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פרשת נשא ,יד סיון
תשפ לפרט קטן

ארויסגעגעבן דורך מוסדות היכל הקודש ברסלב
וַ וייל ֶדער עִ ָיקר ִחינּוְך ִאיז וָ ואס ֶדער ִקינְ ד
אטע גֵ ייט ִאין
אטעןַ ,אז ֶדער ַט ֶ
זֶ עט ַּביים ַט ֶ
שּוהל ַדאוֶ וענֶ ען וֶ ועט ֶדער ִקינְ ד אֹויְך גֵ יין
אטע
ַדאוֶ וענֶ עןַ ,אז ֶדער ִקינְ ד זֶ עט וִ וי ֶדער ַט ֶ
ערנֶ עןָ .אּבֶ ער
ערנְ ט וֶ ועט ָדאס ִקינְ ד אֹויְך לֶ ְ
לֶ ְ
אטע לִ יגְ ט ִאין גֶ עלְ טִ ,די גַ אנְ ֶצע
ַאז ֶדער ַט ֶ
ָקאּפ לִ יגְ ט ִאים ִאין גֶ עלְ ט וֶ ועט ָדאס ִקינְ ד
ערׁשִ .מ ֵּמילָ א
ויסן פּון עֶ ּפֶ עס ַאנְ ֶד ְ
יׁשט וִ ְ
אֹויְך נִ ְ
אטען.
עדט צּום ַט ֶ
ער ְ
ָהאט ֶדער ִקינְ ד ַאזֹוי גֶ ֶ
אּון ֶדער רֹאׁש יְ ִׁש ָיבה ִאיז ַא ַריין ִאין ַא ְׁשמּועֶ ס
אטע וָ ואס לִ יגְ ט
פּון ּכִ יּבּוד ָאב וָ ֵאםַ ,אז ַא ַט ֶ
ערנֶ ען אּון ַדאוֶ וענֶ ען ,זַ יין ָקאּפ לִ יגְ ט
ִאין לֶ ְ
אטע וֶ וען עֶ ר
יׁשט ִאין גֶ עלְ טַ ,אזַ א ַט ֶ
ִאים נִ ְ
וערן וֶ ועלְ ן זַ יינֶ ע ִקינְ ֶדער
וֶ ועט עֶ לְ ֶטער וֶ ְ
נּומען ִדי ִקינְ ֶדער
אר ֶ
ַאלֶ עס טּון פַ אר ִאים ,וִ וי פַ ְ
וֶ ועלְ ן זַ יין ,וֶ ועלְ ן זֵ יי נָ אכְ ַאלְ ץ ֶהעלְ פְ ן ֶדעם

פ לשון רבינו ז"ל
וַי ְִהי ַהיֹּום אוּן עֶס ִאיז גִיוֶוען אֵיין ְגרֹויסֶער סֹוחֵר זֵייעֶר אֵיין
ַתּן ִאין דֶער גַא ְנצֶער
ַשׂא וּמ ָ
ְגרֹויסֶער סֹוחֵר עֶר הָאט גִיהַאט מ ָ
וֶועלְ ט ,אוּן עֶר הָאט גִיהַאט אֵיין בֶּן י ִָחיד .דֶער סֹוחֵר ִאיז
שֹׁוין גִיוֶוען אַלְ טַ .אמָאל הָאט גִיזָאגְט דֶער זוּן צוּם פָאטֶער
ֲשׁר דוּ בִּ יסְ ט שֹׁוין אַלְ ט .אוּן ִאיְך בִּ ין נָאְך גָאר יוּנְג אוּן
ַבּא ֶ
ַשָׁגחָה נִיט .וָואס
דַיינֶע ֶנ ֱא ָמנִים גֶעבִּ ין אֹויף ִמיר גָאר קֵיין ה ְ
וֶועט זַיין דוּ וֶועסְ ט ְשׁטַארְ בִּ ין אוּן ִאיְך וֶועל בְּ לַייבְ ן ַאלֵיין
וֶועל ִאיְך גָאר נִיט וִויסְ ן וָואס צוּ טוּן .בְּ כֵן גִיבּ ִמיר ַא ִשׁיף
ִמיט סְ חֹורָה וֶועל ִאיְך גֵיין אֹויף דֶעם יַם ְכּדֵי ִאיְך זָאל גִינִיט
ַתּן .הָאט ִאים דֶער פָאטֶער גִיגֶעבִּ ין ַא
ַשׂא וּמ ָ
וֶוערִ ין ִאין מ ָ
ִשׁיף ִמיט סְ חֹורָה .אוּן עֶר ִאיז גִיגַא ְנגֶען ִאין ְמ ִדינֹות אוּן הָאט
פַאר קֹויפְ ט ִדי סְ חֹורָה אוּן הָאט גִיקֹויפְ ט ַא ְנדֶערֶע סְ חֹורָה אוּן
ַצלִ י ַח גִיוֶוען.
