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ת ַפאר ַאֶלע ַטייֶעֶרע ִקיְנֶדער ּבָ ַא גּוְטן ֶלעְכִטיְגן ׁשַ
ֶעס  ֶוועְגן,  ֵנייֶטע  ַפאְרׁשְ ִדי  אֹויף  ָוואְגן  ַא  ִזיְך  ט  ֶלעּפְ ׁשְ

ַגאְסן,  ִדי  אֹויף  ֶקעְלט  ֶרעְקִליֶכע  ׁשְ ַא  ֶיעְצט  ט  ֶהעְרׁשְ

ֶווער. וואּו  ֶיעֶדע ְקֵלייֶנע ְטִריט קּוְמט ָאן אּוְמֶגעהֹויֶער ׁשְ

ַאִהין ָפאְרט ֶדער ָוואְגן? ֶוועְרט ִזיְצט ָדאְרט ִאיֶנעֵווייִניג?

ֶמעְדֶוועִדיְווֶקע,  ַקיין  ָאְנצּוקּוֶמען  ִציְלט  ָוואְגן  ֶדער 

ט ַקיין ַאְנֶדעֶרער ִווי ר' ָנָתן פּון ֶנעִמירֹוב!  ָדאְרט ִזיְצט ִניׁשְ

י'ן ָוואס  ְלִמיד פּון ֶרּבִ אַקאְנֶטער ר' ָנָתן ֶדער ּתַ אּוְנֶזער ּבַ

ער ָדאס  ָטאט ֶנעִמירֹוב, ָאּבֶ ָהאט ַדאן ֶגעוואֹויְנט ִאין ׁשְ

ַראְכט ַזייֶנע ּפּוִרים ֶטעג ִאין  י ַפאְרּבְ אְלד ֶדער ֶרּבִ ָיאר ִוויּבַ

ֵטייט ֶמען ַאֵליין ַאז ר' ָנָתן ֶדער  ָטאט, ַפאְרׁשְ ָאט ֶדעם ׁשְ

י'ן. יים ֶרּבִ ְלִמיד ִוויל ַזיין ּפּוִרים ּבַ ּתַ

ְצֵוויי  צּו  ָנאְנט  ֶוועְגן  ִדי  אֹויף  ַארּוְמַוואְלֶגעְרן  ִזיְך  ָנאְכן 

ר  ֶאְסּתֵ ֲעִנית  ּתַ ָאְנֶגעקּוֶמען  ֶעְנְדִליְך  ָנָתן  ר'  ִאיז  ָוואְכן, 

ה ֵלייֶנען – ִאין ַא ֶדעְרְפל  ַפאְרַנאְכטס – ַהאְרט ַפאר ְמִגּלָ

 - ֶמעְדֶוועִדיְווֶקע  פּון  ַווייט  ֵמייל  ְצֶוועֶלעף  ִאיז  ָוואס 

ָדאְרט וואּו ֶדער 

ִזיְך  ֶגעִפיְנט  י  ֶרּבִ

ְטָראץ  ֶיעְצט. 

עְנֶקעִניׁש  ָדאס ּבֶ

צּו  ָנָתן  ר'  פּון 

ֶהעְרן  ֶקעֶנען 

ֵלייֶנען  ה  ְמִגּלָ

י'ן ָהאט ִזיְך ר' ָנָתן ֶגעָלאְזט ִפיְרן ִווי ַאזֹוי  פּון ֵהייִליְגן ֶרּבִ

עֶפער ִפיְרט ִאים, אּון ִזיְך ֶגעְטֵרייְסט ַאז ָפאְרט  אׁשֶ ֶדער ּבַ

ָטאט ֶמעְדֶוועִדיְווֶקע. ִאיז ֶער ׁשֹוין ֵזייֶער ָנאְנט צּום ׁשְ

י'ְנס  אֶגעְגְנט ֵאייֶנעם פּון ֶדעם ֶרּבִ ִאיֶנעם ָדאְרף ָהאט ֶער ּבַ

ִאיְנֵאייֶנעם  ֶזעֶנען  ְצֵוויי  ִדי  יּוְדל.  ר'  ְלִמיִדים,  ּתַ ְגרֹויֶסע 

ַאַריין ִאיֶנעם ָנאְנְטן ֶדעְרְפל, ִדי ִאיְדן פּוֶנעם ָדאְרף ָהאּב 

ן ְמָצֵרף  ַטאְרק ֶגעְפֵרייט צּו ִדי ֶגעְסט ֶוועְלֶכע ָהאּבְ ִזיְך ׁשְ

ה ִמיט ִמְנָין. ֶגעֶווען צּום ִמְנָין צּו ֶקעֶנען ֶהעְרן ִדי ְמִגּלָ

דער  
ריינער קוואל

ה ָהאט ר' ָנָתן ֵזייֶער ֶגעָוואְלט  ף ָנאְכן ֶהעְרן ִדי ְמִגּלָ יּכֶ ּתֵ

ער קֹוֶדם ֶגעֶזעְצט  ָפאְרֶזעְצן ַזיין ְנִסיָעה, ֶער ָהאט ִזיְך ָאּבֶ

עְטן  צּום ְסעּוַדת ּפּוִרים אּון ֶדעְרָנאְך ָהאט ר' ָנָתן ִזיְך ֶגעּבֶ

ַעל  ֶטעְלן ַא ּבַ ֶטעְטל ֵזיי ָזאְלן ִאים צּוׁשְ צּו ִדי ִאיְדן פּון ׁשְ

ַקיין  צּוְטָראְגן  ֶנעֶלער  ׁשְ ִווי  ִאים  ָזאל  ֶוועְלֶכער  ֲעָגָלה 

ֶמעְדֶוועִדיְווֶקע, ַווייל ר' ָנָתן ָהאט ֶגעָוואְלט ָאְנקּוֶמען ִווי 

י'ן! ֲאִפילּו אֹויּב ֶער  ְפִריֶער ֶזען ִדי צּוָרה פּון ֵהייִליְגן ֶרּבִ

ֶוועט ָאְנקּוֶמען ָנאְך ֲחצֹות, ֶוועט ֶער ָכאְטׁש ַזיין אּוְנֶטעְרן 

י'ן. אְטן פּון ֵהייִליְגן ֶרּבִ ׁשָ

ֶטעְלט  ן ִאים ֶגעְרן צּוֶגעׁשְ ִדי ַאייְנוואֹויֶנער פּון ֶדעְרְפל ָהאּבְ

ִזיְך ַארֹויְסֶגעָלאְזט  ָנָתן ָהאט  ָוואְגן אּון ר'  ַא ֶפעְרד אּון 

ֶנעֶלער.  ט ִדי ֶפעְרד ִווי ׁשְ ַעל ֲעָגָלה ְטַרייּבְ ִאין ֶוועג. ֶדער ּבַ

ִזיְך  ָנָתן  ר'  ׁשֹוין  ָהאט  ַנאְכט,  ִאיְנִמיְטן  ֶעְנְדִליְך  ֶעְנְדִליְך 

ִאיז  ָטאט  ׁשְ ַגאְנֶצע  ִדי  ֶמעְדֶוועִדיְווֶקע.  ִאין  ֶדעְרֶזען 

ָלאף, ַאֶלע ָהאֶטעְלן  ֶגעֶווען ַאייְנֶגעִהיְלט ִאין ַא ִטיֶפע ׁשְ

ָנָתן  ר'  ַפאְרַמאְכט.  ֶגעֶווען  ׁשֹוין  ֶזעֶנען  ַאְכַסְנֶיה'ס  אּון 

ִמיט  ֵטייט  ׁשְ ֶער  ֶקעְרן...  צּו  ִזיְך  ַאִהין  ִווי  ט  ִניׁשְ ֵווייְסט 

עֶוועט ַא ְפָראְסִטיֶגע  עק אֹויְפן ַגאס, ֶעס ּבּוְדׁשֶ ַזיין ֶגעּפֶ

ׁשּול,'  ַא  זּוְכן  ֵגיין  ֶוועל  'ִאיְך  ֶמען?  ֵגייט  וואּו  ֶקעְלט. 

ִדי  ן  ְצִוויׁשְ ַארּום  ִזיְך  ְדֵרייט  ֶער  ִזיְך:  ָנָתן צּו  ְטַראְכט ר' 

ְנָין ָוואס ֶזעט ִאים אֹויס ִווי  אֶמעְרְקט ַא ּבִ יז ֶער ּבַ ַגאְסן ּבִ

יְרט ְדֵרייֶען ָדאס ֶהעְנְטל פּון ִטיר  רּוּבִ ַא ׁשּול. ֶווען ֶער ּפְ

אְרט פּון ִאיֶנעֵווייִניג,  ּפַ אֶמעְרְקט ֶער ַאז ֶעס ִאיז ַפאְרׁשְ ּבַ

ֵאייֶנער ֶגעִפיְנט ִזיְך ִאין ׁשּול!

