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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 

ין ַז"ל ן זיע"אָנָת י ַרב ִ ן פו   ִ ְלְטש  י ַנְחָמן ִמטו  ְלִמיד ַרב ִ ן ַזיין ת ַ ַנת תר"י פו  ְ ק ש  ֶנעם ְצֵווייְטן ְדרו  ן פו  י ָנָתן זיע"א / ר )(ִדי ַאייְנֶגעִריְנֶגעְלֶטע ֶוועְרֶטע/ , או  ן ַרב ִ ְנֶגען פו   ֶזעֶנען ֶעְרְקֶלערו 
ֹון־ַהקֹוֶדש   ר ][ִדי ַאייְנֶגעֶקעְסֶטעְלֶטע ֶוועְרֶטע ָ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 ] ֵּ וייְט ד[ פ  ער 'ֶדע – גָטאן ְצוֵּ עְטֶלערטֹויב ֶ  ר'־ב ֶ
ה'ֹֹת א[אוֹ ] ּתֶ ְ ְבַעת־ְיֵמי־ַהִמש  ִ ֹ–ִאיןֶֹדעםֹ'ַאְנֶדעְרן־ָטאג'ֹפּוןֹ'ש 

ָלה'ִֹוויֶדערֶֹדעְרַמאְנט ןִֹזיְךִֹדיֹ'ָחָתן־ּכַ ִאיןֶֹדעםַֹאְנֶדעְרןֹֹ:ָהאּבְ
ער' עְטֶלער',ָֹוואסֶֹערִֹאיזֶֹגעֶוועןַֹאֹ'טֹויּבֶ ֶערָֹהאטָֹֹוואסֹ–ֹ!'ּבֶ

ןֹ רֹויט'ֵזייְֹמַחֶיהֶֹגעֶווען,ֹאּוןָֹהאטֵֹזייֶֹגעֶגעּבְ ֹ'!ּבְ

ָֹדאֹ ֶֹמען ֶֹנעְמט ֹ"ִווי עְנְקט: ֶֹגעּבֶ ֹאּון ֶֹגעֵווייְנט ן ָֹהאּבְ ֵֹזיי אּון
ְֹמַחֶיהֹ ֹאּוְנז ָֹהאט ֶֹער ָֹוואס עְטֶלער', ן־ּבֶ ֹ'טֹויּבְ ֶֹדעם ַאֶהער

ֶֹגעֶווען".

ִֹאיםֹֹ!ֶדעְרַווייל עְנְקטָֹנאְך ֶֹגעּבֶ ַֹאזֹוי ן ָֹהאּבְ ֵֹזיי ֶדעְרַוויילֹֹ–ִווי
יןָֹדא" אּוןִֹאיזֹאֹויףֵֹזייֹֹ–ֹ!קּוְמטֶֹערַֹאַריין,ֹאּוןָֹזאְגט:ֹ"ִאיְךֹּבִ

טֹ!ַארּוְמֶגעַפאְלן ְ ֶֹגעקּוש  ָֹהאטֵֹזיי ֹאּון ֵֹזייֹֹ–! ֶֹערָֹהאטֹצּו אּון
ֹ ַמּתָ ֹּבְ עְנקִֹאיְךַֹאייְך ֶ ַאזִֹאירָֹזאְלטַֹזייןֹֹ:ָנהֶגעָזאְגט:ֹ"ַהייְנטֹש 

ים־טֹוִבים'ֹ ֹ'ַחּיִ ַֹא ַֹאזֹוי ן, ֶֹלעּבְ ָֹזאְלט ִֹאיר ַֹאז ִֹאיְך, ַאזֹוי־ִווי
לֹוַמר: ַא ג ן)כ ְ ט ֶלעב ְ ֹ"!,ַֹאזֹוי־ִוויִֹאיךְֹ(ו 

טֶֹדעְרִמיט ְ עְנְטש  ֶֹגעּבֶ ַֹאייְך ִֹאיְך ָֹהאּב ְֹפִריֶער ַהייְנטֹֹ–ֹ!ָוואְרן
ֹ'ַחיִֹּ ַֹמיין ַֹאייְך עְנקִֹאיְך ֶ ה־ש  ָ ָנהְֹגמּוָרהֹ'ְדָרש  ַמּתָ ֹּבְ ים־טֹוִבים',

אְנק' ַ ֹ!ֶגעש 

יןֹ'טֹויּב'ֹ:ִאירֵֹמייְנט ט־טֹויּב'ֹ–!ַֹאזִֹאיְךֹּבִ ְ יןֹ'ָגאְרִניש  ֹּבִ ֹ–ֹ!ִאיְך
טָֹאן,ַֹאזִֹאיְךֹ ְ ייִֹמירָֹגאְרִניש  ָנארִֹדיַֹגאְנֶצעֶֹוועְלט,ְֹטֶרעְפטֹּבַ

ֹ!ָזאלֶֹהעְרןֵֹזייֶערֹ'ִחָסרֹון'

ַאֶלעֹ'קֹולֹות'ֹפּוןֶֹדערֶֹוועְלט,ֶֹזעֶנעןַֹאֶלעָֹנארֹפּוןָֹֹוואְרןָֹגאר
ֹ'ִחָסרֹון'ֹ–ֹ!'ֶחְסרֹונֹות' ַֹזיין ֹאֹויף ַרייט ְ ֹש  ִֹאיְטֶלעֶכער ֹ!ָוואְרן

ֹ!ס[ֶעֶפעםְִאיטְֶפעלְ 'סְ ]ְֹדַהְיינּו:ֹאֹויףֶֹדעםָֹוואסְֹס'ֵגייטִֹאיםָֹאּפֹ

ֹ ֶֹוועְלט, ֶֹדער ֹפּון ְמחֹות' ֹ'ש ִ ַֹאֶלע ֲֹאִפילּו ָֹנארֹאּון ַֹאֶלע ֶזעֶנען
ֹ'ֶחְסרֹונֹות' ֹאֹויףֶֹדעםָֹוואסְֹס'ִאיזֹֹ–ֹ!פּון ָוואסְֹמ'ְפֵרייְדטִֹזיְך

ֶגעַגאְנֶגען ָֹאּפְ ְָהא'סְ ]ִֹאים ְִאיט ְֶעֶפעם ֶֹערֹ[טֶגעֶפעלְ ס ַֹהייְנטָֹהאט ֹאּון ,
ֶגעַגאְנֶגען. ָֹדאסָֹוואסְֹס'ִאיזִֹאיםָֹאּפְ

ַֹגאְנֶצעֹ ִֹמירְֹטֶרעְפטִֹדי יי ֹּבַ טָֹאןאּון ְ ִֹאיְךֹֹ:ֶוועְלטָֹגאְרִניש  ַאז
ֹ'ִחָסרֹון' ֵֹזייֶער ֶֹהעְרן ים־ֹ–ֹ!ָזאל ֹ'ַחּיִ ַֹא ַֹאזֹוי ֶֹלעּב ִֹאיְך ָוואְרן

ט ְ ּוםֹ'ִחָסרֹון'ִֹניש  ֹ!טֹוִבים',ָֹוואסְֹס'ָהאטָֹגארַֹקייןֹש 

ים־טֹוִבים' ָמה'ֶֹדערֹויף,ַֹאזִֹאיְךֶֹלעּבֹ'ַחּיִ ֹ:אּוןִֹאיְךָֹהאּבַֹאֹ'ַהְסּכָ
ירּות'פּוןֶֹדע ִ ֹ!רֹ'ְמִדיָנהֹפּוןֲֹעש 

ֹ ים־טֹוִבים' ֹ'ַחּיִ ַֹזיין ְפּוֶנע]אּון ְָדאִזיגְ ם ֶלער'ן ֶֹגעֶוועןֹ['טֹויֶבער־ֶבעט  ֹ:ִאיז
רֹויט'ֶערָֹהאטֶֹגעֶגעְסןֹֹז[אְַ] ֹ'!ַוואֶסער'אּוןֶֹגעְטרּוְנְקןֹֹ'!ּבְ