הָאט זֵייעֶר מ ְ

שׁה
וארט אוֹיף ִדי ַפּ ְר ָ
ַא וָ ְ

מֹוה ָרא"ׁש ְׁש ַרייּבְ ט ִאין נַ ֲה ֵרי
ָהאט ֶדער רֹאׁש יְ ִׁשיבָ ה גֶ עזָ אגְ טַ ,אז ֲ
אטע
עדן צּו זַ יין ַט ֶ
קּומט צּו ַא זּוהן זָ אל ֶר ְ
אֹורה וִ וי ְ
ֲאפַ ְר ְסמֹון לִ כְ ָ
ארבִּ ין"?
ועסט ְשׁ ַט ְ
חּוצּפָ ה "דוּ ִבּ ְיסט שֹׁוין ַאלְ ט" "דוּ וֶ ְ
ִמיט ַאזַ א ְ
אטען ,וִ וי
ערנְ ט זִ יְך ָאּפ פּונֶ עם ַט ֶ
ַָנאר ֶדער ֵּתירּוץ ִאיז ַאז ַא ִקינְ ד לֶ ְ
אטע
אטע פִ ְירט זִ יְך ַאזֹוי זֶ ענֶ ען ִדי ִקינְ ֶדערַ ,אז ֶדער ַט ֶ
ַאזֹוי ֶדער ַט ֶ
עמאלְ ט ִאיז
לִ יגְ ט ִאין גֶ עלְ ט ,אּון גֶ עלְ ט ִאיז ּבַ יי ִאים ַא ַּתכְ לִ יתֶ ,ד ָ
ַּביים ִקינְ ד אֹויְך ֶדער עִ ָיקר ָדאס גֶ עלְ ט.
עֶ ס ִאיז ַא ָטעּות פּון ֶמענְ ְט ְׁשן וָ ואס ֵמיינֶ ען ַאז ִחינּוְך ִאיז ָּתלּוי ִאין
"איְך וֶ ועל ִאים זָ אגְ ן ַאז עֶ ר זָ אל ַדאוֶ וענֶ עןִ ,איְך וֶ ועל ִאים זָ אגְ ן
ִ
טֹויסן",
"איְך וֶ ועל ִאים ְׁשלָ אגְ ן אּון ְׁש ְ
ערנֶ ען"ָ ,א ֶדער ִ
ַאז עֶ ר זָ אל לֶ ְ

מֹוהַ ָרא"ׁש הָ אט נָאכְ גֶעזָאגְ ט פּון
דֶ ער הֵ יילִיגֶער צַ ִדיק ר' מֵ ִאיר'ל פּון
ייטׁש דֶ עם
יׁשלַאן זי"ע ,עֶ ר טַ ְ
עמ ְ
ּפְ ֶר ִ
ּפָסּוק (ּבַ ִּמ ְדּבָ ר ז ,יד)ַ " :כּף ַאחַ ת עֲשָ ָׂרה
זָהָ ב ְמל ֵָאה ְקט ֶֹרת" ַ " -כּף ַאחַ ת"ּ ,כַף
ִאיז ַא לָׁשֹון פּון ַאיינְּבֵ ייגְ ן (ּכְ פִ יפָה)ַ ,אז
ַא מֶ ענ ְְטׁש ּבֵ ייגְ ט זִ יְך ַאיין זַיין גַאֲ וָה פַאר
זַיין וַוייּב" ,עֲשָ ָׂרה זָהָ ב ְמל ֵָאה ְקט ֶֹרת",
ֶוערן ַרייְך אּון הָ אּבְ ן ׁשֶ פַע.
וֶועט עֶ ר ו ְ
(עצתו אמונה)

ם

>>>

עט ַראכְ ט
יׁשט גֶ ְ
אטע וָ ואס ָהאט נִ ְ
אטעןָ ,אּבֶ ער ַא ַט ֶ
ַט ֶ
ייטן
יׁש ֵק ְ
אר ְ
נּומען גֶ עוֶ וען ִמיט נַ ִ
אר ֶ
פּון ַּתכְ לִ יתַָ ,נאר פַ ְ
עמען ִאים זַ יינֶ ע ִקינְ ֶדער אּון
וערט ַאלְ ט נֶ ֶ
וֶ וען עֶ ר וֶ ְ
לֵ ייגְ ן ִאים ַא ַריין ִאין ַא ָהאּום.
