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פאר'ן שבת טיש

ארויסגעגעבן דורך מוסדות היכל הקודש ברסלב
יט"א גֶ עזָ אגְ טַ :אז
יבה ְׁשלִ ָ
ֶהענְ טָ .האט ֶדער רֹאׁש יְ ִׁש ָ
ַא ֶמענְ ְטׁש ְק ִריגְ ט זִ יְך ִמיט ֵאיינֶ עם ָּפנִ ים ֶאל ָּפנִ ים,
וערער ִדי ִמלְ ָח ָמהָ ,א ֶּבער
ער ֵהייטִ ,איז ַא ַסאְך ְׁש ֶו ֶ
ָא ֶפענֶ ְ
עּבט זִ יְך ַאן ֵע ָצה ַא ֶקעגְ ן ֶדעם ׂשֹונֵ א ִמיט
ַאז ֶמען גֶ ְ
אּפט ֲא ִפילּו
יח ,יֶ ענֶ ער ַכ ְ
ָח ְכ ָמה ִאיז ֶמען ֶמער ַמ ְצלִ ַ
יסר ָהאט גֶ עטּון,
טּוסטִ ,ווי ִדי ַּבת ֵק ָ
יׁשט ָוואס דּו ְ
נִ ְ
עׁש ִּפילְ ט ִמיט ִאים ְּכ ִאילּו זִ י ִאיז ַמ ְס ִּכים
יטגֶ ְ
זִ י ָהאט ִמ ְ
ער ַווייל ָהאט זִ י ִאים
אּבן ִמיט ִאים ,אּון ֶד ְ
ֲחתּונָ ה צּו ָה ְ
אפן.
עׁש ִּפילְ ט ִמיט ָח ְכ ָמה אּון ִאיז זִ יְך ַאנְ ְטלָ ְ
אֹויסגֶ ְ
ְ

עהֹויּבן ִאין
ְ
יט"א ָהאט ָאנְ גֶ
יבה ְׁשלִ ָ
ֶדער רֹאׁש יְ ִׁש ָ
ער ֵציילְ טַ ,אז ֶעס ִאיז
יער; ֶדער ֶר ִּבי ֶד ְ
קּור ְצן פּון ְפ ִר ֶ
ְ
יט'ן
עווען ִמ ְ
יסר ָוואס ָהאט זִ יְך ְמ ַׁש ֵדְך גֶ ֶ
עווען ַא ַּבת ֵק ָ
גֶ ֶ
ּסֹוחר אּון ָהאט
עקּומען ַא ֶּבן ַה ֵ
ֶ
ֶּבן ֶמלֶ ְך ,אּון ֶעס ִאיז גֶ
ער ֵציילְ ט ֶדער ֶר ִּבי
עמען ַפאר ַא ַווייּבֶ ,ד ְ
עוואלְ ט נֶ ֶ
ִאיר גֶ ָ
עד ֵרייט פּון ִאים ִמיט גְ רֹויס
רֹויסגֶ ְ
ויאזֹוי זִ י ָהאט זִ יְך ַא ְ
ִו ַ
וייטער.
ער ֵציילְ ט ֶדער ֶר ִּבי ַו ֶ
עצט ֶד ְ
ָח ְכ ָמה .יֶ ְ
ַויְ ִהי ַהיּ וֹ ם א ּון ֶעס ִאיז גִ ֶיווען ַא ֶמ ֶל ְךֶ .דער ֶמ ֶל ְך ָהאט
ארט ִאיז ִאים
וארן ָד ְ
אצין אוֹ יף ֶדעם יַ םָ .ו ְ
אל ִ
יאיט ּ ַפ ַ
יבוֹ ִ
זִ יך גִ ּ
יפין
עלן ַמ ֲח ַמת ֶדעם ַא ִויר פ ּון ֶדעם יַ ם א ּון ַמ ְח ַמת ִדי ׁ ִש ִ
יפ ְ
גִ ֶ
יסר ִאיז גִ יגַ אנְ גֶ ען אוֹ יף ֶדעם יַ ם.
אר ִטין .א ּון ִדי ַּבת ֵק ֶ
ייען ָד ְ
גֵ ֶ
אליץ פ ּון ֶדעם ֶמ ֶל ְךֶ .דער
א ּון ִאיז גִ יק ּו ֶמען נָ אהנְ ט צ ּו ֶדעם ּ ַפ ִ
עהן ִווי ִדי ׁ ִשיף גֵ ייט
יטאןָ .האט ֶער גִ יזֶ ְ
ֶמ ֶל ְך ָהאט ַא ְּב ִליק גִ ָ
ארט ֵקיין ֶמענְ ׁ ְשן נִ יט ָדא ָהאט ֶער
ָאן ִר ִיד ְירשׂ א ּון ֶעס ִאיז ָד ְ
ימיינְ ט ֶער ִאיז זִ ְ
ייסין זַ יינֶ ע ֶמענְ ׁ ְשן
יה ִ
יך טוֹ ֶעהָ .האט ֶער גִ ֵ
גִ ֵ
אבין זֵ יי אוֹ ְ
אהנְ ט
עהן .א ּון זִ י ִאיז נָ ְ
יך גִ יזֶ ְ
זֵ יי זָ ְ
אלן ק ּו ִקין ָה ִּ
ְ
ישב גִ ֶיוועןָ .וואס
אליץָ .האט זִ י זִ יך ְמיַ ׁ ֵ
גִ יק ּו ֶמען צ ּו ֶדעם ּ ַפ ִ
ְ
יבין זִ יך א ּום צ ּו
טוֹ יג ִאיר ֶדער ּפ ִ
אליץ .א ּון ָהאט ָאן גִ יהוֹ ִּ
יקט א ּון ֶמ ָהאט זִ י א ּום גִ ֶ
יש ְ
ערט
יק ְ
עריןָ .האט ֶדער ֶמ ֶל ְך גִ ׁ ִ
ֶק ִ
אכט צ ּו זִ ְ
יך ִאין ׁ ְשט ּוב ַא ַריין.
יב ַר ְ
ְק ִריק .א ּון ֶער ָהאט זִ י גִ ְּ
וארן ֶער
וייב ָו ְ
א ּון ֶדער ֶמ ֶל ְך ָהאט נִ יט גִ ַ
יהאט ֵקיין ַו ּ
ָהאט זִ ְ
יך נִ יט גִ ָ
וארן ִדי ָוואס ֶער ָהאט
יביןָ .ו ְ
יקאנְ ט צ ּו ְקלוֹ ִּ
ערט אוֹ ְ
יך.
ואלט א ּון ַאזוֹ י ַפאר ֶק ְ
ואלט ָהאט ִאים נִ יט גִ ָיו ְ
גִ ָיו ְ
יסר ִאיז צ ּו ִאים גִ יק ּו ֶמעןָ .האט זִ י ִאים גִ יזָ אגְ ט.
ִווי ִדי ַּבת ֵק ֶ
וערין ַאז ֶער זָ אל זִ י נִ יט ָאן ִר ִירין ִּביז ֶער
ַאז ֶער זָ אל ִאיר ׁ ְש ֶו ִ
ישוואוֹ ְירן.
עמען ַּכ ִדיןָ .האט ֶער ִאיר גִ ׁ ְ
ֶוועט זִ י נֶ ֶ

