ִווי. ַחיֹות ִדי פּון קֹול ָדאס. ִגיֶהעְרט ֵזיי ָהאִבין ַבייַנאְכט

 . קֹולֹות ִוויְלֶדע ִמיט ִגיְברּוְמט אּון ִגיְׁשִריְגן ַאֶלע ָהאִבין

ייב ֶדער      ָהאט ֶלעְמֶפעְרט ֶדער אּון .ִגיְשִריְגן ָהאט לֵּ

. ַחיֹות ִאיְבִריֶקע ִדי ַאזֹוי אּון. קֹול ַאְנֶדער ֵאיין ִמיט ִגיְברּוְמט

 ִדי אּון. ִגיְברּוְמט קֹול ַאְנֶדער ֵאיין ִמיט ַחָיה ִאיְטִליֶכע ָהאט

 .ִגיְקַנאְקט אּון ִגיְׁשִוויְׁשְטִׁשיט ָהאִבין עֹופֹות

זֹוי אּון     ֶלע אַּ  אּון. קֹולֹות ִוויְלֶדע ִמיט ִגיְברּוְמט ָהאִבין אַּ

 ָהאִבין. ִגיָוואִרין ֶדעְרְׁשָראִקין ֵזייֶער ֵזיי ֶזעֶנען. ְתִחיָלה ֶדער ִאין

 ֶדעְרָנאְך. ַפַחד ַמְחַמת קֹול צּום צּוִגיֶהעְרט ֶרעְכט ִניט ִזיְך ֵזיי

 . ִגיֶהעְרט צּו ִזיְך ָהאִבין אּון אֹויֶעִרין ִדי ִגיבֹויִגין צּו ֵזיי ָהאִבין

יי ָהאִבין      ֵזי ִניגּון ַא  פּון קֹול ֵאיין ִאיז ָדאס ַאז .ִגיֶהעְרט זֵּ

. ִחידּוׁש ִוויְלד ַא  ִאיז ֶסע ָוואס ִניגּון וואֹויִלין ַא  ֵזייֶער ִזיְנֶגען

 . צּוִגיֶהעְרט ֶמער ָנאְך ִזיְך ֵזיי ָהאִבין

יי ָהאִבין     ִניגּון וואֹויֶלער ִוויְלד ַא  ִאיז ֶסע ַאז. ִגיֶהעְרט זֵּ

 ִוויְלד ַא  ִאיז ֶסע ָוואס. ִחידּוׁש ִוויְלד ֵאיין ֵזייֶער ִאיז ֶסע ָוואס

 ֶדער פּון ַתֲענּוִגים ַאֶלע ָוואס. ֶהעִרין צּו ָדאס ַתֲענּוג ְגרֹויֶסער

. ָאן ִניט ָגאר ְטֶרעִפין אּון. ִניְׁשט ָגאר ַאֶלע ֶזעֶנען ֶוועְלט

 ֶמע ַאז ָהאט ֶמע ָוואס ַתֲענּוג ְגרֹויִסין ִוויְלד ֶדעם ַאֶקעִגין

 .ִניגּון ִוויְנֶדעְרִליְכן ֶדעם ֶהעְרט

יי ָהאִבין     ָדא ׁשֹוין ֶוועִלין ֵזיי ַאז ִגיְשמּוְסט ִזיְך ְצִוויִשין זֵּ

 אּון. ְטִריְנֶקען צּו אּון ֶעִסין צּו ָדא ָהאִבין ֵזיי ָוואִרין ְבַלייִבין

 ָוואס. ִחידּוׁש ַא  ַאזֹוי ִאיז ֶער ָוואס ַתֲענּוג ֵאיין ַאזֹוי ָדא ָהאִבין

 ַאֶקעִגין ָבְטל ָגאר ֶוועִרין ֶוועְלט ֶדער פּון ַתֲענּוִגים ַאִליְרֵליי

 .ַתֲענּוג ֶדעם

 ֶאֶמִתין ֶדעם ְדַהיינּו). ַהאִרין ֶדעם ְקֶנעְכט ֶדער ָאְנִגיֶרעט ָהאט   

( ַוואְלד ֶדעם פּון ֶמעְנְשן ֶדעם ְדַהיינּו) ְפֶרעִגין ִאים ָזאל ֶער ַאז( ֶמֶלְך ֶבן

