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ת ַפאר ַאֶלע ַטייֶעֶרע ִקיְנֶדער ּבָ ַא גּוְטן ֶלעְכִטיְגן ׁשַ

ִדי  וואּו  ָוואְך  ִפיְנְפֶטע  ִדי  ִאין  ׁשֹוין  ֵטייֶען  ׁשְ ִמיר 

ן  ּכָ ִמׁשְ ֶדעם  ֶוועְגן  ַארּום  ֶרעְדט  ּתֹוָרה  ֵהייִליֶגע 

דֹול. ִדי ּתֹוָרה ִאיז  ּגָ אּון ִדי ְקֵלייֶדער פּוֶנעם ּכֵֹהן 

ן  ְגֵלייּבְ ַווייְסן אּון  ֵזייֶער ַמֲאִריְך ַארּום ֶדעם. ִמיר 

ן  ִריּבְ ט ֶגעׁשְ ַאז ַקיין ׁשּום אֹות ִאין ִדי ּתֹוָרה ִאיז ִניׁשְ

לֹום, ִאין ֶיעֶדע אֹות ִאיז  ֶגעָוואְרן אּוְמִזיְסט ַחס ְוׁשָ

ָאְנֶגעָהאְנֶגען טֹויְזְנֶטער עֹוָלמֹות אּון ֶגעַוואְלִדיֶגע 

סֹודֹות.

ִדי ֲאִריכּות אּון  ָוואס ִאיז  ֵטיין  ַדאְרף ֶמען ַפאְרׁשְ

ּתֹוָרה  ִדי  ָוואס  ָרִטים  ּפְ ִדי 

ער  ִאיּבֶ ַאזֹויִפיל  ֶרעְדט 

ן?  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ְמֶלאֶכת  ִדי 

ֶמען  ַדאְרף  ַזאְך  ַא  ָנאְך 

ִאיז  ֶעס   – ֵטיין  ַפאְרׁשְ

ן  ּכָ אוואּוְסט ַאז ֶדער ִמׁשְ ּבַ

ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ֶדער  אּון 

ִלים  ּכֵ ֵהייִליֶגע  ִדי  ִמיט 

ן  ֶגעֶגעּבְ ַאְכטּוְנג  ן  ָהאּבְ

ֶוועְלט,  ַגאְנֶצע  ִדי  אֹויף  אּון  ָרֵאל  ִיׂשְ ַלל  ּכְ אֹויף 

ט ָדא ֶדער  ער ֶיעְצט ָוואס ֶעס ִאיז ַלייֶדער ִניׁשְ ָאּבֶ

אּוְנז  ֶקען  ָוואס  ן.  ּכָ ִמׁשְ ֶדער  ִמיט  ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ

פּון  יְצן  אׁשִ ּבַ אּון  ן  ֶגעּבְ ַאְכטּוְנג  ַצייְטן  ַהייְנִטיֶגע 

ייְזן? ַאֶלעם ּבֵ

סּוק פּון ִדי  ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ָזאְגן אֹויְפן ּפָ

ן,  ּכָ ִמׁשְ ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ְפקּוֵדי  ה  ֵאּלֶ ה  ְרׁשֶ ּפַ ָוואְכְנִדיֶגע 

ן? ָנאר  ּכָ ֵטייט ְצֵוויי ָמאל ִדי ָוואְרט ִמׁשְ ַפאְרָוואס ׁשְ

יְצט  אׁשִ ּבַ ן  ּכָ ִמׁשְ ִדי  ַאז  ֶדעם,  פּון  ֶלעְרֶנען  חז"ל 

ִאיז  ֶעס  ֶווען  ַסיי  אּון  ֵטייט  ׁשְ ֶעס  ֶווען  ַסיי  אּוְנז 

דער  
ריינער קוואל

נֹו. ֻחְרּבָ ן ּבְ ּכָ ִבְנָינֹו אּון ִמׁשְ ן ּבְ ּכָ ָראְכן, ִמׁשְ צּוּבְ

אּון  ֶגעּבֹויט  ר  ִמְדּבָ ִאין  ֶמען  ָהאט  ֶדעְרַפאר  אּון 

פּוְנָדאְסֵניי,  ָמאל  ֶיעֶדעס  ן  ּכָ ִמׁשְ ֶדעם  ֶצענּוֶמען 

ַלאץ ָוואס  ר ַא ּפְ אּון ֶמען ִאיז ֶגעַגאְנֶגען ִאין ִמְדּבָ

ִזיְך  ֶגעִפיְנט  ֶעס  אּון  טּוְנְקל,  אּון  ִפיְנְסֶטער  ִאיז 

אּון  ֶעְקִדיְסן,  אּון  ֶלעְנג  ׁשְ ֶגעַפאְרפּוֶלע  ָדאְרט 

צּו  אֹויְפֶגעּבֹויט,  ָדאס  ֶמען  ָהאט  ָדאְרט  ַדְווָקא 

ַווייְזן ַפאר ִדי קּוֶמעְנִדיֶגע ּדֹורֹות, ַאז ֲאִפילּו ֶווען 

ָראְכן, ֶוועט  ן ֶוועט ַזיין ֶצענּוֶמען אּון ֶצעּבְ ּכָ ִדי ִמׁשְ

ַאְכטּוְנג  אּון  יְצן  אׁשִ ּבַ ָדאס 

ן אֹויף אּוְנז.  ֶגעּבְ

ֶוועְלן  ִקיְנֶדער  ִמיר  ַאז 

ִמיְטן  יְנְדן  ַפאְרּבִ ִזיְך 

אּון  ְרצֹונֹות  ַטאְרְקע  ׁשְ

ה  ְקדּוׁשָ ִדי  צּו  ּסּוִפים  ּכִ

אּון  ן  ּכָ ִמׁשְ ֶדער  פּון 

ִמיט  ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ֶדער 

ַאֶלעס  אּון  ִלים,  ּכֵ ֵזייֶעֶרע 

ִאין  ַהאְלְטן  ֵזיי  ָוואס  ָהֱאֶמת  יֵקי  ַצּדִ ִדי  פּון  כַֹח  ּבְ

ן ִאין ֶיעֶדע ּדֹור, ַאזֹויִווי ֶעס  ּכָ ֵאיין ּבֹויֶען ֶדעם ִמׁשְ

אַקאְנֶטע ּתֹוָרה  ּבַ ֶרעְנְגט ִאין ִדי  ֶגעּבְ ֶוועְרט ַאָראּפְ

עֹוִדי. ָרה ֶלֱאלֵֹקי ּבְ רפ"ב -ֲאַזּמְ

ַאֶלע  עְרֵגיין  ַאִריּבֶ ֶקעֶנען  ִמיר  ֶוועְלן  דּוְרְכֶדעם 

ִאין  ַסיי  ֶוועִריַקייְטן  ׁשְ ָסאְרְטן  ַאֶלע   - ִרּיֹות  ִמְדּבָ

ִמּיּות, ִנְסיֹונֹות ָוואס ֶמען  ׁשְ רּוָחִנּיּות אּון ַסיי ִאין ּגַ

ֵדי צּו ַזיין ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד. עְרֵגיין ּכְ מּוז ַאִריּבֶ

ַלאְנג  ׁשְ ַא  פּון  ִגיְפט  ַא  אקּוֶמען  ּבַ ֵמייְנט  ָוואס 

רּוָחִנּיּות? ּבְ

בס"ד  

 דעם רבינ'ס  

ליכט      
ַאֶייעֶרע ִקיְנֶדער ָזאְלט ִאיר מֹוִדיַע ַזיין 

ָוואס ָּדא ָהאט ִזיְך ִּגיָטאן )שיהר"ן ר"ט(

פקודי תשפ"ב
גליון 83
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עְרל, פּון ִדי ַנייֶע  ַפייְוול: ָהאְסט ֶגעֶהעְרט ּבֶ

יֶקעִניׁש ָוואס ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען צּו אּוְנֶזער  ָאְנׁשִ

ֶוועְלט?

ען ַפייְוול?  עְרל: ָוואס ִאיז ׁשֹוין ַווייֶטער ֶגעׁשֶ ּבֶ

ט פּון ָוואס צּו ְטַראְכְטן? ִאיְך ֵווייס ׁשֹוין ִניׁשְ

ט ֶרעְדן הֹויְך ַווייל ִדי  א! ָלאִמיר ִניׁשְ ַפייְוול: ׁשַ

ֵלִצים ֶוועְלן ָנאְך ֶהעְרן!

ִמיר.  ָזאג  ֵלִצים?  ֶוועְלֶכע  ֵלִצים?  עְרל:  ּבֶ

אַהאְלְטסּו פּון ִמיר? עס ּבַ ֶעּפֶ

ע  ְגרּוּפֶ ַא  ֶחְבָרא,  ֶיעֶנע  ֵלִצים  ִדי   : ַפייְוול 

ֶמען  ִוויְנְדֶלעְרס...  ׁשְ ָדאס  ִאיז  אֹוי  ֵלִצים, 

ַדאְרף ִזיְך פּון ֵזיי ִהיְטן.

דּו  ַאז  ַפייְוול  ֶגעוואּוְסט  ָהאּב  ִאיְך  עְרל:  ּבֶ

ֵמייְנְסט  דּו  ָקאּפ,  ִאין  ֵפייֶגעֶלעך  ָהאְסט 

ְס'ִאיז ָנאְך ַהייְנט ָדא ַאֶזעְלֶכע ֵלִצים?

ַטאְרֶקע ֱאמּוָנה  ַפייְוול: ִאיְך ְגֵלייּב ִמיט ַא ׁשְ

עס  ַאז ֶעס ִאיז ָיא ָדא. קּום ִאיְך ֶוועל ִדיר ֶעּפֶ

ֶדעְרֵצייְלן.

עְרל: ָנא ָלאִמיר ֶהעְרן. ּבֶ

ֵאייֶנעם  ִמיט  ען  ֶגעׁשֶ ִאיז  ה  ַמֲעׂשֶ ִדי  ַפייְוול: 

ִאיז  ֶעס  ַאז  ט  ֶגעְגֵלייּבְ ט  ִניׁשְ ָהאט  ָוואס 

ֶוועְלֶכע  ָהָרע  ֵיֶצר  פּוֶנעם  ֵלִצים  ַפאְרַהאן 

ְנ'ס ָקאּפ. ֶקעֶנען ַפאְרְדֵרייֶען ֶדעם ֶמעְנְטְשׁ

ַא  ֶמעְנְטׁש  צּו ֶדעם  ִאיז ֶגעקּוֶמען  ֵאייְנָמאל 

טּוּב,  ׁשְ ַזיין  פּון  ַארֹויְסֶגערּוְפן  ִאים  אּון  ֵלץ 

ַטאֶקע  ִאיז  ֶמעְנְטׁש  ֶדער 

אֹויְפן  ַארֹויס 

ֶזעט  אּון  ַגאס 

ֵטייט  ׁשְ ֶעס  ִווי 

ייֶנע  ׁשֵ ַא  ָדאְרט 

צּום  ֶפעְרד 

ַפאְרקֹויְפן.

