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 דעם רבינ'ס  

ליכט      
ַא גּוְטן ַׁשָּבת ַפאר ַאֶלע ֶלעְכִטיֶגע ִקיְנֶדער.

ל"ג  ֶעֶרב  פּון  ֶטעג  ִדי  ִאין  ׁשֹוין  ְׁשֵטייֶען  ִמיר 
ֶוועְלן  ָטאג,  ְגרֹויְסן  ֵהייִליְגן  ֶדעם  ְלָכבֹוד  ָּבֹעֶמר. 
ִמיר ַאָראְּפְּבֶרעְנֶגען ֶדער מֹוָרא'ִדיֶגער ִהְסַּתְּלקּות 
ִדי  ִאין  ַהֹּזַהר  ֵסֶפר  ִאין  ֶגעְּבֶרעְנְגט  ֶוועְרט  ָוואס 
ֵחֶלק ָוואס ֵהייְסט "ִאְּדָרא זּוָטא". ַאזֹוי ִווי ֶעס ִאיז 
ֵהייִליֶגער  ֶדער  ַאז  ֶרִּבי'ן  ֵהייִליְגן  ַּבאוואּוְסט פּון 
ֹּזַהר ִאיז ְמסּוָגל צּו ַמאְכן ֵחֶׁשק אּון ְגלּוְסֶטעִניׁש צּו 
ַאֶלע ָסאְרְטן ִלּמּוִדים פּון ִדי ּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה, ֶדער 
ֲעבֹוַדת  צּו  ֶעְרֶוועְקן  ֵזייֶער  טּוט  ָלׁשֹון  ֵהייִליֶגער 
ַהֵּׁשם  ִיְתָּבַרְך ַאז ֲאִפילּו ָזאְגן ֹּזַהר ָאן ַפאְרְׁשֵטיין 

ִאיז ֵזייֶער ְמסּוָגל.

ָּבָעא  ִׁשְמעֹון  ְּדַרִּבי  יֹוָמא  ְּבַההּוא  ָּתאָנא, 
ִמּלֹוי,  ְמַסֵּדר  ֶוֱהֵוה  ָעְלָמא,  ִמן  ְלִאְסַּתְלָקא 
ַקֵּמיּה,  ַוֲהוֹו  ִׁשְמעֹון,  ַרִּבי  ְלֵבי  ַחְבַרָּיא  ִאְתְּכָנׁשּו 
ַרִּבי ֶאְלָעָזר ְּבֵריּה, ְוַרִּבי ַאָּבא ּוְׁשָאר ַחְבַרָּיא, ַוֲהָוה 

ַמְלָיא ֵּביָתא:
ִמיר ָהאְּבן ֶגעֶלעְרְנט, ַאז ִאין ֶדער ָטאג ֶווען ֶרִּבי 
ֶדער  פּון  ֶוועְרן  ִנְסַּתֵּלק  ֶגעָוואְלט  ָהאט  ִׁשְמעֹון 
ֶוועְלט, ָהאט ֶער ְמַסֵּדר ֶגעֶווען ַזייֶנע ֵרייד. ָדאס 
ֶמעְנְטְׁשן,  ַזייֶנע ְׁשטּוּב  ַּבאפֹויְלן  ֶער ָהאט  ֵמייְנט 
ִווי ֶדער ֵסֶדר ִאיז ַפאר ַא ֶמעְנְטׁש ֵגייט פּון ֶדער 
ֶוועְלט. ַאזֹוי אֹויְך ָהאט ֶער ִזיְך ְמַסֵּדר ֶגעֶווען ִדי 
ַּבאַהאְלֶטעֶנע ּתֹוָרה ָוואס ֶער ָהאט ֶגעְטַראְכט צּו 

ְמַגֶּלה ַזיין ִאין ֶדעם ָטאג.

ִדי ֲחֵבִרים ָהאְּבן ִזיְך ַפאְרַזאְמְלט ִאין ֶרִּבי ִׁשְמעֹוְנ'ס 
הֹויז צּו ֶהעְרן פּון ִאים סֹודֹות ַהּתֹוָרה אּון צּו ַזיין 
ֶעס  ֶוועְלט.  ֶדער  פּון  ַאֶוועק  ֵגייט  ֶער  ִּבְׁשַעת 
ֶזעֶנען ָדאְרְטן ֶגעֶווען ַזיין זּון ֶרִּבי ֶאְלָעָזר אּון ֶרִּבי 
פּול  ֶגעֶווען  ִאיז  הֹויז  ִדי  ֲחֵבִרים,  ָנאְך  אּון  ַאָּבא 
ִמיט ַחְכֵמי ַהּדֹור ֶוועְלֶכע ֶזעֶנען ֶגעקּוֶמען ְמַבֵּקר 

חֹוֶלה ַזיין ֶרִּבי ִׁשְמעֹון.

ָהאט  ִׁשְמעֹון  ֶרִּבי  ִׁשְמעֹון;  ַרִּבי  ֵעינֹו  ָזִקיף 

ַאֶייעֶרע ִקיְנֶדער ָזאְלט ִאיר מֹוִדיַע ַזיין 
ָוואס ָּדא ָהאט ִזיְך ִּגיָטאן )שיהר"ן ר"ט(

אמור - ל"ג בעומר תשפ"א
גליון 40

דער  
ריינער קוואל

המשך אויף זייט 5

אֹויְפֶגעהֹויְּבן ַזייֶנע ֵהייִליֶגע אֹויְגן אּון ֶגעֶזען ַאז 
ָדאס הֹויז ִאיז פּול ִמיט ַּבאזּוֶכער, ָהאט ֶער ִזיְך 
ֶצעֵווייְנט ַפאְרָוואס ִדי ְׁשִכיָנה – ָוואס ְפֶלעְגט ִזיְך 
ֶגעֶוועְנְדִליך ְמַגֶּלה ַזיין ִמיט ֵפייֶער – ָהאט ִזיְך ֶיעְצט 
ִניְׁשט ַאְנְטְּפֶלעְקט ֶדעְרַפאר ָהאְּבן ַאֶלע ֶגעֶקעְנט 
ַאַרייְנֵגיין ָאן ְרׁשּות. ֶער ָהאט ִזיְך ָאְנֶגערּוְפן: "ַאן 
ַאְנֶדעְר'ס ָמאל ֶווען ִאיְך ִּבין ְקַראְנק ֶגעֶווען ִאיז 
ִאיְך  ַּבאזּוְכן,  ֶגעקּוֶמען  ִמיר  ָיִאיר  ֶּבן  ִּפְנָחס  ֶרִּבי 
ָהאּב ֶדעָמאְלְטס ְמַבֵרר ֶגעֶווען ַּביי ֲאִחָּיה ַהִּׁשלֹוִני 
ֵעֶדן,  ַּגן  ִאין  ַזיין  ֶוועט  ְּפַלאץ  ַמיין  וואּו  ַהָּנִביא 
ָהאט ֶער צּוֶגעַוואְרט ִּביז ֶיעְצט אּון ֶמען ָהאט ִמיר 

צּוֶגעֶגעְּבן ָיאְרן צּו ֶלעְּבן". 

אּון  ֵעֶדן  ַּגן  פּון  ֶגעקּוֶמען  צּוִריק  ִּבין  ִאיְך  ֶווען 
ַאֶלעָמאל  ֶדעָמאְלט  ַזייט  ִאיז  ֶגעָוואְרן,  ֶגעזּוְנט 
ַקייְנָמאל  ִזיְך  אּון  ֵפייֶער  ַא  ִמיר  ַארּום  ֶגעֶווען 
ָאְּפֶגעטּון, ַקיין ׁשּום ֶמעְנְטׁש ָהאט ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט 
ְרׁשּות,  ִמיט  ָנאר  ְׁשטּוּב  ַמיין  ִאין  ַאַרייְנקּוֶמען 
ֶיעְצט ֶזע ִאיְך ַאז ָדאס ֵפייֶער ָהאט ִזיְך ָאְּפֶגעטּון, 

ֶדעְרַפאר ִאיז ָדאס הֹויז פּול ִמיט ַּבאזּוֶכער.