 ִאים ֶער ָהאט. ִגיְפֶרעְגט ִאים ֶער ָהאט. ָדאס ִאיז ָוואס

 ֶדער ַמְלבּוׁש ֵאיין ִגיַמאְכט ָהאט זּון ִדי ַבֲאֶׁשר ִגיֶעְנֶפעְרט

 . ְלָבָנה

 ַבֲאֶׁשר. ַוואְלד ֶדעם פּון ַחיֹות ַאֶלע ָאְנִגירּוִפין ִזיְך ָהאִבין    

 ִדי פּון ְׁשִליָטה ֵזייֶער ָוואִרין. טֹובֹות ְגרֹויֶסע ֵזיי טּוט ְלָבָנה ִדי

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
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 ַאָמאל ָוואִרין. ַנאְכט ַביי ָנאר ִעיָקר ֶדער ִזיְך ִאיז ַחיֹות

 .ַאַריין ִיׁשּוב ִאין ֵגיין צּו ַאַריין ֵזיי ַבאַדאְרִפין

יי אּון     יי ָקאֶנען ָטאג בַּ  ֵזייֶער ִעיָקר ֶדער ִזיְך ִאיז .ִניט זֵּ

 ָוואס טֹוָבה ַא  ַאזֹוי ֵזיי טּוט ְלָבָנה ִדי אּון. ַנאְכט ַביי ָנאר ְׁשִליָטה

 ַמְסִכים ַאֶלע ֵזיי ָהאִבין ֶדעם ִאיֶבער. ַבייַנאְכט ֵזיי ַלייְכט ִזי

     . ְלָבָנה ֶדער ְלָכבֹוד ִניגּון ַנייֶעם ַא  ַמאִכין ָזאִלין ֵזיי ַאז. ִגיֶווען

 ָהאִבין ֵזיי ִווי .ֶהעְרט ִאיר ָוואס ִניגּון ֶדער ִאיז ָדאס אּון    

 צּו ֶמער ָנאְך ִזיְך ֵזיי ָהאִבין ִניגּון ַא  ִאיז ָדאס ַאז. ִגיֶהעְרט

 וואֹויֶלער ַא  ֵזייֶער ִאיז ֶסע ַאז. ִגיֶהעְרט ֵזיי ָהאִבין. ִגיֶהעְרט

 . ֵזייֶער ִחידּוׁש ִוויְלד ַא  ִאיז ֶסע ָוואס ִניגּון ִזיֶסער

יי צּו ִזיְך ֶער ָהאט     יינּו) ָאְנִגירּוִפין זֵּ ש ֶדער ְדַה  ֶדעם פּון ֶמעְנ

ד ְל  ִאיְך ַמאי ֶאָלא. ִחידּוׁש ַא  ַאזֹוי ַאייְך ַביי ָדאס ִאיז ָוואס( ַווא

 . ֶעְלֶטעִרין ַמייֶנע פּון ִגיֶווען ְמַקֵבל ָהאב ִאיְך ָוואס ְכִלי ַא  ָהאב

אְכט ִאיז ְכִלי ִדי ָוואס      ַזאִכין ַאזֹויֶנע ִמיט ִגיָוואִרין ִגימַּ

 ֶמען ַאז ָוואס. ַפאְרִבין ַאזֹויֶנע ִמיט אּון ְבֶלעְטִליְך ַאזֹויֶנע ִמיט

 אֹוֶדער. ְבֵהָמה ָוואִסיֶרע ַא  אֹויף ִזי ֵליְגט ֶמען אּון ְכִלי ִדי ֶנעְמט

 ֶדעם ְׁשִפיִלין צּו ָאן ֵתיֶכף ֶעס ֵהיְבט ַאזֹוי. עֹוף ָוואֶסער ַא  אֹויף

יינּו) ִניגּון י ָוואס ִניגּון ֶדעם ְדַה ת ִד יֹו ין ַח ְלט ָדא ָהאִב ְשִפי  (.ִגי

