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ת ַפאר ַאֶלע ֶלעְכִטיֶגע ִקיְנֶדער, ּבָ ַא גּוְטן ׁשַ

ִדי  ָהאט  ָוואס  ֵווייְסט  ֶווער  ִקיְנֶדער,  ַטייֶעֶרע 

ַנת  ׁשְ ה  ֲחנּוּכָ ִמיט  ייכּות   ׁשַ עְרג  ֶלעְמּבֶ ָטאט  ׁשְ

ָנה תשפ"ג?? תקס"ט - ִמיט אּוַמאן רֹאׁש ַהׁשָ

י ִאיז ֶגעָפאְרן ִאְסרּו ַחג ֻסּכֹות  ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרּבִ

עְרג, ָדאְרְטן ִאיז  ָטאט ֶלעְמּבֶ ָיאר תקס"ח צּום ׁשְ

נֹות ְנָפׁשֹות,  י ֶגעֶווען ִאין ֶגעַוואְלִדיֶגע ַסּכָ ֶדער ֶרּבִ

ֶטער ָהאט ֶגעָהאְלְפן ַאז ֶדער  עְרׁשְ אּון ֶדער אֹויּבֶ

ן ָנאְך ְדַריי ָיאר. ן ֶלעּבְ ִליּבְ י ִאיז ֶגעּבְ ֵהייִליֶגער ֶרּבִ

ת  ְרׁשַ י ִאיז ַאֵהיים ֶגעקּוֶמען ּפַ ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרּבִ

אר  ַאּפָ ָלק תקס"ח אּון  ּבָ

ת  ּבָ עֶטער ׁשַ ּפֶ ים ׁשְ ֳחָדׁשִ

תקס"ט  ָיאר  ה,  ֲחנּוּכָ

ֵהייִליֶגער  ֶדער  ָהאט 

ַא  ֶגעֶווען  ה  ְמַגּלֶ י  ֶרּבִ

אֹויף  ּתֹוָרה  מֹוָרא'ִדיֶגע 

ִזיְך  רּוְפט  ָוואס  ה  ֲחנּוּכָ

ְיֵמי  ֵהם  ה  ֲחנּוּכָ "ְיֵמי 

הֹוָדָאה".

ֶגעֵהייְסן  י  ֶרּבִ ֵהייִליֶגער  ֶדער  ָהאט  ּתֹוָרה  ָנאְכן 

ְלָדִוד  ֲעלֹות  ַהּמַ יר  "ׁשִ פּון  יְטל  ַקאּפִ ֶדעם  ִזיְנֶגען 

ים  ִהּלִ )ּתְ ָרֵאל  ִיׂשְ ָנא  יֹאַמר  ָלנּו  ָהָיה  ׁשֶ ה'  לּוֵלי 

יְטל  ַקאּפִ ֶדער  ָמאל.  ַאַסאְך  ֵזייֶער  א("  קכד, 

ְטן  עְרְשׁ ַבח ְוהֹוָדָאה צּום אֹויּבֶ ט ַארֹויס ַא ׁשֶ ֶגעּבְ

ִאיז  ב"ה  ָגאט  פּוֶנעם  ִהיְלף  ִדי  ט  ִניׁשְ ֶווען  ַאז 

ִסְטָרא  ִדי  ִמיט  ּגֹוִיים  ִדי  ָוואְלְטן  ָלעּונּו'  ּבְ ים  'ַחּיִ

עִדיֶגעְרֵהייט ַחס  ִליְנֶגען ֶלעּבֶ ַאֲחָרא אּוְנז ַאייְנֶגעׁשְ

לֹום. ְוׁשָ

ט  ִניׁשְ ָנה ָהאט ֵקייֶנער  ַהׁשָ ָדאס ָיאר ַפאר רֹאׁש 

רֹאׁש  י'ְנס  ֶרּבִ ִמיְט'ן  ַזיין  ֶוועט  ָוואס  ֶגעוואּוְסט 

דער  
ריינער קוואל

ן ֶגעַדאְווְנט אּון ֶגעָהאְפט אֹויף  ָנה, ִמיר ָהאּבְ ַהׁשָ

ֶדעם  ַדאְנק  ַא  אּון  עֶפער  אׁשֶ ּבַ פּון  ִהיְלף  ֶדער 

יים  ּבַ ִקּבּוץ  ֶהעְרִליֶכער  ְגרֹויֶסער  ַא  ֶגעֶווען  ִאיז 

ן,  ֶמעְנְטׁשְ טֹויֶזעְנֶטער  ֶצעְנְדִליֶגער  ִמיט  י'ן  ֶרּבִ

ֶנֶפׁש  ְמִסירּות  ְגרֹויס  ִמיט  ֶגעָפאְרן  ֶזעֶנען  ִאיְדן 

לֹום  ׁשָ ער ּבְ ָנה ִאיז ַאִריּבֶ ָ י'ן אּון רֹאׁש ַהּשׁ צּום ֶרּבִ

ְלָוה. ְוׁשַ

ְטן  עְרְשׁ ֶיעְצט ִאיז ִדי ַצייט צּו ַדאְנְקן ֶדעם אֹויּבֶ

ַמאְכט  ֶער  ָוואס  ְוִנְפָלאֹות  ים  ִנּסִ ַאֶלע  אֹויף 

ֶטעְגִליך,  ָטאג  אּוְנז  ִמיט 

ַסיי  אּון  ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ ַסיי 

ים  ִנּסִ ִוויִפיל  רּוָחִנּיּות.  ּבְ

ֶיעֶדעם  ִמיט  אִסיְרט  ּפַ

ַאזֹוי  אּוְנז,  פּון  ֵאייֶנעם 

ְלָך  נֹוֶדה  ָזאְגן  ֲחַז"ל  ִווי 

ינּו  ַחּיֵ ֶתָך ַעל  ִהּלָ ּתְ ר  ּוְנַסּפֵ

ְוַעל  ָיֶדָך  ּבְ סּוִרים  ַהּמְ

קּודֹות  ַהּפְ מֹוֵתינּו  ִנׁשְ

ָובֶֹקר  ֶעֶרב  ָכל ֵעת  ּבְ ׁשֶ ְוִנְפְלאֹוֶתיָך  יָך  ִנּסֶ ְוַעל  ְלָך 

ְוָצֳהַרִים.

ל ַחי,  ַמת ּכָ ִפיַלת ִנׁשְ יי ּתְ ת ּבַ ּבָ ַאזֹוי ִווי ִמיר ָזאְגן ׁשַ

ֲהמֹון  ּכַ ה  ִרּנָ ּוְלׁשֹוֵננּו  ם  ּיָ ּכַ יָרה  ׁשִ ָמֵלא  ִפינּו  ִאיּלּו 

יִקים ְלהֹודֹות ְלָך... אּון  יו ְוכּו' ֵאין ֲאַנְחנּו ַמְסּפִ ּלָ ּגַ

ה  ּמָ ּכַ ַאַחת  ַעל  ִמּיּות,  ַגׁשְ ּבְ ָנאר  ֲאִפילּו  ִאיז  ָדאס 

ל ַקל ָוחֶֹמר ִאין רּוָחִנּיּות  נֹו ׁשֶ ן ּבְ ה ַקל ָוחֶֹמר ּבֶ ְוַכּמָ

אְפן  אׁשַ ּבַ ִאיז  אּוְנז  פּון  ֵאייֶנער  ֶיעֶדער  ָוואס 

ּתֹוָרה  ׁשֹוְמֵרי  ֶזעֶנען  ַאֶלע  ִמיר  ִאיד,  ַא  ֶגעָוואְרן 

ְטן אּון  עְרְשׁ ן ִאיֶנעם אֹויּבֶ ּוִמְצוֹות אּון ִמיר ְגֵלייּבְ

ן ֱאמּוַנת ֲחָכִמים,  ּה אּון ִמיר ָהאּבְ ּלָ ל ַהּתֹוָרה ּכֻ ִאין ּכָ

בס"ד  

 דעםדעם רבינ'ס רבינ'ס    

ליכטליכט            
ַאֶייעֶרע ִקיְנֶדער ָזאְלט ִאיר מֹוִדיַע ַזיין 

ָוואס ָּדא ָהאט ִזיְך ִּגיָטאן )שיהר"ן ר"ט(
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ַכח ...  ַמד ַאף ִאם ׁשָ ּלָ ֶ ל ַמה ּשׁ יִרין ֶאת ָהָאָדם ּכָ ָעִתיד ַמְזּכִ ּלֶ ְוַדע ׁשֶ
תֹוָרה  ה ָיָמיו ּבְ ֵרי ַהְמַבּלֶ מֹות.... ַאׁשְ ׁשָ ר ַהּתֹוָרה ִהיא ְלַהּנְ י ִעּקַ ּכִ

ה: )שיחות הר"ן כ"ו(, ַוֲעבֹוָדה              ַהְרּבֵ

ֶריָך ַאז ִדי ֶלעְרְנְסט ְפַלייִסיג  ַאׁשְ
ַטאְרק  ַווייל ָדאס ִאיז ֶדער ִעיָקר! ׁשְ

ִזיְך ַווייל ֵקיין ֵאיין ָוואְרט פּון 
ט ַפאְרלֹויְרן ֶלעְרֶנען ֶוועְרט ִניׁשְ

ער  י, ִאיְך ַחְזר ִאיּבֶ ֶרּבִ
ַניֹות,  ַאזֹוי ִפיל ִדי ִמׁשְ

אּון ִאיְך ֶגעֶדעְנק 
יים  ט ּבַ ָגאְרִניׁשְ

ַפאְרֶהער....



ֶגעָוואְרן  ִנְתעֹוֵרר  ַאזֹוי  ִאיז  ֶמעְנְטׁש  ֶדער 
ֶער  ַאז   - ִרּקּוִדים  ִדי  פּון  ֲחתּוָנה,  ִדי  פּון 
ֶטעְלט, ֶער ָהאט  ָהאט ָדאס ָגאר אֹויְפֶגעׁשְ

ָדאס ֶגעַמאְכט, ֶדעם ַמֲעַמד!

ִנְתעֹוֵרר  ֶער  ִאיז  ָדאס  ֵטייְסט?  ַפאְרְשׁ
ֶגעָוואְרן פּון ִדי ִרּקּוִדים!

~~~

פּון  ַטאְמט  ֶגעׁשְ ָהאט  יל  ּכִ ַמׂשְ ֶדער 
ּדֹורֹות פּון אּוְנֶזעֶרע ֲחִסיִדים, ֶער ְפֶלעְגט 
ִזיְך  ָהאט  ֶער  ָנאר  אּוְנז,  יי  ּבַ ַדאֶוועֶנען 

ָלה. ּכָ ט ִאין ַהׂשְ ַאַרייְנֶגעַכאּפְ

ייכּות צּו ַאֶזעְלֶכע  ט ֶגעֶווען ׁשַ ֶער ִאיז ִניׁשְ
ֵרייד - ַאז ִאיְך ָזאל ֶווען ֵגיין צּו ִאים ָזאְגן: 
ָוואְלט   - 'ן'  ֵלייּבְ ֶהעְרׁש  ַפאר  עס  ֶעּפֶ 'ִגיּב 
ן - 'ָזאל ֶער  ט ֶגעֶגעּבְ ֶער ֶווען ִמיר ָגאְרִניׁשְ
ֶגעָזאְגט,  ִמיר  ֶער  ָוואְלט  עְטן'  ַאְרּבֶ ֵגיין 
ער ַאז ֶער ִאיז ֶגעֶווען אֹויף ִדי ֲחתּוָנה  ָאּבֶ
ֶער  ָהאט  ֶגעֶזעְהן,  ָדאס  ָהאט  ֶער  אּון 

'ן. ֶגעַמאְכט ַא ַמֲעַמד ַפאר ֶהעְרׁש ֵלייּבְ

צּו   - ִרּקּוִדים  ַאֶזעְלֶכע  ֵהייְסט,  ָדאס 
ָוואְרט  ִמין  ַאַזא  ָזאְגן  אּון  ֶוועְרן  ִנְתעֹוֵרר 
ָוואְסַפאַרא  ֵטיין  ַפאְרׁשְ ׁשֹוין  ֶקעְנְסטּו   –
ִאיז  ֶעס  ֶגעֶווען,  ִאיז  ָדאְרְטן  ִרּקּוִדים 
ֶגעֶווען ַא ֶלעְכִטיֶגע ַנאְכט! ַאה, ָדאס ִאיז 
ָיאר,  פּוְפִציג  ִאין  ֶעְטִליֶכע  פּון  ה  ַמֲעׂשֶ ַא 

ט ָנאְך ַאַזא ֲחתּוָנה! ִאיְך ֶגעֶדעְנק ִניׁשְ

~~~

אֹויְפָמאְרְגן פּון ִדי ֲחתּוָנה
ת  ּבָ ׁשַ ְפַרייָטאג,  ֶגעֶווען  ִאיז  ה  ֻחּפָ ִדי 
ׁשּול  ִאין  ֶגעקּוֶמען  ֶמען  ִאיז  ִאיְנֶדעְרְפִרי 
ִאין  ַטאֶנען  ֶגעׁשְ ִאיז  עֹוָלם  ֶדער  ַאַריין. 
ָאְנֶגעָטאן  ָהאט  ֵלייּב  ֶהעְרׁש  אִליׁש,  ָפּ

