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ִ ִס  ּיוִ יִּפּור  יתִַמֲעש   נ  ָּׁ ש ּ ּיוִ םִמ  נ  ִִ–תִַקְדמו  עִ–הִיבִַמֲעש   ַעִרִ'ד  ִל־ּבַ ילָּׁ פ  ייְלִִ–ה'ִּתְ עְרצ  ינוִִּדּוְרְךִטִד  ִִַרּב  ִןִַנְחמָּׁ ְסל  ר  ּבְ ִבִזיע"אמ 
ע) עְרֶגעַאְרב ֶ ְרךְ  טִאיב ֶ ִניןְֹמכוֹֹ" דו  ָ ינְ ם ֶדען ַפאְרֶעְנֶדעְר  צו  ן ָא  – ִאיִדיש  ן ַהייְנִטיגְ ן לֹויְט  ,ת"ַקְדמֹוִנּיוֹֹםֹש  וֹ 'ס ֶרב ִ ְנְקְטִליךְ ן ֶגעָוואְר  /ן ָלש  ו  ְק  פ  עְרֶגעקו  ֶנעט ִאיב ֶ ְ ם פו  נַ ן זיע"א ָנָת י ַרב ִ ן פו  ק ְדרו  ן ְט ֶעְרש  ְ ין ת תקע"וש  ִ ְלְטש  י ַנְחָמן ִמטו  ְלִמיד ַרב ִ ן ַזיין ת ַ ק פו  ֶנעם ְצֵווייְטן ְדרו  ן פו  , או 

ַנת תר"י ְ ְנֶגעןֶעְרְקֶלע ֶזעֶנען )(ִדי ַאייְנֶגעִריְנֶגעְלֶטע ֶוועְרֶטער  / ַז"ל ש  ן  רו  י ָנָתן זיע"א /פו  ְנֶגען ֶזעֶנען ][ִדי ַאייְנֶגעֶקעְסֶטעְלֶטע ֶוועְרֶטער  ַרב ִ ֵרי־ ֶעְרְקֶלערו  ו  ֶנעם 'ִספ  ֹון־ַהקֹוֶדש  ַמ פו  ָלש  יֹות' ב ְ ֵטייָוואס  ֲעש ִ ְ 'ן ֵחֶלק טש  ְ ט ִאין ִאיִדיש  ְ ְנגֶ עֶנע ֵאייגֶ ר ָאֶדע ,ִניש  ִ(עןֶעְרְקֶלערו 
ךְ  – ֶר  ֶהְמש ֵׁ ֵׁ  – ק טפ 

עַּ ר 'ֶדע ִפיל  ל־ב ַּ ו  ן 'ִמיְט  ִזיךְ ט ְטֶרעְפ ה' ת ְ  ר'ִגב 
ַֹאֶוועְקֶגעַגאְנֶגען,ֶֹדעְרָנאְך,ֹ[הת או  ] ִפיָלה' ַעל־ּתְ ֹ'ּבַ ֶֹדער ִֹזיְך ִֹאיז

ִפיָלה'ִֹאיזַֹאזֹויֶֹגעַגאְנֶגעןֹֹ–ִֹאיןַֹזייןֹ'ֶוועג'ַֹאַריין! ַעל־ּתְ ֹ–ִוויֶֹדערֹ'ּבַ
ֹ ֶֹער ֶֹֹדעְרֶזעְהן:ָהאט עְטן ֹּבֶ ֹאּון ן, ְ ֶֹמעְנְטש  ְֹס'ֵגייֶען 'ָגאט'ֹֹ]פּון["ַאז

ֹ ֵלל! ִֹמְתּפַ ֶֹזעֶנען ֹאּון רּוְך־הּוא, ֹפּוןֹֹ–ּבָ ֹ'ְסָפִרים' ְֹטָראְגן ֵֹזיי אּון
ִפילֹות'! ֹ'ּתְ

ָראְקןַֹפארֹ ְ ֹֹ]פּון[ָהאטֶֹערִֹזיְךֶֹגעש  ןִֹזיְךַֹפארֹֹ–ֵזיי! ֵֹזייָֹהאּבְ ֹ]פּון[אּון
ֹ ָראְקן!ִאיםֹאֹויְך ְ ֹֹ–ֶֹדעְרש  ֵללַֹזיין! ֶטעְלטִֹמְתּפַ ְ ֶֹגעש  ֹ–ָהאטֶֹערִֹזיְך

ֵללַֹזיין! ֶטעְלטִֹמְתּפַ ְ ןִֹזיְךֹאֹויְךֶֹגעש  ֹאּוןֵֹזייָֹהאּבְ
ןֵֹזייִֹאיםֹֹ–ֹ"ֶווערֶֹזעְנטִֹאיר"?!ֶֹדעְרָנאְךָֹהאטֶֹערֵֹזייֶֹגעְפֶרעְגט: ָהאּבְ

רֶֹֹגעֶעְנְטֶפעְרט: ֶ ֲאש  ֶדערֹ'רּוַח־ְסָעָרה'ֹֹ]ֶווען[ְלטַֹאזֶֹדעָמאֹ]ַאזֹוי־ִווי["ּבַ
ט[ טּוֶרעם־ִווינְׁ ֹֹ]שְׁ ַנ"ל ֹּכַ ֶֹגעֶווען, ט[ִאיז ַמאנְׁ ֶדערְׁ נְׁ ֹֹ–ֹ]ִווי אֹויבְׁ ן[ָהאט ִזיְךֹֹ]ָהאבְׁ
ן פּון ִדי[ֶדעָמאְלטִֹדיֹ שְׁ טְׁ יּתֹות'ֹֹ]ֶמענְׁ ָמהֹּכִ ]ַאַסאְך ֶוועְלט,ֹצּוֵטייְלטֹאֹויףֹ'ּכַ

רּוֶפעס[ ֹגְׁ !–ֹֹ ָֹהֹֹ]ִכיָתה['ִדי' ןֹ'ָדאס' ֹאֹויְסֶגעְקִליּבְ ִֹזיְך ן ן אּבְ ִטיגְׁ ]ִזיְך צּו ַבאֶשעפְׁ

ִֹמיט ֵזייֶער ַזאְך[ ֹ'ִדי' ֹאּון ֹ'ָדאס'ֹ]ִכיָתה[, ן ֹאֹויְסֶגעְקִליּבְ ִֹזיְך ן ]ִזיְך צּו ֹ"ָהאּבְ

ש[ ֶדערְׁ ן ִמיט ֶעֶפעס ַאנְׁ ִטיגְׁ ַטאֶנען ִדי ַאֶלע  ,ַבאֶשעפְׁ ְ )ַאזֹוי־ִווי ְפִריֶער ִאיז ֶגעש 

ֹות'( ית  ן:ַֹאזֶֹדערֹ'ִעיָקרֹֹ–ֹ"!'כ ִ ןִֹמירִֹזיְךֹאֹויְסֶגעְקִליּבְ 'ֶדעָמאְלט'ָֹהאּבְ
ם־ ֹ'ַהש ֵ ֹצּו ִפיָלה' ֹ'ּתְ ִֹאין ִמיד, ֹּתָ ַֹזיין ֹצּו ֹעֹוֵסק ָֹנאר ִֹאיז ְכִלית', ּתַ