ִוויַלאְנג ַאֶלע ֲחָכִמים ֶזעֶנען ָדאְרט ֶגעֶזעְצן ָהאט 
ֶרִּבי ִׁשְמעֹון ֶגעֶעְפְנט ַזייֶנע אֹויְגן צּו ֶזען ֶגעְטִליֶכע 
ָהאט  ֶער  ָוואס  ֶגעֶזען  ָהאט  ֶער  אּון  ַמְראֹות, 
ָהאט  ְגַלייְך   – ְׁשִכיָנה  ִּגּלּוי  ֵמייְנט  ָדאס   – ֶגעֶזען 
ַא ֵפייֶער ַארּוְמֶגענּוֶמען ַאֶלע ֲחָכִמים ָוואס ֶזעֶנען 
ֶגעֶזעְצן ִאין ָדאס הֹויז, ֵזיי ָהאְּבן ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט 
ֶזעֶנען  ֲחָכִמים  ֵפייֶער אּון ַאֶלע  ַפאְרֶנעֶמען ָדאס 
ַארֹויס, ֶעס ֶזעֶנען ֶגעְּבִליְּבן ָנאר ֶרִּבי ֶאְלָעָזר אּון 
ֶזעֶנען  ֲחֵבִרים  ַאְנֶדעֶרע  ַאֶלע  ַאֵליין,  ַאָּבא  ֶרִּבי 
ֶגעֶזעְצן ִאיְנְדרֹויְסן אּון ָדאְרט צּוֶגעַוואְרט צּו ֶזען 
ִוויַאזֹוי ֶעס ֶוועט ָפאְרקּוֶמען ֶדער ִהְסַּתְּלקּות פּון 

ֶרִּבי ִׁשְמעֹון.

ֶרִּבי   - ְּבֵריּה  ֶאְלָעָזר  ְלַרִּבי  ִׁשְמעֹון  ֶרִּבי  ָאַמר 



ֶרְסֶלֶב'ער  ּבְ ַאֶלע  ַארּוְמֶגענּוֶמען  ָהאט  ְפֵרייד  ַא   
ַארּום  ֶדעְרְפֶלעך  ֶטעְטֶלעך אּון  ׁשְ ִדי  ֲחִסיִדים פּון 
לּוְפְטן,  ִדי  ִאין  ִזיְך  ֶהעְרט  מּוָעה  ׁשְ גּוֶטע  ַא  ּפֹויְלן, 
ִרין )ַקאְרדּוֶנר( ַזַצ"ל ִאיז ׁשֹוין  ָרֵאל ַהייְלּפְ ַאז ר' ִיׂשְ
רּוְך ה' צּוִריְקֶגעקּוֶמען פּון ַזיין ְנִסיָעה ַקיין ֶאֶרץ  ּבָ
י ָהאט  ָרֵאל צּוִריק ַקיין ּפֹויְלן. ֶדער ֵהייִליֶגער ַרּבִ ִיׂשְ
ה  ֶוועְגן ִדי ְגרֹויְסֵקייט אּון ְקדּוׁשָ ַאַסאְך ֶגעֶרעְדט 
אּון  ה  ְזִכּיָ ֶגעַוואְלִדיֶגע  ִדי  אּון  ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאֶרץ  פּון 
ְטִריט.  אר  ַאּפָ ָדאְרט  ֵגיין  צּו  ָנאר  ֲאִפילּו  יקּון  ּתִ
ִמיט  ַארּוְמֵגיין  לֹוֵמנּו  ׁשְ י  ַאְנׁשֵ ְפֶלעְגן  ער  ֶדעִריּבֶ
ָרֵאל  עְנֶקעִניׁש צּו ָפאְרן ַקיין ֶאֶרץ ִיׂשְ ַא ְגרֹויֶסע ּבֶ
ֶדעם  עְטן  ֶגעּבֶ אּון  ֶגעָהאְפט  ַאַסאְך  ן  ָהאּבְ אּון 
ֲאִפילּו  ָאְנצּוקּוֶמען  ָדאְרט  ַזיין  זֹוֶכה  עֶפער  אׁשֶ ּבַ

אזּוך. ָנאר אֹויף ַא ּבַ

מּוָעה ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען ָהאט ֶיעֶדער    ִווי ָנאר ִדי ׁשְ
ַזַצ"ל  ָרֵאל  ִיׂשְ ר'  ִמיט  ְטֶרעְפן  צּו  ִזיְך  ֶגעַוואְרט 
צּו  ְנִסיָעה,  ַזיין  ֶוועְגן  יְסל  ַאּבִ ִאים  פּון  ֶהעְרן  אּון 
ִריס פּון ֵהייִליג ַלאְנד. אֹויְך ר' ִיְצָחק  אקּוֶמען ַא ּגְ ּבַ
ֶרְסֶלֶבער  ּבְ ַא  ֶגעֶווען  ִאיז  ָוואס  הי"ד  ֵרייֶטער  ּבְ
אוואּוְסט  ּבַ ע, ֶער ִאיז ֶגעֶווען  ַוואְרֶשׁ יַע ִאין  ּפִ ַמׁשְ
יעּור ַנייֶע ְמקָֹרִבים  ֶרעְנְגט ָאן ַא ׁשִ ַאז ֶער ָהאט ֶגעּבְ

 
ֶער דעם רבי'נס לייט ָוואס  עּוִרים  ׁשִ ַזייֶנע  ִמיט  אֹור,  יְנ'ס  ֶרּבִ צּום 

ִמיט  פּול  ֶגעֶווען  ִאיז  ָוואס  ן,  עְרֶגעּבְ ִאיּבֶ ְפֶלעְגט 
אנּוֶמען ֶווער ֶעס ָהאט  ִמימּות ָהאט ּבַ ֱאֶמת אּון ּתְ
ִאים ָנאר ֶגעֶהעְרט. אֹויְך ֶער ָהאט ֶגעַהאט ַאַסאְך 
אְפט ַארֹויְפצּוקּוֶמען ַקיין ֶאֶרץ  עְנְקׁשַ ּסּוִפין אּון ּבֶ ּכִ
ִרין.  ָרֵאל ַהייְלּפְ ִיׂשְ ִזיְך צּו ְטֶרעְפן ִמיט ר'  ָרֵאל,  ִיׂשְ
ֶזעֶנען  ֵזיי  אּון  ָאְנֶגעקּוֶמען  ִאין  ֶגעֶלעְגְנַהייט  ִדי 
ָוואס  ֶדעְרֵצייְלט  ָרֵאל  ִיׂשְ ר'  ֶווען  ֶגעֶזעְצן  ייֶדע  ּבֵ
ר'  אּון  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ִאין  ִאים  ִמיט  ֶגעֶווען  ִאיז 

ִליְנְגט ֶיעֶדעס ָוואְרט. ִיְצָחק ׁשְ

ֶדעְרֵצייְלט  ָרֵאל  ִיׂשְ ר'  ָהאט  מּועְסְנִדיג  ׁשְ ַאזֹוי    
יֹוָמא  ִדי  יי  ּבַ ַזיין  צּו  ֶגעֶווען  זֹוֶכה  ָהאט  ֶער  ַאז 
לֹ'ג  ִמירֹון  ִאין  יֹוַחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ ר'  פּון  ְדִהילּוָלא 
ָדאְרט  ָוואס  ִהְתעֹוְררּות  אּון  ְמָחה  ׂשִ ִדי  עֶֹמר,  ּבָ
ן. ָדאס  ַרייּבְ אׁשְ ט ּבַ קּוְמט ָפאר ֶקען ֶמען ָגאְרִניׁשְ
צּוִריק,  ָיאר  הּוְנֶדעְרט  ִווי  ֶמער  ַפאר  ֶגעֶווען  ִאיז 
עֶֹמר ִאיְדן  ֶווען ֶעס ְפֶלעְגן קּוֶמען ַקיין ִמירֹון לֹ''ג ּבָ
ַלִים, ְצַפת אּון ְטֶבְרָיה, ִמיט ֵזייֶעֶרע ְדֵריי  פּון ְירּוׁשָ
ֶגעַוואְלִדיֶגע  ַא  ִמיט  ִאיְנְגֶלעך,  ַחאַלאֶקע  ָיאִריֶגע 
ער ַא ָוואךְ. ִדי  ְמָחה, ָנאְכן ָפאְרן ַא ֶוועג פּון ִאיּבֶ ׂשִ
ַארּום  ֶדעְרְפֶלעך  ִדי  פּון  ַאייְנוואֹויֶנער  ע  יׁשֶ ַאַראּבִ
ֵזייֶעֶרע  ִמיט  יְלן  ּפִ ׁשְ ָדאְרט  קּוֶמען  ְפֶלעְגן  ִמירֹון 
אֹויְך  ְגרֹויס,  ֵזייֶער  ֶגעֶווען  ִאיז  ְמָחה  ׂשִ ִדי  מּוִזיק, 
יים  ֶזעֶנען ֶגעקּוֶמען ַאַסאְך ִאיְדן ּפֹוֶעְל'ן ְיׁשּועֹות ּבַ
ַא  ֶגעֶווען  ִאיז  ָדאְרט  ָוואס  ְמעֹון,  ׁשִ י  ַרּבִ פּון  ִצּיֹון 

ֶגעַוואְלִדיֶגע ִהְתעֹוְררּות. 