פּוֶנעם  ַפאְרקֹויֶפער  ֶדער  ִאיז  ֶווער  עְרל:  ּבֶ

ֶפעְרד?

ַפייְוול: ֶדער ֵלץ!

עְרל: ַפייְוול, ִוויִפיל ִאיז ֶוועְרד ַאַזא ֶפעְרד? ּבֶ

ִדי  ֶגעְפֶרעְגט  ָהאט  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ַפייְוול: 

ֵלץ  ֶדער  אּון  ֵלץ.  פּוֶנעם  ֵאָלה  ׁשְ ע  ֶזעְלּבֶ

ִפיר  ֶפעְרד,  ֶדעם  ַפאר  ֶגעָוואְלט  ָהאט 

ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ער  ָאּבֶ ֶרעְנְדֶלעך.  ָגאְלֶדעֶנע 

רּוִאיג  ֶעס  ֶקען  ֶמען  ַאז  ַטאֶנען  ַפאְרׁשְ ָהאט 

ֶרעְנְדֶלעך!  ָגאְלֶדעֶנע  ַאְכט  ַפאר  ַפאְרקֹויְפן 

עס ָגאר גּוט  ַווייל ָדאס ֶפעְרד ִאיז ֶגעֶווען ֶעּפֶ

אּון אֹויְסֶגעֵצייְכְנט.

עְפט ֶגעַמאְכט! עְרל: ַגאְנץ ַא גּוְטן ֶגעׁשֶ ּבֶ

אָצאְלט ִפיר  ַפייְוול: ָיא, ֶדער ֶמעְנְטׁש ָהאט ּבַ

ַא  ט  ֶגעַכאּפְ ָהאט  ֶער  ֶרעְנְדֶלעך,  ָגאְלֶדעֶנע 

ְמִציָאה. אֹויְפצּוָמאְרְגְנס ֵגייט ֶער ַארֹויס ִאין 

ַמאְרק ְפִריׁש אּון ִמיְנֶטער. "ֶווער ִוויל קֹויְפן 

ַא ֶפעְרד?"

עְרל: ַאַזא ֶפעְרד ָהאט ִזיֶכער ַאַסאְך קֹוִנים  ּבֶ

ָוואס ִוויְלן ָדאס קֹויְפן, ֵניין?

ַרייְזן.  ן ִדי ּפְ ַפייְוול: ֶדער עֹוָלם ָהאט ֶגעהֹויּבְ

ִזיְך, אֹויּב  ָהאט ֶדער ֶמעְנְטׁש ֶגעְטַראְכט צּו 

ַאֶזעְלֶכע  ָצאְלן  צּו  ְגֵרייט  ִמיר  ֶמען  ִאיז 

ְלט! ַרייְזן, ִאיז ָדאס ִזיֶכער ֶוועְרד ָדאּפְ ּפְ

ר?!  עֹוׁשֶ ַאן  ֶגעָוואְרן  ַנאְכט  ֵאיין  ִאין  עְרל:  ּבֶ

ָגאְלֶדעֶנע  ֶזעְכְצן  יי  ּבַ ׁשֹוין  ַהאְלט  ֶמען 

ֶרעְנְדֶלעך...

ט  ַפייְוול: ֵניין, ֶער ַפאְרקֹויְפט ָדאס ָנאְכִניׁשְ

ֶער  אּון  ַווייֶטער  אִציְרט  ּפַ ׁשְ ֶער  ֶנעל!  ׁשְ ַאזֹוי 

ְטֶרעְפט ָאן ֶחְבָרה ֶוועְלֶכע ֶזעֶנען ְגֵרייט צּו 

ָגאְלֶדעֶנע  ֶזעְכְצן  ַרייז  ּפְ ְלֶטע  ָדאּפְ ַא  ָצאְלן 

ֶרעְנְדֶלעך.

 
ַא  ריכטיגער

פורים שמועס
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ִוויְנֶטער  ִאיז  ֶעס  צּוַנאְכְטס.  ְפַרייָטאג 
ְפָראְסִטיג ַקאְלט ִאין ְׁשֶטעֶטעֶלע ְּבֶרְסֶלב. ִדי 
ְשֶׁטעְקט  ֶמען  ֶווען  ַפאְרְפרֹויְרן  ֶוועְרט  ָנאז 
ַפאר  ָנאר  ֲאִפילּו  ֶפעְנְסֶטער  פּון  ַארֹויס  ֶעס 
ַאַריין  ְדִריְנְגט  ֶקעְלט  ִדי  ְסקּוְנֶדעס.  ְצֵוויי 
ַאזֹוי  ִניְׁשט  ִאיז  ֶעס  ַהייֶזער.  ִדי  ִאין  ֲאִפילּו 
ב"ה  ָהאְּבן  ִמיר  ָוואס  ַצייְטן  ַהייְנִטיֶגע  ִווי 
ִדי  ַוואֶרעְמט  ָוואס  אֹויֶוועֶנעס  ֶגעְׁשַמאֶקע 
ַקיין  ִניְׁשט  ִּכְמַעט  ֵווייְסט  ֶמען  ַאז  ַהייֶזער 

ִחילּוק ְצִוויְׁשן ִוויְנֶטער אּון זּוֶמער!

ִאין  ַאַרייְנְׁשַּפאִציְרן  ִקיְנֶדער  ָלאִמיר  ָאֶּבער 
ִמיר  ִווי  ְׁשטּוּב,  ְּבֶרעֶנעִדיֶגע  ֵהייֶסע  ַא  ָגאר 
ְּבֶרעְנט  ֶעס  ָוואס  ֶזען  ַּבאְלד  ׁשֹוין  ֶוועְלן 

ָדאְרט!!

ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ִזיְצט ִמיט ַזייֶנע ַּתְלִמיִדים 
ֵהייִליֶגע  ִדי  ּתֹורֹות,  ֵהייִליֶגע  ִדי  ָזאְגט  אּון 
ֵעצֹות ָוואס ֶדער ֶרִּבי ָהאט ִאיֶּבעְרֶגעֶגעְּבן ִאיז 
ֶגעֶזעְצן  ֶזעֶנען  ֶוועְלֶכע  ִדי  ַפאר  ָנאר  ִניְׁשט 
ֶרִּבי'ְנס ַׁשָּבת ִטיׁש,  ַּביים  ְּבֶרְסֶלב  ִאין  ָדאְרט 
ָנאר אֹויְך ַפאר ַאֶלע ִאיִדיֶׁשע ְנָׁשמֹות פּון ִדי 

ָגאר ִניְדִריֶגע ִּביז ִדי ָגאר ְגרֹויֶסע ַצִּדיִקים.

ָזאְגן  ָאְנֶגעהֹויְּבן  ָהאט  ֶרִּבי  ֶדער  ָנאר  ִווי 
ּתֹוָרה, ָהאט ַזיין ָּפִנים ָאְנֶגעהֹויְּבן ְפַלאֶקעְרן, 

                                                                    
         

      
     

    
    

    
    

    
    

     
      

        
             

ליכט שבת'דיגע  

ַאז ַאֶלע ַארּוִמיֶגע ֲחִסיִדים ָהאְּבן ְּבׁשּום אֹוָפן 
ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט קּוְקן אֹויף ַזיין ָּפִנים אּון ֶדער 
ֵהייִליֶגע  ַזיין  ַפאְרֶדעְקן  ֶגעמּוְזט  ָהאט  ֶרִּבי 
ֶגעֶווען  ִאיז  ֶעס  ַטאׁש-ִטיְכל.  ַא  ִמיט  ָּפִנים 
ַא ַּפַחד אּון ַא ִיְרַאת ֱאֹלִקים ָוואס ֶמען ָהאט 
ַפאְרְׁשֵטייט  לּוְפט.  ִדי  ִאין  ַטאְּפן  ֶגעֶקעְנט 
ְקָלאֶרע  אּון  ְּבֶרען  ָוואְסַפאַרא  ַאֵלייְנס  ִזיְך 
ֱאמּוָנה ִאין ַּבאֶׁשעֶפער ָהאְּבן ַּבאקּוֶמען ַאֶלע 
ַּתְלִמיִדים ֶהעְרְנִדיג ִדי ֵהייִליֶגע ִזיֶסע ּתֹורֹות. 

ָנאְכן ֶּבעְנְטְשׁן ֶווען ַאֶלע ַּתְלִמיִדים ֶזעֶנען ִזיְך 
צּוגאְנֶגען ֶיעֶדער ִאין ַזיין ַאְכַסְנָיא, אּון ָהאְּבן 
ִזיְך ֶגעֵלייְגט ְׁשָלאְפן. ָאֶּבער... ֵאייֶנער פּון ִדי 
ַּתְלִמיִדים ֶקען ִניְׁשט ֵגיין ְׁשָלאְפן... ְׁשָלאְפן?! 
ִווי ַאזֹוי ֶקען ֶמען ֵגיין ְׁשָלאְפן ֶווען ֶמען ָהאט 
ֶגעֶהעְרט ַאֶזעְלֶכע ּתֹורֹות?! ֶמען ַדאְרף ָדאְך 
אֹויֶּבעְרְשְׁטן  ֶדעם  ֶּבעְטן  אּון  ְּתִפּלֹות  ַמאְכן 
ַאז ִדי ּתֹורֹות אּון ֵעצֹות פּון ֶרִּבי'ן ָזאל ִאיְך 
ֲעבֹוַדת  ַמיין  ִאין  ֶטעְגִליך  ָטאג  נּוְצן  ֶקעֶנען 

ַהֵׁשם!

ֶווער ִאיז ֶדער ַּתְלִמיד?! ִאיר ֵווייְסט ַאַווְדַאי 
ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִאיז  ָדאס  ִקיְנֶדעְרֶלעְך. 
צּום  ֶער  ֵגייט  ַנאְכט  ַקאְלְטן  ֶדעם  ִאין  ָנָתן! 
ַטייך ּבּוג, ִדי ַטייך ָוואס לֹויְפט ַאִריֶּבער ִאין 
ַטייך  ֶנעְּבן  ִזיְך  ֶזעְצט  ֶער  ְּבֶרְסֶלב.  ְׁשֶטעְטל 
ֶּבעְנְקַׁשאְפט  ַא  ִמיט  ִזיְנֶגען  ָאן  ֵהייְּבט  אּון 
צּום אֹויֶּבעְרְשְׁטן אּון ֶּבעט ַאזֹוי: "ִאין ְּבֶרְסֶלב 
ְּבֶרעְנט ַא ֵפייֶער, ֵפייֶער ִמיר ָדאס ַאַריין צּו 
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י ָהאט ֶדעְרֵצייְלט ה ָוואס ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרּבִ ~ ִדי ְצֶוועֶלעְווֶטע ַמֲעֶשׂ

ִאיז  ֶמען  ַאזֹוי  ִווי  ֶדעְרֵצייְלן.  ַאייְך  ֶוועל  ִאיְך 

ַאָמאל ְפֵרייִליְך ִגיֶווען.

