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ת ַפאר ַאֶלע ַטייֶעֶרע ִקיְנֶדער ּבָ ַא גּוְטן ֶלעְכִטיְגן ׁשַ

ם זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ַאַזא ֵהייִליֶגע  רּוְך ַהׁשֵ ן ּבָ ִמיר ָהאּבְ

ִדי  ֶגעֶווען  ְמַקֵיים  ן  ָהאּבְ ִמיר  ּפּוִרים.  ֶלעְכִטיֶגע 

יטּות.  ּוִבְפׁשִ ְתִמימּות  ּבִ ּפּוִרים  ִמְצוֹות פּון  ֵהייִליֶגע 

ט  ַרייּבְ ִריוו פּון ר' ָנָתן וואּו ֶער ׁשְ ֶעס ִאיז ָדא ַא ּבְ

ֶדעם  עְטן  ּבֶ ֶמען  ַדאְרף  ּפּוִרים  ָנאְך  ֶיעְצט  ַאז 

ְטן ַאז ֶעס ָזאל ֶוועְרן ָאְנֶגענּוֶמען ְלָרצֹון  עְרְשׁ אֹויּבֶ

אּוְנֶזעֶרע ֲעבֹודֹות פּון ּפּוִרים. 

י  ָרה. ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרּבִ ת ּפָ ּבָ ת רּוְפט ִזיְך ׁשַ ּבָ ֶדער ׁשַ

ת  ּבָ ׁשַ ָיאְרן  ִדי  פּון  ֵאייֶנע  ִאין  ֶגעֶווען  ה  ְמַגּלֶ ָהאט 

וואּוְנֶדעְרִליֶכע  ַא  ָרה  ּפָ

ט ִזיְך ָאן  ּתֹוָרה ָוואס ֵהייּבְ

"ַאַחר  ֶוועְרֶטער  ִדי  ִמיט 

ת  ְרׁשַ ּפַ קֹוִרין  ּפּוִרים 

ָרה" – ָנאְך ּפּוִרים ֵלייְנט  ּפָ

ָרה  ּפָ פּון  ה  ְרׁשָ ּפַ ִדי  ֶמען 

ִאיז  י  ֶרּבִ ֶדער  ֲאדּוָמה. 

ֲאדּוָמה  ָרה  ּפָ ַאז  יר  ַמְסּבִ

ִאיז ַא ֲהָכָנה צּום ֵהייִליְגן 

ֶמען  ַווייל  ַסח,  ּפֶ טֹוב  יֹום 

ָרה ִזיְך צּו ֵרייִניְגן פּון ֻטְמַאת ֵמת,  ת ּפָ ְרׁשַ ֵלייְנט ּפַ

ַזיין ֶדעם  ַמְקִריב  ַזיין ָטהֹור אּון ֶקעֶנען  ָזאל  ֶמען 

ַסח. ן ּפֶ ֵהייִליְגן ָקְרּבָ

יֶנער ֵלייְגט  ִריוו וואּו ר' ַנְחָמן טּוְלְטׁשִ ֶעס ִאיז ָדא ּבְ

אּון  אֹויְגן  ַזייֶנע  ִמיט  ָהאט  ָנָתן  ר'  ִוויַאזֹוי  ַאָראּפ 

ִמיט ִדי ְרָמִזים פּון ִדי ֶהעְנט ֶגעִוויְזן אּון ַפאְרֵצייְלט 

ִדי  ֶגעָזאְגט  ָהאט  י  ֶרּבִ ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִוויַאזֹוי 

ַטאְרֶקע אּון הֹויֶכע קֹול:  ׁשְ ַא  ֶוועְרֶטער ִמיט ָגאר 

פּון  ֶגעֶווען  ַהְתָחלֹות  ַאֶלע  ֶזעֶנען  ָאְנֵהייּב  "פּון 

ִליִציַאת  ֵזֶכר  ַא  ֶזעֶנען  ִמְצוֹות  ַאֶלע  ַווייל  ַסח,  ּפֶ

דער  
ריינער קוואל

י אֹויְסֶגעצֹויְגן ִמיט  ִמְצַרִים," אּון ַדאן ָהאט ֶדער ֶרּבִ

י  ָגאר ַא ִזיֶסע קֹול: "אּון ַהיייייייְנט..." אּון ֶדער ֶרּבִ

ִטיל! ן ׁשְ ִליּבְ ִאיז ֶגעּבְ

ה ֶגעֶווען  י ְמַגּלֶ ֶרּבִ ְגַלייְך ָנאְך ִדי ּתֹוָרה ָהאט ֶדער 

ים ָוואס ִאיז  ִהּלִ יְטֶלעך ּתְ אוואּוְסֶטע ַקאּפִ ִדי ֶצען ּבַ

ָלִלי'. ַאז ַאֶלע ּדֹורֹות  יקּון ַהּכְ אַקאְנט ַאְלס ֶדער 'ּתִ ּבַ

ַהְבָטָחה  ְגרֹויְסן  ֶדעם  פּון  ִוויְסן  ָזאְלן  עֶטער  ּפֶ ׁשְ

ֶטע  אְגֵלייּבְ ּבַ ִמיט  צּוֶגעָזאְגט  י ָהאט  ֶרּבִ ֶדער  ָוואס 

ֵהייִליְגן  ַזיין  צּו  קּוֶמען  ֶוועט  ֶעס  ֶווער  ַאז  ֵעדּות 

ֶצען  ִדי  ָזאְגן  אּון  ֵקֶבר 

ִזיְך  ֶוועט  יְטֶלעך  ַקאּפִ

ִאין  ֵלייְגן  י  ֶרּבִ ֶדער 

ִדי  ִאין  אּון  ֶלעְנג  ִדי 

צּו  טֹוָבה  ַא  ֵרייט,  ּבְ

טּון ַפאר ֶדעם ֶמעְנְטׁש 

ַארֹויְסצּוֶנעֶמען  ִאים 

ית. אּון  ְחּתִ ּתַ אֹול  פּון ׁשְ

ַהייְנט ַדאְרף ֶמען ָפאְרן 

אּון ַמאְכן ַאן ֵעֶסק פּון ֶדעם ֵהייִליְגן ִצּיּון.

ז ֶגעֶווען ַאז ַהייְנט  י ָהאט ַטאֶקע ְמַרּמֵ אּון ֶדער ֶרּבִ

ֶצען  ִדי  ַאֶלעֶמען  ַפאר  ַזיין  ה  ְמַגּלֶ ֶמען  ַדאְרף 

ֵהייִליְגן  פּון  צּוָזאג  ִמיְט'ן  ים  ִהּלִ ּתְ יְטֶלעך  ַקאּפִ

ה -  י'ן. אּון ַהייְנט ַדאְרף ֶמען ֶדעְרֵצייְלן ִדי ַמֲעׂשֶ ֶרּבִ

ָוואס ִמיר, ִקיְנֶדער, ַהאְלְטן ַטאֶקע ֶיעְצט ִאיְנִמיְטן 

ן  'ִזיּבְ ִדי  ה פּון  ַמֲעׂשֶ ִדי וואּוְנֶדעְרִליֶכע  ֶלעְרֶנען - 

סֹוף  צּום  ַפאְרֵצייְלט  י  ֶרּבִ ֶדער  וואּו  עְטֶלעְרס'.  ּבֶ

ֶעְרֵליי  ֶצען  ַפאְרַהאן  ִאיז  ֶעס  ַאז  ה  ַמֲעׂשֶ ִדי  פּון 

עְטֶלער ָאן ִדי ֶהעְנט ֵהייְלט ִדי  ִנּגּוִנים, אּון ֶדער ּבֶ

בס"ד  

 דעם רבינ'ס  

ליכט      
ַאֶייעֶרע ִקיְנֶדער ָזאְלט ִאיר מֹוִדיַע ַזיין 

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

שמיני - פרה תשפ"ב
גליון 86

2373

 ְולא ִיְהֶיה ֶאְצֵלנּו ׁשּום ְקֵפיָדא 
תֹות ְוָיִמים טֹוִבים ְוִנְהֶיה  ּבָ ַעל הֹוָצאֹות ׁשַ
ּנֹוִציא  ֶ א ָלנּו ָכל ַמה ּשׁ ַמּלֵ ּתְ ָך ׁשֶ ְבטּוִחים ּבְ

ת ְויֹום טֹוב קֶדׁש   ּבָ בֹוד ׁשַ  ַעל ּכְ
)ליקוטי תפילות ל"א(

 ְלָכבֹוד 
ת קֹוֶדׁש ּבָ ׁשַ

עס אֶבּ ׁשַ
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ְמָחה'! ֶמען ַדאְרף  ִהְתּבֹוְדדּות ַדאְרף ֶעס ַזיין ִמיט 'ׂשִ

ַח ַזיין ַאז ְס'ִאיז ָדא ִאין ִמיר ַאַזא ִמין טֹוב,  ּמֵ ִזיְך ְמׂשַ

ֶקעְגן  ֵטיין  ייׁשְ ּבֵ ֶקעֶנען  ְנקּודֹות  גּוֶטע  ַמייֶנע  ָוואס 

ִאיְך  ַאז  ָנאר  ִאיז  ֶלעם  ָראּבְ ּפְ ֶדער  ֶלעְכְטס.  ׁשְ ֶדעם 

ט פּון ַמייֶנע  ט פּון ַמיין טֹוב, ִאיְך ֵווייס ִניׁשְ ֵווייס ִניׁשְ

ַאֵליין  ִזיְך  צּו  ֶרעְדן  ִאיד  ַא  ַדאְרף  ֶדעְרַפאר  ּכֹוחֹות, 

אּון ִזיְך ָזאְגן: "ֵניין! דּו ָזאְלְסט ִוויְסן דּו ָהאְסט ִאין 

ֶקעְנְסט  דּו  ּכֹוחֹות,  ִדיר  ִאין  ָהאְסט  דּו  ּכֹוחֹות,  ִדיר 

יק! ָנאר  ַזיין ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד! דּו ֶקעְנְסט ַזיין ַא ַצּדִ

