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ת ַפאר ַאֶלע ֶלעְכִטיֶגע ִקיְנֶדער, ּבָ ַא גּוְטן ׁשַ

ִאיז  ֶעס  יָרה'.  ׁשִ ת  ּבָ 'ׁשַ ֶמען  רּוְפט  ת  ּבָ ׁשַ ֶדעם 

יָרה ְפֶלעְגט ֶדער ֵהייִליֶגער  ת ׁשִ ּבָ אוואּוְסט ַאז ׁשַ ּבַ

ַזיין  ק  ְמַחזֵּ צּו  ֵזיי  ְלִמיִדים,  ּתַ ַזייֶנע  צּו  ָפאְרן  י  ֶרּבִ

אּון  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ַהׁשֵ ֲעבֹוַדת  צּו  ַזיין  ְמעֹוֵרר  אּון 

ַמאק ִמיט ַא  ְטן ִמיט ַא ֶגעׁשְ עְרְשׁ ִדיֶנען ֶדעם אֹויּבֶ

ָלאְפן ִדי ָיאְרן. ט צּו ַפאְרׁשְ ַוואֶרעְמֵקייט, ִניׁשְ

י ָהאט ִזיְך  ָלאִמיר ֶזען ִוויַאזֹוי ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרּבִ

ֶעס  ִקיְנֶדעְרֶלעְך!  ְקֵלייֶנע  ָגאר  צּו  ֶגעָלאְזט  ַאָראּפְ

ִאיז  ֶוועְלֶכער  ִאיְנְגל  ְקֵליין  ַא  ֶגעֶווען  ַאָמאל  ִאיז 

עְטל  י'ְנס ִציֶמער, ַזיין ּבֶ יים ֵהייִליְגן ֶרּבִ ֶגעֶלעְגן ּבַ

עט. ֵאייְנָמאל ִאיז  י'ְנס ּבֶ ן ֶדעם ֶרּבִ ִאיז ֶגעֶווען ֶנעּבְ

י'ן אּון ִזיְך ֶגענּוֶמען  ָדאס ִקיְנד צּוֶגעַגאְנֶגען צּום ֶרּבִ

ֵווייֶנען! "ִאיְך ִוויל ַזיין ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד!" ָזאְגט 

ֶדער ִאיְנְגל.

עט, ִמיר  י ַאז ַדאן ֶגעֶלעְגן אֹויְפן ּבֶ ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרּבִ

ּקּוִנים  ֶטעְלן ָוואְסַפאַרא ּתִ ט ָפאְרׁשְ ֶקעֶנען ִזיְך ִניׁשְ

יים ֵגיין  י ָהאט ֶגעַהאט ּבַ נֹות ָוואס ֶדער ֶרּבִ ּוָ אּון ּכַ

י ָהאט ֶגעֶזען ַאז ֶדער  ער ֶווען ֶדער ֶרּבִ ָלאְפן, ָאּבֶ ׁשְ

עט ִזיְך ַאז ֶער ִוויל ַזיין ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיְנְגל,  ִאיְנְגל ּבֶ

עט  ֶטעְלט פּון ַזיין ּבֶ י אֹויְפֶגעׁשְ ָהאט ִזיְך ֶדער ֶרּבִ

מּוֶעְסן  ׁשְ ֶגענּוֶמען  ִזיְך  אּון  אֹויְפֶגעֶזעְצט  ִזיְך  אּון 

דער  
ריינער קוואל

ֶוועְלֶכע  אֹויְסֶגעֶלעְרְנט  ִאים  אּון  ִקיְנד,  ִמיְט'ן 

י  ְסָפִרים צּו ֶלעְרֶנען אּון אֹויְך ָהאט ִאים ֶדער ֶרּבִ

ָנא" ָדאס ִאיז  ּבָ חּוׁשְ ֶגעֵהייְסן ַזיין פּון ִדי "ָמאֵרי ּדְ

ַא ָלׁשֹון פּון זַֹּהר ַהקֹוֶדׁש ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ַדאְרף ֶיעְדן 

ֶפׁש, ִווי ִמיר  ּבֹון ַהּנֶ ּבֹון' – ַא ֶחׁשְ ָטאג 'ַמאְכן ַא ֶחׁשְ

ָנָתן  ר'  ִווי  ֲהָלכֹות  ִלּקּוֵטי  ִאין  ָמאל  ַאַסאְך  ֶזעֶען 

ּבֹון ִווי  ן ַא ֶחׁשְ ֶרעְדט ַאז ֶיעֶדער ִאיד ַדאְרף ָהאּבְ

ֶער ַהאְלט אֹויף ֶדער ֶוועְלט. ִווי ַהאְלט ִאיְך ִמיט 

ין ַא ִאיד, ִווי  ְמָחה ַאז ִאיְך ּבִ ַמייֶנע ִמּדֹות, ַמיין ׂשִ

ִווי  ּבּוד-ָאב-ָוֵאם?  ּכִ ִמיט  ּתֹוָרה,  ִמיט  ִאיְך  ַהאְלט 

ה? ִפּלָ ֵטיי ִאיְך ִמיט ּתְ ׁשְ

י ָזאְגט ַפאְרן ִקיְנד: "ֶיעְדן ַנאְכט ַפאר דּו  ֶדער ֶרּבִ

ּבֹון  ֶחׁשְ ַא  ַמאך  עט,  ּבֶ אֹויְפן  ָלאְפן  ׁשְ ִזיְך  ֵלייְגְסט 

ִווי ַאזֹוי ַדיין ָטאג ִאיז ַאדּוְרך?" אֹויּב ָהאְסטּו גּוט 

ֶדעם  ַדאְנְקן  ָזאְלְסטּו  ֶגעַדאְווְנט,  אּון  ֶגעֶלעְרְנט 

עֶפער אּון ָזאְגן: "ִאיְך לֹויּב ִדיר אּון ַדאְנק ִדיר  אׁשֶ ּבַ

ן ֶדעם ַהייְנִטיְגן  ֶטער!! ָהאְסט ִמיר ֶגעֶגעּבְ עְרׁשְ אֹויּבֶ

ה טּון,  ִפּלָ ּתְ יְסל אּון  ַאּבִ ֶלעְרֶנען  ה צּו  ְזִכּיָ ַא  ָטאג 

עֶפער, 'ֶהעְלף ִמיר ַאז ָמאְרְגן  אׁשֶ עט ִאיְך ִדיר ּבַ ּבֶ

ם,  ַהׁשֵ ִאין ֲעבֹוַדת  ִאיְך ֶקעֶנען צּוֵלייְגן ֶמער  ָזאל 

ֶמער ִאין ּתֹוָרה, ַדאֶוועֶנען ִמיט ֶמער ֶגעִפיל אּון 

ַמאק',". ֶגעׁשְ

ט ֶגעֶלעְרְנט  לֹום ִניׁשְ ער ָהאט ֶמען ַחס ְוׁשָ אֹויּב ָאּבֶ

ה ַזיין  ִווי ֶעס ַדאְרף צּו ַזיין ַדאְרף ֶמען ִזיְך ִמְתַוּדֶ

ל עֹוָלם, ִאיְך  עֶפער: "ִרּבֹונֹו ׁשֶ אׁשֶ עְטן פּון ּבַ אּון ּבֶ

ֶגעפֹויְלט,  ִזיְך  ַלייֶדער  ַהייְנט  ָהאּב  ִאיְך  ַאז  ֵווייס 

צּו  ַדאְרף  ֶעס  ִווי  ֶגעִדיְנט  ט  ִניׁשְ ִדיר  ָהאּב  ִאיְך 

ֵזיי  ֶטער,  עְרׁשְ אֹויּבֶ ִדיר  יי  ּבַ ִזיְך  ִאיְך  עט  'ּבֶ ַזיין, 
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ׁשּוָבה." ֶדער ֶמעְנְטׁש ָוואס טּוט ּתְ

ֵרייֶנע  ַאַזא  פּון  ַארֹויס  ִאיז  ֶוועְרֶטער  ִדי 

ָרֵאל  ִיׂשְ ַהאְרץ אּון ִאיז ַאַריין ִאין ַהאְרץ פּון 

ֶגעֶווען  ִאיז  ָוואס  גּוְטס  יְסל  ּבִ ָדאס  ֵמִאיר. 

ָרֵאל ֵמִאיר ָהאט ִזיְך ֶיעְצט  אַהאְלְטן ִאין ִיׂשְ ּבַ

ֶיעֶנע  ִאין  ִתים.  ַהּמֵ ת  ִחּיַ ּתְ אֹויְפֶגעֶוועְקט 

ֶגעַמאְכט, ָדאס  יי ִזיְך ָאּפְ ִמינּוְטן ָהאט ֶער ּבַ

ִאיז ָדאס! ִאיְך ִוויל ִזיְך פּון ַהייְנט ַפאְרֶרעְכְטן 

ָוואס  ים  ַמֲעׂשִ ִריְכִטיֶגע  ט  ִניׁשְ ַמייֶנע  ַאֶלע 

ִאיְך ָהאּב ֶגעטּון.

צּו  ֶגענּוֶמען  ט  ִניׁשְ ַטאֶקע  ָהאט  ֶעס  אּון 

ַאן  ֶגעָוואְרן  ִאיז  ֵמִאיר  ָרֵאל  ִיׂשְ אּון  ַלאְנג 

ַזיין  ֶדעְרֶקעֶנען.  צּום  ט  ִניׁשְ ִאיד,  ֶעְרִליֶכער 

ֶלעְרֶנען,  ּתֹוָרה  ַזיין  ִמּדֹות,  ַזייֶנע  ַדאֶוועֶנען, 

יק ִאיז ֶער ֶגעָוואְרן. ִווי ַא ֶגעּבֹויֶרעֶנער ַצּדִ

ָקאְנַטאְקט  ִאין  ן  ִליּבְ ֶגעּבְ ִאיז  ִיְצָחק  ר' 

ִמיט  ִמיט  ר  ׁשֶ ּקֶ ַא  עַהאְלְטן  ֵגֶ ַווייֶטער  אּון 

ט  ִניׁשְ ָזאל  ֶער  ַאן אֹויג  עַהאְלְטן  ֵגֶ ִאים, אּון 

ן. ְגִליְטׁשְ ַווייֶטער ִזיְך ַאָראּפְ

ִדי ִאיְדן פּון ַנאְלְטׁשֹוב, ָוואס ָזאְגן ֵזיי?

ִאיז  ֶדעס  ֶזע!  ִאיְך  ָוואס  ט  ִניׁשְ ְגֵלייּב  "ִאיְך 

ָרֵאל ֵמִאיר? ֶער ָהאט ִזיְך ֶגעָלאְזט ַוואְקְסן  ִיׂשְ

אֹות." ּפֵ

ית  ַטּלִ ִמיט  ׁשּול  ִאין  קּוְמט  ֶער  "ָוואס?! 

ין, ִוויַאזֹוי ֶקען  ִפּלִ ּוְתִפיִלין? ֶער ֵגייט ָאְנטּון ּתְ

ָדאס ַזיין?!"

ִאיז  ֶער  ׁשּול  ִאין  קּוְמט  ֵמִאיר  ָרֵאל  ִיׂשְ ָיא, 

ית  ַטּלִ ַא  ַראְכט,  ּפְ ַגאְנְצן  ִמיְטן  ָאְנֶגעטּון 

ֶער  ִמימּות,  ּתְ ִמיט  ַדאְווְנט  אּון  ין.  ִפּלִ ּתְ אּון 

ית  ָזאְגט ַארֹויס ֶיעֶדעס ָוואְרט ִווי ַאן ַאֶלף-ּבֵ

ִאיְנְגל.