ה ַאָמאל ִאיז ִגיֶווען ַא ֶמֶלְך, ֶדער ֶמֶלְך ָהאט  ַמֲעׂשֶ

ן  ִגיּבְ ן ָיִחיד, ָהאט ֶדער ֶמֶלְך ִגיָוואְלט ָאּפְ ִגיַהאט ַא ּבֶ

ן(  ַחָייו )ְדַהיינּו ַפאר ַזיין ֶלעּבְ ִדי ְמלּוָכה ַזיין זּון ּבְ

ֶדער  ֶווען  אל. אּון  ּבַ ְגרֹויְסן  ַא  ִגיַמאְכט  ֶער  ָהאט 

ְפֵריֶלעְך.  ֵזייֶער  ַווַדאי  ּבְ ִאיז  אל  ּבַ ַא  ַמאְכט  ֶמֶלְך 

ן ִדי ְמלּוָכה  ִגיִגיּבְ ְפַרט ַהייְנט, ָוואס ֶער ָהאט ָאּפְ ּבִ

ַא  ֵזייֶער  ִגיֶווען  ַווַדאי  ַא  ן. ִאיז  אם ֶלעּבְ ּבַַ זּון  ַזיין 

אֹויף  ִגיֶווען  ָדאְרט  ִאיז  ֶסע  אּון  ְמָחה.  ׂשִ ְגרֹויֶסע 

ֵרי ְמלּוָכה. אּון ַאֶלע דּוְכִסים אּון  אל ַאֶלע ׂשָ ֶדעם ּבַ

ִגיֶווען  ְפֵרייֶלעְך  ֵזייֶער  ָררֹות. אּון ֶמע ִאיז  ׂשְ ַאֶלע 

אל.  אֹויף ֶדעם ּבַ

אּון ִדי ְמִדיָנה ָהאט אֹויְך ַהָנָאה ִגיַהאט פּון ֶדעם 

אם  ּבַ זּון  ַזיין  ִדי ְמלּוָכה  ָאּפ  ִגיט  ֶמֶלְך  ָוואס ֶדער 

ֶדעם  בֹוד  ּכָ ְגרֹויֶסער  ֵאיין  ִאיז  ֶסע  ָוואְרן  ן.  ֶלעּבְ

ְמָחה ִגיֶווען.  ֶמֶלְך. אּון ֶסע ִאיז ָדאְרט ֵזייֶער ַא ׂשִ

פּון  ַזאְכן  ַאֶלעְרֵליי  ִגיֶווען  ָדאְרט  ִאיז  ֶסע  אּון 

עְלֶייעס אּון ָקאֶמעְדֶייעס אּון ֶדעְסט  ְמָחה. ַקאּפֶ ׂשִ

ְמָחה,  ְגַלייְכן, אּון ַאְלִדיְנג ָוואס ֶסע ִניְצט ָנאר צּו ׂשִ

אל. ִאיז ַאְלץ ָדאְרט ִגיֶווען אֹויף ֶדעם ּבַ

ַאז ֵזיי ֶזעֶנען ׁשֹוין ֵזייֶער ְפֵרייֶלעְך ִגיָוואְרן, ָהאט 

ֶטעְלט, אּון ָהאט ִגיָזאְגט  ִזיְך ֶדער ֶמֶלְך אֹויף ִגיׁשְ

ֶזע  ֶזעֶהער,  ֶטעְרן  ׁשְ ַא  ין  ּבִ ִאיְך  ר  ֲאׁשֶ ּבַ זּון,  צּום 

ִאיְך ַאז דּו ֶוועְסט ַאָמאל ַאָראּפ פּון ֶדער ְמלּוָכה, 

ן ֵקיין  ֵכן ָזאְלְסטּו ֶזעְהן ַאז דּו ָזאְלְסט ִניט ָהאּבְ ּבְ

ַעְצבּות )ְדַהיינּו ֵקיין ְטרֹויֶעִריַקייט( ַאז דּו ֶוועְסט 

ַאָראּפ פּון ֶדער ְמלּוָכה, ָנאר דּו ָזאְלְסט ְפֵרייֶלעְך 

ַזיין. אּון ַאז דּו ֶוועְסט ְפֵרייֶלעְך ַזיין ֶוועל ִאיְך אֹויְך 

ְפֵרייֶלעְך ַזיין, 

די זיבן 
בעטלערס 
~1~

ן  ִגיּבְ ֶדער ֶמֶלְך ִגיָוואְלט ָאּפְ
ַחָייו ָהאט  ִדי ְמלּוָכה ַזיין זּון ּבְ

אל ֶער ִגיַמאְכט ַא ְגרֹויְסן ּבַ

ַטייֶעֶרע ִקיְנֶדעְרֶלעְך!

ָלאף?!  ּיֹות ֶוועְקט אֹויף פּון ׁשְ י ָהאט ֶגעָזאְגט ַאז ִסּפּוֵרי ַמֲעׂשִ ִאיר ֵווייְסט ַאז ֶדער ֶרּבִ

ַמאק, ָאֶדער ֶלעְרֶנען  ֶווער צּו ַדאֶוועֶנען ֶגעׁשְ ָלאְפן?? ֶעס קּוְמט ִדיר ָאן ׁשְ יְסט ַפאְרׁשְ דּו ּבִ

ן ִדי ּתֹוָרה?  ֶיעְצט ִאיז ִדי ֶגעֶלעְגְנַהייט!!! ִמיט ַא ִחיּות אּון ִליּב ָהאּבְ

עְטעֶלעְרס,  ן ּבֶ ה פּון ִזיּבְ ַכאּפ ִזיְך ִמיט ִמיט ִדי ַנייֶע ַמֲעׂשֶ

ְטן!! עְרְשׁ ֶרעְנֶגען צּום אֹויּבֶ ִדי ֵהייִליֶגע ֶוועְרֶטער ֶוועט ִדיר ָנאְנט ּבְ

יר ֶעס אֹויס!! רּוִבּ ּפְ
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ן ַעְצבּות, ֶוועל ִאיְך אֹויְך  ַאִפילּו ַאז דּו ֶוועְסט ָהאּבְ

יְסט ֵקיין ֶמֶלְך ִניט, ָוואְרן  ְפֵרייֶלעְך ַזיין, ָוואס דּו ּבִ

דּו  ָוואְרן  ַזיין,  צּו  ִניט  ֶמֶלְך  ֵקיין  ִזיְך  ֶקעְרְסט  דּו 

יְסט ַאזֹוי  לֹוֶמר ַאז דּו ּבִ יְסט ִזיְך ִניט ְפֵרייֶלעְך. )ּכְ ּבִ

ֵאיין ֶמעְנְטׁש ָוואס דּו ָקאְנְסט ִדיְך ִניט ֶדעְרַהאְלְטן 

דּו  ַאז  ַאִפילּו  ַזיין  ְפֵרייֶלעְך  ִמיד  ּתָ ָזאְלְסט  דּו  ַאז 

ַזיין  ִניט  ַאָראּפ פּון ֶדער ְמלּוָכה, ֶקעְרְסטּו  ֵגייְסט 

ַזיין,  ְפֵרייֶלעְך  ֶוועְסט  דּו  ַאז  ִמיר  לּוׁשְ ֶמֶלְך(  ֵקיין 

ֶוועל ִאיְך ְמׁשּוָנה ְפֵרייֶלעְך ַזיין.

ִגינּוֶמען ִדי ְמלּוָכה ֵזייֶער  ן ֶמֶלְך ָאּפְ ָהאט ֶדער ּבֶ

ֵרי ְמלּוָכה. אּון  אְרף. אּון ֶער ָהאט ִזיְך ִגיַמאְכט ׂשָ ׁשַ

ִרים אּון ַחִיל. אּון ֶדער  ָהאט ִגיַהאט דּוְכִסים אּון ׂשָ

ֵזייֶער  ָהאט  ֶער  אּון  ָחָכם,  ַא  ִגיֶווען  ִאיז  ֶמֶלְך  ן  ּבֶ

יי ִאיהם ִגיֶווען  ִליּב ִגיַהאט ָחְכָמה. אּון ֶסע ִאיז ּבַ

ְגרֹויֶסע ַחָכִמים. 

עס ַא  אּון ֶווער ֶסע ִאיז צּו ִאיהם ִגיקּוֶמען ִמיט ֶעּפֶ

יי ִאיהם ֵזייֶער ָחׁשּוב ִגיֶווען. אּון  ָחְכָמה, ִאיז ֶער ּבַ

ירֹות ַפאר  בֹוד אּון ַעׁשִ ן ְגרֹויס ּכָ ֶער ְפֶלעְגט ֵזיי ִגיּבְ

ֶדער ָחְכָמה. ָוואס ִאיְטִליֶכער ָהאט ִגיָוואְלט ָהאט 

ֶגעְלט,  ִגיָוואְלט  ָהאט  ֵאייֶנער  ן.  ִגיִגיּבְ ִאיהם  ֶער 

ן ֶגעְלט. ֵאייֶנער ָהאט ִגיָוואְלט  ָהאט ֶער ִאים ִגיִגיּבְ

ַפאר  ַאְלץ  בֹוד.  ּכָ ן  ִגיִגיּבְ ִאיהם  ֶער  ָהאט  בֹוד,  ּכָ

ֵזייֶער  יי ִאיהם  ּבַ ֶדער ָחְכָמה. אּון ַמְחַמת ֶסע ִאיז 

ן ֵזיי ִזיְך ַאֶלע ִגינּוֶמען  ָחׁשּוב ִגיֶווען ָחְכָמה. ָהאּבְ

צּו ָחְכָמה, אּון ִדי ַגאְנֶצע ְמִדיָנה ָהאט עֹוֵסק ִגיֶווען 

ֶגעְלט.  ִגיָוואְלט  ָהאט  ֶדער  ָוואְרן  ָחְכמֹות.  ִאין 

ֶדער  אּון  ֶדעְרַפאר.  ֶגעְלט  ֶנעֶמען  ָזאל  ֶער  ֵדי  ּכְ

בֹוד. אּון ַמְחַמת ֵזיי  יבּות אּון ּכָ ָהאט ִגיָוואְלט ְחׁשִ

ער  ן ַאֶלע עֹוֵסק ִגיֶווען ָנאר ִאין ָחְכמֹות ִאיּבֶ ָהאּבְ

ַפאְרֶגעְסן  ְמִדיָנה  ֶדער  ִאין  ָדאְרט  ֵזיי  ן  ָהאּבְ ֶדעם 

ִמְלָחָמה צּו  ַא  ַאזֹוי  ִווי  לֹוֶמר  )ּכְ ִמְלָחָמה  ְכִסיֵסי  ּתַ

ן ַאֶלע עֹוֵסק ִגיֶווען ָנאר ִאין  ִפיְרן( ָוואְרן ֵזיי ָהאּבְ

ָחְכמֹות. 

