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ת ַפאר ַאֶלע ֶלעְכִטיֶגע ִקיְנֶדער. ּבָ ַא גּוְטן ׁשַ

ִמיר  ֶרעְנֶגען  ּבְ ִקיְנֶדער  ַטייֶעֶרע  ָמאל  ָדאס 
ְטן ָמאל ַא ְקֵליין ּתֹוָרה ִאין  ַאָראּפ צּום ֶעְרׁשְ
יי  ּבַ ָוואְרט  עְרֶגעַטייְטש  ִאיּבֶ מֹוֲהַר"ן  ִלּקּוֵטי 

ָוואְרט:

ִאין  עְטן  ֶגעּבֶ ָהאּב  ִאיְך  אּון  ן,  "ָוֶאְתַחּנַ
ֶדער  ָזאְגט  ְטן".  עְרׁשְ ֵאייּבֶ יים  ּבַ ַצייט  ֶיעֶנע 
ַדאְרף  ֶמעְנְטׁש  "ַא  ַאזֹוי:  י  ֶרּבִ ֵהייִליֶגער 
ְטן ִמיט ַא ְגרֹויְסן  עְרׁשְ ל ַזיין צּום ֵאייּבֶ ּלֵ ִמְתּפַ
ער צּוָמאל ִאיז ָדא ַא ַצייט ָוואס  ֵבקּות, ָאּבֶ ּדְ
ָזאל  ֵבקּות,  ּדְ ִמיט  ַדאֶוועֶנען  ט  ִניׁשְ ֶקען  ֶער 

ט  ִניׁשְ ֶמעְנְטׁש  ֶדער 
ַאזֹוי  'אֹויּב  ָזאְגן, 
ט  ִניׁשְ ְכַלל  ּבִ ִאיְך  ֶוועל 
אְלד  ִוויּבַ ַדאֶוועֶנען', 
ט ִאיְנִזיֶנען  ֶער ֶקען ִניׁשְ
ֵקיין  ט  ִניׁשְ ָהאט  אּון 
ְמ'ַדאְרף,  ִווי  ֵבקּות  ּדְ
ַרּבֹוֵתינּו  ִווי  ַאזֹוי 
ָזאְגן  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם 

ֶווען  ּדֹוָסא  ן  ּבֶ ֲחִניָנא  י  ַרּבִ 'אֹויף  אּוְנז, 
ֵזיי  צּו  ֶער  ָהאט  ְוכּו'  ֶגעַדאְווְנט  ָהאט  ֶער 
]ְקָלאר  ְפִליִסיג  ִאיז  ה  ִפּלָ ּתְ ִדי  אֹויּב  ֶגעָזאְגט 
ַארֹויְסֶגעָזאְגט[ פּון ַמיין מֹויל ֵווייס ִאיְך ַאז 
ט ֵווייס  ְמ'ָהאט ֶעס ָאְנֶגענּוֶמען אּון אֹויּב ִניׁשְ

ִאיְך ַפאְרֶקעְרט'."

ְדֵבקּות, ַאז  י: "ִאם ּבִ    ָזאְגט ַווייֶטער ֶדער ֶרּבִ
ה ִאיז ְקָלאר ַארֹויְסֶגעָזאְגט פּון מֹויל,  ִפּלָ ִדי ּתְ
ט ִאיז  ִניׁשְ ַדאן ֶוועְרט ֶעס ָאְנֶגענּוֶמען, אֹויּב 

דער  
ריינער קוואל

ֶדעם  ִמיט  ער  ָאּבֶ ַפאְרֶקעְרט.  לֹום  ְוׁשָ ַחס 
ט ָזאְגן ַאזֹוי, ָנאר  ַאֶלעם, ָזאל ַא ֶמעְנְטׁש ִניׁשְ
ֶער  אֹויּב  אּון  ַדאֶוועֶנען.  ַאֶלעָמאל  ָזאל  ֶער 
ֵבקּות, ָזאל ֶער  ט ַדאֶוועֶנען ִמיט ַא ּדְ ֶקען ִניׁשְ
ַדאֶוועֶנען ִמיט ַזיין ַגאְנְצן ּכַֹח, ַווייל ֶווען ֶער 
ִמיט  ַדאֶוועֶנען  ָיא  ָמאל  ַאְנֶדעְרס  ַאן  ֶוועט 
ֶדעָמאְלט  ֶוועְלן  ְמ'ַדאְרף  ִווי  ַאזֹוי  ֵבקּות  ּדְ
ן ִמיט ִדי  ִפּלֹות ִזיְך ִמיְטַכאּפְ ַאֶלע ַאְנֶדעֶרע ּתְ
ִווי  ָיא ֶגעַדאְווְנט ֶגעָוואְרן  ִאיז  ָוואס  ה  ִפּלָ ּתְ

ֶעס ַדאְרף צּו ַזיין."

י:  ֶרּבִ ֶדער  ַטייְטׁש 
ַהֵשם  ֶאל  ן  "ָוֶאְתַחּנַ
ַדאֶווען  ִאיְך  ִמיד,  ּתָ
ְטן  עְרׁשְ ֵאייּבֶ צּום 
צּו  ַסיי  ַאֶלעָמאל, 
ֵבקּות,  ּדְ ָהאּב  ִאיְך 
ֵעת  ּבָ ֵבקּות.  ּדְ ָאן  ַסיי 
ִאין  ֵלאֹמר,  ַהִהיא 
ִאיְך  ֶווען  ַצייט  ֶיעֶנע 
ֵמייְנט  ָדאס   – ֵבקּות  ּדְ ִמיט  ַדאֶוועֶנען  ֶוועל 
ר אּון ְפִליִסיג  ה ֶוועט ַזיין ְמֻסּדָ ִפּלָ ַאז ַמיין ּתְ
ִאיְך  ַווייל  מֹויל,  ַמיין  פּון  ַארֹויְסֶגעָזאְגט 
ֵבקּות ִמיט  ֶוועל ֶדעָמאְלט ַדאֶוועֶנען ִמיט ַא ּדְ
ֶדעָמאְלט  ְטן,  עְרׁשְ ֵאייּבֶ צּום  ָנאְנְטֵקייט  ַא 
ִפּלֹות ָוואס  ֶוועְלן ַארֹויְפֵגיין ַאֶלע ַאְנֶדעֶרע ּתְ

ִדי  ]ֲאִפילּו  ַהייְנט,  יז  ּבִ ֶגעַדאְווְנט  ָהאּב  ִאיְך 
"ל. ּנַ ֵבקּות[ ּכַ ִפּלֹות ָוואס ֶזעֶנען ֶגעֶווען ָאן ּדְ ּתְ
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צּוֶגעְגֵרייט,  ַאֶלעס  ִמיר  ן  ָהאּבְ אֹוְסְטרֹוְבֶצא, 

ַאֶלעס! 

יְסל  ַאּבִ ן  ָהאּבְ ֶגעָוואְלט  ָדאְך  ָהאט  ֶמען 

ַקיין  ָפאְרן  ֶגעָוואְלט  ֶמען  ָהאט  ׁשּות,  ִהְתַחּדְ

ְגֶרעְסֶטער  ֶדער  ֶגעֶווען  ִאיז  ָדאְרט  א,  ַוואְרׁשָ

ִקּבּוץ, אּון ֶמען ָהאט ַטאֶקע ֲהָנָאה ֶגעַהאט! ֶעס 

ִאיז ָדא ַאַסאְך צּו ַפאְרֵצייְלן פּון ָדאְרט. ַא ָיאר 

ִלין,  לּוּבְ ַקיין  ֶגעָפאְרן  ִאיְך  ין  ּבִ עֶטער  ּפֶ ׁשְ ְצֵוויי 

ִזיְך  ַנאֶכער ֶזעֶנען ֶגעקּוֶמען צּו ָפאְרן - ַדאְכט 

ָנאְך  אּון  ֶגעֶווען  ִאיז  ֵרייֶטער  ּבְ ִיְצָחק  ר'  ִמיר 

ֲחִסיִדים,  ֶרְסֶלֶב'ע  ּבְ ָחׁשּוֶב'ע  ִדי  פּון  ֶעְטִליֶכע 

ן ָוואס ֶזעֶנען ֶגעָפאְרן צּום ְגֶרעִניץ  ִדי ֶמעְנְטׁשְ

ער ֵגיין.  ט ֶגעֶקעְנט ַאִריּבֶ ן ִניׁשְ ער ֵזיי ָהאּבְ ָאּבֶ

ֶמען ָהאט ֶגעֶזען ַאז ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ַא ְגרֹויֶסע 

ִלין,  לּוּבְ ִאין  ִהְתַלֲהבּות  ְגרֹויֶסע  ַא  ִהְתעֹוְררּות, 

ַאֶלע  ַאז  ְסְק'ְנט  ֶגע'ּפַ ָאּפְ ֶדעָמאְלט  ֶמען  ָהאט 

ַקיין  ָנה  ַהׁשָ רֹאׁש  ָפאְרן  ָזאל  ֵיָעֵדר'  לֹא  'ִאיׁש 

צּוַזאֶמען  ַאֶלע  ֶגעֶווען  ֶזעֶנען  ָדאְרְטן  ִלין!  לּוּבְ

אּון ֶמען ִאיז ֶגעַגאְנֶגען צּוַזאֶמען צּום ִצּיּון פּון 

ֵהייִליְגן חֹוֶזה! ֶדער חֹוֶזה ָהאט ָדאְך ֶגעַהאט ַא 

ַאן  ן  ֶגעֶגעּבְ י'ן, ֶער ָהאט  ֶרּבִ ִמיְטן  אְפט  ָנאְנְטׁשַ

ָמה אֹויְפן ֵסֶפר ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֶוועט ֶמען  ַהְסּכָ

אּון  ים,  ִהּלִ ּתְ יְטֶלעך  ַקאּפִ ֶצען  ִדי  ָזאְגן  ָדאְרט 

ִאיז  ַאזֹוי  אּון  ִצּיּון,  ַזיין  אֹויף  ַזיין  ַח  ּטֵ ּתַ ִמׁשְ ִזיְך 

ַטאֶקע ֶגעֶווען.

ִלין" ָנה ִאין לּוּבְ "רֹאׁש ַהׁשָ
וואך פון ר' בירך רובינזאן  המשך פון פאריגע 

ע"ה

י'ְנס ַזאְך ִאיז ֶגעֶווען  ִמיר ֵווייְסן ָדאְך ַאז ֶדעם ֶרּבִ

ָנה. ַאֶלע ָיאְרן ֶזעֶנען ִמיר  ֶדער ִעיָקר רֹאׁש ַהׁשָ

ִלין אֹויף רֹאׁש  ט צּוַזאֶמעְנֶגעקּוֶמען ִאין לּוּבְ ִניׁשְ

ֶגעָפאְרן,  ֶזעֶנען  ן  ֶמעְנְטׁשְ ֵאייְנֶצעְלֶנע  ָנה,  ַהׁשָ

ַפאְרָוואס? ַווייל ֶמען ָהאט ַאְלץ ֶגעְטַראְכט אּון 

ֶגעַהאט ַאן ֱאמּוָנה ַאז ֶמען ֶוועט ֶקעֶנען ָפאְרן 

יים ֵהייִליְגן  ַח ַזיין ּבַ ּטֵ ּתַ ַקיין אּוַמאן, אּון ִזיְך ִמׁשְ

ים,  ִהּלִ יְטֶלעך ּתְ י'ן ָזאְגן ִדי ֶצען ַקאּפִ ִצּיּון פּון ֶרּבִ

ָבר ָהאט ִזיְך ַפאְרֵלייְגט, ֶער  ַעל ּדָ ער ֶדער ּבַ ָאּבֶ

ט ֶגעָלאְזט ָפאְרן. ָהאט ִניׁשְ

צּום  ֶגעָפאְרן  ן  ֶמעְנְטׁשְ ֶזעֶנען  ָיאְרן  ַאַסאְך 

ָהאט  ֶמען  ָוואְכן,  ָדאְרט  ֶגעַוואְרט  אּון  ְגֶרעִניץ 

ער  ַאִריּבֶ ֶקעֶנען  ֶמען  ֶוועט  ר  ֶאְפׁשָ ֶגעֵמייְנט 

ער  ָאּבֶ ָהאט  ֶמען  ְגֶרעִניץ,  ֶדעם  ֶוועְרְצן  ׁשְ

ַאן  ל"ע  ֶגעֶווען  ִאיז  ֵאייְנָמאל  ֶגעֶקעְנט.  ט  ִניׁשְ

ִאיז  חּור  ּבָ ַא  עס  ֶעּפֶ ְגֶרעִניץ,  יים  ּבַ אּוְמְגִליק 

ן  ֶרְסֶלֶב'ע ֲחִסיִדים ָהאּבְ אּוְמֶגעקּוֶמען, אּון ִדי ּבְ

ִזיְך  ָטאר  ֶמען  ַאז  ִאּסּור  ַאן  ְמַעט  ּכִ ֶגעַמאְכט 

ֶדער  ַאז  ְגֶרעִניץ,  ֶדעם  ן  עְרַכאּפְ ַאִריּבֶ ט  ִניׁשְ

ֶוועט  ֶמען  ַאז  ֶהעְלְפן  ֶוועט  ֶטער  עְרׁשְ אֹויּבֶ

ֶקעֶנען ָפאְרן ִאיז גּוט.