רֹֹ:)ָהאט ֶער ֵזיי ֶדעְרֵצייְלט(ֹ[ת באוֹ ] ֶ ֲאש  ְס'ַפאְרַהאְנְדןַֹאֹֹ]ַאזֹוי־ִווי[ּבַ
ֹ ירּות, ִ ֲֹעש  ְֹגרֹויס ִֹאיז ִֹאיר ִֹאין ָֹוואס ְֹגרֹויֶסעְֹמִדיָנה, ן ָֹהאּבְ ֵזיי

ֹ!אֹוְצרֹות

ֹ ֹאֹויְפֶגעקּוֶמען ֹצּום ִֹזיְך ֵֹזיי ֶֹזעֶנען ֶגעקּוֶמען[ַאָמאל ִדיֹֹ]צּונֹויפ 
יִרים ִ אִריֶמעןֹֹ–ֹ!ֲעש  ֹּבַ ֹצּו ן ָֹאְנֶגעהֹויּבְ ִֹאיְטֶלעֶכער ִֹזיְך ָהאט

ים־טֹוִבים' ֹ'ַחּיִ ט ֶֹלעּבְ ֶֹער ִֹוויַאזֹוי ים־טֹוִבים', ֹ'ַחּיִ ַֹזיין ֹ–ֹ!ִמיט

ִֹאֹ ים־אּון ֹ'ַחּיִ ַֹזיין ֹפּון ֵֹסֶדר ֶֹדעם ֶֹדעְרֵצייְלט, ָֹהאט יְטֶלעֶכער
ֹ!טֹוִבים'

ֹ ֵֹזיי ֶֹגעָזאְגטֹצּו ָֹהאּב ֹאּון ָֹאְנֶגערּוְפן, ִֹמיְך ִֹאיְך )ְדַהְיינו  ֶדער ָהאּב

עְטֶלער' ָוואס ֶער ֶדעְרֵצייְלט ָדאס ַאְלץ( ער־ב ֶ ים־'טֹויב ֶ ֹ'ַחּיִ ֶֹלעּב ֹ"ִאיְך :
ֹ עֶסעֶרע ֹּבֶ ַֹאייךְֹטֹוִבים', ִֹאירֹֹ!ְוָהא־ַרְאָיהֹ–ֹ!פּון ַֹאז ָוואְרן

ים־טֹוִבים',ֶֹהעְלְפטֶֹזעֶֹדערְֹמִדיָנה" טֹ'ַחּיִ ֹ!ֶלעּבְ

ְֹמִדיָנה ַֹא ְֹס'ַפאְרַהאְנְדן ַֹאֹֹ!ָוואְרן ֶֹגעַהאט ן ָֹהאּבְ ֵֹזיי ָוואס
ירֹות',ָֹוואסֵֹזייֹֹ–ֹ!'ָגאְרְטן' אּוןִֹאיןֶֹדעםֹ'ָגאְרְטן',ִֹאיזֶֹגעֶוועןֹ'ּפֵ
ן ֶֹדערֶֹוועְלטָֹהאּבְ ָֹוואסִֹאין ֹ'ַטֲעִמים' ֹ–ֹ!ֶגעַהאטַֹאֶלעֶֹעְרֵליי

ֶֹדערֹ ִֹאין ָֹוואס ֹ'ֵריחֹות' ֶֹעְרֵליי ַֹאֶלע ֶֹגעַהאט ן ָֹהאּבְ ֵֹזיי אּון
ַֹאֶלעֶֹעְרֵלייֹ'ָגאְרְטן'אּוןְֹס'ָדאְרטֶֹגעֶוועןִֹאיןֶֹדעםֹֹ–ֹ!ֶוועְלט ,

ֹ ֹ'ְקִווַייאְטֹֹ–'ַמְראֹות' ַֹאֶלע ֹאּון ֹ'ַפאְרּב', ָֹוואְסַפאַרא לּוֶמען[ן' ֹ]ב 
ֶֹדעםֹ ִֹאין ָֹדאְרט ֶֹגעֶווען ַֹאְלץ ִֹאיז ֶֹוועְלט, ֶֹדער ִֹאין ָוואס

ֹ!'ָגאְרְטן'

ֶֹדעםֹ'ָגאְרְטן' ער ִֹאיּבֶ ְֹס'ֶגעֶווען ֹֹ–ֹאּון ֹ'ַאְגָראְדִניק' ֶנער[ַא ט  ֹ!]ֶגער 
, ֶדעם  : ֶדער ָוואס ֶער ֶזעְהט צו  ן[)ְדַהְיינו  טְִזיְךְאּוםְאֹויפ  ֹ!ָגאְרְטן( ]קּוק 

ים־טֹוִבים'ֹדּוְרְךֶֹדעםֹ'ָגאְרְטן'ְפֶלעגְֹ ןֹ'ַחּיִ ֹ!טִֹדיְֹמִדיָנהֹצּוֶֹלעּבְ

ֵמיָלאָֹוואסֹֹ–ֹ!ִאיזָֹדאְרטֶֹדערֹ'ַאְגָראְדִניק'ַֹפאְרַפאְלןֶֹגעָוואְרן
ָֹגארֹ ֹוין ֹש  ַווְדַאי ֹּבְ ֹמּוז ֹ'ָגאְרְטן', ֶֹדעם ִֹאין ָֹדא ָֹדאְרט ְס'ִאיז

טֹ ְ ט[צּוִניש  ד  ֶלענ  טָֹדאֶֹדערָֹֹוואְרןֹ–ֶוועְרןֹֹ]ַפאר  ְ ֹויןִֹניש  ְס'ִאיזִֹזיְךֹש 
ֹצּוֶזעְהןֹ ָֹוואסֶֹערָֹזאלֶֹדעםֹ'ָגאְרְטן' ן['ַאְגָראְדִניק', קּוק  ֹאּוןֹ]אּומ  ,

ֶֹדעםֹ ַֹארּום אַדאְרף ְֹמ'ּבַ ָֹוואס ִֹאים, ַֹארּום אְרן ֹּפָ ִֹזיְך ָזאל
ֹ!'ָגאְרְטן'ֹצּוֹטּוְהן

ִמירֹ ְ ן,ֹפּוןִֹדיְֹסִפיִחיםֵֹזייָֹוואְלְטןָֹנאְךֶֹגעֶקעְנטֹֹ]ָאֶבער[לּוש  ֶלעּבְ
ְנג פּוןֶֹדעםֹ'ָגאְרְטן'ֹ ן ֶדער ִוויֶדעְרַוואְקסו  : פו  : ָדאס ָוואס  –)ְדַהְיינו  ְדַהְיינו 

) ן ֶדעם ָוואס ְס'ַפאְלט ַאָראפ  ֹ!ְס'ַוואְקְסט ִאין ַא ָגאְרְטן ַאֵליין, פו 

ֹ ֹ'ֶמֶלְך־ַאְכָזר' ַֹא ָֹאְנֶגעקּוֶמען ְמ ִאיז לֹוַמר: ַא או  אֶרעְמִדיֶגער()כ ְ ֶֹדעְרב ַ
ֹ ְֹמִדיָנה ֹֹ–אֹויףֶֹדער ֹ'ֶמֶלְך' ֶֹדער ָזר[אּון טֹֹ]ַאכ  ְ ָֹגאְרִניש  ָהאטֵֹזיי

ֹ!ֶגעֶקעְנטָֹטאן

ים־ ֹ'ַחּיִ ִֹדי ֶֹגעַמאְכט ַֹקאְלֶיע ֵֹזיי ָֹהאט ֹאּון ֶֹגעַגאְנֶגען, ֶֹער ִאיז
ןֹפּוןֶֹדעםֹ'ָגאְרְטן' ֹ!טֹוִבים'ֹפּוןֶֹדערְֹמִדיָנה,ָֹוואסֵֹזייָֹהאּבְ

