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סעבעצסיד

פםֿפןר,רבורברןוםנוהןוא,רןבךצסןרןבוופבַאקרעוֿפרןנסיורכַא

,לןבעופשַאןץביוווצ.ןירַאקםָאוצרוםַאסקכוי,לַאוןכארוםַא

.ןיברַאךוקןואןוסשרןורָאֿפורןןברוםווורצרגַאװרןוםֿפָאררןזרןוא

רערנןהבטשַאלץקנוװןואןָאבָאברבך.רָאדורָאקןוֿפובּפשרןםנוהוד

וצבןוררַאכסוכרןוססנןֿפווװצונַאװרבוקנוורןדןוא.רָאננםה

ובצֿפצרוובןצויוווצ.ןזֿפַאסַאןןובןב'ר.םיורַאסַאנםוצןָאנבַאה

םהבוגשן'םוסןוא,ןנןםֿפַאםירנַארעבובווא,רןזבווזורבַאװַארןםס

.פסָאלננצהרצבחצרלעוֿפרבמבונ'ַאםבבעה'םןכןֿפיעוורצבכאשנסַא

.בַאםןץביַאהךַאב

(ונכדעלצלטװַאזעארָאסוצסָאד)

(סַאבןוֿפבבַאלםננולק)ורַאקסָא

,רןרוולקןועטןזםםָארו.רהָאינוצבַאװצרןוֿפץבנואןוֿפ)נהאליהרש

(רַאװַאםַאסןצבוֿפָאקַאסוסןיברַאםסוקןוארוס-ךוקורסוֿפַאםוסבַאםרַאֿפשוז

_..רַאװָאםַאסםעדךוזףיואסרהעקץברעבלאטוברועוש!ןענבללקַא

ולפאןואסופן'ֿפיוַאסָאװץַאםםָארףיוארַאווָאםַאסםןודקעװַא:ולבסש)

(י₪265!

ןואםקואװןןזֿפיוהןוֿפםםווַאבבבוברביבורהוזי-ןהןזבזביבבַא)כרַאקםָא

צֿפרַאשןבןוניוצןונסיואטוםךערץםבָאװ;וצרַאװש,ץנוולק.רָאםרָאקןצֿפוירַארַא'

רןזםסוּפרןזבוצרנןהבןוֿפָאיגַא,ךןלצבפש
ַאןצרַאטוטרש,בורקנורבואםוב,רוחב

לםכבַארָאנ,לץריבםןעז-7ַא.טלבערה-ןיעןךלק,טנעזרחבאורבּפָאםללץיי

3ןערץהרץדסונרתואםזימ

...רָאנ:האל-הרש~
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.זערוםאקזראק

י

רעדרעטנואןהעםשננַאליוזַארהיאםזַאלסָאװַאס:רַאסקַא
!סֿפָאלשיי(רבסוישםוצרענניֿפַאטֿפרַאװ)ש!רַאלבוןטןךַאלבוןטןירפ

.ןייבבהאל=הרש

(ערעֿפיימשַאטימ,לאזןוֿפדיז:ירב'כַאהטנעֿפע,וצםֿפיור)ברַאקםָא
ורַאסַאםַאַאלּפסקערעד,רעזיאואוו

.םיזראטשרעכהאלוהרש

יסַאהרהיאעלעקירבַאֿפםַארןערעװרהַאװענ!ַאהַאברַאקסַא
וַאםלַאּפםעדןורטעננַאזכַאהרע,טקרעסעברשֿפא

בהאלוהרש
.ךיזםֿפַאדןיינ

~
(.קַאטשס'דעטַאֿפםערבַאדַאםּפַאח,דעננעהםוצוצטהענ):רַאקסָא

ןעסונענסיזכםיבוליֿפַאעלעקעםשסַאד!ןייניקַאם
ייורוזירַאֿפםיייח)

'הרש,רתלאןהענבָארַאמעװ'ם(ךיזוצדעפַאסילעװםעדנידנעוהםועלש

רעד(ויזהעועקעטשםָאוטיַאה)-ןעםיװןוֿפרעדךיואסנעס,האל
פרַאדסַאװ,ןעםעלַארַאֿפןואןעםַאםרעדרַאֿפ.ריסרַאֿפםנעליוםיס

עלעקעסשםַארעםַאטרעדטזַאלעקסַאלסנעסַאסםעדןעבַאהןעֿפ
סַאדןואןייבןעםייוון'טיםע'זעקעםשסַאדסהעזרריא-סיבהרעדןיא

.סטהרעדןיאעסַאםרעדםעטזַא'ר-וליּפעקשיזעניֿפםצעזענֿפיורַא

עטַאטרעדזַא.ןםיםַאסעזיא,קירבַאֿפןיאךרורַאיוזַאךיזםֿפיולןוא
ץרנָאםץרםעםַאםץנמ-ינטםולץנץרַאהסַארסָאװ!המ.װסיגזיא`

וןהעזענרחיאםַאה

וךעלֿפעלעֿפעלענ-סייװידםיס,עיינירבהאלפהרש

ַאוויירדרַאֿפ!ךעלֿפעלעֿפעלענוסייװידסיס,ַאיכדַאקסַא

יפויזלזיֿפייאטזםװ):ַא-ּפדעסוזוצךיזםבַאדטהענ'סזנֿפיוקענןעֿפ

רלז?ןטָאה.סיכהרעדןיאןעבעילבענזיארעזעניברעד(ועקעטשםונוֿפ

נַאזלעדעזכןעַאטנעזרחיאלייװסֿפיוקעננייאןואזכּפַאחענםיורַא

.ךייאסעךיא

עטַאסרעדזכַאהןענעוווטענייסןוֿפ(םיוקטרעֿפװםש):האל-הרש

_ע'לעקעסשסַאדןעסהענסיזכלאזנסַאדךיואטנעםענרערעייא

.ןעטיהבָאטָאגןלָאז(רעןַאםילעווםוצקוקטטֿפדַאװ)ברַאקסַא

יןוֿפ,םֿפַאקרַאווַאםַאםרעד.זיאםסַארענֿפיואבהאלוהרש

ןענעװפטעניים
-

ייזיא'סםנה!ןעסיהבַאסַאנלַאז(ןעגירנעםיניזטזַאר)נדַאקסַאי

רַאנ!ס'להַאיזעבןואזנֿפייקענ<ועןַאםילןװןֿפוזאטקוק)-ןעלַאֿפרעֿפןיוש

....םעלַאךַאנוליֿפַאזיא'םןעוו,ךיזן'רעזייבעבםַאטַאה,רענייסעםַאשרעד



0.ןהַאזלענעצַאקקחצי

ַאטבנזואן'חטַארעדןואלפוו,ןעקערשרעדטבנרעבַאךךזטלָאזררבא

בזטנעקררבא,רעירַאטעלַארּפענעבהכרךבוןעקערשוצסָאװ
י

'ךָאנ

וזןעלעװןעֿפבגןבאנינעװםהץאןעביול,טבנ
ן

םַאנןיאןעּפַאחךיבא

בֿפַאקַא,ַאושזרובַאזכאעטַאטןיבסזַא.ןעלהעצרעדךיבאןעלעװןוא
'זואסָאװטוניאדוַאךָאנםסךךװרחבארַאטַאטַאַאלּפסקע'נַא,טסבלַאט

,.זבאערעיבזעשזריבןרואווןואזרָאטַאטַאַאלםסקע'נַאםניוזַאסָאר

ורחבאטסבוו

שץנב(םרעסוטוצ)נהאליהרש
צםַאנרעטיברברערףיואטינםםיבװדהוא!ַאהַאזרַאקסַא

-
.יולגטונןוא,ןהענטבנוצנבהַאסלַאורחבאןענָאזךיבאטלָאװךבארָאנ

נזסָאװןעב
י

ונזןהעזטעװרחבאבהיַאר~אםוַאךיבאןעלהעוזרער

יוצרטהבּפּפַאדקזורעטרעדנוה-יפװצםעדרַאֿפטרַאווַאןעכָאזרכסטעוורע

?היהַאזַאןיושרחבאטַאהןהעזענ(דעּפַאסכלעװןיֿפיוארנַאה

ַאיזעלענעװּפטיכרַאנהאלוהרש

ןערהַאיַאפרַאֿפולבטרעםשרעבאןבא(טוןונואװרןֿפ)ברַאקםַא

יךַאדבָאהךיאזעטָאלבקבטשַא-בָאטַאךיבאיבבןעוועגךבאןבב

*רעטסעוושןוא,ןעםהוםַא,דעטעֿפַא,רכזכרעטשןבאךיבאיבבןעטרָאר

בזןעבַאה,ןרעטעװענעקורטוררָאנןכא-ּפנרַאבַארעדנכק
י

פעגרבס

ם'נוֿפרענהָאווניבא:ידןזאטנעקירםענסיואםעטַאלבץרןערעװ,טנָאז

ןרעטנבהםוצךעלםעבעלָאזבשיד'ךרודךבזןעהעיוזלךטדעטש

3הטאי,טרַאזנש

יוצןַארבסךבזטפיוה-רצמםערהכאטבַאםרעד:האל‹הרש

םיבהאןעקנעב

וםנעטיבצעב,ןיושסקבעברהןאכרַאקםָא

רעםוזוצטהענ'ם:האל-הרש
רעזנואןהעזענטַאהרהכא-

זנָאטפרעסזזסעבעשַאןוארנענענ

ועשףיואןעטרַאווטםולנענטינריסךיזטָאהים;ןיבנכרַאקםַא

דהוא(ועוַאסציעװןוֿפיואטשוו)!ןערהַאֿפענ-םיבהַאןיבןואןרעטעװערענ

וךַאזןבסַאזַאןהעזענרעבָאןיושטָאה
וטיברַאזַאטרסטקנופטבעלֿפןהוזםיץכרַאּפםער:האל-הרש

.לכסענרעזנואןעדיבנשֿפרורסֿפָאעלענעװ

.ַאַארזכאךיבאיבב...זןהוזם'ן'ברָאּפםעד:רַאקםַא

הוזַאטנסןמורן
*יהלא!ַא.האל-הרש,סנםסענבָאהךךאןואן

םכרוחבףיואטבנרַאנטקוק



נסי
.ןעיוםַאקויַאק

וץירּפרעד(נידנעהעסשרעֿפטינןואםטעשרעֿפרםיבַא)בהאלוהרש
!ורחיאטדערסָאװיוברעכיירַאי

.
...ץירפןלוכָאזא.ןעםץנרעֿפבָאהךיא...ַאהַא(רנעםיכב)נרַאקןכַא

םיסףיוהַא,טרָאטשן'רעטניהףיוהַאטַאהרע(ןיהַאי-הרשוא)
,האל-הרש,םעטרעייּפ,םירעיופ

ענעטלוטעטיודטיטםעטרעיבּפעננוי
םיבםהיאטלהעֿפ'םתורוצעשידַאנעדבוזעגטיטךעיֿפדךילקרעםנואצ

!ןהוזם'ץירפםעד

.יַארוַא(טינםהיאטהעטשרעֿפ);הָאל-הרש

?רצלזטלסםלצלרּפלדןייש?זןעקךלא.ַאהַאברַאקםַא
כזןעבָאהךעלרעםעשירויןהכו

י

רביבֿפטינךיוא

(ךיקןיאןהענקעװַאליווהאליהרש)

םערטבַאז...והאלּפהרש(ריטןוֿפםוארחיאטרהעק)כרַאקםָא וןוהטיוצטַאהעבטינרעסָאהךיבאטיט,הטא
:האליהרש

3ןעבָאררהיאטליווסָאװ(ןהענבָאליוו)

='יבחבטםנרץםעןיכמךיא(רנַאהרעדפברחיאטּפַאח)ורַאקסָא
יַאק'ינחעבעש,,ַאק

וןעֿפורעבטיבךיבארעטַאה-

:האל.הרש
!ורחיאטליווסָאװ(םרערנואוורעֿפ)

ןינק!ךחרתלא!םנצמןץםעש(דנַאהרהיאבָאטֿפרַאוו):רַאקסַא
1ַאטינךעלדעטעשירוייבבזיאלהיֿפעניןערהעלעסיב

.(רלקןיאבָארענשטהעג)בהאלוהרש

עווםערסיורַאםדהיֿפ)!טֿפעבק!טֿפעבק(שנעםוהשעם):רַאקםַא
(_רעםיצןיאךיזוצדעוַאםּפרי

(ענענבצנךרער)
יטָארליָאקיםַאנןוֿפץרוק,טקַאהענבָאטננירק):ןבואר

טֿפרַאװ,רעהירֿפןוֿפטגב-ויטעברסובַא,ךוקןוֿפטסוק)בהאלפהרש
ץייקטקוקורצטיסַאנ!רףיואטנעֿפע.ריטםירַאקסַאוצקירבןערנעמּפַאוצֿפַא,
טפַא,םשןָא

סיואטֿפורןוא
!ןבואר(םרעדנואוורעֿפ

דעטיובענטסעֿפ,רערנווצנ,רעבירהצייניצנַאװצ'ןוא-ןייוצַא);ןבואר
,סקואװרשעממןוֿפונבנו

רעֿפעיטןַאדַאטסוקרע.ןעבנונעוועבעטנעבערעטניא
עֿפ.רונשַאטיט,עוולברעטיורארעביאלקערַאןוהטעבבַארעםיצןיאלםיבַא ץצרַאװשםָארןבאצצװרּפ!ד,שיסקַא!רטביוטשרעֿפקרָאםש.םּפוַאונָאטֿפװרש
ַא־י2װ!'יװ%לאוצקוי“ַארייס"ודליוול“סּפָאקןיֿפייַארשוירעּפַאק:ידנוו

...רעטץֿפןיבמיבבץקָאטטזיב-!האליהרש(.עקניזרַאקעביירק.



11-ןהָאויןזנןוצַאקקחצי

רוודןוֿפםשרןז(ןרעבוןקםָאווצםתואיב:טםהצנ)בהאל-הרש
וסיבה

לסובַאסעךואןוב.ל'רהוֿפם'רשאםוסםשר?;ןבואר
!םביוםשרַאֿפ

פרעהַאלוםדעםשןוֿפבץווץםֿפעלשַאבהאלגהרש
.ןןזםוקןוברהואסוסךיואןובךוא...וצ

ן?ךואווויוזַא.םביוםשרץֿפביבואר

:האל-הרש
ןיםוסןוא.רוזםנוװםואןץרהַאֿפענןו:ךוא...ןיבב

ךואבַאה,טַאהענרץֿפוזלםָאהרייסםירשאסָאװקולנַארעםנוװ

;עבשןעסבװַאםוםוזנעםָאשץב,רערלעֿפןזנץריורֿפרבוֿפווזךרודןהעזץנ

רץרןוֿפןןזֿפָאלץבבָאןענעזץםרוזצוונבָא,ןןםרעװולנרעֿפ-רָאסיוב
ריופ

וֿפ
ן

צןעוועגנַאםרענוםסַארֿפַאטקוקעגסיורַאבָאהךוארעֿפלןזרו

-
פרַאבםםיבווור..לץרעספםםנעורץםיורַארעהַאןצסיקעבבַארַאולב?א
וצןערהָאֿפוןבןובךואוַאםוב

*בץסַאקץרסיעסַאםןיברורוזםץֿפןיבר
ייילזערַאייץנ'תאיבבםיבצעםכוזלשַאןַאלוװרוזסובןיבסןואץיצַאד

ףיוארוסםָאהןוא-ןוזלץֿפענרלַאבךואןובןעסהוםרןוֿפיברןינד

יפסָאהוםעניבסןץטַאטםבור...ישןוווַאיםוםןעוועגדבב?ןצברָאם
וןהעזוזנרהָאֿפקווווַאןיבררַאֿפ.שםָאה

קעווַאן'רַאֿפבקַאםןואןהןזזץנךואבָאהןץינסלויר:ןבואר
יפ”י'טיפ).צלעייעלרבַארדררַאֿפןעבינענרץבוארוסםָאהרע!רהָאֿפ

.

ןוֿפןץררוֿפבָארַאםובךורלָאזךואןעםָאבענןוא(רניכוךכשועט
..נץוו

וֿפןןזרהוֿפבָארַאםסנעק(נו-ונוװכווםש)בהאלוהרש
ן

נוזוו

ו

ןואונואיבבךוזםוהם'סנןוזרהוֿפבַארַארעבָאךָאנ:ןבואר

שקלוווךואזַא;זלץיצַאזובַאנרָאעצבַאבַאערהפןיעןיבקנלוםרוזםש
בעולוצםווהרוזרןוֿפןערהָאֿפעבבַאןובךואזַא(שצנָאווא):ןץנָאזךוא

םוקםיוקםנַאזץבםַאהרוזריבנשהנוי(מֿפַאנ)...יןןונבונלָאֿפרעֿפוושוםולַאפ.

ןןונורעבןןלַאבָאםובךוםרעםזָאל,רבויהורףיואםתואךוא
-

זוסָאוו:האלפהרש

יילץקיברםסַאםוםהשעםַא(נוטֿפווופונ)כןבואר
!רָאניוזַאכהאלוהרש

םוב-וזלןויצַאזובַאברָא'נַא;רודךָארלהעצרעדךוא;ןבואר
!ךבוןץסץשוצ

וובַאברָארעדןוא,ןעםרָארםויזוארןזװ!ווקַאםכהאלוהרש

ורשגי“!י'ץיאשיחו”ו-ןןוֿפץרזכךואלָאזוקלעיצַאז

וֿפ
ן

סרץררבו
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!ךיואםיברםערלעװלעװ;הינוס;םילירעבןתנויבםינרַאנךַארןעם

וךיוא

לעזו'ֿפ!עיוזַארעפםבַאק(ןָאפןצגיונןֿפַאייךיטּפּפוַאסכס);ןבואר

ורעבילהערֿפןייזםעזוםעיה(רַאטכברןחןעלהעצרערךַאנריר
!ןעסוקעגטסיבורסַאװסונ,ססהעז(ןָא-זירפמ):הא'כ-הרש
עזולבןיכס,וסםרעלקיװ(בוטשןיאםווַאךיזטקוק);ןבואר

ורַאפןייקסינןענעזבוטשרעדסיס

יוזַאןעמםהענַאדוסַאװרַאֿפ:האל-הרש

ווטסייװ,זיאסַאנעסיירבירואװבןבואר

רעדטביבהרימסעטנץרֿפור(םיוקשלעֿפייסש)זהַאלפהרש~
רעסייוווז

וךיוארימןהַאריררַאֿפַארךיזםנרַאזיםזןבואר

טסייהרערעששרערעדטּפיוהרעביא!ַאהָא:האל-הר

.ןהענטינריזנ

וןעוועגםינססיבןוא!לעבייֿפַאזַא;ןבואר

ןיב,ַארןיבךיאסַאװסייו:רערךרודסינךַאנבהאל-הרש

.בוטשןוֿפםיורַאסינטעמבךַאנךיא
`

וֿפסיורַארעבַאריסזיאיםיװ:ןבואר
ן

בַאהךילםבענייא!ּפַאק
עֿפילטעםימריסטַאהרעטסעוושןיבר,עיהססיבורזאםםואװענ-ךיא
םנאזברערקירווזבעס

וןעילריוזןהעזטסנעלֿפנהא5והרש

(יכֿפויזכשזעטֿפטואטימ)...יןירעֿפּפםעק,ַאזיאלריצ.הַא:ןבואר

נעװןוֿפןערהיֿפבַארַאךידלַאזךיאןעסעבעגריססַאהיז!עי
-

.זרעטסעוושרעדיצןעםַאטםעד:ןעב'לַאֿפךיאלַאזןעםעזז

פהאל-הרש
ואװןוא

וךיאןיב

ןוא::רערנואוורעֿפןַארהיאטקוק,ןהעטזּפיטסעפטבצלב)!ןבואר

ו(קראטס
ףילאןעמוקעגטניב(ביבעהטרעטבואםַאזֿפרַאהענ)%האל-הרש

וןעביבלב

ןיילַאךַאנךיאסייוועדיבװרע(ןַאטןעֿפַארנהעװעבןכאזזןבואר_

,..רעסעֿפםער,טיבםהיאןעקךיא;םינ

מצדןָאעליכװַאטקוק,רעזכיצןיכזןוֿפריסירףיואזבנעֿפעזרַאקסָא
טסהעז(ריטרענעֿפַארערינאםסאב

-
!ןבואר

ךיקןיאבַאםַאזבבַארםהענהארוהרש)

.ןקה

זרןך

דע
סב
ן
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'לכיםרוק(סהצאטסטךצזטשוק,ןעיןבואווצ,וצ:הענ)ברַאקםָא

.(ךיניעבךכוםֿפַאסז!ךלמןַאקרעד.טצעי-ךךזןעמטשוקעצ

וֿפ!רַאקםָא(ןַאץרוקסהכא:קוק)%ןבואר
םעןערהַאייַארַאֿפן

זבואיבבןעוועגגָאטַאזןענעקרעד

ןערךןזךפאבאה!טבַאקרעדךכסטַאהדע,טסהעזברַאקסַא

זטרעדבעענטוברָאנ

לעסץבןיבלקַא:ןבואר

'עבושַאםיירַאססתומ)זךצזטרעדבעעניקַאט...וַאיַא.רַאקסָא

יספארהצאןכאךב]סקרקןיאץימב

!רהָאיסָאדןוהטענסקַאווַאטסַאהנןבואר

רףיואךוזטפיוהןואעילַאטרעדףיואדבעהצרובכעל)כרַאקםַא

'םעלב)?-םעיכבםערןוא-3ןוהטעגםקַאווַא.ַאיַא(רעננַאֿפץצפש

2זןענעזרכר!יכ...ןץרהַאיַארַאֿפןוֿפ(.ךעלסנַאװ)רדבעהעדךךבטבמ
`

ךייא

!ןענכדנכזרעֿפוצטכנ

'

...טֿפעשענַא:ןבואר

טלעֿפענסעסַאווךיטנערֿפ!סתַארָאנךָאנטסובברַאסקָא
טֿפַאססָאװטֿפַאשרעבעטןוֿפןעֿפיבצַאןענעז,וטסהעז,סעסבָאװ

3-ךכזטֿפַאדעל'הרובד%ער'הרובררעטסעוושןינד
!רעטסעוושןיכס(טראהפנָאמעב),עליהרובר:ןבואר

ץזקנערענךיאכרַאקסָא

עֿפיוהןינקרַאבטונ.עקטענזירבַא-

..ןעוועגטונןערהַאי=ַא=רַאֿפךכאןכבםטובףיואןיבמרעסיורנַא

?זבואוצטינוזטסוקםַאװרַאֿפ

!ןעטוקעבןכבךךא;ןבואר

ןואעםַאסור.םיבורקבעכלבַאהךכאטונרהעזכדַאקסַא

ןופייאךצזטקוקרעֿפ)זעטַאטרעדןוא-ןעהערֿפךיואךכוןעלעווערָאד

ןענַאזטונטרַאווסורקןךוקךיוארכרטעוועטַאטרעד!ַאש(דעתמה

יטעבוטשןכאונואיבבןיכזטסעוו...3וטסהעז-טרַארןעקעטשםער

.זכֿפדעבסָארסַאווןעסכוווטסעוונעטעבצל

...זגורבןיכזטעװרעטעֿפרעד(ךצז-דַאֿפברַאה):ןבואר

ןיאטסליװורביוא.עי!טבַאזעגרודךָאדבָאהךיאברַאקסַא

טונןעֿפיבלשעטיורכרטלסעזולבנדרעבןאטיבב.ןיכז-אצויןעוזנַאנ

זנואיבבזואננַאל
קיברטםםערןוֿפרערהכֿפבַארעד,קיברטסַאןעוועג

ךךזןעקןעטַאטםעררובשַאזַאןואעזולבַאזַאטקנוּפןעגַארטעבטָאה

ןעביואירןואןעֿפרַאווסע
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.טיבעלעטשןייקרלַאבַארוךיאבעירקםיוק(ןעסיפועֿפ):ןבואר

.םייחַאםורַאנעטעֿפילטעןיא,ייס-ידוהימ,ךיארהַאֿפ

--ַארןיושטייב!טינךָאנוטסרהָאֿפךיניוזַא:רַאקםָא
ףרַאר

וידעיבאןוֿפרעםערב.ליטדעטשרעזבואןעזיבוורידןעט
רלַאבב;

...בונעבךיואטניבהךיאבָאהטיבצרַאנ;םעלוקינַאקידןָאךיזןעבייה

לעיוםוק3ץַאלפיטיברםוצןודטרהַאֿפַארשֿפאריטטיטטםעוו

!דעּפַאםי'לעוון'םטןעזיבוורידךיא

,לעסיבַאךיזןעשַאװטורַאןערעוורעהירֿפטלאווךיא:ןבואר

וֿפ,רַאקםַא
ן

רענידםַאזַא,רהוֿפן'טיםטסרַאיווביצֿפוֿפ.ביוטשםעד

.ועוז

לאמעבילטעןיישךיאטלאוו,נעוורעדטינןעווברַאקםַא

*בעהָאבירןיאןעסרוקםקעעביילקךיאךַאטטֿפַאץנַאנ;ךיבאיבבןעוועג

ַאןואיַאטלוהךימטֿפורעטַאטרעד...ךעלֿפרעדןואטרעטשעטי

!טיבךיואדעסייוו,וליֿפַאטֿפלעה
-

.וברעבָאהרוחסעבעיה

בללבַארידבאזךיאטרַאטשרעבעבריא'בַאףיואןעדערטינלעיוךיא

פרעד'ם,םטבערםעּפעןענעירקוצדעוישזיאםדָאטשרעםיורנַאןיא

=קעבטיבטַאלבזיאךיאיווםעביוזַארַאֿפ!ןעםקַארווצםיואטינטבעל

וֿפרערהעלַאטיטטֿפַארהעזךיזםֿפעדטעט.טעוו
ן

-.םויזַאבטיג
זיא

טסליווודביוארָאנ!קלַאֿפַאםַאד
םהזאפבצרֿפ.וווםתואוצטהענ)--

טסלפ'ור(לצֿפויטשןעשיניצַאםצםבָאךיוטקוררעיואןוֿפיואלוקַאןהַאםעּפע

ַאןעטוק'ם!נַאטַאךיאבעס-ליטרעטשןיאךייאיבבךיאןיב!םתא

יזןענעירק,ענירליטעטשניילקערעיבארע
יֿפידניבאיד,תולעפתהי

יזטדנעלברעֿפןוופרעד.בבוט
י

!נערֿפךים...ןעניואיר

ןיישהעזךיאבןבואר
.רעםַאוולעסישַא,רַאקםַא,בצינ

,ַאש(ןעוןבוארוצ)!האל-הרש!האלכהרש(ךייחטֿפװכברַאקסָא

וֿפךַאדןיאיז
ן

וטרָאםשןןיד

ןעביואווחונֿפשןיא:ןבואר
זריטַאןעבעקריטַא,ריט

.(רלטןכאןהעטשטנסל:ןיאטכןֿפצהאי-הרש)

רעטטעװשןירַאֿפרעםַאוולעטעישַא(ן'האר-הרסוצ)ברַאקםָא

ודביק

טהעטש'ם.ןבואר,םוק(ריטםוצךיזבידנערהעקםוא)בהאל.הרש

!ןורש
(ץק13":ַא)

וֿפ.ַאיַאברַאקסַא
ן

לעדעםנידוועיבםַאוליטדעטשרעייא

%איא

דער

יא
יי
-

בב
וי
?ב
"

גװ
.\
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15'

ב1אר
ן

.1?תרבחַאס'רעסםעװשץנמ(רלטיךלקם“תרבצש”'ץיח)3

_(ךוקןואבַא)...רַאקסַא.ייזַאסובדער

י(ךוקןואםהואךָאנםהנןנ)3ר!יקסָא

(ןצסיוװןוֿפםננויקוס)

(םנבֿפןז,ךוקןוֿפםסוק).האליהרש

'צקנַאישַאםומ,נוצרעֿפובוםצרךןואםֿפַארהַאיַאןוֿפיווֿפַא)נהקבר

םןןנורנורַא.םֿפַאשנָארפלןםיורנסיואךָארסקורד.ליוֿפךוזםבןזװעכ.רובוֿפבוו!