ער ֵציילְ ט פּון ֶדער ּבַ עַ ל
ֶדער רֹאׁש יְ ִׁשיבָ ה ָהאט ֶד ְ
עמּפַ ,א ִאידָ ,אּבֶ ער זַ יין ָקאּפ ִאיז
ַה ַּביִ ת פּון אּונְ זֶ ער ֶק ְ
ּומ ָּתן ִ -אין גֶ עלְ ט,
ארן גֶ עלִ יגְ ן ַָנאר ִאין ַמ ּ ָ ׂשא ַ
ַאלֶ ע יָ ְ
וארן זֶ ענֶ ען זַ יינֶ ע
אריָ אר ִאיז זַ יין וַ וייּב ְק ַראנְ ק גֶ עוָ ְ
פַ ְ
עׁשלֶ עּפְ ט אֹויף ַאּפָ אר
עקּומען אּון ִאיר ָאנְ גֶ ְ
ֶ
ִקינְ ֶדער גֶ
אֹויסגֵ יין פַ אר ִהינְ גֶ ערִ ,די גַ אנְ ֶצע
ֶטעג אּון גֶ עלָ אזְ ט ְ
ע'ר ֲעׁש'ט ִמיט ֶדעם ,וָ ואס ִקינְ ֶדער
עמּפ ָהאט גֶ ַ
ֶק ְ
אמעןָ ,אּבֶ ער וַ וייל ֶדער
ֶקענֶ ען טּון ִמיט זֵ ייעֶ ר ַמ ֶ
ייטן ָהאט פַ אר ִדי
יׁש ֵק ְ
אר ְ
אטע ִאיז גֶ עלִ יגְ ן ִאין נַ ִ
ַט ֶ
אמע .זֵ יי ָהאּבְ ן
עס ְירט זֵ ייעֶ ר ַמ ֶ
ער ִ
יׁשט ִאינְ ֶט ֶ
ִקינְ ֶדער נִ ְ
נּומען ,זֵ יי ָהאּבְ ן ַָנאר
אר ֶ
גֶ עזָ אגְ ט ַאז זֵ יי זֶ ענֶ ען זֵ ייעֶ ר פַ ְ
עׁש ֶטעלְ ט ֶדעם
אֹויסגֶ ְ
ְ
עצט ַצייטָ ,האּבְ ן זֵ יי ַאלֵ יינְ ס
יֶ ְ
אמען ,אּון ִדי יֹום ַה ְקבִ ָירה
יֹום ַהּפְ ִט ָירה פּון זֵ ייעֶ ר ַמ ֶ
ימען ִמיט זֵ ייעֶ ר ּבִ יזְ נֶ עס.
ִדי לְ וַ יָה ַאלֶ עס זָ אל ְׁש ִט ֶ
ֶדער רֹאׁש יְ ִׁשיבָ ה ִאיז ַא ַריין ִאין ַא ְׁשמּועֶ ס ַאז
ער ְׁשן
ארפְ ן זֶ ען ַאז עֶ ס זָ אל ֶה ְ
ערן אּון ְמלַ ְמ ִדים ַד ְ
עֶ לְ ֶט ְ
ער ֵהיים ִ /אין ֵח ֶדר ,וַ וייל ַאז
רּוח פּון ִׂש ְמ ָחה ִאינְ ֶד ְ
ַא ַ
אקע זַ אְך ּבַ יי
עׁש ַמ ֶ
יׁש ֵקייט ִאיז ַא גֶ ְ
ִקינְ ֶדער זֶ ען ַאז ִא ִיד ְ
דֹומה וִ וילְ ן זֵ יי ָדאס נָ אכְ טּון;
אטען ֶרּבִ י'ן וְ כַ ֶ
זֵ ייעֶ ר ַט ֶ
אטע ֲאפִ ילּו ָאן ֶדעם וָ ואס
ער ְקן אֹויפְ ן ַט ֶ
אמ ְ
ִקינְ ֶדער ַּב ֶ
אטע
אטע ְׁש ֵרייט ָא ֶדער ְׁש ֵמייכְ לְ ט ִ -צי זֵ ייעֶ ר ַט ֶ
ֶדער ַט ֶ
ערוֶ ועזִ ,קינְ ֶדער פִ ילְ ן
רּואיג אּון פְ ֵריילִ יְך ָא ֶדער נֶ ְ
ִאיז ִ
ַאלֶ עס.
עׁש ִר ְיּבן ִ(די ֲחלָ ִקים ֲא ֶׁשר ּבַ נַ ַחל
מֹוה ָרא"ׁש ָהאט ִמיר גֶ ְ
ֲ
עצט ַארֹויס) ַאז ִאיְך זָ אל זֶ ען
קּומען יֶ ְ
קֹודׁש ֶ
לָ ׁשֹון ַה ֶ
"רּוח ִׂש ְמ ָחה" ,וַ וייל ַאז
ער ְׁשן ַא ַ
ַאז ִאין יְ ִׁשיבָ ה זָ אל ֶה ְ
ּתֹורה אּון
עמען ִדי ְד ָרׁשֹות פּון ָ
חּורים זָ אלְ ן ָאנְ נֶ ֶ
ִדי ָּב ִ
ארפְ ן זֵ יי ּפִ ילְ ן ַאז
ְּתפִ לָ ה אּון ִדי זִ ְיס ֵקייט פּון ִמ ְצוַ ת ַד ְ
עׁש ַמאק.
ָדאס ִאיז גֶ ְ
מֹורא ַאז ִדי
גֶ עוֶ וענְ לִ יְך ִאין יְ ִׁשיבֹות ָהאט ֶמען ָ
וערן
חּורים זֶ ענֶ ען פְ ֵריילִ יְך ,וַ וייל ֶאפְ ָׁשר וֶ ועלְ ן זֵ יי וֶ ְ
ָּב ִ
מֹוה ַר"ן) ַאז
יּקּוטי ֲ
ְּבהֹולְ לֹות; ָאּבֶ ער ֶדער ֶרּבִ י זָ אגְ ט (לִ ֵ
ערט,
יט ְ
ערּבִ ֶ
וערן פּון עֶ ְרנְ ְסט ֶד ְ
עֶ ס ִאיז גְ ִרינְ גֶ ער צּו וֶ ְ
וערן פּון פְ ֵריילִ יְך ֶצעלָ אזְ ט.
