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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  – ֵּ – הפ   
עְטֶלער ֶדע – גָטאן ְדִריְט  ַטאְמְל  סָוואר ב ֶ ְ טש   

ָלה'ֹֹת א[אוֹ ] ֹ'ָחָתן־ּכַ ִֹזיְך ן ָֹהאּבְ ֹ'ְדִריְטן־ָטאג', ֶדעם
ֶֹדעְרַמאְנטֹ ֹֹ–ִוויֶדער ֹאּון ֶֹגעֵווייְנט ן ָֹהאּבְ עְנְקט:ֹאּון ֶגעּבֶ

עְטֶלער',ָֹוואסֶֹערִֹאיזֹ "ִוויֶֹנעְמטֶֹמעןָֹדאֶֹדעםֹ'ְדִריְטן־ּבֶ
ה'"ֹ ַבד־ּפֶ ְלט ִמיט ֶדעם ֶגעֶוועןַֹאֹ'ּכְ ְ ַטאְמפ  ְ : ֶער ָהאט ֶגעש  )ְדַהְיינו 

ט ֹמֹויל( לְׁ ַטאמְׁ ָלאר[ –]ֶגעשְׁ ט קְׁ ט ִנישְׁ ֹ!ֶרעדְׁ

יןָֹדא"ֹקּוְמטֶֹערַֹאַריין,ֹאּוןָֹזאְגט:ֹ"ִאיךְֹֹ!ֶדעְרַווייל ֹ–ֹ!ּבִ
ַֹארּוְמֶגעַפאְלן ֵֹזיי טֹ!אּוןִֹאיז ְ ָֹהאטֵֹזייֶֹגעקּוש  אּוןֹֹ–ֹ!אּון

ֹ "ל ּנַ ֹּכַ ֶֹגעָזאְגט ַֹאזֹוי ֹאֹויְך ֵֹזיי ָֹהאט ט[ֶער ַמאנְׁ ֶדערְׁ נְׁ :ֹ]ִווי אֹויבְׁ
ָֹזאְלטַֹזייןֹ ִֹאיר ַֹאז ט, ְ עְנְטש  ֶֹגעּבֶ ַֹאייְך ִֹאיְך ָֹהאּב "ְפִריֶער

ִֹאיךְֹ ענְֹֹ–ֹ!ַאזֹוי־ִווי ֶ ֹש  ה־ַהייְנט ָ ֹ'ְדָרש  ַֹאייְך ִֹאיְך ק
אְנק',ַֹאזִֹאירָֹזאְלטַֹזייןַֹאזֹוי־ִוויִֹאיךְֹ ַ ֹ!ֶגעש 

ה'ֹ ַבד־ּפֶ יןַֹאֹ'ּכְ ֶלער[ִאירֵֹמייְנטִֹאיְךֹּבִ ַטאמְׁ יןָֹגארֹֹ–ֹ!]שְׁ ִאיְךֹּבִ
ט ְ ה'ִֹניש  ַבד־ּפֶ ָנארִֹדיִֹדיּבּוִריםֹפּוןֶֹדערֶֹוועְלט,ֹֹ–ֹ!ַקייןֹ'ּכְ

טַֹקייןֹ ְ ָבִחיםָֹוואסֵֹזייֶֹזעֶנעןִֹניש  ְ ְטן,ֹֹ]לֹויּב[ש  ְ עְרש  צּוםֵֹאייּבֶ
ט ֵלימּותִֹניש ְ ְ ןַֹקייןֹש  ֹ!ָהאּבְ

ט  ְ ה', ָוואס ֶקען ִניש  ֶ ַבד־פ  ִנים ִווי ַא 'כ ְ ָ ער ָהאט ֶער ַא פ  לֹוַמר: ֶדעִריב ֶ )כ ְ
ן ֶדער  –ֶרעְדן  ם ָוואְרט פו  ו  ט ֶרעְדן ַקיין ש  ְ ָוואְרן ֶער ִוויל ָגאְרִניש 

ַרךְ ֶוועְלט, ָוואס ְס  ם־ִיְתב ָ ֵ ט ַקיין לֹויב  צו  ַהש   ְ ָוואְרן ִדי ֵרייד  – !'ִאיז ִניש 
ת  ]ֶזעֶנען[ָוואס  ֵלימו  ְ ן ַקיין ש  ַרְך, ָהאב ְ ם־ִיְתב ָ ֵ ט ַקיין לֹויב  צו  ַהש   ְ ִניש 
ט ְ עְרֶדעם  – !ִניש  ְלט  ]צּוִליּב ֶדעם[ִאיב ֶ ְ ַטאְמפ  ְ ט[ש  לְׁ ַטאמְׁ ֶער ִאין ִדי  ]שְׁ
ֹ!ֵרייד(

ער ָֹֹאּבֶ ה' ַבד־ּפֶ ֹ'ּכְ ַֹקיין ָֹגאר ִֹאיְך ין ֹּבִ ֶֹאֶמת, ֶלער[צּום ַטאמְׁ ֹ]שְׁ
ט ְ אֹ–ֹ!ִניש  ֹֹ!ַאְדַרּבָ ֹ'ֵמִליץ' ַֹא ין ֹּבִ ֵטייִדיֶגער[ִאיְך ַֹאֹ]ַפארְׁ ֹאּון ,

ֹוואֹויֶלערֹ ַֹא ֵֹזייֶער ֹ'ֶרעֶדער', ַֹא ְֹדַהְיינּו: ָרן', 'ַדּבְ
ִליֶכער[ ֶדערְׁ ֹ]וואּונְׁ ֹ!,ָֹוואסְֹס'ִאיזַֹאִֹוויְלדִֹחידּוש 

ֹ'ִליֶדער',ֹ ֹאּון יִרים', ִ ֹ'ש  ֹאּון ֹ'ִחידֹות', ֶֹרעְדן ֶֹקען ִֹאיְך אּון
ים ִ ָוואסַֹאזִֹאיְךֵֹהייּבָֹאןֹֹ–ֹ!ָוואסֵֹזייֶֹזעֶנעןִֹוויְלֶדעִֹחידּוש 

יִרים',ִֹמיטַֹמייֶנעֹ ִ צּוֶֹרעְדןַֹמייֶנעֹ'ִחידֹות',ִֹמיטַֹמייֶנעֹ'ש 
טַֹפאְרַהאְנְדןַֹקייןֹֹ–'ִליֶדער'ֹ ְ ּוםִֹנְבָראִֹאיןִֹאיזָֹגאְרִניש  ש 

ֶֹהעְרן ֶֹוועְלן ט ְ ִֹניש  ִֹמיְך ָֹזאל ֶֹער ָֹוואס ֶֹוועְלט, ֹ!ֶדער
עֶפעִניש  ִאין ֶדער ֶוועְלט, ָוואס  ֶ אש  ם ב ַ ו  ט ָדא ַקיין ש  ְ לֹוַמר: ְס'ִניש  )כ ְ

