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ִ ִיִד  חוִ ןִפוִ הִַמֲעש   ָּ ט  ִןב  
ןִ– ינוִ ִפו  ןִַרב ֵּ בִַנְחמָּ ְסל  ר  ב ְ ִ–ִא"זיעִמ 
ַנת ֱאלּול' ד ֵליל ֶדעְרֵצייְלט: ָדאס ָהאט ֶער ְׁ  ו"תקס ש 

ַקּוְרצֶַַאַַ] ַַציע ַָנאכְַיט ַ"ֶדעְרֵציילְַן ִַאין ַזּוֶמען ְַשנַַר ַדִַַ"ו",תקסת ֶַעְרְשטֶַי הַַמֲעשֶַע

ן'ִַמִבָטחֹוהַַמֲעשֶַעַ'ָדאִזיגֶַיַדִַ)ת'.ַַקְדמֹוִנּיֹוםִַמָשִניתַ־ַמֲעִשּיֹויִסּפּורֵַןַ'פּו',ַ־ֶמֶלְךתבַַתַדַַיֲאבֵַ'

 [.ת'(ַקְדמֹוִנּיֹוםִַמָשִניתַ־ַמֲעִשּיֹויִסּפּורֵַע'ַ'־הֹויכֶַרָגאיַ'דִַןִַאיטַַאַרייְנֶגעֶרעְכנְַטִַנישְַזִַאיַ

ינוּ  [אתֹאוֹ ] ֶגערּופְׁ  ִזיךְׁ ט ָהא"ל זַ  ַרּבֵ ' ָנאךְׁ ט: 'ֶגעָזאגְׁ ן אוּ ן ָאנְׁ
ט: ַא  ִאיךְׁ  ָהאבּ  ֵציילְׁ ה ֶדערְׁ ָטחֹון'  פּון 'ַמֲעש ֶ  ִאיז ָדאס אּון –ּבִ
ה: ִדי  ַמֲעש ֶ

'!  ַא  ֶגעֶווען ִאיז ַאָמאל ט: ֶער ָהאט –'ֶמֶלךְׁ ַראכְׁ  ִזיךְׁ ֶגעטְׁ
ן ֶקען "ֶווער ֶרעפְׁ , ַאַזא טְׁ ש  טְׁ ט ֶמענְׁ ְׁ  ַקיין ָוואס ָהאט ִניש 
ּום ּום ַקיין אּון 'ַדֲאָגה' ש   ִאיךְׁ  ַווייל ;ִמיר 'ִיסּוִרים', חּוץ ש 
ס, ַאֶלעס ָהאבּ  ִטין אוּ  ֶקעִניג אּון גּוטְׁ  ֶדער אֹויףג ֶגעֶוועלְׁ

ט  !"ֶוועלְׁ

ֶגען ָדאס ַאֵליין ֶער ִאיז ן!  ֶגעַגאנְׁ טְׁ ְׁ ש  ָפארְׁ ט ֶער –ָנאכְׁ ֶלעגְׁ  פְׁ
ט ֵגיין ייַנאכְׁ ט ִזיךְׁ  ָהאט אּון, ּבַ ֶטעלְׁ ְׁ ֶטער ֶגעש   ַהייֶזער, ִדי אּונְׁ
ן ִזיךְׁ  ט!  ִדי פּון ֵרייד צּו ִדי צּוֶהערְׁ ט ֶער ָהאט –ֶוועלְׁ  ֶגעֶהערְׁ
ג ִדי ן פּון ָזארְׁ ֶדער ֶיעדְׁ אזּונְׁ ט ַאז ֶדעם" :ּבַ ט ִזיךְׁ  ִפירְׁ ְׁ  ִניש 

ֵסֶדר ט ִאין ּכְׁ עפְׁ ֶ  !"ֶגעש 

ָנאךְׁ  ֶגען צוּ  ֶדערְׁ ֶדער ִאיז ֶער ֶגעַגאנְׁ טּוּב, ַא ַאנְׁ ְׁ  ֶער ָהאט ש 
ט ג ֶגעֶהערְׁ ף ֶער ַאז" :ַאז ֶיעֶנער ָהאט ַא ָזארְׁ קּוֶמען ַדארְׁ  ָאנְׁ

כּות ֶדער צוּ  ט ֶער ָהאט ַאזֹוי אּון –! "ַמלְׁ ֶדעֶרע ֶגעֶהערְׁ  ַאנְׁ
ג ן פּון ָזארְׁ ֶדער! ֶיעדְׁ אזּונְׁ  ּבַ

ָנאךְׁ  [בתֹאוֹ ] ֶגען ֶער ִאיז ֶדערְׁ ן: ַא  ֶער ָהאט ;ֶגעַגאנְׁ  ֶגעֶזעהְׁ
ִריג ֵטייט 'ִנידְׁ ְׁ עֶלע' ש  ִטיּבֶ ְׁ ד  ֶדער ִאין ש   ִדי אּון –ֶערְׁ

ֶטער' סְׁ ן, ֶזעֶנען 'ֶפענְׁ טְׁ ט אּונְׁ ד  ִדי צוּ  ַמָמש  ָנאנְׁ  ֶדער אּון –ֶערְׁ
ן ִאיז 'ַדאךְׁ ' ָראכְׁ ט אּון צּוּבְׁ  ן!ַאיי ַפאלְׁ

ן: ָהאט ֶער אּון ט ַאז" ֶגעֶזעהְׁ ט ָדארְׁ ט אּון ֵאייֶנער, ִזיצְׁ ילְׁ ּפִ ְׁ  ש 
ף ֶמען ָוואס, 'ִפיֶדעֶלע' ַא  אֹויף ן ֵזייֶער ִזיךְׁ  ַדארְׁ ֵדי צּוֶהערְׁ  ּכְׁ

ן לָזא'מְׁ  ֵרייֶלעךְׁ  ֵזייֶער ִאיז ֶער אּון ;קֹול ָדאס ֶקעֶנען ֶהערְׁ  ;פְׁ
ֶקה' ִמיט 'ָטאּפ  ַא  אּון ְׁ ֵטייט ַמש  ְׁ ֶקה' ִדי ִאים, אּון ַפאר ש  ְׁ  'ַמש 
ֵטייֶען 'ַמֲאָכִלים' אּון ,'ַוויין' ֶגעֶווען ִאיז ְׁ  ֶער אּון ;ִאים ַפאר ש 
, ֵזייֶער ִאיז ֵרייֶלעךְׁ ָחה, ִמיט פּול פְׁ מְׁ ּום ַקיין ָאן ש ִ ג ש   !"ָזארְׁ

' ֶדער ִאיז ֶגען 'ֶמֶלךְׁ ֶגעַגאנְׁ טּובּ  ִאין ַאַריינְׁ ְׁ  ֶער אּון, ַאַריין ש 
ט ָהאט ֶרעגְׁ לֹום'  ַזיין ִאין ֶגעפְׁ ָ  ִאים ֶער ָהאט –! ]ַבאְגִריְסט['ש 