>>>

וארט אוֹיף ִדי ַפּ ְר ָשׁה
ַא ָו ְ

זֹוהר
ער ַמאנֶ ען ָדאס וָ ואס ֶדער ַ
מֹוה ָרא"ׁש ְפלֶ עגְ ט ְׁש ֶטענְ ִדיג ֶד ְ
ֲ
ַה ָקדֹוׁש זָ אגְ ט ְ(ׁשלַ ח ַדף קנח) :וֶ וען ּכָ לֵ ב ָהאט גֶ עזֶ ען ַאז מ ֶֹׁשה ַר ֵּבינּו
אטעוֶ ועט
ער ֶ
הֹוׁש ַע ֶּבן נּון ַאז ֶער זָ אל גֶ ַ
עּבן ַא ְּב ָרכָ ה ַפאר יְ ֻ
ָהאט גֶ עגֶ ְ
אקּומען
ֶ
יׁשט ַּב
וערן פּון ִדי ֵע ָצה פּון ִדי ְמ ַרּגְ לִ ים ,אּון ֶער ָהאט נִ ְ
וֶ ְ
"מה ֲע ַבד ּכָ לֵ ב?" וָ ואס ָהאט ּכָ לֵ ב גֶ עטּון וֶ וען ֶער
ַקיין ְּב ָרכָ הָ ,
"א ְׁש ְּת ִמיט ִמּנַ יְ יהּו ,וְ ָא ֵתי
ָהאט גֶ עזֶ ען ַאז ֶער ִאיז ִאין ַא ַסּכָ נָ ה? ִ
לֹותיּה"ֶ ,ער ָהאט זִ יְך ַאוֶ ועק
לְ גַ ֵּבי ִק ְב ַרּיָ יא ַּד ֲא ָב ָהן ,וְ ַצּלֵ י ַּת ָּמן ְצ ֵ
יקים ַקיין
אּפט פּון זֵ יי ,אּון ֶער ִאיז גֶ עגַ אנְ גֶ ען צּו ִק ְב ֵרי ַצ ִד ִ
גֶ עכַ ְ
אּפט צּו ְק ִריגְ ן
ארכַ ְ
וערן ַפ ְ
יׁשט וֶ ְ
ֶח ְברֹוןִ ,מ ְת ַּפלֵ ל זַ יין ַאז ֶער זָ אל נִ ְ
אֹויף מ ֶֹׁשה ַר ֵּבינּו.

הּודה ,א ַֹרח ַא ֲח ָרא
"א ַמר ִר ִּבי יְ ָ
וייטערָ :
זֹוהר וַ ֶ
זָ אגְ ט ֶדער ַ
ּומ ָטא ַעל ִק ְב ֵרי ַּד ֲא ָב ָהן ,וְ ִא ְס ָּתּכַ ן ְּבגַ ְר ֵמיּה,
נָ ִטיל ,וְ ָע ִקים ְׁש ִבילִ יןָ ,
ימן ֵׁש ַׁשי וְ ַתלְ ַמי יְ לִ ֵידי ָה ֲענָ ק" ,וִ וי ַאזֹוי ֶקען
ְּד ָהא ּכְ ִתיב וְ ָׁשם ֲא ִח ָ
זַ יין ַאז ּכָ לֵ ב ִאיז גֶ עגַ אנְ גֶ ען צּו ֶח ְברֹון ִמ ְת ַּפלֵ ל זַ יין ַּביי ִדי ְמ ָע ַרת
אר ְטן ִדי ִריזְ ן
ַה ַּמכְ ֵּפלָ ה ֵאיינֶ ער ַאלֵ ייןִּ ,ב ְׁש ַעת ֶעס זֶ ענֶ ען גֶ עוֶ וען ָד ְ
ערט ֶדער
עהאט פּון זֵ יי? ֶענְ ְט ֶפ ְ
מֹורא גֶ ַ
יׁשט ָ
ֶמענְ ְט ְׁשן; ֶער ָהאט נִ ְ
דֹוח ָקא ,לָ א ִא ְס ָּתּכַ ל ִמ ִדי",
"א ָבל ַמאן ְּד ִאיהּו ְּב ֲ
זֹוהרֲ :
ֵהיילִ יגֶ ער ַ
יׁשטּ" ,כַ ְך ּכָ לֵ ב,
ארנִ ְ
יׁשט אֹויף גָ ְ
קּוקט נִ ְ
וֶ וער ֶעס ִאיז ִאין ַא ָצ ָרה ְ
דֹוח ָקא ,לָ א ִא ְס ָּתּכַ ל ִמ ִדי ,וְ ָא ָתא לְ ַצּלָ ָאה ַעל ִק ְב ֵרי
ְּבגִ ין ְּד ֲהוָ ה ְּב ֲ
יטא ָּדא"ַ ,אזֹוי אֹויְך וֶ וען ּכָ לֵ ב ָהאט גֶ עזֶ ען ַאז
ֲא ָב ָהן ,לְ ִא ְׁש ְּתזָ ָבא ְמ ֵע ָ
יקים
אפן צּו ִק ְב ִרי ַצ ִד ִ
רֹויסע ַסּכָ נָ הִ ,איז ֶער גֶ עלָ ְ
ֶער ִאיז ִאין ַא גְ ֶ
ארט זֶ ענֶ ען
עקּוקט אֹויף ֶדעם ַאז ָד ְ
ְ
יׁשט גֶ
ִמ ְת ַּפלֵ ל זַ ייןֶ ,ער ָהאט נִ ְ
עען ַאז
אר ְפן ִמיר טּון וֶ וען ִמיר זֶ ֶ
ָדא ִדי ְּבנֵ י ַענָ קָ .דאס זֶ עלְ ֶּבע ַד ְ
ויסן ַאז ֶעס ִאיז ַָנאר ָדא ֵאיין
אר ְפן וִ ְ
ִמיר זֶ ענֶ ען ִאין ַא ָצ ָרהִ ,מיר ַד ְ
ער ְׁש ְטן.
ייּב ְ
לֹויפן צּום ֵא ֶ
ֵע ָצה ַ -אנְ ְט ְ

עד ֵרייט פּונֶ עם ֶמלֶ ְך
רֹויסגֶ ְ
וידער ַא ְ
ָדא ָהאט זִ י זִ יְך ִו ֶ
יׁשט ַא ַריינְ ַפאלְ ן ִאין זַ יינֶ ע
ִמיט ָח ְכ ָמהְּ ,כ ֵדי זִ י זָ אל נִ ְ