)' יִרים' ְוכו  ִ ט ֶוועְלן ֶהעְרן ַזייֶנע 'ש  ְ אּוןְֹס'ִאיזִֹאיןֵֹזייֹֹ–ֹ!ְס'ָזאל ִניש 
ֹ יִרים' ָוואס ֶער ָזאְגט()ְדַהְיינָדא ִ ן ִאין ִדי 'ש  : ִאין ִדי 'ִחידֹות' או  ,ֹו 

ל־ַהָחְכמֹות'" ֹ!'ּכָ

ֹ'ְגרֹויְסן־ ֶֹדעם ֹפּון ֶֹדערֹויף, ָמה' ֹ'ַהְסּכָ ַֹא ָֹהאּב ִֹאיְך "אּון
־ֶחֶסד'" ֹ!ַמאן',ָֹוואסֶֹערֵֹהייְסט:ֹ"ֶדערֹ'ֶאֶמֶת'רִֹאיש 

ַֹאֶלעַֹחֹֹ[ת באוֹ ] ֶֹגעֶזעְצן ַֹאָמאלֶֹזעֶנען אּוןֹֹ!ָכִמיםָוואְרן
אִריְמטִֹמיטַֹזייןָֹחְכָמה ֹ!ִאיְטֶלעֶכערָֹהאטִֹזיְךֹּבַ

ַראְכטֹ ַֹארֹויְסֶגעּבְ ָֹהאט ֹ"ֶער אִריְמט: ֹּבַ ִֹזיְך ָֹהאט ֵאייֶנער
ט[ גְׁ ֶרענְׁ ֶגעּבְׁ : ָדאס ָוואס ֹ!'ַאייְזן'"ֹ–ִמיטַֹזייןֹ'ָחְכָמה'ֹֹ]ַארֹויסְׁ )ְדַהְיינו 

ן  ֶדער ֶעְרד, ָדאס ָהאט ֶער ֶמען ָזאל ֶקעֶנען ַמאְכן 'ַאייְזן' פו 

ַראְכט אֹויף ֶדער ֶוועְלט ֹ.(!ַארֹויְסֶגעב ְ
אִריְמט:ֹ'ֶדער'אּוןֹ ַראְכטָֹהאטִֹזיְךֹּבַ ֹ"ֶערָֹהאטַֹארֹויְסֶגעּבְ

ֶכת'"ֹ– : ַא ַאְנֶדער ִמין 'ַאייְזְנַוואְרג', ֹ!ַאַֹאְנֶדערִֹמיןֹ'ַמּתֶ )ְדַהְיינו 

)' ַליי' ְוכו  ֹ!'ִצין' ָאֶדער 'ב ְ
אִריְמט:ֹ"ֶערָֹהאטַֹארֹויְסגֶָֹהאֹ'ֶדער'אּוןֹ ַראְכטֹטִֹזיְךֹּבַ עּבְ

ער'ֹ–ִֹמיטַֹזייןֹ'ָחְכָמה' ּוֶבערֹ–ֹ!"'ִזיְלּבֶ ֹויןָֹחש  ֹ!ָדאסִֹאיזֹש 
ער, ָדאס ָהאט ֶער  : ָדאס ָוואס ְמ'ֶקען ַמאְכן ִזיְלב ֶ )ְדַהְיינו 

ַראְכט( ֹ!ַארֹויְסֶגעב ְ
אִריְמט:ֹ"ֶערָֹהאטַֹארֹויְסֹֹ'ֶדער'אּוןֹ ַראְכטָהאטִֹזיְךֹּבַ ֶֹגעּבְ

ֹ!ְמ'ָזאלֶֹקעֶנעןַֹמאְכןֹ'ָגאְלד'"ֹ–
אִריְמט:ֹ'ֶדער'אּוןֹ ַראְכטָֹהאטִֹזיְךֹּבַ ֹ"ֶערָֹהאטַֹארֹויְסֶגעּבְ

ֵלי־ִמְלָחָמה'"ֹ– ִלים' ָוואס ְמ'ַהאְלט ִמיט ֵזיי ֹ!'ּכְ : ִדי 'כ ֵ )ְדַהְיינו 

ְרַמאֶטעס'  ן 'הו  יְקְסן' או  ן'ִמְלָחָמה', ְדַהינו  'ב ִ סְׁ ן []ֵפייֶער־ִּביקְׁ , או 

ִלים', ָדאס ָהאט ֶער  –ֶדעְסְטְגַלייְכן  ִדי 'ָחְכָמה' צו  ַמאְכן ִדי 'כ ֵ

ַראְכט( ֹ!ַארֹויְסֶגעב ְ
ֹ ִֹדיֹֹ'ֶדער'אּון ַֹמאְכן ֶֹקען ֹ"ֶער אִריְמט: ֹּבַ ִֹזיְך ָהאט

ָֹוואסֵֹזייַֹמאְכןֶֹדעְרפּוןֹ טֹפּוןִֹדיַֹזאְכן, ְ ִֹניש  'ַאייְזְנַוואְרג',
ֹ!ִדיֹ'ַאייְזְנַוואְרג'"

אִריֹ'ֶדער'ןֹאוֹּ ֹ–!ְֹמט:ֹ"ִמיטַֹאְנֶדעֶרעָֹחְכמֹות"ָהאטִֹזיְךֹּבַ
ֶֹוועְלט,ֹ ֶֹדער ֹאֹויף ַֹזאְכן ָמה ֹּכַ ַֹפאְרַהאְנְדן ְֹס'ִאיז ָוואְרן

ֹ ֹ'ָחְכמֹות' ֹדּוְרְך ַראְכט ַֹארֹויְסֶגעּבְ ְֹמ'ָהאט ְדַהְיינּו:ֹֹ–ָוואס
ֹ ִריַאל['ַסאִליְטֶרע' ן ַמאטְׁ ֹ]ֵאייזְׁ ֹ'ּפּוְלֶווער' ֹאּון ּבֶ , ,ִֹריַאל[ע ַמאטְׁ ]ָּבאמְׁ

ֹ!אּוןֶֹדעְסְטְגַלייְכן
אִריְמטִֹמיטַֹזייןֹ'ָחְכָמה' ֹ!ָהאטִֹזיְךִֹאיְטֶלעֶכערֹּבַ

*ֹ
יןְֹקלּוֶגערֹפּוןֹ ָהאטִֹזיְךָֹדאְרטֵֹאייֶנערָֹאְנֶגערּוְפן:ֹ"ִאיְךֹּבִ

ָֹטאג" ֶֹדער ִֹווי ְֹקלּוג ין ֹּבִ ִֹאיְך ָֹוואְרן ֶֹמעןֹֹ–ֹ!ַאייְך, ָהאט
ַטֹ ְ טַֹפאְרש  ְ אֶנעןָֹוואסֶֹערָֹזאְגט:ֹ"ֶערִֹאיזְֹקלּוגָֹדאְרטִֹניש 