ָלאְסן  אׁשְ ָוואס ָהאט ֶמען ֶגעטּון?! ָהאט ֶמען ּבַ

ִאין  ַצאְמקּוֶמען  ִזיְך  ֶוועְלן  ֲחִסיִדים  ַאֶלע  ַאז 

ָנה! אּון ַאזֹוי ִאיז ַטאֶקע  ִלין אֹויף רֹאׁש ַהׁשָ לּוּבְ

ֵאיין  ָנאְך  ָנה  ַהׁשָ רֹאׁש  ֶגעֶווען  ין  ּבִ ִאיְך  ֶגעֶווען. 

ֵאיין  ֶגעָפאְרן.  ַאֵליין  ין  ּבִ ִאיְך  ֶדעם,  ַפאר  ָיאר 

ֵאייְנָמאל  א,  ַוואְרׁשָ ַקיין  ֶגעָפאְרן  ִאיְך  ין  ּבִ ָיאר 

ה'ֶלע אֹוְסְטרֹוְבֶצער,  ין ִאיְך ֶגעָפאְרן ִמיט מֹׁשֶ ּבִ

פּון  ל  ִטיּבְ ׁשְ פּון  ִאים  ּבָ ּגַ ִדי  ֶגעֶווען  ֶזעֶנען  ִמיר 
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ַא גּוְטן ַטייֶעֶרע ִליְכִטיֶגע ִקיְנֶדער.

ָפאְרן  ֵגייט  ֶמען  ְגֵרייט,  ִזיְך  ַמאך  י,  מֹויׁשִ

ַקיין ִמירֹון.

ֶגעֶהעְרט  י  מֹוְיׁשִ ַחֶבר  אּוְנֶזער  ָהאט  ַאזֹוי 

ן  ַטאֶנען ֶנעּבְ פּון ַזיין ַטאְטן ָוואס ִאיז ֶגעׁשְ

טּוּב, ַמאְכְנִדיג ִדי  ַזיין אֹויָטא אּוְנֶטעְרן ׁשְ

ִצּיּון  צּום  ַארֹויְסצּוָפאְרן  ֲהָכנֹות  ֶלעְצֶטע 

ְמעֹון. א ר' ׁשִ ּנָ פּוֶנעם ֵהייִליְגן ּתַ

ערַראׁשּוְנג  ע ִאיּבֶ ׁשֶ ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ַא ִהיּבְ

י, ֶער ָהאט ָדאְך ׁשֹוין ַאזֹוי ַלאְנג  ַפאר מֹוְיׁשִ

ְמעֹון,  ׁשִ ִצּיּון פּון ר'  ֶגעָוואְלט ָפאְרן צּום 

ם, ֶער  אּון ֶעְנְדִליְך ֶוועְרן ַזייֶנע ְרצֹונֹות ְמֻקּיָ

יקּון  ּתִ ֶדעם  ָזאְגן  ָדאְרְטן  ֶגעָוואְלט  ָהאט 

ֶדער  ַפאר  ַזיין  ל  ּלֵ ִמְתּפַ אֹויְך  אּון  ָלִלי,  ַהּכְ

ן. ַנייֶער ְזַמן ָוואס ֵגייט ִזיְך ָאט ָאט ָאְנֵהייּבְ

ַטאֶנען  ֶגעׁשְ ִאיז  ָדאְרט,  ָאְנקּוֶמעְנִדיג 

אֹויְפן  ִטיׁש.  ַא  יי  ּבַ ָחִסיד  ֶרְסֶלֶב'ער  ּבְ ַא 

ַאֶלע  אֹויְסֶגעֵלייְגט  ֶגעֶווען  ִאיז  ל  ִטיׁשְ

ְקֵלייֶנע,  ְגרֹויֶסע,  ָלִלי'ס  ַהּכְ יקּון  ּתִ ֶעְרֵליי 

ֶדער  אֹויְסַוואל.  ְגרֹויֶסער  ַא  ָקאִליְרֶטע, 

ַפאְרקֹויְפְנִדיג  ֲהָפָצה,  ָדאְרְטן  ַמאְכט  ִאיד 

ָלִלי'ס ַפאר ַאְנֶדעֶרע ִאיְדן. יקּון ַהּכְ ִדי ּתִ

ָדאְרט  ֶזעֶנען  ְמָעָרה  ִאין  ַאַרייְנקּוֶמעְנִדיג 

ָאְנֶגעפּוְלט  ֶגעֶווען  אֶפעס  ׁשַ ַאֶלע  אֹויְך 

אֹויְך  ַאזֹוי  ָלִלי'ס,  ַהּכְ יקּון  ּתִ ִדי  ָאט  ִמיט 

ט. ִאין ַאֶלע ִציֶמעְרן, אּון וואּו ִניׁשְ

יינּוְנג ִאיז אֹויְך  ער ֶעְרׁשֵ ְמַעט ֶדער ֶזעְלּבֶ ּכִ

פּון  ַחֶבר  י'ס  מֹויׁשִ ַיְעְנִקי,  ִמיט  ֶגעֶווען 

ַקיין  ֶגעָפאְרן  ִאיז  ָוואס  ֵחֶדר,  ֶרְסֶלֶב'ער  ּבְ

ֶער  ֶגעַגאְנֶגען ָהאט  ִאיז  ֶער  וואּו  ְטֶבְרָיה, 

ָלִלי. יקּון ַהּכְ ֶגעֶזען ֶדעם ּתִ

ֶגעֶזען  אֹויְך  ִאיז  ָלִלי  ַהּכְ יקּון  ּתִ ֶדער 

ֶגעָפאְרן  ִאיז  ָוואס  ים  ַחּיִ דּוְרְך  ֶגעָוואְרן 

ֲאִפילּו  אּון  דֹוׁש,  ַהּקָ ֲאִר"י  צּום  ְצַפת  ִאין 

יים  ּבַ עְטן  אֹויְסֶגעּבֶ ִזיְך  ָהאט  ָוואס  יֹוִסי 

ָהאט  ָמאְנִסי  ִאין  ֵקֶבר  יְנ'ס  ֶרּבִ ִריְבִניֶצער 

ָלִלי. יקּון ַהּכְ אֹויְך ָדאְרט ֶגעְטָראְפן ֶדעם ּתִ

ַאֶלע  ִאין  ָנאר,  ֵגייט  ֶמען  וואּו  ִקּצּור,  ּבְ

ָלִלי.  ַהּכְ יקּון  ּתִ ֶדעם  ֶמען  ֶזעט  ֶלעֶצער  ּפְ

ִאיד  ַא  ִאיֶמער  וואּו  אּון  ִאיֶמער  ֶווען 

יקּון  ּתִ ַא  ֶנעֶמען  ֶער  ֶקען  ִזיְך  ֶגעִפיְנט 

ֵהייִליֶגע  ִדי  ָזאְגן  אּון  ַהאְנט  ִאין  ָלִלי  ַהּכְ

י ָהאט ֶגעָזאְגט  יְטֶלעך ָוואס ֶדער ֶרּבִ ַקאּפִ

יקּון.  ַאז ָדאס ִאיז ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע ּתִ

אֹויְך  ִאיז  ַאָמאל  ַאז  ִאיר  ֵמייְנט  ִקיְנֶדער, 

ַאזֹוי  ֶגעֶווען  ָדאס  ִאיז  ֶגעֶווען?  ַאזֹוי 

ֵרייט ִווי ַהייְנט? ּפְ ֶצעׁשְ

ִזיְך  ָהאט  ָוואס  ה  ַמֲעׂשֶ ַא  ֶהעְרט  ָאט 

ִאיִדיׁש  ַא  ִמיט  אּוַמאן,  ִאין  יְלט  ּפִ ֶגעׁשְ ָאּפְ

ִאין  ֶגעוואֹויְנט  ָדאְרְטן  ָהאט  ָוואס  ִקיְנד 

ער ְצֵוויי הּוְנֶדעְרט  ָיאר תקפ"א, ַפאר ִאיּבֶ

ָיאר צּוִריק.

ִאיְנְגל  ִאיִדיׁש  ַא  ֶגעֶווען  ִאיז  ַפייִוויׁש, 
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ֵזייֶער  אּוַמאן  ִאין  ֶגעוואֹויְנט  ָהאט  ָוואס 

ִצּיּון.  צּום  צּוִפיס  ֵגיין  צּו  ֶוועג  ַווייֶטע  ַא 

ַהייְזֶקע,  ְקֵליין  ַא  ַפאְרָמאְגט  ן  ָהאּבְ ֵזיי 

ִמיט  אֶפע  ׁשַ ְקֵליין  ַא  אּון  ִהיֶנער,  אר  ַאּפָ

ֶגעֵצייְלֶטע ְסָפִרים.

ַטאְרק  ׁשְ ֵזייֶער  ָהאט  ַפייִוויׁש,  אּוְנֶזער 

צּו  י'ן  ֶרּבִ ֵהייִליְגן  פּון  ִצּיּון  צּום  ֶגעצֹויְגן 

ן ַא קּוׁש ֶדעם ֵקֶבר. ַקיין  זֹוֶכה ַזיין צּו ֶגעּבְ

אְפט  ְקלּוְגׁשַ אּון  לֹוְמדֹות  ְגרֹויס 

ַפאְרָמאְגט.  ט  ִניׁשְ ֶער  ָהאט 

ֵזייֶער  ֶגעִפיְרט  ִזיְך  ָהאט  ֶער 

ָהאט  ֶער  ִמימּות'ִדיג,  ּתְ

ֶער  ָטאג.  ֶיעְדן  ֶגעַדאְווְנט 

ט צּוִפיל ֶגעוואּוְסט  ָהאט ִניׁשְ

ִליְגט  ָוואס   - י  ֶרּבִ ֶדער  ָוואס 

ֶער  ֶגעָזאְגט,  ָהאט   - ָדאְרְטן 

ַאז  ֶגעוואּוְסט  ָנאר  ָהאט 

ְגרֹויֶסער  ַא  ָדאְרט  ִליְגט  ֶעס 

יק, אּון ַאז ֶמען ַדאְרף ַזיין  ַצּדִ

ְפֵרייִליְך.