וִ וי צּו וֶ ְ

ֶדער ֶר ִּבי ָהאט גֶ עזָ אגְ ט פַ אר ר' נָ ָתן ַאז ֶמען ֶקען
ִאים ִמיט ַאלֶ עס נָ אכְ ַמאכְ ן חּוץ פּון זַ יין ְׁש ֶטענְ ִדיגֶ ע
וערן
צּוקּומען צּו וֶ ְ
ֶ
עֶ ְרנְ ְס ְט ֵקייט ,וַ וייל ֶמען ֶקען
ייּבט ָאן צּו ְט ַראכְ ְטן וָ ואס ִאיז
ערט; ֶמען ֵה ְ
יט ְ
ערּבִ ֶ
ֶד ְ
ערנֶ ען
ׁשֹוין ַמיין ַדאוֶ וענֶ ען ָחׁשּוב ,וָ ואס ִאיז ַמיין לֶ ְ
ער ְׁש ְטן,
ייּב ְ
קּוקט עֶ ס אֹויס ַּביים ֵא ֶ
ויאזֹוי ְ
ָחׁשּוב ,וִ ַ
ערט ֶמען ִאינְ גַ אנְ ְצן אֹויף צּו ַדאוֶ וענֶ עןֶ ,דער
ַאזֹוי ֶה ְ
ֶרּבִ י זָ אגְ ט ַאז ַא ֶמענְ ְטׁש זָ אל ַמאכְ ן ֵאיין ָמאל ַא ָטאג
ערנֶ ען
ויאזֹוי זַ יין ַדאוֶ וענֶ ען אּון לֶ ְ
ַא ֶח ְׁשּבֹון ַהנֶ פֶ ׁש וִ ַ
קּוקט אֹויסָ ,א ֶּבער ַא גַ אנְ ְצן ָטאג זָ אל עֶ ר זִ יְך פְ ֵרייעֶ ן
ְ
ער ְׁש ֶטער
ייּב ְ
ִמיט ִדי ִמ ְצוֹת וָ ואס עֶ ר טּוטֶ ,דער ֵא ֶ
עדע ִמ ְצוָ ה וָ ואס ֶמען טּוטִ .די זֶ עלְ ּבֶ ע
פִ ְירט זִ יְך ִמיט יֶ ֶ
רּוח פּון
ער ְׁשן ַא ַ
מּוז ַא ְמלַ ֵמד זֶ ען ַאז ִאין ֵח ֶדר זָ אל ֶה ְ
ארף זִ ינְ גֶ ען אּון ַטאנְ ְצן ִמיט ִקינְ ֶדער.
ִׂש ְמ ָחהֶ ,מען ַד ְ
ער ְׁש ֶטער ָהאט ִמיר גֶ עגֶ עּבְ ן ִדי זְ כִ יָ ה ַאז
ייּב ְ
ֶדער ֵא ֶ
חּורים ְצוֶ ועלְ ף יָ אר אּון פַ אר
ערן ׁשֹוין ִמיט ָּב ִ
ִאיְך לֶ ְ
חּורים,
ערנְ ט ִמיט ּבָ ִ
ִדי יְ ִׁש ָיבה ָהאּב ִאיְך אֹויְך גֶ עלֶ ְ
עסאנְ ֶטע זַ אְך עֶ ס ֶקען זַ יין
ער ַ
ָהאּב ִאיְך גֶ עזֶ ען ַאן ִאינְ ֶט ֶ
אקּומען ְׁשלֶ עכְ ֶטע ֲח ֵב ִרים וָ ואס וִ וילְ ן
ַא ָּבחּור זָ אל ַּב ֶ
קּומט עֶ ר פּון ַא ְׁשטּוּב ַ'א
ארפִ ְירןָ ,א ֶּבער אֹויּב ְ
ִאים פַ ְ
גֶ עזּונְ ֶטע ְׁשטּוּב' ַא פְ ֵריילִ יכֶ ע ְׁשטּוּב ֶקען ֵקיינֶ ער ִאים
אטע.