ַרְך'! ֹֹ–ִֹיְתּבָ ֶֹגעזּוְכט! ִֹזיְך ִֹמיר ן ַֹאֹֹ–ָהאּבְ ֶֹגעפּוֶנען ן ָֹהאּבְ ִֹמיר אּון
ִפיָלה ַעל־ּתְ ןִֹאיםֶֹגעַמאְכטַֹפארַֹאֹ'ֶמֶלְך'"!ֹ–'!ֹ'ּבַ ֹאּוןִֹמירָֹהאּבְ

ִפיָלה'ָֹהאטָֹדאסֶֹדעְרֶהעְרטֹ ַעל־ּתְ ִאיזָֹדאסִֹאיםֵֹזייֶערֹֹ–ִוויֶֹדערֹ'ּבַ
ֹ ִֹזיְך!ֹ–וואֹויל־ֶגעֶפעְלן! ֶֹער ִֹוויל ֹ'ָדאס' ֵֹזייֹֹ–ָֹוואְרן ִֹמיט ֶֹער ָהאט

ֹ מּוֶעְסן! ֹש ְ ֹצּו ן ֵֹזייֹ–ָאְנֶגעהֹויּבְ ָֹהאט ֹֹאּון ַגלֶ ]ֶגעִוויְזן ֶֹדעםֹן[ֶגעֶוועה מְׁ :
ִפילֹות',ֹאּוןַֹזייֶנעֹ'ְסָפִרים'ֹאּוןֹ'ַזייֶנעַֹזאְכן'ָֹוואסֹ 'ֵסֶדר'ֹפּוןַֹזייֶנעֹ'ּתְ

ט[ֶערָֹהאטֹ ַפאסְׁ ִפילֹות'!ֹ]ַפארְׁ ֹאֹויףֹ'ּתְ
ֹ ֵֹרייד ַֹזייֶנע ֶֹדעְרֶהעְרט ן ָֹהאּבְ ֵֹזיי ֹ'אֹויְגן'ֹֹ–ִווי ִֹדי ֵֹזיי, ִֹזיְך ן ָהאּבְ

ןֶֹגעֶזעְהןָֹדאסְֹגרֹויְסֵקייטֹפּוןֶֹדעםֹֹ–ט!ֶֹגעֶעְפנְֹ ֵֹזייָֹהאּבְ ן[אּון ֹ]ָדאִזיגְׁ
ִפיָלה'! ַעל־ּתְ ערֹֹ–ֹ'ּבַ ףֶֹגעַמאְכטַֹפארַֹאֹ'ֶמֶלְך'ִֹאיּבֶ יּכֶ ןֵֹזייִֹאיםֹּתֵ ָהאּבְ

ֹ ֹֹ–ִזיְך! ֹ'ְמלּוָכה'! ִֹדי ָֹהאטִֹאיםֹמֹוֵחלֶֹגעֶווען ֹ'ֶמֶלְך', ֵֹזייֶער ֹ–ָוואְרן
ֹןֶֹגעֶזעְהן:ֹ"ַאזֶֹערִֹאיזֹ'ֵזייֶערַֹאְֹגרֹויֶסערַֹמאן'"!ָוואְרןֵֹזייָֹהאּבְֹ

ִפיָלה'ִֹמיטֵֹזייֶֹגעֶלעְרְנט! ַעל־ּתְ אּוןָֹהאטֵֹזייֶֹגעֶעְפְנטֹֹ–ָֹהאטֶֹדערֹ'ּבַ
ט[ ִטיג ֶגעַמאכְׁ ִפיָלה'ֹצּוֹֹ–ִדיֹאֹויְגן!ֹֹ]ִליכְׁ ִֹוויַאזֹויֹ'ּתְ אּוןָֹהאטֵֹזייֶֹגעִוויְזן,

ַרֹ ם־ִיְתּבָ ֹ'ַהש ֵ ֹצּו ָֹטאן ֹ'ֵזייֶער־ֹ–ְך'! ַֹפאר ֶֹגעַמאְכט, ָֹהאטֵֹזיי ֶֹער אּון
ָוואְרןֵֹזייֶֹזעֶנעןִֹזיְךְֹפִריֶערֹאֹויְךֶֹגעֶוועןֹֹ–ְֹגרֹויֶסעַֹצִדיִקיםְֹגמּוִרים'!

ֹ ֹֹ–'ַצִדיִקים' ִפיָלה'! ֹ'ּתְ ָֹנארִֹאין ֹעֹוֵסקֶֹגעֶווען ִֹזיְך ן ָֹהאּבְ ֵֹזיי ֹ–ָוואְרן
ִמירֹ ְ ֶֹגעֶעְפְנטֹֹר[ָדאִזיֶגע]ֶדערֹֹ]ָנאר[לּוש  ָֹהאטֵֹזיי ִפיָלה', ַעל־ּתְ ִטיג 'ּבַ ]ִליכְׁ

ט[ ֶֹֹגעַמאכְׁ ֹ'ֵזייֶער־ְגרֹויֶסע ֶֹגעָוואְרן ֶֹזעֶנען ֵֹזיי יז ֹּבִ ֹאֹויְגן, ִטיֶגע[ִדי כְׁ ֹ]ָפארְׁ
ַֹצִדיִקים'!

ִריוו'ֹצּוםֹ יְקטַֹאֹ'ּבְ ִ ִפיָלהֶֹגעש  ַעל־ּתְ טְׁ ]ָהאטֶֹדערֹ'ּבַ ַמאנְׁ ֶדערְׁ נְׁ ֹ'ִגּבֹור',ֹן[אֹויבְׁ
"ַאזֶֹערָֹהאטֹזֹוֶכהֶֹגעֶווען,ֹאּוןָֹהאטִֹֹאיםֹמֹוִדיַעֶֹגעֶווען:אּוןָֹהאטֹ

ֹ ֶֹערִֹוויל! ִֹווי ן' ְ ֹ'ַאזֹויֶנעֶֹמעְנְטש  ֹֹ–ֶגעפּוֶנען ֶֹגעָוואְרןֹֹ]ַאז ֶער[אּון ִאיז
ערֵֹזיי"! ֹ'ֶמֶלְך'ִֹאיּבֶ

ֶר  ֵׁ ירו  ן פו  ה ְמִדינ  י 'ִד  –ק י פ   ת'ֲעש ִ
נֶ ם 'ֶדען א  ן ְטֶרעְפ  או  ל עַּ ה ְממו   ת'ְצרו  ה 

ֹֹ[את או  ] ֹ'אּון ן פּון ִדי[ִדי שְׁ טְׁ ֹֹ]ֶמענְׁ ַֹהַנ"ל ט[ְמִדיָנה' ַמאנְׁ ֶדערְׁ נְׁ ֹ–ֹ]ָוואס אֹויבְׁ
יי ֵזיי ִאיז ָדאס 'ֶגעְלט' ֶדער ִעיָקר ֶגעֶווען  ן ֶגעְלט', ָוואס ב ַ : ִדי 'ְמִדיָנה פו  )ְדַהְיינו 

ַנ"ל  ', כ ַ ט[ְוכו  ַמאנְׁ ֶדערְׁ נְׁ ָֹהאּבְֹֹ–ֹ(]ִווי אֹויבְׁ ִֹאיןֵֹזיי ֶֹגעֶווען ֹעֹוֵסק ַֹווייֶטער ן
ֹ ֵֹזייֶעֶרעֹ'ֲעבֹודֹות' ִֹאין ֹאּון ְהן ֵזייֶעֶרעַֹזאְכן, : ָוואס ֵזיי ְפֶלעְגן טו  )ְדַהְיינו 