ָדאְרְטן ִאיז ֵזייֶער ְפֵרייִליְך ֶגעֶווען... #2
ֵלִוי  ר'  פּון  ֶגעְפֶרעְגט  ָהאט  ֶמען  ֶווען 
ִיְצָחק וואּו ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ְפֵרייִליֶכער ִדי 
ֲחתּוָנה? ִאין אּוַמאן ָאֶדער ַהייְנט ִאין ֶאֶרץ 

ָרֵאל:  ִיׂשְ

ְפֵרייִליְך;  ֶגעֶווען  ָדא  ִאיז  ִוויל  ֶמען  "ַאז 
ֶגעֶווען  ָדאְרְטן  ִאיז  ִוויל  ֶמען  ַאז  ער  ָאּבֶ
ְמָחה  ׂשִ ַאְנֶדער  ַאן  ִאיז  ֶעס   - ְפֵרייִליְך 

ֶגעֶווען."

~~~

ַמיין  פּון  ֲחתּוָנה  ִדי  יי  ּבַ
ל  ֶהעְרׁשְ י  ֶרּבִ ָוואֶגער  ׁשְ
ֶגעֶווען  ִאיז  ל,  ִליּפְ ֵלייּב 
ִטיְקל  ׁשְ ַא  ֵאייֶנער 
ְפֶלעְגט  ֶער  יל,  ּכִ ַמׂשְ
ֶער  אּוְנז,  יי  ּבַ ַדאֶוועֶנען 
אּון  ייַנאְכט  ּבַ עֶטער  ּפֶ ׁשְ ֶגעקּוֶמען  ִאיז 
ֶמען ָהאט ַאזֹוי ֶגעַטאְנְצט - אּון ֶער ָהאט 
ָוואְסַפאַרא  ִמיט  ַטאְנְצן  ָדאס  ֶגעֶזעְהן 
ְמָחה ָהאט ֶער ִזיְך ָאְנֶגערּוְפן: 'ֶהעְרט ִזיְך  ׂשִ
ַאיין; ִאיר ַטאְנְצט, אּון ָמאְרְגן ִאיְנֶדעְרְפִרי 
ן ָוואס צּו ֶעְסן,  ט ָהאּבְ ֶוועט ֶדער ָחָתן ִניׁשְ
ְרָנָסה  ִטיְקל ּפַ ַדאְרף ֶמען ֶזען צּו ַמאְכן ַא ׁשְ
ַפאר ֶדעם ָחָתן.' ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט: ֶדעם 

ט ֶער. ְטן ְסכּום ֶגעְלט ִגיּבְ ֶעְרׁשְ

ֶדעְרָנאְך ָהאט ֶמען ׁשֹוין ָדאְרְטן ֶגעַמאְכט 
ַפאר  ן  ַאֶוועְקֶגעֶגעּבְ אּון  ֶגעְלט  ְסכּום  ַא 
אּוְנֶזעֶרע  פּון  )ֵאייֶנער  ִתי'ס  ּבְ ׁשַ ים  ַחּיִ
ִאים  ָהאט  ֶער  אּון  אּוַמאן(  ִאין  ַלייט 
ַא  פּות  ּתָ ׁשֻ ִדי  פּון  ָדאְרְטן  ן  ַארֹויְסֶגעֶגעּבְ

ן! ִטיק ַצייט אֹויף צּו ֶלעּבְ ׁשְ

  
  דעםדעם

רבי'נסרבי'נס לייט לייט
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ָאְנֶגעְגֵרייט ִדי ְיׁשּוָעה
ַּפאְרק,  ָּבאָרא  ַקיין  ֶגעָפאְרן  ֵאייְנָמאל  ֶזעֶנען  אּוְנז 

ִדי  ִאין  ְׁשֶווער  ֵזייֶער  ִאיז  ֶעס  ַאז  ֶגעוואּוְסט  ָהאְּבן  אּוְנז 

ֶגעִדיְכֶטע ָּבאָרא ַפאְרֶקער ַגאְסן צּו ְטֶרעְפן ַא ְּפַלאץ צּו 

ַּפאְרִקיְרן ִדי ַקאר, ֶעס ֶקען ֶנעֶמען ֵזייֶער ַלאְנג ִּביז ֶמען 

ַאַסאְך  ִדי ַקאר.  ַאֶוועְקְׁשֶטעְלן  ְּפַלאץ צּו  ַא  ְטֶרעְפן  ֶקען 

ָמאל ְטֶרעְפט ֶמען ֵזייֶער ַא ַווייֶטע ְּפַלאץ צּו ֵלייְגן ֶדעם 

אֹויָטא אּון ֶמען ַדאְרף ֵגיין ַא ַלאְנֶגע ֶוועג צּוִפיס, ָהאְּבן 

ַּפאְרק  ָּבאָרא  צּו  ָמאְנִסי  פּון  ֶוועג  אֹויְפן  ַקאר  ִאין  אּוְנז 

ֵהייִליְגן  ֶדעם  ֶגעֶּבעְטן  אּון  ֶגעַדאְווְנט  ְׁשַטאְרק  ֵזייֶער 

ַּבאֶׁשעֶפער אּוְנז ָזאְלן ְטֶרעְפן ַא ְּפַלאץ צּו ַּפאְרִקיְרן ֶדעם 

אֹויָטא ְׁשֶנעל אּון ְגִריְנג.

ַאזֹוי ִווי ִמיר קּוֶמען ָאן ִאין ָּבאָרא ַּפאְרק צּו ִדי ַגאס וואּו 

ַקאר  ַאְנֶדעֶרער  ַאן  ַהֵׁשם  ְּבֵעֶזר  ָהאט  ֵגיין,  ַדאְרְפן  ִמיר 

ָהאְּבן  ִמיר  אּון  ָנאז  אּוְנֶזער  פּון  ָפאְרְנט  ַארֹויְסֶגעָפאְרן 

ְקָלאר ֶגעֶזען ִווי ֶדער אֹויֶּבעְרְׁשֶטער ֶהעְרט אֹויס ְּתִפּלֹות 

פּון ִאיִדיֶׁשע ִקיְנֶדער אּון ֶגעַהאט ַא ַּבאְקֶוועֶמע ַּפאְרִקיְנג 

ַפאר ִדי ַקאר. 

ֹמֶׁשה ִיְׂשָרֵאל ָמאְנִסי

ִקְרַית  ִאין  וואֹוין  ִאיְך  ְיַׁשְעָי'ה.  ֹמֶׁשה  ֵהייס  ִאיְך  גּוְטן,  ַא 

יֹוֵאל. 

ִדי ָוואְך זּוְנָטאג ָהאט ֶגעְׁשֵנייט אּון ִמיר ָהאְּבן ֶגעַדאְרְפט 

ָאֶּבער  ַּבייַנאְכט,  ַאֵזייֶגער  ַאְכט  ְׁשָטאט  ִאין  ַאַרייְנָפאְרן 

ַאזֹוי ִווי ָנאְרַמאל ֶווען ֶעס ַפאְלט ַא ְׁשַטאְרֶקע ְׁשֵניי ֶקען 

ֶגעֶּבעְטן  ְׁשַטאְרק  ֵזייֶער  ִמיר  ָהאְּבן  ָפאְרן,  ִניְׁשט  ֶמען 

ָזאל  ֶעס  ַאז  ָטאג  ַגאְנְצן  ֶדעם  ְּבֶמֶׁשְך  אֹויֶּבעְרְשְׁטן  ֶדעם 

מיין מיין 
מעשה'לעמעשה'לע

דער באשעפער באווייזט וואונדער
פאר זיינע ליבע קינדער

ֶקעֶנען  ָזאְלן  ִמיר  אּון  ְׁשֵניי  ְׁשַטאְרֶקע  ַקיין  ַזיין  ִניְׁשט 

ָהאט  אֹויֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ְׁשָטאט, ב"ה  ִאין  ַאַרייְנָפאְרן 

אֹויְסֶגעֶהעְרט אּוְנֶזעֶרע ְּתִפּלֹות אּון ְס'ִאיז ִניְׁשט ֶגעֶווען 

ַא ְׁשַטאְרֶקע ְׁשֵניי אּון ִמיר ֶזעֶנען ִאין ַא ַמָזל'ִדיֶגע ָׁשָעה 

ִמיט  ָנאר  ְּבָׁשלֹום,  צּוִריְקֶגעקּוֶמען  אּון  ַארֹויְסֶגעָפאְרן 

ְּתִפָּלה.

ִליק ִמיט ַא ִריְכִטיֶגע ּבְ
ַמיין ַמאֶמע ָהאט ִמיר ַּבאְׁשֶטעְלט ַא ַצייט צּו ֵגיין צּום 

ִאיְך  ַאז  ַּבאְקָלאְגט  ִזיְך  ָהאּב  ִאיְך  ַווייל  ָדאְקֶטער  אֹויְגן 

ֶזע ִניְׁשט גּוט, אּון ִזי ָהאט ִמיר ַּבאְׁשֶטעְלט ַא ַצייט אּון 

ְּפָראְּבֶלעם  ֶדער  ַהֵׁשם.  ָּברּוְך  ָאְנֶגעקּוֶמען  ִאיז ׁשֹוין  ֶעס 

ִאיז ֶגעֶווען ַאז ְס'ִאיז ֶגעֶווען ִאין ַא ַווייֶטע ְּפַלאץ, ָהאט 

ַמיין ַמאֶמע ִניְׁשט ֶגעוואּוְסט ִוויַאזֹוי ֶמען קּוְמט ָדאְרְטן 

ֵגייט ַארֹויף  ִזי  ַא ָּבאס אּון  ִזי ָהאט ַארֹויף אֹויף  ָאן אּון 

ִזי קּוְמט ִניְׁשט ָאן  ִזי ֶזעט צּום סֹוף ַאז  אֹויְפן ָּבאס אּון 

ִאין ֶעְרֶגעץ. 

ֵאייֶנעם  ֶגעְפֶרעְגט  אּון  ְסַטאְנִצֶיע  ַא  ַּביי  ַאָראּפ  ִזי  ִאיז 

ַווייֶטער  ָאֶּבער  ֶגעָזאְגט,  ִאיר  ִזי  ָהאט  ֵגייט  ֶמען  וואּו 

ָהאט ֶמען ִזיְך ַפאְרְּפָלאְנֶטעְרט אּון ֶמען ִאיז ִאין ֶעְרֶגעץ 

ִניְׁשט ָאְנֶגעקּוֶמען ִּביז ִאיְך ָהאּב ִזיְך ֶגענּוֶמען ֶּבעְטן ֶדעם 

אֹויֶּבעְרְשְׁטן ַאז ֶמען ָזאל ָאְנקּוֶמען צּום ִציל אּון ַאֶלעס 

ָזאל ָפאְרן ִווי ֶגעְּפַלאְנט.

ְס'ָהאט  אּון  ְׁשֶּפעט  ֵזייֶער  ֶגעֶווען  ׁשֹוין  ִאיז  ַצייט  ִדי 

אּוְנֶזער  ַפאְרַּפאְסן  ֵגייט ׁשֹוין  ֶמען  ַאז  ׁשֹוין אֹויְסֶגעֶזען 

ַּבאְׁשִטיְמֶטע ָׁשָעה, ֶעְנְדִליְך ָנאְך ַא ַהאְלֶבּע ָׁשָעה ֶזעֶנען 

צּו  ֶגעְגֵרייט  ׁשֹוין  ִזיְך  ָהאְּבן  אּוְנז  אּון  ָאְנֶגעקּוֶמען  ִמיר 

ַּבאְׁשֶטעְלן אֹויְפן ְּפַלאץ ַא ַנייֶע ֶעּפֹויְנְטֶמעְנט ַווייל אּוְנז 

אּוְנֶזער  צּו  ָאֶּבער  ֶדעְרֵלייְגט,  ִמְּסָתָמא  ׁשֹוין  ֶעס  ָהאְּבן 

ְגרֹויֶסער  ַא  ָטאג  ֶיעֶנעם  ִאין  ֶגעֶווען  ִאיז  וואּוְנֶדער 

ִאיֶּבעְרְפלּוס פּון ֶמעְנְטְׁשן אּון אּוְנז ָהאְּבן ָנאְך ֶגעַהאט ַא 

ַהאְלֶבּע ָׁשָעה צּו ַוואְרְטן.
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ִנים ַקְדמֹוִנּיֹות  ה –ִסּפּוֵרי ַמֲעִשּיֹות ִמש ָּׁ ן א"י ַמֲעשֶׂ ְך ִמבֶׂ לֶׂ ן מֶׂ ה ּובֶׂ ִנְתַחְלפּו ִשְפחָּׁ  (3) שֶׂ

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

אט ְפִריה ֶדער ִאין     אן קּוק א   ֶער ָה אט. ִגיָט ן ֶער ָה עְה ֶז ז. ִגי י א   ִד

מֹות ן ְבֵה ֵטייֶע ט ְש אהְנ אּפ ֶער ִאיז. ִאים ֶלעִבין ָנ ָר . בֹוים ֶדעם פּון א 

ן ִאיז אּון ֶגע אְנ ג  אִּפין ֵזיי ִגי ר ֵזיי ֶזעֶנען. ח  וייֶטע ן ו  לֹויִפי ְט ְנ  א 

ואִרין אְך ֵזיי ֶער ִאיז ִגיָו ן ָנ ֶגע אְנ ג  וייֶטער ִגי ר ֶזעֶנען ֵזיי אּון. ו  וייֶטע  ו 

ן לֹויִפי ְט ְנ ואִרין א   . ִגיָו

אִבין ְבֵהמֹות ִדי אּון     יְך ָה ט ִגיפּוֶנען ִז אְר ס ָד ז ֶעֶּפע א ִסין צּו ְגָר . ֶע

אִבין ט ִזיְך ֵזיי ָה ְל ֶטע אֶסען ִגיְש אְך ֶער ִאיז. ּפ  ן ָנ ֶגע אְנ ג  ִּפין ֵזיי ִגי א . ח 

וייֶטער ֵזיי ֶזעֶנען ן ו  ִפי לֹוי ְט ְנ ואִרין א  זֹוי אּון ִגיָו ר ִאיז א  ְלץ ֶע  ֵזיי א 

אְך ן ָנ ֶגע אְנ ג  ן ֵזיי אּון ִגי לֹויִפי ְט ְנ ר א  ט ֶע י ֵגיי ר ֵזי וייֶטע אְך ו  י אּון ָנ  ֵזי

ן לֹויִפי ְט ְנ  . א 

ן ֵזייֶער ִאין ִגיקּוֶמען ַאַריין ִאיז ֶער ִביז     ְט ְכ יִדי ְלד ִג א ו יין ו  ר  . א 