עמען פּון זַ יין ַט ֶ
יׁשט ַאוֶ ועק נֶ ֶ
נִ ְ
ע
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דֶער וַוייל וִוי עֶר ִאיז גִיוֶוען אֹויף דֶעם יַם הָאט
עֶר דֶער זֶעהן ִדי בֵּיימֶער וָואס ִדי בַּת קֵיסֶר ִאיז
דָארְ ט גִיזֶעסְ ן .הָאבְּ ן זֵיי גִימֵיינְט דָאס ִאיז אֵיין
יִשׁוּב .הָאבִּ ין זֵיי גִיוָאלְ ט א ִַהין צוּ גֵיין .וִוי זֵיי זֶענֶען
ֶעהן אַז דָאס ִאיז
נָאהנְט גִיקוּמֶען הָאבֶּען זֵיי דֶער ז ְ
בֵּיימֶער הָאבְּ ן זֵיי זִיְך גִיוָואלְ ט ִאוּם קֶערִ ין .דֶער
וַוייל הָאט דֶער בֶּן ַהסֹוחֵר אֵיין קוּק גִיטָאן ִאין יַם
ַארַיין הָאט עֶר דָארְ ט גִיזֶעהן אֵין בֹּוים אוּן אֹויבִ ין
ַאכט
ִיטר ְ
ִיצט ַאזֹוי וִוי ַא מֶענ ְְטשׁ הָאט עֶר זִיְך ג ְ
זְ
ם

טָאמֶער ִאיז עֶר זִיְך טֹועֶה .הָאט עֶר גִיזָאגְט ִדי
ִאיבְּ רִ יגֶע מֶענ ְְט ְשׁן וָואס זֵיי זֶענֶען דָארְ ט גִיוֶוען.
ֶעהן
הָאבְּ ן זֵיי ַא קוּק גִיטָאן הָאבִּ ין זֵיי אֹויְך גִיז ְ
וִוי אֵיין מֶענ ְְטשׁ אֹויף דֶעם בֹּוים .הָאבִּ ין זֵיי זִיְך
ַישׁב גִיוֶוען זֵיי וֶועלְ ן זִיְך א ִַהין צוּ ְשׁפַּיירִ ין,
ְמי ֵ
ִישׁיקְ ט אֵיינֶעם ִמיט ַא קְ לֵיין ִשׁיפְ ל אוּן
הָאבִּ ין זֵיי ג ִ
זֵי הָאבֶּען גִיקוּקְ ט ִאין יַם ַארַיין ְכּדֵי מֶען זָאל דֶעם
ְשׁלִ י ַח וַוייזִין עֶר זָאל קֶענֶען ְטרֶעפִ ין צָוּם בֹּוים ִאיז
ֶעהן אַז
דֶער ְשׁלִ י ַח א ִַהין גִיגַא ְנגֶען הָאט עֶר גִיז ְ
ִיצט אֵיין מֶענ ְְטשׁ הָאט עֶר זֵיי גִיזָאגְט.
דָארְ ט ז ְ
ִאיז עֶר ַאלֵיין א ִַהין גִיגַא ְנגֶען ְ(ד ַהיְינוּ דֶער בֶּן
ִיצט דָארְ ט
ֶעהן אַז זִי ז ְ
ַהסֹוחֵר) הָאט עֶר גִיז ְ
ְ(ד ַהיְינוּ ִדי בַּת קֵיסֶר ַכּנַּ"ל) הָאט עֶר ִאיר גִיזָאגְט
אַז זִי זָאל ַארָאפּ גֵיין .הָאט זִיא ִאים גִיזָאגְט אַז
זִי וִויל נִיט ַארַיין גֵיין ִאין דֶער ִשׁיף בִּ יז עֶר זָאל
ִאיר צוּ זָאגִין אַז עֶר זָאל זִי נִיט אָן רִ ירִ ין בִּ יז
עֶר וֶועט קוּמֶען ַאהֵים אוּן וֶועט ִמיט ִאיר חַתוּנָה
הָאבִּ ין ְכּדַת הָאט עֶר ִאיר צוּ גִיזָאגְט.
ִאיז ֶדער ר ֹאׁש יְ ִׁשיבָ ה ַא ַריין ִאין ַא ְׁשמּועֶ ס ַאז ַא
ארפִ ְירט פּון ְׁשלֶ עכְ ֶטע זַ אכְ ןֵ ,איינֶ ער
וערט פַ ְ
ֶמענְ ְטׁש וֶ ְ
וערן פּון
יׁשט לֹויז וֶ ְ
רּופְ ט צּו ֲעבֵ ירֹות ,אּון ֶמען ֶקען נִ ְ
ארף ֶמען גֵ יין ִמיט ָחכְ ָמהֶ ,מען זָ אגְ ט יֶ ענֶ עם
יֶ ענֶ עםַ ,ד ְ
ערוַ וייל ַאנְ ְטלֹויפְ ט ֶמעןַ ,אזֹוי
ארט אּון ֶד ְ
וארט ִמיר ָד ְ
וָ ְ
יׁשט גֶ עוָ ואלְ ט
וִ וי ִדי ַּבת ֵק ָיסר וָ ואס ָהאט זִ יכֶ ער נִ ְ
ּסֹוחר וַ וייל זִ י ָהאט ׁשֹוין
ֲחתּונָ ה ָהאּבְ ן ִמיט ֶדעם ּבֶ ן ַה ֵ
עוואּוסט ַאז זִ י
ְ
עהאט ִאיר ִׁשידּוְךָ ,אּבֶ ער זִ י ָהאט גֶ
גֶ ַ
וערן פּון ִאיםִ ,איז זִ י גֶ עגַ אנְ גֶ ען ִמיט
יׁשט ּפָ טּור וֶ ְ
ֶקען נִ ְ
יׁשט ָאנְ ִר ְירן
ָחכְ ָמה אּון ִאים גֶ עזָ אגְ ט ַאז עֶ ר זָ אל ִאיר נִ ְ
עד ֵרייט
רֹויסגֶ ְ
ִּביז ִדי ֲחתּונָ ה וְ כּו' ּבִ יז זִ י ָהאט זִ יְך ַא ְ
פּון ִאים אּון ִאיז ַאנְ ְטלָ אפְ ן.