ִליֶדער  ייֶנע  ׁשֵ ֶעְקְסֶטעֶרע  ָדאְרט  ִזיְנְגט  ֶמען    
ֶדעְרֵצייְלט  ָרֵאל  ִיׂשְ ר'  ָהאט  ְמעֹון,  ׁשִ י  ַרּבִ ְלָכבֹוד 
ֶזֶמר  ֶדעם  ִיְצָחק  ר'  ַפאר  ֶגעזּוְנֶגען  ָהאט  אּון 
ִמיר  ָוואס  ִניגּון  אַקאְנֶטער  ּבַ ֶדער  יֹוַחאי"  ר  "ּבַ
ִאים  ֶער  עֶטער ָהאט  ּפֶ ׁשְ עֶֹמר,  ּבָ לֹ''ג  ֶיעְדן  ִזיְנֶגען 
ם ּכֹה ֶלָחי" ָוואס ִאיז  ֶגעזּוְנֶגען ֶדעם ֶזֶמר "ַוֲאַמְרּתֶ
ָבִחים  ייֶנע ׁשְ ֶטעְלט לֹויט ִדי א-ב ִמיט ׁשֵ אֹויְסֶגעׁשְ
ר'  ָהאט  ֶזֶמר  ֶדער  יֹוַחאי.  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ אֹויף 
ָאְנֶגערּוְפן  ִזיְך  ָהאט  ֶער  אנּוֶמען,  ּבַ ֵזייֶער  ִיְצָחק 
ַמאְכן  אֹויְך  ֶמען  ַדאְרף  ִליד  "ַאַזא  ט:  עַראׁשְ ִאיּבֶ
י'ן". ַאזֹוי אּוְנֶטער ֶדעם ַאייְנְדרּוק  ַפאְרן ֵהייִליְגן ֶרּבִ
ִיְצָחק  ר'  ָהאט  יֹוַחאי,  ר  ּבַ ֲאדֹוֵנינּו  ֶזֶמר  ֶדעם  פּון 
ין',  ָאְנֶגעַפאְנֶגען צּו ַמאְכן ַאַזא ִליד אֹויְך אֹויְפן ֶרּבִ



ְמקֹור  ֲאדֹוֵנינּו  ֶלָחי  ּכֹה  ם  "ַוֲאַמְרּתֶ ְזמֹון  ּפִ ִמיְטן 
ָחְכָמה"...

ית  ּבִ ִהׁשְ לֹא  ר  ֲאׁשֶ  / ָרֵאל  ִיׂשְ ֱאלֵֹקי  ה'  רּוְך  ּבָ    
ִזיְנֶגען,  ן  ָאְנֶגעהֹויּבְ ִיְצָחק  ר'  ָהאט   / ּגֹוֵאל  ָלנּו 
עֶפער  אׁשֶ ּבַ ַפאְרן  לֹויּב  אּון  ַדאְנק  ְגרֹויס  ִמיט 
ֵלייְזט  ָוואס  י'ן  ֶרּבִ ַאַזא  ן  ֶגעֶגעּבְ אּוְנז  ָהאט  ָוואס 
ר'  ִאיז  ַאזֹוי  ִמּיּות,  ַגׁשְ ּבְ אּון  רּוָחִנּיּות  ּבְ אֹויס  אּוְנז 
ִאיז  ֶעס  יז  ּבִ אֹות,  צּו  אֹות  פּון  ֶגעַגאְנֶגען  ִיְצָחק 
יר ְיִדידּות"  ַארֹויְסֶגעקּוֶמען ֶדער ֵשייֶנער ִניגּון "ׁשִ
לֹוֵמנּו  י ׁשְ יי ַאְנׁשֵ יז ַהייְנט ּבַ ָוואס ֶמען ִזיְנְגט ָנאְך ּבִ

ַארּום ֶדער ֶוועְלט.

יּוְנֶגע  ַפאר  ֶגעזּוְנֶגען  ָדאס  ָהאט  ִיְצָחק  ר'  ֶווען    
ַא  ִאיז  ֶעס  ַאז  ֶגעָזאְגט  ֵזיי  ֶער  ָהאט  חּוִרים  ּבָ
א ַאז ֶער ֶגעַמאְכט ֶדער ִניגּון ַווייל  ַמּיָ ׁשְ א ּדִ יְעּתָ ִסּיַ
ן,  ְמַנּגֵ ַעל  ּבַ ַקיין  ֶגעֶווען  ט  ִניׁשְ ַקייְנָמאל  ִאיז  ֶער 
ִוויְלן  ַטאְרֶקע  ׁשְ ַא  ְנִדיג  ָהאּבְ ִניגּון,  ֶדעם  יי  ּבַ ָנאר 
ָדאס  ִאים  ִזיְך  ָהאט  יק  ַצּדִ ֶדעם  ַזיין  ְמַפְרֵסם  צּו 

ַארֹויְסֶגעִזיְנֶגען

ן ֶדעם ֶזֶמר    ְס'ִאיז ָדא ַא ֶגעִוויֶסע צּוְגַלייְך ְצִוויׁשְ
יר ְיִדידּות" צ.ב.ש.: ם ּכֹה ֶלָחי" צּום "ׁשִ "ַוֲאַמְרּתֶ

ׁש  ְמַחּדֵ ָירֹוק  ַקו  ים  ָדׁשִ ַהּקֳ קֶֹדׁש  ּבְ יֹוַחאי  ר  "ּבַ
ְמעֹון צוּ: י"ם פּון ֶזֶמר פּון ר' ׁשִ ֳחָדׁשִ

ְוֶרַגע  ֵעת  ָכל  ּבְ ים  ָקָדׁשִ קֹוֶדׁש  דֹוׁש  ַהּקָ "ִצּיּונֹו 
ן.  ִריּבְ ים" ָוואס ר' ִיְצָחק ָהאט ֶגעׁשְ ׁש ֳחָדׁשִ ְמַחּדֵ

ִטיְקֶלעְך וואּו ֶמען ֶקען    ַאזֹוי ִאיז ָדא ָנאְך ַאַסאְך ׁשְ
ן אּוְנֶטעְרן  ִריּבְ ֶגעׁשְ ִיְצָחק ָהאט ָדאס  ר'  ַאז  ֶזעְהן 
ָרֵאל  ִיׂשְ ר'  ָוואס  ם"  "ַוֲאַמְרּתֶ ֶזֶמר  ֶדעם  פּון  ם  רֹׁשֶ

ַקאְרדּוֶנר ָהאט ִאים ֶגעזּוְנֶגען.

ַא  ֶגעֶווען  ִאיז  ָוואס  ַזַצ"ל  ַיאֶגְלִניק  ָמאְטל  ר'    
ֵרייֶטער, ָהאט ֶדעְרֵצייְלט, ַאז  ְלִמיד פּון ר' ִיְצָחק ּבְ ּתַ
ִליד צּוַזאֶמען  ֶגעזּוְנֶגען ָדאס  ִיְצָחק ָהאט  ר'  ֶווען 
ֶער  ִאיז  חּוִרים  ּבָ יּוְנֶגע  ִדי  פּון  ַחּבּוָרה  ִדי  ִמיט 
י טֹוב ַסְחָרּה /  ִטיְקל: ָטַעְמנּו ּכִ ָאְנֶגעקּוֶמען צּום ׁשְ
ֶטעְלט  ֶגעׁשְ ְיָלה ֵנרֹו/ ָהאט ֶער ִזיְך ָאּפְ ּלַ ה ּבַ לֹא ִיְכּבֶ
ִטיְקל,  ְך צּו ִדי ׁשְ ט ֶגעַהאט ַא ֶהְמׁשֵ ֶער ָהאט ִניׁשְ
ָהאט ֶמען ִאים ֶגעְפֶרעְגט ַפאְרָוואס ָהאט ֶער ִאין 
ט ֶדעְרַמאְנט ר' ָנָתן ַזַצ"ל? ֶער  ִדי ַגאְנֶצע ֶזֶמר ִניׁשְ
ַלאץ  ף אֹויְפן ּפְ יּכֶ אְלד ִנְתעֹוֵרר ֶגעָוואְרן אּון ּתֵ ִאיז ּבַ

ִטיְקל: עֹוָלם ֵנֵלְך  ְך פּון ִדי ׁשְ צּוֶגעֵלייְגט ֶדער ֶהְמׁשֵ
ְלִמידֹו / אּון ִמיט ֶדעם ִאיז  ְלאֹורֹו / ַעל ְיֵדי ר' ָנָתן ּתַ

ִאיְנַגאְנְצן ַפאְרֶעְנִדיְגט ֶגעָוואְרן ָדאס ִליְדל.