ֶנע['ִוויְלֶדע  נֹות' צו  ֵזייֶעֶרע 'ָגאְטן',  ]ָמאדְׁ ן ַמְקִריב ֶגעֶווען 'ָקְרב ָ ן ָהאב ְ ַזאְכן', או 

: צו  ִדי ָוואס ָהאב ְ  ַנ"ל ְדַהְיינו  ט[ן ֶגעַהאט 'ִפיל ֶגעְלט', כ ַ ַמאנְׁ ֶדערְׁ נְׁ ֹ!(]ִווי אֹויבְׁ
ֶטע]אּוןִֹדיֹ'ַצייט'ָֹוואסֶֹדערֹ ַמאנְׁ ֶדערְׁ נְׁ ןֹֹר[אֹויבְׁ 'ִגּבֹור'ָֹהאטֵֹזייֹ'ָנאְך'ֶֹגעֶגעּבְ

ט[ ֶגערְׁ ֶלענְׁ ן; ַפארְׁ ֹאֹויְסצּוֵגייןֹֹ–ֹ]צּוֶגעֶגעבְׁ אְלד ֹּבַ ן ָֹאְנֶגעהֹויּבְ ֹוין ֹש  ָהאט
ן[ ִדיגְׁ ֹ'ַצייט'!ִדֹֹ]ֶענְׁ ֹֹ–ֹי ָראְקן! ְ ֵֹזייֶערֶֹגעש  ִֹזיְך ֵֹזיי ן ןֹֹ–ָהאּבְ ֵֹזייָֹהאּבְ אּון

ֹ ֵֹזייֶעֶרע טֶ ]ֶגעָטאן ַמאנְׁ ֶדערְׁ נְׁ ֹֹע[אֹויבְׁ ֹאּון ַֹמְקִריבֹֹי[ֵזי]'ֲעבֹודֹות'! ן ָהאּבְ
ֹ ֹאּון ֹ'ְקטֹוֶרת'! ֹאּון נֹות' ֹ'ָקְרּבָ ִֹאיןֹֹי[ֵזי]ֶגעֶווען ֶֹגעֶווען ֹעֹוֵסק ן ָהאּבְ

ִפי ֹ'ּתְ ֵֹזייֶעֶרעֵֹזייֶעֶרע ֹצּו ַֹזיין ֹצּו ֵלל ִֹמְתּפַ ְֹפֶלעְגן ֵֹזיי ָֹוואס לֹות',
טֶ ] ַמאנְׁ ֶדערְׁ נְׁ טַֹאֹ'ַחֶיה'ֶלע',ְֹדַהְיינּו:ַֹאזֹויֹֹ–ֹ'ָגאְטן'!ֹע[אֹויבְׁ ןֶֹגעַכאּפְ ֵזייָֹהאּבְ

ֹ ֹֹ]ַאַזא[ַא ֶֹגעְלט'! ֹ'ֵווייִניג ָֹהאט ֶֹער ָֹוואס ִֹאיםֹֹ–ֶמעְנְטש  ן ָֹהאּבְ אּון
ן',ֹצּוֵֹזייֶעֶרעֹ'ָגאְטן'!ַמְקִריבֶֹגעֶוועןַֹפארֹ ַֹאֹ'ָקְרּבָ

ֹ ֹ'ֵדיָעה' ִֹדי ן ִליּבְ ֶֹגעּבְ ֵֹזיי יי ֹּבַ ְֹס'ִאיז ג[אּון ן ִזיְך ִדי ֵמיינּונְׁ ִווישְׁ ט צְׁ ֶגעַמאכְׁ :ֹ]ָאפְׁ
ֹ ן ֶֹגעֶגעּבְ ָֹוואסְֹמ'ָהאטֵֹזיי ֶטעֵֹעָצה' ְ ֹ'ֶעְרש  ִֹדי ֹטּוְהן ֹמּוְזן ֵֹזיי ]ִווי "ַאז

ט ֵפֶרק ד אֹות ַמאנְׁ ֶדערְׁ נְׁ יְקןֹצּוֹ'ֶדערְֹמִדיָנה'ָֹוואסֵֹזייֹֹ:ג[ אֹויבְׁ ִ ַאזֵֹזייָֹזאְלןֹש 
ֹ ַֹאֶלע ָֹדאְרט ִדיָנה[ֶזעֶנען ן פּון ֶיעֶנע מְׁ שְׁ טְׁ ןֹֹ]ֶמענְׁ ָֹהאּבְ ֵֹזיי ָֹוואְרן 'ָגאְטן',

ֹ ירּות' ִ ֲֹעש  ֹ'ֵזייֶער־ִוויְלד־ְגרֹויס ֵזייֶער 'ֵדיָעה'  ]לֹויט[)ָוואס ָנאְך ֹ–ָדאְרט

ג[ ַנ"ל ָנאְך, ֶזענֶ  ]ֵמיינּונְׁ ', כ ַ ט[ען ֵזיי ַאֶלע 'ָגאְטן' ְוכו  ַמאנְׁ ֶדערְׁ נְׁ אּוןִֹדיֹֹ–"!ֹ(]ִווי אֹויבְׁ
ַווְדַאיֶֹהעְלְפןֹֹן[ֶוועלְׁ ]ְמִדיָנה',ֶֹוועטֹֹ]ָדאִזיֶגע[' ָוואְרןֵֹזייֶֹזעֶנעןִֹזיְךֹֹ–ֵזייֹּבְ

ַנ"לֹ ט[ַאֶלעֹ'ָגאְטן',ֹּכַ ַמאנְׁ ֶדערְׁ נְׁ ֹ!]ִווי אֹויבְׁ

ןֵֹזייַֹאזֹויֶֹגעָטאן לּוִחים',ַֹאִהיןֹצּוֶֹדערֹֹ!ָהאּבְ ְ יְקטֹ'ש  ִ ןֶֹגעש  אּוןָֹהאּבְ
ט['ְמִדיָנה'ַֹהַנ"לֹ ַמאנְׁ ֶדערְׁ נְׁ ֹ!]ָוואס אֹויבְׁ

ן[ִאיןֶֹֹדעְרַווייל!ֹ[בת או  ] ִמיטְׁ לּוִחים'ֶֹזעֶנעןֹֹ–ֹ'ֶוועג'ֹ]ִאיז ִאינְׁ ְ ִוויִֹדיֹ'ש 
ֹ ֶֹגעָוואְרן!ֹ–ֶגעַגאְנֶגען ָלאְנְדֶזעט ַֹפאְרּבְ ֵֹזיי ֵֹזייָֹהאּבְֹֹ–ֶֹזעֶנען ן
ֹ ן[ֶדעְרֶזעְהן ָראפְׁ ֶגעטְׁ ,ֹ]ָאנְׁ ֶֹמעְנְטש  ַֹאַֹֹא ִֹמיט ֶֹגעַגאְנֶגען ִֹאיז ֶֹער ָוואס
ֶטעְקן'!ֹ ְ ֶטעְקן',ָֹהאטָֹאְנֶגעְטָראְפןֹֹ–'ש  ְ ן ַסאְך ֶמער ָוואסַֹזייןֹ'ש  ָראפְׁ ]ַבאטְׁ

ט[ ֹ,ֶֹמערֹפּוןֹ'ַאֶלעֵֹזייֶעֶרעָֹגאְטן'!ֶגעלְׁ

ֶטעְקן'ֹזַֹֹ]ַאז[ְדַהְיינּו:ֹ ְ ט[ייֶנער,ִֹאיזֶֹגעֶוועןֶֹגעֶזעְצטֶֹדערֹ'ש  ֶגעֶזעצְׁ ,ֹ]ַאַריינְׁ
ֹ ן ִמיטֹ'ֵזייֶער־ֵטייֶעֶרעֹדּוִמיְטן' טְׁ ֵטייֶנע]ִדיַמאנְׁ ֹר[שְׁ ֹ]ָדאִזיֶגער[ָוואסֶֹדערֹֹ–!