ע
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ִאיז זִיא צוּ ִאים ַארַיין גִיגַא ְנגֶען ִאין דֶער ִשׁיף.
ֶעהן אַז זִי קֶען ְשׁפִּ ילִ ין אֹוף ְכּלֵי זֶמֶר
הָאט עֶר גִיז ְ
ֶעדין ַכּמָּה לְ שֹׁונֹות .הָאט עֶר זִיְך גִיפְ רֵייט
אוּן קֶען ר ִ
וָואס זִיא הָאט זִיְך ִאים ִמ ְז ַדמֵן גִיוֶוען.
ם

נָאְך דֶעם אַז זֵיי הָאבְּ ן שֹׁוין אָן ִגהֹויבְּ ן גָאנְט
צוּ קוּמֶען צוּ זַיין ְשׁטוּב הָאט זִי צוּ ִאים גִיזָאגְט
ֹושׁר ִאיז אַז עֶר זָאל גֵיין ַאהֵיים אוּן זָאל
דֶער י ֶ
מ ִֹודי ַע זַיין ,זַיין פָאטֶער אוּן זַיינֶע קְ רֹובִ ים אוּן
ֲשר עֶר פִ ירְ ט ַאזֹו אֵיין ִא ָשּׁה
גוּטֶע פְ רַיינְד ַבּא ֶ
חַשׁוּבָה זָאלִ ין זֵיי ַאלֶע ִאיר גֵיין ַאקֶעגִין אוּן דֶער
נָאְך וֶועט עֶר וִויסְ ן וֶוער זִיא ִאיז (וָוארִ ין פְ רִ יר
הָאט זִיא אֹויְך ִמיט ִאים ַא ְתנַאי אֹויס גִינוּמֶען
אַז עֶר זָאל זִיא נִיט פְ רֶעגִין וֶוער זִי ִאיז בִּ יז נָאְך
דֶער חַתוּנָה דֶעמוּלְ ט וֶועט עֶר וִויסִ ין וֶוער זִיא
ִאיז) הָאט עֶר ְדרֹוף מַסְ ִכּים גִיוֶוען וִוידֶער הָאט זִיא
ֹושׁר ִאיז אֹויְך אַז דוּ זָאלְ סְ ט אָן
ִאים גִיזָאגְט דֶער י ֶ
ַאטרָאסְ ן וָואס פִ ירִ ין ִדי ִשׁיף לָאזין
ִשׁיכֶּרִ ין ַאלֶע מ ְ
זֵיי וִויסְ ן אַז זֵייעֶר סֹוחֵר הָאט חַתוּנָה ִמיט ַאזֹוי אֵיין
ִא ָשׁה הָאט עֶר זִי גִיפָאלְ גְט.
ויאזֹוי ּפָ טּור צּו
ָדאס ַאלֶ עס ִאיז גֶ עוֶ וען ִאיר ָחכְ ָמה וִ ַ
וערן פּון ִאים.
וֶ ְ
ע
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גוּטן וַויין .וָואס עֶר
אוּן הָאט גִינוּמֶען זֵייעֶר ְ
הָאט גִיהַאט אֹויף דֶער ִשׁיף אוּן הָאט זֵיי גִיגֶע
בִּ ין ,זֶענֶען זֵיי זֵייעֶר ִשׁיכֹּור גִיוָוארִ ין אוּן עֶר ִאיז
גִיגַא ְנגֶען ַאהֵיים עֶר זָאל מ ִֹודי ַע זַיין דֶעם פָאטֶער
ם

ַאטרָאסִ ין הָאבִּ ין זִיְך פַאר
ִמיט ִדי פְ רַיינְד .אוּן ִדי מ ְ
ִשׁיכֶּרְ ט אוּןזֶענֶען ַארֹויס גִיגַא ְנגֶען פוּן דֶער ִשׁיף
אוּן זֶענֶען ַאנִידֶער גִיפַאלִ ין ִשׁיכֶּר.