ִטיק ַצייט אּון  ער ַקיין ׁשְ ט ַאִריּבֶ ֶעס ִאיז ִניׁשְ

ְיֵרא  ַא  ִאיד  ֶעְרִליֶכער  ַאן  ֶגעָוואְרן  ִאיז  ֶער 

ִוויל  ֵרייֶטער  ּבְ 'ִיְצָחק  ר  ְפִריֶער:  פּון  יְסל  ַאּבִ

ָמה,  ֶרעְנֶגען ֶדעם פאְרלֹויֶרעֶנעם ְנׁשָ צּוִריְקּבְ

ֵמִאיר  ָרֵאל  ִיׂשְ ִווי  טּוּב  ׁשְ ִאין  ַאַריין  ֵגייט  ֶער 

ָמה. עט אּון ֶרעְדט ְגַלייְך צּו ַזיין ְנׁשָ ַאְרּבֶ

ַאַרייְנְקִריְכן  ן  ָאְנֶגעהֹויּבְ ן  ָהאּבְ יְסֶלעְך  צּוּבִ

ִאין  ֵרייֶטער  ּבְ ִיְצָחק  ר'  פּון  ֶוועְרֶטער  ִדי 

ִזיְך  ָהאט  ֶער  ֵמִאיר.  ָרֵאל  ִיׂשְ פּון  ַהאְרץ 

אֹויְסֶגעִניְכֶטעְרט פּון ַזיין ָחלֹום ַאז ֶער ֵגייט 

ַקייְטן  ְמיֹונֹות אּון ַנאִריׁשְ ַפאְרִדיֶנען פּון ִדי ּדִ

אִריְרט ַזיין  פּון ֶדער ֶוועְלט. ֶעס ָהאט ִאים ּבַ

ַא  אּון  ֲחָרָטה  אקּוֶמען  ּבַ ָהאט  אּון  יְנְטל  ּפִ

ׁשּוָבה אֹויף ַזייֶנע ִפיְנְסֶטעֶרע ֶטעג  ִהְרהּור ּתְ

ַפאְרטּוְנְקְלט.  ַאזֹוי  ער  ַאִריּבֶ ִאים  ִאיז  ָוואס 

ֶמער  ִווי  ְטֶרעְרן.  ִגיְסן  ן  ָאְנֶגעהֹויּבְ ָהאט  ֶער 

ר' ִיְצָחק ָהאט ֶגעֶרעְדט ָהאט ֶער ַפאְרָגאְסן 

ַטייְכן ְטֶרעְרן.

ִמינּוט  "ִדי  ִיְצָחק,  ר'  ִאים  ָזאְגט  ֵווייְסט,  דּו 

ְסט  יי ִדיר ַאז דּו ֵהייּבְ ָוואס דּו ַמאְכְסט ָאּפ ּבַ

ן, ֶוועְרְסטּו  ן ַא ַנייֶע ֵרייֶנע גּוֶטע ֶלעּבְ ָאן ֶלעּבְ

ֵניי  ַא  ִווי  ִהיְמל  ִאין  אֹויְבן  ַפאְרֶרעְכְנט 

ט ָנאר  ִניׁשְ ִזיְנד. אּון  ֵריין פּון  ֶגעּבֹויְרן ִקיְנד, 

ַאז  אּוְנז,  ָזאְגן  ֲחָכִמים  אּוְנֶזעֶרע  ָנאר  ָדאס, 

ׁשּוָבה ֵמַאֲהָבה, ָדאס  אֹויּב ַא ֶמעְנְטׁש טּוט ּתְ

ְטן ֶוועְרן  עְרְשׁ ֵמייְנט ֶער ָהאט ִליּב ֶדעם אֹויּבֶ

ַפאר  עְרֶגעְדֵרייט  ִאיּבֶ ֲעֵברֹות  ַזייֶנע  ַאֶלע 

ׁשּוָבה  ַעל-ּתְ ַלאץ ִווי ַא ּבַ ְזֻכּיֹות. אּון ִאין ִדי ּפְ

ט  ִניׁשְ יִקים  ַצּדִ ְגרֹויֶסע  ֲאִפילּו  ֵטייט, ֶקען  ׁשְ

אקּוְמט  ֵטיין ָדאְרט, ַאַזא ֵהייִליֶגע ָאְרט ּבַ ׁשְ
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עֶלע  ֵלייּבֶ
פארזעצונג #5



ָרֵאל,  ק אֹויף ֶיעֶדע ִמְנָהג ִיׂשְ ַדְקּדֵ ַמִים  ַא ּמְ ׁשָ

ָטאְטְסַלייט  ׁשְ ִדי  ן  ָהאּבְ ַצייט  ִדי  ִמיט  אּון 

ַאָמאל  ִאיז  ָוואס  ָעַבר  ַגאְנְצן  ַזיין  ַפאְרֶגעְסן 

ֶגעֶווען אּון ֶדער עֹוָלם ָהאט ִאים  ִמיט ִאים 

ָרֵאל ֵמִאיר." ׁשֹוין ֶגערּוְפן, "ר' ִיׂשְ

אּוַמאן  ַקיין  ֶגעָפאְרן  ִאיז  ֵמִאיר  ָרֵאל  ִיׂשְ ר' 

ֵהייִליְגן  יים  ּבַ ֶגעֶווען  ַח  ּטֵ ּתַ ִמׁשְ ִזיְך  אּון 

יקּון  יְנ'ס ִצּיּון אּון ֶגעָזאְגט ָדאְרט ֶדעם ּתִ ֶרּבִ

ָמה  ָלִלי פּון ִטיֶפעִניׁש פּון ַהאְרץ, ַזיין ְנׁשָ ַהּכְ

ָמה פּוֶנעם  ר ֶגעֶווען צּו ִדי ְנׁשָ ֵ ָהאט ִזיְך ְמַקּשׁ

ֵרייִניְגט  ָוואס  ַטייך  ֶדער  יק,  ַצּדִ ֵהייִליְגן 

ט  ִניׁשְ ִזיְך  ִאיז  ָוואס  ֶדער  ְפֶלעְקן,  ַאֶלע  פּון 

ָמה. ְמַייֵאׁש פּון ַקיין ְנׁשָ

אֶקעְנט  ּבַ ִזיְך  ֶער  ָהאט  אּוַמאן  ִאין  ָדאְרט 

אְרְסִקי  ּבַ ְמׁשֹון  ׁשִ ר'  ָחִסיד  ְגרֹויְסן  ִמיְטן 

ֶוועְלֶכער ָהאט ִאים ֵזייֶער ְמַקֵרב ֶגעֶווען אּון 

עַהאְלְטן  ן ָנאְנט ִמיט ִאים אּון ִזיְך ֵגֶ ִליּבְ ֶגעּבְ

ק ַזיין ִמיט  ִריְוון ִאים צּו ְמַחּזֵ יְקן ּבְ ִאין ֵאיין ׁשִ

י'ן. ֱאמּוָנה אּון ֵעצֹות פּון ֵהייִליְגן ֶרּבִ

ְך קּוֶמעְנִדיֶגע ָוואְך בעז"ה ֶהְמׁשֵ
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ִאיְך ִוויל ַפאְרֵצייְלן ַא ַמֲעֶׂשה.

אּון  ַהְּכָלִלי'  'ִּתיקּון  ַא  ִאיְנְגל  ַא  ַפאר  ֶגעֶגעְּבן  ָהאּב  ִאיְך 

ַא  ֶגעֶווען  ִאיז  ֶדעְרָנאְך  ְגַלייְך  ֶגעָזאְגט אּון  ֶער ָהאט ֶעס 

ִריִזיֶגע ּגֹוָרל אּון ֶדער ִאיְנְגל ָהאט ֶגעִוויֶנען...

ֶדער ִאיְנְגל ָהאט ִמיר ֶגעָזאְגט ַאז ֶער ְׁשִּפיְרט ַאז ֶער ָהאט 

ִּתיקּון  ֶדעם  ֶגעָזאְגט  ָהאט  ֶער  ַווייל  ּגֹוָרל  ִדי  ֶגעִוויֶנען 

ַהְּכָלִלי! 
ִיְׂשָרֵאל, מאנטשעסטער

•••

ַא גּוְטן, ֵאיין ָטאג ָהאט ִאיְך ֶגעַדאְרְפט ִפיְרן ַמיין ְּברּוֶדער 

ִאין ֵחֶדר ִּבין ִאיְך ֶגעַגאְנֶגען צּום ָּבאס-ְסַטאְנִצֶיע צּו ַכאְּפן 

ֶדעם קּוֶמעְנִדיְגן ָּבאס, ִאיְך קּום ָאן צּו ִדי ְסַטאְנִצֶיע אּון 

ַקיין ָּבאס  ַא ֶפעְרְטל ָׁשָעה אּון  ִאיֶּבער  ַוואְרט ׁשֹוין  ִאיְך 

ִאיז ִניְׁשט ָדא.

מיין מיין 
מעשה'לעמעשה'לע

דער באשעפער באווייזט וואונדער
פאר זיינע ליבע קינדער

ָהאּב ִאיְך ֶגעֶּבעְטן ֶדעם אֹויֶּבעְרְשְׁטן ֶער ָזאל ִמיר ֶהעְלְפן, 

ְס'ִאיז ַאִריֶּבער ַאָּפאר ִמינּוט אּון ְס'ִאיז ֶגעקּוֶמען ַא ָּבאס 

ִאיְך ָהאּב ֶגעָוואְלט ַארֹויְפֵגיין ָאֶּבער... ַא ָׁשאד, ִדי ִטיר 

ִאין  ְּבֵלייּב  ִאיְך  ֶווען  ַפאְרַמאְכט  ִזיְך  ָהאט  ָּבאס  פּוֶנעם 

ַגאס... 

ָהאּב ִאיְך ֶגעֶּבעְטן ֶדעם אֹויֶּבעְרְשְׁטן ִׁשיק ִמיר ָנאְך ַא ָּבאס 

אּון ְס'ִאיז ֶגעקּוֶמען ַאן ַאְנֶדעֶרע ָּבאס אּון ִאיְך ִּבין ַארֹויף 

ִניְׁשט  ִאיְך  ָהאּב  צּוִריק  אֹויף  ְּבָׁשלֹום.  ָאְנֶגעקּוֶמען  אּון 

ֶגעְטָראְפן ִדי ִריְכִטיֶגע ְסַטאְנִצֶיע ִּביז ֶדער אֹויֶּבעְרְׁשֶטער 

ָהאט ִמיר ֶגעָהאְלְפן ַאז ִאיְך ָהאּב ָדאס ֶגעְטָראְפן.

ִמיר  ְס'ִאיז  ִליְכט  ֶרִּביְנ'ס  ֶדעם  ַפאר  ֹּכַח  ִייַׁשר  ְגרֹויְסן  ַא 

ָגאר ְׁשַטאְרק ְמַחֵּזק.
•••

ַא גּוְטן ָטאג, ִאיְך ִוויל ַפאְרֵצייְלן ַא ַמֲעֶׂשה.