ֹ?!ִוויֶֹדערָֹטאג"
ַֹאייֶעֶרעֹ ַֹאֶלע ֹ"ָוואְרן ָֹאְנֶגערּוְפן: ֵֹזיי ֹצּו ִֹזיְך ֶֹער ָהאט

ֶנעֶמען['ָחְכמֹות',ֶֹקעןֶֹמעןֵֹזייֹצּוםֹאֹויְפֶנעֶמעןֹ ,ֶֹוועטֹ]צּונֹויפְׁ
ָעה' ָ ֹ'ש  ֵֹאיין ָֹנאר ַֹזיין, ט ְ ִֹניש  ֶֹמער ֵֹזיי עֹ–ֹ!פּון ֶ ָֹכאְטש 

ֹ'ָטאג',ֹ ַֹאְנֶדעְרן ַֹא ֹפּון ִֹזיְך ֶֹנעְמט ֹ'ָחְכָמה' ִאיְטֶלעֶכע



 

 

ֹ ִֹאיְטֶלעְכןֹֹ]לֹויט[ֶוועְדִליג ִֹאין ְֹס'ֶגעֶווען ָֹוואס ִריָאה' ֹ'ּבְ ִדי
בֹות'ֹ–'ָטאג'ֹ ֹ!ָוואְרןַֹאֶלעֹ'ָחְכמֹות'ֶֹזעֶנעןִֹזיְךֹ'ַהְרּכָ

ם אֹויף  ט צו  ְ : ְמ'ִמיש  ן ֶעְטִליֶכע ַזאכְ  ]צּונֹויף[)ְדַהְיינו  ן ִאיְנֵאייֶנעם, או 
ן ַמאְכט ֶמען ִדי ַזאךְ  עְרֶדעם  – !ֶדעְרפו  ֶנעְמט ִזיְך  ]צּוִליּב ֶדעם[ִאיב ֶ

ן ֶדעם 'ָטאג', ָוואס ִאין ֶדעם  אט 'ָטאג' ָה  ם[ֶיעֶנע]ִאיְטֶלעֶכע 'ָחְכָמה', פו 
אְפן ִדי ַזאְכן ַ אש  ן ֶנעְמט ֶמען ִדי 'ַמאֶטעְרֶיעס'  ,ָגאט ב ַ ָוואס ֶדעְרפו 

ִריאַ  ן[]ַמאטְׁ ן ְמ'ַמאְכט ִדי ַזאְך  ,לְׁ ט אֹויס ִמיט 'ָחְכָמה', או  ְ ן ְמ'ִמיש  או 
ן ֶדעְסְטְגַלייְכן( ער', או  ֶ פ  ער', ָאֶדער 'קו  ֹ!ָוואס ְמ'ִוויל ַמאְכן, 'ִזיְלב ֶ

ָֹפאְרט ֹצּוםֹֹ!פּוְנֶדעְסְטֶוועְגן ֹ'ָחְכָמה', ִֹמיט ֶֹמען ֶקען
ֶנעֶמען[אֹויְפֶנעֶמעןֹ ֶוועטֹפּוןֹֹ!עֹ'ָחְכמֹות'ַאֶלעַֹאייֶעֶרֹֹ]צּונֹויפְׁ

ָעה' ָ ֹ'ש  ֵֹאיין ָֹנאר ַֹזיין, ט ְ ִֹניש  ֶֹמער יןֹֹ–ֹ!ֵזיי ֹּבִ ִֹאיְך ער ָאּבֶ
ֹ'ָטאג'" ַֹגאְנֶצער ַֹא ִֹווי אִריְמט ֶדער ֹ!ְקלּוג, )ַאזֹוי ָהאט ִזיְך ב ַ

ֶטער־ָחָכם'  ְ ְנֶטעְרש  ֶטער־ָחָכם['או  "ל  ]ֶלעצְׁ ט[ַהנ ַ ַמאנְׁ ֶדערְׁ נְׁ ֹ!(]ָוואס אֹויבְׁ
ה', ָוואס ְךִֹמיְךָֹאְנֶגערּוְפןֹצּוִֹאיםָֹהאּבִֹאי ֶ ַבד־פ  )ְדַהְיינו  ֶדער 'כ ְ

ֶֹער ֶדעְרֵצייְלט ָדאס ַאְלץ( ֹ'ָטאג'"? ֶֹוועְלֶכער ֹ"ִווי לֹוַמר: ִווי : )כ ְ

גוֶ  יְזטו  ְקלו  ֹ?!(ועְלֶכער ָטאג ב ִ
ֶטער ָחָכם[ָהאטֶֹערִֹזיְךָֹאְנֶגערּוְפןֹ ַמאנְׁ ֶדערְׁ נְׁ :ֹ"ָאטֶֹדערֹ]ֶדער אֹויבְׁ

ִֹמירִאֹ ֹפּון ְֹקלּוֶגער ֶֹוועְלֶכערֹֹ!יז ֹ'ִווי ְֹפֶרעְגט ֶֹער ַווייל
ֹֹ–ֹ!ָטאג' ִמיר ְ ִֹוויְלט,ֹֹ]ָאֶּבער[לּוש  ִֹאיר ָֹטאג' ֶֹוועְלֶכער 'ִווי

יןִֹאיְךְֹקלּוג" ֹ!ַאזֹויֹּבִ
ֹ ִמיר ְ ֹֹ]ָנאר[לּוש  ֹ'ֶדער' ִֹאיז ִֹוויֶדער ֶֹזע ַבד־ֶפה[ַפאְרָוואס ֹ]כְׁ
עְפֶרעְגטֹ'ִוויֶֹוועְלֶכערָֹטאג'?ַֹוויילֶֹערָֹהאטֹגֶֹֹ–ְקלּוֶגער?ֹ

אֹויְךְֹקלּוגֹ'ִוויֶֹוועְלְכןָֹטאג'ֶֹערֹֹ]ָדאְך[ֶדערָֹחָכםִֹאיזִֹזיְךֹֹ–
הֹ–ִֹוויל? ֹ!ָנארְֹס'ַפאְרַהאְנְדןַֹאַֹגאְנֶצעַֹמֲעש ֶ

ַֹאֹֹ[ת גאוֹ ] ֵֹזייֶער ִֹאיז ־ֶחֶסד', ִֹאיש  ֹ'ֶאֶמֶת'ר ֶֹדער "ָוואְרן
ֹֹ–ֹ!'ְגרֹויֶסער־ַמאן' ִֹאיְך ה', ָוואס ֶער )ְדַהיְ אּון ֶ ַבד־פ  : ֶדער 'כ ְ ינו 