אנּוץ ִזיְך ִמיט ַדייֶנע ּכֹוחֹות! ּבַ

ַזיין  יים  ּבַ ַאָמאל  ֶגעֶווען  ִאיז  א  זּוׁשֶ ר'  י  ֶרּבִ ֶדער 

ִאים  ֶער  ָהאט  ֱאִליֶמֶלְך,  ר'  י  ֶרּבִ ֶדער  רּוֶדער  ּבְ

ִמיר,  ָזאג  רּוֶדער  "ּבְ ֶגעְפֶרעְגט 

טּוט  ִדיר  יי  ּבַ עס  ֶעּפֶ ָוואס 

ַזאְכן,  ְגרֹויֶסע  ַאֶזעְלֶכע  ִזיְך 

עס  ֶעּפֶ אּון  מֹוְפִתים,  ְגרֹויֶסע 

ִזיְך  טּוֶען  ַזאְכן  ֶגעַוואְלִדיֶגע 

יי ִדיר, ָוואס ִאיז ָדאס?!" ֶדער  ּבַ

ר'  י  ֶרּבִ ֵהייִליְגן  פּון  ָנאֶמען 

ֱאִליֶמֶלְך ָהאט ָדאְך ֶגעְקִליְנֶגען 

ַזייֶנע  ִמיט  ֶוועְלט,  ֶדער  ִאין 

ַזייֶנע  ִמיט  ְגרֹויְסַקייְטן 

י  ֶרּבִ ֶדער  ִאים  ָהאט  עֹוְבדֹות. 

ֶדעְרַפאר  ָנאר  ִאיז  "ָדאס  ֶגעֶעְנְטֶפעְרט,  ֱאִליֶמֶלְך  ר' 

ן ִזיְך ֵזייֶער  – ַווייל ִדי ִאיְדן ָוואס קּוֶמען צּו ִמיר ָהאּבְ

ְגרֹויֶסע  ַא  ָדא  ִאיז  ֶעס  ַאְנֶדעְרן!!  ֶדעם  ֵאייֶנער  ִליּב 

י  ן!" ַאזֹוי ָהאט ִאים ֶדער ֶרּבִ ן ִדי ֶמעְנְטׁשְ ַאֲהָבה ְצִוויׁשְ

יי  ֱאִליֶמֶלְך ֶגעֶעְנְטֶפעְרט! ִדי ַאֶלע ָוואס ֶזעֶנען ָדא ּבַ

ן ִזיְך ִליּב ֵאייֶנער ֶדעם ַאְנֶדעְרן! ִמיר ָהאּבְ

א; "ָיא, ְס'ִאיז ִריְכִטיג,  י ר' זּוׁשֶ ָהאט ֶגעָזאְגט ֶדער ֶרּבִ

ַאז  ֶגעֶווען  מֹוֶדה  ִאים  ָהאט  ֶער  ָדאס!"  ִאיז  ָדאס 

ָדאס ִאיז ָדאס, ֶדער ּכַֹח ָוואס ִאיז ָדא ָדא, ַאז ְס'ִאיז 

ַא  ִאיז  ן,  ֶמעְנְטׁשְ יְק'ס  ַצִדּ ֶדעם  ן  ְצִוויׁשְ ַאֲהָבה  ָדא 

יק  יק, ִאיז ֶדער ַצּדִ ֶגעַוואְלִדיֶגער ַנַחת רּוַח ַפאְרן ַצּדִ

עס ַאן ַאְנֶדעֶרער ֶמעְנְטׁש! ַאֵליין ָגאר ֶעּפֶ

פּון  ָיאְרַצייט  ִדי  ְלָכבֹוד 

ֱאִליֶמֶלְך  י  ֶרּבִ דֹוׁש  ַהּקָ ָהַרב 

ֶרעְנֶגען ִמיר  ּבְ ַעל ֹנַעם ֱאִליֶמֶלְך זי"ע,  ּבַ ְמ'ִליֶזעְנְסק 

י  ֶעְטִליֶכע ִסּפּוִרים ֶדעְרֵצייְלט דּוְרְך ָהַרב ֶהָחִסיד ֶרּבִ

עְנֶדער זי"ע. ֵלִוי ִיְצָחק ּבֶ

י'ן ר' ֱאִליֶמֶלְך, ַאז  יים ֶרּבִ ה ּבַ ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ַא ַמֲעׂשֶ
ׁשּוָבה ִאיז ֶגעקּוֶמען צּו ִאים, אּון  ַעל ּתְ ּבַ ֵאייֶנער ַא 

ַא  ְמַעט  ּכִ ֶגעֶווען  ׁשֹוין  ִאיז  ֶער 

ִסּגּוִפים  ַאזֹויִפיל  פּון  'טֹויֶטער' 

ַעל  ּבַ ֶדער  ָוואס  ֲעבֹודֹות  אּון 

ׁשּוָבה ָהאט ֶגעטּון - צּו ֶקעֶנען  ּתְ

ְמַעט ַא 'ֵמת' ִאיז  ׁשּוָבה טּון. ּכִ ּתְ

ֶער ֶגעֶווען! 

ר'  י  ֶרּבִ ֵהייִליֶגער  ֶדער  ָהאט 

"ָוואס  ָאְנֶגערּוְפן,  ִזיְך  ֱאִליֶמֶלְך 

ַא  ֶרעְנְגט?  ֶגעּבְ ָדא  ִמיר  ָהאְסטּו 

ט  ָגאְרִניׁשְ ָדאְך  ִאיְך ֶקען  ֵמת?!" 

יין?! ֶרעְדן ִמיט ִאים?! ֶער ִאיז ָדאְך הֹויט אּון ּבֵ

ר'  זּון  ַזיין  צּו  ֶגעָזאְגט  ֱאִליֶמֶלְך  ר'  י  ֶרּבִ ֶדער  ָהאט 

ֶאְלָעָזר; דּו ֵגיי ִגיּב ִאים ֶעְסן! ֵגיי, אּון ֶזע ַאז ֶעְטִליֶכע 

ִדי  צּו  קּוֶמען  ֶער  ָזאל  ֶעְסן,  גּוט  ֶער  ָזאל  ָוואְכן 

ִאיְך ֶקעֶנען ֶרעְדן ִמיט ִאים! ֶער ָזאל  ֶוועל  ּכֹוחֹות, 

ֶרעְנֶגען  ּבְ ִאים  ֶוועְסטּו  ָנאְכֶדעם  ֶוועְלט,  ִדי  ֶקעֶנען 

ן צּו ֶעְסן  צּו ִמיר! ר' ֶאְלָעָזר ָהאט ִאים ַטאֶקע ֶגעֶגעּבְ

ֶדער  ָהאט  ָוואְכן  ֶעְטִליֶכע  ָנאְך  אּון  ְטִריְנֶקען,  אּון 

ׁשּוָבה ָוואס  ַעל ּתְ י ֱאִליֶמֶלְך ֶגעֶרעְדט ִמיט ֶדעם ּבַ ֶרּבִ

ֶמען ַדאְרף ֶרעְדן!

ע ִאיז  ִפיְרט אֹויס ר' ֵלִוי ִיְצָחק: ַאזֹוי אֹויְך ִדי ֶזעְלּבֶ

ַמאְכט  ִאיד  ַא  ֶווען  'ִהְתּבֹוְדדּות'.  פּון  ִעְנָין  יים  ּבַ

  
הרה"ח 

ר' לוי יצחק
בענדער זצ"ל 

דערציילט



ַמיין 

 ַמֲעשֶׂה'ֶלע

ִאיְך  ָהאּב  ֶאְסֵּתר  ַּתֲעִנית  פּון  ָטאג  ִאין  ּפּוִרים,  ַפאר 
ֹאויְסצּוִניְצן ֶדעם  ִוויל ִמיר ְׁשֶטעְרן  ֲעָמֵלק  ִווי  ֶגעְׁשִּפיְרט 
ָזאְגן  ֶגעָלאְזט  ִניְׁשט  ֲאִפילּו  ִמיר  ָהאט  ֶער  ָטאג.  ֵהייִליְגן 
ַקיין ִּתיקּון ַהְּכָלִלי ֶיעֶדעס ָמאל ִמיט ַאְנֶדעֶרע ִסּבֹות. אּון 
ָנאר צּום סֹוף ָטאג ָהאּב ִאיְך ַמְצִליַח ֶגעֶווען ִזיְך ִמְתַּגֵּבר 
ַזיין צּו ָזאְגן ִלּקּוֵטי ְּתִפּלֹות אּון ִּתיקּון ַהְּכָלִלי אּון ַקאִּפיְטל 