עס  ֶעּפֶ ֶער  ֶהעְרט  ָטאג,  ֵאיין 

ִמיט  ֶרעְדט  ַטאֶטע  ַזיין  ִווי 

ֶוועְגן  ֶרעְדן  ֵזיי  אּון  ֵאייֶנעם, 

ָדאְרט  ִליְגט  ָוואס  יק  ַצּדִ ֶדעם 

ָלִלי.  ַהּכְ יקּון  ּתִ ַא  ֶוועְגן  עס  ֶעּפֶ ַווייט, אּון 

ָדאס  ֵמייְנט  ָוואס  ַטאְטן,  ַזיין  ֶער  ְפֶרעְגט 

ָלִלי? ָוואס טּוט ֶמען ִמיט ֶדעם?  יקּון ַהּכְ ּתִ

עס ַא ֶעְסן? ר ִאיז ֶעס ֶעּפֶ ֶאְפׁשָ

ַאז  ֶגעֶווען  יר  ַמְסּבִ ַטאֶטע  ַזיין  ִאים  ָהאט 

ֶרְסֶלב  ינּו ַנְחָמן ִמּבְ יק ַרּבֵ ֶדער ֵהייִליֶגער ַצּדִ

ְגרֹויֶסער  ַא  ֶגעֶווען  ה  ְמַגּלֶ ָהאט  זי"ע, 

ָזאְגן,  צּו  ָחׁשּוב  ֵזייֶער  ִאיז  ָוואס  יקּון  ּתִ

ֶעס  זֹוֶכה  ִאיז  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  אֹויּב  ְפָרט  ּבִ

י ִאים  יי ַזיין ִצּיּון ֶוועט ֶדער ֶרּבִ צּו ָזאְגן ּבַ

ית. ָדאס ִאיז  ְחּתִ אֹול ּתַ ַארֹויְסֶנעֶמען פּון ׁשְ

ים, אּון ֶער ָהאט  ִהּלִ יְטֶלעך פּון ּתְ ֶצען ַקאּפִ

יְטֶלעך.  ִאים אֹויְסֶגעֶרעְכְנט ַאֶלע ֶצען ַקאּפִ

ֶגעוואּוְסט  ְגַראֶדע  ַפייִוויׁש  ָהאט  ים  ִהּלִ ּתְ

ֶדעם  ֶגעַמאְכט  ֶער  ָהאט  ִאיז,  ָדאס  ָוואס 

ַלאְנְגן ֶוועג צּוִפיס צּום ִצּיּון 

ַהאְנט  ִאין  ים  ִהּלִ ּתְ ַזיין  ִמיט 

יקּון  ּתִ ֶדעם  ָזאְגן  צּו  ְגֵרייט 

ָלִלי. ַהּכְ

ֶער  ָהאט  ָאְנקּוֶמעְנִדיג, 

עְרַראׁשּוְנג  ִאיּבֶ ְגרֹויס  ִמיט 

אּון  ים  ִהּלִ ּתְ ֶדעם  ֶגעֶעְפְנט 

ָזאְגן.  ן  ָאְנֵהייּבְ ֶגעָוואְלט 

פּון  ִמינּוט!  ֵאיין  ער  ָאּבֶ

טּוְמל  אּון  ֶגעלֹויף  ְגרֹויס 

ֶוועְלֶכע  ַפאְרֶגעְסן  ֶער  ָהאט 

יְטֶלעך ַזיין ַטאֶטע ָהאט  ַקאּפִ

ִאים ֶגעָזאְגט.

צּו  ִזיְך  יְרט  רּוּבִ ּפְ ֶער 

ט.  ִניׁשְ ֵגייט  ֶעס  ער...  ָאּבֶ ֶדעְרַמאֶנען, 

עט  ּבֶ אּון  ַפאְרְטַראְכט  ֶער  ֵטייט  ׁשְ ַאזֹוי 

עֶפער!  אׁשֶ ְטן, ֵהייִליֶגער ּבַ עְרְשׁ ֶדעם אֹויּבֶ

ָזאְגן  ֶקעֶנען  ָזאל  ִאיְך  ַאז  ִמיר  ֶהעְלף 

ֶעס  ִזיְך  ָזאל  ִאיְך  יְטֶלעך,  ַקאּפִ ֶצען  ִדי 

ים ַאֶהער  ִהּלִ ּתְ ט ִאין  ֶדעְרַמאֶנען. ֶער ִמיׁשְ

ט ָוואס צּו  ער ֶער ֵווייְסט ִניׁשְ אּון ַאִהין ָאּבֶ

ָזאְגן. אֹוי ֵוויי, ָוואס ֶוועט ֶיעְצט ַזיין. ֶווען 

ֶדעם  ַמאְכן  ֶקעֶנען  ָנאְכַאָמאל  ֶער  ֶוועט 

יז ַאֶהער? ֶער ָהאט ֶגעָזאְגט  ַלאְנְגן ֶוועג ּבִ
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ים אּון ַאֵהיים  ִהּלִ יְטֶלעך פּון ּתְ אר ַקאּפִ ַאּפָ

ֶגעַגאְנֶגען.

ִאיד.  ַא  ִמיט  אִסיְרט  ּפַ ִוויְרְקִליך  ָהאט  ה  ַמֲעׂשֶ )ִדי 

ָרִטים.( יְטן ּפְ ֶגעּבִ

ַטייֶעֶרע ִקיְנֶדער, ָהאט ִאיר ֶגעוואּוְסט ַאז 

ָלִלי ִאיז ֶגעְדרּוְקט  יקּון ַהּכְ ֶטער ּתִ ֶדער ֶעְרׁשְ

ֶגעָוואְרן ִאין ָיאר תקפ"א? ֶצען ָיאר ָנאְכן 

ֶגעְדרּוְקט  ֶעס  ָהאט  ֶווער  ִטיָרה.  ּפְ י'ְנס  ֶרּבִ

אּון ִוויַאזֹוי?

ִאין  ַאזֹוי:  ֶגעֶווען  ִאיז  ה  ַמֲעׂשֶ ִדי 

ן  ָאְנֶגעהֹויּבְ ָנָתן  ר'  ָהאּב  תקע"ט  ָיאר 

ְדרּוק  ֵאייֶגעֶנער  ַאן  ֶטעְלן  ַאֶוועְקצּוׁשְ

ְדרּוְקן  צּו  ער  ִאיּבֶ ֵדי  ּכְ טּוּב  ׁשְ ִאין  ִזיְך  יי  ּבַ

ָזאל  ֶעס  ְסָפִרים  ֵהייִליֶגע  ִדי  פּוְנָדאְסֵניי 

ֶער  עֶסער.  ּבֶ אּון  עֶנער  ׁשֶ ֶגעְדרּוְקט  ֶוועְרן 

ְנִדיג ֶדערֹויף  ֶווער ֶגעֶקעְמְפט ָהאּבְ ָהאט ׁשְ

ֶוועֶרע ְמִניעֹות. יעּור ׁשְ ָאן ַא ׁשִ

ְטְנ'ס וואּוְנֶדעְרִליֶכע ִהיְלף,  עְרׁשְ ִמיְטן אֹויּבֶ

ַזייֶנע  אֹויְסֶגעִפיְרט  ֶעְנְדִליְך  ָנָתן  ר'  ָהאט 

תקע"ט  פּון  ָיאר,  ְדַריי  ִדי  ְך  ֶמׁשֶ ְרצֹונֹות. 

ַפאְרֶעְנִדיְגט  ִאיז  תקפ"א,  ֶעְנֶדע  יז  ּבִ

ֵחֶלק  ֶטער  ֶעְרׁשְ ֶדער  גּוְטן,  צּום  ֶגעָוואְרן 

ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, אּון ֶדער ְצֵווייֶטער ֵחֶלק, 

יִקים. ּדִ מֹות ַהּצַ ּדֹות, ִמיט ׁשְ ֵסֶפר ַהּמִ

ִזיְך  ַפאר  ן  ִריּבְ ֶגעׁשְ ֶגעַהאט  ָהאט  ָנָתן  ר' 

ָלִלי  ַהּכְ יקּון  ּתִ ָנאְכן  ָזאְגן  צּו  ה  ִפּלָ ּתְ ַא 

ַהייְנט  ִאיז  ָוואס  ה  ִפּלָ ּתְ ַלאְנֶגע  ִדי   -

ָלִלי,  ַהּכְ יקּון  ּתִ ִאיֶנעם  ַאַרייְנֶגעְדרּוְקט 

ִזיְך  ַפאר  ן  ִריּבְ ֶגעׁשְ ָדאס  ָהאט  ֶער  ער  ָאּבֶ

ְדרּוְקן,  ֶעס  ֶגעָוואְלט  ט  ִניׁשְ אּון  ַאֵליין, 

ט ֶגעַהאט ֶגעְדרּוְקט  ְכַלל ָהאט ֶער ָנאְכִניׁשְ ּבִ

מֹוָרא  ַאְלס  ִפּלֹות  ּתְ ַזייֶנע  פּון  ֵאייֶנע  ֵקיין 

פּון  אּון  ְדרֹויְסן  פּון  ִדים  ִמְתַנּגְ ִדי  פּון 

ען?!  ֶגעׁשֶ ער  ָאּבֶ ִאיז  ָוואס  ִאיֶנעֵווייִניג, 

ר'  ָאן  ֶגעְדרּוְקט  ָהאט  ְכָנא  ׁשַ ר'  זּון  ַזיין 

ִדי  ִמיט  ָלִלי  ַהּכְ יקּון  ּתִ ֶדער  ִוויְסן  ָנָתְנ'ס 

ה, ֶדער קּוְנְטֵרס ִאיז ַארֹויס ִאין ַגאס.  ִפּלָ ּתְ

ן  ָהאּבְ ָוואס  ַאֶזעְלֶכע  ֶגעֶווען  ֶזעֶנען  ֶעס 

ֶגעַהאט ְטָענֹות אֹויף ר' ָנָתן ַפאְרָוואס ֶער 

ְכַלל  ּבִ אּון  ָלִלי,  ַהּכְ יקּון  ּתִ צּום  צּו  ֵלייְגט 

ִאיז  ִפּלֹות  ּתְ ַמאְכן  פּון  ִעְנָין  ֶדער  אֹויף 

ִדים אֹויף ִאים. ֶגעֶווען ִמְתַנּגְ

ֶער  ַאז  ֶגעֶעְנְטֶפעְרט  ֵזיי  ָהאט  ָנָתן  ר' 

יקּון  ה פּון ָנאְכן ּתִ ִפּלָ ָהאט ֶגעַמאְכט ִדי ּתְ

ִוויל  ִזיְך ַאֵליין אּון ֶווער ֶעס  ָלִלי ַפאר  ַהּכְ

ִזיְך  ָהאט  ה  ְלַמֲעׂשֶ ָזאְגן!  אֹויְך  ֶעס  ֶקען 

ֶווען  ֶדעָמאְלט  פּון  ַאז  ֶטעְלט  אֹויְסֶגעׁשְ

צּו  ְדֵרייְסט  ִדי  ֶגענּוֶמען  ָהאט  ְכָנא  ׁשַ ר' 

פּון  ה  ִפּלָ ּתְ ַא  ָמאל  ֶטע  ֶעְרׁשְ ָדאס  ְדרּוְקן 

ן ִמיר ַהייְנט  ַזיין ַטאְטן ִאין ֶדעם ְזכּות ָהאּבְ

ֵטייט  ִפּלֹות. אּון ַפאְרׁשְ ֶדעם ֵסֶפר ִלּקּוֵטי ּתְ

ִאיז  ָוואס  ָלִלי  ַהּכְ יקּון  ּתִ ֶדער  אֹויְך  ִזיְך 

ׁשֹוין ֶגעְדרּוְקט ֶגעָוואְרן ַאזֹויִפיל ָמאל אּון 

ֶוועט ָנאְך ֶגעְדרּוְקט ֶוועְרן ָאן ַא ָצאל ָמאל 

ַעד ֵאין ֵקץ ַאז ַאֶלע ִאיְדן, וואּו ִאיֶמער ֶער 

ָזאְגן  ֶקעֶנען  ָזאל  ֶגעפּוֶנען  ָנאר  ִזיְך  ָזאל 

יי זֹוֶכה ַזיין  יְטֶלעך אּון ֶדעְרּבֵ ִדי ֶצען ַקאּפִ

יקּון. אּון ָדאס ֶוועט  צּום ֶגעַוואְלִדיֶגער ּתִ

אּוָלה. ִזיֶכער ְמַקֵרב ַזיין ִדי ּגְ

אִסיְרט  ּפַ ַווייֶטער  ָהאט  ָוואס  ִקיְנֶדער, 

ָהאט  ֶווער  ְדרּוֶקעַריי?  ִאין  ָנָתן  ר'  יי  ּבַ

ָנָתן'ס  ר'  ַפאְרִזיְגְלט  אּון  ַפאְרַמאְכט 

ְדרּוק? אּון ַפאְרָוואס?

