
 

 

 

 אויף ספורי מעשיות בחינה
פון דער בעל תפילה –( 9די צוועלעפטע מעשה )

וואס ענטפערן די מדינה של עשירות פאר דער ממונה  .א
 ווען ער פרובירט זיי אויפווייזן דעם אמת?

 אונז ווילן נישט הערן 
 אדרבה נעמט אונז ארויס פון אונזער נארישקייט 
 זיי האבן גלייך אפגעלאזט תאוות ממון 

 עלכע עצה האט זיי דער ממונה געגעבן?וו .ב
 אז מ'זאל גיין צום יד פון דעם חכם 
 אז מ'זאל גיין צום בויגן פון דעם גבור 
 אז מ'זאל גיין צום פלאץ פון דעם שווערד 

 וועמען האבן זיי מיטגעשיקט מיט דעם ממונה? .ג
 די עשירים וואס זענען ביי זיי גאטין 
 די ארימע לייט וואס זענען ביי זיי חיות 
 די פשוטע מענטשן 

שאלת זכות: וואס איז געווען די כוונה פון דעם ממונה  .ד
 מיט'ן גיין צום שווערד?

 צו ארויס נעמען די מדינה של עשירות פון תאוות ממון 
 צו טרעפן דעם מלך מיט זיינע מענטשן 
 ביידע תשובות זענען ריכטיג 

האבן די מענטשן פון מדינה של עשירות געוואוסט אז  .ה
 יז מיט זיי?דער גבור א

  זיכער 
 נאר איינער האט געוואוסט 
 זיי האבן נישט געוואוסט 

וואס האט דער בעל תפלה געטוהן ווען ער'האט  .ו
 געהערט אז זיי גייען?

 ער איז געבליבן אויף זיין פלאץ דאווענען 
 ער איז צוריק ארויס חוץ לישוב 
 ער איז אויך געגאנגען מיט זיי 

ם אנגעקומען ? און צו וועלכע מדינה זענען זיי נאכדע .ז
 ווער איז זייער קעניג?

  צו די כתה פון חכמה און דער חכם איז זייער
 קעניג 

  צו די כתה פון דיבור און דער מליץ איז זייער
 קעניג

  צו די כתה פון שמחה און דער אוהב נאמן איז
 זייער קעניג

  פארוואס האט דער חכם נישט אריינגעקוקט אין יד? .ח
  בצער פון די רוח סערהווייל ער איז געווען 
 ווייל דאס איז נאר פאר'ן מלך 
 ווייל ער האט נישט געהאט די יד 

 איבער וועלכע פלעצער איז דער חכם נישט אריבער? .ט
  איבער דעם פלאץ פון דער בעל תפלה און דער

 גבור און דער ממונה
  אין די מעשה שטייט נישט איבער וועם ער איז

 אריבער
  מליץ און דער אוהב איבער דעם פלאץ פון דער

 נאמן

וועגן וועלכע זאך איז געווען כדאי אז די אנשי המלך  .י
 זאלן ווערן צושפרייט?

 כדאי צו טרעפן דער מלך מיט זיינע מענטשן 
 צו ארויס נעמען די מדינה פון תאוות ממון 
 ביידע תשובות זענען ריכטיג 

 וועלכע כתות איז גרינגער צוריק צו קערן צום אמת? .יא
  עשירותדי מדינה של 
 אלע כתות חוץ פון חכמה 
 אלע כתות חוץ פון תאוות ממון 

צו וועלכע מדינה זענען זיי נאכדעם אנגעקומען ? און  .יב
 ווער איז זייער קעניג?

  צו די כתה פון חכמה און דער חכם איז זייער
 קעניג 

  צו די כתה פון דיבור און דער מליץ איז זייער
 קעניג

 נאמן איז  צו די כתה פון שמחה און דער אוהב
 זייער קעניג

שאלת זכות: איבער וועלכע פלעצער איז דער מליץ  .יג
 נישט אריבער?

  איבער דעם פלאץ פון דער בעל תפלה און דער
 גבור און דער ממונה

  אין די מעשה שטייט נישט איבער וועם ער איז
 אריבער

 איבער די פלאץ פון דער חכם און דער אוהב נאמן 
אנגעהאנגען דאס אז זיי אין וועמענס זכות האבן זיי  .יד

 טרעפן זיך צוזאם?
  פון דעם גבור 
 פון דעם ממונה 
   פון דעם בעל תפלה וואס איז שטענדיג מתפלל

 אויף דעם
צו וועלכע מדינה זענען זיי נאכדעם אנגעקומען ? און  .טו

 ווער איז זייער קעניג?
  צו די כתה פון חכמה און דער חכם איז זייער

 קעניג 
  און דער מליץ איז זייער צו די כתה פון דיבור

 קעניג
  צו די כתה פון שמחה און דער אוהב נאמן איז

 זייער קעניג
שאלת זכות: וויפיל פון די אנשי המלך זענען געגאנגען  .טז

 צוזאמען?

  תפילה, דער -דער גבור, דער ממונה,  דער בעל  -פינעף
 חכם, און דער אוהב נאמן

 דער  תפילה,-דער גבור, דער ממונה, דער בעל – זעקס
 נאמן-חכם, דער מליץ,  און דער אוהב

 תפילה, דער -דער גבור, דער ממונה, דער בעל – זיבן
 נאמן-חכם,  דער מלך, דער מליץ,  און דער אוהב

 

 מיט אסאך הצלחה!!!



ִ ִ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 ט ִאיב ֶ ִניןְֹמכוֹֹ" דו  ָ ינְ ם ֶדען ַפאְרֶעְנֶדעְר  צו  ן ָא  – ִאיִדיש  ן ַהייְנִטיגְ ן לֹויְט  ,ת"ַקְדמֹוִנּיוֹֹםֹש  וֹ 'ס ֶרב ִ ְנְקְטִליךְ ן / ָלש  ו  ְק  פ  עְרֶגעקו  ֶנעט ִאיב ֶ ְט ם פו  ְ נַ ק ְדרו  ן ֶעְרש  ְ ן ן זיע"אָנָת י ַרב ִ ן פו   ת תקע"וש  ַנת תר"י פו  ְ ק ש  ֶנעם ְצֵווייְטן ְדרו  ן פו  ין ַז"ל , או  ִ ְלְטש  י ַנְחָמן ִמטו  ְלִמיד ַרב ִ  /ַזיין ת ַ

י ָנָתן זיע"א / )(ר ֶוועְרֶטעִדי ַאייְנֶגעִריְנֶגעְלֶטע  ן ַרב ִ ְנֶגען פו  ֹון־ַהקֹוֶדש   ][ר ֶוועְרֶטעִדי ַאייְנֶגעֶקעְסֶטעְלֶטע  ֶזעֶנען ֶעְרְקֶלערו  ָלש  יֹות' ב ְ ֵרי־ַמֲעש ִ ו  ֶנעם 'ִספ  ְנֶגען פו  ְנֶגעןר ָאֶדע ,ֶזעֶנען ֶעְרְקֶלערו  ְנֶגער ַפא] – ֵאייֶגעֶנע ֶעְרְקֶלערו  אֶמעְרקו   [gmail.com@7631800 ן:ב ַ

ֶרק יא  ֵּ ֶנעם ֶמֶלְך' ְטֶרעְפן ִזיְך  –פ  ַזאםִדי 'ַלייט פו   צו 
ֹ–ִֹאיזִֹזיְךַֹאֶוועְקֶגעַגאְנֶגעןֹפּוןֶֹדעםֹ'ִגּבֹור'!ֹאּוןֶֹדערֹ'ְממּוֶנה',ֹ[את או  ]

ֹ ֹאּוְמֶגעֶקעְרט ִֹזיְך ָֹהאט ֶֹער ֹֹ]צּוִריְקֶגעֶקעְרט[אּון ֶֹדער ֹ]אֹויְבְנֶדעְרַמאְנֶטער[ִאין
ַֹאַריין!'ֹ]פּון ֲעִשירּות['ְמִדיָנהֹ
ן ֶדער  ֶנה' ]ָדאִזיֶגער[)או  ְטָראְפן  ,'ְממו  ְ ַווְדַאי אֹויְך ֵזייֶער ש  אֹויףֹ" :]מּוָסר ָזאְגן[ְפֶלעְגט ֵזיי ב ְ

ֶֹזעֶנען ֵֹזיי ָֹוואס ֶֹוועג' ֶלעְכְטן ֹ'ש ְ ֹ ]ַאזֹוי ְשַטאְרק[ ֵזייֶער ]ַפאְרִפיְרט אּון ַאַרייְנֶגעַפאְלן