ואס ן ָו ִטי אְר ן ִאיז ָד ען שֹוי ת ִגיֶוו יֹו ואס ח  י ָו אִבין ֵזי אר ָה א ֵקיין ָג  מֹוָר

ר ִניט א יין פ  ן ֵק ְטְש ִרין ֶמעְנ וא י ָו ן ֵזי ט ֶזעֶנע ויי ישּוב ֶדעם פּון ו   אּון. ִי

ִרין ִוויֶדער ֶסע וא ט ִגיָו ְכ א אט ֶער אּון. נ  ט ָה אס ִגיֶהעְר ל ָד י ִווי קֹו  ִד

יֹות ן ח  ֶמע אט ֶער אּון. ְברּו ר ִזיְך ָה ן ֵזייֶע אִקי  .ִגיְשָר

ט ֶסע ִווי ֶדעְרֶזעְהן ֶער ָהאט ֶדעְרַווייל      אְר ן ָד אֶנע ט   ִגיְש

ר ער א   ֵזייֶע ף ֶער ִאיז. בֹוים ְגרֹויֶס רֹוי ם אֹויף א  ר ִווי. בֹוים ֶדע ז ֶע  ִאי

רֹויף ט ֶסע .ֶדעְרֶזעְהן ֶער ָהאט .בֹוים ֶדעם אֹויף א  ְג ט ִלי אְר ן ָד  ֵאיי

ְטש אט. ֶמעְנ ן ִזיְך ֶער ָה אְק ְרְשָר אר. ֶדע ט פּון ָנ עִגין ֶדעְס אט. ֶוו  ָה

ָאה ֶער ָנ אט ה  ת. ִגיה  מ  ְח ר מ  אט ֶע א ָה ן א   ִגיפּוֶנען ָד ְטְש  . ֶמעְנ

אס ֵאייְנס ִגיְפֶרעְגט ִזיְך ֵזיי ָהאִבין    ְנֶדעֶרע ָד וער א  טּו ֶו  א  . ִביְס

ְטש ר. ֶמעְנ טּו ֶווע ְטש א  . ִביְס ט פּון. ֶמעְנ ואֶנע טּו ו  ְס ְמ ֶהער קּו . א 

אט ם ֶער ָה ט ִאי ט ִני ְל א ן ִגיָוו ִלי ֵציי ואס ֶדעְר ם ִמיט ָו אט ִאי  ִזיְך ָה

אן ִאיֶבער   .ִגיָט

ְך .ִגיֶעְנֶפעְרט ִאים ֶער ָהאט     אְר מֹות ִדי ָד אב ִאיְך ָוואס ְבֵה  ָה

אֶסעט מֹות ְצֵווי ֶזעֶנען. ִגיּפ  ן ְבֵה ֶגע אְנ ג  אְר ֶהער פ  ְך אּון. א  ם דֹוְר  ֶדע

ר ִאיְך ִבין ֶהע ֶנעם ִגיְפֶרעְגט ִוויֶדער ֶער ָהאט .ִגיקּוֶמען א   ֶיע

ן ְטְש ואס ֶמעְנ אט ֶער ָו ט ִגיפּוֶנען ָה אְר ף ָד ם אֹוי ן. בֹוים ֶדע  פּו

ואֶנעט טּו ו  ְס ְמ ֶהער קּו אט. א  ט ִאים ֶער ָה ֶפעְר ְט ֶהער ִבין ִאיְך. ִגיֶעְנ  א 

ְך ִגיקּוֶמען ד ֶדעם דֹוְר ואִרין. ֶפעְר אב ִאיְך ָו ן ָה ְט  . ֶפעְרד א   אֹויף ִגיִרי

אס ִאיז .ָאְפרּוֶען ִגיְשֶטעְלט ִמיְך ִאיְך ָהאב     ד ָד  ֶפעְר

ן ֶגע אְנ ג  אְר ְלד ִאין פ  וא יין ו  ר  אב. א  אְך ֶעס ִאיְך ָה ט ָנ אְג אל ִאיְך ִגָי  ָז

אִּפין ֶעס אס אּון. ח  עְרד ָד וייֶטער ִאיז ֶפ ן ו  לֹויִפי ְט ְנ ואִרין א   . ִגיָו

אִבין .ַאֶהער ִגיקּוֶמען ִבין ִאיְך ִביז     ן ֵזיי ָה ט ִזיְך ְצִוויְש ְכ א מ  . ִגי

ז ִלין ֵזי א  ן ִזיְך ָזא ִטי ְל א אִבין ֵזי אּון. ֵאייֶנעם ִאין ה  ט ָה מּוְס ִגיְש . ָאְּפ

ז לּו א  ִפי ז א  ִלין ֵזיי א  ֶמען ֶווע יין ִישּוב ִאין קּו ר  ִלין א  א י ָז י  אֹויְך ִזיְך ֵז

ן ִטי ְל א  . ֵאייֶנעם ִאין ה 

ֶדע ִגיֶנעְכִטיְגט ִאיֶבער ָדאְרט ָהאִבין ֵזיי אּון      י אּון ֵביי י  ֵז

אִבין ט ָה אְר טִג  ָד אס יֶהעְר ל ָד יֹות ִדי פּון קֹו י ח  י ִוו אִבין ֵזי ט ָה ְמ ְברּו  ִגי

אִבין אּון ן ֵזייֶער ָה ְג ְשִרי  .ִגי

אט .ָטאג ַאֶקעִגין      ט ֶער ָה יֶער ִגיֶהעְר ֶטער ְגרֹויס א   ֵזי ְכ ֶלע  ַחא) ִגי

ן ִאיֶבעִרין( ַחא ַחא אִרי ְלד ָג א ו לֹוֶמר) ו  ֶטער ֶדעם פּון קֹול ָדאס כְּ  ִאיז ִגיֶלעכְּ

ֶגען ד ֶדעם ָגאר ִאיֶבער ִגיַגאנְּ ואִרין( ַוואלְּ ֶער ִגיֶווען ֶסע ָו  ְגרֹויס א   ֵזיי

ֶטער ְכ ֶלע  . ִגי

אט בֹוים ֶדער ִביז    ט ָה ֶטעְר ל ֶדעם פּון ִגיִצי ם פּון קֹו  ֶדע

ֶטער ְכ ֶלע ז ֶער אּון. ִגי יֶער ִאי י ר ֵז ן ֶדע אִקי ן ְשָר ואִרי אט אּון ִגיָו  ָה

ד ְגרֹויס ח  אט ּפ  ן ִגיה  ְרפּו  .ֶדע

ְגט ַאְנֶדעֶרער ֶדער ִאים ָהאט     א ָז ַהיינּו) ִגי ׁש ֶדער דְּ  ָהאט ֶער ָוואס ֶמענְּ

ט ִגיפּוֶנען אב ִאיְך( בֹוים ֶדעם אֹויף ָדארְּ אר שֹוין ָה ד ֵקיין ָג ח  ט ּפ  ן ִני  ֶדעְרפּו

ואִרין ג ִאיְך ָו ִטי ְכ א ֶנע ֹוין ָד ָמה ש ט כ  ְכ ז . ֶנע ֶלע ִאי ט א  ְכ א זֹוי נ  י. א   ִוו

ט ֶסע ְמ ט קּו אהְנ אג צּו ָנ ט. ָט אס ֶמען ֶהעְר ר ָד ֶטע ְכ ֶלע ֶלע ִביז. ִגי  א 

ִרין ֵבייֶמער ן אּון ִציֶטע י  . ִזיְך ְטֶרעִס

אט אּון ִגיְשָראִקין ֵזייֶער ִזיְך ֶער ָהאט      ט ָה ְג א  צּום ִגיָז

ן ְנֶדעִרי ע א  אט ֶס ם א   ָה ז ָּפִני א א  אס ִאיז ָד ט ָד י פּון ָאְר יט ִד י לֹוֶמר) ל   כְּ

ִדים ִדי פּון ואִרין( ׁשֵׁ ט ִישּוב ִאין ָו אר ֶמען ֶהעְר זֹוי ִניט ָג  ֵאיין א 

ֶטער ְכ ֶלע ואִרין ִגי אט ֶווער ָו ט ָה ֶטער א   ִגיֶהעְר ְכ ֶלע אר אֹויף ִגי ר ָג  ֶדע

ט ְל  .ֶווע

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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אִבין .ָטאג ֵתיֶכף ִגיָוואִרין ִאיז ֶדעְרָנאְך       יי ָה ּוק א   ֵז אן ק . ִגיָט

אִבין ן ֵזי ָה ֶזעְה י. ִגי מֹות ִד ע ְבֵה ייֶנ ן ז  יֶע ֵטי אס אּון. ְש ן ֶפעְרד ָד  פּו

ן אֹויְך ִאיז ֶיעֶנעם אֶנע ט  אּפ ֵזיי ֶזעֶנען. ִגיְש ָר ן א  ֶגע אְנ ג  אִבין אּון. ִגי  ָה

ן ִבי ִגיהֹוי אְך ָאְנ ּו ָנ אִגין צ אְך ֶדער. ָי י ָנ מֹות ִד ער אּון ְבֵה אְך ֶד ם ָנ  ֶדע

 . ֶפעְרד

ֶנען ְבֵהמֹות ִדי אּון      ן ֶזע לֹויִפי ְט ְנ ר א  וייֶטע ט ֶער אּון ו  ְג א אְך ָי  ָנ

כּו נ  ' ְו זֹוי אּון. ל"כ  ר ֶדער א  ֶדעֶרע ְנ ט א  ְג א ְלץ ָי אְך א  אס ָנ ד ָד  אּון ֶפעְר

אס ט ֶפעְרד ָד לֹוְפ ְט ְנ ְלץ א  ן ֶזעֶנען ֵזיי ִביז א  ֶגע אְנ ג  אְר ער פ  ן ֵאייֶנ  פּו

ן ֶדעם ְנֶדעִרי ר אּון. א  ע ן ֶדער פּון ֵאייֶנ ִרי ְנֶדע אט א   ִניט שֹוין ָה

ט אּוְס  .ְגוו

ַהיינּו) ִגיפּוֶנען ֶער ָהאט ֶדעְרַווייל      ֶעס ָהאט ֶער ָוואס ֶמֶלְך ֶבן ֶדער דְּ

ט ָנאְך מֹות ִדי ָנאְך ִגָיאגְּ הֵׁ אק א  ( בְּ ט ִמיט ז  ן. ְברֹוי אס אּו ז ָד י ִאי א  וְד ו  ר ְב ייֶע  ֵז

ָבר א   ִאין ָחשּוב אט. ִמְד ר ָה ם ִגינּוֶמען ֶע אק ֶדע ף ז  י אֹוי ֵלייֶצעס ִד . ְּפ

אְך ִאיז אּון ן ָנ ֶגע אְנ ג  מֹות ִדי ִגי  .ְבֵה

ן ֵאיין ַבאֶגעִגיְנט ֶער ָהאט ֶדעְרַווייל     אט. ֶמעְנְש ן ִזיְך ֶער ָה  ִאי

ָלה ֶדער ן ְתִחי אִקי עְרְשָר אר ֶד ט פּון ָנ ִגין ֶדעְס ט ֶווע אְר אט. ָפ ר ָה  ֶע

ל ִביְס ָאה א  ָנ אט ה  ל. ִגיה  ויי אט ֶער ו  א ָה יין ִגיפּוֶנען ָד ן ֵא  . ֶמעְנְש

טּו ִווי .ֶמעְנש ֶדער ִגיְפֶרעְגט ִאים ָהאט     ְס ְמ ֶהער קּו ט. א  א  ָה

ִריק ֶער ט צּו ְג ֶרע ן ֶיעֶנעם ִגיְפ טּו ִווי. ֶמעְנְש ְס ְמ ֶהער קּו אט א   ִאים ָה

ט ֶמעְנש ֶיעֶנער עְר יֶעְנֶפ ייֶנער ִווי ָלׁשֹון ַא  ִמיט) ִאיְך ִג ט אֵׁ ֶדערְּ ִווינְּ ( ִזיְך ַפארְּ

ייֶנע ן מ  ִרי ֶטע ְל ייֶנע אּון. ֶע ֶטעִריְנס מ  ְל ן ֶע ֶטעִרי ְל א ֶזעֶנען. ֶע גּוָדל ָד  ְמ

ואִרין  . ִגיָו

ן .ַאֶהער קּוְמְסטּו ִווי. דּו ָאֶבער      ואִרי ר ָו ֶהע ט א  ְמ אר קּו  ָג

ש ֵקיין ם פּון ִניט ֶמעְנ שּוב ֶדע אט. ִי ְך ֶער ָה יֶער ִזי ן ֵזי אִקי ְרְשָר . ֶדע

ואִרין אט ֶער ָו ן ָה אֶנע ט  אְרְש ז. פ  אס א  אר ִאיז ָד ְטש ֵקיין ָג ְנ . ִניט ֶמע

ואִרין ט ֶער ָו ְג א ז ָז ייֶנע א  ן ז  ֶטעִרי ְל א ֶזעֶנען ֶע ל ָד גּוָד ואִרין ְמ  אּון. ִגיָו

ְטש ֵקיין ט ִישּוב ֶדעם פּון ֶמעְנ ְמ אר קּו ֶהער ָג  .ִניט א 

ז ַפאְרְשַטאֶנען ֶער ָהאט       אס א  אר ִאיז ָד . ִניט ֶמעְנש ֵקיין ָג

אר ט פּון ָנ ִגין ֶדעְס אט ֶווע ם ֶער ָה אר ִאי אן ִניט ָג אט ֶער אּון ִגיָט  ָה

ב ִאים ֵר ַהיינּו) ִגיֶווען ְמק  ׁש ֶדער דְּ ד ֶדעם פּון ֶמענְּ יין ָהאט ַוואלְּ ץ ׁשּום קֵׁ ֶלעכְּ  ִניט ׁשְּ

ֶגען ָנאְך ִאיז ֶער ָוואס ֶמֶלְך ֶבן ֶדעם. ִגיָטאן מֹות ִדי ָנאְך ִגיַגאנְּ הֵׁ  (בְּ

אט ַוואְלד ֶדעם פּון ֶמעְנְטש ֶדער אּון       ם צּו ָה ט ִאי ְג א ָז . ִגי

ואס א טּוְסטּו ָו ט ִאים ֶער ָהאט ָד ְטֶפעְר ט ֶער. ִגיֶעְנ ְג א אְך ָי  ִדי ָנ