יצװשןעצרַאװשַאםום,ןןןּפולעםיורןזלוֿפ,ןןןביוא;זנוהורםובןובוצנַאלב,םּפוזענ

.(ןציזנןוםָארּפןןנוטֿפןזררץֿפסוסרעננויךונםינוורק.רָאהוּפַאקןצר

«ןןכץרוק,סקואװרץלןזםוסןוֿפיןרעסבכרהשןהצצכןוזַא):ערַאר

רצבואדהואןצרַאֿפוצצערנָאלבווװצ.רןזּפרעקרןזםלןזקוװםנָארןנננויַא,םווורק

ורןובעיַאןןזּפולםןסַאםרצו,םוגפןןןנורצֿפַאלןןזרָארקַא.ןזצוולּפובר

(.הלורברַאֿפםנורּפשרברָאםֿפיול,שפנרָאנ

.(רבעהורןואךןורןזקעפןזרןונוןזלקןואערןןסןזרגםכסןםרַאןןזסוקברווב)

(םוארםובַאךוזטקוק)%הקבר
ףָאר,לאררעהרעד

בהאל-הרש
.ןיבנ

(ןיהאלוהרשוצ)!ָאטךנ(רַאזןואןסרַאטקוקןואוצםֿפיולכבץרָאד

!ננַאלןיוש

י'ןיווזז:ואךוזםֿפַאררַאװַאםַאםרווד...!וזיַא:האל-הרש

.ןערָאװןןנםלאק

לבוםרוק:הקבר
-

וצוצנוהַא.האלוררש.ךץלוזקעּפבר

_!ןיושךַאדטםיבװ.רוס

,לַאזןואןןזנָארםוצקןןװַאךָאלָאקןּפ;זרארןזבואםסהעב)בהאליהרש

(ןצזבונרןןֿפדהואןערצװונוזחבוטב

ךצרצקןזּפןזנןורנובצגנןוםַאווצָאםצנירץֿפולטןזרהואםננעה)בערָאר

(הלטהםורט
!?לַאןיוש

(לָאזןוא:ַאםהעב)%האליהרש

לַאזןואךןזרןןקעוורסוסןיהאלסהרשםהַאז,ךוקןוֿפטסוק)כרַאקםַא

וי*
1ָאטלנ'לאעםַאםרעד

וֿפםצןןיךָארןןזםוקרוסבהקבר
העווז,רַאקםָאםהןןנזסַאנן

.לץםנַאםםעד:ַארַארלמ

(ךוקןואןיברַאםיוולןואנוטֿפעררעֿפן'רַאקםַאןהַאטקוק):ץרָאר

יצנכָאס?וטסַאהסָאװ(לצבוַאןוואבָארַאיניוֿפםהעוצ);רַאקםָא

3טֿפַארב
בָאוַאןונרוםתעוצ)וןיולַאןיושלוזװךוא,זַאלווםםהעוצוווכהקבר

(לןםנַאםםעד
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ריזםָאםילןזװםיזרךַארבָאהךיא.יוםַאזב.טסיירדנרַאקסַא

צזםֿפיוקןוג

!וטםרערםַאװ:הקבר

יזכרַאקםא
!ריזנייבטרָאדןיושםתעמשר

...ןיולַאֿפיזנבצארידזיאטביהםקבוּפ!רַאקםַא.יָא:הקבר
!ַאב(ןָאבבעהוצֿפילאלעםנַאסםמדםתיאטעיב)

3?סָאװ(לץםכנַאפםןדטסהץנ)2רַאקםַא

וןייזויי:םינםיזיזעטַאטרעדבהקבר

ךיאבַאהבלַאה...אלימ(וישנאמםמדכודנץנכגוהֿפייאוברַאקםַא
זבנָאזץגבַאנַאזפיםרַאֿפךאבםתיא

-

רץבייזןןוקיזטשרעד!ַאש(רצננעהםוצקודבאבזדנזיֿפראװ)%הקבר

בךַאנטנבעה

!ךיקןיארוחבַאםןופץ(ךוקןוֿפןּפרַאטפיש)נעוָאך

,הַאברַאקסַא

וי
םיכןזטַאםסיירןבואר,עמַאם,םםיבװי

!ןץזכוקיזנזיאקיניװכילו

ךיקןיאןיברַאםוק'ֿפבןןיקַארשרעדשזַאךיזבָאהךיא:יורַאר
-

טשַאװןוַאליוםישַארעביאםתעמשלידםןזהםיורַאןיארוחבַאםינפצ

זךיזי

!סנייהםקבוּפ:הקבר

זטֿפייקץכבַאךסַאןיזרטסָאהכרַאקזכַא

םבעליובניברַאץלַאבָאהךיא(לָאזןוֿפםיו-ןַאטמוק)זהאלּפהרש

דַאלֿפושןיוםצָאלןיא
ןעוועגניהטעבםינ:הקבר

יטיקזזאפיז)בהאלּפהרש

זןיזםוקןזבריזזיאסָאװוצ(ןווַאקםָאוצ)בהקבר
.ןוהטי'נבולקץבַאננרַאקםַא

יזןיישלָאזונ!נולקרעבָא:הקבר
י

זליזנבויזבֿפיורַאםעּפע;

סָאװןץטַאםןיאןץטָארץנזיארי),ןומאמטםייוובןורָאך

3רַאקםַא.ריזנריזזיא

זיא,ריר!טשינםיזוטםֿפיברנעבןיילַא-זרירברַאקםַא

!יזביקהעםסיווושַארעי
.

...םהיאטימזיארי'סָאװןיטאטםעדרןזםעבןַאוברץר%הקבר

רעּפַאםילןוװםיזרםכייחךיזףיואבָאהךיאברַאםקַא

ןןזיייבןונםיוארלימךסַאלַאםםָארבָאהךיאןואבהקבר
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...זעםַאזכעי!בירקרעסכהָאבַאזואדבכק-רעסםעװשַאבערַאד

יַארוַאםתואטָאההאלצהרש...ףיבזלקוששןיכס;ענענםהךאלעװןכא

(ךוקןכאסיורַאסֿפיור)!הסֿפחַאסָארזכא,עסםָארּפךר,ערהואןעבענענ

כקַאם(רַאװָאסַאססעדסזומםםהענ,סכסםוצבצסהענ):הקבר

!האלוהרש(רןןֿפָאה)1זבלַאק

(רלקןוֿפסטיק)בהַאל-הרש

ןגסןעגנברקַא)...האל-הרשברעיבֿפלסופַאוצנמלבהקבר

!רעטמוקסַא(סטג
םכספָאּפהענןואשנסןוֿפרַאװָאםטםםערםזבהעב):האליהרש

(רדקזעאםהצוי
`

וגאןהעםשדהוארַאֿפםכיניב,ובס-סטגרעדבנזגצםהענ);רַאקםָא

(ךצזםיפע!

...ּפעטַאטרעד...רַאקסָא%הקבר

8מארעװ([יוטםקע,ךינחטנעדֿפ)ברַאקםַא

!זַאסַאלרַאשןעֿפע(װפוזווןגס)בךזרב

!רכרוטסָאה%הקבר

(רבהמןדםםעֿפע,סֿפַאל)פרַאקםָאי

רענכרהעװנןצּפבֿפַאזךארע.רוהטרעבעֿפַארעדןואןּפוַאםסוק):ךורב
ןנאוָאקן'ֿפירארָאהנד,ןנהזכעננַאסטיב,פֿפכל,דע5יבבַאזפומ,םנַאקץרבַאֿפ

'ועטלעסָארקרַאםשטרהכֿפ.ךעליירנ-בלענןענעזדרָאפדעטֿפכרעניסןךרברעדןוֿפ

ןעגָאלשרערוסנרעדָא,נננזנבםשרערַאםוַאנַאןבאןעםרעזרעבצרעדזעאןוא
י

יַאלרַאש,קזיחרָאנטםֿפַאזב(ךערנרַאקזּפװנעטטצ.םנעלענֿפיואוטֿפַאםענרעוָא

םעדסיורַאססהענ)!עהם,עהט(שכרזזיס,דנעהצדטנסשםַאםַאופצנ)!ורןַאט

-י-סובץםַאףילאסװרַאלכהךס(יצנש
!יקעװַאהעשַא'שש

ןענעװטסעדבוֿפזךורב,לכקעזםשַאןהָאןואלעסנַאזבןהָאזהקבר

סרעםזזןעצנַאנןכאטבנךָאנוצא

יוזַאןכבןיאסרַאזויזזַארכזנזכא'ם!רעםוז!רעםוז%ךורב

.סַאנן'ֿפייאןהעזענטבנךורפַאהךואזפםנ'פס...זסדֿפ?דףיזאטֿפיבל

ןצאטנסהםעסהענרעװבזכרעדנואחענךכסבַאהךלא-זפצעיםשרע

זלעסנַאםורעסנצװַא

?קַאסימסלבסָאװ(ךעלםיזרםיעור)זןהעוענךכסטםַאה%הקבר
זךעלעקעּפצרןהעזענךַאדםםַאה?ןענָארזבזצןעֿפלעהרכסןעסוקענוצסכנ

ןענבַאבענרעבַאןכאןכב-ןהענוצטלַאװענבָאהןןיאבךזרב

פָאההרוחסלעקכטשןינקן'רעסםוזבךרזכּפַאחעצבעזכ;רחזםַאסכס

זןענעצלסכנןיושןכא
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כזולימשזיאקירבַאֿפןיאנרַאקסָא
י

...3ןץטיבברַא

נז%ךורב
י

יז!ןעםיבברַא
י

יזםניולים!ןיוטייברַא
...ןשיברשֿפאי

יוןץֿפַאםוצלַאזיֿפןעוועגטלאוולורברשויַא
טֿפַאם'רץטיבוו-קירבַאֿפי

!ןןןקינרםםןינקםינ

3זכרהיֿפץגםיואוםסלַאװסָאװצרַאקםַא

...ןיושניבװש(ןירַאקםַאוצלבסשרצוןיא)בהקבר

2םרהיֿפןונםיוארעטלָאווםַארוניזרֿפךיא,ומםליװםַאוו2רַאקםַא

יכ:שטַאחומםלָאווזסיגרַאבךַארןעמםרעררירסימ;ךורב

...טיבךיואםַארךַאדזיא-װעםבץרַא'רץרץיבװַאןעוו
סָאװ-

-שטַאחטםלָאװ(ןָא-ןעניואךכז:בצעו)ועעהטטימךיזטרעה
(לָאזןיאבָא)בָאןיושםהיאזַאל(ן'ךורבוצ)%הקבר

וֿפ(:יימםוצךיוא'ןווםצעו)%רטקסָא
יקַאזפךיאןיבךרעש,ן

ובקיברםםעמםָאװטיבהלינמןייקרָאנסיוזיאןיחזבארעדןיאטיב

!םיטיידליוםןיושירַאנםעדןיושךַאמרי'ֿפ...ונ-ונ;ךורב

...שירַאביוזַאםינרָאנזיא'סכרַאקסַא

י'זייװַאןץֿפיוקךַארטסליוווד!רץביבםםֿפחושירַאנטיבבךורב

י3ךיזטֿפַאר.דיןּפַאם

םירתאךיזטוג)טינטָאהדצפָאםילקװַאוצקיברםםַא:רַאקםַא'

רירךיאזיבװםַא.”זטֿפיוקץנןיושםהיאךיאבַאהריוריװ(שיטןוֿפ

.%רותניצןואךיזוצ:ַא)...יקַאם,םהבו!

(ךןרוזקןּפך:ַאםיסלאזןוֿפויהטןיאךבופזיכווזןב)%הקבר

ַא'רַאם!יַאםלוהַא'רַאס.יַא(טלעֿפייםש,בוכנרניהָאזטונ)בךורב

ציַאטלור

יטטהןװ(ךע')עקעּפ!רםהיאףיואםבמרןואשיפםוצוצסונוק):הקבר

!ךורב
-

טרַארסהכאזומ?ז,ָאטצבךָאנזיארַאװָאםַאסרץדװכָאוו

יזצסורַאיינַא

ןיאםַאוו...םירץצבַאנַאםעפ?(ךןולנןקנןּפייזךרודםוַאט)%ךורב

הקבר3ַארםניוזַא

.ץווץלץקץםםָארףיואןץֿפץ,טיבןךךלַאןַאקרץרךיא:הקבר

ןתיוזריםןיול

...רש...ריע(רנַאהַאןיבר!ןיהַאטקורןואףיואםצעדנצב)%ךורב

הקבר
-`

ייזםזָאו,װװקצפערעדנאעבינייאיןןןֿפןעבֿפיואןיאםיאה)והקבר

(רצרנַאנוֿפןעשםעםֿפרַאװ,רוצחם'ךורבןוֿפ:נןדיבוםָאךסיורַאזפםהןזנ,שנעיי
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פםַאלבַאטאןיברַאםלַאֿפ,םַאסוזָאר...?פרַאֿפענעשַאחסא,םסהץז
זהםא,םויםסָאקּפלַאברוזנעשַא...םיבקי

ייי?שלהָאצץפךסַאםזוסץנםסָאהעיזןווסוברןֿפזבךורב

ךסןינקםלבטםַאקףַאטשרעםסָארּפַא.וםסלוװסָאװ;הקבר
?סַאיזלאסָאװןוא...!יוזַאןיבםיֿפ(רָאוןםּפהנ;ךורב

'

םיעקשןואץרעקעפטווװצןוֿפףָאםשףירםיורַאםסהעב);הקבר

'העטשממשךלאבָאהםערןוֿפי'ישמסַאקַאךָאנ*לאםָאד(יזזרנַאנוֿפ

סויפ?סיואםעםֿפַאספןןןֿפַאםךיואםעםלעֿפענןעףַאך,רעד

:ולולםֿפץ'נַאםעםַאהבָאםיבכ!ברַאֿפ8קיקַארעבָאבעלג,רץרָאיבהם

ולאלעםנבַאןיברַאםעןווטֿפרַאוו,ּפםָאלַאשממב?,טפשמביתַאֿפ,

3ועשיָא`ַא!י'י'לפילעקנודםיבקיולבַא.

וצוטלברעבָאהעטשרצֿפ'ֿפ...!עי(ןןםלַאהצננםאוװןסוברעֿפ)בךןרב

(ןוזםסוהרבֿפ);זבץריבז,ווװצםעןויסףרַארםָאווי

סָאדֿפָאבןואָאסלַאםַאןַאןהענרווהורֿפךַארםםֿפרַאדכהקבר

ודךלאבַאה,םעטםךךה(םנצריכוסַארןבםַאווצםכעל.[ןזיופ...וקספוה

ויםםָאק'ברוצןוזמםֿפיוק,ךורב.רעבָאםסיבװוןץֿפיוקםֿפרַארץנסונ

רןןגולובסייאםויםֿפַאס,ץבַאנלַאםץלַאעויבבןענעז.ןווס

ץניבלקםָארןואיוזַאןיבס'ֿפ:ךורב
-

וֿפרוהםודףיואםלַארו)ברַאקסַא
ן

ןיםוסךוזפזפווצבןוארץסבצןמו

זרהָאיץרַאוושורילַאוצ(ועפָאםויּפווי

ּפָאםולץװםעו.עםַאם,םסהוזז-

!ךוזןץהץררםובןואןוזרַאפשניבאםלָאװוזנרוסךוזםָאהרַארַאולידץּפ
לבושםהערר,דָארןוואףיואדעוָאםולןווםערףיואטפיוה,ןהעםשםכיניב)

לווװ-ךוא!יוזַאםָא(ןטשוצבוואםָאד
...!ןווב-ווג-רוד-

(רנןּפָאבציןװן'ֿפיוַאןץקוקצםַאס-בםַאם)

זרַאװָאסַאסםער,הא'נוהרש(ךכוסנאסרב-ו);הקבר
םםנעק!ולענסיואםעםעונ;וםסָאװףיוא(ןָא-ועווֿפוצ):ךורב

'2ןוןרהָאֿפםתואףיואשםַאהי

!ןענץקןוסַאךָאנ(םוֿפַאםהואףיוארצכורַאפֿפרַאװ)ברַאקסָא

ןואןָאםםהצנ,וזטחמב,ףיואבוךנעלֿפווםטךצזסנייה)%ךורב

טקשב)נןוזרהַאֿפםהואףיואןיושםסֿפרַאר(רָאּפַאסניצווםצד=קוקצב
וםלהַאצץפסרוארַאֿפוםםָאררץםרערנוהַא(רומשןרעװַאםתוא

ןעֿפָארםץבוװסעסבכרַאקסַא

ַאםָאה,רןןםםיבםירץבץװןיבםםסיבה'ס,שםיברןיכסבךורב

וז
ן

.יֿפץװיבםַאוווםהואףיוארןןבָארצםהולֿפ,ןץֿפל
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...וןןיררַאפןיאןןֿפביברנסיואסהצאסכסךָאנךיזלןזװךיאפרַאקםַא

;םםעבךובןורהָאֿפזַא,טלהעצרןודרןונעי!רןזנ'פאהטוש;ךורב

טםןץןואטרהַאֿפ,עםַאפלָאקטנוֿפַאןואךןזלןזקלובןיושַאףיוארצ

1ןעררַאֿפןואןעֿפיבלבסיואםהךאםךובךָאנךי:לןוװ'ֿפברַאקסַא

,ןקסיבקנךכינלקבדבןךץטצקץפןוףיוא'ננצטםהצנ)הקבר

3ןוהמקוקַאךַאבוםסץוו,ךורב

נזןילָאז;ךורב
י

...צןענעיל

רענצשַאװןכבַאונַאןבואררחיאךָאנךזקןוֿפןטוַאםמוק)כערָאד
('יעפםעקרצֿפויי'

?רעדזוארעװ;(ןעניוא)רסיואטצַאלנ)ךורב
!ם'הילרגרןוםץֿפםעדןבואר.ןבוארברַאקםַא

!רַאװַאםַאסםער!רַאװָאםַאםםעדב(וווהסֿפגו)הקבר

יָאםַאםן'טלםטנ'בהםעזךאסָאװ;(טלָאםגטוצןואםצןצרןצ)ךורב

".3ךליןעמםֿפור?װ(רבַאה!רםתיאסעכב)...םולשרכרַאב.\נ...ורשו

זץטַאטרןזר,רעטבַאזבסָאװ!ןבואר...ןבואר

בוארי
ן

...יוזַא;(םהצנןנכַאװש

וטסמוקידוצם'הילדבוססיב,םעטםיבה;ךורב
-3

-ץװ.ןוי

!םורעברַאװָאסַאסרעד«סייאםבור)ץרָאר

(רַאװַאםַאסןצבכרמֿפָאקַאםכסךוקןוֿפםסוק)בהאליהרש
....טשרַאדרַאֿפברַאסשךיא!ןןוקבַארוצטַאג:(םתורש)ךורב

(:ןווןיאםהבאסהצםשסָאװ,רצּפַאסבלןזווםערנַאסקוו,שנסםוצןהענוציכרו)

ירשימןוֿפבַארַאםהעב,ןורַאד.ורןוא!רןזפַאסולץװן'םכם'ךיזנַארס

ּפךץלץקעּפ

!יקַאט!ברעב!יקַאס!ברעב;(ןצוָאװהקבר

-ָאדרָאבן'טכםץחלבןיבמ,ץטַאט,ןהץזץגטסָאה%ץרָאר
_זלעד'נלק

...וךיואָאךרָאבַאררַאב%ךורב

;םהעבזךןןלעקץּפץ'דַאזבקַאּפץבֿפיואןץרםםָאה,יַארוַאבהקבר

ץרָאד.וצליבװרץד'ינז

ןקברוצךסיכטמוקןואקעװַאלטנשםעםגַארם)וערָאד

עצה:ןןזקבכרטוטסןןװ,ךידץעז.ונ%ןןינבבארבצ)ךורב

בסהבאןינבבםתעמשרןֿפרָאװבהוטסןןננרבראףייא:סאלק)2'רָאר

(שי)ףביארםזוי
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עּפרַאקעטצעלןר;(ןוךװברַאֿפתעכזָאלכַאןָאססעננ)הקבר
זעי,ס'הילדנוצאםָאנלַאןכוז

ועזפסרעכר,עטצעלכר,קבעדענ'ֿפ;(רופצבַאםכס)ךורב

!עטצעלןר!עטצעלורזערַאד

הז),..רץםָאֿפןואךםַאןץטַארץנ;(ןינבזאוןָאטקוק)הקבר

זרצררַאֿפרעננויזוארעךזרבןינר(ןודנרב

!הרישקעברָאםן(ךעלוםעכןבאלעפממ)ךורב

נזןוא,טבנגָאז:הקבר
י

!םעפןואסכנ

זרעבנויזַאןיזאבךזרב
?ךעלשרעקץרוטסָאהואװ-

'צץבץרערקןֿפֿפםיזרַאםהץב,ַאבבװעלעםכלש:רןערָאוםוב)הקבר
(פָאלוווערָאר)

!סץרנַא?רםהב/'ב;(צהטסונגֿפ;ורבעוהךָאנדהואםינוש)רַאקסָא
-ענןעזפֿפענַארזכאקַאסוא(.בָאָארָאר)ָאטכנןיישןענעזךעלשרעקךרי

'

ַארנַאםַאקרעצנַאנרעדסוסןעװ
-

.עםַאט,ןעלעֿפענרעבַאםהכאןענעז

...ףעשרַאקעניבד:

ןעשרַאקךרםהכאןעלעֿפענ'ם:הקבר
סכסךכזטרעהסָאװ-

זן'קעזככשרעיבא
י

.וכזירעררכמרָאשַא,ןעסכוווצןַאסונבייהןכאנרַאקסָא

..1ןעזבעלַאםויזַאבםצנןכאזנזאטלהעֿפרעי

(ןזיופןצרגק)כקַאםלעננזיתלקַאךיבאזכ'כהעֿפרעזהקבר

!םעךַאמ(ךשאריצ)8שםיקץמֿפרַאךָארר?טלָאיי.ןעוועגַאדרעטלָאיוי

-ירענבוי(ןהמםעוטפנו):ךורב
...זלזםיסכלשַארעבָא

3םעוטפדערןעםעװןעבעװבהקבר

לָאזשנעזבַא...צוקַאזכרעדזרפןיבמ;(ןימאוףיזאטקוק)ךורב

סָאװ!זלךסרעסשןךולקַאזַאןיאן'סילהןעזנענבַאןעבעלץבַאנַאי

רןךאןערויעלַאןעזהט
כ

...זסעּפעוצוצךכוטבָאלשעזכזךעלסרעסשעבצלכ

יוסעוטסבָאזסָאװןענעקסנענבולצולּפ:רַאקסַא

!סונןעמטרעררכרטנסבךורב

3םעוטסגָאזסָאװןענעקטנע,כקַאסכהקבר

םכסיָאלסןעזכיורנַאןיכרַא:תעוב)ערָאד,
רעבָאב(ןערזטעֿפכָאק-םעובָא

1דזלשרזקלד'ןוֿפזעזַאלּפנטלבקצל8

זןענץֿפעניטבעֿפערענךָאנססָאהורכרַאקסָא

גָאזסָאװןענעקסבע.?םכבטבמהןואהעםשרעֿפסעּפע...בךור:
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..רערורכַאלזזכיםך'לשַא-דםַארוןצבץקטנץ!ספינחסָאװ'3םעךלא