אנּוֶמען ֶווער ֶעס ָהאט ָדאס    ִדי ִליד ָהאט ֵזייֶער ּבַ
ֶגעְדִריְקט  ָאְנהֹויּב  ִאין  ָדאס  ָהאט  ֶמען  ֶגעֶהעְרט, 
ַלאט אּון ר' ִיְצָחק ְפֶלעְגט ֶעס ִזיְנֶגען ִאין  אֹויף ַא ּבְ
ָנאְך  ֶווען  ִאיז ֶגעֶזעְצן צּוַזאֶמען,  ֶווען ֶמען  ים  ְזַמּנִ
ינּו ְמקֹור  ִטיְקל ְפֶלעְגט ֶער ִזיְנֶגען "הּוא ַרּבֵ ֶיעֶדע ׁשְ

ָחְכָמה"... ְוכּו"...

ַאַרייְנֶגעֵלייְגט  עֶטער ָהאט ֶמען ָדאס ׁשֹוין  ּפֶ ׁשְ    
ָהאט  ֶמען  ָוואס  מֹוֲהַר"ן  י  ַחּיַ ֵסֶפר  פּון  סֹוף  צּום 
ֶדעָמאְלס ֶגעְדִריְקט ִאין ּפֹויְלן, אֹויְך ִדי ִזְקֵני אנ"ש 
ַאֲהרֹן  ר'  ִליד,  ִדי  ֶגעֶווען  ל  ְמַקּבֵ ן  ָהאּבְ אּוַמאן  ִאין 
אֹויְסֶגעְדִריְקט  ִזיְך  ָהאט  ַזַצ"ל  ִציֶגעְלַמאן  ֵלייּב 
ְוַרב  ּמּות  ַהּכַ ְמַעט  ִאיז  ָדאס  ַאז  ִניגּון  ֶדעם  אֹויף 

ָהֵאיכּות.....

ָחה הי"ד ֶזעֶנען ֵלייֶדער  ּפָ   ֶר' ִיְצָחק ִמיט ַזיין ִמׁשְ
יים  מֹו ּבַ ח ׁשְ ֶגעַהְרֶג'עט ֶגעָוואְרן דּוְרְך ִדי ַנאִציס ִיּמַ
ְצֵווייְטן ֶוועְלְט'ס ְקִריג, ר' ִיְצָחק ִאיז אּוְמֶגעקּוֶמען 
ִאים  ן  ָהאּבְ ִעים  ְרׁשָ ִדי  ַווייל  ֶטע,  ֶעְרׁשְ ִדי  פּון 
עַהאְלְטן ַפאר ַא "יּוֶדען ִפיֶרער" ַווייל ֶער ְפֶלעְגט  ֵגֶ
ער  ה',  ֲעבֹוַדת  ִאין  ן  ֶמעְנְטׁשְ ִמיט  ֶרעְדן  ַאַסאְך 
צּוַזאֶמען  ְלִמיִדים.  ּתַ ִפיל  ֵזייֶער  ֶגעַהאט  ָהאט 
ִנים ַוֲחִסיִדים, ִאיז ר'  יִקים ַרּבָ ִמיט ָנאְך ַאַסאְך ַצּדִ
ִיְצָחק אּוְמֶגעקּוֶמען ַעל ִקּדּוׁש ה' - ה' ִיְנקֹם ָדמֹו, 
ִאיז  י'ן  ֶרּבִ אֹויְפן  ִזיְנְגט  ֶער  ָוואס  ִליד  ַטייֶעֶרע  ִדי 
ק  ן ַפאר אּוְנז ִזיְך צּו ְמַחּזֵ ִליּבְ ִנְצִחּיּות, ֶעס ִאיז ֶגעּבְ
דּוָלה פּון  ַזיין אּון ְמעֹוֵרר ַזיין ִמיט ִדי ֶגעַוואְלִדיֶגע ּגְ
ם ּכֹה ֶלָחי.... ינּו ְמקֹור ָחְכָמה, ַוֲאַמְרּתֶ י'ן. הּוא ַרּבֵ ֶרּבִ

ֵאִרית ִיְצָחק( ִמיד ּתּוַקד, ׁשְ )ְמקֹורֹות: ֵאׁש ּתָ

א וויכטיגע מודעה
עס שטייט אין ליקוטי תפלות, אז די 
תפלה וואס רבי נתן האט געשריבן 

אויף רבי שמעון )תפלה מ"ז חלק שני( 
קען מען זאגן אין די גאנצע וועלט, 

אפילו מען איז נישט אין מירון, 
אזוי אויך יעדע צייט נישט נאר 

ל"ג בעומר.



אזוי ווי עס איז באקאנט אז ברסלב'ער חסידים פלעגן 
שטענדיגע  די  פון  זיין  טאגס  צו  היינט  ביז  יארן  אלע 
רבי  אלוקי  תנא  ביים  מירון  דארף  הייליגן  אין  באזוכער 

שמעון בר יוחאי.
וועלכער  יושבים  פייערדיגע  פלאם  די  פון  איינער 
דער  געווען  איז  שמעונ'ען  רבי  ביי  זיצן  אסאך  פלעגט 

דערהויבענער ברסלב'ער חסיד ר' שמואל הורביץ זי"ע.
לאמיר כאפן א שפאציר און צוזאם קלייבן אביסל פון 
זיינע זכרונות וואו ער גיבט ארויס זיינע געפילן פון זיינע 
באזוכן ביי רבי שמעון און זיין נסיעה צו מירון. באשריבן 
וואו ער אליין האט געשריבן  ימי שמואל  זיין ספר  אין 
זיין לעבנ'ס געשיכטע מיט מורא'דיגע  פון  א טאג-בוך 

געפילן ארום און ארום.
ער דרוקט זיך אויס )ימי שמואל ח"ג י"א( "מען קען זיך 
בכלל נישט פארשטעלן און ארויסברענגען די התעוררות 
און ביטול צום אויבערשטן וואס מען באקומט ביי רבי 
אין  שאצן,  און  רעכענען  נישט  דאס  קען  מען  שמעון, 
אפאר טעג וואס איך טוה דארט אין עבודת ה' איז מער 

פון אפאר חדשים אין שטוב."
מאל  יעדן  מח  מיין  אין  בלייבט  וואס  התעוררות  די 
דארט  ווער  איך  ווייל  דארט  פון  אוועק  פאר  איך  ווען 
איבערגעדרייט צו א אנדער מענטש און איך שפיר אין 
מיר מיין נידריגקייט און מיין ווייטקייט פון השם יתברך, 
מיין גאנצע שטרעבן איז צו דאווענען און טון אין עבודת 

ה'.
אוודאי בין איך זוכה גאר אסאך יעדעס מאל וואס איך 
דבורי  רעדן  ארויס  מער  קען  איך  אז  בפרט  דארט,  בין 
התבודדות און תפלה מיט א התעוררות מיט בענקשאפט 
פון טיפעניש פון הארץ. ביי רבי שמעון ווערט בטל ביי 
מיר אלע עניני עולם הזה און עס איז ביי מיר א בחינה פון 
עולם הבא ממש א טעם גן עדן. עס איז דערפאר אוודאי 

כדאי צו צוברעכן אלע מניעות שבעולם... 

נישט דא  איז  "והכלל עס  זיך:  ווייטער צושרייבט ער 
מירון  אין  ווי  אזוי  ה'  עבודת  אזא  וועלט  גאנצע  די  אין 
האבן  הבא  עולם  אין  איך  זאל  הלוואי  והנורא.  הקדוש 
יעדן מאל  האב  איך  וואס  ותענוג  חיות  ווייניגער  נישט 

וואס איך בין אין מירון...".
זייט מוז מען אבער אויכעט זען דאס  פון די אנדערע 
כ"ב(...  )אות  פלאץ  צווייטע  א  אין  שרייבט  ער  וואס 
"דאס איז שוין לאנג באקאנט אז עס איז זייער שווער צו 
פארטראגן צו זיין ביי רבי שמעון, פאר די גוף איז שווער 
צו מקבל זיין אויף זיך דעם עול פון עבודת ה', אפילו מען 
עוסק  נישט  איז  מען  און  עולם  מעדני  כל  דארט  האט 
ריין די  ווייל ראית פני הצדיק אליין מאכט  ה'  בעבודת 
בלוט און די גשמיות הגוף... און וועגן דעם שפירט מען 
אז  אויס  קוקט  עס  פארקערט  פונקט  עבודה,  די  נישט 
איז  מען  און  בכלל  אויבערשטן  דער  נישט  דינט  מען 
ווייט פון השם יתברך און עס איז שווער צו פארטראגן 
צו זיין דארט, און וועגן דעם על פי רוב קומען מענטשן 
אויף א פאר מינוט און גלייך אנטלויפט מען כאילו מען 
גרויס  האט  וואס  דער  נאר  דארטן.  פון  ארויס  יאגט 
זיך אפ דארט... אבער  זיך און האלט  עקשנות עקשנ'ט 
אן  הייבט מען  פון דארט  אוועק  ווען מען פארט  גלייך 
זיך בענקען און משתוקק זיין מיט כלות הנפש און מען 
הייבט אן שפירן אזוי ווי איך האב זוכה געווען אריין צו 