יז ֶדער ְקֶלעְנְצֶטער פּון ֶדער ְמִדיָנה. ִאיז ִגיֶווען  ּבִ

ְמִדיָנה.  ַאְנֶדעֶרע  ֵאיין  ִאין  ָחָכם  ְגֶרעְסֶטער  ֶדער 

אּון ִדי ַחָכִמים פּון ֶדער ְמִדיָנה ֶזעֶנען ִגיֶווען ֵזייֶער 

ִוויְלד ְגרֹויֶסע ַחָכִמים. ּוַמְחַמת ִדי ָחְכמֹות, ֶזעֶנען 

ִאין  ִגיַפאְלן  ַאַריין  ְמִדיָנה  ֶדער  פּון  ַחָכִמים  ִדי 

ן ֶמֶלְך אֹויְך  ן ֶדעם ּבֶ יקֹוְרסּות ַאַריין. אּון ָהאּבְ ַאּפִ

ִמיר ֶדעם  יקֹוְרסּות ַאַריין. לּוׁשְ ַאַריין ִגיצֹויְגן ִאין ַאּפִ

אט, ֵזיי ֶזעֶנען  ָראְסְטן עֹוָלם ָהאט ָדאס ִניט ִגיׁשַ ּפְ

ַאַריין.  יקֹוְרסּות  ַאּפִ ֶדעם  ִאין  ִגיַפאְלן  ַאַריין  ִניט 

ֵזייֶער  ִאין  ִטיְפַקייט  ְגרֹויס  ַא  ִגיֶווען  ֶסע  ָוואְרן 

ָראְסֶטער עֹוָלם  ָחְכָמה פּון ִדי ַחָכִמים. ָהאט ֶדער ּפְ

ער  ִניט ִגיָקאְנט ַאַריין ֵגיין ִאין ֵזייֶעֶרע ָחְכמֹות. ִאיּבֶ

אט. ָנאר ִדי ַחָכִמים אּון  ֶדעם ָהאט ֶעס ֵזיי ִניט ִגיׁשַ

יקֹוְרִסים ִגיָוואְרן. ן ֶמֶלְך ֶזעֶנען ַאּפִ ֶדער ּבֶ

ִאיהם  ִאין  ִאיז  ֶסע  ַמְחַמת  ֶמֶלְך  ן  ּבֶ ֶדער  אּון 

ִמיט  ִגיָוואְרן  ִגיּבֹויְרן  ִאיז  ֶער  ָוואְרן  טֹוב,  ִגיֶווען 

טֹוב, אּון ֶער ָהאט ִגיַהאט גּוֶטע ִמדֹות. ְפֶלעְגט ֶער 

ִאין  ִאיְך  ין  ּבִ וואּו  ָמאל,  ַאֶלע  ֶדעְרַמאֶנען  צּו  ִזיְך 

ֵזייֶער  ְפֶלעְגט  אּון  ִאיְך.  טּוה  ָוואס  ֶוועְלט.  ֶדער 

ִזיְפְצן  ֵזייֶער  ְפֶלעְגט  אּון  ָטאן,  ְקֶרעְכץ  ְגרֹויְסן  ַא 

ַטייְטׁש  ָוואס  ֶדעְרַמאֶנען,  ִזיְך  ְפֶלעְגט  ֶער  ְדרֹויף. 

טּוט  ָוואס  ַזאְכן,  ַאזֹויֶנע  ִאין  ַפאְרֵגיין  ָזאל  ִאיְך 

ין ִאיְך ִאין ֶדער ֶוועְלט, אּון  ִזיְך ִמיט ִמיר, וואּו ּבִ

אְלד  ּבַ ִווי  ף  יּכֶ ּתֵ ִמיר  לּוׁשְ ִזיְפְצן.  ֵזייֶער  ְפֶלעְגט 

ִאיז  ֶכל,  ׂשֵ ַזיין  ִמיט  ִניְצן  צּו  ן  ָאְנִגיהֹויּבְ ָהאט  ֶער 

ַטאְרק ִגיָוואְרן ִדי ָחְכמֹות פּון  יי ִאיהם ׁשְ ִוויֶדער ּבַ

יקֹוְרסּות.  ַאּפִ

ֶער  ָוואס  ָעִמים,  ּפְ ָמה  ּכַ ִגיֶווען  ִאיז  ַאזֹוי  אּון 

ֶער  ִאיז  וואּו  ֶדעְרַמאֶנען  צּו  ַאְלץ  ִזיְך  ְפֶלעְגט 

אּון  "ל.  ּנַ ּכַ ְוכּו'  ֶער  טּוט  ָוואס  ֶוועְלט,  ֶדער  ִאין 

ף ִווי ֶער ָהאט  יּכֶ ְפֶלעְגט ְקֶרעְכְצן אּון ִזיְפְצן. ָנאר ּתֵ

יי ִאיהם  ֶכל, ִאיז ּבַ ין צּו ִניְצן ִמיט ֶדעם ׂשֵ ָאְנִגיהֹויּבִ

"ל. ּנַ יקֹוְרסּות ּכַ ַטאְרק ִגיָוואְרן ָדאס ַאּפִ ִוויֶדער ׁשְ

ִריָחה ִאין ֵאיין  ַוְיִהי ַהּיֹום. אּון ֶסע ִגיֶווען ֵאיין ּבְ

ֵזיי  ִווי  ִגיָוואְרן.  צּוָלאְפן  ַאֶלע  ֵזיי  ֶזעֶנען  ְמִדיָנה. 
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ִגיַגאְנֶגען  ֵזיי  ֶזעֶנען  ִגיָוואְרן,  ַאְנְטָלאְפן  ֶזעֶנען 

ַפאְרלֹויְרן  ָדאְרט  ֵזיי  ן  ָהאּבְ ַוואְלד.  ֵאיין  ָדאְרְך 

ְצֵוויי ִקיְנֶדער, ַא ָזָכר אּון ַא ְנֵקָבה. ֵאייֶנער ָהאט 

ַפאְרלֹויְרן ַא ָזָכר, אּון ֵאייֶנער ָהאט ַפאְרלֹויְרן ַא 

ְנֵקָבה. אּון ֵזיי ֶזעֶנען ָנאְך ִגיֶווען ְקֵלייֶנע ִקיְנֶדער. 

פּון ִפיר ִפיֶנעף ָיאהר. 

ן ִניט ִגיַהאט ָוואס צּו ֶעְסן,  ִדי ִקיְנֶדעְרִליְך ָהאּבְ

ן  ִריְגן אּון ִגיֵווייְנט, ָוואְרן ֵזיי ָהאּבְ ן ֵזיי ִגיׁשְ ָהאּבְ

ֵזיי  צּו  ִאיז  ֶדעְרַווייל  ֶעְסן.  צּו  ָוואס  ִגיַהאט  ִניט 

ִגיַגאְנֶגען  ִאיז  ֶער  עְטֶלער,  ּבֶ ֵאיין  ָאְנִגיקּוֶמען 

ן  ָאְנִגיהֹויּבְ ִקיְנֶדער  ִדי  ן  ָהאּבְ עס.  ָטאְרּבֶ ִדי  ִמיט 

ען ִזיְך צּו ִאיהם, אּון צּו טּוֶלען ִזיְך צּו ִאיהם.  עּפֶ ְטׁשֶ

ן ֵזיי ִגיֶגעְסן. ָהאט  רֹויט, ָהאּבְ ן ּבְ ָהאט ֶער ֵזיי ִגיִגיּבְ

ֶער ֵזיי ִגיְפֶרעְגט, פּון ַוואֶנעט קּוְמט ִאיהר ַאֶהער. 

ן ֵזיי ִאיהם ִגיֶעְנֶפעְרט ִמיר ֵווייְסן ִניט, ָוואְרן  ָהאּבְ

ֵזיי ֶזעֶנען ִגיֶווען ְקֵלייֶנע ִקיְנֶדער. 

ן  ן ַאֶוועק צּו ֵגיין פּון ֵזיי. ָהאּבְ ָהאט ֶער ָאְנִגיהֹויּבְ

עְטן, ַאז ֶער ָזאל ֵזיי ֶנעֶמען ִמיט ִזיְך,  ֵזיי ִאיהם ִגיּבֶ

ָהאט ֶער ֵזיי ִגיָזאְגט ָדאס ִוויל ִאיְך ִניט, ַאז ִאיהר 

ן ֵזיי ַא קּוק  ָזאְלט ֵגיין ִמיט ִמיר. ֶדער ַווייל ָהאּבְ

ַא  ֵזיי  יי  ּבַ ִאיז  ִליְנד.  ּבְ עְטֶלער  ּבֶ ֶדער  ִאיז  ִגיָטאן, 

ִליְנד, ִווי ַאזֹוי ֵווייְסט  ִחידּוׁש ִגיֶווען, ַאז ֶער ִאיז ּבְ

ַא  ַאֵליין  ָדאס  ִאיז  ֶאֶמת,  צּום  )אּון  ֵגיין  צּו  ֶער 

ִגיֶווען.  ה  ִחידּוׁש, ָוואס ִדי ִקיְנֶדער ִאיז ָדאס ָקׁשֶ

ִגיֶווען.  ִקיְנֶדער  ְקֵלייֶנע  ִזיְך  ֶזעֶנען  ֵזיי  ָוואְרן 

ער  ִמיר ֵזיי ֶזעֶנען ִגיֶווען ְקלּוֶגע ִקיְנֶדער, ִאיּבֶ לּוׁשְ

יי ֵזיי ַא ִחידּוׁש ִגיֶווען(  ֶדעם ִאיז ָדאס ּבַ

ִליְנֶדער  ּבְ )ֶדער  ט  עְנְטׁשְ ִגיּבֶ ֵזיי  ֶער  ָהאט 

ִאיר  ִאיְך.  ִווי  ַאזֹוי  ַזיין  ָזאְלט  ִאיר  עְטֶלער(,  ּבֶ

ֵזיי  ָהאט  ֶער  אּון  ִאיְך.  ִווי  ַאְלט  ַאזֹוי  ַזיין  ָזאְלט 

רֹויט, אּון ֶער ִאיז ִזיְך ַאֶוועק  ער ִגיָלאְזט ָנאְך ּבְ ִאיּבֶ

ִגיַגאְנֶגען. 