ט  ֶפערְׁ טְׁ ַַבאְגִריְסט[ֶגעֶענְׁ ' ֶדער אּון –! ]צּוִריק  ָהאט 'ֶמֶלךְׁ
ן: ֶקה' ֶדעם ֶגעֶזעהְׁ ְׁ ֵטייֶען 'ַמֲאָכִלים' ִדי ִמיט 'ָטאּפ ַמש  ְׁ  ש 

ָחה! ִמיט פּול ָנאר ִאיז ֶער ִאים! אּון ַפאר מְׁ  ש ִ

ד ֶער ָהאט ַכּבֵ ', ֶדעם ֶגעֶווען מְׁ ֶקען!  אֹויךְׁ  ָזאל ֶער 'ֶמֶלךְׁ ִרינְׁ טְׁ
ֶקען אֹויךְׁ  ע[ַטאֶק ] ָהאט '[ֶמֶלך  ר 'ֶדע] ֶער אּון – רּונְׁ  ַמֲחַמת ֶגעטְׁ
ט' אפְׁ ַ ש   !'ִליּבְׁ

ָנאךְׁ  ' ֶדער ִזיךְׁ  ָהאט ֶדערְׁ ט 'ֶמֶלךְׁ ט ָדארְׁ ן!  ֶגעֵלייגְׁ ָלאפְׁ ְׁ  –ש 
ן: ָהאט ֶער אּון ֵרייֶלעךְׁ  ָנאר ִאיז ֶער "ַאז ֶגעֶזעהְׁ  ַקיין ָאן ,פְׁ
ּום ג"! ש   ָזארְׁ

* 
ִרי: פְׁ ֶדערְׁ ' ֶדער ִאיז ִאינְׁ ַטאֶנען!  'ֶמֶלךְׁ ְׁ ֶגעש   'ֶער' אּון –אֹויפְׁ

ַטאֶנען!  אֹויךְׁ  ִאיז ְׁ ֶגעש  ֵלייט ָהאט ֶער אּון –אֹויפְׁ אגְׁ  ֶדעם ּבַ
 !' ' ֶדער ִאים ָהאט –'ֶמֶלךְׁ ט 'ֶמֶלךְׁ ֶרעגְׁ  וואוּ  ״פּון: ֶגעפְׁ
טוּ  סְׁ  !?ַאֶלעס" ָדאס ֶנעמְׁ

ט ִאים ֶער ָהאט ֶפערְׁ טְׁ ן ֶקען ״ִאיךְׁ : ֶגעֶענְׁ טְׁ ֶרעכְׁ  ַאֶלע ַפארְׁ
ן ן ֵזיי ָוואס ַזאכְׁ ֶיע  ֶווערְׁ ִריְווֶקעס')ַקאלְׁ  ַקיין ;(ְמ'רּוְפט ָדאס: 'ַנאּפְ

ֶצע ָלאָכה' 'ַגאנְׁ ט ִאיךְׁ  ֶקען מְׁ ְׁ ן ָנאר, ִניש  טְׁ ֶרעכְׁ ן צּו ַפארְׁ  ַזאכְׁ
ן ָוואס ֶיע ֶווערְׁ  ַאֶלע ַארֹויס ִמיר ֵגיי ִאיךְׁ  אּון ;ַקאלְׁ

ִרי, פְׁ ֶדערְׁ ט אּון ִאינְׁ ֶרעכְׁ ִליֶכע ַפארְׁ ן ֶעטְׁ  ִאיךְׁ  ַאז אּון ;ַזאכְׁ
ל ס ִזיךְׁ צּוַזאם ַזאמְׁ פּון, 'ִפיֶנעף־ֶזעקְׁ ן' ֶדערְׁ דְׁ  ִאיךְׁ  קֹויף, ִגילְׁ
ן ִדי ִמיר ן פּון ָדאִזיֶגע ַאֶלע ַזאכְׁ ֶקען'״! אּון 'ֶעסְׁ ִרינְׁ  טְׁ

* 

' ֶדער ַאז ט ָדאס ָהאט 'ֶמֶלךְׁ ט ִזיךְׁ  ֶער ָהאט, ֶגעֶהערְׁ ַראכְׁ : ֶגעטְׁ
ֶיע ִאים ֶוועל "ִאיךְׁ  ן"! ָדאס ַקאלְׁ  ַמאכְׁ

ֶגען ִאיז ', ֶדער ֶגעַגאנְׁ רּוז': ָהאט אּון 'ֶמֶלךְׁ ן ַא 'ּכְׁ ֶגערּופְׁ  אֹויסְׁ
ן טֶווע'סְׁ  ֶווער "ַאז עס ָהאּבְׁ ן צוּ  ַזאךְׁ  ַא  ֶעּפֶ טְׁ ֶרעכְׁ  ָזאל, ַפארְׁ
ט ֶער ְׁ ן ָדאס ִניש  ּום ַפאר ַקיין ֶגעּבְׁ ש   ש  טְׁ  ָזאל ֶער ָנאר ;ֶמענְׁ

ן ַאֵלייןָדאס  טְׁ ֶרעכְׁ ן ִזיךְׁ  ָזאל ֶער ָאֶדער, ַפארְׁ  ֵנייֶע  ַא  קֹויפְׁ
״!  ַזאךְׁ

ֹאוֹ ] ִרי: [גת פְׁ ֶדערְׁ ש   ִזיךְׁ ֶדער ִאיז ִאינְׁ טְׁ ֶגען ֶמענְׁ  ֶגעַגאנְׁ
ן ֶרעגְׁ פְׁ ן אֹויף ָנאכְׁ ן!  צוּ  ַזאכְׁ טְׁ ֶרעכְׁ  ִאים ֶמען ָהאט –ַפארְׁ
ט: ' ֶדער "ַאז ֶגעָזאגְׁ ט לָזא'מְׁ  ַאז ֶגעֶווען: גֹוֵזר ָהאט 'ֶמֶלךְׁ ְׁ  ִניש 

ן ּום ַפאר ַקיין ֶגעּבְׁ , ש  ש  טְׁ ן צוּ  ֶמענְׁ טְׁ ֶרעכְׁ ּום ַקיין ַפארְׁ  ש 
 !" ן ִאים ִאיז –ַזאךְׁ ן ֶגעָווארְׁ ט ַפאר ַזייֶנע אֹויגְׁ ֶלעכְׁ ְׁ  ָנאר! ש 

ט ָהאט ֶער ִזיֶכערְׁ ! ִאין ִזיךְׁ ַפארְׁ ַרךְׁ ּבָ ם־ִיתְׁ ֵ  ַהש 

ֶגען ֶער ִאיז ן: ֶער ָהאט, ֶגעַגאנְׁ ִביר' "ַא  ֶגעֶזעהְׁ ט 'גְׁ  ַהאקְׁ
ץ"!  ט ִאים ֶער ָהאט –ָהאלְׁ ֶרעגְׁ ָוואס: ֶגעפְׁ טוּ  ״ַפארְׁ סְׁ  ַהאקְׁ