ֶֹדעְרֵצייְלט ָדאס ַאְלץ( ֹאּום ֵֹגיי ֹאֹויףֹ]ַארּום[, ֹצּום ֶֹנעם ֹאּון ,
ֹֹ]צּונֹויף[ ֵֹזיי ֶרעְנג ֹּבְ ֹאּון ַֹחָסִדים', ֹ'ֶאֶמֶת'ע ֶֹדעםַֹאֶלע צּו

־ֶחֶסד' ֹ!'ֶאֶמְת'ןִֹאיש 
ֹ ֹ'ְזַמן' ִֹעיָקר ֶֹדער ָוואְרן ִדי  !ייט')ְדַהְיינו  ַאז ְס'ָזאל ַזיין ַא 'צַ אּון

ן 'ֶטעג' אֹויף ֶדער ֶוועְלט,  'ַצייט' ַאֵליין, ְדַהְיינו  ַאז ְס'ָזאל ַזיין 'ָיאְהר' או 

אְפן( ַ אש  ַרְך ב ַ ם־ִיְתב ָ ֵ ֶוועְרטָֹנארֹֹ–ֹ!ָדאס ַאֵליין ָהאט ִזיְך אֹויְך ַהש  
ֹ!דּוְרְךֹ'ֶאֶמֶת'עַֹחָסִדים'

ֹ ֹאּום ֵֹגיי ִֹאיְך ֹ]ַארּום[אּון ֶֹנעם ֹאּון ,ֹ ֹאֹויף ַאֶלעֹֹ]צּונֹויף[צּום
־ ִֹאיש  ֹ'ֶאֶמְת'ן ֶֹדעם ֹצּו ֵֹזיי ֶרעְנג ֹּבְ ֹאּון ַֹחָסִדים', 'ֶאֶמֶת'ע

ֹ!ֶחֶסד',ָֹוואסֶֹדעְרפּוןֶֹוועְרטֶֹדערֹ'ְזַמן'
אְרג' ֹ'ּבַ ַֹא אְרג'ֹֹ–ֹ!אּוןְֹס'ִאיזַֹפאְרַהאְנְדן אּוןֹאֹויףֶֹדעםֹ'ּבַ

ֵטיין' ְ ֹ'ש  ַֹא ֵטייט ְ ֵטייֹ–ֹ!ש  ְ ֹ'ש  ֶֹדעם ֹפּון ַֹאֹאּון ֵֹגייט ן'
ֹ!'ְקַוואל'

ֹ'ַהאְרץ' ַֹא ָֹהאט ַֹזאְך ִֹאיְטֶלעֶכע ֹ'ֶוועְלט'ֹֹ–ֹ!אּון ִֹדי אּון
ֹ ָלִלּיּות[ִאיְנַגאְנְצן ֹ'ַהאְרץ']ִּבכְׁ ַֹא ֹאֹויְך ָֹהאט ָֹדאסֹֹ–ֹ!, אּון

ַֹגאְנֶצעֹ'קֹוָמה' ַֹא ִֹאיז ֹ'ֶוועְלט', ֶֹדער ֹפּון ִמיטַֹאֹֹ,'ַהאְרץ'

ִנים',ֹאּוןִֹמיטֹ'ֶהעְנט',ֹאּוןֹ'ִפֹ ִמירֹֹ–ֹ!יס'ְֹוכּו''ּפָ ְ ֹ]ָאֶּבער[לּוש 
ֶֹדערֹ ֹפּון ֹ'ַהאְרץ' ֶֹדעם ֹפּון ֹ'פּוס', ֶֹדעם ֹפּון ֹ'ָנאְגל' ֶדער

ֹֹ,ֶוועְלט ֵֹאייֶדער ַֹהאְרִציֶגער, ַֹאְנֶדעֶרעְנסֹֹ]ֶמער ִווי[ִאיז ַא
ֹ!'ַהאְרץ'

ֵטייטִֹאיןֵֹאייןֶֹעקֹ ְ ִֹמיטֶֹדעםֹ'ְקַוואל',ֹש  אְרג' אּוןֶֹדערֹ'ּבַ
ֶֹוועְלט ֶֹדער ֶֹוועְלט,ֹֹ–ֹ!פּון ֶֹדער ֹפּון ֹ'ַהאְרץ' ָֹדאס אּון

ֵטייטִֹאיןֶֹדעםַֹאְנֶדעְרןֶֹעקֹפּוןֶֹדערֶֹוועְלט ְ אּוןָֹדאסֹֹ–ֹ!ש 
ֹאּוןֹ ְֹגלּוְסט ֹאּון ֹ'ְקַוואל', ֶֹדעם ַֹאֶקעְגן ֵטייט ְ ֹש  'ַהאְרץ'

ֹ ִמיד ֹּתָ עְנְקט ִדיג[ּבֶ ֶטענְׁ ֶֹדעםֹֹ]שְׁ ֹצּו ֹקּוֶמען ְֹס'ָזאל ַֹאז ֵזייֶער,
ֹ!'ְקַוואל'

ֹ ֹצּוֹאּון ֹ'ַהאְרץ' ֶֹדעם ֹפּון ְֹגלּוְסְטן, ָֹדאס ֹאּון עְנְקן ֹּבֶ ָדאס
ִֹוויְלד ָֹגאר ִֹאיז ֹ'ְקַוואל', ִמידֹֹ–ֹ!ֶדעם ֹּתָ ַרייט ְ ְֹס'ש  אּון

ִדיג[ ֶטענְׁ ֹ'ַהאְרץ'ֹ]שְׁ ֶֹדעםֹ"ֹ:ָדאס ֹצּו ֹקּוֶמען ְֹס'ָזאל ַאז
ֹגְֹֹ–ֹ!"'ְקַוואל' ֹ'ְקַוואל', ֶֹדער ֹ'ַהאְרץ'ֹאּון ֶֹדעם ֹצּו לּוְסט

ֹ!אֹויךְֹ
ָֹדא ֹאּון ּות ֲֹחִליש  ְֹצֵוויי ָֹהאט ֹ'ַהאְרץ', : ְצֵוויי ס )ְדַהְיינו 

ַלאְפֵקייט  ְ ֵקייט[ש  ַוואכְׁ ֹ!(]שְׁ
ֶרעְנטֶֹעסֹ )ַווייל ֵאייְנס:ָֹוואְרןִֹדיֹ'זּון'ָֹיאְגטֶֹעסֵֹזייֶער,ֹאּוןֹּבְ