ט ֶגעֶקעְנט  – !"ֶגעְלט' ]ַתֲאָוה פּון[' ִאיןֶֹדעם ַפאְרְבָלאְנְדֶזעט ֶגעָוואְרן[ ְ ָנאר ֶער ָהאט ֵזיי ִניש 
ן  ֹוין  –! ]ֶעס ָהאט ֵזיי ָגאְרִניְשט אֹויְפֶגעטּוְהן ִדי 'מּוָסר'[ַארֹויְסִפיְרן ֶדעְרפו  ָוואְרן ֵזיי ֶזעֶנען ש 

ְנֶדעְסְטֶוועְגן ָפאֹ–ֶֹגעֶווען! ]ַאייְנֶגעִזיְנֶקען[ֶדעִריֶנען, ֵזייֶער ַאייְנֶגעָוואְרְצְלט   ,ְרטָנאר פו 
ן  ִפיָלה' או  ַעל־ת ְ ֹוין ִמיט ֵזיי ִפיל  ]אֹויְך[ַמֲחַמת ֶדער 'ב ַ ן ש  ֶנה', ָהאב ְ ֶדער 'ְממו 

ֶעְסט  מו  ְ ל  – ]מּוָסר ֶגעָזאְגט[ֶגעש  ְלב ָ יְסל ְמבו  ֹוין ַאב ִ ן  –ֶגעָוואְרן!  ]צּוִמיְשט[ֶזעֶנען ֵזיי ש  או 
א!ֶֹנעְמטֹאּוְנזֵזיי ְפֶלעְגן ָזאְגן:  ֹ"!]פּון אּוְנֶזעֶרע 'ַנאִריְשֵקייט[ ַארֹויסֶֹדעְרפּוןֹ"ַאְדַרּבָ

ן  ן ָהאב ְ ער־ֵדיָעה', או  ֶ ַטאְרק ִאין ֵזייֶער 'ַנאִריש  ְ עַהאְלְטן ש  ן ִזיְך ָנאְך ֵגֶ ע ֵזיי ָהאב ְ ֶ ָכאְטש 
ן ֵזייֶער  ט ֶגעָוואְלט ַארֹויס פו  ְ ֵקייט'!  ]ְשֶלעְכֶטער[ָגאְרִניש  ְ ֹוין  –'ַנאִריש  ָנאר ֵזיי ְפֶלעְגן ש 

ְמ'ָהאט  ]ֶווען[, ַאז ]ַפאר ֵזייֶעֶרע אֹויְבְנֶדעְרַמאְנֶטע 'מּוָסר ָזאֶגעְרס'[ָזאְגן  ]פּוְנֶדעְסְטֶוועְגן[ָפאְרט 
ְטָראְפט  ְ א!ַֹאזְֹס'ִאיז: ]ֶגעָזאְגט מּוָסר[ֵזיי ֶגעש  ]ַאזֹוי־ִווי  זֹויָיאַֹאֹ ]אֹויב ְס'ִאיז ַטאֶקע[ "ַאְדַרּבָ

]ִאיז אֹויב ָנאֹֹ–ֹ[]אּון ִאין ְגרֹויס ַפאְרְבָלאְנְדֶזעְטַקייט ,ַֹאזִֹמירֶֹזעֶנעןִֹאיןֹ'ָטעּות''ֶעְנֶקער ֵדיָעה'[

ֵקייט'"ַֹאזֹוי[ ֹ!(ֶנעְמטֹאּוְנזַֹארֹויסֹפּוןֹאּוְנֶזעֶרעֹ'ַנאִריש ְ

ֹ'ֶדערָֹֹהאטֶֹדערֹ'ְממּוֶנה', ֹצּו ָֹאְנֶגערּוְפן ֹ]ִדי ֶמעְנְטְשן פּון ִדי אֹויְבְנֶדעְרַמאְנֶטע[ִזיְך
ְֹֹמִדיָנה': ֹ'ֵעָצה' ַֹא ן ֶֹגעּבְ ֶֹוועלַֹאייְך ֹור'("ִאיְך ֹ)ַאֶקעְגן ֶדעם 'ִגב  ִֹאיְךֹֹ–! ָוואְרן

ַזייןֹֹ]ִדי כַֹח פּון ַזיין[ֵווייסֶֹדעםֹ'ּכַֹח'ֹפּוןֶֹדעםֹ'ִגּבֹור',ֹפּוןַֹוואֶנעטֶֹערֶֹנעְמטֹ
ֶוועְרד'ֹֹ]ֶער[ֹאּוןֹ–ֹ'ְגבּוָרה'"! ְ ֹ'ש  ֶֹדער ֹפּון ַֹזאְך ֹ"ִדי ֶֹדעְרֵצייְלט: ֵֹזיי ָהאט

,ָֹוואסֹפּוןָֹדאְרטֵֹפֶרק ו אֹות ד; ֵפֶרק ט אֹות ד; סֹוף ֵפֶרק י[ –]ָוואס אֹויְבְנֶדעְרַמאְנט ַהַנ"לֹ
ֹ ֹ'ִגּבֹור' ֹ'ְגבּוָרה'"!ֹ]ִדי כַֹח פּון[ֶנעְמטֶֹדער ֹֹ–ַֹזיין ֵכן ער("ּבְ ֶֹווע)ֶדעִריב ֶ לִֹאיְךֹ!

ֹ ֹ'ָאְרט' ֶֹדעם ֹצּו ֵֹגיין, ַֹאייְך ֹֹ]ְפַלאץ[ִמיט ַֹהַנ"ל ֶוועְרד' ְ ֹ'ש  ֶֹדער ]ָוואס פּון

ֹאֹויְבְנֶדעְרַמאְנט[ !–ֹֹ ֵטיין ְ אש  ֹּבַ ֶֹקעֶנען ִֹאיר ֶֹוועט ֹדּוְרְכֶדעם ]ֵבייְשֵטיין; ִזיְך אּון

ן  אְך[]דָ )ָוואְרן ִאיְך ֶוועט ִזיְך ֹ–ַאֶקעְגןֶֹדעםֹ'ִגּבֹור'!ְֹֹשַטאְרְקן[ ָרה' פו  אֹויְך ֶנעֶמען 'ְגבו 

ֹ"!ָדאְרט(

ֹ ִֹדי ֹפּוןֹ]ֱאֶמֶת'ע[אּון ָווָנה' ֶֹגעֶווען:ֹ'ּכַ ִֹאיז ֶֹֹדעםֹ'ְממּוֶנה' ֶֹוועְלןֹֹ]ֶווען["ַאז ֵזיי
ֶוועְרד'ֹ ְ ֹויןַֹאִהיְנקּוֶמעןֹצּוֶֹדעםֹ'ָאְרט'ֹפּוןֶֹדערֹ'ש  ֹויןֹֹ–ש  ֶוועְלןֵֹזייִֹזיְךֹש 

ֹזֵֹֹצּוִריְקֶקעְרן, אּון[ ]דּוְרְכֶדעם ֶקעֶנען ִזיְך ֹפּון ֶֹגעְלט'"!ַארֹויס ֹפּון ֲאָוה ֹ'ּתַ ֹ–ֹייֶער
ְרְך ֶדעם  ֶוועְרד'  ]ַפאְרַהאן['ֶוועג' ָוואס ְס'ִאיז  ]ָדאִזיְגן[)ָוואְרן דו  ְ ְרְכֶדעם  –צו  ֶדער 'ש  דו 

ן ֶד ]ֶקען ֶמען ַארֹויְסֶנעֶמען; ַארֹויְסְשֶלעְפן[ֶנעְמט ֶמען ִזיְך ַארֹויס  ן ֶגעְלט', , פו  ֲאָוה פו  ער 'ת ַ

ַנ"ל  ֹ!(סֹוף ֵפֶרק י[ ,]ִווי אֹויְבְנֶדעְרַמאְנטכ ַ

]פּון ֵזייןֹ'ֵעָצה'!ֹֹ]ָאְנֶגענּוֶמען[ְמִדיָנה',ֹצּוֶגענּוֶמעןֹֹ]ָהאְבן ִדי ֶמעְנְטְשן פּון ִדי[ָהאטֹ'ִדיֹ

ֹ!'ְשֶוועְרד'[צּו ֵגיין ִמיט ִאים צּום אֹויְבְנֶדעְרַמאְנְטן  –ִדי 'ְממּוֶנה' 

יְקטֹֹ]ִדי 'ֶמעְנְטְשן פּון ִדי ְמִדיָנה'[אּוןֹֹ–ֹ]ִאיז ֶדער 'ְממּוֶנה' ֶגעַגאְנֶגען[ ִ ןַֹארֹויְסֶגעש  ָהאּבְ
ייֵֹזייֶֹגעֶוועןֹ'ָגאְטן'ֹֹ]ִמיט ִאים[ ֹ–ִדיֹ'ְגרֹויֶסעַֹלייט'ֹפּוןֵֹזיי,ָֹוואסֵֹזייֶֹזעֶנעןֹּבַ