דֶער וַוייל וִוי זֵיי הָאבִּ ין זִיְך אָן גִי ְגרֵייט צוּ גֵיין
ִאיר ַאקֶעגִין ִמיט דֶער גַא ְנצֶער ִמ ְשׁ ָפחָה דֶער וַוייל
ִאיז זִי גִיגַא ְנגֶען אוּן הָאט אָפּ גִיבּוּנ ְְדן ִדי ִשׁיף פוּן
דֶעם בָּארְ ִטין אוּן הָאט צוּ לָאזְט ִדי לַאוִוינ ְְטן אוּן
ִאיז ַאוֶועק ִמיט דֶער ִשׁיף אוּן ִדי גַא ְנצֶע ִמ ְשׁ ָפחָה
זֶענֶען גִיקוּמֶען צוּ דֶער ִשׁיף אוּן הָאבְּ ן קֵיינֶעם נִיט
גִיפוּנֶעןִ .איז דֶער סֹוחֵר זֵייעֶר בְּ רֹוגֶז ִגוֶוען אֹוף
דֶעם זוּן .אוּן דֶער זוּן ְשׁרַייט ְגלֵייבְּ ט ִמיר ִאיְך
ַאכט ַא ִשׁיף ִמיט סְ חֹורָה וְכוּ' ַכּנַּ"ל.
הָאבּ גִיבְּ ר ְ
ֶעהן גָאר נִיט .הָאט עֶר ִאים גִיזָאגְט פְ רֶעג
אוּן זֵיי ז ְ
ַאטרָאסִ ין ִאיז עֶר גִיגַא ְנגֶען זֵיי פְ רֶעגִין
ִדיר ִדי מ ְ
אוּן זֵיי לִ יגִין ִשׁיכֹּור .נָאְך דֶעם זֶענֶען זֵיי אֹויף
ַאטרָאסְ ן .הָאט מֶען זֵיי גִיפְ רֶעגְט
ִישׁטַאנֶען ִדי מ ְ
גְ
אוּן זֵיי וֵוייסִ ין גָאר נִיט וָואס ִמיט זֵיי הָאט זִיְך
ַאכט ַא
גִיטָאן נָאר זֵיי וֵוייסְ ן אַז מֶען הָאט גִיבְּ ר ְ
ִשׁיף ִמיט דֶעם אַלִ ימֶען אוּן וֵוייסְ ן נִיט וִוי זִי ִאיז.
ִאיז דֶער סֹוחֵר זֵייעֶר בּרֹוגֶז גִיוָוארְ ן אֹויף זַיין
זוּן אוּן הָאט ִאים פַאר ְטרִ יבְּ ן פוּן זַיין ְשׁטוּבּ אַז עֶר
זָאל אֹויף זַיינֶע אֹויגִין נִיט קוּמֶעןִ .איז דֶער זוּן
ַאוֶועק נַע ְונַד .אוּן זִי ְ(דהַיינוּ ִדי בַּת קֵיסֶר) ִאיז
גִיגַא ְנגֶען אֹויף דֶעם יַם.
וארן פּון
זֶ עט ֶמען פּון ֶדעם וָ ואס ִאיז צּום סֹוף גֶ עוָ ְ
אטען ִמיט
עדט צּום ַט ֶ
ער ְ
ּסֹוחר וָ ואס ָהאט גֶ ֶ
ֶדער ֶּבן ַה ֵ
ארּבְ ן",
ייסט ְׁש ַט ְ
חּוצּפָ ה "דּו ּבִ ְיסט ׁשֹוין ַאלְ ט ,דּו גֵ ְ
ְ
יׁשט ,עֶ ר ָהאט
ארנִ ְ
צּום סֹוף ִאיז עֶ ר גֶ עּבְ לִ יּבְ ן ָאן גָ ְ
אר ְט ִר ְיּבן ִמיט
לֹוירן אּון ֶמען ָהאט ִאים פַ ְ
אר ְ
ַאלֶ עס פַ ְ
ִּבזְ יֹונֹות.

ערנָ אְך ִאיז ֶדער רֹאׁש יְ ִׁש ָיבה ַא ַריין ִאין ַא ְׁשמּועֶ ס
ֶד ְ
ארף ֶמען זֶ ען צּו
פּון ָׁשלֹום ַּביִ ת; ַאז ֶמען גֵ ייט ַא ֵהיים ַד ְ
עדן ֵׁשיין צּו ִדי וַ וייּבִּ ,בפְ ַרט ִאינְ גֶ ע ִאינְ גֶ עלַ ייט - ,עֶ ס
ֶר ְ
עדט ָׁשבּועֹות פּון
עסאנְ ט ַאז ֶמען ֶר ְ
ער ַ
זֶ עט אֹויס ִאינְ ֶט ֶ
ערט ֶדעם ְׁשמּועֶ ס
עה ְ
עצער גֶ ֶ
ערע ּפְ לֶ ֶ
ֶדעםִ ,אין ַאנְ ֶד ֶ
טֹוריםָ ,א ֶּבער ַּביים ֶר ִּבי'ן ִאיז ָׁשלֹום ּבַ יִ ת
אק ִ
פַ אר ָד ְ
עדט פּון
ער ְ
גֶ עוֶ וען ַאן עִ ָיקרֶ ,דער ֶר ִּבי ָהאט ַא ַסאְך גֶ ֶ
ֶדעם.
רּוהט ִדי ְׁשכִ ינָ ה ִאין ְׁשטּוּב
עּבט ְּב ָׁשלֹום ְ
ַאז ֶמען לֶ ְ
אּון ַאז ֶדער ְׁשכִ ינָ ה ִאיז ִאין ְׁשטּוּב ִאיז ָדא ַאלֶ עס.