עְנְקט ַאְלץ, או   ם 'ְקַוואל'(ְס'ב ֶ ֶמען צו  ֹ!ן ִוויל קו 
ֹ ַלאְפַקייט ְ ֹש  ַֹאְנֶדעֶרע ָֹדאס ַקייט[אּון ַוואכְׁ ָֹדאסֹֹ]שְׁ ָהאט

ֹ ַֹמֲחַמת ְֹגלּוְסְטן,ֹֹ]צּוִליּב['ַהאְרץ': ָֹדאס ֹאּון עְנְקן ֹּבֶ ֶדעם
ִמידֹ עְנְקטֹאּוןְֹגלּוְסטֹּתָ ִדיג[ָוואסָֹדאסֹ'ַהאְרץ'ֹּבֶ ֶטענְׁ ,ֹאּוןֹ]שְׁ

ַֹאְלץֹ ַרייט ְ ְֹס'ש  ֹאּון ֹ'ְקַוואל', ֶֹדעם ֹצּו ֹאֹויס ָֹגאר ְס'ֵגייט
ֹ'ְקֹ ֶֹדעם ֹצּו ֹקּוֶמען ְֹס'ָזאל "ל ּנַ ֹּכַ ט[ַוואל' ַמאנְׁ ֶדערְׁ נְׁ ֹ–ֹ!]ִווי אֹויבְׁ

ֹ'ַהאְרץ' ָֹדאס ֹֹ,ָוואְרן ִמיד ֹּתָ ֵטייט ְ ִדיג[ש  ֶטענְׁ ֶֹדעםֹֹ]שְׁ ַאֶקעְגן
ַרייט:ֹ"ַנאֶֹגעַוואְלד" ְ עְנְקטַֹאְלץֹֹ!'ְקַוואל',ֹאּוןֹש  אּוןְֹס'ּבֶ
"לֹ ּנַ ט[ֵזייֶערֵֹזייֶערֹצּוֶֹדעםֹ'ְקַוואל'ֹּכַ ַמאנְׁ ֶדערְׁ נְׁ ֹ!]ִווי אֹויבְׁ

ֹלוֹּ ִמיר ְ יְסלֹֹ]ָנאר[ש  ַֹאּבִ ִֹזיְך אַדאְרף ֹּבַ ֹ'ַהאְרץ' ָֹדאס ַאז
ֹ ן ַסאּפְ ָֹאּפְ ִֹזיְך ְֹס'ָזאל ַֹאז רּוֶען, ן[ָאּפְ ַכאפְׁ ֹֹ]ָאפְׁ יְסל ַאזֹויֹֹ–ַאּבִ

ֵרייטִֹדיְֹפִליְגלֹאֹויףֹ ּפְ ְ קּוְמטַֹאְֹגרֹויֶסערֹפֹויְגל,ֹאּוןַֹפאְרש 
ֹזּון ֶֹדער ֹפּון ִֹאים ֶטעְלט ְ ַֹפאְרש  ֹאּון ֶדעָמאְלטֹֹ–ֹ!ִאים,

יְסלרּוְהטִֹזי ֹ!ְךָֹדאסֹ'ַהאְרץ'ָֹאּפַֹאּבִ
קּוְקטֶֹעסֹאֹויְךֹֹ–ֹאְלטַֹאזְֹס'רּוְהטִֹזיְךָֹאּפֹאּוןֲֹאִפילּוֶֹדעָמֹ

עְנְקטַֹאְלץֹצּוםֹ'ְקַוואל'ַֹאֶקעְגןֶֹדעםֹ'ְקַוואל',ֹאּון ֹ!ּבֶ
ֹ ִמיר ְ ֹ'ְקַוואל',ֹֹ]ָנאר[לּוש  ֹצּום ַֹאזֹוי ָֹיא עְנְקט ְֹס'ּבֶ ַאז
טֹצּוםֹ'ְקַוואל'?ַפאְרָווא ְ ֹ!סֵֹגייטֶֹערִֹניש 

אְרג',ֹ ִֹווילֹצּוֵגייןָֹנאְנטֹצּוםֹ'ּבַ אְלדָֹדאסֹ'ַהאְרץ' ָנארִֹוויּבַ
טֹֹ–ֹאסֹאֹויְבןִֹאיזֶֹדערֹ'ְקַוואל'ָוו ְ ֹויןִֹניש  ַאזֹויֶֹזעְהטֶֹערֹש 

טֶֹזעְהןֶֹדעםֹ'ְקַוואל' ְ יץ',ֶֹקעןֶֹערִֹניש  ּפִ ְ ֹ–ֹ!ַארֹויסֶֹדעםֹ'ש 
אְלדֹ טֹאֹויףֹאּוןִֹוויּבַ ְ ֶדעםֹ'ְקַוואל',ֵֹגייטֶֹערֶֹערֹקּוְקטִֹניש 

,ִֹאיזָֹנארֹפּוןָֹוואְרןָֹגארַֹזייןִֹחיּותֹפּוןֶֹדעםֹ'ַהאְרץ'ֹ!אֹויס
ֹ!ֶדעםֹ'ְקַוואל'



 

 

ֹ ֶֹער ֶֹזעְהט אְרג', ֹ'ּבַ ַֹאֶקעְגן ֵטייט ְ ֹש  ֶֹער ַֹאז ַארֹויסֹֹ]ָיא[אּון
אְרג'ָֹוואסָֹדאְרטִֹאיזֶֹדערֹ'ְקַווא יץֹּבַ ּפִ ְ ערֹֹ–ֹ!ל'ֶדעםֹ'ש  ָאּבֶ

ֹויןֹ אְרג',ֶֹזעְהטֶֹערֹש  אְלדֶֹערִֹווילֹצּוֵגייןֹצּוםֹ'ּבַ ףִֹוויּבַ יּכֶ ּתֵ
יץ'נִֹ ּפִ ְ טַֹארֹויסֶֹדעםֹ'ש  ְ ֵטייֶגער ֹ!יש  ְ )ָוואְרן ַאזֹוי ִאיז ִזיְך ֶדער ש 

אְרג'  יי ַא הֹויְכן 'ב ַ ן ַווייְטן  –ב ַ ס[פו  נְׁ ַווייטְׁ ֶדערְׁ ֵטייט, ֶזעְהט  ]פּונְׁ ְ ַאז ְמ'ש 

יץ' ֶמ  ִ פ  ְ ֹוין  –ען ַארֹויס ֶדעם 'ש  ן ַאז ְמ'ֵגייט צו  ָנאְנט, ֶזעְהט ֶמען ש  או 

יץ'( ִ פ  ְ ט ַארֹויס ֶדעם 'ש  ְ ֹֹ–ֹ!ִניש  ֹש  ֶֹער טֹֹט[ֶדעָמאלְׁ ]ֹֹויןֶקען ְ ִניש 
לֹוםֹאֹויְסֵגייןֶקעֹ!קּוְקןֹאֹויףֶֹדעםְֹקַוואל ָ ֹ!ןֶֹערַֹחס־ְוש 