ט ִאין ִטיר ַאזֹוי  ט אֹויְפן ִטיר.   "ֶווער ְקַלאּפְ ר' ָנָתן ְקַלאּפְ

ייַנאְכט?" ֶהעְרט ִזיְך ַא קֹול פּון ִאיֶנעֵווייִניג. עט ּבַ ּפֶ ׁשְ

ָנָתן  ר'  ֶעְנְטֶפעְרט  ֶוועג"  ַווייְטן  ַא  פּון  קּום  ִאיְך  ִאיד,  "ַא 

ם טֹוב ֶוועְלֶכער ֶגעִפיְנט  ַעל ׁשֵ "ִאיְך זּוך ֶדעם ֵאייִניְקל פּון ּבַ

ָטאט צּו ֲחתּוָנה ַמאְכן ַזיין ָטאְכֶטער." ִזיְך ָדא ִאין ׁשְ
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אּון ֶמען ֵגייט ִזיְך ַאֶוועק? ָדאְרט אֹויף ֶיעֶנעם ֶוועְלט 

ְקׁשֹוט?!  ָעְלָמא ּדִ ֶוועט ִאיר אֹויְך ַאזֹוי טּון – ָדאְרְטן ּבְ

עְרָלאְזן ַאֵליין – ַפאר ַאייְך ֶוועט  ִאיר ֶוועט ִמיר ִאיּבֶ

ן ֵעֶדן' אּון ִמיר ֶוועט  ן ָדאְרְטן ַא ְגרֹויְסן 'ּגַ ֶמען ֶגעּבְ

ָלאְזן?!" ִאיר ָאּפְ

ן ַאייְנֶגעֶזען ַאז ר' ֵלייּב ִאיז ֶגעֶרעְכט,  ִדי ֲחֵבִרים ָהאּבְ

ֵזיי  ן  ָהאּבְ ַאֵליין!!  ַחֶבר  ַא  ָלאְזן  ט  ִניׁשְ ֶקען  ֶמען 

ִרית' ַא ּבּוְנד, ַאז  ִריתּות ּבְ ן ִזיְך ַא 'ּכְ ֶגעַמאְכט ְצִוויׁשְ

ִזיְך  אֹויְך  ֶוועְלט  ֶיעֶנער  אֹויף  ָדאְרְטן  ִזיְך  ֶוועְלן  ֵזיי 

ַהאְלְטן ִאיְנֵאייֶנעם!

אּון  ה  ַמֲעׂשֶ ִדי  ַפאְרֵצייְלט  ָהאט  ז"ל  ִיְצָחק  ֵלִוי  ר' 

ֶדער  ָוואס  אּוְנז  ֶדעְרַמאְנט  "ָדאס  אֹויְסֶגעִפיְרט: 

ן  ִזיּבְ ִדי  פּון  ה  ַמֲעׂשֶ ִדי  ִאין  ֶרעְדט  י  ֶרּבִ

יי ֶדעם ִפיְפְטן ָטאג.  ַאז ֶעס  עְטֶלעְרס ּבַ ּבֶ

ֲענּוג פּון ֶדעם  ִאיז ֶגעֶווען ַא ּבֹוים, ֶדער ּתַ

י ָדאְרְטן - ֶקען ֶמען  ּבֹוים - ָזאְגט ֶדער ֶרּבִ

ֲענּוג  ּתַ ָוואְסַפאַרא  אֹויְסָמאְלן  ט  ָגאְרִניׁשְ

ן  ָדאְרְטן ִאיז ָדא! אּוְנֶטער ֶדעם ּבֹוים ֶלעּבְ

ט ָדא!  אְדן ִניׁשְ לֹום, ָדאְרְטן ִאיז ַקיין ׁשּום ׁשָ ׁשָ ַאֶלע ּבְ

ן  ט ַאֶלע ֲחֵבִרים ָהאּבְ אְלד ַאז ִניׁשְ ָנאר ָוואס ֶדען? ִוויּבַ

ַוואְרְטן   - ּבֹוים  פּוֶנעם  ִמּדֹות  ִדי  ֶדעְרְגַרייְכט  ׁשֹוין 

ֵזיי צּו!!

ן ֵזיי ִאיז ִגיֶווען  י ַפאְרֵצייְלט ָדאְרט: "ְצִוויׁשְ ֶדער ֶרּבִ

ַאֶלע  ִזיְך  ין  ָהאּבִ ה  יּתָ ּכִ ִדי   - ַאְחדּות  ְגרֹויס  ַא  ֵזייֶער 

עַהאְלְטן  ֵגֶ ֵזייֶער  ִזיְך  ין  ָהאּבִ ֵזיי  אּון  ֶגעַהאט  ִליּב 

ֵטייְלן  ט ֶגעָוואְלט ָאּפְ ין ֵזיי ִזיְך ִניׁשְ ִאיְנֵאייֶנעם, ָהאּבִ

ֵאייְנס פּון ֶדעם ַאְנֶדעְרן."

ִאין  ֵזיי  טּוֶען  'ָוואס  ָזאְגן:  ַלייט  אּוְנֶזעֶרע  ְפֶלעְגט 

אּון  ׁשּוט  ּפָ ִזיְצן  ם  ְסּתַ ַוואְרְטן?  ֵזיי  ָוואס  ַצייט  ֶדער 

טּוֶען  ָוואס  אן'?  'ּבַ ֶדער  אֹויף  ַוואְרט  ֶמען  ַוואְרְטן? 

ֵזיי ֶדעְרַווייל ָוואס ֵזיי ַוואְרְטן?! מּוז ֶמען ָדאְך ָזאְגן 

יג ַאֶלע ֵגייֶען צּום ּבֹוים ִאיז אֹויְך ַא ִחילּוק.  ַאז ָכאְטׁשִ

עְנֶקעְכְטץ, ֵגייט  ָוואס ֵאייֶנער ָהאט ִאין ִזיְך ֶמעֶרער ּבֶ

ֶער ַאְנֶדעְרׁש צּו צּום ּבֹוים!'"

ֵאייֶנער ַאֵליין

ִאין  ּפּוִרים  אִציר  ּפַ ׁשְ ַא  ן  ַכאּפְ ָלאִמיר  ִקיְנֶדער 

טּוּב פּון ר' ֶסעְנֶדער ְטָראִוויֶצער. ְטָראִוויץ ִאין ׁשְ

רּוֶדער  ִדי ֵהייִליֶגע ַחּבּוָרה פּון ר' ֶסעְנֶדער ִמיט ַזיין ּבְ

ר' ֵלייּב אּון ָנאְך ֶעְטִליֶכע ֲחֵבִרים ֶזעֶנען ִזיְך ֶיעְצט 

ַראֶווען ִאיְנֵאייֶנעם ֶדעם ְסעּוַדת  ַצאְמֶגעקּוֶמען צּו ּפְ

ּפּוִרים. ֶווען אּוְנֶזעֶרע ַלייט ְטֶרעְפן ִזיְך ּפּוִרים, ַאה!! 

עֶפער  אׁשֶ ַרייט צּום ּבַ ִאיז ָדאס ֶגעַוואְלִדיג!! ֶמען ׁשְ

ִמיט  ׁשּוָבה  ּתְ טּוט  ֶמען  ַהאְרץ.  פּון  ִטיֶפעִניׁש  פּון 

י'ן ִגיְסט ִזיְך  ְמָחה אּון ֶגעֵוויין. ִדי ִדיּבּוִרים פּון ֶרּבִ ׂשִ

ֶמען  ָוואס  ֵוויין  ִדי  פּון  ֶמער  ַאַסאְך  ַאַסאְך  ַארֹויס 

ָהאט ִזיְך ָאְנֶגעְטִריְנְקן, ְגַלייְך ֶדעְרָנאְך ִאיז ַאַווְדַאי 

ן ִזיְך ִדי ִפיס אּון  ֵאָלה ַאז ֶעס ֵהייּבְ ט ַקיין ׁשְ ִניׁשְ

ֶמען ֵגייט ַארֹויס ִאין ַא ְפֵרייִליֶכער ַטאְנץ.

טּוּב  ׁשְ ִאין  יְלד  ּבִ ָדאס  ֶיעְצט  ִאיז  ָדאס  ַטאֶקע 

פּון ר' ֶסעְנֶדער. ָדאְרט ִאיז ֶגעֶווען ַאייְנֶגעִפיְרט 

ַטאְנְצן.  ַאַסאְך  ֵזייֶער  ֶמען  ְפֶלעְגט  ּפּוִרים  ַאז 

ֵטייט ִזיְך ַאז פּון ַאזֹויִפיל ַטאְנְצן ִאיז ר' ֵלייּב  ַפאְרׁשְ

ַאִניֶדער ֶגעַפאְלן צּו ֶדער ֶעְרד אּון ֶגעַפאְלן ִאין ַא 

ָלאף. ִטיֶפער ׁשְ

ִדי  ִמיט  ַזיין  יְך  ַמְמׁשִ ער  ָאּבֶ ִוויְלן  ֲחֵבִרים  ִדי 

אֹויְסֶגעצֹויְגן  ֵאייֶנער  ִליְגט  ָדא  ער  ָאּבֶ ִרּקּוִדים, 

ט  ִניׁשְ ַאזֹוי  ֶקען  ֶמען  ּכֹוְר'ט,  ַפאְר'ׁשִ ִאיְנַגאְנְצן 

ִליְגן  ֶגעָלאְזט  ִאים  ֲחֵבִרים  ִדי  ן  ָהאּבְ ַזיין.  יְך  ַמְמׁשִ

צּו  ִציֶמער  ַאְנֶדעְרן  ַאן  ִאין  ַאַרייְנֶגעַגאְנֶגען  אּון 

ן  ִליּבְ ֶגעּבְ ִאיז  ֵלייּב  ר'  ַטאְנְצן.  ִמיְטן  ַזיין  יְך  ַמְמׁשִ

ְטן ִציֶמער ַאֵלייְנס אֹויף ֶדער ֶעְרד  ִליְגן ִאיֶנעם ֶעְרׁשְ

ָלאף. ַאייְנֶגעִזיְנֶקען ִאין ָגאר ַא ִטיְפן ׁשְ

ֵוויין  ִדי  אּון  ַצייט  ִטיק  ׁשְ ַא  ער  ַאִריּבֶ ִאיז  ֶעס  ֶווען 

ֵלייּב  ר'   - ט  אֹויְסֶגעֶוועּפְ יְסל  ַאּבִ ׁשֹוין  ִזיְך  ָהאט 

ָאן  ִציֶמער  ִאין  ַאֵליין  ִזיְך  ֶזעט  ִזיְך אּון  ֶדעְרֶוועְקט 

אּון  ִציֶמער  ַאְנֶדעְרן  ִאין  ַאַריין  ֶער  לֹויְפט  ֲחֵבִרים, 

ַרייט אֹויס: "ָדאס ִאיז ֲחֵבִרים? ִאיר ָלאְזט ִמיר ִליְגן  ׁשְ
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ַאָּפאר ָוואְכן צּוִריק ֶווען ִאיְך ִּבין ֶגעֶווען אֹויְפן ֶוועג 