קּומען פּון
ארפָ אלְ ק ֶ
עדע ּפָ ְ
ֶמען ָהאט ָדא ַא ָח ָתן; יֶ ֶ
טּוּבערַּ ,ביי ֵאיינֶ עם ִאיז ָדא ַא ִמנְ ָהג
ערע ְׁש ֶ
ְצוֵ ויי ַאנְ ֶד ֶ
וייטן ִאיז ָדאס ַא גֶ עלֶ עכְ ֶטער ,לְ ָמ ָׁשל,
וָ ואס ּבַ יים ְצוֵ ְ
ּדֹורי דֹורֹות פּון ַאלֶ ע
ּבַ יי ֵאיינֶ עם ִאיז ָדא ַא ִמנְ ָהג ׁשֹוין ֵ
יידעס ַארֹויף ַאז ֶמען ִטינְ ְקט ַאיין ִדי ַחּלָ ה ּבַ יי ִדי
זֵ ֶ
ערען ִאיז
עּודה ִאין ִדי גְ ֶרעיּפ ְדׁשּוסַּ ,...ביים ַאנְ ֶד ֶ
ְס ָ
עׁש ַמאקַ ...אזֹוי
יׁשט ַקיין ִמנְ ָהגַָ ,נאר ְס ַּתם ַא גֶ ְ
ָדאס נִ ְ
ויסן ַאז ֶמען
ארף ֶמען וִ ְ
ערטַ ,ד ְ
אר ֶק ְ
ִאיז עֶ ס אֹויְך פַ ְ
אמען ּבֹויעֶ ן ַא נֵ ייעֶ ְׁשטּוּב.
ארף צּוזַ ֶ
ַד ְ
יטׁש
אס ְירט ַּביים ֵהיילִ יגְ ן ַמגִ יד פּון ֶמעזְ ִר ְ
עֶ ס ָהאט ּפַ ִ
עטן זַ יינֶ ע
זֵ כֶ ר ַצ ִּדיק לִ ְב ָרכָ ה ַאז ֵאיינְ ָמאל ָהאט עֶ ר גֶ עּבֶ ְ
עֹוׁשר
ויסן ֶ
ַּתלְ ִמ ִידים ַאז זֵ יי זָ אלְ ן ְמ ַק ֵרב זַ יין ַא גֶ עוִ ְ
וארן
קּורב גֶ עוָ ְ
עֹוׁשר ִאיז ְמ ָ
צּו ִאים ,אּון וִ וי ַָנאר ֶדער ֶ
ערנֶ ען אּון ַדאוֶ וענֶ ען ָהאט
עהֹויּבן צּו לֶ ְ
ְ
אּון ָהאט ָאנְ גֶ
לֹוירן זַ יין גַ אנְ ֶצע גֶ עלְ ט,
אר ְ
אס ְירט ַאז עֶ ר ָהאט פַ ְ
ּפַ ִ
רֹוצה
קּומט וַ וייל ָה ֶ
ָהאט ֶדער ֶר ִּבי גֶ עזָ אגְ ט ַאז ָדאס ְ
רֹוצה לְ ַה ְחּכִ ים יַ ְד ִריםִ ,מ ֵּמילָ א ֶקען
לְ ַה ֲע ִׁשיר יַ ְצּפִ ין וְ ָה ֶ
יידעָ ,האט ָא ֶּבער ֶדער ֶרּבִ י גֶ עזָ אגְ ט
אּבן ֵּב ֶ
יׁשט ָה ְ
ֶמען נִ ְ
ַאז אֹויּב ַא ֶמענְ ְטׁש ִאיז זִ יְך ִאינְ גַ אנְ ְצן ְמבַ ֵּטל ,עֶ ר ִאיז
ער ְׁש ֶטער,
יׁשט ַּביי זִ יְך ,עֶ ס ִאיז ַָנאר ָדא ֶדער ֵאייּבֶ ְ
ארנִ ְ
גָ ְ
יׁשט ּתֹופֵ ס ָמקֹום ֶקען עֶ ר ָהאּבְ ן
עמאלְ ט ִאיז עֶ ר נִ ְ
ֶד ָ
ער ַמאן ַאז עֶ ר
עדע ִאינְ גֶ ְ
יידע; ִדי זֶ עלְ ֶּבע ִאיז ִמיט יֶ ֶ
ּבֵ ֶ
יׁשט
יׁשט -עֶ ר ִאיז נִ ְ
ארנִ ְ
יׁשט אּון עֶ ר ִאיז גָ ְ
ארנִ ְ
וִ ויל גָ ְ
עמאלְ ט ֶקען עֶ ר ַאלֶ עס ָהאּבְ ן.
ּתֹופֵ ס ָמקֹוםֶ ,ד ָ
ַאז ֶמען וֶ ועט פָ אלְ גְ ן ֶדעם ֶר ִּבי'ן וֶ ועט ֶמען ָהאּבְ ן ַא
עּבן.
ֵׁשיין לֶ ְ
(יום ב' דשבועות תש"פ אצל ספורי מעשיות)
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