ֶוועְרד'ַֹהַנ"לַֹאזֵֹזייָֹזאְלןִֹאיְנֵאייֶנעםֵֹגייןִֹמֹ ְ יטֶֹדעםֹ'ְממּוֶנה',ֹצּוֶֹדערֹ'ש 
יִרים' ֵזייֶעֶרע, ָוואס ֵזיי ֶזעֶנען ֹ–ֹ!]ָוואס אֹויְבְנֶדעְרַמאְנט[ ִ : ִדי 'ֲעש  ן ִדי 'ָגאְטן', ְדַהְיינו  )או 

ֶנה'  ַווְדַאי ֶגעַגאְנֶגען ָאְנֶגעָטאן ִאין  –ֶגעַגאְנֶגען ִמיט ֶדעם 'ְממו  ן 'ִצי ]ִמיט[ֶזעֶנען ב ְ ְנג' פו  רו 

ער'  ן 'ִזיְלב ֶ יי  ]ָדאְך[ָוואְרן ָדאס ִאיז ִזיְך  –! ]ָוואס ִאיז ֶגעֶווען ָאְנֶגעָהאְנֶגען אֹויף ֵזיי['ָגאְלד' או  ב ַ

ֹֹ–ֹ!ֵזיי ֶדער ִעיָקר ֶגעֶווען( ֶֹגעַגאְנֶגען ִֹאיְנֵאייֶנעם ֵֹזיי ֹ'ְממּוֶנה',ֹֹ–ֶזעֶנען ֶדער
ייֵֹזייֹ'ָגאְטן'!ִמיטִֹדיֹ'ְגרֹויֶסעַֹלייטֹפּוןֶֹדערֹ ְֹמִדיָנה'ָֹוואסֵֹזייֵֹהייְסןֹּבַ

ַֹזאְךֹצּוםֹ'ִגּבֹור':ֹ]ָדאִזיֶגע[ִדיֹֹ]ֶגעָלאְזט ִוויְסן[מֹוִדיַעֶֹגעֶוועןָֹֹהאטֶֹדערֹ'ְממּוֶנה',
רֹ ֶ ֲאש  ֶוועְרד'!ֹ]ְפַלאץ[ָדאסֹ'ָאְרט'ֶֹֹערֵֹגייטִֹמיטֵֹזייֹזּוְכן,ֹ]ַאז["ּבַ ְ ֹ–ֹפּוןֶֹדערֹ'ש 

וַָֹזיֹ]ַאז[אּוןֹ צּוֶֹֹוועג,ֹ]ִאיְנִמיְטן[ָטאֶמערֶֹוועטֶֹערֹזֹוֶכהַֹזייןִֹאיןֹֹוָנהִֹאיז:יןֹּכַ
ֹ ַֹלייט ִֹדי ִֹמיט ֹ'ֶמֶלְך' ֶֹדעם ֹ'ִגּבֹור'ֹֹ–ֹ"!]ַזייֶנע[ֶגעִפיֶנען ֶֹדער ִֹזיְך ָהאט

ֹ ִֹמיטִֹדיר"!ֹ"ִאיךְֹֹ:]צּום 'ְממּוֶנה'[ָאְנֶגערּוְפן ֵֹגיין ֶֹדערֹֹ–ֶֹוועלֹאֹויְך ָהאטִֹזיְך
ֶטעְלטֹ ְ ַֹפאְרש  ט 'ִגּבֹור' ְ ֶנה', ָזאְלן ִניש  ֵדי ִדי 'ַלייט' ָוואס ֵזיי ֵגייֶען ִמיט ֶדעם 'ְממו  )כ ְ

ֹור' ַאֵליין( ]אֹויְבְנֶדעְרַמאְנֶטער[ַאז ֶער ִאיז ָדאס ֶדער  ]ַפאְרְשֵטיין; ַכאְפן[ִוויְסן  אּוןִֹאיזֹֹ–!ֹ'ִגב 
ֹעםֹ'ְממּוֶנה'!אֹויְךֶֹגעַגאְנֶגעןִֹמיטֶֹדֹ

ֹ ֶֹגעֶווען ב ֵ ְֹמַייש  ִֹזיְך ֵֹזיי ן ֹור'(ָהאּבְ ֶנה' ִמיט ֶדעם 'ִגב  ֶֹוועְלןֹֹ]ַאז["ֹ:)ֶדער 'ְממו  ֵזיי
ִפיָלה'ֹאֹויְך"!ֶדֹֹ]ָלאְזן ִוויְסן ַפאר[ָדאסֹמֹוִדיַעַֹזייןֹ ַעל־ּתְ ןֵֹזייִֹאיםָֹהאּבְֹֹ–ֹעםֹ'ּבַ
ֶֹגעֶווען! ֶֹדערֹ'ּבַֹֹ–ֹמֹוִדיַע ָֹהאטִֹזיְך ָֹאְנֶגערּוְפן:ַעל־ּתְ וילֶֹערֹוִֹֹ]ַאז["ִֹפיָלה'

ִפיָלה'ֹצּוֵֹזייֶֹגעַגאְנֶגען!ֹ–ֹאֹויְךֵֹגייןִֹמיטֵֹזיי"! ַעל־ּתְ ִֹאיזֶֹדערֹ'ּבַ

ִפיָלה'ָֹהאטָֹאְנֶגעָזאְגטֹ ַעל־ּתְ ֵֹאייֶדערֹ'ַזייֶנעַֹלייט',ֹ]ֶגעֵהייְסן ַפאר[אּוןֶֹדערֹ'ּבַ
ם־ֶֹערִֹאיזַֹאֶוועְקֶגעַגאְנֶגען: ֵ ֵללַֹזיין:ַֹאזֹ'ַהש  ָֹזאְלןֶֹדערֹויףִֹמְתּפַ ֵֹזיי "ַאז

ֹצּוֹ ַֹזיין ֹזֹוֶכה ָֹזאְלן ֵֹזיי ַֹאז ֶֹוועג! ֵֹזייֶער ַֹזיין ַֹמְצִליַח ֵֹזיי ָֹזאל ַרְך' ִיְתּבָ
ָוואְרןֹֹ–ֹ"!ָוואס אֹויְבְנֶדעְרַמאְנט ֵפֶרק ו[ –]ַזייֶנע ֶגעִפיֶנעןֶֹדעםֹ'ֶמֶלְך'ִֹמיטִֹדיֹ'ַלייט'ֹ

ַעל ֹ'ּבַ ְֹס'ָזאְלןֶֹדער ֹ"ַאז ַֹזיין: ֵללֹצּו ִמידֶֹדערֹויףִֹמְתּפַ ְֹפֶלעְגטֹּתָ ִפיָלה' ־ּתְ
ֹ ֹ'ַלייט' ִֹמיטִֹדי ֹ'ֶמֶלְך' ֶֹדער זּוְכן ָֹאּפְ ֹ]ַזייֶנע[ִזיְך !"–ֹֹ ִמידֹֹ]ֶער[אּון ְפֶלעְגטֹּתָ

ֵללַֹזיין"!ֹֹ]ַפאר[ֵהייְסןֹ ֹאּוןֹ–'ַזייֶנעַֹלייט':ֹ"ַאזֵֹזייָֹזאְלןֹאֹויְךֶֹדערֹויףִֹמְתּפַ
ֹ ֶֹגעַמאְכט ֵֹזיי ָֹהאט ֹזָֹֹ]ְמַתֵקן ֶגעֶווען[ֶער ֵֹזיי ָֹוואס ִפילֹות', ֶֹדערֹויףֹ'ּתְ אְלן

ֵללַֹזיין! ֹֹ–ִֹמְתּפַ ִֹאיְצטִֹווי ֶֹדעםֹֹ]ֶיעְצט ֶווען[אּון ֹצּו ֶערָֹהאטֶֹגעָוואְלטֵֹגיין
ֵדיֵֹזייָֹזאְלןִֹאיְנֵאייֶנעםֵֹגייןֹזּוְכןֶֹדעםֹ' ֶמֶלְך'ֹ'ְממּוֶנה'ִֹמיטֶֹדעםֹ'ִגּבֹור',ֹּכְ

ֹ ֵֹזייֹ]ָאְנֶגעָוואְרְנט[ָהאטֶֹערֵֹזייָֹנאְכֶמערָֹאְנֶגעָזאְגטֹֹ–ִמיטֹ'ַזייֶנעַֹלייט' :ֹ"ַאז
ִמיד,ַֹאזֵֹזייָֹזאְלןֹזֹוֶכהַֹזייןֹצּוֶֹגעִפיֶנעןֵֹזיי"! ֵללַֹזייןֹּתָ ָֹזאְלןֶֹדערֹויףִֹמְתּפַ

ֶֹדער ֶֹגעקּוֶמען,ִֹאיז ִפיָלה' ַעל־ּתְ ֶֹדעםֹֹ'ּבַ ִֹמיצּו ֹ–ֹטֶֹדעםֹ'ִגּבֹור'!'ְממּוֶנה'
ִכיֹות',ֹ ְמחֹות'ֹאּוןֹ'ּבְ ְמָחה',ֹ'ש ִ ןֵֹזייֶֹגעֶוועןַֹאֹ'ְגרֹויֶסעֹש ִ ְ ַווְדַאיְֹצִוויש  ִאיזֹּבְ