כ"ב ָוואס ֶמען ִפיְרט ִזיְך צּו ָזאְגן ִאין ֶדעם ָטאג.
ֶער  ַטאֶטע  ַמיין  ֶגעֶּבעְטן  ִאיְך  ָהאּב  ִמְנָחה  ַפאר  ּפּוִרים 
ֶמער  ָדא  ִאיז  ָדאְרט  ָוואס  ַא ׁשּול  צּו  ִמיר  ִמיט  ֵגיין  ָזאל 
ִהְתעֹוְררּות ַווייל ִדי ׁשּול וואּו ִמיר ַדאֶוועֶנען ֶגעֶוועְנִליְך 
ִדי  ָהאְּבן  ַדאן  ָאֶּבער  ִהְתעֹוְררּות.  ַאַזא  ֶגעֶווען  ִניְׁשט  ִאיז 
ֶגעִוויֶסע  ַא  צּוִליּב  אּון  ֶגעְׁשַטאְרְקט  ִוויֶדער  ִזיְך  ְמִניעֹות 
ִסיָּבה ָהאט ַמיין ַטאֶטע ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט ַדאֶוועֶנען ָדאְרט, 
ֵגיין  ָאֶּבער ִאיְך ָהאּב ִאים ֶגעֶּבעְטן ֶאְפָׁשר ָדאְך ֶקען ִאיְך 
ַמיין  ָהאט  ֶּבעֶסער?  ַדאֶוועֶנען  ֶוועט  ֶמען  וואּו  ָדאְרט 
ַטאֶטע ַמְסִּכים ֶגעֶווען ִמיט ֶעֶּפעס ַא ְּתַנאי ָוואס ֶער ָהאט 

פּון ִמיר ַפאְרַלאְנְגט.
ִדי  ֶהעְרן  צּו  ֶגעֶווען  זֹוֶכה  ַטאֶקע  ִאיְך  ָהאּב  ָיאר  ָדאס 
ְמִגָּלה ִמיט ַאַזא ִהְתעֹוְררּות אּון ֶגעְׁשַמאק ָדאס ָהאט ִמיר 
ֶדעְרְפֵרייט אֹויף ַא ַגאְנץ ּפּוִרים, ִווי אֹויְך ַדאְנק ִאיְך ֶדעם 
אֹויֶּבעְרְשְׁטן ַאז ִאיְך ָהאּב זֹוֶכה ֶגעֶווען ּפּוִרים ִאיְנֶדעְרְפִרי 
צּו ִדי ַאֶלע ִמְצוֹות ָוואס ֶמען ַדאְרף ַמאְכן ֶמֶׁשְך ֶדעם ָטאג 
ּפּוִרים אּון ִדי ִׂשְמָחה פּון ּפּוִרים ַּבאְגֵלייט ִמיר ִּביז ַהייְנט 
ַּבאְגֵלייְטן  ִמיר  ֶוועט  ָדאס  ַאז  ַהֵׁשם  ְּבֵעֶזר  ָהאף  ִאיְך  אּון 

ֶדעם ַגאְנְצן ֶלעְּבן.

ֶדעם  קֹויְפן  ֶגעַגאְנֶגען  ִאיְך  ִּבין  ַצו  ַּפְרַׁשת  ַׁשָּבת  מֹוָצֵאי 
ַמֲעֶׂשה  ִדי  ַאז  ֶגעֶזען  ָהאּב  ִאיְך  ַמֲעֶׂשה'ֶלע"  "ַמיין  ֵסֶפר 
צּוִריק  ָוואְכן  ַאַסאְך  ַפאר  ֶגעֶווען  ְמַפְרֵסם  ָהאּב  ִאיְך  ָוואס 
ִמיר  ָהאט  ָהָרע  ֵיֶצר  ֶדער  ְמפּוְרָסם,  ֶגעָוואְרן  ִניְׁשט  ִאיז 
ִאיְך ָהאּב  ְּבַעְצבּות.  ֶוועְרן  ָזאל  ִאיְך  ִאיֶבּעְרֶרעְדן  ֶגעָוואְלט 
ִזיְך ָאֶּבער ֶגעְׁשַטאְרְקט אּון ִאיְך ָהאף ַאז ֶעס ֶוועט בעז"ה 
ַמֲעֶׂשה'ֶלע  ַמיין  אֹויְך  אּון  ֵסֶפר,  ַאַזא  ָנאְך  ַארֹויְסקּוֶמען 

ֹמֶׁשה ַחִּייםֶוועְרט ֶוועְרן ֶגעְדִריְקט.

ִקיְנֶדער  ַטייֶעֶרע  ַאֶלע  צּו  אּון  ַחִּיים  ֹמֶׁשה  ֵטייֶעֶרער 
ִאיֶנעם  ַמֲעֶׂשה'ֶלע  ֵזייֶער  ֶגעְטָראְפן  ִניְׁשט  ָהאְּבן  ֶוועְלֶכע 
ֶגעֶווען  ִמְׁשַּתֵּדל  ָהאְּבן  ִמיר  ַמֲעֶׂשה'ֶלע",  "ַמיין  ֵנייֶעם ּבּוך 
ִקיְנֶדער  ַטייֶעֶרע  ִדי  ָוואס  ַמֲעֶׁשה'ֶלעך  ַאֶלע  ַאַרייְנצּוֵלייְגן 
ִמיר  תשפ"א.  זּוֶמער  ִאיְנִמיְטן  ִּביז  ַאֵרייְנֶגעִׁשיְקט  ָהאְּבן 
ִאיז  ֶעס  ֳחָדִׁשים  ַאָּפאר  ֵסֶפר  ֶדעם  אֹויף  ׁשֹוין  ַאְרֶּבעְטן 
ֶעס  ַאז  ַזיין  ֶקען  ֶעס  ַארֹויְסֶגעקּוֶמען.  ֶיעְצט  ָנאר  ֶעְרְׁשט 
ֶמען  ֶוועט  ַמֲעֶׁשה'ֶלעך  ָאְנַזאְמֶלען  ָנאְכַאָמאל  ִזיְך  ֶוועט 
ֶקעֶנען בעז"ה ְדרּוְקן ָנאְך ַא ֵסֶפר. ַאְּדַרָּבא ַזייְטס ִמְתַּפֵּלל!!

                                                                    
        

      
     

     
    

    
    

    
    

     
      

 שבת'דיגע ליכט       
אּון  ֲעבֹוָדה  י'ְנס  ֶרּבִ ֵהייִליְגן  ֶדעם 

ִיְרֶאה  אּון  ה  ְקדּוׁשָ ֶגעַוואְלִדיֶגע 

אֹויְפן  ת  ּבָ ׁשַ ֶגעֶלעְגן  ִאיז  ָוואס 

י'ְנס  ֶרּבִ ִאין  ְפָרט  ּבִ ִנים,  ּפָ י'ְנס  ֶרּבִ

ָוואס  עס  ֶעּפֶ ִאיז  ָיאְרן  ִאיְנֶגע 

אּון  ן  ַרייּבְ ׁשְ ַאָראּפְ ט  ִניׁשְ ֶקען  ֶמען 

יר. אּפִ ֶרעְנֶגען אֹויְפן ּפַ ַארֹויְסּבְ

ת  ּבָ יי ִדי ְסעּוָדה פּון ׁשַ ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ֵאייְנָמאל ּבַ

י  ֶרּבִ ֵהייִליֶגער  ֶדער  ָוואס  ָנאְכֶדעם  ייַנאְכט,  ּבַ

ֶגעַמאְכט  אּון  ָיַדִים  ְנִטיַלת  ן  ֶגעַוואׁשְ ִזיְך  ָהאט 

ַארּוִמיֶגע  ַאֶלע  אּון  ֶלֶחם,  ַהּמֹוִציא  ָרָכה  ּבְ ִדי 

ַהּמֹוִציא  ַא  ֶגעַמאְכט  אֹויְך  ׁשֹוין  ן  ָהאּבְ

ער  ָאּבֶ ה.  ַחּלָ ִדי  פּון  ֶגעֶגעְסן  אּון 

י ְגַלייְך ָנאְכֶדעם ָוואס ֶער  ֶדער ֶרּבִ

ה ִאיז  ִטיְקל ַחּלָ ָהאט ֶגעֶגעְסן ַא ׁשְ

בֹות ִאין  ֶער ַארֹויף ִמיט ַזייֶנע ַמֲחׁשָ

אָהאְפְטן  ָגאר הֹויֶכע ֶוועְלְטן אּון ִזיְך ּבַ

ְגרֹויֶסע  ַא  ָגאר  ִמיט  עֶפער  אׁשֶ ּבַ ֵהייִליְגן  ִאין 

ֵבקּות אּון ַא ָפאְרְכִטיֶגע ִיְרֶאה. ּדְ

ִמיט  אֹויְגן  ָאֶפעֶנע  ִמיט  ִטיל  ׁשְ ִזיְצט  י  ֶרּבִ ֶדער 

ַא  ֵבקּות  ּדְ ַטאְרֶקע  ׁשְ אּון  אֶרע  וואּוְנֶדעְרּבַ ַא 

ט  ן ִניׁשְ ן ָהאּבְ טּוּב ֶמעְנְטׁשְ ַגאְנֶצע ַנאְכט... ִדי ׁשְ
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י ָהאט ֶדעְרֵצייְלט ה ָוואס ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרּבִ ~ ִדי ְדַרייְצְנֶטע ַמֲעֶשׂ