כאפן אסאך עבודת ה'... 
לעבעדיגע  א  איז  וואס  שטיקל  איין  נאך  זען  לאמיר 
רבי  ביי  הארץ  דאס  עפענען  צו  זיך  אזוי  ווי  מוסטער 

שמעון.
שמועס  איך  ווי  אזוי  איז  ציון  הייליגן  אויפן  קוקנדיג 
מיט רבי שמעון: "איר זעט דאך מיין גאנצער מהות איר 
ווייסט דאך בעסער פון מיר מיין חסרון און מיין תיקון. 
איר  מענטשן,  פון  מחשבות  די  ווייסט  רשב"י  ווייל 
ווייסט מיינע וואלגערנישן און טיפענישן די מאטערניש 

צו קומען צו אייך און זיך אויפהאלטן ביי אייך.
און וואס זאל איך טוהן אז איך קען זיך נישט אויסגיסן 
מיין הארץ און מויל פאר אייך אזוי ווי עס דארף צו זיין, 
דערפאר  מיר.  פעלט  עס  וואס  נישט  ווייס  אליין  איך 
מוטשעניש  מיט  קומען  מיטן  מיינס  געטוהן  איך  האב 
און מאטערניש, איך האב צוגעגרייט מיין הארץ און מיין 
מויל צו רעדן וואס איך וועל קענען, טוהט'ס אייך אויכעט 
די פליכט וואס ליגט אויף אייך מיר צו העלפן, אזוי ווי 
איר ווייסט די ישועה וואס איך דארף, צו ראטעווען מיין 
זעל, מיין רוח און נשמה צו זוכה זיין צו וואס מען דארף 

זוכה זיין...
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דער  
ריינער קוואל

ִׁשְמעֹון ָהאט ֶגעָזאְגט צּו ַזיין זּון ֶרִּבי ֶאְלָעָזר, 
ָדא,  ִאיז  ִיְצָחק  ֶרִּבי  אֹויּב  ֶזע  אּון  ַארֹויס  ֵגיי 
ִאים  ַעְרבּות  ִזיְך  אֹויף  ֶגענּוֶמען  ָהאּב  ִאיְך 
ַּגן ֵעֶדן, ָזאג ִאים  ִמיְטצּוֶנעֶמען ִמיט ִמיר ִאין 
ֶער ָזאל ַּבאֶפעְלן )ָלאְזן ַצָּוָאה( ַזיין ְּבֵני ֵּבית אּון 
ִמְתַּפֵּלל ַזיין ַאזֹוי ִווי ֶמען ַדאְרף טּון ַפאר ֶמען 
ִזיְצן ֶלעְּבן ִמיר,  ְׁשַטאְרְּבט, ֶדעְרָנאְך ָזאל ֶער 
ְמִחיָצה  ַמיין  ִאין  ַאַריין  ֵגייט  ֶעס  ֶווער  ַווייל 
ָהאט ֶמער ִניְׁשט ַקיין ְרׁשּות ַארֹויְסצּוֵגיין אּון 
ֶער ָזאל ָגאְרִניְׁשט ֶרעְדן. וואֹויל ִאיז ַזיין ֵחֶלק, 
ַּגן  ִאין  ִמיר  ִמיט  ִמיְטצּוֵגיין  זֹוֶכה  ִאיז  ֶער  ַאז 

ֵעֶדן.

ִזיְך  ָהאט  ִׁשְמעֹון  ֶרִּבי   – ִׁשְמעֹון  ֶרִּבי  ָקם 
ִנְׁשמֹות  אּון  ְׁשִכיָנה  ִדי  ְלָכבֹוד  אֹויְפֶגעהֹויְּבן 
ֶער  ֶגעקּוֶמען,  ֶזעֶנען  ֶוועְלֶכע  ַהַּצִּדיִקים 
ִזיְך  אּון  ֶגעְׁשֵמייְכְלט  אֹויְפֶגעֶזעְצט,  ִזיְך  ָהאט 
ֶרִּבי  ְׁשִכיָנה.  ִדי  פּון  ָאְנקּום  צּום  ֶגעְפֵרייְדט 
ֵהייִליֶגע  ַזייֶנע  אֹויְפֶגעהֹויְּבן  ָהאט  ִׁשְמעֹון 
ִניְׁשט  ָזאל  ֶער  ֶגעֶווען  ִמְתַּפֵּלל  אּון  ֶהעְנט 
ִנְכָׁשל ֶוועְרן ֶווען ֶער ֵגייט ֶיעְצט ְמַגֶּלה ַזיין ִדי 
סֹודֹות ַהּתֹוָרה, ֶער ָהאט ִזיְך ֵזייֶער ֶגעְפֵרייְדט 
ֲחֵבִרים  ִדי  ַאייְנֶגעַלאְדְנט  ֵחֶלק אּון  ַזיין  ַפאר 
ִאְּדָרא  ַּביים  ֶגעִפיֶנען  ָדאְרט  ִזיְך  ָהאְּבן  ָוואס 
צּו ֶהעְרן ִדי סֹודֹות ָוואס ֶער ֵגייט ְמַגֶּלה ַזיין.

ֶדעְרָנאְך ָהאט ֶער ְמַגֶּלה ֶגעֶווען ֶגעַוואְלִדיֶגע 
מֹוָרא'ִדיֶגע סֹודֹות.

ָאַמר ֶרִּבי ַאָּבא: "ֶדער ֵהייִליֶגער ִליְכט – ֶרִּבי 
ֶעְנִדיְגן  צּו  ָאְנֶגעָיאְגט  ִניְׁשט  ָהאט   – ִׁשְמעֹון 
ָוואְרט ַחִּיים פּון ָּפסּוק "ִּכי ָׁשם ִצָּוה ה'  ָדאס 
ַווייל פּון ִהיְמל ָהאט ֶמען ִאים  ַהְּבָרָכה",  ֶאת 
ַחִּיים",  ָוואְרט  ָדאס  ָזאְגן  פּון  ָאְּפֶגעַהאְלֶטן 
ָזאגט ַווייֶטער ֶרִּבי ַאָּבא: ִאיְך ָהאּב ֶגעָוואְלט 
ֶהעְרן ָנאְך ּתֹוָרה פּון ֶרִּבי ִׁשְמעֹון אּון ְׁשֵרייְּבן, 
ִאיְך  ֶגעֶהעְרט,  ִניְׁשט  ֶמער  ָהאּב  ִאיְך  ָאֶּבער 
ֶזען  צּו  ָקאּפ  ַמיין  אֹויְפֶגעהֹויְּבן  ִניְׁשט  ָהאּב 
ָדאס  ַווייל  ִניְׁשט,  ֶמער  ֶרעְדט  ֶער  ַפאְרָוואס 
ֵפייֶער ִאיז ֶגעֶווען ֵזייֶער ְגרֹויס, ִּביז ִאיְך ָהאּב 
ֶרִּבי  וואּו  ָדאְרט  קּוְקן  ֶגעֶקעְנט  ִניְׁשט  ֶמער 

ִאיְך  ִּבין  ִאיְנְצִוויְׁשן  ֶגעִפיֶנען,  ִזיְך  ָהאט  ִׁשְמעֹון 
ֵזייֶער אֹויְפֶגעׁשֹויֶדעְרט ֶגעָוואְרן ַווייל ִאיְך ָהאּב 
ֶגעֶהעְרט א קֹול פּון אֹויְבן ָוואס רּוְפט אֹויס "ֹאֶרְך 
ָיִמים ּוְׁשנֹות ַחִּיים ְוָׁשלֹום יֹוִסיפּו ְלָך", ֶדעְרָנאְך 

ִאיז ַארֹויס ָנאְך ַא קֹול: "ַחִּיים ָׁשַאל ִמְּמָך".

ִזיְך  ֵפייֶער  ָדאס  ָהאט  ָטאג  ַגאְנְצן  ֶדעם  ְּבֶמֶׁשְך 
ַקיין  ֶגעֶווען  ִניְׁשט  ִאיז  ֶעס  ָאְּפֶגעטּון,  ִניְׁשט 
ֶזען  צּוצּוֵגיין  ֶדעְרַווייְגן  ִזיְך  ָזאל  ָוואס  ֵאייֶנער 
ָוואס ֶער ֵגייט ָפאר ִמיט ֶרִּבי ִׁשְמעֹון, ַווייל ָדאס 
ַגאְנְצן  ֶדעם  ֶגעְּבֶרעְנט  ָהאְּבן  ִליְכט  אּון  ֵפייֶער 

ָטאג.