(ע ָצתֹו ֱאמּונָ ה ַּפ ְר ַשׁת וַ יִ ְק ָרא תשע"ז)
ֲ
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עכטַ .אז ֶער זָ אל נִ יט
ָהאט זִ י ִאים גִ יזָ אגְ טַ .אז ֶעס ִאיז ֶר ְ
ֶע ֶפענֶ ען ִאיר ׁ ִשיף א ּון זָ אל זִ י נִ יט ָאן ִר ִירין .נָ אר ִדי ׁ ִשיף
זָ אל ַאזוֹ י ְש ֵטיין אוֹ יף ֶדעם יַ ם ִּביז ִאין ֶדער ַחת ּונָ הְּ .כ ֵדי ַא ֶלע
אכטְּ .כ ֵדי
יב ַר ְ
אלן זֶ ְ
זָ ְ
עהן ֶדעמ ּו ְלט ִווי ִפיל ְסחוֹ ָרה זִ י ָהאט גִ ְּ
ִמזָ אל נִ יט זָ אגְ ןַ .אז ֶער ָהאט גִ ינ ּו ֶמעןֵ .איין ִא ׁ ָשה פ ּון ֶדעם
ארקָ .האט ֶער ִאיר ַאזוֹ י צ ּו גִ יזָ אגְ ט.
ַמ ְ
יבין צ ּו ַא ֶלע ְמ ִדינוֹ ת ַאז
א ּון ֶדער ֶמ ֶל ְך ָהאט גִ ׁ ְ
יש ִר ִּ
אלין ַא ֶלע ק ּו ֶמען אוֹ יף ֶדער ַחת ּונָ ה .א ּון ָהאט אוֹ יס
זֵ יי זָ ִ
ייסן
יה ְ
אצין פ ּון ִא ִיריט ֶוועגִ ין .א ּון זִ י ָהאט גִ ֵ
אל ִ
יעט ּ ַפ ַ
יבוֹ ֶ
גִ ּ
אלין ִמיט ִאיר
ַאז ִמזָ אל ִאיר ְּב ֶרענְ גֶ ען ֶע ֶלעף ּפאנִ יסַ .אז זֵ יי זָ ִ
יש ְ
יקט ֶע ֶלעף
ייסןָ .האט ֶמען ִאיר גִ ׁ ִ
יה ְ
זַ ייןָ .האט ֶדער ֶמ ֶל ְך גִ ֵ
עכ ֶטער .א ּון ִמ ָהאט אוֹ יס
יסע שְׂ ָררוֹ ת ֶט ְ
ייער גְ רוֹ ֶ
ּפאנִ יס זֵ ֶ
ערין .א ּון זִ י ָהאט
אליץ ַא ַּבאז ּונְ ֶד ִ
יכער ֵאיין ּ ַפ ִ
יט ִל ֶ
יעט ִא ְ
יבוֹ ֶ
גִ ּ
אליץ .א ּון זֵ יי ְפ ֶלעגִ ין זִ ְ
אוֹ ְ
יך צ ּו
ערין ּ ַפ ִ
יהאט ַא ַּבאז ּונְ ֶד ִ
יך גִ ַ
ילין אוֹ יף ְּכ ֵלי ׁ ִשיר.
ִאיר צ ּום הוֹ יף ק ּו ֶמעןְ .פ ֶלעגִ ין זֵ יי ׁ ְש ּ ִפ ִ
אבין זִ ְ
ילט.
יש ּ ִפ ְ
יך ִמיט ִאיר גִ ׁ ְ
א ּון זֵ יי ָה ִּ
ַא ָמאל ָהאט זִ י צ ּו זֵ יי גִ יזָ אגְ ט .זִ י ִוויל ִמיט זֵ יי גֵ יין אוֹ יף
אבין זֵ יי זִ ְ
ארט
יך ָד ְ
ֶדעם יַ ם .זֶ ענֶ ען זֵ יי ִמיט ִאיר גִ יגַ אנְ גֶ ען ָה ִּ
ילטָ .האט זִ י צ ּו זֵ יי גִ יזָ אגְ ט .זִ י ֶוועט זֵ יי ְמ ַכ ֵּבד זַ יין ִמיט
יש ּ ִפ ְ
גִ ׁ ְ
עבן פ ּון ֶדעם ַוויין
ג ּו ִטין ַוויין ָוואס זִ י ָהאטָ .האט זִ י זֵ יי גִ יגֶ ְּ
וארען.
יכוֹ ר גִ ָיו ֶ
ָוואס ִאיז גִ ֶיווען ִאין ֶדער ׁ ִשיף .זֶ ענֶ ען זֵ יי ׁ ִש ּ
יבן ִליגִ יןִ .איז זִ י
יפ ִ
א ּון זֶ ענֶ ען ַאנִ ֶידער גִ ַ
יב ִל ְּ
אלין א ּון זֶ ענֶ ען גִ ְּ
יב ּונְ ְדן ִדי ׁ ִשיף .א ּון ָהאט צ ּו ָלאזְ ט
גִ יגַ אנְ גֶ ען א ּון ָהאט אוֹ יף גִ ּ
וארין ִמיט ֶדער ׁ ִשיף.
יפן גִ ָיו ִ
ייווינְ ְטן א ּון ִאיז ַאנְ ְטלוֹ ְ
ִדי ַל ִ

וערט נֶ ְעלָ םֶ .מען ְק ִריגְ ט זִ יְך
קּומעןֶ ,...מען ֶו ְ
יׁשט ָאנְ ֶ
נִ ְ
וערט נֶ ְעלָ ם ִמיט ָח ְכ ָמה.
יׁשט ָּפנִ ים ֶאל ָּפנִ ים ַָנאר ֶמען ֶו ְ
נִ ְ
עמט
אכט זִ יְך ַאז ַא גַ אנְ ֶצע ִמ ְׁש ָּפ ָחה נֶ ְ
ָּכל ֶׁש ֵּכן ַאז ֶעס ַמ ְ
אכן
אטי"ֶ ,מען גֵ ייט ַמ ְ
"מען גֵ ייט ְמ ַס ֵּדר זַ יין ַט ִ
זִ יְך צּוזַ אם ֶ
אמע,
אטעַ ,מ ֶ
נֹוקם זַ יין ִאין ִדי ַט ֶ
ויאזֹוי זִ יְך ֵ
יטינְ ג ִו ַ
ַא ִמ ִ
יׁשט
"איְך ִוויל נִ ְ
יׁשטִ :
דֹומה; זָ אג זֵ יי נִ ְ
ְׁש ֶווערְׁ ,ש ִוויגֶ ער ְו ַכ ֶ
יטינְ ג אֹויְך
אכן ִדי ִמ ִ
עמאלְ ט ֶוועט ֶמען ַמ ְ
קּומען"ַ ,ווייל ֶד ָ
ֶ
אמיר זֶ ען ֶווען
ייער גּוט ,לָ ִ
"פיין ,זֵ ֶ
אֹויף ִדיר ,זָ אג זֵ ייֵ :
ֶוועט ָדאס זַ יין? וואּו ֶוועט ָדאס זַ יין? ֵפיין ַא ְכט ַאזֵ ייגֶ ער
קּומט ַא ְכט ַאזֵ ייגֶ ער לֶ עׁש
ְ
ִאין יֶ ענֶ עם ְּפלַ אץֶ ,"...עס
עפאֹון ,אּון
עפאֹון אּון ַדיין ַווייּב'ס ֶטעלֶ ָ
אֹויס ַדיין ֶטעלֶ ָ
ועסטּו זֵ יי זָ אגְ ן" :אֹויִ ,איְך
ארגְ ן ֶו ְ
ער ֵהייםָ ,מ ְ
ְּבלַ ייּב ִאינְ ֶד ְ
עווען
עפאֹון ִאיז גֶ ֶ
עסןַ ,מיין ֶטעלֶ ָ
ארגֶ ְ
ָהאּב ִאינְ גַ אנְ ְצן ַפ ְ
אׁשןָ "...דאס ִאיז ֶדער ֶוועגֶ ,מען ְׁש ִּפילְ ט ַא
אֹויסגֶ עלָ ְ
ְ
ְׁש ִּפיל ְּכ ִאילּו ֶמען ִאיז ִמיט יֶ ענֶ עם ,אּון לְ ַמ ֲע ֶׂשה טּוט ֶמען
עווען.
ּבֹוחר גֶ ֶ
ָדאס ָוואס ֶמען ָהאט ֵ
ִדי זֶ עלְ ֶּבע ִאיז ִמיט ִדי ַווייּב; ִדי ַווייּב ִוויל ֵאיין זַ אְך
יׁשטַ ,על ִּפי
וייטע זַ אְךְ ,ק ִריג זִ יְך נִ ְ
אּון דּו ִווילְ ְסט ַא ְצ ֵו ֶ
יׁשט נֹוגֵ ַעֶ ,עס ִאיז ַא ָּד ָבר ֶׁשֹלא
רֹוב ִאיז ָדאס נָ אְך ֲא ִפילּו נִ ְ
יׁשט
ייווי נִ ְ
ועסט ֵס ִ
ייע ָקאְך ,דּו ֶו ְ
ָּבא לְ עֹולָ ם; זִ י ִוויל ַא נֵ ֶ
יׁשט ִדי גֶ עלְ ט,
אסט ָדאְך נִ ְ
ייע ָקאְך ,דּו ָה ְ
עצט ַא נֵ ֶ
אכן יֶ ְ
ַמ ְ
אכן ִדי
קֹודם זֶ עץ זִ יְך ַא ָראּפ ִמיט ִאיר אּון ֵהייּב ָאן צּו ַמ ְ
ֶ
ייעם ָקאְךִ ;...די
צּוׁש ֶטעלְ ן ֶדעם נֵ ֶ
אֹויס ְ
ְ
ויאזֹוי
ְּפלֶ ענֶ ער ִו ַ
אכן
יׁשט פּון ֲחתּונָ ה ַמ ְ
זֶ עלְ ֶּבע ִאיז ַאז ַדיין ַווייּב ַהאלְ ט נִ ְ
יׁשט
ייווי נִ ְ
יׁשט ִמיט ִאיר ֶעס ִאיז ָדאְך ֵס ִ
ִּבילִ יגְ ,ק ִריג זִ יְך נִ ְ
אכן,
יׁשט ַּביים ֲחתּונָ ה ַמ ְ
אכנִ ְ
עצט נֹוגֵ ַע ,דּו ַהאלְ ְסט נָ ְ
יֶ ְ
אכן
מּועס ִמיט ִאיר ִאין ֶוועלְ ֶכע זָ אל זִ י ִוויל ֲחתּונָ ה ַמ ְ
ְׁש ֶ
עסלָ ,א ֶדער ִאין ֲע ֶט ֶרת ַא ְב ָר ָהם ;...זִ י ִוויל
ִאין ָראֹוז ֶק ְ
אמיר
יׁשט ִׁש ְיקן ִדי ִקינְ ֶדער ִאין ְּב ֶר ְסלֶ ב ,זָ אג ִאיר לָ ִ
נִ ְ
אר ְטן ִאיז נָ אְך
ערגַ ְ
אר ְטןִ ,קינְ ֶד ְ
ערגַ ְ
ַָנאר ִׁש ְיקן ִאין ִקינְ ֶד ְ
יׁשט...
ארנִ ְ
גָ ְ