ץ בֹוד" ַדיין ֶדען ָדאס ִאיז, ָהאלְׁ  ִאים ֶער ָהאט –! ?ּכָ
ט ֶפערְׁ טְׁ ט ָהאבּ  ״ִאיךְׁ : ֶגעֶענְׁ ש   ַא  ֶגעזּוכְׁ טְׁ  ִמיר ָזאל ֶער ֶמענְׁ

ן ץ ָדאס ַהאקְׁ ט ִאיךְׁ  ָהאבּ , ָהאלְׁ ְׁ ן ִניש  ָראפְׁ  ִאיךְׁ  ָהאבּ , ֶגעטְׁ
ט ן״! ַאֵליין ֶגעמּוזְׁ  ַהאקְׁ

ט ִאים ֶער ָהאט ן״!  ִאיךְׁ  ֶוועל, ִמיר ״ֶגעבּ : ֶגעָזאגְׁ  –ַהאקְׁ
ט ִזיךְׁ  ֶער ָהאט ֶטעלְׁ ְׁ ֶגעש  ט ָהאט אּון ַאִניֶדערְׁ  ָדאס צּוַהאקְׁ

ץ!  ִביר ֶדער אּון –ָהאלְׁ ן ִאים ָהאט גְׁ ַפאר ֶגעֶגעּבְׁ  ַא  ֶדערְׁ
ן'! דְׁ  'ִגילְׁ

ן: ֶער ָהאט ֶגען ֶער ִאיז –גּוט"!  ִאיז ָדאס "ַאז ֶגעֶזעהְׁ  ֶגעַגאנְׁ
ן ץ!  ַהאקְׁ יז –ָנאךְׁ ָהאלְׁ ט ָהאט ֶער ּבִ לְׁ ֶגעַזאמְׁ ס ַאיינְׁ  'ֶזעקְׁ
ן' דְׁ ט ָהאט ֶער אּון –! ִגילְׁ ַאָמאל ֶגעקֹויפְׁ ֶצע ִדי ָנאכְׁ  ַגאנְׁ

עּוָדה!  ע[אֹויְבְנֶדעְרַמאְנטֶַ] עּוָדה ִאיז –סְׁ עּוָדה! אּון ִדי סְׁ  – ַא סְׁ
! ֵזייֶער ֶגעֶווען ִאיז ֶער אּון ֵרייֶלעךְׁ  פְׁ

* 



 

 

' ֶדער אּון ַאָמאל ִאיז 'ֶמֶלךְׁ ֶגען ָנאכְׁ ן ֶגעַגאנְׁ ֶטער ֶזעהְׁ  אּונְׁ
ֶטער!  ַזייֶנע סְׁ ן: ֶער ָהאט –ֶפענְׁ ט, ֶער "ַאז ֶגעֶזעהְׁ  ִדי אּון ִזיצְׁ

ֶקה' ְׁ ֵטייֶען 'ַמֲאָכִלים' ִדי אּון 'ַמש  ְׁ  ִאיז ֶער אּון, ִאים ַפאר ש 
"! ֵזייֶער ֵרייֶלעךְׁ  פְׁ
' ֶדער ִאיז ֶגען ִאין 'ֶמֶלךְׁ ֶגעַגאנְׁ טּובּ  ַאַריינְׁ ְׁ  ָהאט אּון ַאַריין, ש 
ן!  ַאֶלעס ָדאס ט ִזיךְׁ  ָהאט ֶער אּון –ֶגעֶזעהְׁ ט ָדארְׁ  ֶגעֵלייגְׁ

ן ָלאפְׁ ְׁ ֶטע ִדי ַאזֹוי־ִווי ש  ְׁ ש  ט! ֶערְׁ  ַנאכְׁ
ִרי: פְׁ ֶדערְׁ ש   ֶדער ִאיז ִאינְׁ טְׁ ַטאֶנען ֶמענְׁ ְׁ ֶגעש   ָהאט אּון אֹויפְׁ

ֵלייט אגְׁ '!  ֶדעם ּבַ ' ֶדער ִאים ָהאט –'ֶמֶלךְׁ ט 'ֶמֶלךְׁ ֶרעגְׁ : ֶגעפְׁ
טוּ  וואוּ  ״פּון סְׁ ט ָדאךְׁ  ָדאס ַווייל, ַאֶלעס ָדאס ֶנעמְׁ ָקאסְׁ

ט"  ?!ֶגעלְׁ
ט ִאים ֶער ָהאט ֶפערְׁ טְׁ ֵטייֶגער ״ַמיין: ֶגעֶענְׁ ְׁ  צוּ  ֶגעֶווען, ִאיז ש 

ן טְׁ ֶרעכְׁ ן ַאֶלע ַפארְׁ ן ָוואס ַזאכְׁ ָנאךְׁ  ֶווערְׁ ֶיע! ֶדערְׁ  ָהאט ַקאלְׁ
' ֶדער ט לָזא'מְׁ  'ַאז ֶגעֶווען: גֹוֵזר 'ֶמֶלךְׁ ְׁ ן ֶמער ִניש  ַפאר  ֶגעּבְׁ
ּום ַקיין , ש  ש  טְׁ ן ֶמענְׁ טְׁ ֶרעכְׁ ּום ַקיין צּו ַפארְׁ '!  ש  ין –ַזאךְׁ  ּבִ
ֶגען ִאיךְׁ  ט ָהאבּ  ִאיךְׁ  אּון ֶגעַגאנְׁ ץ ֶגעַהאקְׁ יז, ָהאלְׁ  ָהאבּ  ִאיךְׁ  ּבִ

ט לְׁ ֶגעַזאמְׁ ט ַאיינְׁ עּוָדה״! ַפאר ִדי ֶגעלְׁ  סְׁ
' ֶדער ִאיז ֶגען 'ֶמֶלךְׁ ֶגעַגאנְׁ  גֹוֵזר ָהאט אּון ,ִאים פּון ַאֶוועקְׁ

ט לָזא'מְׁ  "ַאז ֶגעֶווען: ְׁ ן ִניש  ּום ַפאר ַקיין ֶגעּבְׁ ש  צוּ  ש  טְׁ  ֶמענְׁ
ן ץ"! ַהאקְׁ  ָהאלְׁ

ש   [דתֹאוֹ ] טְׁ ַאָמאל צּו ֶיעֶנעם ֶמענְׁ ט ָנאכְׁ ַאזֹוי־ִווי ֶער קּומְׁ
ןצּו  ץ!  ַהאקְׁ ט: ִאים ָהאט –ָהאלְׁ ֶפערְׁ טְׁ  ֶדער "ַאז ֶיעֶנער ֶגעֶענְׁ