!ןהןוזוצטלעווידםתיאןוֿפןןוזבםָאה
~

רָאלגןכאןזלןןֿפץלםַארובבסטּפַאלק,ןטאםיוקךיזטרַאה):ןבוארי
(להנמשןוֿפךיזטפיוה

ףַאלםןוֿפןָאטּפצש,271525םָאוזַאלבןעזןוֿפסיורַאטםהענ):ערַאר

(זַאלבןיכזןיאןיכרַאטםעצנןואםֿפַאז-םץרבַא

ריא,קבארךיא;(זָארגןצוןוֿפעלצֿפָארסַאדסיורַאטמחש)ןבוארי
!םיב'םעליוו

;עורקןיאסָאװךןזלץוועירבידןוֿפטינדערךיא...:ךורב

,וצםתיאקישךיאםָאוורלומםַאד...םרץטֿפעםהיאןוֿפ
יךיאןעיגרָאֿפ

ךיואםתיא
-

1רערורבַארץנ'םםפשלרַאנךַארזיאןםןץרָאוו

(ןזיופ)ןוזפַאם:רַאקםַא

מבןרסךָאדטסעװב(ן'נ:וארןוֿפזָאלבץנירפ?ירוצטםהענ)הקבר

םסֿפַאםענבַאא;וצבַאבסַאד("וינםוירייאטקוק)3ןהמזַאלגַאךָאנןעק

!קערן'ֿפיואןעבעילבןמ
;טיבםיברורצבךורב

שעגוםםַאהןזלעֿפןילןימימ(ןונבואווצ)

!ןעשיםסיואטֿפרַאד
.רעמייוווזַאןָאםהיאךיאםעונטַא:הקבר

ןןץקנירסטינלעווךיא,קבַארךיאכןבואר

וֿפ!רַאנַאטסיב:ךורב
ן

נץוו
-

...צקבירםָאםךץקבירטטסליוו

ורכַארןןניבםצנןןזב'ֿפ...לןוביארץֿפיקַאטךיאבָאהןןזזפַאטןינדףיוא

ווקלחַאוַאםהיאןיא.ךיאבַאהרעד
...זודי

י!םובזיאםָאד;(טֿפַאדןרַאקםַא

טיורםרןןוורע;העזךיאלינוו,םתיאםג:גָאזךיא%ךורב

ץםַאמרןורםיבןיושריזנטלץֿפןונםָאךןוא_סהיאםסירדרץֿפםע

רענייך
-

ןןןווןוניוזַאךיוא
ןעמםָאה.יוזַאטיבוטרַאווַאטימ;זייוופרוהב

ירךָאנ.םינּפַאטצעיםֿפַארבןזנניברַאםינפןיאטולבםַאדםתיא

נץץנלץסיבַאךצזטָאהרעזַא.ךיאהץזכשרץֿפ,ענייזךץיוץװעירב

!רןונַאהרץבילַאםַארוודָאטיבטרעד

ןץםוקן'בטצעיטשרע,ךורב,מיבךידהעטשרעֿפךיא:הקבר

םַאטןטס.םהיאןץםואםרןיֿפ,נָאטןץטשרַאםער,ןיושםסליווןוא

...ןןו

:יארןינייזָאםרַאקרצוףיוא,רןזנָאוושרןוראקודרעםלץֿפץנרים

טיכקלץדעינַאןץםָאבץגםיוא

והפםוא:(שניגידיצטנואהָאכַאםרבדטייסםזפםסזיא)רַאקסַא
`
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בעולוצ;קולבבוארץרךָארזוא:ָארםָא!םיוקלןןרעינַאבךורּפ

.ץניעבעםשַא,ןלםבַאזוארעסָאװרַאֿפרער,םסיבהסָאר,םיבקלערעןיכז

,ןץרהָאיורךוזרןזםצרָאװשרעֿפ
ףיואטשוו)רץרנוקורןואביכרוןיכז

וֿפםָא(ןונבגאו
א!זסהואןוֿפםֿפַאםענחילכהםומעשַאבבהואן

!רעדבוקץביבזרַאֿפםהואךואןובאנוש-םו

!ָאזםַאם,דלַאװצנ,יָא:רַאקסָא

זןץרעהטונרשֿפאםסנץק:ךורב

(רוהט-םאנרצוףיואסופדו)

אוצ,םורבעּפוםורכץהןץקושטֿפרַאדענךווםלָאװךוא!װַארּפםסָאה

!םובסהואםסיבװ,םובםהואםסנעק.רץסץֿפ

ןובךוא,םקושןזנםובוקַאםרוסםָאהץםַאםרעד%ןבואר

רןןםןןֿפ,ךיבאוצןעצנַאנןואםובןעררָאֿפצגןבלא

ָאסצלצווםערםסהןנ)!עבצענ;(רתומשןוֿפךוזםביוה)רַאקםָא

(.וצווצםהואםוםבָא,רעפ

םוב;זםאםרעדרודםזיווו...!סנסאץלא:(ץנבואווצ)ךורב

ץֿפלעװ,ןורםםובםסלָאזורסָאװזוא!םוב-ָאר!הענָאובנןןװןווק

נָאםערודםלָאװרצוװךיב'ונזואבןהענעבםםלָאזווןץםיבקשורַאב

!תוכומסהןוזףיזאםָאהץםַאםַאןןזזוװץנ

...!נוולושםונרָאבןואזוא-עסאםןיבמ:ןבואר

וצרןסנהעגיפסותווצטמענ)...נורלושםונרָאב%ךורב

ךָאנ...ןירַאקסָאןויסוצךיבלג,וקאפוםסניבםסָאװ(יבוטשןינאג,ןינבואו

זסנרָאזץבםהואבָאהךואזָא.ןואסיבװ-םויזַאנסוברעםנורנערהָאיַא

ןוא,ןוזסַאלֿפםובםתואסָאװסובּפסָארןעשנצםןץשוװוזשבוחכַא

סהעסשרעֿפרעורשֿפאםסנווסןץםוקםובלָאזדעזיזהארַאֿפסָאוו
!!גנוירץבָארברער.םע

וענךוזןעםםָאה,רץםץֿפ,םנוזקץנםָאהעסלעוֿפוװזןבזאר

ןעםטקור-ןער;זרוםיזרןעקץמואוורעםרעןוא;םבןןרעל

וסילאסנץקץנןעמפָאה(סונוןואויכרב,ובפָאֿפםעונורנצקוק)...טונןוז

.ןץבעורשץנםובםעןָאםםָאה.ךיבאוצ;זלץװעורבאןהָאןץסוק

ןיוש,םובוקאפקנערוזנךואפהקבר
וו,ךוזםֿפַאר,ננַאל
ו

וֿפןץבָאהרוס
ן

.םַאהוזנםובףעורבןינקרָארורבןינד

צ)ך!רב
ו

(ןיהקבר

ןיברשצעיןיא(ז'נכואר)!םסקנערענורווונ

1-ןצסוק
סןןםסוקלָאםץלַאםוב'6ץ'דיץםשַאיַאדוַאזואןיכסןיבר

בכורביוזַאןָא
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ןווטהעגרץטלַאהֿפובפסֿפלךהץנןיברזַאךיזםֿפַאררימ:הקבר
זקץװַארוד

רָאנךָאנטסיב3לעמשירןעםהעב'נָארעלָאז3ןֿפבזואבךורב
צןעבָאהךייאךָארןעמףרַאדםֿפץסץבןיאטיבקטיבץבפץּפץ...רנוקַא

ֿפואר
יקַאם,ץלעטשַאףידאטֿפיזסילא'בַאךיאבַאהליבוורץדבן

ןיב!ןָאםיקעגןיאןטריקיזיר.םלָאםשץנביבאךיאבָאהםערבעילח

םצוערַאםירעּפםקץ'נַא
ירךָאנןץנָאוון'ֿפַאברָאםירץּפםקץ'נַאיבב;הקבר

:

ךילקץּפ
!הענןיישהענ...הרוחס

'

!ןיכזרָאנםע'לָאז,ַא:ןבואר

טטיבםתיאטסַאוסע,יסָאװ!הּפּפםַאךרוםסדערור%ךורב

טרַאוורָאנ(ןוירפןװגקַאךָאנ,ןונבבארגצ)צץלץטשַאזיאץלץטשַא
%וטםנץקשםיברןוחטקוקַאלעיוךיא,ופכבוםםֿפרַארךיזןץליבא

.ןיבנ%ןבואר

ךָאנ)...טכץלשב(וּפָאקןוטבמךַאםַאםכב)ךורב

ַא

(ןזיופ

זש?סור

...לָאםץבַאכןבואר
;וזפַאטרעד.טבץרעלץבךידטַאהרעבוטםַאהפגָאזעב:ךורב
3טנקדעלענךידרעטָאהםָאוי!רָאניבר

בץֿפ;ורןיא(ןמירפ)
ן;ו

3

.ךיאןעק%ןבואר
ישיביקַאמ!ןעמהץבוצטרָאֿפךורלָאזךיאןיכזןעקםע;ךורב

לינוורהץם
רץרםינךידךיאףרַאדקרַאזבשןעֿפרַארקץבענסא'נַא

םכבןעמטַאהרץֿפיזןץםזבא.תיחפהלכל-רןונץביבא'נַא;לינוו

ועקיכרטסויֿפשפחיש!ןינק
-

,ךךזטֿפַאמרץםָאמרָאנ(צװלברצוםברבכשםערטֿפבררָאֿפ)ןבואר

ןַאךיאםהץנ.רָאסכרעּפסקץםיסב.רץםץֿפ

ינבןצזטםעוו!טיבצךָאנטָאהיס:רכרךָאדגָאזךיאבךורב

?ביברץחלביר(טֿפַאל,ץחלבןדםתיא:ןייאטֿפַארטץב)...בצמרָאּפַאריס
..;

ומםץווָאר,הנופַאןהָאיזןעמטנָארטלכטרץסשןיארשפאךיבאיבב
(רכינהוציזואטזילויטיצקיכש'ףוזישםערןסטמחש)...ּפןוהטםיףאךז

;צרַאךייארשֿפאססיב(טֿפַאר)ןלקיּפּפ,םךרצ-,װבטמטמחש'הקבר
...צהשעמַאףידאאישקַאטםַארקָאם

ןוֿפףןךרשםנןרםװרַאטהעבצ)...רץטךוֿפ,ךװאהֿפַאבַאבזכיאר

(דומהםיךװב

ורבַא,רבךקןץוכקַאװרץרַאךָאנןיכזךיבאיבבףרַארםעבךורב
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רעססעוושאיצרעד
-

...ןעבעירשענריס:אהרעקנערענךיא
י'

סלהעצרערראקסא...ןעבאהרעףראדרעססעוושאפהקבר
.לעועסאןוֿפסעּפע

זםדעב,יזסוחססאווזךורב

כןבואר
.ןיבנ

!יזסוחססאוו%ךורב

זיזזיאסיפהרעדןיא:ןבואר

,ןיהי'נרניבבןערסַאווזןןוהקבווצ)ךורב
זםיהילבזףענייז

וךעלדעסךיואןענעזערענעלקיובהקבר
.יברדוןבואד

צרענידילזסאערהפןיעןינקןערסאווכךורב
יד(ןינבואר)

זלערעסּפהלכַאיארואויאערעסלע“
זרעטסעוושעליואוואגנויךאנזיארעטסעוושןיכסוןבואד

סוסיר,םזנוןיארהיאייזזפֿפדאורדעֿפ,ּפעצס'עראדןאטסהענװךורב

ףיוא
”םויה(יוזהוייחו"יפוסדוינורנוזלנםש,עזייב)...וטסרעה(ןינבואר

ז'ּפװצרעריווסאווראֿפ,זנאצןייאןעםֿפעלֿפרעֿפןעביוהעננאןיושךאד
ךיא,וינוטַאטםסיבזו(םיושןוֿפיוארעסאֿפםעדךיזםֿפראוו)עראר

!ןירערהעלרעדעבןעוועגסנייהןיושןיב
-

סרעירזיאןענראס
...עניבזכןירערהעליד-לעזאאסראסעסלַא'נַא(עזיוּפעניןוק)עיצןכעויעפש

ענַאיּפארהיא?בטהעסש'סויזזכלעיּפש
-

זעניידיוויוזא%ךורב

י

לעסיבאערעסלעינאזעראד
(עזיוועצרוק)

ריסןערהאֿפרעזבאּפזעדאר.ןייזיקאססעטעוויוו%ךורב

רעזבוזףיוא
?סיסםינוטסרהאֿפ,םיזרא

.ז.ןידב(סינףיואפאקןוטיסםלעקאש)נערָאד

!יוזַאראניססנאזזךורב

(דיהש-סאבןוֿפןעננילקא)

(ןעראדוצ)הקבר
!טגנילקעמב

(םיושסנעּפאםןוֿפףיואךיזספאה)עראד
..ז!הרבחס'רַאקסָאו

(ינמויוןוקואטקוק)סעיאזבלורהרבחיר,הא:ךורב
זוס'ס

רעםוזםעדןוהסנאטסהענ,טראןוֿפךיזזפביוה)...ךעלטעּפשןעזןיוש

ןלעפנאם

_יברוצ,רעביבאב(זינװביצנייאןונראטזאר,ריהיוטנעֿפע)ערָאר
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!שװָאֿפששװַאשַאזרַאקםַא.ובַא!ךיואקעםוש,הַא---רעיֿפ.יברו
.(צוַאכַאקרצוףיואךיזופצש,להנמשןוֿפםיבצרצוןיאףיואךחטפיוהןבואר)
'

ב(ןיקָאצבכשרןםיואןעטםווַאבפיבמרבָאםבקופרַא)?לַא
!ןץברָאםטוג

י

:עפַארב,םץֿפורקנװרק!בוצבורקַא,רהָאיגבצנַאװצרעֿפָאבבגאןוֿפ):קעםךש

.ןָאכנננעװָאבןחץװרץנץובקצּפיץבםינטיפרוןפרעקרַאלבֿפןצץקרָאנסינ,טכצוָאנ

ןמיירבטךםשבירָאּפַאקןצבכרבװַאטנָארס.ּפָאקןלֿפיוארָאה-םקַאלֿפןטש:ןכנַאי

,נוצנַאםעטנַאןיאןבהפָאננָא.ןצנערבןנבןֿפָא
נפצ::הצאףיואםבעכלרץֿפוןווו

בווןערָאיףיואטקרייד,ןָאםםעדנכםרַאנעדעישרּפֿפטפנ,ךןיװםוצו.סטיב

שכ::בצ;בסֿפַאשדצהברםםצוג,ןצרָאדטספרכסרצוינבןהעםשםכיניב,רוװרצ

!!םיבצשרחןעצבַאבַא,ןץרהַאֿפץנקעװַאןץװץבךקַאמ(.ונננןווצבםָאקַאסיס

ידרַאֿפןעזַאלענבָאךיבאטָאה'ם!ןעֿפָאוורעלֿפבצרַאר
:

=וקובַאק

טקוק)!ַאש...זסץ'ל
3םַאדולאסָאװ(פָארָאזכבןןביואןוסןָאםהצא

ןירָאדבַא.םוצםתיאךכוןּפונןּפנהבנ)זטלבךָאנטםןיװרתלאבקעם!ש

(לספשןעדמוןנא

%לאואדו;(ן'ךנרב.ןערָאד,םַאדַאםרבדםכםךבוםםצרב)ַאידָאלַאװ

3רַאקסַא
פַאד,ךלוטלעלפשרע...ארב=אנהרערַארזוארע%ךורב

,ץקצַאצרעצבַאםכמץלץגנוי

'

'

,רעםבצןפאן'רַאקסָאוצןטרַאטֿפיורג%ץקצַאצַארַאפסָאװ:ַאשַאי

(ָאידָאוָאװםהבאךָאנ

.ב(ןהענקןװַאם'יבבטלַאהןואםעבצט5װםָאוו,ןיךורבוצ)קַאם2א.

3ךיבאיבבןיושטסברַאץמ?רתואטֿפיוךטבץסָאװ

וזןילָאז!םֿפפרַא'ס!טיבברַא'ם%ךורב
ן

!ןץטיבברַאטונ

בזןוֿפךי$אןיישטצדיכרלט%קַאסצא
קנבויעפָארנהרבחי-"

!ךלזןץבץלעצ
(טָאגןכאבָא,װוקןטשןיכזרעכנעהןיֿפייאפנזֿפּפנ)!ךירב

גצריירָאיכטש,ןֿפָאםועדףיואםצועסָאװןינבגארןָאטקוק)קַאסוא

%רעדונארעװ:(שקבי
קךכץםכלּפַאס'בַאזכןיבמ.רץרצזנואקךנעסל'לפַא:הקבר

יֿפָאכםערהכאטנעזואוו-...:י(צזייוּפ;חרוקַאךָאנ):קַאסלא

צךעלשרץקץרןןיבאטרםפץבןעכָאהרכסןעװןעוועגןעט

;ץרהָאֿפץגוינןענעזרלמ...!סרעשַאבעטונ:כב'זרהץאבהקבר

.נתנהַאװפרעםדזַאןהש

3םכץטצצץב%ק8סלא

'1רץנבוז.'2רטסוז,װ.םרַאװןיושזכא'סכטכָאזןַאםןטסבהקבר
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8רץטלַארע'נאןןיֿפורןןבסיארעטָאהיוזַא,(טעמש)קַאם?א

םןז:הקבר
ןיטופםהצאםַאשַארפפןוטשכברָאבךיבאךכזטבירלנ

(רןכבבֿפ
...ונ-וב

םנָאזןקַאםכא
`!רהבומטלבןיוש'ךָאװךךאב<רָאטֿפָארַאגַאסכסוצ

!רןןםוז!רעםװ;(ןוצרמפֿפַאו)הקבר
=םיוארעטַאהיוזַא--

ןעֿפורץנ
`

רהךאטָאה...רץטלַארץיבא-רהכאםביבססָאװ:קַאםךיא

זָאלכװ?בעשַאןץנתדץכ

כזןענבורץנטבנ:הקבר
י

,רהָאיםינץטניבהטוברכסןעלעֿפצנ

.ןץננובהָאװורעםוזכר
י

ונוארהכאסָאװ,סדָאטשןוֿפםכבהָאכ;ילןװַאטמהןינבקַאסוא

!ך;ולשר;וקןוא;ולכװַאטבהָאנטסןזבץסֿפָארַאֿפןָאבָאה

!סרעשַאנ%הקבר

,ףיואטגנצרּפט.וכלהעצרבדקבםכשסָאװסרעהןואםתעמש)בערָאד

(ךכוטֿפַארצצ)זקַאזבשץג(זָאנןבאםהצאםיברב'

ךזבסוהקכרוצ)קַאםךא
ך

ךךזםםולנםהצא(וווה)!ןיושןָאֿפַאל

וֿפמלהעצרןזריַארוַאךצא%באהרַאקסָא...ןןוֿפַאלוצךָאנ
ן

וםהכא

!םויזַאבםךנןוֿפןן'בצרטןונסיורַאכהקבר

פסיבװרהכא(רָאנרהכאט==קקצםושקןםנכוצרוצוצספיט)כץרָאד

-װָאװךרןָאםהעבןןזסךוהןונםהךאטַאה'םסַאװרַאֿפ

סוניַארוַאטָאהרהכאבןָאלץטשרָאֿפךךזןןזקץמבהקבר

8קעמכש,סנ'שררץנ

װָאנרעדןוארץרהץלַאןץבץנןןבלענשַאטאהרע:ערַאד

רענץבעװשכנןוארהץמשכנבקַאסנא

ַא.טיכקנכטםךוררַאןעכָאהןןומףרַאדןןוכצװטסערנוֿפ:הקבר

בוולכטשםויזַאנםכבןכאטנעזרהכאזַאבלָאםןולאךךזטֿפַאררכמ-דוי

.ןץבידםוד

.רַאֿפםהךאסב'ךכוםָאה,ןיכזןעק,?קַאםרַאֿפרער:קַאסךא

זפַאה,רץרכווןוהמףוטשַארהןןםךָאנךכזםלךװדבכקֿפכטשַא,טלַאיו

,תמאסכר,קָאמןש,גָאז;רץרהץלןץשךזירצנַארֿפן'םוםןןיֿפַארזבןי:ץ

זטאלגןהענבָארַאסץװ'סםניּפסץנססָאה

ןץשךזיוצנַארֿפןיטלפםעטָאהןעֿפַארמענ(רןבנאסורוה);קץםכש

פרוכשרןזֿפמכנרָאנךכא:ָאהםניבםענרָאנ(ןיקַאםכאוצ)רָארזװיל

.ננַאלרעֿפןץםיורבםיבוֿפןעוועגךןאןןכ
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וֿפתעגושמַאו(סנאד)ערָאד
!ךיזןעלענש,ןעשנעמַאן

...?רחיאטכָאוהענושםָא:(מיוליברַאה,טםנדע)קעםךש

.ןעננַאנענווזזיא'סיװלהעצרעד:קַאסיא
פיואענצמרַאֿפ-

בָאה'ֿפזַאטלעמוטוציוזַאךימסָאהיסרָאנ,ןורטענסעדעמָאהןעני

.רָאֿפטמוקסָאװסעלַאםעדןוֿפמסואװענזבזיב`

ךיזסֿפַאד.ךיזזבלעיניװזןעצייוּפןיאןוקַאםיאסוארק)קעמיש

ַארַאֿפסָאוו,סַארַאמ,ןהעזטֿפרַאדענטָאהרדיאשירעלייאווסדערי
ענידנוד.עטצָאלנענסיוא,ןענָארקענמָאהשנעמרעדןעניואענדעפלעק

זןעקָאדשדעדסונךיזמסָאה(ןןקַאםיזזוצ),

יז!קעמיש;(ןמראטסיוו)רַאקסָא
י

ףיודַאןעלַאֿפ.ןיברַאןעמוק

זרעהַאוטסמוקיוו!טינןענָאזןוארעּפָאסילעווןיֿפיוא
ךיזפָאהךיאוסיבהרעדןיאןוהמךיאלעווסָאזו:קעםיש

ַא,ןעזיוהרָאּפַארָאנ,נוצנַאןעסֿפייקענעיהםעדונזטֿפַאמענמדָאדי

סיבהרעדןיאנידעזבוא...וקידווז-ַאדייהןואליקער-

1ןברערעיבהמַאועמַאמרעדמנָאזענסָאהסָאװןואזרַאסקַא

מהערֿפוןענָאזרעןעקסָאװ!ןברערעיבטַארָאנוקעמיש

ןעסַאלקסקעזטימךיזדע

!ןעלעצדעדדעלָאזתולאשעניבדטימבָאזָאל:קַאסיא

סָאווטקנערקעניוזַאךימטָאהיס!להעצדעדיקַאמברַאקסָא

(םתואטקוקעב)םויזַאנמינןיאןעמוקענסינ.וָאטםעדטקנוּפןיבךיאי

!סיוארעפָאטסהעזוריוו

(בָארַאזיפןעניואןוֿפךיזטֿפַאדטעפ)בקעםכש

רערניקוןעקנירטדשֿפארהיאטעוועהט:הקבר

עהטןעקנירמןעלעװרימ;(ןוהמיבכידווףַאםכס)קַאסיא
!רָאנםערבַא(ןעדוטעֿפנָאקיָאלסןיאןיברַאטקוקןואףיואךיזטפיוה)

ןעסעינרעדן'האלוהרשףור(ןערָאווצ)וסערנַא,סערבַא:הקבר

3ןעלהעוזרעדרהיאטעוו.בעמיש,ןעֿפָאקֿפיואטעװיסזיב,רַאװָאמַאסםעד

םֿפוו,ריטםוצ.וצטסיוו)...ומדַאוו,טראוובשויש'ונ')ערָאר

(שיטםוצקירונזטמוק)!האליהרש(ךיוח-

(?צצװ'וצדצװטבֿפלבןנאעוַאכַאקרצוףיוארהציַאוצוטונןבואר)

עטֿפישענעטלַאעניבאמסיאסע,בקעמיש
י-

,.אצנרעמיאיזמפיבלבךָאד.;(רעטנואפּפַאח)קַאסיא

ורעטיבװבקעמיש

ןענָאזטינסעףרַאדךיא:קַאסיא
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ויוצנַארֿפא'אדזיאזבואיבבםויזַאנםינןיאזןטוהעצרעדןקעםייב'

רהיאסאוו.םאדאמ.ראטיא.ראשאיאופוידעיסאזכ,רערהעיֿפרעשיו

יי(זיראזכסאןואןקאםואסזיכוו)ינז-סיורַארעבאטסוקסאוווסינםהיאסנעק

י-ידעֿפאלא'רַאםסהעז...נינעװךימןעהעסשרעֿפןוא,איםהיאןענעק

םותורוצעשיראנ.ענ
'

!םלעסשעננאןעבאה
אנזקאסיא

-
...ואנ

זנינסרעסש:עראד

1...!יַא-וּפ-וירעיסאםכקאקןופיסראבקנאררחיאטניופ)קעםיש

סינייוזאסעּפעזיוצנארֿפןעביזארסעדוצךיאלהיֿפןהאנירנעםשןוֿפ
-

ומכבןװלַאלהןֿפענרעדרימזיאטצעיזיב...זסעֿפילבהעוועננואסעסע

סהיאךיאלאזןעזכאנןעֿפלעווססואויענםינבאהןוא,ןעוועגךילסיםד

ונוגרארעזיא...סרעסנהענרערסהיאוצךיסטאהסאווסעפעזןעבענ

-,סאלקןיאןעזבוקענ
.ץיפשידףיוא,ליסשרעטנעלֿפןעסוקניבראןוא

דערםתיאףיואןעלאֿפקילבןיכסטנעלֿפ-יצאזארוסאנא,רענניֿפ
טצעיןעלהיֿפרערםתיאךיאנעלֿפעציילפןינמרעטנוא;רעסשרע

ןייזריזניבבסעזומעיבַאזכַא!ןהעםשרעֿפוצןהאםעךיאבווה
יוצ

יךיזכסהעיציס-עסודקאעבמענא.ןעפילעסודקראּפַא,עניזעעסודק

ןענעזןעסראּפאנאברעזנואיבבזַא,רעבאזיאיוורע'סינפעֿפלעזַאו:

יןעֿפאשעביקאטריסרַאֿפ?שיעטֿפַאכענפסבערוצםירבאיברדעלאיר

!ןעראוועב

קעסיש,טסואװענטינובצע`זיבסעבאהךיא;הקבר
ןיבנ(ןעבייצעכ)קעזביש

ןערהירעבןעסילןעווןוערבןיכםותייי?...ז

ייטשוקענךיזןעבאהסאווןעשנעסןוא.רעליבזכידןעםוזכש-ןעביל

.ןעסינװצםעררענייאםיבןינעק
.(רעבמןוסכסןיאןהעטשסביכלב,ךוקןוֿפןפואםסוק)זהאליהרש

(ץפַאנַאקןוֿפיצטנצװּפָאקמצדטרַאושןבואר)

-נא,האל-הרש.ראוואסאסםער;(ןוחבאו-הושפהעזועו)הקנר

ורערניקוצרחיאסואל...ןעזביראװ

,ןוקאםיאןואן'קעזביז:יןעשיווצשיטםוזוצסהענ)בהאלוהרש

ןיאקעװַאםהכאםנָארטןגארָאװָאטַאסםעו%הענ

לעדיבסלימשאפקאסיא
4

:ירךיזןעֿפראװריסעליסשירסקרעסעברע:קעזביש

ןעגיואירןיאיוזאסינערעלנסש

.רעסייװ,קעםיש,םלהעצרער!םעסובאלבהקבר
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'

.ןעיוםַאקורַאק

וטנעריטייבסעךיזטָאה.םַאדַאט,טהעזרהיאיווזקעטיש

רעזנואוצטייקבַאזושַא.טיקבַאוושַאטלעקיוו
ּפננַאלַא,זיוצנַארֿפ

םירבאעלַאענינָא.
ידרָאנ.ןעדיילרעדוצןעוועגךָאנן_יבעזענייז

־

!זָאנידפזָאנ

זעבילטורקַאלעסיבַאזהקבר

ַאטינטעזיאזָאנעֿפלעוו...ז'ךעלטורקלעסיבַא.בקעטיש

יררעסיוא,טסייהסָאד!יוזַאטָא(םםיוֿפַאטבַאט)וךעלטודקלעסיב.

