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ת ַפאר ַאֶלע ַטייֶעֶרע ִקיְנֶדער ּבָ ַא גּוְטן ֶלעְכִטיְגן ׁשַ

ֵהייִליֶגע  ִדי  פּון  ֶוועל  ׁשְ יים  ּבַ ִמיר  ֵטייֶען  ׁשְ ָאט 

ִאים  ַהּבָ ַהּפּוִרים  ְיֵמי  ֶטעג  ְפֵרייִליֶכע  ֶלעְכִטיֶגע 

ֶרעְנֶגען ִדי  יְרן ַאָראּפ ּבְ ָראּבִ לֹום, ָלאִמיר ּפְ ָעֵלינּו ְלׁשָ

ַהּפּוִרים צּו אּוְנז  ְיֵמי  ת  ֶגעַוואְלִדיֶגע ְקדּוׁשַ ֵהייִליֶגע 

ִקיְנֶדער אֹויף ַא ֶוועג ַאז ֶיעֶדער פּון אּוְנז ָזאל ֶקעֶנען 

ייכּות צּו ִדי ֵהייִליֶגע ֲעבֹודֹות.  ן ׁשֵ ָהאּבְ

א( ִמיר ֶוועְלן גּוט ֶגעֶדעְנֶקען ָוואס ֲעָמֵלק ָהאט אֹויף 

עט ֶווען ְמ'ִאיז ַארֹויס פּון ִמְצַרִים. ֶער  אּוְנז ָאְנֶגעַאְרּבֶ

ה א.א  ִפּלָ ָהאט ַקאְלט ֶגעַמאְכט אּוְנֶזער ֱאמּוָנה אּון ּתְ

מַֹח  ִאין  ַהאְרץ,  ֶיעֶדע  ִאין  ָדא  אֹויְך  ִאיז  ַהייְנט  .וו. 

ה  פּון ֶיעֶדער ִאיד ַא ְקִליּפָ

ת  ָוואס רּוְפט ִזיְך ָאן "ְקִלּפַ

ָלאֶקעְרט  ָוואס  ֲעָמֵלק" 

פּון  ֵאייֶנעם  ֶיעֶדעם  אֹויף 

ֶוועט  סֹוף  צּום  אּון  אּוְנז. 

אּון  ַזיין  ַמְכִניַע  ִאים  ֶמען 

יז  ּבִ ער  ָאּבֶ אֹויְסֶמעְקן, 

ִמיר  ַדאְרְפן  ֶדעְרַווייל 

ָדאס ֶגעֶדעְנֶקען אּון ִוויְסן 

ְטן ַאז ִמיר ָזאְלן  עְרְשׁ ֶטעְנִדיג ָהאְפן צּום אֹויּבֶ אּון ׁשְ

ל ֶוועְרן פּון ִאים אּון ַטאֶקע ַאזֹוי ִאיז ֶמען ִאים  ִניּצָ

ִרים  ה ִנְזּכָ ִמים ָהֵאּלֶ ֵטייט ְוַהּיָ ה ׁשְ ַמְכִניַע. ִאין ִדי ְמִגּלָ

ן ֶגעֶווען צּו ֵלייֶנען  ים ֶדעְרַפאר ָהאט ֶמען ְמַתּקֵ ְוַנֲעׂשִ

ת ז.  ּבָ ת ֲעָמֵלק. )ליקוה"ל ׁשַ ִאין ֵסֶפר ּתֹוָרה ִזְכרֹון ְמִחּיַ

לב.(.

ֲעִנית ִאיז  ּתַ ר. ֶדער  ֲעִנית ֶאְסּתֵ ּתַ ב( ָאט קּוְמט ׁשֹוין 

ֲעֵניִתים.  ַתּ ַאֶלע  ִווי  ֲעִנית  ּתַ ַאְנֶדעֶרע  ַאן  ִאיְנַגאְנְצן 

ן,  ֲעֵניִתים קּוֶמען אֹויף ַא ַצַער ָאֶדער ַא חּוְרּבָ ַאֶלע ַתּ

ר  ַכי ְוֶאְסּתֵ יֵמי ָמְרּדְ ֲעִנית קּוְמט ַווייל ּבִ ער ֶדער ּתַ ָאּבֶ

דער  
ריינער קוואל

ן ִזיְך ִדי ִאיְדן ַצאְמֶגענּוֶמען ִמְלָחָמה צּו ַהאְלְטן  ָהאּבְ

ֲאָדר.  י"ג  ֶגעֶווען  ִאיז  ָדאס  ׂשֹוְנִאים,  ֵזייֶעֶרע  ִמיט 

ַפאְסְטן  צּו  ִפיְרן  ִזיְך  ֶמען  ְפֶלעְגט  ַצייְטן  ַאָמאִליֶגע 

ַאזֹוי  ִמְלָחָמה.  ִאין  ַארֹויס  ְמ'ִאיז  ָוואס  ָטאג  ַא  ִאין 

לֹום ִאיז ַארֹויס ִאין  ָ ינּו ָעָליו ַהּשׁ ה ַרּבֵ אֹויְך ֶווען מֹׁשֶ

ֶגעַפאְסט.  ַאֶלע  ן  ָהאּבְ ֲעָמֵלק  ַאְנְטֶקעְגן  ִמְלָחָמה 

ַפאְסְטן  צּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ַלל  ּכְ יי  ּבַ ִמְנָהג  ַא  ִאיז  ֶדעְרַפאר 

ֶטער  עְרׁשְ ֵדי צּו ֶגעֶדעְנֶקען ַאז ֶדער אֹויּבֶ י"ג ֲאָדר ּכְ

ִפּלֹות פּון ֶיעְדן ִאיד ֶווען ֶער  ֶהעְרט ִזיְך ַאיין ִאין ִדי ּתְ

ִאיז ִאין ַא ַצַער אּון טּוט 

ׁשּוָבה ִמיט ַזיין ַגאְנֶצע  ּתְ

ַהאְרץ, )משנה ברורה סימן 

תרפ"ו בשם הרמב"ם(.

ֶיעֶדער  ַדאְרף  ֶדעְרַפאר 

ׁשּוָבה  ֵאייֶנער פּון אּוְנז ּתְ

טּוְהן ִמיְטן ַגאְנְצן ַהאְרץ 

ָזאְגן  ֶקען  ֶעס  ֶווער  אּון 

יְטֶלעך  ַקאּפִ אר  ַאּפָ

ַמאְכן  ֶער  ֶוועט  ִפּלֹות  ּתְ ִלּקּוֵטי  יְסל  ַאּבִ אּון  ים  ִהּלִ ּתְ

ֶווער  ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ִמּכָ ִהיְמל,  ִאין  אֹויְבן  ַרַעׁש  ְגרֹויֶסע  ַא 

ַזיין  ִמיט  ַהאְרץ  ַזיין  אֹויְסִגיְסן  ַאֵליין  ִזיְך  ְס'ֶקען 

ַצייְטן  ִדי  ִאין  ְטן.  עְרְשׁ ַראְך צּום אֹויּבֶ ּפְ ׁשְ ֵאייֶגעֶנעם 

ר ִאיז ַטאֶקע ֶדער ֵנס ֶגעקּוֶמען ִאין  ַכי ְוֶאְסּתֵ פּון ָמְרּדְ

ן ִזיְך ַצאְמֶגענּוֶמען  ְזכּות פּון ִדי ִקיְנֶדער ֶוועְלֶכע ָהאּבְ

ֶרעְנְגט ִדי ֶגעַוואְלִדיֶגע  יק אּון ֶגעּבְ ּדִ ַכי ַהּצַ ִמיט ָמְרּדְ

ְיׁשּוָעה. 

ַלל  ּכְ אֹויף  ַזיין  ְמַרֵחם  ׁשֹוין  ִזיְך  ָזאל  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ

ֶעס  אּוְקֵרייֶנע,  ִאין  ִאיְדן  ִדי  אֹויף  ּוִבְפָרט  ָרֵאל  ִיׂשְ

בס"ד  

 דעם רבינ'ס  

ליכט      
ַאֶייעֶרע ִקיְנֶדער ָזאְלט ִאיר מֹוִדיַע ַזיין 

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

פורים - צו תשפ"ב
גליון 85

62

ל ּפּוִרים  ּפּוִרים הּוא ֲהָכָנה ְלֶפַסח. ַעל-ְיֵדי ִמְצוֹות ׁשֶ
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)קיצור ליקו"מ, ע"ד, א(

112
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י ָהאט ֶדעְרֵצייְלט ה ָוואס ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרּבִ ~ ִדי ְדַרייְצְנֶטע ַמֲעֶשׂ ֶוועְלן ִזיְך ִגיְסן אֹויְפן ֶעְרד, אּון ַפאְרלֹויְרן ֵגיין - ֶקען 

פּון  ֶמעק  ׁשְ ִדי  ן  ָאְנַזאּפְ ָנאר  ִזיְך  ֶוועט  ֶעס  ַאז  ַזיין 

ר  ר ֶאְפׁשָ ִדי ְרפּואֹות ִאיֶנעם ִקיְנד, ָאֶדער ֶוועט ֶאְפׁשָ

עֶלע  עס ַא ְטָראּפֶ ן ֶמֶלְך ַאַרייֶנעֶמען ִאין ִזיְך ֶעּפֶ ֶדער ּבֶ

ֶקען ֶמעְגִליְך ַזיין ַאז ֶער ָזאל ֶוועְרן ֶגעֵהייְלט.

