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ִ ִס  ּיוִ יִּפּור  יתִַמֲעש   נ  ָּׁ ש ּ ּיוִ םִמ  נ  ִִ–תִַקְדמו  ִִ–ִגיהִַמֲעש   יּבְִ'יִד  עְרִ־ןז  עְטל  ייְלִִ–ִ'סּב  עְרצ  ינוִִּדּוְרךְִטִד  ִִַרּב  ִןִַנְחמָּׁ ְסל  ר  ּבְ  א"בִזיעמ 
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  םפו  ְ נַ ק ְדרו   ןֶעְרש  ְ  ת תקע"וש 

ַנת תר"י ן זיע"אָנָת י ַרב ִ ן פו   ְ ק ש  ֶנעם ְצֵווייְטן ְדרו  ן פו  ין ַז"ל , או  ִ ְלְטש  י ַנְחָמן ִמטו  ְלִמיד ַרב ִ ן ַזיין ת ַ י ָנָתן זיע"א / )(ר ֶוועְרֶטעִדי ַאייְנֶגעִריְנֶגעְלֶטע / פו  ן ַרב ִ ְנֶגען פו   ֶזעֶנען ֶעְרְקֶלערו 
ֹון־ַהקֹוֶדש   ][ר ֶוועְרֶטעִדי ַאייְנֶגעֶקעְסֶטעְלֶטע  ָ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 ] ֵּ ְט  [גפ  ְ ִליְנֶדער 'ֶדע – גָטא ןֶעְרש  עְטֶלערב ְ  ר'־ב ֶ

ֹצּוֹֹ[את או  ] ן ָֹאְנֶגעהֹויּבְ ָלה' ֹ'ָחָתן־ּכַ ִֹזיְך ן ָהאּבְ
ָֹהאטִֹמיטֹ"ֹ:ֶדעְרַמאֶנען ַרְך ם־ִיְתּבָ ֵּׁ ַֹחָסִדיםָֹוואסַֹהש ּ ִדי

ייֶֹזעֶנעןֶֹגעֶוועןִֹאיןַֹוואְלד ייֶֹגעָטאן,ַֹאזֹזֵּׁ ֹ"!זֵּׁ

ןֹצוֹּ ןָֹאְנֶגעהֹויּבְ ייָֹהאּבְ ייֶערֹֹאּוןֹזֵּׁ ןֹזֵּׁ ייָֹהאּבְ וייֶנען,ֹאּוןֹזֵּׁ וֵּׁ
ְטן־ ְ ֹ'ֶעְרש  ֶֹדעם ָֹדא ֶֹמען ֶֹנעְמט ֹ"ִווי עְנְקט: ֶגעּבֶ
ַראְכטֹ ִליְנְדן',ָֹוואסֶֹערָֹהאטֹאּוְנזֶֹגעּבְ עְטֶלער',ֶֹדעםֹ'ּבְ ּבֶ

רֹויט' ֹ!"?'ַוואְלד'ִאיןֹֹ'ּבְ

ִליְנְדן־ ֹ'ּבְ ֶֹדעם ָֹנאְך עְנְקט ֶֹגעּבֶ ַֹאזֹוי ן ָֹהאּבְ יי ֹזֵּׁ ִווי
עְטֹ ֹּבֶ ֶֹדעֹ–ֶלער' ָֹאן: ָֹדא,ֹ"ְרַוויילֹרּוְפטֶֹערִֹזיְך ין ֹּבִ ִאיְך

ֲֹחתּוָנה ֶֹדער ֹאֹויף ַֹאייְך ֹצּו ֶֹגעקּוֶמען ין ֹּבִ אּוןֹֹ–ֹ!"ִאיְך
אְנק' ַ ה־ֶגעש  ָ עְנקַֹאייְךֹ'ְדָרש  ֶ ַאזִֹאירָֹזאְלטַֹזייןֹ"ֹ:ִאיְךֹש 

ֹ"!ַאזֹויֹ'ַאְלט'ִֹוויִֹאיךְֹ

ָֹדֹ ַֹאייְך ִֹאיְך ָֹהאּב ְֹפִריֶער ןָוואְרן ְ ֶֹגעוואּוְנְטש  ַאזֹ"ֹ:אס
ִֹאיךְֹ ִֹווי ֹ'ַאְלט' ַֹאזֹוי ַֹזיין ָֹזאְלט עְנקֹֹ–ֹ"!ִאיר ֶ ֹש  ַהייְנט

ה־ ָ ֹ'ְדָרש  ְֹגמּוָרה ָנה ַמּתָ ֹּבְ ָֹדאִזיֶגע, ָֹדאס ַֹאייְך ִאיְך
אְנק' ַ ֹ"!ַאזִֹאירָֹזאְלטַֹזייןַֹאזֹויֹ'ַאְלט'ִֹוויִֹאיךְֹ"ֹ:ֶגעש 

ייְנט ֹמֵּׁ ִלינְֹֹ:ִאיר ֹ'ּבְ ַֹא ין ֹּבִ ִֹאיְך ֶֹדער'ַאז יןֹֹ–! ֹּבִ ִאיְך
ִליְנד' ט־ּבְ ְ ייֹֹ–ֹ!'ָגאְרִניש  ָנארִֹדיַֹגאְנֶצעֶֹוועְלט,ְֹטֶרעְפטֹּבַ

ֶהֶרף־ַעִין טָֹאןֹּכְ ְ ִליק'ֹ!ִמירִֹניש  : ִווי ַא 'אֹויְגְנב ְ ֹ!()ְדַהְיינו 
עְרֶדעם ) ִליְנד' ]צּוִליּב ֶדעם[ִאיב ֶ ִנים ִווי 'ב ְ ָ ָוואְרן ֶער  –! ָהאט ֶער ַא פ 

ט ָגא ט ַאַרייןטו  ְ ק' ִאין ֶדער ֶוועְלט ִניש  ם 'קו  ו  ָוואְרן ִדי  !ר ַקיין ש 
ט ָאן, ֲאִפילו  ִווי 'ֵאיין־ ְ יי ִאים ָגאְרִניש  ַגאְנֶצע ֶוועְלט ְטֶרעְפט ב ַ