ֹ ֹאֹויְסֵגיין, לֹום ָ ַֹחס־ְוש  ָֹזאל ֹ'ַהאְרץ' ָֹדאס ַֹאז ָוואְלטֹאּון
ֶֹוועְלטָֹחרּובֶֹגעָוואְרן ִֹאיזֹֹ–ֹ!ָגארִֹדי ָֹדאסֹ'ַהאְרץ' ָוואְרן

ֹ ַֹזאְך ִֹאיְטֶלעֶכער ֹפּון ִֹחיּות ָֹדאס ִֹדיֹֹ–ִזיְך ֶֹקען ִֹווי אּון
ןָֹאןֶֹדעםֹ'ַהאְרץ'? ֹ!ֶוועְלטַֹאִֹקיּוםָֹהאּבְ

עְרֶדעםֹֹז[ִאי] טֹצּוֵגייןֹ]צּוִליּב ֶדעם[ִאיּבֶ ְ ,ֶֹקעןָֹדאסֹ'ַהאְרץ'ִֹניש 
ֶֹדעםֹ ִמידֹֹ–ֹ!'ְקַוואל'צּו ֵטייטֹּתָ ְ ִדיג[ָנארְֹס'ש  ֶטענְׁ ַאֶקעְגןֹֹ]שְׁ

ִמידֹֹ!ֶדעםֹ'ְקַוואל' ַרייטֹּתָ ְ עְנְקטֹאּוןְֹס'ש  ִדיג[אּוןְֹס'ּבֶ ֶטענְׁ ,ֹ]שְׁ
"לֹ ּנַ ט[ַאזְֹס'ָזאלֹקּוֶמעןֹצּוֶֹדעםֹ'ְקַוואל',ֹּכַ ַמאנְׁ ֶדערְׁ נְׁ ֹ!]ִווי אֹויבְׁ

ֹ'ְקַוואל' ֶֹדער ֹ'ְזַמֹֹ,אּון ַֹקיין ָֹגאר טָהאט ִֹניש ְ ָוואְרןֹֹ–ֹ!ן'
ֹ'ְזַמן' טִֹאין ְ ִֹאיזָֹגאְרִניש  לֹוַמר: ֶדער 'ְקַוואל' ֹ!ֶדערֹ'ְקַוואל' )כ ְ

ט ְ ם 'ַצייט' ִניש  ו  ם  – !ָהאט ַקיין ש  ו  ט ַקיין ש  ְ : ֶער ָהאט ִניש  ְדַהְיינו 

ם 'ַצייט' ִאין ֶדער ֶוועְלט ו  ן ַקיין ש  ָוואְרן ֶער ִאיז ָגאר  – !'ָטאג' או 

ן ֶדער ֶוועְלט(ֶהעֶכער, פ ן ֶדער 'ַצייט' פו  ֹ!ו 
ֹ ִמיר ְ ֶֹדערֹֹ]ָאֶּבער[לּוש  ִֹאין ַֹזיין ֹ'ְקַוואל' ֶֹדער ֶֹקען ִוויַאזֹוי
ט ַקיין ַזא ]ָדאְך[)ָוואְרן ִאין ֶדער ֶוועְלט, ֶקען ִזיְך ֹ–ֹ!ֶוועְלט? ְ ְך ִניש 

ֹ?!(ַזיין ָאן ַא 'ַצייט'
ֹ ִמיר ְ ֶֹדעםֹ'ְקֹ]ָנאר[לּוש  ֹפּון ֹ'ַצייט' ִֹדי ָֹגאר ָֹנארֹ, ִֹאיז ַוואל',

ָנה ַמּתָ עְנְקטֶֹדעםֹ'ְקַוואל'ַֹאָֹטאגֹּבְ ֶ ֹ!ָוואסָֹדאסֹ'ַהאְרץ'ֹש 
ֹויןֹאֹויְסָלאְזן,ֹאּוןִֹוויֶֹדערֹֹ– אּוןַֹאזֶֹדערֹ'ָטאג'ִֹווילִֹזיְךֹש 

ֹויןֶֹדערֹ'ְקַוואל'ַֹקייןֹ 'ָטאג'ֶֹוועטַֹאֶוועְקֵגיין,ֶֹוועטִֹזיְךֹש 
ֹ ן ָֹהאּבְ ט ְ ִֹניש  ֶֹדֹֹ–'ְזַמן' ֹפּוןֶֹוועט ַֹאֶוועְקֵגיין ֹ'ְקַוואל' ער

טַֹזיין,ֶֹוועטִֹזיְךֹֹ–ֶדערֶֹוועְלטֹ ְ ִוויֶֹדערֹ'ְקַוואל'ֶֹוועטִֹניש 
לֹוםֹ ָ לֹום,ֶֹוועטַֹחס־ְוש  ָ ָדאסֹ'ַהאְרץ'ֹאֹויְךֹאֹויְסֵגייןַֹחס־ְוש 

נַֹּ ֵטלֶֹוועְרן,ֹּכַ ט["לָֹגארִֹדיֶֹוועְלטֹּבָ ַמאנְׁ ֶדערְׁ נְׁ ֹ!]ִווי אֹויבְׁ
ןֵֹזייִֹזיְךַֹאזֹוי־ִוויְֹס'קוֹּ ְמטָֹנאְנטֹצּוםֹסֹוףָֹטאג,ַֹאזֹויֵֹהייּבְ

ָֹדאסֹ ַֹאְנֶדעְרן, ֶֹדעם ִֹמיט ֵֹאייֶנער ֶֹגעֶזעֶגעֶנען, ֹצּו ָאן
ֹ'ְקַוואל' ֶֹדעם ִֹמיט ָֹזאְגןֹֹ–ֹ!'ַהאְרץ' ֹצּו ָֹאן ן ֵֹהייּבְ ֵֹזיי אּון

יִרים',ֹאּוןֹ'ִליֶדער',ֵֹאייֶנערֹצּוםַֹאְנֶדעְרן,ֹ ִ 'ִחידֹות',ֹאּוןֹ'ש 
ֹ ֵֹזייֶער ִליֶכע[וואֹויֶלע ֶדערְׁ ִֹמיטֹֹ]וואּונְׁ ֹ'ִליֶדער', ֹאּון 'ִחידֹות'

ֵֹזי עְנֶקעְכץ ֹּבֶ ְֹגרֹויס ִֹמיט ֹאּון אְפט, ש ַ ִֹליּבְ יֶער,ְֹגרֹויס
ַֹאְנֶדעְרן ֹצּום ֹ'ְקַוואל'ֹ–ֵֹאייֶנער ֹצּום ֹ'ַהאְרץ' אּוןֹֹ!ָדאס