ִאיְך ָהאּב ְׁשַטאְרק ֶגעָוואְלט ֶעֶּפעס ַא ָסאְרט ְׁשִּפיֶלעַריי 

ֶגעֶווען  ִאיז  ָדאְרט  ָוואס  ּגֹוָרל  ַא  ִאין  ַאַריין  ִּבין  ִאיְך  אּון 

ַאַסאְך ְׁשִּפיֶלעַרייֶען ָוואס ֶמען ָהאט ֶגעֶקעְנט ֶגעִוויֶנען, 

ִאיְך  ָוואס  ְׁשִּפיְלן  ָסאְרט  ַפאְרִׁשיֶדעֶנע  ֶגעֶווען  ִאיז  אֹויְך 

ָהאּב ֵזייֶער ֶגעָוואְלט.

אּון  ַּבאֶׁשעֶפער  צּום  ֶגעַדאְווְנט  ְׁשַטאְרק  ָגאר  ָהאּב  ִאיְך 

ָּברּוְך ַהֵׁשם ִאיְך ָהאּב ָדאס צּום סֹוף ֶגעִוויֶנען.
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ִאיז  ָוואס  ִזיְנד,  ַמייֶנע  אֹויס  ֶמעק  מֹוֵחל!'  ִמיר 

ָזאל  ָמאְרְגן  ַאז  ִמיר  ֶהעְלף  ֶגעֶווען,  ִאיז  ֶגעֶווען 

ַא  ַזיין  ָווָנה,  ּכַ ֶמער  ִמיט  ִדיֶנען  ִדיר  ֶקעֶנען  ִאיְך 

ֶעְרִליֶכער ִאיְנְגל ִווי ֶעס ַדאְרף צּו ַזיין".

ֶדעם  ַפאר  ֶגעֵלייְגט  ַאָראּפְ י  ֶרּבִ ֶדער  ָהאט  ַאזֹוי 

ִקיְנֶדער  ַאֶלע  אּוְנז  ַפאר  אּון  ִאיְנְגל  ְקֵלייֶנעם 

יז ְגרֹויס ַא ֶוועג  אּון ַפאר ֶיעְדן ִאיד פּון ְקֵליין ּבִ

עֶפער אּון ֶיעְדן ָטאג  אׁשֶ ּבַ ִוויַאזֹוי צּו ֶרעְדן צּום 

ט ַקיין ִחילּוק  עֶפער ִניׁשְ אׁשֶ יְנְדן צּום ּבַ ַזיין צּוֶגעּבִ

ב ֶמען ֶגעִפיְנט ִזיְך. ִאין ֶוועְלְכן ַמּצָ

ה  ָ קּוֶמעְנִדיֶגע ָוואְך ֵגייט ַזיין 'ֲחִמּשׁ

אוואּוְסט  ָבט'. ֶעס ִאיז ּבַ ׁשְ ר ּבִ ָעׂשָ

ְמסּוָגל  ֵזייֶער  ִאיז  ָטאג  ֶדער  ַאז 

י  אַנייֶען, ַאזֹוי ִווי ֶדער ֶרּבִ ִזיְך צּו ּבַ

י מֹוֲהַר"ן, "ֶווען ֶעס קּוְמט ִדי  ָזאְגט ִאין ַחּיַ

ִווי  ַאזֹוי  ט  ִניׁשְ ֵניי,  ִאיְך  ין  ּבִ ים  ְזַמּנִ ַאֶלע 

ִדי  אֹויס  ֶרעְכְנט  י  ֶרּבִ ֶדער  אּון  ְפִריֶער" 

ה אּון אֹויְך ֶרעְכְנט  ָיִמים טֹוִבים, ּפּוִרים אּון ֲחנּוּכָ

ָבט', ַאז ִאין ֶדעם ָטאג  ׁשְ ר ּבִ ה ָעׂשָ ָ ֶער ַאַריין 'ֲחִמּשׁ

ֵניי. ֶזעט ֶמען ַאז ֶדער ָטאג ִאיז  ֶוועְרט ֶער ָגאר 

ם.  ֵזייֶער ְמסּוָגל ַפאר ֲעבֹוַדת ַהׁשֵ

ֶגעָוואְרן  ֶגעּבֹויְרן  ִאיז  ָטאג  ֶדעם  ִאין  ַאז  ְפָרט  ּבִ

ִאיז  ֶרְסֶלב,  ּבְ פּון  ָנָתן  ר'  ְלִמיד,  ּתַ י'ְנס  ֶרּבִ ֶדעם 

ן  ִזיֶכער ָדאס ַא ִהיְלף ַפאר אּוְנז ִזיְך צּו אֹויְפְפִריׁשְ

ִאין  ִאיז ָדאס ְמרּוָמז  ָאְנֵהייּב, אֹויְך  ַנייֶע  ַא  ִמיט 

ֶדה...  )דברים כ, יט( ַאז  י ָהָאָדם ֵעץ ַהּשָׂ ּתֹוָרה, "ּכִ

ֵקייט ִאין ִדי  ִאין ֶדעם ָטאג קּוְמט ַאַריין ַא ְפִריׁשְ

ירֹות  ן ַארֹויס ּפֵ ייֶמער ֶוועְלֶכע ִגיּבְ ייֶמער, רֹוב ּבֵ ּבֵ

ֶלעְטֶלעְך  ֵטייֶען ִוויְנֶטער ַפאְרְטִריְקְנט ָאן ַקיין ּבְ ׁשְ

עְמֶטעְרַהייט ָאן  ֵטייֶען ַפאְרׁשֶ ירֹות, ֵזיי ׁשְ ָאֶדער ּפֵ

ַאז  אּוְנז  ַפאְרֵצייְלן  ֲחַז"ל  ער  ָאּבֶ ייְנַקייט,  ׁשֵ ַקיין 

ַדְווָקא ֶיעְצט ִאיְנִמיְטן ֶדעם ַקאְלְטן ִוויְנֶטער, ֶווען 

ֵנייֶען אּון ֶרעְגְנס  ׁשְ ֵגייֶען  ִוויְנְטן, ֶעס  ָלאְזן  ּבְ ֶעס 

עֶטער  ּפֶ ׁשְ ַאז  אֵנייאּוְנג,  ּבַ ֵזייֶער  ִאיז  ֶדעָמאְלט 

ער  ירֹות, ָאּבֶ ן ִזיֶסע ּפֵ זּוֶמער ֶוועְלן ֵזיי ַארֹויְסֶגעּבְ

ָבט. ׁשְ ן? ט"ו ּבִ ן אֹויְפֶלעּבְ ן ֵזיי ָאְנֶגעהֹויּבְ ֶווען ָהאּבְ

יְרט  ּפִ יי ֶדעם ֶמעְנְטׁש ִאיז אֹויְך ַאזֹוי, ֶווען ֶמען ׁשְ ּבַ

עְמט  ַפאְרׁשֶ ַנאֶקעִדיג,  אּון  ֵלייִדיג  ִאיז  ֶמען  ַאז 

ׁשּום  ַקיין  ִזיְך  יי  ּבַ ְטֶרעְפן  ֶקעֶנען  ט  ִניׁשְ ַפאְרן 

ַאז ַטאֶקע  ִוויְסן  ָזאְלְסטּו  ִזיְך,  ִאין  ְנקּוָדה טֹוָבה 

ְסט ָאן ַוואְקְסן אּון  ַדאן ִאיז ִדי ַצייט ֶווען דּו ֵהייּבְ

ִליֶען. ּבְ

ט  ֵהייּבְ ֶבט  ׁשֵ ּבְ ט"ו  ַאז  ָזאְגן  ֲחַז"ל 

ייֶמער,  ִזיְך ַאן ִדי 'ֲחָנָטה' ִאין ִדי ּבֵ

ת ַאז  ּבָ מ'ל ִאין עֶֹנג ׁשַ ָזאְגט ר' ֶאְפָרִיְ

בֹות פּון ֲחָנָטה ִאיז ִח'ּפּוׂש ְנ'קּודֹות  י ּתֵ ִדי ָראׁשֵ

ה! צּו ֵגיין ִמיט ִדי ּתֹוָרה פּון  ט'ֹובֹות ַה'ְרּבֵ

ִדי  ִאין  ְוָקא  ּדַ ִזיְך  ִאין  ְטֶרעְפן  ָרה אּון  ֲאַזּמְ

ַפאְרְפרֹויֶרעֶנע ַצייְטן ְנקּודֹות טֹובֹות דּוְרְכֶדעם 

ירֹות. ֶוועט ַארֹויְסקּוֶמען גּוֶטע ּפֵ

ִזיְך  ָזאְלן  ִמיר  ֶהעְלְפן  ָזאל  ֶטער  עְרׁשְ אֹויּבֶ ֶדער 

יְרן ִדי  ּפִ יָרה, צּו ׁשְ ת ׁשִ ּבָ אַנייֶען ֶדעם ׁשַ ֶקעֶנען ּבַ

יי  ּבַ ֶגעַהאט  ן  ָהאּבְ ִאיְדן  ִדי  ָוואס  ַגת ֱאלֹקּות  ַהּשָׂ

אקּוֶמען  ְראּו ָהָעם ֶאת ה', צּו ּבַ ְקִריַאת-ַים-סּוף, ַוּיִ

ְפָרט  אַנייֶען ִאיְנַגאְנְצן, ּבִ ַמִים אּון ִזיְך ּבַ ִדי ִיְרַאת ׁשָ

ֵטייט ׁשֹוין ַגאְנץ ָנאְנט צּו ּפּוִרים, ֶמען  ַאז ֶמען ׁשְ

עֶפער  אׁשֶ ּבַ צּום  ֵרייֶען  ׁשְ צּו  ָאן  ׁשֹוין  ט  ֵהייּבְ

ת  ִלְקדּוׁשַ נּו  ְוַזּכֵ ֲעָמֵלק,  ָהָמן  ת  ִלּפַ ִמּקְ יֵלנּו  "ַהּצִ

אּוְנז  ָזאל  ֶטער  עְרׁשְ אֹויּבֶ ֶדער  ר",  ְוֶאְסּתֵ ַכי  ָמְרּדְ

ָדאְסֵניי,  פּון  י'ן  ֶרּבִ צּום  ֶוועְרן  ְמקּוָרב  ֶהעְלְפן 

אֹויף  אּון  ֶוועְלט  ֶדער  אֹויף  גּוט  ַזיין  אּוְנז  ֶוועט 

ֶיעֶנער ֶוועְלט.

 המשך פון זייט 1
דער  

ריינער קוואל

הדפסת הגליון נתנדב
ע"י ר' בנימין אבעלעס הי"ו
לרגל נישואי בנו למזל טוב
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דער געווינער פון  פרשת בא

הילד החשוב נחמן סיימאנס, ירושלים

מען קען אפנעמען די מתנה ביים משגיח הרב משה גפנער אין 

תלמוד תורה ברסלב ירושלים

מיר ווילן נאכאמאל דערמאנען
די גורל פון "גאר מיין זאך איז תפלה" איז נתנדב געווארן 
דורך א חשוב'ן נדבן, פאר די קינדער וועלכע זענען געווען 
אין שול שבת אינדערפרי פאר הודו, אין א ברסלב'ע שול.

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". 