ַנ"לֹ ֹ!ֵפֶרק ט אֹות א; ֵפֶרק י אֹות ג[ –]ִווי אֹויְבְנֶדעְרַמאְנט ּכַ

ְֹדֵריֹ[בת או  ] ֹ'ַאֶלע ִֹדי ִֹאיְנֵאייֶנעם!ֶזעֶנען ֶֹגעַגאְנֶגען ֶֹדערֹֹי', ְדַהְיינּו:
ִפיָלה'!ֹ'ְממּוֶנה',ֹאּוןֶֹדערֹ'ִגּבֹור',ֹאּוןֶֹדער ַעל־ּתְ ֹ]אֹויְבְנֶדעְרַמאְנֶטע[אּוןִֹדיֹֹ–ֹ'ּבַ

ֹ ֹ'ְמִדיָנה ֶֹדער ֹפּון ַֹלייט' ֹ'ְגרֹויֶסע ִֹדי ְֹדַהְיינּו: ֹ]פּון ֲעִשירּות['ָגאְטן', ]ָוואס ֵזיי ',

ֶזעֶנעןֵֹזייֶֹגעַגאְנֶגעןֹֹ–ִֹמיטֵֹזייֶֹגעַגאְנֶגען!עֶנעןֹזֶֹֹ,ֵהייְסן ַביי ֵזייֶער ְמִדיָנה: 'ָגאְטן'[
ֹ ֶֹגעַגאְנֶגען ֹ]ָדאְרְטן וואּו ֵזיי ֶזעֶנען ֶגעַגאְנֶגען[אּון ַֹאֹֹ–! ֹצּו ָֹאְנֶגעקּוֶמען ֵֹזיי ֶזעֶנען

ֹ ֹֹ–'ְמִדיָנה'! ֹ'ַוואְרֶטעס' ַטאֶנען ְ ֶֹגעש  ָֹדאְרְטן ֹֹ]שֹוְמִרים[ִאיז יי ֶדערֹֹ]ַארּום[ּבַ

ֶֹגעְפֶרעְגטֹֹ–ֹ'ְמִדיָנה'! ֵֹזיי ן ֹֹ]פּון[ָהאּבְ ֹ'ַוואְרֶטעס' "ָוואְסַפאַראֹֹ:]שֹוְמִרים[ִדי
ייַֹאייְךֶֹדערֹ'ֶמֶלְך'"?!ֹ'ְמִדיָנה'ִֹאיזָֹדאס?!ֹ]ָסאְרט[ ֹאּוןֶֹווערִֹאיזֹּבַ

ןִֹדיֹ'ַוואְרֶטעס'ֹ רֶֹֹגעֶעְנְטֶפעְרט:ֹ]שֹוְמִרים[ָהאּבְ ֶ ֲאש  ֹ]ֶווען[ֶדעָמאְלטַֹאזֹֹ]ַאז["ּבַ
ָוואסֹֹ–ִאיזֶֹגעֶוועןָֹֹוואס אֹויְבְנֶדעְרַמאְנט ֵפֶרק ז[ –]ְשטּוֶרעם־ִוויְנט ֶדערֹ'רּוַח־ְסָעָרה'ֹ

ֹ יּתֹות' ֹּכִ ָמה ֹ'ּכַ ֹאֹויף ֶֹגעָוואְרן ֹצּוֵטייְלט ֹ'ֶוועְלט' ִֹדי ִֹאיז ]ַאַסאְך ֶדעָמאְלט

: אֹויף 'ִפיל ֵדיעֹות' ְֹגרּוֶפעס[ ה', ָהאט  ]ֶיעֶדע[ס 'ִאיְטֶלעֶכע ָווא –! ]ֵמיינּוְנֶגען[)ְדַהְיינו  ית ָ כ ִ

ַנ"ל  ןִֹדיֹֹ–!ֹ(ֵפֶרק ח[ –]ִווי אֹויְבְנֶדעְרַמאְנט ֶגעַהאט ַא ַאְנֶדעֶרע ֵדיָעה, כ ַ ֶדעָמאְלטָֹהאּבְ
ֹ ֶֹדער ֹפּון ִֹאיזֹֹ]ָדאִזיֶגער['ַלייט ִֹעיָקר ֶֹדער ַֹאז ן: ֹאֹויְסֶגעְקִליּבְ ִֹזיְך ְמִדיָנה'

ןִֹזיְךֹאֹויְפֶגענּוֶמעןֹֹ–!ְֹרַמאְנט ֵפֶרק ח אות ט[]ִווי אֹויְבְנֶדע'ָחְכָמה'ֹ ֹ]אֹויף ֵזיי[אּוןָֹהאּבְ
ֹ'ְגרוֹֹ ֹ'ֶמֶלְך'!ַא ַֹא ַֹפאר ָֹחָכם', ֹֹ]אּון ֶיעְצט[ֹ–ֹיְסן טַֹלאְנג ְ ֵֹזייֹ]צּוִריק[ִניש  ן ָֹהאּבְ ,

ֹ ַֹא ּוֶנה ֹ'ְמש  ִֹאיז ֶֹער ָֹוואס ָֹחָכם', ִֹוויְלד־ְגרֹויְסן ַֹא ֹ'ֵזייֶער ]ַא ֶגעפּוֶנען

ֵֹזייֶער'!ֹשּוָנה'ִדיֶגער[מְ  ֹֹ–ְֹגרֹויֶסער־ָחָכם ֶֹדער ִֹאים 'ֶמֶלְך',ֹֹ]ְפִריֶעְרִדיֶגער[ָהאט
ֹ'ְמלּוָכה'! ִֹדי ֶֹגעֶווען ֹֹ–ֹמֹוֵחל ִֹאים ֵֹזיי ן ֹ]ֶדעם 'ִוויְלד־ְגרֹויְסן ָחָכם'[ָהאּבְ

ֹ ֹ'ֶמֶלְך'! ַֹא ַֹפאר ֹֹ–אֹויְפֶגענּוֶמען ִֹאיז ֵֹזיי יי ֹּבַ ִֹעיָקֹֹ]ֶגעֶווען[ָוואְרן ר:ֶֹדער
ֶדעִריֶבער ָהאְבן ֵזיי ִאים  –]אּון ִוויַבאְלד ֵזיי ָהאְבן ֶגעפּוֶנען ַאַזא 'ִוויְלד ְגרֹויְסן ָחָכם' ֹ–'ָחְכָמה'ֹ

ֹ"!אֹויְפֶגענּוֶמען ַפאר ַא 'ֶקעִניג'[

ֹ ןִֹדי ֶֹגעָזאְגטֹ]ָדאִזיֶגע אֹויְבְנֶדעְרַמאְנֶטע[ָהאּבְ ֶנה', ִמ ֹ'ְדֵריי' : ֶדער 'ְממו  יט ֶדעם )ְדַהְיינו 

ִפיָלה'( ַעל־ת ְ ֹור', ִמיט ֶדעם 'ב ַ ִניםֹֹ:'ִגב  ֹּפָ סֹמּוזַֹאזָֹדאֹ:]ְס'קּוְקט אֹויס[ַאזְֹס'ָהאטַֹא
ן ֶדעם ַֹזייןֹ'אּוְנֶזערֹ'ָחָכם' : ֶדער 'ָחָכם' פו  ]ֵפֶרק ו אֹות 'ֶמֶלְך'  ]אֹויְבְנֶדעְרַמאְנְטן[)ְדַהְיינו 

עְטן:ֹ"אֹויּבֹֹ–ֹ!(א[ ןֵֹזייֶֹגעּבֶ 'ָזאלִֹזיְךֶֹזעְהןִֹמיטְֹס'ִאיזֶֹמעְגִליְך,ַֹאזְֹמָֹהאּבְ
]ֵזיי ֶוועְלן ִאים ְמ'מּוזֶֹמעְלֶדעֶוועןֹֹ]ַאז[ָהאטֶֹמעןֵֹזייֶֹגעֶעְנְטֶפעְרט:ֹ"ֹ–ִֹאים"?!