ִוויֶדער  ָלה  ּכַ ָחְתן  ִזיְך  ין  ָהאּבִ ָטאג.  ְדִריִטין  ֶדעם      

עְנְקט. ִווי ֶנעְמט  ין ִגיֵווייְנט אּון ִגיּבֶ ֶדעְרַמאְנט. אּון ָהאּבִ

עְטִליר. ָוואס ֶער ִאיז ִגיֶווען ַא  ֶמען ָדא. ֶדעם ְדִריְטן ּבֶ

יְלט ִמיט ֶדעם מֹויל(. ָטאְמּפִ ה )ְדַהיינּו ֶער ָהאט ִגיׁשְ ַבד ּפֶ ּכְ

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

ט אּון  ִגיקּוׁשְ ֵזיי  ִגיַפאִלין. אּון ָהאט  ֵזיי ַארּום  אּון ִאיז 

ִאיְך  ָהאּב  ְפִריר  "ל.  ּנַ ּכַ ִגיָזאְגט  ַאזֹוי  ֵזיי אֹויְך  ֶער ָהאט 

ט. ַאז ִאיר ָזאְלט ַזיין ַאזֹוי ִווי ִאיְך. ַהייְנט  עְנְטׁשְ ַאייְך ִגיּבֶ

אְנק. ַאז ִאיר ָזאְלט ַזיין ַאזֹוי  ה ִגיׁשַ עְנק ִאיְך ַאייְך ְדָרׁשָ ׁשֶ

ין ָגאר  ה. ִאיְך ּבִ ַבד ּפֶ ין ַא ּכְ ִווי ִאיְך. ִאיר ֵמייְנט ִאיְך ּבִ

ה ִניט. ָנאר ִדי ִדיּבּוִרים פּון ֶדער ֶוועְלט ָוואס  ַבד ּפֶ ֵקיין ּכְ

ין ֵקיין  ְטן ָהאּבִ יְרׁשְ ָבִחים צּום ֵאייּבִ ֵזיי ֶזעֶנען ִניט ֵקיין ׁשְ

ֵלימּות ִניט  ׁשְ

ה. ָוואס ֶקען  ַבד ּפֶ ִנים ִווי ַא ּכְ ער ָהאט ֶער ַא ּפָ לֹוֶמר ְדִריּבֶ     )ּכְ

ִניט ֵרייִדין. ָוואִרין ֶער ִוויל ָגאר ִניט ֵרייִדן ֵקיין ׁשּום ָוואְרט פּון 

ַרְך. ָוואִרין  ם ִיְתּבָ ֵ ֶדער ֶוועְלט. ָוואס ֶסע ִאיז ִניט ֵקיין לֹויּב צּו ַהּשׁ

ֵלימּות  ין ֵקיין ׁשְ ַרְך ָהאּבִ ם ִיְתּבָ ֵ ִדי ֵרייד ָוואס ִניט ֵקיין לֹויּב צּו ַהּשׁ

יְלט ֶער ִאין ִדי ֵרייד(. ָטאְמּפִ ער ֶדעם ׁשְ ִניט. ִאיּבֶ

ה ִניט.  ַבד ּפֶ ין ִאיְך ָגאר ֵקיין ּכְ ער צּום ֶאֶמת ּבִ      ָאּבֶ

ָרן ְדַהיינּו ַא ֵרייֶדער.  ין ַא ֵמִליץ אּון ַא ַדּבְ א. ִאיְך ּבִ ַאְדַרּבָ

ִחידּוׁש. אּון  ִוויְלד  ַא  ִאיז  ֶסע  ָוואס  וואֹויֶלער  ַא  ֵזייֶער 

יִרים אּון ִליֶדער ָוואס ֵזיי  ִאיְך ָקאן ֵרייִדין ִחידֹות אּון ׁשִ

ים. ָוואס ַאז ִאיְך ֵהייּב ָאן צּו ֵרייִדין  ֶזעֶנען ִוויְלֶדע ִחידּוׁשִ

יִרים ִמיט ַמייֶנע ִליֶדער. ִאיז  ַמייֶנע ִחידֹות ִמיט ַמייֶנע ׁשִ

ִנְבָרא ִאין ֶדער ֶוועְלט  ָגאר ִניט ַפאְרַהאְנִדין ֵקיין ׁשּום 

לֹוֶמר ֶסע ִניט ָדא  ָוואס ֶער ָזאל ִמיְך ִניט ֶוועִלין ֶהעִרין )ּכְ

עֶפעִניׁש ִאין ֶדער ֶוועְלט ָוואס ֶסע ָזאל ִניט ֶוועִלין  אׁשֶ ֵקיין ׁשּום ּבַ

יִרים ְוכּו'( אּון ֶסע ִאיז ִאין ֵזיי ָדא )ְדַהיינּו ִאין  ֶהעִרין ַזייֶנע ׁשִ

ל ַהָחְכמֹות. אּון  יִרים ָוואס ֶער ָזאְגט( ּכָ ִדי ִחידֹות אּון ִאין ִדי ׁשִ

ַמאן  ְגרֹויִסין  ֶדעם  פּון  ְדָראף.  ָמה  ַהְסּכָ ֵאיין  ָהאּב  ִאיְך 

ָוואס ֶער ֵהייְסט ֶדער ֶאֶמִתיר ִאיׁש ֶחֶסד.

ַחָכִמים אּון  ַאֶלע  ִגיֶזעִסין  ֶזעֶנען  ַאָמאל,  ָוואִרין       

אִריְמט ִמיט ַזיין ָחְכָמה. ֵאייֶנער  ִאיְטִליֶכער ָהאט ִזיְך ּבַ

ַראְכט ִמיט ַזיין  אִריְמט. ֶער ָהאט ַארֹויס ִגיּבְ ָהאט ִזיְך ּבַ

ָחְכָמה. ַאייִזין. )ְדַהיינּו ָדאס ָוואס ֶמען ָזאל ֶקעֶנען ַמאִכין ַאייִזין 

ַראְכט אֹויף ֶדער ֶוועְלט(.  פּון ֶדער ֶעְרד ָדאס ָהאט ֶער ַארֹויס ִגיּבְ

ַראְכט  אִריְמט ֶער ָהאט ַארֹויס ִגיּבְ     אּון ֶדער ָהאט ִזיְך ּבַ

ֶכת )ְדַהיינּו ֵאיין ַאְנֶדער ִמין ַאייִזין ַוואְרג.  ֵאיין ַאְנֶדער ִמין ַמּתֶ

אִריְמט. ֶער ָהאט  ַליי ְוכּו'( אּון ֶדער ָהאט ִזיְך ּבַ ִצין ָאֶדער ּבְ

ער. ָדאס ִאיז ׁשֹוין  ַראְכט ִמיט ַזיין ָחְכָמה ִזיְלּבֶ ַארֹויס ִגיּבְ

ער. ָדאס ָהאט  ָחׁשּוֶבער )ְדַהיינּו ָדאס ָוואס ֶמע ָקאן ַמאִכין ִזיְלּבֶ

אִריְמט. ֶער ָהאט  ַראְכט( אּון ֶדער ָהאט ִזיְך ּבַ ֶער ַארֹויס ִגיּבְ

אּון  ָגאְלד.  ַמאִכין  ֶקעֶנען  ָזאל  ֶמע  ַראְכט.  ִגיּבְ ַארֹויס 

ֵלי  ַראְכט ּכְ אִריְמט. ֶער ָהאט ַארֹויס ִגיּבְ ֶדער ָהאט ִזיְך ּבַ

ִמְלָחָמה.  ֵזיי  ִמיט  ַהאְלט  ֶמע  ָוואס  ִלים  ּכֵ ִדי  )ְדַהיינּו  ִמְלָחָמה. 

צּו  ָחְכָמה  ִדי  ְגַלייִכין  ֶדעְסט  אּון  הּוְרַמאִטיס  אּון  יְקְסן  ּבִ ְדַהינּו 

ַראְכט(. ִלים ָדאס ָהאט ֶער ַארֹויס ִגיּבְ ַמאִכין ִדי ּכֵ

ִדי  אִריְמט. ֶער ָקאן ַמאִכין  ּבַ ִזיְך       אּון ֶדער ָהאט 

די זיבן 
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ה ָוואס ֶער ֶדעְרֵצייְלט ָדאס  ַבד ּפֶ ַמאן. אּון ִאיְך )ְדַהיינּו ֶדער ּכְ

ַאְלץ( ֵגיי אּום אּון ֶנעם צּום אֹויף ַאֶלע ֶאֶמִתי ַחָסִדים אּון 

ֶרעְנג ֵזיי צּו ֶדעם ֶאֶמִתין ִאיׁש ֶחֶסד. אּון ֶדער ִעיָקר ְזַמן  ּבְ

)ְדַהיינּו ַאז ֶסע ָזאל ַזיין ַא ַצייט ָוואִרין ִדי ַצייט ַאֵליין ְדַהיינּו ַאז ֶסע 

ָזאל ַזיין ָיאר אּון ֶטעג אֹויף ֶדער ֶוועְלט ָדאס ַאֵליין ָהאט ִזיְך אֹויְך 

ַחָסִדים.  ֶאֶמִתי  דֹוְרְך  ָנאר  ֶוועְרט  אִפין(  אׁשַ ּבַ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ

אּון ִאיְך ֵגיי אּום אּון ֶנעם צּום אֹויף ַאֶלע ֶאֶמִתי ַחָסִדים 

ֶרעְנג ֵזיי צּו ֶדעם ֶאֶמִתין ִאיׁש ֶחֶסד. ָוואס ֶדעְרפּון  אּון ּבְ

ֶוועְרט ֶדער ְזַמן.