עווען ִמיט ִאיר ָח ְכ ָמה צּו
יח גֶ ֶ
ָדא ָהאט זִ י ַמ ְצלִ ַ
עק ִריגְ ט
אּבן גֶ ְ
לֹויפן פּונֶ עם ֶמלֶ ְךָ ,אן זִ יְך ִּב ְכלַ ל ָה ְ
ַאנְ ְט ְ
ִמיט ִאים.
עּבן,
יצן ִאין לֶ ְ
ויכ ִטיגֶ ע ֵע ָצה צּו נִ ְ
ייער ַא ִו ְ
ָדאס ִאיז זֵ ֶ
יׁשט גּוט זִ יְך צּו ְק ִריגְ ן ָּפנִ ים ֶאל ָּפנִ יםֶ ,מען
ֶעס ִאיז נִ ְ
אּומגֵ יין ִמיט ָח ְכ ָמה אּון ַווייזְ ן ְּכ ִאילּו ֶמען ִאיז ִמיט
ארף ְ
ַד ְ
יֶ ענֶ עםַ ,אזֹוי ִאיז גְ ִרינְ גֶ ער ִדי גַ אנְ ֶצע זַ אְך.

ארף
'מען ַד ְ
ויסן ֶדעם ְּכלַ לַ ,אז ֶ
ִּב ְכלַ ל ִאיז גּוט צּו ִו ְ
יׁשט ְק ִריגְ ן'; ֶמען גֵ ייט צּו ֶדער ְׁש ֶווערֶ ,דער ְׁש ֶווער
זִ יְך נִ ְ
יׁשט
אר ְפ ְסטּו נִ ְ
אסט ַדיין ֶר ִּביַ ,ד ְ
ָהאט זַ יין ֶר ִּבי אּון דּו ָה ְ
עדן פּון ַדיין ֶר ִּביֶ ,עס זֶ ענֶ ען ָדא גֶ ענּוג ַצ ִד ִיקים פּון
ֶר ְ
ימיג; ֶרעד פּונֶ עם ַּב ַעל ֵׁשם
יידע זֶ ענֶ ען ַאיינְ ְׁש ִט ִ
ָוואס ֵּב ֶ
טֹוב ַה ָקדֹוׁש אּון ֶדער ַצאנְ זֶ ער ָרב ,אּון פּון ֶר ִּבי ֶר ִּבי
עדןִ .די
ימלֶ ְך ,פּון זֵ יי ֶוועלְ ן ַאלֶ ע ַמ ְס ִּכים זַ יין צּו ֶר ְ
ֱאלִ ֶ
יׁשט ְק ִריגְ ן,
ארף ֶמען זִ יְך נִ ְ
זֶ עלְ ֶּבע ִאיז ִמיט ֲח ֵב ִרים; ַד ְ
עדן.
יידע ִווילְ ן ֶר ְ
נֹוׂשא ָוואס ֵּב ֶ
ֶרעד פּון ַא ֵ

עּבן ַא ָּפאר
יט"א גֶ עגֶ ְ
יבה ְׁשלִ ָ
ָהאט ֶדער רֹאׁש יְ ִׁש ָ
יצן ֶדעם ֵע ָצה ָוואס ֶדער ֶר ִּבי
ייׁש ִּפילְ ן ֶווען ֶמען ֶקען נִ ְ
ֵּב ְ
קּורב צּום ֵהיילִ יגְ ן
וערט ְמ ָ
ער ַמאן ֶו ְ
עּבט אּונְ ז; ַא ִאינְ גֶ ְ
גֶ ְ
דֹומה,
אּומאן אֹויף רֹאׁש ַה ָׁשנָ ה ְו ַכ ֶ
ארט ַקיין ַ
ֶר ִּבי'ןֶ ,ער ָפ ְ
עדן ִמיט
ארף ֶר ְ
"איְך ַד ְ
יידע אּון זָ אגְ ט צּו ִאיםִ :
קּומט ַא זֵ ֶ
ְ
יטינְ ג"ַ ,אנְ ְׁש ָטאט ִאים
אכן ִמיט ִדיר ַא ִמ ִ
ִדירִ ,איְך ִוויל ַמ ְ
ערן" :נֵ יין"ְׁ ,ש ֶטעלְ ט ֶמען זִ יְך ַא ֶהער ְּכ ִאילּו ֶמען
ֶענְ ְט ֶפ ְ
מּוע ְסט ָאּפ ַא ַצייט ְוכּו'ֶ ,ווען
ִאיז ַמ ְס ִּכים ,אּון ֶמען ְׁש ֶ
נּומען אּון ֶמען ֶקען
אר ֶ
וערט ֶמען ַפ ְ
קּומט לְ ַמ ֲע ֶׂשה ֶו ְ
ֶעס ְ

יטאן.
אבין ַא ק ּוק גִ ָ
א ּון ֶדער ֶמ ֶל ְך ִמיט זַ יינֶ ע ַלייט ָה ִּ
ייער
עהן ַאז ִדי ׁ ִשיף ִאיז נִ יט ָדא זֶ ענֶ ען זֵ יי זֵ ֶ
אבן ֶדער זֶ ְ
א ּון ָה ְּ