ה ַפאר ּפּוִרים ִפּלָ ַא ּתְ

יְך צּו ַזיין אֹויף  ְמָחה אּון ֵהייִליְגַקייט פּון 'ּפּוִרים', ַמְמׁשִ עֶפער ִאיְך ִוויל זֹוֶכה ַזיין דּוְרְך ִדי ׂשִ אׁשֶ ּבַ
ה'  ָרה ֲאֻדּמָ ְך פּון ִדי 'ּפָ ה אּון ֵרייְנֵקייט ָוואס ֶוועְרט ִנְמׁשָ ָרֵאל, ִדי ְקדּוׁשָ ַלל ִיׂשְ ִמיר אּון אֹויף ַגאְנץ ּכְ
אפֹויְלן צּו עֹוֵסק ַזיין אּון ֵלייֶנען  עֶפער ָהאְסט אּוְנז ּבַ אׁשֶ ֶוועְלֶכע ֵרייִניְגט פּון 'ֻטְמַאת ֵמת', ָוואס דּו ּבַ
ֶלעְקט: ַאז דּוְרְך ּפּוִרים ִאיז ֶמען  ה' ָנאְך ּפּוִרים. אּון דּו ָהאְסט אּוְנז ַאְנְטּפְ ָרה ֲאֻדּמָ ה פּון 'ּפָ ְרׁשֶ ִדי ּפַ
ה פּון  ל ַזיין ִדי ְקדּוׁשָ ה, ִמיר ָזאְלן זֹוֶכה ַזיין צּו ַזיין ֵריין אּון ְמַקּבֵ ָרה ֲאֻדּמָ זֹוֶכה צּו ֵרייְנֵקייט פּון ּפָ

ַסח ִאין ַזיין ַצייט. ן ּפֶ ָקְרּבָ

ַכי  ָמְרּדְ ֵהייִליְגַקייט פּון  ִדי  ַזיין צּו  זֹוֶכה  ִוויל  ִאיְך  ֲעָמֵלק, אּון  ָהָמן  ְקִליָפה פּון  ִדי  ִמיר פּון  ַראֶטעֶווע 
ה. ְלּכָ ר ַהּמַ יק אּון ֶאְסּתֵ ּדִ ַהּצַ

ים, אּון ְגרֹויֶסע ָפאְרְכִטיֶגע ְיׁשּועֹות, ַאזֹוי ִווי דּו  ן וואּוְנֶדעְרִליֶכע ִנּסִ ַטאֶטע, ִאיְך ַדאְרף ֶיעְצט ָהאּבְ
ַכי אּון  ים ִנְפָלִאים ְונֹוָרִאים, ִאין ִדי ַצייְטן פּון ָמְרּדְ ָרֵאל ִאין ַאֶלע ּדֹורֹות, ִנּסִ ַלל ִיׂשְ ָהאְסט ֶגעטּון צּו ּכְ

ַטאֶנען אֹויף ִדי ִאיְדן. מֹו ְוִזְכרֹו ִאיז אֹויְפֶגעְשׁ ח ׁשְ ע ִיּמַ ר, ֶווען ָהָמן ָהָרׁשָ ֶאְסּתֵ

ים ָוואס דּו ָהאְסט ֶגעטּון פּון ַאֶלעָמאל. אּון דּו  ָוואס ֶדער ֵנס פּון ּפּוִרים ִאיז ְגֶרעֶסער פּון ַאֶלע ִנּסִ
ָהאְסט אּוְנז צּואִוויְסן ֶגעטּון דּוְרְך ַדייֶנע ֵהייִליֶגע ֲחָכִמים ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: ַאז "ַאֶלע מֹוֲעִדים ֶווען 

ֵטל ֶוועְרן ".  ט ּבָ ער ִדי ֶטעג פּון ּפּוִרים ֶוועְלן ִניׁשְ ֵטל ָאּבֶ ֶוועְרן ּבָ

ַסח, ַווייל ַאֶלע ָיִמים טֹוִבים ֶזעֶנען ַא ֵזֶכר צּו ְיִציַאת  ִאין ָאְנֵהייּב ֶזעֶנען ֶגעֶווען ַאֶלע ַהְתָחלֹות פּון ּפֶ
ִמְצַרִים, אּון ַהייְנט... )ִאיז ַאֶלע ַהְתָחלֹות פּון ּפּוִרים( 
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בערעלע ביסט 

פריילעך היינט?

אמ... 
     איך וויל זיין       

         פריילעך...

א שמועס מיט'ן זיידןא שמועס מיט'ן זיידן

ֵזייֶדע: ֱאֶמת, ַאזֹוי ַדאְרף ַא ִאיִדיׁש ִקיְנד ֶוועְלן, 
ֵמייְכל,  ׁשְ ַדיין  ַפאְרלֹויְרן  ִאיז  וואּו  ער  ָאּבֶ

עס ֵגייט ָפאר ִמיט ִדיר? עֶרעֶלע? ֶעּפֶ ּבֶ

ֶגעַמאְכט  ַהייְנט  ָהאט  י  ֶרּבִ ֶדער  עֶרעֶלע:  ּבֶ
ָהאט  ֶעס  ֶווער  ָנה  ַמּתָ ייֶנע  ׁשֵ ַא  אֹויף  ּגֹוָרל  ַא 
ַטאְרק  גּוט ֶגעֶלעְרְנט, ִאיְך ָהאּב ֵזייֶער ֵזייֶער ׁשְ
ַחֶבר  ְצֵווייֶטער  ַא  ער  ָאּבֶ ֶגעִוויֶנען,  ֶגעָוואְלט 
ין  ּבִ ִאיְך  ֶגעִוויֶנער...  ֶדער  ַארֹויְסֶגעקּוֶמען  ִאיז 
ַאז  ֵזייִדי,  ֶזעט אֹויס  ט,  ַאְנטֹויׁשְ ֵזייֶער  ֶגעָוואְרן 

ט ַמָזל צּו ַקיין גֹוָרלֹות... ִאיְך ָהאּב ִניׁשְ

ְס'ִאיז  ָיא  ה?..  ַמֲעׂשֶ ִדי  ִאיז  ָדאס  ָהא  ֵזייֶדע: 
ְפָרט ַאז ִדי ָהאְסט  ֶווער, ְס'טּוט ֵזייֶער ֵוויי! ּבִ ׁשְ
י ָזאְגט  ַטאְרק ֶגעָוואְלט ֶגעִוויֶנען, ֶדער ֶרּבִ ַאזֹוי ׁשְ
ט ַאזֹוי  ְנָיָנא פב( ַאז ֶיעֶדע ַזאְך ָוואס ֵגייט ִניׁשְ )ּתִ

ֶדער  ֶמעְנְטׁש!  ַפאְרן  ֶווער  ׁשְ ִאיז  ִוויל  ֶמען  ִווי 
ֵסֶדר" ֶעס  ּלֹא ּכְ י רּוְפט ֶעס ָאן ַאז ֶעס ֵגייט "ׁשֶ ֶרּבִ
ער דּו ֵווייְסט  ט ַאזֹוי ִווי ֶמען ִוויל, ָאּבֶ ֵגייט ִניׁשְ
י ֶלעְרְנט אּוְנז אֹויס צּו זּוְכן  עֶרעֶלע, ֶדער ֶרּבִ ּבֶ

ֶזען  ֶוועִריְגַקייט, ָלאִמיר  ׁשְ ֶיעֶדע  ִאין  ִדי גּוְט'ס 
עס גּוְט'ס ִאין  יק, ָוואס ֶקעְנְסטּו ְטֶרעְפן ֶעּפֶ ַצּדִ

ה? ִדי ַהייְנִטיֶגע ַמֲעׂשֶ

ֶוועֶמען  צּו  ָהאּב  ִאיְך  ַאז  מ..מ..  עֶרעֶלע:  ּבֶ
ט ֶיעֶדער  ֶוועִריְגַקייט... ִניׁשְ אֹויְסצּוֶרעְדן ַמיין ׁשְ
ָוואס  מּוֶעְסן  עְרׁשְ ִאיּבֶ צּו  ֶוועֶמען  ִמיט  ָהאט 
ער ִמיט ִאים... אּון אֹויְך ַאז ֶדער ְזכּות  ֵגייט ִאיּבֶ

פּון גּוט ֶלעְרֶנען ָהאּב ִאיְך ִזיֶכער ֶגעִוויֶנען....

ַא  ֶגעּב  ַאזֹוי,  ַטאֶקע  ִריְכִטיג,  ִריְכִטיג,  ֵזייֶדע: 
עֶרעֶלע ָהאְסט ָנאר ָאְנֶגעַפאְנֶגען צּו זּוְכן  קּוק ּבֶ
אֹויף  ֵמייְכל  ׁשְ ַא  ׁשֹוין  ֶמען  ֶזעט  ַזאְכן  גּוֶטע 
ַדיין ֶגעִזיְכט.... ָדאס ִאיז ַא מֹוָרא'ִדיֶגע ַזאְך! ַא 
י, ֶמען ֶקען ִזיְך ְפֵרייֶלעְך  ִחידּוׁש פּון ֵהייִליְגן ֶרּבִ
ֶוועִריְגַקייט,  ַמאְכן ֲאִפילּו ֶווען ֶמען ִאיז ִאין ַא ׁשְ
ָמאְלַקייט ֶקען  ר ִהְרַחְבּתָ ִלי"... ִאין ֶיעֶדע ׁשְ ּצָ "ּבַ
ֵרייְטֵקייט - ַא גּוֶטע ַזאְך  עס ַא ּבְ ֶמען ְטֶרעְפן ֶעּפֶ

ָוואס ִמיט ֶדעם ֶקען ִזיְך ְפֵרייֶלעְך ַמאְכן.

ט ִוויְסן פּון  עֶרעֶלע, ָזאְלְסט ִניׁשְ   דּו ֵווייְסט ּבֶ
ִאיְדן  ָדא  ַלייֶדער  ְס'ִאיז  ער  ָאּבֶ ָצרֹות...  ַקיין 
ִנְסיֹונֹות,  ֶוועֶרע  ׁשְ ׁש  ַמּמָ ַאדּוְרך  ֶזעֶנען  ָוואס 
אּון  ַטאְרְקט  ֶגעׁשְ ֵזיי  אֹויְך  ָהאט  ֵעָצה  ִדי  אּון 
ַא  ַאָמאל  ֶגעֶווען  ְס'ִאיז  ֶגעַמאְכט.  ְפֵרייֶלעְך 
ָנאֶמען  ִמיְטן  ָחִסיד  ֶרְסֶלֶב'ער  ּבְ ַוואֶרעֶמער 
ַא  ֶגעֶווען  ִאיז  ֶער  ַז"ל  יְנָסאן  רּוּבִ יֶרך  ּבֵ ר' 
צּו  ַאַסאְך  ָדא  ְס'ִאיז  ִאיד,  וואּוְנֶדעְרִליֶכער 
ער  יֶרך ִאיז ַאִריּבֶ ֶדעְרֵצייְלן ֶוועְגן ִאים, ֶדער ר' ּבֵ
ֶער  ן,  ֶלעּבְ ִאין  ִנְסיֹונֹות  ׁשּוֶט'ע  ּפָ ַקיין  ט  ִניׁשְ
יי ִדי ְצֵווייֶטע ֶוועְלְט'ס ְקִריג  ָהאט ַפאְרלֹויְרן ּבַ
ַזיין ַווייּב ִמיט ַזייֶנע ִפיר ִקיְנֶדער ל"ע, ָנאְך ִדי 
ַקיין  וואֹויֶנען  עְרֶגעַגאְנֶגען  ַאִריּבֶ ֶער  ִאיז  ְקִריג 
ֶטעְלט  אֹויְפֶגעׁשְ ֶער  ָהאט  ָדאְרט  ַאֶמעִריֶקע, 
אּון  ַמאְנֶהעְטן  ַסייד  ִאיְסט  ִאין  ל  ִטיּבְ ׁשְ ִדי 
ִמיר  ֶוועְלן  ר  ֶאְפׁשָ ַזאְכן,  ייֶנע  ׁשֵ ַאַסאְך  ָנאְך 
ָכל  ּבְ ָמאל.  ַאְנֶדעְרס  ַאן  ִאים  ֶוועְגן  ֶרעְדן  ָנאְך 
אֹוָפן ִאין ֵאייֶנע פּון ִדי ֶטעג ָהאט ִאים ֵאייֶנער 
אּון  ְפֵרייֶלעְך  מֹוָרא'ִדיג  ׁשּול  ִאין  ֶגעְטָראְפן 
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אֹויְפֶגעַראְמט, ִאיז ֶער צּוֶגעַגאְנֶגען צּו ִאים אּון 
יֶרך, ָוואס ֶזעְנט ִאיר  ֶגעְפֶרעְגט: "ָזאְגט ִמיר ר' ּבֵ
ֶדעְרֵצייְלט  ֶער  ָהאט  ַהייְנט?!"  ְפֵרייֶלעְך  ַאזֹוי 