' ט לָזא'מְׁ  ַאז ֶגעֶווען: גֹוֵזר ָהאט 'ֶמֶלךְׁ ְׁ ן ִניש   ַפאר ַקיין ֶגעּבְׁ
ּום ש  צוּ  ש  טְׁ ן ֶמענְׁ ץ"!  ַהאקְׁ ן ִאים ִאיז –ָהאלְׁ  ֶגעָווארְׁ

ט ֶלעכְׁ ְׁ ן, ַווייל  ש  ט זִאי'סְׁ ַפאר ַזייֶנע אֹויגְׁ ְׁ ט ַקיין ָדא ִניש   ֶגעלְׁ
עּוָדה! ָנאר ַפאר ִדי ט ָהאט ֶער סְׁ ִזיֶכערְׁ ם־ ִאין ִזיךְׁ ַפארְׁ ֵ ַהש 
! ַרךְׁ ּבָ  ִיתְׁ

ֶגען ִאיז ן: ֶער ָהאט, ֶער ֶגעַגאנְׁ ט "ֵאייֶנער ֶגעֶזעהְׁ  ַא  ֵרייִניגְׁ
ַטאל"!  ְׁ ט ִאים ֶער ָהאט –ש  ֶרעגְׁ טוּ  ״ֶווער: ֶגעפְׁ יזְׁ  דוּ  ַאז ּבִ

ט סְׁ ן ָזאלְׁ ַטאל" ַא  ֵרייִניגְׁ ְׁ ט ִאים ֶער ָהאט – ?!ש  ֶפערְׁ טְׁ : ֶגעֶענְׁ
ט, ָהאבּ  ִאיךְׁ " ֶגעזּוכְׁ ט ַארּומְׁ ְׁ  לָזא'סְׁ  ֶווער ֶגעִפיֶנען אּון ִניש 

ן, ָהאבּ  ִמיר ט ִאיךְׁ  ֵרייִניגְׁ ן״! ַאֵליין ֶגעמּוזְׁ  ֵרייִניגְׁ
ט ִאים ֶער ָהאט  ִדיר ֶוועל ִאיךְׁ  אּון, ִמיר ״ֶגעבּ : ֶגעָזאגְׁ

ן"!  ט, ִזיךְׁ  ֶער ָהאט –ֵרייִניגְׁ ֶטעלְׁ ְׁ ֶגעש   ָהאט אּון ַאִניֶדערְׁ
ט ֶגעֵרייִניגְׁ ַטאל!  ֶדעם אֹויסְׁ ְׁ ן ִאים אּון ֶער ָהאט –ש   ֶגעֶגעּבְׁ
ֵוויי ַפאר 'צְׁ ן'! ֶדערְׁ דְׁ  ִגילְׁ

ֶגען, ֶער ִאיז ט ָהאט אּון ֶגעַגאנְׁ ן!  ָנאךְׁ  ֶגעֵרייִניגְׁ ַטאלְׁ ְׁ  אּון –ש 
ט ָהאט לְׁ ֶגעַזאמְׁ ס ַאיינְׁ ן'!  'ֶזעקְׁ דְׁ  אטָה  ֶער אּון –ִגילְׁ

ַאָמאל ט ָנאכְׁ ֶצע ִדי ֶגעקֹויפְׁ עּוָדה!  [עאֹויְבְנֶדעְרַמאְנטֶַ] ַגאנְׁ  –סְׁ
ֶגען!  ִאיז ֶער אּון ֶגעַגאנְׁ עּוָדה ִדי אּון –ַאֵהיימְׁ  ַא  ִאיז סְׁ

עּוָדה!  ! ֵזייֶער ֶגעֶווען ִאיז ֶער אּון –סְׁ ֵרייֶלעךְׁ  פְׁ
* 

' ֶדער אּון ֶגען ִאיז 'ֶמֶלךְׁ ן!  ִוויֶדער ֶגעַגאנְׁ  ֶער ָהאט –ֶזעהְׁ
ן ִוויֶדער ֶגען ִאיז אּון –ַאֶלעס!  ָדאס ֶגעֶזעהְׁ ֶגעַגאנְׁ  ִאין ַאַריינְׁ
טּובּ  ְׁ ִריֶער! ַאזֹוי־ִווי ַאַריין ש   פְׁ

ָנאךְׁ  ִרי: ֶדערְׁ פְׁ ֶדערְׁ ֵלייט ֶער ָהאט ִאינְׁ אגְׁ  ֶדעם ִוויֶדער ּבַ
 !' ' ֶדער ִאים ָהאט –'ֶמֶלךְׁ ט ִוויֶדער 'ֶמֶלךְׁ ֶרעגְׁ  ַאזֹוי־ִווי ֶגעפְׁ

ִרי ט ִאים ֶער ָהאט –ֶער! פְׁ ֵציילְׁ ֶצע ִדי ֶדערְׁ ה! ַגאנְׁ  ַמֲעש ֶ

' ֶדער ִאיז ֶגען, 'ֶמֶלךְׁ  "ַאז ֶגעֶווען: גֹוֵזר ָהאט אּון ֶגעַגאנְׁ
ט לָזא'מְׁ  ְׁ ן ִניש  ּום ַפאר ַקיין ֶגעּבְׁ , ש  ש  טְׁ ן ֶמענְׁ  ַקיין צּו ֵרייִניגְׁ

ן"! ַטאלְׁ ְׁ  ש 

ִרי: [התֹאוֹ ] פְׁ ֶדערְׁ ש   ֶדער ִאיז ִאינְׁ טְׁ ֶגען ֶמענְׁ ן ֶגעַגאנְׁ צּו  זּוכְׁ
ן' ן ֵרייִניגְׁ ַטאלְׁ ְׁ ט: ִאים ֶמען ָהאט –! 'ש  ֶפערְׁ טְׁ  ֶדער "ַאז ֶגעֶענְׁ

' ט לָזא'מְׁ  ֶגעֶווען: ַאז גֹוֵזר ָהאט 'ֶמֶלךְׁ ְׁ ן ִניש   ַפאר ַקיין ֶגעּבְׁ
ּום ש  צוּ  ש  טְׁ ן ֶמענְׁ ן"! ֵרייִניגְׁ ַטאלְׁ ְׁ  ש 

ש   ֶדער ִאיז טְׁ ֶגען, אּון ֶמענְׁ ֶגען ִזיךְׁ  ָהאט ֶגעַגאנְׁ ִדינְׁ  ַפאר ַפארְׁ
יי ַא  ַדאט', ּבַ ֶטער' ֶדעם 'ָסאלְׁ ט ָוואס 'ִמיִניסְׁ ן' ֶנעמְׁ ַדאטְׁ  'ָסאלְׁ

'!  צּום 'ִאיז ַווייל –'ֶמֶלךְׁ ַהאן סְׁ ן' ַפארְׁ ַדאטְׁ  ֶמען ָוואס 'ָסאלְׁ
ד, ט ֵזיי ִמיט ֶגעַוואלְׁ ט ָוואס ֶנעמְׁ 'קּומְׁ ן  ִדי פּון סְׁ ִדיָנה ַפארְׁ מְׁ

'ִאיז אּון ;'ֶקעִניג' ַה  סְׁ ן' ָוואס אןַפארְׁ ַדאטְׁ ט ֶמען 'ָסאלְׁ גְׁ  ִדינְׁ
 ֵזיי!