ֵלייְנט אי"ה קּוֶמעְנִדיֶגע ָוואְך.
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. ָחָכם ַא  ִגיַהאט ָהאט ֶמֶלְך ֶדער ֶמֶלְך ַא  ִגיֶווען ִאיז ַאָמאל ַמֲעֶשה

 : ָחָכם צּום ִגירּוְפן ָאן ֶמֶלְך ֶדער ִזיְך ָהאט

 ַאז. ִזיְך ַחְתִמעּת ֶער ָוואס. ֶמֶלְך ַא  ַהאְנִדין ַפאר ֶסע ַּבֲאֶשר    

 .ָעָניו ֵאיין אּון ֶאֶמת ִאיׁש ֵאיין אּון ִגּבֹור ְגרֹויֶסער ַא  ִאיז ֶער

  (ִניְשט ִזיְך פּון ַהאְלט אּון ֶמעְנׁש ֶאֶמִתיר ֵאיין ְּכלֹוֶמר)

 ַארּום ָוואִרין. ִגּבֹור ְגרֹויֶסער ַא  ִאיז ֶער ַאז .ִאיְך ֵוויס ִגּבֹור ַא     

 ַחִיל ְׁשֵטייט. ַים ֶדעם אֹויף אּון. ַים ֶדער ֵגייט ְמִדיָנה ַזיין

 אּון. ְטֶרעִטין צּו ִניט ָלאְזן אּון הֹויְרַמאִטיס ִמיט ִׁשיִפין אֹויף

 זּוְמּפ ְגרֹויֶסער ַא  ַהאְנְדן ַפאר ִאיז. ִאיֶנעֵוויִניק ַים ֶדעם פּון

 ָנאר ָדא ִניט ֶמער ָדאְרֶטען ִאיז ֶסע ָוואס. ְמִדיָנה ֶדער ַארּום

 ֵאיין ָנאר ֵגיין ִניט ָדאְרט ֶקאן ֶסע ָוואס. ֶוועִגיל ְקֵליין ַא 

 , ֶמעְנׁש

 ֵאייֶנער ַאז אּון. הֹוְרַמאִטין אֹויְך ְׁשֵטייֶען ָדאְרִטין אּון     

. הֹוְרַמאִטיס ִדי ִמיט ֶמען ִׁשיְסט ַהאְלִטין ִמְלָחָמה קּוְמט

 . ְטֶרעִטין צּו ִניט ַאִהין ֶמען ָקאן

 ֶאֶמת ִאיׁש ֵאיין ִאיז ֶער ַאז ִזיְך ט'ַחְתִמי ֶער ָוואס ָדאס ָנאר     

 ָזאְלְסט דּו ַאז ִוויל ִאיְך אּון. ִניט ִאיְך ֵווייס ָדאס .ָעָניו ֵאיין אּון

 ֶדער ָוואִרין. ֶמֶלְך ֶדעם פּון ַּפאְטֶרעט ֶדעם ְּבֶרעְנֶגען ִמיט

 אּון. ְמָלִכים ַאֶלע פּון ָפאְטֶרעִטין ַאֶלע ִגיַהאט ָהאט ֶמֶלְך

 ַאזֹוי ִזיְך ָהאט ֶער ָוואס ְדַהיינּו) ֶמֶלְך ֶדעם פּון ָפאְטֶרעט ֶדער

 . ֶמֶלְך ׁשּום ֵקיין ַּביי ִגיפּוֶנען ִניט ִזיְך ָהאט (ל"ַּכּנַ  ט'ִגיַחְתִמי

 ֶער ָוואִרין. ֶמעְנֶׁשען פּון ָּבאְרִגין ַפאר ִאיז ֶמֶלְך ֶדער ָוואִרין    

 פּון ַלייט ִדי פּון ַווייט ִאיז ֶער אּון. ִפיְרַהאְנג ַא  אּוְנֶטער ִזיְצט

 .ְמִדיָנה ַזיין

 ִזיְך ָהאט. ַאַריין ְמִדיָנה ֶדער ִאין ִגיַגאְנֶגען ָחָכם ֶדער ִאיז    

 פּון ְמהּות ֶדעם ִוויִסין ַּבאַדאְרף ֶער. ִגיֶווען ְמַייֵׁשב ָחָכם ֶדער

 ִפיְרט ְמִדיָנה ִדי ַאזֹוי ִווי ְמִדיָנה ֶדער פּון ַזאְך ִדי ְּכלֹוֶמר) ְמִדיָנה ֶדער

  (ִזיְך

. ְמִדיָנה ֶדער פּון ְמהּות ֶדעם ִוויְסן ֶער ָקאן ָוואס דֹוְרְך אּון     

 ַאז ָוואְרן. ְמִדיָנה ֶדער פּון ַקאָטאֶוועס ֶדעם ָדאְרְך

 ַקאָטאֶוועס ֶדעם ִוויְסן ֶמען מּוז. ַזאְך ַא  ִוויְסן ִמיַּבאַדאְרף

 . ַזאְך ֶדער פּון

 ַפאר ֶסע. ַקאָטאֶוועס ִאיְרֵליי ַּכָמה ַהאְנְדן ַפאר ֶסע ָוואְרן      

 . ֵרייד ַזייֶנע ִמיט ְטֶרעְפן ֶיעֶנעם ַטאֶקע ִוויל ֵאייֶנער ַהאְנְדן

 ְטַרייּב ִאיְך ִאים ֶער ָזאְגט. ַארּום ִזיְך קּוְקט ֶיעֶנער ַאז אּון   

  ַקאָטאֶוועס

' ְוכּו ִזיִקים ַהּיֹוֶרה ְּכִמְתַלְהֵלַּה  ָּפסּוק ִאין ְׁשֵטייט ֶסע ִווי ַאזֹוי    

 ִאין ַפייְלן ִׁשיְסט ֵאייֶנער ִווי ַאזֹוי ְּכלֹוֶמר) ָאִני ְמַצֵחק ֲהֹלא ְוָאַמר

 ( ַקאָטאִוועס ְטַרייּב ִאיְך ָזאְגט ֶער אּון. ַאַריין ַהאְרְצן

 ַטאֶקע ֵמייְנט ֶער ָוואס ֵאייֶנער ַהאְנְדן ַפאר ִאיז ַאזֹוי אּון    

 ַאְנֶדעְרן ֶדעם ַמִזיק ָפאְרט ִאיז ֶער אּון. ַקאָטאֶוועס אֹויף

 . ֵרייד ַזייֶנע ִמיט

 אּון. ַקאָטאֶוועס ִאיְרֵליי ַּכָמה ַהאְנְדן ַפאר ִאיז ַאזֹוי אּון     

 ְמִדיָנה ִדי ָוואס ְמִדיָנה ֵאיין ְמִדינֹות ַאֶלע ִאין ַפאְרַהאְנְדן ֶסע

 ֶדער אּון ִעיָקר ֶדער ִאיז ְמִדיָנה ִדי ְּכלֹוֶמר). ְמִדינֹות ַאֶלע ּכֹוֵלל ִאיז

  (ְמִדינֹות ַאֶלע פּון ְּכַלל

 ִדי ָוואס ְׁשָטאט ַא  ַהאְנְדן ַפאר ִאיז ְמִדיָנה ֶדער ִאין אּון     

 ִזי ָוואס ְמִדיָנה ֶדער ָגאר פּון ְׁשֶטעט ַאֶלע ּכֹוֵלל ִאיז ְׁשָטאט

 . ְמִדינֹות ַאֶלע ּכֹוֵלל ִאיז

 ִאיז ִזי ָוואס ְׁשטּוּב ֵאיין ַפאְרַהאְנְדן ִאיז ְׁשָטאט ֶדער ִאין אּון    

 ִדי ָוואס ְׁשָטאט ַגאְנֶצע ֶדער פּון ְׁשִטיֶּבער ַאֶלע ּכֹוֵלל

 . ל"ַּכּנַ ' ְוכּו ּכֹוֵלל ִאיז ְׁשָטאט

 ָוואס ֶמעְנְטׁש ַא  ַפאְרַהאְנְדן ִאיז ְׁשטּוּב ֶדער ִאין ָדאְרט אּון     

' ְוכּו ּכֹוֵלל ִאיז ְׁשטּוּב ִדי ָוואס, ְׁשטּוּב ִדי ָגאר ּכֹוֵלל ִאיז ֶער

 . ל"ַּכּנַ 

 ָגאר ַמאְכט ֶער ָוואס ֵאייֶנער ַפאְרַהאְנְדן ִאיז ָדאְרט אּון     

 .ְמִדיָנה ַגאְנֶצער ֶדער פּון ַקאָטאֶוועס ֶדעם אּון ֵליָצנּות ָדאס

 
י ָהאט ֶדעְרֵצייְלט ה ָוואס ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרּבִ ~ ִדי ֶזעְקְסֶטע ַמֲעֶשׂ
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 אּון. ֶגעְלד ַאַסאְך ֵזייֶער ִגינּוֶמען ִזיְך ִמיט ָחָכם ֶדער ָהאט    