מֹות אט. ְבֵה ן ִאים צּו ֶמעְנש ֶדער ִזיְך ָה ִגירּוְפ ֹוין ֶהער ָאְנ אְך אֹויף ש  ָנ

אִגין ֶנע ָי יי  .ֲעוֹונֹות ד 

 ֲעוֹונֹות ַדייֶנע ָנאר. ִניט ְבֵהמֹות ֵקיין ָגאר ִאיז ָדאס ָוואְרן   

 ָאפ שֹוין ָהאְסט דּו. שֹוין ִגינּוג. ַארּום ַאזֹוי ִדיְך ֶעס ִפיִרין

לֹוֶמר) ַדייִניֶקע ָדאס ִגינּוֶמען ָראף ַדיין כְּ טְּ טּו ׁשְּ  (ִגינּוֶמען ָאּפ ׁשֹוין ָהאסְּ

ט ייְנ ער ה  ֹוין ֶה ף ש אְך ֵזי אֹוי אִגין צּו ָנ ם. ָי ר ִמיט קּו ּו. ִמי ט  ֶוועְס

יין צּו קּוֶמען אְך ד   .ז 

אט ֶער אּון .ִגיַגאְנֶגען ִאים ִמיט ֶער ִאיז       א ָה אט מֹוָר  ִמיט. ִגיה 

ּו ִאים ן צ ייִדי ּו אּון ֵר ן צ ִגי ֶרע ם ְפ ס ִאי ן ֶעֶּפע ואִרי זֹוי ָו . ֶמעְנש א   א 

אֶמער ט ָט אס אֹויף ֶער ֶעְפְנ ל ָד ם ֶוועט אּון מֹוי ן ִאי ֶגע ִליְנ ְנְש יי . א 

אְך ִאים ֶער ִאיז ן ָנ ֶגע אְנ ג   .ִגי

ואס .ַחֶבר ַזיין ַבאֶגעִגיְנט ֶער ָהאט ֶדעְרַווייל        אט ֶער ָו  ָה

אְך ט ָנ ְג א אס ִגָי אט ֶער ִווי ֵתיֶכף אּון. ֶפעְרד ָד ן ִאים ָה ֶזעְה עְר אט. ֶד  ָה

ם ֶער ף ִאי ויְנק ֵאיין ֵתיֶכ אן ִו ָט ז. ִגי אס א  אר ִאיז ָד ן ָג ְטש ֵקיי עְנ  ִניט ֶמ

ט אּון ְס אְל אר ִאים ִמיט ָז יט ָג ן ִנ ֶלע אְנְד ואִרין. ה  אס ָו אר ִאיז ָד ן ָג  ֵקיי

ְטש  . ִניט ֶמעְנ

אט אּון .ִגיַגאְנֶגען ֵתיֶכף ִאיז אּון     אס ִאים ָה יין ָד ט א  ְמ  ִגירֹוי

יין אֹויֶער ִאין ר  ז. א  אס א  אר ִאיז ָד כּו ִניט ֶמעְנש ֵקיין ָג  (ל"ַכנַ )' ְו

ל יי ו אט ֶדעְרו  ק א   ֶיעֶנער ָה אן קּו ַהיינּו) ִגיָט ׁש ֶדער דְּ ד ֶדעם פּון ֶמענְּ  (ֶפערְּ

אט ֶער .ִגיֶזעְהן ֶער ָהאט   אק ֵאיין ָה ט ִמיט ז  י אֹויף ְברֹוי  ִד

ֵלייֶצעס אט. ְּפ ן ִאים ֶער ָה ְב ִגיהֹוי ְנ  ִאיז ֶסע. ְברּוֶדער. ֶבעִטין צּו ָא

ָמה שֹוין ז ֶטעג כ  אב ִאיְך א  יר ִגיב. ִגיֶגעִסין ִניט ָה ט ִמ  . ְברֹוי

א .ִגיֶעְנֶפעְרט ִאים ֶער ָהאט     ָבר ֶדער ִאין ָד ט ִמְד ְלְפ ע  ֵקיין ֶה

אְך שּום יין ָוואִרין. ִניט ז  ִכיר ִאיז ֶלעִבין מ  ְל אְרף ִאיְך. ִבי אד  אס ב   ָד

ט ֶנעט פּון ְברֹוי יי אט. ֶוועִגין מ  ן ִאים ֶער ָה ִבי ִגיהֹוי ּו ָאְנ  . ֶבעִטין צ

ְך .ִגיֶבעִטין ֵזייֶער ִאים ָהאט ֶער אּון    ל ִאי ר ֶווע עִבין ִדי ואס ֶג  ָו

ל ִאיְך ן ִדיר ֶווע ְב ָבר ֶדער ִאין ָנאר) ֶגע ט ִמדְּ פְּ ַאי ֶהעלְּ ַוודְּ יין בְּ  ַפאר ִניט ָגאב ׁשּום קֵׁ

רֹויט אט (בְּ ָבר ֶדער ִאין ָנאר) ִאים ֶער ָה ט ִמדְּ פְּ ַאי ֶהעלְּ ַוודְּ יין בְּ  ַפאר ִניט ָגאב ׁשּום קֵׁ

רֹויט ט (בְּ ואס. ִגיֶעְנֶפעְר טּו ָו אְנְס ן ִמיר ָק ר ֶגעִבי א ט פ  ר ִאין ְברֹוי ע  ֶד

ָבר  .ִמְד
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ַהיינּו) ִגיָזאְגט ִאים ֶער ָהאט     ׁש ֶדער דְּ טְּ ד ֶדעם פּון ֶמענְּ  ָהאט ֶער ָוואס ֶפערְּ

רֹויט ָדאס ִגיֶבעִטין ֶעס ט ָהאט בְּ ן ֶדעם צּו ִגיָזאגְּ ׁשְּ מֹות ִדי פּון ֶמענְּ הֵׁ  ִגיֶווען ִאיז ֶער ָוואס בְּ

ן ִאין ִמיְך ִגיב ִאיְך (ֶמֶלְך ֶבן ֱאֶמִתיר ֶדער אְנִצי ֶוועק ג  ף ִאיְך. א  אְרקֹוי  פ 

ר צּו ִמיְך אר ִדי ט א   פ  ְכ אר ְקֶנע ט ֶדעם פ   . ְברֹוי

ַהיינּו. )ִגיֶווען ְמַייֵשב ִזיְך ֶער ָהאט      ׁש ֶדער דְּ טְּ מֹות ִדי פּון ֶמענְּ הֵׁ  (ל"ַהנַ  בְּ

ן ן א   קֹויִפי ְטְש י ִאיז ֶמעְנ א  ן צּו ִאים ִכְד ט ֶגעִבי ט. ְברֹוי א ר ָה ם ֶע  ִאי

ט אר ִגיקֹויְפ ייִביִגין ֵאיין פ  ט ֵא ְכ  . ְקֶנע

בּועֹות ִמיט ִגיְשוואֹויִרין ִאים ָהאט ֶער אּון    ז. ְש ר א  ל ֶע א  ִאים ָז

יין ער ֵאיין ז  ט ֵאייִביֶג ְכ לּו ְקֶנע ִפי ז א  ִלין ֵזיי א  ב ִאין קּוֶמען ֶווע  ִיישּו

יין ר  ל ֶער אּון. א  א ין ִאים ָז ט ֶגעִב יינּו. ְברֹוי יי ְדה  ִלין ֵז א ייֶדע ָז ִסין ֵב  ֶע

אק ֶדעם פּון ט ז   .ֵגיין אֹויס ֶוועט ֶסע ִביז ְברֹוי

אְך ֶזעֶנען אּון ֵאייֶנעם ִאין ִגיַגאְנֶגען ֶזעֶנען ֵבייֶדע ֵזיי אּון      ָנ

ן ֶגע אְנ ג  ן ֶדעם ִגי ְלד ֶדעם פּון ֶמעְנְש א ו ט ֶדער אּון. ו  ְכ  ִאים ִאיז ְקֶנע

אְך ן ָנ ֶגע אְנ ג  ַהיינּו) ִגי ׁש ֶדער דְּ ד ֶדעם פּון ֶמענְּ ט ִזיְך ָהאט ֶער ָוואס ֶפערְּ קֹויפְּ  ַפארְּ

ט ַא  ַפאר ֶנעכְּ ֶגען ָנאְך ִאיז. קְּ ן ֶדעם ָנאְך ִגיַגאנְּ ׁשְּ מֹות ִדי פּון ֶמענְּ הֵׁ  ׁשֹוין ִאיז ֶער ָוואִרין בְּ

ט ַזיין ֶנעכְּ יי אּון. ִגיֶווען קְּ ייֶדע זֵׁ ֶגען ָנאְך ֶזעֶנען בֵׁ ן ֶדעם ִגיַגאנְּ ׁשְּ ד ֶדעם פּון ֶמענְּ  ( ַוואלְּ

 ִגיָוואִרין ְגִריְנֶגער ַאִביִסיל ִאים שֹוין ִאיז ֶדעְרַווייל אּון   

ַמת) ט ַא  ׁשֹוין ִגיַהאט ָהאט ֶער ַמחְּ ֶנעכְּ ז (קְּ אט ֶער א  ט ָה אְרְפ אד  ן אֹויף ב  ייִבי  ֵה

אְך א   ֶעֶּפעס ְנֶדעְרש ֶעֶּפעס ָאֶדער ז   . טּון א 

ז ְקֶנעְכט ַזיין ִגיֵהייִסין ֶער ָהאט     ל ֶער א  א ף ִאים ֶעס ָז  אֹוי

ֶדער ֵהייִבין ס ָא ֶנען ֵזיי אּון. טּון ֶעֶּפע ם ִאין ֶזע ייֶנע אְך ֵא ן ָנ ֶגע אְנ ג   ִגי

ן ֶדעם ְטְש ְלד ֶדעם פּון ֶמעְנ וא ט ֵאיין צּו ִגיקּוֶמען ֵזיי ֶזעֶנען ו  . ָאְר

ואס ט ָו אְר ים ִגיֶווען ִאיז ָד ִבים ְנָחִש ְקָר ַהיינּו) ְוע  ג דְּ ֶלענְּ ִדיִשין אּון ׁשְּ  (ֶעקְּ

ת אּון .ִגיְשָראִקין ִאיֶבער ֵזייֶער ִזיְך ֶער ָהאט        מ  ְח ד מ  ח   ּפ 

אט ט ֶער ָה ְג ן ֶדעם ִגיְפֶרע ְטְש עְנ ְלד ֶדעם פּון ֶמ א ו זֹוי ִווי ו  ִלין א   ֶווע

א ִמיר ר ָד ִריֶבע יין א  אט ֵג ם ֶער ָה ט ִאי ֶפעְר א. ִגיֶעְנ ָל אי ֶא י ִווי מ  ֹו ז  א 

טּו יין ֶוועְס ר  ן א  ן ִאי יי ב מ  טּו אט אּון. ְש ן ִאים ָה ִזי יין ְגִווי ב ז  טּו י ְש  ִוו

ט ִזי ֵטיי ן ֶדער ִאין ְש ִטי  . לּוְפ

יינּו) ִאים ִמיט ִגיַגאְנֶגען ֵזיי ֶזעֶנען     ן ֶדעם ִמיט ְדה  ן ֶמעְנְש  פּו

ְלד ֶדעם א ו אט ֶער אּון( ו  לֹום ֵזיי ָה ט ִאיֶבער ְבָש ט ֶער אּון. ְגִפיְר א  ָה

יין ֵזיי ר  ט א  ְכ א ְבר  יין ִאין ִגי ב ז  טּו יין ְש ר  אט אּון. א  עִבין ֵזיי ָה ן ִגיֶג  ֶעִסי

ן אּון ֶוועק ִאיז אּון. ְטִריְנֶקע ן א  ֶגע אְנ ג   .ִגי

ַהיינּו) ֶדער אּון     מֹות ִדי ָהאט ֶער ָוואס ֶמֶלְך ֶבן ֱאֶמִתיר ֶדער דְּ הֵׁ ִריִבין בְּ אט( ִגיטְּ  ָה

ט ִזיְך אְפ יין ִמיט ִגיש  ט ז  ְכ ואס. ְקֶנע אט ֶער ָו ט ָה ְרְפ א אט. ִגיד  ס ָה  ֶע

ט ֶדעם ְכ ר ְקֶנע יֶע ן ֵזי אִסי ָר ְד אְר ואס. פ  ר ָו אט ֶע ט ִזיְך ָה אְרקֹויְפ  פ 

אר ט א   פ  ְכ ואס ֶוועִגין ָשָעה ֵאיין פּון ְקֶנע אט ֶער ָו ט ָה אְרְפ אד   ב 

ט ן. ֶעִסין צּו ְברֹוי ואִרי ט ָו ְנ יי אט ה  ֹוין ִזיְך ֶער ָה ואס ש ן. ֶעִסין צּו ָו  אּו

אר ועִגין ָשָעה ֵאיין פּון ָנ ל ֶו א יין ֶער ָז יין ז  ֶגער ֵא ט ֵאייִבי ְכ ֶנע  .ְק

ואס צּו .ִגיָטאן ִזיְפץ ְגרֹויְסן ַא  ָהאט ֶער אּון      ִבין ִאיְך ָו

ז. ִגיקּוֶמען ל ִאיְך א  א יין ָז ט ֵאיין ז  ְכ אט. ְקֶנע ר ָה ט ִאים ֶע ְג  ִגיְפֶרע

ַהיינּו) ט ִאים ָהאט ִגיֶווען ַהאר ַזיין ִאיז ֶער ָוואס ֶמֶלְך ֶבן ֶאֶמִתיר ֶדער דְּ ֶרעגְּ ואס (ִגיפְּ  ָו

אר ָלה א   פ  טּו ְגדּו אְס אט ֶעס ָה ז. ִגיה  ט דּו א  ואס. ִזיְפְצ  ִביְסט דּו ָו

 .ִגיקּוֶמען ֶדעְרצּו

אט אּון ִגיֶעְנֶפעְרט ִאים ֶער ָהאט      ט ִאים ָה ְל ֲאֶשר. ֶדעְרֵציי  ב 

ְך ֵאיין ִגיֶווען ִאיז ֶער ֶל ט ִאים אֹויף ֶמען ָהאט. ֶמ ְג א ז. ִגיָז ז ֶער א   ִאי

ן ִטי ִבי אְר ואִרין פ  כּו ִגיָו נ  ' ְו ׁש ֶדער ָוואִרין). ל"כ  טְּ ד ֶדעם פּון ֶמענְּ  ִאיז ָדאס ֶפערְּ

יין ֶמֶלְך ֶדער ִגיֶווען ַטאֶקע ָחה ֶבן ֶדער ִגיֶווען ֶער ִאיז ֶאֶמת צּום ָוואס ַאלֵׁ פְּ  (ַהׁש ִ