ןֶֹגעֶמעְלֶדעֶוועטֹֹ–ֹ"!מֹוִדיַע ַזיין, אּון ִאים ְפֶרעְגן[ ֶזעֶנעןֵֹזייֶֹגעַגאְנֶגען,ֹאּוןָֹהאּבְ
ַֹאַרייְנֵגיין"!ֹ]ָזאְלן[:ֹ"ֵזייֹ]ֶגעֶגעְבן ְרשּות ַאז[אטֶֹערֶֹגעֵהייְסןָֹהֹֹ–ֹ!]ֶגעְפֶרעְגט[

ֹ ִֹדי ְֹדַהְיינּו: ֹ'ֵזיי', ֹֹ]ָדאִזיֶגע[ֶזעֶנען ֹ–ֹ( 'ַבַעל־ְתִפיָלה'[3( 'ִגבֹור'. )2( 'ְממּוֶנה'. )1])'ְדֵריי'
ֹ'ֶמֶלךְֹ ֶֹגעָוואְרן ִֹאיז ֶֹער ָֹוואס ֹ'ָחָכם', ֶֹדעם ֹצּו ֹ'ֶדערַֹאַרייְנֶגעקּוֶמען ִֹאין '

ִֹזיךְֹֹ–ְֹמִדיָנה'!ֹ]ָדאִזיֶגער[ ֵֹזיי ן ַֹאְנֶדעֶרעֹ,ָהאּבְ ָֹדאס ֹ–ֶֹדעְרֶקעְנט!ֹ,ֵאייְנס
ָדאסִֹאיזַֹטאֶקעֶֹגעֶוועןֶֹדערֹ'ָחָכם'ֹפּוןֶֹדעםֹֹ,'ָחָכם'ֹ]ָדאִזיֶגער[ָוואְרןֶֹדערֹ

ֹ ַֹהַנ"ל ֹ'ְגרֹויֶסעֹֹ–ֹ!]ָוואס אֹויְבְנֶדעְרַמאְנט['ֶמֶלְך' ַֹא ֶֹגעֶווען ָֹדאְרט ַווְדַאי ֹּבְ ִאיז
ִכיֹות'ֹ ְמחֹות'ֹאּוןֹ'ּבְ ְמָחה',ֹ'ש ִ ֵפֶרק ט אֹות א; ֵפֶרק י אֹות ג; ֵפֶרק  – ]ִווי אֹויְבְנֶדעְרַמאְנטש ִ

ןֶֹגעֵווייְנט:ֹ"ִוויֶֹגעִפיְנטֶֹמעןָֹנאְךֹֹ–!ֹיא אֹות א[ ]ִוויַאזֹוי ִאיז ֶמען ָוואְרןֵֹזייָֹהאּבְ

ִריֶגע'ֹֹ]ַאֶלע[ֶדעםֹ'ֶמֶלְך'ִֹמיטִֹדיֶֹֹכה צּו ֶגעִפיֶנען[זֹו ֹ"?!]פּון ַזייֶנע ַלייט['ִאיּבְ

ןֵֹזייֶֹגעְפֶרעְגטֹ טֹפּוןֶֹדֶֹֹדעםֹ'ָחָכם':ֹ]פּון[ָהאּבְ ְ ערֹ'ַיד'ֹ"אֹויּבֶֹערֵֹווייְסטִֹניש 
ֹ'ֶמֶלְך' ֶֹדעם ֹ]ָוואס אֹויְבְנֶדעְרַמאְנט ֵפֶרק ה אֹות ב[ֹפּון ֶֹעֹֹ–"?! ֵֹזייָֹהאט ר

ִֹאים"!"ֶֹגעֶעְנְטֶפעְרט: יי ֹּבַ ִֹאיז ֹ'ַיד' ִֹדי ֶדעָמאְלטַֹאזֹֹ]פּון["ָנארִֹזיְנטֹֹ–ַֹאז
ֵרייטֶֹגעָוואְרןֹדּוְרְךֶֹדעםֹ'רּוַח־ְסָעָרה'ֹֹ]ֶווען[ ּפְ ְ  –]ְשטּוֶרעם־ִוויְנט ֵזייֶֹזעֶנעןֹצּוש 

 –ִאיז ֶדער 'ֶמֶלְך' ַפאְרַפאְלן ֶגעָוואְרן פּון ֵזיי ]ָוואס ֶדעָמאְלט ֹ–ָֹוואס אֹויְבְנֶדעְרַמאְנט ֵפֶרק ז אֹות א[

טֹֹ–ִֹווי אֹויְבְנֶדעְרַמאְנט ֵפֶרק ז אֹות ב[ ְ ָֹגאְרִניש  ֶֹער ִֹוויל ָֹאן, ֶֹדעָמאְלט פּון
ַֹאַריין!ַאַרייְנק ֹ'ַיד' ֶֹדער ִֹאין ֹֹּוְקן ֶֹקער ֹ'ַיד', ִֹדי ֹצּוםֹֹ]ַבאַלאְנְגט[ָוואְרן ָנאר

ַֹאֵליין! ֶֹעֹֹ–ֹ'ֶמֶלְך' ֹפּוןָֹנאר ַטאְלט ְ ֶֹגעש  ָֹדאס ֹאֹויְסֶגעְקִריְצט ִֹזיְך ָֹהאט ר
ֵטיין'!ֶדֹ ְ ֹ'ש  ֹאֹויףַֹא ֹ'ַיד', ֹֹער ַֹזאְך! ַֹזיין ֹצּו יְסלֹנּוְצן ְֹס'ָזאלִֹאיםַֹאּבִ ֵדי ֹ–ּכְ

טַֹאַריין"! ְ ערִֹאיןֶֹדערֹ'ַיד'ַֹאֵליין,ֹקּוְקטֶֹערָֹגאְרִניש  ָֹאּבֶ

ֹגֶֹ ֵֹזיי ן ֹ'ָחָכם'ָהאּבְ ֶֹדעם ִֹמיט מּוֶעְסט ְ ִֹאיזֹ"ִוויַאזוֹֹֹ:עש  ֶֹער י
ֶדעָמאְלטַֹאזֹֹ]פּון["ַאזִֹזיְנטֶֹֹדעְרֵצייְלט:ָהאטֶֹערֵֹזייֹֹ–ַֹאֶהעְרֶגעקּוֶמען"?!

ֹֹ]ֶווען[ ֹֹ]ְשטּוֶרעם־ִוויְנט[ֶדערֹ'רּוַח־ְסָעָרה' ִאיזֶֹערֶֹגעַגאְנֶגעןֹוואּוֹֹ–ִאיזֶֹגעֶווען
ֹ ֶֹגעַגאְנֶגען! ן וואו  ֶער ִאיז ֹ–ֶערִֹאיז עְרֶגעַגאְנֶגען גֶ  ]ַאְלץ[)או  עַגאְנֶגען, ִאיז ֶער ִאיב ֶ

ער 'ֵזיי  –! ]ַאִריֶבעְרֶגעַגאְנֶגען ֵזייֶער ְפַלאץ[ַאֶלע  ]ִאיֶבער[ :  ]ִדי ָדאִזיֶגע[ָנאר ִאיב ֶ ְדֵריי', ְדַהְיינו 

ֶנה'  ֹור', ִמיט ֶדעם 'ְממו  ִפיָלה', ִמיט ֶדעם 'ִגב  ַעל־ת ְ ן ֶדעם 'ב ַ ער ֶדעם ָאְרט פו  ִאיז ֶער  –ִאיב ֶ

עְרֶגעַגאְנֶגען  ט ִאיב ֶ ְ ֹ(]ַאִריֶבעְרֶגעַגאְנֶגען[ִניש  !–ֹ'ֹ ִֹדי יז ְמִדיָנה'ֹֹ]ַלייט פּון ִדי ָדאִזיֶגע[ּבִ
ֹ ֹ'ֶמֶלְך' ַֹא ַֹפאר ֹאֹויְפֶגענּוֶמען ִֹאים ן ָֹהאּבְ ֹאּון ֶֹגעפּוֶנען, ִֹאים ן ]ִווי ָהאּבְ

ֹֹ–ֹ!אֹויְבְנֶדעְרַמאְנט[ ִֹפיְרןֶֹוועְדִליג הֶֹדעְרַווייל,ֹמּוזֶֹערֵֹזיי ֹ]לֹויט[אּוןְֹלֵעת־ַעּתָ
ֶֹוועְדִליגֹ ֹֹ–ֵזייֶעֶרעֹ'ָחְכמֹות'!ֹֹ]לֹויט[ֵזייֶערֶֹוועג, יזֶֹדעְרָנאְך ֹ]ְבֶמֶשְך ִדי ַצייט[ּבִ

ֹֹ]צּוִריְקֶקעְרן צּום ִריְכִטיְגן[ֶוועטֶֹערֵֹזייַֹארֹויְסִפיְרןֹאֹויףֶֹדעםֹ'ֶרעְכְטןֹ ֶֹמת'"!א 

ֹגֶֹ ֵֹזיי ן מּוֶעְסטִֹמיטֶֹדעםֹ'ָחָכם':ָהאּבְ ְ ֹ"ֹעש  ]ִדי ֶדערֹ'ֹ]אֹויף ֶדעם ַזאְך פּון[ִמּכַֹח

ַֹֹלייט פּון ֶדער אֹויְבְנֶדעְרַמאְנֶטער[ ַֹפאְרִפיְרט ַֹאזֹוי ֶֹזעֶנען ֵֹזיי ָֹוואס ]אּון ְמִדיָנה'