 ֶסע אּון. ִגיֶלעְכֶטער ָדאס ִגיָוואִרין ִוויֶדער ִאיז ֶדעְרָנאְך    

 ִזיְך ִאיז ַוואְלד ֶדעם פּון ֶמעְנׁש ֶדער אּון. ָטאג ִגיָוואִרין ִאיז

     ( ֶמֶלְך ֶבן ֶאֶמִתיר ֶדער ְדַהיינּו) ֶער אּון. ִגיַגאְנֶגען ַאֶוועק ִוויֶדער

אְנֶגען ִאיז      ִאין אֹויְסִגיזּוְכט ָהאט ֶער אּון .ְכִלי ִדי זּוִכין ִגיגַּ

 ָהאט ַווייֶטער אּון ִגיפּוֶנען ִניְׁשט ָהאט ֶער אּון ֵחֶדר ַגאְנִצין ֶדעם

 . ֵגיין צּו ִגיַהאט מֹוָרא ֶער

יי אּון     יינּו) זֵּ ְך ֶבן ֶאֶמִתיר ֶדער ְדַה יט ֶמֶל ז ֶער ָוואס ְקֶנעְכט ַזיין ִמ  ֶדער ִאי

ְפָחה ֶבן ש ִ ז ְפִריר ָוואס ַה יֶווען ֶער ִאי ְך ִג ֶל  ָזאִגין צּו ִגיַהאט מֹוָרא ָהאִבין (ֶמ

 ִייׁשּוב ִאין ִפיִרין ֵזיי ָזאל ֶער ַאז ַוואְלד ֶדעם פּון ֶמעְנְׁשן ֶדעם

 .ַאַריין

 אּון. ַוואְלד ֶדעם פּון ֶמעְנש ֶדער ִגיקּוֶמען ִאיז ֶדעְרָנאְך     

 . ַאַריין ִייׁשּוב ִאין ִפיִרין ֵזיי ֶוועט ֶער ַאז ִגיָזאְגט ֵזיי צּו ָהאט

יי ֶער ָהאט     יין ִיישּוב ִאין ִגיִפיְרט זֵּ רַּ  ָהאט ֶער אּון .אַּ

 ֶבן ֶאֶמִתין ֶדעם צּו ִגיִגיְבן ִזי ָהאט אּון. ל"ַהנַ  ְכִלי ִדי ִגינּוֶמען

 אּון. ִדיר ִאיְך ֶׁשעְנק ְכִלי ִדי. ִגיָזאְגט ִאים צּו ָהאט אּון. ֶמֶלְך

יינּו) ֶדעם ִמיט יט ְדַה ז ֶער ָוואס ְקֶנעְכט ֶדעם ִמ יר ִאי יֶווען ְפִר ֶלְך ִג ( ל"ַכנַַּ' ְוכּו ֶמ

 . ִאים ִמיט ִפיִרין צּו ִזיְך ַאזֹוי ִווי ִוויִסין ֶוועְסטּו

יי ָהאִבין    יין ִמיר ָזאִלין ִהין ִווי. ִגיְפֶרעְגט ִאים זֵּ  ָהאט .גֵּ

 ָוואס. ְמִדיָנה ֶדער צּו ְפֶרעִגין ִזיְך ָזאִלין ֵזיי ַאז. ִגיָזאְגט ֵזיי ֶער

 ֶדער אּון ַלאְנד ַנייִריֶׁשע ָדאס. ָנאֶמען ֶדעם ִמיט ֵהייְסט ִזי

 . ַמְלכּות ְקלּוֶגער

יי ָהאִבין      ִמיר ָזאִלין ַזייט ֶוועְלֶכער ִאין. ִגיְפֶרעְגט ִאים זֵּ

 ְגִוויִזין ֵזיי ֶער ָהאט. ְמִדיָנה ֶדער צּו ְפֶרעִגין צּו ָאְנֵהייִבין ִזיְך

זֹוי) ַאֶהער ָהאט ַהאְנט ֶדער ִמיט ויְזט ֵאייֶנער ִווי ַא יט ַו ין ִמ יְנֶגער ִא  ( ִפ

 ֶאֶמִתין ֶדעם צּו ִגיָזאְגט ַוואְלד ֶדער פּון ֶמעְנש ֶדער ָהאט    

 צּו קּוֶמען ֶוועְסטּו ָדאְרט אּון. ְמִדיָנה ֶדער צּו ַאִהין ֵגיי. ֶמֶלְך ֶבן

 .ִגיַגאְנֶגען ֶזעֶנען ֵזיי ִווי. ִגיַגאְנֶגען ֵזיי ֶזעֶנען. ְגדּוָלה ַדיין

  