 ָדאְרט ִמיַמאְכט ַאז ִגיֶזעְהן ֶער ָהאט. ִגיַגאְנֶגען ַאִהין ִאיז

  ַקאָטאֶוועס אּון ִגיְׁשֶּפעט ִאיְרֵליי ַּכָמה

 ְמִדיָנה ִדי ַאז ַקאָטאֶוועס ֶדעם ִאין ַפאְרְׁשַטאֶנען ֶער הָאט    

 ָהאט ֶער ָוואִרין (ִליְגן ְדהיינּו) ְׁשָקִרים ִמיט פּול דֹוְרְך ִאיז

 ִאין ֶמעְנְטְׁשן ִמַנאְרט ַאזֹוי ִווי. ִגיְׁשֶּפעט ִמַמאְכט ַאז ִגיֶזעְהן

 . ּוַמָּתן ַמָשא

 אּון. ַמאִניְסְטַראט ִאין ָלאִדין ִזיְך קּוְמט ֶער ַאזֹוי ִווי אּון    

 צּום ֶער ֵגייט. ׁשֹוַחד ֶנעֶמען ֵזיי אּון. ִליְגן דֹוְרְך ִאיז ָדאְרט

 ֵזיי אּון. ִליְגן ָגאר אֹויְך ִאיז ָדאְרט אּון. ָסאְנד ֶהעֶכעִרין

 ָאן. ַקאָטאֶוועס אֹויף ִגיְׁשֶּפעט ִגיַמאְכט ַאְלץ ָהאִּבין

 . ַזאִכין ַאֶלע ִדי פּון ְׁשֶטעִלין

 ִדי ַאז ַקאָטאֶוועס ֶדעם ִאין ַפאְרְׁשַטאֶנען ָחָכם ֶדער ָהאט     

 ֵקיין ָגאר ֶסע אּון ַרָמאּות ִמיט אּון ִליְגן ִמיט פּול ִאיז ְמִדיָנה

 . ְמִדיָנה ֶדער ִאין ִניט ֶאֶמת ׁשּום

 אּון. ְמִדיָנה ֶדער ִאין ִגיַהאְנְדְלט ָהאט אּון ִגיַגאְנֶגען ֶער ִאיז     

 ֶער ִאיז. ּוַמָּתן ַמָשא ֶדעם ִאין ַנאִרין ִגיָלאְזט ִזיְך ָהאט

 ַאֶלע ֶזעֶנען ֵזיי אּון. ָסאְנִדיס ִדי ַפאר ָלאִדין ִזיְך ִגיַגאְנֶגען

 ִגיֶגעְּבן ֵזיי ֶער ָהאט ַהייְנט. ׁשֹוַחד ֶנעֶמען אּון ִליְגן ִמיט פּול

 ִגיַגאְנֶגען ֶער ִאיז. ִגיֶקעְנט ִניט ִאים ֵזיי ָהאְּבן ָמאְרְגן. ׁשֹוַחד

 . ִליְגן ִמיט פּול אֹויְך ִאיז ָדאְרט אּון ָסאְנד ֶהעֶכעִרין ֵאיין צּו

 אֹויְך ִאיז ָדאְרט אּון. ֶסעַנאט ֶדעם ַפאר ִגיקּוֶמען ִאיז ֶער ִּביז    

 .ַאֵליין ֶמֶלְך צּום ִגיקּוֶמען ִאיז ֶער ִּביז. ׁשֹוַחד אּון ִליְגן דּוְרְך

 אּון ִגירּוְפן ָאן ִזיְך ֶער ָהאט .ֶמֶלְך צּום ִגיקּוֶמען ִאיז ֶער ַאז    

 ִאיז ְמִדיָנה ִדי. ֶמֶלְך ַא  ִּביְסטּו ֶוועֶמען ִאיֶּבער. ִגיָזאְגט ָהאט

 ִאין ִּביז ָאְנֵהייּב ֶדעם פּון. דֹוְרְך ִליְגן ִמיט פּול ַגאְנְצן ִאין דּוְך

 . ָדא ִניט ֶאֶמת ׁשּום ֵקיין ִאיר ִאין ִאיז ֶסע אּון. אֹויְסָלאז

 ָדאס ָגאר ֶדעְרֵצייְלן צּו אֹויס ִגיהֹויְּבן ָאן ָהאט אּון    

 . ְמִדיָנה ֶדער פּון ַפאְלְטְׁשֵקייט

 צּו ִזיְך ֶער ָהאט. ֵרייד ַזייֶנע ִגיֶהעְרט ָהאט ֶמֶלְך ֶדער ִווי    

 ַזייֶנע ֶהעִרין ָזאל ֶער. ִפיְרַהאְנג צּום אֹויֶעִרין ַזייֶנע ִגיּבֹויְגן

 . ֵרייד

 ָזאל ֶסע ַאז ִגיֶווען ִוויְנֶדער ְגרֹויס ַא  ֶמֶלְך ֶדעם ַּביי ֶסע ָוואְרן    

 ָדאס ָגאר ִוויְסן ָזאל ֶער ָוואס ֶמעְנְטׁש ַא  ִגיִפיֶנען ִזיְך

 . ְמִדיָנה ֶדער פּון ַפאְלְטְׁשֵקייט

 ֶזעֶנען אּון ֵרייד ַזייֶנע ִגיֶהעְרט ָהאְּבן ְמלּוָכה ָשֵרי ִדי אּון    

 ַאְלץ ֶדעְרְצייְלט ֶער אּון. ִגיֶווען ְּברֹוֶגז ֵזייֶער ִאים אֹויף

 . ְמִדיָנה ֶדער פּון ַפאְלְׁשֵקייט ִדי ַווייֶטער

 ַאז ָזאִגין ִגיֶקעְנט ָוואְלט ֶמען .ָאְנִגירּוְפן ָחָכם ֶדער ִזיְך ָהאט     

 ִווי ַאזֹוי ִליְגן ִליּב ָהאט ֶער ַאז ֵזיי ִווי ַאזֹוי אֹויְך ִאיז ֶמֶלְך ֶדער

 דּו ַאזֹוי ִווי ֶמען ֶזעְהט ַדאֶנעט פּון ַאְדַרָּבא ָנאר. ְמִדיָנה ִדי

  ֶאֶמת ִאיׁש ֵאיין ִּביְסט

 ִניט ָקאְנְסט דּו ַמְחַמת ֵזיי פּון ַווייט ִּביְסטּו ֶדעִרִאיֶּבער אּון    

 . ְמִדיָנה ֶדער פּון ֶׁשֶקר ֶדעם ַזיין סֹוֵבל

 אּון. לֹויִּבין צּו ֵזייֶער ֵזייֶער ֶמֶלְך ֶדעם ָאְנִגיהֹויְּבן ָהאט אּון     

 ָעָניו ְגרֹויֶסער ַא  ֵזייֶער ִגיֶווען ִאיז ֶער ַמְחַמת ֶמֶלְך ֶדער

 . ַעְנוּוְתנּותֹו ָׁשם ְגדּוָלתֹו ּוִבְמקֹום

 ֶמער ָוואס ַאז. ָעָניו ֵאיין פּון ְׁשֵטייֶגער ֶדער ִאיז ַאזֹוי ָוואִרין    

 ְקֶלעֶנער ַאְלץ ֶער ֶוועְרט. ִאים ִמְגֵרייְסט אּון ִאים ִמלֹויְּבט

 . ַאְלץ ָעָניו ֶמער אּון ִזיְך ַּביי

 ִגיְגֵרייְסט אּון ִגילֹויְּבט ֵזייֶער ָהאט ָחָכם ֶדער ַמְחַמת אּון    

 . ֶמֶלְך ֶדעם

 ֵזייֶער ִאין אּון ֲעָנָוה ְגרֹויס ִאין ִגיקּוֶמען ַאַריין ֶמֶלְך ֶדער ִאיז   

 . ִניְׁשט ָגאר ִגיָוואִרין ִאיז ֶער ִּביז. ַאַריין ְקֵלייְנֵקייט

 ָוואְרף ַא  ָהאט אּון ַהאְלִטין ַאיין ִגיָקאְנט ִניְׁשט ִזיְך ֶער ָהאט    

 ִאיז ֶווער. ָחָכם ֶדעם ֶזעְהן ָזאל ֶער. ִפיְרַהאְנג ֶדעם ִגיָטאן

 . ַאְלץ ָדאס ַפאְרְׁשֵטייט אּון ֵווייְסט ֶער ָוואס ָדאס

 ָהאט. ֶמֶלְך ֶדעם פּון ָּפִנים ָדאס ִגיָוואִרין ַאְנְּפֶלעְקט ִאיז     

 . ַּפאְטֶרעט ַזיין ָאְּפִגיָמאְלט ֶער ָהאט ִגיֶזעְהן ָחָכם ֶדער ִאים

 .ֶמֶלְך צּום ִגיְּבַראְכט ָהאט אּון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. ָחָכם ַא  ִגיַהאט ָהאט ֶמֶלְך ֶדער ֶמֶלְך ַא  ִגיֶווען ִאיז ַאָמאל ַמֲעֶשה

 : ָחָכם צּום ִגירּוְפן ָאן ֶמֶלְך ֶדער ִזיְך ָהאט

 ַאז. ִזיְך ַחְתִמעּת ֶער ָוואס. ֶמֶלְך ַא  ַהאְנִדין ַפאר ֶסע ַּבֲאֶשר    

 .ָעָניו ֵאיין אּון ֶאֶמת ִאיׁש ֵאיין אּון ִגּבֹור ְגרֹויֶסער ַא  ִאיז ֶער

  (ִניְשט ִזיְך פּון ַהאְלט אּון ֶמעְנׁש ֶאֶמִתיר ֵאיין ְּכלֹוֶמר)

 ַארּום ָוואִרין. ִגּבֹור ְגרֹויֶסער ַא  ִאיז ֶער ַאז .ִאיְך ֵוויס ִגּבֹור ַא     

 ַחִיל ְׁשֵטייט. ַים ֶדעם אֹויף אּון. ַים ֶדער ֵגייט ְמִדיָנה ַזיין

 אּון. ְטֶרעִטין צּו ִניט ָלאְזן אּון הֹויְרַמאִטיס ִמיט ִׁשיִפין אֹויף

 זּוְמּפ ְגרֹויֶסער ַא  ַהאְנְדן ַפאר ִאיז. ִאיֶנעֵוויִניק ַים ֶדעם פּון

 ָנאר ָדא ִניט ֶמער ָדאְרֶטען ִאיז ֶסע ָוואס. ְמִדיָנה ֶדער ַארּום

 ֵאיין ָנאר ֵגיין ִניט ָדאְרט ֶקאן ֶסע ָוואס. ֶוועִגיל ְקֵליין ַא 

 , ֶמעְנׁש

 ֵאייֶנער ַאז אּון. הֹוְרַמאִטין אֹויְך ְׁשֵטייֶען ָדאְרִטין אּון     

. הֹוְרַמאִטיס ִדי ִמיט ֶמען ִׁשיְסט ַהאְלִטין ִמְלָחָמה קּוְמט

 . ְטֶרעִטין צּו ִניט ַאִהין ֶמען ָקאן

 ֶאֶמת ִאיׁש ֵאיין ִאיז ֶער ַאז ִזיְך ט'ַחְתִמי ֶער ָוואס ָדאס ָנאר     

 ָזאְלְסט דּו ַאז ִוויל ִאיְך אּון. ִניט ִאיְך ֵווייס ָדאס .ָעָניו ֵאיין אּון

 ֶדער ָוואִרין. ֶמֶלְך ֶדעם פּון ַּפאְטֶרעט ֶדעם ְּבֶרעְנֶגען ִמיט

 אּון. ְמָלִכים ַאֶלע פּון ָפאְטֶרעִטין ַאֶלע ִגיַהאט ָהאט ֶמֶלְך

 ַאזֹוי ִזיְך ָהאט ֶער ָוואס ְדַהיינּו) ֶמֶלְך ֶדעם פּון ָפאְטֶרעט ֶדער

 . ֶמֶלְך ׁשּום ֵקיין ַּביי ִגיפּוֶנען ִניט ִזיְך ָהאט (ל"ַּכּנַ  ט'ִגיַחְתִמי

 ֶער ָוואִרין. ֶמעְנֶׁשען פּון ָּבאְרִגין ַפאר ִאיז ֶמֶלְך ֶדער ָוואִרין    

 פּון ַלייט ִדי פּון ַווייט ִאיז ֶער אּון. ִפיְרַהאְנג ַא  אּוְנֶטער ִזיְצט

 .ְמִדיָנה ַזיין

 ִזיְך ָהאט. ַאַריין ְמִדיָנה ֶדער ִאין ִגיַגאְנֶגען ָחָכם ֶדער ִאיז    

 פּון ְמהּות ֶדעם ִוויִסין ַּבאַדאְרף ֶער. ִגיֶווען ְמַייֵׁשב ָחָכם ֶדער

 ִפיְרט ְמִדיָנה ִדי ַאזֹוי ִווי ְמִדיָנה ֶדער פּון ַזאְך ִדי ְּכלֹוֶמר) ְמִדיָנה ֶדער

  (ִזיְך

. ְמִדיָנה ֶדער פּון ְמהּות ֶדעם ִוויְסן ֶער ָקאן ָוואס דֹוְרְך אּון     

 ַאז ָוואְרן. ְמִדיָנה ֶדער פּון ַקאָטאֶוועס ֶדעם ָדאְרְך

 ַקאָטאֶוועס ֶדעם ִוויְסן ֶמען מּוז. ַזאְך ַא  ִוויְסן ִמיַּבאַדאְרף

 . ַזאְך ֶדער פּון

 ַפאר ֶסע. ַקאָטאֶוועס ִאיְרֵליי ַּכָמה ַהאְנְדן ַפאר ֶסע ָוואְרן      

 . ֵרייד ַזייֶנע ִמיט ְטֶרעְפן ֶיעֶנעם ַטאֶקע ִוויל ֵאייֶנער ַהאְנְדן

 ְטַרייּב ִאיְך ִאים ֶער ָזאְגט. ַארּום ִזיְך קּוְקט ֶיעֶנער ַאז אּון   

  ַקאָטאֶוועס

' ְוכּו ִזיִקים ַהּיֹוֶרה ְּכִמְתַלְהֵלַּה  ָּפסּוק ִאין ְׁשֵטייט ֶסע ִווי ַאזֹוי    