ַהיינּו) ַחֶבר ַזיין ַפאְרְטִריִבין ֶער ָהאט     אל( ֶמֶלְך ֶבן ֶאֶמִתין ֶדעם דְּ ָמ  א 

ז ֵדיָעה ֶדער אֹויף ִגיקּוֶמען ִאים ִאיז אט ֶער א  ט ִניט ָה אן ֶרעְכ . ִגיָט

אט ֶער אּון ָטה ָה ָר אט ח  כּו ִגיה  ט'. ְו ְג ֶלע ְלץ ִזין ִאין קּוֶמען ִאים ְפ  א 

ָרטֹות ִמיד ח  ֲעֶשה ֶדעם אֹויף ָת ע מ  ֶסער ֶדער אֹויף אּון ר  ה ְגרֹוי ָל ְוו  ע 

ואס אט ֶער ָו ֶקעִגין ָה יין א  ֶבר ז  אן ח   .ִגיָט

ז ִגיָחֶלְמט ִאים ִזיְך ָהאט ַאָמאל     יין א  ז. ִאיז ִתיקּון ז  ל ֶער א  א  ָז

ֶוועק ן א  אְרִפי ו ָכה ִדי ו  לּו ל ֶער אּון. ְמ א ן ָז יִגין ִדי ִהין ִווי ֵגיי ן אֹו ִלי  ֶוע

ן ִאים ִגי א ט אּון. ְטָר ִמי עְר ר ֶוועט ֶד אר ֶע ן פ  ִטי ְכ יין ֶרע א ז  ְט אט. ֵח  ָה

ס ֶער א ט ִניט ָד ְל א אן ִגיָוו אר. ָט ן ֶסע ָנ ִגי ֶלע ם ְפ ל ִאי ֵב ְל ב  יין ְמ ד ז  ִמי  ָת

אִזיֶגע ִדי לֹומֹות ָד ז. ח  ל ֶער א  א זֹוי ָז     . ָטאן א 

ז ֵדיָעה ֶדער ִאין ִגיְבִליְבן ִאים ַביי ִאיז ֶסע ִביז       אל ֶער א   ָז

זֹוי אן א  אט ֶער אּון. ָט ֶוועק ָה ן א  אְרִפי ָכה ִדי ִגיָוו לּו  ִאיז אּון. ְמ

ן ֶגע אְנ ג  ר ִווי ִגי ן ִאיז ֶע ֶגע אְנ ג  ר ִביז ִגי ר ִאיז ֶע ֶהע ּוֶמען א   אּון. ִגיק

ט ייְנ ל ה  א ר ָז יין ֶע ט א   ז  ְכ  אּון ַאְלץ ָדאס ֶהעְרט ֶדער אּון. ְקֶנע

ַהיינּו) ְשַווייְגט ן ָהאט ֶער ָוואס ֶמֶלְך ֶבן ֶאֶמִתיר ֶדער דְּ ִריבְּ מֹות ִגיטְּ הֵׁ  ָדאס ָהאט. בְּ

ץ ט אֹויס ַאלְּ ט ֶדער ָוואס ִגיֶהערְּ יילְּ צֵׁ ץ ִאים ֶדערְּ אט ֶער אּון (ַאלְּ ט ִזיְך ָה ְכ א ְטר  . ִגי

ל ִאיְך ֹוי ִווי ִוויִסין שֹוין ֶווע ז ִרין צּו ִזיְך א  יר ִמיט ִפי  .ִד



 

 

 

 אויף ספורי מעשיות בחינה
 דער בן מלך און בן שפחה וואס זענען פארביטן געווארן –( 3די עלעפטע מעשה )

 
 

וואס האט דער אמת'ער בן המלך געטוהן אינדערפרי ווען  .א
 ער האט געזען אז די בהמות זענען נעבן אים?

  ער איז אראפ פון בוים זיי צו כאפן און זיי זענען
 ווייטער אנטלאפן

 ר האט זיי געכאפט און צו געבונדן צו א בויםע 
 ער האט זיי געשלאגן 

 וועמען האט דער אמת'ער בן המלך געפונען אויפ'ן בוים? .ב
 דער סוחר 
 א מענטש 
 זיין חבר 

וואס האט דער אמת'ער בן המלך געענטפערט ווען ער  .ג
 האט אים געפרעגט פון וואו קומסטו אהער?

 דורך די בהמות וואס זענען פארגאנגען 
 )פארבלאנדזעט(

 דורך די פערד וואס איז פארגאנגען 
 דורך עפעס א סוחר 

 וואס האבן זיי אפגעשמועסט? .ד
  אז אפילו אז זיי וועלן קומען אין ישוב אריין זאלן זיי

 זיך אויך האלטן אינאיינעם
  אז מ'דארף נישט נאכלויפן נאך די בהמות און די

 פערד
 רןזיי האבן זיך מחזק געווען איינער דעם אנדע 

 וואס האבן זיי געהערט נאנט צו אינדערפרי? .ה
 א קול פון חיות וואס ברומען 
 זייער א גרויס געלעכטער 
 די קול פון די געזאנג פון פייגעלעך 

 וואס פאסירט צו די בוימער פון די קול פון די געלעכטער? .ו
 זיי ציטערן 
 זיי פאלן אראפ 
 זיי צוברעכן זיך 

 ארן טאג?וואס האבן זיי געזען ווען ס'איז געוו .ז
 די בהמות 
 די פערד 
 תשובות זענען ריכטיג ביידע 

 וואס האבן זיי געטוהן? .ח
  ער נאך די בהמות, און  -ביידע זענען אראפ נאכלויפן

 ער נאך די פערד
  נאר דער בן המלך איז אראפ נאכלויפן נאך די בהמות

 און די פערד
  נאר דער אנדערער מענטש איז אראפ נאכלויפן נאך די

 בהמות און די פערד
 ען א זאק מיט ברויט?ווער האט געפונ .ט

 דער אמת'ער בן המלך 
 דער צווייטער מענטש וואס איז געווען דארטן 
 ביידע צוזאמען 

 וועמען האט דער אמת'ער בן המלך באגעגנט דארטן? .י
  א מענטש וואס זיינע עלטערן און עלטערנ'ס עלטערן

 זענען אויפגעוואקסן אין וואלד
 דער שומר פון וואלד 
 זיין טאטע 

וואס האט דער מענטש אים געענטפערט ווען ער האט  .יא
 געזאגט אז ער יאגט נאך זיינע בהמות?

 הער אויף צו נאך יאגן נאכן פערד 
 הער אויף צו נאך יאגן נאך דיינע עוונות 
 הער אויף צו נאך יאגן נאך די בהמות 

פאר וועלכע זאך האט דער אמת'ער בן המלך געגעבן  .יב
 ערד?ברויט פאר דער מענטש פון די פ

  אז ער וועט זיין, זיין קנעכט ביז מ'קומט אין שטאט
 אריין

 אז ער וועט זיין, זיין אייביגער קנעכט 
 אז ער וועט אים געבן אסאך געלט 

 וואו איז געשטאנען די שטוב פון דער מענטש פון וואלד? .יג
 אויף א בוים 
 אין דער לופט 
 אין הימל 

 וויאזוי זענען זיי אריין אין דעם שטוב? .יד
 ען אריין געשפרונגעןזיי זענ 
 איינער איז ארויף אויפ'ן אנדערן 
 דער מענטש פון וואלד האט זיי אהין געברענגט 

 וואס האט פארדראסן פאר דעם קנעכט? .טו
  אז ער האט זיך פארקויפט פאר א קנעכט פאר איין

 שעה וואס ער האט געדארפט ברויט
 פארוואס נישט ער האט געטראפן די ברויט 
  פארלוירן געווארןאז די פערד איז אים 

וואס האט דער קנעכט פארציילט פאר'ן אמת'ער בן  .טז
 המלך?
  אז ער איז געווען א קעניג און מ'האט אויף אים

געזאגט אז ער איז פארביטן, האט ער פארטריבן זיין 
 חבר דער אמת'ער בן המלך

  אז עס פלעגן קומען אויף אים חרטות פארוואס ער
ט זיך געחלום'ט האט פארטריבן זיין חבר און ער הא

אז זיין תיקון איז אז ער זאל גיין וואו אהין זיינע 
 אויגן טראגן אים

 ביידע תשובות זענען ריכטיג 
 ?וואס לערנסטו זיך דערווייל ארויס פון די מעשה .יז

  אז וועגן מ'האט עבירות מיינט מען אז מ'דארף שווער
 ארבעטן )נאכלויפן די בהמות(

 ישועה אז מ'דארף ווארטן ביז מ'זעהט די 
 .______אז איך בין א בן ה_____,א קינד פון דעם 

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!!!

1-518-329-91491-518-329-9149
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דער געווינער פון "גאר מיין זאך איז תפלה" 
צייטליך שבת אינדערפרי פרשת וישלח

ביים דאווענען איז 

הילד החשוב 
נחמן יואל הלפרין, בית שמש

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' חיים מאיר לוריא הי"ו

לרגל הולדת הבן

הדפסת הגליון נתנדב ע"י 
ר' שמעון זלוטניק הי"ו

לרגל הבר מצוה של בנו אליהו יהודה 

הדפסת הגליון נתנדב ע"י 
ר' יו"ט שטערן הי"ו

לרגל הולדת הבן

הדפסת הגליון נתנדב ע"י 
ר' אברהם נחמן אנשין הי"ו

לרגל נישואי בנו

הדפסת הגליון נתנדב ע"י ר' יעקב יוסף איגל הי"ו
לרגל אירוסי בתו

שמחת התנאים יתקיים בעז"ה 
מוצש"ק באולם אוהל פיגא בשעה 9:00

הדפסת הגליון נתנדב ע"י ר' אברהם וועבערמאן הי"ו
לרגל שמחת פדיון הבן לבנו בכורו שיתקיים בעז"ה 

יום חמישי מקץ, נר רביעי דחנוכה 

יִקים פּון אּוְנֶזעֶרע ָאבֹות   ן ִאין ַאֶלע ַצּדִ ִמיר ְגֵלייּבְ

יְז'ן ַהייְנִטיְגן ּדֹור,  ָנִאים א.א.וו. ּבִ יז ַווייֶטער ִדי ּתְ ּבִ

ֶוועְרן  צּו  ֶגעֶווען  זֹוֶכה  ן  ָהאּבְ ִמיר  ָוואס  ְפָרט  ּבִ

י'ן. ְמקּוָרב צּום ֵהייִליְגן ֶרּבִ

ן  ן אּון ֵהייּבְ ֶיעְצט ִאיז ִדי ַצייט צּו ַדאְנְקן אּון לֹויּבְ

י  ְפָרט ַאז ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרּבִ ִדי ִפיס ִאין ַא ֶטעְנְצל, ּבִ

ְמָחה  ׂשִ ָזאְגט ַאז ְס'ִאיז ַא ְגרֹויֶסער 'ִמְצָוה ִלְהיֹות ּבְ

אַנייֶען אּון ִזיְנֶגען  ִמיד'. ַדאְרְפן ִמיר ִזיְך ַאֶלע ּבַ ּתָ

ַמאק.  דֹול ִמיט ַא ֶגעׁשְ קֹול ּגָ לֹום ּבְ ל ׁשָ אּון ָזאְגן ַהּלֵ

ּבֹוִרים  ִמים ָהֵהם ִאיז ֶגעֶווען ָמַסְרּתָ ּגִ ּיָ אּון ַאזֹוי ִווי ּבַ

אֹויְך  ַאזֹוי  ְוכּו'  ים  ְמַעּטִ ַיד  ּבְ ים  ְוַרּבִ ים  ׁשִ ַחּלָ ַיד  ּבְ

יְסל ִליְכִטיְגַקייט  ֶמן ַזִית, ַאּבִ יְסל ׁשֶ ה, ַאּבִ ְזַמן ַהזֶּ ּבִ

י'ְנס ַפייֶעְרל  י'ְנס ְקַוואל, ַא פּוְנק פּון ֶרּבִ פּוֶנעם ֶרּבִ