יי ָהאִבין   ייֶער זֵּ  ַא  ֶעֶפעס ִגיִפיֶנען ָזאִלין ֵזיי ַאז ִגיְגלּוְסט זֵּ

 ֶוועט ִזי אֹויב ְכִלי ִדי ְפרּוִבין ָזאִלין ֵזיי ְכֵדי. ְבֵהָמה ַא  ָאֶדער ַחָיה

 ִניט ַחָיה ׁשּום ֵקיין ָנאְך ָהאִבין ֵזיי ָנאר (ל"ַכנַַּ) ְׁשִפיִלין ָקאֶנען

 . ִגיקּוֶמען ַאַריין ִיׁשּוב ִאין ֶמער ֵזיי ֶזעֶנען ֶדעְרָנאְך ִגיֶזעְהן

יי ָהאִבין      ִאיר אֹויף ֵזיי ָהאִבין. ְבֵהָמה ַא  ֶעֶפעס ןִגיפּוֶנע זֵּ

 ֶדעם ְׁשִפיְלן צּו ָאְנִגיהֹויִבין ִזי ָהאט. ְכִלי ִדי ִגיֵלייְגט ַאִניֶדער

 ֵזיי ִביז ִגיַגאְנֶגען אּון ִגיַגאְנֶגען ַאזֹוי ֵזיי ֶזעֶנען( ל"ַכנַ ) ִניגּון

 . ְמִדיָנה ֶדער צּו ִגיקּוֶמען ֶזעֶנען

 ָהאט ֶמע אּון ִאיר ַארּום מֹויֶער ַא  ִגיֶווען ִאיז ְמִדיָנה ִדי אּון     

. טֹויֶער ֵאיין ִמיט ָנאר ֵגיין ַאַריין ִגיָקאְנט ִניט ְמִדיָנה ֶדער ִאין

 . טֹויֶער צּום קּוְמט ֶמען ִביז ַמייל ַכָמה ֵגיין ַארּום ֶמען מּוז

יי ֶזעֶנען     רּום זֵּ אְנֶגען אַּ  צּום ִגיקּוֶמען ֶזעֶנען ֵזיי ִביז ִגיגַּ

 ֵזיי ֶמען ָהאט. טֹויֶער צּום ִגיקּוֶמען ׁשֹוין ֶזעֶנען ֵזיי ַאז. טֹויֶער
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 ְמִדיָנה ֶדער פּון ֶמֶלְך ֶדער ַבֲאֶׁשר ָלאִזין ַאַריין ִגיָוואְלט ִניְׁשט

