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ַא גּוְטן ֶלעְכִטיְגן ַׁשָּבת ַפאר ַאֶלע ַטייֶעֶרע ִקיְנֶדער

ֶהעְכְסֶטע  ִדי  פּון  ַארּוְמֶרעְדן  ִמיר  ֶוועְלן  ָוואְך  ִדי 

ֵהייְסט  ָוואס  ִאיִדיְׁשֵקייט,  ִאין  ַזאְך  ְגֶרעְסֶטע  אּון 

ַאֶלע  ִאין  ִאיד  ֶיעֶדער  ַאז  ֵמייְנט  ָדאס  ִהְתּבֹוְדדּות. 

ֶוועְלֶכע  ִאין  ִחילּוק  ַקיין  ִניְׁשט  אּוְמְׁשֶטעְנְדן  ַזייֶנע 

ַא  ְטֶרעְפן  ִזיְך  ַדאְרף  ִאיז,  ָדאס  ֶווען  ָאֶדער  ֶעְלֶטער 

ַצייט אּון ִזיְך אֹויְסִגיְסן ַזיין ַהאְרץ צּום אֹויֶּבעְרשְְׁטן.

ּפּוְנְקְטִליֶכע  ַקיין  ִניְׁשט  ָהאט  "ִהְתּבֹוְדדּות" 

ָאְנַווייזּוְנֶגען ִוויַאזֹוי ֶעס ַדאְרף ֹאויְסקּוְקן. ַאָמאל ִאיז 

ָדאס ַהאְרץ פּול ִמיט לֹויּב אּון ַדאְנק צּום ַּבאֶׁשעֶפער, 

ַדאְרף  ַאָמאל  ַצַער,  ַא  ִאין  ָחִליָלה  ֶמען  ִאיז  ַאָמאל 

ֶגעְּברֹויְך  ַא  ֶעֶּפעס  ֶמען 

ְּבַגְׁשִמּיּות ָאֶדער ְּברּוָחִנּיּות. 

ַמאְכט  ַאָמאל  ִוויֶדער 

ִאיז  ַהאְרץ  ָדאס  ַאז  ִזיְך 

ָהאט  ֶמען  ַפאְרְׁשָטאְּפט 

ֶוועְרֶטער.  ַקיין  ִניְׁשט 

ֶמען  ַאז  ַאֵליין  ָדאס  ָאֶּבער 

קּוְמט צּום אֹויֶּבעְרשְְׁטן ָטאג-ֶטעְגִליך אּון ֶמען ְגֵרייט 

ַאָּפאר  ַארֹויס  ְׁשַטאְמְלט  ֶמען  ֲאִפילּו  ֶרעְדן  צּו  ִזיְך 

ַהאְלֶּבע ֶוועְרֶטער. אֹויף ַאַזא ִהְתּבֹוְדדּות ָזאְגט ֶדער 

אּון  ְגֶרעְסֶטע  ִדי  ִאיז  "ִהְתּבֹוְדדּות  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 

ֶהעְכְסֶטע ַמְעָלה פּון ַאֶלעס!"

ֶעס ִאיז ָדא ַא ָּפסּוק ִאין ָנִביא, ֶמען ָזאְגט ֶעס אֹויְך 

רֹאׁש ַהָׁשָנה ַּביי מּוָסף "ַהֵּבן ַיִּקיר ִלי ֶאְפַרִים ִאם ֶיֶלד 

ַׁשֲעֻׁשִעים ִּכי ִמֵּדי ַדְּבִרי ּבֹו ָזֹכר ֶאְזְּכֶרּנּו עֹוד ַעל ֵּכן 

ֶדער  ַאז  ֵמייְנט  ָדאס  ֲאַרֲחֶמּנּו.."  ַרֵחם  לֹו  ֵמַעי  ָהמּו 

אּון  ִּבְכַלל  ִיְׂשָרֵאל  ְּכַלל  ַאז  ָזאְגט  אֹויֶּבעְרְׁשֶטער 
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דער  
ריינער קוואל

'ֶאְפַרִים' אּון  ָאְנֶגערּוְפן  ֶוועְרט  ִּבְפָרט  ִאיד  ֶיעֶדער 

ִאיז ַּבאִליְּבט ַאזֹוי ִווי ַא ִקיְנד ָוואס ֶמען ְׁשַטאְׁשֶקעט 

ִזיְך ִמיט ִאים.

ִווי ַאְלט ִאיז ַא ֶיֶלד ַׁשֲעׁשּוִעים – ָדאס ִקיְנד ָוואס 

ִמְדָרׁש  ִאין  ִיְׂשָרֵאל ִאיז צּוֶגעְגִליְכן צּו ִאים?!  ְּכַלל 

ֶזעט ֶמען ַא ַמֲחלֹוֶקת ִאיֶּבער ֶדעם. ֵאיין ַּתָּנא ָזאְגט: 

"ַא ִקיְנד פּון ְצֵוויי ְדַריי ָיאר – ֶוועְלֶכער ֶקען ָנאְך 

ַטאֶטע  ַזיין  ָאֶּבער  ֶוועְרֶטער,  ְקָלאֶרע  ֶרעְדן  ִניְׁשט 

ָהאט פּון ִאים ַאזֹוי ֲהָנָאה, ַאז ֶער ֶוועט ִאים ַאֶלעס 

ֶגעְּבן אּון ְטַׁשאְׁשֶקעט ִזיְך ֵזייֶער ִמיט ִאים".

ֵאיין ַּתָּנא ָזאְגט: "ַא ִקיְנד פּון 

ָוואס ֶרעְדט  ָיאר  ִפיְנף  ִפיר 

ִווי  ֶוועְרֶטער,  ְקָלאֶרע  ׁשֹוין 

ְלָמָׁשל: ַטאֶטע קֹויף ִמיר ַא 

ַזיין  אּון  א.ד.ג  ַזאְך  גּוֶטע 

ַטאֶטע קֹויְפט ִאים ָדאס.

ר' ָנָתן ָהאט ֶגעֶלעְרְנט ֶדעם 

ִמְדָרׁש אּון ַארֹויְסֶגעֶלעְרְנט פּוְנֶדעם ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע 

ִזיְך  ַאז אֹויּב ַמאְכט  ִהְתּבֹוְדדּות.  ִהְתעֹוְררּות אֹויף 

ַּביי ַא ִאיְנְגל ַאז ֶער ֶקען ִניְׁשט ֶרעְדן ִדיּבּוִרים צּום 

ַּבאֶׁשעֶפער, ֶער ֶקען ָנאר ֶרעְדן ִמיט ְרָמִזים ָאֶדער 

ַהאְלֶּבע ֶוועְרֶטער, ִאיז ָדאס אֹויְך ָגאר ַטייֶער ַּביים 

אֹויֶּבעְרְשְׁטן.

אֹויֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  אֹויְך  ִזיְך  ַמאְכט  ִזיֶכער 

אּון  ְקָלאֶרע  ַארֹויס  ִזיְך  ִגיְסט  ֶעס  אּון  ֶהעְלְפט 

ַאַווְדַאי  ָדאס  ִאיז  השי"ת  צּום  ִדיּבּוִרים  ַגאְנֶצע 

ָחׁשּוב אּון ַטייֶער.

 דעם רבינ'ס  בס"ד  

ליכט      
ַאֶייעֶרע ִקיְנֶדער ָזאְלט ִאיר מֹוִדיַע ַזיין 

ָוואס ָּדא ָהאט ִזיְך ִּגיָטאן )שיהר"ן ר"ט(
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ִהיְטן פּון ְפֶרעְמֶדע ֶעִליֶמעְנְטן!  ׁשֹוֵמר, ָזאל ָדאס ָאּפְ

ִדי  ער  ָאּבֶ ַרייְכַקייט.  ִדי  אֹויף  ֶגעָלאֶקעְרט  ן  ָהאּבְ ִבים  ּנָ ּגַ ִדי 

ַקייֶלעִכיג  ַא   - ָעה  ׁשָ ְצָוואְנִציג  אּון  ִפיר  ֵטייֶען  ׁשְ ׁשֹוְמִרים 

ִזיְך  ן  ָהאּבְ ִבים  ּנָ ּגַ ֶגעׁשּוְלֶטע  ִדי  ׁשּול.  ֶדעם  ֵזיי  ִהיְטן  ָיאר 

ט  ִניׁשְ ן  ָהאּבְ ֵזיי  ער  ָאּבֶ ַפאְרֶמעג,  ֶדעם  אֹויף  ַפאְרֵלייְגט 

ֶגעֶקעְנט צּוקּוֶמען.

ן ִזיְך ַצאְמֶגעֶרעְדט אּון אֹויְפֶגעקּוֶמען ִמיט ַא  ִדי ֶחְבָרה ָהאּבְ

עְסֶטע ַצייט צּו ֶקעֶנען דּוְרְכִפיְרן ֶדעם ַאְקִצֶיע,  ַלאן ַאז ִדי ּבֶ ּפְ

ט ֶקעֶנען ַהאְלְטן ַאן אֹויג אֹויף ֵזיי - ִאיז  אּון ֵקייֶנער ָזאל ִניׁשְ

ייַנאְכט!! ִאין ֶדעם  ּפּור ּבַ ט ֵווייִניֶגער, יֹום ּכִ ט ֶמער ִניׁשְ ִניׁשְ

ַנאְכט ֶעְפְנט ֶמען ָדאְך אֹויף ִדי ִסְפֵרי ּתֹורֹות ַארֹויְסצּוֶנעֶמען 

ער ִאין ׁשּול  ל ִנְדֵרי. אּון ַא ְגרֹויֶסער עֹוָלם ֶנעְכִטיְגט ִאיּבֶ יי ּכָ ּבַ

עט ִאיְנֶדעְרַנאְכט ֶווען ֶדער  ּפֶ ייַנאְכט. ׁשְ ים ּבַ ִהּלִ - צּו ָזאְגן ּתְ

עֹוָלם ֶוועט ַאייְנְדִריְמֶלען, אּון ֶדער ָארֹון ַהקֹוֶדׁש ִאיז ָדאְך 

ֶדעָמאְלט  ֶמען  ֶוועט  ָאְפן, 

ִסְפֵרי- ִדי  ַארֹויְסֶנעֶמען 

ִדי  דּוְרְכִפיְרן  אּון  ּתֹורֹות, 

ט  ֵנָבה ַאז ֵקייֶנער ָזאל ִניׁשְ ּגְ

ׁשֹוְמִרים  ִדי  אּון  אֶמעְרְקן  ּבַ

ט קּוֶמען ִאין  ֶוועְלן ָדאְך ִניׁשְ

ֶדעם ַנאְכט. 