אְרג. אּון אֹויף ֶדעם       אּון ֶסע ִאיז ַפאְרַהאְנִדין ַא ּבַ

ַא  ֵגייט  ֵטיין  ׁשְ ֶדעם  פּון  אּון  ֵטיין.  ׁשְ ַא  ֵטייט  ׁשְ אְרג  ּבַ

ְקַוואל. אּון ִאיְטִליֶכע ַזאְך ָהאט ַא ַהאְרץ. אּון ִדי ֶוועְלט 

פּון  ַהאְרץ  ָדאס  אּון  ַהאְרץ.  ַא  אֹויְך  ָהאט  ַגאְנִצין  ִאין 

ִנים אּון ִמיט  ֶדער ֶוועְלט. ִאיז ַא ַגאְנֶצע קֹוָמה ִמיט ַא ּפָ

ִמיר ֶדער ָנאִגיל פּון ֶדעם פּוס  ֶהעְנט אּון ִפיס ְוכּו'. לּוׁשְ

פּון ֶדעם ַהאְרץ פּון ֶדער ֶוועְלט. ִאיז ַהאְרִציֶקער ֵאייֶדער 

ֵאיין ַאְנֶדעִריְנס ַהאְרץ.

ֵטייט ִאין ֵאיין  אְרג ִמיט ֶדעם ְקַוואל ׁשְ      אּון ֶדער ּבַ

ֶעק פּון ֶדער ֶוועְלט. אּון ָדאס ַהאְרץ פּון ֶדער ֶוועְלט. 

ֵטייט ִאין ֶדעם ַאְנֶדעִרין ֶעק פּון ֶדער ֶוועְלט. אּון ָדאס  ׁשְ

אּון  ְגלּוְסט  אּון  ְקַוואל.  ֶדעם  ַאֶקעִגין  ֵטייט  ׁשְ ַהאְרץ. 

ִמיד ֵזייֶער ַאז ֶסע ָזאל קּוֶמען צּו ֶדעם ְקַוואל.  עְנְקט ּתָ ּבֶ

ַהאְרץ  ֶדעם  פּון  ְגלּוְסִטין  ָדאס  אּון  עְנֶקען  ּבֶ ָדאס  אּון 

ִמיד  ַרייט ּתָ צּוא ֶדעם ְקַוואל ִאיז ָגאר ִוויְלד. אּון ֶסע ׁשְ

ָדאס ַהאְרץ ַאז ֶסע ָזאל קּוֶמען צּו ֶדעם ְקַוואל. אּון ֶדער 

ְקַוואל ְגלּוְסט צּו ֶדעם ַהאְרץ אֹויְך. 

)ְדַהיינּו  ְחִליׁשּות  ְצֵוויי  ָהאט  ַהאְרץ.  ָדאס  אּון       

ֵזייֶער.  ֶעס  ָיאְגט  זּון  ִדי  ָוואִרין  ֵאייְנס  ַלאְפֵקייט(.  ׁשְ ְצֵוויי 

עְנְקט ַאְלץ אּון ִוויל קּוֶמען צּום  ֶרעְנט ֶעס. )ַווייל ֶסע ּבֶ אּון ּבְ

ַלאְפֵקייט ָהאט ָדאס ַהאְרץ.  ְקַוואל(. אּון ָדאס ַאְנֶדעֶרע ׁשְ

ָדאס  ָוואס  ְגלּוְסִטין  ָדאס  אּון  עְנֶקען  ּבֶ ֶדעם  ַמְחַמת 

ִמיד. אּון ֶסע ֵגייט ָגאר אֹויס  עְנְקט אּון ְגלּוְסט ּתָ ַהאְרץ ּבֶ

קּוֶמען  ָזאל  ֶסע  ַאְלץ  ַרייט  ׁשְ ֶסע  אּון  ְקַוואל.  ֶדעם  צּו 

ִמיד  ֵטייט ּתָ "ל. ָוואִרין ָדאס ַהאְרץ ׁשְ ּנַ צּו ֶדעם ְקַוואל ּכַ

ֶסע  אּון  ִגיַוואְלד.  ַנא  ַרייט  ׁשְ אּון  ְקַוואל  ֶדעם  ַאֶקעִגין 

ַמאִכין  ֵזיי  ָוואס  ַזאִכין.  ִדי  פּון  ִניט  ַוואְרג.  ַאייִזין 

אִריְמט  ּבַ ִזיְך  ָהאט  ֶדער  ַוואְרג. אּון  ַאייִזין  ִדי  ֶדעְרפּון 

ָמה  ִמיט ַאְנֶדעֶרע ָחְכמֹות. ָוואִרין ֶסע ִאיז ַפאְרַהאְנִדין ּכַ

ַראְכט  ַזאִכין אֹויף ֶדער ֶוועְלט. ָוואס ֶמע ָהאט ַארֹויס ִגיּבְ

יְלִוויר אּון ֶדעְסט  דֹוְרְך ָחְכמֹות. ְדַהיינּו ַסאִליְטֶרע אּון ּפִ

אִריְמט ִמיט ַזיין ָחְכָמה. ְגַלייִכין ָהאט ִזיְך ִאיְטִליֶכער ּבַ

ין ְקלּוֶגער       ָהאט ִזיְך ָדאְרט ֵאייֶנער ָאְנִגירּוִפין ִאיְך ּבִ

ין ְקלּוג ִווי ֶדער ָטאג. ָהאט ֶמען  פּון ַאייְך. ָוואִרין ִאיְך ּבִ

ַטאֶנען ָוואס ֶער ָזאְגט. ֶער ִאיז ְקלּוג  ָדאְרט ִניט ַפאְרׁשְ

ִווי ֶדער ָטאג. ָהאט ֶער ִזיְך צּו ֵזיי ָאְנִגירּוְפן. ָוואְרן ַאֶלע 

ַאייֶעֶרע ָחְכמֹות. ָקאן ֶמען ֵזיי צּום אֹויף ֶנעֶמען. ֶוועט 

ע ִאיְטִליֶכע  ָעה. ָכאְטׁשֶ פּון ֵזיי ֶמער ִניט ַזיין. ָנאר ֵאיין ׁשָ

ִדי  ֶוועְדִליג  ַאְנֶדעִרין ָטאג.  ֵאיין  ִזיְך פּון  ֶנעְמט  ָחְכָמה 

ִריָאה ָוואס ֶסע ִגיֶווען ִאין ִאיְטִליְכן ָטאג.  ּבְ

בֹות )ְדַהיינּו ֶמע      ָוואִרין ַאֶלע ָחְכמֹות ֶזעֶנען ִזיְך ַהְרּכָ

ט צּום אֹויף ֶעְטִליֶכע ַזאִכין ִאין ֵאייֶנעם אּון ֶדעְרפּון ַמאְכט  ִמיׁשְ

ֶדעם  פּון  ָחְכָמה  ִאיְטִליֶכע  ִזיְך  ֶנעְמט  ֶדעם  ער  ִאיּבֶ ַזאְך.  ִדי  ֶמען 

ָוואס  ַזאִכין  ִדי  אִפין  אׁשַ ּבַ ָגאט  ָהאט  ָטאג  ֶדעם  ִאין  ָוואס  ָטאג. 

ט אֹויס ִמיט ָחְכָמה  ֶדעְרפּון ֶנעְמט ֶמען ִדי ַמאֶטעְרֶיעס אּון ֶמע ִמיׁשְ

ער  ער ָאֶדער קּוּפֶ אּון ֶמע ַמאְכט ִדי ַזאְך ָוואס ֶמע ִוויל ַמאִכין ִזיְלּבֶ

אּון ֶדעְסט ְגַלייִכין( פּון ֶדעְסט ֶוועִגין ָפאְרט ָקאן ֶמען ִמיט 

ָחְכָמה צּום אֹויף ֶנעֶמען ַאֶלע ַאייֶעֶרע ָחְכמֹות ֶוועט פּון 

ָעה.  ֵזיי ֶמער ִניט ַזיין ָנאר ֵאיין ׁשָ

ין ְקלּוג ִווי ַא ַגאְנֶצער ָטאג. )ַאזֹוי ָהאט  ער ִאיְך ּבִ      ָאּבֶ

ִמיְך  ִאיְך  ָהאּב  "ל(  ַהּנַ ָחָכם  ֶטער  אּוְנֶטעְרׁשְ ֶדער  אִריְמט  ּבַ ִזיְך 

ה ָוואס ֶער ֶדעְרֵצייְלט  ַבד ּפֶ ָאְנִגירּוִפין צּו ִאים )ְדַהיינּו ֶדער ּכְ

יְסטּו  לֹוֶמר ִווי ֶוועְלֶכער ָטאג ּבִ ָדאס ַאְלץ( ִווי ֶוועְלֶכער ָטאג )ּכְ

ְקלּוג( ָהאט ֶער ִזיְך ָאְנִגירּוִפין. ָאט ֶדער ִאיז ְקלּוֶגער פּון 

ִווי  ִמיר  ֶוועְלֶכער ָטאג. לּוׁשְ ִווי  ְפֶרעְגט  ַווייל ֶער  ִמיר. 