ַאזֹוי:

ֶגעַדאְווְנט  ָהאּב  ִאיְך  ֶווען  צּוְפִרי  "ַהייְנט 
ֶדעְרַמאְנט  לּוְצלּוְנג  ּפְ ִזיְך  ִאיְך  ָהאּב  ֲחִרית  ׁשַ
ִרית פּון ֵאייֶנע  ּבְ ַאז ַהייְנט ִאיז ִדי ָטאג פּון ִדי 
פּון ַמייֶנע ִקיְנֶדער ֶוועְלֶכער ִאיז אּוְמֶגעקּוֶמען 
ין  ּבִ ִאיְך  אּון  ָדמֹו,  ִיְנֹקם  ם  ַהׁשֵ ְקִריג  ִדי  ִאין 
ָהאט  ִזְכרֹונֹות  ִדי  ָראְכן,  ֶצעּבְ ֵזייֶער  ֶגעָוואְרן 
ֶוועֶרע ָיאְרן, אּון  ֶרעְנְגט צּו ִדי ׁשְ ִמיר צּוִריְקֶגעּבְ
ֶוועֶרע ֶגעִפיְלן  אֹויְפֶגעֶוועְקט ִאין ִמיר ַאַסאְך ׁשְ
ין ֶגעָוואְרן  אְפט, ִאיְך ּבִ עְנְקׁשַ פּון ְטרֹויֶער אּון ּבֶ
ִאיְך  ִווי  יְרט  ּפִ ֶגעׁשְ ְכ'ָהאּב  ַאז  ט  ֶצעְקַלאּפְ ַאזֹוי 
ִזיְנק ַאיין ִאין ַא ִטיֶפע ְקָלאג ָוואס ֶווער ֵווייְסט 
ָהאּב  ֶדעְרפּון...  ַארֹויס  ִזיְך  ט  ֶלעּפְ ׁשְ ֶמען  ִווי 
ט ִאיְנִמיְטן אּון ֶגעָזאְגט צּו ִמיר  ִאיְך ִזיְך ֶגעַכאּפְ
י ָהאט ֶגעֵהייְסן ְפֵרייֶלעְך  יֶרך, ֶדער ֶרּבִ ַאֵליין: "ּבֵ
ְטַראְכְטן,  ן  ָאְנֶגעהֹויּבְ ִאיְך  ָהאּב  ַדאן  ַזיין..." 
ִדי  ִאין  גּוְט'ס  עס  ֶעּפֶ ְטֶרעְפן  ִאיְך  ֶקען  'ָוואס 
ֶוועִריְגַקייט?!' ִאיְך ָהאּב ֶגעְטַראְכט ַאִהין אּון  ׁשְ

ַאֶהער, ָוואס ֶקען ֶמען ׁשֹוין ְטֶרעְפן גּוְט'ס ִאין 
ַאייְנֶגעַפאְלן  ִמיר  ִאיז  ִמיְטַאָמאל  ָצָרה?  ַאַזא 
עֶפער  אׁשֶ ּבַ ּכַֹח  ר  'ִייׁשַ מַֹח!  ִאין  ֶגעַדאְנק  ַא 
ִרית  ּבְ ַא  ַמאְכן  צּו  ֶגעֶווען  זֹוֶכה  ָהאּב  ִאיְך  ַאז 
ִאיז  ֶער  אּון  ָטאג,  ַאְכט  יי  ּבַ ִקיְנד  ַמיין  ַפאר 
עֶפער ִווי ַא  אׁשֶ ן צּום ּבַ ַארֹויְפֶגעַגאְנֶגען ַא ָקְרּבָ
ִמיר  ָהאט  ַזאְך  ִדי   ' ִקיְנד!....  ִאיִדיׁש  ֶר'ער  ׁשֶ ּכָ
ן  ַאזֹוי ְפֵרייֶלעְך ֶגעַמאְכט..., ִאיְך ָהאּב ָאְנֶגעהֹויּבְ
עֶפער אּון צּוֶגעקּוֶמען צּו  אׁשֶ צּו ַדאְנְקן ֶדעם ּבַ
ט  ָגאְרִניׁשְ ִזיְך  ֶקעְנְסט  דּו  ָוואס  ְמָחה  ׂשִ ַאַזא 

ֶטעְלן...  ָפאְרׁשְ

ַא  ָדא  ִאיז  ֶעס  עֶרעֶלע?  ּבֶ ֵטייְסט  ַפאְרְשׁ   
ִזיְך  ְפַרייְדט  ֶמעְנְטׁש  ַא  ָוואס  ְמָחה  ׂשִ ׁשּוֶט'ע  ּפָ
אקּוְמט ָוואס ֶער  ֶווען ֶעס ֵגייט ִאים גּוט, ֶער ּבַ
ְמָחה ָוואס ִאיז  ער ְס'ִאיז ָדא ַא ׂשִ אֶגעְרט, ָאּבֶ ּבַ
ָנאְך ֶהעֶכער פּון ֶדעם, צּו ְטֶרעְפן ִדי גּוֶטע ַזאְך 
זּוְכן  ִוויל,  ֶמען  ִווי  ט  ִניׁשְ ֵגייט  ֶעס  ֶווען  אֹויְך 
ֶוועִריְגַקייט ָדאס ִאיז ֵזייֶער  ִדי ְפֵרייד ִאין ִדי ׁשְ
ֶעס  טּוט  ֶעס  ֶווער  ְטן,  עְרְשׁ אֹויּבֶ יים  ּבַ ַטייֶער 
ְמָחה, ַאַזא ְפֵרייד, ָוואס  ֶקען זֹוֶכה ַזיין צּו ַאַזא ׂשִ

ט אֹויְסָמאְלן...   ֶמען ֶקען ִזיְך ָגאְרִניׁשְ

כַי וְֶאסְּתֵר... וְזַכֵּנוּ לְִקדוּׁשַת ָמְרדְּ
מען הייבט אן בעז"ה אין די קומענדיגע טעג הלכות פון פורים.

א גוטע געלעגנהייט זיך מיטצוכאפן 

אין מתמידים והודעתם לבניך

אמעריקע 
646-585-2977
518-329-9216

ענגלאנד 020-376-97807 
ארץ ישראל 0733-517202

> הלכה	
> ספרי<רבינו	
> מעשיות	
> גורלות<	

און<נאך



55

 

ִנים ַקְדמֹוִנּיֹות  ה –ִסּפּוֵרי ַמֲעִשּיֹות ִמש ָּׁ ה  ִמַבַעל' יב ַמֲעשֶׂ  (5)ְתִפלָּׁ
ב זיע"א טיילְ ֵצ עְר אט דֶׂ ואס הָּׁ וָּׁ  ְסלֶׂ ן ִמְברֶׂ  ַרֵבנּו ַנְחמָּׁ

 ֶמֶלְך ֶדער ָנאר. ִגּבֹור ַא  ַאֵליין ִגיֶווען ִאיז ִגּבֹור ֶדער ַאזֹוי אּון   

. ְגבּוָרה ֶנעֶמען ָזאל ֶער ַוואֶנען פּון ֶוועג ֶדעם ְגִוויִזין ִאים ָהאט

. ִגּבֹור ְגרֹויֶסער ִוויְלד ַא  ֵזייֶער ִגיֶווען ֶער ִאיז ֶדעם דֹוְרְך אּון

 ֶדער ִאין ֶהעְנְגט ִזי ָוואס ְשֶוועְרד ַא  ַפאְרַהאְנִדין ִאיז ֶסע ָוואִרין

 ִדי אֹויף ֵהייְּבט ֶמע ַאז. ּכֹחֹות ְדַריי ָהאט ְשֶוועְרד ִדי אּון. לּוְפִטין

 . ַחִיל ֶדעם פּון ֶעְלְצֶטע ַאֶלע ִזיְך לֹויִפין צּו ַאזֹוי. ְשֶוועְרד

 ַאז ָוואִרין (ׂשֹוְנִאים ִדי ְדַהיינּו) ַמָּפָלה ַא  ְמֵמיָלא ׁשֹוין ֵזיי ָהאִּבין   

 ִמְלָחָמה ִדי ִפיִרין צּו ִניט ֵקייֶנער ָהאט. ַאְנְטלֹויִפין ֶעְלְצֶטע ִדי

. ָפאְרט ֶוועִגין ֶדעְסט פּון ָנאר. ַמָּפָלה ַא  ְּבַווְדַאי שֹוין ֵזיי ָהאִּבין

 ִמְלָחָמה ָנאְך ֶעֶּפעס ִגיָקאְנט ִאיְּבִריֶקע ִדי ָפאְרט ֶאְפֶשר ָוואְלִטין

 . ַהאְלִטין

 ָהאִּבין ֵזיי אּון .ַׁשאְרִפין ְצֵוויי ְׁשֶוועְרד ִדי ָאֶּבער ָהאט     

 ֶדער דֹוְרְך אּון. ַאֶלע ֵזיי ַפאִלין ַשאְרף ֵאיין דֹוְרְך. ּכֹחֹות ְצֵוויי

 ַהאְלט ֶמען ָוואס ׂשֹוְנִאים ִדי ְדַהיינּו). ָדאר ִדי ֵזיי ְקִריִגן ַשאְרף ַאְנֶדעֶרער

 ֵזיי ַפאְלט ַלייּב ָדאס אּון ָמאֶגער ֶוועִרין ֵזיי ְדַהיינּו (ִמְלָחָמה ֵזיי ִמיט

 . ִליְצַלן ַרְחָמָנא ִאיז ְקֶרעְנק ִדי ִווי ַאזֹוי. ָאּפ

 ְשֶוועְרד ֶדער ִמיט ַמאְך ַא  טּוט ֶמע ָוואס ֶדעם דֹוְרְך ָנאר אּון  

 ְדַהיינּו ל"ַהּנַ  ַזאִכין ִדי ׂשֹוְנִאים ִדי שֹוין ְקִריִגין ִאיז ִזי ִווי ָדאְרט

 ׂשֹוְנִאים ִדי ָהאִּבין ַשאְרף ֶדער ִמיט ַמאְכט ֶמע ָוואס ֶדעם דֹוְרְך

 ֶדער ִמיט ַמאְכט ֶמע ָוואס ֶדעם דֹוְרְך אּון. ַמָּפָלה ַא  ָגאר

 . ל"ַּכּנַ  ָדאר ִדי ׂשֹוְנִאים ִדי ְקִריִגין. ַשאְרף ַאְנֶדעֶרער

 ֶסע ָוואס ֶוועג ֶדעם .ִגּבֹור ֶדעם ְגִוויִזין ָהאט ֶמֶלְך ֶדער אּון   

 ֶער ָהאט ָדאְרט פּון אּון. ְשֶוועְרד ֶדער צּו ַהאְנִדין ַפאר ִאיז

 ְגִוויִזין אֹויְך ֶמֶלְך ֶדער ָהאט ִמיר אּון. ְגבּוָרה ְגרֹויֶסע ַזיין ִגינּוֶמען