פּוֶנעם  ֵעָצה  ִדי  ָאְנֶגענּוֶמען  ָהאט  ֶקעִניג  ֶדער      

אָצאְלן  ּבַ ֶגעַדאְרְפט  ָהאט  ֶער  ָכאְטׁש  ָדאְקֶטער, 

יְקט  ֶגעׁשִ אּון  ַרייז,  ּפְ ְגרֹויְסן  ַא  ָגאר  ֶדעְרַפאר 

אְלד  ּבַ ָהאט  ֶמען  ָוואס  ְרפּואֹות  ַטייֶעֶרע  ִדי  קֹויְפן 

ִווי  ַאזֹוי  ִריְנץ. אּון  ּפְ ְקַראְנְקן  ָאְנֶגעָגאְסן אֹויף ֶדעם 

ֶדער ָדאְקֶטער ָהאט ֶגעָזאְגט ִאיז ִוויְרְקִליך ֶגעָוואְרן, 

י מוהר"ן  ִריְנץ ִאיז ֶגעָוואְרן ֶגעְנְצִליך ֶגעזּוְנט! )ַחּיַ ֶדער ּפְ

שצ"ב(

יק ָהֱאֶמת ִאיז ֶדער ְגרֹויֶסער ֶגעַוואְלִדיֶגער    ֶדער ַצּדִ

ע ִקיְנֶדער,  ֶרעְנְגט ַפאר אּוְנז ִאיִדיׁשֶ ָדאְקֶטער ָוואס ּבְ

ִדי  ִאיז  ָדאס  ֶנֶפׁש,  ַפאְרן  ְרפּואֹות  ַטייֶעֶרע  ֵזייֶער 

יק ֶלעְרְנט  ֵהייִליֶגע ֵעצֹות אּון ּתֹורֹות ָוואס ֶדער ַצּדִ

ער ִמיר ֶזעֶנען ַאזֹוי ְקַראְנק, ַפאְרָיאְגט  ִמיט אּוְנז, ָאּבֶ

אקּוֶמען  ָלאְגט ַאז ִוויִפיל ִמיר ֶהעְרן אּון ּבַ אּון ַפאְרּפְ

ִאין  ַאַריין  ַאֶלעָמאל  ט  ִניׁשְ ֶעס  ֵגייט  ְרפּואֹות,  ִדי 

אּוְנז  יק  ַצּדִ ֶדער  ָהאט  ער  ֶדעִריּבֶ ַהאְרץ...  אּוְנֶזער 

אּון  יחֹות  ׂשִ ֵעצֹות,  ּתֹורֹות,  ִפיל  ַאזֹוי  ִמיט  אָגאְסן  ּבַ

ר ִמיט  ּיֹות, ַטייֶעֶרע ֵהייִליֶגע ְרפּואֹות, ַאז ֶאְפׁשָ ַמֲעׂשִ

ן ִאין  ֶמעק ִזיְך ַאייְנַזאּפְ ִדי ַצייט ֶוועט ִדי ֵהייִליֶגע ׁשְ

ַזיין ֶוועְרן  אּוְנֶזעֶרע ֶהעְרֶצער, אּון ִמיר ֶוועְלן זֹוֶכה 

אֹויְסֶגעַהייְלט... 

  

ֶגעָוואְרן,  ְקַראְנק  ֵזייֶער  ַאָמאל  ִאיז  ֶמֶלְך  ן  ּבֶ ַא     

עט, ַזיין  ַוואְכט ִאין ּבֶ ֶגעׁשְ ֶער ִאיז ֶגעֶלעְגן ֵזייֶער ָאּפְ

ַטאֶטע ֶדער ֶקעִניג ָהאט ֵזייֶער ֶגעָוואְלט ִאים ֵהייְלן 

ֶרעְנְגט ִדי ְגֶרעְסֶטע ָדאְקטֹויִרים  ֶגעּבְ אּון ִאים ַאָראּפְ

אֹויְסֵהייְלן,  יְרן  ָראּבִ ּפְ ִאים  ָזאְלן  ָראֶפעָסאְרן  ּפְ אּון 

ן  ט ֶגעלּוְנֶגען, ַאֶלע ָהאּבְ ער ַפאר ֵקייֶנעם ִאיז ִניׁשְ ָאּבֶ

ן ַקיין ָהאֶפענּוְנג.  ט ֶגעֶגעּבְ ֶגעָזאְגט אּון ִניׁשְ ִזיְך ָאּפְ

אָזאְרְגט צּו ֶזען ִווי  ֶדער ֶקעִניג ִאיז ֶגעֶווען ֵזייֶער ַבּ

ַוואֶכער פּון ָטאג צּו ָטאג.  ַזיין ִקיְנד ֶוועְרט ׁשְ

ִאין ֵאייֶנע פּון ִדי ֶטעג ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען צּום ֶקעִניְג'ס 

ָדאְקֶטער,  ְקלּוֶגער  אּון  ְגרֹויֶסער  ַא  ָגאר  אַלאץ  ּפַ

ֶער  ִאים  יי  ּבַ עְטן  ַאייְנֶגעּבֶ ֶקעִניג  ֶדער  ִזיְך  ָהאט 

ר ֶוועט ֶער ִאים  ָזאל אּוְנֶטעְרזּוכן ָדאס ִקיְנד, ֶאְפׁשָ

ָהאט  ָדאְקֶטער  ְגרֹויֶסער  ֶדער  ַראֶטעֶווען.  ֶקעֶנען 

"ָדאס  ֱאֶמת:  ְקָלאְרן  ֶדעם  ֶקעִניג  ַפאְרן  ֶגעָזאְגט 

ַטאְנד! ֶעס  ֶוועֶרע צּוׁשְ ִקיְנד ִאיז ֵזייֶער ֵזייֶער ִאין ַא ׁשְ

ִריְנץ, ָכאְטׁש  ֶווער אֹויְסצּוֵהייְלן ֶדעם ּפְ ִאיז ֵזייֶער ׁשְ

ַגאְנץ  ִאיז  ֶעס  ָוואס  ֶוועג  ַא  עס  ֶעּפֶ ָדא  ָיא  ִאיז  ֶעס 

ער ִדי ֶוועג ִאיז ֵזייֶער ַא  ֶמעְגִליְך ִאים צּו ֶהעְלְפן, ָאּבֶ

ט ָזאְגן  עֶסער ִניׁשְ ער ִוויל ֶער ֶעס ּבֶ ֶוועֶרע, ֶדעִריּבֶ ׁשְ

ֶדעם ֶקעִניג". 

ִדי  ִאין  ָאְנֶגעַהאְלְטן  ער  ָאּבֶ ִזיְך  ָהאט  ֶקעִניג  ֶדער 

עְטן ֶדעם ָדאְקֶטער ִמיט  ְקֵליין ָהאֶפענּוְנג אּון ֶגעּבֶ

ַרֲחִמים ֶער ָזאל ִאים ָיא אֹויְסָזאְגן ִדי ְרפּוָאה. ָהאט 

ַא  ָגאר  ָדא  ִאיז  "ֶעס  ֶגעָזאְגט:  ָדאְקֶטער  ֶדער  ִאים 

פּון  ל  ְפֶלעׁשְ ְקֵליין  ֶיעֶדעס  ָוואס  ֵהיילּוְנג,  ַטייֶעֶרע 

עֹות,  ֶדעם ָקאְסט ֵזייֶער ִפיל ֶגעְלט - טֹויְזְנֶטער ַמְטּבְ

ִריְנץ." ָזאְגט  ער ָנאר ָדאס ֶקען אֹויְסֵהייְלן ֶדעם ּפְ ָאּבֶ

ער  ָאּבֶ ִאיז  ִריְנץ  ּפְ "ֶדער  ָדאְקֶטער:  ֶדער  ַווייֶטער 

ט  ִניׁשְ ֲאִפילּו  ֶקען  ֶער  ַאז  ב,  ַמּצָ ֶוועְרן  ׁשְ ַאַזא  אֹויף 

ִליְנֶגען ַקיין ֵאיין ְטָראּפ פּון ִדי ְרפּוָאה. אֹויּב  ׁשְ ַאָראּפְ

ָאט  פּון  ֶפעֶסער  ְגרֹויֶסע  ַאַסאְך  קֹויְפן  ֶמען  ֶוועט 

ִריְנץ ִמיט  אִגיְסן ֶדעם ּפְ ִדי ְרפּוָאה, אּון ֶמען ֶוועט ּבַ

ְרפּואֹות  ַטייֶעֶרע  ַאֶלע  ִדי  ָכאְטׁש   - יְסֶלען  ׁשִ פּוֶלע 

דער  
רבי'נס משל



 
י ָהאט ֶדעְרֵצייְלט ה ָוואס ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרּבִ ~ ִדי ְדַרייְצְנֶטע ַמֲעֶשׂ