קַאלוקַאיווקעןיארעזיאטייקטורק'
-

טיורןוא

!תולעפתהַאקיקַארָאנטעבפקַאםוא

יזזַאבקעטיש
י

רָאנךייאלעיוךיא!טינסיניבטןייקןענעז

,סָאדַאט,ןעננערב
קעהטָאלביבןייט

-
טעווקעהטָאלביבןיאריטייב

ייי-יבילהעװעוינאזיֿפקוזַאםַארןיבאןטקןעניֿפענטיברחיא
טהעטשעבקנַאשורעביברעצנַאנןיבטזרנייֿפךיאבָאהרעדעילי

רעטידָא'נָא...פןערוטַאקידַאקסיולב,ןעלַאברושזעשיטסירָאטוהןוֿפ

ירעבָארַאֿפדעדןעבעלסָאדףיואּפעשךיאןענַאװןוֿפ.םַאדַאט.שנעט

טטהענךיטןעװטֿפַאנן'טיטַאןיאנבונהָאווןיבטיבבדעֿפטהענרהיא.ןעווי

ןעבַאלךיטרחיאטרעה,טינףָאלשןייק
-

נעילךיא...נןעבַאלךיוה

ריטןעבעוושסעןוא-רעסעלבעניצנַאלנעקירייזשיטןואטעבןיא

,פעקנלענייֿפעניבלקטיטןךעלעטיֿפענידטיטןעשנעטןעניואיררַאֿפ

'1

יבייאזטדהעקרעֿפטקנוּפרעדָא!סעירעפטיא-דעביבכטיטןוא...ךעלי

ּפעקטיטןוא,ךעלבייבענעּפטורשענניבא,ענעלָאֿפענ
-

סרעפעצ

,רעזענידןענעזרקיעדערי
-

נָאטןעטונַאןיושזיא.זָאנַאךיאקַאּפ

צןעֿפָאלש.ן'טיט.

:קעטיט,לעיֿפוצןיושטסהעיצעצוד:קאסיא

וטינלהעֿפרעֿפ,ץלַאיקאטלהעצדעד!ןיינ,ןיינזדאקסָא

יזןעהוטסָאוו(ענךסנםסורַאיווצ)!ָאירָאלָאח!ַאשַאי(ריחמןיכזוצטטור)
י

זוןעטרָאר.

יזןעלָאז!וטסָאהנרָאזַא:עדָאד
י

לָאז,עטַאטןיבוןעטרָאד

!רעטייווןעלהעצרערקעטיט*_

טלהעצרעדזהקבר

_
טננַאלדעֿפדהיאבקעטיש

זרעטבָאטןיבטזהקבד
...1רחיאןואבקעטיש

זןיושטלהעצדעד%ועיפויוםועוו)הקבר
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ןיכסןיא,סַארַאזנ.טונןוא,ריסזיאךילהעדֿפבקעםיש

.רעפריסיבבןענעזייו.ןעלַאברושזעסבעילעבעביבסןעשיזוצרעסיצ'

.ןוֿפ.שיטןוֿפבארַאריסןעבַאלןוארעזכיצןעצנַאנןירעביאטיירפס

,כרַאקץטנַאםץרץטגןאינַא-רנעווירןוֿפןוא,טעבןוֿפ,ןעלהוטשיד

רנאזורעדףיואיזננעהןואלאנרושזןוֿפםיוראךיאםיברערוזנַאק

יזןוֿפריסיבבסנייהסעזיארעוו
י

טסאה!יקאסור(ןיקַאםבא)וןעװענ

ושיטּפשַאװן'רעביאדליבסארןהעזעב.

ולראּפאונוַאח-ַאח-אח!ַאבןךצזטוָאםרָאװטֿפַאומ)קַאםװו'
!וואווןוֿפןעםינרבַארַאטזאלענטינ.סראטס

ודליבארַאֿפךצאיבבטראדזיאסאוו:הקבר

צזיוצנַארֿפרעזנואסאווסאדטינץלַא.ויטביווסינ;קעםיש

זזאבַאיםא,ןענירעבעלַאזרָאֿפסיברָאנםעךיזטלעסשרהיאי

זרַאקסַא:(יװוסליעייםוזיוטיטזוזפעישז'טיייניָאייטבמ)ַאשַאי

יז'עּפםאּפַאןענארקענססאה
וןעֿפיבסשרעֿפוצי

בזבעראד
י

ךיזסנארטרעדא.סרעהרעדא;אדןיושןענעז

!ןירַאקסאוצןיהַארעסייוו

...צעליבווַארעסעּפש.באהיֿפ,באהיבבראקסא

...וסיסבידןיושטלהעצרעדקעסיש,ַאבאיראלאוו

(.וו.ז.אןעצעזךיזןערבבורפ,רעסיצסיסןיאדעּפאפירעװם'יכבןעםייבראעדייבייח:

וֿפ(רעזבםווסלהעצרעד)קעסיש
ן

ןיוש,ןָאעבררעסשרערעד

לינביבלנןעװענסינדערה-עלןיבסוצךיאןיבסאלקןעזםירדם'נוֿפ

יא...ביס
ן

רעדאסיסןיושךיאנעלֿפסאלקןעטֿפניֿפןיא,ןעסרעיֿפ

,רעסעּפשךאנרעסיצןעסייהענםעדןעליטשסינךאלןעסקיזּפש

ךיאנעלֿפ-סעצנךסאראנןעננערבריזנןעבעלֿפןעלַאנרושועניבסןעוו

צסעזיאןירעסיצרענראסַא;ןעלהיֿפ.רערעסֿפערעסיצןעבלעזסעד

;בעיןןיאןואקנארקראבךילקילנסיורַאךיאןיבסַאלקןעססקעזןוֿפ

'רערהעלרעזנוארעסאהעבסא(עורפ)ּפסצַאלפענםעטאהןעס

ןוהסלעסערדַאטנינל
?הרבחאיַא-

י!הטא!הטאןסעּפסיוַאוםינ)עלַא

.ריסונזןעסוקסבעלֿפ'סןעוו,עיצקעלרעדףיוא:קעסיש

ידןעםסרהעססַאעזכבעריד.ן'רעסיצדנַאהעצנַאנידריססנעלֿפ'

יזיווןעריּפשבעלֿפךיא(רענתמ-לענשנדםויאו)דענניֿפ[יווצ
י

ךיזןעהעיצ

יזןעבעלק.ךאנךיאבעינםיוקןוא-ויסקניססניא
ן

ןיאןיברַאםהיאךיז
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וֿפץיטע-...זָאנ
ן

.שנעסַא.זןַאמָארםערןעזעלעביַאדוַאטָאהךיבא

1'היהיו

!ןענַאמָאדטצעל'והיא;הקבר
דבעהיר,ףיוארימלַאֿפוצַאסימזיא::קניפרעד,יייבבקעמיש

ןעזוענדנובניבאסענדָאמַאןיא,ןעמוקענ

"דע(רכציהצֿפטנם,יצאַאנ)...וןעזעלעגםחלאבָאהךיא:ערָאר

....ון'ַאנירעוועס.ן'טחשענרחיאךָארטָאה

לעבש8?קַאטםחלאבָאהךיא,(ןָאטןעבלעזםעדןוא)קעםבש

(ןעֿפַאלעלא)ו..!ןוהםענ

וךובַארַאֿפסעזיאסָאװ;הקבר

וֿפטלהעצרעדמרָאדסדעװיסבקעמיש
ן

ןעווסָאװןעשנעמַא

ימזומעניזרעטָאה.יודֿפַאןעבעילוצןעמוקסיואםהיאטנעלֿפסע

...ןימהש

,טיבןעיבל!יֿפיקַאטךילקעדש:(םבמרּפובםנצועם)הקבר

!רעֿפיבעניוזַא,ערָאר

!רעֿפלבעניוזַא%קעםלש

עלַאמרָאננואעקנַאדקןוֿפכהקבד
-

ן'ַאנירעזורעסןיטהשעניזךָאדטָאהדעבזטֿפַאיטרעֿפנקעסיש

..רערהעלןיבמוצןענָארקענךיאבָאה,מיבקֿפַאלשאזַאטָא(עזיוו)

י

ילענשיד,רענניֿפיבװצידקנַארקןעֿפַאמךימטנעלֿפעיצקעלעדעי

ןעברָאמשענבָאיװןערָאװענרימןענעזרענניֿפ

'טימםעטנססרע.עםַאם;(ןעםַאםדערוצוצופעירוט)ערָאר

ן'קעמישסעדרַאֿפןעבָאהָארוסןָאןיושבייהךיא...המא'נט

,,ערָאד.רהיארָאנתמאםעדטלהעוזרעדקעמישוקַאסיא

טקוק,ט'ַאנ(ערעבענסשנעשַאטןיילקַאסיורַאטסהענ)-טינךיזטקערש

!ליזענטםָארפןעשַאטָאהדהיא,ןיבאךיז

(ןפאךיזטקוק,ערענעיפשנעשַאטםָאדןיקַאסיאןוֿפט:הענ)בערַאד

ןעזיוּפ,ןּפאךיזטקוקן'ערָארןוֿפעלענעיפשעבלעזסָאדטטהענ):הקנר

ניהורןעציזךיואךיאןעק:זעוייםטימ

,ןָאגנאיךךזטקוק,רעטוםרעדןוֿפעלענעיּפשסָאדטמהענ)%רַאקםַא

(.רעשמדערןעבענךיזםרעטש,ןוקעסישןוֿפרעטםוו,בָאשוהבננךיזסקוו

יבערטשנָאלכ'ךֿפיװ,הימלעיֿפיװטיברעניבקןעסיבװיבזבקעםיש
י.נָאסןעטוזעלםעד...יךיזןעטלַאהניבא.סָאדטסָאקענךימטָאהיסננזנ

ןיאןהענטלָאזוענסינךיאבָאה,עֿפָאדטסַאטַאקרעדןוֿפנָאטסעד
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סֿפַאלענבאםֿפאנעצנַאנא!סנאזענריזבסלאווץראהסאריוו-סויזאבזבינ

.ןעֿפירנעננא,ךאווןעוועגריסןענעזןעוורענעלאןערוזכאקיראקףיוא

ןינמיוו!קערשןיכסןעװענויאטסיוסואסינןואטארריוו'ןייטשןוא

ן'ֿפייאףיורַארענניֿפלעסימרעדזיאיוזא,סאלקןיאןיבראזיאזיוצנַארֿפ

וסאווארסארענייאביבלן'רעביאךרורַאריסזיאטלעקאןואןעבארנ

ךיסרעסאה,ריסןעבעבןעסעזענזיא,ווָאדבושט(םירבחבווצ)רענוזאל

וסאלביוזאןעראװענםעוססיב'סאוו:ןוהסעננערֿפַא

...ןעלהעצרערוצןערעהֿפיוארע'לָאז:(הקברוצךכוטעילוס)ערַאר

!וססניבוושרעםאס:(ןעוָאווצ)ראקזנא

רעדףיואןייזךיאזא,ןעסיוורהיאזבֿפראדסאד-קעמיש

ירןעהעיצסיואראנלאזךיא...םהיאןענעקטנע,קנאברעטשרע

לעמשךיאזןעֿפורענסיואךיסרעםאהטקבוב(עזיוועצרוק)-רנַאה
באזןואףיואדיס

--
ןוֿפססֿפערפאקסערטֿפרַאװדעֿפ).זכיבזַא'נָאפאקםער

-כיוזאונא(םַאוָאםועו
ןיכססלַאֿפ,נידנעליװסינ.רעבאן'סיסןיא

קירוצקיילב
-

ךיארעזבלעזבעררךאנוצרעד!זאביר!זאביריא

אךיאבעינ.ךיזראֿפטינרלאבןיושריווַאקךיאסא,םא:ריפש

יירזעענ
-
קנערענךיא...עי...עיכ(ןעקארשדעדםיוק,ססנרע)קַאםיא

-
:ןוהזכעניירשענאוקאט!פאהרע

-קעםיש
!זעם'קםעקכןענייאידףיואזכםןירזיוצנארֿפןיכס

ןיבזכרעסייוונאזןואןייצירסימקראסשץירקרעֿפךיאזזעם'קסעק

,ןעֿפאלקנעבירףיואהרבחךילנהעוועניוו,ןאיצקעל
ךיאזאןעניבזכ

ןיװצקעחאסינרעבאןעמענ.ןעקערשרעביאזבלאווענסאלבםהיאבאה

ןעדנוקעםיברד
-

עזיופ)בארַארעריווןיושםתיאטלַאֿפפאקרעד

םלאֿפ:אקרעדיוו,ךאנלאז:עכילםע,רייהדעט5ארזפרעֿפ,םה:אטֿפאז:קעםיש

סיבךיזוןעבייבביבאסיבבזַאנירשטאהךיזטלאוו(קירוצןואןיהנירֿפערשםתיא

-סיירארעבאיזונניבש!ןהעזענ
קנערענךיא(רענש)!ןעצנַאנןיא

ןואקנַאברעדרעביאךיפביר:ךיאזאןועםַאזבנַאר)ןעווןואסאווטינ

.(םהיאוכרענשןוא:'יכןירעביאןיראקסאףיואזבלאֿפ)

(רעסיצןעצנאנןוועביאךיזםֿפרַאװעצ;ס,נבֿפריהןעֿפאלערא)

ךיזוצןהעכונזניכראףיואטהעטש)!רעֿפיסש!רעֿפיטשינאפהקבר

.קעזבך,ךיבאךיאנערֿפטצעי(רַאזןיא
וענםערחיאטאהסאוווצ

זןייראןענעקיתיאטעווםויזאבזכינרערבא'גאןיא,םעזיאיוו...זזכֿפראר

ךילרעורשטעליבןעשיֿפלאדואםי:;ןועּפָאםןועװס'פכ)אשאי
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.ןעםידדרעֿפךיבאםעזוטטצעייבדעֿפיטשעדליווַא%הקבר
זקעטיש

ַאןַא-ןעברָאםןעםירדרעֿפ,טניבהןעסירדרעֿפ:קַאסיא
!טייקֿפַאוושַאטָאהשבעט

עצןואטהיאםלענש,ןיקעטישרעטניהש'הבננונזטטוק)ברַאקסָא
ןָאה_-ָאח-ָאחצָאח-.ָאח--ָאח-ָאח(ךיוהושירָאנךיזטֿפָאל

ןיושןיאםַאר-וטסהעז:(םואםהיאוצךיזטרהעק)קעםיש

י-לענשךיאוא,ךיאןעלענשיוזַאטַאלנ,הלןעינַא

ףףואםיכובמירע-ןניק;(ןָאטןעשירֿפאןיאןצרַאטלָאֿפ)הקבר

'ךץלעקעפעֿפילמעןעקַאּפֿפיוַאךיבאךיאלעיוורחיאטינזףָאטשןעטַאד
.ןירעדיבנשידרלַאבטסוקייסיװייס

!לקַאטטז'בװ,אבררַא:קַאםיא

י(לַאזןיא:זָא)הקבר

'

_(ןעטָאטרעדןהענ5ַאנרזיו)ערָאד

י(כעװידוהיאטלעטשרעֿפןואןעבעקטנעךיזטֿפרַאװ)קַאםיא

רענדַאטַאן'קץמלשרַאֿפ%יריסבויחךלאוטיָאלשרו“
!לעםישי

םֿפַאלרע-לא(ןיברָאםינפןיאבעידירחיאטלעֿפייטש)בקַאסיא

...צסץ

ךיא;(םתיאטלענשןואןעטניהןוֿפןיקַאטיאטברעֿפטהענ)קעםיש
!םעךַאל

טיטבָאטֿפיול)!ךיבאט'ַאב;(ן'ערַאררַאטנעםָאםטלענש)קַאםיא
(רנַאװַאוצרנעהידןיאזָאנענעםלאהעבַא

ו

,רבָאוורעטייווצאונזזָאנענעטלַאהעבאטיט:ןָאטֿפיוו)ערָאר

1טרַאיו,טרַאװב(םתיאטעשָארטס

יוזַאוטסטיבברַאסָאװ,ַאשַאיורןואכ(ןיָאשאיווטהענ)רַאקסָא

אטיפבָאטֿפיויןואזָאנןיאםהיאטלענוי)?רעּפָאסילעװםעריבבבבַאל

.(עבידעהװֿפיוודנַאווַאוצםינוטרעטשרעֿפ

ּפהעז,םואךיזטקוק)!טָאיריאב(ףיואםעכןיאךיזטפאב)ַאשַאי
טָאוון'ַאידָארָאװוצוצטהענ,טלעבייטש,רעטבצזענידרַאֿפךיזןעטלָאהעלא

טסיוו):יוזַאטָא(םלענשןואךיזטרעיצ,דעוָאסילעווםייכבץלַאטעווערטםפם

.(ענירעהירֿפיוודנאװַאויפבָא

םעדנכוריווועֿפןוֿפ:זָאטזָאי,ןעינקןוֿפףיואטהעטוז):ַאידָארָאוו
.(טיָאֿפרעֿפרעוו,דעפַאסילעיו



35.ןהאזלענעצאקקחצי

ּפָארַאטסיב,ַאירָא'לָאווב('וואוורערןוֿפ,זָאנן'רעטכוא)ראקםא
.רעּפאסילעװרעדוזץנלזןוֿפ

ןעסלאהעלא,םואךיזטקוק)ןרעװןסיואסכאז:ַאירָאלַאוו

ןעסיעטיררעננּפאן'ֿפיואנירנעקוק,ןהעטשםביבלבדע,רעטֿפיוענ:דןעסלאהעב.

!רעדןיארעװ(:בצועוןעֿפאונאסיסטרַאּפּפיעננאטציזרעכרעוו,ןבואר

ּפ'דעוויבטםוצהענ;(זאוועורעטנוא)רַאקסא

!בעבב!בעלב;(זאברעדרעטנוא)קַאסיא

.ףיוארץה...רץב'בסדבלקרץטסץירשַא:רַאקסָא

וזרעװבַאיראלָאיו
!בעלב!כעינבקַאסיא

.(ןבוארןענידכעֿפאדשםוצוצטהענ)ַאירָאלאוו

!טבנףרַאד'ס!רכינףראר'זכב(נודעוּפיטיװק,ואנרעדרעטנוא)ערד

רָא'לרו
צטאוו;(וכרענש,ךיזטםעםרעֿפ)ַאי

פֿפראוו,רארקטינערנוקעסאךיוסבארסעב,ףיואטנננרּפש):ןכואר

ערא,עֿפאס'ועוףיוא:היאטֿפרָאוו,טכערענֿפיואןואידאלאווףיואףיורַאךבו'

_רעסרעעיעװןףיואןעביכל:ןואןעֿפיורוצןעליוו,רנעווידןוֿפ:יולןעכרּפי

,ןעקארשרערןהעסשםכיניב,יָאווָאטַאסןעניבאקַאסיסןפואטטור-האליהרש

םנעדיבזענכבדאֿפבערעישרעֿפענעֿפראוועצרעקכטציךז:ַאטיבךיזטוצוועבהקבד
-
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.ענעצסיר

טניייעביייהסנעססרהןזםזיאלעבעסםאר,סקאןעסשרעןיאיוו

.ךערעקליפשסיסןערקעהרעֿפראנסעףראדע:.רנאווניייסיס

ננצהםערןעקעררעֿפטנירכע,רוטסאףיואסהעםש),האל.הרש

בר.לעכעסעגירביאסארןעהעיצרעֿפטםהענ,בוטשןוֿפבאוַאסהעב.וסאד

(.וו.ז.א,עֿפאס
י

(םאבןוֿפןעננילקא)

!אהַאן(ןענֿפעםיביא)האלוהרש

אסיס;חודברעסיוראףיואליקעראןיאןיברַאטסוק).ןבואר

.(ריסנעהאןהאןעקעסשןעבארג

!רעטעֿפס"יבססאבַאבהאל-הרש
?טבַאקלרפַאֿפרעהרעד,ָארזוארע%ןבואר
.ןעמוקךיניוזַאסינסעווןוא...םהיאָאסינבהאלוהרש

ןתאלעביבַאסיוואניסלינֿפּפרכססהענ).אטיברענ'בק?ןבואר

.(רעסיצןיאסוראךיזסהערד)!ַאנ(לעוואס

.טֿפַארער(םאוננאד,ליטעלברעראֿפםערןוֿפסנעייל)האליהרש

..נָאטיס'טךיברַארענלד'העש

וי,(גנפוצבביברנ)ןבואר
זע

טקוק,ןהעּפשטנערב).םינעיסינםע

ןיבורןיאןוסאלסוכופאקםערףיואסביוה,רעבעסםאדרעֿפייסשאםיסןא

ןעצנַאבםער.האלּפהרש.ןיבורנקסטסליוורעדיילקפםיֿפירבח-ןעס

ויסוםקול

בזןשאפןיאצלצֿפוכםוידסנייר)האל-הריש
י

לק
'

ףיואךיזןעביב

.ננונהָאווורץםוזַא



.ןערוטַאקידַאק;ס

זעלַאכןבואר

.זפביבלבערַאדעניילקירזהאליהרש

זורןואזןבואר

.סינךָאנסיביוךיא...וךיא:האל-הדש

,ָאדביבלב;(ךיררנּפרֿפ,רןסקַאוהיאףיואךבָאהַאשנעי)ןבואר

פםהענ)ועשוריברעדףיואןעוועגסינןעסבענטסיב!האלפהרש

,(לעסקַאוהיאןוֿפדנַאהידבָארַא

ךידםַאנןיאןעטֿפענןיבזרימןעמוקעבסיואמיבוהאלוהרש

!טינדָאנטרָאדןעממהעז

!עשזריברעדרעסיואסעסעבָאהךיא...ונבןבואר
--

פרָאס

ַאףיואקעווַאךָאדטסרהָאֿפ-,רוטַארעמילןענירקומסעװ,םוקןענ

זרעמוזןעצנַאנ

יזןעמוקטנסה:הָאל-הדש
י

וֿפ
ן

רימןעלעווננונהָאוודעסוז

.ןעסיװ

םתיאטּפַאחוןערהָאֿפענךיואןעד-זיארעמעֿפרעד:ןבואר

ןעמוקךומטסייהןואקעװַאמרהָאֿפדעזַאסייוורע!לעװיבטרעד

וךיובעבָאדגַא

!וךידמסליבאודכהאלפהדש

ָאדםשה-ךורבזיאבעל=רָאמירעּפסקיןיבמיבב:ןבואר

פירעןסקעןיבמטנָאז.סונימרעדעיוצןואמרָאװסעדעיוצטיבברַא

-ירמשחּפךורב,:רָאט
סעדסטה-ךורב,ןערימשסיואןיושףדַאדעמ.