 ִאיְך ָהאּב. ַזאְך ַמיין ֶנעֶמען ָזאל ִאיְך ַוואֶנען פּון ֶוועג ֶדעם

 ְּתִפָּלה ַּבַעל ֶדער ְּכלֹוֶמר) ַּבאַדאְרף ִאיְך ָוואס ָדאס ָדאְרט פּון ִגינּוֶמען

 ֶדעם ְגִוויִזין ֶמֶלְך ֶדער אֹויְך ָהאט ִאים ַאז ִגיָזאְגט ֶער ָהאט ַאְלץ ָדאס ֶדעְרֵצייְלט ֶער ָוואס

 (.ְּתִפָּלה ְדַהיינּו ַזאְך ַזיין ֶנעֶמען ָזאל ֶער ַוואֶנעט פּון ֶוועג

 ַא  ְּכלֹוֶמר) ֶנֱאָמן אֹוֵהב ֵאיין ִגיַהאט ֶמֶלְך ֶדער ָהאט ַאזֹוי אּון   

 ֶמֶלְך ֶדעם ִמיט ִגיַהאט ִליּב ִזיְך ָהאט ֶער ָוואס (ִגיְטַרייֶען ַא  ְפַרייְנט גּוְטן

 ִּביז. ִגיַהאט ִליּב ַאזֹוי ִזיְך ָהאִּבין ֵזיי ִליְּבַשאְפט ְגרֹויס ֵזייֶער ִמיט

 ָזאִלין ֵזיי ַאז ַאְנֶדעִרין ֶדעם ָאן ֵאייֶנער ַזיין ִגיֶקעְנט ִניט ָהאִּבין ֵזיי

 ַפאְרַהאְנִדין ָפאְרט ָאֶּבער ִזיְך ִאיז ֶסע ָנאר. ֶזעְהן ִניט ָשָעה ַא  ִזיְך

 . ֵאייֶנעם ִאין ַזיין ִניט מּוז ֶמע ָוואס ַצייט

 ִגיֶווען ִאיז ָדאְרט ָוואס .ַּפאְטֶרעִטין ִגיַהאט ֵזיי ָהאִּבין   

 ַזיין ְמַשְעֵשַע  ִזיְך ֵזיי ְפֶלעִגין. צּורֹות ֵּבייֶדע ֵזייֶעֶרע אֹויְסִגיָמאְלט

 ִזיְך ָהאִּבין ֵזיי ַאז ֶדְעמּוְלט צּורֹות ִדי ִמיט( ָהאִּבין ַנַחת אּון ַּתֲענּוג ְּכלֹוֶמר)

 . ֶזעְהן ִגיָקאְנט ִניט

 ֶדער ִווי ַאזֹוי ִגיָמאְלט אֹויס ַאזֹוי ִגיֶווען ֶזעֶנען צּורֹות ִדי אּון    

 ִזיְך קּוִשין ֵזיי ִווי אּון ִליּב ִזיְך ָהאִּבין ֶנֱאָמן אֹוֵהב ֶדעם ִמיט ֶמֶלְך

 .ִליְּבַשאְפט ְגרֹויס ִמיט ִזיְך ַהאְלְדִזין אּון

 ֶווער ַאז. ִגיַהאט ְסגּוָלה ַא  ִזיְך ִאין ָהאִּבין ַּפאְטֶרעִטין ִדי אּון   

 ְגרֹויס ִגיְקִריִגין ֶער ָהאט צּורֹות ִדי אֹויף ִגיקּוְקט ָהאט ֶסע

 אֹויף ִגיקּוְקט ָהאט ֶמע ַאז ִגיְקִריִגין ֶמען ָהאט ַאֲהָבה פּון ִמָדה ִדי ְּכלֹוֶמר) ִליְּבַשאְפט

  (צּורֹות ִדי

 ָדאס ְדַהיינּו) ַאֲהָבה ִדי ִגינּוֶמען אֹויְך ָהאט ֶנֱאָמן אֹוֵהב ֶדער אּון   

 ִאיז. ְגִוויִזין ִאים ָהאט ֶמֶלְך ֶדער ָוואס ָאְרט ֶדעם פּון (ִליְּבַשאְפט

 ִאין ִאיְטִליֶכער ִגיַגאְנֶגען ֶזעֶנען ַאֶלע ִדי ָוואס. ַצייט ַא  ִגיקּוֶמען

. ַזאְך ַזיין פּון ּכַֹח  ַזיין ֶנעֶמען ָדאְרט ָזאל ֶער ַאז. ַאַריין ָאְרט ַזיין

 ֶמֶלְך ֶדעם פּון ַלייט ַאֶלע ִדי אּון ִגּבֹור ֶדער אּון ֵמִליץ ֶדער ְדַהיינּו

 ָדאְרט ָזאל ֶער ַאַריין ָאְרט ַזיין ִאין ִגיַגאְנֶגען ִאְטִליֶכער ִאיז

 .ּכַֹח  ַזיין ַּבאַנייֶען

 ַא  ְדַהיינּו) ְסָעָרה רּוַח  ְגרֹויֶסער ַא  ִגיֶווען ִאיז ַהּיֹום ַוְיִהי    

 ְמַבְלֵּבל ָהאט ְסָעָרה רּוַח  ֶדער אּון. ֶוועְלט ֶדער אֹויף (ִוויְנט ְשטֹוֶרעם

 ִאיֶּבער ָהאט ֶער אּון. ֶוועְלט ִדי ָגאר( ַפאְרִמיְשט ְּכלֹוֶמר) ִגיֶווען

ה ִפּלָ ַעל ּתְ הֶדער ּבַ ִפּלָ ַעל ּתְ ֶדער ּבַ

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

8
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 ִיישּוב ִמְדָּבר פּון אּון. ַים ַיָּבָשה פּון אּון ַיָּבָשה ַים פּון ִגיֶקעְרט

 .ִמְדָּבר ִיישּוב פּון אּון

 רּוַח  ֶדער אּון. ִגיֶקעְרט ִאיֶּבער ֶוועְלט ִדי ָגאר ָהאט ֶער אּון    

 ְסָעָרה רּוַח  ֶדער אּון. ַאַריין ְשטּוּב ִאין ֶמֶלְך צּום ַאַריין ִאיז ְסָעָרה

 שּום ֵקיין ֶמֶלְך ַּבאם ָדאְרט ָהאט ֶער ְּכלֹוֶמר) ִגיָטאן ִניט ָגאר ָדאְרט ָהאט

 ַאֶוועק ָהאט אּון( ְסָעָרה רּוַח  ֶדער) ַאַריין ִאיז ֶער ָנאר( ִגיָטאן ִניט ָשאִדין

 . ל"ַהּנַ  ַמְלָּכה ַּבת ֶדער פּון ִקיְנד ָדאס ִגיַחאְּפט

 ִגיַחאְּפט ַאֶוועג ָהאט ֶער ִווי ֵּתיֶּכף .אּוְמִּפיט ֶדעם ִאין אּון  

 ַמְלָּכה ַּבת ִדי ְּכלֹוֶמר) ָנאְך ַמְלָּכה ַּבת ִדי ֵּתיֶּכף ִאיז. ִקיְנד ַטייֶער ָדאס

 אֹויְך ִזי ִאיז. ַחאִּפין ְקִריק ֶעס ָזאל ִזי ִקיְנד ֶדעם ָנאְך לֹוִפין ָנאְך ָאְנִגיהֹויִּבין ֵּתיֶּכף ָהאט

 . ַמְלָּכה ִדי ַאזֹוי אּון (ִווי ִניט ַווייְסט ֶמע אּון ַאֶוועק ֶעְרִגיץ

 ֵזיי ִּביז. ִקיְנד ֶדעם ָנאְך. ָנאְך ַאֶלע ֶזעֶנען ֶמֶלְך ֶדער ַאזֹוי אּון   

 ֵזיי וואּו ִניט ֵווייְסט ֶמע אּון. ִגיָוואִרין צּוְשְּפֵרייט ַאֶלע ֶזעֶנען

 ִמיר ָוואִרין. ִגיֶווען ִניט ָגאר ֶדעְרַּביי ֶזעֶנען ַאֶלע ִמיר אּון. ֶזעֶנען

 ַאַריין ָאְרט ַזיין ִאין ִאיְטִליֶכער ִגיַגאְנֶגען ַאֶוועק ֶדעמּוְלט ֶזעֶנען

. ִגיקּוֶמען צּוִריק ֶזעֶנען ִמיר ִווי אּון. ל"ַּכּנַ  ּכַֹח  ַזיין ַנייֶען ַּביי צּו

 . ל"ַּכּנַ  ִגיפּוֶנען ִניט שֹוין ַאֶלע ֵזיי ִמיר ָהאִּבין

 פּון אּון. ֶדעמּוְלט ִגיָוואִרין ַפאְרַפאִלין אֹויְך ִאיז ַיד ִדי אּון    

 ִמיר אּון. ִגיָוואִרין צּוְשְּפֵרייט ַאֶלע ִמיר ֶזעֶנען. ָאן ֶדעמּוְלט

 ַּבאַנייֶען צּו. ַאַריין ָאְרט ַזיין ִאין ִאיְטִליֶכער ֵגיין ִניט שֹוין ֶקעֶנען

. ִגיָוואִרין ִגיֶקעְרט ִאיֶּבער שֹוין ִאיז ֶוועְלט ִדי ַאז ָוואִרין. ּכַֹח  ַזיין

 . ַהייְנט ֶוועִגין ַאְנֶדעֶרע שֹוין ִזיְך ֶמען ַּבאַדאְרף

 ִוויֶדער ֵגיין ַארֹויף ִניט ׁשֹוין ִמיר ָקאֶנען ֶדעם ִאיֶּבער    

 ִדי ָנאר. ּכַֹח  ַזיין ֶנעֶמען ָזאל ֶער ַאַריין ָאְרט ַזיין ִאין ִאיְטִליֶכער

 ָדאס ְדַהיינּו ֵצייִכין ֶדער ְּכלֹוֶמר) ִגיְּבִליְּבן ִאיז ִאיְטִליְכן ַּביי ָוואס ָמהְרִשי

 ֵזייֶער אֹויְך ִאיז( ַלאְנג פּון ִגיְּבִליְּבן ִאיְטִליְכן ַּביי ָנאְך ִאיז ֶסע ָוואס ּכַֹח  ִּביְסל

 . ְגרֹויס

 ִאיז (ִגיַהאט מֹוָרא ִאים ַפאר ָהאט ְמִדיָנה ִדי ָוואס) ִגיּבֹור ֶדער אֹויּב אּון   

 ִגּבֹור ְגרֹויֶסער ַא  ֵזייֶער ְּבַווְדַאי ֶער ִאיז. ֶמֶלְך ֶדעם פּון ִגּבֹור ֶדער

 ָהאִּבין ֵזיי אּון( ל"ַהּנַ  ַלייט ִדי ַפאר ְּתִפָּלה ַּבַעל ֶדער ֶדעְרֵצייְלט ַאְלץ ָהאט ָדאס)