 ִאין ַפייְלן ִׁשיְסט ֵאייֶנער ִווי ַאזֹוי ְּכלֹוֶמר) ָאִני ְמַצֵחק ֲהֹלא ְוָאַמר

 ( ַקאָטאִוועס ְטַרייּב ִאיְך ָזאְגט ֶער אּון. ַאַריין ַהאְרְצן

 ַטאֶקע ֵמייְנט ֶער ָוואס ֵאייֶנער ַהאְנְדן ַפאר ִאיז ַאזֹוי אּון    

 ַאְנֶדעְרן ֶדעם ַמִזיק ָפאְרט ִאיז ֶער אּון. ַקאָטאֶוועס אֹויף

 . ֵרייד ַזייֶנע ִמיט

 אּון. ַקאָטאֶוועס ִאיְרֵליי ַּכָמה ַהאְנְדן ַפאר ִאיז ַאזֹוי אּון     

 ְמִדיָנה ִדי ָוואס ְמִדיָנה ֵאיין ְמִדינֹות ַאֶלע ִאין ַפאְרַהאְנְדן ֶסע

 ֶדער אּון ִעיָקר ֶדער ִאיז ְמִדיָנה ִדי ְּכלֹוֶמר). ְמִדינֹות ַאֶלע ּכֹוֵלל ִאיז

  (ְמִדינֹות ַאֶלע פּון ְּכַלל

 ִדי ָוואס ְׁשָטאט ַא  ַהאְנְדן ַפאר ִאיז ְמִדיָנה ֶדער ִאין אּון     

 ִזי ָוואס ְמִדיָנה ֶדער ָגאר פּון ְׁשֶטעט ַאֶלע ּכֹוֵלל ִאיז ְׁשָטאט

 . ְמִדינֹות ַאֶלע ּכֹוֵלל ִאיז

 ִאיז ִזי ָוואס ְׁשטּוּב ֵאיין ַפאְרַהאְנְדן ִאיז ְׁשָטאט ֶדער ִאין אּון    

 ִדי ָוואס ְׁשָטאט ַגאְנֶצע ֶדער פּון ְׁשִטיֶּבער ַאֶלע ּכֹוֵלל

 . ל"ַּכּנַ ' ְוכּו ּכֹוֵלל ִאיז ְׁשָטאט

 ָוואס ֶמעְנְטׁש ַא  ַפאְרַהאְנְדן ִאיז ְׁשטּוּב ֶדער ִאין ָדאְרט אּון     

' ְוכּו ּכֹוֵלל ִאיז ְׁשטּוּב ִדי ָוואס, ְׁשטּוּב ִדי ָגאר ּכֹוֵלל ִאיז ֶער

 . ל"ַּכּנַ 

 ָגאר ַמאְכט ֶער ָוואס ֵאייֶנער ַפאְרַהאְנְדן ִאיז ָדאְרט אּון     

 .ְמִדיָנה ַגאְנֶצער ֶדער פּון ַקאָטאֶוועס ֶדעם אּון ֵליָצנּות ָדאס

הדפסת הגליון והפצת הגליון לזכות 
אברהם בן חי' רחל להינצל מהצבא 
השמד ולזכות לחיים טובים ארוכים 

ולשלום, אמן
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וואס איז שבת נחמו?!
ֶדער ַׁשָּבת ֶוועְרט ָאְנֶגערּוְפן ַׁשָּבת ַנֲחמּו, ַווייל ִאין 
ִדי ַהְפָטָרה פּון ִדי ָוואְך ֵהייְּבט ָאן ֶדער ָנִביא – ִמיט 
ֶדעם ַּבאֶפעל פּון אֹויֶּבעְרשְְׁטן - ִדי ֶוועְרֶטער "ַנֲחמּו 
אֹויף  ָּפסּוק  ֶדעם  ְמָפֵרׁש  ִאיז  ָנָתן  ר'  ַעִּמי".  ַנֲחמּו 
ֵאיין  ַאָראְּפְּבֶרעְנֶגען  ֶוועְלן  ִמיר  אֹוַפִּנים,  ֶעְטִליֶכע 
ֶוועג. ֶדער אֹויֶּבעְרְׁשֶטער ֶּבעט ִזיְך צּו ִדי ִאיְדן "ַנֲחמּו 
ַנֲחמּו ַעִּמי" ַמיין ַטייֶער ָפאְלק ִאיְך ֶּבעט פּון ֶיעְדן 

ַּבאזּוְנֶדער: "ְטֵרייְסט ַדיין ַחֶבר, ַדייֶנע ְפַרייְנד

ֶעְנק  ֲחֵבִרים אֹויף צּוִריק  ִדי  ָזאְלן  ַאזֹוי אֹויְך   אּון 
ַּבאקּוֶמען  ַדאְרף  ֵאייֶנער  ֶיעֶדע  ַווייל  ְטֵרייְסְטן, 
ִדיֶנען  צּו  ַאזֹוי  ִווי  ַּדַעת  אּון  ֵעצֹות  ַחֶבר  ַזיין  פּון 
ִאיד  ֶיעֶדער  ַדאְרף  אֹויְך  ַאזֹוי  אֹויֶּבעְרשְְׁטן,  ֶדעם 
ַאַרייְנַׁשייֶנען ִאין ַזייֶנע ֲחֵבִרים ִוויַאזֹוי צּו ִדיֶנען ֶדעם 
ַּבאֶׁשעֶפער ִמיט ִדי ִלּמּוִדים ָוואס ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי 

ָהאט אּוְנז ֶגעֶלעְרְנט.

ַׁשָּבת ַנֲחמּו ִאיז ֶגעֶווען ֵאייֶנע פּון ִדי ְדַריי ַׁשָּבִתים 
ֵהייִליְגן  צּום  צּונֹויְפקּוֶמען  ִזיְך  ְפֶלעְגט  ֶמען  ֶווען 
ֶרִּבי'ְנס  פּון  ַנֲחמּו  ַׁשָּבת  ַׁשָּבת  ֶלעְצְטן  ֶדעם  ֶרִּבי'ן. 
ֶלעְּבן, ֶזעֶנען ִדי ַּתְלִמיִדים ֶגעקּוֶמען צּום ֶרִּבי'ן, ֶדער 
ָדאס  אּוַמאן,  ִאין  ֶגעוואֹויְנט  ַדאן  ׁשֹוין  ָהאט  ֶרִּבי 
ִהְסַּתְּלקּות,  ַזיין  ֵאייֶדער  ֳחָדִׁשים  ְצֵוויי  ֶגעֶווען  ִאיז 
ְפַרייָטאג  ְׁשַוואְך.  ָגאר  ֶגעֶווען  ׁשֹוין  ִאיז  ֶרִּבי  ֶדער 
ֶגעַמאְכט  ֶרִּבי ָהאט  ָוואס ֶדער  ָנאְכֶדעם  צּוַנאְכְטס 
ְׁשַוואְכֵקייט:  ְגרֹויס  ִמיט  ֶגעָזאְגט  ֶער  ָהאט  ִקּדּוׁש, 
ִּבין  ִאיְך  ִמיר?  צּו  ֶגעקּוֶמען  ִאיר  ֶזעְנט  "ַפאְרָוואס 
ִאיְך  אּון  ִניְׁשט  ֵווייס  ִאיְך  ְּפָראְסִטיק!  ַא  ִאיְצֶטער 
ַמְמִׁשיְך  ֶרִּבי  ֶדער  ָהאט  ַאזֹוי  ָגאְרִניְׁשט!"  ֶגעֶדעְנק 
ֶגעֶווען ִמיט ָנאְך ַאֶזעְלֶכע ֵרייד אּון ִאיז ַאַריין ִאין ַאן 

ִאיְנֶטעְרַסאְנֶטע ְׁשמּוֶעס.

ִווי ְס'ִאיז ַּבאַקאְנט ַאז ֶדער ִחיּות ָוואס ַא ֶמעְנְטׁש ָהאט 
ִאיז ָנאר פּון ִדי ּתֹוָרה, ָאֶּבער ֶיעֶדער ֶמעְנְטׁש ָהאט 
ַצייְטן ֶווען ֶער ֶקען ִניְׁשט ֶלעְרֶנען, ֶער ַדאְרף 
ִזיְך ָאְּפרּוֶען צּו ֶעְסן, ְׁשָלאְפן, ַּפְרָנָסה אּון 
ִוויַאזֹוי  ֶגעְּברֹויְכן,  ְּפִריַוואֶטע  ָנאְך 
ֶקען ֶדעָמאְלְטס ֶדער ֶמעְנְטׁש 
ָהאְּבן ִחיּות – ַא ֶלעְּבְנס 
ֶער  אֹויּב   - ְקַראְפט 

ִאיז ֶדעָמאְלט ָאְּפֶגעֵטייְלט פּון ִדי ּתֹוָרה? ַאזֹוי אֹויְך 
ֶווען  ִדי ּדֹור  ִּביז  ִדי ַאֶלע ּדֹורֹות פּון ָאָדם ָהִראׁשֹון 
ְמ'ָהאט ַּבאקּוֶמען ִדי ּתֹוָרה ִוויַאזֹוי ָהאְּבן ֵזיי ֶגעֶלעְּבט? 
)ּתֹוָרה ע"ח  ַּבֲאִריכּות  ַמְסִּביר  ָדאְרט  ִאיז  ֶרִּבי  ֶדער 

ִּתְנָיָנא( ַא ִּתירּוץ. 

ִאיְנִמיְטן ִדי ְׁשמּוֶעס ָהאט ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ֶגעֶגעְּבן 
ִּגיַוואְלד   " ַהאְרץ:  פּון  ִטיֶפעִניׁש  פּון  ֶגעְׁשֵריי  ַא 
ָגאְרִניְׁשט  ִאיז  ִיאּוׁש  ַקיין  ְמַייֵאׁש,  ִניְׁשט  ַאייְך  ַזייט 
ָדאס  ֶגעָזאְגט  ָהאט  ֶרִּבי  ֶדער  ֶווען  ַפאְרַהאְנִדין!" 
אֹויְסֶגעצֹויְגן  ֵזייֶער  ָדאס  ֶער  ָהאט  ִּגיַוואְלד,  ָוואְרט 
אֹויְסצּוְׁשַרייֶען ַפאר אּוְנז ַאֶלע אּון אֹויף ִדי ְׁשֶּפעֶטעֶרע 

ּדֹורֹות ַאז ֶמען ָטאר ִזיְך ִניְׁשט ְמַייֵאׁש ַזיין!

ִווי ִאין ֶדעם ַצייט ָוואס ִמיר  ַטייֶעֶרע ִקיְנֶדער ַאזֹוי 
ְׁשֵטייֶען ֶיעְצט ֵווייְסט ֶמען ִניְׁשט ְקָלאר ָוואס אּון ִווי 
ַאזֹוי ֶעס ֶוועט ַזיין ִמיְט'ן ֶרִּבי'ְנס רֹאׁש ַהָּׁשָנה, ַדאְרף 
ֶמען ִוויְסן ַאז ֶמען ָטאר ִזיְך ִניְׁשט ְמַייֵאׁש ַזיין, ֶדער 
אֹויֶּבעְרְׁשֶטער ַוואְרט אֹויף ִדי ְּתִפּלֹות פּון ִאיִדיֶׁשע 
ִקיְנֶדער אּון ְגלּוְסט ֵזייֶער צּוֶהעְרן ָדאס קֹול פּון ִדי 

ִּתינֹוקֹות ֶׁשל ֵּבית ַרָּבן.

ֶעס ְׁשֵטייט ַטאֶקע ִאין ֶהְמֵׁשְך פּון ִדי ַהְפָטָרה "ַהּנֹוֵתן 
רֹוְזִנים ְלָאִין ׁשְֹפֵטי ֶאֶרץ ַּכּתֹהּו ָעָׂשה )ְיַׁשְעָיהּו מ, כג( – 
ֶדער אֹויֶּבעְרְׁשֶטער ֶקען ַמאְכן פּון ַאֶלע ְּפֶרעִזיֶדעְנְטן 
ִמיט  ָגאְרִניְׁשט  ַהאְרן  אּון  ָׂשִרים  ְגרֹויֶסע  ַאֶלע  אּון 

ִניְׁשט.