ֹאוֹּ טֶֹערָֹהאטַֹקאְלֶיעֶֹגעַמאְכטֶֹדעםֹ'ָגאְרְטן' ְ ָנארֶֹערֹֹ–ןִֹניש 
ֹ ּתֹותְֹקֶנעְכט' ֹּכִ ֹ'ְדַריי ֶֹדערְֹמִדיָנה, עְרֶגעָלאְזטִֹאין ֹ–ָהאטִֹאיּבֶ

אּוןֶֹערָֹהאטֵֹזייָֹאְנֶגעָזאְגט:ֹ"ַאזֵֹזייָֹזאְלןָֹטאן,ָֹדאסָֹוואסֶֹערֹ
ֹ!ָהאטֵֹזייֶֹגעֵהייְסן"

ֹדּוְרְכֶדעםָֹוואסֹ ָֹדאסָֹוואסֶֹדערֹאּון ָֹדאְרטֶֹגעָטאן, ן ָֹהאּבְ ֵזיי
ֹ ֶֹגעֵהייְסן ֵֹזיי ָֹהאט ַֹקאְלֶיעֹֹ–'ֶמֶלְך' ֵֹזיי ן ָֹהאּבְ דּוְרְכֶדעם

ןָֹדאְרטֹֹ–ֹ!ֶגעַמאְכטֶֹדעםֹ'ַטַעם' ָוואְרןֹדּוְרְכֶדעםָֹוואסֵֹזייָֹהאּבְ
ןֵֹזייֶֹגעַמאְכט:ַֹאזֶֹווערְֹס'ֶוועטֶֹוועְלןֹֹ–ֶגעָטאןֹ דּוְרְכֶדעםָֹהאּבְ

ןַֹאֹ'ַטַעם'ֹפּוןֹ'ְנֵביָלה'ִפֹ ֹ!יְלןַֹאֹ'ַטַעם',ָֹזאלָֹדאסָֹהאּבְ



 

 

ַֹאֶלעֹ ַֹאז ֹ'ֵריַח', ֶֹדעם ֶֹגעַמאְכט ַֹקאְלֶיע ֵֹזיי ן ָֹהאּבְ ַֹאזֹוי אּון
ָנה' ןַֹאֹ'ֵריַח'ֹפּוןֹ'ֶחְלּבְ ֹ!'ֵריחֹות'ָֹזאְלןָֹהאּבְ

ֹ ֹ'ַמְרֶאה' ַֹקאְלֶיעֶֹגעַמאְכטִֹדי ֵֹזיי ן ָֹהאּבְ ַֹאזֹוי ן[אּון ָוואְרןֹֹ–ֹ]ֶזעה 
ןֶֹגעַמאְכט,ַֹאזְֹס'ָזאלַֹזייןֹטּוְנְקלִֹאיןִֹדיֹאֹויְגן,ַֹאזֹוי־ ֵזייָֹהאּבְ

ט[ִוויְֹס'ִאיזַֹאזְֹס'ָוואְלְקְנִדיגֹ נ  ק  ָוואל  'ַפאר  ֹ!]ס 
עט ִאין ֶדער ְמִדיָנה,  ֹות ְקֶנעְכט', ַאְלץ ָאְנֶגעַאְרב ֶ ת  ן ִדי 'ְדַריי כ ִ )ָדאס ָהאב ְ

ְרְכֶדעם ָוואס ֵזיי ָה  ן ָדאְרט ֶגעָטאן, ָוואס ֶדער 'ֶמֶלְך' ָהאט ֵזיי ֶגעֵהייְסן, דו  אב ְ
"ל  נ ַ ט[כ ַ ַמאנ  ֶדער  נ  ֹ!(]ִוויְאֹויב 

ֶֹדערֹ ֶֹזע ֶֹהעְלְפט ים־טֹוִבים', ֹ'ַחּיִ ט ֶֹלעּבְ ִֹאיר ַֹאז "ַהייְנט
ֹ!ְמִדיָנה"

י ִ ן ֲעש  עְטֶלער', צו  ֶדער 'ְמִדיָנה פו  ער־ב ֶ ת', ָוואס )ַאזֹוי ָזאְגט ַאְלץ ֶדער 'טֹויב ֶ רו 
"ל  נ ַ ים־טֹוִבים', כ ַ ן 'ַחי ִ אִריְמט, ַאז ֵזיי ֶלעב ְ ן ִזיְך ב ַ ט[ֵזיי ָהאב ְ ַמאנ  ֶדער  נ  ֹ!(]ִוויְאֹויב 

טֶֹהעְלְפן,ֶֹוועטֹֹ]אֹויב[אּוןִֹאיְךָֹזאגַֹאייְך:ֹ"ַאזֹ ְ ִאירֶֹוועטֵֹזייִֹניש 
אְטן" ַ יי ֶדעֹ!ֶעסַֹאייְךֹאֹויְךֹש  : ָדאס ָוואס ב ַ ר ְמִדיָנה ִאיז ַקאְלֶיע )ְדַהְיינו 

ן ֶדער 'ֵריַח'  ן ֶדער 'ַטַעם', או  ָדאס ֶוועט ַאייְך אֹויְך  –ֶגעָוואְרן, ִדי 'ַמְרֶאה', או 

ֹ!ֶדעְרַלאְנְגן(

"לֹ יִריםַֹהּנַ ִ ןִֹדיֲֹעש  ןִֹזיְךֹאֹויְפֶגעהֹויּבְ ט[ָהאּבְ ַמאנ  ֶדער  נ  ,ֹאּוןֹ]ָוואסְאֹויב 
יןֹאֹויְךִֹמיטֵֹזייֹֹ–ֹ!יָנהֶזעֶנעןֶֹגעַגאְנֶגעןֹצּוֶֹדערְֹמִדֹ ֹּבִ אּוןִֹאיְך

ֹ!ֶגעַגאְנֶגען
טִֹאיְטֶלעֶכער,ַֹזייןֹ ןֵֹזייֹאֹויְךֶֹגעֶלעּבְ אּוןֹאֹויףֶֹדעםֶֹוועג,ָֹהאּבְ

ים־טֹוִבים' ֹֹ–ֹ!'ַחּיִ "ל ּנַ ֹּכַ ֹאֹוְצרֹות, ֶֹגעַהאט ן ָֹהאּבְ ֵֹזיי ]ִוויְָוואְרן

ט[ ַמאנ  ֶדער  נ  ֹ!אֹויב 

ֹ ֶֹגעקּוֶמען ֶֹזעֶנען ֵֹזיי ִֹווי ְֹמִדיָנה ֶֹדער ֹצּו ָהאטֹֹ–ָנאְנט
ֶֹוועְרן,ֶֹדערֹ'ַטַעם',ֹאּוןִֹדיֹ ייֵֹזייֹאֹויְךַֹקאְלֶיעֹצּו ןֹּבַ ָאְנֶגעהֹויּבְ

ִריֶגעַֹזאְכן ֹ!ִאיּבְ
ןֵֹזייֶֹדעְרִפיְלט ייֵֹזייַֹקאְלֶיעֶֹגעָוואְרןֹ:ָהאּבְ ֹ!ַאזְֹס'ִאיזֹּבַ

ַהייְנט,ַֹאזִֹאירֶֹזעְנטָֹהאּבִֹאיְךִֹמיְךָֹאְנֶגערּוְפןֹצּוֵֹזיי:ֹ"ַמאָדאְךֹ
ֹ ְֹמִדיָנה ֶֹדער ִֹאין ַֹאַרייְנֶגעַגאְנֶגען ט ְ ִֹניש  ייֹֹ–ָנאְך ֹּבַ ֹוין ֹש  ִאיז

ֹ'ַטַעם' ֶֹדער ַֹקאְלֶיעֶֹגעָוואְרן ֹ'ַמְרֶאה'ֹ!ַאייְך ִֹדי ֶֹדערֹֹ!אּון אּון
ַֹאַרייְנֵגייןֹ–ֹ!'ֵריַח' ֶֹוועטַֹאִהין ִֹאיר ַֹאז ַֹזיין, ֹוין ֶֹוועטֹש  ֹ–ֹ?ִווי