ִמיר  ין ִאיְך ְקלּוג. לּוׁשְ ֶוועְלֶכער ָטאג ִאיר ִוויְלט ַאזֹוי ּבִ

ַפאר ָוואס ֶזע ִוויֶדער ִאיז ֶדער ְקלּוֶגער. ַווייל ֶער ָהאט 

אֹויְך  ִזיְך  ִאיז  ָחָכם  ֶדער  ָטאג.  ֶוועְלֶכער  ִווי  ִגיְפֶרעְגט 

ְקלּוג ִווי ֶוועְלִכין ָטאג ֶער ִוויל. ָנאר ֶסע ַפאְרַהאְנִדין ַא 

ה. ַגאְנֶצע ַמֲעׂשֶ

     ָוואִרין ֶדער ֶאֶמִתיר ִאיׁש ֶחֶסד. ִאיז ֵזייֶער ַא ְגרֹויֶסער 



"ל. ּנַ עֶנְקט ַאְלץ ֵזייֶער ֵזייֶער צּו ֶדעם ְקַוואל ּכַ ּבֶ

יְסל  ַאּבִ ִזיְך  אַדאְרף  ּבַ ַהאְרץ  ָדאס  ַאז  ִמיר  לּוׁשְ      

יְסל. ַאזֹוי קּוְמט  ען ַאּבִ ַסאּפֶ רּוֶען. ַאז ֶסע ָזאל ִזיְך ָאּפְ ָאּפְ

אֹויף  ְפִליְגל  ִדי  ֵרייט  ּפְ ַפאְרׁשְ אּון  פֹויִגיל.  ַאְגרֹויֶסער 

ֶטעְלט ִאים פּון ֶדער זּון. ֶדעמּוְלט רּוט  ִאים אּון ַפאְרׁשְ

יְסל. אּון ַאִפילּו ֶדעמּוְלט ַאז ֶסע  ִזיְך ָדאס ַהאְרץ ָאּפ ַאּבִ

רּוט ִזיְך ָאּפ. קּוְקט ֶעס אֹויְך ַאֶקעִגין ֶדעם ְקַוואל. אּון 

עְנְקט יֹוא  ִמיר ַאז ֶסע ּבֶ עְנְקט ַאְלץ צּום ְקַוואל. לּוׁשְ ּבֶ

ַאזֹוי צּום ְקַוואל. 

אְלד     ַפאְרָוואס ֵגייט ֶער ִניט צּום ְקַוואל. ָנאר ִווי ּבַ

אְרג ָוואס אֹויִבין  ָדאס ַהאְרץ ִוויל צּו ֵגיין ָנאהְנט צּום ּבַ

ִאיז ֶדער ְקַוואל. ַאזֹוי ֶזעְהט ֶער ׁשֹוין ִניט ַארֹויס ֶדעם 

אְלד ֶער  יץ. ָקאן ֶער ִניט ֶזעְהן ֶדעם ְקַוואל. אּון ִוויּבַ ּפִ ׁשְ

קּוְקט ִניט אֹויף ֶדעם ְקַוואל. ֵגייט ֶער אֹויס.

     ָוואִרין ָגאר ַזיין ִחיֹות פּון ֶדעם ַהאְרץ. ִאיז ָנאר פּון 

אְרג. ֶזעְהט ֶער  ֵטייט ַאֶקעִגין ּבַ ֶדעם ְקַוואל. אּון ַאז ֶער ׁשְ

אְרג ָוואס ָדאְרט ִאיז ֶדער ְקַוואל.  יץ ּבַ ּפִ ַארֹויס ֶדעם ׁשְ

אְרג. ֶזעְהט  אְלד ֶער ִוויל צּוֵגיין צּום ּבַ ף ִוויּבַ יּכֶ ער ּתֵ ָאּבֶ

יץ )ָוואִרין ַאזֹוי ִאיז ִזיְך ֶדער  ּפִ ֶער ׁשֹוין ִניט ַארֹויס ֶדעם ׁשְ

ֵטייט. ֶזעְהט  אְרג. פּון ַווייִטין ַאז ֶמע ׁשְ יי ַא הֹויִכין ּבַ ֵטייֶגער. ּבַ ׁשְ

יץ. אּון ַאז ֶמע ֵגייט צּו ָנאהְנט ֶזעְהט ֶמען  ּפִ ֶמען ַארֹויס ֶדעם ׁשְ

יץ( ָקאן ֶער ׁשֹוין ִניט קּוִקין אֹויף  ּפִ ׁשֹוין ִניט ַארֹויס ֶדעם ׁשְ

לֹום אֹויְסֵגיין אּון ַאז ָדאס  ֶדעם ְקַוואל. ָקאן ֶער ַחס ְוׁשָ

לֹום אֹויְסֵגיין. ָוואְלט ָגאר ִדי ֶוועְלט  ַהאְרץ ָזאל ַחס ְוׁשָ

ָחרֹוב ִגיָוואִרין ָוואִרין ָדאס ַהאְרץ ִאיז ִזיְך ָדאס ִחיֹות 

ִקיּום  ַא  ֶוועְלט  ִדי  ָקאן  ִווי  אּון  ַזאְך  ִאיְטִליֶכער  פּון 

ער ֶדעם ָקאן ָדאס ַהאְרץ  ִאיּבֶ ָאן ֶדעם ַהאְרץ.  ין  ָהאּבִ

ִמיד  ּתָ ֵטייט  ׁשְ ֶסע  ָנאר  ְקַוואל.  ֶדעם  צּום  ֵגיין  צּו  ִניט 

ַרייט  ׁשְ ֶסע  אּון  עְנְקט  ּבֶ ֶסע  אּון  ְקַוואל  ֶדעם  ַאֶקעִגין 

"ל. ּנַ ִמיד ַאז ֶסע ָזאל קּוֶמען צּו ֶדעם ְקַוואל ּכַ ּתָ

    אּון ֶדער ְקַוואל ָהאט ָגאר ֵקיין ְזַמן ִניט. ָוואִרין 

לֹוֶמר ֶדער ְקַוואל ָהאט  ֶדער ְקַוואל ִאיז ָגאר ִניט ִאין ְזַמן. )ּכְ

ֵקיין ׁשּום ַצייט ִניט ְדַהיינּו ֶער ָהאט ִניט ֵקיין ׁשּום ָטאג אּון ֵקיין 

ׁשּום ַצייט ִאין ֶדער ֶוועְלט. ָוואִרין ֶער ִאיז ָגאר ֶהעֶכער פּון ֶדער 

ִמיר. ִווי ַאזֹוי ָקאן ֶדער ְקַוואל  ַצייט פּון ֶדער ֶוועְלט( לּוׁשְ

ַזיין ִאין ֶדער ֶוועְלט. )ָוואִרין ִאין ֶדער ֶוועְלט ָקאן ִזיְך ֵקיין 

ַזאְך ִניט ַזיין ָאן ַא ַצייט(.

ִמיר ָגאר ִדי ַצייט פּון ֶדעם ְקַוואל ִאיז ָנאר ָוואס       לּוׁשְ

ָנה. אּון ַאז  ַמּתָ עְנְקט ֶדעם ְקַוואל ַא ָטאג ּבְ ָדאס ַהאְרץ ׁשֶ

ָטאג  ֶדער  ִווי  אּון  אֹויְסָלאִזין.  ׁשֹוין  ִזיְך  ִוויל  ָטאג  ֶדער 

ֶוועט ַאֶוועק ֵגיין ֶוועט ִזיְך ׁשֹוין ֶדער ְקַוואל ֵקיין ְזַמן ִניט 

ין ֶוועט ֶדער ְקַוואל ַאֶוועק ֵגיין פּון ֶדער ֶוועְלט. ִווי  ָהאּבִ

אֹויְך  ַהאְרץ  ָדאס  ִזיְך  ֶוועט  ַזיין.  ִניט  ֶוועט  ְקַוואל  ֶדער 

ֶוועְלט  ִדי  ָגאר  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ֶוועט  לֹום.  ְוׁשָ ַחס  אֹויְסֵגיין 

"ל. ּנַ ְטל ֶוועְרן ּכַ ּבָ

ין       ַאזֹוי ִווי ֶסע קּוְמט ָנאהְנט צּום סֹוף ָטאג. ַאזֹוי ֵהייּבִ

ֵזיי ִזיְך ָאן צּו ִגיֶזעִגיֶנען ֵאייֶנער ִמיט ֶדעם ַאְנֶדעִרין ָדאס 

ָזאִגין  צּו  ָאן  ין  ֵהייּבִ ֵזיי  אּון  ְקַוואל.  ֶדעם  ִמיט  ַהאְרץ 

יִרים אּון ִליֶדער ֵאייֶנער צּום ַאְנֶדעִרין ֵזייֶער  ִחידֹות אּון ׁשִ

אּון  אְפט  ׁשַ ִליּבְ ְגרֹויס  ִמיט  ִליֶדער.  אּון  ִחידֹות  וואֹויֶלע 

ָדאס  ַאְנֶדעִרין  צּום  ֵאייֶנער  ֵזייֶער  עְנֶקעְכץ  ּבֶ ְגרֹויס  ִמיט 

ַהאְרץ צּום ְקַוואל. אּון ֶדער ְקַוואל צּו ֶדעם ַהאְרץ.

ָגָחה.       אּון ֶדער ֶאֶמִתיר ִאיׁש ֶחֶסד. ָהאט ְדָראף ַהׁשְ

אּון ֶער ִהיט ָדאס ָאּפ. אּון ִווי ֶסע קּוְמט ֶדער ָטאג ָגאר 

אְלד ִווי  צּום סֹוף. ָנאר ֶער ָזאל ִזיְך אֹויְסָלאְזן )ָוואס ָהאט ּבַ

ֶדער ָטאג ֶוועט ִזיְך אֹויְסָלאִזין אּון ֶדער ְקַוואל ֶוועט ׁשֹוין ֵקיין ָטאג 

לֹום  ְוׁשָ ַחס  ֶוועט  ַאזֹוי  אּון  ֵגיין  ַאֶוועק  ֶער  ֶוועט  "ל  ּנַ ּכַ ין  ָהאּבִ ִניט 

לֹום ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט ָחרֹוב  ָדאס ַהאְרץ אֹויְך אֹויְסֵגיין. ֶוועט ַחס ְוׁשָ

ֶוועִרין(.