צּום ָּבאס ְסַטאְנִצֶיע צּו ָפאְרן ִאין ֵחֶדר, ָהאּב ִאיְך ֵזייֶער 

ְׁשַטאְרק ֶגעֶּבעְטן ֶדעם אֹויֶּבעְרְשְׁטן ַאז ִאיְך ָזאל ֶקעֶנען 

ַכאְּפן ִדי ָּבאס פּון ַאְכט ַאֵזייֶגער ֶווען ֶּבֱאֶמת ָהאּב ִאיְך 

גּוט ֶגעוואּוְסט ַאז ֶיעְצט ִאיז ׁשֹוין 7:59 אּון ֶדער ֶוועג ִּביְז'ן 

ָּבאס ְסַטאְנִצֶיע ֶנעְמט ְּבֵעֶרְך ְדַריי ִמינּוט, אּון ִאיְך ֶקען 

ָדאס ׁשֹוין ִניְׁשט ָאְנָיאְגן, ָאֶּבער ִאיְך ָהאּב ֵזייֶער ְׁשַטאְרק 

ֶגעֶּבעְטן ֶדעם אֹויֶּבעְרְשְׁטן ַאז ִאיְך ָזאל ָיא ֶקעֶנען ַכאְּפן 

ֶדעם ָּבאס, ַווייל ִאיְך ִוויל קּוֶמען ְפִרי ִאין ֵחֶדר אּון ֶער 

ָזאל ִמיר ַמאְכן ַא ֵנס.

ַאזֹוי קּום ִאיְך ָאן צּום ְסַטאְנִצֶיע אּון ִאיְך ֶזע ִווי ֶדער 

אֹויָטאּבּוס ְׁשֵטייט אּון ַוואְרט אֹויף ֵאייֶנעם, ֶאְפָׁשר אֹויף 

ִאיְך  ָוואס  ֶדעְרַווייל  אּון  ֶגעְטַראְכט!  ִאיְך  ָהאּב  ָמִׁשיַח? 

ְׁשֶלעּפ ִמיְך ַארֹויף ֶדעם ַּבאְרג ִּביְזן ָּבאס ְסַטאְנִצֶיע, ֶזע 

ֵזיי  ַוואְרְטן  )ָנאְרַמאל  ַאְלץ...  ָנאְך  ַוואְרט  ֶער  ִווי  ִאיְך 

ִניְׁשט ַקיין ֵאיין ִמינּוט ִאיְּבִריג... ֵזיי ְפִליֶען ְגַלייְך ַאֶוועק( 

צּו  ְּכֵדי  ְׁשֶנעֶלער  ַאִּביְסל  ֵגיין  ֶדעְרַווייל  ִזיְך  ֶנעם  ִאיְך 

ֵגיין ֶּבעט ִאיְך  ְּבַׁשַעְת'ן  ֶווען  ָאְנָיאְגן ֶדעם ָּבאס,  ֶקעֶנען 

ֶדעם אֹויֶּבעְרְשְׁטן ְׁשִטיל ַאז ִאיְך ָזאל ִאים ַכאְּפן אּון ִניְׁשט 

ַדאְרְפן ְׁשֶּפעִטיְגן.

ֶגעלֹויְּבט ֶדער ַּבאֶׁשעֶפער ֶדער ָּבאס ָהאט ֶגעַוואְרט ָנאר 

אֹויף ִמיר... ֶדער ָּבאס ִאיז ֶגעְׁשַטאֶנען ַּביים ְסַטאְנִצֶיע ְּבֵעֶרְך 

ָהאט  ֶער  ַווייל  ֱאִליֶמֶלְך  אֹויף  ֶגעַוואְרט  אּון  ִמינּוט  ְצֵוויי 

ֶגעֶּבעְטן ֶדעם אֹויֶּבעְרשְְׁטן! ֶזעט ֶמען פּון ָדא ִווי ְגרֹויס אּון 

ָחׁשּוב ִאיז ֶיעֶדע ְּתִפָּלה פּון ֶיעְדן ָּפׁשּוֶטער ִאיד, ַאז ַא ַגאְנֶצע 

ָּבאס ָהאט ֶגעַדאְרְפט ַוואְרְטן ֶוועְגן ַא ְּתִפָּלה פּון ַא ִקיְנד!!!  

ֱאִליֶמֶלְך.    

ִמירֹון  ִאין  ַׁשָּבת  ַא  ֶלעְצְטְנס  ֶגעֶווען  ִּבין  ִאיְך 

אּון  ִסּדּור  ַא  ֶגענּוֶמען  ִאיְך  ָהאּב  ַדאֶוועֶנען  ַּביים 

ָזאל  ִאיְך  ְסֶטעְנֶדער  ַא  אֹויף  ַארֹויְפֶגעֵלייְגט  ֶעס 

ֶקעֶנען ַדאֶוועֶנען ֶגעְׁשַמאק. ָאֶּבער ֶדער ִסּדּור ִאיז 

ַאָראְּפֶגעַפאְלן, ִאיְך ֵהייּב ֶעס צּוִריק אֹויף אּון ִאיְך 

ֶדער  ִוויֶדער...  ָאֶּבער  ְסֶטעְנֶדער,  אֹויְפן  ֶעס  ֵלייְגן 

ִסּדּור ַפאְלט ָנאְכַאָמאל ַאָראּפ, אּון ָנאְכַאָמאל ֵלייג 

ִאיְך ֶעס צּוִריק.

ִאיְך  ֶקען  ָוואס  ְטַראְכט,  ַא  ִמיר  צּו  ֶגעּב  ִאיְך 

ַאָראְּפֶלעְרֶנען פּון ֶדעם ֶגעֶׁשעֶעִניש?

ַאז ַא ַסְך ָמאל ֶקען ִזיְך ַמאְכן ַאז ַא ִאיְנְגל ַפאְלט 

אֹויְפִפיְרן  ִזיְך  ִוויל  ֶער  ִאיִדיְׁשֵקייט,  ִאין  ַאָראּפ 

ֶעְרִליְך ָאֶּבער ֶער ַפאְלט, ֶער ִוויל ָאְּפִהיְטן ַזיין מֹויל 

אּון ֶרעְדן ָנאר ֵׁשייֶנע ֶוועְרֶטער, ָאֶּבער ֶעס ְגִליְטְׁשט 

ִזיְך ַארֹויס ַא אּוְמֵרייֶנע ָוואְרט, ֶער 

ְגַלייְך  ָאֶּבער  ֶצעְּבָראְכן,  ֶוועְרט 

ַּבאֵנייט  ִזיְך אֹויף אּון  ֶער  ֵהייְּבט 

ָוואס  ֶגעֶׁשעט...  ִוויֶדער  אּון  ִזיְך, 

ֶעס ָזאל ִניְׁשט ֶגעֶׁשען.

אּוְנז  ֶלעְרְנט  ֶרִּבי  ֶדער  ָאֶּבער 

ִוויֶדער "ֵהייּב ִזיְך אֹויף" ֵהייּב ָאן 

פּון ֶיעְצט".

ֶדעם  פּון  ַארֹויְסֶגעֶלעְרְנט  ִמיר  ִאיְך  ָהאּב  ָדאס 

ַנְחָמן ִסּדּור.      

ַמיין 

 ַמֲעשֶׂה'ֶלע

 
 

באשעפער, העלף 
דער באס זאל                  

ככווארטן 
       אויף מיר..