ֹ ֶ ל־ש  ןִֹוויֶֹקעְנטִֹאירֵֹזייָֹנאְךֶֹהעְלְפן"?אּוןִֹמּכָ ֹ!ּכֵ
רֹויט'ָהאּבִֹאיְךֶֹגענּוֶמעןַֹמייןֹ ,ֹאּוןָֹהאּבֹ'ַוואֶסער'אּוןַֹמייןֹֹ'ּבְ

ן ֶֹגעֶגעּבְ ֹֹ–ֹ!ֵזיי ַֹמיין ִֹאין ֶֹגעִפיְלט ֵֹזיי ן רֹויט'ָהאּבְ אּוןֹֹ'ּבְ
ֹ'ַוואֶסער' '(,ַֹאֶלעֹ'ַטֲעִמים' ן ַאֶלע 'ֵריחֹות' ְוכו  ייֹאּוןְֹסֹֹ–ֹ!)או  'ִאיזֹּבַ

ֹ ַֹפאְרֶרעְכט טְ ]ֵזיי ָראכ  ְֹס'ִאיזֹן[ַפאר  ָֹוואס ַֹקאְלֶיעֶֹֹגעָוואְרן, ֵֹזיי יי ּבַ
ן ֶדער 'ֵריַח'(ֶֹגעָוואְרן ן ִדי 'ַמְרֶאה', או  : ֶדער 'ַטַעם', או  ֹ!)ְדַהְיינו 

ייֵֹזייִֹאיזֹֹ[ת גאוֹ ] ִֹדיְֹמִדיָנהָֹוואסֹּבַ ְֹדַהְיינּו אּוןֶֹיעֶנעְֹמִדיָנה,
ֹ ֹ'ָגאְרְטן' ֶֹדער יי ֵזיי ָהאט ֶמען ַקאְלֶיע ֶגעַמאְכט ֶדעם ֶגעֶווען )ָוואס ב ַ

"ל  נ ַ ' כ ַ ט['ַטַעם' ְוכו  ַמאנ  ֶדער  נ  ְאֹויב  ןֹֹ–ֹ(]ִווי ָֹאְנֶגעהֹויּבְ ִֹזיְך ֵֹזיי ן ָהאּבְ
ְמִדיָנהָֹוואסֹֹ]ֵאייֶגעֶנע[ַארּוְמצּוקּוְקן,ַֹאזֵֹזייָֹזאְלןַֹפאְרֶרעְכְטןִֹדיֹ

ייֵֹזייִֹאיזַֹקאְלֶיעֶֹגעָוואְרן ֹ!ֶדעםֹ'ַטַעם'ְֹוכּו'ֹּבַ

בֶֹגעֶווען ֵ ןֵֹזייִֹזיְךְֹמַייש  רֹֹ:ָהאּבְ ֶ ֲאש  ְס'ִאיזַֹפאְרַהאְנְדןֹֹ]ַאזֹוי־ִווי[ּבַ
ֹ ירּות' ִ "ל ַאֹ'ְמִדיָנהֹפּוןֲֹעש  ת' ַהנ ַ ירו  ִ ן ֲעש  : ַטאֶקע ִדי 'ְמִדיָנה פו  )ְדַהְיינו 

ט[ ַמאנ  ֶדער  נ  עְטֶלער' ָהאט ]ָוואסְאֹויב  "ל , ָוואס ֶדער 'ב ֶ נ ַ ֶעְסט כ ַ מו  ְ ]ִוויְִמיט ֵזיי ֶגעש 

ט[ ַמאנ  ֶדער  נ  : ֶדער ְמִדיָנה ָוואס ֶדער ָגאְרְטן ִאיזֵֹזייֶֹגעֶפעְלןֹֹ–ֹ(אֹויב  )ְדַהְיינו 

ֹֹ:ִאיז ָדאְרְטן ֶגעֶווען, ִאיז ֵזיי ֶגעֶפעְלן( ֹ'ַאְגָראְדִניק' ֶֹדער ֶנער[ַאז ט  ֹ]ֶגער 
ֹגֶֹ ֵֹזייֶעֶרערָֹוואסֶֹערִֹאיזַֹפאְרַפאְלן ן עָוואְרן ְרְך ִאים ָהאב ְ )ָוואס דו 

ים־טֹוִבים'( ט 'ַחי ִ ֶֹדערֵֹזיי ֶגעֶלעב ְ ִֹמיט ֹוֶרש  ֹש  ֵֹאיין ֹפּון ֶֹער ִֹאיז ,
ים־טֹוִבים' ןֹאֹויְךֹ'ַחּיִ ירּות',ָֹוואסֵֹזייֶֹלעּבְ ִ ֹ!'ְמִדיָנהֹפּוןֲֹעש 

ֵֹעָצה ִֹדי ֶֹגעֶפעְלן ֵֹזיי ִֹאיז עְרֶדעם ֹצוֹֹּ:ִאיּבֶ יְקן ִ ֹש  ָֹזאְלן ֵֹזיי ַֹאז
ירּות'ֹ ִ ַווְדַאיֶֹהעְלְפןֹ–ֶדערֹ'ְמִדיָנהֹפּוןֲֹעש  ֹ!ֵזייֶֹוועְלןֵֹזייֹּבְ

ֶֹגעָטאן ַֹאזֹוי ֵֹזיי ן ֹצּוֹֹ:ָהאּבְ לּוִחים', ְ יְקטֹ'ש  ִ ֶֹגעש  ן ָֹהאּבְ ֵֹזיי אּון
ירּות' ִ ֹ!ֶדערֹ'ְמִדיָנהֹפּוןֲֹעש 

לּוִחים'ֶֹגעַגאְנֶגעןֶֹזעֶנען ְ ןֵֹזייֵֹאייְנסָֹדאסַֹאנְֹֹ–ִֹדיֹ'ש  ֶדעֶרעָֹהאּבְ
אֶגעְגְנט ן ֹ!ּבַ אֶגעְגְנט, ִמיט ֶדער 'ְמִדיָנה פו  ן ִזיְך ב ַ ִחים' ָהאב ְ לו  ְ : ִדי 'ש  )ְדַהְיינו 

ת', אֹויף ֶדעם ֶוועג  ירו  ִ ת', ָהאט ִזיְך צו  ֵזיי  –ֲעש  ירו  ִ ן ֲעש  ָוואְרן ִדי 'ְמִדיָנה פו 

"ל  נ ַ ט[ֶגעָוואְלט ֵגיין, כ ַ ַמאנ  ֶדער  נ  ֹ!(]ִוויְאֹויב 

ִֹאיר"?ָהא ֵֹגייט ֹ"וואּוִהין לּוִחים: ְ ֹש  ִֹדי ֶֹגעְפֶרעְגט ֵֹזיי ן ֹ–ֹ!ּבְ
ֹפּוןֹ ֹ'ְמִדיָנה ֶֹדער ֹצּו ֵֹגייֶען ֹ"ִמיר ֶֹגעֶעְנְטֶפעְרט: ֵֹזיי ן ָהאּבְ

ירּות',ַֹאזֵֹזייָֹזאְלןֹאּוְנזֶֹהעְלְפן ִ ןֵֹזייִֹזיְךָֹאְנֶגערּוְפן:ֹֹ–ֹ!ֲעש  ָהאּבְ
ֹפוֹּ ֹ'ְמִדיָנה ִֹדי ַֹאֵליין ָֹדאס ֶֹזעֶנען ִֹמירֹ"ִמיר ֹאּון ירּות', ִ ֲֹעש  ן

ֹ!ֵגייֶעןֹצּוַֹאייְך"

ֹ ָֹאְנֶגערּוְפן ִֹמיְך ִֹאיְך עְטֶלער' ָוואס ֶער ָהאּב ער־ב ֶ : ֶדער 'טֹויב ֶ )ְדַהְיינו 