ה.  ּתֶ ְבַעת ְיֵמי ַהִמׁשְ     ִאין ֶדעם ַאְנֶדעִרין ָטאג פּון ׁשִ

ִאין  ֶדעְרַמאְנט.  ִוויֶדער  ָלה  ּכַ ָחְתן  ִדי  ִזיְך  ין  ָהאּבִ

ַא  ִגיֶווען  ִאיז  ֶער  ָוואס  עְטֶלער.  ּבֶ ַאְנֶדעִרין  ֶדעם 

ער ָוואס ֶער ָהאט ֵזיי ְמַחֶיה ִגיֶווען. אּון ָהאט  טֹויּבֶ

אּון  ִגיֵווייְנט  ין  ָהאּבִ ֵזיי  אּון  רֹויט.  ּבְ ין  ִגיֶגעּבִ ֵזיי 

ין  ַאֶהער ֶדעם טֹויּבִ ֶנעְמט ֶמען ָדא  ִווי  עְנְקט.  ִגיּבֶ

עְטֶלער ָוואס ֶער ָהאט אּוְנז ְמַחֶיה ִגיֶווען.  ּבֶ

עְנְקט ָנאְך  ין ַאזֹוי ִגיּבֶ     ֶדעְרַווייל. ִווי ֵזיי ָהאּבִ

ין  ִאים. ֶדעְרַווייל קּוְמט ֶער ַאַריין. אּון ָזאְגט ִאיְך ּבִ

ָדא. אּון ִאיז אֹויף ֵזיי ַארּום ִגיַפאִלין אּון ָהאט ֵזיי 

עְנק  ט. אּון ֶער ָהאט צּו ֵזיי ִגיָזאְגט. ַהייְנט ׁשֶ ִגיקּוׁשְ

ָנה. ַאז ִאיר ָזאְלט ַזיין ַאזֹוי ִווי ִאיְך  ַמּתָ ִאיְך ַאייְך ּבְ

לֹוֶמר  ין. ַאזֹוי ַא ַחִיים טֹוִבים )ּכְ ַאז ִאיר ָזאְלט ֶלעּבִ

ין( ַאזֹוי ִווי ִאיְך. ָוואִרין ְפִריר ָהאּב ִאיְך  ַא גּוט ֶלעּבִ

עְנק ִאיְך ַאייְך  ט ֶדעְרִמיט. ַהייְנט ׁשֶ עְנְטׁשְ ַאייְך ִגיּבֶ

אְנק:  ה ִגיׁשַ ָנה ְגמּוָרה ְדָרׁשָ ַמּתָ ַמיין ַחִיים טֹוִבים ּבְ

ין ָגאר ִניט  ין טֹויּב. ִאיְך ּבִ     ִאיר ֵמייְנט ַאז ִאיְך ּבִ

יי ִמיר ָגאר  טֹויּב. ָנאר ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט. ְטֶרעְפט ּבַ

ָוואִרין  ִחָסרֹון.  ֵזייֶער  ֶהעִרין  ָזאל  ִאיְך  ַאז  ָאן  ִניט 

ָגאר ַאֶלע קֹולֹות פּון ֶדער ֶוועְלט. ֶזעֶנען ַאֶלע ָנאר 

ַרייט אֹויף ַזיין  פּון ִחְסרֹונֹות. ָוואִרין ִאיְטִליֶכער ׁשְ

ִחָסרֹון. ְדַהיינּו אֹויף ֶדעם ָוואס ֶסע ֵגייט ִאים ָאּפ. 

ֶזעֶנען  ֶוועְלט.  ְמחֹות פּון ֶדער  ׂשִ ַאֶלע  ַאִפילּו  אּון 

ַאֶלע ָנאר פּון ִחְסרֹונֹות. ָוואס ֶמע ְפֵרייט ִזיְך אֹויף 

ֶדעם ָוואס ֶסע ִאיז ִאים ָאּפ ִגיַגאְנֶגען. אּון ַהייְנט 

ִגיַגאְנֶגען.  ָהאט ֶער ָדאס ָוואס ֶסע ִאיז ִאים ָאּפְ

יי ִמיר ְטֶרעְפט ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט ָגאר  ּבַ     אּון 

ִניט ָאן. ַאז ִאיְך ָזאל ֶהעִרין ֵזייֶער ִחָסרֹון. ָוואִרין 

ִאיְך ֶלעּב ַאזֹוי ַא ַחִיים טֹוִבים ָוואס ֶסע ָהאט ָגאר 

ָמה  ַהְסּכָ ַא  ָהאּב  ִאיְך  אּון  ִניט.  ִחָסרֹון  ׁשּום  ֵקיין 

ְדרֹויף ַאז ִאיְך ֶלעּב ַחִיים טֹוִבים, פּון ֶדער ְמִדיָנה 

ִגיֶווען.  ִאיז  טֹוִבים  ַחִיים  ַזיין  אּון  ירֹות.  ַעׁשִ פּון 

רֹויט אּון ִגיְטרּוְנֶקען ַוואֶסער.  ֶער ָהאט ִגיֶגעִסין ּבְ

)ָהאט ֶער ֵזיי ֶדעְרֵצייְלט(.

ר ֶסע ַפאְרַהאְנִדין ַא ְמִדיָנה ָוואס ִאין  ֲאׁשֶ ּבַ      

ְגרֹויֶסע  ין  ָהאּבִ ֵזיי  ירֹות.  ַעׁשִ ְגרֹויס  ִאיז  ִאיר 

אֹוְצרֹות. ַאָמאל ֶזעֶנען ֵזיי ִזיְך צּום אֹויף ִגיקּוֶמען 

צּו  ין  ָאְנִגיהֹויּבִ ִאְטִליֶכער  ִזיְך  ָהאט  יִרים.  ַעׁשִ ִדי 

ט  אִריֶמען ִמיט ַזיין ַחִיים טֹוִבים. ִווי ַאזֹוי ֶער ֶלעּבְ ּבַ

ַחִיים טֹוִבים. אּון ִאיְטִליֶכער ָהאט ֶדעְרֵצייְלט. ֶדער 

ֵסֶדר פּון ַזיין ַחִיים טֹוִבים. ָהאּב ִאיְך ִמיְך ָאְנִגירּוְפן 

עְטֶלער  ער ּבֶ אּון ָהאּב ִגיָזאְגט צּו ֵזיי )ְדַהיינּו ֶדער טֹויּבֶ

ָוואס ֶער ֶדעְרֵצייְלט ָדאס ַאְלץ( ִאיְך ֶלעּב ַחִיים טֹוִבים 

עֶסעֶרע פּון ַאייְך.  ּבֶ

ט ַחִיים טֹוִבים      ְוָהא ַרְאָיה. ָוואִרין ַאז ִאיר ֶלעּבְ

ֶהעְלְפט ֶזע ֶדער ְמִדיָנה ָוואִרין ֶסע ַפאְרַהאְנִדין ַא 

ין ִגיַהאט ַא ָגאְרִטין אּון ִאין  ְמִדיָנה ָוואס ֵזיי ָהאּבִ

ין  ָהאּבִ ֵזיי  ָוואס  ירֹות  ּפֵ ִגיֶווען  ִאיז  ָגאְרִטין  ֶדעם 

די זיבן 
בעטלערס 
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ין ַחִיים ְפֶלעְגט ִדי ְמִדיָנה  ָגאְרִטין.טֹוִבים ָדאְרְך ֶדעם צוּ ֶלעּבִ
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ִגיַהאט ַאִליְרֵליי ַטֲעִמים ָוואס ִאין ֶדער ֶוועְלט. אּון 

ין ִגיַהאט ַאִליְרֵליי ֵריחֹות ָוואס ִאין ֶדער  ֵזיי ָהאּבִ

ָגאְרִטין  ֶדעם  ִאין  ִגיֶווען  ָדאְרט  ֶסע  אּון  ֶוועְלט. 

ַאֶלע  אּון  ַפאְרּב  ַא  ַפאר  ָוואס  ַמְראֹות.  ַאִליְרֵליי 

ְקְווַייאִטין ָוואס ִאין ֶדער ֶוועְלט. ִאיז ַאְלץ ִגיֶווען 

ָדאְרט ִאין ֶדעם ָגאְרִטין.

ַא  ֵאיין  ָגאְרִטין  ֶדעם  ער  ִאיּבֶ ִגיֶווען  ֶסע  אּון     

ְגָראְדִניק )ְדַהיינּו ֶדער ָוואס ֶער ֶזעְהט צּו ֶדעם ָגאְרִטין( 

ין ַחִיים טֹוִבים ָדאְרְך ֶדעם  ְפֶלעְגט ִדי ְמִדיָנה צּו ֶלעּבִ

ַפאְרַפאִלין  ַאְגָראְדִניק  ֶדער  ָדאְרט  ִאיז  ָגאְרִטין. 

ִגיָוואִרין. ֵמייֶלא ָוואס ֶסע ִאיז ָדאְרט ָדא ִאין ֶדעם 

ֶוועִרין  ט  ִניׁשְ צּו  ָגאר  ׁשֹוין  ַווְדַאי  ּבְ מּוז  ָגאְרִטין. 

ָוואִרין ֶסע ִאיז ִזיְך ׁשֹוין ִניט ָדא ֶדער ַאְגָראְדִניק. 

ָוואס ֶער ָזאל ֶדעם ָגאְרִטין צּו ֶזעְהן אּון ָזאל ִזיְך 

ַארּום ֶדעם  אַדאְרף  ּבַ ָוואס ֶמע  ִאים  ַארּום  אִרין  ּפָ

ִמיר ֵזיי ָוואְלִטין ָנאְך ִגיָקאְנט  ָגאְרִטין צּו ָטאן. לּוׁשְ

ין פּון ִדי ְסִפיִחים פּון ֶדעם ָגאְרִטין )ְדַהיינּו פּון  ֶלעּבִ

ֶדער ִוויֶדער ַוואְקסּוְנג. ְדַהיינּו ָדאס ָוואס ֶסע ַוואְקְסט ִאין 

ַא ָגאְרִטין ַאֵליין פּון ֶדעם ָוואס ֶסע ַפאְלט ַאָראּפ(

לֹוֶמר ֵאיין אּום      ִאיז ָאְנִגיקּוֶמען ַא ֶמֶלְך ַאְכָזר )ּכְ

ֶמֶלְך  ֶדער  אּון  ְמִדיָנה  ֶדער  אֹויף  אִריִמיֶקער(  ֶדעְרּבַ

ָהאט ֵזיי ָגאר ִניט ִגיֶקעְנט ָטאן. ִאיז ֶער ִגיַגאְנֶגען 

ַחִיים טֹוִבים פּון  ִדי  ִגיַמאְכט  ְלָיא  ּכַ ֵזיי  אּון ָהאט 

ין פּון ֶדעם ָגאְרִטין. אּון  ֶדער ְמִדיָנה ָוואס ֵזיי ָהאּבִ

ְלָיא ִגיַמאְכט ֶדעם ָגאְרִטין. ִניט ֶער ָהאט ּכַ

ער ִגיָלאְזט ִאין ֶדער ְמִדיָנה.       ָנאר ֶער ָהאט ִאיּבֶ

ִגיָזאְגט.  ֵזיי ָאן  ּתֹות ְקֶנעְכט. אּון ֶער ָהאט  ּכִ ְדַריי 

ַאז ֵזיי ָזאִלין ָטאן ָדאס ָוואס ֶער ָהאט ֵזיי ִגיֵהייִסין. 