ֹ ֵֹאייֶדער ֶֹמער, ֶֹגעֶווען ֶֹוועְרט ִֹאיז ֶטעְקן', ְ ֹֹ]ִווי['ש  צֶ ]ָדאס ֹע[ַגאנְׁ
ֹ'ֵזייֶעֶרעַֹאֶלעָֹגאְטן' ֹפּון ירּות' ִ ינּו: ַאז אֹויב[ֹ–!ֹ]צּוַזאֶמען[ֹ'ֲעש  ַהיְׁ ְמ'ָזאלֹֹ]דְׁ

ֶנעֶמען[צּום־אֹויְפֶנעֶמעןֹ ֶצע[ָגארָֹדאסֹֹ]צּונֹויפְׁ ירּות'ֹפּוןֹ'ֵזייֶעֶרעֹֹ]ַגאנְׁ ִ 'ֲעש 
ֹ ֲֹאִפילּו ֹאּון ֶנעֶמען ָדאס 'ֲעִשירּות'[ָגאְטן', ֹפּוןֹֹ]אֹויְך צּונֹויפְׁ ֹ'ָגאְטן' ִֹדי פּון

ָֹוואסֵֹזי ֵֹזייֹ'ֶיעֶנערְֹמִדיָנה' ֵֹגייֶעןֹצּו ֶטעְקן',ֹֹ]ָדאִזיֶגער[ִאיזֶֹדערֹֹ–י ְ 'ש 
ס[ֶמערֶֹוועְרטֶֹגעֶוועןֹפּוןֵֹזייֶעֶרעֹ'ַאֶלעֹ ירּות'!ֹ]ַאֶלעֶמען צּוַזאֶמענְׁ ִ ֲֹעש 

ֹ ֹֹ]אֹויְך[ִוויֶדער ֶֹדער ֹֹ]ָדאִזיֶגער[ִאיז ִֹאין ֶֹגעַגאְנֶגען, ַאֹֹ]ִמיט[ֶמעְנְטש 
ֹ' עִליש  ש; ִהיט['ַקאּפֶ ט[,ָֹוואסְֹס'ִאיזִֹאיןִֹאיםֶֹגעֶוועןֹ]ַקאֶפעִליטְׁ ֶגעֶזעצְׁ ֹ]ַאַריינְׁ

ֹ ן 'דּוִמיְטן' טְׁ ֵטייֶנע]ִדיַמאנְׁ ֹר[שְׁ !–ֹֹ ֶֹדער ִֹאיזֹֹ]ָדאִזיֶגער[ָוואס ,' עִליש  'ַקאּפֶ
ט[אֹויְךֶֹוועְרטֶֹגעֶוועןֹ'ִוויְלד־ִפיל'ֹ שּוֶנה'ִדיג ַאַסאְך ֶגעלְׁ ֹ!]מְׁ

ןֶֹדעםֹ]ָנאר[ִוויֹ לּוִחים'ָֹהאּבְ ְ ן[ִֹדיֹ'ש  ֶֹדעְרֶזעְהןֹֹ]ָדאִזיגְׁ ֶזעֶנעןֹֹ–ֶמעְנְטש 
ֲחָוָיהֹ ּתַ ְ ְכִריָעהְֹוִהש  ףַֹאִניֶדעְרֶגעַפאְלןַֹפארִֹאיםֹּבִ יּכֶ ֹּתֵ : ֵזיי ֵזיי )ְדַהְיינו 

ן ִזיְך  ִני]ָהאב ְ יְקט ַפאר ִאים ֵזייֶער ִפיל( ן[אּוט ֶגעקְׁ ֶֹגעב ִ !–ֹֹ ָֹנאְך ֹ]לֹויט[ָוואְרן
ֹ ֵֹדיָעה' ע ֶ ֹ'ַנאִריש  ג[ֵזייֶער ֹֹ]ֵמיינּונְׁ ֶֹדער ִֹזיְך ִֹאיז ֹֹ]ָדאִזיֶגער[ָנאְך, ֶמעְנְטש 

ערַֹאֶלעֹֹ]ֶגעֶווען[ ָוואְרןֶֹערָֹהאטִֹזיְך,ַֹאזֹויֹֹ–ָגאְטן'!ֹֹ]ֵזייֶעֶרע[ַאֹ'ָגאטִֹאיּבֶ
ֹ ירּות'!ֹ]ַאַזא[ַא ִ ֲֹעש  ן ֶדער ֹ–ֹ'ִוויְלד־ְגרֹויס [ ֶמעְנְטש  ָוואס ֵזיי ]ָדאִזיֶגער)או 

אֶגעְגְנט  ן ב ַ ֶנה ַעל ָהאֹוְצרֹות'  –ָהאב ְ ע]ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ֶדער 'ְממו  ֶזעהְׁ ר פּון ִדי אֹויפְׁ

רֹות[ ן ֶדעם 'ֶמֶלְך' ַהַנ"ל  אֹוצְׁ ט פו  ַמאנְׁ ֶדערְׁ נְׁ ֹ!(ת א; ֵפֶרק ט אֹות ב[אֹוק ו ֵפרֶ  –]ָוואס אֹויבְׁ

ֶֹגעָזאְגטֹצּוֵֹזיי:ֹ]ָדאִזיֶגער[ָהאטֶֹדערֹ ייַֹאֶֹֹמעְנְטש  ייְךֹ"ָאטָֹדאסִֹאיזֹּבַ
ֹ !? ִֹחידּוש  ירּות'"!ֹ–ַא ִ ֹ'ֲעש  ַֹווייְזן ַֹאייְך ֶֹוועלִֹאיְך ֹ–ֹקּוְמטִֹמיטִֹמיר,

ֶֹגעֶוועןֹ ִֹאיז ָֹדאְרט ָֹוואס אְרג', ֹ'ּבַ ֶֹדעם ֹאֹויף ֶֹגעִפיְרט ֵֹזיי ֶֹער ָהאט
ֹ ט[אֹויְסֶגע'ַסֶדְר'ט ֶגעֵלייגְׁ סּוָדר, אֹויסְׁ ֹ'ֶמֶלְך'!ֹ]מְׁ ֶֹדעם ֹפּון ֹ'אֹוָצר' ֹ–ֶֹדער
ןֶֹדעְרֶזעְהןֶֹדעםֹֹ]ָנאר[ִוויֹֹ–ֹויְזןֶֹדעםֹ'אֹוָצר'!ָהאטֶֹערֵֹזייֶֹגעוִֹ ֵזייָֹהאּבְ