ָֹוואְרןֶֹֹדעְרֵצייְלט ָדאס ַאְלץ( ִֹמיר, אַדאְרְפטִֹזיְךֹצּו ֵֹזיי:ֹ"ִאירֹּבַ צּו
טֵֹגייןַֹאִהין,ֹאּוןֹזָֹ ְ "לִֹאירֶֹקעְנטִֹזיְךִֹניש  ּנַ ]ִוויְאְלטֵֹזייֶֹהעְלְפן,ֹּכַ

ט[ ַמאנ  ֶדער  נ  )ָוואְרן ַאז ֵזיי ֶזעֶנען ָנאר ֶגעֶווען ָנאְנט צו  ֶדער ְמִדיָנה, ָהאט ֹ–ֹאֹויב 

אְדט  ַ ֹוין אֹויְך ֶגעש  '  –ֵזיי ַאֵליין ש  ן ְוכו  כ ֵ ֶ ל־ש  "ל  –ִמכ ָ נ ַ ט[כ ַ ַמאנ  ֶדער  נ  ֹ–ֹ!(]ִוויְאֹויב 
ֹ ֵכן ֹ]ֶדעִריֶבער[ּבְ ִֹדיֹּבְֹ! ִֹמיט ֵֹגיין ֶֹוועל ִֹאיְך ֹאּון ָֹדא, ִֹאיר ט ַלייּבְ

לּוִחים',ֹצּוֶֹהעְלְפןֵֹזיי" ְ ֹ!'ש 

ֹֹ[ת דאוֹ ] ִֹדי ִֹמיט ֶֹגעַגאְנֶגען ִֹאיְך ין לּוִחים'ּבִ ְ יןֹ'ש  ֹּבִ ֹאּון ,
ֹ!ֶגעקּוֶמעןִֹאיןֶֹדערְֹמִדיָנהַֹאַריין

ֹ ַֹאַריין ָטאט ְ ֹש  ַֹא ִֹאין ַֹאַרייְנֶגעקּוֶמען ִֹאיְך ין ִֹאיְךֹֹ–ּבִ ָֹהאּב
ן,ֹאּוןְֹס'ָזאְגטֵֹאייֶנערַֹאֹ ְ ֹ!'ֶוועְרְטל'ֶגעֶזעְהן,ְֹס'קּוֶמעןֶֹמעְנְטש 

–ֹֹ ן ְ ֶֹמעְנְטש  ֹצּוֶגעקּוֶמען ָֹנאְך ֶֹזעֶנען ֶֹדעְרָנאְך יזֹֹ–אּון ּבִ
ֹ ֶֹרעְדל ַֹא רּוֶפע[ְס'ֶגעָוואְרן ֶֹגעָזאְגטֹֹ]ג  ן ָֹהאּבְ ֵֹזיי ֹאּון ן, ְ ֶמעְנְטש 

ןֶֹגעַלאֹ!'ֶוועְרְטֶלעךְֹ' ֹ!ְכטאּוןֵֹזייָֹהאּבְ

ֵֹזיי מּוֶעְסן ְ ֹש  ָֹוואס ֹצּוֶגעֶהעְרט ִֹמיְך ִֹאיְך ִֹאיְךֹֹ–ֹ!ָהאּב ָהאּב
ֹֹ:ֶגעֶהעְרט ֶֹרעְדן ה'ֵזיי ֶֹוועְרְטלֹֹ–ֹ!'ִניבּול־ּפֶ ַֹא ָֹזאְגט ֶֹדער אּון

ֹ ה'פּון ֵֹאייֶדעֶלערֹ–ֹ!'ִניבּול־ּפֶ יְסל ַֹאּבִ ָֹזאְגט ֶֹדער אּוןֹֹ–ֹ!אּון
ייְכן,ַֹאזֹוי־אּוןֶֹדעְסְטְגַלֹֹ–ֹ!אּוןֶֹדערָֹהאטַֹהָנָאהֹ–ֹ!ֶדערַֹלאְכט

ֵטייֶגערִֹאיז ְ ֹ!ִוויֶֹדערֹש 

ָטאטֹֹ!ֶדעְרָנאךְֹ ְ ַֹאְנֶדעֶרעֹש  ַֹא ִֹאין ַֹווייֶטערֶֹגעַגאְנֶגען ִֹאיְך ין ּבִ
ן ֶדער ְמִדיָנה( ןְֹקִריְגןִֹזיְך,ֹֹ:ָהאּבִֹאיְךֶֹגעֶזעְהןֹ–ֹ!)פו  ְ ְצֵווייֶֹמעְנְטש 

ֹ ַֹמֲחַמת ַֹאְנֶדעְרן, ֶֹדעם ִֹמיט עסֹ]צּוִליב[ֵאייֶנער ֶֹֹעּפֶ א'ַא ־ַמש ָ
ן ֹֹ–ֹ!'ּוַמּתָ ָֹלדּון ִֹזיְך ית־ִדין ֹצּוםֹּבֵ ֶֹגעַגאְנֶגען ֵֹזיי ְִדין־ֶזעֶנען ן ]ִפיר 

ית־ִדין'ָהאטֵֹזייָֹדאסֹֹ–ֹ!ּתֹוָרה[ אי'ֹ'ּבֵ ְסְקְנ'ט:ֹ"ֶדערִֹאיזֹ'ַזּכַ ֹ!ֶגעּפַ
ֹ'ַחָייב' ִֹאיז ֶֹדער ֹ!אּון ֶֹדעםֹֹ–" ֹפּון ַֹארֹויְסֶגעַגאְנֶגען ֵֹזיי ֶזעֶנען

ית־ִדין' ֹ!'ּבֵ

ֶֹגעָזאְגט:ֹֹ!ֶדעְרָנאךְֹ ן ָֹהאּבְ ֹאּון ִֹוויֶדערֹצּוְקִריְגט, ִֹזיְך ֵֹזיי ן ָהאּבְ
ֹ ָֹדאס ט ְ ִֹניש  ֹוין ֹש  ִֹוויְלן ֵֹזיי ית־ִדין'"ַאז ַֹאֹֹ'!ּבֵ ִֹוויְלן ֵֹזיי ָנאר



 

 

ֹ ית־ִדין'ַאְנֶדער ֹ!'ּבֵ ַֹאְנֶדערֹֹ–" ַֹא ן ֹאֹויְסֶגעְקִליּבְ ִֹזיְך ֵֹזיי ן ָהאּבְ
ית־ִדין' ןֵֹזייִֹזיְךֶֹגעָלאְדןֹֹ!'ּבֵ טְִדיְִדין־ּתֹוָרה[]גְֶָהאּבְ ַפארֶֹיעֶנעםֹֹעִפיר 
ית־ִדין' ֹ!'ּבֵ

ָֹדאִזיֶגע,ֹֹ:ֶדעְרָנאךְֹ ִֹדי ֹפּון ֹצּוְקִריְגטֵֹאייֶנער ִֹוויֶדער ָהאטִֹזיְך
ַֹאְנֶדעְרן ַֹא ַֹאֹֹ–ֹ!ִמיט ן ֹאֹויְסֶגעְקִליּבְ ִֹוויֶדער ִֹזיְך ֵֹזיי ן ָהאּבְ

ֹ ית־ִדין'ַאְנֶדער ֹוַֹֹ–ֹ'!ּבֵ ָֹדאְרט ִֹזיְך ֵֹזיי ן ָֹהאּבְ ַֹאזֹוי וייֶטערֹאּון
ןֹֹ–צּוְקִריְגט,ֶֹדערִֹמיטֶֹדעם,ֹאּוןֶֹדערִֹמיטֶֹדעםֹ אּוןֵֹזייָֹהאּבְ

ֹ ַֹאְנֶדער ַֹא ַֹאֶלעָמאל ן ֹאֹויְסֶגעְקִליּבְ ית־ִדין'ִזיְך ִֹדיֹֹ–ֹ'!ּבֵ יז ּבִ
ָטאטִֹאיזֹפּולֶֹגעֶוועןִֹמיטֹ ְ י־ִדיִנים'ַגאְנֶצעֹש  ּתֵ ֹ!'ּבָ