2

ֶדער ׁ ְש ָר ְ
וארןָ .האט ֶדער ֶמ ֶל ְך צ ּו זֵ יי גִ יזָ אגְ ט זֶ עהט ַאז
אקן גִ ָיו ְ
וארין זִ י ֶוועט גְ רוֹ יס ַצ ַער
אלט ִאיר ּ ְפל ּו ִצים נִ יט זָ אגְ ן ָו ִ
ִאיר זָ ְ
וארין ֶדער ֶמ ֶל ְך ָהאט נִ יט גֶ עווא ּו ְסט ַאז זִ י ַא ֵליין
אבין ָ(ו ִ
ָה ִּ
ימיינְ ט זִ י ִאיז ִאין ִאיר
וארן ֶער ָהאט גִ ֵ
יפין גִ ָיו ְ
ִאיז ַאנְ ְטלוֹ ִ
ְ
ֶח ֶדר) א ּון זִ י ֶוועט ֵמיינֶ ען ַאז ֶדער ֶמ ֶלך ָהאט ֵאיינֶ עם ַא ֶוועק
ישענְ ְקט ִדי ׁ ִשיף .נָ אר ֶמען זָ אל ִש ִ
יקין ִאיר ֵאיינֶ ע פ ּון ִדי
גִ ׁ ֶ
ּ ַפאנִ יס ֶמען זָ אל ִאיר זָ אגְ ן ִמיט ָח ְכ ָמהִ .איז ֶמען גִ יגַ אנְ גֶ ען ִאין
ֵאיין ֵח ֶדר א ּון ֶמען ָהאט ֵקיינֶ עם נִ יט גִ יפ ּונֶ עןִ .אין ַאזוֹ י ִאין
ערן ֵח ֶדר ָהאט ֶמען אוֹ ְ
יך ֵקיינֶ עם נִ יט גִ יפ ּונֶ ען .א ּון ַאזוֹ י
ַאנְ ֶד ְ
ִאין ַא ֶלע ֶע ֶלעף ַח ָד ִרים ָהאט ֶמען אוֹ ְ
יך ֵקיינֶ עם נִ יט גִ יפ ּונֶ ען.
אבן זֵ יי זִ ְ
יך ְמיַ ׁ ֶשב גִ ֶיווען ֶ(דער ֶמ ֶל ְך ִמיט זַ יינֶ ע ַלייט) ַאז זֵ יי
ָה ְּ
אלין ִאיר ׁ ִש ִ
אכט ֵאיין ַא ְל ֶטע שְׂ ָר ַר ְת ִּתיַ .אז זִ י זָ אל
יקין ַּביי נַ ְ
זָ ִ
ִאיר זָ אגִ יןִ .איז ֶמען גִ יק ּו ֶמען צ ּו ִאיר ֵח ֶדר ָהאט ֶמען אוֹ יךְ
ייער ֶדער ׁ ְש ָר ִ
וארען.
אקין גִ ָיו ֶ
ֵקיינֶ עם נִ יט גִ יפ ּונֶ ען זֶ ענֶ ען זֵ יי זֵ ֶ
עהן זֵ יי
אבן גִ יזֶ ְ
ֶדער ַווייל ִדי ֶפ ִ
עטיר פ ּון ִדי ּ ַפאנִ יסָ .ה ְּ
עכ ֶטער .זֵ יי ׁ ִש ִ
יקין
ייע ֶרע ֶט ְ
אבין ֵקיין ׁש ּום ְב ִריוו נִ יט פ ּון זֵ ֶ
ָה ִּ
ְ
אבין זֵ יי זִ יך אוֹ יף
ייבט זֵ יי גָ אר נִ יט ָא ּפָ .ה ִּ
ְּב ִריוו א ּון ֶמען ׁ ְש ַר ְּ
אבין נִ יט
יפ ִ
יבין .א ּון זֶ ענֶ ען ַא ֶלע גִ ָ
ארין צ ּו זֵ יי .א ּון ָה ִּ
גִ יהוֹ ִּ
ייער ְּברוֹ גֶ ז
עכ ֶטער .זֶ ענֶ ען זֵ יי זֵ ֶ
ייע ֶרע ֶט ְ
גִ יפ ּונֶ ען ֵאיינֶ עם פ ּון זֵ ֶ
ְ
ואלט ֶדעם ֶמ ֶלך ַפאר ׁ ִש ִ
וארן
יקיןָ .ו ְ
אבין זֵ יי גִ ָיו ְ
גִ ָיו ִ
ואריןָ .ה ִּ
ְ
ישב
אבין זִ יך ְמיַ ׁ ֶ
זֵ יי זֶ ענֶ ען גִ ֶיווען ִדי שָׂ ֵרי ְמל ּו ָכה .נָ אר זֵ יי ָה ִּ
גִ ֶיוועןָ .וואס ִאיז ֶדער ֶמ ֶל ְך ׁש ּו ְל ִדיג ַאז ֶעס זָ אל ִאים ק ּו ֶמען
יקיןֶ .דער ֶמ ֶל ְך ִאיז ָד ְ
ַפאר ׁ ִש ִ
יבן ֶמען
יב ִל ְּ
אך ֵאיין אוֹ נֵ סִ .איז גִ ְּ
זָ אל ִאים ָא ּפ זָ אגִ ין פ ּון ֶדער ְמל ּו ָכה א ּון ֶמען זָ אל ִאים ַפאר
ייבןָ .האט ֶמען ִאיהם ַמ ֲע ִביר גִ ֶיוען א ּון ֶמען ָהאט ִאים
ְט ַר ְּ
יבןִ .איז ֶער זִ ְ
יך ַא ֶוועק גִ יגַ אנְ גֶ ען.
ַפאר ְט ִר ְּ