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ַטאֶנען, ַאז ַהּשׁ ן ִדי ִקיְנֶדער ַפאְרׁשְ ָהאּבְ

ָגָחה ִגיַהאט, אּון ֶער ָהאט ֵזיי  ָהאט אֹויף ֵזיי ַהׁשְ

ָזאל  ֶער  עְטֶלער,  ּבֶ ִליְנְדן  ּבְ ַא  ַאֶהער  יְקט  ִגיׁשִ צּו 

ן ֶעְסן. ֵזיי ִגיּבְ

רֹויט.  יי ֵזיי אֹויס ִגיַגאְנֶגען ָדאס ּבְ ֶדעְרָנאְך ִאיז ּבַ

ֶעְסן.  ַרייֶען  ׁשְ צּו  ן  ָאְנִגיהֹויּבְ ִוויֶדער  ֵזיי  ן  ָהאּבְ

ָדאְרט  ֵזיי  ן  ָהאּבְ ַנאְכט,  ִגיָוואְרן  ִאיז  ֶדעְרָנאְך 

ֵזיי  ן  ָהאּבְ ֶדעְרְפִרי,  ִאין  ִגיֶנעְכִטיְגט.  ער  ִאיּבֶ

ִריְגן  ן ֵזיי ִגיׁשְ ט ִגיַהאט צּו ֶעְסן, ָהאּבְ ַווייֶטער ִניׁשְ

אּון ִגיֵווייְנט.

עְטֶלער,   ֶדעְרַווייל, ִאיז ִוויֶדער ָאְנִגיקּוֶמען ַא ּבֶ

ֵזיי  ן  ָהאּבְ ער,  טֹויּבֶ ַא  ִגיֶווען  ִאיז  ֶער  ָוואס 

ן צּו ִאיהם צּו ֵרייְדן, ַווייְזט ֶער ֵזיי ִמיט  ָאְנִגיהֹויּבְ

ִדי ֶהעְנט אּון ָזאְגט צּו ֵזיי. ִאיְך ֶהער ָגאר ִניט. אּון 

צּו  רֹויט  ּבְ ן  ִגיִגיּבְ אֹויְך  ֵזיי  ָהאט  עְטֶלער  ּבֶ ֶדער 

ן ַאֶוועק צּו ֵגיין פּון ֵזיי.  ֶעְסן, אּון ָהאט ָאְנִגיהֹויּבְ

ֶנעֶמען  ֵזיי  ָזאל  ֶער  ַאז  ִגיָוואְלט,  אֹויְך  ֵזיי  ן  ָהאּבְ

ט ִגיָוואְלט. אּון ֶער ָהאט  ִמיט ִזיְך, ָהאט ֶער ִניׁשְ

עְנְטׁשט, ַאז ִאיהר ָזאְלט ַזיין ַאזֹוי ִווי  ֵזיי אֹויְך ִגיּבֶ

רֹויט, אּון ִאיז  ִאיְך. אּון ָהאט ֵזיי אֹויְך ִגיָלאְזט ּבְ

ִזיְך ַאֶוועק ִגיַגאְנֶגען.

אֹויְך  רֹויט  ּבְ ָדאס  ֵזיי  יי  ּבַ ִאיז  ֶדעְרָנאְך 

ִריְגן  ִגיׁשְ ִוויֶדער  ֵזיי  ן  ָהאּבְ אֹויְסִגיַגאְנֶגען, 

עְטֶלער,  ּבֶ ַא  ֵזיי  צּו  ִגיקּוֶמען  ִוויֶדער  ִאיז  "ל.  ּנַ ּכַ

ֶער  לֹוֶמר  )ּכְ ה.  ּפֶ ַבד  ּכְ ַא  ִגיֶווען  ִאיז  ֶער  ָוואס 

ֵזיי  ן  ָהאּבְ מֹויל(  ֶדעם  ִמיט  ְלט  ָטאְמּפְ ִגיׁשְ ָהאט 

ֶער  ָהאט  מּוְסן.  ׁשְ צּו  ִאיהם  ִמיט  ן  ָאְנִגיהֹויּבְ

ן ֵזיי ִניט ִגיוואּוְסט  ְלט ַזייֶנע ֵרייד. ָהאּבְ ָטאְמּפְ ִגיׁשְ

ָוואס ֶער ֶרעט, אּון ֶער ָהאט ָיא ִגיוואּוְסט ָוואס ֵזיי 

ן ִניט ִגיוואּוְסט ָוואס ֶער ֶרעט,  ֶרעְדן. ָנאר ֵזיי ָהאּבְ

ְלט.  ָטאְמּפְ ָוואְרן ֶער ָהאט ִגיׁשְ

רֹויט צּו  ּבְ ן  ִגיִגיּבְ ֵזיי אֹויְך  עְטֶלער  ּבֶ ָהאט ֶדער 

ֶעְסן. אּון ִאיז ִזיְך אֹויְך ַאֶוועק ִגיַגאְנֶגען אּון ָהאט 

עְנְטׁש, ַאז ֵזיי ָזאְלן ַזיין ִווי ֶער, אּון  ֵזיי אֹויְך ִגיּבֶ

המשך אויף זייט 9
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המשך פון זייט 2

המשך קומענדיגע זייט

עְרל: ָנא, אֹויף ֶוועם ַוואְרט ֶער ?? ּבֶ

ֶזעֶנען  אֹויּב  ּבֹון...  ֶחׁשְ ַא  ַמאְכט  ֶער  ַפייְוול: 

ַרייז,  ן ָוואס ָצאְלן ֶדעְרַפאר ַאַזא ּפְ ָדא ֶמעְנְטׁשְ

ַא  ִמיט  ֶפעְרְדל  ַא  ָסֵפק  ַקיין  ָאן  ָדאס  ִאיז 

אקּום ַהייְנט ִאין  אץ, ִאיְך ּבַ ַרייז ָאן ַקיין ׁשַ ּפְ

ָגאְלֶדעֶנע  ְדֵרייִסיג  אּון  ְצֵוויי  ַטאׁש  ַמיין 

ֶרעְנְדֶלעך!!

עְרל: ִוויִפיל ֶגעְלט ִאיז ָדאס ִאין ַהייְנִטיֶגע  ּבֶ

ֶגעְלט?

ַפייְוול: ִאיְך ַמיין ִאין ִדי ִמיִלָיאֶנען ָדאַלאְרן!! 

ֶגעֶהעְרט  ֶוועְלט  ִדי  ַאז  ֶגעֵמייְנט  ָהאט  ֶער 

אִציְרט ַווייֶטער ַאזֹוי ֶגעַלאְסן  ּפַ צּו ִאים. ֶער ׁשְ

ִמיְטן ֶפעְרְדל.

אר  יי ֶיעֶדע ּפָ ָתם ֶוועְרט ֶעס ּבַ עְרל: ִמן ַהּסְ ּבֶ

ְלט... ְלט אּון ְדִריּפְ ְטִריט ָוואס ֶער ֵגייט ָדאּפְ

ַהאְלט  ֶער  צּוֶגעְטָראְפן!  גּוט  ָהאְסט  ַפייְוול: 

ֶעס  ֶקען  ֶער  טֹויְזְנֶטעְרס.  ִדי  ִאין  ׁשֹוין 

ַפאְרָוואס  ֵווייְסט  ַפאְרקֹויְפן,  ט  ָנאְכִניׁשְ

ֶפעְרְדל  ֶדעם  ִוויל  ֶעס  ֶווער  ַווייל  עְרל?  ּבֶ

קֹויְפן... 

לֹויְפן...   ֵאיין  אּון  ַרייְזן  ּפְ ִדי  ַהאְלְטן  עְרל:  ּבֶ

ען  אׁשֶ ּפַ ֶוועט ָדאס ֶפעְרד  וואּו  ער ָפאְרט  ָאּבֶ

ִאין ֶוועֶמעְנס הֹויְפן?

ט  ֵררֹות ָהאט ֶער ִניׁשְ ַפייְוול: ַקיין ְגרֹויֶסע ּבְ

יי  ּבַ ָאְרט,  ָאּפ פּון ֶדעם  ָדאְרט, ֶער ְטָראְגט 

ָדאס  ן,  ַלייּבְ ּבְ ט  ִניׁשְ ֶער  ֶוועט  ַרייז  ּפְ ֶדעם 

ן. ֶפעְרד צּום ֶקעִניג טּוט ֶער ְטֵרייּבְ

יי ֶדעם ֶקעִניג ֶדעם ַרייְכן, ֶוועט ֶער  עְרל: ּבַ ּבֶ

ִזיְך ִזיֶכער ֶגעטּון ֹאויְסְגַלייְכן? ַהא ַפייְוול?

ַפייְוול: ֶנע, אֹויּב ֶדער ֶקעִניג ִאיז ׁשֹוין ְגֵרייט 

ֶדער  ָוואס  ט  ִניׁשְ ָדאס  ִאיז  ִפיל,  ַרייז  ּפְ צּום 

ֶמעְנְטׁש ִוויל. 

ְלט ִדי ֶוועְרד... עְרל: ִאיז ֶעס ִזיֶכער ָדאּפְ ּבֶ

ִמיט  ֶמעְנְטׁש...  ֶדער  ֵמייְנט  ַאזֹוי  ַפייְוול: 

ֶפעְרְדל  ִמיְטן  ַאֶוועק  ֶער  ֵגייט  ָטאְלץ  ׁשְ

ִאיז  ֶפעְרד  ָדאס  אַלאץ,  ּפַ ֶקעִניְגס  פּון 

ָטאג  ַגאְנְצן  ַא  ַזיין  ָנאְכן  ִטיג  ָדאְרׁשְ ִזיֶכער 

צּו  ֵגייט  ֶער  זּון.  ֶרעֶנעִדיֶגע  ּבְ ִדי  אּוְנֶטער 

ַאן  ִאיז  ָדאס  ָלאְמּפ,  ּפְ ְנִדיֶגע  ֶדעְרֶנעּבֶ צּום 

ִזיְך  ֶקען  ֶמען  וואּו  ְקַוואל  ַא  צּו  ֶעֶפענּוְנג 

ע ַוואֶסער. ָאְנְטִריְנֶקן ִמיט ְפִריׁשֶ

ַוואֶסער  ַגאָלאֶנען   / ִליֶטער  אר  ַאּפָ עְרל:  ּבֶ

ִליְנֶגען אֹויף ֵאיין ָמאל,  ָהאט ֶער ִזיֶכער ֶגעׁשְ

ֵניין?