ין ָדאְרט ִגיָטאן. ָדאס  אּון דֹוְרְך ֶדעם ָוואס ֵזיי ָהאּבִ

ֶדעם.  דֹוְרְך  ִגיֵהייִסין.  ֵזיי  ָהאט  ֶמֶלְך  ֶדער  ָוואס 

ְלָיא ִגיַמאְכט ֶדעם ַטַעם. ָוואִרין דֹוְרְך  ין ֵזיי ּכַ ָהאּבִ

ֶדעם  דֹוְרְך  ִגיָטאן.  ָדאְרט  ין  ָהאּבִ ֵזיי  ָוואס  ֶדעם 

ֶוועִלין  ֶוועט  ֶסע  ֶווער  ַאז  ִגיַמאְכט.  ֵזיי  ין  ָהאּבִ

ין ַא ַטַעם פּון ְנֵביָלה.  ִפיִלין ַא ַטַעם. ָזאל ָדאס ָהאּבִ

ַאז  ֵריַח  ֶדעם  ִגיַמאְכט  ְלָיא  ּכַ ֵזיי  ין  ָהאּבִ ַאזֹוי  אּון 

ָנה. אּון  ן ַא ֵריַח פּון ֶחְלּבְ ַאֶלע ֵריחֹות ָזאִלין ָהאּבְ

ָוואִרין  ַמְרָאה.  ִדי  ִגיַמאְכט  ְלָיא  ּכַ ֵזיי  ין  ָהאּבִ ַאזֹוי 

ין ִגיַמאְכט. ַאז ֶסע ָזאל ַזיין טּוְנִקיל ִאין ִדי  ֵזיי ָהאּבִ

אֹויִגין. ַאזֹוי ִווי ֶסע ִאיז ַאז ֶסע ָוואְלִקיְנִדיק. )ָדאס 

ֶדער  ִאין  עט  ָאְנִגיַאְרּבֶ ַאְלץ  ְקֶנעְכט  ּתֹות  ּכִ ְדַריי  ִדי  ין  ָהאּבִ

ין ָדאְרט ִגיָטאן ָוואס ֶדער  ְמִדיָנה ָדאְרְך ֶדעם ָוואס ֵזיי ָהאּבִ

"ל(.  ּנַ ֶמֶלְך ָהאט ֵזיי ִגיֵהייִסין ּכַ

ט ַחִיים טֹוִבים ֶהעְלְפט ֶזע      ַהייְנט ַאז ִאיר ֶלעּבְ

עְטֶלער צּו  ער ּבֶ ֶדער ְמִדיָנה. )ַאזֹוי ָזאְגט ַאְלץ ֶדער טֹויּבֶ

אִריְמט ַאז  ין ִזיְך ּבַ ירֹות ָוואס ֵזיי ָהאּבִ ֶדער ְמִדיָנה פּון ַעׁשִ

"ל( אּון ִאיְך ָזאג ַאייְך ַאז ִאיר  ּנַ ין ַחִיים טֹוִבים ּכַ ֵזיי ֶלעּבִ

אִטין.  ֶוועט ֵזיי ִניט ֶהעְלִפין. ֶוועט ֶעס ַאייְך אֹויְך ׁשַ

ְלָיא ִגיָוואִרין ִדי  יי ֶדער ְמִדיָנה ִאיז ּכַ )ְדַהיינּו ָדאס ָוואס ּבַ

ַמְרֶאה אּון ֶדער ַטַעם אּון ֶדער ֵריַח. ָדאס ֶוועט ַאייְך אֹויְך 

ֶדער ַלאְנֶגען(.

"ל. אּון  יִרים ַהּנַ ין ִדי ַעׁשִ ין ִזיְך אֹויף ִגיהֹויּבִ     ָהאּבִ

ין אֹויְך  ֶזעֶנען ִגיַגאְנֶגען צּו ֶדער ְמִדיָנה אּון ִאיְך ּבִ

ין ֵזיי  ִמיט ֵזיי ִגיַגאְנֶגען. אּון אֹויף ֶדעם ֶוועג ָהאּבִ

ט ִאיְטִליֶכער ַזיין ַחִיים טֹוִבים ָוואִרין  אֹויְך ִגיֶלעּבְ

ֶזעֶנען  ֵזיי  ִווי  "ל.  ּנַ ּכַ אֹוְצרֹות  ִגיַהאט  ין  ָהאּבִ ֵזיי 

ין  ִגיקּוֶמען ָנאהְנט צּו ֶדער ְמִדיָנה. ָהאט ָאְנִגיהֹויּבִ

ִדי  אּון  ַטַעם  ֶדער  ֶוועִרין.  צּו  ְלָיא  ּכַ אֹויְך  ֵזיי  יי  ּבַ

ִאיז  ֶסע  ַאז  ֶדעְרִפיְלט  ֵזיי  ין  ָהאּבִ ַזאִכין  ִריֶקע  ִאיּבְ

ְלָיא ִגיָוואְרן.  יי ֵזיי ּכַ ּבַ

    ָהאּב ִאיְך ִמיְך ָאְנִגירּוִפין צּו ֵזיי. ַמיידּוְך ַהייְנט 

ֶדער  ִאין  ִגיַגאְנֶגען  ַאַריין  ִניט  ָנאְך  ֶזעְנט  ִאיר  ַאז 

ֶדער  ִגיָוואִרין  ְלָיא  ּכַ ַאייְך  יי  ּבַ ׁשֹוין  ִאיז  ְמִדיָנה. 

ַטַעם אּון ִדי ַמְרָאה אּון ֶדער ֵריַח. ִווי ֶוועט ׁשֹוין 

ן  ּכֵ ל ׁשֶ ַזיין. ַאז ִאיר ֶוועט ַאִהין ַאַריין ֵגיין. אּון ִמּכָ

ִווי ָקאְנט ִאיר ֵזיי ָנאְך ֶהעְלִפין. ָהאּב ִאיְך ִגינּוֶמען 

ן.  רֹויט אּון ַמיין ַוואֶסער. אּון ָהאּב ֵזיי ִגיֶגעּבְ ַמיין ּבְ

ַוואֶסער  אּון  רֹויט  ּבְ ַמיין  ִאין  ִגיִפיְלט  ֵזיי  ין  ָהאּבִ

יי  ַאֶלע ַטֲעִמים )אּון ַאֶלע ֵריחֹות ְוכּו'( אּון ֶסע ִאיז ּבַ
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ְלָיא  יי ֵזיי ּכַ ֵזיי ַפאְרֶרעְכט ִגיָוואִרין ָוואס ֶסע ִאיז ּבַ

ִגיָוואִרין. )ְדַהיינּו ֶדער ַטַעם אּון ִדי ַמְרָאה אּון ֶדער ֵריַח(.