ְטֵרייף  ּוְרָבבֹות  ֲאָלִפים  ֶאֶלף  ֶרעֶנען  ַפאְרּבְ ֶוועט 

סּול ָוואס ֶעס ִאיז ַהייְנט ָדא. ִאין ְזכּות פּון ֶדעם  ּפָ

ֵזיי  ָוואס  ְלִמיד  ּתַ ְגרֹויֶסער  ַזיין  י'ן אּון  ֶרּבִ ְגרֹויְסן 

ֶוועְרן ֶדער  ם  ְמֻקּיָ ֶוועט  ָהֱאֶמת  ֶזעֶנען ֶדער אֹור 

ה ַיְנחּוִני ְיִביאּוִני ֶאל  ָך ֵהּמָ ַלח אֹוְרָך ַוֲאִמּתְ סּוק ׁשְ ּפָ

ָיֵמינּו ָאֵמן. ְמֵהָרה ּבְ נֹוֶתיָך  ּבִ ּכְ ָך ְוֶאל ִמׁשְ ַהר ָקְדׁשְ

דער   המשך פון זייט 1 
ריינער קוואל

ֶדעם  ֶגעָזאְגט  ָהאט  ֶער  אּון  ית  ַטּלִ ֶדעם 
י  ּוְבָכל יֹום ֵמַעּזֵ יֵלנּו ַהּיֹום  ּצִ ּתַ 'ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ
ִנים' - ָהאט ֶער ֶגעַמאְכט  ִנים ּוֵמַעּזּות ּפָ ּפָ
ָהאט  קֹולֹות  ַאֶזעְלֶכע  קֹולֹות,  ַאֶזעְלֶכע 
ָנאְך  פּון  ָרצֹון'  'ְיִהי  ֶדעם  יי  ּבַ ן  ֶגעֶגעּבְ ֶער 
ֶמען  ַטאֶנען,  ֶגעׁשְ ִאיז  ֶמען  ָרכֹות!  ּבְ ִדי 
ִאין  ַאַרייְנֵגיין  ֶגעָוואְלט  ט  ִניׁשְ ָהאט 
ֶגעָוואְלט  ט  ִניׁשְ ָהאט  ֶמען  ַאַריין,  ׁשּול 
ַאזֹוי  ָזאל  ָחָתן  ֶדער  עְרַהאְקן,  ִאיּבֶ ִאים 

ֵרייֶען... ׁשְ

ֶזעֶנען  ִמיר  ְפִריֶער;  ֶגעקּוֶמען  ִאיז  ֶער 

ִאין  ֵטיין  ׁשְ ן  ִליּבְ ֶגעּבְ אּון  ֶגעקּוֶמען, 
אּון  ָדא(  ֶעס  ֵהייְסט  רֹוְזדֹור'  )'ּפְ אִליׁש  ָפּ
ית  ַטּלִ ָאְנֶגעָטאן ֶדעם  ֵלייּב ָהאט  ֶהעְרׁש 
ֶגעָזאְגט  אּון   - ָרכֹות  ּבְ ִדי  ֶגעָזאְגט  אּון 
יֵלנּו ַהּיֹום ּוְבָכל יֹום,  ּצִ ּתַ ֶדעם 'ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ
ְיִהי  ַגאְנֶצע  ִדי   - ָרע'  ּוֵמָחֵבר  ָרע  ֶצר  ִמּיֵ
ִמיט  ִריְגן  ֶגעׁשְ ַאזֹוי  ֶעס  ָהאט  ֶער  ָרצֹון, 
ֶזעֶנען  ִמיר  ָרצֹון.  ְיִהי  ֶדעם  קֹולֹות  קֹוֵלי 
ן  ָהאּבְ ִמיר  ַזייט,  ֶדער  ִאין  ַטאֶנען  ֶגעׁשְ
צּוָמאְרְגְנס  ֵרייט  ׁשְ ָחָתן  ַא  ִווי  ֶגעֶהעְרט 

ִמיט ַאֶזעְלֶכע קֹולֹות!

  
  דעםדעם

 המשך פון זייט 2 רבי'נסרבי'נס לייט לייט
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ער  יתום.  א  געווען  איז  יענקעלע 

וואוינען  געקענט  נישט  נעבעך  האט 

קינדער  קליינע  אלע  ווי  אינדערהיים 

וועלכע האבן א ווארימע טאטע און מאמע 

זיי. די פארוואלטער  וואס זארגן זיך פאר 

געוואוינט  וואו ער האט  קינדערהיים  פון 

געטריי  עקסטער  געווען  טאקע  זענען 

נעבעכדיגע  די  צו  איבערגעגעבן  און 

די  געפעלט  אים  יתומים אבער עס האט 

ווארימקייט פון א ליבע משפחה. ביינאכט 

אין די טונקלקייט, ווען ער איז געלעגן אין 

ליבע  זיין  פון  גע'חלומ'ט  ער  האט  בעט 

מאמע און טאטע פון וועמען ער איז אזוי 

זיין  ווי  געפילט  ער  האט  אינמיטן  ווייט. 

קישן ווערט נאס. אוי, זיינע טרערן זענען 

פארפלייצט  אים  און  רשות  אן  גערינען 

מיט פליסיגקייט.

יענקעלע  זיך  פלעגט  צייט  צו  צייט  פון 

עס  וואו  קאטאמאן  קיין  אריבערכאפן 

שול.  ברסלב'ער  די  געפונען  זיך  האט 

זיך  יענקעלע  האט  אנ"ש  צווישן  דארט 

ווארימע  די  פארזיכערט.  געשפירט 

דארט  האט  ער  וואס  רבי'ן  פון  ווערטער 

זיין  אנגעווארעמט  אים  האט  געהערט 

פאר'חלש'טע הארץ.

חנוכה. יענקעלע בענקט צו זיין 

היים. צו זיין טאטענ'ס הייליגע 

מאמע'ס  זיין  אוי,  צינדן.  לעכט 

הארץ  זיין  לאטקעס.  הייסע 

בענקשאפט.  פאר  אויס  גייט 

זיך  פון  האבן  פיס  זיינע  און 

דער  אויף  ארויסגעלאזט  זיך  אליינס 

ער  קאטאמאן.  קיין  וועג  באקאנטער 

זיך  און  שול  אין  אריינגעשפאנט  האט 

זיך  און  עולם  צווישן  אויסגעמישט 

ווערטער פון  איינגעהערט צו די הייליגע 

רבי'ן וואס די ברסלב'ע לייט האבן דארט 

ארומגערעדט. די רקודים און פייערליכע 

טענץ האט אים ממש דערקוויקט. נאך א 

לאנגע חנוכה פארברענג האט יענקעלע'ס 

זיין  אבער  אנגעזעטיגט  געשפירט  הארץ 

פארגעסן  געוואלט  נישט  האט  קערפער 

אז ער האט פארפאסט דעם נאכטמאל אין 

קינדערהיים. יא, זיין נשמה איז זאט אבער 

איז  יענקעלע  מאגן?  זיין  מיט  איז  וואס 

ארויסדרייען  נישט  זיך  מקען  הונגעריג, 

פון עסן. יענקעלע וויל עפעס נעמען אין 

מויל אבער ס'איז נישט געווען וואס. אין 

יענע צייט האט געהערשט א שרעקליכע 

ברויט  אביסל  געווען  קוים  סאיז  הונגער. 

שוין  איז  ביינאכט  אבער  באקומען.  צו 

אלעס געווען אויסגעליידיגט.

יענקעלע  זיך  האט  שעמעוודיגערהייט 

צוגעשלייכט צו ר' שמואל שפירא ז"ל.

ער  האט  הונגעריג,"  בין  "איך 

שמואל  ר'  שטיל.  ארויסגעשטאמלט 

אויפ'ן  אויגן  מילדע  זיינע  געעפנט  האט 

אן 
אייביגע 
"לאטקע"
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נעבעכדיגער יתום'ל וואס האט נישט ווער 

עס זאל זיך זארגן פאר אים.

אים  שמואל  ר'  האט  יענקעלע,"  "זיכער, 

געענטפערט מיט רחמנות, "קום מיט מיר 

א  געבן  השם  בעזר  דיר  איך  וועל  אהיים 

מיט  אהיים  איז  שמואל  ר'  און  לאטקע." 

יענקעלע אים צו קענען געבן א לאטקע. 

אין  מציאה  גרויסע  א  געווען  איז  דאס 

יענע הונגעריגע יארן.

אין  הויז  אין  אריין  שפאנט  שמואל  ר' 

גייט גלייך אריין אין קאך צו זיין רעביצין. 

"וואו זענען די לאטקעס?" פרעגט ער איר, 

"יענקעלע איז הונגעריג".

אפילו  פריידא,  רעביצין  די  לאכט  "אה", 

געבליבן.  נישט  שוין  איז  ברעקל  א 

אלעס  האבן  קינדער  הונגעריגע  די 

פארברענט..."

שמואל  ר'  האט  וויי",  "אוי 

מיט  זיין  וועט  "וואס  ארויסגעקרעכצט, 

אים  כהאב  הונגעריג.  איז  ער  יענקעלע? 

דאך אנגערייצט מיט א לאטקע."

עגמת  גרויס  געהאט  האט  שמואל  ר' 

האט  יענקעלע  וואס  דעם  פון  נפש 

עס  האט  ער  לאטקע.  א  באקומען  נישט 

אפילו  טעג  לעבנ'ס  זיינע  אלע  געדענקט 

שוין  האט  יענקעלע  וואס  נאכדעם  לאנג 

פארגעסן דערפון.

דעם אנדערן טאג איז געווען פרייטאג. ר' 

יענקעלע  איינגעלאדענט  האט  שמואל 

מכבד  שטארק  אים  און  סעודות  די  צו 

האט  ער  ווען  מאל  יעדעס  און  געווען. 

נאכאמאל  אים  ער  האט  געטראפן  אים 

איבערגעבעטן און אים מכבד געווען מיט 

וואס ער האט געהאט.

ווען ר' שמואל איר אמאל געוואר געווארן 

צו  פלאנט  לייט  אונזערע  פון  איינער  אז 

שמואל  ר'  האט  וואקאציע  אויף  פארן 

אים געבעטן אז ער זאל מיטנעמען דעם 

געווען.  מכבד  אים  און  יענקעלע  יתום 

גענומען  מיט  טאקע  אים  האט  איד  דער 

הנאה  שטארק  זייער  האט  יענקעלע  און 

געהאט.

מיט ר' שמואל'ס רחמנות האט יענקעלע 

זיך פארדינט מער ווי א לאטקע. ער האט 

שטענדיג געהאט א פלאץ אין ר' שמואל'ס 

הארץ.

יענקי וויל זאגן 
אביסל ליקוטי תפלות אויף 

חנוכה, קענסטו אים העלפן טרעפן 
דעם ספר ליקוטי תפילות?
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            ַיעְנֶקעֶלע 
ַהייְנט ִוויל ִאיְך ֶרעְדן ִמיט ִדיר...
 ֶוועְגן ַּבאִדיֶנען אּון ְמַׁשֵּמׁש ַזיין 

ֶעְרִליֶכע ִאיְדן

ֵזייִדי, ִמיר ָהאְּבן ׁשֹוין 
ָגאר ַלאְנג ִניְׁשט 

ֶגעֶרעְדט.

א שמועס מיט'ן זיידןא שמועס מיט'ן זיידן

נתן  רבי  פון  תלמידים  גרויסע  די  פון  איינער 
דער  פון  הערש  חיים  ר'  געהייסן  האט  ז"ל 
אין  אז  געהערט  האט  ער  טולטשין.  שטאט 
מיטן  איד  ערליכער  אן  וואוינט  מעזיבוש 
איז  מעכטשע  ר'  דער  מעכטשע.  ר'  נאמען 
געווען אן אייניקל פונעם גרויסן צדיק רבי ר' 
ברוכ'ל מעזיבוש'ער ז"ל - פעטער פון רבי'ן - 