ריטסעךיאבָאהי-םשהךורב,ןידכטעֿפירקסרע,ןענָאװלָאר

רעטסייה.טֿפַאנייבברענייזַאףרע!דבעהירסרימשעכסיואןעטֿפענ

ייברטינלָאזעמ,ןענָאװםערןערימשויזסיואיונםעדןעקעווןהענרימ

ןעקעװןהענןערךיאלעװהידֿפרעדןיאןענרָאמףיואסיבבןעב

ןענָאװןיֿפיואץיהןיאןעציזנָא:ןעצנַאנַאךָאנ.מֿפָאלשרענעיזַא

!ממֿפענער(םקזזםש.זָאנםוצדבעהזדטנורד)...זסעציבלידןעהעיצןוא
וןעגָאװןיֿפיואךיואמסציזור:האל-הרש

וצ...ןהענרעסעב-ךָאנ;היאהענךיאןיינזןבואר

יזףיואלָאז,ןענעװלָאריד,ייזןערהָאֿפךעלעמַאס
י

ןעציזןעכָאק

ווטסהענבהאלפהרש

דעיוףיואטשוו)-ךָאלןיבא,טסהעז:(סופַאףיואטפיוה)ןבואר

ךע'לבוריבלזיאןעבָאוורעןעװ...עטךרווצידָאדןיא(סוֿפרעמייװצ

ז

סיוארָאֿפםהיאךיאהענ-לוֿפדעזיא,סהיארעטניהךיזךיאזכלַאה



41.ןהָאזלענעצָאקקחצי

עיצבַאטסרעדףיואלווורָאסירעפםקעןיבמןווטרהעקרעֿפטקנוס

שכססילַאסדפַאקַאסֿפראװ,רעונילארעד,באןיושונוארעזברַאיי

פךורפרעקנו'ווֿפַא=ךצו=רַאֿפבאזַאךכוסכנןואןענָאװלארןיֿפיוארענילא
.ךעוקעּפךיוא::היאסינרעטעֿפןיבמ...םשה

וקךרבַאֿפןכארעטעֿפסוו'ןֿפראעיוטסםוק:האל-הרש

רעו`זרהַאיוץרַאיושןרהאינז.הרוחססקַאּפרעןעוו:ןבואר
ךיאקישנָאזנןערעילירשועדעגֿפר'השקשךנַאזכרעוורעניבםלירעטֿפ

.ךזיקזּפוניכזקץייַא
;האל-הרש

ןורטענטסאה...זםךךהפרערןוֿפףעורבופםנץרק

רע.רעטעֿפסווזןעסוקעננַאסונטסובודסאוו,ןבואר,טץקוכיכרַאבַא

בןיבזםעזוסטסנראענרונא-רעדךוומלהאצענסונדירסלאוו

ןןעסנַאקכרבַאֿפעלאטבןיבזֿפרורנָאטןעדעי!?ןענָאיוַאךאנןהענֿפאנ

כזךָארטסאה
י

!סעכל

ם'יבבטַאהענבאהןכאסָאװיאבהפךורב.םערךָאנכןבואר

ססאהןעשנואוועניווןעוועגלראסירעפסקערעדרכסזכארעטעֿפי
,האלוהרש,ןהעזענ

ּפסעסןוארנַאהצרםיזראסגולב)זלראטכרעּפסקעןיבמ

סדכאסיסדערךכאזַא,רעזיאסיורניוזַאסָא(טֿפועהרעדןבא:ַאןוז

רענבכֿפןיכּפשןרףיואךאנךיזךואביוח
רוצהבר,ינזֿפעהרצוטעצצ)-

,רוסַאוכיררעה(ןעטמוודווא
ךלאהענביכרודעיבאטימןעֿפיוקניבא

סיואסהעזסָארןעשךרוןעלעסשרָאֿפךןזססנעק...זזםכנ

זךידרעופקישןעֿפיוקניבאנזטועבןןםש)האל-הרש

סהיאזכאטצברַא'לעיֿפייזַאאטיב-נאטנוז.לַאזבניבאנןבואר

םזגיוזאססעוו;לעקישיוקסאדןענָארסעגוצריסטאהןעלַאֿפעבניבא

-היבהולעסַאןצז
זפֿפוררעניבסרעסעֿפרעד!ודריזנםנאז

ב?טלפןןאפַארקַאסֿפװלסֿפַאשרעסעֿפחםחסרוסטסבע'קבואררכס

...ּפרעֿפכנסָאװךעלקעּפכרןוֿפסעיצנַאסוווקךרךידערַאססָאפ

'

םנװםענבָאהךיאזךילרניברֿפזיאדערָאניוזַא:האל-הרש

צזטעוורעזַא
ן

וֿפטנָאזענבָאךכוטסאהורסָאװ,זגורברידףיוא
ן

ןיבו

.עלעסש
;עורקןאכןעשנעםַאהכַארַא:(ןוטיכ'רצטגזֿפןיא)וביא"

נוןענעזךילרניברֿפןוא...וינו
ןר__-ןַאזענןןרקַאךיזטֿפאר;עלַאי

ווןעננערברעטעּפשלעסלפַארעדארעהךרֿפֿפעסיבַא,סעיצנאסיװק
ן

ןוֿפ

יזטֿפַאשעפםאדןוא,ןהאכ
י

יןעּפַאח,רע'סינּפירףיואלעֿפיבזכשןעסךזַא

נזךןא:אה'לַאזבבךךאטינ;רכמןעצודןואטֿפאשירבהןוֿפ
י

ןןיםןעזץדוענ

.ו
יו.
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ךיאסאוורהָאיגיצנַאװצידףייארענביֿפידטימטייטענןואטרָאּפםַאּפ

בבָאה
'

יז:האלפהרש
י

וןעדןעהעטשרעֿפ

יזזַאהיאר=ָאהוַא:ןבואד
י

טאהרָאטירעפסקעןיימ:ןעהעטשרעֿפ
ַאטיטןעריירוציװטינטסיווורןבואר-..טנָאטרעדןיושריט

ריטטינךילבטינזיאטנַאקירבַאֿפַאוצטנַאקירבאֿפַא!טנַאקירבַאֿפ

טיבךיזןוֿפטֿפַאםסָאװשבעטַאזיא.םעטסייה,רעטעֿפןיימבקיפַא

ןרלק
זַאטבייטעניקאטבָאהךיא...לרעטֿפעלענַא:עילטָאה,וברוט

=ֿפר=ַאֿפרעדעיזַא,רעבָאךיאסוריוטצעי,םינּפןיראיעבָאהרכיהעלַא

4וטנַאסערעטניאטינזיא'סטסבייזבסינייזךיזטָאהטנַאק
,יבואר,טסיירד:האלוהרש

ירעדוצךָאנזיארעטעֿפןיד

.ןעטלַאה

ןעסייהעבךיטטָאהרעטעֿפןיכס!רעטעֿפןייט,ָאהָא:ןבואר

ילַאהֿפובםערןעטיבענטָאהדע...וןעֿפרַאדךימרעןעקסָאוו,ןעמוק

.םינּפםעיינַאןעציזטלופטייבבהעזךיאיוונעטעֿפילטעןיוש,רעט

טנַאקעבטינטנַאקעבעיסעפע
-

!יארוַאןיקעטיש:האל-הדש

רָאבָאהַא..היחיד,טינםהיאךיאקנערענםעפע:ןבואר

הרוחסןעלַאבַאטקַאּפענֿפייאדיטןעבָאהןעטֿפענ...זןעפיודנַאםעטָאה

ןוחטלעקיבקַאטרעטַאמעגךיזןעבָאהיונן'טיזבךיא;ןיירַאןעטלַאבןיא

וןענַארקןיאטנַארֿפרעד!טינטרָאןוֿפןוא-ןענָאווםוצםהיא

טינז(יונבשןוֿפףיואטהעטּפ')!יוזַאטַא(טציזדעיווטזיכװ)ךךזטציז

זרעטלַאהֿפובינַאםרהוט
-

סטֿפערטעםעיװךיזרעטטירקדעֿפ
-

ןוֿפ

-םעפ
טֿפַאלעצךיטךיאבָאהי-!םינפּפחוזעןייקטיבטינז-.בןיא

ןענָאווןוֿפיונןעטייווצםעדןעֿפורסיורַאןיבןוא

ודןענָאזטֿפרַאדענטיניקַאטםהיאטסָאהבהאל=הרט

!יונםעדוטסֿפלעה-טםליוו

וצצ"1`1'ושרמ/'נרָאדרל"בווה'טי'%וניאר
%טינרעבָאםהיאטסקנעדענוד-,אכיט:האל-הרש

רבחַאםירַאקסָא

!דעהעבחגירעלהרבח...סלָאטעד!ַאהַאבןבואר
עלַארעבָא,דעטָאהםירבהענדָאט:האל-הרש

בהאלפ.רנכ',םהיארַאֿפרענרעטינבןבואר

זעי,ַאבהאלוהדש



;3.ןהאזלןנצצאקקחצי

רןיניבסןינַא:(והאי-הרשבןלויװַאטֿפארטבב)ןבואר
,רַאקסאגנוי

?האל-הרש.אח

(ן'נבוארוזזךיזסרנןוו,ןאקַאררַאֿפףיואטרעה)...רתעזבהאליהרש

:טנָאזענןעסֿפץנריססאהרעסאווףצר:

טלאֿפרצזיבםרסװ,ןןזקןיסשםערךיוהרןזרןיאםֿפרַאװ)ןבואר

%סָאװ(__רנפהירןיאסהיא
.לוורייפןעשַאןיבךיאזַא:האל-הרש

(ןמירפ)...םתיאססלץֿפןזנור-?אי_ַאכןבואר
,האליררש

שגא::וףיואםביוה)זשסַאּפאלאסַאןןיבץנסינסוריאוססלאזסָאוורַאֿפ

כיוזַאטָא(ץֿפַאלֿפ-רבאה

ןיבקךאנטסוקרןזזברץװןזבעי'לןוביוזַארַאֿפבהאליהרש

;ןומהוםיר...סֿפַאניבבןןזבןןנענםהיאךיאבאהשסַאּפַאסינשטַאּפ

טבזיאן'ראקםאכםיבנַאסיטהכרֿפרעדןיאןענַאטשץנֿפיואזיא,;וניבר

וֿפסזלבןןזננַאגץנטֿפאנ
ן

--סיורןעשיקןוצנַאניר!זאב
(טניופעצווק)

י

!ןנַאסרןזננויַאםאלֿפַא

3סָאװ;(רהאלקסננ)ןבואר

.טצן'זןינךיזרעסאהסץבןיבמףיואבהאל-הרש

...חאל-הרש.טםרערודיוו:ןבואר
-טיבךיאןיבויאַאנלעיֿפיוזַאףיוא;(ליסומהאלוהרש

יךיאםעשךאוןבואר,נירלושסרָאסשירןיושויאסיורןיאראשא

ןעזיבװןןןגיואיררירסינךיס
-

י
כזריסזיבװב(וצוהבאוצםעוט)ןבואר
י

!

מסביולנ(ןאכָאקטנָאװנגיואןונןֿפאסיסםחלאךיזטראטס)האליהרש

,סונ

־
!קיק

ןןןיּפייכיוסוסוצייזוצסאזננאלסלאוו)ןבואר

ו

(ןזיופ)
.

ב(לומשץנַאנ,בארַארצםנבאוהיאשיאכפאקוצו)האל-הרש

וֿפךיאבאה'ןיקןוֿפקץווַאזיארןזןעוו
ן

ראװענבאראךעליבלסארךיז
וֿפךיאבאהטֿפַארסענןואןעוועגריסזיאסייחיוזא,ןןןֿפ

ן

נריר

.ןבואר
-

וססןןוורשֿפא-בןולןזוועירבאןץבירקןזנךיאבאהןעסאסןוֿפ

...הפסארלדרַאֿפבאהךלא.ריסרעסביברש,םיבהאןץרראֿפ

וצבךיררןזסאהסאװראֿפ:(ןעוטןוףיואוהבאסוקוק)ןבואר
זװ...וטניריבבעבךיררעסאהסָאווראֿפ,סניריי'־

ןן

יוזאןןזשוקךידלאזרןז

2ןעוועגסלאווסאוו-וסם'ךיאור,יןיאךור
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וסייװרעװזס'בװדעיובהאל=הרש

ס(סַאנןוֿפןענני'כקַא)

םוק,רעמעֿפרעדטינמעזיארעמָאמ-,ממוקרעצימע%ןבואר

רענעוטנעֿפעירבַא,טניֿפע,ריהמרעדוצ,ונזטהענ)ילעםיבָארעטעּפש'ןיא

(ףעירבַאסהיאטבנַאלרעדןואריהמןיאביַאהךיזטזפוועב'
.

סנעמַאמןיבמוךעלמרעוובָאקעשימייהכהאל.הרש

טרעװנָאקַאזַאןיאןענע'לענךיואזיאףעירבי.
--

!עבילננעלןואעלָאמש

,ןעװֿפַאּפןירטנואןעקעטשםעדטלַאה.טדעװנָאקן'ֿפיואטקוק)ןבואר

!רעטעֿפםוצ-רבאהםנעטַאטםער;רימוצטינןוא-םייחרעדןוֿפ
?ךיאלָאז(טנַאקַאןַאףזירבםעדןָאסמהענ),

...וםענעֿפרעטעֿפםעדןעבענרעביאןערטסעװזהאל-הרש

יֿפָאנהעטעֿפרעד.ןעקנעבטעוורע?מינרָאנזַאןוא:ןבואר

!ףעירב.±

...ורעניטהענַאסעזיארעטָאטונ:האלוהרש

?םזַאךלפטעװךלא!ייירשפאטםניכם.האליהרשבןביאר
...טקישעבקעװַארלענסעפעךיא:ָאהךָאװענעי!טינתובוטןיבקָארטעב:

-,ףעירבעניבמךָאנטֿפיוהרעביא
ףעייזבםעדזָאלןוארעֿפיזןיבךיא

.(שיטן'ֿפיואףעירב:עדטֿפרַאװ)!ןעבעךל

טינןיימךיאזהאל-הרש

צולּפםהיאטפיוה,לעקעטשן'טימטלעבירב,עדיבװַאטהעטש)ןבואר

~(בָארַאקרַאמשםהיאםזַארןואףיואגנול

םינוֿפרעופיצַאבידבעליװטינטינ)האליהרש
(ןאלק

ס

(ריחמםוצךיזטפוַאװ)!גנאלייזַאָאדןיושהעמשךיא;ןבואר

וענשזַאךָא'לַאכ(עגָאלדָאסרעדףיואמָאװטקרעכעב)הא'כ.הרש

!טעובןיאןערָאװי
:(דעקעטשן'טיטךיזנידבעליּפשדנַאהןייאטיט,ריחמידטנעֿפע)ןבואר

"?קוששוצמ“
ןבואר:(טבמוםהיאטֿפור)זוא':י*הרש

-
.(!ָאקםערןסרַאקירוצטקור)ןבוָאר

קָאמשןצזטלַאהרעןעוו,רעניבדרעמעֿפרעד:האלוהרש
וצזיבבבעילרעמָאהרנַאהןיאּפָאקירעזעניֿפןימימ

ןיבז

בא)!עמםנרעמָארטיבךָאנזיאסָאר;ןבואר
-)

טפצלש)2קכרוציקלרו'צוןבואר(ןעםיורדןוֿפ,ריטרעדרעטנוא)ץַאך
.(רבאהרעדרַאֿפןונראםהש..



45.ןהָאודצנןצטקקחצי

..בָאןיישטזָאר(סדאב)זביאר

ןיסובָאםזָארוערָאד
;טמוקםָאוורַאֿפ:(ןביַאֿפןבנָארטרעסדכָא,רבאה

טביירשלןוווךיא.טראוו,סרַאוווסינרןיהַארָאנרחיא
-

סֿפוריוו

%רעטסעוושרעייאןעמ

.הרובדכןבואר

!ןעסָאנרעשידויןיבמ:ןוראו
-

ן'הריברןיביברשלןוווךיא

ורץֿפןיושסָאהיזיוורָאנטהצזויבםוצןיאםואוווסקוק)ךיבאןוֿפ

!ןץניוצ
.(יבכמב:ָארןבלעיּפשרןֿפןואןץהציצרןֿפןיאךָאנטלאההאד-הרש)

ןץננונהָאװ-רץסוזירףיואןיושןָאבהָאװךסַא:ןבואר

י

כוןעמוקסניבהבןזרָאד
י

!סינ-רָאנסיסקירוצסיבןייש

%ןבואר.סטייוורהיא,ָאדיקאסךָארביבלבךיא
ור,האלפהרש-

ֿפענָארטעװרחבאןוא(ן'נבוארוצרץריווךיזםונצוו)!רימטימ:םכבלכ

ףיואאישקַא%ןינביסֿפןונאדןעלןוווסןןוורדיאןןזניס
ךיבא,השעסַא

לָאס'סריסרחיאססירנסַאבןיא...ןעלץווסינןץלַאֿפניבאןעק
צסינ

נירלצֿפייסשסקוק,הםאסמוןוֿפםצורקןו:טבנךיזםלהיֿפרןר)ןבואר

ירסיסרןוריבלקירסֿפָאסיבברהיאזַא(ערןקווובנבווצםוווהיאףיוא

ןץבָאקרערוצרעוושזיא.סןתולכ

ירץסיוררןןבלעזרעדןיא...סיניקאסטייברהיאפָאי:ץראו

.ןןורהָאֿפ=וצןןוסוקןןנרהיאטנעז;יוולב

רעבלעורעדןיאסינבןבואר

,ןוויברןרןוֿפטנאקםעדןָאסזבהבנ,וצסהיאוצטהצנ)ץרָאר

יוןןוולברץסיוררץבהןוזרעדןיאסיברשֿפא,האלפהרשב(ןיהאי.הרשוצ

בזןענעזץֿפילסָא:ןבואר
י

וניבאןענעזןו'לַארָאנ,ָארריסיבב

!סיור.ניברַאֿפ

,ןבואר,סרעה...וברַאֿפ;יסיורַאבעילךיוא:ָאהךיאוערָאר

.ןץלעיּפשןוֿפסעיצקןו'לידןןזגירנןוךיזןןןלץוויסןעוו.רץסוזךָאנ

יויאסרָא'ס...ץשזריברכרףיואןהענסיסךיבאסיסךיאלינוו

וסבַאסרןזסניא

!סנאםערץסביארעבָא:ןבואר

זןייסהץנכיםךבסרהיאטעוו:ץרָאר

!סָאװךיאסייוו%ןבואר

'בשיש"?ססהתלקםינטנעזרחבא;(טגב-;ןדעבלןסיפא)יזרָאך



;ןז
.ןערוםַאקירַאק

ךיא;ןעוכטֿפענָאיוטעװרחיאזַאטנָאזענמָאהַאּפַאּפרעדרניקירעמ.

ן'רַאקםָאטיט...ודףיואןהענרעבךאךיבאטיממנעֿפערענןיושבָאה
!ךיזרהיאסזור:

:וקןיא,הָא(ךסוםנַאםיעו)ןעטלעזסהיאךיא%ןבואר_
ןיבז+ַאבךָארטעװרעמעֿפרעד.לעמיבַארעטעּפט

ו

טימד'דַאכטמוקרע.ןצזךיואטעװרַאקמָא,טמוק:ערָאד
ףָאֿפָאמַארנַא
(בַא).ןיבזָאריבסיװיבסףרַארךיאכןבואר

זַארושמפָאחיַאז!ויל-בוװ-ָאּפושט-ָאחוַאז-כ(םיורַאטגניז)ערָאד
וויל-בוול

-
%האל-הרש,המא,ןבואר.ןעשזיארע

.ָאיבהאל-הרש

טםָאה-ושטפָאחּפַאוב(ערעטיהטָאדּפָאקןוֿפסיואטוהמ)ערָאר
זןָאֿפָאמַארנַאטרעהענלָאטֿפי

.ןבשםייבב.רעביאנענענזהאל'הרש
ָאֿפָאמַארנןעסיורנַאןעּפעלשוצדלַאבסננערברַאקסָאבערָאר

חיישייװוזַאיבבןיוש:סהיאףיואןעסרַאוורערטבָאקענסינךיזבָאהךיאי

יאלפמביולקןואמֿפעשענוןעמנעמורטסניאןיאמרָארמהעמשרעירוי

ןעמ:
-ושמָאחַאז-

וי'נבוי'דָאּפ

!ןָאֿפָאמַאדנןוֿפ:האלוהרש
,ָאּפ(טָאקָאקזקַאזכשעגןיבוךָאנןיושטביולקרַאקםָאזערָאד
ףיואפָאקןימיממֿפיבלןעמטלעקָאשוילבוילָאּפיבב!ויל-:ויל
רעבבןרטשַאטימ)טמורברעדףיואןענעילזומדנַאהירןוא...ָאיי
ידַאןעממֿפַאמוילבוילזָאריבבוילבוי'לזַאר-ושמָאחַאז(קיזוימ

,רנַאהעדטימקעװַא:
והעטשרעֿפיקאתמא,דעטסנרעןעניואירןוא

;וצ-ווק)ךיאיוויוזַאמעמפזהאלוהרש
ליווךיא(עוימ

?ךיבאטימםירוענםיבלכךיא.ערָאר,ןנערֿפךיבא:

ורזַאמרַאֿפשענרַאקםָארכמטימךיזטָאהסעּפע:ערָאר

.נונהָאוורעמוזרעדףיואטימטסרהָאֿפ

.ללודכַאווםעדןעכבעהרעֿפוצלָאז:ַאףיואךיזטרעטש)האלוהרש

עמַאמיריװמינקנערענךיא%ערָארןעננעהרעֿפךיוארעינייזםער;(רענו
.מנָאזענבָארימזנָאזו`

!מננעהרעֿפ!סננעהרעֿפבערָאד
.ןערהָאֿפוצסינריזנךיזטסולנ.יָא:(נב-זנעגנעהועֿפזהאלוהרש

...זיא'סמעּפשיווןעסיװטינךָאדטעוורריא!יערא-זע
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ֿפינאןבא!ןיברַאנָאטןעבלַאהןכאןעֿפַאלשןעמטעוו:ערָאר

.ןעבעלקבעמַאאצזנואךכוןעלעווןעגינאןוזןבומֿפעבןדןיבו

...ךיבאמכם.ןעבינ'לבַארןעלעװךץאטלאוובהא'לפהרש

.ןעננעהרעֿפסבןרבען
(ןזיופ

םילעופשןבא;יצבקבורַאֿפסוראדהואפםהענ,גצרהךאוצטחענ)ץרַאר
-

!אדרהץאזפביבלביַארוא,אוטביבלפררבא:(נָארָארהןא
ב(רצוקעבעפייהעכֿפיואלעםכבסָאר:ֿפעװצךכופ5ַאם)האליהרש

!ן'רַאקסָארַאֿפרעקרַאטש,ערָאר,עקרַאםשאטנעזיהץא

זטערָאפענםהכאטכםןיושיןןזטאהררבא:(נב-וענכש)ערַאד

(ןָאםהניערתסאטקוק)האלוהרש
ו

ךכסךוא'דהכֿפבוטשןואָאר,האלפהרש,טלבםשוןכאבערַאר

ןכא.שכונץק
ןעניישרַאפםבַאםרכמףידאןעקוקןעראוטָארט:ירףידא,סאנ

3ט'לַארהואטנעזלעךֿפצװעבראכינזא

ן'םא:(רבעהצרןנֿפסיווארהךאטיַאֿפרנַאװןךררעד)האלוהרט'.