ִליְנֶגען  ֶגעׁשְ ָהאט  ֶפעְרד  ָדאס  ט  ִניׁשְ ַפייְוול: 

ִליְנֶגען  ָלאְמּפ ָהאט ַאייְנֶגעׁשְ ַוואֶסער, ָנאר ִדי ּפְ

ָדאס ֶפעְרד!!

ֶקען  ָלאְמּפ  ּפְ ַא  ָוווווואס????  עְרל:  ּבֶ

ִליְנֶגען??? ׁשְ

ַאַרייְנֶגעַטאְנְצן  ִאיז  ֶפעְרד  ָדאס  ָיא,  ַפייְוול: 

אּון  ְקַוואל  ֶדעם  פּון  ֶעֶפענּוְנג  ֶדעם  דּוְרְך 

ֵזֶכר  ָטא ַקיין  ִניׁשְ ִוויְנְדן ֶגעָוואְרן!  ִאיז ַפאְרׁשְ

ֶרעְנְדֶלעך...  ַקיין  ט  ִניׁשְ ֶפעְרד...  ַקיין  פּון 

ט... ט ִמיט ִניׁשְ ָגאְרִניׁשְ

ָראְך.. עְרל: אֹוי ַא ּבְ ּבֶ

ט ֶדער ֶמעְנְטׁש  ַפייְוול: קֹולֹות ּוְבָרִקים ֵהייּבְ

ֵרייֶען.. ָאן ׁשְ

ַרייט ֶער?? עְרל: אֹויף ֶוועם ׁשְ ּבֶ

ע  ַפייְוול: ֶדער עֹוָלם ַארּום ְפֶרעְגט ִדי ֶזעְלּבֶ

ֶפעְרד  "ַמיין  ַרייט  ׁשְ ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ֵאָלה?  ׁשְ

ָלאְמּפ!!" ִאיז ַאַרייְנֶגעַטאְנְצן ִאיֶנעם ּפְ

 
ַא  ריכטיגער
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ָדאס  ִאים  ֶהעְלְפט  ֶמען  ָנא,  עְרל:  ּבֶ

ן? ֶלעּפְ ַארֹויְסׁשְ

ט  ְקַלאּפְ ֶמען  ֶפעְרד??  ַא  ן  ֶלעּפְ ׁשְ ַפייְוול: 

ַאַזא  ייֶנער!!  ּבֵ ַזייֶנע  ֶמעְנְטׁש  ֶדעם  ָאן 

ַדאְכְטן  ִאים  ִזיְך  ֶקען  ִוויַאזֹוי  ְמׁשּוֶגע'ֶנער.. 

ָמאֶלע  ַאז ַא ֶפעְרד ֶקען ַאַרייְנֵגיין ִאין ַאַזא ׁשְ

ָלאְמּפ? ּפְ

עְרל: ִווי ַאזֹוי ַטאֶקע? ּבֶ

ה! ָיא אֹויף ַא ַמֲעׂשֶ ׁשְ ַפייְוול: ַא ּקַ

עְרל: ָוואס ִאיז ִמיט ִדי ְקֶלעּפ? ּבֶ

עֹוָלם  ֶדער  ַאז  ֶזעט  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ַפייְוול: 

ֶער  ִוויל  ְמׁשּוָגע,  ַא  ִווי  ָאן  ִאים  קּוְקט 

ָדאס  ער...  ָאּבֶ ָדאְרט.  פּון  אִציְרן  ּפַ ַאֶוועְקׁשְ

פּון  ל  ֶקעּפְ ָדאס  ַארֹויס  ֶטעְקט  ְשׁ ֶפעְרְדל 

ָאן  ִוויֶדער  ט  ֵהייּבְ ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ָלאְמּפ..  ּפְ

צּו...

ֵרייֶען קֹולֹות... עְרל: ׁשְ ּבֶ

אקּוְמט ֶער ֶגע'ַהְרְג'ֶטע  ַפייְוול: אּון ִוויֶדער ּבַ

ְמׁשּוָגע  ַאַזא  ַארּום,  ן  ֶמעְנְטׁשְ ִדי  פּון  ְקֶלעּפ 

פּון  ִציֶען  ָאּפְ ֶער  ִוויל  ִוויֶדער  ִאיז.  ֶער  ָוואס 

ער... ָדאְרט... ָאּבֶ

ְקִריְכט  ֶפעְרְדל  פּוֶנעם  ָקאּפ  ...ִדי  עְרל:  ּבֶ

ָלאְמּפ. ָנאְכַאָמאל ַארֹויס פּוֶנעם ּפְ

ַמאְכט  ַווייֶטער  גּוט,  ֵווייְסט  דּו  ָיא,  ַפייְוול: 

עְטׁש.. ע ּפֶ אקּוְמט ְפִריׁשֶ ֶער קֹולֹות, אּון ּבַ

ֶדעם  צּו  ָזאְגְסטּו  ָוואס  ַפייְוול  ָהא...  עְרל:  ּבֶ

ֶמעְנְטׁש ִאיז ֶער ָנאְרַמאל??

עט  ֶגעׁשֶ ָוואס  ה  ַמֲעׂשֶ ַא  ִאיז  ָדאס  ַפייְוול: 

ַגאְנץ ָאְפט צּו אּוְנז!

צּום  ֶפעְרד  ַא  ָהאְסט  דּו  ָוואס  עְרל:  ּבֶ

ַפאְרקֹויְפן?

ֵיֶצר ָהָרע ַפאְרְדֵרייט אּוְנז  ֵניין ֶדער  ַפייְוול: 

ִמיט  ְמיֹונֹות,  ּדִ ַאְנֶדעֶרע  ִמיט  ָמאל  ֶיעֶדעס 

ֶקעֶנען  ִמיר  ָוואס  ַזאְכן  ֶקר,  ׁשֶ ָראְסֶטע  ּפְ

ְמיֹונֹות  אקּוֶמען אּון ֶעס ִאיז ּדִ ט ּבַ ֲאִפילּו ִניׁשְ

אּון ִמיר לֹויְפן ָדאס ָנאְך.. אּופ אּופ אּופ, ָאט 

אקּוֶמען... ֵגיי ִאיְך ֶעס ׁשֹוין ּבַ

ֲאָוה, ִווי ְגַלייְך  עְרל: ָיא ֶמען לֹויְפט ָנאְך ַא ּתַ ּבֶ

ן אּון ַזאט ֶוועְרן. ֶמען ֶקען ֶעס ׁשֹוין ָהאּבְ

ִדי  ֶנְעָלם,  ֶעס  ֶוועְרט  לּוְצִליְנג  ּפְ אּון  ַפייְוול: 

ִמינּוט,  אר  ּפָ ַא  ַפאר  ַאֶוועק  ֵגייֶען  ֲאוֹות  ּתַ

ָלאְזן  אּון ֶווען ֶדער ֶמעְנְטׁש ִוויל ִזיְך ׁשֹוין ָאּפְ

אּון  ָקאּפ  ִדי  ַארֹויס  ֶעס  ֶטעְקט  ְשׁ ֶדעְרפּון, 

ַווייֶטער  ׁשֹוין  ָדאס  לֹויְפט  ֶמעְנְטׁש  ֶדער 

ָנאְך..

אּוְנז  ֶקען  ה  ִפּלָ ּתְ ָנאר  ַאז  ַמיין  ִאיְך  עְרל:  ּבֶ

טּור ֶוועְרן פּון ִדי ַאֶלע ֵלִצים. ֶהעְלְפן צּו ּפָ

ֶגעֵצייג.  עְסֶטע  ּבֶ ִדי  ִאיז  ה  ִפּלָ ּתְ ָיא,  ַפייְוול: 

ְמָחה אּון ּתֹוָרה אּון ָנאְך  ׂשִ ַאזֹוי אֹויְך ְצָדָקה, 

י'ן אּון ֶדער  ֶרּבִ ֵהייִליְגן  ַאַסאְך ֵעצֹות פּוֶנעם 

ָוואס  יק  ַצּדִ ֶדער  ּכַֹח,  י'ְנס  ֶרּבִ ֶדעם  ִעיָקר 

ּיֹות אּון  ייֶנע ַמֲעׂשִ ה ִדי ַאֶלע ׁשֵ ִאיז אּוְנז ְמַגּלֶ

ֵעצֹות.

עְרל: ַא ְפֵרייִליְכן ֹחֶדׁש ֲאָדר. ּבֶ

ִאיר  ָהאט  אֹויּב  ִקיְנֶדער,  ַטייֶעֶרע  ַפייְוול: 

ַאָמאל  ׁשֹוין  ִזיְך  ָהאט  ִאיר  ֶווען  ל  ִנְמׁשָ ַא 

ֵאייֶער  ִאין  ָלאְמּפ  ּפְ ַאַזא  ִמיט  אֶגעְגְנט  ּבַ

ן, ֶווען ֶעס ָהאט אֹויְסֶגעֶזען ַאז  ִריַוואְטן ֶלעּבְ ּפְ

אקּוֶמען אּון  עס ּבַ ְמַעט ֶעּפֶ ַאייְך ֵגייֶען ׁשֹוין ּכִ

ן ַאייְך ֶגעֶזען ַאז ֶעס ִאיז ָנאר  צּום סֹוף ָהאּבְ

ֶטעל  ִאין  ַאַריין  ְקִליְנְגט  ְמיֹון,  ּדִ ַא  ֶגעֶווען 

ַליין 02-5-3333-72 

ל 7 אּון ָלאְזט ַאן הֹוָדָעה אֹויף ְקֶנעּפְ
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"ל. ּנַ ִאיז ִזיְך ַאֶוועק ִגיַגאְנֶגען ּכַ

עְטֶלער, ָוואס  ֶדעְרָנאְך ִאיז ִוויֶדער ִגיקּוֶמען ַא ּבֶ

ֶער ָהאט ִגיַהאט ַא ְקרּוֶמען ַהאְלְדז. ִאיז אֹויְך ַאזֹוי 

"ל,  ּנַ ִגיֶווען ּכַ

עְטֶלער,  ּבֶ ַא  ִגיקּוֶמען  ִוויֶדער  ִאיז  ֶדעְרָנאְך 

ַא  ִגיקּוֶמען  ִוויֶדער  ִאיז  ֶדעְרָנאְך  הֹויֶקער.  ַא 

ַא  ִגיקּוֶמען  ִאיז  ֶדעְרָנאְך  ֶהעְנט.  ָאן  עְטֶלער,  ּבֶ

ן  עְטֶלער, ָאן ִפיס. אּון ִאיְטִליֶכער ָהאט ֵזיי ִגיִגיּבְ ּבֶ

עְנְטׁש. ַאז ֵזיי ָזאְלן ַזיין  רֹויט. אּון ָהאט ֵזיי ִגיּבֶ ּבְ

"ל. ּנַ עְטֶלעְרס ּכַ ַאזֹוי ִווי ֶער, ָגאר ַאזֹוי ִווי ֶיעֶנע ּבֶ

רֹויט  ּבְ ָדאס  ַווייֶטער  ֵזיי  יי  ּבַ ִאיז  ֶדעְרָנאְך, 

ִאין  ֵגיין  צּו  ן  ָאְנִגיהֹויּבְ ֵזיי  ן  ָהאּבְ אֹויְסִגיַגאְנֶגען. 