עט ַא  ן אֹויְסֶגעַאְרּבֶ ֵזיי ָהאּבְ

ן ַטאֶקע  ַלאן אּון ָהאּבְ גּוְטן ּפְ

ַארֹויְסֶגענּוֶמען ָדאס ַגאְנֶצע 

ָארֹון  פּוֶנעם  ַפאְרֶמעְגן 

ּפּור! ַהקֹוֶדׁש ִאין ֶדעם ֵהייִליְגן ַנאְכט יֹום ּכִ

ע ִאיְדן פּון ִוויְלָנא קּוֶמען צּו ֵגיין  ָטאִטיׁשֶ ִאיְנֶדעְרְפִרי ִדי ׁשְ

ִאין ׁשּול, ֶמען ֶעְפְנט אֹויף ֶדעם ָארֹון ַהקֹוֶדׁש, ִדי ַפאְרֶמעג 

ט ָדא ַאֶלע ָגאְלֶדעֶנע ְקרֹויֶנען אּון ִצירּוְנֶגען ֶזעֶנען  ִאיז ִניׁשְ

ֶנְעָלם ֶגעָוואְרן ִווי ִאין ַוואֶסער ַאַריין. ֶגעַוואְלד!! ֶמען ָהאט 

ִדי  ַארֹויְסֶגענּוֶמען  ָהאט  ֶמען  ֶווען  ֶנעְכְטן  ַאז  ֶגעֶדעְנְקט 

עְרֶנע ִצירּוְנֶגען  ִסְפֵרי ּתֹוָרה, ֶזעֶנען ַאֶלע ָגאְלֶדעֶנע אּון ִזיְלּבֶ

ֶגע'ַגְנֶב'ט  ִאיז  ֶעס  ַאז  ַזיין  מּוז  ֶעס  ַלאץ.  ּפְ אֹויְפן  ֶגעֶווען 

ייַנאְכט. ָזאל  ּפּור ּבַ ּפּור. "יֹום ּכִ ֶגעָוואְרן ִאין ֶדעם ַנאְכט יֹום ּכִ

ֵנָבה?!" טּון ַאַזא ּגְ ֶמען ָאּפְ

ַארֹויס פּון ֵחֶרם!

ַאָמאל  ֶגעֶווען  ִאיז  ָנָתן  ר'  ֶווען  אִסיְרט  ּפַ ָהאט  ה  ַמֲעׂשֶ ִדי 

ָטאט צּו ֶקעֶנען אֹויְפְפַלאֶקעְרן ִדי  אזּוך ִאין ַא ׁשְ אֹויף ַא ּבַ

י'ְנס ִליְכִטיֶגע ֵעצֹות, אּון ָהאט  עּוִרים ִמיט ֶדעם ֶרּבִ ֵני ַהּנְ ּבְ

קּות ַפאר ִדי ִאיְנֶגעַלייט פּון  מּוֶעס פּון ִהְתַחּזְ ֶגעֶרעְדט ַא ׁשְ

מּוֶעס  ן ֶדעם ׁשְ ָנָתן ָהאט ֶגעֶגעּבְ ַעת ר'  ׁשְ ּבִ ָטאט.  ֶדעם ׁשְ

אּון  יּוְנֶגעְרַמאן,  ְפֶרעְמֶדער  ַא  ַטאֶנען  ֶגעׁשְ ָדאְרְטן  ִאיז 

יעּור.  ָהאט צּוֶגעֵלייְגט ַזיין אֹויֶער ִמיט ַנייֶגער צּו ֶדעם ׁשִ

מּוֶעס אּון ֶדער עֹוָלם  ֶווען ר' ָנָתן ָהאט ֶגעֶעְנִדיְגט ֶדעם ׁשְ

ָהאט ִזיְך צּוַגאְנֶגען, ִאיז ֶדער ִאיְנֶגעְרַמאן צּוֶגעַגאְנֶגען צּו 

ֶער  וואּו  ִאיז אּון  ֶער  ֶווער  ֶגעָזאְגט  ִאים  ֶער ָהאט  ָנָתן,  ר' 

ין  וואֹויְנט. ֶער רּוְפט ִזיְך ָאן צּו ר' ָנָתן: "ִאיְך ֵמיין ַאז ִאיְך ּבִ

ער ַאזֹוי ִווי ִאיְך ָהאּב ֶגעֶהעְרט  ׁשֹוין ַא ַפאְרַפאֶלעֶנער." ָאּבֶ

מּוֶעס,  ׁשְ ֶדעם  ַאייְך  פּון 

ַאייְך  ִמיט  ִזיְך  ִאיְך  ִוויל 

ר ָהאּב ִאיְך  עְרֶרעְדן, ֶאְפׁשָ ִאיֶבּ

ָנאְך ַא ָהאֶפענּוְנג?!

ִאיְנֶגעְרַמאן  ֶדער  ַפאְרֵצייְלט 

ָהאט  ִאים  ִמיט  ָוואס 

ָדאס  ָוואס  אִסיְרט,  ּפַ

ֶרעְנְגט  צּוֶגעּבְ ִאים  ָהאט 

ַאַזא  ִאין  ֵאייְנצּוִטיְנְקן  ִזיְך 

ֶרעְקִליְכן ִיאּוׁש.  ׁשְ

ַא  ֵטייט  ׁשְ ִוויְלָנא,  ִאין 

אַקאְנט  ּבַ ַאֶלעֶמען  ַפאר  ִאיז  ֶעס  ׁשּול,  ֵרייֶכער  ְגרֹויֶסער 

ַאְלס ֶדעם ִוויְלֶנער ָגאֹוְנ'ס ׁשּול. ֶעס ִאיז ֶגעֶלעְגן ִאין ֶדעם 

ֶזעֶנען  ּתֹורֹות  ִסְפֵרי  ִדי  ַרייְכַקייט,  ֶגעַוואְלִדיֶגע  ַא  ׁשּול 

ְקרֹויֶנען  ָגאְלֶדעֶנע  אּון  עְרֶנע  ִזיְלּבֶ ִמיט  אִציְרט  ּבַ ֶגעֶווען 

ַראְכט  ּפְ עְנְסְטן  ׁשֶ ִמיְט'ן  ֵטייֶען  ׁשְ ֶוועְנט  ִדי  ִצירּוְנֶגען.  אּון 

ן ְמַעט וואּו ִדי  ּכָ אְסט ִזיְך ַפאר ַאַזא ׁשּול - ַא ִמׁשְ ָוואס ּפַ

ִכיָנה רּוֶעט. ָגאר ַאַסאְך ֶגעְלט ִאיז ֶגעֶווען ִאיְנֶוועְסִטיְרט  ׁשְ

ִאין ֶדעם ׁשּול.

אְלד ִדי ֶוועְרד פּון ִדי ַטייֶעֶרע ִסְפֵרי ּתֹוָרה ִאיז ֶגעֶווען  ִוויּבַ

ֶטעְנִדיֶגער  ׁשְ ַא  ֶטעְלט  ֶגעׁשְ ֶמען  ָהאט  אר.  אְצּבַ אּוְמׁשַ

 
 דעם

רבי'נס לייט
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ָמאְנִסי, ְניּו ָיאְרק

ִלי ַוואְרט ׁשֹוין ֵזייֶער ַלאְנג אֹויף ַזיין ְנִסיָעה ַקיין ֶאֶרץ  ַנְפּתָ

ן, ַאזֹוי ֶוועט  רּוֶדער ֵגייט ָדאְרט ֲחתּוָנה ָהאּבְ ָרֵאל. ַזיין ּבְ ִיׂשְ

ר יֹוָחאי ִאין ִמירֹון.  ְמעֹון ּבַ י ׁשִ יי ֶרּבִ ה צּו ַזיין ּבַ ן ִדי ְזִכּיָ ֶער ָהאּבְ

י ָהאט ֶגעָזאְגט:  אּון אֹויְך ֶוועט ֶער זֹוֶכה ַזיין ָוואס ֶדער ֶרּבִ

צּום  ְרָגה  ּדַ ֵאיין  פּון  ֵגיין  ֶמען  ֶקען  ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ִאין  'ַאז 

ֶלעְכִטיֶגע  ִדי  ֶזען  ָעִרים  ׁשְ ֵמָאה  ַקיין  ֵגיין  ִוויל  ֶער  ְצֵווייְטן'. 

ַלֶמ'ער ִאיְנַגאַלאך ִמיט ֵזייֶער ֶעְרִליְכֵקייט.  א'ֵחְנ'ֶטע ְירּוׁשָ ּבַ

ער... ֶער ִוויל ָנאְך... ָאּבֶ

ִדי  ֶוועִריַקייְטן...  ׁשְ ַאזֹויִפיל  ָדא  ֶזעֶנען  ֶעס  ער  ָאּבֶ

יְרֶגער  ט ַאַריין ַאֶלע ּבִ ע ְמִדיָנה ָלאְזט ָנאְך ִניׁשְ ִציֹוִנ'יְסִטיׁשֶ

ְטן  עְרְשׁ עְטן ֶדעם אֹויּבֶ פּון חּוץ ָלָאֶרץ. ֶער ַהאְלט ִאין ֵאיין ּבֶ

פּון  ְמָחה  ׂשִ ִדי  ִמיְטַהאְלְטן  ִוויל  ֶער  ָפאְרן,  ֶקעֶנען  ָזאל  ֶער 

ֶדער ָנאְנט.

ֶאֶרץ  ֶׁשֶמׁש,  ֵּבית 
ִיְׂשָרֵאל

ֶעס  ֶווער  קּוק  ֵגיי  ַטאֶטע: 

ט ִאין ִטיר! ְקַלאּפְ

ְגֵלייּב  ִאיְך  ַטאִטי  ַזְלָמן: 

ט!! ִניׁשְ

ַטאֶטע: ֶווער ִאיז ָדאְרט?