 .ֶמֶלְך ֶבן ֶדער ִגיְבִליְבן ִאיז. ִגיְׁשָטאְרִבין ִאיז

ָווָאה ִגיָלאְזט ֶמֶלְך ֶדער ָהאט      ָהאט ַאֶהער ִביז ַבֲאֶׁשר צַּ

 ְקלּוֶגער ֶדער אּון ַלאְנד ַנייִריֶׁשע ָדאס. ְמִדיָנה ִדי ִגירּוִפין ֶמען

 ְקלּוֶגע ָדאס ַפאְרֶקעְרט רּוִפין ׁשֹוין ִזי ֶמען ָזאל ַהייְנט. ַמְלכּות

 . ַמְלכּות ַנייִריֶׁשע ֶדער אּון ַלאְנד

 ָזאל ֶער ַאז .ֶנעֶמען אּוְנֶטער ִזיְך ֶוועט ֶסע ֶווער אּון      

 ֶמע ַאז ְדַהיינּו. ָנאֶמען ֶעְרְׁשִטין ֶדעם ְמִדיָנה ֶדער צּו ֶקעִרין אּום

 ָדאס. ָנאֶמען ֶעְרְׁשִטין ֶדעם ִמיט ְמִדיָנה ִדי רּוִפין ִוויֶדער ָזאל

 ָדאִזיֶגער ֶדער ָזאל. ַמְלכּות ְקלּוֶגער ֶדער אּון ַלאְנד ַנייִריֶׁשע

 .ֶוועִרין ֶמֶלְך

יין ֶמען ָלאְזט ֶדעם ִאיֶבער      ַאַריין ִניט ֶמעְנְשן שּום קֵּ

 ֶנעֶמען אּוְנֶטער ִזיְך ֶוועט ֶער ָוואס ֶדער ַסייִדין. ְמִדיָנה ֶדער ִאין

 ֶעְרְׁשִטין ֶדעם ְמִדיָנה ֶדער ֶקעִרין אּום ָזאל ֶער ַאז ָדאִזיֶגע ָדאס

 . ָנאֶמען

 אּוְנֶטער ָדאס ִדיְך ָקאְנְסטּו ִגיָזאְגט ִאים ֶמען ָהאט   

 ֶעְרְׁשִטין ֶדעם ֶקעִרין אּום ְמִדיָנה ֶדער ָזאְלְסט דּו ַאז. ֶנעֶמען

 .ֶנעֶמען אּוְנֶטער ָדאס ִגיָקאְנט ִניט ְבַווְדַאי ִזיְך ֶער ָהאט. ָנאֶמען

יי ָהאִבין     יין ִגיָקאְנט ִניְשט זֵּ רַּ יין אַּ  ֶדער ִאים ָהאט גֵּ

 ֶער ָנאר. ַאֵהיים אּוְמֶקעִרין ִזיְך ָזאִלין ֵזיי ַאז ִגיֶרעט ָאן ְקֶנעְכט

 ֶדעם פּון ֶמעְנׁש ֶדער ָוואִרין. ִזיְך אּוְמֶקעִרין ִגיָוואְלט ִניט ָהאט

 אּון ְמִדיָנה ֶדער צּו ֵגיין ָזאל ֶער ַאז ִגיָזאְגט ִאים ָהאט ַוואְלד

 .ְגדּוָלה ַזיין צּו קּוֶמען ֶער ֶוועט ָדאְרט

וייל     ִהין ִאיז ֶדעְרוַּ  ָוואס. ֶמעְנׁש ֵאיין ָנאְך ָאְנִגיקּוֶמען אַּ

 ִגיָוואְלט ָהאט ֶער אּון .ֶפעְרד אַּ  אֹויף ִגיִריִטין ָהאט ֶער

 ֶדעם ַמְחַמת ַאַריין ִגיָלאְזט ִניט אֹויְך ִאים ֶמען ָהאט. ֵגיין ַאַריין

   (ל"ַכנַַּ)