ַטייֶעֶרע ִקיְנֶדער! ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָהאט ֶגעָזאְגט: 
ֶוועְלט  ֶוועְלט  ַגאְנֶצע  ִדי  ָנאר  ֶעְנק,  ָנאר  "ִניְׁשט 
ַא  ָהאְּבן  ִמיר  ַהָּׁשָנה",  ַמיין רֹאׁש  ִאין  ֶגעָוואְנְדן  ִאיז 
ֶרִּבי'ן  ְגרֹויְסן  ַאַזא  ָהאְּבן  ִמיר  ַאז  ְזִכָּיה  ֶגעַוואְלִדיֶגע 
ָוואס ֶגעְּבט אּוְנז פּול ִחיּות אּון ֵעצֹות ִאין ֲעבֹוַדת ה', 

ַאְׁשֵרינּו ֶׁשָּזִכינּו ְלִהְתָקֵרב ְלַרֵּבנּו.

ַאְׁשֵרינּו ָוואס ֶיעֶדער פּון אּוְנז ַּבאזּוְנֶדער ָהאט ׁשֹוין 
זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ַאֶזעְלֶכע גּוֶטע ַמָּתנֹות פּוֶנעם ֶרִּבי'ן, 
צּוֶקעְרִדיֶגע  ִדי  ִהְתּבֹוְדדּות,  פּון  ַמָּתָנה  ֵׁשייֶנע  ַאַזא 
ֵעָצה פּון זּוְכן אּוְנֶזעֶרע "ְנקּודֹות טֹובֹות" אּון פּון "ַּבָּצר 
ִהְרַחְבָּת ִלי". ִמיר ָהאְּבן ׁשֹוין זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ַאזֹויִפיל 
רֹאׁש ַהָׁשָנה'ס ִאין אּוַמאן ִמיט ִדי ַאֶלע ִּתּקּוִנים ָוואס 

ֶדער ֶרִּבי ֶקען ֶגעְּבן ָנאר ִאין ֶדעם ֵהייִליְגן ָטאג.

ֶיעְצט ַוואְרט ֶמען פּון אּוְנז ִמיר ָזאְלן ֶּבעְנֶקען, ֶוועְלן 
ַזיין צּו אּוְנֶזער  ִמְתַּפֵּלל  ֱאמּוָנה אּון  ִמיט  ָהאְפן  אּון 
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 אויף סיפורי מעשיות בחינה

 א מלך עניו –די זעקסטע מעשה 

  ווווייאאזזוויי  ההאאטט  זזייךך  דדעערר  ממללךך  גגעע''חחתתממ''עעטט?? ..אא
 אז ער איז א גרויסער גבור 
 אז ער איז א גרויסער גבור און א איש אמת און א עניו 
  אז ער איז א גרויסער גבור און א איש אמת און א

 עושר
חחתתייממהה  ההאאטט  דדעערר  ממללךך  גגעעזזאאגגטט  פפאארר  דדעעםם  וווועעללככעע  זזאאךך  פפווןן  דדיי   ..בב

  חחככםם  אאזז  עערר  ווווייייססטט  עעסס  ננייששטט??
 אז ער איז א איש אמת און א עניו 
  אז ער איז א גרויסער גבורא 
 אז ער איז א איש אמת 

  וווואאסס  בבעעטט  דדעערר  ממללךך  פפווןן  דדעעםם  חחככםם,,  עערר  זזאאלל  אאייםם  בבררעעננגגעעןן?? ..גג
 א בריוו פון דעם מלך 
  דעם פאטרעט פון דעם מלך 
 מלך איינע פון די שרים פון דעם 

  ההאאטט  דדעערר  ממללךך  גגעעההאאטט  דדעעםם  פפאאטטררעעטט  פפווןן  אאללעע  ממללככייםם?? ..דד
 ער האט געהאט אלע פאטרעטן 
 ער האט נישט געהאט קיין איין פטרעט 
  ער האט געהאט אלע פאטרעטן חוץ פון דעם

פאטרעט פון דער מלך וואס האט זיך אזוי 
 גע'חתמ'עט

  וווואאסס  אאייזז  ממייטט  דדעעםם  ממללךך?? ..הה
 ער זיצט אונטער א פארהאנג 
  די לייט פון זיין מדינהער איז ווייט פון 
 ביידע תשובות זענען ריכטיג 

  דדווררךך  וווואאסס  קקעעןן  דדעערר  חחככםם  ווווייססןן  דדיי  ממההוותת  פפווןן  דדיי  ממדדייננהה?? ..וו
 דורך די קאטאוועס פון דער מדינה 
 דורך די שרים פון די מדינה 
 ביידע תשובות זענען ריכטיג 

  וווואאסס  ההאאטט  דדעערר  חחככםם  גגעעננווממעעןן  ממייטט  זזייךך?? ..זז
 א משרת 
 זייער אסאך געלט 
 מלכים די פאטרעט פון אלע 

  וווואאסס  ההאאטט  דדעערר  חחככםם  פפאאררששטטאאננעעןן  אאווייףף  ייעעננעע  ממדדייננהה?? ..חח
 אז די מדינה איז פול מיט גאוה 
 אז די מדינה איז פול מיט צדיקים 
 אז די מדינה איז פיל מיט שקרים 

  וווואאסס  ההאאטט  עערר  גגעעזזעעןן  בביייי  דדיי  גגעעששפפעעטט?? ..טט
 וויאזוי מנארט מענטשן אין משא ומתן 

  ווי די מאניסטראט און אויך די העכרע סאנד איז דורך
 ליגן 

 ביידע תשובות זענען ריכטיג 
  וווואאסס  ההאאטט  דדעערר  חחככםם  גגעעטטווןן  אאייןן  דדעערר  ממדדייננהה?? ..יי

 ער האט זיי גע'מוס'רט 
 ער האט געהאנדלט און זיך געלאזט נארן 
 ער האט געהאנדלט און זיך נישט געלאזט נארן 

  וווואאוו  אאייזז  דדעערר  חחככםם  אאננגגעעקקווממעעןן  בבייייםם  ססווףף?? ..ייאא
 די סאנדיס צו 
 צו דער משנה למלך 
 צום מלך אליין 

  וווואאסס  ההאאטט  דדעערר  חחככםם  פפאאררצצייייללטט  פפאארר  דדעעםם  ממללךך ..ייבב
 די פאלשקייט פון די מדינה 
 די גאוה פון די מדינה 
 די אמת פון די מדינה 

וווואאסס  ההאאטט  דדעערר  ממללךך  גגעעטטווןן  וווועעןן  דדעערר  חחככםם  ההאאטט  דדאאסס   ..ייגג
  גגעעזזאאגגטט??

 גארנישט 
 האט זיך צוגעבויגן זיינע אויערן צום פארהאנג ער 
 ט גלייך אראפ געווארפן דעם פארהאנג צו זען ער הא

 דעם חכם
זזעעננעעןן  דדיי  ששרריי  ממללווככהה  גגעעוווועעןן  בבררווגגזז  אאווייפפןן  חחככםם  וווועעןן  עערר  ההאאטט   ..יידד

  גגעעררעעדדטט??
 זיי זענען געווען זייער ברוגז 
 זיי זענען געווען אביסל ברוגז 
 זיי האבן זיך געפרייט 

וווואאסס  ההאאטט  דדעערר  חחככםם  גגעעזזאאגגטט  ווווייאאזזוויי  ווווייייססטט  עערר  אאזז  דדעערר  ממללךך   ..טטוו
  ??אאייזז  אא  אאיישש  אאממתת

 ווייל דעריבער איז ער ווייט פון דער מדינה 
 פון די ענטפער וואס דער מלך האט אים געענטפערט 
 ביידע תשובות זענען ריכטיג 

  וווואאסס  ההאאטט  דדעערר  ממללךך  גגעעטטווןן?? ..טטזז
  ער האט געקוקט פון די זייט פון פארהאנג צו זען

 דעם חכם
  ער האט געלייגט נאך א פארהאנג אז דער חכם זאל

 אים נישט זען
 רהאנג ער זאל זען אווארף געטון דעם פ ער האט א

 דעם חכם
  

 מיט פיל הצלחה – .ער זאל זעהן דעם חכם, ווער איז דאס וואס ער ווייסט און פארשטייט דאס אלץ
 

צו ענטפערן די בחינות און אריינגיין אינעם גורל, צו ענטפערן די בחינות און אריינגיין אינעם גורל, 02-5-3333-7202-5-3333-72

1-518-329-91491-518-329-9149  646-518-1095646-518-1095??
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ַטאְטן ַאז ַאֶלע ִאיְדן ָזאְלן ֶקעֶנען ָפאְרן צּום ֵהייִליְגן ִקּבּוץ ִאין אּוַמאן אֹויף רֹאׁש ַהָּׁשָנה הבעל"ט, ֶמען ֶקען ָזאְגן ַאִּביְסל 
ְּתִהִּלים, ִלּקּוֵטי ְּתִפּלֹות, ֵׁשמֹות ַהַּצִּדיִקים ָדאס ַמאְכט ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע ַנַחת רּוַח ַפאְרן אֹויֶּבעְרשְְׁטן.

ֶעס ֶוועְרט ֶגעְּבֶרעְנְגט ִאין ְסָפִרים ַאז מֶֹׁשה ַרֵּבינּו ָהאט ִמְתַּפֵּלל ֶגעֶווען תקט"ו– ִפיְנף הּוְנֶדעְרט ִמיט פּוְפְצן – ְּתִפּלֹות 
צּו ֶקעֶנען ַאַרייְנֵגיין ִאין ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ָהאט ִאים ֶדער אֹויֶּבעְרְׁשֶטער ֶגעָזאְגט:  "ַרב ָלְך ַאל ּתֹוֶסף, ֶגענּוג!" ָטאֶמער 
ָאֶּבער ָוואְלט ַאן ַאְנֶדעֶרע ִאיד ִמְתַּפֵּלל ֶגעֶווען ַפאר מֶֹׁשה ַרֵּבינּו – ֲאִפילּו ַגאְנץ ַא ָּפׁשּוֶטער ִאיד – ָוואְלט ֶדער ִאיד 

ֶגעֶקעְנט ּפֹוֶעְל'ן ַּביים אֹויֶּבעְרשְְׁטן ַאז מֶֹׁשה ַרֵּבינּו ָזאל ָיא ֶקעֶנען ַאַרייְנֵגיין ִאין ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל.

ֶדער אֹויֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ֶעס ָזאל ׁשֹוין ִנְתַּגָּלה ֶוועְרן ִדי ִליְכִטיְגַקייט פּון ִדי ַצִּדיִקים אֹויף ֶדער ַגאְנֶצער ֶוועְלט 
ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ָאֵמן )ליקוה"ל נט"י ו' פ"ח(
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ל, ִאיְך ָפאר צּו ַמאְכן ֶגעְלט!"  רּוּבָ

ָהא! ָדאס ִאיז ׁשֹוין ֶגעֶווען ַפאר ֵזיי ַא 
ַזיין  ַפאְרָלאְזט  ֶער  ַאז  ירּוץ,  ּתִ גּוֶטער 
אר  ּפָ ַא  ַפאר  ֶעְלֶטער  ַאַזא  ִאין  טּוּב  ׁשְ
ער ִקיְנֶדער ֵמייְנט  ל ֶמעג ֶמען!! ָאּבֶ רּוּבָ
ַפאר  ֶגעָפאְרן  ַטאֶקע  ִאיז  ֶער  ַאז  ט  ִניׁשְ
ט ֶגעָפאְרן ַפאְרֶדעם,  ֶגעְלט, ֶער ִאיז ִניׁשְ
ַפאְרֶקעְרט - ֶער ְפֶלעְגט ַפאְרֵטייְלן ַפאר 
ִקיְנֶדער  ַזייֶנע  ָוואס  ֶגעְלט  ַאֶלע  ְצָדָקה 
יְקן  ׁשִ ִאים  ְפֶלעְגן 
אּוַמאן.  פּון 
ט  ֶער ָהאט ִניׁשְ
ט  ְפ ְר א ַד ע ֶג
ן  י י ֵג ְפ י ֹו ר ַא
יף  ׁשִ ַא  אֹויף 
ִזיְצן ָדאְרט  אּון 
ָוואְכן  ֶעְטִליֶכע 
אר  ַאּפָ צּוִליּב 

ָדאַלאר!!