ִלי ִאיז ָדא, ִמיט ַזיין ַטאֶטע אּון ַמאֶמע!! ַזְלָמן: ַנְפּתָ

ִאיְך  ן?  ְגֵלייּבְ ֶעס  ֶקעְנְסט  ַזְלִמי,  ָדא  ין  ּבִ ִאיְך  ָיא  ַנְפָּתִלי: 

ַמיין  פּון  ֲחתּוָנה  ִדי  צּו  ֶמׁש  ׁשֶ ית  ּבֵ ַקיין  ָדא  ֶגעקּוֶמען  ין  ּבִ

רּוֶדער. ּבְ

ִלי קּוְמט,  ַטאֶטע: ַזְלָמן, ִאיְך ָהאּב ׁשֹוין ֶגעוואּוְסט ַאז ַנְפּתָ

ערַראׁשּוְנג.  ִאיּבֶ ַאן  ַמאְכן  ֶגעָוואְלט  ִדיר  ָהאּב  ִאיְך  ער  ָאּבֶ

ן  קּוְמְטס ַאַריין ַאֶזעְלֶכע ָחׁשּוֶב'ע ֶגעְסט, ָלאִמיך ַאייְך ֶגעּבְ

ִלי ִוויְלְסט אֹויְך ַא ֵטיי?  עס צּו ְטִריְנְקן. ַנְפּתָ ֶעּפֶ

ֶמעְקט ִמיר ְגַראֶדע! ַנְפָּתִלי: ֶעס ׁשְ

יְסט ֶיעְצט ֶגעקּוֶמען ַווייל  ִלי, ֵזייֶער גּוט ַאז דּו ּבִ ַטאֶטע: ַנְפּתָ

ט  ט ֶגעַגאְנֶגען ִאין ֵחֶדר, ֶער ָהאט ִניׁשְ ַזְלָמן ִאיז ַהייְנט ִניׁשְ

ער ִאיְך ֶזע ַאז ֶער ַטאְנְצט ׁשֹוין ַארּום  ֶגעִפיְלט ַאזֹוי גּוט, ָאּבֶ

ר ִוויְלְסטּו ֶלעְרֶנען ִמיט ִאים ֶעס ָזאל  עְטן!! ֶאְפׁשָ אֹויף ִדי ּבֶ

יטּול ּתֹוָרה. ט ַזיין ַקיין ּבִ ִניׁשְ

ָלאְפן אֹויְפן ֶוועג.  ין ַפיין ֶגעְשׁ ַנְפָּתִלי: ָאֶקעי, ִאיְך ּבִ

ן  ַטאֶטע: ַזְלָמן ִאיז ַא ְקלּוֶגער ִאיְנְגל, ֶער ֶוועט גּוט אֹויְפַכאּפְ

ָדאס ֶלעְרֶנען.

י  "ּכִ ַמאק!  ֶגעׁשְ אּון  הֹויְך  ֶלעְרֶנען  ָלאִמיר  ַזְלָמן,  ַנְפָּתִלי: 

ִתְרֶאה ַאז דּו ֶוועְסט ֶזען..."

ֵגיי  ִאיְך  ָיאר.  ַאְנֶדעֶרע  ִדי  ֶלעְרֶנען  ֶעס  ֶוועל  ִאיְך  ַזְלָמן: 

ַמאֶלעֶווען ַא ּבֹוים.

ַנְפָּתִלי: ָנאר ָאן ֵליָצנּות, ַזְלִמי! ֶמען ֶלעְרְנט ֶיעְצט ִדי ֵהייִליֶגע 

יְזטּו? יְזט ׁשֹוין ַא ְגרֹויֶסער ִאיְנְגל. ִווי ַאְלט ּבִ ּתֹוָרה, ּבִ

ן ָיאר! ַזְלָמן: ִזיּבְ

ַפייְנט  ַדיין  פּון  ֵאייְזל  ָדאס  רֵֹבץ,"  ׂשַֹנֲאָך  "ֲחמֹור  ַנְפָּתִלי: 

הֹויֶעְרט... ָזאג ָנאְך ַזְלִמי...

ַמיין ָקאּפ אֹויְפן  ַאָראּפ  ֵלייג  ִאיְך  ִמיד  ֵזייֶער  ין  ּבִ ִאיְך  ַזְלָמן: 

ְס'ֶוועט  ַאֵליין!  ַווייֶטער  ֶלעְרֶנען  ֶקעְנְסט  דּו  ִלי  ַנְפּתָ ִטיׁש. 

ֵהייְסן ַאזֹוי ִווי ִאיְך ֶלעְרן ַווייל דּו ִזיְצט 

ן ִמיר... ֶנעּבְ

ט ַאזֹוי  ַנְפָּתִלי: ָדאס ֵהייְסט ִזיֶכער ִניׁשְ

ִטיְקל פּון  ִווי ִדי ֶלעְרְנְסט... ָנאְך ֵאיין ׁשְ

סּוק ַפאר דּו ֵלייְגְסט ַאָראּפ ַדיין  סֹוף ּפָ

ֲעזֹב ִעּמֹו," ָזאְלְסטּו ִאים  ָקאּפ. "ָעזֹב ּתַ

צּוֶהעְלְפן...

ַזְלָמן )ַטאְנְצ'דיג אֹויְפ'ן ֶּבעט(: קּוק ָדאְרט! ִאיְך ֶזע ַאן ֵאייְזל 

ֵלייֶצע. רֹויֶנע ַזאק אֹויף ַזיין ּפְ ֵגייט ַארּום ִמיט ַא ּבְ

ֵווייְסטּו  ִמיד!  יְסט  ּבִ דּו  ַאז  ֶגעֵמייְנט  ָהאּב  ִאיְך  ָהא,  ַנְפָּתִלי: 

ִמיט  ן  ַכאּפְ ֶקען  ִאיְך  אֹויּב  ְרׁשּות  ַטאֶטע  ַדיין  ְפֶרעג  ָוואס? 

ֵטייט. אִציר צּו ֶיעֶנעם ֶדעְרְפל וואּו ָדאס ֵאייְזל ׁשְ ּפַ ִדיר ַא ׁשְ

ְגרֹויֶסער  אּוְנֶזער  ָטאֶמער  ָנאר  ָלאְזט  ַטאֶטע  ַמיין  ַזְלָמן: 

ן ַפאר  חּור ֶוועט ִמיְטקּוֶמען, ֶער קּוְמט אֹויְך. ִאיְך ִוויל ֶגעּבְ ּבָ

ְטרֹוי צּו ֶעְסן. ִדי ֵאייְזל ׁשְ

ִית ְרׁשּות ַאַרייְנצּוֵגיין  ַעל ַהּבַ עְטן פּון ֶדעם ּבַ ַנְפָּתִלי: ָלאִמיר ּבֶ

ִאין ַזיין הֹויף.

ט ֶדער ֶמעְנְטׁש.  יי ָגאְרִניׁשְ ּבַ ט ַהייְנט  ִניׁשְ ַזְלָמן: ֶער ַהאְלט 

ייֶמער... קּוק ָאן ִווי  ֶער ִזיְצט אּון ַפאְרְקָלאְצט ִזיְך אֹויף ִדי ּבֵ

ע ַזאק אֹויף ַזיין רּוְקן.  ִדי ֵאייְזל ֵווייְנט, ֶער ָהאט ַא ְגָראּבֶ

ין ֵזייֶער  ֶמעְנְטׁש: ִקיְנֶדער ֶנעְמְטס ַאָראּפ ֶדעם ַזאק, ִאיְך ּבִ

עס ִוויְכִטיג צּו ֶעְרֶלעִדיְגן... ַפאְרנּוֶמען.. ֶהע.. ִאיְך ָהאּב ֶעּפֶ
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י ָהאט ֶדעְרֵצייְלט ה ָוואס ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרּבִ ~ ִדי ְצֶוועֶלעְווֶטע ַמֲעֶשׂ

אּון ֶער ָהאט ִאים ַווייֶטער ֶדעְרֵצייְלט. ַאז ֵזיי )ְדַהיינּו ִדי ִגיּבֹוִרים ָוואס 
ֵזיי ֶזעֶנען ִגיַגאְנֶגען ִמיט ֶדעם ִגּבֹור ַּכַּנ"ל( ֵזיי ֶזעֶנען פּון ֶדער ִּכיָּתה פּון 

ֶדער  ַאז  ִגיָזאְגט  ָהאִּבין  ֵזיי  ָוואס  ִּכיָּתה  ִדי  )ְדַהיינּו  ַּכַּנ"ל  ֵאָבִרים  ַּבֲעֵלי  ִדי 
ִעיָקר ַּתְכִלית ִאיז ָנאר ַאז ֶמע ָזאל ִזיְך ִּפיֶלעִווין צּו ְגֵרייִסין ִדי ֵאָבִרים( ָוואס ֵזיי 

ָהאִּבין ִזיְך אֹויף ִגינּוֶמען ַפאר ַא ֶמֶלְך ַא ַּבַעל ֵאָבִרים ַּכַּנ"ל )ְדַהיינּו 
ֵזיי  ַא ַמֲחֶנה פּון  ִגיַגאְנֶגען  ַוְיִהי ַהּיֹום ִאיז  ַּכַּנ"ל(.  ַא ְגרֹויִסין ֶמעְנְטְׁשן 

ִמיט  ֵאָבִרים(  ַּבֲעֵלי  ִדי  ֶמעְנְׁשן פּון  ַאַסאְך  ֵאייֶנעם  ִאין  ִגיַגאְנֶגען  ֶסע  )ְּכלֹוֶמר 

ֶדעם ִאיַּבאז ָוואס ֶמע ָהאט ֵזיי ָנאְך ִגיִפיְרט ֶעִסין אּון ְטִריְנֶקען אּון 
ֶדעְסט ְגַלייִכין ַאְנֶדעֶרע ַזאִכין. אּון ַפאר ִדי ַּבֲעֵלי ֵאָבִרים, ָהאט ִדי 
ֶוועְלט ְּבַווַדאי ֵזייֶער מֹוָרא ִגיַהאט. ָוואִרין ֵזיי ֶזעֶנען ִגיֶווען ְגרֹויֶסע 
ֶמעְנְטְׁשן אּון ִגּבֹוִרים, אּון ֶווער ֶסע ָהאט ֵזיי ַּבאֶגעִגיְנט, ָהאט ֵזיי 

ְּבַווַדאי ָאְּפֶגעְטָראְטן פּון ֶדעם ֶוועג.

ֶדעְרַווייל, ִווי ִדי ַמֲחֶנה פּון ִדי ַּבֲעֵלי ֵאָבִרים ֶזעֶנען ַאזֹוי ִגיַגאְנֶגען, 
ִאיז ֵזיי ַאֶקעִגין ִגיקּוֶמען ַא ְגרֹויֶסער ִגּבֹור. אּון ֶדער ִגּבֹור ָהאט ֵזיי 
ִניְׁשט ָאְּפִגיְטֶרעִטין פּון ֶדעם ֶוועג. אּון ֶער ִאיז ַאַריין ִגיַגאְנֶגען ִאין 
ֶדער ַמֲחֶנה ַאַריין, אּון ֶער ָהאט ֵזיי צּוְׁשְּפֵרייט )ִמיט ִדי ֶהעְנט( ַאִהין 
ִדי ַלייט פּון ֶדער ַמֲחֶנה ָהאִּבין ַפאר ִאים מֹוָרא  אּון ַאֶהער. אּון 
ִגיַהאט, אּון ֶער )ְדַהיינּו ֶדער ִגּבֹור( ִאיז ִזיְך ַאַריין ִגיַגאְנֶגען ְצִוויְׁשן ִדי 
ֶוועִגיֶלעְך ַהַּנ"ל ָוואס ֵזיי ֶזעֶנען ֵזיי ָנאְך ֶגעַגאְנֶגען, אּון ֶער ָהאט 
אֹויף ִגיֶגעִסין ַאְלִדיְנג ָוואס ָדאְרט ִאיז ִגיֶווען. ִאיז ָדאס ַּביי ֵזיי ַא 
ִוויְלד ִחידּוׁש ִגיֶווען )ָוואס ֶדער ִאיז ַאזֹוי ַא ִגּבֹור ָוואס ֶער ָהאט ֵקיין מֹוָרא 
ִניְׁשט ַפאר ֵזיי אּון ִאיז ְצִוויְׁשן ֵזיי ַאַריין ִגיַגאְנֶגען אּון ָהאט אֹויף ִגיֶגעִסין ָגאר 

ָוואס ֶסע ִגיֶווען אֹויף ִדי ֶוועִגיֶלעְך(.