ן ִדי  ה? ַאז ִמיר ַדאְרְפן ִאיְנִזיֶנען ָהאּבְ ַטייֶעֶרע ִקיְנֶדער ָוואס ֶלעְרֶנען ִמיר ִזיְך פּון ִדי ַמֲעׂשֶ   

ל ַזיין ַפאר ִדי ָנאְנֶטע ֲחֵבִרים אּון ַפאר ַגאְנץ  ּלֵ עִציֶעל ֶיעְצט ֶווען ֶעס קּוְמט ּפּוִרים ָזאְלן ִמיר ִמְתּפַ ֲחֵבִרים, ְסּפֶ

ְך ֶדעם  ן ָכאְטׁש ִפיֶנעף ְגרֹויֶסע ִמינּוט ֶמׁשֶ ִפּלֹות. ָלאִמיר ַארֹויְסַכאּפְ ָרֵאל ֶוועְלֶכע ֶקעֶנען ִניְצן אּוְנֶזעֶרע ּתְ ַלל ִיׂשְ ּכְ

ר ִדי  ִעּקָ יְקן ְגרֹויֶסע ְיׁשּועֹות אּון ּבְ ַרְך ָזאל אּוְנז ׁשִ ם ִיְתּבָ עְטן פּון ַהׁשֵ ָטאג ּפּוִרים אּון ִזיְך ִמְתּבֹוֵדד ַזיין אּון ּבֶ

עֶפעְר'ס ָנאֶמען אֹויף ֶדער ַגאְנֶצער ֶוועְלט. אׁשֶ ה ֶוועְרן ֶדעם ַבּ ּלָ ְגרֹויֶסע ְיׁשּוָעה, ֶעס ָזאל ִנְתּגַ
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י ָהאט ֶדעְרֵצייְלט ה ָוואס ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרּבִ ~ ִדי ְדַרייְצְנֶטע ַמֲעֶשׂ

ן צּו ֶדעְרַמאֶנען,  ָלה ָאְנִגיהֹויּבְ ן ִזיְך ָחְתן ּכַ     ָהאּבְ

ִדי ַחָסִדים ָוואס השי"ת ָהאט ִמיט ֵזיי ִגיָטאן, ַאז ֵזיי 

ן  ן ָאְנִגיהֹויּבְ ֶזעֶנען ִגיֶווען ִאין ַוואְלד. אּון ֵזיי ָהאּבְ

ֶנעְמט  ִווי  עְנְקט,  ִגיּבֶ ֵזייֶער  ן  ֵווייֶנען, אּון ָהאּבְ צּו 

ִליְנְדן,  ּבְ ֶדעם  עְטֶלער,  ּבֶ ְטן  ֶעְרׁשְ ֶדעם  ָדא  ֶמען 

רֹויט ִאין ַוואְלד.  ַראְכט ּבְ ָוואס ֶער ָהאט אּוְנז ִגיּבְ

ִליְנְדן  עְנְקט, ָנאְך ֶדעם ּבְ ן ַאזֹוי ִגיּבֶ      ִווי ֵזיי ָהאּבְ

ין ָדא.  עְטֶלער, ֶדעְרַווייל רּוְפט ֶער ִזיְך ָאן, ִאיְך ּבִ ּבֶ

ין ִגיקּוֶמען צּו ַאייְך אֹויף ֶדער ַחתּוָנה. אּון  ִאיְך ּבִ

אְנק, ַאז ִאיהר ָזאְלט  ִגיׁשַ ה  ְדָרׁשָ עְנק ַאייְך  ִאיְך ׁשֶ

ִאיְך  ָהאּב  ְפִריֶער  ָוואְרן  ִאיְך.  ִווי  ַאְלט  ַאזֹוי  ַזיין 

ן, ַאז ִאיהר ָזאְלט ַזיין ַאזֹוי  ַאייְך ָדאס ִגיוואּוְנְטׁשְ

עְנק ִאיְך ַאייְך ָדאס ָדאִזיֶגע  ַאְלט ִווי ִאיְך. ַהייְנט ׁשֶ

ָזאְלט  ִאיהר  ַאז  אְנק,  ִגיׁשַ ה  ְדָרׁשָ ְגמּוָרה  ָנה  ַמּתָ ּבְ

ַזיין ַאזֹוי ַאְלט ִווי ִאיְך.

ִאיְך  ִליְנֶדער,  ּבְ ַא  ין  ּבִ ִאיְך  ַאז  ֵמייְנט,  ִאיהר      

ִליְנד, ָנאר ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט, ְטֶרעְפט  ין ָגאר ִניט ּבְ ּבִ

ִליק  ֶהֶרף ַעִין, )ְדַהיינּו ִווי ֵאיין אֹויְגְנּבְ יי ִמיר ִניט ָאן ּכְ ּבַ

ִליְנד, ָוואְרן ֶער טּוט ָגאר  ִנים ִווי ּבְ ער ֶדעם ָהאט ֶער ַא ּפָ ִאיּבֶ

ֵקיין ׁשּום קּוק ִאין ֶדער ֶוועְלט ִניט ַאַריין. ָוואְרן ִדי ַגאְנֶצע 

ֵאיין  ִווי  ֲאִפילּו  ָאן  ִניט  ָגאר  ִאיהם  יי  ּבַ ְטֶרעְפט  ֶוועְלט 

ִניט  יי ִאיהם ָגאר  ּבַ ִזיְך  יְקט  ִגיׁשִ ער ֶדעם  ִאיּבֶ ִליק,  אֹויְגְנּבְ

ין  ֵקיין ֶזעְהן, אּון ֵקיין קּוק ִאין ֶדער ֶוועְלט(. ָוואְרן ִאיְך ּבִ

ין ָנאְך ָגאר יּוְנג, אּון ִאיְך  ּבִ ֵזייֶער ַאְלט, אּון ִאיְך 

ין  ּבִ ן, אּון  ֶלעּבְ ן צּו  ָאְנִגיהֹויּבְ ִניט  ָגאר  ָנאְך  ָהאּב 

ָפאְרט ֵזייֶער ַאְלט. אּון ִניט ִאיְך ַאֵליין ָזאג ָדאס, 

ָמה ְדרֹויף פּון ֶדעם ְגרֹויְסן  ָנאר ִאיְך ָהאּב ַא ַהְסּכָ

ה. )ָדאס  ָאְדֶלער. ִאיְך ֶוועל ַאייְך ֶדעְרֵצייְלן ַא ַמֲעׂשֶ

עְטֶלער(. ִליְנֶדער ּבֶ ֶרעט ַאְלץ ֶדער ּבְ

ַא  אֹויף  ן  ֶמעְנְטׁשְ ִגיַגאְנֶגען  ֶזעֶנען  ַאָמאל       

רּוַח  ַא  ִגיקּוֶמען  ִאיז  ַים.  ֶדעם  אֹויף  יְפן,  ׁשִ ַסאְך 

ָראְכן  טּוֶרעם ִוויְנט( אּון ָהאט צּוּבְ ְסָעָרה, )ְדַהיינּו ַא ׁשְ

ִגיָוואְרן,  ִניצֹול  ֶזעֶנען  ן  ֶמעְנְטׁשְ ִדי  אּון  יְפן.  ׁשִ ִדי 

ן ִגיקּוֶמען צּו ֵאיין טּוֶרעם, ֶזעֶנען  ֶזעֶנען ִדי ֶמעְנְטׁשְ

ן ָדאְרט  ֵזיי ַארֹויף אֹויף ֶדעם טּוֶרעם. אּון ֵזיי ָהאּבְ

אּון  ָקאֹות,  ַמׁשְ אּון  ַמֲאָכִלים,  ַאֶלעְרֵליי  ִגיפּוֶנען 

ִאיז  ֶסע  אּון  אַדאְרף.  ּבַ ֶמע  ָוואס  אּון  ים,  ַמְלּבּוׁשִ

ֲענּוִגים ָוואס ִאין  ל טּוב, אּון ַאֶלע ּתַ ָדאְרט ִגיֶווען ּכָ

ֶדער ֶוועְלט. 

ָאְנִגירּוְפן ַאז ִאיְטִליֶכער ָזאל  ִזיְך  ֵזיי  ן       ָהאּבְ

ה. ָוואס ֶער ִגיֶדעְנְקט  ֶדעְרֵצייְלן ֵאיין ַאְלֶטע ַמֲעׂשֶ

ֶער  ָוואס  ְדַהיינּו  רֹון.  ִזיּכָ ְטן  ֶעְרׁשְ ֶדעם  פּון  ָנאְך 

ן  יי ִאיהם ָאְנִגיהֹויּבְ ִגיֶדעְנְקט ִזיְנט ֶסע ָהאט ִזיְך ּבַ

יּוְנֶגע,  ַאְלֶטע אּון  ִגיֶווען  ָדאְרְטן  ִאיז  רֹון.  ִזּכָ ֶדער 

ָזְקן ָוואס  ְגֶרעְסְטן  ִגיֶווען, ֶדעם  ד  ְמַכּבֵ ָהאט ֶמען 

ְטן  ֶעְרׁשְ צּום  ָזאל  ֶער  ַאז  ֵזיי,  ן  ְצִוויׁשְ ִגיֶווען  ֶסע 

ֶדעְרֵצייְלן.

ֶעְלְצֶטער  )ְדַהיינּו ֶדער  ָאְנִגירּוְפן  ִזיְך       ָהאט ֶער 

די זיבן 
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ֶהעְרט אֹויף צּו ַזיין 
ָאִריֶמע ַלייט, ֶקעְרט ַאייְך אּום 

צּו ַאייֶעֶרע אֹוְצרֹות
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ָזְקן(, ָוואס ָזאל ִאיְך ַאייְך ֶדעְרֵצייְלן, ִאיְך ִגיֶדעְנק 