אר ִטין.
ִדי ׁ ִשיף ִאיז ׁשוֹ ין ַלאנְ ג ַא ֶוועק גִ יגַ אנְ גֶ ען פ ּון ֶדעם ָּב ְ
אבין זֵ יי זִ י גִ ְפ ֶרעגְ ט נָ ְ
יטאןָ .האט
אסט ּו ָדאס גִ ָ
אך ָוואס ָה ְ
ָה ִּ
אמער ֶוועט ִדי ׁ ִשיף צ ּו
יהאט ָט ֶ
זִ י גִ יזָ אגְ ט זִ י ָהאט מוֹ ָרא גִ ַ
יבער ֶדעם ָהאט
אכין ֶו ִ
ְּב ָר ִ
וערין ַמ ְח ַמת ֶדעם ׁ ְשטוֹ ִרים ִווינְ ט ִא ֶּ
זִ י גִ ימ ּוזְ ט ַאזוֹ י ָטאן זֶ ענֶ ען זֵ יי גִ יגַ אנְ גֶ ען אוֹ יף ֶדעם יַ םִ .די ַּבת
ילין אוֹ יף
ארט ׁ ְש ּ ִפ ִ
יסר ִמיט ִדי ֶע ֶלעף ּ ַפאנִ יס .א ּון ְפ ֶלעגִ ין ָד ְ
ֵק ֶ
אבין ִדי ּ ַפאנִ יס
אבן ַּבאגֶ עגְ נְ ט ַא ּ ַפ ִ
אליץָ .ה ִּ
ְּכ ֵלי זֶ ֶמר .א ּון ָה ְּ
אליץ ָהאט זִ י נִ יט
אמיר צ ּו גֵ יין צ ּו ֶדעם ּ ַפ ִ
צ ּו ִאיר גִ יזָ אגְ ט ָל ִ
ְ
ואלט .זִ י ָהאט גִ יזָ אגְ ט זִ י ָהאט ְדרוֹ יף אוֹ יך ֲח ָר ָטהָ .וואס
גִ ָיו ְ
אליץ צ ּו גִ יגַ אנְ גֶ ען ְ(ד ַהיינ ּו פ ּון ֶדעם ֶמ ֶל ְך
זִ י ִאיז צ ּו יֶ ענֶ עם ּ ַפ ִ
ַה ַּנ"ל).
ְ
עהן ַאזוֹ י ִווי ֵאיין ֶקענְ ּ ִפי
אבין זֵ יי ֶדער זֶ ְ
ֶדער נָ אך ָה ִּ
ארט גִ ֶיווען
אוֹ יף ֶדעם יַ ם .זֶ ענֶ ען זֵ יי צ ּו גִ יגַ אנְ גֶ ען ַא ִהיןִ .איז ָד ְ
ארגִ ינֶ ען.
ואלט זֵ יי ַה ְ
אבין ִדי גַ זְ ָלנִ ים גִ ָיו ְ
ְצ ֶו ֶ
ועלעף גַ זְ ָלנִ ים ָה ִּ
וישן ַא ְ
ייך.
עס ֶטער ְצ ִו ׁ ְ
יפ ֶרעגְ טֶ .ווער ִאיז ֶדער גְ ֶר ְ
ָהאט זִ י גִ ְ
ָהאט ֶמען ִאיר גְ ִוויזְ ןָ .האט זִ י צ ּו ִאים גִ יזָ אגְ טָ .וואס ִאיז
ייער ָטאן ָהאט ֶער ִאיר גִ יזָ אגְ ט זֵ יי זֶ ענֶ ען גַ זְ ָלנִ יםָ .האט
ַא ֶ
זִ י צ ּו ִאים גִ יזָ אגְ ט ִמיר זֶ ענֶ ען אוֹ ְ
יך גַ זְ ָלנִ ים נָ אר ִאיר זֶ ענְ ט
ייער גְ ב ּו ָרה א ּון ִמיר זֶ ענֶ ען גַ זְ ָלנִ ים ִמיט ָח ְכ ָמה
גַ זְ ָלנִ ים ִמיט ַא ֶ
ילין אוֹ יף
ערנְ ט ִאין ְל ׁשוֹ נוֹ ת א ּון ׁ ְש ּ ִפ ִ
יל ְ
וארין ִמיר זֶ ענֶ ען גִ ֶ
ָו ִ
ְּכ ֵלי ׁ ִשירְּ .ב ֵכן ָוואס ֶוועט ִאיר גִ ִיווינֶ ען ַאז ִאיר ֶוועט א ּונְ ז
וייבער .א ּון ִאיר ֶוועט
עסער נֶ ְ
ארגֶ ענֶ ען ֶּב ֶ
ַה ְ
עמט א ּונְ ז ַפאר ַו ֶּ
אבן ַא גְ רוֹ יס ֲע ׁ ִשירוֹ ת אוֹ ְ
יך א ּון ָהאט זֵ יי גִ ִיוויזִ ין ָוואס ִאין
ָה ְּ
ְ
וארין ִדי ׁ ִשיף ִאיז ד ּוך גִ ֶיווען פ ּון ֶדעם ֶּבן
ׁ ִשיף ִאיז גִ ֶיווען ָ(ו ִ
ייער גְ רוֹ יס ֲע ׁ ִשירוֹ ת) זֶ ענֶ ען ִדי גַ זְ ָלנִ ים ְמר ּו ָצה
ַהסוֹ ֵחר ִמיט זֵ ֶ
אבין זֵ יי ִדי גַ זְ ָלנִ ים אוֹ ְ
יך גִ ִיוויזִ ין
גִ ָיו ִ
וארין צ ּו ִא ֶירע ֵריידָ .ה ִּ
ייע ֶרע
יפ ְירט ִאין ַא ֶלע זֵ ֶ
אבין זֵ יי אוֹ יס גִ ִ
זֵ ֶ
ייער ֲע ׁ ִשירוֹ ת א ּון ָה ִּ
אלין זִ יךְ
וישן זֵ ייַ .אז זֵ יי זָ ִ
יבן ְצ ִו ׁ ְ
יב ִל ְּ
ֶע ְר ֶטער .א ּון ֶעס ִאיז גִ ְּ
ְ
עמען ַא ֶלע ִמיט ֵאיין ָמאל .נָ אר ֵאיינֶ ער נָ אך ֶדעם
נִ יט נֶ ֶ
יכן ֵאיין ּפאנִ י
יט ִל ְ
יבן ִא ְ
ַאנְ ֶד ִ
ערין .א ּון ַאז ֶמען זָ אל אוֹ יס ְקלוֹ ְּ
יס ֵקייט נָ ְ
יכן נָ ְ
אך.
אך זַ יין גְ רוֹ ְ
יט ִל ְ
ַאזוֹ י ִווי ֶעס ֶקער צ ּו ִאים ִא ְ
אכ ֶדעם ָהאט זִ י צ ּו זֵ יי גִ יזָ אגְ ט ַאז זִ י ֶוועט זֵ יי ְמ ַכ ֵּבד
נָ ְ
ייער ג ּו ִטין ַוויין ָוואס זִ י ָהאט ִאין ֶדער ׁ ִשיף ָוואס
זַ יין ִמיט זֵ ֶ
יצט גָ אר ֶדעם ַוויין נִ יט .נָ אר ֶדער ַוויין ִאיז ַּביי ִאיר
זִ י נִ ְ
ערין ִאיר זִ יו ּוגָ .האט
אש ִ
אל ִטיןִּ .ביז גָ אט ֶוועט ִאיר ַּב ׁ ֶ
אה ְ
ַּב ַ
ערס .א ּון ָהאט
עכ ְ
ועלעף ֶּב ֶ
עבן ֶדעם ַוויין ִאין ְצ ֶו ֶ
זִ י זֵ יי גִ יגֶ ְּ
ועלעף.
יכער זָ אל ְט ִרינְ ֶקען צ ּו ַא ֶלע ְצ ֶו ֶ
יט ִל ֶ
ייסןַ .אז ִא ְ
יה ְ
גִ ֵ
וארין .א ּון זֶ ענֶ ען
יכ ּור גִ ָיו ִ
אבן זֵ יי גִ ְ
יטר ּונְ ֶקען א ּון זֶ ענֶ ען ׁ ִש ּ
ָה ְּ
אליןָ .האט זִ י זִ ְ
יב ִריקגֶ ע
יפ ִ
ַאנִ ֶידער גִ ַ
יך ָאן גִ יר ּו ִפין צ ּו ִדי ִא ְּ

עמט צּו ָדאס
"אז ַא ֶמענְ ְטׁש נֶ ְ
פּון ָדא זֶ עט ֶמעןַ :
ארלִ ְירט ֶער ָדאס ָוואס ֶער ָהאט
יׁשט זַ יינְ סַ ,פ ְ
ָוואס ִאיז נִ ְ
ענּומען ַאלְ ס ַא ַווייּב ,צּום
ֶ
ׁשֹוין"; ֶדער ֶמלֶ ְך ָהאט ִאיר צּוגֶ
לֹוירן ִדי גַ אנְ ֶצע ֶקענִ יגְ ֵרייְך.
אר ְ
סֹוף ָהאט ֶער ַפ ְ
וארין ִאיז
יפין גִ ָיו ִ
יסר ָוואס זִ י ִאיז ַאנְ ְטלוֹ ִ
א ּון ִדי ַּבת ֵק ֶ
ְ
ְ
אפט
יח ּ ְ
אבין זִ יך אוֹ יף גִ ַ
גִ יגַ אנְ גֶ ען ִמיט ֶדער ׁ ִשיףֶ .דער נָ אך ָה ִּ
ילן
יבן ִמיט ִאיר צ ּו ׁ ְש ּ ִפ ְ
אבין ִו ֶ
וידער ָאן גִ יהוֹ ְּ
ִדי ּ ַפאנִ יס .א ּון ָה ִּ
אבן נִ יט גִ יווא ּו ְסט ַאז ִדי ׁ ִשיף ִאיז
ַאזוֹ י ִווי ְפ ִרירָ ,ו ִ
וארין זֵ יי ָה ְּ
אר ִטין .נָ ְ
אבין
ׁשוֹ ין ַא ֶוועק גִ יגַ אנְ גֶ ען פ ּון ֶדעם ָּב ְ
אך ֶדעם ָה ִּ
אמיר זִ ְ
ערין ַא ֵהייםָ .האט זִ י זֵ יי
יך א ּום ֶק ִ
זֵ יי ִאיר גִ יזָ אגְ ט ָל ִ
ְ
ְ
יסלֶ .דער נָ אך ָהאט
אמין ָדא ַא ִּב ְ
אמיר נָ אך זַ ִ
ערטָ .ל ִ
יענְ ֶפ ְ
גִ ֶ
זִ ְ
אבין זֵ יי גִ יזָ אגְ ט
יח ּ ְ
יך אוֹ יף גִ ַ
אפט ַא ׁ ְשטוֹ ֶרעם ִווינְ טָ .ה ִּ
אמיר זִ ְ
ערין ַא ֵהייםָ .האט זִ י זֵ יי אוֹ יס גִ יזָ אגְ ט ַאז
יך א ּום ֶק ִ
ָל ִ