נךצבַאווצּפןוא

ןבארעפראינַאףייר!םרטש)!רהָאיןעצֿפעז,ןע'צֿפעזךלא%צרַאד

ם'קעםךש(םאבןוֿפןעבנךלקַא.עזיין.םערָאןעםפװםענעבךךאן'ֿפיראגנאל::קוק

(םערָאןירעבךאלעברַאםערבכרנעזָאלבָארַאפונןענֿפעטמענ);ןענבכלק
!ערָאד-לָאזןןיאןעהעךצרעבץאךץאהענםצעי`נהאל-הרש
םעדװרַאשכָארַאשםצנרצֿפטבנלָאז!ז"יכ,םצרָאן'רצלךארנָאהן'טצםטרהצֿפ)

.(לאוןכאםא.רעברַא

םנעֿפע,רעםקַאזרחכלעניאןעטןַאװצםערףייאךכופראש)ערָאר

!קץםךש:(םייאטטרשןנא-רבהטץר;ןייאםבורב.
!העדו,הצרוחָא-

ה?טםיקםצע”(רוברטעיצנפָארַאלענשךכו!פראש,טסוטרָאפַאבָא:ֿפיירן
לעפעמסָארטהעוצרעֿפעמןעװ

.ןעניואבדרבעהעוצפםצםךבוופרעטשרעֿפ,נּפדנעםגקנטרא)ק;ומכש

3אדזואַאּפַאּפרעד:(עויס

םחלאָאטשוב(עזייבעצרנק)!ןייש!ןידשןסבררבלעםןבַא)ערָאר

.טצעי
טגברחבאסקוקןוארנעהצרבָארַאטמהענ)קץמ3ש

העזטצעי:(ןָא

!טלעווענכטֿפךלךרךלא
־

רעדףידאבוורכסףיראטקוקרע,ָא:(ךבזוראֿפםיאה)ערָאר
...'בַאג

י(בוטשןלי'המרדַאכךוםלבנֿפיבלנךבבםעךבןקעז:ךש
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(םערזיעטקעדעפערהבארעביאדבעהידטיטטראט)ץ'זַאד
:וארימנ

!טצעיטמוקרחיאזַאןע'לַאֿפעננייאטיברָאנ

ך'רַאֿפ,עדָאד,ןעטֿפַארֿפןואןענבונעֿפעדבקעםיש

זָאךזיאַאמַאמיד(דערעדכטש,עזייב)ַאּפַאּפ

!ַאדןלפךלא...ןולבנערָאד
.ןירעֿפצטשַאךָאנטנעזרחיא--זרחיאבקעםיש

3ָאי:(םולשיבא)ערָאד

רעדוצלעריכלקדעיבאזבלהעֿפןזטרַאבלַאהַא:קםכש

ענָאלדָאּפ

דהואךיזטּפ'טיינקרעדיילקםָאר,עצנק!דףידא:ָאדַאךיזטנייפ)ערַאד

ופעילךיטרהיאטָאהטצעיזונ:(דרע'רדיצ

!טדעריזסָאװ,יָא=(=ַאקן'רַאֿפךיזטפַאח)קעט7ש
--

ךיאלָאז

עצדוק)?ַאםַאםרעדןץלהצצרץדםע
רהיאטפיוה,וצרהיאוצטהענ,עזיוּפ

(ןרעטשןיֿפילאיזטשנקןגא,טערָאידרַאֿפףי'ואט5יבל
ו

(ודעצשםעדדבעהידטיטטרהירע:,פָאקםעוףיואטביוה)ערַאר

וצ)ֿפ-הַא
:ָאהסָאװ(ןרעטט'ןיֿפי'זאדנַאהַאךָאנכידנעטדאה,ןיקעטיש

3ןוהטץנרחיא

והיאףיואטשוו)מרַארבָאהךיאבקעםיש
מקעװעבֿפיואןן'דעטש

.קבַאדענןעניטיבצ,ןץםשרעםעד

טלבךָאנםחלארֿפּפשךלאםערָאר
-

ב(ןעטנוירףיואוהיאטשופ)קעםלש
2טצעי

רעדןע'והעצרערםעךיא'לָאזכ(-קצרזצלצסזכַאטעומ)ערָאד
2ַאמַאס

ךָאנטנעזרחיאבטגָאזעבבָאהךיא=(=רכװרעֿפלעסצבַא)קעםיש

!ךכוסמזץסקַאװרצרישכנ8

טלבלעייל:(םחלאףיואךיזטֿפרַאװ,ךיוהךיזטֿפַאדעצ)ןורַאך

סקַאּפעבנָאָאדםערחיאטָאהסָאװ!ןעלהעצדעדטינלעווֿפ!ןעקהעצדער

.(טמורברעדףיואן-טּפַאט)?שַאסוםכזובןיא

ןביטֿפַארֿפ,יעננונעֿפער:כעםיש

םהמש)יװ'ר'דֿפי*ַא:(שאט-טוחבןיאןיכרָא:היאטקוק)ערַאך
!דענניויַאטנעזדהיא.ָא!לַאברושזַאבװנַאהאןיבוַאםוָאו

םחלא[:םיברעהשאב-:יזובט"כ:דכַאהידרחיאטיַאהרעֿפ)קץמיש

.ןערוזבַאקידַאקעיינ.עיינןעבָאדקעגטשרעטהיאבָאהךיא!טינ
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ןואןצננונצֿפןרךסא,ראנרושזםערםיוראםםיבר)!ַאהַא:ץרָאד

(.ררע'רדףיואםיוראןצלַאֿפןצםֿפַארֿפ

פַאהסָאװ...יָא,יָא;(ןמפיביקוצֿפיואבָארַאךזזםניוב)קץםכש
װ.ןעבבװץֿפץרץטשםיכבקעצבעכ'דסינטָאהַאּפַאּפרעדזןוהסענררבא

רעסצנַאטֿפיור)ערַאר
'

,,ּפאיפרצרָאֿפםאררןדנאנוֿפטלעקיוו,בָא

,םייוסָארםארבאהרציוןוֿפםֿפַאס,םעםרצוַאק,ריכבןטסואםָארףיואטקוק

--!טנערבםעוטואיגןואייומםוצןוםנוור
!סנ-ע-עּפץרפםע

,(רוהט-לאוןואןעקַארסרןזדךיזםוינווצב)האלייהרש

ןואםוּפװ)!טשינטנערב'ס:(ןיהאייהרשוצתונמאל)ערָאר

ו)!הץזרץהַאםיק,ָאר(לאנרועז
כ

וצוצלענשּפהענ
רע(ן'האלוהרש

רצויהםֿפאם,סיֿפיוסיסםינפצומ)...םחלאןרעטצצןעדנקלד,פהעטש

ז,ורֿפ?ךטארעװוקעםףש!םנעװ'ם(יריסם"כתסטםסָארטידנָאהףד

וֿפבקץםיש
ן

!רןובירַאסשיס;סינירעשןןל-רןןיבֿפיר האליהרש
.(יאוןואםא)

,ךבוםֿפאיצצ,ולוכעםויווצסארןָאטקוק,ועבבואןמשיפ)עףָאו

('סֿפולרצדןואלענשסטיק,זלַאהםערםיבורסיואטסקעט'
!5-ּפ-יּפ

.תויתואענינלקץנאנםיסןעבירשץנֿפיואזיאןעטנואבקןוסיש

;(םֿפווןנםוצלַאנרושזםערםנהָאננצרנעםלַאה,חטבואטש)ןורָאך

ולעס
'םביווםינּפשירַאנַאוַאןעֿפַאסטנעקוריא(ךכוםֿפַאוָאצ)ןםשן

זםעדםער

ו

ןיושסרץוויסבק;וסטש
אלימב,ָאזַא

ןורָאד

ב

י

רָאנםֿפַאם!ַארוסַאקירַאקַאךָארזיאיס
י-

.רעסנהענוצטסוקפקןוס:יש

!רָאנּפנֿפַאםןסב,ןיבנ%ץרָאד
םֿפַאס.עינקבוםניוברןזֿפ,ןָארַאווצולאהםעוסיואסהעבצ)קןזםוש.

ן!ּפ-ּפ-ּפ(םפוננוםסוקןואסונום'הןאףוצֿפּפוָאונָא

!ךילקןןרשיוזַאסיואסהןװסענונןןנכןו'רָאד

ןץססקערש-ןעבע'רןיאַארוטַאקירַאקירןץסמהןוזבקןומיש

-ינא'רַאֿפךכו

,םעטֿפַארמעפ,ןהעטשןרעווַאםבּפרב,רעםיבוורָאנןוַאטשופ)ערַאד

3ָארזלאסַאװװןיקבמושוצ,וצםצרֿפָאנםורגנ

.רלַאוואבקןומכש
ןנו'יקרָאֿפַאסֿפָאס,ּפָאקםןדטןקָאקםיבח!ןָאטניוברעֿפ)ץרָאך,

וירןוא;(ךָאלןניוא
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.ןעדוטַאקיוטק

ררַאווןיאמעזרנָא'לברעֿפטָאהסָאװעלעריימנולקַאבקעמיש

םיובַארעטנואמהעמשיז,חוערוחויחידןערהיֿפרעֿפליװןוא
ָאי;(טרהעלקרעדעדנעדהעװלאנרושזןיאךכונידנעקוקניכא)ערָאר

ָאי
!םינפַאזַאטֿפַאמ-

...ןעמוקץטינוניךיבאטעװמָארבקעמיש
,ןיינבןןעקָארשרערטנינל)ערַאר

!מעטֿפַאמןיפב
,םינפסיוַאטֿפַאט,וַאקםעדטיבזַא'נָאטעקָאקטניוברעֿפ)קעמלש

ו(שצרוטַאקצרַאקדהעז,ךעדעניואעסי!

!סואימיוזַאזיא'מגונענבערָאד
רעהירֿפרהיאטָאהיװםעּפעךָאנןואמואימ!םואימבקעמיש

וךיואךילקערשוךילקערשיא'סוטנָאזענ

ךינלנוצףיואטפיוה,רַאנרושוןיאןינרַאערייברעדיווןעקוקייז)ערָאו
;(םינּפךילקערשטֿפיבלַאטֿפַאם,רענניֿפ'עטיידּפשעצטומדנַאהַאוָאקדהואטומ

זרעדןוא

רעבובלַאהבקעמיש
-

זיארע.שנעמובלַאה
י-

ּפענֿפיוא
,בעיליזטָאה,רעטנער

ןוהטףרָאווַארחיאףיואךיזליווןוא
רעבובלַאה...יוזַארָאנטרעווב(ונַאווםוצבָאךיזטקור)ערָאר
ושנעמוב'יכַאהבקעמיש

י

רענופלַאה!ָאי:(שומישמיועםופַאןואםריםעועםניאועםועףַאו
שנעמ-בלַאה

-ננויטנעזרהיא...טשינךימטעבבקעמיש

!םעטרעװ!םעטרעווכערָאר

נולקָאטרעװבחצקָארשרעוםרעֿפייזבש,סַארנטרעוו)קעםיש

עלעדיכמ
וָאדויאיזיװיוזַאחוליפפָאוףיואםזינוו)ערָאר

.(וָאקן'טיטרעסַארבַאוצטיעקָאע)קעםיש

עטסרעבזואמָאד:זָאטעלעיוש,מריוָאקןואלַאנרושזןיאטקוק)ערָאך.
םיורַאלעפיבַאךכוטהעוםע,ןעןכעודטקעטשרעֿפ,ןזויפרעדןוֿפעװןענןו

עניםעסינַאטֿפַאמןוא,וָאקםערמניוברעֿפ,ליטעוװסףמװצםּפװםש
(ןנערמפימםשיּפענ

ס

ןוֿפרענניֿפיד*טיידּפשעצ,דבעהידףיואםַאזננַארטפיוה)קץזבלש

עֿפרַאשנד,ריופטנעֿפעענטיירפסטֿפַאם,ניטדַאנערעבפֿפיוענןעטינ!ערפנ
,טֿפַאשנעדןילןוארעננוהעדריװסיואןעקברדםינפםָאר,ןעניואיד.פיורסןןןכ

(וןערָאךוצרעטנענץלַא.רענניֿפץיפשףיואמעןָאיכףיואיווטהצנדע
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_
קראי\ינ/ וָאקרןוןוא.בוםםןברןוקערשןוֿפ,ןןיברשןצכייהנָארציו)ץרָאר -םוזםוגפסָאר.װןניופןןננטאךָאדרתואטבמוב

‹(םםהנןלןנסוו

בדסוסןעםהצנ!זרצוי)קץמלש
יקצוסיו

טיברש,םוֿפ_עגפוףצטרַאֿפ)ץרָאד
!האליהרש:(סירא

ס(-חורארךהטברםנצֿפע)האליהרש
םיקצםנשלַאוּפבצפָאםןעטצבענרצכבאטרצווךװ!םיצורעבהאדיהרשבוו)
,(טמורברןרףילאןָאֿפָארּפרּפֿפיונבהכרןהעטשונחבאפֿפצרּפ!זןיאעימָאנָאינבֿפ

עושרץֿפ!ַאח-ַאח-ַאח!ַאחיַאח-ַאח;(בגשךצזטכַארעצ)ץר'ָאר
רצהלרֿפטנעםָאםןיאטלמ!טנלס

-
3ןעװענםלָאװסָאװ%קעםצש

-רעב=בלַאהַאןהשכךזטּפָאװ:ץרַאו
שנעםּפלַאה ךיבארַאֿפרעטלעזךאהאל-הרש:(ןיהאותושטכַארטצב)קעטלש

רשֿפאןידשזוארהצאי
ןהעזוצןץםוקץנסיוא

-
?ןעװזיאדו:(ןעטשעוצבןואןטניוו!כרסֿפרַאװ)ץרַאד

-
לָאז

-רעב-פלַאהןערעװרַאקסָא
..(רַאוןןאפװהאלוהרש

פרעװרַאקסַאדעיבא,ַא:(דערנוןצרָאדועבצאטקַאה)ק?םכש
לַאברושזםעררכזנטונצםיירנזוארלַאװרעדרעברץצבַאנַאךיףאי

.ןהעזץנֿפרורםכבןץצבַאנןכאךָאנםרלאפָאהךלא!ןיבנ:ערַאר
%יצמיתןמשובםםָאנ)

יוםםינרןנאבצמֿפיור)!טבנלָאזרהץא:(בנערטשפֿפנר)קץםוש

!ץרָאר,גנויםינזרהךאןחנצהןרהבאןוֿפםיירַא
?רטצַארעצרוסטָאהרורךא%טייסםוצרנַאהירטנכןל)צרָאד
י!רבש

!טנכרלושסנץב(שאט-םטובןואקצרגצרַאנרגשורצוסיַאהץפ)קץםיש
ורץםיבװטרַארןהענןץרומַאקךרַאקעכלעװ%ץרָאד

.ןעגנולןכארץֿפעופכקעםכש
זץֿפלץװבץרָאר

!רעבןעצבַאנוַאזובטהענרערםעפקעםכש
ןקעםכש,םחלארכמסזיבוו;(ומרזויםהכאםיעוצב)עךָאך

!םהןארכמסזיבוד

'טקשוַאחיטש""הל"וייבינרכזםקוי,ןוזםוחמ)קץםןש
.ָארנספַאהךצא,טקןוווַא

"חיפרתלאטַאהסָאװירַאֿפטָאררםטַאהוהבאבץרַאו
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.רעברעצנַאנַאןעװענטינלַאטנייקךָאנןיבךיאבקעופיש
ךָאנטנעזדהיאןערעװםעלָאזךיאךימןעטעּפןעלאֿפנייאןאקךיבא

בבםהענ)ָארוזכבאהךיאזןערהעווןענעקןעדךיזרחיאטעוו-ננוי

יטַאנוושזםעדןעהעיצסיורן
־

טלַאהץבװ.ןיבב.ןיבב;(םאטֿפיולןואדבעהירטיטטֿפרַאװ)צרָאו
!ךָאנניטֿפיריוזַאםעטֿפאטוהיא,םע

כיריוטקָאר...ןעטלאהטינךיזייפםעףרַאדךיא,ַאבקעטיש

טרהעוורעֿפריטםעןעבאה
פטיואךיטטָאהעטםַאוורַאֿפטםייוורהיא-

וֿפןעסַאלשענ
ן

וםויזַאנטינ

.טלהעצדעדסעטַאהרהיא.איבערָאד

ַא=(ךצזםנָאםרעו)קעםיש

1ןעקָארשרערטונטלָאםעדךימטַאהרהיאבעראר

וטצעיןואבקעטיט

ןקעטיש,רענרָאםַאזַאטנעזרחיאךיואטצעיבערָאד

"עלעםיבַאהעטשרעֿפךיאטשינרָאנ,טשינרָאנפכעטיש
יאלםיואיזךיאזוזנ,רָאניזךיאףינרנעב.ערוטַאקירַאקאלעיֿפוצ
עטצעלידועלערָארעבעי'ו.עדעינטןיבט.טהעטשרעֿפרחיאןעֿפ
-ידעפעל.ןעבעלןיאןעדוטַאקירַאקידןענענענעבןָאךיאבייהטייוז

.דענייטדערהעלרעד,זיוצנַארֿפרעדןעוועגזיארעטשרערעד,ענ

יטֿפאלענםיואםתיאךיאבָאהורוטַאקירַאקענידעבעלעטשרעיר

נזןעֿפערטטצעילעבשַאטיט
י

.ַארוטבָאהיֿפןוא-רערעטֿפעריטךיז

...םינּפןיאןעשנעטַאנבַאלןעקוקןענַארקענ

נ(סאנןוֿפןעננילקןו,ןָאטריטערעטניארעֿפ,גנאיטהיאטקוק)ערָאר

י(ןענֿפעטֿפיוי)ןעםַאםיד

יןנאןערעיואּפוטטֿפעשענערו!יויטטסםצזובןוֿפסייאטביכלק)קעמוש

.(שיטן'ֿפיוא!21טנייי

3װוכנודענ,ייכץםַאםוב:(ריחמןיאןעזכאטדערנידנעהעזרעד)ערָאד

:(נידנעטוקניכרא)הקבר
םינרָאנ(ן'ערָאד)!קעםיש,הַא-,ןענכורענ

,רעטיצ-לעקניווַא--רענייא.ךיקַאןואן'רעםיציברוצפננונהַאוועטֿפערןייק

רעדעטםניֿפַאןעוזנַאנןיא

!ןענבורענךאדרעבָאטסאהפערָאד

זךיזטֿפַאד.שדוחַאןיוש!טַאהענךיאבאההרירבַאבהקבר

ןוא-,רעזכוזןיאןיירא
ריאןאטןיבםזָאררָאנטנעז,קעטיש,רחיא

.רָאטכַאקןיאןיילבןעננַאנענןהַאבןוֿפ
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םהניב)קעטיש
טלבבָאהךיא:(וגאהברוהיאטעוב,וצוהבאוצ

רָאסנַאקסץרטֿפַארבץנפָאהןואןערהָאֿפענבָאכיארעזַאטסואווץז
.(שיפן'ויואסופדו).רץהַא

יװסינסָאװרהיא:סבָאוענוקאטריססָאהרצ,ָאי:הקבר

.ןעסֿפַארֿפכרסיסןוהמוצסָאװןקס

.ןעליבאוצךיזןניסףרַאר;(וצרתש!רףייא'ווווטייבהגיג)קעםיש

ם'ינבבָאצרנןםאךבוטופטפ.םנצרצגֿפוואטֿפיביםורסםהנןנ)ערָאר

.(םאנןואסיוואטקוקןוארבםםנעֿפ

ירהיא-ןץֿפערסטינןיושםהיארהיאסץוורָאסנַאקןיאבהקבר

.ףיואָארסהנאףיואמרַאװָאס..וצורןיאןויסינבךיזטעװ
(ךסוטעמו)

ַאיזקץםיש,טינךיבאןעמטהץזםָאוורַאֿפ
-

ולא?יי-צַאחיַאחיַאח

וָאיליפַאֿפרעביא
_

וֿפנכרנעמוקפקורוצ
ן

ןןיסךופסָאהגנונהָאװרץםוז

ץילןמַאֿפרוגיבאסנערֿפץבןַאס
שרחַארוסיבבזיארץסלַאהֿפופַא-

!עיליונַאֿפןיכזטינסינדוךיאןואטֿפעשענןיאםיבצ
-

ליסַאֿפס'קץסיש.

ךיזךַאלוצןואךיאנןרֿפוצי
!עיליסַאֿפרץינאםינךָאדסיבװךיא--,

.קירוצןיושםדעבַאּפַאּפרעד%סומסומס'פכ):ָארָאד

:(ךצלֿפןה)קץםיש
ןיכס,םַארַאם,ץקםבַאילָאפָאנםַארק

לקסנַאילָאפָאנםַארקזיאץילצסַאֿפ

1?ווב(סרצרנואוורעֿפ)הקבר

!יקסנַאילָאּפָאנסַארקבכעסוש

ָאּפָאנםַארקבהקבר
-

(צרנוקָאםַאךבוטרַאהוןֿפ)

(םנזרנצ)קץםץש

!?קםבַאילפ

םָאהקץסושרעסיואזַאןץלַאֿפץגניבאםינסלָאוורכספהקבר,
וו!ןעמאנַאךָאנרחיא

ובוטשןכאונואוצןיושרהיאטמוקנבַאל:ו

...טינךיואריסםעךיזטביולנטֿפָא:(טסיוועצרוקַאךאנ)קץםיש
י

'ןיכזןעק,ןעםָאביעיללםַאֿפם'יבבןץֿפורךלמלָאז'םןשד,רהךאטס'ֿפװןיא

,

טלמךלאןכבןעסקַאװץבםרא...ןקֿפורוצבָאןץםץנרץֿפךיזלָאזךלאזַא

י-,קפסיש
ַאדךַאברערןואםךוהרערןיא

י

עובקָאטביילרץֿפ,ךבוםצעו)

.ויארעסָאװןוארעװ,ןולאןעסןיווןיקץםיש(נּפונשּפןןסאעצנקַאףיוא

והטאסינ

(ןעטמועדיי:ףיואםואךכוטקוק)

צםסטו'ם.ןץסליוטבנרוסםערןוֿפךיואזיזברַאקסַארעזנואבהקבר

-םירבח?ביבסכ'בץמלע

.ססהץזב(ּפננצלקןסרץריכאךָאנרצהםידטנעֿפצ,וזפֿפיול)ןורָאדי
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רעדןעװטקנוּפםנעֿפעענפָאהךיאפןעֿפָארםענפָאהךיאיוו,עםַאם.
ופערטעטצעלירףיואזיאַאפַאּפ

רעטֿפָאּפרעדםעלבַאטינ,רךהסרענעֿפָארעדןדאןסרַאטמוק)ךורב
ירצוי???םש'םקרממ)!עקרעֿפץרטַאלַאםפךא;ילשטסוב:(םשן'ֿפיוא

(רתומשןוֿפףיואםתעמשרעֿפי
(ן?ָאר-רלםףי1א?קַאטטרַאוורחיא,הַא

ןיבמטימהעשרָאּפָאףיואבָארהָאֿפךיאזַאןעבָאזןעםענרעֿפבָאהךיא
וטֿפַאדבענןעטֿפַארֿפיד...יורֿפ

רעייאךָאנהעשעבלַאהַא.הירֿפרעדןיאךָאנכקעםיש
.ננַאנקעװַא

רעדטימןעקישקעװַאעֿפילטעםנעקענטָאה'םיַא-יַאכךורב
!טסָאּפרענידעהירֿפּפרעד-ןיא

זכֿפַאד,םעניבא,עֿפלעװמםואװענטינבאהךיאבקעוניש
'ךיז

?עםַאקביאףידאעק.יםלָאװענרחיאםָאה
אנלאףיוא,ןע'נַאםצ'ֿפװ!םעדָאןיא:(ןַאםערןַאךבזםואת)ךורב

וךיויבבךיוארחיאטָאהןענכונעֿפעריד!עסַאקניאףיוא,עסַאק
.עיבקעםיש

.ןהעזֿפָאנדלַאבריזנןעלעװבךור'ב
-

ןואםורטרכזטקוק)

וצ,בוטש
טרצרעבםװרַאךװבַאהךלאזַא.רלזכןוֿפטֿפַאלענטסַאהב(ן'הקכר

'הָאוודעזבוזרעדףיואלכצלפםטימןערהָאֿפרעפכרַאךָאנטנצהלַאז'ם
ןענװצענרעביאץלַאןיושזיאָאר.טםהעז!ננונ

--
וַאוןוֿפופטבופנכֿפע)

.טנירבעענךי1ארלַאבןיושזיאלָאזןיא(ןיברַאןיהַאטקוקןוא

ךרןעםַאזרעֿפלעונךיא;(דומעןוֿפףיוארייֿפךיזםכייח)הקבר
.(ריהמ-לָאזןיאןהעטשטבשבןואוצטהענ)...רלעֿפן'ֿפיוארעֿפעלרַאו

ןעוועגוןעביבלקלעיֿפייוַאןעםייהענךידטָאה-רעװ:ךורב

קידור:ןעֿפָאװרָאּפַאסיפטרָאו
!ןענבידטֿפרַאדענןעמסַאה-

ָאטינזיא'ם!ןענָאזרידלעווךיאסָאװרעבָאססיבװ:הקבר

טעבטרָאמשןוֿפטנהָאנזיאיסרשאב.ננונהָאװעטֿפערןיבאןייקטרָאו
.ןעקירעשיבהיריװינזןעמסלַאֿפ

,םעליװענעשרתעזָארןענעזםעיצַאםםיבװצַארעטיבװבערָאר

ךעֿפָאװיברוצףיוא.רעסוזןערהָאיינויצרַאֿפ,וינעםַאם.םסקנעדענ י

וסינַאםרלָאנירוצטקישענךימופסָאר

ריסטלָאװטקנופרהָאיניפניבה!הַאיַא,(סוו-ןרענפופ)ךורב
'

,אלימרָאנטרַאטשרעדןוֿפרעטיבװלעםיבַאןעֿפַאםםיואטינ
ויאיֿפ

רהָאי-ַא-רעפיארַאֿפרעד!ןעלַאֿפרעֿפןיוש
-

ּפדנַאלםיואןיא
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ןבא)הקבר
,רוהט-לָאז

ןופייאגנרנצקבק,ָא5ןןנאןוויצבוקט'רץח

:(ןטס
...דנַאליסידא

טיַאֿפ)ץרָאר
םוצוצ

ץקךייאךךאלעװרהַאיַאירעבכא:(ועמשש

!ןערהָאֿפןענ
בצסיברןםָאֿפיןזטקורו)ךורב

(ךכו
צןץרהָאֿפטנםוטםץוויַארוַא,ַאב

.סיבברַאררצמןץרץװןץֿפכנןכאזבואינפטץוויס,טםיבװרחבא(ןיקצםבשוצ)

.לןסשפףפםַארןהןןצךָאנוצלעמשךוא

ּפקכלנטומכקצםוש

זעמףרַאדטֿפץשצנןוא!קנלבםכמןיכזןץװזבמץװ'סבךורב

םכמןיכזרץמוזטֿפלעהץרץםערנורךכאלכורתישאר-ןעשנץםַאךָאנ

3ץק'בוארַאדןעוועג(ןיןוָאוגצ)-,נבונהָאוורץםוזףידאץילךםַאֿפןיבמ

־

ּפָאיבערָאר

רכסףצןץםהץנןיבאםרָאֿפםלַאֿפרכמבסיהקבובצ)ךורב

יםערֿפַא,רַאסכרעּפםקץם'יבבסץװץרָאהרעןווןהשטםלָאװ!ן'בבואר

.!קנלבסעטַאהרצו

לָאזרע,ויבוזכָאזפ',ןןןנָאזנָאםהכאםסלָאו...װקַאפ:ערָאר

.ןערהָאֿפקעװַאטעװ;ולַארהךאןעווןָאֿפַאלשןעמוק

ךכא,עםַאםצרבץלַאטרהָאֿפרעװןעסכװרָאנרכםוָאנבךורב

!הקבר,ךילאטרהַאֿפהאלוהרשןןכמסכרק,כר,רַאקסָא

פךַאדטבןילבהאל-הרש:צרָאד

רהָאיַארעבךא(ןיוו-ןפגצ)-ןץנעװמץביבםןוֿפנהקבר
ך-

!רבַאלסייאןכא;ךורב
..ןרנַאלסייאןלא;(ן'ךוובףייאבםרנצקנק,רןבצאסיווח)הקבר

.(לשןפא:ןָא)

נָא,םואלצנלךעםוהצק,רצטסבָאֿפןנאטקוקןואבצ'טחמב)ערָאר

!ַאסַאםב(לשןכא

(עזייב)

רופןָאלעװוץלַאןיושסנענלסָארבשמםוצונםהש)ך\רב

ייצבןצֿפּפלבנעיַאםיירַאםסהָאנ).רצמיבבןענעזסץרדרַאךר.ןהעזֿפָאנ

בנובעֿפץרם'בַאמרץבינלקפשספ-סבװבןנסרָאּפ
-

זןאץרררָאעטשרעכר

.ץניבז

םיורַאּפהענצןנאם5װ,ןענתכץשוברועבצאןןנייבןננפא)קעטלש

ןַאםפרענפיבלקב(וננודא
-

ּפָאדזואוז
?עילנםַאֿפרעינאונאןוו...בקי-קמוסםגָאז;ךורב
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...ןקסנַאילָאןַאבםַארק=(וו_וקםןרנןונןביוהֿפיןאםשונ)קעסנש
ּפךקסבַאילָאפַאנסַארקח.םגאובךורב
ומבַאלצםךןולקכטשץבלַאה2ב(ננונןֿפןוןוֿפפָאוַאםש)קןוםךש -.48-װ73-ןךשרַא21.ןךשרארעפ'ק67לבור11-1

יבבףיררעפלַאהֿפובןיבמ(ןבוהטב-פומה);טמכםש(ןוירפ):ךורב

!רעפיבװעילכםַאֿפרצו

.50-15?ןןשרַא150,'ק5לבור1ךוטפרןולכש5נקןןזככש

ךיבאינפןכארַאקםָא:(נןםצטש;ןבלַאהַאםכס)!טםכםשכךורפ

יענןכיררַאןהצזץנםריאפָאהךיארַאטנַאקןיאןעװןןנרןודכווןץםכןונ

!רעםיבווןןוֿפירלםהבאופוָאל'צנידנןוה

'ק83לבור1טרָאס11ָאננןןרַאם3בקץם)ש-
.ןישרַא91-

166-58.