ֶֹגעָטאן ֹקּוק ַֹא ִֹאיְך ֶֹגעֶזעְהןֹ,ָהאּב ִֹאיְך ִֹאיזֹֹ:ָהאּב ָֹדאס ַאז
ֹֹ]ַווייל[ַמֲחַמתֹ טָֹדאֹ'ֶאֶמת'ְס'ִאיזָֹדאְרטַֹקיין ְ אּוןַֹהייְנטֹֹ–ֹ!ִניש 

ה־ִדין'ִאיזֶֹדערֹ ֹאּוןִֹאיזֹ'ַמּטֶ ִנים', א־ּפָ ֶֹדעםֹֹ'נֹוש ֵ לֹוַמר: ֶער צּו )כ ְ

) ְסְקְנ'ט ִאים צו  ַ ן פ  ֶֹיעֶנערֹֹ–ֹ!ַחְנְפ'ט ֶיעֶנעם, או  ִֹאיז ֶֹדעְרָנאְך אּון
ִנים' א־ּפָ (ִֹאיםֹ'נֹוש ֵ ְסְקְנ'ט ֶיעֶנער ִוויֶדער ִאים צו  ַ לֹוַמר: ֶדעְרָנאְך פ  ֹ–ֹ!)כ ְ

ֹוַחד' ייֵֹזייַֹקייןֹֹ!ָוואְרןֵֹזייֶֹנעֶמעןֹ'ש  טֹֹ'ֶאֶמת'אּוןְֹס'ִאיזֹּבַ ְ ִניש 
ֹ!ָדא

ֶֹגעֶזעְהןֹ!ֶדעְרָנאךְֹ ִֹאיְך ֹ'ִניאּוף'ֹֹ:ָהאּב ִֹמיט ֹפּול ֶֹזעֶנען ֵֹזיי ַאז
נּות[ ֵֹזייֶעֹֹ–ֹ!]ז  ָֹדאְרט ְֹס'ִאיז ֹ'ִניאּוף'אּון ִֹפיל ֹויןֹֹ!ר ֹש  ְֹס'ִאיז יז ּבִ

ר ייֵֹזייֶֹגעָוואְרןִֹוויַֹאֶֹהְיּתֵ ֹ!ָגארֹּבַ

ַֹקאְלֶיעֹ ֵֹזיי יי ֹּבַ ִֹאיז ער ֶֹדעִריּבֶ ַֹאז ֶֹגעָזאְגט: ֵֹזיי ִֹאיְך ָהאּב
ָוואְרןֹֹ–ֹ!אּוןִֹדיֹ'ַמְרֶאה'ֹ!אּוןֶֹדערֹ'ֵריַח'ֹ!ֶגעָוואְרן,ֶֹדערֹ'ַטַעם'

"לֶֹדערֹ'ֶמֶלְך'ֶֹדערֹ'ַאְכָזר ט['ַֹהּנַ ַמאנ  ֶדער  נ  ייֵֹזייֹ]ָוואסְאֹויב  ,ֶֹערָֹהאטֹּבַ
"לֹ ּתֹותְֹקֶנעְכט'ַֹהּנַ עְרֶגעָלאְזטִֹדיֹ'ְדַרייֹּכִ ט[ִאיּבֶ ַמאנ  ֶדער  נ  ,ֹ]ָוואסְאֹויב 

ֹ ֹאּוְמֵגיין ָֹזאְלן ֵֹזיי ֵגיין[ַאז ִֹדיֹ]ַארּומ  ַֹמאְכן ַֹקאְלֶיע ָֹזאְלן ֵֹזיי ֹאּון ,
ֹ!ְמִדיָנה

ֶגען[אּוְמֶגעַגאְנֶגעןָֹֹוואְרןֵֹזייֶֹזעֶנען ֶגעַגאנ  ןֶֹגעֶרעְדטֹ]ַארּומ  ,ֹאּוןָֹהאּבְ
ֹ ֵֹזיי ן ְ ה'ְצִוויש  ַראְכטֹ'ִניבּול־ּפֶ ַֹאַרייְנֶגעּבְ ן ָֹהאּבְ ֵֹזיי ֹאּון ִניבּול־',

ה ה'אּוןֹדּוְרְךֹֹ–ֹ!ִאיןֶֹדערְֹמִדיָנהַֹאַרייןֹ'ּפֶ ייֵֹזייֹ'ִניבּול־ּפֶ ,ִֹאיזֹּבַ
ֹ ֶֹדער ֶֹגעָוואְרן ַֹקאְלֶיע ֹ'ַטֲעִמים'ֹדּוְרְכֶדעם ַֹאֶלע ַֹאז 'ַטַעם',

ןַֹאֹ'ַטַעם'ֹפּוןֹ'ְנֵביָלה' ֹ!ָהאּבְ

ְֹמִדיָנהֹ ֶֹדער ִֹאין ֹוַחד' ֹ'ש  ַראְכט ַֹאַרייְנֶגעּבְ ֵֹזיי ן ָֹהאּבְ ַֹאזֹוי אּון
ייֵֹזייַֹקאְלֶיעֶֹגעָוואְרןִֹדיֹ'ַמְרֶאה',ֹֹ–ֹ!ַאַריין אּוןֹדּוְרְכֶדעםִֹאיזֹּבַ

ֵֹזייֹטּוְנְקלֶֹגעוָֹ יי ֹּבַ ְֹס'ִאיז ָוואְרןַֹאזֹויֹֹ–ֹ!ואְרןִֹאיןִֹדיֹאֹויְגןאּון
ֵטייטֹ ְ ָבִריםְטז,ְיט[ש  רֵֹעיֵניֲֹחָכִמים"ֹ]ד  ַֹחדְֹיַעּוֵ יַֹהש ּ לֹוַמר:ֹֹ–:ֹ"ּכִ ּכְ

ִליְנדִֹדיֹאֹויְגן" ֹוַחדַֹמאְכטֹּבְ ֹ!"ש 

ֶֹדערֹ ִֹאין ַראְכטֹ'ִניאּוף' ַֹאַרייְנֶגעּבְ ֹ'ְקֶנעְכט' ִֹדי ן ָֹהאּבְ ַֹאזֹוי אּון
ֹ'ֵריַח'ֹאּוןֹ–ֹ!ְמִדיָנה ֶֹדער ֶֹגעָוואְרן ַֹקאְלֶיע ִֹאיז ֹ–ֹ!דּוְרְכֶדעם

ֹ!ָוואְרןֹדּוְרְךֹ'ִניאּוף',ֶֹוועְרטַֹקאְלֶיעֶֹדערֹ'ֵריַח'
ֹות ְקֶנעְכט' ִאין  ת  עְרֶגעָלאְזט 'ְדַריי כ ִ ן ָדאס ָהאט ֶעס ֶדער 'ֶמֶלְך־ַאְכָזר' ִאיב ֶ )או 

ן ָהאט ֵזיי ֶגעֵהייְסן: "ַאז ֵזיי  ְמֵגיין ֶדער ְמִדיָנה, או  ֵגיין[ָזאְלן או  ן ֵזיי ]ַארּומ  , או 
ֶרעְנֶגען ִדי 'ְדַריי ֲעֵבירֹות' ִאין ֶדער ְמִדיָנה" ְרְכֶדעם ִאיז  – !ָזאְלן ַאַרייְנב ְ ן דו  או 

יי ֵזיי ַקאְלֶיע ֶגעָוואְרן, ִדי 'ַמְרֶאה' ן ֶדער 'ַטַעם' !ב ַ ן ֶדער 'ֵריַח' !או  "ל  !או  נ ַ ]ִוויְכ ַ

ַמאנְ  ֶדער  נ  ֹ.(ט[אֹויב 
ֹ ֵכן ֹ]ֶדעִריֶבער[ּבְ ִֹדיֹ! ֹפּון ְֹמִדיָנה, ִֹדי ַֹפאְרֶרעְכְטן ֶֹזעְהן ָזאְלטִֹאיר