ףַֹאִניֶדעְרֶגעַפאְלןֹֹ–'אֹוָצר'ֹ יּכֶ ש[ֶזעֶנעןֵֹזייֹּתֵ טְׁ ן ֶמענְׁ ְכִריָעהֹֹ]צּום ָדאִזיגְׁ ּבִ
ֹ ֲחָוָיה ּתַ ְ ִני ִזיְךן ָהאבְׁ י ֵזי]ְוִהש  ֹם[ִאיר ַפאט ֶגעִביקְׁ ן אּוט ֶגעקְׁ ֹ'ֶדערֹֹ–! ָוואְרן

ערַֹאֶלעָֹגאְטן'ֹר[ֶגעָדאִזי] ע  ]לֹויט[)ָנאְך 'ִֹאיזִֹזיְךַֹאֹ'ָגאטִֹאיּבֶ ֶ ֵזייֶער 'ַנאִריש 

ֶזעֶטע[ַפאְרִפיְרֶטע  דְׁ ָלאנְׁ בְׁ ָנה'  –ֵדיָעה'  ]ַפארְׁ יי ֵזיי ִאיז ֶדער 'ִעיָקר ֱאמו  ָוואס ב ַ

ַנ"ל ת'[ֲעִשירּוס 'ָדאן אּו]ֶגעֶווען, ָדאס 'ֶגעְלט'  מַ , כ ַ ֶדערְׁ נְׁ ט[]ִווי אֹויבְׁ ֹ!(אנְׁ

ֹ טַֹמְקִריבֶֹגעֶווען ִֹניש ְ ֵֹזיי ן ָֹהאּבְ נֹות', ֹ'ָקְרּבָ ט[ָנארַֹקיין ָוואְרןֹֹ–ֹ!]ָדארְׁ
]ִאיֶבער 'ָגאט'ֹֹ]ַאַזא[ֵזייֶערֹ'ֵדיָעה'ָֹנאְך,ַֹאזֹ'ֶדער'ִֹאיזַֹאזֹויַֹאֹֹ]לֹויט[ָנאְךֹ

ן'[ ַווְדַאיַֹמְקִריבֶֹגעֶווען!ָוואְלְטןֵֹזייִֹזיְךֹצּוִֹאיםֹֹ–ְוכּו'ֹֹ'ַאֶלע ֵזייֶעֶרע ָגאטְׁ ֹּבְ

ֹ לּוִחים' ְ ֹ'ש  ן אֹויפְׁ ס ַארֹוין ֶזעֶנעי ֵזין ֶווע]ָאְנֶגעָזאְגטֹֹ]ֶגעַהאט[ָנארְֹמ'ָהאטִֹדי

ֹג[ֶווע ִֹאין ֹ"ַאז ן[: ַֹמְקִריבֹֹ]אֹויפְׁ ט ִֹניש ְ נֹות' ֹ'ָקְרּבָ ַֹקיין ֵֹזיי ָֹזאְלן 'ֶוועג',
ןֹמֹוָראֶֹגעַהאט:ַֹאֹֹ–ַזיין"!ֹ ן[ֵזייֶֹוועְלןִֹאיןֹֹ]אֹויב[זָֹוואְרןֵֹזייָֹהאּבְ ֹ]אֹויפְׁ

נֹות'ַֹמְקִריבַֹזייןֹ ן!ֹ–'ֶוועג',ֹ'ָקְרּבָ ַלייּבְ טֹּבְ ְ ֶֹוועטֹפּוןֵֹזייָֹגאְרִניש 

ֹ ִֹאין ֹ'אֹוָצר' ַֹא ֶֹגעפּוֶנען ֵֹזיי ֹפּון ֵֹאייֶנער ֶֹוועט ָֹטאֶמער ן[ָוואְרן ֹ]אֹויפְׁ
ֹ ֹ'ּבֵֹֹ]ָאֶדער[ֹ–'ֶוועג'! ִֹאין ֵֹגיין ֶֹוועטֵֹאייֶנער ַֹאַריין,ָֹטאֶמער ֵסא' ית־ַהּכִ

]אּון ֶדער 'אֹוָצר' ִאיז ָדאְך ַביי ִאים ַא ֹ–אּוןֶֹוועטָֹדאְרטֶֹגעפּוֶנעןַֹאֹ'אֹוָצר'!ֹ

ט[ ַמאנְׁ ֶדערְׁ נְׁ ִֹאיםֹֹ–!ֹ'ָגאט', ִווי אֹויבְׁ ]צּום ֶוועטֶֹערִֹזיְךֶֹוועְלןַֹמְקִריבַֹזייןֹצּו

ֹ'אֹוָצר[ ֵמיָלא[ֹ–! ִֹניֹ]בְׁ ֵֹקייֶנער ֵֹזיי ֹפּון ן!ֶוועט ַלייּבְ ֹּבְ ט ְ עְרֶדעםֹֹ–ֹש  ִאיּבֶ
ֹֹ]צּוִליב ֶדעם[ ִֹדי ן ן פּון ִדי[ָהאּבְ שְׁ טְׁ ֹֹ]ֶמענְׁ ָֹאְנֶגעָזאְגט ִדיֹֹ]ַפאר['ְמִדיָנה',

ֹ ִֹאין ֹ"ַאז לּוִחים': ְ ן['ש  טֹֹ]אֹויפְׁ ְ ִֹניש  נֹות' ֹ'ָקְרּבָ ַֹקיין ֵֹזיי ָֹזאְלן 'ֶוועג',
ַֹמְקִריבַֹזיין"!
ן ַטאֶקע –]ִאיז ֶדעִריֶבער  ָבנֹות', צּום  ָהאבְׁ ִריב ֶגעֶווען ַקיין 'ָקרְׁ ט ַמקְׁ לּוִחים', ִנישְׁ ִדי 'שְׁ

מּוֶנה'  ן 'מְׁ טְׁ ַמאנְׁ ֶדערְׁ נְׁ ן אֹויבְׁ רֹות(ָדאִזיגְׁ ָלאר ַביי ֵזיי:  –! )ַעל ָהאֹוצְׁ ָאֶבער ָדאס ִאיז ֶגעֶווען קְׁ

ן'"!  ד ֶער ָהא –"ַאז ֶער ִאיז ִזיְך ַא 'ָגאט ִאיֶבער ַאֶלע ָגאטְׁ ן ִוויַבאלְׁ רֹויסְׁ ד־גְׁ ט ַאַזא 'ִווילְׁ

 ֲעִשירּות'[! 