ַנ"לֹֹ'ֲעבֹוָדה־ָזָרה' פּון[ ]'ַנאִריְשֵקייט' אּוןֶגעָוואְרןִֹאיןֶֹדעםַֹֹפאְרְבָלאְנְדֶזעט[ ]ִווי ֶגעְלט,ֹּכַ

ֹאֹויְבְנֶדעְרַמאְנט[ ֶֹגעָזאֹ–"! ן ָֹהאּבְ ֵֹזיי ִֹמירָֹזאְלןֶֹמערְֹֹגט:אּון ֹ]ָוואְלְטן ֶווען["ֶווען
ֹ ֶֹוועְרן טַֹפאְרָוואְרְפן ֹֹ]ֶגעָוואְרן[ִניש ְ ֵרייטֶֹוועְרן ּפְ ְ ֹצּוש  ָֹנארֹפּוןֹ]ֶגעָוואְרן[אּון ,

ֹֹ]צּוִליב[ ָֹֹדאִזיֶגער[]'ֶדער ֶֹוועְגן ֹאּוןֹֹ–ְמִדיָנה' ַֹפאְרֶרעְכְטן ֵֹזיי ְֹמ'ָזאל ֵדי ּכְ
ֹ ֹֹ]צּוִריְקֶקעְרן[אּוְמֶקעְרן ֶמת' ֹ'א  ֹֹ–צּום ַדאי ֹּכְ ֹאֹויְך ]ָוואְלט אּוְנז ֶגענּוג ֶגעֶווען ִאיז

ֶֹדעְרִמיט[ !–ֹֹ ִֹדי ֹֹ]ָדאִזיֶגע ְמִדיָנה[ָוואְרן ַֹאזֹוי אְרַנאִריְשט ]פַ ַפאְרִפיְרטֹֹ]ְשַטאְרק[ֶזעֶנען

ֶֹגעָוואְרן!ֹאּון ַפאְרְבָלאְנְדֶזעט[

ֶמת: ֹא  ֹצּום ָֹֹוואְרן ַֹהַנ"ל יּתֹות' ֹ'ּכִ ַֹאֶלע ָוואסֹֹ–ֹ]ָוואס ֶזעֶנען אֹויְבְנֶדעְרַמאְנט[ִדי
ֵקייט'!ָהאטִֹזיְךֹאֹויְסֶגעְקֹֹ]פּון ִדי ַאֶלע ִכיתֹות[ִאיְטֶלעֶכעֹ ְ ןִֹאירֹ'ַנאִריש  'ִדי'ִֹֹליּבְ

בֹוד',ֹאּוןֹ ֶֹגעָוואְלטֹ'ּכָ ן ַנ"לֹֹ]ָהאְבן ֶגעָוואְלט[ֹ'ִדי'ָהאּבְ ֹּכַ ְֹוכּו' ]אּון ַאזֹוי 'ְרִציָחה',

]אּון ֶזעֶנעןִֹזיְךַֹאֶלעַֹפאְרִפיְרטֹֹ–ַֹווייֶטער ִדי ַאֶלע ַאְנֶדעֶרע ִכיתֹות, ִווי אֹויְבְנֶדעְרַמאְנט[

ַֹֹפאְרְבָלאְנְדֶזעט[ ֹֹ–ֹן[]ֶגעָוואְר ֶגעֶווען ְֹמ'ָהאט אַדאְרְפטֹֹ]ְמ'ָוואְלט[אּון ֹּבַ ַֹאֶלע ֵזיי
ֹ]צּוִריְקֶקעְרן צּו[ַארֹויְסִפיְרןֹאֹויףֹֹ]ַפאְרֶרעְכְטן, ֵזיי צּוִריְקֶקעְרן פּון ֵזייֶער 'ַנאִריְשֵקייט', אּון[

ְכִלית'!ֹ]ִריְכִטיְגן ֱאֶמֶת'ן[ֶדעםֹ'ֶרעְכְטןֹ ֹּתַ

ָֹווא ה' יּתָ ֹ'ּכִ ִֹדי ֲֹאִפילּו ֶֹדערָֹוואְרן ַֹאז ן, ֹאֹויְסֶגעְקִליּבְ ִֹזיְך ן ָֹהאּבְ ֵֹזיי ס
ֹ ֹ'ָחְכָמה' ִֹאיז ְכִלית' ֹֹ–'ּתַ טֶֹדעְרַלאְנְגטֹֹ]ֵזיי['ִדי' ְ ִֹניש  ֹאֹויְך ן ֹ]ֶדעְרְגַרייְכט[ָהאּבְ
ְכִלית'!ֹ ֶמֶת'ןֹּתַ אַדאְרףֶֹמעןֹאֹויְךַֹארֹויְסִפיְרןֶֹדעְרפּוןֹֹ–ֶדעםֹ'א  אּוןֹ'ֵזיי'ֹּבַ

עַהאְלְטןֹֹ–!ֹ'ִתיקּון' אּון 'ְתשּוָבה'[ ]אּון ֵזיי ַדאְרְפן אַ  ןִֹזיְךֵֹגֶ ֹ]אֹויְסֶגעְקִליְבן[ָוואְרןֵֹזייָֹהאּבְ
יקֹוְרסּות'! ִֹאיןֹ'ָחְכמֹות־ִחיצֹוִנּיֹות'ֹאּוןֹ'ַאּפִ

ֹ ִמיר ְ ֹֹ–ֹ]ָנאר[לּוש  ֹ'ַאֶלע ֹֹ]אֹויְבְנֶדעְרַמאְנֶטע[פּון ֵקייט' ְ ֶֹמעןֹ]ָטעּוִתים[ַנאִריש  ֶֹקען ,
ְֹֹגִריְנֶגער ]ֵזיי צּוִריְקֶקעְרן פּון ֵזייֶעֶרע 'ַנאִריְשֵקייְטן', אּון צּוִריְקְבֶרעְנֶגען צּום ַארֹויְסִפיְרן

ערִֹדיֹ'ָדאִזיֶגע'ֹֹ–ֹ!'ֱאֶמת'[ ַפאְרִפיְרטֹֹ]ְשַטאְרק[ֶזעֶנעןַֹאזֹויֹֹ:]ְמִדיָנה פּון ֲעִשירּות[ָאּבֶ

ֶֹזעֶנעןֹֹ]ַפאְרְבָלאְנְדֶזעט[ ֵֹזיי ֹאּון ֹ'ֶגעְלט', ֹפּון ֹ'ֲעבֹוָדה־ָזָרה' ֶֹדער ִֹאין ֶגעָוואְרן
ֹ ַֹאזֹוי ֹֹ]ְשַטאְרק[ֶדעִריֶנען ֹ–ֹ]ַאייְנֶגעִזיְנֶקען ֶגעָוואְרן, ִווי אֹויְבְנֶדעְרַמאְנט[ַאַרייְנֶגעַפאְלן

טֶֹגעָמאְלטֹֹ]ַאז ְס'ִאיז[ָוואסֶֹסעֹ ְ ]ִווי עןֶֹדעְרפּוןֵֹזייַֹארֹויְסצּוֶנעֶמֹֹ]ֶמעְגִליְך[ִניש 

ֹ"!ֵפֶרק ט אֹות ד; ֵפֶרק י אֹות ו[ –אֹויְבְנֶדעְרַמאְנט 

ֶגעֶהעְרטֹֹ"ַאזֶֹערָֹהאטֹאֹויךְֹֹאטֵֹזייֹאֹויְךֶֹגעֶעְנְטֶפעְרט:אּוןֶֹדערֹ'ָחָכם'ָֹהֹ
ֲאוֹות',ֶֹקעןֶֹמעןַֹארֹויְסֶנעֶמען!ֹֹפּוןֶֹדעםֹ'ֶמֶלְך': ָנארֹפּוןֹֹ–ַאזֹפּוןֹ'ַאֶלעֹּתַ

ִֹֹזיֶגער[]ָדאֶדערֹ טַֹארֹויְסֶנעֶמען ְ ִֹניש  ֶֹמען ֶֹקען ֶֹגעְלט', ֲאָוהֹפּון ]'ֶדער' ָוואס 'ּתַ

דּוְרְךֶֹדעםֹ'ֶוועג'ָֹוואסְֹס'ִאיזַֹפאְרַהאְנְדןֹֹ]ָנאר[ַסייְדןֹֹ–!ִֹאיז ַאַרייְנֶגעַפאְלן ֶדעִרין[
ַנ"לֹ ֶוועְרד',ֹּכַ ְ ָהאטֹֹ–ֹ"!ֵפֶרק י אֹות ו[ֵפֶרק ט אֹות ד;  –]ִווי אֹויְבְנֶדעְרַמאְנט צּוֶֹדערֹ'ש 

ֶֹגעָזאְגטֹ ִֹמיטֹֹ]ַאז[ֹ:]ֶער ִאיז ַבאִוויִליְגט ֶגעָוואְרן[ֶדערֹ'ָחָכם' ֵֹגיין ֶערֶֹוועטֹאֹויְך
ֵֹזיי!