ִליק' ט ַקיין  – !אֹויְגְנב ְ ְ יי ִאים ָגאְרִניש  יְקט ִזיְך ב ַ ִ עְרֶדעם ֶגעש  ִאיב ֶ
ק ִאין ֶדע ן ַקיין קו  ֹ.(!ר ֶוועְלטֶזעְהן או 

ייֶער־ַאְלט' ֹ'זֵּׁ ין ֹּבִ ִֹאיְך ָֹוואְרן ֹ'ָגאר־ֹ–! ָֹנאְך ין ֹּבִ ִֹאיְך אּון
ֹצּוֹֹ,יּוְנג' ן ָֹאְנֶגעהֹויּבְ ט ְ ָֹגאְרִניש  ָֹנאְך ָֹהאּב ִֹאיְך אּון

ן' ייֶער־ַאְלט'ֹ–!ֹ'ֶלעּבְ יןָֹפאְרטֹ'זֵּׁ טִֹאיְךֹֹ–ֹ!אּוןֹּבִ ְ אּוןִֹניש 
ייןָֹזאגָֹדאס ָמה'ֶֹדערֹויףָנארִֹאיְךָֹהאּבַֹאֹ'ַהֹֹ,ַאלֵּׁ פּוןֹֹ:ְסּכָ

ייְלןֹֹן[אּו]ֹ–ֹ!ֶדעםֹ'ְגרֹויְסן־ָאְדֶלער' ִאיְךֶֹוועלַֹאייְךֶֹדעְרצֵּׁ
ה" ֹ!ַאַֹמֲעש ֶ

עְטֶלער'( ר[ַאֶהעז ִּביס ַאֶלע])ָדאס  ִליְנֶדער־ב ֶ ֹ!ֶרעְדט ַאְלץ ֶדער 'ב ְ

ןֹאֹויףַֹאַסאְךֹֹ[בת או  ] ְ ַאָמאלֶֹזעֶנעןֶֹגעַגאְנֶגעןֶֹמעְנְטש 
ֹאוֹֹ יְפן, ִ ַֹיםש  ֶֹדעם ֹ'רּוַח־ְסָעָרה'ֹֹ–ֹ!יף ַֹא ֶֹגעקּוֶמען ִאיז

ֶרעם־ִוויְנט'( טו  ְ : ַא 'ש  יְפןֹ!)ְדַהְיינו  ִ ָראְכןִֹדיֹש  ֹ–ֹ!אּוןָֹהאטֹצּוּבְ
ןֶֹזעֶנעןִֹניצּולֶֹגעָוואְרן ְ ֹ!אּוןִֹדיֶֹמעְנְטש 

ןֶֹגעקּוֶמעןֹצּוַֹאֹ'טּוֶרעם' ְ ייֹֹ–ֹ!ֶזעֶנעןִֹדיֶֹמעְנְטש  ֶזעֶנעןֹזֵּׁ
ֹאֹוי ֹ'טּוֶרעם'ַארֹויף ֶֹדעם ָֹדאְרטֹֹ!ף ן ָֹהאּבְ יי ֹזֵּׁ אּון

ֹ'ַמֲאָכִלים'ֹ:ֶגעפּוֶנען יי ֶֹעְרלֵּׁ ָקאֹות'ֹ!ַאֶלע ְ ֹ'ַמש  אּוןֹֹ!אּון
ים' ִ אַדאְרףֹ!'ַמְלּבּוש  אּוןְֹס'ִאיזָֹדאְרְטןֹֹ–ֹ!אּוןָֹוואסְֹמ'ּבַ

ל־טּוב' ֹ'ּכָ ֶֹדערֹֹ!ֶגעֶווען ִֹאין ָֹוואס ֲענּוִגים' ֹ'ּתַ ַֹאֶלע אּון
ֹ!ֶוועְלט
ֹ ן ָֹזאלָֹהאּבְ ִֹאיְטֶלעֶכער ֹ"ַאז ָֹאְנֶגערּוְפן: ִֹזיְך יי זֵּׁ

ָֹוואסֶֹערֶֹגעֶדעְנְקטָֹנאְךֹ ה', ֹ'ַאְלֶטע־ַמֲעש ֶ ַֹא ייְלן ֶדעְרצֵּׁ
רֹון' ְטןֹ'ִזּכָ ְ ְדַהְיינּו:ָֹוואסֶֹערֶֹגעֶדעְנְקט,ֹֹ–ֹ!פּוןֶֹדעםֶֹעְרש 

רֹון'" ןֶֹדערֹ'ִזּכָ ייִֹאיםָֹאְנֶגעהֹויּבְ ֹ!ִזיְנטְֹס'ָהאטִֹזיְךֹּבַ
ֹ ֹ'יּוְנֶגע'ִאיז ֹאּון ֹ'ַאְלֶטע' ֶֹגעֶווען ֶֹמעןֹֹ–ֹ!ָדאְרְטן ָהאט

ְֹס'ֶגעֶוועןֹ ָֹוואס ן' ֹ'ְגֶרעְסְטן־ָזקֵּׁ ֶֹדעם ֶֹגעֶווען ד ְמַכּבֵּׁ
יי ןֹזֵּׁ ְ ייְלןֹ:ְצִוויש  ְטןֶֹדעְרצֵּׁ ְ ֹ!ַאזֶֹערָֹזאלֹצּוםֶֹעְרש 

ֹ ָֹאְנֶגערּוְפן ִֹזיְך ֶֹער : ֶדער 'ֶעְלְטְסֶטער־ָזֵקן'(ָהאט :ֹ)ְדַהְיינו 
ייְלן"ָוואסֹ ִאיְךֶֹגעֶדעְנקָֹנאְך,ֹֹ–ֹ?!ָזאלִֹאיְךַֹאייְךֶֹדעְרצֵּׁ

ֶֹדערֹ ֹפּון עֶלע' ֹ'ֶעּפֶ ָֹדאס ִניְטן ְ ֶגעש  ָֹאּפְ ְֹמ'ָהאט ַאז
ֹ!'ְצַווייג'"

ָֹזאְגט ֶֹער ָֹוואס ַטאֶנען ְ ַֹפאְרש  ט ְ ִֹניש  ייֶנער ֹקֵּׁ ֹ–ֹ!ָהאט
ֹ ִמיר ְ ייֹֹ]ָנאר[לּוש  ֹזֵּׁ ן ָֹהאּבְ ַֹחָכִמים, ֶֹגעֶווען ָֹדאְרט ְס'ִאיז