יי      אּון ֶיעֶנע ְמִדיָנה. ְדַהיינּו ִדי ְמִדיָנה ָוואס ּבַ

ֵזיי ָהאט ֶמען  יי  ּבַ )ָוואס  ָגאְרִטין  ִגיֶווען ֶדער  ִאיז  ֵזיי 

ִזיְך  ֵזיי  ין  ָהאּבִ "ל(  ּנַ ּכַ ְוכּו'  ַטַעם  ֶדעם  ִגיַמאְכט  ְלָיא  ּכַ

ַפאר  ָזאִלין  ֵזיי  ַאז  קּוִקין  צּו  ַארּום  ין  ָאְנִגיהֹויּבִ

ְלָיא ִגיָוואִרין  יי ֵזיי ִאיז ּכַ ֶרעְכִטין ִדי ְמִדיָנה ָוואס ּבַ

ִגיֶווען.  ב  ְמַייׁשֵ ִזיְך  ֵזיי  ין  ָהאּבִ ְוכּו'  ַטַעם  ֶדעם 

ירֹות  ר ֶסע ִאיז ַפאְרַהאְנִדין ַא ְמִדיָנה פּון ַעׁשִ ֲאׁשֶ ּבַ

ֶדער  ָוואס  "ל  ַהּנַ ירֹות  ַעׁשִ פּון  ְמִדיָנה  ִדי  ַטאֶקע  )ְדַהיינּו 

"ל( ִאיז ֵזיי ִגיֶפעִלין  ּנַ מּוְסט ּכַ עְטֶלער ָהאט ִמיט ֵזיי ִגיׁשְ ּבֶ

)ְדַהיינּו ֶדער ְמִדיָנה ָוואס ֶדער ָגאְרִטין ִאיז ָדאְרִטין ִגיֶווען 

ִאיז ֵזיי ִגיֶפעִלין( 

ִאיז  ָוואס ֶער  ֵזייֶעֶרער  ַאְגָראְדִניק  ַאז ֶדער        

ט  ן ֵזיי ִגיֶלעּבְ ַפאְרַפאִלין ִגיָוואִרין )ָוואס דּוְרְך ִאים ָהאּבְ

ֶדער  ִמיט  ׁשֹוֶרׁש  ֵאיין  פּון  ֶער  ִאיז  טֹוִבים(  ַחיים 

ַחיים  אֹויְך  ין  ֶלעּבִ ֵזיי  ָוואס  ירֹות.  ַעׁשִ פּון  ְמִדיָנה 

ער ֶדעם ִאיז ֵזיי ִגיֶפעִלין ִדי ֵעָצה. ַאז  טֹוִבים. ִאיּבֶ

ירֹות. ֵזיי  יִקין צּו ֶדער ְמִדיָנה פּון ַעׁשִ ֵזיי ָזאִלין ׁשִ

ין ֵזיי ַאזֹוי ִגיָטאן.  ַווַדאי ֶהעְלִפין. ָהאּבִ ֶוועִלין ֵזי ּבְ

לּוִחים צּו ֶדער ְמִדיָנה פּון  יְקט ׁשְ ין ִגיׁשִ אּון ֵזיי ָהאּבִ

ֵזיי  ין  ָהאּבִ ִגיַגאְנֶגען  לּוִחים  ׁשְ ִדי  ֶזעֶנען  ירֹות.  ַעׁשִ

לּוִחים  אֶגעִגיְנט. )ְדַהיינּו ִדי ׁשְ ֵאייְנס ָדאס ַאְנֶדעֶרע ּבַ

ירֹות אֹויף  אֶגעִגיְנט ִמיט ֶדער ְמִדיָנה פּון ַעׁשִ ין ִזיְך ּבַ ָהאּבִ

ירֹות ָהאט ִזיְך צּו ֵזיי  ֶדעם ֶוועג. ָוואִרין ִדי ְמִדיָנה פּון ַעׁשִ

"ל(  ּנַ ִגיָוואְלט ֵגיין ּכַ

לּוִחים וואּו ִהין  ׁשְ ִדי  ִגיְפֶרעְגט  ֵזיי  ין        ָהאּבִ

ין ֵזיי ִגיֶעְנֶפעְרט ִמיר ֵגייֶען צּו ֶדער  ֵגייט ִאיר. ָהאּבִ

ֶהעְלִפין.  אּוְנז  ָזאִלין  ֵזיי  ַאז  ירֹות  ַעׁשִ פּון  ְמִדיָנה 

ין ֵזיי ִזיְך ָאְנִגירּוִפין. ִמיר ֶזעֶנען ָדאס ַאֵליין ִדי  ָהאּבִ

ירֹות. אּון ִמיר ֵגייֶען צּו ַאייּך. ָהאּב  ְמִדיָנה פּון ַעׁשִ

עְטֶלער  ּבֶ ער  טֹויּבֶ ֶדער  )ְדַהיינּו  ָאְנִגירּוִפין  ִמיְך  ִאיְך 

אַדאְרְפט  ָוואס ֶער ֶדעְרֵצייְלט ָדאס ַאְלץ( צּו ֵזיי. ִאיר ּבַ

ִזיְך צּו ִמיר. ָוואִרין ִאיר ָקאְנט ִזיְך ִניט ֵגיין ַאִהין 

"ל. )ָוואִרין ַאז ֵזיי ֶזעֶנען ָנאר  ּנַ אּון ָזאְלט ֵזיי ֶהעְלִפין ּכַ

אֹויְך  ׁשֹוין  ַאֵליין  ֵזיי  ָהאט  ְמִדיָנה  ֶדער  צּו  ָנאהְנט  ִגיֶווען 

ט ִאיר ָדא אּון  ַלייּבְ ֵכן ּבְ "ל( ּבְ ּנַ ן ְוכּו' ּכַ ּכֵ ל ׁשֶ אט. ִמּכָ ִגיׁשַ

לּוִחים. צּו ֶהעְלִפין ֵזיי. ִאיְך ֶוועל ֵגיין ִמיט ִדי ׁשְ

ין  לּוִחים. אּון ּבִ ין ִאיְך ִגיַגאְנֶגען ִמיט ִדי ׁשְ      ּבִ

ַאַריין  ִאיְך  ין  ּבִ ַאַריין.  ְמִדיָנה  ֶדער  ִאין  ִגיקּוֶמען 

ָטאט ַאַריין. ָהאּב ִאיְך ִגיֶזעְהן. ֶסע  ִגיקּוֶמען ִאין ַא ׁשְ

ן. אּון ֶסע ָזאְגט ֵאייֶנער ַא ֶוועְרִטיל.  קּוֶמען ֶמעְנְטׁשְ

יז  ן ּבִ אּון ֶדעְרָנאְך ֶזעֶנען ָנאְך צּו ִגיקּוֶמען ֶמעְנְטׁשְ

ין  ָהאּבִ ֵזיי  אּון  ן  ֶמעְנְטׁשְ ֶרעִדיל  ַא  ִגיָוואִרין  ֶסע 

ָהאּב  ִגיַלאְכט  ין  ָהאּבִ ֵזיי  אּון  ֶוועְרְטִליְך.  ִגיָזאְגט 

מּוִסין ֵזיי. ָהאּב ִאיְך  ִאיְך ִמיְך צּו ִגיֶהעְרט ָוואס ׁשְ

ַא  ָזאְגט  ֶדער  ה. אּון  ּפֶ ִניבּול  ֵרייִדין  ֵזיי  ִגיֶהעְרט. 

יִסיל  ַאּבִ ָזאְגט  ֶדער  אּון  ה.  ּפֶ ִניבּול  פּון  ֶוועְרִטיל 

ֵאייְדֶלער אּון ֶדער ַלאְכט אּון ֶדער ָהאט ַהָנָאה אּון 

ֵטייֶגער ִאיז. ֶדעְסט ְגַלייִכין ַאזֹוי ִווי ֶדער ׁשְ

ין ִאיְך ַווייֶטער ִגיַגאְנֶגען ִאין ֵאיין       ֶדעְרָנאְך ּבִ

ָטאט. )פּון ֶדער ְמִדיָנה( ָהאּב ִאיְך ִגיֶזעְהן  ַאְנֶדעֶרע ׁשְ

ֶדעם  ִמיט  ֵאייֶנער  ִזיְך.  ְקִריִגין  ן  ֶמעְנְטׁשְ ְצֵוויי 

ן. ֶזעֶנען ֵזיי  א ּוַמּתָ עס ַא ַמׂשָ ַאְנֶדעִרין. ַמְחַמת ֶעּפֶ

ָדאס  ֵזיי  ָהאט  ָלדּון.  ִזיְך  ִדין  ית  ּבֵ צּום  ִגיַגאְנֶגען 

ִאיז  ֶדער  אּון  אי  ַזּכַ ִאיז  ֶדער  ְסִקי'ט.  ִגיּפַ ִדין  ית  ּבֵ

ית  ּבֵ ֶדעם  פּון  ִגיַגאְנֶגען  ַארֹויס  ֵזיי  ֶזעֶנען  ַחָייב. 

ין ֵזיי ִזיְך ִוויֶדער צּוְקִריְגט. אּון  ִדין ֶדעְרָנאְך ָהאּבִ

ית  ּבֵ ָדאס  ִניט  ׁשֹוין  ִוויִלין  ֵזיי  ַאז  ִגיָזאְגט  ין  ָהאּבִ

ין ֵזיי  ית ִדין. ָהאּבִ ִדין ָנאר ֵזיי ִוויִלין ֵאיין ַאְנֶדער ּבֵ

ין ֵזיי  ית ִדין. ָהאּבִ ן ֵאיין ַאְנֶדער ּבֵ ִזיְך אֹויְסִגיְקִליּבְ

ית ִדין. ֶדעְרָנאְך ָהאט  ּבֵ ִזיְך ִגיָלאִדין ַפאר ֶיעֶנעם 

ִזיְך ִוויֶדער צּו ְקִריְגט ֵאייֶנער פּון ִדי ָדאִזיֶגע ִמיט 

ן  ין ֵזיי ִזיְך ִוויֶדער אֹויְסִגיְקִליּבְ ֵאיין ַאְנֶדעִרין ָהאּבִ

ן ֵזיי ִזיְך ָדאְרט  ית ִדין. אּון ַאזֹוי ָהאּבְ ֵאיין ַאְנֶדער ּבֵ

ַווייֶטער צּו ְקִריְגט. ֶדער ִמיט ֶדעם. אּון ֶדער ִמיט 

ן ַאֶלע ָמאל  ין ִזיְך אֹויְסִגיְקִליּבְ ֶדעם. אּון ֵזיי ָהאּבִ

ית ִדין. ֵאיין ַאְנֶדער ּבֵ



ָטאט ִאיז פּול ִגיֶווען ִמיט  יז ִדי ַגאְנֶצע ׁשְ      ּבִ

ִאיְך  ָהאּב  ִגיָטאן.  קּוק  ַא  ִאיְך  ָהאּב  ִדיִנים.  י  ּתֵ ּבָ

ִגיֶזעְהן. ַאז ָדאס ִאיז ַמְחַמת ֶסע ִאיז ָדאְרט ֵקיין 

ה ִדין אּון  ֶאֶמת ִניט ָדא. אּון ַהייְנט ִאיז ֶדער ַמּטֶ

ֶיעֶנעם  ַחְנִפיט  לֹוֶמר ֶער  )ּכְ ִנים צּו ֶדעם.  ּפָ א  נֹוׂשֵ ִאיז 

א  ְסִקי'ט ִאים צּו( אּון ֶדעְרָנאְך ִאיז ֶיעֶנער נֹוׂשֵ אּון ּפַ

ְסִקי'ט ֶיעֶנער ִוויֶדער ִאים  לֹוֶמר ֶדעְרָנאְך ּפַ ִנים ִאים )ּכְ ּפָ

ֵזיי  יי  ּבַ ִאיז  ֶסע  ׁשֹוַחד אּון  ֶנעֶמען  ֵזיי  ָוואִרין  צּו( 

ֵקיין ֶאֶמת ִניט ָדא.