ֹ!ֶדערֹ'ְקַוואל'ֹצּוֶֹדעםֹ'ַהאְרץ'
־ֶחֶסֹֹ[ת דאוֹ ] ִֹאיש  ֹ'ֶאֶמֶת'ר ֶֹדער ֶֹדערֹויףֹאּון ָֹהאט ד',

ָֹאּפֹ ָֹדאס ִֹהיט ֶֹער ֹאּון ָגָחה, ְ ֶֹדערֹֹ–ֹ!ַהש  ְֹס'קּוְמט ִֹווי אּון

)ָוואס ָאט רֶֹערָֹזאלִֹזיְךֹאֹויְסָלאְזןֹ'ָטאג'ָֹגארֹצּוםֹסֹוף,ָֹנא

ֹוין  ן ֶדער 'ְקַוואל' ֶוועט ש  אְלד ִווי ֶדער 'ָטאג' ֶוועט ִזיְך אֹויְסָלאְזן, או  ב ַ

ט ָה  ְ "ל ַקיין 'ָטאג' ִניש  נ ַ ן כ ַ ט[אב ְ ַמאנְׁ ֶדערְׁ נְׁ  !ֶוועט ֶער ַאֶוועְקֵגיין ,]ִווי אֹויבְׁ

לֹום ָדאס 'ַהאְרץ' אֹויְך אֹויְסֵגיין – ָ ן ַאזֹוי ֶוועט ַחס־ְוש  ֶוועט ַחס־ – !או 

ב ֶוועְרן( לֹום ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט ָחרו  ָ ֶֹדערֹֹ!ְוש  ָֹאן ֹקּוְמט ַאזֹוי
עְנְקֹ ֶ ֹש  ֹאּון ־ֶחֶסד', ִֹאיש  ֹ'ֶאֶמֶת'ר ֹ'ָטאג' ַֹא ֶדעםֹֹ]ַפאר[ט

ֹֹ–ֹ!'ַהאְרְצן' ֹ'ָטאג' ֶֹדעם עְנְקט ֶ ֹש  ֹ'ַהאְרץ' ָֹדאס ֹ]ַפאר[אּון
ַֹאֹֹ–ֹ!ֶדעםֹ'ְקַוואל' ִֹוויֶדערֶֹדערֹ'ְקַוואל' ֹוין ָֹהאטֹש  ַאזֹוי

: ֶדעם 'ָטאג'ֹ!'ְזַמן' ֹוין ֶדער 'ְקַוואל'  ]ֶדעִריֶּבער[ – !)ְדַהְיינו  ֶקען ש 

ן ם ָהאב ְ ֹוין ָדאס 'ַהאְרץ' אֹויְך ַא  עִריֶּבער[]דֶ  – !ִוויֶדער ַא ִקיו  ֶקען ש 

)' ן ְוכו  ם ָהאב ְ ֹ!ִקיו 

ַאזֹויֹֹ–אּוןַֹאזֶֹדערֹ'ָטאג'ֹקּוְמטָֹאן,ֹפּוןַֹוואֶנעןֶֹערֹקּוְמטֹ
ֹוואֹויֶלעֹ ִֹמיט ֹאּון ֹ'ִחידֹות', ִֹמיט ֹאֹויְך, ֹ'ָטאג' ֶֹדער ֵגייט

ִליֶכע[ ֶדערְׁ יִרים',ָֹוואסִֹאיןֵֹזייִֹאיזָֹדֹֹ]וואּונְׁ ִ ֹ!אַֹאֶלעֹ'ָחְכמֹות''ש 

ֶֹטעג ִֹדי ן ְ ְֹצִוויש  ִֹחילּוִקים ָֹדא ְֹס'ִאיז ְֹס'ִאיזֹֹ–ֹ!אּון ָוואְרן
ְֹוכּו' ֹ'ָמאְנָטאג' ֹאּון ֹ'זּוְנָטאג' ִֹאיזֹֹ,ַפאְרַהאְנְדן ַֹאזֹוי אּון

ֹ'ָיִמים־טֹוִבים' ֹאּון ' ֹ'רֹאשׁ־חֹוֶדש  לֹוַמר: ֹ!ַפאְרַהאְנְדן )כ ְ

ְמט ֶדעם 'ָטאג', ָוואְס  ]לֹויט[ֶוועְדִליג  ִמיט ַאזֹויֶנע  –ַפאַרא 'ָטאג' ְס'קו 

ְמט ֶער ָאן יִרים' קו  ִ ֹ.(!'ש 

ָֹהאט,ֹ ־ֶחֶסד' ָֹוואסֶֹדערֹ'ֶאֶמֶת'רִֹאיש  אּוןָֹגארֶֹדערֹ'ְזַמן',
ה', ָוואס ֶער ֹ!ִאיזִֹזיְךַֹאְלץֹדּוְרְךִֹמיר ֶ ַבד־פ  ְרְך ֶדעם 'כ ְ : דו  )ְדַהְיינו 

ִֹאיךְֹֹ–ֹ!ֶדעְרֵצייְלט ָדאס ַאְלץ( ֹצּוםָֹֹוואְרן ֶֹנעם ֹאּון ִֹזיְך, ֵגיי
ֹ ַֹחָסִדים'ֹ]צּונֹויף[אֹויף ֹ'ֶאֶמֶת'ע ֶֹוועְרטֹֹ,ַאֶלע ֵֹזיי ֹפּון ָוואס

"לֹ ּנַ ט[ָגארֶֹדערֹ'ְזַמן'ֹּכַ ַמאנְׁ ֶדערְׁ נְׁ ֹ!]ִווי אֹויבְׁ

עְרֶדעם  ן ִאיב ֶ ן  ]צּוִליּב ֶדעם[)או  ֶגער, ֲאִפילו  פו  ה' ְקלו  ֶ ַבד־פ  ִאיז ֶדער 'כ ְ
ג ִווי ֶוועְלֶכער  ֶדעם 'ָחָכם' ָוואס אִריְמט: "ֶער ִאיז ְקלו  ֶער ָהאט ִזיְך ב ַ

ָוואְרן ָגאר ִדי 'ַצייט' ִמיט ִדי 'ֶטעג', ֶוועְרן ִזיְך ָגאר  – !'ָטאג' ְמ'ִוויל"
ְרְך ִאים ן 'ִחידֹות', ָוואס  – !דו  יִרים' או  ִ ֶמען ָאן ִמיט 'ש  ָוואס ִדי 'ֶטעג' קו 

"ל ִאין ֵזיי ִאיז ַאֶלע 'ָחְכמֹות' וְ  נ ַ ' כ ַ ט[כו  ַמאנְׁ ֶדערְׁ נְׁ ֹ!(]ִווי אֹויבְׁ