ֶֹגע ֹ"ָאַווא ַֹאְלֶטעֹ]ָאַהא[ָזאְגט: ַֹגאְנץ ַֹא ִֹאיז ָֹדאס ,
ה" ֹ!ַמֲעש ֶ

ן',ֹ ֹ'ַאְנֶדעְרן־ָזקֵּׁ ֶֹדעם ֶֹגעֶווען ד ְֹמַכּבֵּׁ ֶֹדעְרָנאְך ֶֹמען ָהאט
ְטן ְ ֶֹעְרש  ֶֹדעם ֹפּון ֹיּוְנֶגער ֶֹגעֶווען ִֹאיז ֶֹער ֶֹערֹֹ:ָוואס ַאז

ייְלן ֹ!ָזאלֶֹדעְרצֵּׁ
:ֹ"ָאטָֹדאסִֹאיזָֹאְנֶגערּוְפןֹ'ַאְנֶדעֶרער'ִזיְךֶֹדערֹֹ[רעֶ ]ָהאטֹ

ֹ ה'? ֹ'ַאְלֶטע־ַמֲעש ֶ ְנֶדעְרט ַא ֹון ִווי ֵאייֶנער ַפאְרוואו  )ִמיט ַא ָלש 

הֹע[ָדאִזיגֶ ]ִדיֹֹ[אֹויְך]ִאיְךֶֹגעֶדעְנקֹֹ–!ִֹזיְך( אּוןִֹאיְךֹֹ–ֹ!ַמֲעש ֶ
ֹ ָֹנאְך ֹֹ:ֲאִפילוֹֹּ[אֹויְך]ֶגעֶדעְנק ָֹהאטֹֹן[ֶווע]ַאז ֹ'ֶלעְכט ָדאס

ֶרעְנט'" ֹ!ֶגעּבְ
ֹ ָֹדאס ֹ"ָאט ָֹאְנֶגערּוְפן: ָֹדאְרט ִֹזיְך יי ֹזֵּׁ ן ַֹאָֹהאּבְ ָֹנאְך ִאיז

ֶטער'" ְ ֹ'ֶעְרש  ֶֹדער ֹפּון ה' ְֹס'ִאיזֹֹ–ֹ!'ֶעְלֶטעֶרע־ַמֲעש ֶ אּון
ֶֹגעֶווען,ָֹוואסֶֹדערֹ'ַאְנֶדעֶרער'ִֹאיזִֹזיְךֹ ייַֹאִֹחידּוש  ייֹזֵּׁ ּבַ
ֶֹדעםֹ ֹפּון ה' ֹ'ֶעְלֶטעֶרע־ַמֲעש ֶ ֶֹגעֶדעְנְקטַֹא ֹאּון 'יּוְנֶגער',

ְטן' ְ ֹ!'ֶעְרש 
דֹ ן'ֶדעְרָנאְךָֹהאטֶֹמעןְֹמַכּבֵּׁ ַאזֹֹ:ֶגעֶוועןֶֹדעםֹ'ְדִריְטן־ָזקֵּׁ

ייְלן ֶֹדעְרצֵּׁ ָֹזאל ָֹנאְךֹֹ–ֹ!ֶער ִֹאיז ֹ'ְדִריֶטער' ֶֹדער אּון
ֶֹגעֶווען ָֹאְנֶגערּוְפן:ֹֹ–ֹ!'יּוְנֶגער' ִֹזיְך ָהאטֶֹדערֹ'ְדִריֶטער'



 

 

ָֹגארֹ ִֹזיְך ְֹס'ָהאט ַֹאז ֲֹאִפילּו, ָֹנאְך ֶֹגעֶדעְנק "ִאיְך
ְנָין'ֹפּוןֶֹדער ןֶֹדערֹ'ּבִ ִרי'ָֹהאטָֹֹאְנֶגעהֹויּבְ ִרי',ַֹאזִֹדיֹ'ּפְ 'ּפְ

ִרי'" ןֹצּוֶֹוועְרןַֹאֹ'ּפְ ֹ!ָגארָֹאְנֶגעהֹויּבְ

ַֹאֹ ָֹנאְך ִֹזיְך ִֹאיז ֹ"ָדאס ָֹדאְרט: ָֹאְנֶגערּוְפן ִֹזיְך יי ֹזֵּׁ ן ָהאּבְ
ה" ֹ!ֶעְלֶטעֶרעַֹמֲעש ֶ

ן'ָֹאְנֶגערּוְפן,ָֹוואסֹ ֶדעְרָנאְךָֹהאטִֹזיְךֶֹדערֹ'ֶפעְרֶדער־ָזקֵּׁ
ֶגערֶֹגעֶווען:ֹ"ִאיְךֶֹגעֶדעְנקָֹנאְךֲֹאִפילּו,ֶֹערִֹאיזָֹנאְךֹיּונְֹ

ְֹמ'ָזאלְֹפַלאְנְצןִֹדיֹ ַאזְֹמ'ָהאטֶֹגעִפיְרטָֹדאסֹ'ֶקעְרְנְדל',
ִרי'" ֹ!'ּפְ

ָֹנאְךֹ ָֹוואסֶֹערִֹאיז ָֹאְנֶגערּוְפן, ֶֹדערֹ'ִפיְפֶטער' ָהאטִֹזיְך
',ֹיּוְנֶגערֶֹגעֶווען:ֹ"ִאיְךֶֹגעֶדעְנקָֹנאְךֲֹאִפילּו,ִֹדיֹ'ֲחָכִמים

ןֹאֹויְסֶגעְטַראְכטָֹדאסֹ'ֶקעְרְנְדל'" ייָֹהאּבְ ֹ!ָוואסֹזֵּׁ

ֹ'יּוְנֶגער'ֹ ָֹנאְך ָֹוואסֶֹערִֹאיז ֹ'ֶזעְקְסֶטער', ֶֹדער ָהאטִֹזיְך
ֶֹדעםֹ ֲֹאִפילּו, ָֹנאְך ֶֹגעֶדעְנק ֹ"ִאיְך ָֹאְנֶגערּוְפן: ֶגעֶווען,
ַֹאַרייןֹ ִֹאיז ֹ'ַטַעם' ֶֹדער ייֶדער ֹאֵּׁ ִרי', ֹ'ּפְ ֶֹדער ֹפּון 'ַטַעם'