פּון  עֶלע  ֶעּפֶ ָדאס  ִניְטן  ִגיׁשְ ָאּפְ ָהאט  ֶמע  ַאז  ָנאְך, 

ַטאֶנען ָוואס  ֶדער ְצַווייג. ָהאט ֵקייֶנער ִניט ַפאְרׁשְ

ִמיר ֶסע ִאיז ָדאְרט ִגיֶווען ַחָכִמים,  ֶער ָזאְגט. לּוׁשְ

ן ֵזיי ִגיָזאְגט, ָאַווא, ָדאס ִאיז ַא ַגאְנץ ַאְלֶטע  ָהאּבְ

ֶדעם  ִגיֶווען  ד  ְמַכּבֵ ֶדעְרָנאְך  ֶמען  ָהאט  ה.  ַמֲעׂשֵ

ַאְנֶדעְרן ָזְקן, ָוואס ֶער ִאיז ִגיֶווען יּוְנֶגער פּון ֶדעם 

ְטן. ַאז ֶער ָזאל ֶדעְרֵצייְלן. ֶעְרׁשְ

     ָהאט ִזיְך ֶדער ַאְנֶדעֶרער ָאְנִגירּוְפן, ָאט ָדאס 

ֵאייֶנער  ִווי  ָלׁשֹון  ַא  )ִמיט  ה.  ַמֲעׂשֶ ַאְלֶטע  ֵאיין  ִאיז 

ה, אּון ִאיְך  ַפאְרִוויְנֶדעְרט ִזיְך(. ִאיְך ִגיֶדעְנק ִדי ַמֲעׂשֶ

ֶרעְנט.  ִגיֶדעְנק ָנאְך ַאִפילּו ַאז ָדאס ֶלעְכט ָהאט ִגיּבְ

ן ֵזיי ִזיְך ָדאְרט ָאְנִגירּוְפן, ָהאט ָדאס ִאיז ָנאְך  ָהאּבְ

ֶטער. אּון ֶסע  ה פּון ֶדער ֶעְרׁשְ ֵאיין ֶעְלֶטעֶרע ַמֲעׂשֶ

יי ֵזיי ַא ִחידּוׁש ִגיֶווען, ָוואס ֶדער ַאְנֶדעֶרער  ִאיז ּבַ

ה  ִאיז ִזיְך יּוְנֶגער, אּון ִגיֶדעְנְקט ֵאיין ֶעְלֶטעֶרע ַמֲעׂשֶ

ד ִגיֶווען  ְטן. ֶדעְרָנאְך ָהאט ֶמען ְמַכּבֵ פּון ֶדעם ֶעְרׁשְ

ֶדעם ְדִריְטן ָזְקן, ַאז ֶער ָזאל ֶדעְרֵצייְלן.

ִגיֶווען.  יּוְנֶגער  ָנאְך  ִאיז  ְדִריֶטער  ֶדער  אּון      

ָהאט ֶדער ְדִריֶטער ִזיְך ָאְנִגירּוְפן. ִאיְך ִגיֶדעְנק ָנאְך 

ְנָין  ן ֶדער ּבִ ַאִפילּו ַאז ֶסע ָהאט ִזיְך ָגאר ָאְנִגיהֹויּבְ

ן צּו  ִרי ָהאט ָגאר ָאְנִגיהֹויּבְ ּפְ ִרי ַאז ִדי  ּפְ פּון ֶדער 

ן ֵזיי ִזיְך ָאְנִגירּוְפן ָדאְרט. ָדאס  ִרי. ָהאּבְ ֶוועְרן ַא ּפְ

ה.  ִאיז ִזיְך ָנאְך ֵאיין ֶעְלֶטעֶרע ַמֲעׂשֶ

    ֶדעְרָנאְך ָהאט ִזיְך ֶדער ֶפעְרֶדער ָזְקן ָאְנִגירּוְפן, 

ָוואס ֶער ִאיז ָנאְך יּוְנֶגער ִגיֶווען. ִאיְך ִגיֶדעְנק ָנאְך 

ַאִפילּו ַאז ֶמע ָהאט ִגיִפיְרט ָדאס ֶקעְרְנְדל ֶמע ָזאל 

ִרי. ָהאט ִזיְך ֶדער ִפיְפֶטער ָאְנִגירּוְפן.  ְפַלאְנְצן ִדי ּפְ

ָוואס ֶער ִאיז ָנאְך יּוְנֶגער ִגיֶווען, ִאיְך ִגיֶדעְנק ָנאְך 

אֹויְסִגיְטַראְכט  ן  ָהאּבְ ֵזיי  ָוואס  ַחָכִמים  ִדי  ַאִפילּו 

ָדאס ֶקעְרְנְדל.

     ָהאט ִזיְך ֶדער ֶזעְקְסֶטער, ָוואס ֶער ִאיז ָנאְך 

יּוְנֶגער ִגיֶווען, ָאְנִגירּוְפן, ִאיְך ִגיֶדעְנק ָנאְך ַאִפילּו 

ִאיז  ַטַעם  ֶדער  ֵאייֶדער  ִרי,  ּפְ ֶדער  פּון  ַטַעם  ֶדעם 

עֶטער  ִזיּבֶ ֶדער  ִזיְך  ָהאט  ִרי.  ּפְ ֶדער  ִאין  ַאַריין 

ֵריַח פּון  ִגיֶדעְנק ָנאְך ַאִפילּו ֶדעם  ָאְנִגירּוְפן, ִאיְך 

ֶדער  ִאין  ַאַריין  ִאיז  ֵריַח  ֶדער  ֵאייֶדער  ִרי,  ּפְ ֶדער 

ִרי. ָהאט ִזיְך ֶדער ַאְכֶטער ָאְנִגירּוְפן, ִאיְך ִגיֶדעְנק  ּפְ

ִדי  ֵאייֶדער  ִרי,  ּפְ ֶדער  פּון  ַמְרֶאה  ִדי  ַאִפילּו  ָנאְך 

ִרי,  ַמְרֶאה ִאיז ַארֹויף אֹויף ֶדער ּפְ

ין ָנאְך ֶדעָמאְלט ִגיֶווען ָגאר ַא ִקיְנד.       אּון ִאיְך ּבִ

עְטֶלער ָוואס ֶער ֶדעְרֵצייְלט ָדאס  ִליְנֶדער ּבֶ )ְדַהיינּו ֶדער ּבְ

ין אֹויְך ָדאְרט ִגיֶווען ָהאּב ִאיְך ִמיְך  ַאְלץ( אּון ִאיְך ּבִ

יֹות, אּון ִאיְך  ָאְנִגירּוְפן, ִאיְך ִגיֶדעְנק ִדי ַאֶלע ַמֲעׂשִ

ן ֵזיי ִזיְך ָאְנִגירּוְפן, ָהאט  ט. ָהאּבְ ִגיֶדעְנק ָגאר ִניׁשְ

ה, ֶעְלֶטער פּון ַאֶלע,  ָדאס ִאיז ַא ַגאְנץ ַאְלֶטע ַמֲעׂשֶ

יי ֵזיי ַא ְגרֹויס ִחידּוׁש ִגיֶווען, ָוואס  אּון ֶסע ִאיז ּבַ

ָדאס ִקיְנד ִגיֶדעְנְקט ֶמער פּון ַאֶלע.

    ֶדעְרַווייל ִאיז ָאְנִגיקּוֶמען ַא ְגרֹויֶסער ָאְדֶלער, 

ט אֹויף ֶדעם טּוֶרעם. אּון ֶער  אּון ָהאט ָאְנִגיְקַלאּפְ

ָאִריֶמע  ַזיין  ִגיָזאְגט, ֶהעְרט אֹויף צּו  ֵזיי  ָהאט צּו 

אּון  אֹוְצרֹות.  ַאייֶעֶרע  צּו  אּום  ַאייְך  ֶקעְרט  ַלייט, 

ֵזיי  צּו  ֶער ָהאט  ַאייֶעֶרע אֹוְצרֹות. אּון  ִמיט  ִניְצט 

ִגיָזאְגט, ַאז ֵזיי ָזאְלן ַארֹויס ֵגיין פּון ֶדעם טּוֶרעם 

ֶעְלֶטער ָנאְך ֶעְלֶטער, ֶווער ֶסע ֶעְלֶטער ָזאל ְפִריֶער 

ַארֹויס ֵגיין. ָהאט ֶער ֵזיי ַאֶלע ַארֹויס ִגינּוֶמען פּון 

ֶדעם טּוֶרעם. 

ִגינּוֶמען,  ַארֹויס  ִקיְנד  ְפִריֶער ָדאס  ֶער      ָהאט 

ָוואְרן צּום ֶאֶמת ִאיז ֶער ִזיְך ֶעְלֶטער פּון ֵזיי ַאֶלע. 

ִאים  ֶער  ָהאט  ִגיֶווען  יּוְנֶגער  ִאיז  ֶסע  ֶווער  אּון 

ְפִריֶער ַארֹויס ִגינּוֶמען. אּון ֶדעם ֶעְלְצְטן ָזְקן, ָהאט 

ֶער ָגאר צּום סֹוף ַארֹויס ִגיִפיְרט. ָוואְרן ֶווער ֶסע 

ֶעְלֶטער.  ִגיֶווען  ִזיְך  ִאיז  ֶדער  יּוְנֶגער,  ִגיֶווען  ִאיז 

ֶעְלֶטעֶרע  ֵאיין  ַאְלץ  ִזיְך  ֶער  ָהאט  יּוְנֶגער  ָוואס  )ָוואְרן 

ה ֶדעְרֵצייְלט(. אּון ֶדער ֶעְלְצֶטער ָזְקן ֶדער ִאיז  ַמֲעׂשֶ

ִגיֶווען יּוְנֶגער פּון ֵזיי ַאֶלע.