וייל     פּון ֶפעְרד ָדאס ְׁשֵטייט ֶסע ֶדעְרֶזעְהן ֶער ָהאט ֶדעְרוַּ

. ְכִלי ִדי ִגינּוֶמען ָהאט אּון ִגיַגאְנֶגען ֶער ִאיז. ֶמעְנְטְׁשן ֶיעֶנעם

 ֶעס ָהאט. ֶפעְרד ֶדעם אֹויף ִגיֵלייְגט ַאִניֶדער ִזי ָהאט אּון

 (ל"ַכנַַּ) ִניגּון וואֹויִלין ֵזייֶער ֶדעם ְׁשִפיִלין צּו ָאְנִגיהֹויִבין

. ִגיֶבעִטין ֵזייֶער ֶפעְרד ֶדעם פּון ֶמעְנש ֶדער ִאים ָהאט    

. ִגיֶעְנֶפעְרט ִאים ָהאט ֶער אּון. ַפאְרקֹויִפין ִאים ָזאל ֶער ַאז

אר ִגיִבין ִמיר ָקאְנְסטּו ָוואס זֹוי פַּ יין אַּ  ִוויְנֶדעְרִליֶכע אֵּ

  .ְכִלי

 ָוואס. ִגיָזאְגט ִאים צּו ֶפעְרד ֶדעם פּון ֶמעְנש ֶדער ָהאט   

 ִמיט ַמאִכין ֶוועְסט דּו ָנאר. ְכִלי ֶדער ִמיט ָטאן ֶדען ָקאְנְסטּו

 ָקאן ִאיְך. ִגיְלְדן ַא  ֶנעֶמען ֶוועְסט דּו אּון ָקאֶמעְדָיא ֵאיין ִאיר

 ַא  ֵווייס ִאיְך. ְכִלי ַדיין פּון ֶבעֶסער ִאיז ֶסע ָוואס ַזאְך ַא  ָאֶבער

 ֶעְלִטיְרְנס ַמייֶנע פּון ִגיֶווען ְמַקֵבל ָהאב ִאיְך ָוואס ַזאְך

 . ֶעְלֶטעִרין

ז    יין ָזאל ֶמע אַּ יין זַּ ִבין אֵּ  ִאיְך ְדַהיינּו. ָדָבר ִמתֹוְך ָדָבר מֵּ

 ַמייֶנע פּון ִגיֶווען ְמַקֵבל ָהאב ִאיְך ָוואס ַזאְך ַא  ַאזֹוי ֵווייס

יין ַזיין ֶמען ָקאן ַזאְך ֶדער דֹוְרְך ָוואס. ֶעְלֶטעִרין ֶעְלֶטעִריְנס  אֵּ

ִבין  ֶדער פּון ַזאְך ֵאיין ַפאְרְשֵטיין ָזאל ֶמע). ָדָבר ִמּתֹוְך ָדָבר מֵּ

 ֶמען ָקאן. ָוואְרט ֵאיין ֶעֶפעס ֶרעט ֵאייֶנער ַאז (ַזאְך ַאְנֶדעֶרער

 . ִגיֶווען ְמַקֵבל ָהאב ִאיְך ָוואס ֶדעם דֹוְרְך

ז      יין ָזאל ֶמע אַּ אְרְשטֵּ  פּון ַזאְך ֵאיין ְדַהיינּו) ָדָבר ִמתֹוְך ָדָבר פַּ

 ַפאר אֹויְסִגיָזאְגט ִניט ַזאְך ִדי ָנאְך ָהאב ִאיְך אּון( ַאְנֶדעֶרער ֶדער

 ִדיְך ִאיְך ֶוועל ְבֵכן. ֶוועְלט ֶדער ִאין ֶמעְנְׁשן ׁשּום ֵקיין

 ִדי ֶגעִבין ִמיר ֶוועְסט דּו אּון. ַזאְך ָדאִזיֶגע ִדי אֹויְסֶלעְרֶנען

 .ֶדעְרַפאר ְכִלי ָדאִזיֶגע

ב ִזיְך ֶער ָהאט        ישֵּ  ָוואס ֶמֶלְך ֶבן ֶאֶמִתיר ֶדער ְדַהיינּו) ִגיֶווען ְמיַּ

 ַאז ִחידּוׁש ְגרֹויס ֵאיין ֶאֶמת ֵאיין ִאיז ֶסע (ְכִלי ִדי ִגיַהאט ָהאט ֶער

 . ָדָבר ִמתֹוְך ָדָבר ֵמִבין ֵאיין ַזיין ָזאל ֶמע

ֶוועק ִאים ֶער ָהאט        ֶדער ְדַהיינּו) ֶער אּון. ְכִלי ִדי ִגיִגיְבן אַּ

 ִגיֶלעִריְנט אֹויס ִאים ָהאט אּון ִגיַגאְנֶגען ִאיז (ֶפעְרד ֶדעם פּון ֶמעְנש

יין ָזאל ֶער ִבין אַּ  זַּ  . ָדָבר ִמּתֹוְך ָדָבר מֵּ

 



 

 

 

 אויף ספורי מעשיות בחינה
 דער בן מלך און בן שפחה וואס זענען פארביטן געווארן –( 4די עלעפטע מעשה )

וואס איז די גרויסע געלעכטער וואס זיי האבן געהערט  .א
 נאנט צו אינדערפרי?

 אז דער טאג לאכט פון דער נאכט 
 אז דער נאכט לאכט פון דער טאג 
 אז די זין לאכט פון די לבנה 

 ינאכט?וועלכע קול האבן זיי געהערט בי .ב
 די קול פון די חיות ווי זיי ברומען 
  די קול פון די פייגעלעך וואס האבן גישווישטשיט

 און געקנאקט
 ביידע תשובות זענען ריכטיג 

דערנאך ווען זיי האבן זיך בעסער צוגעהערט האבן זיי  .ג
 געהערט א קול פון?

 א געוויין 
 א ניגון וואס ס'איז א גרויסע תענוג עס צוהערן 
 יצנותא קול פון ל 

 לכבוד וועמען האבן די חיות געמאכט די קול ביינאכט? .ד
 לכבוד די לבנה וואס לייכט פאר זיי ביינאכט 
 לכבוד די זון וואס לייכט פאר זיי בייטאג 
 לכבוד די שטערן וואס לייכטן ביינאכט 

 וועלכע כלי האט זיי באוויזן דער מענטש פון וואלד? .ה
 ה א כלי וואס ווען מ'לייגט דאס אויף א בהמ

 שפילט עס דעם ניגון
  א כלי וואס ווען מ'לייגט דאס אויף א עוף שפילט

 עס דעם ניגון
 ביידע תשובות זענען ריכטיג 

האט דער בן המלך געטראפן די כלי אין שטוב פון דער  .ו
 מענטש פון וואלד?