אּון  ֶעְרד  ֶדער  אֹויף  ַאָראְּפֶגעַפאְלן  ֶזעֶנען  ִמיר 
ֶגעְׁשִריְגן פּון ְגרֹויס ַצַער: ַאזֹוי ָזאְגט ֶרִּבי ַאָּבא. 

ָהאְּבן  ָאְּפֶגעטּון  ִזיְך  ָהאט  ֵפייֶער  ָדאס  ֶווען 
ִליְכט  ֵהייִליֶגער  ְגרֹויֶסער  ֶדער  ַאז  ֶגעֶזען  ִמיר 
ִאים  ָהאְּבן  ִמיר  ֶוועְלט,  ֶדער  פּון  ַאֶוועק  ִאיז 
ֶגעֶזען ֵאייְנֶגעִוויְקְלט ִאין ַא ַטִּלית אּון ֶער ָהאט 

ְׁשֵמייְכְלט.

ֶגעקּוֶמען  ִאים  ֶזעֶנען  ֲחָכִמים  ַּתְלִמיד  ַאַסאְך 
פּון  ַארֹויס  ִאיז  ֶעס  ָּכבֹוד.  ֶלעְצְטן  ֶדעם  ֶגעְּבן 
ְּבָׂשִמים  ִדי  פּון  ֵריחֹות  ְׁשֶמעֶקעִדיֶגע  ָגאר  הֹויז 
ִדי  פּון  ֶגעקּוֶמען  ִאיז  ֶוועְלֶכע  ֵעֶדן  ַּגן  פּון 
ַצִּדיִקים פּון ַּגן ֵעֶדן ָוואס ָהאְּבן ִאים ְמַקֵּבל ָּפִנים 
ְצִוויְׁשן  ְקִריֶגעַריי  ַא  ֶגעָוואְרן  ִאיז  ֶעס  ֶגעֶווען. 
ֶגעָוואְלט  ָהאְּבן  ֶוועְלֶכע  ִצּפֹוִרי  פּון  ִּגּבֹוִרים  ִדי 
ִמיט ֹּכַח ַאֶוועְקֶנעֶמען ִדי ֵהייִליֶגע ִמָּטה צּו ֵזייֶער 
ֵזיי  ָהאְּבן  ִמירֹון  פּון  ֶמעְנְטְׁשן  ִדי  אּון  ֶדעְרְפל, 

ַאֶוועְקֶגעְׁשִטיְּפט אּון ֵזיי ָאְנֶגעְׁשִריְגן.

ֶדער  ָהאט  ְקִריֶגעַרייֶען  ִדי  ָאְּפצּוְׁשִטיְלן  ְּכֵדי 
ִדי  ַאז  ֵּנס  ָאֶפעֶנער  ַאן  ֶגעַמאְכט  ַּבאֶׁשעֶפער 
ֶּבעט פּון ֶרִּבי ִׁשְמעֹון ִאיז ַארֹויף ִאין ִדי לּוְפְטן 
אּון ִדי ַמְלָאִכים ָהאְּבן ָדאס ֶגעְטָראְגן ַּבאְגֵלייט 
ֵפייֶער זֹויל. ֶעס ִאיז ַדאן ַארֹויס ַא ַּבת  ִמיט ַא 
קֹול פּון ִהיְמל ָוואס ַאֶלע ָהאְּבן ֶגעֶהעְרט: "עּולּו 
ְוָאתּו ְוִאְתְּכָנׁשּו ְלִהילּוָלא ְּדַרִּבי ִׁשְמעֹון - קּוְמט 
ַאֶלע ִזיְך ַפאְרַזאְמֶלען ֲאִפילּו ִדי ְרחֹוִקים צּו ִדי 

ִׂשְמָחה פּון ֶרִּבי ִׁשְמעֹון!"

המשך פון זייט 1
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וואס האט ארומגענומען דעם  ווי אלע סכנות       מער 
רבי'ן מיט זיין באגלייטער פון אלע זייטן אויפן שיף, האט 
ער זיך געזארגט איבער זיין עבודת ה' ווי אזוי ער וועט 
קענען ווייטער מקיים זיין די אלע מצוות פון די תורה ווי 
וועט אים ח"ו  ציצית און תפילין סוכה א.ד.ג. אויב מען 
פארקויפן פאר א קנעכט. דאס האט דעם הייליגן רבי'ן 
גערעדט  נישט  זייער דערשראקן, דער קאפיטאן האט 

־מיט זיי קיין איין ווארט ווייל זיי האבן נישט פארשטאנ
ען איינער דעם צווייטנ'ס שפראך,  אבער זיי האבן שוין 
געוואוסט דעם שטייגער פון די קריג'ס שיפן וואס פארן 
פארקויפן  שיף  אויפן  כאפן  זיי  וועמען  אז  ים,  איבערן 
זיי פאר קנעכט אין ווייטע לענדער, דעריבער האט דער 

־רבי געהאט גרויס צער פון דעם, און האט אסאך געט
ראכט עצות וואס ער קען טון, ביז ער האט זוכה געווען 
צו אויפקומען אויף א הייליגע גרויסע השגה ווי אזוי צו 
קענען אייביג דינען דעם באשעפער און מקיים זיין אלע 
מצוות התורה אפילו ער וועט זיין אליין פארקויפט אין 

דער פרעמד ח"ו. 
   דער רבי האט געזאגט, אז ער משיג געווען די הייליגע 
עבודה פון די אבות הקדושים, וואס האבן געדינט דעם 
די תורה.  נאך איידער מען האט באקומען  אויבערשטן 
עס איז באוואוסט אז די הייליגע אבות "אברהם יצחק 
זיי  די גאנצע תורה, כאטש  געווען  יעקב" האבן מקיים 
האבן נישט געהאט די הלכות און דינים וואס מיר האבן, 
ווי עס שטייט אז יעקב אבינו האט מקיים געווען  אזוי 
מצוות תפילין מיט שטעקענעס וואס ער האט צוטיילט, 
און אויך אזוי אלע מצוות התורה האבן זיי אזוי מקיים 
אויף  קומען  צו  געווען  זוכה  האט  רבי  דער  און  געווען, 
זיין  די געוואלדיגע השגה פון די אבות הקדושים, מיט 
שטארקער רצון צו דינען דעם אויבערשטן אז אויב מען 
וועט אים ח''ו פארקויפן, אוואו ער וועט נאר זיין וועט ער 

קענען מקיים זיין אלע מצוות התורה, יהיה מה שיהיה,
דער  ווען  נאך  באלד  פסח,  ערב  ניסן  אין  טעג  פערצן     
די  די געוואלדיגע השגה, איז  זוכה געווען צו  רבי האט 
שיף אנגעקומען צו א גרויסע מדינה וואס שטייט אויף 

)רו ראדיש  נאמען  מיטן  ים,  אינמיטן  אינזל  גרויסע  ־א 
דוס( וועלכע איז געווען באקאנט אז עס וואוינען דארטן 

זיין באגלייטער  גרויסע אידישע קהילות, דער רבי מיט 
געזען,  דאס  האבן  זיי  ווען  שמחה  מלא  געווען  זענען 
מיטן האפענונג אז אפשר וועלן זיי נאך זוכה זיין צו קויפן 
וויין פאר די פיר כוסות, צו קענען  מצות פאר פסח, און 

פירן א סדר נאכט אויפן שיף. 
    זיי האבן געטראכט אפשר צו בעטן די מאטראסן וואס 
גייען אריין אין שטאט זיי זאלן קויפן וואס זיי  דארפן, עס 
האט זיי נישט געקענט ארויפגיין אויפן געדאנק, אז דער 
קאפיטאן זאל זיי לאזן אראפגיין פון שיף, עס איז געווען 

קלאר ביי זיי אז זיי זענען פארכאפט אויפן שיף.
אז  געזעהן  אבער  האבן  זיי  ווען  צופרי,  פסח  ערב 
צו  זיך  גרייטן  ישמעאלים  אפאר  מיט  קאפיטאן  דער 