ןִֹזיְךִֹדיֹֹ[גת או  ] בֶֹגעֶווען:ֹע[ָדאִזיגֶ ]ָהאּבְ ֵ לּוִחים'ְֹמַייש  ְ "ָנאְךָֹוואסֹֹ'ש 
ָוואס[ ֹ'ָגאְטן'?ֹ]ַפארְׁ ֶֹיעֶנע ֹצּו ֵֹגיין ֹוין ֹש  ֵֹזיי ֶֹדערֹֹ–ָֹזאְלן ֹצּו ְדַהְיינּו:

יְקט,ֹ ִ ָוואסָֹדאְרטֶֹזעֶנעןֵֹזייַֹאֶלעֹ'ְמִדיָנה'ָֹוואסְֹמ'ָהאטֵֹזייַֹאִהיְנֶגעש 
ד[' ֹֹ]ִווילְׁ יִרים' ִ ֹֹ–ְגרֹויֶסעֲֹעש  ֵֹזיי ֶֹזעֶנען ֵֹזיי, יי ֹֹ]ַאֶלע[ָוואסֹּבַ י ִוו]'ָגאְטן'"

ַמאנְׁ  ֶדערְׁ נְׁ עֶסערֹֹ]ֶעס ִאיז ָדאְך ַאַסאְך[ַאֶמערֹֹ–ֹ!ת א[אֹוט אֹויבְׁ ַֹביי[ –]ַפאר ֵזיי ּבֶ
'ֹ ֹֹ]ָדאִזיֶגער[ֶדער ' ֹֹ]ֶער[ֹ–ֶמעְנְטש  ֶֹוועט ֵֹזיי ֶֹקעֶנעןֹֹר[ִזיֶכע]ִזיְך עֶסער ּבֶ

שר ָדאִזיֶגער ֶדע]ָוואְרןֹֹ–ֶֹהעְלְפן! טְׁ רֹויֶסער[ַאֹ'ֹ]ָדאְך[,ֶֹערִֹאיזִֹזיְךֹ[ֶמענְׁ ָגאט'ֹֹ]גְׁ
ערֵֹזייַֹאֶלעֹ ִדיָנה'[ִאיּבֶ ן פּון ֶיעֶנע 'מְׁ שְׁ טְׁ ֶגע'ֶנע ֵדיָעה  ]לֹויט[)ָנאְך ֹ]ֶמענְׁ ו  ֵזייֶער ְמש 

ירּות',ֶֹמערֹֹ]ַאַזא[אטִֹזיְךַֹאזֹויַֹאָֹוואְרןֶֹערָֹהֹֹ–!ָֹנאְך( ִ 'ִוויְלד־ְגרֹויסֲֹעש 
ְפַלִיים(פּוןֵֹזייַֹאֶלעֹ ְפֵלי כ ִ ֹ!)כ ִ

עְרֶדעםֹ עְטןֹֹ]צּוִליב ֶדעם[ִאיּבֶ ןֵֹזייֶֹגעּבֶ ן':ֹן[ָדאִזיגְׁ ]'ֶדעםֹֹ]פּון[ָהאּבְ ְ ֶֹמעְנְטש 
ִאיזֶֹערֹצּוֵֹזייֹֹ–ֹיין"!"ַאזֶֹערָֹזאלִֹמיטֵֹזייֵֹגיין,ִֹאיןֹ'ֵזייֶערְֹמִדיָנה'ַֹאַרֹ

ט[ְמרּוֶצהֹ אּוןֹֹ–ִֹאיזִֹמיטֵֹזייֶֹגעַגאְנֶגען!ֹ]ֶער[אּוןֹֹ–ֶֹגעָוואְרן!ֹ]ַבאִוויִליגְׁ
ִֹאיזֶֹגעקּוֶמעןִֹאיןֹ'ֵזייֶערְֹמִדיָנה'ַֹאַריין!ֹר[עֶ ]

ייֹ'ֶדערֹֹ[דת או  ] ן פּון ִדי[ִאיזֹּבַ שְׁ טְׁ ֶֹגעֶווען,ַֹאֹ'ְגרֹויֶסעֹֹ]ִדי ֶמענְׁ ְמִדיָנה'
ְמֹ ֹֹם[ֶדע]אֹויף ָחה':ֹ"ש ִ ַֹא ַֹאזֹוי ןֶֹגעְקִריְגן ֹ–ֹ'ָגאט'"!ֹ]ַאַזא[ָוואסֵֹזייָֹהאּבְ

ֹויןֶֹגעֶוועןַֹפאְרִזיֶכעְרט:ֹ"ַאזֹדּוְרְךִֹאים,ֶֹוועְלןֵֹזייֹ ָוואְרןֵֹזייֶֹזעֶנעןֹש 
ןַֹאֹ'ִהיְלף'"!ֹ ַווְדַאיָֹהאּבְ 'ָגאט'ֹֹ]ַאַזא[ַאזֹויַֹאֹֹ]ָדאְך[ָוואְרןֶֹערִֹאיזִֹזיְךֹֹ–ּבְ

ג[] ֹלֹויט ֵזייֶער ֵמיינּונְׁ !–ֹֹ ִֹזיְך ָֹהאט ֶֹער ֹֹ]ָדאְך[ָוואְרן ַֹא 'ְגרֹויסֹֹ]ַאַזא[ַאזֹוי
ירּות'! ִ ֲֹעש 

ֹ ֹ'ֶדער ֶֹגעֵהייְסןֹאִזיֶגער[]דָ ָהאט ' )ָוואס ֶער ִאיז ֶעס ֶגעֶווען ֶדער ֶֹמעְנְטש 

ַנ"ל  ן ֶדעם 'ֶמֶלְך', כ ַ ֶנה ַעל ָהאֹוְצרֹות' פו  ֶדערְׁ 'ְממו  נְׁ ט[]ִווי אֹויבְׁ ]ָוואס ִדי  – ַמאנְׁ

ֶגענּוֶמען ַפאר ַא 'ָגאט'[ ן ִאים אֹויפְׁ ִדיָנה', ָהאבְׁ ן מְׁ ן פּוֶנעם ָדאִזיגְׁ שְׁ טְׁ "ַאזֵֹאייֶדערֹ :'ֶמענְׁ
ן ֵסֶדר[ְס'ֶוועטַֹזייןַֹאֶֹרעְכטֹֹר[ַפא] ִטיגְׁ ֹֹ]ִריכְׁ ָזאלֶֹמעןֹֹ–ִאיןֶֹדערֹ'ְמִדיָנה'

נֹות'ֹ לַ ]ֶדעְרַוויילַֹקייןֹ'ָקְרּבָ טַֹמְקִריבַֹזיין"!ִניֹל[ִבכְׁ ֹש ְ
ֱאֶמת ֶגעֶווען ַא 'ְגרֹויֶסער ַצִדיק'!  ֶדער ]ָדאִזיֶגער[)ָוואְרן  ֶנה', ִאיז ב ֶ ָוואְרן ֶער  –'ְממו 

ן ֶדעם  ן ִדי 'ַלייט' פו  טְׁ ]ִאיז ֶגעֶווען פו  ַמאנְׁ ֶדערְׁ נְׁ 'ֶמֶלְך', ָוואס ֵזיי ֶזעֶנען ֶגעֶווען  ן[אֹויבְׁ
ַווְדַאי ֵזייֶער ַפייְנט ֶגעַהאט,  –ֶער'! ַאֶלע 'ְגרֹויֶסע ַצִדיִקים ֵזיי ֶנה', ב ְ ָהאט ֶדער 'ְממו 

ֶטע[ִדי ' ֶלעכְׁ ן ֶדער  ]ַאֶלע שְׁ ע ִמְנָהִגים' פו  ֶ ָנאר ֶער ָהאט  –'ְמִדיָנה'!  ר[ָדאִזיֶגע]ַנאִריש 
ַווייל[ֵזיי  ֶלעְכְטן ֶוועג'! ]ֶדערְׁ ְ ן ֵזייֶער 'ש  ט ֶגעֶקעְנט ַארֹויְסִפיְרן פו  ְ  – ָנאְכִניש 