ֶזעֶנען ֵזיי ֵּתיֶּכף ַפאר ִאים ַאִניֶדער ִגיַפאִלי,. אּון ָהאִּבין ֶגעָזאְגט 
ֶמֶלְך(  ַא  ַפאר  ִגיַמאְכט  ִאים  ֵּתיֶּכף  ָהאִּבין  ֵזיי  )ְּכלֹוֶמר  ַהֶמֶלְך!  ְיִחי  ֵּתיֶּכף, 
ָוואִרין ִאים קּוְמט ְּבַווַדאי ִדי ְמלּוָכה, ָנאְך ֵזייֶער ֵדיָעה ָנאְך ַאז ֶדער 

ִעיָקר ַּתְכִלית ִאיז ֶדער ָוואס ֶער ִאיז ַא ַּבַעל ֵאָבִרים ַּכַּנ"ל. אּון ֶדער 
ִאים קּוְמט  ָוואִרין  ְמלּוָכה,  ִדי  ַזיין  ְּבַווְדַאי מֹוֵחל  ִאים  ֶוועט  ֶמֶלְך 
ְּבַווְדַאי ִדי ְמלּוָכה ַווייל ֶער ִאיז ַאזֹוי ַא ִגּבֹור ַאזֹוי ַא ַּבַעל ֵאָבִרים. אּון 
ַאזֹוי ִאיז ִגיֶווען, ֵזיי ָהאִּבין ִאים אֹויְפֶגענּוֶמען ַפאר ַא ֶמֶלְך. )ְדַהיינּו 

ֶדעם ִגּבֹור ָוואס ֶער ִאיז ֵזיי ִגיקּוֶמען ַא ֶקעִגין ַּכַּנ"ל(.

אּון ָדאס ִאיז ֶדער ִגּבֹור ָוואס ִמיר ֵגייֶען ַהייְנט ִמיט ִאים ָאְּפֶנעֶמען 
ִדי ֶוועְלט, אּון ֶער ָזאְגט )ְדַהיינּו ֶדער ִגּבֹור ָוואס ֶער ִאיז ָדא ֶמֶלְך ִגיָוואִרין 
ָוואס  ֶדעְרִמיט  ַאְנֶדעְרׁש.  ֶעֶּפעס  ֶדעְרִמיט  ֵמייְנט  ֶער  ַאז  ֵזיי(  אֹויף 

ֶער ֵגייט ָאְּפֶנעֶמען ִדי ֶוועְלט ָוואִרין ֶער ֵמייְנט ָגאר ִניְׁשט ָדאס ַאז 
ִדי ֶוועְלט ָזאל ַזיין אּוְנֶטער ִאים, ָנאר ֶער ֵמייְנט ֶדעְרִמיט ֶעֶּפעס 
ַאְנֶדעְרׁש. )ָדאס ָהאט ַאְלץ ֶדעְרֵצייְלט, ֵאייֶנער פּון ִדי ִגיּבֹוִרים ֶדעם ַּבַעל ְּתִפָּלה 
ָוואס ֶער ָהאט ִאים ִגיְפֶרעְגט, ִווי ַאזֹוי ֵזיי קּוֶמען צּום אֹויף ִמיט ֶדעם ִגּבֹור ָהאט 

ֶער ֶעס ִאים ָדאס ַאְלץ ִגיֶעְנֶפעְרט(.

ַזיין ְגבּוָרה  ָהאט ִאים ֶדער ַּבַעל ְּתִפָּלה ִגיְפֶרעְגט, ִמיט ָוואס ִאיז 
ִאים  ֶער  ָהאט  ַהייְנט?  ֶמֶלְך  ַאייֶער  ִאיז  ֶער  ָוואס  ִגּבֹור,  ֶדעם  פּון 
ַמְכִניַע  ִגיָוואְלט  ִניְׁשט  ִזיְך  ָהאט  ְמִדיָנה  ֵאיין  ַּבֲאֶשׁר  ִגיֶעְנֶפעְרט, 
ַזיין אּוְנֶטער ִאים, ָהאט ֶדער ִגּבֹור ִגינּוֶמען ַזיין ְׁשֶוועְרד ָוואס ֶער 
אֹויף  ִזי  ֵהייְּבט  ֶמע  ַאז  ּכֹוחֹות.  ְדַריי  ָהאט  ְׁשֶוועְרד  ִדי  אּון  ָהאט 
ַאְנְטלֹויִפין ַאֶלע ָׂשִרים פּון ִדי ַחָיילֹות )ְדַהיינּו ַאֶלע ֶעְלְצֶטע( ְוכּו' )אּון 
ָהאט אֹויְסִגיֶרעִכיְנט ִדי ְדַריי ּכֹוחֹות ָוואס אֹויִבין ִאיז ִגיְׁשַטאֶנען. ָוואס פּון ָדאְרט 

ָהאט ֶדער ִגּבֹור פּון ֶדעם ֶמֶלְך ִגינּוֶמען ְגבּוָרה ַּכַּנ"ל(.

ִווי ֶדער ַּבַעל ְּתִפָּלה ָהאט ָדאס ֶדעְרֶהעְרט, ָהאט ֶער ִזיְך ִגיְׁשטֹויִסין 
ַאז ָדאס ִאיז ְּבַווְדַאי ֶדער ִגּבֹור פּון ֶדעם ֶמֶלְך ַהַּנ"ל. ָהאט ֶדער ַּבַעל 
ְּתִפָּלה ִגיֶּבעִטין, אֹויּב ֶסע ִאיז ֶמעְגִליְך ַאז ֶער ָזאל ִזיְך ֶזעְהן ִמיט 
ֶדעם ִגּבֹור ָוואס ֶער ִאיז ַּביי ֵזיי ֶמֶלְך. ָהאט ֶמען ִאים ִגיֶעְנֶפעְרט, 
ֶמען מּוז ֶמעְלִדיֶווען ַפאר ִאים. ִאיז ֶמען ִגיַגאְנֶגען, אּון ֶמען ָהאט 

ֶדער ִעיָקר ַּתְכִלית ִאיז 
ָנאר עֹוֵסק צּו ַזיין ִמיט ְּתִפּלֹות צּו 
ַהֵׁשם ִיְתָּבַרְך אּון ַזיין ַא ָעָניו אּון 

ְׁשַפל ֶּבֶרְך

ֶדער 
ה  ִפּלָ ַעל ּתְ ּבַ
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ִגיֶמעְלִדיֶוועט, ָהאט ֶער ִגיֵהייִסין ַאז ֶער ָזאל ַאַריין קּוֶמען.

ִאיז ֶדער ַּבַעל ְּתִפָּלה ַאַריין ִגיקּוֶמען צּו ֶדעם ִגּבֹור, ִווי ֶער ִאיז צּו 
ִאים ַאַריין ִגיקּוֶמען, ָהאִּבין ֵזיי ִזיְך ֶדעְרֶקעְנט ֵאייְנס ָדאס ַאְנֶדעֶרע 
ִאיז ְצִוויְׁשן ֵזיי ִגיֶווען ֵזייֶער ְגרֹויֶסע ִשְׂמחֹות ָוואס ֵזיי ָהאִּבין זֹוֶכה 
ִגיֶווען צּום אֹויף קּוֶמען ִזיְך ִאין ֵאייֶנעם. אּון ֶסע ִגיֶווען ְצִוויְׁשן ֵזיי 
ִשְׂמחֹות אּון ְּבִכיֹות )ְפֵרייד אּון ִגיֵוויין( ָוואִרין ֵזיי ָהאִּבין ִזיְך ֶדעְרַמאְנט 
ִאין ֶדעם ֶמֶלְך ִמיט ַזייֶנע ַלייט. ָהאִּבין ֵזיי ְדרֹויף ִגיֵווייְנט. ִאיֶּבער 

ֶדעם ִאיז ְצִוויְׁשן ֵזיי ִגיֶווען ִשְׂמחֹות אּון ְּבִכיֹות.

ְׁשמּוִסין.  צּו  ָאְנִגיהֹויִּבין  ִגּבֹור  ֶדעם  ִמיט  ְּתִפָּלה  ַּבַעל  ֶדער  ָהאט 
ִוויִריֶמער ֵזיי ֶזעֶנען ַאֶהער ָאְנִגיקּוֶמען. ָהאט ֶדער ִגּבֹור ֶדעְרֵצייְלט 
ַפאר ֶדעם ַּבַעל ְּתִפָּלה, ַאז ֶדעמּוְלט ַאז ֶדער רּוַח ְסָעָרה ִאיז ִגיֶווען, 
ִאיז  ֶער  ִווי  ִגיָוואִרין.  צּוְׁשְּפֵרייט  ַאֶלע  ֵזיי  ֶזעֶנען  ֶדעמּוְלט  ָוואס 
צּוִריק ִגיקּוֶמען פּון ָדאְרט ִווי ֶער ִאיז ִגיֶווען ְמַחֵדׁש ַזיין ַזיין ּכַֹח. אּון 
ָהאט ִניְׁשט ִגיפּוֶנען ֶדעם ֶמֶלְך ִמיט ַאֶלע ַזייֶנע ַלייט ַּכַּנ"ל, ָהאט ֶער 
ִזיְך ֶדעמּוְלט ִגיָלאְזט ֵגיין ִווי ִהין ֶער ֶוועט ֵגיין, אּון ֶער ִאיז ִאיֶּבער 

ִגיַגאְנֶגען ִאיֶּבער ֵזיי ַאֶלע.

ְדַהיינּו ֶער ָהאט ַפאְרְׁשַטאֶנען ַאז ֶער ִאיז ִגיֶווען אֹויף ֶדעם ָאְרט 
ִווי ֶדער ֶמֶלְך ִאיז אּון ִווי ִדי ַאֶלע ַלייט ַזייֶנע ֶזעֶנען. ְדַהיינּו ֶער ִאיז 
ִגיֶווען אֹויף ֵאיין ָאְרט ָהאט ֶער ַפאְרְׁשַטאֶנען, ַאז ָדאְרט ִאין ֶדעם 
ָאְרט ִאיז ְּבַווְדַאי ֶדער ֶמֶלְך ָדא. ָנאר ֶער ָהאט ִאים ִניְׁשט ִגיָקאְנט 

זּוִכין אּון ִגיִפיֶנען. 