ֲֹעֵבירֹות' ןֹֹ–ֹ!'ְדַריי ְ ֶֹמעְנְטש  ִֹדי ָֹנאְך ָֹנאְכזּוְכן ָֹזאְלט ִֹאיר אּון
ַראְכט ִדי 'ְדַריי  ן ֶעס ַאַרייְנֶגעב ְ : ָנאְך ִדי 'ְקֶנעְכט', ָוואס ֵזיי ָהאב ְ )ְדַהְיינו 

"ל ֲעֵבירוֹ  נ ַ ט[ת' ִאין ֶדער ְמִדיָנה, כ ַ ַמאנ  ֶדער  נ  ְאֹויב  ֵֹזייֹ(]ִווי ָֹזאְלט ִֹאיר ֹאּון ,
ן ֹ!ַפאְרְטַרייּבְ

ֵרייִניְגןִֹדיְֹמִדיָנהֹ אּוןַֹאזִֹאירֶֹוועטַֹאזֹויָֹטאן,ֹאּוןִֹאירֶֹוועטָֹאּפְ
ֹ ֲֹעֵבירֹות' ֹ'ְדַריי ִֹדי ֹֹ–פּון ַֹדי ֹלֹא ֹ"ַאז ַֹאייְך: ִֹאיְך ְָנאר[ָזאג ט ,ֹ]ִניש 

ֹ'ַטַעם' ֶֹדער ֶֹוועְרן ַֹפאְרֶרעְכט ַֹאייְך יי ֹּבַ ְֹס'ֶוועט ִֹדיֹֹ!ָוואס אּון
ֶֹדערֹ'ֵריַח'ֹ!'ַמְרֶאה' ֶֹדערֹ'ַאְגָראְדִניק'ֹֹ–ֹ!אּון ֲֹאִפילּו ָנאְכֶמער,
ֶנער[ ט  ֶֹוועטֶֹערֹֹ]ֶגער  ֶֹגעָוואְרן, ַֹפאְרַפאְלן ַֹאייְך יי ֹּבַ ִֹאיז ָוואסֶֹער

זּוְכן" ֹ!ִזיְךֹאֹויְךֶֹקעֶנעןָֹאּפְ
ֶֹגעָטאןֹ[ת האוֹ ] ַֹאזֹוי ֵֹזיי ן ֹצּוֹֹ!ָהאּבְ ן ָֹאְנֶגעהֹוּבְ ן ָֹהאּבְ ֵֹזיי אּון

ֲֹעֵבירֹות' ֹ'ְדַריי ִֹדי ֹפּון ְֹמִדיָנה ִֹדי ןֹֹ–ֹ!ֵרייִניְגן ָֹהאּבְ ֵֹזיי אּון
ֹ ן ְ ֶֹמעְנְטש  ִֹדי ָֹנאְך "ל ָנאְכֶגעזּוְכט : ָנאְך ִדי ְקֶנעְכט ַהנ ַ ]ָוואסְ)ְדַהְיינו 

ט[ ַמאנ  ֶדער  נ  ֹ!(אֹויב 
ֵֹזי ִֹאיםֹאּון ן ָֹהאּבְ ֵֹזיי ֹאּון ן, ְ ֶֹמעְנְטש  ַֹא ט ָֹאְנֶגעַכאּפְ ן ָֹהאּבְ י

ַֹאֶהער"? ֹקּוְמְסטּו ַֹוואֶנעט ֹ"פּון ןֹֹ–ֹ!ֶגעְפֶרעְגט: ָֹהאּבְ ֵֹזיי יז ּבִ
ֹ ֹ'ֶמֶלְך־ַאְכָזר' ֶֹדעם ֹפּון ן ְ ֶֹמעְנְטש  ִֹדי ט : ִדי 'ְדַריי ֶגעַכאּפְ )ְדַהְיינו 

"ל  ֹות ְקֶנעְכט' ַהנ ַ ת  דְֶכ ִ נ  ְאֹויב  ט[]ָוואס ַמאנ  ןֹ(ער  ְ ֶֹמעְנְטש  ִֹדי ן ָֹהאּבְ ֵֹזיי ֹאּון ,
ִֹדיֹ ְֹמִדיָנהֹפּון ֶגעֵרייִניְגטִֹדי ָֹאּפְ ן ָֹהאּבְ ֵֹזיי ֹאּון ן, ַארֹויְסֶגעְטִריּבְ

ֹ!ֲעֵבירֹות
ֹֹ!ֶדעְרַווייל ַֹרַעש  ַֹא ֶֹגעָוואְרן ָֹפאְרטֹ]טּוֶמעל[ִאיז ִֹאיז ר ַ ֹ"ֶאְפש  :

ֹ'ַאְגָראְדִניק'"? ֶֹדער ּוֶגעֶנער' ֹ'ְמש  ֹאּוםֹֹ–ֹ!ֶדער ְֹס'ֵגייט ָוואְרן
ֶֹדערֹֹ]ַארּום[ ִֹאיז ֶֹער ֹ"ַאז ַֹאְלץ: ָֹזאְגט ֶֹער ֹאּון ּוֶגעֶנער', ֹ'ְמש  ַא

ּוָגע'ֹ–ֹ!'ַאְגָראְדִניק'" ֹ'ְמש  ַֹפאר ִֹאים ַֹהאְלט ִֹאיְטֶלעֶכער ֹ!אּון
ֵטייֶנער ְ ֹש  ָֹנאְך ִֹאים ְֹמ'ַוואְרְפט ִֹאיםֹֹ!אּון ט ְֹמ'ְטַרייּבְ אּון

ִֹאֹֹ–ֹ!ַאֶוועק ָֹפאְרט ֶֹדערֹ"ָטאֶמער ֶֹער, ַֹטאֶקע יז
ֹ!'ַאְגָראְדִניק'"?

ַראְכט ֹ!ִאיזֶֹמעןֶֹגעַגאְנֶגען,ֹאּוןְֹמ'ָהאטִֹאיםֶֹגעּבְ
ֹ ֶֹגעָזאְגט ִֹאיְך ער' ָוואס ֶער ָהאּב עְטֶלער' ֶדער 'טֹויב ֶ : ֶדער 'ב ֶ )ְדַהְיינו 

: )ְדַהְיינו  ֹ!ִאיזֶֹערֶֹדערֹ'ַאְגָראְדִניק'"ֹ:ֹ"ַאַווְדַאיֶדעְרֵצייְלט ָדאס ַאְלץ(

ָגע'"( ו  ן ְפִריֶער ֶגעָזאְגט: "ַאז ֶער ִאיז 'ְמש  ֹ!ֶדער ָוואס ֵזיי ָהאב ְ
טְאֹויס[ִנְמָצאֹֹ[ת ואוֹ ] ָמה'ֹפּוןָֹדאְרט,ַֹאזֹֹ:]קּומ  ָהאּבִֹאיְךַֹאֹ'ַהְסּכָ

ים־טֹוִבים' ֹ'ַחּיִ ֶֹלעּב ַֹפאְרֶרעְכטֹֹ–ֹ:ִאיְך ִֹזיְך ָֹהאּב ִֹאיְך ָוואְרן
טְ ] ָראכ  ְֹמִדיָנהֹן[ַפאר  ְרְך ִאים, ָה ֹ–ֹ!ִדי ן דו  אט ִזיְך ֵזיי ֲאִפילו  ֶדער )או 

ְכט  ֶגעזו  ְ ן ֵזיי  –'ַאְגָראְדִניק' ָאפ  ִדיָנה[ָהאב ְ ְמ  ים־טֹוִבים'  ]ִדי ט 'ַחי ִ ִוויֶדער ֶגעֶלעב ְ

"ל  נ ַ ט[כ ַ ַמאנ  ֶדער  נ  ֹ!(]ִוויְאֹויב 
ים־טֹוִבים'" ָנהַֹמייןֹ'ַחּיִ ַמּתָ עְנקִֹאיְךַֹאייְךֹּבְ ֶ ֹ!ַהייְנטֹש 