ֶגען, ֶער ִאיז ֶגען ִזיךְׁ  ָהאט אּון ֶגעַגאנְׁ ִדינְׁ  ַא  ַפאר ַפארְׁ
ַדאט'!  ֶגענּוֶמען ָהאט ֶער אּון –'ָסאלְׁ ַנאי' ַא  ִזיךְׁ אֹויסְׁ ן 'ּתְׁ  ִמיטְׁ
ֶטער': ט ֶער "ַאז( 1 - 'ִמיִניסְׁ גְׁ ִדינְׁ ט ִזיךְׁ  ַפארְׁ ְׁ  אֹויף ִניש 

יג ן אּון( 2 –! ֶגעִוויֶסע ַצייט ַא  אֹויף ָנאר, ֵאייּבִ : ַאז ֶיעדְׁ  אֹויךְׁ
ִרי, ָטאג פְׁ ֶדערְׁ ן ִאים ֶער ָזאל ִאינְׁ אָצאלְׁ  ָטאג"! ֶדעם ַפאר ּבַ

ֶטער', ֶדער אּון ף ִאים ָהאט 'ִמיִניסְׁ יּכֶ ט ּתֵ ֵליידְׁ ֶגעקְׁ  ִדי ִמיט ָאנְׁ
ֵלייֶדער' ַדאט'!  ַא  פּון 'קְׁ ֶגען ִאים ָהאט אּון –'ָסאלְׁ ֶגעָהאנְׁ  ָאנְׁ
ד' ַא  ֶווערְׁ ְׁ ט ִאים ָהאט ֶער אּון –ַזייט!  ֶדער ִאין 'ש  יקְׁ ִ  ֶגעש 

ט! ָהאט ֶער וואוּ  פְׁ אַדארְׁ  ּבַ

ָנאךְׁ  ט ֶדערְׁ ַנאכְׁ ן ָהאט ֶער ַאז :ַפארְׁ ֶגעטּוהְׁ עט,  ַזיין ָאּפְׁ ּבֶ ַארְׁ
ן ֶער ָהאט פְׁ ֶגעָווארְׁ ֵלייֶדער ט[ָסאְלַדא]' פּון ִזיךְׁ ִדי ַאָראּפְׁ , 'קְׁ
ֶגען, ִאיז ֶער אּון ט ִוויֶדער ָהאט אּון ֶגעַגאנְׁ ֶצע ִדי ֶגעקֹויפְׁ  ַגאנְׁ

עּוָדה!  ֶגען ִאיז ֶער אּון –סְׁ ֶגעַגאנְׁ עּוָדה ִדי אּון –! ַאֵהיימְׁ  סְׁ
עּוָדה!  ַא  ִאיז ! ֵזייֶער ֶגעֶווען ִאיז ֶער אּון –סְׁ ֵרייֶלעךְׁ  פְׁ

* 
' ֶדער ִאיז ֶגען 'ֶמֶלךְׁ ן!  ִוויֶדער ֶגעַגאנְׁ ן: ֶער ָהאט –ֶזעהְׁ  ֶגעֶזעהְׁ
ֵרייט ִאיז ַאֶלעס "ַאז "!  ֵזייֶער ִאיז ֶער אּון, צּוֶגעגְׁ ֵרייֶלעךְׁ  –פְׁ
ֶגען ֶער ִאיז ֶגעַגאנְׁ טּובּ  ִאין ַאַריינְׁ ְׁ  ָהאט ֶער אּון, ַאַריין ַזיין ש 
ט ִזיךְׁ  ן ֶגעֵלייגְׁ טְׁ ִריֶער!  ַאזֹוי־ִווי ָדארְׁ ' ֶדער אּון –פְׁ  ָהאט 'ֶמֶלךְׁ
ט ִאים ֶרעגְׁ ִריֶער!  ַאזֹוי־ִווי ֶגעפְׁ ט ִאים ֶער ָהאט –פְׁ ֵציילְׁ  ֶדערְׁ
ֶצע ִדי ִריֶער! ַגאנְׁ ה, ַאֶלעס ַאזֹוי־ִווי פְׁ  ַמֲעש ֶ

* 
ֶגען ִאיז ', ֶדער ֶגעַגאנְׁ ן ָהאט אּון 'ֶמֶלךְׁ  ֶדעם ֶגערּופְׁ

ֶטער' ן: ִאים ָהאט ֶער אּון, 'ִמיִניסְׁ אפֹוילְׁ  ִזיךְׁ  ָזאל ֶער "ַאז ּבַ
ט ְׁ ן צוּ  ִניש  ַווייגְׁ ן ֶדערְׁ ּום ַפאר ַקיין ַקאֶסע ִדי פּון ָצאלְׁ  ש 

ש  ִאין ֶדעם טְׁ  ָטאג"! ֶמענְׁ



 

 

ֹאוֹ ] ִרי: [ות פְׁ ֶדערְׁ ֶגען ֶער ִאיז ִאינְׁ  ֶדעם צוּ  ֶגעַגאנְׁ
ֶטער': ן ִאים ָזאל "ַאז ֶער 'ִמיִניסְׁ אָצאלְׁ  –ָטאג"!  ֶדעם ַפאר ּבַ

ט ֶער ָהאט ְׁ ט! ִניש   ֶגעָוואלְׁ

ט ִאים ֶער ָהאט ֶרעגְׁ ֶגענּוֶמען ָדאךְׁ  ִזיךְׁ  ָהאבּ  ״ִאיךְׁ : ֶגעפְׁ  אֹויסְׁ
ַנאי: ַא  ִדיר ִמיט ט דוּ  ַאז ּתְׁ סְׁ ן ִמיר ָזאלְׁ  –ָטאג״?!  ַאֶלע ָצאלְׁ
ט: ִאים ֶער ָהאט ֶפערְׁ טְׁ ' ֶדער "ַאז ֶגעֶענְׁ  גֹוֵזר ָהאט 'ֶמֶלךְׁ

ט ָזאל ַאז ֶגעֶווען: ט ַהיינְׁ ְׁ ן ֶמען ִניש  ּום ַפאר ַקיין ָצאלְׁ  ש 
 !" ש  טְׁ  ָהאט, ט'ֶגעַטֲעֶנה ִאים ִמיט ָהאט ֶער ָוואס אּון –ֶמענְׁ

ט ְׁ ן! ִניש  פְׁ  ֶגעָהאלְׁ

ֶטער'ֶדעם ִאיט ָהא ט ר 'ִמיִניסְׁ ֶפערְׁ טְׁ  ִדיר ֶוועל ״ִאיךְׁ : ֶגעֶענְׁ
עֶסער ן ּבֶ אָצאלְׁ ן, אֹויף ּבַ גְׁ ֵוויי ָמארְׁ ט אּון, ֶטעג צְׁ  ֶקען ַהיינְׁ