ִמיר  ְ ש  נֹות'  ]ָאֶבער[לו  ע ַקיין 'ָקְרב ָ ֶ ֶדעְרַווייל ָהאט ֶער ֶגעֵהייְסן: "ַאז ְמ'ָזאל ָכאְטש 
ט ַמְקִריב ַזיין"( ְ ֹ!ִניש 

ן פּון ִדי[ָהאטֹ'ִדיֹ שְׁ טְׁ ן ִדי ֶמענְׁ עְטן:ִֹמּכַֹחֹֹ]ָהאבְׁ ןֹצּוֹּבֶ ְמִדיָנה'ִֹאיםָֹאְנֶגעהֹויּבְ
ַֹהַנ"לֶֹדעםֹ'גִֹֹ]אֹויף ֶדעם ַזאְך פּון[ ט[ּבֹור' ַמאנְׁ ֶדערְׁ נְׁ ןֹ]ָוואס אֹויבְׁ ,ָֹוואסֵֹזייָֹהאּבְ

ַנ"לֹֹ]פּון[ַפארֹ ט ִאיםֵֹזייֶערֹמֹוָרא,ֹּכַ ַמאנְׁ ֶדערְׁ נְׁ ־ת באֹוק ד ֵפרֶ ת א; אֹו –]ִווי אֹויבְׁ

'ִאיז[אּוןֶֹדערֹ'ְממּוֶנה'ָֹהאטֵֹזייֹאֹויְךֶֹגעֶעְנְטֶפעְרט:ֹ"אֹויּבֶֹסעֹֹ–ֹ"!ג[ ֹ]סְׁ
טֶֹדערֹ ט ִזיְך: "אֹויב ָדאס )'ִגּבֹור'"?!ֹֹיֶגער[]ָדאזִ ִניש ְ ֶדערְׁ וואּונְׁ ]ַאזֹוי־ִווי ֵאייֶנער ַפארְׁ

ט 'ֶדער' ָדאִזיֶגער[  ֹ?!ָוואס ֶער ֵווייְסט"(ִאיז ִנישְׁ

ןֶֹדערֹ'ְממּוֶנה',ֹאּוןִֹאיזַֹארֹויְסֶגעַגאְנֶגעןֹצּוםֹ ָהאטִֹזיְךֹאֹויְפֶגעהֹויּבְ
ֹ עֹ–'ִגּבֹור'! ֶֹגעּבֶ ָֹהאט ֶֹער ֹאּון ֹֹ]פּון[ְטן ֹ'ַלייט' ן[ִדי שְׁ טְׁ ֶֹדעםֹֹ]ֶמענְׁ פּון

ִֹמיטִֹאים"?! ֶֹזעְהן ֹצּו ִֹזיְך ֶֹמעְגִליְך ְֹס'ִאיז ֹ"אֹויּב ֵֹזייֹֹ–ֹ'ִגּבֹור': ן ָהאּבְ
ן[ֵזייֶֹוועְלןֶֹמעְלֶדעֶוועןֹֹ]ַאז[ֶגעָזאְגט:ֹ" ֶרעגְׁ ֹ–ֹ"!]ִאים מֹוִדיַע ַזיין, אּון ִאים פְׁ

ֹ ן ֹֹ]ֶזעֶנען[ָהאּבְ ֶגען, אֵזיי ן ִאים[]ֶגעַגאנְׁ ֹֹּון ָהאבְׁ ט[ֶגעֶמעְלֶדעֶוועט ֶרעגְׁ ֹ–ֹ!]ֶגעפְׁ
צּוֵגיין[ָהאטֶֹערֶֹגעֵהייְסן:ֹ"ִאיםַֹאַרייְנָלאְזןֹ שּות ַאַריינְׁ ן רְׁ ֹ"!]ֶגעֶגעבְׁ

ןֵֹזייֹֹ–ִֹאיזֶֹדערֹ'ְממּוֶנה'ַֹאַרייְנֶגעַגאְנֶגעןֹצּוםֹ'ִגּבֹור'!ֹ[הת או  ] ָהאּבְ
ֹ ֶֹגעֶווען,ֹֹ–ֹט!ֶדעְרֶקענְֹֹ–ֵאייְנסָֹדאסַֹאְנֶדעֶרעֹֹ–ִזיְך ֵֹזיי ן ְ ְֹצִוויש  ִאיז

רֹויסֶ ] ַנ"לֹֹע[גְׁ ִכיֹות',ֹּכַ ְמחֹות'ֹאּוןֹ'ּבְ ט 'ש ִ ַמאנְׁ ֶדערְׁ נְׁ ֹ–!ֵֹפֶרק ט אֹות א[ –]ִווי אֹויבְׁ
: ֵזיי ֶזעֶנען ֵזייֶער ְפֵרייֶלעְך ֶגעֶווען,  ן זֹוֶכה  ]אֹויף ֶדעם[)ְדַהְיינו  ָוואס ֵזיי ָהאב ְ

ֶנען  ן[ ]צּוֶגעֶווען ִזיְך ֶגעפו  ֶרעפְׁ ן ִוויֶדער ֵזייֶער  –ֵאייֶנער ֶדעם ַאְנֶדעְרן!  טְׁ ן ָהאב ְ או 

ט[ֶגעֵווייְנט: "ִווי ֶנעְמט  ִריֶגע ַלייט'  ]ִוויַאזֹוי ֶגעפּונְׁ , ]פּוֶנעם 'ֶמֶלְך'[ֶמען ָנאְך ִדי 'ִאיב ְ

ט[ַהַנ"ל  ַמאנְׁ ֶדערְׁ נְׁ ֹ!"(]ָוואס אֹויבְׁ

ֹצ ָֹאְנֶגערּוְפן ִֹזיְך ֹ'ִגּבֹור' ֶֹדער ֹ'ְממּוֶנה':ָהאט ן, ַאז:["ֹּום טּו ִוויסְׁ סְׁ ֹ]ָזאלְׁ
ִפיָלה',ִֹאיזֹאֹויְךָֹדא!ֹ ַעל־ּתְ ֶר'ערֹ'ּבַ ֶ ש  אּוןִֹאיְךָֹהאּבִֹאיםֹֹ–אּוְנֶזערֹּכָ

ֹויןֹ ֹויןֶֹגעָוואְרןַֹאֹ'ֶמֶלְך'"!ֹ–ֶגעֶזעְהן!ֹֹ]אֹויְך[ש  ]אּון ֵזיי ֹ–ֹאּוןֶֹערִֹאיזֹש 

ן  ט ֵאייֶנער ַפארְׁ ֵציילְׁ ן ִזיְך ֶדערְׁ ֶגעקּוֶמען ָדא"[ָהאבְׁ ן: "ִוויַאזֹוי ֵזיי ֶזעֶנען ַאֶהער ָאנְׁ ֶדערְׁ ֹ!ַאנְׁ

ֹ ֶֹדעְרֵצייְלט ֹ'ְממּוֶנה' ֶֹדער ֹ'ִגּבֹור':ֹ]ַפאר[ָהאט ִֹאיזֶֹֹדעם ֶֹער "ַאז
ֹ עְרֶגעַגאְנֶגען ֶגע]ַאִריֶבערְׁ ִאיּבֶ ֹ'ַאֶלע'!ֹן[ֶגעַגאנְׁ ער ערֹֹ–ִֹאיּבֶ ִֹאיּבֶ ְדַהְיינּו:

ט פּון[',ִֹמיטֶֹדעםֹ'ָאְרט'ֹפּוןֶֹדעםֹ'ֶמֶלךְֹ ֹ]ַאֶלע[ִדיֹ'ֹ]אּון אֹויְך ִאיֶבער ֶדעם ָארְׁ
ֹ ַֹהַנ"ל ט[ַלייט', ַמאנְׁ ֶדערְׁ נְׁ ֹ]ָוואס אֹויבְׁ ֶֹערֹֹ–! ִֹאיז ייֶדע', ֹּבֵ ֹ'ֵזיי ער ִֹאיּבֶ ָנאר

עְרֶגעַגאְנֶגעןֹ טִֹאיּבֶ ֶגען[ִניש ְ ֶגעַגאנְׁ ערֶֹדעםֹ'ָאְרט'ֹֹ–!ֹ]ַאִריֶבערְׁ ְדַהְיינּו:ִֹאיּבֶ
ַעל ֹ'ּבַ ֶֹדעם טֹפּון ִֹניש ְ ֶֹער ִֹאיז ֹ'ִגּבֹור', ֶֹדעם ִֹמיט ִפיָלה' ־ּתְ
עְרֶגעַגאְנֶגעןֹ ֶגען[ִאיּבֶ ֶגעַגאנְׁ ֹ"!]ַאִריֶבערְׁ

מּוֶעְסטֹֹ[ות או  ] ִֹמיטֶֹדעםֹ'ִגּבֹור':ֹן[צּוַזאֶמע]ָהאטֶֹדערֹ'ְממּוֶנה'ֶֹגעש ְ
ֶטער['ֶדערֹֹ]אֹויף ֶדעם ַזאְך פּון["ִמּכַֹחֹ ַמאנְׁ ֶדערְׁ נְׁ ואסֵֹזייֶֹזעֶנעןֹוָֹֹ–ְמִדיָנה'ֹֹ]אֹויבְׁ

טֶֹגעָוואְרן,ֹאּוןֶֹזעֶנעןַֹאזֹויַֹפאְרִפיְרטֹ ֶזעט[ַאזֹויַֹפאְרַנאִריש ְ דְׁ ָלאנְׁ בְׁ ֹ]ַפארְׁ
יזֵֹזייֶֹזעֶנעןַֹאַרייְנֶגעַפאְלןִֹאיןֹ'ַאזֹויֶנעֹֹ–ֶגעָוואְרן,ִֹאיןֶֹדעםֹ'ֶגעְלט'ֹ ּבִ

ֵקייט'"! ְ ַֹנאִריש 

ֶֹגעֶעְנְטֶפעְרטֹ ֹ'ִגּבֹור' ֹֹ]ַפאר[ָהאטֶֹדער ָֹדאס ן ֶדעםֹ'ְממּוֶנה', בְׁ ]ֶדעם ֶזעלְׁ

ֶפער'[ טְׁ ֹֹ'ֶענְׁ ֶֹגעֶעְנְטֶפעְרט ָֹהאט ֶֹער ֹֹ]ַפאר[ָוואס ִפיָלה' ַעל־ּתְ ֹ'ּבַ י ִוו]ֶדעם

ַמאנְׁ  ֶדערְׁ נְׁ "ַאזֶֹערָֹהאטֶֹגעֶהעְרטֹפּוןֶֹדעםֹ'ֶמֶלְך':ַֹאזֹֹ:ת ד[אֹוק ט ֵפרֶ  –ט אֹויבְׁ
גֶ ִאי]ֶווערְֹס'ַפאְלטַֹאַרייןֹ ן ַאיינְׁ ֶקען[ז ֶגעָווארְׁ ֲאָוהֹֹ]ָדאִזיֶגער[ִאיןֶֹדערֹֹעִזינְׁ 'ּתַ

טַֹארֹויְסֶנעֶמעןֶֹדעְרפּוןֹֹ–פּוןֶֹגעְלט'ֹ ּום־אֹוָפןִֹניש ְ ש  ֶקעןֶֹמעןִֹאיםֹּבְ
ט[ צּוֵגיין פּון ָדארְׁ ן אּון ַארֹויסְׁ צּוֶקערְׁ ִליְך ִזיְך צּוִריקְׁ ט ֶמעגְׁ שּום־אֹוָפן ִנישְׁ 'ִאיז ִאים בְׁ ֹ–!ֹ]סְׁ

ֶֹדעםֹ' ָֹנארֹדּוְרְך ְֹוכּו' ד' ֶוועג' ֶווערְׁ ַהאֶנען צּום 'שְׁ 'ַפארְׁ ט  –]ָוואס סְׁ ָוואס פּון ָדארְׁ

ט ֶדער 'ִגבֹור'  בּוָרה'[פּו כֹחַ י דִ ֶנעמְׁ ַנ"לֹן ַזיין 'גְׁ ט ,ֹּכַ ַמאנְׁ ֶדערְׁ נְׁ ֹ–ֵֹפֶרק ו אֹות ד[ –]ִווי אֹויבְׁ
ֶנעֶמען  ְך 'ֶדעם ֶוועג', ֶקען ֶמען ֵזיי ָיא ַארֹויסְׁ פּו]דּורְׁ ֹ!ן"[ֶדערְׁ

ֶֹגעֶוועןֹ ַֹווייֶטערֹ'ַמְרִחיבְֹזַמן' ֵֹזיי ן ן ָנאְך ַצייט[ָהאּבְ ְדַהְיינּו:ֹֹ–!ֹ]צּוֶגעֶגעבְׁ
ֶֹערָֹזאלֹֹ]ַאז[ ֹ"ַאז ייםֹ'ִגּבֹור': ָֹהאטֶֹגעּפֹוְעְלטֹּבַ ]ַפאר ִדי ֶדערֹ'ְממּוֶנה'

ן פּון[ שְׁ טְׁ ֶֹֹמענְׁ ן ֶֹגעּבְ ָֹנאְך ְֹמִדיָנה', ן['ֶדער ַֹווייֶטעֹ]צּוֶגעבְׁ ַֹצייט ַֹא ]ַא ר

ֶפעֶטעֶרע ַצייט  טֶ י דִ י ִוושְׁ שְׁ ֶֹדערֹֹ–ֹ"!ת ד[אֹוק ט ֵפרֶ ן אֹויבְׁ ל, ָמאע ֶערְׁ ֵֹזיי ָהאט
ֹ ן ֹ"ֶגעֶגעּבְ ן['ִגּבֹור': ֹ]צּוֶגעֶגעבְׁ ַֹצייט ַֹא ָֹנאְך ט ִדי , ֶגערְׁ ֶלענְׁ ]ֶער ָהאט ֵזיי ַפארְׁ

ֹ"!ַצייט[

ֶֹֹדעְרָנאְך, ְ ְֹצִוויש  ֹ'ִסיָמִנים' ֶֹגעַמאְכט ִֹזיְך ֵֹזיי ן ָֹהאּבְ ִֹזיְך ֶדערֹֹ–ן
ֶדערְׁ ם פּוֶנער ֵאייֶנען ִוויסְׁ ן ָזאלְׁ י ֵזי]ֹ'ְממּוֶנה'ִֹמיטֶֹדעםֹ'ִגּבֹור' ֹ!ן[ַאנְׁ