ָֹדאְרטֶֹגעָוואְרן ְֹגרֹויֶסעִֹֹאיז ַֹא ְמָחה'ֵזייֶער ְֹגרֹויֶסעֹֹ!'ש ִ ַֹא אּון
ֹ!ֶגעָוואְרןֹ'ְפֵרייֶלעךְֹ'אּוןֵֹזייֶֹזעֶנעןֵֹזייֶערֹֹ!'ֶחְדָוה'

ֹ ֶטער ְ ֶֹעְרש  ֶלע]ֶדער ים־ֲארּוִכים',ֹֹר[ֶבעט  ֹ'ַחּיִ עְנְקט ֶ ֶֹגעש  ֵֹזיי ָהאט
ן' ֹ'ַלאְנג־ֶלעּבְ ֵֹזייֹֹ–ֹ!ְדַהְיינּו: ָֹהאט ַֹאְנֶדעֶרער ֶֹדער אּון

ים־ עְנְקטֹ'ַחּיִ ֶ ן'ֶגעש  ֹ!טֹוִבים',ְֹדַהְיינּו:ֹ'גּוט־ֶלעּבְ
ַֹאֶלֹאוֹּ ַֹאזֹוי עְטֶלעְרס'ן ֹ'ּבֶ ֶֹגעקּוֶמעןֹֹ,ע ֶֹדעְרָנאְך ַֹאֶלע ֶזעֶנען

ֹ ֹ'ֲחתּוָנה' ֶֹדער ה־ֹ–אֹויף ָ ֹ'ְדָרש  עְנְקט ֶ ֶֹגעש  ֵֹזיי ן ָֹהאּבְ אּון
אְנק' ַ ֹֹ–ֹ!ֶגעש  ָֹדאִזיֶגע ְֹפִריֶערֹֹ[ַזאְך]ָדאס ֵֹזיי ן ָֹהאּבְ ֵֹזיי ָוואס

ן ְ ֵֹזייַאֹ"ֹ:ֶגעוואּוְנְטש  ַֹאזֹוי־ִווי ַֹזיין ָֹזאְלן ֵֹזיי ַֹהייְנטֹֹ–ֹ"!ז אּון
ֵֹזיי עְנְקט ֶ ֶֹגעש  ָֹדאס ֵֹזיי ן ה־"ֹ:ָהאּבְ ָ ֹ'ְדָרש  ְֹגמּוָרה ָנה ַמּתָ ּבְ

אְנק' ַ ֹ!"ֶגעש 
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 אויף ספורי מעשיות בחינה

פון די זיבן בעטלירס –( 3די דרייצנטע מעשה )

 ןוואס איז געווען דער גוטער לעבן פון דעם טויב .א
 בעטלער?

 ער איז אסאך ארום געפארן 
 ער האט געגעסן ברויט און געטרינקען וואסער 
 ער האט געגעסן אלע מיני מטעמים 

עשירים ווען זיי פאסירט צו די  טבהמשך המעשה: וואס הא .ב

 פון דעם בעטלער?און וואסער ברויט גענומען האבן 

  אלע ריחותאון אלע טעמים זיי האבן געפילט אין דעם 

 עס האט פאראכטן זייער מראה טעם וריח 

 ביידע תשובות זענען ריכטיג 
מיט וואס האבן זיך בארימט די עשירים וואס דער  .ג

 טויבער בעטלער האט פון זיי א הסכמה?
 מיט זייער עשירות 
 מיט זייער אריכות ימים 
 ער חיים טוביםמיט זיי 

וואס דער בעטלער וואס איז געווען אין דעם גארטן  .ד
 דערציילט זיי פון דעם?

  פירות וואס האבן אלע טעמים וואס ס'איז דא
 אין דער וועלט

  אלע מיני ריחות און אלע מיני מראות פון דער
 וועלט

 ביידע תשובות זענען ריכטיג 
 וואס האט די מדינה געהאט דורך דעם גארטן? .ה

 ת ימיםאריכו 
 חיים טובים 
 ביידע תשובות זענען ריכטיג 

 וואס האט דער מלך אכזר געטון? .ו
 כליא געמאכט דעם גארטן 
 כליא געמאכט זייער חיים טובים 
 ביידע תשובות זענען ריכטיג 

וואס האט פאסירט צו די עשירים ווען זיי זענען  .ז
 געקומען נאנט צו די מדינה פון דעם גארטן?

 ן זייער געלדזיי האבן אוועק געווארפ 
 ס'איז ביי זיי כליא געווארן די טעם 
 זיי האבן אנגעהויבן צו שרייען 

צו וועם האבן די מדינה פון דעם גארטן געשיקט  .ח
 שליחים זיי צו העלפן?

  צו דעם טויבן בעטלער 
 צו די מדינה פון די עשירים 
 צו דעם אגראדניק 

ווער איז אריין געגאנגען מיט די שליחים צו די מדינה  .ט
 דעם גארטן? פון
  דער טויבער בעטלער 
  די עשירים 
 דער אגראדניק 

 מדינה? יוואס האט ער געהערט רעדן אין ד .י
 חיזוק און התעוררות 
  לשון הרע 
 ניבול פה 

 ?רטןדא וואס האט ער געזען אין די בתי דינים .יא
 אז זיי זענעו עהרליכע דיינים 
 אז זיי מאכן יושר'דיגע פשרות 
  אז זיי נעמען שוחד און ס'איז נישטא ביי זיי קיין

 אמת
 וואס נאך האט ער געזען אין די מדינה? .יב

 אז זיי זענען בעלי גאוה 
 אז זיי זענען פיל מיט ניאוף 
 אז זיי זענען בעלי אמונה 

וויאזוי האט דער מלך אכזר כליא געמאכט דעם טעם  .יג
 פון די מדינה?

 גט ניבול דורך די קנעכט וואס האבן אריין געברענ
 פה אין די מדינה

  דורך די קנעכט וואס האבן אריין געברענגט שוחד
 אין די מדינה

  דורך די קנעכט וואס האבן אריין געברענגט ניאוף
 אין די מדינה

וויאזוי האט דער מלך אכזר כליא געמאכט די מראה  .יד
 פון די מדינה?

  דורך די קנעכט וואס האבן אריין געברענגט ניבול
 ינהפה אין די מד

  דורך די קנעכט וואס האבן אריין געברענגט שוחד
 אין די מדינה

  דורך די קנעכט וואס האבן אריין געברענגט ניאוף
 אין די מדינה

וויאזוי האט דער מלך אכזר כליא געמאכט די ריח פון  .טו
 די מדינה?

  דורך די קנעכט וואס האבן אריין געברענגט ניבול
 פה אין די מדינה

 האבן אריין געברענגט שוחד  דורך די קנעכט וואס
 אין די מדינה

  דורך די קנעכט וואס האבן אריין געברענגט ניאוף
 אין די מדינה

וואס זאגט זיי דער בעטלער אויב זיי וועלן רייניגן די  .טז
 מדינה פון די דריי כתות?

  אז עס וועט פאראכטן ווערן ביי זיי די מראה טעם
 און ריח

 אז זיי וועלן טרעפן דעם אגראדניק 
 ביידע תשובות זענען ריכטיג 

וואס האט דער טויבער בעטלער געגעבן דרשה  .יז
 געשאנק?

 חיים ארוכים 
 חיים טובים 
 ביידע תשובות זענען ריכטיג 

שאלת זכות: ווען האט דער רבי דערציילט פון דעם  .יח

 )עיין ימי מוהרנ"ת אות מ"ב(                    טויבן בעטלער?
 ביום שב"ק כ"ה אדר תק"ע 

  רביעי כ"ט אדר תק"עביום 

 בליל שב"ק ג' ניסן תק"ע 
 

 מיט פיל הצלחה –עס איז א גרויסע מצוה צי זיין שטענדיג פרייליך 