3

יכע ִאיר ַמאן .זֶ ענֶ ען זֵ יי
יליט ִא ְט ִל ֶ
ּ ַפאנִ יס ַהיינְ ט גֵ ייט א ּון קוֹ ִ
אבן
אבין זֵ יי ַא ֶלע אוֹ יס גִ יקוֹ ִ
יליט .א ּון זֵ יי ָה ְּ
גִ יגַ אנְ גֶ ען .א ּון ָה ִּ
יפינְ ט זִ ְ
יך
ייער ַא גְ רוֹ יס ֲע ׁ ִשיר ּות ָוואס ֶעס גִ ִ
ארט גִ יפ ּונֶ ען זֵ ֶ
ָד ְ
ְ
ְ
ישב גִ ֶיוועןַ .אז זֵ יי
אבין זֵ יי זִ יך ְמיַ ׁ ֵ
נִ יט ַּביי ֵקיין ׁש ּום ֶמ ֶלךָ .ה ִּ
אלד א ּון
יל ֶּבער נָ אר גָ ְ
עמען ֵקין ק ּו ּ ֶפער א ּון ֵקיין זִ ְ
אלין נִ יט נֶ ֶ
זָ ִ
ואר ִפין פ ּון ֶדער ׁ ִשיף
אפ גִ ָיו ְ
אבין ַא ָר ּ
ֲא ָבנִ ים טוֹ בוֹ ת .א ּון ָה ִּ
אדין
יל ִ
אבין ָאן גִ ָ
זַ ִ
אכין ָוואס זֶ ענֶ ען נִ יט ַאזוֹ י ָח ׁש ּוב .א ּון ָה ִּ
אלד א ּון ֲא ָבנִ ים טוֹ בוֹ ת
אכין ִמיט גָ ְ
ייע ֶרע זַ ִ
גָ אר ִדי ׁ ִשיף ִמיט ַט ֶ
ְ
ישב
אבין זִ יך ְמיַ ׁ ֵ
אבין ָד ְ
ארט גִ יפ ּונֶ ען .א ּון זֵ יי ָה ִּ
ָוואס זֵ יי ָה ִּ
וייבער א ּון
אלין ׁשוֹ ין נִ יט גֵ יין ָאן גִ ָ
גִ ֶיווען .זֵ יי זָ ִ
יטאן ִווי ַו ֶּ
אבין זִ ְ
ייט ׁש א ּון זֶ ענֶ ען
יידער ַד ְ
יל ׁ ֶשע ְק ֵל ֶ
יך גִ ינֵ ייט ַמאנְ ְצ ִּב ְ
ָה ִּ
גִ יגַ אנְ גֶ ען ִמיט ֶדער ׁ ִשיף.

ער ֵציילְ ן ַפאר
אר ְפ ְסט ֶעס ֶד ְ
ארןַָ ,נאר דּו ַד ְ
ֶקענְ ְסט ָפ ְ
"פייןִ ,איְך ֶוועל
ערן"ָ ,האּב ִאיְך ִאיר גֶ עזָ אגְ טֵ :
ַמיינֶ ע ֶעלְ ֶט ְ
ערּופן ַמיין ְׁש ֶווער
ְ
ערן"ָ ,האּב ִאיְך גֶ
ֶמעלְ ְדן ַדיינֶ ע ֶעלְ ֶט ְ
יט"אִ ,איְך ָהאּב ִאים גֶ עזָ אגְ ט ַאז ִאיְך ָפאר ִאם יִ ְר ֶצה
ְׁשלִ ָ
דֹוׁשים א' ְסלִ יחֹות,
יעה צּו ְמקֹומֹות ַה ְק ִ
ַה ֵׁשם אֹויף ַא נְ ִס ָ
"אין
ועסטּו זַ יין?" ,זָ אג ִאיְך ִאיםִ :
ְפ ֶרעגְ ט ֶער ִמיר" :וואּו ֶו ְ
קּומ ְסטּו
אּומאן ְוכּו'" ,אּון ֶווען ְ
יטׁשּובַ ,
אר ִד ְ
ֶמעזִ יּבּוזְ ׁשַּ ,ב ְ
עפאר רֹאׁש ַה ָׁשנָ ה
"א ֶדער ֶּב ָ
צּוריק"? ָהאּב ִאיְך גֶ עזָ אגְ טָ :
ִ
ויאזֹוי ֶעס ֶוועט
ָא ֶדער נָ אְך רֹאׁש ַה ָׁשנָ הִ ,איְך ֶוועל זֶ ען ִו ַ
ייּב ְסט
עס ֶטע"" ,אּון אֹויּב דּו ְּבלַ ְ
אֹויס ְׁש ֶטעלְ ן ִדי ֶּב ְ
ְ
זִ יְך
ועסטּו זַ יין רֹאׁש ַה ָׁשנָ ה?" ָהאּב
אֹויף רֹאׁש ַה ָׁשנָ ה וואּו ֶו ְ
ִאיְך גֶ עזָ אגְ טִ ,איְך ֶוועל זֶ ען וואּו ֶעס ֶוועט זַ יין גּוט
אּומאן ַ -אז ֶמען
ַ
עׁש ֶטעלְ טִ ,אין ֶמעזִ יּבּוזְ ׁש ָא ֶדער
צּוגֶ ְ
ערׁשִ ,ווי
עדט ַאזֹוי ִמיט ָח ְכ ָמה ִאיז ִדי גַ אנְ ֶצע זַ אְך ַאנְ ֶד ְ
ֶר ְ
אּומאן"ֶ .ער ָהאט זִ יְך
"איְך ָפאר ַקיין ַ
ַאז ֶמען זָ אגְ ט ָא ְפן ִ
ויטל
ייּבן ַא ְק ִו ְ
עצט ְׁש ַר ְ
אּפגֶ עזֶ ְ
יידט אּון ָהאט זִ יְך ַא ָר ְ
עפ ֵר ְ
גֶ ְ
ַפאר ִדי גַ אנְ ֶצע ִמ ְׁש ָּפ ָחה .נָ אְך רֹאׁש ַה ָׁשנָ ה ְפ ֶרעגְ ט ִמיר
"אין
עווען? זָ אג ִאיְך ִ
יסטּו לְ ַמ ֲע ֶׂשה גֶ ֶ
ַמיין ְׁש ֶווער וואּו ִּב ְ
עׁש ֶטעלְ ט"ַ .אז
עס ֶטע צּוגֶ ְ
עווען ִדי ֶּב ְ
ארט ִאיז גֶ ֶ
אּומאןָ ,ד ְ
ַ
ֶמען גֵ ייט ִמיט ָח ְכ ָמה ֶמען ַווייזְ ט ַאז ֶמען ִאיז ִמיט יֶ ענֶ עם
יח.
ִאיז ֶמען ַמ ְצלִ ַ

יט"א ִאיז ַא ַריין ִאין ֶדעם ִענְ יָ ן
יבה ְׁשלִ ָ
ֶדער רֹאׁש יְ ִׁש ָ
ער ַמאן ִוויל ַאז זַ יין ַווייּב זָ אל
'ׁשלֹום ַּביִ ת'; ַא ִאינְ גֶ ְ
פּון ָ
זַ יין ִדי זֶ עלְ ֶּבע פּון ִאים ,אּון לְ ַמ ֲע ֶׂשה זֶ עט ֶער ַאז ָדאס
ייסע,
ער ֶטע ֶמענְ ְט ְׁשןִ ,איְך ִּבין ַא ֵה ֶ
אר ֶק ְ
זֶ ענֶ ען ְצ ֵוויי ַפ ְ
זִ י ִאיז ַא ַקאלְ ֶטעֵ ,איינֶ ער ִאיז ַא ְט ִר ֶיקענֶ עֵ ,איינֶ ער ִאיז
אכט ְקלּוג ִמיט ָח ְכמֹות ְו ַכּדֹו' ,אּון
אסעֵ ,איינֶ ער ְט ַר ְ
ַא נַ ֶ
אכט ָּפׁשּוט; ָא ֶּבער ֶדער ֶר ִּבי זָ אגְ ט
וייטער ְט ַר ְ
ֶדער ְצ ֵו ֶ
יׁשט
מֹוה ַר"ן ֵחלֶ ק א'ִ ,ס ָימן פ') ַאז ְצ ֵוויי ִדי זֶ עלְ ֶּבע ִאיז נִ ְ
יּקּוטי ֲ
ֵ
(לִ
'ׁשלֹום ַּביִ ת'ַָ ,נאר ַאז ֶמען ְׁש ֶטעלְ ט צּוזַ אם ְצ ֵוויי
ַקיין ָ
ערפּון ֵאיינְ ס -
וערן ֶד ְ
אכן ַאז ֶעס זָ אל ֶו ְ
ער ֶטע זַ ְ
אר ֶק ְ
ַפ ְ
'ׁשלֹום'ַ .אזֹוי ִווי ֲח ָכ ֵמינּו זִ ְכרֹונָ ם לִ ְב ָר ָכה זָ אגְ ן
ָדאס ִאיז ָ
עֹוׂשה ָׁשלֹום
ֶ
(איֹוב כה ,ב)
אֹויפ'ן ָּפסּוק ִ
ְ
(ז ַֹהר ַויִ ְק ָרא ַדף י"ב):
אכט ָׁשלֹום ַּביי ִדי
ער ְׁש ֶטער ַמ ְ
ייּב ְ
רֹומיוַ ,אז ֶדער ֵא ֶ
ִּב ְמ ָ
ייער אּון ֵאיין ַמלְ ָאְך ִאיז
ַמלְ ָא ִכיםֵ ,איין ַמלְ ָאְך ִאיז פּון ֵפ ֶ
ויׁשן
אכט ָׁשלֹום ְצ ִו ְ
ער ְׁש ֶטער ַמ ְ
ייּב ְ
ואסער אּון ֶדער ֵא ֶ
פּון ַו ֶ
זֵ יי.