עְנְקט       ַאזֹוי קּוְמט ָאן ֶדער ֶאֶמִתיר ִאיׁש ֶחֶסד אּון ׁשֶ

עְנְקט ֶדעם ָטאג  ַא ָטאג ֶדעם ַהאְרִצין. אּון ָדאס ַהאְרץ ׁשֶ

ֶדעם ְקַוואל. ַאזֹוי ָהאט ׁשֹוין ִוויֶדער. ֶדער ְקַוואל ַא ְזַמן 

ין ָקאן  )ְדַהיינּו ֶדעם ָטאג ָקאן ׁשֹוין ֶדער ְקַוואל ִוויֶדער ַא ִקיּום ָהאּבִ

ָטאג  ֶדער  ַאז  אּון  ְוכּו'(  ין  ָהאּבִ ִקיּום  ַא  אֹויְך  ַהאְרץ  ָדאס  ׁשֹוין 

קּוְמט ָאן פּון ַוואֶנען ֶער קּוְמט ַאזֹוי ֵגייט ֶדער ָטאג אֹויְך 

יִרים ָוואס ִאין ֵזיי ִאיז ָדא  ִמיט ִחידֹות. אּון ִמיט וואֹויֶלע ׁשִ

ן ִדי ֶטעג.  ַאֶלע ָחְכמֹות. אּון ֶסע ִאיז ָדא ִחילּוִקים ְצִוויׁשְ

ְוכּו'.  ָמאְנָטאג  אּון  זּוְנָטאג  ַפאְרַהאְנִדין  ִאיז  ֶסע  ָוואִרין 

אּון ַאזֹוי ִאיז ַפאְרַהאְנִדין רֹאׁש חֹוֶדׁש אּון ָיִמים טֹוִבים. 

לֹוֶמר ֶוועְדִליג ֶדעם ָטאג ָוואס ַפאר ַאָטאג ֶסע קּוְמט. ִמיט ַאזֹויֶנע  )ּכְ

יִרים קּוְמט ֶער ָאן(. ׁשִ

    אּון ָגאר ֶדער ְזַמן ָוואס ֶדער ֶאֶמִתיר ִאיׁש ֶחֶסד ָהאט. 
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 אויף ספורי מעשיות בחינה

פון די זיבן בעטלירס –( 4די דרייצנטע מעשה )

 וואס איז דער בעטלער דער כבד פה? .א
 א מליץ און א ריידער וואס איז א ווילד חידוש 
 זייער א גרויסער חכם 
 אינער וואס קען נישט רעדן 

 פון וועמען האט ער א הסכמה? .ב
 פונעם גרויסן אדלער 
 ירותפון די מדינה של עש 
 פון דער אמת'ר איש חסד 

 מיט וואס האט זיך בארימט דער פערטער חכם? .ג
  אז ער האט אויסגעטראפן וויאזוי מ'מאכט

 זילבער
  אז ער האט אויסגעטראפן וויאזוי מ'מאכט

 גאלד
  אז ער האט אויסגעטראפן וויאזוי מ'מאכט

 כלי מלחמה
מיט וואס בארימט זיך דער חכם וואס איז קלוגער  .ד

 פון זיי?
  ער איז קלוג ווי דער נאכטאז 
 אז ער איז קלוג ווי דער טאג 
 אז ער איז קלוג ווי איין שעה 

און וויפיל צייט קען מען צוזאם נעמען זייערע  .ה
 חכמות?

  אין איין שעה 
 אין איין טאג 
 אין איין וואך 

 צו וועם ברענגט דער כבד פה די אמת'ע חסדים? .ו
 צו דער וואס איז קלוג ווי דער טאג 
 ן איש חסדצו דעם אמת' 
 צו דעם גרויסן אדלער 

 פון וואו גייט ארויס די קוואל? .ז
 פון א שטיין וואס שטייט אויפ'ן בארג 
 פון א שטיין וואס שטייט נעבן בארג 
 פון א טיפע פלאץ 

 וואו שטייט די הארץ און ווי שטייט די קוואל? .ח
  די קוואל ביי די עק פון דער וועלט און דער

 הארץ אינמיטן פון דער וועלט
  די הארץ ביי די עק פון דער וועלט און די

 קוואל אינמיטן פון דער וועלט

  די קוואל ביי איין עק פון דער וועלט און דער
 הארץ ביי די אנדערע עק פון דער וועלט

 וועלכע חלישות האט די הארץ? .ט
 ווייל די זון יאגט איר זייער 
  וויל ס'בענקט און גלוסט און גייט אויס צום

 קוואל
 ביידע תשובות זענען ריכטיג 

 ווער העלפט פאר די הארץ זיך צו אפרוען? .י
 א גרויסע פייגל וואס שפרייט אויס די פליגלען 
  א גרויסע אדלער וואס שפרייט אויס די

 פליגלען
 א גרויסע וואלקן וואס מאכט א גרויסע שאטן 

 פארוואס גייט נישט די הארץ צום קוואל? .יא
 ווייל ס'איז זייער זייער וויט 
  וויל גייענדיג וועט ער אים נישט זעהן וועט ער

 אויסגיין
 ביידע תשובות זענען ריכטיג 

 ווער גיבט זמן פאר די קוואל? .יב
 די הארץ גיבט אים א טאג במתנה 
 דער חכם גיבט אים א טאג במתנה 
 די שטיין גיבט אים א טאג במתנה 

וואס פאסירט צווישן די הארץ און דעם קוואל  .יג
 ק?פאר די טאג גייט אווע

  זיי זאגן חידות שירים און לידער איינער צום
 אנדערן

 זיי טוען זיך אפרוען 
 זיי וויינען און שרייען 

 ווער גיבט פאר די הארץ א טאג במתנה? .יד
 דער בעטלער דער כבד פה 
 דער אמת'ר איש חסד 
 דער וואס איז קלוג ווי דער טאג 

 ווער גיבט די זמן פאר דער אמת'ר איש חסד? .טו
 ג ווי דער טאגדער וואס איז קלו 
 די קוואל 
 דער בעטלער דער כבד פה 

 וואס לערנסטו זיך פון די מעשה פון דעם טאג? .טז
 וואס א אמת'ע חסד פון א איד קען אופטאהן 
 צי וואס מ'קען זוכה זיין אז מ'היט די מויל 
 ._____________________________

 

 האבן א הילוא געטון איז געווארן דארט א גרויסע שמחה און א גרויסע חדוה און זיי
? מיט פיל הצלחה

ה ָוואס ֶער ֶדעְרֵצייְלט ָדאס ַאְלץ( ָוואִרין ִאיְך ֵגיי ִזיְך אּון ֶנעם צּום אֹויף ַאֶלע  ַבד ּפֶ ִאיז ִזיְך ַאְלץ ָדאְרְך ִמיר. )ְדַהיינּו ָדאְרְך ֶדעם ּכְ

ה ְקלּוֶגער ַאִפילּו פּון ֶדעם ָחָכם ָוואס ֶער  ַבד ּפֶ ער ֶדעם ִאיז ֶדער ּכְ "ל. )אּון ִאיּבֶ ּנַ ֶאֶמִתי ַחָסִדים. ָוואס פּון ֵזיי ֶוועְרט ָגאר ֶדער ְזַמן ּכַ

אִריְמט ֶער ִאיז ְקלּוג ִווי ֶוועְלֶכער ָטאג ֶמע ִוויל. ָוואְרן ָגאר ִדי ַצייט ִמיט ִדי ֶטעג ֶוועִרין ִזיְך ָגאר דֹוְרְך ִאים. ָוואס ִדי ֶטעג קּוֶמען  ָהאט ִזיְך ּבַ

"ל(. ּנַ יִרים אּון ִחידֹות ָוואס ִאין ֵזיי ִאיז ַאֶלע ָחְכמֹות ְוכּו' ּכַ ָאן ִמיט ׁשִ

יִרים ָוואס ִאין ֵזיי ִאיז  ָמה פּון ֶדעם ֶאֶמִתין ִאיׁש ֶחֶסד. ַאז ִאיְך ֶקען ֵרייִדין ִחידֹות אּון ׁשִ      ִנְמָצא ָהאּב ִאיְך ִזיְך ַא ַהְסּכָ

ָנה  ַמּתָ עְנק ִאיְך ַאייְך ּבְ "ל( ַהייְנט ׁשֶ ּנַ יִרים ֶוועִרין ִזיְך ָגאר דֹוְרְך ִאים ּכַ ַאֶלע ָחְכמֹות )ָוואִרין ָגאר ִדי ֶטעג ִמיט ִדי ִחידֹות ִמיט ִדי ׁשִ

ְמָחה אּון ַא ְגרֹויֶסע ֶחְדָוה. אּון  אְנק ַאז ִאיר ָזאְלט ַזיין ַאזֹוי ִווי ִאיְך. ִאיז ָדאְרט ִגיָוואִרין ַא ְגרֹויֶסע ׂשִ ה ִגיׁשַ ְגמּוָרה ְדָרׁשָ

ין ַא ִהילּוא ִגיָטאן. ֵזיי ָהאּבִ

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

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



ׁשֹות  ה – ֶוועְלֶכע ִאיז ַאִניֶדער ֶגעַפאְלן ַחּלָ ת ַמְלּכָ ּבַ

פּון ִדי ֶצען ֶעְרֵליי ַפייְלן – ִמיט ִדי ֶצען ִנּגּוִנים ָוואס 

ָלִלי.  יקּון ַהּכְ ָדאס ִאיז ֶדער סֹוד פּוֶנעם ּתִ

ְטן  עְרְשׁ ַלאץ צּו ַדאְנְקן ֶדעם אֹויּבֶ ָדא ִאיז ַטאֶקע ִדי ּפְ

יז ַהייְנט זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ַזיין  ן ׁשֹוין ּבִ ָוואס ִמיר ָהאּבְ