ֶער  ָהאט  ָאְרט,  ֵאיין  אֹויף  ִגיַגאְנֶגען  ִאיֶּבער  ֶער  ִאיז  ַאזֹוי  אּון 
ִזי  ָהאט  ֶער  ָנאר  ַמְלָּכה  ִדי  ְּבַווְדַאי  ִאיז  ָדאְרט  ַאז  ַפאְרְׁשַטאֶנען 
ִניְׁשט ִגיָקאְנט זּוִכין אּון ִגיִפיֶנען אּון ַאזֹוי ִאיז ֶער ִאיֶּבער ִגיַגאְנֶגען 
ִאיֶּבער ִדי ַאֶלע ַלייט פּון ֶדעם ֶמֶלְך. ָנאר ִדיְך ִּבין ִאיְך ִניְׁשט ִאיֶּבער 
ַּבַעל  צּום  ִגיָזאְגט  ָהאט  ָדאס  ֶדעְרֵצייְלט  ָוואס  ִגּבֹור  ֶדער  )ַהיינּו  ִגיַגאְנֶגען. 
ָנאר  ִגיַגאְנֶגען,  ִאיֶּבער  ֶער  ִאיז  ַלייט  ַאֶלע  ֶעְרֶטער פּון  ַאֶלע  ִאיֶּבער  ַאז  ְּתִפָּלה, 

ִאיֶּבער ֶדעם ָאְרט פּון ֶדעם ַּבַעל ְּתִפָּלה ִאיז ִניְׁשט ִאיֶּבער ִגיַגאְנֶגען(.

ֶעְנְטֶפעְרט ִאים ֶדער ַּבַעל ְּתִפָּלה ִאיְך ִּבין ִאיֶּבער ִגיַגאְנֶגען ִאיֶּבער 
ַאֶלע ֶעְרֶטער פּון ֵזיי ַאֶלע, אּון ִאיֶּבער ַדיין ָאְרט אֹויְך. ָוואִרין ִאיְך 
ִּבין ִגיַגאְנֶגען אֹויף ֵאיין ָאְרט, ָהאּב ִאיְך ִגיֶזעְהן ְׁשֵטיין ִדי ְקרֹוין פּון 
ֶדעם ֶמֶלְך, ָהאּב ִאיְך ַפאְרְׁשַטאֶנען ַאז ָדא ִאיז ְּבַווְדַאי ֶדער ֶמֶלְך. 

ָנאר ִאיְך ָהאּב ִאים ִניְׁשט ִגיָקאְנט זּוִכין אּון ִגיִפיֶנען.

אּון ַאזֹוי ִּבין ִאיְך ַווייֶטער ִגיַגאְנֶגען. ִּבין ִאיְך ִפיר ִגיַגאְנֶגען ַפאר 
ְּבַווְדַאי  ִאיז  ַים  ֶדער  ַאז  ַפאְרְׁשַטאֶנען  ִאיְך  ְּבלּוט, ָהאּב  ַים פּון  ַא 
ִגיָוואִרין פּון ִדי ְטֶרעִרין פּון ֶדער ַמְלָּכה, ָוואס ִזי ֵווייְנט אֹויף ֶדעם 

ִניְׁשט  ִזי  ָהאּב  ִאיְך  ָנאר  ָדא.  ְּבַווְדַאי  ִאיז  ַמְלָּכה  ִדי  אּון  ַאִליֶמען. 
ִגיָקאְנט זּוִכין אּון ִגיִפיֶנען. 

אּון ַאזֹוי ִּבין ִאיְך ִפיר ִגיַגאְנֶגען ַפאר ַא ַים פּון ִמיֶלעְך. ָהאּב ִאיְך 
ַפאְרְׁשַטאֶנען, ַאז ֶדער ַים ִאיז ְּבַווְדַאי ְגָוואִרין פּון ֶדער ִמיֶלעְך פּון 
ֶדער ַּבת ַמְלָּכה ָוואס ִאיר ִקיְנד ִאיז ַפאְרַפאִלין ִגיָוואִרין. ָהאט ִזי 
ִגיְׁשַּפאְרט ִדי ִמיֶלעְך אּון ֶדעְרפּון ִאיז ִגיָוואִרין ֶדער ַים פּון ִמיֶלעְך. 
ִאיז ִדי ַּבת ַמְלָּכה ְּבַווְדַאי ָדא, ָנאר ִאיְך ָהאּב ִזי ִניְׁשט ִגיָקאְנט זּוִכין 

אּון ִגיִפיֶנען.

אּון ַאזֹוי ִּבין ִאיְך ַווייֶטער ִגיַגאְנֶגען ָהאּב ִאיְך ִגיֶזעְהן, ֶסע ֶזעֶנען 
ִגיֶלעִגין ִדי ִגיְלֶדעֶנע ָהאר פּון ֶדעם ִקיְנד. אּון ִאיְך ָהאּב פּון ֵזיי ָגאר 
ִניְׁשט ִגינּוֶמען, אּון ִאיְך ָהאּב ְגוואּוְסט ַאז ָדא ִאיז ְּבַווְדַאי ָדאס ִקיְנד 

ָנאר ֶסע ִניְׁשט ִגיָמאְלט ִגיֶווען ִאים צּו זּוִכין אּון צּו ִגיִפיֶנען. 

אּון ַאזֹוי ִּבין ִאיְך ַווייֶטער ִגיַגאְנֶגען. ִּבין ִאיְך ִפיר ִגיַגאְנֶגען ַפאר 
ַא ַים פּון ַוויין, ָהאּב ִאיְך ְגוואּוְסט ַאז ֶדער ַים ִאיז ְּבַווְדַאי ִגיָוואִרין 
פּון ִדי ֵרייד פּון ֶדעם ֵמִליץ. ָוואס ֶער ְׁשֵטייט אּון ֶרעט ַּתְנחּוִמין 
)ְדַהיינּו ְטֵרייְסט( ַפאר ֶדעם ֶמֶלְך אּון ִדי ַמְלָּכה. אּון ֶדעְרָנאְך ֶקעְרט 

ֶער אּום ָדאס ָּפִנים אּון ֶרעט ַּתְנחּוִמין צּו ֶדער ַּבת ַמְלָּכה, אּון פּון 
ִדי ֵרייד ִאיז ִגיָוואִרין ֶדער ַים פּון ַוויין. ָנאר ִאיְך ָהאּב ִאים ִניְׁשט 

ִגיָקאְנט ִגיִפיֶנען.

אּון ַאזֹוי ִּבין ִאיְך ַווייֶטער ִגיַגאְנֶגען. ָהאּב ִאיְך ִגיֶזעְהן ֶסע ְׁשֵטייט 
ַא ְׁשֵטיין ָוואס אֹויף ִאים ִאיז אֹויס ִגיְקִריְצט ַאזֹוי ִווי ִדי ַיד ִמיט 
ִגיֶווען  ָוואס ֶסע  ְוכּו'  ְקִריִצין  ַיד ִמיט ַאֶלע  ִדי  ִווי  )ְדַהיינּו ַאזֹוי  ִדי ִשׁיְרטּוִטין 
ַּבאם ֶמֶלְך ַּכַּנ"ל( ָהאּב ִאיְך ַפאְרְׁשַטאֶנען ַאז ָדא ִאיז ְּבַווְדַאי ֶדער ָחָכם 

ָדאס  אֹויְסִגיְקִריְצט  ָדאס  ִזיְך  ָהאט  ָחָכם  ֶדער  אּון  ֶמֶלְך(  ֶדעם  )פּון 

ִגיְׁשַטאְלט פּון ֶדער ַיד אֹויף ֶדעם ְׁשֵטיין, ָנאר ֶסע ִניְׁשט ִגיָמאְלט 
ִגיֶווען ִאים צּו ִגיִפיֶנען.

אּון ַאזֹוי ַווייֶטער ִּבין ִאיְך ִגיַגאְנֶגען. ָהאּב ִאיְך ִגיֶזעְהן ִווי ֶסע ִאיז 
ִגיֶווען אֹויְסִגיְׁשֶטעְלט אֹויף ַא ַּבאְרג ִדי ִגיְלִדיֶנע ִטיְׁשִליְך אּון ִדי 
ִאיְך  ָהאּב  ֶמֶלְך,  ֶדעם  פּון  אֹוְצרֹות  ִאיְּבִריֶקע  ִדי  אּון  ְקִריֶדעְנִצין 
פּון  ָהאֹוְצרֹות  ַעל  ְממּוָנה  ֶדער  ְּבַווְדַאי  ִאיז  ָדא  ַאז  ַפאְרְׁשַטאֶנען 
ִאיֶּבער ַאֶלע אֹוְצרֹות( ָנאר ֶסע  ִגיֶזעְצט  ִאיז  ָוואס  )ְדַהיינּו ֶדער  ֶמֶלְך.  ֶדעם 
ִניְׁשט ִגיָמאְלט ִגיֶווען ִאים צּו ִגיִפיֶנען )ָדאס ָהאט ַאְלץ ֶדער ַּבַעל ְּתִפָּלה 

ֶדעְרֵצייְלט ֶדעם ִגּבֹור(.

ִדי  ִאיֶּבער  ִגיַגאְנֶגען  ִאיֶּבער  ִּבין אֹויְך  ִאיְך  ִגּבֹור.  ֶעְנְטֶפעְרט ֶדער 
ַאֶלע ֶעְרֶטער, אּון ִאיְך ָהאּב ָיא ִגינּוֶמען פּון ִדי ִגיְלִדיֶנע ָהאר פּון 
ָהאִּבין  ֵזיי  ָוואס  ִזיִּבין ָהאר  ִגינּוֶמען  ִאיְך ָהאּב  ָוואִרין  ִקיְנד.  ֶדעם 
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ַאִליְרֵליי ַפאְרִּבין, אּון ֵזיי ֶזעֶנען ַּביי ִמיר ֵזייֶער ַטייֶער. אּון ִאיְך 
ִּבין ִגיֶזעִסין אּון ָהאּב ִמיְך ְמַחֶיה ִגיֶווען ִמיט ָוואס ִמיְגִליְך ִאיז 
ִמיט ְגָראז אּון ֶדעְסט ְגַלייִכין ִּביז ִאיְך ָהאּב ִניְׁשט ִגיַהאט ֵקיין 
ׁשּום ַזאְך ִזיְך ְמַחֶיה צּו ַזיין, ָהאּב ִאיְך ִמיְך ִגיָלאְזט ֵגיין ִווי ִהין 
ִאיְך ֶוועל ֵגיין. אּון ַאז ִאיְך ִּבין ַאֶוועק ִגיַגאְנֶגען פּון ֶדעם ָאְרט 

ָהאּב ִאיְך ַפאְרֶגעִסין ַמיין ּבֹויִגין ָדאְרט.