ִרי'"ִֹאין ֹ!ֶדערֹ'ּפְ

ֶֹגעֶדעְנקֹ ֹ"ִאיְך ָֹאְנֶגערּוְפן: עֶטער' ֹ'ִזיּבֶ ֶֹדער ִֹזיְך ָהאט
ֶֹדערֹ ייֶדער ֹאֵּׁ ִרי', ֹ'ּפְ ֶֹדער ֹפּון יַח' ֹ'רֵּׁ ֶֹדעם ֲֹאִפילּו, ָנאְך

ִרי'" יַח'ִֹאיזַֹאַרייןִֹאיןֶֹדערֹ'ּפְ ֹ!'רֵּׁ

ָהאטִֹזיְךֶֹדערֹ'ַאְכֶטער'ָֹאְנֶגערּוְפן:ֹ"ִאיְךֶֹגעֶדעְנקָֹנאְךֹ
ֲֹאִפֹ ֹ'ַמְרֶאה' ִֹדי ִֹדיֹֹ]אֹויְסקּוק[ילּו, ייֶדער ֹאֵּׁ ִרי', ֹ'ּפְ ֶֹדער פּון

ִרי'" ֹ!'ַמְרֶאה'ִֹאיזַֹארֹויףֹאֹויףֶֹדערֹ'ּפְ

ֹ'ִקיְנד'ֹ ַֹא ָֹגאר ֶֹגעֶווען ֶֹדעָמאְלט ָֹנאְך ין ֹּבִ ִֹאיְך "אּון
עְטֶלער', ָוואס ֶער ֶדעְרֵצייְלט ָדאס ַאְלץ( ִליְנֶדער־ב ֶ : ֶדער 'ב ְ ֹ!)ְדַהְיינו 

ָֹדאְרטֶֹגעֶווען"אֹ– ֹאֹויְך ין ֹּבִ ִֹאיְך ִֹמיְךֹֹ–ֹ!ּון ִֹאיְך ָהאּב
ֶֹגעֶדעְנקִֹדיַֹאֶלעֹ ִֹאיְך יֹותֹע[ָדאִזיגֶ ]ָאְנֶגערּוְפן: אּוןֹֹ!ַמֲעש ִ

ט'" ְ ֹ!ִאיְךֶֹגעֶדעְנקֹ'ָגאְרִניש 

ייִֹזיְךָֹאְנֶגערּוְפן:ֹ"ָאטָֹדאסִֹאיזַֹאַֹגאְנץֹ'ַאְלֶטע־ ןֹזֵּׁ ָהאּבְ
ַֹאֶלע" ֹפּון ֶֹעְלֶטער ה', ַֹאֹֹ–ֹ!ַמֲעש ֶ יי ֹזֵּׁ יי ֹּבַ ְֹס'ִאיז אּון

ֶֹגעֶווען ָוואסָֹדאסֹ'ִקיְנד'ֶֹגעֶדעְנְקטֶֹמערֹֹ:ְגרֹויסִֹחידּוש 
ֹ!פּוןַֹאֶלע

ְֹגרֹויֶסערֹֹ[גת או  ] ַֹא ָֹאְנֶגעקּוֶמען ִֹאיז ֶדעְרַווייל
ֹ'טּוֶרעם',ֹ ֶֹדעם ֹאֹויף ט ָֹאְנֶגעְקַלאּפְ ָֹהאט ֹאּון 'ָאְדֶלער',

ֹ"ֶהֹ ֶֹגעָזאְגט: יי ֹזֵּׁ ֹצּו ָֹהאט ֶֹער ַֹזייןֹאּון ֹצּו ֹאֹויף עְרט
ֹ ֹאּום ַֹאייְך ֶֹקעְרט ַֹאייֶעֶרעֹֹ]צּוִריק[ָאִריֶמעַלייט, צּו

ֹ!'אֹוְצרֹות',ֹאּוןֹנּוְצטִֹמיטַֹאייֶעֶרעֹ'אֹוְצרֹות'"

ייןֹ ַֹארֹויְסגֵּׁ ָֹזאְלן יי ֹזֵּׁ ֹ"ַאז ֶֹגעָזאְגט: יי ֹזֵּׁ ֹצּו ָֹהאט ֶֹער אּון
ֹ ֹ'ֶעְלֶטער' ָֹנאְך ֹ'ֶעְלֶטער' ֹ'טּוֶרעם', ֶֹדעם ֶווערֹֹ–פּון

יין"ְסֹ ֹ!'ֶעְלֶטער,ָֹזאלְֹפִריֶערַֹארֹויְסגֵּׁ

ייַֹאֶלעַֹארֹויְסֶגענּוֶמעןֹפּוןֶֹדעםֹ'טּוֶרעם' ֹ–ֹ!ָהאטֶֹערֹזֵּׁ
ַֹארֹויְסֶגענּוֶמען ֹ'ִקיְנד' ָֹדאס ֹ'ְפִריֶער' ֶֹער ָוואְרןֹֹ!ָהאט
ַֹאֶלע יי ֹזֵּׁ ֹפּון ֹ'ֶעְלֶטער' ִֹזיְך ֶֹער ִֹאיז ֶֹאֶמת, אּוןֹֹ–ֹ!צּום

ֶֹגעוֶֹ ֹ'יּוְנֶגער' ְֹס'ִאיז ֹ'ְפִריֶער'ֶֹווער ִֹאים ֶֹער ָֹהאט וען,
ֹ!ַארֹויְסֶגענּוֶמען

ֹסֹוף'ֹ ֹ'צּום ָֹגאר ֶֹער ָֹהאט ן', ֹ'ֶעְלְטְסְטן־ָזקֵּׁ ֶֹדעם אּון
ֹ'יּוְנֶגער',ֹֹ–ֹ!ַארֹויְסֶגעִפיְרט ֶֹגעֶווען ְֹס'ִאיז ֶֹווער ָוואְרן

ְנֶגער', ָהאט ֶער ִֹאיזִֹזיְךֶֹגעֶוועןֹ'ֶעְלֶטער'ֶֹדער )ָוואְרן ָוואס 'יו 

ה' ֶדעְרֵצייְלט(ִזיְך ַאְלץ  ֶֹדערֹֹ–ֹ!ַא 'ֶעְלֶטעֶרע־ַמֲעש ֶ אּון
ייֹ ֹזֵּׁ ֹפּון ֹ'יּוְנֶגער' ֶֹגעֶווען ִֹאיז ֶֹדער ן', 'ֶעְלְטְסֶטער־ָזקֵּׁ