     ָהאט ִזיְך ֶדער ְגרֹויֶסער ָאְדֶלער צּו ֵזיי ָאְנִגירּוְפן, 

יֹות, ָוואס  ִאיְך ֶוועל ַאייְך ְמַפֵרׁש ַזיין ִדי ַאֶלע ַמֲעׂשִ
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ן ֶדעְרֵצייְלט. ֶדער ָהאט ֶדעְרֵצייְלט ַאז  ִדי ַאֶלע ָהאּבְ

ִניְטן ָדאס  ִגיׁשְ ָאּפְ ֶער ִגיֶדעְנְקט ָנאְך, ַאז ֶמע ָהעט 

עֶלע פּון ֶדער ְצַווייג, ֵמייְנט ֶער, ֶער ִגיֶדעְנְקט  ֶעּפֶ

ֶדעם  ִניְטן  ִגיׁשְ ָאּפְ ִאיהם  ָהאט  ֶמע  ַאז  ַאִפילּו  ָנאְך 

ִזיְך  ָהאט  ִאיהם  ִמיט  ָוואס  ָדאס  ַאִפילּו  לֹוֶמר  )ּכְ ל.  ָנאּפְ

ף ִווי ֶער ִאיז ִגיּבֹויְרן ִגיָוואְרן, ַאז ֶמע ָהאט ִאיהם  יּכֶ ִגיָטאן ּתֵ

ל, ַאִפילּו ָדאס ִגיֶדעְנְקט ֶער אֹויְך(  ִניְטן ֶדעם ָנאּפְ ִגיׁשְ ָאּפְ

     אּון ֶדער ַאְנֶדעֶרער, ָוואס ֶער ָהאט ִגיָזאְגט, 

ָהאט  ֶלעְכט  ָדאס  ַאז  ַאִפילּו  ָנאְך  ִגיֶדעְנְקט  ֶער 

ֶרעְנט, ֵמייְנט ֶער, ֶער ִגיֶדעְנְקט ָנאְך ַאז ֶער ִאיז  ִגיּבְ

ֶלעְכט  ַא  ֶרעְנט  ּבְ ֶדעָמאְלט  ָוואס  ִעיּבּור,  ּבְ ִגיֶווען 

ְגָמָרא  ֶדער  ִאין  ֵטייט  ׁשְ ַאזֹוי  )ָוואְרן  ָקאּפ.  ֶדעם  אֹויף 

יי ֶדער מּוֶטער ִאין ּבֹויְך,  ַאז ֶדעָמאְלט ַאז ָדאס ִקיְנד ִאיז ּבַ

ֶרעְנט ַא ֶלעְכט אֹויף ַזיין ָקאּפ ְוכּו'(  ֶדעָמאְלט ּבְ

ֶער  ַאז  ִגיָזאְגט  ָהאט  ֶער  ָוואס  ֶדער  אּון      

צּו  ן  ָאְנִגיהֹויּבְ ָהאט  ֶסע  ַאז  ילּו  ַאּפִ ָנאְך  ִגיֶדעְנְקט 

ִרי. ָדאס ִאיז, ֶער ִגיֶדעְנְקט ָנאְך ַאִפילּו  ּפְ ֶוועְרן ַא 

ן צּו ֶוועְרן, ֶדעָמאְלט  ָאְנִגיהֹויּבְ ַזיין גּוף ָהאט  ִווי 

אְפן צּו ֶוועְרן.  אׁשַ ט ָנאר ָאן ּבַ ַאז ָדאס ִקיְנד ֵהייּבְ

ָהאט  ֶמע  ַאז  ֶדעָמאְלט,  ָנאְך,  ִגיֶדעְנְקט  ֶדער  אּון 

ָדאס  ִרי.  ּפְ ִדי  ְפַלאְנְצן  צּו  ֶקעְרְנְדל  ָדאס  ִגיִפיְרט 

ִאיז  ה  ִטּפָ ִדי  ִווי  ַאִפילּו  ָנאְך  ִגיֶדעְנְקט  ֶער  ִאיז, 

ְך ִגיָוואְרן. אּון ֶדער ִגיֶדעְנְקט ָנאְך ִדי ַחָכִמים  ִנְמׁשַ

ֶקעְרְנְדל.  ָדאס  אֹויְסִגיְטַראְכט  ן  ָהאּבְ ֵזיי  ָוואס 

ה  ִטּפָ ִדי  ַאז  ַאִפילּו  ָנאְך,  ִגיֶדעְנְקט  ֵמייְנט ֶער, ֶער 

ָנאְך  ִגיֶדעְנְקט  ֶדער  ֹמַח. אּון  ִאין  ִגיֶווען  ָנאְך  ִאיז 

ֶדעם ַטַעם, ָדאס ִאיז ָדאס ֶנֶפׁש. אּון ֶדער ֵריַח, ָדאס 

ָמה.  ִאיז ֶדער רּוַח. אּון ִדי ַמְרֶאה. ָדאס ִאיז ִדי ְנׁשָ

ָגאר  ִגיֶדעְנְקט  ֶער  ִגיָזאְגט  ָהאט  ִקיְנד  ָדאס  אּון 

ִניט. ָוואְרן ֶער ִאיז ְגֶרעֶסער פּון ֵזיי ַאֶלע. אּון ֶער 

רּוַח  ֶנֶפׁש  ַפאר  ִגיֶווען  ֶסע  ָוואס  ַאִפילּו  ִגיֶדעְנְקט 

ָמה. ְדרּום ָהאט ֶער ִגיָזאְגט, ֶער ִגיֶדעְנְקט ָגאר  ּוְנׁשָ

ִגיֶווען.  ִניט  ָגאר  ֶסע  ַאז  ָנאְך  ִגיֶדעְנְקט  ֶער  לֹוֶמר  )ּכְ ִניט 

ִגיֶדעְנְקט ֶער ַאִפילּו ָוואס ָדאְרט ָהאט ִזיְך ִגיָטאן ָוואס ָדאס 

ִאיז ֶהעֶכער פּון ַאֶלע(.

     אּון ֶדער ְגרֹויֶסער ָאְדֶלער ָהאט צּו ֵזיי ִגיָזאְגט, 

ֶזעֶנען  ָדאס  יְפן,  ׁשִ ַאייֶעֶרע  צּו  אּום  ַאייְך  ֶקעְרט 

ִגיָוואְרן,  ָראְכן  ֶזעֶנען צּוּבְ ֵזיי  ָוואס  גּוִפין  ַאייֶעֶרע 

ֶקעְרט  ַהייְנט  ֶוועְרן.  ִגיּבֹויֶעט  ִוויֶדער  ֶוועְלן  ֵזיי 

ט.  עְנְטׁשְ ִגיּבֶ ֵזיי  ָהאט  ֶער  אּון  ֵזיי,  צּו  אּום  ַאייְך 

ֶער  ָוואס  עְטֶלער  ּבֶ ִליְנְדן  ּבְ צּום  )ְדַהיינּו  ִמיר,  צּו  אּון 

ֶדעְרֵצייְלט ָדאס ַאְלץ( 

    ָהאט ֶער ִגיָזאְגט. )ְדַהיינּו ֶדער ְגרֹויֶסער ָאְדֶלער( דּו 

יְסט ַאזֹוי ִווי ִאיְך. ָוואִרין  קּום ִמיט ִמיר ָוואִרין דּו ּבִ

יְסט ֵזייֶער ַאְלט. אּון ָגאר יּוְנג. אּון דּו ָהאְסט  דּו ּבִ

יְסט  ין אּון דּו ּבִ ין צּו ֶלעּבִ ָנאְך ָגאר ִניט ָאְנִגיהֹויּבִ

ין אֹויְך ַאזֹוי. ָוואִרין  ָפאְרט ֵזייֶער ַאְלט. אּון ִאיְך ּבִ

ין ָנאְך ָגאר יּוְנג ְוכּו'.  ין ֵזייֶער ַאְלט. אּון ּבִ ִאיְך ּבִ

ָמה פּון ֶדעם ְגרֹויִסין       ִנְמָצא ָהאּב ִאיְך ַא ַהְסּכָ

ין ָגאר יּוְנג  ין ֵזייֶער ַאְלט אּון ּבִ ָאְדֶלער. ַאז ִאיְך ּבִ

ה  ָנה ְגמּוָרה ְדָרׁשָ ַמּתָ עְנק ִאיְך ַאייְך ּבְ ְוכּו'. ַהייְנט ׁשֶ

ִאיְך.  ִווי  ַאְלט  ַאזֹוי  ַזיין  ָזאְלט  ִאיר  ַאז  אְנק.  ִגיׁשַ

ְמָחה אּון ֵזייֶער ַא  ִאיז ָדאְרט ִגיָוואְרן ַא ְגרֹויֶסע ׂשִ

ְגרֹויֶסע ֶחְדָוה. אּון ֵזיי ֶזעֶנען ֵזייֶער ְפֵרייִליְך ִגיֶווען.

ה  "ְוֵאּלֶ ּתֹוָרה  ִדי  ן  ִריּבְ ֶגעׁשְ ָהאט  ָנָתן  ר'  ֶווען 

ט ִזיְך ָאן: "ֶווען  ִטים" )תורה י( ָוואס ֵהייּבְ ּפָ ׁשְ ַהּמִ

יִנים אֹויף ֶדער ֶוועְלט, דּוְרְך ַטאְנְצן  ֶעס ִאיז ָדא ּדִ

ַקת  ַהְמּתָ ֶוועְרט  ֶהעְנט  ִדי  ִמיט  ן  אְטׁשְ ּפַ אּון 

צּו  ָאְנֶגערּוְפן  ִזיְך  ָהאט  י  ֶרּבִ ֶדער  אּון  יִנים"  ַהּדִ

ר' ָנָתן "ַאזֹוי ָהאּב ִאיְך ֶגעָזאְגט!" ֶיעְצט ֶהעְרט 

ִקיְנֶדער,  ע  ִאיִדיׁשֶ אֹויף  ֵזרֹות  ּגְ לֹום  ְוׁשָ ַחס  ִזיְך 

אּון ָאט קּוֶמען ׁשֹוין צּו ֵגיין ִדי ֶטעג פּון ּפּוִרים, 

ן ֶוועט  אְטׁשְ ע ִקיְנֶדער ֶוועְלן ַטאְנְצן אּון ּפַ ִאיִדיׁשֶ

ָהאט  י  ֶרּבִ ֶדער  אּון  יִנים.  ּדִ ַאֶלע  ֶוועְרן  ק  ִנְמּתָ

ִים ָמ ְּע ָּה פ ַּמ ֵנּו כ ְל ֶצ ָר א ְבא ַּמ ָא כ ְק ַּי ָא ד ְׁטּות ִּש ֵּי ד ִל ֵי מ ְד ַל י ְמו ע ַצ ֶת ע ַ א ֵּח ַׂמ ְש ָּר ל ִק ָע ְה  ו
(ימי מוהרנ"ת חלק שני לז)