  .ַפאְרוואּוְנֶדעְרט ֵזייֶער ִזיְך ָהאִּבין אּון ֵרייד ַזייֶנע ִגיֶהעְרט אֹויס

 אּון. ִזיְך ַּביי ְּתִפָּלה ַּבַעל ֶדעם ִגיַהאְלִטין ׁשֹוין ָהאִּבין ֵזיי אּון   

 ָוואִרין) ִזיְך פּון ָלאִזין ַאֶוועק ִגיָוואְלט ִניט שֹוין ִאים ָהאִּבין ֵזיי

 ל"ַהּנַ  ֶמֶלְך ֶדעם פּון ִגּבֹור ֶדער ֶער ִאיז. ֵזיי אֹויף ָאְנקּוֶמען ִוויל ֶער ָוואס ִגּבֹור ֶדער ָטאֶמער

 (.ִאים ִמיט ִזיְך ָקאן ְּתִפָּלה ַּבַעל ֶדער ָוואס

 צּו ֶנעְנֶטער ִגיקּוֶמען צּו ָמאל ַאֶלע ִאיז ל"ַהּנַ  ִגּבֹור ֶדער אּון    

 צּו ְשלּוִחים ַזייֶנע ִגיִשיְקט ָמאל ַאֶלע ָהאט ֶער אּון ְמִדיָנה ֶדער

 ִזיְך ָהאט ֶער אּון ְמִדיָנה ֶדער צּו ִגיקּוֶמען ִאיז ֶער ִּביז. ֵזיי

 ִגיִשיְקט ַאַריין ֵזיי צּו ָהאט אּון ְשָטאט ֶדער אּוְנֶטער ִגיְשֶטעְלט

 ֵניין צּו ִזיְך ִגיִּבין אּוְנֶטער צּו ִוויִלין ֵזיי ָוואס ָזאִגין ִאים ָזאִלין ֵזיי ַאז) .ְשלּוִחים ַזייֶנע

  (ל"ַּכּנַ 

 ֵזיי ָהאִּבין. ִאים ַפאר ִגיַהאט מֹוָרא ְגרֹויס ֵזייֶער ֵזיי ָהאִּבין   

 ָהאט. ֶגעִּבין ֵעָצה ֵאיין ֵזיי ָזאל ֶער ַאז. ְּתִפָּלה ַּבַעל ֶדעם ִגיֶּבעִטין

 ָדאס. ְקֶלעִרין ַּבאַדאְרף ֶמען. ִגיָזאְגט ֵזיי צּו ְּתִפָּלה ַּבַעל ֶדער

 אֹויּב. ֶדעְרֶקעֶנען ֶדעם דֹוְרְך ָזאל ֶער ְּכֵדי. ִגּבֹור ֶדעם פּון ִפיִריְכץ

 . ל"ַהּנַ  ֶמֶלְך ֶדעם פּון ִגּבֹור ֶדער ִאיז ָדאס

 ִגיַגאְנֶגען ַארֹויס ִאיז אּון .ְּתִפָּלה ַּבַעל ֶדער ִגיַגאְנֶגען ִאיז    

 אּון. ִגּבֹור ֶדעם פּון ַחִיל ַזיין צּו ִגיקּוֶמען ִאיז ֶער אּון. ִגּבֹור צּום

 ִגּבֹוִרים ִדי פּון ִגּבֹור ֵאיין ִמיט ְשמּוִסין צּו ָאְנִגיהֹויִּבין ָהאט ֶער

 ִדי פּון ֵאייֶנעם ִמיט ְדַהיינּו) ִגּבֹור ֶדעם ִמיט ִגיַגאְנֶגען ֶזעֶנען ֵזיי ָוואס

  (ִאים ִמיט ִזיְך ָקאן ֶער ָוואס ִגּבֹור ֶדער ִאיז ָדאס אֹויּב ְקֶלעִרין ָזאל ֶער ְּכֵדי( )ַוואְרֶטעס

. טּון ַאייֶער ִאיז ָוואס .ִגיְפֶרעְגט ְּתִפָּלה ַּבַעל ֶדער ִאים ָהאט   

 ִגּבֹור ֶדעם ִמיט ִגיקּוֶמען אֹויף צּום ַאייְך ִאיר ֶזעְנט ַאזֹוי ִווי אּון

 ִגיֶעְנֶפעְרט ָהאט ִגּבֹוִרים ִדי פּון ֵאייֶנער ֶדער ְדַהיינּו) ִגיֶעְנֶפעְרט ִאים ֶער ָהאט

 .ִגיֶווען ַאזֹוי ִאיז ַמֲעֶׂשה ִדי (ְּתִפָּלה ַּבַעל ֶדעם

 ִאיז ֶסע ַאז. ְקרֹויִניֶקעס ֵזייֶעֶרע ִאין ַפאְרְׁשִריְּבן ֶסע ַּבֲאֶׁשר   

 אֹויף( ִוויְנט ְשטֹוִרים ַא  ְדַהיינּו) ְסָעָרה רּוַח  ְגרֹויֶסער ַא  ִגיֶווען ַאָמאל

 ִדי ָגאר ִגיֶקעְרט ִאיֶּבער ָהאט. ְסָעָרה רּוַח  ֶדער אּון. ֶוועְלט ֶדער

 ַים ַיָּבָשה פּון אּון ַיָּבָשה ַים פּון ִגיֶקעְרט ִאיֶּבער ָהאט ֶער. ֶוועְלט

 . ִמְדָּבר ִיישּוב פּון אּון ִיישּוב ִמְדָּבר פּון אּון

 ַרַעש ֶדעם ָנאְך אּון. ַפאְרִמיְשט ֶוועְלט ִדי ָגאר ָהאט ֶער אּון   

 ָהאִּבן ֶדעם ָנאְך. ִגיָוואְרן ַפאְרִמיְשט ַאזֹוי ִאיז ֶוועְלט ִדי ָגאר ָוואס

 ַמאִכין ִזיְך ִוויִלין ֵזיי. ִגיֶווען ְמַייֵשב ֶוועְלט ֶדער פּון ֶמעְנְשן ִדי ִזיְך
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 ָראּוי ִאיז ֶסע ֶווער. ְקֶלעִרין צּו ָאְנִגיהֹויִּבין ֵזיי ָהאִּבין . ֶמֶלְך ַא 

 . ֵזיי ִאיֶּבער ֶמֶלְך ַא  ַפאר ַמאִכין ִאים ָזאל ֶמען ַאז

 ֶדער ָנאר ִזיְך ִאיז ִעיָקר ֶדער ַּבֲאֶשר .ִגיְקֶלעְרט ֵזיי ָהאִּבין   

 ֶמער ִזיְך ִאיז אּון ֶמער ִזיְך ָּפאִריט ֶסע ֶווער. ְדִריֶּבער. ַּתְכִלית

 צּו ֶקער ָדאִזיֶגער ֶדער ֶוועְלט ֶדער פּון ַּתְכִלית ֶדעם ִאין ִמְשַּתֵדל

 ֶדער ִאיז ָוואס. ְקֶלעִרין צּו ָאְנִגיהֹויִּבין ֵזיי ָהאִּבין. ֶמֶלְך ַא  ַזיין

 .ֵדעֹות ַּכָמה ִגיָוואִרין ֵזיי ְצִוויְשן ִאיז. ַּתְכִלית

. ָּכבֹוד ִאיז ַּתְכִלית ִעיָקר ֶדער ַאז .ִגיָזאְגט ָהאִּבין ֵטייל ַא      

. ֶוועְלט ֶדער ַּביי ִעיָקר ֶדער ִאיז ָּכבֹוד ַאז ִזיְך ֶזעְהן ִמיר ָוואִרין

 ֶמע ַאז ְדַהיינּו. ָּכבֹוד ַזיין ֶמעְנְשן ֶדעם ָאּפ ִניט ִגיט ֶמען ַאז ָוואִרין

 ְשִפיכֹות ֶער ָהאט. ָּכבֹוד ַזיין ַאֶקעִגין ָוואְרט ַא  ֶעֶּפעס ִאים ֶרעט

 אּון .ֶוועְלט ֶדער ָגאר ָּביי ָּכבֹוד ֶדער ִאיז ִעיָקר ֶדער ָוואִרין. ָדִמים

 ֶדעם ָאְּפִגיִּבין ָזאל ֶמען ַאז. ָאּפ אֹויְך ֶמען ִהיט טֹויט ֶדעם ָנאְך

 . ָּכבֹוד ַזיין ֵמת

 .ְגַלייִכין ֶדעְסט אּון ָּכבֹוד ִמיט ַזיין ְמַקֵּבר ִאים ָזאל ֶמען ַאז   

( ֶוועִגין ָּכבֹוד ַדיין פּון ַאְלץ ִדיר ֶמען טּוט ִדיר טּוט ֶמע ָוואס ִאים ָזאְגט ֶמען אּון)

 ֶדער אּון ֶגעְלט ֵקיין ִניט שֹוין ֶמען ִוויל. טֹויט ֶדעם ָנאְך ָחאְטֶשע

 ֶוועִגין ֶדעְסט פּון. ַזאְך שּום ֵקיין ִניט ְּבַווְדַאי שֹוין ְגלּוְסט ֵמת

 ֶמע אּון. ַמְקִּפיד ֶמען ִאיז ֵמת ֶדעם פּון ָּכבֹוד ֶדעם אֹויף ָפאְרט

 . ָּכבֹוד ַזיין ָאּפ ִאים ִהיט

 ַאזֹויֶנע ָנאְך אּון. ַּתְכִלית ִעיָקר ֶדער ָּכבֹוד ֶדער ִזיְך ִאיז ִנְמָצא  

. ִגיָזאְגט ַאְלץ ָדאִזיֶגע ִדי ָהאִּבין ַאזֹויֶנע ִגיְדַראְנֶגען אּון ְסָברֹות

 ַּביי ִאיז ֶסע ִּביז. ֶוועְלט ֶדער פּון ַּתְכִלית ִעיָקר ֶדער ִאיז ָּכבֹוד ַאז

 . ָּכבֹוד ִאיז ַּתְכִלית ִעיָקר ֶדער ַאז. ִגיְּבִליְּבן ֵזיי

 ֶמעְנְטש ַא  ְּכלֹוֶמר) ְמכּוָּבד ִאיש ֵאיין זּוִכין ֶמען מּוז ֶדעם ִאיֶּבער  

 ָנאְך ָיאִגין ָנאְך ֶמעְנְטש ֶדער ָזאל ֶדעְרצּו אּון (ָּכבֹוד ָהאט ֶער ָוואס

 ֶדעם ָנאְך ָיאְגט אּון ָּכבֹוד ָהאט ֶמעְנְטש ֶדער ַווייל ָוואִרין. ָּכבֹוד

 . ָּכבֹוד ִוויל ִזי ָוואס ֶטַבע ִדי ֶהעְלְפט ֶער אּון. ָּכבֹוד

 ֶדעם ָנאְך ֵגייט אּון ִמְׁשַּתֵדל ֶמעְנְטׁש ֶדער ִזיְך ִאיז ִנְמָצא   

 ַּתְכִלית ֶדער ָוואְרן. ַּתְכִלית ֶדעם ֶדעְרַלאְנְגט ָהאט אּון. ַּתְכִלית

 . ל"ַּכּנַ . ָּכבֹוד ִזיְך ִאיז

 ִגיֶווען ַאְלץ ִאיז ַאזֹוי) ֶמֶלְך ַזיין צּו ֶקער ֶמעְנׁש ֶדער ֶדעם ִאיֶּבער    

 אּון. ְסָברֹות ַנאִריֶשע ִגיפּוֶנען ַאזֹוי ִזיְך ָהאִּבין ֵזיי אּון. ֵזיי פּון ֵטייל ַא  פּון ֵדיָעה ַנאִריֶשע ִדי