ֶעְנטֶפעְרט ֶדער ַּבַעל ְּתִפָּלה. ִאיְך ָהאּב ִגיֶזעְהן ֶדעם ּבֹויִגין. 
ָהאּב ִאיְך ְגוואּוְסט ַאז ָדאס ִאיז ְּבַווְדַאי ַדיין ּבֹויִגין, ָנאר ִאיְך 

ָהאּב ִדיר ִניְׁשט ִגיֶקעְנט ִגיִפיֶנען.

ַאז  ְּתִפָּלה.  ַּבַעל  ֶדעם  ֶדערֵצייְלט  ַווייֶטער  ִגּבֹור  ֶדער  ָהאט 
ַאזֹוי  ִאיְך  ִּבין  ָאְרט.  ֶדעם  פּון  ִגיַגאְנֶגען  ַאֶוועק  ִּבין  ִאיְך  ִווי 
)ְדַהיינּו ִדי  ִגיַגאְנֶגען ִּביז ִאיְך ָהאּב ַּבאֶגעִגיְנט ִדי ַמֲחֶנה ַהַּנ"ל 
ָׁשאר פּון ִדי ִגּבֹוִרים ַּבֲעֵלי ֵאָבִרים ַהַּנ"ל( ִּבין ִאיְך ְצִוויְׁשן ֵזיי ַאַריין 

ִגיַגאְנֶגען. ָוואִרין ִאיְך ִּבין ֵזייֶער הּוְנֶגעִריק ִגיֶווען. ָהאּב ִאיְך 
ִגיָוואְלט ֶעִסין אּון ֵּתיֶּכף ִווי ִאיְך ִּבין ַאַריין ִגיקּוֶמען ְצִוויְׁשן 
ַּכַּנ"ל.  ֶמֶלְך  ַא  ִגינּוֶמען ַפאר  ֵּתיֶּכף אֹויף  ִמיְך  ֵזיי  ֵזיי, ָהאִּבין 
אּון ַהייְנט ֵגיי ִאיְך ָאְּפֶנעֶמען ִדי ֶוועְלט. אּון ַמיין ַּכָווָנה ִאיז, 
ַלייט  ִדי  ִמיט  ֶמֶלְך  ִגיִפיֶנען ֶדעם  ֶקעֶנען  ִאיְך  ֶוועל  ָטאֶמער 

ַהַּנ"ל.

ָהאט ֶדער ַּבַעל ְּתִפָּלה ָאְנִגיהֹויְּבן צּו ְׁשמּוִסין ִמיט ֶדעם ִגּבֹור 
ָוואס טּוט ֶמען ִמיט ִדי ַלייט, ְדַהיינּו ִמיט ֶדער ְמִדיָנה ָוואס 
ֵזיי ֶזעֶנען ַאזֹוי ַאַריין ִגיַפאִלין ִאין ֶדער ַּתֲאָוה פּון ֶגעְלט. ִּביז 
ֵזיי ֶזעֶנען ַארֹויס ִגיקּוֶמען אֹויף ַאזֹויֶנע ִוויְלֶדע ַנאִריְׁשֵקייט, 
ַאז ִדי ָוואס ָהאִּבין ַאַסאְך ֶגעְלט ֶזעֶנען ַּביי ֵזיי ָגאִטין. אּון ַאזֹוי 

ִדי ִאיְּבִריֶקע ַנאִריְׁשֵקייט ָוואס ִדי ְמִדיָנה ָהאט.

ֶער ָהאט  ַאז  ְּתִפָּלה.  ַּבַעל  ִגיֶעְנֶפעְרט ֶדעם  ִגּבֹור  ָהאט ֶדער 
ֶמען  ָקאן  ַּתֲאוֹות  ַאֶלע  פּון  ַאז  ֶמֶלְך,  ֶדעם  פּון  ִגיֶהעְרט 
ַארֹויסֶנעֶמען ֶדעם ָוואס ֶער ִאיז ַאַריין ִגיַפאִלין ִאין ֵזיי, ָנאר 
ֶדער ָוואס ֶער ִאיז ַאַריין ִגיַפאִלין ִאין ֶדער ַּתֲאָוה פּון ֶגעְלט, 
ָקאן ֶמען ִאים ִניְׁשט ַארֹויס ֶנעֶמען ֶדעְרפּון ְּבׁשּום אֹוָפן, ְּבֵכן 

ֶוועְסטּו ַּביי ֵזיי ָגאר ִניְׁשט ּפֹוְעִלין. 

ָוואִרין ֶסע ִניְׁשט ִגיָמאְלט ַארֹויס צּו ֶנעֶמען ֵזיי ֶדעְרפּון ָנאר 

דֹוְרְך ֶדעם ֶוועג ָוואס ֶסע ַפאְרַהאְנִדין צּו ֶדער ְׁשֶוועְרד ַהַּנ"ל. 
ָוואס פּון ָדאְרט ֶנעְמט ֶער ַזיין ְגבּוָרה ַּכַּנ"ל. ָנאר דֹוְרְך ֶדעם 
ֶוועג ָקאן ֶמען ָיא ַארֹויס ֶנעֶמען פּון ֶדער ַּתֲאָוה פּון ֶגעְלט. 
ֶדעם ָוואס ֶער ִאיז ְדִריֶנען ַאַריין ִגיַפאִלין. )ַאזֹוי ָהאט ֶער ִגיֶהעְרט 

פּון ֶדעם ֶמֶלְך(.

ִאיז ֶדער ִגּבֹור ִמיט ֶדעם ַּבַעל ְּתִפָּלה ַאֶוועק ִגיֶזעְסן ַא ַצייט 
ִאין ֵאייֶנעם. אּון ִמּכַֹח ֶדער ְמִדיָנה ַהַּנ"ל ָוואס ֵזיי ָהאִּבין ֶעס 
ֶדעם  צּו  ֵגיין  ַארֹויס  ָזאל  ֶער  ַאז  ְּתִפָּלה  ַּבַעל  ֶדעם  ִגיֶּבעִטין 
ִגּבֹור פּון ֵזייֶעְרט ֶוועִגין ַּכַּנ"ל ָהאִּבין ֵזיי ַמְרִחיב ְזַמן ִגיֶווען. 
ְדַהיינּו ֶדער ַּבַעל ְּתִפָּלה ָהאט ַאייְנִגיֶּבעִטין ֶדעם ִגּבֹור ַאז ֶער 
ָזאל ֵזיי ִגיִּבין ַא ַצייט )ְדַהיינּו ָוואס ִּביז ִאין ֶדער ַצייט ָזאל ֶער ֵזיי ָגאר 

ִניְׁשט טּון( ָהאט ֶער ֵזיי ִגיִגיְּבן ְפַריי ַא ַצייט.

ֶדעְרָנאְך ָהאִּבין ֵזיי ִזיְך ִגיַמאְכט ִסיָמִנים ְצִוויְׁשן ִזיְך. ְדַהיינּו 
ֶדער ַּבַעל ְּתִפָּלה ִמיט ֶדעם ִגּבֹור ָהאִּבין ְצִוויְׁשן ִזיְך ִגיַמאְכט 
ְיִדיָעה פּון ֶדעם  ַא  ֵאייֶנער ָזאל ֶקעֶנען ָהאִּבין  ְּכֵדי  ִסיָמִנים, 
ַאְנֶדעְרן. ֶדעְרָנאְך ִאיז ִזיְך ֶדער ַּבַעל ְּתִפָּלה ַאֶוועק ִגיַגאְנֶגען 

ִאין ַזיין ֶוועג ַאַריין.

צו ענטפערן די בחינות און אריינגיין אינעם 

גורל, 02-5-3333-72

1-518-329-9149 646-518-1095

דֹוִלים - ֶעס ֶזעֶנען ֶגעֶווען ְגרֹויֶסע  ֶיעֶנע ָיאְרן ֶזעֶנען ֶגעֶווען ּגְ

ֵחֶרם,  ַא  ֶגעַמאְכט  ֵזיי  ן  ָהאּבְ ַהקֹוֶדׁש.  רּוַח  ֲעֵלי  ּבַ ן,  ֶמעְנְטׁשְ

ן ֶעס ֶגעטּון. אּון ַאֶלע ֶוועְלֶכע ַווייְסן  ִבים ָוואס ָהאּבְ ּנָ אֹויף ִדי ּגַ

ט  ִניׁשְ ן  ָהאּבְ ֵזיי  אּון   - ֶדעִרין  ט  ַפאְרִמיׁשְ ֶזעֶנען  אּון  ֶדעְרפּון 

אֹויְסֶגעָזאְגט, ֶזעֶנען אֹויְך ִאין ַא ֵחֶרם. 

ין ֶגעֶווען פּון  רּוְפט ִזיְך ָאן ֶדער ִאיְנֶגעְרַמאן צּו ר' ָנָתן: "ִאיְך ּבִ

ט  ִניׁשְ ִאיְך ָהאּב  ֵנָבה,  ּגְ ֶגעוואּוְסט פּון ֶדעם  ן  ָהאּבְ ֶוועְלֶכע  ִדי 

ער ִאיְך ָהאּב ֶגעוואּוְסט ֶדעְרפּון, אּון ֶווער ֶעס  ֶגע'ַגְנֶב'עט, ָאּבֶ

דֹוִלים -  ּגְ ַא ֵחֶרם פּון ַאֶזעְלֶכע  ִאין  ִאיְך  ין  ּבִ ָהאט ֶעס ֶגעטּון, 

ִנים." ט אֹויְסֶגעָזאְגט ַפאר ִדי ַרּבָ ִאיְך ָהאּב ִניׁשְ

פּון  מּוֶעס  ׁשְ ִמין  ַאַזא  ַאייְך  פּון  ֶגעֶהעְרט  ָהאּב  ִאיְך  ִווי  ַאזֹוי 

ָנאְך  ָהאּב  ִאיְך  ָטאֶמער  ְפֶרעְגן  ַאייְך  ִאיְך  ִוויל  קּות,  ִהְתַחּזְ

ָהאט  ָנָתן  ר'  ַאז  ֶמען  ֵווייְסט  "ָדאס  ָהאֶפענּוְנג?!  ַא  עס  ֶעּפֶ

ִאים ֶגעֶעְנְטֶפעְרט ַאז ָיא!" ֶער ָהאט ָנאְך ַא ָהאֶפענּוְנג! ָוואס 

ָהאט  ֶער  ער  ָאּבֶ ט,  ִניׁשְ ֶמען  ֵווייְסט  ֶגעֶרעְדט  ִאים  ִמיט  ֶער 

ִאים  ָהאט  ָנָתן  ר'  ָהאֶפענּוְנג!  ָיא  ָהאט  ֶער  ַאז  ֶגעָזאְגט  ִאים 

ָלאְנֶטער...  ן ַאן ֵעָצה ִוויַאזֹוי ַארֹויְסצּוְקִריְכן פּון ֶדעם ּפְ ֶגעֶגעּבְ

)אויסגעארבעט פון א שמועס פון הרה"ח ר' לוי יצחק בענדער ז"ל(

המשך פון זייט 2ַארֹויס פּון ֵחֶרם!