ער ֵציילְ ט,
יט"א ָהאט ֶד ְ
יבה ְׁשלִ ָ
אּון ֶדער רֹאׁש יְ ִׁש ָ
יבה זֶ ענֶ ען ִמיר
עע ְפנְ ט ִדי יְ ִׁש ָ
ָאנְ ַפאנְ ג ֶווען ִאיְך ָהאּב גֶ ֶ
יׁשט ֶדער
(היינְ ט ְׁש ֵטייט ׁשֹוין ֶמער נִ ְ
עווען ִאין ַא זַ אל ַ
גֶ ֶ
זַ אל)ָ ,האט ֵאיינֶ ער גֶ עזָ אגְ ט ַאז ֶעס ִאיז ָדא ַא ָרב ִאין
עּבן זַ יין ֵּבית ַה ֶמ ְד ָרׁש ַפאר
ְׁש ָטאט ָוואס ִאיז ַמ ְס ִּכים צּו גֶ ְ
אמען,
יבה זָ אל זַ יין אֹויף זַ יין נָ ֶ
יבה ִּב ְּתנַ אי ַאז ִדי יְ ִׁש ָ
ִדי יְ ִׁש ָ
ואר ְטן אֹויף ִאים ַּביי ְׁשמֹונֶ ה ֶע ְׂש ֵרה ְוכּו',
אּון ֶמען ֶוועט ַו ְ
יּבער גֶ עגַ אנְ גֶ ען צּו ִאים
זֶ ענֶ ען ִמיר ַא ָּפאר ִאינְ גֶ עלַ ייט ַא ִר ֶ
יּבער ָא ְּפ ִדינְ גֶ ען זַ יין ַּביִ ת ַה ֶמ ְד ָרׁש ַפאר
אר ַהאנְ ְדלֶ ען ִא ֶ
ַפ ְ
ערט
יבהְּ ,בתֹוְך ַה ְּד ָב ִרים ְפ ֶרעגְ ט ֶער ִמיר ַאז ֶער ֶה ְ
ִדי יְ ִׁש ָ
ַאז ֵאיינֶ ע פּון ִדי ַט ֲענֹות ָוואס ֶמען ָהאט אֹויף ִמיר ִאיז ַאז
עדט צּו ִמיר ְׁש ֶטעל ִאיְך זִ יְך ַא ֶהער ְּכ ִאילּו ִאיְך
ֶווען ֶמען ֶר ְ
ִּבין ַמ ְס ִּכים צּו יֶ ענֶ עם ,אּון ִאיְך ִּבין ִמיט יֶ ענֶ עם אֹויף ֵאיין
ויסן
יׁשט ַאזֹויִ ,וויל ֶער ִו ְ
גַ אנְ גָ ,א ֶּבער לְ ַמ ֲע ֶׂשה טּו ִאיְך נִ ְ
יעה
אכט ַאזַ א ְּתנִ ָ
עמ ְ
אֹויּב ָדאס ִאיז ֱא ֶמת? ָהאּב ִאיְך גֶ ַ
יׁשט ַקיין
ערפּוןִ ;...איְך ָהאּב נִ ְ
יׁשט ֶד ְ
ְּכ ִאילּו ִאיְך ֵווייס נִ ְ
ה'ען ִמיט ֶמענְ ְט ְׁשן ,דּו ַהאלְ ט ָוואס דּו
ַצייט זִ יְך צּו ַט ְענָ ֶ
אר ְׁש ֵטיי.
ויאזֹוי ִאיְך ַפ ְ
ַהאלְ ְט ְסט ,אּון ִאיְך ֶוועל טּון ִו ַ

יׁשט ַאז דּו זָ אלְ ְסט זַ יין רֹאׁש ַה ָׁשנָ ה
ַאז ִדי ַווייּב ִוויל נִ ְ
"איְך ָפאר ַקיין
ער ֵהייט ִ
אּומאןֶ ,מען ֶקען זָ אגְ ן ָא ֶפענֶ ְ
ִאין ַ
עסער ַאז ֶמען גֵ ייט ִמיט ָח ְכ ָמה,
אּומאן"ָ ,א ֶּבער ֶעס ִאיז ֶּב ֶ
ַ
ויסן ַאז ֵקיינֶ ער ִאין ִדי ֶוועלְ ט ֶקען
זָ אג ִאיר" :זָ אלְ ְסט ִו ְ
צּוריק ַהאלְ ְטן ,זָ אל ִדי גַ אנְ ֶצע ֶוועלְ ט זִ יְך
יׁשט ִ
ִמיר נִ ְ
אכ ַאלְ ץ גֵ יין צּום ֶר ִּבי'ן ,חּוץ
ייען ֶוועל ִאיְך נָ ְ
ער ְד ֵר ֶ
יּב ְ
ִא ֶ
ארןַ ,אז דּו זָ אגְ ְסט
יׁשט ָפ ְ
אכן נִ ְ
דּו ,דּו ֶקענְ ְסט ִמיר ַמ ְ
יׁשט"ֶ ,וועט ִדי ַווייּב זָ אגְ ן" :דּו ֶקענְ ְסט
נֵ יין ָ -פאר ִאיְך נִ ְ
ארן"ַ ,ווייל ַאז ִדי ַווייּב ִפילְ ט ַאז זִ י ִאיז ִדי ַּב ַעל ַה ַּביִ ת,
ָפ ְ
עכנְ ְסט זִ יְך ִמיט ִאירִ ,איז ִאיר גּוט אּון זִ י ֶוועט ֶוועלְ ן
דּו ֶר ְ
יטגֵ יין ִמיט ִדיר.
ִמ ְ

ער ְׁש ֶטער ֶוועט ֶהעלְ ְפן ַאז ֶמען ֶוועט זִ יְך
ייּב ְ
ֶדער ֵא ֶ
עּבן.
אּבן ַא ֵׁשיין לֶ ְ
יׁשט ְק ִריגְ ן ֶוועט ֶמען ָה ְ
נִ ְ

ארן צּום ֶר ִּבי'ן ֶדעם ֶע ְר ְׁש ְטן ָמאל
עפ ְ
ֶווען ִאיְך ִּבין גֶ ָ
אֹויף רֹאׁש ַה ָׁשנָ ה ָהאט ִמיר ַמיין ַווייּב גֶ עזָ אגְ ט" :דּו

יסר ֵ -חלֶ ק ג'
ּפּורי ַמ ֲע ִׂשּיֹות ַמ ֲע ֶׂשה ב' ִמ ֶּמלֶ ְך ְו ֵק ָ
(ס ֵ
ִ
קֹודׁש ַּפ ְר ַׁשת נָ ׂשֹא תש"פ לפ"ק)
ערנְ ט ַׁש ָּבת ֶ
ארגֶ עלֶ ְ
ָפ ְ
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