ֶוועג.  ַא  צּו  ִגיקּוֶמען  ֶזעֶנען  ֵזיי  יז  ּבִ ַאַריין,  ִיׁשּוב 

יז ֵזיי ֶזעֶנען  ֶזעֶנען ֵזיי ִגיַגאְנֶגען ִמיט ֶדעם ֶוועג. ּבִ

ִגיקּוֶמען צּו ֵאיין ָדאְרף. ֶזעֶנען ִדי ִקיְנֶדער ַאַריין 

טּוּב ַאַריין. ָהאט ֶמען אֹויף ֵזיי  ִגיַגאְנֶגען ִאין ַא ׁשְ

רֹויט.  ן ּבְ ַרְחָמנֹות ִגיַהאט. אּון ֶמע ָהאט ֵזיי ִגיִגיּבְ

טּוּב ַאַריין ִגיַגאְנֶגען.  ֶזעֶנען ֵזיי ַווייֶטער ִאין ַא ׁשְ

רֹויט.  ן ּבְ ָהאט ֶמען ֵזיי ָדאְרט אֹויְך ִגיִגיּבְ

ן ֵזיי ִגיֶזעְהן  ְפֶלעְגן ֵזיי ֵגיין ִאין ִדי ַהייֶזער. ָהאּבְ

ִקיְנֶדער  ִדי  ן  ָהאּבְ רֹויט,  ּבְ ֵזיי  ִגיט  ֶמע  גּוט,  ֶסע 

ִאין  ַזיין  ִמיד  ּתָ ָזאְלן  ֵזיי  ַאז  ִגיַמאְכט  ִזיְך  ן  ְצִוויׁשְ

ְגרֹויֶסע  ִגיַמאְכט  ִזיְך  ן  ָהאּבְ ֵזיי  אּון  ֵאייֶנעם. 

ַהייֶזער.  ִדי  ִאין  ִגיַגאְנֶגען  ֶזעֶנען  אּון  עס.  ָטאְרּבֶ

אֹויף  ְמחֹות,  ׂשִ ַאֶלע  אֹויף  ִגיַגאְנֶגען  ֶזעֶנען  אּון 

ִרית'ן אּון אֹויף ַחתּונֹות. אּון ֵזיי ֶזעֶנען ִגיַגאְנֶגען  ּבְ

ַווייֶטער, 

אּון  ַאַריין.  ָטעט  ׁשְ ִאין  ִגיַגאְנֶגען  ֶזעֶנען  אּון 

ֶזעֶנען  אּון  ַהייֶזער,  ִדי  ִאין  ִגיַגאְנֶגען  ֶזעֶנען 

ן  ִגיַגאְנֶגען אֹויף ִדי ְיִריִדים. אּון ְפֶלעְגן ִזיְצן ְצִוויׁשְ

ִדי  אֹויף  ָדאְרט  ִזיְצן  ֵזי  ִווי  ַאזֹוי  עְטֶלעְרס,  ּבֶ ִדי 

יז ִדי ִקיְנֶדער ֶזעֶנען  עס ִמיט ִדי ֶטעֶלער. ּבִ ִריְזּבֶ ּפְ

עְטֶלעְרס.  ּבֶ ַאֶלע  יי  ּבַ ְמפּוְרָסִמים  ִגיֶווען  ׁשֹוין 

ן פּון ֵזיי  ן ֵזיי ִגיֶקאְנט, אּון ָהאּבְ ָוואְרן ַאֶלע ָהאּבְ

ִגיוואּוְסט, ַאז ָדאס ֶזעֶנען ִדי ִקיְנֶדעְרֶלעְך, ָוואס ֵזי 

"ל. ּנַ ֶזעֶנען ַפאְרַפאְלן ִגיָוואְרן ִאין ַוואְלד ּכַ

ַא  ִאין  ְיִריד,  ְגרֹויֶסער  ַא  ִגיֶווען  ִאיז  ַאָמאל 

ַאֶלע  ִגיַגאְנֶגען  ַאִהין  ֶזעֶנען  ָטאט.  ׁשְ ְגרֹויֶסער 

ַאִהין  אֹויְך  ֶזעֶנען  ִקיְנֶדער  ִדי  אּון  עְטֶלעְרס,  ּבֶ

עְטֶלעְרס אֹויף ֶדער  ִגיַגאְנֶגען. ִאיז ִגיקּוֶמען ִדי ּבֶ

ִקיְנֶדער,  ְצֵווי  ִדי  ַזיין  ֵדְך  ְמׁשַ ָזאְלן  ֵזיי  ַאז  ֵדָעה, 

ַאז ֵזיי ָזאְלן ִזיְך ֵאייְנס ָדאס ַאְנֶדעֶרע ֶנעֶמען. אּון 

מּוְסן,  ן ֶדעְרפּון צּו ׁשְ ף ִווי ֶמע ָהאט ָאְנִגיהֹוּבְ יּכֶ ּתֵ

ִאיז ָדאס ֵזיי ַאֶלע ֵזייֶער ִגיֶפעְלן, 

ִמיר ִווי ַמאְכט  ֵדְך ִגיֶווען, לּוׁשְ ָהאט ֶמען ֵזיי ְמׁשַ

ִגיֶווען,  ב  ְמַייׁשֵ ִזיְך  ֵזיי  ן  ָהאּבְ ַחתּוָנה,  ֵזיי  ֶמען 

אם  ּבַ ַזיין  ֶוועט  ָטאג,  ֶדעם  אּון  ֶדעם  ִאין  ר  ֲאׁשֶ ּבַ

עְטֶלעְרס  ּבֶ ַאֶלע  ֵגיין  ַאִהין  ֶוועְלן  ִמיִניֶנעס,  ֶמֶלְך 

אּון  קֹויִליְטׁש  עְטן  אֹויְסּבֶ ָדאְרְטן  ִזיְך  ֵזיי  ֶוועְלן 

ְפֵלייׁש, ֶדעְרפּון ֶוועט ֶמען ֵזיי ַמאְכן ַחתּוָנה. ִאיז 

ַאזֹוי ִגיֶווען,

ִדי  אֹויף  ִגיַגאְנֶגען  עְטֶלעְרס  ּבֶ ַאֶלע  ֶזעֶנען   

עְטן ְפֵלייׁש אּון  ן ִזיְך אֹויְסִגיּבֶ ִמיִניֶנעס, אּון ָהאּבְ

ן ָנאְך ַפאְרנּוֶמען ָוואס ֶסע ִאיז  רֹויט, אּון ֵזיי ָהאּבְ ּבְ

ן פּון ֶדער ְסעּוָדה, ְפֵלייׁש אּון קֹויִליְטׁש.  ִליּבְ ִגיּבְ

ן.  ן ִזיְך אֹויְסִגיְגָראּבְ אּון ֶזעֶנען ִגיַגאְנֶגען, אּון ָהאּבְ

ִאין ִאיהם ֶקעֶנען  ָוואס ֶסע ָזאל  ְגרּוּב,  ְגרֹויְסן  ַא 

ִאיהם  ן  ָהאּבְ ֵזיי  אּון  ן.  ֶמעְנְטׁשְ הּוְנֶדעְרט  ַאַריין 

רּוֶטעס, אּון ִמיט ֶעְרד אּון ִמיט  צּוִגיֶדעְקט ִמיט ּפְ

ִמיְסט. אּון ֵזיי ֶזעֶנען ַאִהין ַאֶלע ַאַריין ִגיַגאְנֶגען. 

ן ָדאְרט ִגיַמאְכט ַחתּוָנה ִדי ִקיְנֶדער,  אּון ֵזיי ָהאּבְ

ֵזיי  אּון  ה,  חּוּפָ ַא  ֶטעְלט  ִגיׁשְ ֵזיי  ן  ָהאּבְ ֵזיי  אּון 

ֶזעֶנען ָדאְרט ֵזייֶער ֵזייֶער ְפֵרייֶלעְך ִגיֶווען, אּון ִדי 

ָלה ֶזעֶנען אֹויְך ֵזייֶער ְפֵרייֶלעְך ִגיֶווען. ָחְתן ּכַ

המשך פון זייט 6
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ֶער ִמיר ִאין ַהאְרץ ַאַריין". ַאזֹוי ִזיְנְגט 
ַּביים  ִזיְך  ֶּבעט  אּון  ִניגּון  ֶדעם 
אֹויֶּבעְרְשְׁטן ַאז ִדי ֵרייד פּון ֶרִּבי'ן 
ָזאְלן ַאַרייְנֵגיין ִטיף ִאין ַזיין ַהאְרץ.

ִדי ִנּגּוִנים אּון ִהְתּבֹוְדדּות פּון ֶרִּבי ָנָתן ֶנעְּבן 
ִאיז  ֶעס  ִּביז  ַפאְרצֹויְגן  ִזיְך  ָהאט  ַטייך  ֶדעם 
שוין ֶגעָוואְרן ֶדער ֲעלֹות ַהַּׁשַחר. ֶרִּבי ָנָתן ֶקען 
ַהאְרץ,  ֵהייִליֶגע  ַזיין  ָאְּפִקיְלן  ָנאְכִניְׁשט  ִזיְך 
ָדאס ַגאְנֶצע ַדאֶוועֶנען פּון ַׁשֲחִרית אּון ִּבְפָרט 
ֶגעִזיְנֶגען  ַהאְרִציג  ַאזֹוי  ֶער  ָהאט  ִנְׁשַמת  ַּביי 
אּון ֶגעַדאְנְקט ֶדעם ַּבאֶׁשעֶפער ָוואס ֶער ִאיז 
צּו  ֶגעֶווען  זֹוֶכה  אּון  אֹויְסֶגעֶוועְלט  ֶגעָוואְרן 

ַזיין ַא ַּתְלִמיד פּון ָאט ֶדעם ֵהייִליְגן ַצִּדיק.