 ֶדער ִאיז ָּכבֹוד ַאז ִגיָזאְגט ָהאִּבין אּון. ִגיָוואִרין ַפאְרִפיְרט ְדִריֶנען ֶזעֶנען ֵזיי ִּביז ִגיְדַראְנֶגען

 ִגיַהאט ַאֶלע ֵזיי ָהאִּבין ְשֵטיין ַווייֶטער ֶוועט ָדא ָוואס ִּכּתֹות ַאֶלע ִדי ַאזֹוי אּון. ַּתְכִלית

 זּוִכין ִגיַגאְנֶגען ֵזיי ֶזעֶנען( ֵדעֹות ַנאִריֶשע ֵזייֶעֶרע אֹויף ִגיְדַראְנֶגען ַנאִריֶשע

 . ֶמעְנְשן ַא  ַאזֹוי

 ִגיְטָראִגין ָהאט ֶמע ִווי. ִגיֶזעְהן ָהאִּבין אּון ִגיַגאְנֶגען ֵזיי ֶזעֶנען   

 ָנאְך ִאים ֶזעֶנען ֶסע אּון. ִציַגייֶנער ַא  ֶּבעְטֶלער ַאְלִטין ֵאיין

 . ִציַגייֶנעְרס הּוְנֶדעְרט ִפיֶנעף ֶאְפֶשר ִגיַגאְנֶגען

 אּון. ְשטּום אּון ְקרּום אּון ְּבִליְנד ִגיֶווען ִאיז ֶּבעְטִליר ֶדער אּון   

 ִגיֶווען ֶזעֶנען ַאֶלע ֵזיי ָוואִרין ִגיַגאְנֶגען ָנאְך ִאים ֶזעֶנען ַלייט ִדי

 אּון. ְשֶוועְסֶטעְרס ִגיַהאט ָהאט ֶער ָוואִרין ִמְשַּפְחִתיֶרע ַזיין

 ַאזֹוי ִגיָוואִרין ֵזיי פּון ִאיז ֶסע ִּביז. ְמֵרִעים ֶזַרע ַזיין אּון. ְברּוֶדעְרס

 ִאים ָהאִּבין אּון. ִגיַגאְנֶגען ָנאְך ִאים ֶזעֶנען ֵזיי ָוואס ַאֶלע ִדי. ִפיל

  .ִגיְטָראִגין

 אֹויף ִגיֶווען ַמְקִּפיד ֵזייֶער ָהאט ֶּבעְטֶלער ַאְלֶטער ֶדער אּון    

 ַאֶלע ִזיְך ָהאט ֶער אּון. ֵּבייז ֵזייֶער ִגיֶווען ִאיז ֶער ָוואִרין. ָּכבֹוד ַזיין

 ָמאל ַאֶלע ָהאט אּון. ִגיָטאן ֵּבייֶזער ְגרֹויִסין ַא  ֵזיי אֹויף ָמאל

 ָמאל ַאֶלע ִזיְך ָהאט אּון. ְטָראִגין ִאים ָזאִלין ַאְנֶדעֶרע ַאז ִגיֵהייִסין

 . ֵזיי אֹויף ִגיֵּבייֶזעְרט

 ִאיש ְגרֹויֶסער ַא  ֶּבעְטֶלער ַאְלֶטער ֶדער ִזיְך ִאיז ִנְמָצא   

 ֶדעם ָנאְך ַאזֹוי ָיאְגט אּון. ָּכבֹוד ַא  ַאזֹוי ָהאט ֶער ָוואִרין. ְמכּוָּבד

 ִאיֶּבער. ָּכבֹוד ַזיין אֹויף ַמְקִּפיד ֵזייֶער ִזיְך ִאיז ֶער ָוואִרין. ָּכבֹוד

 . ִגיֶפעִלין ֵזיי ֶּבעְטֶלער ֶדער ִאיז ֶדעם

 ַווייל אּון .ֶמֶלְך ַא  ַפאר ִגינּוֶמען אֹויף ִאים ָהאִּבין ֵזיי אּון   

 ָוואס ְמִדיָנה ַא  ַפאְרַהאְנִדין ֶסע ָוואִרין. גֹוֵרם אֹויְך ִאיז ַלאְנד ָדאס

 ִאיז ַאזֹוי אּון. ָּכבֹוד צּו ְמסּוְגל ִאיז ִזי אּון גֹוֵרם ִאיז ְמִדיָנה ִדי

 . ִמָדה ַאְנֶדעֶרע ֵאיין צּו ְמסּוְגל ִאיז ִזי ָוואס ְמִדיָנה ַא  ַפאְרַהאְנִדין

 ִעיָקר ֶדער ִגיֶווען ִאיז ֵזיי ַּביי ָוואס) ִּכיָתה ִדי ָהאִּבין. ֶדעם ִאיֶּבער   

 צּו ְמסּוְגל אּון גֹוֵרם ִאיז ִזי ָוואס ְמִדיָנה ַא  ִגיזּוְכט (ָּכבֹוד ַּתְכִלית

 ֶדעְרצּו ְמסּוְגל ִאיז ִזי ָוואס ְמִדיָנה ַא  ִגיפּוֶנען ֵזיי ָהאִּבין. ָּכבֹוד

 .ַּבאֶזעְצט ָדאְרט ִזיְך ֵזיי ָהאִּבין
אלע קינדער וואס האבן געווינען די לעצטע וואכן קענען דאס אפנעמען ביי ר' יואל יאראוויטש אדער בן איש חי 54 דירה 1111



 

 

 

 אויף ספורי מעשיות בחינה
מבעל תפילה –( 5די צוועלעווטע מעשה )

 

 וויאזוי איז דער גבור געווען שטארק? .א
 פון זיך אליין 
  דער מלך האט אים געוויזן פון וואו ער זאל נעמען

 גבורה
 ביידע תשובות זענען ריכטיג 

 וואו הענגט די שווערד? .ב
 אויף די זוילן פון דער וועלט 
 אין דער לופטן 
 ס איז געליגן אויף א בארגע 

 וואס פאסירט ווען מ'הייבט אויף דעם שווערד? .ג
 אלע עלצטע )שרים( אנטלויפן 
  אלע פאלן 
 זיי באקומען די קרענק וואס הייסט דאר ר"ל 

 פון וואו האט דער גבור געוואוסט פון דעם שווערד? .ד
  ער האט אליין געהאט אזא שווערד 
 צום  דער קעניג האט אים געוואוזן דעם וועג

 שווערד
  דער בעל תפלה האט אים געוואוזן דעם וועג צום

 שווערד
וויאזוי האבן די אוהב נאמן און דער מלך  .ה

אויסגעהאלטן אין די צייט וואס זיי קענען נישט זיין 
 צוזאמען?

  זיי האבן אינגאנצן מסיח דעת געווען איינער פון
 צווייטן

 זיי זענען אייביג געווען צוזאמען 
 ט פאטרעטן וואס איז געווען זיי האבן געהא

ביידע צורות האבן זיי זיך  עאויסגמאלט זייער
 דעמאלט משעשע געווען מיט דעם

 וואספארא סגולה האבן געהאט די פאטרעטין? .ו
  אז ווער ס'האט געקוקט אויף דעם איז געהאלפן

 געווארן מיט קינדער
  אז ווער ס'האט געקוקט אויף דעם האט באקומען

 די מדה פון אהבה
  ווער ס'האט געקוקט אויף דעם איז געהאלפן אז

 געווארן מיט עשירות
וואס איז געשען איינמאל ווען זיי זענען געגאנגען  .ז

 באנייען זייערע כוחות?
  עס איז געווען א גרויסע שטורעם ווינט אויף דער

 וועלט
  זיי זענען געבליבן דארטן און האבן נישט געקענט

 צוריק קומען
 ע שטורעם ווינט אין די עס איז געווען א גרויס

 מדינה פונעם גבור
 וואס האט דער שטורעם ווינט געמאכט? .ח

 איבערגעדרייט פון ים צו יבשה און פון יבשה צו ים 

  איבערגעדרייט פון מדבר צו ישוב און פון ישוב צו
 מדבר

 ביידע תשובות זענען ריכטיג 
וואס האט דער שטורעם ווינט געמאכט אין שטוב  .ט

 פונעם מלך?
 עס האט אלעס איבערגעדרייט 
 עס האט אלעס שאדן געמאכט 
 עס האט ארויס געכאפט דאס קינד פון בת מלכה 

 ווער איז נאכגעלאפן נאך דאס קינד   .י
 די בת מלכה און די מלכה 
 דער מלך 
 ביידע תשובות זענען ריכטיג 

און בת מלכה גלייך צוריק  ,מלכה ,זענען די מלך .יא
 געקומען?

 יא 
 לאנדזעטזיי האבן צוזאמען פארב 
  זיי זענען צושפרייט געווארן און מ'האט נישט

 געוואוסט וואו זיי זענען
 וואס נאך איז פארלוירן געווארן ביים שטורעם ווינט? .יב

 די יד פונעם מלך 
 די שווערד פונעם גבור 
 ביידע תשובות זענען ריכטיג 

נאכ'ן שטורעם ווינט האבן זיי נאכאמאל געקענט  .יג
 אס?באנייען זייער כח? און פארוו

 ניין, ווייל יעצט דארף מען שוין נייע וועגן 
 יא, ווייל די וועגן זענען געבליבן 
 יא, ווייל זיי האבן געטראפן א נייע וועג 

פארוואס האט איין כתה געזאגט אז דער תכלית איז  .יד
 כבוד?
 ווייל אזוי האט זיי א עהרליכע איד געזאגט 
 ל ביי די וועלט איז דער עיקר די כבודיווי 
 ובות זענען ריכטיגביידע תש 

 וועלכע קעניג האבן די כת פון כבוד געטראפן? .טו
  א אלטער בעטלער א ציגיינער וואס האט זייער

 מקפיד געווען אויף זיין כבוד
 א אלטער פעשער מענטש 
  א אינגער מענטש וואס האט א גאנצן טאג גערעדט

 פון זיין כבוד
 ?וואס לערנסטו זיך דערווייל ארויס פון די מעשה .טז

 ר גאנצער תכלית אויף דער וועלט אז דע
 איז_______________________________.

 .__________________אז כבוד איז נישט דער 
 _______________.__________________ 

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
אלע קינדער וואס האבן געווינען די לעצטע וואכן קענען דאס אפנעמען ביי ר' יואל יאראוויטש אדער בן איש חי 54 דירה 1111

"גאר מיין זאך איז תפלה"
טייערער ברסלב'ער אינגל, פארוואס זאלסטו נישט קענען 

די מעשה פון דער בעל תפלה? 
דיין דאווענען, דיין שמחה, דיין באנעמונג וועט אויסקוקן אינגאנצן 
אנדערש, דו וועסט שפירן א טעם אין לעבן, אין תורה און אין תפלה

כאפ זיך מיט!!
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ָהָמן  פּון  ְקִליָפה  ִדי  פּון  ִמיר  ַראֶטעֶווע  עֶפער!  אׁשֶ ּבַ
ֲעָמֵלק, אּון ִאיְך ִוויל זֹוֶכה ַזיין צּו ִדי ֵהייִליְגַקייט פּון 

ה. ְלּכָ ר ַהּמַ יק אּון ֶאְסּתֵ ּדִ ַכי ַהּצַ ָמְרּדְ