ַזְלָמן: ָיא ֵזייֶער ִוויְכִטיג!!! 

צּוֶהעְלְפן  ִאים  ַדאְרף  ֶמען   - ֲעזֹב  ּתַ "ָעזֹוב  ָּבחּור: 

ִריְנֶגען ֶדעם צֹוים אּון  ּפְ עְרׁשְ ָלאֶדאֶנען" ָלאִמיר ַאִריּבֶ ַאָראּפְ

ן ַזאק! ן ֶדעם ְגָראּבְ ֶלעּפְ ׁשְ ַאָראּפְ

י ָהאט ֶעס ֶגעֶלעְרְנט ִאין ֵחֶדר. ַזְלָמן: ָיא, ַמיין ֶרּבִ

סּוק  ּפָ ֶדעם  ֶגעֶדעְנְקְסט  דּו  ַאז  ֲהָנָאה  ָהאּב  ִאיְך  ַנְפָּתִלי: 

ֲעֹזב ֵגייט ָאן ָנאר "ִעּמֹו" ֶווען ֶדער  ער ָעזֹוב ּתַ פּון ֵחֶדר, ָאּבֶ

ִית ָלאְדְנט אֹויְך ַאָראּפ, ַדאְרְפן ִמיר ִאים צּוֶהעְלְפן.  ַעל ַהּבַ ּבַ

ער ַאז ֶדער ֶמעְנְטׁש ִאיז ַא פֹויֶלער יּוְנג ַדאְרף ֶמען ִאים  ָאּבֶ

ט ַארֹויְסֶהעְלְפן!  ִניׁשְ

ְפֶרעְגן  ַדאְרף  ִאיְך  ים,  ַחּיִ ֲעֵלי  ּבַ ַצַער  ער  ָאּבֶ ִאיז  ֶעס  ַזְלָמן: 

ִאיז  ֵאייְזל  ִדי  קּוק,  ַא  ֶגעּב  אֹוי,  ֲהָלָכה?  ִדי  י  ֶרּבִ ַמיין 

ֶדער  ָהא,  'ט,  ֶגע'ַחִלׁשְ ָהאט  ֶער  ֵמיין  ִאיְך  ֶגעַפאְלן,  ַאָראּפְ

ִית קּוְמט ׁשֹוין צּו לֹויְפן.  ַעל ַהּבַ ּבַ

ַנְפָּתִלי: ָלאִמיר ַאֵהייְמֵגיין.

יְסט ֶגעקּוֶמען  ִלי דּו ֵווייְסט? ִאיְך ְפֵריי ִזיְך ַאז דּו ּבִ ַזְלָמן: ַנְפּתָ

ַהייְנט. ִאיְך ָהאּב ֶגעֶלעְרְנט ֶיעְצט ַא ִריְכִטיֶגע ַזאְך פּון ִדיר.

ַנְפָּתִלי: ָלאִמיר ֶהעְרן ַזְלִמי ָוואס ָהאְסטּו צּו ָזאְגן ַצִדיְק'ל?

ֲעזֹב,  ּתַ ָעזֹב  סּוק  ּפָ ֶדעם  ִמיר  ִמיט  ֶגעֶלעְרְנט  ָהאְסט  ַזְלָמן: 

ִדי  אּון  ֶלעְרֶנען  ט  ִניׁשְ ַדאְרף  ִאיְך  ַאז  ֶגעֵמייְנט  ָהאּב  ִאיְך 

ט פּון ַמיין  ֶלעְרֶנען ֶוועט ַאַרייְנְפִליֶען ִאין ַמיין מַֹח, אֹויּב ִניׁשְ

ָהאּב  ֶיעְצט  ער  ָאּבֶ ָנאז-ֶלעֶכער!  ַמייֶנע  פּון  ר  ֶאְפׁשָ אֹויֶער, 

ט,  ָגאְרִניׁשְ יי  ּבַ ַהאְלט  ֶער  ִווי  יּוְנג'  'פֹויְלן  ֶדעם  ֶגעֶזען  ִאיְך 

עט ָזאל ֶגעטּון ֶוועְרן פּון ִזיְך ַאֵלייְנס,  ֶער ַוואְרט ַאז ִדי ַאְרּבֶ

ייִניְגן. ָלאְזְנ'ִדיג ַזיין ֵאייְזל ִזיְך ּפַ

'ן אֹויּב ֶער  ָמה פּון ַא ִאיד ֶקען אֹויְך ַחִליׁשְ ַנְפָּתִלי: ָיא, ִדי ְנׁשָ

ִזיְך  אּון  ַחְברּוָתא  ַזיין  ִמיט  ִמיְטֶלעְרֶנען  ֶוועְלן  ט  ִניׁשְ ֶוועט 

יְלן ַא ַגאְנְצן ָטאג. ּפִ ׁשְ

ַמייֶנע  ַלאֶנען  ּפְ ִהיְלף  ְטְנ'ס  עְרׁשְ אֹויּבֶ ִמיְט'ן  ַזְלִמי,  ַנְפָּתִלי: 

ֶעְלֶטעְרן צּו ָפאְרן ַקיין ִמירֹון. ִוויְלְסט ִמיְטקּוֶמען?

ַזְלָמן: ָיא! ִאיְך ֵגיי ְפֶרעְגן ַמיין ַטאֶטע.

~ ~ ִמירֹון, 2:00 ָנאְכִמיָטאג

ִלי ִאיְך ָהאּב ֵזייֶער ִליּב צּו ֶזען ִדי ְגרֹויֶסע ֵווייֶסע  ַזְלָמן: ַנְפּתָ

ן ִדי ְמָעָרה.  ייֶמער ֶנעּבְ פֹויְגל ָוואס ְפִליֶען אֹויף ִדי ְגרֹויֶסע ּבֵ

ְמעֹון ִאיְך ֶוועל ֵגיין צּו ֶדעם ּבֹוים!  י ׁשִ דּו ֶקעְנְסט ֵגיין צּו ֶרּבִ

ְמעֹון ֶוועט ׁשֹוין ִוויְסן ָוואס ִאיְך ַדאְרף! י ׁשִ ֶרּבִ

ַאַזא  ֶגעָפאְרן  יְסט  ּבִ ַנַער,  ַקיין  ט  ִניׁשְ ֵזיי  ַזְלִמי,  ַנְפָּתִלי: 

ַדאְרְפְסט  דּו  טּוְסט.  דּו  ָוואס  ִזיְך  אֶרעְכן  ּבַ ְנִסיָעה,  ַלאְנֶגע 

ִוויְלְסט ֶער ָזאל ִדיר ֶהעְלְפן.  ְמעֹון ַאז דּו  י ׁשִ ֶרּבִ ַווייְזן ַפאר 

ן ָגאר ַא ַסְך  ְמעֹון ִוויל ִדיר ֶהעְלְפן אּון ֶגעּבְ י ׁשִ ֲעזֹב, ֶרּבִ ָעֹזב ּתַ

ט צּו ִאים? דּו ִוויְלְסט  ער אֹויּב דּו קּוְמְסט ִניׁשְ נֹות, ָאּבֶ ַמּתָ

ֶזען ֵפייְגֶלעְך?...

ַדאְרף  ֶווען  ֵפייְגֶלעְך...  ִדי  צּו  ֵגיין  ִוויל  ִאיְך...  ְס'גּוט.  ַזְלָמן: 

ֶמען ַזיין ְגֵרייט ַאֵהייְמצּוָפאְרן?

יים טֹויֶער פּון  ַנְפָּתִלי: ְדַריי ַאֵזייֶגער ּפּוְנְקְטִליְך ַוואְרט ָדא ּבַ

ט ִאין ֶעְרֶגעץ ַווייֶטער פּון ֶדעם ּבֹוים! ִדי ְמָעָרה. ֵגיי ִניׁשְ

~ ~ ִמירֹון, 3:00 ָנאְכִמיָטאג, ַּביים הֹויְּפט טֹויֶער

ְסטּו ָדאְרט? ֶלעּפְ ִלי ָוואס ׁשְ ַזְלָמן: ַנְפּתָ

ִלּקּוֵטי  ִמיט  ים  ִהּלִ ּתְ ֶגעָזאְגט  גּוט  ב"ה  ָהאּב  ִאיְך  ַנְפָּתִלי: 

ַא  עס  ֶעּפֶ ָהאט  ֶגעֶעְנִדיְגט,  ָהאּב  ִאיְך  ֶווען  ִפּלֹות,  ּתְ

נֹות אּון  ן ָיִחיד', ֶגעֵטייְלט ֶפעְסֶטע ַמּתָ ַחאַלאֶקע ִאיְנְגל ַא 'ּבֶ

ים אּון  ִהּלִ ּתְ ִסּדּור אּון  ַנייֶע  ייֶנע  ׁשֵ ַא  ִליְגט  ָדא  עֶקעֶלעך,  ּפֶ

ָנאְך ַאַסאְך גּוֶטע ַזאְכן!!      ַזְלָמן: ִאיְך ִוויל אֹויְך!! 

ַנְפָּתִלי: ָדאְרט ִאיז ֶדער ַחאַלאֶקע ִאיְנְגל'ס ַטאֶטע, ֶזעְסט? 

לֹויף ִאים ָנאְך!!