    ֶדעְרָנאְך ָהאּב ִאיְך ִגיֶזעְהן ַאז ֵזיי ֶזעֶנען פּול 

ִניאּוף  ִפיל  ֵזייֶער  ָדאְרט  ִאיז  ֶסע  ִניאּוף אּון  ִמיט 

ַא  ִווי  ִגיָוואִרין  ֵזיי  יי  ּבַ ָגאר  ׁשֹוין  ִאיז  ֶסע  יז  ּבִ

ער ִאיז  ר. ָהאּב ִאיְך ֵזיי ִגיָזאְגט. ַאז ֶדער ִאיּבֶ ֶהיּתֵ

ֵריַח  ֶדער  אּון  ַטַעם  ֶדער  ִגיָוואִרין.  ְלָיא  ּכַ ֵזיי  יי  ּבַ

"ל.  אּון ִדי ַמְרֶאה ָוואִרין ֶדער ֶמֶלְך ֶדער ַאְכָזר ַהּנַ

תֹות  ּכִ ְדַריי  ִדי  ִגיָלאְזט.  ער  ִאיּבֶ ֵזיי  יי  ּבַ ָהאט  ֶער 

"ל. ַאז ֵזיי ָזאִלין אּום ֵגיין אּון ֵזיי ָזאִלין  ְקֶנעְכט ַהּנַ

ְלָיא ַמאִכין ִדי ְמִדיָנה. ּכַ

ין       ָוואִרין ֵזיי ֶזעֶנען אּום ִגיַגאְנֶגען אּון ָהאּבִ

ין ַאַריין  ה. אּון ֵזיי ָהאּבִ ן ֵזיי ִניבּול ּפֶ ִגיֶרעט ְצִוויׁשְ

ַאַריין. אּון  ְמִדיָנה  ֶדער  ִאין  ה  ּפֶ ִניבּול  ַראְכט  ִגיּבְ

ְלָיא  ּכַ ֶדעם  דֹוְרְך  ֵזיי  יי  ּבַ ִאיז  ה  ּפֶ ִניבּול  דֹוְרְך 

ין  ָהאּבִ ַטֲעִמים  ַאֶלע  ַאז  ַטַעם  ֶדעם  ִגיָוואִרין 

ין ֵזיי ַאַריין  ֵאיין ַטַעם פּון ְנֵביָלה. אּון ַאזֹוי ָהאּבִ

ַראְכט ׁשֹוַחד ִאין ֶדער ְמִדיָנה ַאַריין אּון דֹוְרְך  ִגיּבְ

אּון  ַמְרָאה  ִדי  ִגיָוואִרין  ְלָיא  ּכַ ֵזיי  יי  ּבַ ִאיז  ֶדעם 

אֹויִגין.  ִדי  ִאין  ִגיָוואִרין  טּוְנִקיל  ֵזיי  יי  ּבַ ִאיז  ֶסע 

י ַהׁשֹוַחד ְיַעֵור ֵעיֵני ַחָכִמים.  ֵטייט ּכִ ָוואִרין ַאזֹוי ׁשְ

ִליְנד ִדי אֹויִגין. אּון ַאזֹוי  ּבְ לֹוֶמר ׁשֹוַחד ַמאְכט  ּכְ

ַראְכט ִניאּוף ִאין ֶדער  ן ִדי ְקֶנעְכט ַאַריין ִגיּבְ ָהאּבְ

ֶדער  ִגיָוואִרין  ְלָיא  ּכַ ִאיז  ֶדעם  דֹוְרְך  אּון  ְמִדיָנה. 

ְלָיא ֶדער ֵריַח.  ֵריַח ָוואִרין דֹוְרְך ִניאּוף ֶוועְרט ּכַ

ער ִגיָלאְזט ְדַריי      )אּון ָדאס ָהאט ֶעס ֶדער ֶמֶלְך ַאְכָזר ִאיּבֶ

ּתֹות ְקֶנעְכט ִאין ֶדער ְמִדיָנה. אּון ָהאט ֵזיי ִגיֵהייִסין ַאז ֵזיי ָזאִלין  ּכִ

ֶרעְנֶגען ִדי ְדַריי ַעֵבירֹות ִאין ֶדער  אּום ֵגיין אּון ֵזיי ָזאִלין ַאַריין ּבְ

ְלָיא ִגיָוואְרן ִדי ַמְרָאה אּון ֶדער  יי ֵזיי ּכַ ְמִדיָנה. אּון דֹוְרְך ֶדעם ִאיז ּבַ

"ל(  ּנַ ַטַעם אּון ֶדער ֵריַח ּכַ

ְמִדיָנה  ִדי  ֵכן ָזאְלט ִאיר ֶזעְהן ַפאר ֶרעְכִטין  ּבְ     

פּון ִדי ְדַריי ַעֵבירֹות. אּון ִאיר ָזאְלט ָנאְך זּוִכין ָנאְך 

ין ֶעס  ֵזיי ָהאּבִ ָוואס  ְקֶנעְכט  ִדי  ָנאְך  )ְדַהיינּו  ן  ִדי ֶמעְנְטׁשְ

"ל( אּון  ּנַ ַראְכט ִדי ְדַריי ַעֵבירֹות ִאין ֶדער ְמִדיָנה ּכַ ַאַריין ִגיּבְ

ין. אּון ַאז ִאיר ֶוועט ַאזֹוי  ִאיר ָזאְלט ֵזיי ַפאְרְטַרייּבִ

ֵרייִניְקן ִדי ְמִדיָנה פּון ִדי ְדַריי  ָטאן. אּון ִאיר ֶוועט ָאּפְ

יי  ַעֵבירֹות ָזאג ִאיְך ַאייְך. ַאז לֹא ַדי ָוואס ֶסע ֶוועט ּבַ

ַאייְך ַפאר ֶרעְכט ֶוועְרן ֶדער ַטַעם אּון ִדי ַמְרָאה אּון 

ֶדער ֵריַח, ָנאְך ֶמער. ַאִפילּו ֶדער ַאְגָראְדִניק ָוואס ֶער 

יי ַאייְך ַפאְרַפאִלין ִגיָוואְרן. ֶוועט ֶער ִזיְך אֹויְך  ִאיז ּבַ

זּוִכין. ָקאֶנען ָאּפְ

ין  ין ָאְנִגיהֹוּבִ ן ֵזיי ַאזֹוי ִגיָטאן. אּון ֵזיי ָהאּבִ      ָהאּבְ

צּו ֵרייִניִקין ִדי ְמִדיָנה פּון ִדי ְדַריי ַעֵבירֹות. אּון ֵזיי 

ן. )ְדַהיינּו ָנאְך ִדי  ין ָנאְך ִגיזּוְכט ָנאְך ִדי ֶמעְנְטׁשְ ָהאּבִ

ן.  ט ַא ֶמעְנְטׁשְ ין ָאְנִגיַכְאּפְ "ל( אּון ֵזיי ָהאּבִ ְקֶנעְכט ַהּנַ

ין ִאים ִגיְפֶרעְגט. פּון ַוואֶנעט קּוְמְסטּו  אּון ֵזיי ָהאּבִ

ן פּון ֶדעם  ט ִדי ֶמעְנְטׁשְ ן ִגיַחאּפְ יז ֵזיי ָהאּבְ ַאֶהער. ּבִ

"ל( אּון ֵזיי  ּתֹות ְקֶנעְכט ַהּנַ ֶמֶלְך ַאְכָזר. )ְדַהיינּו ִדי ְדַריי ּכִ

ין  ן. אּון ֵזיי ָהאּבִ ן ַארֹויס ִגיְטִריּבְ ין ִדי ֶמעְנְטׁשְ ָהאּבִ

ִגיֵרייִניְקט ִדי ְמִדיָנה פּון ִדי ֲעֵבירֹות.  ָאּפְ

ר ִאיז ָפאְרט      ֶדעְרַווייל ִאיז ִגיָוואְרן ַא ַרַעׁש. ֶאְפׁשֶ

ֵגייט  ֶסע  ָוואִרין  ַאְגָראְדִניק.  ֶדער  ְמׁשּוֶגעֶנער  ֶדער 

ִאיז  ֶער  ַאז  ַאְלץ  ָזאְגט  ֶער  ְמׁשּוֶגעֶנער. אּון  ַא  אּום 

ַפאר  ִאים  ַהאְלט  ִאיְטִליֶכער  אּון  ַאְגָראְדִניק  ֶדער 

אּון  ֵטייֶנער.  ׁשְ ָנאְך  ִאים  ַוואְרְפט  ֶמע  אּון  ְמׁשּוָגע. 

ט ִאים ַאֶוועק. ָטאֶמער ָפאְרט ִאיז ַטאֶקע  ֶמע ְטַרייּבְ

ֶער ֶדער ַאְגָראְדִניק. ִאיז ֶמען ִגיַגאְנֶגען אּון ֶמע ָהאט 

עְטֶלער  ּבֶ ֶדער  )ְדַהיינּו  ִגיָזְגט  ִאיְך  ָהאּב  ַראְכט.  ִגיּבְ ִאים 

ער ָוואס ֶער ֶדעְרֵצייְלט ָדאס ַאְלץ( ַא ַווְדַאי ִאיז ֶער  ֶדער טֹויּבֶ

ין ְפִריר ִגיָזאְגט  ֶדער ַאְגָראְדִניק )ְדַהיינּו ֶדער ָוואס ֵזיי ָהאּבִ

ַאז ֶער ִאיז ְמׁשּוָגע(.