ֹ!ַאֶלע
ָֹאְנֶגערּוְפן:ֹ יי ֹזֵּׁ ֹצּו ֹ'ְגרֹויֶסער־ָאְדֶלער' ֶֹדער ִֹזיְך ָהאט
יֹות,ָֹוואסִֹדיֹ ַֹזייןִֹדיַֹאֶלעַֹמֲעש ִ ש  "ִאיְךֶֹוועלַֹאייְךְֹמַפרֵּׁ

ייְלט"ַאֶלֹ ןֶֹדעְרצֵּׁ ֹ!עָֹהאּבְ
ַֹאזֹ ָֹנאְך, ֶֹגעֶדעְנְקט ֶֹער ֹ"ַאז ייְלט: ֶֹדעְרצֵּׁ ָֹהאט ֶדער
עֶלע'ֹפּוןֶֹדערֹ'ְצַווייג'" ִניְטןָֹדאסֹ'ֶעּפֶ ְ ֶגעש  ֹ!ְמ'ָהאטָֹאּפְ

ֶֹערֹ– ייְנט ָֹנאְךֹֹ[זאַ ]ֹ:[טֶדעְרִמי ןָזאגְ  צּו]ֹמֵּׁ ֶֹגעֶדעְנְקט ֶער
ל' ָֹנאּפְ ֶֹדעם ִניְטן ְ ֶגעש  ֹ'ָאּפְ ִֹאים ְֹמ'ָהאט ַֹאז ֹ!ֲאִפילּו,

לֹוַמר ף ִווי ֶער )כ ְ יכ ֶ : ֲאִפילו  ָדאס ָוואס ִמיט ִאים ָהאט ִזיְך ֶגעָטאן, ת ֵ

ל'  ְ ִניְטן ֶדעם ָנאפ  ְ ֶגעש  ְ ֹויְרן ֶגעָוואְרן, ַאז ְמ'ָהאט ִאים 'ָאפ   –ִאיז ֶגעב 

ֹ.(!ֲאִפילו  ָדאס ֶגעֶדעְנְקט ֶער אֹויךְ 
ֹ"ֶערֹ ֶֹגעָזאְגט: ָֹהאט ֶֹער ָֹוואס ַֹאְנֶדעֶרער, ֶֹדער אּון

ָֹהאטֶֹגעֶדעְנְקֹ ֹ'ֶלעְכט ָֹדאס ַֹאז ֲֹאִפילּו, ָֹנאְך ט
ֶרעְנט'" ֶֹערֹ–ֹ!ֶגעּבְ ייְנט ֶערֹֹ[זאַ ]ֹ:[טֶדעְרִמי ןָזאגְ  צּו]ֹמֵּׁ

ָֹוואסֹ ִעיּבּור, ֹּבְ ֶֹגעֶווען ִֹאיז ֶֹער ַֹאז ָֹנאְך, ֶגעֶדעְנְקט
ֶֹלעְכטֹאֹויףֶֹדעםָֹקאּפֹ ֶרעְנטַֹא )ָוואְרן ַאזֹוי ֹ!ֶדעָמאְלטֹּבְ

ֵטייט ִאין ֶדער ְגָמָרא  ְ ז ָדאס ִקיְנד ִאיז : "ַאז ֶדעָמאְלט ַא )ִנָדה ל:(ש 

ֶרעְנט ַא ֶלעְכט אֹויף ַזיין  ֹויְך, ֶדעָמאְלט ב ְ ֶטער ִאין ב  יי ֶדער מו  ב ַ

' " ְוכו  ֹ.(!ָקאפ 
ֶֹגעֶדעְנְקטֹ ֶֹער ֹ"ַאז ֶֹגעָזאְגט: ָֹהאט ֶֹער ָֹוואס ֶֹדער אּון

ִרי'" ןֹצּוֶֹוועְרןַֹאֹ'ּפְ ֹ–ֹ!ָנאְךֲֹאִפילּו,ַֹאזְֹס'ָהאטָֹאְנֶגעהֹויּבְ
ֲֹאִפילּו,ֶֹערֹגֶֹֹז[אַ ]ֹ:ט[ֶדעְרִמין ָזאגְ  צּו]ָֹדאסִֹאיז עֶדעְנְקטָֹנאְך

ַֹאזֹ ֶֹדעָמאְלט ֶֹוועְרן, ֹצּו ן ָֹאְנֶגעהֹויּבְ ָֹהאט ֹגּוף ַֹזיין ִווי
אְפןֹצּוֶֹוועְרן ַ אש  טָֹנארָֹאןֹּבַ ייּבְ ֹ!ָדאסִֹקיְנדֹהֵּׁ

ְֹמ'ָהאטֹ ַֹאז ֹ"ֶדעָמאְלט, ָֹנאְך: ֶֹגעֶדעְנְקט ֶֹדער אּון
ִרי' ֹ'ּפְ ִֹדי ְֹפַלאְנְצן ֹצּו ָדאסֹֹ–ֹ!"ֶגעִפיְרטָֹדאסֹ'ֶקעְרְנְדל'

ִוויִֹדיֹֹ:ֶערֶֹגעֶדעְנְקטָֹנאְךֲֹאִפילוֹֹּז[אַ ]ֹ:ט[ֶדעְרִמין ָזאגְ  צּו]ִֹאיז
ְךֶֹגעָוואְרן ַ הִֹאיזִֹנְמש  ֹ!ִטּפָ

ןֹ ייָֹהאּבְ ָֹוואסֹזֵּׁ ֹ'ַחָכִמים', אּוןֶֹדערֶֹגעֶדעְנְקטָֹנאְך:ֹ"ִדי
ֹ'ֶקעְרְנְדל'" ָֹדאס ֶֹערֹ–ֹ!אֹויְסֶגעְטַראְכט ייְנט ן ָזאגְ  צּו]ֹמֵּׁ



 

 