ט ִדיר ִאיךְׁ  ְׁ ן״! ִניש  אָצאלְׁ  ּבַ
* 

ן?!  ֶער ָהאט ָוואס ֶגען, ֶער ִאיז –ֶגעטּוהְׁ  ָהאט אּון ֶגעַגאנְׁ
ן ָראכְׁ ֶגעּבְׁ ל' ַא  ָאּפְׁ ִטיקְׁ ְׁ ד' ֶדעם פּון 'ש  ֶווערְׁ ְׁ  ָהאט אּון, 'ש 

ַלאץ ן ִאיר ּפְׁ טְׁ ָראכְׁ ל ַא  ִמיט ַפארְׁ ִטיקְׁ ְׁ ץ', 'ש   ַאז ָהאלְׁ
ֵווייִניג ָהאט נְׁ ט אֹויסְׁ ְׁ ִניש  ט!  ֶמען ָדאס ָגארְׁ ֶקענְׁ  ִאיז אּון –ֶדערְׁ

ֶגען, 'ט ָדאס ָהאט אּון ֶגעַגאנְׁ נְׁ ּכְׁ ְׁ 'ַמש  ל ַפארְׁ ִטיקְׁ ְׁ ד' 'ש  ֶווערְׁ ְׁ , ש 
ט ִוויֶדער ָהאט אּון ֶצע  ִדי ֶגעקֹויפְׁ  ע[אֹויְבְנֶדעְרַמאְנטֶַ]ַגאנְׁ

עּוָדה!  עּוָדה ִדי אּון –סְׁ עּוָדה! ַא  ִאיז סְׁ  סְׁ
* 

' ֶדער אּון ֶגען, ִוויֶדער ִאיז 'ֶמֶלךְׁ ן: ָהאט אּון ֶגעַגאנְׁ  ֶגעֶזעהְׁ
ָחה ִדי "ַאז מְׁ ֵלימּות ִאיז ש ִ ְׁ ש  ִריֶער"! ַאזֹוי־ִווי ּבִ  ֶער ִאיז – פְׁ

ֶגען ִוויֶדער ֶגעַגאנְׁ טּובּ  ִאין ִאים צוּ  ַאַריינְׁ ְׁ  ִזיךְׁ  ָהאט אּון, ש 
ט ט ָדארְׁ ִריֶער ַאזֹוי־ִווי ֶגעֵלייגְׁ ט ִאים ָהאט אּון, פְׁ ֶרעגְׁ  ֶגעפְׁ

ִריֶער! ַאזֹוי־ִווי  פְׁ

ט ִאים ֶער ָהאט ֵציילְׁ ֶצע ִדי ֶדערְׁ ה: ַגאנְׁ  ָהאט ֶער "ַאז ַמֲעש ֶ
ט ן ֶגעמּוזְׁ ֶרעכְׁ ּבְׁ יץ' ֶדעם ָאּפְׁ ּפִ ְׁ ד' ֶדעם פּון 'ש  ֶווערְׁ ְׁ  'ש 

ט ִאיֶנעם יידְׁ ' ָוואס ִליגְׁ ֵ ֶווערְׁ 'ם פּוֶנע 'לש  ְׁ  ֶער אּון ;'דש 
'ט, ָדאס ָהאט נְׁ ּכְׁ ְׁ 'ַמש  ֵדי ַפארְׁ ן צוּ  ּכְׁ עּוָדה ִדי קֹויפְׁ  אּון ;סְׁ

ָנאךְׁ ֶווען אקּוֶמען ֶוועל ִאיךְׁ  ֶדערְׁ ט ַפארִדי  ּבַ  ֶדעם ֶגעלְׁ
ן ִאיךְׁ  ֶוועל, ָטאג ֵלייזְׁ יץ', אּון ַדאן אֹויסְׁ ּפִ ְׁ  ִאיךְׁ  ֶדעם 'ש 
ן ֶוועל טְׁ ֶרעכְׁ ד' ֶדעם ַפארְׁ ֶווערְׁ ְׁ ִזיךְׁ  ֶוועט ָדאס אּון ;'ש 

ט ְׁ ִניש  ֶקעֶנען ָגארְׁ ן ָדאךְׁ  ֶקען ִאיךְׁ  ַווייל ,ֶדערְׁ טְׁ ֶרעכְׁ  ַפארְׁ
ן ַאֶלע ן ָוואס ַזאכְׁ ֶיע ֶגעָווארְׁ  'ֶמֶלךְׁ 'אּון ֶדער  ;ֶזעֶנען ַקאלְׁ

ן"! אדְׁ ָ ּום ש  פּון ַקיין ש  ן ֶדערְׁ ט ָהאּבְׁ ְׁ  ֶוועט ִניש 

ֹאוֹ ] ' ֶדער ִאיז [זת ֶגען, 'ֶמֶלךְׁ ֶגעַגאנְׁ  ָהאט אּון ַאֵהיימְׁ
ן ֶטער' ֶדעם ֶגערּופְׁ ט ִאים ָהאט ֶער אּון, 'ִמיִניסְׁ ֶגעָזאגְׁ : ָאנְׁ

ד אלְׁ ַהאן זִאי'סְׁ  ״ִוויּבַ , 'ַחָייב ִמיָתה'ֵאייֶנער ָוואס ִאיז  ַפארְׁ
ער טוּ  ֶדעִריּבֶ סְׁ ן ָזאלְׁ ַדאט' ֶדעם רּופְׁ ט דוּ  ָוואס 'ָסאלְׁ  ָהאסְׁ

ֶגען ִאים ַדאט' ֶער ָזאל ַזיין ַא  ֶגעִדינְׁ ט אּון, 'ָסאלְׁ סְׁ וָקא  ָזאלְׁ ַדוְׁ
ן: ִאים אפֹוילְׁ ן ָזאל ֶער ַאז ּבַ ַניידְׁ ְׁ ש   ֶדעם פּון ָקאּפ  ֶדעם ָאּפְׁ

 ָוואס ִאיז 'ַחָייב ִמיָתה'״!

