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        ''''וווו- - - - ''''כתות הכתות הכתות הכתות ה
  

  .כ מחלקת את הבינגו ושואלת את השאלות"המורה מקריאה בקול את הסיפור ואח

  

        עצביהם כסף וזהבעצביהם כסף וזהבעצביהם כסף וזהבעצביהם כסף וזהב

כשלמד בחידר היו , הוא היה מתמיד עצום, שרונות גאונייםיעוד מקטנותו ניכרו בו כ האמצעיהרבי 

מילות התפילה  יה למדו את פירושיירוף מילים והכיתה השנצו 'ב-'אחד לומדת א כיתה -כיתות  2

  .יה היתה חוזרת על לימודיהיכשהמלמד היה לומד עם כיתה אחת הכיתה השנ. והתחלת חומש

הגדולה (וכאשר הכיתה השנייה ) הקטנה יותר(באותו הזמן למד הרבי האמצעי בכיתה האשונה 

  .הקשיב לנלמד בכיתה השנייה, למדה והוא היה צריך לחזור על לימודיו) יותר

  

כאשר בחן את הילד , לכן החליט לבחון את הרבי האמצעי, ד הצטער ביותרכשראה זאת המלמ

ין את החומר של כיתתו וגם של הכיתה השנייה היה לו גילה שהילד יודע מצו) רבי האמצעיה(

  .זיכרון מופלא

  

 ר הזקן"אדמו -פעם אחת בערב שהילד חזר מהחדר ראה כמה חסידים שיושבים בחדרו של אביו 

' יהם היה רבינ(שראה את החסידים ניגש אליהם כנס לאביו רבינו הזקן וכילההרבי האמצעי רצה 

שמואל מונקעס ' כשניגש הרבי האמצעי אל ר) שמואל מונקעס שאותו אהב ביותר הרבי האמצעי

  ?"כך-ך עצוב כלינמדוע ה: "בו משקלוב- שמע אותו שואל את רבי יוסף כל

  .המצב קשה והפרנסה לקויה: בן-יוסף כל' ענה לו ר

  :שמואל מונקעס בתמיהה ואמר' שאל את ר, הרבי האמצעי תשובה זו -כאשר שמע הילד 

עצביהם כסף וזהב מעשי ידי "הרי ישנו פסוק מפורש ובו כתוב , מדוע אתה שואל כזו שאלה"

ם הם וסבורים שכסף וזהב רוכש לו האדם על יפשיהסיבה לעצבותם הוא מפני שעיוורים וט" אדם

  "...ידי מעשיו וכוחותיו

  )'ליקוט ז', ליקוטי דיבורים כרך א(

  

  

        ''''וווו- - - - ''''בינגו הבינגו הבינגו הבינגו ה

        שאלותשאלותשאלותשאלות

  ?באילו מילים מוזכר בסיפור שהרבי האמצעי היה חכם ....1111

 ?ר האמצעי למדה"מה הכיתה של האדמו ....2222

 ?מה הכיתה השנייה למדה ....3333

 ?ר האמצעי חזרה על לימודיה מה הוא עשה"בזמן שהכיתה של אדמו ....4444

 ?מיהו אביו של הרבי האמצעי ....5555

 ?היו בחדרו של אביואיזה חסידים  ....6666

 ________ -בן -יוסף כל' שמואל מונקעס שאל את ר' ר ....7777

 _________: בו ענה לו-יוסף כל' ר ....8888

שמואל מונקעס מדוע אתה ' ר האמצעי שאל את ר"אדמו) הילד(כששמע זאת הרבי  ....9999

 ?מהי התשובה! שואל כזו שאלה והרי התשובה ברורה
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        ''''דדדד- - - - ''''אאאאכתות כתות כתות כתות 
  

  .כ מחלקת את הבינגו ושואלת את השאלות"המורה מקריאה בקול את הסיפור ואח

  

        היכל עשירות בין גן עדן לגיהנוםהיכל עשירות בין גן עדן לגיהנוםהיכל עשירות בין גן עדן לגיהנוםהיכל עשירות בין גן עדן לגיהנום

: ר הזקן"שאל את אביו האדמו 7הרבי האמצעי בהיותו ילד בן 

כ אביו רבנו "ענה לו ע" ?הם בעלי גאווה מדוע עשירים מטבעם"

ה ברא במידת העשירות את טבע ההתנשאות להיכל "הקב: "הזקן

עדן -אחת מול השנייה אחת מובילה לגן, העשירות שתי דלתות

  ...והשניה מובילה לגיהנום

  

מי שמנצל את העשירות לצדקה ולתורה ומצוות העשירות שלו 

עצמו על עניני העולם או וזה שמנצל את העשירות ל. עדן-היא גן

העשירות שלו היא  - אוצרשמחזיק בעשירות כמו שמחזיק 

  .גיהנום
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המנצל את 

העשירות לצדקה 
צוותולתורה ומ  
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