ֲֹאִפילוֹֹּז[אַ ]ֹ:ט[ֶדעְרִמי הֹֹ:ֶערֶֹגעֶדעְנְקטָֹנאְך ִֹטּפָ ִֹדי ִאיזַֹאז
ֹ!ָנאְךֶֹגעֶוועןִֹאיןֹֹמַחֹ

 צּו]ָֹדאסִֹאיזֹ–ֹ!אּוןֶֹדערֶֹגעֶדעְנְקטָֹנאְך:ֹ"ֶדעםַֹטַעם'"

'ֹ:[ָנאְךט ֶגעֶדעְנקְ ר עֶ  זאַ ]ֹ:ט[ֶדעְרִמין ָזאגְ  ֹ!ָדאסֹ'ֶנֶפש 

ֹ ֹ[ֶדער ֶגעֶדעְנְקט ָנאְך]אּון :"ֹ יַח"ֶדער ֹֹ–ֹ!רֵּׁ ִֹאיז ן ָזאגְ  צּו]ָדאס

ֹ!ֶדערֹ'רּוַח':ֹ[ֶער ֶגעֶדעְנְקט ָנאְך ֲאִפילּו זאַ ]ֹ:ט[ֶדעְרִמי

ֹ ֹ[ֶדער ֶגעֶדעְנְקט ָנאְך]אּון :"ֹ ֹֹ–ֹ!ַמְרֶאה"ִדי ִֹאיז ן ָזאגְ  צּו]ָדאס

ָמה':ֹ[ֶער ֶגעֶדעְנְקט ָנאְך ֲאִפילּו זאַ ]ֹ:ט[ֶדעְרִמי ָ ֹ!ִדיֹ'ְנש 

ֶֹגעֶדעְנְקטֹ ֹ"ֶער ֶֹגעָזאְגט: ָֹהאט ִֹקיְנד ָֹדאס אּון
ט'"'ָגאְרֹ ְ ַֹאֶלעֹ–ֹ!ִניש  יי ֹזֵּׁ ֹפּון ֹ'ְגֶרעֶסער' ִֹאיז ֶֹער ֹ,ָוואְרן

 ָנאְךז ִאי'סְ ]ָוואסְֹס'ֶגעֶוועןַֹפארֹֹ:אּוןֶֹערֶֹגעֶדעְנְקטֲֹאִפילוֹּ

ָמה'ֹן[ֶגעֶווע ָ ',ֹ'רּוַח',ֹּו'ְנש  ֹ!['טָגאְרִנישְ ' – ן'ַאִין 'פּוה ְּבִחינָ י דִ ]ֹ'ֶנֶפש 

ֹ ֶֹגעֶדעְנְקטֹֹ]ֶדעִריֶּבער[ְדרּום ֹ"ֶער ֶֹגעָזאְגט: ֶֹער ָהאט
ט'" ְ לֹוַמר: ֶער ֶגעֶדעְנְקט ָנאְך ַא ֹ!'ָגאְרִניש  ט" )כ ְ ְ ז "ְס'ָגאְרִניש 

, ָוואס ָדאְרט ָהאט ִזיְך ֶגעָטאן, ָוואס  – !ֶגעֶווען ֶגעֶדעְנְקט ֶער ֲאִפילו 

ן ַאֶלע( ֹ!ָדאס ִאיז ֶהעֶכער פו 

ֶֹגעָזאְגט:ֹ יי ֹזֵּׁ ֹצּו ָֹהאט ֹ'ְגרֹויֶסער־ָאְדֶלער' ֶֹדער אּון
ֹ ֹאּום ַֹאייְך יְפן'ֹ]צּוִריק["ֶקעְרט ִ ֹ'ש  ַֹאייֶעֶרע ָדאסֹֹ–ֹצּו

ַֹאֹ ֶֹזעֶנען ֹ'גּוִפין' ֶֹזעֶנעןֹ]ּגּוִפים: ֶקעְרֶפעְרס[ייֶעֶרע יי ֹזֵּׁ ָֹוואס ,
ָראְכןֶֹגעָוואְרן ייֶֹוועְלןִֹוויֶדערֶֹגעּבֹויֶעטֶֹוועְרןֹ–ֹצּוּבְ ֹ!זֵּׁ

יי"ֹ]צּוִריק[ַהייְנטֶֹקעְרטַֹאייְךֹאּוםֹֹ– אּוןֶֹערָֹהאטֹֹ–ֹ!צּוֹזֵּׁ
ט ְ עְנְטש  ייֶֹגעּבֶ ֹ!זֵּׁ

ם 'ב ְ אּוןֹצּוִֹמירֹ : צו  עְטֶלער' ָוואס ֶער ֶדעְרֵצייְלט )ְדַהְיינו  ִליְנְדן־ב ֶ

: ֶדער 'ְגרֹויֶסער־ָאְדֶלער'(,ָֹהאטֶֹערֶֹגעָזאְגטָֹדאס ַאְלץ( :ֹ)ְדַהְיינו 
יְזטַֹאזֹוי־ִוויִֹאיךְֹ ָוואְרןֹֹ–ֹ!"דּוֹקּוםִֹמיטִֹמיר,ָֹוואְרןֹדּוֹּבִ

ייֶער־ַאְלט' יְזטֹ'זֵּׁ ֹּבִ ֹ'ָגאר־יּוְנג'ֹ!דּו ָֹהאְסטֹֹ–ֹ!אּון ֹדּו אּון
ןָֹנאךְֹ ֶֹלעּבְ ֹצּו ן ָֹאְנֶגעהֹויּבְ ט' ְ יְזטֹֹ!'ָגאְרִניש  ֹּבִ ֹדּו אּון

ייֶער־ַאְלט' ֹ'זֵּׁ ַֹאזֹויֹ–ֹ!ָפאְרט ֹאֹויְך ין ֹּבִ ִֹאיְך ָוואְרןֹֹ!אּון
ייֶער־ַאְלט' יןֹ'זֵּׁ יןָֹנאְךֹ'ָגאר־יּוְנג'"ְֹוכּו'ֹ!ִאיְךֹּבִ ֹ!אּוןֹּבִ

ֹֹ[דת או  ] ָמהֹ:]קּוְמט אֹויס[ִנְמָצא ֹ'ַהְסּכָ ַֹא ִֹאיְך ֹפּוןָֹהאּב '
ֹ'ְגרֹויְסן־ָאְדֶלער' ייֶער־ַאְלט'ֹ:ֶדעם ֹ'זֵּׁ ין ֹּבִ ִֹאיְך אּוןֹֹ!ַאז