עְרֶגע'ֲחְזְר'ט: "ַאזֹוי ָהאּב ִאיְך ֶגעָזאְגט!" ִאיּבֶ

ָווָנה ִאיז ֶגעֶווען ַאז ִמיר ָזאְלן ִוויְסן ַאז  יְנ'ס ּכַ ֶדער ֶרּבִ

ְגרֹויֶסע  ַא  ִזיְך  ִאין  ָהאט  ּתֹוָרה  ֵהייִליֶגע  ַזיין  ֲאִפילּו 

ַזיין  ער  ָאּבֶ ִאיז  סֹודֹות,  הֹויֶכע  ָגאר  ִמיט  ִטיְפֵקייט 

ִמיט  אּון  יטּות  ְפׁשִ ּבִ טּון  ֶעס  ָזאְלן  ִמיר  ָווָנה  ּכַ ִעיָקר 

ט ֵמייֶנען ַאז ָדאס ִאיז ֶגעַמאְכט ָנאר  ִמימֹות אּון ִניׁשְ ּתְ

ן, ְגרֹויֶסע ַטאֶטעס. ֵניין! ֶיעֶדער  ַפאר ְגרֹויֶסע ֶמעְנְטׁשְ

ִאיד, ֶיעֶדעס ִקיְנד ָהאט ֶדעם ּכַֹח ֶווען ֶמען טּוט ֶדעם 

יטּות.  ׁשִ ִמימֹות אּון ּפְ י'ְנס ֵעצֹות ִמיט ּתְ ֶרּבִ

)שיחות הר"ן קל"א(
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 אויף ספורי מעשיות בחינה
פון די זיבן בעטלירס –( 2די דרייצנטע מעשה )

וואס האט דער בלינדער בעטלער געגעבן אלס  .א
 דרשה געשאנק?

 א שיינע הויז 
 אז זיי זאלן זיין אזוי אלט ווי ער 
 א גרויסע פארמעגן 

 פארוואס האט דער בעטלער אויסגעזען בלינד? .ב
 ווייל ער איז באמת געווען בלינד 
  ווייל ער איז געווען אלט און האט שוין נישט
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ֶגעַוואְלִדיְגן  ֶדעם  ֵווייְסט  ַאֵליין  דּו  עֶפער,  אׁשֶ ּבַ ֵהייִליֶגער 

ַכי אּון  ֵנס ָוואס ִאיז ֶגעֶווען ֶדעָמאְלט ִאין ִדי ֶטעג פּון ָמְרּדְ

ן זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ֶגעִוויֶנען ִדי ִמְלָחָמה  ר, ֶוועְלֶכע ָהאּבְ ֶאְסּתֵ

רֹון  ֶקעְגן ָהָמן ֲעָמֵלק - אֹויְסצּוֶמעְקן ֵזייֶער ָנאֶמען אּון ִזּכָ

יְך  ַמְמׁשִ צּו  ֶגעֶווען  זֹוֶכה  ן  ָהאּבְ ֵזיי  אּון  ֶוועְלט,  ֶדער  פּון 

ְיׁשּועֹות  מֹוָרא'ִדיֶגע  אּון  ִליְכִטיְגֵקייט  וואּוְנֶדעְרִליֶכע  ַזיין 

אּון  ִחיּות  ַגאְנֶצער  אּוְנֶזער  אּון  ּדֹור.  אּון  ּדֹור  ֶיעְדן  ַפאר 

ֶנֶפׁש  ַהּגּוף אּון  ָגלּות  ָהאֶפענּוְנג ַארֹויְסצּוֵגיין פּון אּוְנֶזער 

ַטאְרְקן ֵנס.  ִאיז ָנאר דּוְרְך ֶדעם ׁשְ

ֵטייֶען אּון ָהאְפן ַפאר ַדיין ִהיְלף. ַאזֹוי ִווי דּו ָהאְסט  ִמיר ׁשְ

ָראְכן ִדי ְקִליָפה פּון ָהָמן ֲעָמֵלק,  ַדאן אּוְנֶטעְרֶטעִניְגט אּון ֶצעּבְ

ַזייֶנע  ַזיין  ַמְכִניַע  אּון  ַזיין  ל  ְמַבּטֵ צּו  אּון  אֹויְסצּוַרייְסן  ִאים 

אּון  ֱאמּוָנה,  ִדי  ֶגעֶווען  ה  ְמַגּלֶ ָהאְסט  דּו  אּון  מּוץ  ׁשְ ְגרֹויֶסע 

אקּוֶמען פּון ָדאְסֵניי  ן ָנאְכַאָמאל ְמַקֵיים ֶגעֶווען אּון ּבַ ִמיר ָהאּבְ

יג,  ֵטיי צּו אּוְנֶזער ִהיְלף אֹויף ֵאייּבִ ַדיין ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה. ַאזֹוי ׁשְ

יז דּו ֶוועְסט ִאיְנַגאְנְצן ֶגעִוויֶנען ִדי ִמְלָחָמה,  אֹויף ַאֶלע ּדֹורֹות ּבִ

אֹויְסצּוֶמעְקן ִאיְנַגאְנְצן ֶדעם ֵזֶכר ֲעָמֵלק אּון ַמֲעִביר ַזיין ֶדעם 

ְמָאה פּון ֶדער ֶוועְלט, ִמיר ָזאְלן ִזיְך צּוִריְקֶקעְרן צּו  רּוַח ַהּטֻ

ֶדעם  פּון  ֶנעל  ׁשְ ָגאר  ַארֹויְסִציֶען  אּוְנז  ָזאְלְסט  דּו  אּון  ִדיר 

יֶטעְרן ָגלּות. ָאֵמן )חלק מלקוטי תפלות תפלה ל"ז ח"ב( ּבִ
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ִטיר  ֶדעם  אֹויף  ֶעְפְנט  ִאיד  ֶעְלֶטעֶרער  ַאן  ׁש,  ּמָ ׁשַ ֶדער 

י'ן פּון  ׁש ִאיז ׁשֹוין ְמקּוָרב צּום ֶרּבִ ּמָ ַפאר ר' ָנָתן.   ֶדער ׁשַ

י ָהאט ִזיְך ֶגעפּוֶנען ִאין ֶמעְדֶוועִדיְווֶקע ִאין  ֶווען ֶדער ֶרּבִ

ִדי ִאיְנֶגע ָיאְרן.

ׁש "פּון ֶנעִמירֹוב,"  ּמָ "פּון וואּו קּוְמְסטּו?" ְפֶרעְגט ֶדער ׁשַ

ֶעְנְטֶפעְרט ר' ָנָתן".  "פּון ֶנעִמירֹוב? פּון וואּו ֵווייְסטּו צּו 

י'ן?" ָזאְגן פּון ֶדעם ֵהייִליְגן ֶרּבִ

ט ַאזֹוי ַווייט  ר' ָנָתן ֶעְנְטֶפעְרט ִאים ַאז ֶנעִמירֹוב ִאיז ִניׁשְ

ׁשֹוין  ָהאט  ָנאֶמען  ֵהייִליֶגע  י'ְנס  ֶרּבִ ֶדעם  ֶרְסֶלב,  ּבְ פּון 

ֶדעְרְגַרייְכט אֹויְך ָדאְרט.

יְסט ֶדער  לּוְצִליְנג פּון ר' ָנָתן דּו ּבִ ׁש ְפֶרעְגט ּפְ ּמָ "ֶדער ׁשַ

ַע ָנָתן"? ָוואס ִאיז ַדיין ָנאֶמען?  "ַפאְרָוואס  ְלִמיד "ְיהֹוׁשֻ ּתַ

ִוויְלט ִאיר ִוויְסן ַמיין ָנאֶמען?" וואּוְנֶדעְרט ִזיְך ר' ָנָתן!