ַפאְרָוואס  ָנאר 
יף  ׁשִ אֹויְפן  ַארֹויף  ַטאֶקע  ֶער  ִאיז 
ֶדעְרָנאְך  אּון  ַלאְנג  ַאזֹוי  ֶגעָפאְרן  אּון 
יז ֶער ִאיז  ֶגענּוֶמען ַא ֶפעְרד אּון ָוואְגן ּבִ

ָאְנֶגעקּוֶמען ַקיין אּוַמאן ?!

י'נס ִצּיּון ִאין  יים ֶרּבִ ֵדי צּו ַזיין ּבַ ָנאר ּכְ
ָנה. אּוַמאן אֹויף רֹאׁש ַהׁשָ

ֶגעְפֶרעְגט  ן  ָהאּבְ ַלייט  אּוְנֶזעֶרע  ֶווען 
ַאַזא  ֶנעְמט  ֶער  וואּו  פּון  ֶאְפַרִים  י  ֶרּבִ
ִמיט  ֶגעָזאְגט  ֶער  ָהאט  ֶנֶפׁש?  ְמִסירּות 
ִליְגן  ן  ַלייּבְ ּבְ ָזאל  "ִאיְך  ָלׁשֹון:  ֶדעם 
ִאיְך  י  ַאּבִ צֹוים(  )ַא  אְרְקן  ּפַ ַא  אּוְנֶטער 

ִדי  אֹויף  ִאיד  ַאְלֶטער  ַאן  ִזיְך  ט  ֶלעּפְ ׁשְ
ֶוועְגן...

ׁשֹוין  ן  ָהאּבְ ֶעְנק  ִקיְנֶדער,  ַטייֶעֶרע 
ֶמעְנְטׁש,  ַאְלְטן  ַאן  ָגאר  ֶגעֶזען  ַאָמאל 
ֵנייְנִציג  אּון  ְצֵוויי  ַא  ָזאְגן,  ָלאִמיר 
ַלאן  ֶיעִריֶגער, ָזאל ָפאְרן אֹויף ַאן ֶעָראּפְ
ֶאְפַרִים  י  ֶרּבִ אס?!  ּבָ ַא  אֹויף  ָאֶדער 
ַא  ֶגעֶווען  ִאיז  ִלי  ַנְפּתָ ר'  פּון  זּון  ֶדער 

ִדי ַאְלֶטער ִאיד ִאין 
ָיאְרן.  ַנייְנִציֶגער 
ֲאִפילּו  ער  ָאּבֶ
ַזייֶנע  ִאין 
ָיאְרן  ֶעְלֶטעֶרע 
ֶער  ְפֶלעְגט 
ָיאְרן  ַאֶלע 
פּון  ָפאְרן 
ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאֶרץ 
אּוַמאן  ַקיין 
רֹאׁש  אֹויף 

ָנה. ַהׁשָ

ַאַזא  ֶגעֶווען  ט  ִניׁשְ ִאיז  ַצייט  ֶיעֶנע  ִאין 
ַאַזא  אֹויף  ָפאְרן  צּו  ַזאְך  ׁשּוֶט'ע  ּפָ

ְנִסיָעה.

ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ִאין  ן  ֶמעְנְטׁשְ ִדי  ְפֶלעְגן 
"ַאַזא  וואּוְנֶדער:  ִמיט  ְפֶרעְגן  ִאים 
ֶאֶרץ  פּון  ַארֹויס  ָפאְרט  ִאיד  ַאְלֶטער 

ָרֵאל?! ַאַזא ַאְלֶטער ִאיד"?! ִיׂשְ

ט ֶגעוואּוְסט ַאז ֶער ָפאְרט  ן ִניׁשְ ֵזיי ָהאּבְ
ָנה, ֶער ָהאט  ַקיין אּוַמאן אֹויף רֹאׁש ַהׁשָ
אר  ּפָ ַא  ַמאְכן  ִוויל  "ִאיְך  ֶגעָזאְגט:  ֵזיי 
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דער   המשך פון זייט 1 
ריינער קוואל

ֵלאמר:  ַהִהיא  ֵעת  ּבָ ה'  ֶאל  ן  ָוֶאְתַחּנַ
ְדֵבקּות  ּבִ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ָצִריְך  ָהָאָדם  ה  ִהּנֵ ּדְ
ַרְך. ַאְך ִאם ִלְפָעִמים ֵיׁש  ם ִיְתּבָ ֵ דֹול ְלַהּשׁ ּגָ
ַאל  ְדֵבקּות  ּבִ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ָיכֹול  ֵאינֹו  ׁשֶ ֵעת, 
ֵאינֹו  ׁשֶ ֵמַאַחר  ָלל,  ּכְ ל  ּלֵ ִמְתּפַ ֵאיִני  יאַמר 
ְדֵבקּות,  ּבִ ל  ּלֵ ּוְלִהְתּפַ ָראּוי  ּכָ ן  ְלַכּוֵ ָיכֹול 
ָאְמרּו  ׁשֶ ּוְכמֹו  ֶלת,  ְמֻקּבֶ ֵאיָנּה  ה  ִפּלָ ְוַהּתְ
ֲחִניָנא  י  ַרּבִ ַעל  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו, 
ל כּו' ָאְמרּו לֹו ְוכּו'  ּלֵ ָהָיה ִמְתּפַ ן ּדֹוָסא ׁשֶ ּבֶ
יֹוֵדַע  ִפי  ּבְ ִתי  ִפּלָ ּתְ גּוָרה  ׁשְ ִאם  ָלֶהם  ָאַמר 

ל ְוִאם ָלאו יֹוֵדַע ְוכּו'  הּוא ְמֻקּבָ ֲאִני ׁשֶ

ְדֵבקּות,  ּבִ ִאם  ָאַמְרנּו,  ׁשֶ ֶרְך  ּדֶ ַעל  ְוֶזהּו 
ִפיו,  ּבְ ה  ּוְמֻרּצָ גּוָרה  ׁשְ ה  ִפּלָ ַהּתְ ֲאַזי  ׁשֶ
לֹום, ְלֵהֶפְך ַאף  ֶלת ְוִאם ָלאו, ַחס ְוׁשָ ְמֻקּבֶ

ל  ּלֵ א ִיְתּפַ ן, ֶאּלָ י ֵכן ַאל יאַמר ָהָאָדם ּכֵ ַעל ּפִ
ְדֵבקּות  ּבִ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ יּוַכל  לא  ְוִאם  ִמיד  ּתָ
ל  ּלֵ ְתּפַ ּיִ ֵעת ׁשֶ י ּבְ ָכל ּכחֹו ּכִ ל ּבְ ּלֵ ָראּוי ִיְתּפַ ּכָ
ִפּלֹות  ַהּתְ ל  ּכָ ַיֲעֶלה  ֲאַזי  ָראּוי,  ּכָ ְדֵבקּות  ּבִ

ָראּוי  ל ּכָ ּלֵ ִהְתּפַ ה ַהִהיא ׁשֶ ִפּלָ ִעם ַהּתְ

ְדֵבקּות  ּבִ ין  ּבֵ ִמיד,  ּתָ ה'  ֶאל  ן  ָוֶאְתַחּנַ ְוֶזה: 
ֵעת ַהִהוא ֵלאמר, ַהְינּו  ְדֵבקּות ּבָ ּלא ּבִ ין ׁשֶ ּבֵ
הּוא  ׁשֶ ְדֵבקּות,  ּבִ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֵעת  ּבְ
ֵעת  ּבָ ְוַהְינּו  ִפי  ּבְ ִתי  ִפּלָ ּתְ גּוָרה  ׁשְ ִחיַנת  ּבְ
ים  ָבִרים ֶנֱאָמִרים ּוְמֻרּצִ ַהּדְ ַהִהוא ֵלאמר, ׁשֶ
ְדֵבקּות, ָאז ַיֲעֶלה  ל ּבִ ּלֵ ְתּפַ ּמִ ִפיו ֵמֲחַמת ׁשֶ ּבְ

"ל:  ּנַ ה ּכַ ל ַעד ַעּתָ ּלֵ ִהְתּפַ ִפּלֹות ׁשֶ ל ַהּתְ ּכָ

)תורה צ"ט(

רֹאׁש  אֹויף  אּוַמאן  ַקיין  ָפאְרן  ָזאל 
ָנה"!! ַהׁשָ

ט  לֹום ִניׁשְ ר ֶוועט ֶער ַחס ְוׁשָ ער ֶאְפׁשָ ָאּבֶ
ִנְפָטר  ֶער  ֶוועט  ָטאֶמער  ן,  ֶדעְרֶלעּבְ

ֶוועְרן ִאיְנִמיְטן ֶוועג?! 

ֶוועְרן  ְגֵרייט צּו  ֶגעֶווען  ִאיז  ֶאְפַרִים  ר' 
אֶעְרִדיְגט ֶעְרֶגעץ וואּו ִאיְנִמיְטן ֶוועג  ּבַ

ָנה. י'ְנס רֹאׁש ַהׁשָ יים ֶרּבִ י צּו ַזיין ּבַ ַאּבִ

ַטייֶעֶרע ִקיְנֶדער ָוואס ַפאְרַלאְנְגט ֶמען 
ִזיְך  ַדאְרְפן  ִקיְנֶדער  ִמיר  אּוְנז?!  פּון 
ן  ַאֶוועְקֶגעּבְ אּון  ְטֶרעְנֶגען  ָאְנׁשְ יְסל  ַאּבִ
ם  ַהׁשֵ ַדאְנְקן  צּו  ָטאג  ַא  ִמינּוט  אר  ַאּפָ
ׁשֹוין  ן  ָהאּבְ ִקיְנֶדער  ַאַסאְך  ַאז  ַרְך  ִיְתּבָ

אֹויף  י'ן  ֶרּבִ יים  ּבַ ַזיין  צּו  ֶגעֶווען  זֹוֶכה 
ן  ָהאּבְ ֶעְלֶטעְרן  אּוְנֶזעֶרע  ָנה,  ַהׁשָ רֹאׁש 
י ָהאט  ׁשֹוין זֹוֶכה ֶגעֶווען, אּון ֶדער ֶרּבִ
ְפֵרייֶען  ִזיְך  ַדאְרף  ֶמען  ַאז  ֶגעָזאְגט 
עְטן  ִמיט ֶדעם ַא ַגאְנץ ָיאר, אּון אֹויְך ּבֶ
ִמיר  ֶגעִפיל  ַא  ִמיט  ְטן  עְרְשׁ אֹויּבֶ ֶדעם 
עֶפער אּון  אׁשֶ ן ֱאמּוָנה ִאין ּבַ ָזאְלן ָהאּבְ
ן ַאז ֶמען  יק אּון ְגֵלייּבְ ֱאמּוָנה ִאיֶנעם ַצּדִ
ִליְכִטיֶגע  ייֶנע  ׁשֵ ַא  צּו  ַזיין  זֹוֶכה  ֶקען 
לֹום  ׁשָ ִמיט  אּוַמאן  ִאין  ָנה  ַהׁשָ רֹאׁש 
ְקרֹויֶנען  ֶקעֶנען  אּון  רּוִאיְגֵקייט  אּון 
י  עֶפער ִמיט ַאֶלע ַאְנׁשֵ אׁשֶ ָדאְרט ֶדעם ּבַ

לֹום. לֹוֵמנּו צּוַזאֶמען ִמיט ַאֲהָבה ְוׁשָ ׁשְ



קינדער  אלע  פאר  איז  מודעה  די 
וויליאמסבורג,  אין  וואוינען  וועלכע 
יואל,  קרית  מאנסי,  פארק,  בארא 
מאונטעינס,  לעיקוואד,  בלומינבערג, 
קרית  מאנטריאל,  סיטי,  דשערזי 
מאנטשעסטער,  לאנדאן,   טאהש, 

אנטווערפן.

ווארט מיט שפאנונג 
אויף נאכפאלגנדע 
פרטים בעזר השם

!
 צו אלע טייערע

ברסלב'ע
 אינגלעך

ווען?וועלכע קינדער?
וואו?

מיטן אויבערשטנ'ס הילף האבן מיר 
א פרייליכע בשורה פאר ענק!

בעזהשי"ת