ְֹוכּו' ֹ'ָגאר־יּוְנג' ין ָנהֹֹ–ֹ!ּבִ ַמּתָ ֹּבְ ַֹאייְך ִֹאיְך עְנק ֶ ֹש  ַהייְנט
אְנק' ַ ה־ֶגעש  ָ ֹ'ְדָרש  ֹ'ַאזֹוי־"ֹ:ְגמּוָרה ַֹזיין ָֹזאְלט ִֹאיר ַאז

ֹ"!ַאְלט'ִֹוויִֹאיךְֹ

ְֹגרֹויֶסֹ ַֹא ֶֹגעָוואְרן ָֹדאְרט ְמָחהִאיז ֹש ִ ַֹאֹֹ!ע ייֶער ֹזֵּׁ אּון
ייֶלעְךֶֹגעֶוועןֹ–ֹ!ְגרֹויֶסעֶֹחְדָוה ייֶערְֹפרֵּׁ ייֶֹזעֶנעןֹזֵּׁ ֹ!אּוןֹזֵּׁ

 

ֶרק ] ֵּ וייְט  [דפ  ער 'ֶדע – גָטא ןְצוֵּ יב ֶ עְטֶלערטו   ר'־ב ֶ
י־ֹ[את או  ] ְבַעת־ְימֵּׁ ִ ֹ'ש  ֹפּון ֹ'ַאְנֶדעְרן־ָטאג' ֶֹדעם ִאין

ה'ֹ ּתֶ ְ ןִֹזיְךִֹדיֹ'ָחָתן־ּכַֹֹ–ַהִמש  ֹ:ָלה'ִֹוויֶדערֶֹדעְרַמאְנטָהאּבְ
ַֹאֹ ֶֹגעֶווען ִֹאיז ֶֹער ָֹוואס עְטֶלער', ֹ'ּבֶ ַֹאְנֶדעְרן ֶֹדעם ִאין

ער' ייְֹמַחֶיהֶֹגעֶווען,ֹאּוןָֹהאטֹֹ–ֹ!'טֹויּבֶ ָוואסֶֹערָֹהאטֹזֵּׁ
ןֹ ייֶֹגעֶגעּבְ רֹויט'זֵּׁ ֹ!'ּבְ

עְנְקט:ֹ"ִוויֶֹנעְמטֶֹמעןֹ וייְנטֹאּוןֶֹגעּבֶ ןֶֹגעוֵּׁ ייָֹהאּבְ ֹזֵּׁ אּון
ָֹהאטֹאּוְנזָֹֹדאַֹאֶהער ָֹוואסֶֹער עְטֶלער', ן־ּבֶ ֶדעםֹ'טֹויּבְ

ְֹמַחֶיהֶֹגעֶווען".

ֹֹ!ֶדעְרַווייל ִֹאים ָֹנאְך עְנְקט ֶֹגעּבֶ ַֹאזֹוי ן ָֹהאּבְ יי ֹזֵּׁ ֹ–ִווי
יןָֹדא" ֹ–ֹ!ֶדעְרַוויילֹקּוְמטֶֹערַֹאַריין,ֹאּוןָֹזאְגט:ֹ"ִאיְךֹּבִ

ייַֹארּוְמֶגעַפאְלן ייֶֹגעֹ!אּוןִֹאיזֹאֹויףֹזֵּׁ טאּוןָֹהאטֹזֵּׁ ְ ֹ!קּוש 
עְנקִֹאיְךַֹאייְךֹֹ– ֶ ייֶֹגעָזאְגט:ֹ"ַהייְנטֹש  אּוןֶֹערָֹהאטֹצּוֹזֵּׁ

ָנה ַמּתָ ַאזִֹאירָֹזאְלטַֹזייןַֹאזֹוי־ִוויִֹאיְך,ַֹאזִֹאירָֹזאְלטֹֹ:ּבְ
ים־טֹוִבים'ֹ ן,ַֹאזֹויַֹאֹ'ַחּיִ ן(ֶלעּבְ ט ֶלעב ְ לֹוַמר: ַא גו  ,ַֹאזֹוי־ִוויֹ)כ ְ

ֹ!"ִאיךְֹ

ִֹאי ָֹהאּב ְֹפִריֶער ֶֹדעְרִמיטָוואְרן ט ְ עְנְטש  ֶֹגעּבֶ ַֹאייְך ֹ–ֹ!ְך
ָנהֹ ַמּתָ ֹּבְ ים־טֹוִבים', ֹ'ַחּיִ ַֹמיין ַֹאייְך ִֹאיְך עְנק ֶ ֹש  ַהייְנט

אְנק' ַ ה־ֶגעש  ָ ֹ!ְגמּוָרהֹ'ְדָרש 

ייְנט ֹמֵּׁ ֹ'טֹויּב'ֹ:ִאיר ין ֹּבִ ִֹאיְך ט־ֹ–ֹ!ַאז ְ ֹ'ָגאְרִניש  ין ֹּבִ ִאיְך
ִֹמיֹ–ֹ!טֹויּב' יי ֹּבַ ְֹטֶרעְפט ֶֹוועְלט, ַֹגאְנֶצע ִֹדי רָֹנאר

ייֶערֹ'ִחָסרֹון' טָֹאן,ַֹאזִֹאיְךָֹזאלֶֹהעְרןֹזֵּׁ ְ ֹ!ָגאְרִניש 

ַֹאֶלעֹ ֶֹזעֶנען ֶֹוועְלט, ֶֹדער ֹפּון ַֹאֶלעֹ'קֹולֹות' ָֹגאר ָוואְרן
ֹ'ֶחְסרֹונֹות' ֹפּון ַרייטֹאֹויףֹֹ–ֹ!ָנאר ְ ֹש  ִֹאיְטֶלעֶכער ָוואְרן

ֹ'ִחָסרֹון' ָֹאּפֹֹ!ַזיין ייטִֹאים ְֹס'גֵּׁ ָֹוואס ֶֹדעם ֹאֹויף ְֹדַהְיינּו:
ֹ![סֶעֶפעם ִאיט ֶפעלְ 'סְ ]

