
 ווי ַאזוי הָאט אליהו-הנֿביא ַאליין געהַאט ַא גילוי…?
 

 רב יׂשראלקע ריזשינער הָאט ַא מָאל ֿפַארציילט ווי ַאזוי אליהו-הנֿביא ַאליין הָאט געהַאט ַא גילוי….
 רב ליבער-הגדול איז ַא מָאל געֿפָארן אויף מסחר און געטרָאגט אויף זיך זייער ַא גרויסע סומע געלט.

 ֿפָארנדיק אין וועג הָאט רב ליבער געהערט ווי ַא ֿפרוי וויינט.
 הָאט ער זיך ָאּפגעשטעלט און געֿפרעגט:

 ֿפַאר ווָאס וויינסטו?-
 הָאט זי געענטֿפערט:

 איך בין ַאן ַאלמנה, איך הָאב געהַאט ַא לעמעלע, ֿפון דעם הָאב איך געצויגן ּפרנסה.-
 ֿפַארקויֿפט מילך אויֿפן רינעק און מיט די ּפָאר גרָאשנס דערנערט מַײנע יתומים.

 טָא, ֿפַאר ווָאס וויינסטו? ווָאס איז געשען?-
 דָאס לעמעלע הָאט געּפגרט, ֿפון ווַאנען וועל איך איצט הָאבן ּפרנסה?-
 וויין נישט, נעם דערווַײל הַאנטגעלט און איך וועל דיר בַאזָארגן ַא ֿפריש לעמעלע.-

 ווען רב ליבער איז ַארויס אויֿפן וועג צו קויֿפן ַא לעמעלע הָאט זיך אליהו-הנֿביא אים בַאוויזן, ָאבער ַאזוי
 ווי רב ליבער הָאט זיך געיָאגט ווַײל ער הָאט נישט געווָאלט ֿפַארּפַאסן דעם טָאג-מַארק, הָאט ער אים

 געענטֿפרט:
 איך הָאב איצט קַײן צַײט נישט, איך לויף קויֿפן ַא לעמעלע ֿפַאר ַאן ָארעמע ַאלמנה!...-

  
 הָאט דער ריזשינער אויסגעֿפירט:

 אליהו-הנֿביא הָאט געהַאט גילוי רב-
 ליבער

 
 
 

 רבי אליעזר ליבער ַאשּכנזי איז געבוירן
 געווָארן אין יָאר ּתכ"ז (1667) און נֿפטר

 געווָארן ּכ"ח בחשוון ּתקל"א אין בערדיטשעו.
 

 ציון ֿפון רבי ליבער ַאשּכנזי אין בערדיטשעוו
 

 הבעש"ט הקדוש הָאט געזָאגט: עס זענען
 ֿפַארַאן צדיקים ווָאס זענען זוכה צו גילוי אליהו,

 בַײ ר' ליבערן ָאבער איז געווען ֿפַארקערט,
 אליהו-הנֿביא  הָאט זוכה געווען צו גילוי ר'

  ליבער.
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 ווערבן
 

 צַײט שורש טַײטש ווערב

     ער הָאט ֿפַארציילט

    ער הָאט געהַאט

    איז געֿפָארן

     ער הָאט געהערט

    זי וויינט

     ער הָאט זיך ָאּפגעשטעלט

    הָאט געֿפרעגט

    וויינסטו

    ער הָאט געענטֿפערט

     איך בין

    איך הָאב געצויגן

    איך דערנער

    עס איז געשען

    עס הָאט געּפגרט

     נעם

     איך וועל בַאזָארגן

    עס הָאט זיך בַאוויזן

     ער הָאט זיך געיָאט

     ער הָאט נישט געווָאלט

    איך לויף

    ער איז געבוירן געווָארן

    ער איז נֿפטר געווָארן

 

2 



 אויף וועמען, אויף ווָאס ווערט געזָאגט?
 

 הָאט ַארציילט ווי ַאזוי אליהו-הנֿביא ַאליין הָאט געהַאט ַא גילוי

 וויין נישט.

 איך הָאב געהַאט ַא לעמעלע

 עס הָאט געּפגרט

  איך וועל דיר בַאזָארגן ַא ֿפריש לעמעלע

  עס הָאט זיך בַאוויזן

  איך לויף קויֿפן ַא לעמעלע

 הָאט אויסגעֿפירט

 הָאט געהַאט גילוי רב ליבער

  זענען זוכה צו גילוי אליהו, איז געווען

 הָאט זוכה געווען צו גילוי ר' ליבער

  

 ווָאס איז דָאס?
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 צִיען ַא ּפַאס זַאץ / בילד
 

 זי ֿפַארקויֿפט מילך אויֿפן רינעק און מיט די ּפָאר גרָאשנס דערנערט מַײנע יתומים.➢
 איך הָאב געהַאט ַא לעמעלע➢
 געלט➢

 
 
 

 דערגַאנצן דעם זַאץ
  

 אליהו-הנֿביא ַאליין הָאט געהַאט ַא גילוי__________________.●

 רב ליבער-הגדול איז ַא מָאל געֿפָארן ___ _ _____ און געטרָאגט ַא גרויסע סומע ___.●

 רב ליבער געהערט ווי ַא ֿפרוי _____.●

  זי הָאט דערציילט ַאז זי איז _  _______,●

 זי ֿפַארקויֿפט_____.●

  דָאס לעמעלע ____  ______.●

  זי ווייסט נישט ֿפון ווַאנען וועט זי  הָאבן _ _____?●

 רב ליבער הָאט איר געגעבן ________  און איז ַארויס _____ ַא לעמעלע .●

 אליהו-הנֿביא הָאט זיך  _____ן.●

 ָאבער ער הָאט נישט געהַאט קַײן ___, ווַײל ער איז געלָאֿפן קויֿפן ַא לעמעלע ֿפַאר ַאן●

 ַאלמנה!...

 

 ווער מיינט מען? / למי מתכוונים

 ער  הָאט זיך ָאּפגעשטעלט. און געֿפרעגט:
 זי הָאט געענטֿפערט:  איך בין ַאן ַאלמנה,  איך הָאב געהַאט ַא לעמעלע.

 עס הָאט געּפגרט.
 איך וועל עס דיר בַאזָארגן.

  אליהו-הנֿביא הָאט זיך  אים בַאוויזן.
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 גדולה _____________________ מי קבלת גילוי-אליהו
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