־ארויספארן מיט א קליין שיפל צו די מדינה, זענען זיי צו
געגאנגען צום קאפיטאן, און אים געבעטן ברויט צו עסן, 
זיי האבן אים פראבירט מרמז זיין אז זיי ווילן קויפן עסן 
געענטפערט  אויך  קאפיטאן  דער  זיי  האט  שטאט,  אין 
מיט תנועות און זיי מרמז געווען אז יא דא אין שטאט 
מלכים  לב  אייך,  פאר  עסן  קויפן  מען  און  אידן  דא  איז 
ה', דער דערבארעמדיגער באשעפער האט  ביד  ושרים 
צוטומלט און פארדרייט דעם קאפיטאנ'ס הארץ ביז ער 
האט ארויסגעזאגט פון מויל אן קיין דעת אז איינער פון 
זיי קען אראפארן מיט זיי אין שטאט קויפן ברויט פארן 

וועג.
   דאס איז געווען א מורא'דיגע ישועה, זיי האבן נישט 
געקענט טראכטן אויף בעסערס פון דעם, אזוי וועלן זיי 
קענען מודיע זיין פאר די אידן אין די קהילה וואס גייט 

אראבי אן  אויף  פארכאפט  זענען  זיי  אז  זיי,  מיט  ־פאר 
דער  ראטעווען.  זיי  קענען  מען  וועט  אפשר  שיף,  שע 
און  שיפל  מיטן  געפארן  באלד  איז  רבי'ן  פון  מענטש 
אריינגעקומען אין שטאט, ווען די גאנצע צייט באגלייט 
אים  שומר  א  שיף,  פון  אראבער'ס  די  פון  איינער  אים 
צום  וועג  גאנצע  די  אנטלויפן.  נישט  זאל  ער  היטן,  צו 
שטאט, איז דער באגלייטער אויך געווען אין א גרויסע 
סכנה, ווייל אין אזא צייט פון מלחמה, יעדער פרעמדער 
מענטש וואס מען טרעפט אריינקומען אין די מדינה קען 

־מען אים חושד זיין אלץ א שפיאן, אים כאפן און איינ
געגאנגען  רבינ'ס מענטש איז  שפארן אין תפיסה, דער 
אנגעטוהן קליידער וואס מען האט באלד דערקענט אז 
ער איז נישט פון די דארטיגע איינוואוינער דא, נאר פון 
ערגעץ א ווייטע מדינה, אבער בחסדי ה' איז ער אריבער 
אלע היטערס פון אלע טויערן פון שטאט, און זיי האבן 

אים גארנישט געטוהן קיין שלעכטץ.

  

דעם 
רבי'נס 
נסיעה 

                        

 צוריק פון
ארץ ישראל
 המשך פון פסח

 

 

ִ ִ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

* 



ַלייֶדער   ָהאט  תש"פ  ָּבֹעֶמר  ֹל"ג  ָיאר  ָפאִריֶגע     
ָפאְרן  ֶקעֶנען  ִניְׁשט  ֶוועט  ֶמען  ַאז  אֹויְסֶגעֶזען 
ֶגעֶקעְנט  ִניְׁשט  ָדאס  ָהאּב  ִאיְך  ָאֶּבער  ִמירֹון,  ַקיין 
ָּבֹעֶמר  ִדי ַנאְכט פּון ֹל"ג  ִאין  אֹויְסַהאְלְטן, ָהאּב ִאיְך 
ִמְתַּפֵּלל ֶגעֶווען צּום ַּבאֶׁשעֶפער ִאיְך ָזאל ָיא ֶקעֶנען 
ַזיין ִאין ִמירֹון אּון ַאזֹוי ִווי ִאיְך ִּבין אֹויְפֶגעְשַׁטאֶנען 
ִאיְנֶדעְרְפִרי, ָהאט ִמיר ַמיין ַטאֶטע ֶגעֶזעְגט ַאז ַמיין 
ֶקעֶנען  אּוְנז  ֶוועט  אֹוטָא  ַאן  ָהאט  ָוואס  ֶפעֶטער 
ְטָראְגן צּו ַא ֶדעְרְפל ֶדעְרֶנעְּבן, ִמיר ָהאְּבן ִזיְך ַטאֶקע 
ַא  אּוְנז  ָהאט  ֶוועג  אֹויְפן  ָאֶּבער  ַארֹויְסֶגעָלאְזט, 
ָזאְלן  ִמיר  ַאז  ָזאְגן  ֶגעְקִליְנֶגען  ֶפעֶטער  ְצֵווייֶטער 
אּון  ִמירֹון  ֶנעְּבן  ַּבאְרג  ַא  ֶעֶּפעס  צּו  צּוָפאְרן  ֶּבעֶסער 

פּון ָדאְרט ֶקען ֶמען ֶזען ִמירֹון.

ֶזעֶנען  ִמיר  ֶווען  ֶגעָפאְרן,  ַאִהין  ַטאֶקע  ֶזעֶנען  ִמיר 
ִדי  ַאָראְּפֵגיין  ָאְנֶגעהֹויְּבן  ִמיר  ָהאְּבן  ָאְנֶגעקּוֶמען 
ִמיט  ֶגעְטָראְפן  ִזיְך  ִמיר  ָהאְּבן  ִאיְנִמיְטן  ֶווען  ַּבאְרג 
ַמיין  ִאין  ָּבחּור  ַא  אֹויְך  ַאזֹוי  ֲאַנ"ׁש  ְגרּוֶּפע  ַא  ָנאְך 
ָיאְרַגאְנג, ֶזעֶנען ִמיר ֶגעַגאְנֶגען צּוַזאֶמען, ֶגעַגאְנֶגען 
ָאְנֶגעקּוֶמען  ֶעְנְדִליְך  ֶזעֶנען  ִמיר  ִּביז  ֶגעַגאְנֶגען  אּון 
ִמיר  ָהאְּבן  ַצייט  ִדי  ְּבֶמֶׁשְך  ֶווען  ַגאס  ְׁשִזיְפרֹון  צּום 
ֶלעְמְּפֶלעך  ֶעָראְּפַלאֶנען, ָּפאִליֵציי  ְפִליֶגעְרס,  ֶגעֶזען 
ֶוועְלֶכע ָהאְּבן ֶגעַׁשייְנט אּון ֶגעִפיְפן צּו אּוְנז, ָאֶּבער 
ֶגעַגאְנֶגען  ָנאר  ֶדעְרְׁשָראְקן  ִניְׁשט  ִזיְך  ָהאְּבן  ִמיר 

ַווייֶטער.

ַמיין  ָהאט  ִמירֹון  ִאין  ֶגעֶווען  ׁשֹוין  ֶזעֶנען  ִמיר  ֶווען 
ֶער  וואּו  ֶפעֶטער  ַמיין  ְפֶרעְגן  ֶגעְקִליְנֶגען  ַטאֶטע 
ֶגעִפיְנט ִזיְך ֶיעְצט, ָהאט ֶער אּוְנז ֶגעָזאְגט ַאז ֶער ִאיז 
ֶיעְצט  ִניְׁשט  ֶזעט  ֶער  ִצּיּון,  ֶנעְּבן  ַּבאְרג  אֹויְפן  ַמָּמׁש 
ַקיין ָּפאִליֵציי ַוואְך ִאין ִדי ֶגעְגְנט ַארּום, ֶעס ֶזעט ִאים 

אֹויס ִדי ִריְכִטיֶגע ַצייט צּו ַארֹויְפקּוֶמען.

ִמיר ָהאְּבן ַטאֶקע ַאזֹוי ֶגעטּון ִמיר ֶזעֶנען ַארֹויס אֹויף 
ִדי ַגאס ֶווען ְּפלּוְצִליְנג ֶזעֶנען ֶגעקּוֶמען צּולֹויְפן פּון 
ַאָּפאר  ֶגעַכאְּפט  ָהאט  ֶמען  ָּפאִליֵציי אּון  ַזייְטן  ַאֶלע 
ֶזעֶנען  ָּבחּור  ַאְנֶדעְרן  ִמיְטן  ִאיְך  ָאֶּבער  ִאיְנֶגעַלייט, 
ַאַרייְנֶגעָלאְפן ַּביי ֵאייֶנעם ִאין ְׁשטּוּב ִמיט ִניֵסי ִנִּסים 

ֶזעֶנען ִמיר ִניְׁשט ַאֶרעְסִטיְרט ֶגעָוואְרן.

ָהאְּבן  ִמיר  אּון  ְצֵוויי  ָׁשָעה  ַא  ַאִריֶּבער  ִאיז  ַאזֹוי 
ֶגעֶהעְרט ַאז ַא ְקבּוָצה ִאיְנֶגעַלייט ֵגייֶען ֶיעְצט ַארֹויף, 
ַאֶלע  פּון  ֶווען  ֵזיי  ִמיט  ִמיְטֶגעַכאְּפט  ִזיְך  ִמיר  ָהאְּבן 
ִמיט  ִאיְנְגֶלעך  ַחאַלאֶקע  ֶגעְׁשְטָראְמט  ָהאְּבן  ַזייְטן 

ֵזייֶעֶרע ַטאֶטעס אּון ָנאְך ַאַסאְך ֶמעְנְטְׁשן.