ה  ׁש ֶדעְרֵצייְלט ַפאר ר' ָנָתן ַאזֹוי. ָנאְכן ְמִגּלָ ּמָ אּון ֶדער ׁשַ

ֶמען  י'ן,  ֶרּבִ ִמיְטן  ִאיְנֵאייֶנעם  ֶגעֶווען  ִאיְך  ין  ּבִ ֵלייֶנען 

ְמָחה ָוואס ָהאט  ֶטעְלן ִדי ׂשִ ט ָפאְרׁשְ ְכַלל ִניׁשְ ֶקען ִזיְך ּבִ

אּון  ֶגעַטאְנְצן  ן  ָהאּבְ ֲחִסיִדים  ַאֶלע  ט,  ֶגעֶהעְרׁשְ ָדאְרט 

ֵהייִליְגן  ֶדעם  ַפאר  אְסט  ּפַ ֶעס  ִווי  ַאזֹוי  ֶקעט  ַקאַדאְטׁשְ

י ָאן "ַמיין  ן רּוְפט ִזיְך ֶדער ֶרּבִ יֹום טֹוב ּפּוִרים. ִאיְנְצִוויׁשְ

עְנְקט ֵזייֶער  ַע ָוואס ַזיין ָנאֶמען ִאיז ָנָתן, ּבֶ ְלִמיד ְיהֹוׁשֻ ּתַ

ער ֶעְנִדיְגן ֶדעם ּפּוִרים  צּו ַזיין ָדא ִמיט אּוְנז! ֶער ֶוועט ָאּבֶ

ן ּפּוִרים!" ִאיֶנעם ָטאג ׁשּוׁשַ

ַטאֶנען  ַפאְרׁשְ ט  ִניׁשְ ָהאט  ָאְנֶוועְזְנֶדע  ִדי  פּון  "ֵקייֶנער 

ט ֶגעַוואְגט צּו ְפֶרעְגן פּון  י'ְנס ֵרייד אּון ִזיְך ִניׁשְ ֶדעם ֶרּבִ

ער  ָאּבֶ ׁש,  ּמָ ׁשַ ֶדער  ַפאְרֵצייְלט  ֵמייְנט,"  ֶער  ָוואס  י'ן  ֶרּבִ

ַע ָנָתן? ר ִאיז ַדיין ָנאֶמען ְיהֹוׁשֻ ִאיְך ְפֶרעג ִדיר ֶאְפׁשָ

י ִמיְטן  "ִאיְך ֵהייס ָנָתן!" ֶדען ַפאְרָוואס רּוְפט ִמיְך ֶדער ֶרּבִ

ל אֹויף  ּלֵ ִמְתּפַ ִאיז  ַווייל ֶער  ַזיין  ַע? ֶקען  ְיהֹוׁשֻ צּוָנאֶמען 

ִמיר ִאיְך ָזאל ֶוועְרן ֶגעַראֶטעֶוועט פּון ַאֶלע ָצרֹות, ַאזֹוי 

ַע. ל ֶגעֶווען אֹויף ְיהֹוׁשֻ ּלֵ ינּו ָהאט ִמְתּפַ ה ַרּבֵ ִווי מֹׁשֶ

ֲעָמֵלק  ִמיט  ִמְלָחָמה  ִדי  יי  ּבַ ִווי  ַאזֹוי  ִקיְנֶדער,  ַטייֶעֶרע 

ֵגיין  ַע  ְיהֹוׁשֻ ְלִמיד  ּתַ ַזיין  ֶגעֵהייְסן  ינּו  ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ ָהאט 

ִמְלָחָמה ַהאְלְטן ֶקעְגן ֲעָמֵלק, ַאזֹוי אֹויְך ַהייְנִטיֶגע ַצייְטן 

יְסט ַזייֶנע ִגיְפִטיֶגע ַפייְלן אּון ֶער ִוויל ַחס  ֶווען ֲעָמֵלק ׁשִ

ַער  ִמּנַ ַהְיהּוִדים  ל  ּכָ ֶאת  ד  ּוְלַאּבֵ ַלֲהרֹג  ִמיד  ְלַהׁשְ לֹום  ְוׁשָ

ְלִמיד ר' ָנָתן – ֶדער  ְוַעד ָזֵקן, ַדאְרְפן ִמיר ָפאְלְגן ֶדעם ּתַ

המשך פון זייט 1 דער  

אּון ריינער קוואל ה  ְמַגּלֶ אּוְנז  ִאיז  ֶוועְלֶכער   - ֶגעֶנעַראל  ְגרֹויֶסער 

ֶלעְרְנט אּוְנז אֹויס ִוויַאזֹוי צּו ִניְצן ִדי ִמְלָחָמה ֶגעֵצייג אּון 

ִמְלָחָמה ַהאְלְטן ֶקעְגן ֲעָמֵלק.

פּון  ִחיָנה  ּבְ ַא  ִאיז  ָוואס  יק  ַצּדִ ַא  ָדא  ִאיז  ּדֹור  ֶיעְדן  ִאין 

יק אּון ֶער ִאיז מֹוִדיַע ַפאר ַאֶלעֶמען ַאז "ַקיין  ּדִ ַכי ַהּצַ ָמְרּדְ

ֶמעְנְטׁש,  ׁשּום  ַקיין  ַפאר  ַפאְרַהאְנְדן!"  ט  ִניׁשְ ִאיז  ִיאּוׁש 

ֶוועְלֶכע  ִחילּוק  ַקיין  ט  ִניׁשְ אּון  ַזאְך,  ׁשּום  ַקיין  פּון 

ֶטעְנְדן ַא ֶמעְנְטׁש ֶגעִפיְנט ִזיְך ָהאט ֶדער ֵהייִליֶגער  אּוְמׁשְ

י אּוְנז ָאְנֶגעָזאְגט ַאז ִמיר ֶקעֶנען ַמְכִניַע ַזיין ֲעָמֵלק. ֶרּבִ

קּות, ֶקעֶנען ִמיר  אּון ר' ָנָתן ֶלעְרְנט אּוְנז ַאז ִמיט ִהְתַחזְּ

ִמיט  אֵנייֶען  ּבַ ִזיְך  ֶוועְלן  ִמיר  ַאז  ֲעָמֵלק!!  אֹויְסֶמעְקן 

ִזיְך  ִמּדֹות,  גּוֶטע  ן  ָהאּבְ אּון  ּתֹוָרה  ֶלעְרֶנען  ִמיט  ה,  ִפּלָ ּתְ

ְטְנ'ס  עְרְשׁ ְמָחה ַאז ִמיר ֶזעֶנען ֶדעם אֹויּבֶ אֵנייֶען ִמיט ׂשִ ּבַ

ֵטיין ֶקעְגן ַאֶלע  ֶטע ִקיְנֶדער, ֶוועְלן ִמיר ֶקעֶנען ׁשְ אִליּבְ ּבַ

ן. ן ַא ִזיֶסע ֶלעּבְ ֶוועֶרע ִנְסיֹונֹות אּון ָהאּבְ ׁשְ

ֶזעֶנען  "ַאָמאל  ֶגעָזאְגט:  ָהאט  י  ֶרּבִ ֵהייִליֶגער  ֶדער  ַווייל 

י ִאיז  ַסח, אּון ַהייְנט..." ֶדער ֶרּבִ ַאֶלע ַהְתָחלֹות ֶגעֶווען פּון ּפֶ

ָנָתן  ר'  ער  ָאּבֶ אֹויְסֶגעִפיְרט.  ט  ִניׁשְ אּון  ֵטיין  ׁשְ ן  ִליּבְ ֶגעּבְ

יְנ'ס  ֶרּבִ פּון  ֵמייְנט  ָדאס  ַהייְנט,  ַאז  ַטאֶנען,  ַפאְרׁשְ ָהאט 

ִדי  ִאיז  ֶיעְצט  ּפּוִרים.  פּון  ָאן  ַאֶלעס  ִזיְך  ט  ֵהייּבְ ַצייְטן 

ן, אּון אֹויּב דּו ָהאְסט ׁשֹוין  ַצייט ֶווען ֶמען ֶקען ָאְנֵהייּבְ

ן ֶקעְנְסטּו אֹויְסִפיְרן אּון ֶעְנִדיְגן. ָאְנֶגעהֹויּבְ

יְצֶקעֶלעך  עֶלעך ִמיט אּוְנֶזעֶרע ּפִ ָיא, ִמיר ְקֵלייֶנע ֶמעְנְטׁשֶ

ה  ֶטער ִאיז אּוְנז ְמַזּכֶ עְרׁשְ ְנקּודֹות טֹובֹות ָוואס ֶדער אֹויּבֶ

ֶקעְגן  ִמְלָחָמה  ִדי  אֹויְסִפיְרן  ֶקעֶנען  ָטאג  ֶיעְדן  טּון  צּו 

ַזייֶנע  אּון  י'ן  ֶרּבִ ְגרֹויְסן  אּוְנֶזער  פּון  ּכַֹח  ִמיְטן  ֲעָמֵלק, 

ֶגעֶווען  ה  ְמַגּלֶ ָהאט  ֶער  ָוואס  ֵעצֹות  וואּוְנֶדעְרִליֶכע 

עִציֶעל ַפאר אּוְנֶזער ּדֹור. ְסּפֶ

ֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ַאז ִאין ִדי ֶטעג ֶווען ִמיר  עְרׁשְ ֶדער אֹויּבֶ

ה,  ְמִגּלָ ֵהייִליֶגע  ִדי  אּון  ָזכֹור,  ת  ְרׁשַ ּפַ אּוְנְטן  ָדא  ֵלייֶנען 

ת ָהַרֲחִמים אֹויְבן, אּון  ָזאל ֶמען ׁשֹוין ְמעֹוֵרר ַזיין ִדי ִמּדַ

ֶלְך – ַאז  ַנת ַהּמֶ ִמים ָהֵהם ִאיז ֶגעֶווען ָנְדָדה ׁשְ ּיָ ַאזֹוי ִווי ּבַ

ַזיין  ִמיט  אֶרעְמט  ֶדעְרּבַ ִזיְך  ָהאט  ֶטער  עְרׁשְ אֹויּבֶ ֶדער 

ְלטֹוָבה,  ַאֶלעס  עְרֶגעְדֵרייט  ִאיּבֶ אּון  ַרֲחָמנּות  פּון  ה  ִמּדָ

הּוִדים  ְלטּו ַהּיְ ר ִיׁשְ ה ְוַנֲהפֹוְך הּוא ֲאׁשֶ ְזַמן ַהזֶּ ָזאל אֹויְך ַזיין ּבִ

ָזאל  רּוָחִנּיּות,  ּבְ ַסיי  אּון  ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ ַסיי  ׂשְֹנֵאיֶהם,  ּבְ ה  ֵהּמָ

ׂשֹן ִויָקר ָאֵמן ְוָאֵמן. ְמָחה ְוׂשָ הּוִדים ָהְיָתה אֹוָרה ְוׂשִ ֶוועְרן ַלּיְ