יקּון  אקּוֶמען ֶדעם ֶגעַוואְלִדיְגן ּתִ י'ן אּון ּבַ יים ֶרּבִ ּבַ

יים  עְטן ּבַ אּון אֹויף ַווייֶטער ִזיְך צּו ְמעֹוֵרר ַזיין אּון ּבֶ

ן  ָהאּבְ ַרֲחָמנּות  ׁשֹוין  ָזאל  ֶער  עֶפער  אׁשֶ ּבַ ֵהייִליְגן 

ַאֶלע  ַאז  ָרֵאל,  ִיׂשְ ַלל  ּכְ ַגאְנץ  אֹויף  אּון  אּוְנז  אֹויף 

י'ְנס ִצּיּון  ִאיְדן ָזאְלן ֶקעֶנען ָפאְרן צּום ֵהייִליְגן ֶרּבִ

ֶטערּוְנֶגען, ַווייל אּוְנֶזער  ָחִדים אּון ָאן ׁשְ ָאן ַקיין ּפְ
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יק אּון  יקּון ִאיז ֶגעָוואְנְדן ִאין ָאט ֶדעם ֵהייִליְגן ַצּדִ ּתִ

ִטיְמט  אׁשְ ַזיין ֵהייִליֶגע ֵקֶבר ִאין אּוַמאן ָוואס ִאיז ּבַ

ֶגעָוואְרן ַפאר אּוְנז אּון ַפאר ַאֶלע ּדֹורֹות.

זֹוֶכה  ָזאְלן  ִמיר  ֶהעְלְפן  ֶטער  עְרׁשְ אֹויּבֶ ֶדער  ָזאל 

ִדי ֵאֶפר פּון  ֶגעֵרייִניְגט ִמיט  ָקרֹוב  ּבְ ֶוועְרן  ַזיין צּו 

יְזֶדעְרֵווייל ֶוועְלן ִמיר ֵגיין ִמיט  ָרה ֲאדּוָמה, אּון ּבִ ּפָ

ְנקּודֹות  אּוְנֶזעֶרע  ִאיז  ָדאס  ְתִמיָמה  פּון  ֶוועג  ִדי 

ּה מּום - ָוואס ִאיז ַגאְנץ ָאן ַקיין  ר ֵאין ּבָ טֹובֹות ֲאׁשֶ

אֹוֶמר  ּבְ ְטֵמִאים  'ְלַטֵהר  צּו  ַזיין  זֹוֶכה  אּון  ֶפעֶלער 

ָקדֹוׁש,' ַאז ִמיר ֶוועְלן ָזאְגן אֹויף ִזיְך ָקדֹוׁש – 'ִמיר 

ֶזעֶנען ֵהייִליג' ֶוועְלן ִמיר ַטאֶקע ֶוועְרן ָטהֹור!

ִדי  י'ן  ֶרּבִ ַפאְרן  ֶרעְנְגט  ַאַרייְנֶגעּבְ

ָאֶדער  זּוּפ  ַקיין  ט  ִניׁשְ ִפיׁש, אֹויְך 

ָוואס  ַחד  ּפַ ְגרֹויס  פּון  ְפֵלייׁש, 

י'ְנס  ֶרּבִ פּוֶנעם  ֶגעַהאט  ן  ָהאּבְ ֵזיי 

ט ֶגעָוואְלט  ן ִניׁשְ אֹויְסֶזען, אּון ֵזיי ָהאּבְ

ֶטעְרן ַזייֶנע ֵהייִליֶגע ֲעבֹודֹות. ׁשְ

ֶגעָוואְרן,   ִליְכִטיג  ׁשֹוין  ִאיז  ן  ִאיְנֶדעְרְצִוויׁשְ

ָהאט  ֶמען  ייְנט,  אֹויְפֶגעַשׁ ָהאט  זּון  ֶדער 

ט אּון ַאֶלע ֶזעֶנען ִזיְך צּוגאְנֶגען. עְנְטׁשְ ֶגעּבֶ

ָהאט  י  ֶרּבִ ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִקיְנֶדער!  ַטייֶעֶרע 

ת קֹוֶדׁש.  ּבָ אפֹויְלן צּו ַזיין ָגאר ְפֵרייִליְך ׁשַ אּוְנז ּבַ

פּון  ֶגעְפֶרעְגט  ָהאט  י  ֶרּבִ ֶדער  ֶווען  ֵאייְנָמאל 

ר'  אּון  ת  ּבָ ׁשַ ְפֵרייִליְך  ִאיז  ֶער  אֹויּב  ָנָתן  ר' 

 – ְפרּום  ִאיז  ֶער  ַאז  ֶגעֶעְנְטֶפעְרט  ָהאט  ָנָתן 

ט  ִניׁשְ ֶגעָזאְגט:  י  ֶרּבִ ֶדער  ִאים  ָהאט  ֶעְרְנְסט, 

ַווייל  ְמָחה!  ׂשִ ִאיז  ִעיָקר  ! ֶדער  ִאיְך  ִוויל  ַאזֹוי 

ֶקען  ָנאְכֶדעם  ְפֵרייִליְך  ַזיין  ֶמען  ַדאְרף  ת  ּבָ ׁשַ

ֶדער  ָהאט  ַאזֹוי  ִיְרֶאה.  ַא  ַארֹויְפקּוֶמען  ׁשֹוין 

ַדאְרף  ֶמען  ַאז  ַארּוְמֶגעֶרעְדט  ַווייֶטער  י  ֶרּבִ

אּון  אֹויְפֶגעֵלייְגט  אּון  אֹויְפֶגעלֹויְנט  ַזיין 

אּון  ֶעְסן,  ַמאֶקע  ֶגעׁשְ גּוֶטע  ִמיט  ַפאְרֶמעְרן 

ת  ּבָ ט אֹויס ֶגעְלט ַפאר ׁשַ ָדאס ָוואס ֶמען ִגיּבְ

ִטיְמֶטע  אׁשְ ט ַאֵרייְנֶגעֶרעְכְנט ִאין ִדי ּבַ ִאיז ִניׁשְ

ֶמעְנְטׁש.  ַפאְרן  עְרט  אׁשֶ ּבַ ִאיז  ָוואס  ֶגעְלט 
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מעשיות         יפוריסיום 
פרטים יבואו אי"ה

אֹויְסֶגעִפיְרט:  ָהאט  י  ֶרּבִ ֶדער 

ׁשּוֶט'ער ִאיד  ּפָ ת ִאיז ֲאִפילּו ַא  ּבָ "ׁשַ

ִמיט  אּון  ִפיׁש  ַזיין  ִמיט  ְפֵרייִליְך 

ִקיְנֶדער  ִמיר  ַדאְרְפן  יֶצע."  זּוּפִ ַזיין 

יְזן  ּבִ ִזיֶכער ְפֵרייִליְך ַזיין, לּוְסִטיג ַזיין, 

ֶגד( ת ּבֶ ּבָ יֶצע ִאיז ַא ֵשייֶנער ׁשַ ֶלעְצְטן ָטאג ַאַריין... )זּוּפִ

עֶפער ִאיְך ִוויל  אׁשֶ עט ִזיְך ר' ָנָתן: "ּבַ ה ּבֶ ִפּלָ ִאין ַא ּתְ

ְמַעט ַאֶלעס ִאיז ֶגעָוואְנְדן  ת, ַווייל ּכִ ּבָ ַזיין ְפֵרייִליְך ׁשַ

ִדי  ָדאְך  ֵווייְסט  דּו  ער  ָאּבֶ ת.  ּבָ ׁשַ פּון  ְמָחה  ׂשִ ִדי  ִאין 

רּות ָוואס ֶמען ַפאְרֵלייְגט  ּבְ ֶטערּוְנֶגען אּון ִהְתּגַ ַאֶלע ׁשְ

לֹום  ֶטעְרן ַחס ְוׁשָ ִזיְך אֹויף ִמיר ֶיעֶדעס ָמאל ִמיר צּו ׁשְ

אֶרעם ִזיְך אֹויף ִמיר  ת. ֶדעְרּבַ ּבָ ְמָחה פּון ׁשַ פּון ִדי ׂשִ

ִמיט  ִמיְך  ֶדעְרְפֵריי  ָהַרֲחָמן,  ָאב  ִהיְמל,  ִאין  ַטאֶטע 

ְפֵרייֶען ֶיעְדן  ִזיְך צּו  ה  ְמַזּכֶ ֵזיי ִמיר  ְיׁשּוָעה אּון  ַדיין 

ְמָחה, ַאזֹוי ֶוועל ִאיְך  ַטאְרֶקע ׂשִ ת ִמיט ָגאר ַא ׁשְ ּבָ ׁשַ

ִדי  אֹויף  אֹויְך  ְמָחה  ׂשִ ִדי  ַזיין  יְך  ַמְמׁשִ צּו  ַזיין  זֹוֶכה 

דּוְרְכֶדעם  ֶוועל  ִאיְך  אּון  ָוואְך  ֶדער  פּון  ֶטעג  ֶזעְקס 

ֶקעֶנען ַזיין ְפֵרייִליְך ַא ַגאְנֶצע ָוואְך ִמיט ַאן ֱאֶמֶת'ע 

ְמָחה." ׂשִ