,ֹ( 'ָחָכם'[4( 'ַבַעל־ְתִפיָלה'. )3( 'ִגבֹור'. )2( 'ְממּוֶנה'. )1])ֶזעֶנעןֵֹזייֹ'ַאֶלעִֹפיר'ֹֹ[גת או  ]
ֹ ֹֹ–ֹ!]ִאיְנֵאייֶנעם[ֶגעַגאְנֶגען ֹֹ]אֹויְך[אּון 'ָגאְטן'ֹֹ]ָדאִזיֶגע ַנאִריֶשע אֹויְבְנֶדעְרַמאְנֶטע[ִדי

ן ֶדער 'ְמִדיָנה'( יִרים' פו  ִ : ִדי 'ֲעש  ֹ)ְדַהְיינו  ֶֹגעַגאְנֶגען ֵֹזיי ִֹמיט ֹאֹויְך ֶֹזעֶנען ]ִווי ,

ֹ!ֵפֶרק יא אֹות א־ב[ –אֹויְבְנֶדעְרַמאְנט 

ֹ ֵֹזיי ֹ'ְמִדיָנה'!ֹאּון ֶזעֶנען[ –ן ]ֶגעַגאְנֶגעֶזעֶנען ַֹא ֹצּו ֹאֹויְךֹֹ–ֶֹגעקּוֶמען ֵֹזיי ן ָהאּבְ
ֹ ֹֹ]פּון[ֶגעְפֶרעְגט ֹ'ַוואְרֶטעס' ֹֹ:]שֹוְמִרים[ִדי ִֹאיזֹֹ]ָסאְרט["ָוואְסַפאַרא 'ְמִדיָנה'

ֶֹווערִֹאיזֵֹאייֶערֹ'ֶמֶלְך'"?!ֹאּוןֹאס?!ָדֹ

רָֹֹהאטֶֹמעןֵֹזייֶֹגעֶעְנְטֶפעְרט: ֶ ֲאש  ֶדערֹ'רּוַח־ֹ]ֶווען[ֶדעָמאְלטַֹאזֹֹ]ַאז פּון["ּבַ
ֶדעָמאְלטֹֹ–ִאיזֶֹגעֶוועןָֹֹוואס אֹויְבְנֶדעְרַמאְנט ֵפֶרק ז אֹות א[ –]ְשטּוֶרעם־ִוויְנט ְסָעָרה'ֹ

ֹ ֹ'ֶדער ֹפּון ֹ'ַלייט' ִֹדי ִֹזיְך ן ֶֹדערֹֹ]ָדאִזיֶגער[ָהאּבְ ַֹאז ן: ֹאֹויְסֶגעְקִליּבְ ְמִדיָנה'
ְכִלית'ִֹאיז,ֶֹדערֹ'ִדיּבּור ןֵֹזייֹאֹויְפֶגענּוֶמעןֹֹ–'!ֹ'ּתַ ָרן'ֹ]אֹויף ֵזיי[ָהאּבְ ]ַא ,ַֹאֹ'ַדּבְ

ֹון'ֹֹ'ֶרעֶדער' ָוואס ֶרעְדט ְשֶטעְנִדיג[ ַעל־ָלש  ַֹפארַֹאֹ'ֶמֶלְך'!ֹ]ֶקען ַאַסאְך ְשְפַראְכן[ַאֹ'ּבַ

ֹ ֶֹגעפּוֶנען ֵֹזיי ן ָֹהאּבְ ַעֹֹ]ֵאייֶנעם, ָוואס ִאיז[ֶדעְרָנאְך, ֹ'ּבַ ְֹגרֹויְסן ֹוןֵֹזייֶערַֹא לָֹלש 
ָרן'!ֹ]ְגרֹויְסן[ַאֹֹ]ֵזייֶער[ּוְמִליָצה'ֹאּוןֹ ןֵֹזייִֹאיםֹאֹויְפֶגענּוֶמעןַֹפארַֹאֹֹ–ֹ'ַדּבְ ָהאּבְ

ֹ ֹֹ–'ֶמֶלְך'! ֶֹדער ִֹדיֹֹ]ְפִריֶעְרִדיֶגער[ָוואְרן ֶֹגעֶווען ֹמֹוֵחל ִֹאים ָֹהאט 'ֶמֶלְך',
ֹון'"!'ּבַֹֹ]ַאַזא[ֶערִֹאיזַֹאזֹויַֹאֹֹ]ִוויַבאְלד[ַוויילֹֹ–'ְמלּוָכה'ֹ ַֹעל־ָלש 

טֹויְסןֹ ְ ןֵֹזייִֹזיְךֶֹגעש  ָדאסֹֹ]ַאז["ֹ:]ִדי 'ַאֶלע ִפיר' אֹויְבְנֶדעְרַמאְנֶטע ָהאְבן ַפאְרְשַטאֶנען[ָהאּבְ
ַווְדַאיַֹזיין,ֶֹדערֹ'ֵמִליץ',ֹפּוןֹאּוְנֶזערֹ'ֶמֶלְך'ַֹהַנ"לֹ ֹ"!]ָוואס אֹויְבְנֶדעְרַמאְנט[מּוזֹּבְ

ןֵֹזייֹאֹויְךֶֹגעּבֶֹֹ– עְטן:ֹ"אֹויּבְֹס'ִאיזֶֹמעְגִליְך,ִֹזיְךֹצּוֶֹזעְהןִֹמיטֶֹדעםָֹהאּבְ
]ֵזיי ְמ'מּוזֶֹמעְלֶדעֶוועןֹֹ]ַאז[ָהאטֶֹמעןֵֹזייֶֹגעֶעְנְטֶפעְרט:ֹ"ֹ–ֹ'ֶמֶלְך'"?!ֹ]ָדאִזיְגן[

ָהאְבן ]ֶזעֶנען ֵזיי ֶגעַגאְנֶגען, אּון ָהאטֶֹמעןֹֹ–ֹ"!ֶוועְלן ִאים מֹוִדיַע ַזיין, אּון ַבאקּוֶמען ְרשּות[

:ֹ"ַאזֹ]ֶגעֶגעְבן ְרשּות[ָהאטֶֹערֶֹגעֵהייְסןֹֹ–ֹ!]ֶגעְפֶרעְגט ְרשּות[ֶגעֶמעְלֶדעֶוועטִֹֹאים[
ֵֹזייָֹזאְלןַֹאַרייְנקּוֶמען"!

ֹ ֹ'ֵזיי' ֶֹדעםֹֹ–ֹ]ִדי ָדאִזיֶגע 'ִפיר' אֹויְבְנֶדעְרַמאְנֶטע 'ֲחֵבִרים'[ֶזעֶנען ֹצּו ַאַרייְנֶגעקּוֶמען
ֹ ָֹדאִזיְגן ְמִדיָנה[]פּוֶנעם 'ֶמֶלְך' !–ֹֹ ָֹדאסִֹאיז ֹפּוןֹֹ]ַטאֶקע[אּון ֹ'ֵמִליץ' ֶֹדער ֶגעֶווען
ֹֹ–ֹ'ֶמֶלְך'!ֹ]אֹויְבְנֶדעְרַמאְנְטן[ֶדעםֹ ִֹזיְך ֵֹזיי ן ֹ–ְֹנט!ֶדעְרֶקעֹ]ֵאייְנס ָדאס ַאְנֶדעֶרע[ָהאּבְ

ֹ'ּבְֹ ֹאּון ְמָחה', ְֹגרֹויֶסעֹש ִ ַֹא ֹ'ֵזייֶער ֹאֹויְך, ֵֹזיי ן ְ ְֹצִוויש  ֶֹגעֶווען ִֹאיז ]ִווי ִכיֹות'

ִאיזֶֹדערֹ'ֵמִליץ'ִֹמיטֹֹ–ֹ!ֵפֶרק יא אֹות א־ב[ ֶרק ט אֹות א; ֵפֶרק י אֹות ג;פֵ  –אֹויְבְנֶדעְרַמאְנט 
ֵֹזייֹאֹויְךֶֹגעַגאְנֶגען!