ֶגען ִאיז ֶטער, ֶדער ֶגעַגאנְׁ ן ַאזֹוי ָהאט אּון ִמיִניסְׁ  אּון, ֶגעטּוהְׁ
ן!  ִאים ָהאט ֶער ש   ֶדער ִאיז –ֶגערּופְׁ טְׁ  ַפאר ֶגעקּוֶמען ֶמענְׁ

'! ֶדעם  'ֶמֶלךְׁ

' ֶדער אּון ן: ָהאט 'ֶמֶלךְׁ אפֹוילְׁ ן "ַאז ּבַ 'ָזאלְׁ ן  ִזיךְׁ  סְׁ לְׁ ַזאמְׁ ַאיינְׁ
ִרים'  ַאֶלע ֵדי –'ש ָ ן ֵזיי ּכְׁ ןֶזע ָזאלְׁ ן  ָדאס הְׁ ָדאִזיגְׁ

ֶטער': ַאז 'ִאיז 'ֶגעֶלעכְׁ ן ֶגעפּוֶנען סְׁ , ַא  ֶגעָווארְׁ ש  טְׁ  ָוואס ֶמענְׁ
ד', ֶדעם אֹויף ָהאט ֶווערְׁ ְׁ ַלאץ פּוֶנעם 'ש  ט ּפְׁ ֶטעקְׁ ְׁ ֶגעש   ַאַריינְׁ

ל ַא  ִטיקְׁ ְׁ ץ'"! 'ש   ָהאלְׁ
* 

ן ֶגעקּוֶמען ִאיז ֶער אּון ' ַפארְׁ ן ִאיז אּון, 'ֶמֶלךְׁ  צוּ  ֶגעַפאלְׁ
ט ָהאט אּון ִפיס, ַזייֶנע ֶרעגְׁ  אֹויף! ַהֶמֶלךְׁ  ״ֲאדֹוִני: ִאים ֶגעפְׁ
ט ָוואס " ֶמען רּופְׁ ' ֶדער ִאים ָהאט –! ?ִמיךְׁ ט 'ֶמֶלךְׁ : ֶגעָזאגְׁ
ֵדי ן ״ּכְׁ ַניידְׁ ְׁ צּוש  ָוואס ִאיז 'ַחָייב  ֶדעם פּון ָקאּפ  ֶדעם ָאּפְׁ

 ִמיָתה'״!

ט ִאים ֶער ָהאט ֶפערְׁ טְׁ ן פּון ִאים:ִזיךְׁ  ָהאט אּון ֶגעֶענְׁ עטְׁ  ֶגעּבֶ
ָמאל ִאין ַזיין ָנאךְׁ  ָהאט "ַאז ַאזֹוי־ִווי ֶער ן, ַקיינְׁ ט ֶלעּבְׁ ְׁ  ִניש 

ן ָגאסְׁ לּוט ַקיין ַפארְׁ ן ֶער ָזאל, ּבְׁ ער רּופְׁ צּו ַא  ֶדעִריּבֶ  ֶדערְׁ
ן"!  ֶדערְׁ ' ֶדער ִאים ָהאט –ַאנְׁ ט: 'ֶמֶלךְׁ ֶפערְׁ טְׁ  "ַאז ֶגעֶענְׁ
וָקא ָנאר ד ֶער, מּוז ַדוְׁ ןַפ  ַאִצינְׁ ִגיסְׁ לּוט, ָדאס ארְׁ  ֶדעם פּון ּבְׁ

 ָוואס ִאיז 'ַחָייב ִמיָתה'"!

ט ֶער ָהאט ' צּום ֶגעָזאגְׁ יז: 'ֶמֶלךְׁ עןִ״א  יןִד  אִׁשו  יףִַאִִדָּ ערו  ִד 
ער' אר  יןְִקלָּ ַסק־ד  ְ ערִ–ִ?"'פ  אמ  יזִטָּ טִא  יׁשְ אְכנ  ארִנָּ ְִקלָּ

ער ין'ִד  רִַאזִ,'ד  יזִִע  ה'א  יתָּ יבִמ  ןִ–?ִ'ַחיָּ יךְִִאו  אבִ ִא  אךְִִהָּ ִנָּ
ִַמיין ין ִא  אל ןִַקייְנמָּ עב ְ טִל  יׁשְ אְסןִנ  ִִַקייןִַפאְרגָּ ט לו  ִ–ב ְ

ל כ ָּ ן־מ  כ ֵּ יְסןִׁש  ִַפאְרג  אל ִזָּ יְך ט,ִַאַזאִא  לו  ואסִב ְ יזִוָּ ִא 
ט יׁשְ אְכנ  ארִנָּ ערִַאזְִקלָּ עְנְטׁשִִד  יזִמ  יבִ'ִא  הַחיָּ יתָּ ִ!"'מ 

' ֶדער ִאים ָהאט ט 'ֶמֶלךְׁ ֶפערְׁ טְׁ ֹוין ִאיז ״ִזיֶכער: ֶגעֶענְׁ  ש 
ָלאר ֶדער ֹוין זִאי'סְׁ  ַווייל – 'ַחָייב ִמיָתה' ִאיז ֶער ַאז 'ִדין', קְׁ  ש 
ַסק' ֶדערֹויף ַא  ִזיֶכער ָדא  אּון !(ְמ'רּוְפט ָדאס: 'ֶדעְקִריט') 'ּפְׁ

ד, וָקא ָנאר דוּ  ַאִצינְׁ ט ַדוְׁ ן מּוזְׁ ִגיסְׁ לּוט" ַזיין ַפארְׁ  !ּבְׁ
* 

ן: ֶער ָהאט ט ֶקען ֶער "ַאז ֶגעֶזעהְׁ ְׁ ִניש  ן ָגארְׁ לְׁ יי ּפֹועְׁ  ֶדעם ּבַ
 !"' ן ִזיךְׁ  ֶער ָהאט –'ֶמֶלךְׁ דְׁ ', צוּ  ֶגעָוואנְׁ ַרךְׁ ּבָ ם־ִיתְׁ ֵ  ֶער אּון 'ַהש 

ט ָהאט ער: ֶגעָזאגְׁ יג  עְכט  אטִ״ַאְלמ  יךְִִ!גָּ אבִ ִא  אךְִִהָּ ִנָּ
ין אלִא  ןִַמייןִַקייְנמָּ עב ְ טִל  יׁשְ אְסןִנ  טִַקייןִַפאְרגָּ לו  ִ;ב ְ

ן יבִ ִאו  ערִאו  עְנְטׁשִִד  ִמ  ער יג  אז  יזִדָּ טִא  יׁשְ יבִ'ִנ  ַחיָּ
ה יתָּ עטִ',מ  יךְִִב   ירִא  ִִַאזִ:ד  עם ִד  ן יִִ'ַאייְזן'פו  ִד  ן פו 

ועְרד' ו  אלִ',ׁשְ ועְרןִזָּ אְלץ'ִו  ִ!״'הָּ
ד', אּון ִאיר  ֶער ָהאט אּון ֶווערְׁ ְׁ ן ִדי 'ש  ַא ַכאּפ ֶגעטּוהְׁ

ן פּון ֶגעצֹויגְׁ ל'!  ִאיר ַארֹויסְׁ יידְׁ ֵ ן –'ש  ן: עַאֶל  ָהאּבְׁ  ַאז" ֶגעֶזעהְׁ
'ִאיז ץ' ָגאר סְׁ יז –! "'ָהאלְׁ אְרטִא  ואְרןִדָּ עוָּ יס'ִַאִִג  ְִגרו 