ָמה פּון ָדאְרט ַאז ִאיְך        ִנְמָצא ָהאּב ִאיְך ַא ַהְסּכָ

ֶלעּב ַחִיים טֹוִבים ָוואִרין ִאיְך ָהאּב ִזיְך ַפאר ֶרעְכט 
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 אויף ספורי מעשיות בחינה

פון די זיבן בעטלירס –( 3די דרייצנטע מעשה )

וואס איז געווען דער גוטער לעבן פון דעם טויבן  .א
 בעטלער?

 ער איז אסאך ארום געפארן 
 ער האט געגעסן ברויט און געטרינקען וואסער 
 ער האט געגעסן אלע מיני מטעמים 

שירים ווען זיי בהמשך המעשה: וואס האט פאסירט צו די ע .ב

 האבן גענומען ברויט און וואסער פון דעם בעטלער?

 זיי האבן געפילט אין דעם אלע טעמים און אלע ריחות 

 עס האט פאראכטן זייער מראה טעם וריח 

 ביידע תשובות זענען ריכטיג 
מיט וואס האבן זיך בארימט די עשירים וואס דער  .ג

 טויבער בעטלער האט פון זיי א הסכמה?
 ער עשירותמיט זיי 
 מיט זייער אריכות ימים 
 מיט זייער חיים טובים 

וואס איז געווען אין דעם גארטן וואס דער בעטלער  .ד
 דערציילט זיי פון דעם?

  פירות וואס האבן אלע טעמים וואס ס'איז דא אין
 דער וועלט

  אלע מיני ריחות און אלע מיני מראות פון דער
 וועלט

 ביידע תשובות זענען ריכטיג 
 ט די מדינה געהאט דורך דעם גארטן?וואס הא .ה

 אריכות ימים 
 חיים טובים 
 ביידע תשובות זענען ריכטיג 

 וואס האט דער מלך אכזר געטון? .ו
 כליא געמאכט דעם גארטן 
 כליא געמאכט זייער חיים טובים 
 ביידע תשובות זענען ריכטיג 

וואס האט פאסירט צו די עשירים ווען זיי זענען  .ז
 פון דעם גארטן? געקומען נאנט צו די מדינה

 זיי האבן אוועק געווארפן זייער געלד 
 ס'איז ביי זיי כליא געווארן די טעם 
 זיי האבן אנגעהויבן צו שרייען 

צו וועם האבן די מדינה פון דעם גארטן געשיקט  .ח
 שליחים זיי צו העלפן?

  צו דעם טויבן בעטלער 
 צו די מדינה פון די עשירים 
 צו דעם אגראדניק 

געגאנגען מיט די שליחים צו די מדינה ווער איז אריין  .ט
 פון דעם גארטן?

  דער טויבער בעטלער 
  די עשירים 
 דער אגראדניק 

 וואס האט ער געהערט רעדן אין די מדינה? .י
 חיזוק און התעוררות 
  לשון הרע 
 ניבול פה 

 וואס האט ער געזען אין די בתי דינים דארטן? .יא
 אז זיי זענעו עהרליכע דיינים 
 אז זיי מאכן יושר'דיגע פשרות 
  אז זיי נעמען שוחד און ס'איז נישטא ביי זיי קיין

 אמת
 וואס נאך האט ער געזען אין די מדינה? .יב

 אז זיי זענען בעלי גאוה 
 אז זיי זענען פיל מיט ניאוף 
 אז זיי זענען בעלי אמונה 

וויאזוי האט דער מלך אכזר כליא געמאכט דעם טעם  .יג
 פון די מדינה?

  קנעכט וואס האבן אריין געברענגט ניבול דורך די
 פה אין די מדינה

  דורך די קנעכט וואס האבן אריין געברענגט שוחד
 אין די מדינה

  דורך די קנעכט וואס האבן אריין געברענגט ניאוף
 אין די מדינה

וויאזוי האט דער מלך אכזר כליא געמאכט די מראה  .יד
 פון די מדינה?

 געברענגט ניבול  דורך די קנעכט וואס האבן אריין
 פה אין די מדינה

  דורך די קנעכט וואס האבן אריין געברענגט שוחד
 אין די מדינה

  דורך די קנעכט וואס האבן אריין געברענגט ניאוף
 אין די מדינה

וויאזוי האט דער מלך אכזר כליא געמאכט די ריח פון  .טו
 די מדינה?

  דורך די קנעכט וואס האבן אריין געברענגט ניבול
 די מדינה פה אין

  דורך די קנעכט וואס האבן אריין געברענגט שוחד
 אין די מדינה

  דורך די קנעכט וואס האבן אריין געברענגט ניאוף
 אין די מדינה

וואס זאגט זיי דער בעטלער אויב זיי וועלן רייניגן די  .טז
 מדינה פון די דריי כתות?

  אז עס וועט פאראכטן ווערן ביי זיי די מראה טעם
 און ריח

  זיי וועלן טרעפן דעם אגראדניקאז 
 ביידע תשובות זענען ריכטיג 

וואס האט דער טויבער בעטלער געגעבן דרשה  .יז
 געשאנק?

 חיים ארוכים 
 חיים טובים 
 ביידע תשובות זענען ריכטיג 

שאלת זכות: ווען האט דער רבי דערציילט פון דעם  .יח
 )עיין ימי מוהרנ"ת אות מ"ב(                    טויבן בעטלער?

 ביום שב"ק כ"ה אדר תק"ע 
 ביום רביעי כ"ט אדר תק"ע 
 בליל שב"ק ג' ניסן תק"ע 

 

? מיט פיל הצלחה –עס איז א גרויסע מצוה צי זיין שטענדיג פרייליך 

"ל(  ּנַ ט ַחִיים טֹוִבים ּכַ ין ֵזיי ִוויֶדער ִגיֶלעּבְ ִגיזּוְכט. ָהאּבִ ִדי ְמִדיָנה )אּון ָדאְרְך ִאים ָהאט ִזיְך ֵזיי ַאִפילּו ֶדער ַאְגָראְדִניק ָאּפְ

ְמָחה אּון ַא  ָנה ַמיין ַחִיים טֹוִבים. ִאיז ָדאְרט ִגיָוואִרין ֵזייֶער ַא ְגרֹויֶסע ׂשִ ַמּתָ ּבְ עְנק ִאיְך ַאייְך  ַהייְנט ׁשֶ

ְגרֹויֶסע ֶחְדָוה. אּון ֵזיי ֶזעֶנען ֵזייֶער ְפֵרייִליְך ִגיָוואְרן: 

ין אּון ֶדער ַאְנֶדעֶרער ָהאט ֵזיי  עְנְקט ַחִיים ַארּוִכים ְדַהיינּו ַלאְנג ֶלעּבִ ֶטער ָהאט ֵזיי ִגיׁשֶ       ֶדער ֶעְרׁשְ

עְטֶלעְרס ֶזעֶנען ַאֶלע ֶדעְרָנאְך ִגיקּוֶמען אֹויף  ין. אּון ַאזֹוי ַאֶלע ּבֶ עְנְקט ַחִיים טֹוִבים. ְדַהיינּו גּוט ֶלעּבִ ִגיׁשֶ

ן ַאז  ין ֵזיי ְפִריר ְגִוויְנְטׁשְ אְנק ָדאס ָדאִזיֶגע ָוואס ֵזי ָהאּבִ ה ִגיׁשַ עְנְקט ְדָרׁשָ ין ֵזיי ִגיׁשֶ ֶדער ַחתּוָנה אּון ָהאּבִ

אְנק. ה ִגיׁשַ ָנה ְגמּוָרה ְדָרׁשָ ַמּתָ עְנְקט ֵזיי ּבְ ין ֵזיי ָדאס ִגיׁשֶ ֵזיי ָזאִלין ַזיין ַאזֹוי ִווי ֵזיי. אּון ַהייְנט ָהאּבִ

צו ענטפערן די בחינות און אריינגיין אינעם גורל, 02-5-3333-72

1-518-329-9149 646-518-1095
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אּוָלה, ֶעס ָזאל ׁשֹוין ַזיין גּוט ַפאר  ָזאל ׁשֹוין ַזיין ִדי ּגְ

ְטן  עְרְשׁ ִאיְדן אּון ֶמען ָזאל ֶקעֶנען ִדיֶנען ֶדעם אֹויּבֶ

ּכֹל, אּון ַאֶלע ִאיְדן ָזאְלן  ְמָחה ְוטּוב ֵלָבב ֵמרֹוב  ׂשִ ּבְ

ׁשֹוין  ָזאל  ֶעס  ְטן  עְרְשׁ אֹויּבֶ צּום  ֶקעְרן  צּוִריק  ִזיְך 

ייְנַקייט פּון ֶדער  ִנְתַגֶלה ֶוועְרן ִדי ִליְכִטיְגַקייט אּון ׁשֵ

ְלִמיד. י ִמיט ַזיין ּתַ ֵהייִליֶגער ֶרּבִ

ֶלעֶטער ֶוועט  ה, ֲאִפּלּו טֹויְזְנֶטער ּבְ ג( ְקִריַאת ַהְמִגּלָ

אּון  סֹודֹות  ַאֶלע  ַזיין  ה  ְמַגּלֶ צּו  ֶגענּוג  ַזיין  ט  ִניׁשְ

ַעת  ׁשְ ה ּבִ ּלָ ּקּוִנים ָוואס ֶוועְרן ִנְתּגַ ִעְנָיִנים אּון ַאֶלע ּתִ

ה ַאזֹוי ִווי ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ָזאְגן  ִגּלָ ְקִריַאת ַהּמְ

מַֹע ִמְקָרא  ְלמּוד ּתֹוָרה ִלׁשְ ִלין ּתַ ה ְמַבּטְ ֶכת ְמִגּלָ ִאין ַמּסֶ

ָרֵאל  ְוִיׂשְ דּוָכָנם  ּבְ ם  ּוְלִוּיִ ֲעבֹוָדָתם  ּבַ ּכֲֹהִנים  ֲאִפּלּו  ה,  ְמִגּלָ