וואס זיין יארצייט איז געווען די וואך מאנטאג 

חי' כסלו.

ווען מען האט דערציילט פאר ר' חיים הערש 
אין  עלנד  און  קראנק  ליגט  מעכטשע  ר'  אז 
שטוב מיט א שרעקליכע ארעמקייט, איז פאר 
צדיק  'א  ציטער,  א  געפאלן  הערש  חיים  ר' 
און  פארפרוירן  און  שוואך  אליין,  אזוי  ליגט 
וואס זאל אים העלפן  עס איז נישטא איינער 
און באדינען?' ער האט ער זיך מיישב געווען 
מעזיבוש  קיין  ארויספארן  וועט  אליין  ער  אז 

קדושים  של  בנן  א  משמש  צו  זיין  זוכה  און 
וצדיקים.

און  הענט  אין  פעק  גענומען  ועושה,  אומר 
קומט  ער  ווי  מעזיבוש.  קיין  אנגעקומען  איז 
ליגן  אים  ער  טרעפט  מעכטשע  ר'  צו  אריין 
מיט יסורים אין בעט, צוגעדעקט מיט עטליכע 
דעקעס, ווייל די שטוב איז געווען קאלט, ס'איז 
נישט געווען ווער עס זאל אנהייצן די שטוב 
און אויך נישט קיין געלט צו קויפן האלץ... ר' 
חיים הערש האט באלד געקויפט העלצער און 
געברענגט  די שטוב, ער האט  אנגעווארעמט 
און  עסן  נארהאפטיגע  מעכטשע  ר'  פאר 
מיטן  באדינט  אים  און  טרינקען,  ווארימע 
מעכטשע  ר'  ווען  נשמה.  און  הארץ  גאנצן 
חיים  ר'  פון  גוטהארציגקייט  די  געזען  האט 
געווען  מחיה  ממש  אים  האט  ער  ווי  הערש, 
געווארן  נתפעל  זייער  ער  איז  געהאלפן,  און 
און האט אים געפרעגט: "ווער זענט איר? פון 

וואו קומט איר?"

הערש  חיים  ר'  האט  טולטשין,"  שטאט  "פון 
געענטפערט,

"טולטשין איז נישט נעבן ברסלב?" פרעגט ר' 
מעכטשע, 

יא, יא טאקע אזוי!

קענט  "אפשר  ווייטער:  מעכטשע  ר'  פרעגט 
איר דארט די ברסלב'ער חסידים?"

"אוודאי  געענטפערט:  הערש  חיים  ר'  האט 
קען איך זיי, איך אליין בין איינער פון זיי..."

מעשה  א  דערציילן  דיר  איך  וועל  "אזוי? 
האב  אליין  איך  וואס  רבי'ן  גרויסן  דיין  פון 
זיכער  וועסט  דו  געהערט.  און  מיטגעהאלטן 
הנאה האבן פון די מעשה, און דאס איז וואס 
גרויסע  די  פאר  באצאלן  צוריק  דיר  קען  איך 
אזוי שיין באדינט.  דו האסט מיר  וואס  הילף 

 המשך קומענדיג זייט
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און אזוי האט ר'  מעכטשע דערציילט:

ברוך'ל  ר'  זיידע  מיין  איז  ווייסט  דו  ווי  אזוי 
פיל  געגענט.  גאנצן  אין  באוואסט  געווען 
זיין  צו  קומען  פלעגן  צייט  יענע  פון  רביים 
אים  האט  מען  קודש.  שבת  בפרט  טיש, 
בין  איך  רבי'ס'.  אלע  פון  רבי  'דער  גערופן, 
דערציילט  קינד,"  קליין  א  דעמאלס  געווען 
האט  זיידע  דער  "און  ווייטער,  מעכטשע  ר' 
נעבן  זיצן  איך פלעג  געהאט.  ליב  זייער  מיר 
דעם זיידן ווען ער פלעגט פירן טיש, צומאל 

פלעגט ער מיר האלטן אין זיין האנט.

זענען  עס  אז  געמאכט  זיך  האט  איינמאל 
זענען  און  שבת  אויף  רביים  פיל  געקומען 
איין  האט  פלוצלונג  ווען  טיש,  ביים  געזעצן 
ר'  רבי'ן,  אייער  איבער  עפעס  גערעדט  רבי 
נחמן. איין רבי האט געזאגט עפעס א ווערטל 
אויפן רבי'ן און עטליכע פון די רביים ארום 
געווען א קליין  בין  איך,  האבן מיטגעלאכט. 
ר'  זיידן  מיין  אויף  געקוקט  האב  איך  קינד, 
איז  נישט, ער  געזען אז ער לאכט  און  ברוך 
זייער ערנסט און גארנישט געזאגט.  געזעצן 
ברוכ'ל,  ר'  רבי  זיידע,  מיין  ווען  שפעטער 
האט געענדיגט פירן טיש, און דער עולם איז 
צוגאנגען האט ער מיר צוגערופן און געזאגט:

"מעכטשע, צווישן די אלע וואס האבן גערעדט 
געלאכט,  האט  יעדער  און  נחמנ'ען,  ר'  אויף 
זאלסטו וויסן אז וואס ר' נחמן פארמאגט אין 
זיינע פיאטעס )פאנטאפל( פארמאגן זיי נישט 

אין קאפ".

"פארוואס  זיידן:  דעם  געפרעגט  איך  האב 
האט דער זיידע געשוויגן?"

האט מיר מיין זיידע געענטפערט: "דאס איז 
אזא מין הויכע נשמה, אז ער קען אין די וועלט 
קריגן  אים  אויף  זאל  מען  אז  נאר  זיין,  נישט 
און רעדן, אז מען רעדט אויף אים קען ער זיין 

אין דער וועלט, אויב מען זאל אויף אים נישט 
רעדן – קען ער בשום אופן זיין אין דער וועלט, 
צו  נישט  וויסן  זאלסטו  מעכטשע,  דו,  אבער 

רעדן".

געווארן  נתפעל  זייער  איז  הערש  חיים  ר' 
פון די מעשה, און האט דאס מפרסם געווען 
בענדער  יצחק  לוי  ר'  חסידים.  די  צווישן 
אזא  אונז,  פאר  איבערגעגעבן  עס  האט  ז"ל 
ר'  צדיק  גרויסן  פונעם  דיבור  וואונדערליכע 
צו  געווען  זוכה  ער  וואס  מזיבוז'ער  ברוכ'ל 
באדינט  האט  ער  וואס  זכות  דעם  אין  הערן 

און געהאלפן אן ערליכן איד.

ז"ל  רבי  דער  וואס  הנהגה  א  איז  דאס 
"שימוש  זיך,  רופט  וואס  אויס  אונז  לערנט 
און  באדינען  מיינט  דאס   - חכמים"  תלמידי 
חכמים.  תלמידי  און  צדיקים  ארויסהעלפן 
דער רבי שרייבט אין ספר המידות אות יראה 
ַמִים  ְלִיְרַאת-ׁשָ ָיבֹוא  יִקים  ַצּדִ ּמּוׁש  ׁשִ "ַעל-ְיֵדי 
ין ְלֵהֶפְך". דורך משמש זיין א צדיק  ַהּדִ ְוהּוא 

קען מען זוכה זיין צו יראת שמים.

מיר   - רבי'ן  ביים  אמאל  געווען  איז  נתן  ר' 
הייליגער  דער  וואס  מינוט  יעדע  אז  ווייסן 
איז  רבי'ן  ביים  געווען  איז  נתן  ר'  תלמיד 
וואס  לדורות,  זאך  וויכטיגע  א  געווען 
דעם,  אין  געהאנגען  נשמות האבן  טויזנטער 
מיט דעם אלעם האט דער רבי אים געהייסן 
שטאט,  פון  אינדרויסן  ארויסגיין  זאל  ער 
דארט איז געפארן אויף א וואגן דער צדיק ר' 
לוי יצחק מברדיטשוב ז"ל אליין אן א משמש, 
האט דער רבי געוואלט אז ר' נתן זאל משמש 
האט  נתן  ר'  און  וועג.  אויפן  צדיק  דעם  זיין 
א  רב  בארדיטשוב'ער  דעם  באדינט  טאקע 
גרויסקייט  די  דערפון  מיר  זען  צייט.  שטיק 
האט  צדיקים  שימוש  וואס  חשיבות  און 

געהאט ביים רבי'ן.

המשך פון זייט 11א שמועס מיט'ן זיידןא שמועס מיט'ן זיידן
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ַאזֹוי  ִווי  ָנָתן  ר'  פּון  ֶגעְפֶרעְגט  ַאָמאל  ָהאט  ֶמען 

ִדי  צּו  ֶגעקּוֶמען  ִניְׁשט  ִאיז  ָמִׁשיַח  ַאז  ַזיין  ֶקען 

ֶרִּבי'ְנס  ִאין  ִניְׁשט  ֲאִפילּו  אּון  ּדֹורֹות,  ְפִריֶעְרִדיֶגע 

ִדי  ֶווען  ַצייְטן  ֶלעְצֶטע  ִדי  ִאין  ַדְווָקא  ָנאר  ּדֹור, 

ָמִׁשיַח  ֶוועט  ֵזיי  צּו  ַאָראּפ,  ֶמער  ֵגייֶען  ּדֹורֹות 

קּוֶמען?

ִאיז  "ֶעס  ַאזֹוי:  ֶגעֶעְנְטֶפעְרט  ֵזיי  ָהאט  ָנָתן  ר' 

ֶגעְגִליְכן צּו ָמָׁשל:

ְׁשָטאט  ְגרֹויֶסע  ַא  ֵזייֶער  ֶגעֶווען  ַאָמאל  ִאיז  ֶעס 

ָוואס ִאיז ֶגעֶווען ַארּוְמֶגענּוֶמען ִמיט ַא ְׁשַטאְרֶקע 

פּון  ֶקעִניְגן  ַאֶלע  ֹמויֶער,  ְגרֹויֶסע  ַא  אּון  ֶפעְסטּוְנג 

ֵזייֶעֶרע  ַאֶלע  ִמיט  ֶגעְּפָלאְגט  ִזיְך  ָהאְּבן  ֶוועְלט  ִדי 

ִדי  ַאייְנְּבֶרעְכן  ֶקעֶנען  צּו  ִמיְטֶלען  אּון  ּכֹוחֹות 

ֶגעְּבִליְּבן  ִאיז  ָהאֶפענּוְנג  ַגאְנֶצע  ֵזייֶער  ֹמויֶער, 

אּון  ַפייְלן  ֵזייֶעֶרע  ַאֶלע  לּוְפט,  ִדי  ִאין  ֶהעְנֶגען 

ַטאְנֶקען, ַראֶקעְטן ָהאְּבן ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט צּוְּבֶרעְכן 

ֶדעם ְשֵׁטייֶנעְרֶנעם ַוואְנט.

ַא ְׁשִטיק ַצייט ְׁשֶּפעֶטער ִאיז ֶגעקּוֶמען ָנאְך ַא ֶקעִניג 

ֶער ִאיז ַארּום ֶגעַגאְנֶגען אּון ִזיְך אּוְמֶגעקּוְקט ִמיט 

ְקלּוְגַׁשאְפט ִוויַאזֹוי ַאייְנצּוֶנעֶמען ֶדעם ֶפעְסטּוְנג. 

ַזיין ַגאְנְצן ִמיִליֶטער ִמיט ִדי ְגֶרעְסֶטע ִּגּבֹוִרים אּון 

ְּכֵדי  ֶפעְסטּוְנג  אֹויְפן  ֶגעַהאְקט  ָהאְּבן  ֶגעֶנעַראְלן 

ְׁשֵטייְפֵקייט  ְגרֹויס  פּון  ָאֶּבער  ַאייְנצּוֶנעֶמען  ִאיר 

ַלייט  ִמיִליֶטער  ִדי  ֶזעֶנען  ֶפעְסטּוְנג  ֶדעם  פּון 