י-1וםֿפעשץנזץאטֿפעשץב(ךבווצפיטה)!ספיטס%ךירפ
.טקיוק

.'ק17יר397:לכה-ךסםערךיבאבאזךיא
?שמישש-

.גביטכביר:קןוםכש

?והיאםָאהטֿפַארֿפםעו:ךורב

!רעזואטָא,טַאבטכװאםתואםֿפװ)קעםלס
וץבקעװַאןץרןוווםאדףראדםםָאּפןוביטניבהַאסופךָאנבךורפ

(ן'קנןסצשבצ)צנקםרימַאסושזרעזואטָא(ןרורָאזרינפצרמםסיס)!טקוס

3טרַאטשןכאטנערֿפץבֿפָאנךיזטַאהרחיא

רהַאיסָארטָאהןַאםלַאֿפ.םתיאטעינרעלקבנוובקץםכש
.פֿפַאםענפיב

זלכהנךסןיכזמאלעכֿפןװקוקַאטעוב;ךורב
'ר865«תונצנצופוכקםרוםָאטושזםייאסֿפװ)קןוםנש

!!רחוסםשפיןנקרצֿפןגאררָאבנדןמטםהצנ)...ץמפץטיעס:ךורב

זחדררחסַארַאֿפסָאװ%סנכנוםאו

כ'םלק10,ם'ַאזכָאנָאפ10.זםַאיװץש10ב(ןָאטונםתואםקגק)קץםךש

יפש?
`

...ןיגרטרץנכלדבהץצךדןיאבךורב

וצלשןוֿפבצרנןנֿפיװםודוא)ערָאד
סּפעלשרַאקסָא:(רבתסמש'וציו

!ןַאֿפָאזבַארנםעדןייש

(ןיקנוםצש)צרעלךטשכ(ן'צרָאדרןגעֿפַארָאבםיורָארצוךָאנ)ךורב

קןןװרןןסרץדנוה-רעכֿפצרןוֿפםןזנןךא1-ןיכערןכאסָאװטסךווורהןא

.ַאקבכאףילאםהכאךפאקישטֿפַאיֿפםערבבַאםתואךיאקישרעלעס
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-לָאםַאךָאנרץפכארָאנםעסנָאזלפהיךססינוֿפסֿפלץהַאףיואעו:
זןעטרַארםעזואלעכֿפןךו

.לבורנךצֿפץופןוא-ףנךֿפ.סרערנוהםכַאביכעפוש

סונטץװ'ס,רחבאםגָאזבוו;וטיווט-ץמ:ךורב
ןיכז

ז

.ךכוטֿפַאדנקעםכש

םצועןואסרערק,עסופ)!סעסביבלב,סעסס'נה,יוזַא:ךורב

רתואסקושוןץננַאגץבקץװַאךיואהרוחסןעלַאפס'כץזיורר!עי(ןיברַאי

.ך'ֿפלנטֿפַארֿפםנידבָא
-

ונצראלָאזןזן'םשטיבלנעפןכארָאנמבָאםרץר

.ןןןֿפָאלָאסקלאהרוחסורךךאקסשרהכאךץלןוסקעװכרןץקכש

וברסַאםהצאךָאנ,רברנום-רצסוזןעםיבװ8ןואןינרו!םסוק)רַאקסַא

!ב'וםילזםב(רצםָאֿפסונורַאקסַא.ןכוךָאנספוטהצרָאר,ןַאֿפָאםַארבַאםוםרָאנ

ןכארבחמבורןנץרּפםעדטנכֿפע)!ןץנבורענ-פנָאזץגרכזנטָאהָארָאד

םיי'דנזּפרהצק)!שוטןיֿפיוַארעםכצםערןכא,רץהָאָאר(רצסצצןיבו

\טםץװםוק,קעמכש,ָארטסלפ(עובצלווצרףיואן'קצסצשסוסיק,קודיצ

!ךץלרעצלןערָאה

!!םעבצךָארןץוהטרכס!ננוירץבָארנ;(ךבווצפיוא)ךורב

בבדנעהעגנפרַא)!ַאיַאיַאש;(ּפָאקןירויֿפשצמָאקךצזםּפַאח)רַאקםָא

ןץנכרנץזםםץוו(ובםרןװרָאוַאוצןיקצםכשםֿפרַאװ,רצםּפצןכאךלווז
-

!ןיברַאסוק

(רכסענצֿפָארבדןואןיברָאטטרש,רןןםץצםינהנוםוצוצטחמב)ךורב

קורו:םמוק)!זטםרץה,רָאטנַאקןנאןעמוקןץבעװרערטונךכוטסלָאז

ס(שופםוצ

וָאםנַאק;וניברמכנףרַאדךפאבװבפןבאךבוםוסחמב)רַאקסָא
(רבובבדםֿפָאםרצֿפ)צ

.

.(סירומניטֿפכװָאֿפויטפסהענרעבןרפרבד,וחייו)

ברזגורבםםַאט)ךורב
וצסהואטלמטֿפרַאדרחבאב(ןצבבבנעֿפצר

הָאיערעיכאיַאטלוהַא,ססכזַאנסצנַארע,ןץלרנַאהסונלעכֿפ

ןןןשנץםןוניגורעבָאטרץדָאֿפטֿפעשענַא...זנץנוליֿפַאךואם'םװןץר

.ןוהסענביברַאןיכזםהכאןכאןעלָאז

צרטוכינברעֿפ,ןרעכּפאּפבדףיואסָאקןצסעובץנבָאוַאונַאסכס)קעז:נש

י(32”

...רץלךמשעלעסלבַא,ךורבסקטוןוֿפרוהטןואךוזםוּפװבב)הקבר
3ןץרץהטלבםעןעקרעװן'רָאווכךורב

וא;(ךַאװש,ןןכיוצצנ)הקבר
-

םהןנןואןתפאשןוינויַאטבשב)ך?
.(טנןםםעצּפרצֿפקןרוצבָא
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.(ךָאנרהכאטקוק)ךורב

ןענבונֿפערענכרבכַאכרז(עצככלּפןעזרעמנכה,טבמל)קעםכש
זןהעזכָאנןעמםעוז

רהָאיַארעבכאז(ךכזרַאֿפ,סכנכסָאדבזדנערהעקםואמכנ)ךור:ז
...רנַאלסיואןכא

-ררעה:(עזייב.ןָאצוןָאקנשטםהכאטקוק)קעמכש
זמנערֿפענ'רהכאמָאהסָאװ:(םואלענשךכזמרהעק)ךורב

ונעמַאןעמהענונזלכויךכאעי(עזייב)וןענבובעֿפעדענכדרעמיכזו

,'ינבואר,םהכאטנעקרהכא-,ןבואר:רהכאמנָאזכװ,ןעש

זןעניוממעװדע
.קינ'הזעםַאלעסכבַאוקעמכש

אקודרעזכארנכקלעדיכא'נַא,ָא!רהכאמרערסָאװ;ךורב
ןיכזמכנטנעקרהכא

ןעמַאזכ
-

ן'ֿפערךכאשנעמרעניכֿפַארָאנ
!ןעמהענםהכא

'

טעוורהכא.רָאנ...יוזַאמכנךכזןערכזכטַאםמכסרכמ:טעמכש
טוניוזַאםהכאךָאר

מֿפעשענרעסיוא:ןענָאזןיכז
-

סכמןעמיכװןוֿפ
...רכמ

..נַאנענםכבזַא...עהיעחיעחז(לענרָאנן'רעמנואמֿפאל)ךיזרב

,ָארןעוועגזיַארע“(רצוטיַאסיעד)...עוריעחיעח...?םויזַאבםכגןכאןענ

,ץכרּפרעד,דעטמוקןעװ.ערםםקעןוחטנערֿפַאלעוו'ֿפ.ןבואר

.(יאוןנאסיוואםהענ)!לָאמַאךָאנ

(עזייו)

ךכומביוה,ןרעכסַאוכררעבכאןעניונעננטאזואדעֿפלעװ)קעמכש
,םָאנַאזכֿפס'ךורבמבעכרק,סאלבןואדאמש,ן'ךורבךָאנמקוק,ףיואםַאזננאד

ןוא,עבמָאנעמַארנכרדנַאהרעדמכסןָאממהעב,םינואךיובםעד:עי

:עמפעמ-עם.(ךזרפ-ַאל-ַא,שכרחוםסוראמהעב,דרָאבכרןעמעלבךכזמֿפאס
ם'רעמָאֿפןכאןיקעמכשטֿפערמ,רכהמןַאזףיואמנֿפע)רַאקםָא

!קעםכש,רכזחַאטסלפז(עזיוּפ,מיַאמשענ

ןענצדרעהכרֿפןיכולאמנעמָאםפבעצרק,םהכאמהעזרעװקעםכש

זןוהמענךכאבָאהסָאװבזןהעוּפיוא

!רכזחַאמסכבזרַאקסָא,
...בעלירַאקםַא.ַאש'ַאש,ונ:(קאב,'ועבצאםהכאמעלנ)קעםכש
זמֿפַאמענֿפָאנטונסעךכאבָאה(מםנרע)

!מנָאקרערםיוקךכרבָאהךכא:רַאקסָא
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'ענסיבפָאהךיא,..העדו,העדו=(ססנרעןואריפש)קעסיש

ןערָאװענסעןיבךיאיװסריזנש
(וירעננילקַאסערֿפָאנדלַאב,ריט-סאנדעררעטנואשיודעגַא)

יז!ַאהַאכרַאקסָא
י

ןיבדַאךיזןעטישסע,טנעֿפע)!ָארןענעז

(.ַאשַא',ַאירָאלָאװןקַאסיא,ןערצדתם[!םינדוטאןעססיוַאנםיכ

!סדָאטשןיאךָאנססיב:טראקםָא)קַאסיא

!קעסיש!קעםיש:(םתיאןעלַאֿפעב.בידנעסוקביכדַא)עלַא

סהעזעס?סצצעצנַאגידעיהססיב!קעסישבקַאסיא

וסינךיד

ןעקישוצסליוֿפרעֿפךיזןעססָאהסיבהרעדןוֿפ:קעסיש

.ךלעב
ווּפ'רקּפרעפךיססָאהיסםינּפַא-

`

וצןעסוקעננָא,סעטסייה,וססיבבקַאסיא
וַאּפַאפןיבו

...וה-סוא:קעסיט

סינזיאסאלקןיאםענייק!ןערָאװענרעסלַאהֿפובַאב.ַאשאי

ןעלַאֿפענבייא
ס

װָאקלָאװטסיירדןהעזךידליווקויצלָאװָאקזַאידָאלָאוז

!ןעננַאהעבךיזססָאהורֿפץתסנוֿפע!ךָאװענעיסדהעלקענסיואסָאה

ב(טניוסשרע)קעמיש

!ןענבַאהענ

ןעננעהבןעלַאֿפנייאןעקםֿפחסעדןעינָאֿפסָאוובקַאסיא

צןעסישךיזוססעװ.ךיזןוהסנָאהשעסַאעיזַא!רָאנ

!וטעססביולנבקעסיש

רַאֿפנָאסןעסצעלםעדסָאה,ןעטבעיזןוֿפשסיטּפוַאשַאי

ןיאןץצכנענרַאֿפ,קספןיברסַאהענסינרועישסעלוקיגַאקיו

ןעסעכב
;זץופ'ּפזעלַאןיאךיזןעניוצענסיואןואציצשֿפָא(טפנב)-

ךיזסָאהדע,סיעכהלַאטלַאֿפעבסהיאזַא,ןעשסיסּפךָארססנעק

!ןעסעבענפָארעבָא
'

וןעסעבענבָא(טריסעדעסניארעֿפ)קעםיש

רדחןוֿפסיסנץלַא,ךיאסייווזרַאקסָא

סָאװענבעילסינסהיאזיאררןחרעדזַאםינּפַאבקַאסיא

סנָאזעגריססָאהװָאנַאזָאלזָאיַא,ןעסבעיזןיארהָאיַאךָאנןער

.

ןעכירערָאדזיאהסאלעקיסשַא:ַאודָאלָאוו

וןעבעילפענסלָאװךיאבקעזבישי

;סדעדענבָאןיושךָארזיא,קעסיש.רידןענעװ:קַאסיא

אנעשוהעספָאלקענבָאינא



.װרופטקברַאק60

םובךכזףטםלָאזפָארבייזַא:(גצםחנמגנטָאוּפוקןוםצש
-

!ןעקכרוסייש

!?סָאװ%קַאםךא
קעפךש,זָאנודןעלענשעצרדרטעװרעבַאשַאי
(.וצפֿפצלצנט)

םהןורצר,םכבםהכאטקרָאםָאכרצכוךק,לשןוֿפךכוטוטרשב)ךורפ

!כקסנַאילָאּפָאנסַארק,(ן'קץסצש!ווןבזשבװצןכדכצרֿפנצננאי
(רצטּפװןבסענםשהרבח,בָאםבגךכוטֿפנררענצק)

ובָאםעו,'יווָאוַארָאםןהעזענטביבהבַאהןכא:ַאידָאלָאור

;םייאץנדָאםרערהעלרעדסהץזסיבצ-לוקכבַאק;ןצמַאלןוֿפטָאג-

רצמהץז,םַאנןכאסיירַאטהענןואלכיוךצועבצאךלזטוהמרץ
מרָאװֿפכרּפשרץשכניבטַאלרעטלַאיבַאץרוסיראי

...צַאהיַאהיַאה:(ןצצרַאהם'נבֿפ,עברָאםזפֿפַאל)קץםץש

ולָאּפָאכסַארקהדנפרבדןבא,םרָאןבֿפךכזגורנָארהסרובונ)ךורב

ןכקסנַאיי

`

י(םגאךכוװןקוק,ןיקצםכשרןםייא)ץל8

יוםעןעמטֿפורןץםץוו:קַאסנא

!ךקסבַאילָאּפַאנםַארקבךורב
!ַאה-ַאהוַאה!טרַאװֿפןרּפשרעשכביבטַאלַא-װַאוָארָאם:קץם:יש

!וקץםכש,טבנטרעהרהכא,םובפַאבטומרציןוֿפ)ךורב
י(ן'ךװכנםוצבצמתע:,םַאחַארבגשךבוטוג)קעמוש

(ןערַאֿפענּפָארָאקעמנש,ךכלזןןכךװב,לכמששרודוצרװּפ)

!כקסבַאילַאּפָאנםַארק%טעוֿפשָאבןנארןרנואווטנס)קַאסךא
.(ןעֿפטיןדמ)-

_םעטבםעפץןץזצווךיבאךץאלעיורכסוצטסוקפרַאקםָא

,(ינששכ)!בקםבַאילָאפַאנםַארקכ(םיירַאטשו)ַאידָאלָאוו

!טמוקפרַאקסַא
ם(רעטֿפעדענ)1?קסבַאילָאּפָאנסַארקב(סיראםחור)ַאשַא`

צןָאֿפָאםַארנןיבמןץרץהרהכאטעוו,טמוקברַאקסַא

!זןָאֿפָאםַארנַאפַאירָאלַאוו
ןיררעהןערץטשםכבךקַאטרכמןעלעװ,טסוקפקַאםוא

...צרעסלַאהֿפובן'טכמןַאזבצַאק:

.(רןםכצןואןירַאקםָאגצכָאצרַא)

סלבטפילהרץפץאןעמףרַאררץהַאב(ךץרּפשןגן'םבםןבא)ךורב
י
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«עזייףגץסיבהבץבעלעננָא-כטֿפץשץנץרץרנַאםכמרץדָאגץגנונעכץרןעםוק

וצטםהץנןץרעכפַאּפענכרבכאכו!עה'ֿפםכרבח;וניכזטכםרַאקסַא

כזרכסטלעוורָאסגַאקןוא.שנמןוֿפ
י

.ןהץזֿפָאנ.

י(ויַאסוםכובכןכאםעםבמרןבאףייא'בנצץלָאםםהָאנ)קעטץש

:ָארטַאה'םכסןרָאורחבארָאבככנה,לָאזןוֿפןפוָאםמוק)הקנר

קסֿפַאלענ

ורכערָאך
ןוֿפיעס!רףי'ואפננֿפן,וצםֿפיור)!יַארוַאר;ילךשן

בובצונצֿפַאסרצֿפסיואםבבכזןנאןכהַאץנרַאטהבכ)!ַאהַא(רצםןצס'וָאקםָא

-ושסָאחַאז(ינט

!םירבחעניכזטלסרַאקסָא=(ן'הקברגצךצידניברֿפ)ךורב

וזןעבָאהסָאװ:הקנר
ן

!סֿפַאלעניװַאםע
....סַאדַאם.ץילכםַאֿפןיכסןוֿפ«ןתמבוצףטמךכוםלצוָאבקרצֿפ)קן)םכש

...!הַאכהקבר

(!לעפשיי.שצםן'ֿפייאסקנפ)!רעֿפלטשהרבח%ךורב

'ַא,הַא(סכסםוצרעטנהצנונטחמב)!ןץזָאלענםָאדרהכאטָאהסָאװ

(.םוָאװנָאקםעוּפֿפַארטצכ)!רָאנףעצרב

יטָאהרַאקםַא...טרַאיד3ןיישמהעגרהכאב(ןיקצסכשוצ)הקבר

זןהץזענךיבא

.סַארַאםַאיבקץםוש

רַאװב'ךלרץרורבןיבמןוֿפװםצרדָאםעובצדנצזעלרןבךא)ךורב

..(ךבזירַאֿפםהצאפכצװיןנאףעןרבםעוףיואטסטו)ענצװָאבָאןואלָאס

וץנװזםכבננַאלןיישםתואמםָאה.וטסבןוםסָאוובהקבר

'יבבטזומרהכא!כקַאטסהענרהנא(ן'קעםצשבצךבוםרכשו)...סקוש

...זטיבברַאךסַאןעפָאהזנוא

!וני-נפק;זםכש

.(ןזיופ)

טבמוב)_ָאנםַארק,ןעמענטלַאװץברטאבָאהןכא:הקנר

.(ן'םבםןבא

ץקסבַאילָאּפ:(ךודֿפָאהםנבוננן)קץסצש
קושןץברָאֿפ...ןעֿפָאלשזכראיבבטלָאזרתוא...ּפָאי;הקבר

ורוא,בבובהָאוורָאסוזרעדףידאןעֿפַאז;ונכהםענכוקץווַאןיישךץא

טעװןויכלַאטבינלבערָאר.רעםכצם'רַאקםָאןוא.ָאדןעֿפָאלשטעװ
ָאז-רץֿפכלהערֿפַאםשרהךא,תמאךיבאםכמןװזרץֿפכלהערֿפרהךא
!לָאסַאךכורהכאטֿפץרטרןןרהעלןעשנזיוצבַארֿפץפומ



.02
.ןערוטַאקצדָאק

.ָאיבקעזככש
3ונפ(רעֿפװםשַאובצמ)הקכי

םשובךכסטבער,רעב'בזזָאנ?ר:(פלָאקןואטםנדע)קעסלש
ךץאווו;ןעברָאםשענבָארצמרַאֿפךזזואלעבשןיֿפָאבףיוארהעם

,ןעֿפַאלםװאלַאמניבאךרורהעםשצנךַאזַאןעמןעק.םַארַאם.העטשדעֿפ
טינזרעדךװ(ןזיופשונרק)בָאובוארַאֿפםעטברַאמשרעפעּפש

פייאורןןיארצםךבזןעֿפדַאוורעדיבלקורעלכשןדןוהטעבסיואבָאהךלא

רעבולקןובךכא;ערעבכריהבושםרהעזב(רערָאלכטש)ןעסעיבנץלַאןענ
!רהָאיוץרַאװשפכר-לַאוצןערָאװענ
ןיפקוק)הקבר

טֿפעלשםילאטהעזרהץא:_(ןָא
ךבוסקוק,עלעכעצםשןוסרקַאםםעװןוֿפםיורַאטםהענ)קץםוש

.(םיבצץסװוצנַאיהלאװאץבא

ןכבךצאבוולַאֿפניבא'בַא:(ףעורבןוֿפןּפָאקםעוףיוא'טפיוה)ךורב
כרופוספשּפעווק,רענצּפשןבאסקוקדעבוון'קעםבשפהעורעד)!רויַא

טביברשרעדורברעדסָאװטםיבװ--!ךרּפַא(ן'הקבווצ,םצצןןרן
ונוארערעיבזץנרפרעדַא.!ירעטביברשבנובהָאװרעזבוזַאודכםורכמ

לעקןסשַא,לכרעיבםןיכזּפגבץררעֿפןואםיורַאטרהָאֿפלצטרעופשןירעט
.ךינפַא.דלַארוַאטומ,ץַאלַאּפ

-!בוטה-לכ-
רעםפיכרשיוזַא `

ם'רערורפםעד-י-!ב'וטה=לכ-שבןּפצנןואףעצרבןבאןיבוטטקוק)רומ
םעּפעךָאדןכבךצַא-ךָאנךצאקנעדעגלעסובַא(עוייו),לצטרעװַא
(שצנוםָאּפנַאּפ,דבעהנדּפּפםרַאֿפךבוןכדעמש)!רענכסרַאדלעקןסשַא

טםהעב,וצךינפרעדוצופרָאופשובָארַא...ךַאװשךכזםקנערעביםרָאנ

וֿפ
ן

םצבַאלֿפרעֿפ,עקשזעטםעם'ועצנךקענַארָאנעלָאמשַאםקנכלעםָאש
לָאםביםקךָאנךכוסןובעקשזעטםרעדןכארעֿפעכמ,ןעפיבזערינבןוֿפ
-,ןעװענטונ

וֿפצרעלכבענַא
ן

נץרבעטשטרָארןוֿפךכוסנעלֿפדבכה
והקבר.וטסנַאזסָאװ(העדה-בושיַאךָאנ)...דבלהס'צךרּפםעװןץרץה

וצךכוםנָאםרעדטעּפשוצבהקבר
...ןעביברש

וןיבאטלַאֿפרכמםָאווטם'ּפװכךורפ

וװבהקבר
רער!ןכהַאןערהָאֿפרךזבןוארלעבדנַאהםערזָאלךבא%ךורב

.םרָארענעשַאםעמאאמתסמו-םביברשרערורב
...ןענעװפעניבםןוֿפבהקבר

זַאףעץרבַאקעװַאןיושביכרשךךא!םעספיבלביוזַאבךורפ

.לעיו'ןמסוספקדנּפעּפ).טבנטררָאֿפערָאדסָאװדָאשא.ןעמוקרכס
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03

ע'לץר'ֿפםַא(סעציילּפידםיסםשצעװק,דענכּפשןיאץדַאךָאנסקוקרענ
י

ויקםבַאילָאּפָאבסַארק,ךיבאייברוסַאנ

.(סַאטןיאםעפבערןואעלעבעיּפשסָארקעװַאסואה)קעםיש

וסעיינםעדןוֿפטינרָאנךָאנןעסיבװרערניקידכךורב

ןיכזןעק'ם,ןוהמבודּפַאלעװךיא
.רעביאןעזָאלךיזטעװערָארזַא

.(רושייוציוו'רויקםָאוצבָא).רעסעֿפםוצןעדהָאֿפןעךייך

ו-סַארַאמ.סיואךיאהעזיװנקעסיש

רעניךקןוֿפ(שיהבנניעסיבַא)...טֿפעלשרהעז,זפכעלש:הקבר

ושרע”

סָאהרַאקסָארעייארעבָאךיסטבעקדערירהיאכקעמיש

.טנָאקרערטינךיפ

ורהיאםדערםָאוו:הקבר

.(עזוומי

םצעו,וצלענשרחיאוצסהענ)!ןַאזבצַאקםַאדַאםבקעמיש

קנעדעגךיא.(םוהםערוָאקןוֿפבָארָאּפֿפוַאװ,ןוז,
--

רערָא...לוָאםַא
,ךיזזכֿפַאר,,ננַאלסינ.ןיבב

זכקנערעברהיא-
ו-

־

?סָאװבהקבו

'כיסדעזםשסנעהָאבַאןיאטַאהענסָאהןַאםדעיבא:קעסיש

,ץינרעןענעזרערניקערעיבא,ןערהָאֿפענבָארעזיא.זפָאדקנַאבַא

וןַאסצַאקסַאדַאם,טקנערענרהיא;ןעװענסעזיאדעסניװ.קעװַא

,יינשסיםמקערעבקיר,סייווןעצנַאנןיאןעװענזיארעססנעֿפסָאד

רעדןיאםעפשזיב(ןזיופ)םרַאװענדָאסיוזַא-בוטשןיאןוא
ןעסעזענךיבאיבבסלָאםַאדךיאןיבסֿפַאג.