ה. מַֹע ִמְקָרא ְמִגּלָ ִלין ּוָבִאים ִלׁשְ ַמֲעָמָדם ַהּכֹל ְמַבּטְ ּבְ

ִנים  ּפָ ָדאס  ַאז  קצ"ב(  מֹוֲהַר"ן  )ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  י  ֶרּבִ ֶדער 

אַהאְלְטן ִאין ִדי ֶוועְרֶטער ָוואס  יק ִאיז ּבַ פּוֶנעם ַצּדִ

ה  ֵטייט ִאין ַזיין ֵסֶפר, קּוְמט אֹויס ַאז ִאין ִדי ְמִגּלָ ׁשְ

ר - ֵזייֶער  ַכי ְוֶאְסּתֵ ִנים פּון ָמְרּדְ אַהאְלְטן ָדאס ּפָ ִאיז ּבַ

ֵהייִליֶגע  ִדי  ייְנט  ְמ'ּלֵ ֶווען  אּון  ה  ְקדּוׁשָ אּון  ִצְדקּות 

ִנים )ליקוה"ל  ייְנט אֹויף אּוְנז ֵזייֶער ֵהייִליֶגע ּפָ ה ׁשַ ְמִגּלָ

ין ו' כז(. ִפּלִ ּתְ

ר ִאין ֶיעֶדער  ּבֵ ֶמען ַדאְרף ִוויְסן ַאז ָהָמן ִאיז ִזיְך ִמְתּגַ

ּדֹור ֶקעְגן ֶיעֶדער ִאיד ֲאִפּלּו ֶער ִאיז ֶדער ְקֶלעְנְסֶטער 

ר ִמיט ֲחִליׁשּות  ּבֵ ַוואְכְסֶטער, ֶער ִאיז ִזיְך ִמְתּגַ אּון ׁשְ

ְמיֹונֹות,  ּדִ ְלּבּוִלים, ֶער ֵלייְגט ִאים ַאַריין  ּבִ ַעת אּון  ּדַ

ֶלעְכְטס. ָהָמן  ֲאוֹות, אּון ֵרייְצט ִאים ָאן צּו טּוְהן ׁשְ ּתַ

ער ַאְנְטֶקעְגן ִאים ִאיז ָדא ִאין  ָהאט ַא ְגרֹויְסן ּכַֹח, ָאּבֶ

ִחיַנת  ּבְ ַא  ִאיז  ֶער  ָוואס  יק  ַצּדִ ְגרֹויְסן  ַא  ּדֹור  ֶיעְדן 

ייֶנען ֲאִפּלּו  ַכי, ָוואס ֶער ָהאט ַא ּכַֹח צּו ַאַריין ׁשֵ ָמְרּדְ

ִאין ִדי ִניְדִריְגְסֶטע ִאיְדן ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע ֶהָאָרה ִמיט 

ר ַזיין אֹויף  ּבֵ ט ּכַֹח צּו ִמְתּגַ ַא ִליְכִטיְגֵקייט, ָוואס ִגיּבְ

ע  ְלּבּוִלים ִאין ֶוועְלֶכע ָהָמן ָהָרׁשָ ַאֶלע ִנְסיֹונֹות ִמיט ּבִ

ִוויל ַאַריין ַוואְרְפן. 

יק ִאיז ִזיְך ִמְתעֹוֵרר ֶיעֶדעס  ּדִ ַכי ַהּצַ ִדי ֶהָאָרה פּון ָמְרּדְ

ה  ִמים ָהֵאּלֶ ה "ְוַהּיָ ֵטייט ִאין ִדי ְמִגּלָ ָיאר. ַאזֹוי ִווי ְס'ׁשְ

ָכל ּדֹור ָודֹור" ֶדעְרַפאר ַדאְרף ֶמען  ים ּבְ ִרים ְוַנֲעׂשִ ִנְזּכָ

ָחִליָלה  אּון  ָוואְרט,  ֶיעְדן  ה  ְמִגּלָ ִדי  ַאייְנֶהעְרן  ִזיְך 

המשך פון זייט 1 דער  

ריינער קוואל
ה. ִגּלָ ֶטעְרן ִדי ֵהייִליֶגע ְקִריַאת ַהּמְ ט ׁשְ ִניׁשְ

ן צּו  לֹוַח ָמנֹות ָזאל ֶמען ִאיְנִזיֶנען ָהאּבְ ַעת ִמׁשְ ׁשַ ד( ּבְ

לֹום ְוֵרעּות. ה ַזיין ַאֲהָבה ְוַאְחָוה ְוׁשָ ַמְרּבֶ

ִעיָקר  ֶדער  ִאיז  ָדאס  ָוואס  ְמָחה,  ְוׂשִ ה  ּתֶ ִמׁשְ ה( 

ֶדער  ֵווייְסט  דּו  ַאז  ְפֵרייֶען.  ִזיְך  ּפּוִרים  ִמְצוֹות  פּון 

ַדאְרְפן  ט  ִניׁשְ ֶוועְסטּו  טֹוב,  יֹום  פּוֶנעם  ֱאֶמת 

אֹויְפֶמעְרְקַזאְמֵקייט פּון ַאְנֶדעֶרע.

ֲהדּות,  ַהּיַ ְמַחת  ׂשִ ִמיט  ַהאְרץ  ַדיין  ִזיְך  ֶדעְרְפַריי 

ַא  ִאין  ְסעּוָדה  יים  ּבַ ָאְנֶגעְטָראְפן  ִזיְך  ָהאְסט  ֲאִפילּו 

ב".  ט ָדא ַקיין ׁשּום "ַמּצָ ַלאץ ָוואס ִאיז ָדאְרט ִניׁשְ ּפְ

ְטן, ֵוויין ִזיְך  עְרְשׁ אר ִדיּבּוִרים ַפאְרן אֹויּבֶ ַוואְרף ַאּפָ

ְמָחה אּון ִחיּות.  ׂשִ ְטן, ִמיט ַא  עְרְשׁ אֹויס ַפאְרן אֹויּבֶ

ְסעּוַדת ּפּוִרים ִאיז ָראּוי צּו ֶעְסן ִמיט ַאן ִהְתעֹוְררּות 

ִלּקּוֵטי  ִאין  ְמבָֹאר  ֶוועְרט  ֶעס  וואּו  ה',  ִקְרַבת  פּון 

יי ִדי  ֲהָלכֹות ֶוועְגן ִדי ְגרֹויֶסע סֹודֹות ָוואס ִאיז ָדא ּבַ

ְסעּוַדת ּפּוִרים.

ה פּוֶנעם  ְכַלל ַדאְרף ֶמען ֶגעֶדעְנֶקען ַאז ֶדער ְקדּוׁשָ ּבִ

ִאיז ָדאְך ָדא  יּכֹוְר'ן, ֶעס  ׁשִ ט ָנאר  ִניׁשְ ִאיז  יֹום טֹוב 

לֹוַח  ה, ִמׁשְ ט ִמְצוֹות ַהּיֹום. צּו ֶהעְרן ִדי ְמִגּלָ ִדי הֹויּפְ

ן ְצָדָקה א.א.וו. ָמנֹות, ֶגעּבְ

ֶדעם  ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ַצייט  ַא  ְטֶרעְפן  צּו  ל  ּדֵ ּתַ ִמׁשְ ִזיְך  ֵזיי  ו( 

ְטן  עְרְשׁ ִזיְך אֹויְסֶרעְדן ָדאס ַהאְרץ ַפאְרן אֹויּבֶ ָטאג 

עֶסער ִאיז אֹויּב ָדאס  ַעת. ָנאְך ּבֶ יְסל ִיׁשּוב ַהּדַ ִמיט ַאּבִ

יי ֲחצֹות ָאֶדער ַפאְרָטאְגס, )ַפאר ְגֶרעֶסעֶרע  ֶקען ַזיין ּבַ

ִזיְך ַאז ֶדעם ַגאְנְצן  ֵטייט  חּוִרים( ַפאְרׁשְ ּבָ ִקיְנֶדער ָאֶדער 

ָטאג ִאיז ֵזייֶער גּוט. ֶעס ֶזעֶנען ַטאֶקע ֶגעֶווען ַאַסאְך 

ֵזייֶער  ן  ָאְנֶגעהֹויּבְ ן  ָהאּבְ ָוואס  לֹוֵמנּו  ׁשְ י  ַאְנׁשֵ פּון 

ן ִהְתּבֹוְדדּות ֶיעְדן ָטאג ַדְווָקא פּון  ְקִביעּות פּון ָהאּבְ

ּפּוִרים, ַווייל ֶדער ָטאג ִאיז ֵזייֶער ְמסּוָגל ֶדעְרצּו.

ְמִסירּות  ּבִ ַצייט  ַא  ִטיֶמען  אׁשְ ּבַ צּו  ִזיְך  ָזאל  ֶמען  ז( 

ַקיין  ט  ִניׁשְ ָהאְסטּו  אֹויּב  ּתֹוָרה.  ֶלעְרֶנען  צּו  ֶנֶפׁש 

ָניֹות,  ִמׁשְ יְסל  ַאּבִ ָכאְטׁש  ַאַריין  ַכאּפ  ַעת  ַהּדַ ּוב  ִיּשׁ

ים. ִהּלִ ָלִלי, ָאֶדער ּתְ יקּון ַהּכְ ּתִ

ת אּון ַא ְפֵרייִליְכן ּפּוִרים ּבָ ַא ֶלעְכִטיְגן ׁשַ

 הגליון נתנדב  להצלחת ולזכות הילד
 החשוב נתן בן דינה חוה, שיתעלה בתורה

ויראת שמים בדרך רבינו ז"ל