ן 'ָטאג' ֶער  כְׁ לּוג ִווי ֶוועלְׁ ַבד־ֶפה' ִאיז אֹויְך קְׁ ט ָנאר ֶדער 'כְׁ ט: ַאז ִנישְׁ ]ָדאס ֵהייסְׁ

ְך ִאים[ –ִוויל  ן ִזיְך ָגאר דּורְׁ ֹ!ָנאר ָגאר ִדי 'ַצייט' ִמיט ִדי 'ֶטעג', ֶווערְׁ

ֹֹ[ת האוֹ ] ט אֹויס[ִנְמָצא ָמה',ָֹֹהאבֹּ"ֹ:]קּומְׁ ֹ'ַהְסּכָ ַֹא ִֹזיְך ִאיְך
ֹ'ִחידֹות'ֹ ֶֹקעןֶֹרעְדן ַֹאזִֹאיְך ־ֶחֶסד', ִֹאיש  ֶֹדעםֹ'ֶאֶמְת'ן פּון

יִרים',ָֹוואסִֹאיןֵֹזייִֹאיזַֹאֶלעָֹחְכמֹות ִ )ָוואְרן ָגאר ִדי ֹ!אּוןֹ'ש 

ְרְך ִאים,  יִרים', ֶוועְרן ִזיְך ָגאר דו  ִ 'ֶטעג', ִמיט ִדי 'ִחידֹות', ִמיט ִדי 'ש 

" נ ַ ט[ל כ ַ ַמאנְׁ ֶדערְׁ נְׁ ָנהֹֹ–ֹ!(]ִווי אֹויבְׁ ַמּתָ ֹּבְ ַֹאייְך ִֹאיְך עְנק ֶ ֹש  ַהייְנט
ֹ ִֹאיר ַֹאז אְנק', ַ ה־ֶגעש  ָ ֹ'ְדָרש  ַֹאזֹוי־ִוויְֹגמּוָרה ַֹזיין ָזאְלט

ֹ!ִאיְך"

ְמָחה ֹש ִ ְֹגרֹויֶסע ַֹא ֵֹזייֶער ֶֹגעָוואְרן ָֹדאְרט ַֹאֹֹ!ִאיז אּון
ֶֹחְדָוה ִֹהילּואֹ–ֹ!ְגרֹויֶסע ַֹא ן ָֹהאּבְ ֵֹזיי ֶגעָטאןֹֹאּון

ָחה[]אֹויסְׁ  ט ִאין ַא ִשמְׁ ַלאצְׁ ֹ!ֶגעפְׁ
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 אויף ספורי מעשיות בחינה

פון די זיבן בעטלירס –( 4די דרייצנטע מעשה )

 וואס איז דער בעטלער דער כבד פה? .א
  א מליץ און א ריידער וואס איז א ווילד

 חידוש
 זייער א גרויסער חכם 
 אינער וואס קען נישט רעדן 

 פון וועמען האט ער א הסכמה? .ב
 פונעם גרויסן אדלער 
 ירותפון די מדינה של עש 
 פון דער אמת'ר איש חסד 

 מיט וואס האט זיך בארימט דער פערטער חכם? .ג
  אז ער האט אויסגעטראפן וויאזוי מ'מאכט

 זילבער
  אז ער האט אויסגעטראפן וויאזוי מ'מאכט

 גאלד
  אז ער האט אויסגעטראפן וויאזוי מ'מאכט

 כלי מלחמה
מיט וואס בארימט זיך דער חכם וואס איז  .ד

 קלוגער פון זיי?
  עראיז קלוג ווי דער נאכטאז 
 אז עראיז קלוג ווי דער טאג 
 אז עראיז קלוג ווי איין שעה 

און וויפיל צייט קען מען צוזאם נעמען זייערע  .ה
 חכמות?

  אין איין שעה 
 אין איין טאג 
 אין איין וואך 

 צו וועם ברענגט דער כבד פה די אמת'ע חסדים? .ו
 צו דער וואס איז קלוג ווי דער טאג 
  איש חסדצו דעם אמת'ן 
 צו דעם גרויסן אדלער 

 פון וואו גייט ארויס די קוואל? .ז
 פון א שטיין וואס שטייט אויפ'ן בארג 
 פון א שטיין וואס שטייט נעבן בארג 
 פון א טיפע פלאץ 

 וואו שטייט די הארץ און ווי שטייט די קוואל? .ח
  די קוואל ביי די עק פון דער וועלט און דער

 הארץ אינמיטן פון דער וועלט
  הארץ ביי די עק פון דער וועלט און די די

 קוואל אינמיטן פון דער וועלט
  די קוואל ביי איין עק פון דער וועלט און דער

 הארץ ביי די אנדערע עק פון דער וועלט

 וועלכע חלישות האט די הארץ? .ט
 ווייל די זון יאגט איר זייער 
  וויל ס'בענקט און גלוסט און גייט אויס צום

 קוואל
 ביידע תשובות זענען ריכטיג 

 ווער העלפט פאר די הארץ זיך צו אפרוען? .י
  א גרויסע פייגל וואס שפרייט אויס די

 פליגלען
  א גרויסע אדלער וואס שפרייט אויס די

 פליגלען
  א גרויסע וואלקן וואס מאכט א גרויסע

 שאטן
 פארוואס גייט נישט די הארץ צום קוואל? .יא

 ווייל ס'איז זייער זייער וויט 
  וויל גייענדיג וועט ער אים נישט זעהן וועט ער

 אויסגיין
 ביידע תשובות זענען ריכטיג 

 ווער גיבט זמן פאר די קוואל? .יב
 די הארץ גיבט אים א טאג במתנה 
 דער חכם גיבט אים א טאג במתנה 
 די שטיין גיבט אים א טאג במתנה 

וואס פאסירט צווישן די הארץ און דעם קוואל  .יג
 ק?פאר די טאג גייט אווע

  זיי זאגן חידות שירים און לידער איינער צום
 אנדערן

 זיי טוען זיך אפרוען 
 זיי וויינען און שרייען 

 ווער גיבט פאר די הארץ א טאג במתנה? .יד
 דער בעטלער דער כבד פה 
 דער אמת'ר איש חסד 
 דער וואס איז קלוג ווי דער טאג 

 ווער גיבט די זמן פאר דער אמת'ר איש חסד? .טו
 ג ווי דער טאגדער וואס איז קלו 
 די קוואל 
 דער בעטלער דער כבד פה 

 וואס לערנסטו זיך פון די מעשה פון דעם טאג? .טז
  ןאהקען אופטוואס א אמת'ע חסד פון א איד 
 צי וואס מ'קען זוכה זיין אז מ'היט די מויל 
 ._____________________________ 

 

 האבן א הילוא געטון איז געווארן דארט א גרויסע שמחה און א גרויסע חדוה און זיי
 מיט פיל הצלחה