יְסט  ּבִ ֵזייֶער...  ין  ּבִ ִאיְך  ט...  ָגאְרִניׁשְ ׁשֹוין  ָהאט  ֶער  ַזְלָמן: 

גּוֶטע  ן  ֶגעּבְ אּוְנז  ִוויל  ְמעֹון  ׁשִ י  ֶרּבִ ִלי.  ַנְפּתָ ֶגעֶרעְכט  ֶגעֶווען 

ֶנעֶמען  צּו  ַהְכָנָעה  ִמיט  ַדאְרְפן קּוֶמען  ער אּוְנז  ָאּבֶ נֹות  ַמּתָ

נֹות. ִדי גּוֶטע ַמּתָ

ִווי  נֹות  ַמּתָ עֶסעֶרע  ּבֶ ַאַסאְך  אּוְנז  ט  ִגיּבְ ֶער  ַנְפָּתִלי: 

עַרייֶען אּון... ַנאׁשֶ

ָזאל  ַטאֶטע  ַדיין  ַפאר  ָזאְגט  טּון.  ׁשּוָבה  ּתְ ֵגיי  ִאיְך  ַזְלָמן: 

יקּון  ּתִ ַא  ָזאְגן  ַאַריין  לֹויף  ִאיְך  ִמינּוט.  ֶצען  ָנאְך  ַוואְרְטן 

ָלִלי...        ַנְפָּתִלי: ִאיְך ֵגיי ִמיט ִדיר.. ַהּכְ

ִמיט  ֲעזֹב  ּתַ 'ָעזֹוב  ֶדעם  ַזיין  ְמַקֵיים  ֶגעָוואְלט  ָהאט  ִלי  ַנְפּתָ
ער 'ִעּמֹו', ַזְלִמי פּון ַזיין ַזייט ַדאְרף אֹויְך צּוֵלייְגן ַא  ַזְלִמי, ָאּבֶ
י ָהאט ֶגעָזאְגט: "ִאיְך  ֵלייֶצע אּון ִזיְך ָלאְזן ֶהעְלְפן. ֶדער ֶרּבִ ּפְ
ָאן ַאייְך ֶקען ִניְׁשט, אּון ַאייְך ָאן ִמיר ֶקעֶנען אֹויְך ִניְׁשט", 

ַזייֶנע  אּון  י'ן  ֶרּבִ צּום  ֶטעְלן  צּוׁשְ ִזיְך  ֶוועְלן  ִמיר  ַאז  'ִעּמֹו' 
ֲעזֹב', ֶער  יק ַאייְנַהאְלְטן ֶדעם 'ָעזֹוב ּתַ ֵעצֹות, ֶוועט ֶדער ַצּדִ
נֹות אֹויף ֶדער ֶוועְלט  ן ֵפייֶנע ֶלעְכִטיֶגע ַמּתָ ֶוועט אּוְנז ֶגעּבְ

אּון אֹויף ֶיעֶנער ֶוועְלט.
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ֶדער ֶרִּבי ָזאְגט ַאז ֶמען ַדאְרף ִזיְך ַמאְכן ַא ַצייט צּו 

ֶרעְדן צּום אֹויֶּבעְרשְְׁטן. ִּבְׁשַעת ֶמען ַמאְכט ִהְתּבֹוְדדּות 

ֶמעג ֶמען ָהאְּבן ַא ֶצעְּבָראְכן ַהאְרץ אּון ִזיְך אֹויְסֵווייֶנען, 

ָאֶּבער ְּבֶמֶׁשְך ֶדעם ַגאְנְצן ָטאג ַדאְרף ֶמען ַזיין ֵזייֶער 

ְפֵרייִליְך, ִּבְפָרט ַאז ֶעס קּוְמט ׁשֹוין חֶֹדׁש ֲאָדר א', ֶדעם 

ַׁשָּבת ֶּבעְנְטְׁשט ֶמען ׁשֹוין ַאָּדר ַא' ַדאְרף ֶמען ִזיֶכער 

ָגאר ְפֵרייִליְך אּון לּוְסִטיג ַזיין.

ִאין  ִווי  ַאזֹוי  ַאז  ֶהעְלְפן  ָזאל  אֹויֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 

ֶזֶרׁש  אּון  ָהָמן  ַוְׁשִּתי,  אּון  ֲאַחְׁשֵורֹוׁש  פּון  ַצייְטן  ִדי 

ִמיט ַזיין ַגאְנֶצע ֶגעֵמייְנֶדע ֶוועְלֶכע ָהאְּבן ֶגעָוואְלט 
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 אויף ספורי מעשיות בחינה
מבעל תפילה –( 7די צוועלעפטע מעשה )

 פון וועלכע כתה זענען געווען די מענטשן פון גבור? .א
  פון די כתה וואס האבן געזאגט אז דער עיקר איז

 רציחה
  פון די כתה וואס האבן געזאגט אז דער עיקר איז צו

 גרויסן די איברים
 ביידע תשובות זענען ריכטיג 

זכות: פארוואס גייט דער גבור און זיינע מענטשן  שאלת .ב
 אייננעמען די וועלט?

 ווייל ער וויל אז די וועלט זאל זיין אונטער אים 
  ווייל ער וויל ווייזן פאר די וועלט זיין שטארקייט 
 ווייל ער וויל טרעפן דער מלך און זיינע מענטשן 

 פארוואס האבן די בעל תפלה און גבור געוויינט און זיך .ג
 געפריידט ווען זיי האבן זיך באגעגנט?

 און  ,זיי האבן זיך געפריידט אז זיי האבן זיך געטראפן
 געוויינט אויף די אנדערע לייט פונעם מלך

  זיי האבן זיך געפריידט אויף די אנדערע לייט פונעם
 און געוויינט אז זיי האבן זיך געטראפן ,מלך

  און  ,מלךא זיי האבן זיך געפריידט אז דער גבור איז
געוויינט ווייל די מדינה של עשירות האבן זיך נאכנישט 

 מכניע געווען
האבן דער גבור און בעל תפלה געטראפן דער מלך און זיינע  .ד

 לייט?
  זיי זענען אריבער יעדעם'ס פלאץ און זיך מיט זיי

 געטראפן
  זיי האבן בכלל נישט געקענט כאפן וואו זייערע פלעצער

 זענען
 י פלעצער וואו זיי האבן זיי זענען אריבער ד

אבער זיי האבן זיי  ,נען זייעפארשטאנען אז דארטן ז
 נישט געקענט טרעפן

 ביי וועמען איז דער גבור נישט אריבער? .ה
 ביי די פלאץ פונעם קעניג 
 ביי די פלאץ פונעם בעל תפלה 
 ער איז אריבער יעדעם'ס פלאץ 

 ביי וועמען איז דער בעל תפילה נישט אריבער? .ו
 פונעם קעניג ביי די פלאץ 
 ביי די פלאץ פונעם גבור 
 ער איז אריבער יעדעם'ס פלאץ 

וויאזוי האט דער בעל תפלה פארשטאנען וואו דער קעניג  .ז
 איז ?
 ער האט נישט געוואוסט וואו דער קעניג איז 
 דורך די שטול פונעם קעניג 
 דורך די קרוין פונעם קעניג 

ה איז וויאזוי האט דער בעל תפלה פארשטאנען וואו די מלכ .ח
? 
  ער האט געזען די קרוין פון קעניג האט ער פארשטאנען

 דארטןאז די מלכה איז 
  ער איז אריבער א ים פון בלוט האט ער פארשטאנען אז

 דאס איז פון די טרערן פון די מלכה

  ער איז אריבער א ים פון מילך האט ער פארשטאנען אז
 דא איז די מלכה

וויאזוי האט דער בעל תפלה פארשטאנען וואו די בת מלכה  .ט
 איז ?
  ער איז אריבער א ים פון בלוט האט ער פארשטאנען אז

 דאס איז פון די טרערן פון די בת מלכה
  ער איז אריבער א ים פון מילך האט ער פארשטאנען אז

 דא איז די בת מלכה
  ער איז אריבער די פלאץ פונעם גבור האט ער

 אז זיין ווייב די בת מלכה איז דארטן פארשטאנען
וויאזוי האט דער בעל תפלה פארשטאנען וואו דאס קינד  .י

 איז ?
 ער האט געזעהן די גאלדענע האר 
                                ער איז אריבער א ים פון מילך 
  ער איז אריבער די פלאץ פונעם גבור האט ער

 פארשטאנען אז זיין קינד איז אויך דארטן
וויאזוי האט דער בעל תפלה פארשטאנען וואו דער מליץ  .יא

 איז ?
  ער איז אריבער א ים פון בלוט האט ער פארשטאנען אז

 דאס איז פון די טרערן פון דעם מליץ
  ער איז אריבער א ים פון וויין האט ער פארשטאנען אז

 דאס איז פון די רייד פון דעם מליץ
 ביידע תשובות זענען ריכטיג 

ט דער בעל תפלה פארשטאנען וואו דער חכם איז וויאזוי הא .יב
? 
 ער האט געזען די יד פונעם מלך 
  ער האט געזעהן א שטיין וואס אויף דעם איז

 אויסגעקריצט די געשטאלט פון דעם יד
 ער האט נישט געוואוסט וואו דער חכם איז 

וויאזוי האט דער בעל תפלה פארשטאנען וואו דער ממונה  .יג
 על האוצרות איז ?

 און די  –קרידענצן  -די גאלדענע טישעלעך  דורך
 אוצרות פון מלך

 דורך די גאלדענע האר 
 ביידע תשובות זענען ריכטיג 

האבן דער בעל תפלה און גבור גענומען פון די האר פון דאס  .יד
 קינד?
 דער בעל תפלה זיבן דער גבור גארנישט 
 דער גבור צוויי דער בעל תפלה זיבן 
  גארנישטדער גבור זיבן דער בעל תפלה 

 וועלכע זאך פון גבור האט דער בעל תפילה געזען? .טו
 די שווערד 
 די בויגן 
 ביידע תשובות זענען ריכטיג 

וואס זאגט דער גבור וויאזוי גייט מען ארויס פון תאות  .טז
 ממון?
 מען קען בכלל נישט ארויס גיין 
 דורך די וועג וואס איז צום שווערד 
 ס גייןמיט זייערע אייגענע כוחות וועלן זיי ארוי 

 מיט אסאך הצלחה!!!

ִּבְזכּות  אּון  ִיְׂשָרֵאל,  ְּכַלל  ְוָׁשלֹום  ַחס  ַפאְרֶלעְנְדן 

ָהאְּבן  ֶוועְלֶכע  ַהַּמְלָּכה  ֶאְסֵּתר  אּון  ַהַּצִּדיק  ָמְרְּדַכי 

ַאַרייְנֶגעְּבֶרעְנְגט ִאין ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל ִהְרהּוֵרי ְּתׁשּוָבה, 

צּום  צּוִריְקֶגעֶקעְרט  ִזיְך  ָהאְּבן  ִיְׂשָרֵאל  ְּכַלל  אּון 

ַוְׁשִּתי,  הּוא'.  'ְוַנֲהפֹוְך  ַא  ֶגעָוואְרן  ִאיז  ַּבאֶׁשעֶפער, 

ָהָמן ִמיט ַזייֶנע ָּבִנים ֶזעֶנען ַפאְרְׁשִניְטן ֶגעָוואְרן.

אּון  ׂשֹוְנִאים  ַאֶלע  ֶוועְלן  ַהֶּזה  ִּבְזַמן  אֹויְך  ַאזֹוי 

ְמַקְטְרִגים ֶוועְרן ַאׁש אּון ָּפאֶרעך, ִּבְזכּות ִדי ַצִּדיֵקי 

ַדאֶוועֶנען אּון  ְמַחֵּזק צּו  ֶזעֶנען אּוְנז  ֶוועְלֶכע  ֱאֶמת 

ֲאֶׁשר  הּוא  'ְוַנֲהפֹוְך  ַזיין.  ְמַייֵאׁש  ִניְׁשט  ָחִליָלה  ִזיְך 

ִיְׁשְלטּו ַהְיהּוִדים ֵהָּמה ְּבׂשֹוְנֵאיֶהם' ָאֵמן ְוָאֵמן.

דער  
ריינער קוואל