צּוִּביְסִליך ֶגעַפאְלן, ְׁשֶּפעֶטער ֶזעֶנען אֹויְך ֶגעַפאְלן 

ַאֶלע ַזייֶנע ִּגּבֹוִרים ִּביז ֶעס ִאיז ֶגעְּבִליְּבן ָנאר ֶדער 

ֶקעִניג ַאֵליין.

ִאיז  ֶער  אֹויְפֶגעֶגעְבּן,  ִניְׁשט  ָהאט  ֶקעִניג  ֶדער 

ָנאְכַאָמאל ַארּום ִדי ֶפעְסטּוְנג אּון ֶגעֶזען ַאז ֶדער 

אּון  ָחרּוב  ִאיְנַגאְנְצן  ׁשֹוין  ִאיז  ַוואְנט  ְׁשֵטייֶפער 

צּוְּבָראְכן ֶגעָוואְרן פּון ִאיֶנעֵווייִניג, ֶעס קּוְקט ָנאר 

אֹויס פּון ִאיְנְדרֹויְסן ִווי ַא ַגאְנֶצער ַוואְנט.

אּון  ְפרֹויֶען  ַאֶלע  ַצאְמֶגענּוֶמען  ֶקעִניג  ֶדער  ָהאט 

ִקיְנֶדער ָוואס ֶזעֶנען ָנאְך ֶגעְּבִליְּבן ִאין ַזיין ַלאְנד, 

אּון ִמיט ָּפׁשּוֶט'ע ֶהעְלֶצער אּון ְקֶלעֶצער ָהאְּבן ֵזיי 

ַאָראְּפֶגעָוואְרְפן ֶדעם ַגאְנְצן ֶפעְסטּוְנג.

ִדי  צּוָוואְרְפן  ָהאט  ֶווער  ִקיְנֶדער  ֵטייֶעֶרע  ֶיעְצט 

ַוואְנט? ֶאְפָׁשר ִדי ְפרֹויֶען אּון ְׁשַוואֶכע ִקיְנֶדער?

ִמיט  ֶגעְקַנאְקט  ָוואְלְטן  ִקיְנֶדער  ִדי  אֹויּב  ֲאִפילּו 

ֵזיי  ֶקעֶנען  ָיאְרן  טֹויְזְנֶטער  ּכֹוחֹות  ֵזייֶעֶרע  ַאֶלע 

ֲאִפילּו ִניְׁשט ַמאְכן צּוִפיל ְקִריְצן ִאין ִדי ְשֵׁטייֶפע 

ַוואְנט, ַפאְרְׁשֵטייט ִזיְך ַאז ָנאר ִמיט ִדי ֹּכַח פּוֶנעם 

ֶעְרְׁשְטן ִּגּבֹור ָוואס ָהאט צּוָּבאְמֶּבעט ֶדעם ַוואְנט 

ִּכְמַעט ִּביְזן סֹוף ָהאְּבן ֵזיי ֶגעֶקעְנט צּוְּבֶרעְכן ֶדעם 

ַוואְנט.

ִניְׁשט  אֹויְך  ָהאְּבן  ִּגּבֹוִרים  ֶעְרְׁשֶטע  ִדי  ַווייֶטער 

ִדי  ָנאר  ֶפעְסטּוְנג,  ֶדעם  ֵאייְנֶגענּוֶמען  ִאיְנַגאְנְצן 

ִקיְנֶדעְרֶלעְך ִדי ֶלעְצֶטע ּדֹורֹות ָהאְּבן ְלַמֲעֶׂשה ָדאס 

צּוֶגעֶעְנִדיְגט אּון ָדאס ִאיְנַגאְנְצן ֵאייְנֶגענּוֶמען.

ַוואְרְטן ׁשֹוין  ָוואס ִמיר  ִדי ְּגאּוָלה  ַאזֹוי אֹויְך ִמיט 

טֹויְזְנֶטער ָיאְרן, ִדי ִראׁשֹוִנים, ִדי ֶאֶמֶת'ע ַצִּדיִקים 

ִווי ֹמֶׁשה ַרֵּבינּו, ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחאי, ֶדער ַאִר"י 

ַאֶלע  אּון  טֹוב,  ֵׁשם  ַּבַעל  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ַהָּקדֹוׁש, 

ַפאְרן  ַפייְלן  ֶגעָוואְרְפן  ָהאְּבן  ַצִּדיִקים  ַאְנֶדעֶרע 

ָׂשָטן  ֶדער  ִּביז  ָהָרע,  ֵיֶצר  ְשֶׁלעְכֶטער  ֶדער  ָׂשָטן 

ַאז  צּוְטַראְסֶקעט,  אּון  צּוָׁשאְקְלט  ַאזֹוי  ׁשֹוין  ִאיז 

ֶווער ְס'ָזאל ָנאר ַזיין ֶוועְלֶכע ִקיְנד פּון ַהייְנִטיֶגער 

ְּגאּוָלה  ִדי  ֶדעְרֶנעְנֶטעְרן  אּון  ֵאייְנֶנעֶמען  ֶקען  ּדֹור 

ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ָאֵמן.

    
ליכט

ליכט

 

משיח'סמשיח'ס 
ערכתי נר למשיחי
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ה ליכט'ל ַמיין ֲחנּוּכָ

דּוְרְכן  ַזיין  זֹוֶכה  אּון   ...
ִציְנְדן ִדי ֵהייִליֶגע אֹויל פּון 
ָוואס  ְרָנָסה  ּפַ צּו  ה  ֲחנּוּכָ
ְמקֹור  פּון  ְך  ִנְמׁשָ ֶוועְרט 
ָהָרצֹון, ַאז ֶמען ָזאל ְגלּוְסְטן 
ַא  ִמיט  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ַהׁשֵ צּו  עְנֶקען  ּבֶ אּון 
יעּור.  ׁשִ ַקיין  ָאן  ָרצֹון  ֶגעַוואְלִדיֶגע 
ַאֵליין  ֶוועט  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ...אּון 
ה ֶקען ֶמען  ֵטיין ַאז צּו ַאַזא ֲחנּוּכָ ַפאְרׁשְ
ט זֹוֶכה ַזיין ָנאר דּוְרְכן ִזיְך ְמַקֵרב  ִניׁשְ
י אּון ַמְנִהיג ָוואס ֶער  ַזיין צּו ֶדער ֶרּבִ
ִאיז  וואֹויל  ַרְחָמן,  ֱאֶמֶת'ער  ֶדער  ִאיז 
ְטֶרעְפן.  ִאים צּו  זֹוֶכה  ִאיז  ָוואס  ֶדער 

)תפלה ב' תנינא(

ִעיָקר  ֶדער 
ית  ּבֵ ת  ְקדּוׁשַ

ׁש  ְקּדָ ַהּמִ
ֶמען  ָוואס 
יְך  ַמְמׁשִ ִאיז 
צּו  ַזיין  צּו  זֹוֶכה  ִאיז  ה  ֲחנּוּכָ ִאין 
אּון  ִוויְסן  "צּו  ַעת  ּדַ ֵהייִליְגן  ֶדעם 
ַאז  ַאְנֶדעֶרע  ַפאר  ַזיין  מֹוִדיַע  צּו 
ֶדער  ִאיז  ֶער  ֶטער  עְרׁשְ אֹויּבֶ ֶדער 

עֶפער."  אׁשֶ ּבַ
)תפלה ז' תנינא(

זֹוֶכה  ָזאל  ...ִאיְך 
צּו  ִזיְך  ַזיין 
ִמיט  ַטאְרְקן  ׁשְ
ְגרֹויֶסע  ַאַזא 
ִדי  ַאז  ְמָחה,  ׂשִ
ֶוועט  ְמָחה  ׂשִ
יז  ּבִ ֶדעְרְגֵרייְכן 
ִדי ִפיס, ִאיְך ָזאל 
ְפֵרייד.  פּון  ַטאְנְצן  צּו  ַזיין  זֹוֶכה 
ָיִמים  אּון  ת  ּבָ ׁשַ ִאין  ְפָרט  ּבִ אּון 
אּון  ּפּוִרים  אּון  ה  ֲחנּוּכָ טֹוִבים, 
ֵזיי  ִמְצָוה.  ל  ׁשֶ ְמחֹות  ׂשִ ַאְנֶדעֶרע 
ֶדעְרְפֵרייֶען  צּו  ִזיְך  ִהיְלף  צּו  ִמיר 
ִאיְך  יז  ּבִ ַטאְרֵקייט  ׁשְ ַגאְנְצן  ִמיְטן 
ֶוועל זֹוֶכה ַזיין צּו ַטאְנְצן ַאַסאְך. 

עֹוֵסק  צּו  ַזיין  זֹוֶכה  ָזאל  ִאיְך  אּון 
ַזיין ִאין ּתֹוָרה אּון טּון ַאֶלע ִמְצוֹות 
ְמָחה  ִמיט ַא ְגרֹויס ְפֵרייד ַאז ִדי ׂשִ
אּון  ִפיס  ִדי  יז  ּבִ ֶדעְרְגֵרייְכן  ֶוועט 
אֹויף  ִפיס  ִדי  ן  ֵהייּבְ צּו  ַזיין  זֹוֶכה 
ֶוועְסטּו  דּוְרְכֶדעם   אּון  ַארֹויף, 
ן  אֹויְפֵהייּבְ אּון  אִריֶמען  ֶדעְרּבַ ִזיְך 
ַאֶלע ּתֹוְמֵכי ּתֹוָרה, ֶוועְלֶכע ֶזעֶנען 
ִדי ֱאֶמֶת'ע ָאְנַלייֶנער ָוואס ַהאְלְטן 
אֹויס ִדי לֹוְמֵדי ּתֹוָרה אּון ֶהעְלְפן 
ֵרייֶטע גּוֶטע  ֵזיי ַארֹויס ִמיט ֵזייֶער ּבְ

ַהאְנט.

53103

ַטאֶטע ִאין ִהיְמל, ִאיְך ִוויל 
ַזיין ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד, 

ֶרעְנג ִמיר ָנאְנט צּו ִדיר.... ּבְ

ּקֹוֵבל  ֵבן ׁשֶ ַרְך ּכְ יָחתֹו ְוַצֲערֹו ְלָפָניו ִיְתּבָ טֹוב ְמאד ְלָפֵרׁש ׂשִ
ל ֵחן ְוַרֲחִמים...  ְתנּועֹות ׁשֶ  ִלְפֵני ָאִביו ּבִ

)שיחות הר"ן, ז'(

א קליין ליכטיגע תפלה )געבויט אויף ליקוטי תפלות(
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ליכטעלעך פון חנוכה

ֶגעָוואְרן  ֶגעָזאְגט  ִאיז  ֶווען   )1
ה ֵמאֹוֵרַח? ִדי ַמֲעׂשֶ

רֹאׁש  צּו  ייכּות  ׁשַ ָהאט  ה  ֲחנּוּכָ  )2
ּפּור )עי' לקוטי  ָנה ָאֶדער צּו יֹום ּכִ ַהׁשָ

מוהר"ן ז' תנינא(

י  ֶרּבִ ֶדער  ֶרעְדט  יָחה  ׂשִ ֶוועְלֶכע   )3
ֶוועְגן ֶדער סֹוד פּון ְדֵרייְדל?

ל ???? 4( ָוואס ִאיז ֶמען זֹוֶכה דּוְרְך ָזאְגן ַהּלֵ
ִמיט ַא קֹול?

ֶדער  ֶדעְרַמאְנט  ּתֹוָרה  ֶוועְלֶכע  ִאין   )5
ל"? י ֶוועְגן "ְלהֹודֹות ּוְלַהּלֵ ֶרּבִ

ים ָהאט ֶמען  ִהּלִ יְטל ּתְ 6( ֶוועְלֶכע ַקאּפִ
ה  ֲחנּוּכָ ת  ּבָ ׁשַ י'ְנס  ֶרּבִ יים  ּבַ ֶגעזּוְנֶגען 

יעּור ָמאל? ִטיׁש ָאן ַקיין ׁשִ

די קינדער וואס ענפטערן אויף די שאלות וועלן בעזר השם אריינגיין 

אין א שיינע גורל לכבוד חנוכה
לאז איבער די תשובות אויף קנעפל 7 מיט דיין נאמען און טעלעפאן נומער.

!!!!

יי ִדי ֶלעְכט, ַאֶלע ֶנעְכט ּבַ
אר ִמינּוט ִאיְך ִגיּב ַאֶוועק ַאּפָ

צּו ַדאְנְקן ָגאט, אֹויף ָוואס ֶער ָהאט
ֶגעֶשעְנְקט ִמיר ָאן ַקיין ֶעק

נֹות ַעד ֵאין סֹוף ַמּתָ

ן ִדיר צּו ַדאְנְקן אּון צּו לֹויּבְ
ל ְלהֹודֹות, ּוְלַהּלֵ

ן,  ָהאְסט ִמיר ֶדעְרהֹויּבְ
ן, ִאיְך טּו ְגלֹויּבְ

ַאז ַאְלס ִאיז ָנאר פּון ִדיר 
יעּור נֹות ָאן ַא ׁשִ ַמּתָ

ַאזֹויִפיל גּוְטס ָאן ַא ָצאל
ָרֵאל ַלל ִיׂשְ ין ַא ֵחֶלק פּון ּכְ ִאיְך ּבִ

ִמיט ֶיעְדן טֹוב 
ָוואס ִאיְך ָהאּב ָלרֹוב

אף ִאיְך ַנַחת ַפאר ִדי ָפאְרט ׁשַ
בֹוד ָדאְרט א ַהּכָ ּסֵ יים ּכִ ּבַ

ַבח  עִציֶעל ַא ְגרֹויְסן ׁשְ ְסּפֶ
י'ְנס ַזאְך ַאז ִאיְך ֵווייס פּון ֶרּבִ

אקּוֶמען ָדאְך ּבַ
ֶמן ָזְך ֶדעם ׁשֶ
ִמיט ַא ְפַלאם

ַאֶלע צּוַזאם
ֶוועְלן ִמיר ַא ֶטעְנְצל ֵגיין... ָמעֹוז צּור ְיׁשּוָעִתי ...

ְגַראֶמען אֹויְפן 

ֶרְסֶלֶב'ע ִניגּון  ּבְ

ָמעֹוז צּור 
ֶנעֶלע( )ׁשְ
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 טרעף צען קליינע חילוקים צווישן
די צוויי בילדער