ְמחֹות'ֹפּוןֶֹדערֶֹוועְלט,ֶֹזעֶנעןַֹאֶלעֹאוֹּ ןֲֹאִפילּוַֹאֶלעֹ'ש ִ
ֹ'ֶחְסרֹונֹות' ֹפּון ֶֹדעםֹֹ–ֹ!ָנאר ֹאֹויף ִֹזיְך ייְדט ְֹמ'ְפרֵּׁ ָוואס

ֶגעַגאְנֶגען ָֹאּפְ ִֹאים ְֹס'ִאיז ,ֹ[טֶגעֶפעלְ ס ֶעֶפעם ִאיט ָהא'סְ ]ָֹוואס
ֶגעַגאְנֶגען. ֹאּוןַֹהייְנטָֹהאטֶֹערָֹדאסָֹוואסְֹס'ִאיזִֹאיםָֹאּפְ

ייִֹמירְֹטֶרעְפטִֹדיֹ טָֹאןאּוןֹּבַ ְ ַאזֹֹ:ַגאְנֶצעֶֹוועְלטָֹגאְרִניש 
ייֶערֹ'ִחָסרֹון' ָוואְרןִֹאיְךֶֹלעּבַֹאזֹויַֹאֹֹ–ֹ!ִאיְךָֹזאלֶֹהעְרןֹזֵּׁ

ֹ'ִחָסרֹון'ֹ ּום ֹש  ַֹקיין ָֹגאר ְֹס'ָהאט ָֹוואס ים־טֹוִבים', 'ַחּיִ
ט ְ ֹ!ִניש 

ים־ ָמה'ֶֹדערֹויף,ַֹאזִֹאיְךֶֹלעּבֹ'ַחּיִ אּוןִֹאיְךָֹהאּבַֹאֹ'ַהְסּכָ
ירּות'פּוןֹֹ:טֹוִבים' ִ ֹ!ֶדערֹ'ְמִדיָנהֹפּוןֲֹעש 

ֹ ים־טֹוִבים' ֹ'ַחּיִ ַֹזיין ִאיזֹֹ['טֹויֶּבער־ֶּבעְטֶלער'ן ָדאִזיגְ ם פּוֶנע]אּון
ֹֹז[אַ ]ֹ:ֶגעֶווען ֶֹגעֶגעְסן ָֹהאט רֹויט'ֶער ֶֹגעְטרּוְנְקןֹֹ!'ּבְ אּון

ֹ!'ַוואֶסער'



 

 

[ 

 אויף ספורי מעשיות בחינה
פון די זיבן בעטלירס –( 2די דרייצנטע מעשה )

וואס האט דער בלינדער בעטלער געגעבן אלס  .א
 דרשה געשאנק?

 א שיינע הויז 
 ער יאז זיי זאלן זיין אזוי אלט וו 
 א גרויסע פארמעגן 

 פארוואס האט דער בעטלער אויסגעזען בלינד? .ב
 דווייל ער איז באמת געווען בלינ 
  ווייל ער איז געווען אלט און האט שוין

 נישט געקענט גוט זעהן
 ווייל ער קוקט נישט אין דער וועלט 

 וואס איז דער בלינדער בעטלער געווען ? .ג
  זייער אלט 
  בכלל נישט אנגעהויבן צו לעבן –נג יוגאר 
 ביידע תשובות זענען ריכטיג 

 וואס האט געדענקט דער גרעסטער זקן? .ד
 ניטן דאס עפעלע פון די ווען מ'האט אפגעש

 צווייג
 ווען די ליכט האט געברענט 
 ווען ס'האט אנגעהויבן וווערן א פרי 

 וואס האט געדענקט דער פערטער זקן? .ה
 ווען מ'האט געפירט די קערנדל 
  די חכמים וואס האבן אויסגעטראכט די

 קערנדל
  די טעם פון די פרי נאך פאר ס'איז אריין

 אין די פרי
 אט געדענקט דער אכטער זקן?שאלת זכות: וואס ה .ו

  די ריח פון די פרי נאך פאר ס'איז אריין אין די
 פרי

  די מראה פון די פרי נאך פאר ס'איז אריין אין
 די פרי

 ביידע תשובות זענען ריכטיג 
 וואס האט דער בלינדער בעטלער געדענקט? .ז

 די אלע מעשיות 
 גאר נישט 
 ביידע תשובות זענען ריכטיג 

 ער אדלער?וואס זאגט דער גרויס .ח
 הערט אויף זיין עשירים 
 הערט אויף זיין ארימע לייט 
 הערט אויף זיין ענוים 

וועמען האט דער אדלער ארויס גענומען די  .ט
 ערשטע?

 דעם גרעסטער זקן 
  דאס קינד 
 לויט די א"ב 

וויאזוי האט ער מפרש געווען דעם זעקסטן זקן  .י
 וואס געדענקט די טעם?

 נפש 
 רוח 
 נשמה 

וויאזוי האט ער מפרש געווען דעם זיבעטן זקן  .יא
 ?ריחוואס געדענקט די 

 נפש 
 רוח 
 נשמה 

וויאזוי האט ער מפרש געווען דעם אכטן זקן  .יב
 ?מראהוואס געדענקט די 

 נפש 
 רוח 
 נשמה 

 צו וואו האט ער זיי געהייסן צוריק גיין? .יג
 צו די שיפן 
 צו זייערע גופים 
 ביידע תשובות זענען ריכטיג 

 ן דער אדלער?וואס איז געווע .יד
  אלט 
 אינג 
 ביידע תשובות זענען ריכטיג 

וואס איז געווארן נאך די דרשה געשאנק פון  .טו
 דעם בעטלער

  א גרויסע שמחה 
 א גרויסע שמחה און זייער א גרויסע חדוה 
  א גרויסע שמחה און זייער א גרויסע חדוה

 און זיי זענען זייער פרייליך געווען
רציילט פון דעם שאלת זכות: ווען האט דער רבי דע .טז

 )עיין ימי מוהרנ"ת אות מ"ב(                    בלינדן בעטלער?
 ביום שני כ"ה אדר תק"ע 
 בליל שבת קודש כ"ה אדר תק"ע 
 בליל שבת קודש כ"ה אדר תקס"ט 

 

 מיט פיל הצלחה –א גרויסע שמחה און זייער א גרויסע חדוה און זיי זענען זייער פרייליך געווען 