ֹֹ[דת או  ] ֵֹזיי ( 3( 'ִגבֹור'. )2( 'ְממּוֶנה'. )1]ִדי 'ִפיֶנעף' אֹויְבְנֶדעְרַמאְנֶטע 'ֲחֵבִרים': )ֶזעֶנען

ָטאֶמערֶֹוועְלןֵֹזייֹֹ–ַווייֶטערֶֹגעַגאְנֶגעןֹזּוְכן!ֹֹ( 'ֵמִליץ'[5( 'ָחָכם'. )4'ַבַעל־ְתִפיָלה'. )
ֹ ִריֶגע' ֹ'ִאיּבְ ִֹדי ֵֹזייֹֹ–ֹ!]ְדַהְיינּו: ֶדער 'ֶמֶלְך' ִמיט ַזייֶנע ִאיְבִריֶגע ַלייט[ֶגעִפיֶנען ָוואְרן

ַרְך'ֶֹהעְלֹ ם־ִיְתּבָ ֵ ןֶֹגעֶזעְהן:ֹ"ַאזֹ'ַהש  ֵזייֹֹ]ַאז[,ֹ]ַמְצִליַח ַזיין ֵזייֶער ֶוועג[ְפטֵֹזייָֹהאּבְ
ֹ ֹ'ֲחֵבִרים'"! ֵֹזייֶעֶרע ַֹאֶלעָמאל ַֹאְלץֹֹ–ֶגעִפיֶנען ָֹדאס ן ָֹהאּבְ ֵֹזיי אּון

ִפיָלה',ָֹוואסֶֹערֹ ַעל־ּתְ ְר'ןֹ'ּבַ ֶ ש  ִֹאיןֶֹדעםֹ'ְזכּות'ֹפּוןֵֹזייֶערֹּכָ ָאְנֶגעָהאְנֶגען,
ֹאוֹּ ֶֹדערֹויף! ֵלל ִֹמְתּפַ ִמיד ֹּתָ ֹזֹוֶכהִֹאיז ֵֹזיי ֶֹזעֶנען ִפילֹות, ֹּתְ ַֹזייֶנע ֹדּוְרְך ן

ֹ ֵֹזייֶעֶרע ֶֹגעִפיֶנען ֹצּו ַֹווייֶטערֶֹזעֶנעֹ–ֹ'ֲחֵבִרים'!ֹ]אֹויְבְנֶדעְרַמאְנֶטע[ַאְלץ, ֵֹזיי ן
ִריֶגע'!ֹ]אֹויְך[ָטאֶמערֶֹוועְלןֵֹזייָֹנאְךֶֹגעִפיֶנעןֶֹֹגעַגאְנֶגען! ִֹדיֹ'ִאיּבְ

ןֹאּוןֹזֵֹֹ–ֹןֶֹגעקּוֶמעןֹצּוַֹאֹ'ְמִדיָנה'!ןֶֹזעֶנעאוֹֹּ–ֶזעֶנעןֵֹזייֶֹגעַגאְנֶגעןֹ ייָֹהאּבְ
ֶֹגעְפֶרעְגט: ֹֹאֹויְך ָֹדאס?!ֹ]ָסאְרט["ָוואְסַפאַרא ִֹאיז ִֹאיזֹֹ'ְמִדיָנה' ֶֹווער אּון
ֵֹאייֶערֹ'ֶמֶלְך'"?!

ֶֹגעֶעֹ ֵֹזיי ֶֹמען ֵֹזייְֹֹנְטֶפעְרט:ָהאט ָֹוואס ה', יּתָ ֹ'ּכִ ֶֹדער ֹפּון ֶֹזעֶנען ֵֹזיי "ַאז
ןִֹזי עְרן',ֹאּוןָֹהאּבְ יּכֶ ִ ְכִלית'ִֹאיז,ַֹאזְֹמ'ָזאלֹ'ש  ן:ֹ'ַאזֶֹדערֹ'ּתַ ְךֹאֹויְסֶגעְקִליּבְ

ֹ ַֹזיין'! ַֹפארַֹאֹֹ–'ְפֵרייֶלעְך' יּכֹור' ִ עסַֹאֹ'ש  ֶֹעּפֶ ִֹזיְךֹאֹויְפֶגענּוֶמען ןֵֹזיי ָהאּבְ
ִמידֹ'ְפֵרייֶלעְך'!ָוואְרןֹֹ–'ֶמֶלְך'!ֹ ֶֹערִֹאיזֹּתָ

ן',ָֹוואסֶֹערִֹאיזֶֹגעֶזעְצןִֹאיןַֹאֹ'ַיםֹ ְ ןֵֹזייֶֹגעִפיֶנעןַֹאֹ'ֶמעְנְטש  ֶדעְרָנאְך,ָֹהאּבְ
ֹ ֹֹ–פּוןַֹוויין'! ֵֹזייֶערֹוואֹויל־ֶגעֶפעְלן ,ֹ]ִאים צּו ַמאְכן ַפאר ֵזייֶער ֶמֶלְך[ִאיזֶֹערֵֹזיי

עֶסערֹ וַֹֹ–ֹ!]פּוֶנעם ְפִריֶעְרִדיְגן[ּבֶ ייֶערַֹאְֹגרֹויֶסערֹוְדַאי,ֹ'זֵָֹוואְרןֹ'ֶדער'ִֹאיזִֹזיְךֹּבְ
יּכֹור' ִ ֹזִֹֹ,ש  ִֹזיְצט ֶֹער ַֹוויין'!ָוואְרן ֹפּון ֹ'ַים ַֹא ִֹאין ִֹאיםֹֹ–ֹיְך ֵֹזיי ן ָהאּבְ

ֹאֹויְפֶגענּוֶמעןַֹפארַֹאֹ'ֶמֶלְך'"!

ֹ עְטן ֶֹגעּבֶ ֹאֹויְך ֵֹזיי ן ִֹאי]ַאז[ָהאּבְ ִֹמיט ִֹזיְך ֹ"ְמ'ָזאל :ֹ ֶֹזעְהן"?! ֶֹמעןֹֹ–ם ִאיז
ְֹמֹ ֹאּון ֶֹגעַגאְנֶגען, ֶֹגעֶמעְלֶדעֶוועט ֹ]ֶגעֶבעְטן ְרשּות['ָהאט !–ֹֹ ֹ'ֵזיי' ]ִדי ֶזעֶנען

ֶֹדעםֹֹ–ֹ'ִפיֶנעף' אֹויְבְנֶדעְרַמאְנֶטע 'ֲחֵבִרים'[ אּוןֹֹ–'ֶמֶלְך'!ֹֹ]ָדאִזיְגן[ַאַרייְנֶגעַגאְנֶגעןֹצּו
ֹ ִֹאיז ֹֹ]ַטאֶקע[ָדאס ֹ'ֶמֶלְך' ֶֹדעם ֹפּון ָמן' ֹ'אֹוֵהב־ֶנא  ֶֹדער ֹ'ֶער'ֹֹ–ֶגעֶווען ָוואס

ֹֹ]ֶדער 'אֹוֵהב־ֶנֱאָמן'[ ָֹוואסֶֹער ַֹוויין', ֶֹדעםֹ'ַיםֹפּון ִֹאין ֶֹגעֶזעְצן ]ֶדער 'ַים פּון ִאיז

ָֹהאטַֹֹוויין'[ ֶֹער ָֹוואס ֹ'ֵמִליץ', ֶֹדעם ֹפּון ֹ'ֵרייד' ִֹדי ֹפּון ֶֹגעָוואְרן, ִאיז
ֹ ַנ"ל ֹּכַ ֵֹזיי, ֵֹפֶרק ט אֹות ב[ –]ִווי אֹויְבְנֶדעְרַמאְנט ֶגעְטֵרייְסט ן ִדיֹ–! ]ַלייט פּון ִדי ' )או 

ֹור', ַווייל ֶער ִזיְצט ִאין  ]ָהאְבן[ְמִדיָנה' ָהאט  ָדאִזיֶגע[ יכ  ִ ֶגעֵמייְנט: ַאז ֶער ִאיז ַא 'ְגרֹויֶסער ש 

ן ַוויין'!  ן ֵזיי ִאים  –ַא 'ַים פו  ֶמען ַפאר ַא 'ֶמֶלְך'( ]ֶדעִריֶבער[ָהאב ְ ֹ!אֹויְפֶגענו 

ַֹאַרייְנֶגעקּוֶמע ֶֹזעֶנען ֵֹזיי ִֹווי ִֹאים ֹצּו ֶֹדעְרֶקֹֹ–ן ִֹזיְך ֵֹזיי ן ֵאייְנסֹֹ,עְנטָהאּבְ
ֹ ַֹאְנֶדעֶרע! ֹֹ–ָדאס ֵֹזייֹ]אֹויְך[ִאיז ן ְ ֹאּוןֹֹ,ְצִוויש  ְמָחה', ֹש ִ ֹ'ְגרֹויֶסע ַֹא ֶגעֶווען
ַנ"לֹ ִכיֹות',ֹּכַ ֹ–ֹ!ֵפֶרק ט אֹות א; ֵפֶרק י אֹות ג; ֵפֶרק יא אֹות א־ב־ג[ –]ִווי אֹויְבְנֶדעְרַמאְנט 'ּבְ

ָמן',ֹאֹויְךֶֹגעַגאְנֶגעןִֹמיטֵֹזיי!ִאיזֶֹדֹ ֹערֹ'אֹוֵהב־ֶנא 