 יא 
 ניין 
 יא, אבער ער האט מורא געהאט עס צו נעמען 

ן די כלי, פארוועמען האט דער מענטש פון וואלד געגעב .ז
 ווען ער האט זיי געטראגן אין ישוב?

 פאר דער אמת'ער בן השפחה 
 פאר דער אמת'ער בן המלך 
 פאר ביידע צו זאמען 

צו וועלכע מדינה האט זיי דער מענטש פון וואלד  .ח
 געזאגט צו גיין?

  וואס רופט זיך דאס נארישע לאנד און קלוגער
 מלכות

 ר וואס רופט זיך דאס קלוגע לאנד און נארישע
 מלכות

  וואס רופט זיך דאס נארישע לאנד און
 פארשטענדליכער מלכות

פארוועמען האט דער מענטש פון וואלד געזאגט אז אין  .ט
 יענע מדינה וועט ער קומען צו זיין גדולה?

 צו דער אמת'ער בן המלך 

 צו דער אמת'ער בן השפחה 
 צו ביידע 

 וואס איז געווען ארום דער לאנד? .י
 )א מויער )חומה 
 שומרים 
 א ים 

נאר ווער עס וועט  -מ'האט אריין געלאזט אין די לאנד .יא
 זיך אונטער נעמען אז מ'זאל צוריק רופן די מדינה...?

 די נארישע לאנד און קלוגער מלכות 
 די קלוגע לאנד און נארישער מלכות 
 די נארישע לאנד און פארשטענדליכער מלכות 

 ווער האט נישט געוואלט אהיים גיין, נאר אריין גיין .יב
 אין די מדינה, און פארוואס?

  דער אמת'ער בן השפחה, ווייל דער מענטש פון
וואלד האט אים געזאגט אז דארט וועט ער קומען 

 צו זיין גרויסקייט
  דער אמת'ער בן המלך, ווייל דער מענטש פון וואלד

האט אים געזאגט אז דארט וועט ער קומען צו זיין 
 גרויסקייט 

 ון וואלד האט צו זיי ביידע, ווייל דער מענטש פ
געזאגט אז דארטן וועלן זיי קומען צו זייער 

 גרויסקייט
וואס האט פאסירט ווען דער בן המלך האט געלייגט די  .יג

 כלי אויף די פערד וואס איז דארטן געשטאנען? 
  עס האט אנגעהויבן זינגען דעם זייער

 )וואונדערליכן( וואוילן ניגון
 עס האט בכלל נישט געזינגען 
 ט אנגעהויבן ארויס געבן משונה'דיגע קולותעס הא 

וואס האט דער מענטש פון פערד געבעטן פון דער בן  .יד
 המלך?
 אז ער זאל אראפ נעמען די כלי פונעם פערד 
 אז ער זאל אים פארבארגן די כלי 
 אז ער זאל אים פארקויפן די כלי 

וואס האט אים דער מענטש פונעם פערד געגעבן פאר  .טו
 די כלי?
 בערגאלד און זיל 
  ער האט אים געלערנט צו זיין א מבין דבר מתוך

 דבר
 ביידע תשובות זענען ריכטיג 

 ?וואס לערנסטו זיך דערווייל ארויס פון די מעשה .טז
  אז ווען מ'הערט זיך גוט איין קען מען הערן א

 וואונדערליכער ניגון
  אז עס ווערט צוביסלעך אנטפלעקט ווער עס איז

 דער אמת'ער בן המלך
 _________.___________________ 

 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 וישב

ביים דאווענען איז 

הילד החשוב 
צבי אלימלך מנדליאל,

אלע קינדער וואס האבן געווינען די לעצטע וואכן 

קענען דאס אפנעמען אין בן איש חי 54 דירה 11

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". 



 טרעף צען חילוקים צווישן
די צוויי בילדער

הדפסת הגליון נתנדב
לע"נ רבי אברהם יצחק הכהן בן רבי אהרן דוד זצוק"ל 

הבעל דברי אמונה, יארצייט ז"ך כסלו