                                                               
         

      
     

    
    

    
    

    
    

     
      

        
             

ליכט שבת'דיגע       

גראמען אויף די מעשה! 
ֶגעקּוֶמען ֶזעֶנען ֲחִסיִדים פּון אּוֶמעטּום 

ת ִטיׁש ִזיְצן ֵזיי ַארּום ּבָ יים ׁשַ ּבַ

טּול  י אֹויְבן ָאן אֹויף ַזיין ׁשְ ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרּבִ

טּוּב פּול    ְלִמיִדים ִאיז ֶדער ׁשְ ִמיט ּתַ

יין ַא ְגרֹויֶסע ִליְכט  ֶמען ֶזעט ַא ׁשֵ

יְנ'ס ֶגעִזיְכט אֹויְפן ֵהייִליְגן ֶרּבִ

ָמה    ע ְנׁשָ ַפאר ֶיעֶדע ֵאייְנִציֶגע ִאיִדיׁשֶ

י'נס ֵרייד ַא ֶנָחָמה  ִאיז ֶדעם ֶרּבִ

י'ן ֶווען ֶמען ֶהעְרט ִדי ּתֹוָרה פּון ֶרּבִ

ַחד ֶמען ֶוועְרט  פּול ִמיט ִיְרֶאה אּון ּפַ

ִנים אּון ִדי אֹויְגן   ַאז ֶער מּוז ַפאְרֶדעְקן ָדאס ּפָ

ִמיט ַא ִטיְכל ַארֹויְפֶגעצֹויְגן   

ַאַזא ִהְתנֹוְצצּות ַאֶזעְלֶכע ֵפייֶעְר'ִדיֶגע ֵרייד

ט ַקיין ְקֵלייִניְגַקייט ּתֹורֹות ַאזֹוי הֹויְך, ָגאְרִניׁשְ

ת ִטיׁש, ִאיז ָדאְך ַא ֶגעַוואְלד ּבָ ַאַזא ׁשַ

אְלד ָלאְפן ּבַ ְלִמיִדים ֵגייֶען ׁשְ זֹון ִדי ּתַ ת ַהּמָ ְרּכַ נאך ּבִ

ִוויֶדער ר' ָנָתן ִאיז אֹויְך פּון ָדאְרט ַארֹויס

י'ְנס הֹויז אִציְרט ַפאְרְטַראְכט פּון ֶרּבִ ּפַ ׁשְ

יק ַפאְרַהאֶנען אֹויף ֶדער ֶוועְלט ִאיז ַאַזא ַצּדִ

ַטאֶנען    ָוואס ַדאְרף ִאיְך טּון? ָהאט ֶער ְגַלייְך ַפאְרׁשְ

ֶטעְלן   ׁשְ ט ָאּפְ ֶרען פּון ַמיין ַהאְרץ ִאיְך ֶקען ִניׁשְ ִדי ּבְ

צּום ַטייך ּבּוג וואּו ִדי ַוואֶסער טּוט ְקֶוועְלן 

ָדאְרט ֶדעם ַגאְנְצן ְפַרייָטאג צּוַנאְכט 

ַראְכט ִמיט ַפייֶעְרִדיֶגע ִנּגּוִנים ָהאט ֶער ַפאְרּבְ

אְפט: עְנְקׁשַ אּון ֶגעִזיְנֶגען ִמיט ּבֶ

ֶרעְנט ַא ַפייֶער, ַפייֶער ִמיר ַאַריין  ֶרְסֶלב ּבְ "ִאין ּבְ

ָדאס ַפייֶער צּו ִמיר ִאין ַהאְרץ ַאַריין!"

ִקיְנֶדעְרֶלעְך! 

ט ַקיין ַסאְך פּון אּוְנז ֶמען ַפאְרַלאְנְגט ִניׁשְ

ת ַנאְכט ּבָ ט אֹויְפַזיין ַא ַגאְנֶצע ׁשַ מּוְזט ִניׁשְ

ַא סֹוד ֶוועל ִאיְך ִדיר אֹויְסָזאְגן

ּפּוְנְקט ָוואס דּו ָזאְלְסט ָזאְגן

ֶוועֶרע ַזאְך ט ַקיין ׁשְ ֶעס ִאיז ִניׁשְ

ַראְך ּפְ ׁשּוֶט'ע ׁשְ עֶפער ִמיט ַא ּפָ אׁשֶ ָנאר ֶרעְדן צּום ּבַ

ִאין ֶיעֶדע ַצייט ִאין ַאֶלע ֶעְרֶטער

ִמיר  ֶקעֶנען  ָוואס  ִקיְנֶדער 
ַמֲעֶׂשה?!  ִדי  פּון  ַארֹויְסֶלעְרֶנען 
ִּכְמַעט  ִאיז  ִקיְנֶדער  אּוְנז  ַפאר 
אֹויְפצּוַזיין  ֶמעְגִליְך  ִניְׁשט 
ִמיר  ָאֶּבער  ִזיְנֶגען,  אּון  ַנאְכט  ַגאְנֶצע  ַא 
צּום  ְקֵלייִניְגַקייט.  ַא  ֶעֶּפעס  טּון  ָיא  ֶקעֶנען 
ַׁשָּבת,  ְזִמירֹות  ֶגעְׁשַמאק  ִזיְנֶגען  ֵּבייְׁשִּפיל: 
ְׁשַמע,  ְקִריַאת  הֹויְך  ֵלייֶנען  ֵׁשיין,  ֶּבעְנְטְשׁן 
צּוֵלייְגן ָנאְך ַאָּפאר ִמינּוט ִהְתּבֹוְדדּות ְלָכבֹוד 
ַׁשָּבת, אּון ִזיְנֶגען ַא ֶגעְׁשַמאְקן 'ִנְׁשַמת' ַׁשָּבת 
ִאיְנֶדעְרְפִרי... ַאְׁשֵרינּו ַמה טֹוב ֶחְלֵקינּו, ָוואס 
ִניְׁשט  ֶזעֶנען  ִמיר  ֶרִּבי'ן אּון  ַאַזא  ָהאְּבן  ִמיר 
ִדי  ִניְׁשט  ֶצעַרייְסן  ִמיר  אּון  ִמְתַנְּגִדים  ַקיין 

ֵהייִליֶגע ְסָפִרים אּון ִמיר ַהאְלְטן ַזיי ָחׁשּוב.
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ִוויֶדער ר' ָנָתן ִאיז אֹויְך פּון ָדאְרט ַארֹויס

י'ְנס הֹויז אִציְרט ַפאְרְטַראְכט פּון ֶרּבִ ּפַ ׁשְ

יק ַפאְרַהאֶנען אֹויף ֶדער ֶוועְלט ִאיז ַאַזא ַצּדִ

ַטאֶנען    ָוואס ַדאְרף ִאיְך טּון? ָהאט ֶער ְגַלייְך ַפאְרׁשְ

ֶטעְלן   ׁשְ ט ָאּפְ ֶרען פּון ַמיין ַהאְרץ ִאיְך ֶקען ִניׁשְ ִדי ּבְ

צּום ַטייך ּבּוג וואּו ִדי ַוואֶסער טּוט ְקֶוועְלן 

ָדאְרט ֶדעם ַגאְנְצן ְפַרייָטאג צּוַנאְכט 

ַראְכט ִמיט ַפייֶעְרִדיֶגע ִנּגּוִנים ָהאט ֶער ַפאְרּבְ

אְפט: עְנְקׁשַ אּון ֶגעִזיְנֶגען ִמיט ּבֶ

ֶרעְנט ַא ַפייֶער, ַפייֶער ִמיר ַאַריין  ֶרְסֶלב ּבְ "ִאין ּבְ

ָדאס ַפייֶער צּו ִמיר ִאין ַהאְרץ ַאַריין!"

ִקיְנֶדעְרֶלעְך! 

ט ַקיין ַסאְך פּון אּוְנז ֶמען ַפאְרַלאְנְגט ִניׁשְ

ת ַנאְכט ּבָ ט אֹויְפַזיין ַא ַגאְנֶצע ׁשַ מּוְזט ִניׁשְ

ַא סֹוד ֶוועל ִאיְך ִדיר אֹויְסָזאְגן

ּפּוְנְקט ָוואס דּו ָזאְלְסט ָזאְגן

ֶוועֶרע ַזאְך ט ַקיין ׁשְ ֶעס ִאיז ִניׁשְ

ַראְך ּפְ ׁשּוֶט'ע ׁשְ עֶפער ִמיט ַא ּפָ אׁשֶ ָנאר ֶרעְדן צּום ּבַ

ִאין ֶיעֶדע ַצייט ִאין ַאֶלע ֶעְרֶטער

ָחׁש ִאיז ַעְצבּות ְוַעְצלּות,  יַכת ַהּנָ י ָזאְגט ִאין ּתֹוָרה קפ"ט ִעיָקר ְנׁשִ יל, ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרּבִ ּפִ ייׁשְ צּום ּבֵ

ַלאְנג ִאיז ַעְצבּות און פֹויְלֵקייט. אּון ִמיט ִדי ֵעצֹות פּון ִדי  ָדאס ֵמייְנט ַאז ֶדער ִעיָקר ִגיְפט פּוֶנעם ׁשְ

יִקים ֶקען ֶמען ִזיְך ַראֶטעֶווען אּון ִנּצֹל ֶוועְרן פּון ִדי ֵעצֹות פּון ִדי ָנָחׁש.  ַצּדִ

ֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ַאז ִדי ְיֵמי ֲאָדר ב' ָוואס קּוֶמען צּו ֵגיין, ָזאְלן ִמיר ַאֶלע ִאיְדן, אּון  עְרׁשְ ֶדער אֹויּבֶ

ְפָרט ִדי ִאיְדן ָוואס ֶגעפּוֶנען ִזיְך ִאין רּוְסַלאְנד אּון ִאין אּוְקֵרייֶנע ִנּצֹל ֶוועְרן פּון ַעְצבּות אּון ַעְצלּות,  ּבִ

ל ַהְיהּוִדים ח"ו. ֶעס ָזאל ַזיין ְוַנֲהפְֹך הּוא,  ד ֶאת ּכָ ִמיד ַלֲהרֹוג ּוְלַאּבֵ ע ָוואס ִוויל ְלַהׁשְ אּון פּון ָהָמן ָהָרׁשָ

יְצן ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט, אּון ֶעס ָזאל ַזיין ָדאס  אׁשִ יק ָוואס ֶקען ּבַ ּדִ ה ֶוועְרן ֶדער אֹור ַהּצַ ּלָ אּון ֶעס ָזאל ִנְתּגַ

ׂשֹון ִויָקר ָאֵמן ְוָאֵמן. ְמָחה ׂשָ הּוִדים ָהְיָתה אֹוָרה ׂשִ ָיאר ָנאר ַלּיְ
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