ער עְכט  על  ִ!'ג 
' ֶדער ָהאט ן:  'ֶמֶלךְׁ ייֶנער ַאַזא ִאיז ֶער ַאז"ֶגעֶזעהְׁ ֵ  ש 

ש   טְׁ ט ִאים ֶער ָהאט –! "ֶמענְׁ יקְׁ ִ ֶגעש  לֹום! ַאֵהיימְׁ ָ ש   לְׁ
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ןבטחופון מעשה  אויף די א בחינה

 ווען הא דער רבי דערציילט די מעשה פון בטחון? .א

 ד' אלול תקס"ו 

 ד' אלול תקס"וצו נאכט ביי 

 ד' אלול תקס"זצו נאכט ביי 
 אויב ער קען טרעפן? וואס האט דער קעניג געטראכט? .ב

 איינער וואס איז שטארקער פון אים 

  אים האט א שענערע פאלאץ פוןאיינער וואס 

 האט ווייניגער דאגות פון אים איינער וואס 
 וואס האט דער קעניג געהערט פון די הייזער? .ג

 די זארגען )דאגות( פון יעדעם 

 ווי מענטשן ארבעטן 

 אז יעדער איז פרייליך 
 וויאזוי האט אויסגעזעהן די נידריגע הויז? .ד

 די פענסטערס נידריג נאנט צו דער ערד 

 פאלט אייןצובראכן און  איז די דאך 

 ביידע תשובות זענען ריכטיג 
 וואס האט ער געזעהן אינעווייניג? .ה

 ווי איינער זיצט אינגאנצן פארזארגט און טרויעריג 

 איינער שפילט אויף א פייפער און איז זייער פרייליך ווי 

 און איז זייער פרייליך פידלאיינער שפילט אויף א  ווי 
 וואס נאך איז געווען דארטן? .ו

 ברויט און וואסער 

 וויין און נאך מיני עסן 

 נאר וואסער 
 ט דער קעניג געטון?וואס הא .ז

 ער איז אריין און געגעבן שלום 

 ער איז זיך ווייטער געגאנגען 

 ער איז געבליבן אינדרויסן הערן ווי ער זינגט 
פאר די  וואס דערציילט דער מענטש פון וואו האט ער געלד .ח

 ?סעודה

  רענדלעך און קויפט זיך די סעודה 5-6אז ער גנב'ט 

  רענדלעך און קויפט זיך די סעודה 5-6 בארגטאז ער 

  רענדלעך און  5-6 פארעכט כלים און פארדינטאז ער
 קויפט זיך די סעודה

 ?ןשטער צופרובירט אט עס דער קעניג וויאזוי ה .ט

  ער האט גוזר געווען אז יענע טאג טאר מען נישט
 באצאלן פאר א ארבעטער

  מ'טאר נישט געבן פאר א אנדערן ער האט גוזר געווען אז
 צו פארעכטן כלים

 ביידע תשובות זענען ריכטיג 
וואס האט דער מענטש געטון ווען ער האט געהערט די  .י

 גזירה?

  ער איז געווארן בעצבות ביז ער האט געטראפן געלד צו
 ודהקויפן די סע

 פון קעניג ביז ער האט קעגן די שטוב ער האט געשריגן א
 אים געגעבן געלד פאר די סעודה

  עס איז אים געווארן שלעכט אין זיינע אויגן אבער ער
יבישטער והאט זיך פארזיכערט אין באשעפער און דער א

עם צו האקן והאט אים געהאלפן ער האט געטראפן ביי ו
 האלץ

 די לשון וואס דער רבי זאגט אויף די סעודה?וואס איז  .יא

 און די סעודה איז געווען א קליין סעודה'לע 

 און די סעודה איז געווען א סעודה 

 און די סעודה אין געווען גאר גוט 
אז  געזעהן וואס האט דער קעניג געטון נאכדעם וואס ער האט .יב

 ער האט אים נישט געקענט צושטערן די סעודה?

  ער האט גוזר געווען אז מ'טאר נישט פארקויפן די עסנס
 וואס ער האט געהאט ביי זיין סעודה

  געבן פאר א צווייטן ער האט גוזר געווען אז מ'טאר נישט
 ו האקן האלץצ

  ער האט זיך מייאש געווען פון צו שטערן פאר דער
 מענטש

ער האט  ער האט געהערט אז וועןטון עוואס האט דער קעניג ג .יג
 גערייניגט א שטאל און אזוי געהאט געלד פאר די סעודה?

  ער האט גוזר געווען אז יענע טאג טאר מען נישט
 באצאלן פאר א ארבעטער

  געבן פאר א צווייטן ער האט גוזר געווען אז מ'טאר נישט
 רייניגן א שטאלו צ

  ער האט זיך מייאש געווען פון צו שטערן פאר דער
 מענטש

ער האט  ער האט געהערט אז וועןטון עוואס האט דער קעניג ג .יד
און אזוי געהאט געלד פאר די  זיך פארדינגען פאר א סאלדאט

 סעודה?

 נעם ער האט געזאגט פאר די מיניסטער אז ער טאר קיי
 נישט באצאלן יענע טאג

  מער ער האט געזאגט פאר די מיניסטער אז ער טאר
 פאר די ארבעטנעם נישט באצאלן קיי

  ער האט זיך מייאש געווען פון צו שטערן פאר דער
 מענטש

וואס האט דער מענטש געטון ווען דער מיניסטער האט אים  .טו
 ן?לנישט געוואלט באצא

 י אייזען פון די שווערד און משכנ'ט ד'ער האט פאר
 געקויפט די סעודה

 ער האט נאכאמאל אנגעהויבן פארעכטן כלים 

  און נישט געהאט יענע טאג ער איז געווארן בעצבות
 וואס צו עסן ר"ל

 יג געזאגט פאר דער מיניסטער?דער קענוואס האט  .טז

  אז איינער פון די סאלדאטן זאל אפשניידן די קאפ פון
 דער וואס איז חייב מיתה

  זאל אפשניידן די קאפ פון דער וואס איז  דער מענטשאז
 חייב מיתה

  אז ער זאל פארשיקן דער מענטש פון צו זיין א סאלדאט
 ביי אים

 וואס האט דער מענטש געזאגט פאר'ן באשעפער? .יז

  אז איך האב קיינמאל נישט פארגאסן בלוט מאך א נס
 וואס איז חייב מיתה זאל אליין שטרארבןאז דער 

  אז איך האב קיינמאל נישט פארגאסן בלוט מאך א נס
 שטייןא  הארט ווי זיין האלז זאל ווערןאז 

  אז אויב דער מענטש איז נישט חייב מיתה זאל די
 שווערד ווערן האלץ

 ?געטון ביים סוףוואס האט דער קעניג  .יח

 ער האט אים איינגעשפארט אין תפיסה 

  ער האט אים געמאכט פאר א מיניסטער 

 שלוםער האט אים אהיימגעשיקט ל 

 מיט פיל הצלחה - געווארן א גרויס געלעכטערדארט  יזא