ִדי  רּוְקן  אּון  ְׁשטּוְּפן  ֶעֶפעֶנען  ְּפרּוִּביְרט  ָהאט  ֶמען 
ֶמען  ָהאט  ה'  ְּבַחְסֵדי  ֶווען  א.א.וו.  ַאייֶזעֶנעס,  ִטיְרן 
ֶגעֶעְפְנט ִדי טֹויֶעְרן פּון ֶרִּבי ִׁשְמעֹוְנ'ס ִצּיּון, ִאיְך ִּבין 
ֶגעְׁשַטאֶנען ָדאְרט אּון ִניְׁשט ֶגעוואּוְסט ָוואס צּו טּון, 
ִאיְך ָהאּב קֹוֶדם ֶגעֶגעְּבן ַא ָזאג א ַקאִּפיְטל ְּתִהִּלים אּון 
ַארֹויְסֶגעְׁשטּוְּפט  ָּפאִליֵציי  ִדי  ָהאְּבן  ָנאְכֶדעם  ְגַלייְך 
ָהאּב  ִאיְך  ָאֶּבער  ְקֶלעּפ,  גּוֶטע  ִמיט  ִאיְנֶגעַלייט  ִדי 
ם זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ָזאְגן ַא ַקאִּפיְטל ְּתִהִּלים. ָּברּוְך ַהּׁשֵ

ָיאר  ָדאס  אֹויּב  ָזאְגן  ַאֶלע  ַאייְך  ִאיְך  ִוויל  ֶדעְרַפאר 
צּו  קּוֶמען  צּו  ַזיין  זֹוֶכה  ם  ַהּׁשֵ ְּבֶעְזַרת  ִאיר  ֶוועט 
ֶגעֶלעְגְנַהייט,  ִדי  אֹויס  ִניְצט  ִמירֹון  ִאין  ִׁשְמעֹון  ֶרִּבי 
ַפאְרַּפאְטְׁשֶקעט ִניְׁשט ִדי ַצייט ֲאִפילּו אֹויּב ֶמען ֶוועט 
ִניְׁשט ֶקעֶנען ָאְנקּוֶמען ִאין ִדי ְמָעָרה ָזאל ֶמען ַׁשאְצן 
ֶיעֶדע ִמינּוט אּון ַאַרייְנַכאְּפן ָוואס ֶמער, ִׂשְמָחה ִמיט 
ִרּקּוִדים ְּתִפָּלה ְוִהְתּבֹוְדדּות, ִּבְזכּות ַהַּתָּנא ֱאלֹוִקי ֶרִּבי 

ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי, ַאְׁשֵרינּו ֶׁשָּזִכינּו...             ְׁשֹלוִמי

ַמיין 

 ַמֲעשֶׂה'ֶלע
 ל"ג בעומר תש"פ
 אויפן וועג צום
 הייליגן דארף
יֶרך, דּו ֶקעְנְסט מירון בֵּ

ַווייֶטער ֵגיין ַדיין 
ֶדֶרְך

ָהא ַטאֶטע, 
ִאיְך ְפֵריי ִמיְך ַאזוֹי 

ַטאְרק שְׁ

ֵרי ְתִמיֵמי ָדֶרְך  ַאשְׁ
תֹוַרת ה' ַההֹוְלִכים בְּ

יֶרך?  ָהאְסט ֶגעֶהעְרט בֵּ
ֶעס ֵגייט ַזיין 

ַא ְגרוֹיֶסער ִקּבּוץ, 
ִלין ת ִאין לּובְּ בָּ שַׁ

ר ָדאְרט  ַאזוֹי?! ֶאְפשָׁ
ֶוועל ִאיְך ֶקעֶנען ְדִריְקן 

ֶדעם "ַחיַּי מוֲֹהַרן",

עֶפער ִמיְטן ַגאְנְצן ַהאְרץ, ַאזוֹי אשֶׁ יֶרך ָהאט ִזיְך ֶגענּוֶמען ִדיֶנען ֶדעם בַּ  בֵּ
עּוִרים פּון ר' ַאְבָרָהם ִיְצָחק ַווייְסָזאְנד הי"ד יי ִדי שִׁ ִווי ֶער ָהאט ֶגעֶלעְרְנט בַּ

 ֶער ָהאט ֶגענּוֶמען ִדי ֵעָצה פּון ִהְתּבֹוְדדּות אּון ֶגעֶרעְדט צּום
עְרשְְׁטן, ִאין ִדי ֶוועְלֶדער אּון ֶפעְלֶדער ַארּום אֹוְסְטרֹוְבֶצא אוֹיבֶּ

ְצֵווייֶטער ַקאִּפיְטל

ַטאֶטע, 
ֶהעְלף ִמיר! 

 ִאיְך ִוויל ַזיין ֶעְרִליְך

ׁשּוט ט ַאזוֹי פָּ ֶעס ִאיז ָגאְרִנישְׁ
 ִווי ֶמען ֵמייְנט, ְס'ִאיז ִוויְנֶטער, ַאַזא 

ְפָראְסט, אוֹיְך קּוְמט ֶיעְצט ָפאר 
ׁש  ַא ְקִריג ִמיט ִדי רּוְסן, ְסִאיז ַממָּ

ַנת ְנָפׁשוֹת צּו ָפאְרן ֶיעְצט ַסכָּ



 

 

ִ ִ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



 

 

ֹ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



יֶרך, דּו ֶקעְנְסט  בֵּ
ַווייֶטער ֵגיין ַדיין 

ֶדֶרְך

ָהא ַטאֶטע, 
ִאיְך ְפֵריי ִמיְך ַאזוֹי 

ַטאְרק שְׁ

ֵרי ְתִמיֵמי ָדֶרְך  ַאשְׁ
תֹוַרת ה' ַההֹוְלִכים בְּ

יֶרך?  ָהאְסט ֶגעֶהעְרט בֵּ
ֶעס ֵגייט ַזיין 

ַא ְגרוֹיֶסער ִקּבּוץ, 
ִלין ת ִאין לּובְּ בָּ שַׁ

ר ָדאְרט  ַאזוֹי?! ֶאְפשָׁ
ֶוועל ִאיְך ֶקעֶנען ְדִריְקן 

ֶדעם "ַחיַּי מוֲֹהַרן",

עֶפער ִמיְטן ַגאְנְצן ַהאְרץ, ַאזוֹי אשֶׁ יֶרך ָהאט ִזיְך ֶגענּוֶמען ִדיֶנען ֶדעם בַּ  בֵּ
עּוִרים פּון ר' ַאְבָרָהם ִיְצָחק ַווייְסָזאְנד הי"ד יי ִדי שִׁ ִווי ֶער ָהאט ֶגעֶלעְרְנט בַּ

 ֶער ָהאט ֶגענּוֶמען ִדי ֵעָצה פּון ִהְתּבֹוְדדּות אּון ֶגעֶרעְדט צּום
עְרשְְׁטן, ִאין ִדי ֶוועְלֶדער אּון ֶפעְלֶדער ַארּום אֹוְסְטרֹוְבֶצא אוֹיבֶּ

ְצֵווייֶטער ַקאִּפיְטל

ַטאֶטע, 
ֶהעְלף ִמיר! 

 ִאיְך ִוויל ַזיין ֶעְרִליְך

ׁשּוט ט ַאזוֹי פָּ ֶעס ִאיז ָגאְרִנישְׁ
 ִווי ֶמען ֵמייְנט, ְס'ִאיז ִוויְנֶטער, ַאַזא 

ְפָראְסט, אוֹיְך קּוְמט ֶיעְצט ָפאר 
ׁש  ַא ְקִריג ִמיט ִדי רּוְסן, ְסִאיז ַממָּ

ַנת ְנָפׁשוֹת צּו ָפאְרן ֶיעְצט ַסכָּ
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אריינגיין אינעם גורל, 

קלינג:

02-5-3333-72 
646-518-1095

 

                    

[ 

 
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

צו מנדב זיין פאר דער 
גליון 

לכבוד א שמחה / לע"נ 
ביטע זיך פארבינדן 

אויפן טעלעפאן
058-323-3287

L3233287@gmail.com

דער גליון איז נתנדב 
געווארן לזכות החתן 
החאלאקע חיים זכרי' 

צבי בן מרים 
להצלחה וברכה

החתן החאלאקע 
אליעזר שלמה בן לאה 
שעניא להצלחה וכל 

מילי דמיטב

בטחון, ביטחון דאס איז א לעבן אן קיין דאגות
 הערט דעם ניגון, גלייך נאך די בחינות.
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