-
קעסיש,סניבװש.סניבװשנהקבר

ןיארחיאסָאהלַאםעֿפללםעחווטםוי13“יעשי”ק?םכש

ודערניקעגיימסעּפשיוזַאסעןענעזואוובסנָאםרעדדנעווָאםענעיי

יזסָאװוכרהַאענסינךיבאסָאה'סדהעםשינןוא
י

ָאזפינןענעז

וחםאטיבי

'

וטגיבװשו(ננערטס)הקבר

יכַאךייאןָאםרעדךיאזַאןענייססזומרחיא,ָאכקעםיש

דנעװָארערנַא:

קעםישב(טעבעכַאסכס)הקבר
םש”ןואטקנופסלהעצרעדסָאװךיבאבָאהךיאבקעסיש
ןענעזרעססנעֿפירוםזיבוו)-זפלדעצרערסעּפעךיבאךלאפָאהדנעװָא

ו



ןןצרנםָאסצרטק64

יבבשטלס”קוחצבקור!?ייומ
טלהעוזרעדךיבאנָאהךלא,ַאי-

ננצנַאװצ-ןואוםֿפַא'נַאןנאםבענלרעֿפךנםךנאבָאהדהָאיןהעצוצנװ

לערינםננדהעי
-

-,.ונדנעלהעוזרעדםֿפָאלעניוזַאבָאהןוא
פענןוא

ןעבענטנעזרדנא-רהנאןואןעביושעסנננשדעֿפנדףיואסקוק
ןואּפָאקןיכסרעבנארנַאהרעדסנטןורטענדנֿפַא,ןעסעזענרנס

רָאהנדריםןעֿפדָאוועוז
!ךָאנםקנערענדהוא:הקבר
נ-ןעֿפןנצןעםשדעדעיבאסלאסננםעןַאסרעדךנאבקעסנש

,םַאדַאם,ןעלַאֿפעננינאםננןַאדזנאדנז:
ןרעסנואםעבדעיבא

רעםנצַאםרַאװפשנרננקיוזַאץראהסָאדרנסםָאהרנדנוםירעלנש

!רָאהעֿפננווַארַא'םבסרערנואװענךנזטָאהרהנַאןוהזכענ
!סקנעדענדהנאנװבהקבד
םיושרהנאןנאטניופ)קעמנש

םאדאמכ(םעבענַאטנס,וָאקןיכז

ךָאנטעח'ס:(יעושעשןעטֿפינדַאםכס,םואךוזסקוק)הקבר

ךשוחרנסןעק'םןיברַא
ןינז

םתואפֿפוַאװעצ)!דעםלַאהֿפובן'סנסב

זלעננוירעבענלןטס('יטה!י

(רנַאהנדוהבאטסוק,ןעניינענ-וָאקםערךָאנםלַאח)קעםנש

רעםנוזךנא
צדָאהעננַאלַארַא'ם:הקנד

ךצֿפיוהאנַארַאטהעצצי;םסלָאםָאדנװדעננעלסננ:קעםנש

!זָאנרעדםנםךיבלנבסהעזרדנא(סונוןיוןבבאוָאה

וֿפןעססֿפַאלפהקבר
ן

ורָאסנַאקןנאסנניכז

רעיבא:(וָאקן'ֿפיואטנהםעדטםהענ,ףיואטהעםש)קעםןש

ישישבו*!?םש?זךָאנילסןעק18”
-,קעםנש:(וצםהואטנוו)הקבר

סדָאדךנזןעםָאזרנוב
וֿפ,םושרתינװצ

ן

סָאהרדנארעסננװוצסיבװסננןיושונאןַאד
בךיבאןעֿפורןואןעניואנדןעֿפַאםרעֿפלעיוךנא-ורעםננװםענל

!לעננוידעפענלןיבם
עיבקעםנש

ו-

ננװעלא-,עםיבנשרעֿפןיכזןערעװדעםסנעֿפנדבהקבד

.ןעענשעםיבװןעלַאֿפדעס

וַאוַאװ-רעסננװונפרָאנ(צאטצנוךרק)וד-סוא:קעסנש

!םַארַאםעירַא(והבוגרזיו)

וןעֿפָאלשדעהַאןעמוקרהנאטעװ':(רגסשןוֿפףיוא:העטש)הקבר
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!עי.א:קעמוש
ףיואןיכזןעלעווריסכ(םנעהאנ'יזועווצסהואוצםהענ)הקברי

--ארמֿפאלשןואטמוקרהואננונהאזורעסוז-רעד
(רעוןיוםש)ןוא

ןעדארןיבמ,קעמוש,טונטעּפעשמ

ןובםביזלברתוא:(דועהודןואםינּפסארםלַאהעב)קעםרש

ורעדנוקוצןעהעוצךומלאזסע,סלאיוזַאןעדןוא
,רערעדנַא'נַאדהואטנעזסעפע...זסיוווךואבהקבד

-
...סיואטֿפעלשרהעזטצעיטהעזדהוא!ןעראװענרענולק

.תמאםער(עצוולווןיכזףיואדנַאהדהואדבעֿפַאיםהואטנעי,ףיואּפהעפש)

ז-ןעװענילאמַאןיושטנעזדהוא(נצדעזניבנןינאג),קעסוש

--ן'וחַא,ןודנבקעםוש
י

!קעםוש:הקבר
ססוגךיוארַאקסא-

וטונטסווװדהוא:(שונָאווא)קעטוש

זסננולקעמ...ןיבנ;הקנר

.(#ןענֿפעטהענ)קעםוש

.(-ןאםוטשעדוובךוזןעקוקוצו,-ןיכרַאטסוק)ןבואר
_(באטהענןואסַאדַאמרעדטסודענ)קעזכןש

ןןיאםאכ(עראדםתואךאנ,רעםוצןויזןוֿפןמראםֿפייי)רַאקםא

םוריעבןערהַאֿפרֿפם!לַאֿפניבא
וצןענַאזנָאעטסָארו.הַא-

ןיבר

זרעטסעווש

םענעזאלענבאדַאםעדטשטוונקןואבשןםקראטסךוזזוא)עראד

:(ןידעש

עֿפדער!יאטלזהַאסאדזואכסךזךאננָאונעהענסיורַאזךורב

טונראנםהואץבזוארעס
-

וענוטסובוסעטפיוה!עק'בואר

זןעסַאטםוצןענאזנאעט'סאוז,ונַא-חעטוק

!?סאווזןבואר

ןוקַאסטונ,ַאש-רומטכיורשדעניודעסַאטרעדוךורב

זטראמשן'רעטנואלעצַאלַאּפַארַאֿפסארזואסאווןענערֿפךורלוווךָאא

מקנעדענלעסובַאזאדךיבמַאזאדרלַאוואולעצַאלאסריחמאינַא

-רלםךוז
עי:ןבואר

-
ןעבָאזלכויןכא(ן'רַאקסאףיואסיַאֿפקולבןרו)

"ןלהַארָאנסרהָאֿפרהצא,?סָאװ
־ַאפַאפפערַאד

נ(-דעפֿפאםןיכזוצךכוםעדנעװ)ךורב



סס.
י

סחיופייקזיייק

`

.(יבובז;עדוויזזז.זוזנףיייי!ויקז'טדםטיעקָאשזז,זעוירהבויםיצרדע)

ָאיַאךָאנןענרָאס!ןערהָאֿפןלפַאךָאנבזזינבואר)רַאקסָא
ךילאףעזרבַארעטסעוושןיבררַאֿפ,ןבואר,ןָאסיירב-זאםַאס

זַארחיאםיברש...יןעביינרעבכאנירנעהנענייבאוהיאסהיאלעװ

ךיא,טסליווודיוו,רעדָא-רוחברעליואווַאןיבךיא

העדוַאןואסוָאהאטיב)!ןערלרנאסָאקערןיבלַאךלםלעיו
יר
)

,(ןעסנָאוו

לער'םסַאןשקע'נַא.רחיאםיסודדער;ןןיהכברוצ)ךורב

(ן'נבזארדענניֿפן'סיסטֿפוד)
ואר

י

װ.ןץבַאהךלאףרַארךלר,

זרי:שןעדערייז,וצםהכאוצסהעגןבואר)

,ןערהָאֿפקרַאסשוצטסליווורםעפע,(ן'ראקפָאוצ)הקבר

.ָארןעביילבלעיֿפזצססליװ.ערָאר.ודןוא

םֿפַאניד,וינעסַאסןערהָאֿפענןירענטלָאווךיאבערָאד

ובואןעסולב.רעםיוב,ברעב.רעדלעֿפזזכ'םולחענריסךיזןעבָאה

ינעסיהןעיברֿפַארעס
--

ןעזָאלסינרעפָא'זיווךיאןעֿפַאזךָאנןוא

,םסינַאיּפַאןינרַאזיאעיצקעלרעדףיזאסנייהוינעםַאם,ןעטימןיא

,עניבםדעבניֿפיד:טנָאזענרעמָאה.רעסבַאקעכַאםנירערהעלןיכס

ןעשיווַאלקידףיואסֿפצלןואניסֿפירררעוךיזןענעל

'עדנסלוערעדרענעלקסָאיו,סינ?קַאטרהָאֿפזרַאקסָא

.!החטשידרעס

י

טלָאװ,ןעביבלבָאדןעסלָאװַאּפַאּפן'זםיםךיאזַאןואבהקבר
,סעססייההידרַאֿפ

ורעסעבךָאנןיכז

,הַאזרהיא:רַאקסָא
ךָאנריסןעק.עניבלקיד...ןיינ

יסֿפרָאד,רערלעֿפ.ברעבןיושרחיאךיזן'םולחםע;ןעֿפיזלֿפָאנ

ךעלריבם
.ינעל-רעסוזרעדםרעסיצסעואוו--

זכ'סולחענטשינריסךיזםָאהךעלדיבס-סֿפרָארןוֿפבערָאד
-

!וצטשינרָאנבעיג

!ןעֿפיולֿפָאנרעפָאריסטסעװ,היביםוהקפנַא:ראקסָא
זךיאןוא.הקבר
לצווןעםַאסרעדבצ,וצזפהעז)3ור:(ןָאוהיאסקוק)רַאקסָא

רהצי!נלדבעקנק,םבֿפןלו"ףיואטעובק,םיקסעושנצקםנעטיידבּפצלזעכ

סינריסךיזסביולנרידףיואןטניזענןבא

םָאה'ס...יַארוַא,יאדואבטעֿפיימשןעפֿפםיַאן'פיס)הקבר

רעּפרעווןיךויזבףיזאקייבזומֿפואוו)!ןיכזרשוחריסססלָאזזרססַאּפענ

רַאקסַא,ןעגיוא?ביברראב(-ן'נבוארםיסםםעובש
.י.יבייב־־־
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השרעבָא...וןע'ניוא,ןהעוםיואןעֿפרַאריוזַא(ןיביואירןיאםהיאזבקוןני)ב
!ןעסבָאװןיישךָארססָאהורוהעז,רָאנ

...;והיעהועה:(סקיסשרעֿפסֿפַאל)רַאקסַא

ץםשרעסָאר.יכזהעזךיאזַאסיואךיזטכַאררכס%הקבד
=(זצםנָאווורםתואטהעבצ)וסבעלקענוצרָאנייזוטסָאהרשֿפא--;לָאזב

וינעזכַאזכ,טינסינרזרַאקסָא

.(ונַאהירקעװַאולאברעבָאספַאה,עבסָאנירסהיא:ערב)הקבר

.ןוהזפענץַארַאךיסםעסָאהלעניינןואסעקלעלּפשטלמ:דיוזַא.וֿפ'

ו..םרכזַארךלמךלאבָאהןץטֿפצבםשר?!ץהיץהיעהברַאקסָא

שוװָאכַאס,דרָאבץטרַאהַא
בירנעסערנ,רעייאןיאןפא:הלאטםייר)!סובַאלַאטסיב:הקכר

.ערָאר,רעהַאךיואורסוקרַאקסָא.רָאנךירסיה(ּפָאקןטזםתיא:
!ןעניואעניברריסזייוו.זעװןייאןיא

ב(וצנירבעריווםינםסוק)ץרַאד

וצרנַאהסרַאווזפוזרַאהעבַאזפסָאהור!עםַאזכזרַאקםָא
ּפעלנ

_...ןעצשַאלןואןעט

זדםסואםֿפרַאייעצ).-.!זפיבברַאירןעקךיאָאיַאנהקבר

!ןעניואיררע'הַאםע”(ן'ערָאר.ן'קעסישיוו-רובה
נ(רערורבםוצ,ןירַאקסָאסיסעהיירןייאןיא,זנוֿפןייאףיואטכינק)ערָאר
!ךיזקור

.(בָאלעםיּפַאךיזטקור)רַאקסָא

,ןעםנַאווןינקָאטשינ:(ן'הקברוצםינוסָארףיואםביוה)ערָאד

-ייררָאבך'ֿפקָאטשינ
!ןָאקרץר

,ערָאר,ןעניואיר:(ןענייאערהואןכא)ינאךוזטקוק)הקבר
:וףיואיזםמוק)סיורוצךיוארירןענעזןעּפיליר-וןעניואיר

.(רָאה-רלָאביררחיאםעלבןואןעוכלי

ורןעװ.סזלַאהודןעװ,וינעזכַאם.בעילבָאהךיאוערָאר

...ראה?ביבסרעביארכַאהןן'דטלמריסססרהךֿפי
עלַאןענַאזיוזַא.עלַאןענָאזיוזַא%הקבר
,ןעניורֿפיואךיזןעריבורּפערָארןוארַאקסָא,רבעהןרייבסיסייזםעלב)

.(ןצצשסַאלןייאןיאייזםיאהןואםינּפזָאליז

בןענָאזיוזַאםתיאטםעוו:(םכוסשםעררעסּפװםרהיֿפ)ךורב

!ןיווןואןעפָאהךיפףרַאררעסעֿפרעד
::עוררע,ָאריסססָאה-
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צנןענעורקטעװרע!ןענעןרקיטעװרעוןעשנעסןינקןענעךרקופצנ
!ףקםךנֿפןןינקסונרָאניכזוד

ןיבזבָאסלָאװענרָאנבָאהךיא:ןבואר
-

ן'בכבַאסָאװ:(וצוריררעבבא:הצאםסיכר)ךזרב
--

....!ןיבזבָאןעוו

ןךרַאךָארטסמיקור;טיככרַאָארזיארלט'םבזַאךָארםסיבװ
-

ןעשנעםַאףרַארךךא,מכנןעקךךלךץאזוססהעז
-

רדןעװוצא

...רשויןיברףיואךךיזזָאלרעֿפךןאןעס'בברַאוטסנעקטס'כןװ

,ן'הילדנ,ןעננערפךץאליוורערװוועלעקזולבַאסעּפעךָארםסהענ

(עסופענרוק)..רךםיבבטסובורזַא,הרושבַא.םענינרןעטַאסםער

...ָאי(קדרוצךוזטוויח,ןהעבנַאטסהענ)!טֿפעשענןכאןענרָאםםוק

ךרטנסן'הקברפהעװצון-...קעםצשהוַאנולעבַא-ןקעסכשםוטי

כזןוו,ךעלעֿפועןרטןנםהעןםערעװ(רערנןק
י

ןעלַאֿפעבוצןענעז

".םירשםיצזצםַאסרעי

כרַאקסַא

ע'רַאד

2

!?ךראיַאהובי.רעדןיא%ךירב
ךבואר,,'יוצהט-לַאוןואוָאקםערסיורַאעלינרוָאףיואטקעטשהאליהרש)

.(סיורַאןבהַאםָאזננַארסהצנ

ן

(ףיואןעננצרפני)

זיןייאטֿפרָאװרעֿפ.םיושןענברעיןעםןךרכַאטנסןןצכוטנומלב)הקבר

.ובךורבי,םוק(עובקברףיואךךזטפָאלק,ןעניואענויקן'ךורב

וטעלנַאךייאוססלכװרשֿפא

...ינ(םעצװלפ!רסךחבסילעב.ןערעברֿפוזנואטפיוה)ךירב
,םעלוַאםיקויחרעטסָארּפַאוןערסָאװ:הקבר

!?םעלוַא.ןוֿפןעססָאהסָאװ

טנלֿפעררע;(רעטרןװערהבאןוֿפננוקרנװברןעטעלנרעֿפוצ)ךורב
'

'וןכןרבםערסיורַאטהעצצ)ז-ן'רעמץצ?רףעֿפרבןלאםניאךלזטֿפַאר

ַא-װ'םלצֿפַאלשַא.רעזכֿפצסע'בַא,'לַאזָא(טנעןירןואסיואסֿפך

!םכררחךרןענֿפערסיואתובקעב

.ךורב.רעסכצֿפָאלשַאןהָא,(ונעטנדעםצבַא)הקבר

ָאהרכססָאװננונהָאװפרעסוזםערןכארענרעןעוועגצקַאסם'רַאװ.

ָאםךנזוארלענרבַאהסערןעלַאֿפרעֿפןעוָאלןואןעננורענזבניבהןענ

בעסרָאּפכרןעםרָארןעםוקבָאססלָאװורןוא,רעםךצֿפָאלםןןּפק
ךָאװ'וא
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...1הקבר:(סעצוולו)דמוםּפופיםעווק)ךורב

דעןוא.עלעבלעקאךאנזואוזבזןיעיוידיערא)הקבר
ךולהערֿפןיווןעמרארטעוויסאיאװַאקםָאוצזשמדחבםתואזכבעדֿפ

ולעצַאלַאפסין'ודּפןוא

םָא!ש;ןַאֿפָאםַארבםערטלמםלוע'בךלא!`ַאריַאכרַאקסָא

ןוי'ךלווצבוו)!סילאסעּפע'לעלּפשןיארעהָארָאנסהיא'ןואבבערב

.(רעםוז

'

ןיושףיזלךואעלעבלעקַאןובךוא:(םתואךאנ)עראר

.(ן'דאקםאוצבא)!ך'ברעבָא

:(רעםקַאן'ֿפיואדנַאהַארהואמנעל,ן'הקברוצוצסהענ)ךורב

רערנוקרַאֿפטרעדוד
זסדערענךואבַאהסאוובהקבר
?רןלארערבצקרַאֿפטלבףרַארעס...זםַאװסינדוךיאזךורב

.(ליובןעיוֿפן'םוםדהואםסוק)...ןענייאי

כזןעסיּפוומובַאחטוברהזיןווקוזזטעוב)הקבר
י

?רזַאטלב

ו'טלַא'
ן

ןיֿפיוא:הואוצרזועקָאןוזטעוו)זשורַאנםֿפָאךל?ןעֿפַאזכ

זרומרַאֿפרעטלעםעוטסובלעוֿפוװמומ.ךורב(יחמש

(ולאהםעדדהואטעלנ)ףלע,ןהעציהאיַאסוסבךודב

זמונםעמסוויו

יןזאיןיבנרהָאיַאןוֿפרויַאן`“ן:'ימסלב,םעטסטה%הקבר

...סואמ,עֿפ.(ךלוןוֿפבאםהואסעומש)!נוצֿפוֿפ.נךצרעֿפ

וולהארגיךולבלענורןאםסהענ,ןעסיוטשענבאןהעםשסנטיפ)ךורב

זואןעמרופיאב.זוטםביבםיסאווי(דהואםֿפַאדמעבןואטקוקעכ,דראבעֿפי

ןעלעמשוצןעבעולבענזוארומיבברעדיוא!ַאהפוה-טעװַאהרעֿפ

וענעביבסססורבעטרעטלעדעֿפודךוזםאה,להומשֿפּפמַאדןהעצ

עבונזניבאסארןירעקַאלֿפעצ,ןעֿפאקֿפיואשורֿפלהאמןהעצמֿפדַאדי

ענצמקולנ
›-

.דאמבַאקןואןהעננויראראנףראדךואםֿפעשענזוא

ןואסלקדעומסארטונךוארובש-לעקורבאֿפןוא,ןורמקעמשַא

רעווװטֿפַאוּפעפ,עזייב)...רעסלעסאדמכנךואלהוֿפ,רעדעולנוד

וֿפסעקסמעיװאּפלעסובראּפשַא(ךואבוד
ן

ו'ןודוהיב
לב

יבב.װהלשכ

זראהעיודנןווקאמוג.הקבר,רוד.

,ַאנכ(יאקםעדבארַאםויוב)הקבר
...ךוז

(-.ראהןאקןעצרַאװשןוארעננֿפֿפ:דומלמםראש,מֿפוז,וצמהעג)ךירב

.קודבַאֿפןוארערעטֿפעךואםוקןעדהאיעטצעלורוזואמֿפעשעבסאוז
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-

.ןערוטַאקירטק

ריזסֿפַאדסעפע_ךַאזןינאכעילוצ,טֿפעשענסָאררעסערנרעֿפ

ןָאטסוקסָאװהרוחשףררמירםערטימביברזברעֿפךיאזַא.ריס

רעססיכסןמיסךיזןענערֿפיואןעצבַאגןיכסרעסלערעדסיס

ןיא,רערהיֿפֿפובןימימ
-בוטש

עס'זַאקידיוורהעזכשיבןענעז

יךָא::ֿפװ,עזייב)...פיבוורעדןעלעֿפעבןוא,ןעזבירַאװרערוצןעטולב

!ָאסינ(ןרעװא

ריסזפרעסיצסעןואןייזךיא:(ּפָאקםעו:בונעכיוהֿפווא)הקבר

זרָאהעסיבװַאזםיואטסיירשןואומסהעזרעדרעזבָאזםפץרַאהסָאר

טלהעצרעדריססַאהיסרעװטינקבעדענךיא
-

,רעלישירןוֿפ

זםָאהסָאװטיבהנעשעטזבהירעבַאעםַאדַארענייאןענעוו,ךיזסֿפַאד

.ּפַאקןיארָאהעסיבװַאלעבעיּפשןיאןהעורערןעברָאםהירֿפןיבאןיא

זעםַאשענרל'טַאהזי“
י

ןקסףראדוצרעד...,וב,וכ%טענעקָארשרערָאלעסיכַא)ךורב

רדאבואהסעּפע,הקברססיבוורָאנ...עגושמלעכיבןייקטינןייזןייש

לעסיבַאטייוווצ,סייוווצנכונהַאווורעםוזףיואןערהָאֿפָארוס

.טֿפעוּפיענןוֿפ

`

'רעדטלמןַאטסוקסָאװהרוחשוהרזכיד...זַאהַאב.קסר

פעװרימ(רומשןוֿפףיואםתעמש)!ךורב,ךורב,הע-...רעסלע

ךרודןערעיצַאּפשןעלעזוןוא,דבעהיררעטנואיוזַאןעסהענךיזזעל

וזכֿפעלש(ש'הֿפצנח)-רלעֿפןואדלאח
טַאהענטיברועישןיושבָאהךיאזי-ןערעיצַאּפש;ךורב

ןעגיבענרעֿפן?םערןוֿפןעםעברע'
ויברבָאןוארעמיובףיואןעֿפירקןעזזםריםטסעיובהקבר

זםיובַאףיזאןעֿפירקןענעקךָאנטסעווזלעּפעןעס

"רַאֿפןעֿפאםךימוססליװ.סינפַא,רעטלערעדוצכךורב

רעֿפיסשַא

סעסרָאגאטיפעילַאזםןןיםןעיבנעבלעווךיאפהקבר

`רלםךלזטאהלזלווםסהעז(טייטסדהוארעביארבאהרעדטיפטוהיֿפ)

--טֿפַאבצבןעזַאלעצ
בָאםהיאריסטסלָאזןעמענךירךיאלעוו

זטסעװ..ןעװערינזזי

טסַאּפענםָאה'סב(םייקםלצֿפזזסוחךורב

פיברודךיזןעלעװרבעהיוָארוםטםָאהזיסָאיוזהקבר

זןע'וסיברפ

וֿפ:ךורב
ן

..רציֿפארעס'לע
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_,כָארַאסינךיזיכבלַאֿפונפונזיוזַא%הקבר
ַארעביא

טָאהרעטלערעביכוזעיוצררָאיַא!רנַאלסיואןיאךורב,ררָאי

,סרערבוהקיבררענייזסיסןיבאךיזטריבבשרעבןענָאזוצךסַא

,זסינסרַאשסערָאנ...ןינרַאסינּפןיאבעסניצֿפעזוןואפףניֿפ

.קיוורעֿפ.ביזרעררַאנַאןעֿפַאםךיאלעיורבַאלסיואדובכל-,ךורב

על
ן

ךיא!ןעֿפַאסגנויךיאלעווךידךיואסנעריבזעלעהןיאךיז

.ערייבןזנוארַאֿפ,רָאהירוצ,ברַאֿפעלעטסעקַאטֿפיוקענסלָאװ

ןעסלָאוותופתושב,עסיכווסָארטברַאֿפרעֿפרימןעטלָאװתופתושב

סָאװ.ךורב,רָאנרָאשַאעלססעקענייאסָארסַאהענריס

ריס-,ענידנָאלבעֿפילבלענענייוןואץרַאװשןענעזרָאהעניבס

,רעננויךיזןעברַאֿפןוא-ךעלעטסעקייווצןעֿפיוקןעזוםןעלעח

-ברַאֿפןיכזטלמרעדעי
.(ךלוטצעייז)

,קַאסיא,ערַארסהיאךָאנ,ןָאֿפָאסַארנםערןיברַאטנָארט)דַאקםָא

פןעלעװרַאֿפךיזןעקןיערָארסָאװ,עסַאמ,ססרעהכ;ָאשַאי.סיוָארָאװ

!קסברעיוזַאןוא,ןָאֿפָאסַארנםערןעזָאלרעביאאדרחיא'לָאזךיא
,.(סייטן'ֿפיואןָאֿפָאםַארבםערקעװָאסלעסש)

!וינוזפַאט,סהיאגָאזזערָאר

םהיאזָאלזןעּפעלשסימיקַאססהיאוטסעװסָאװ;ךורב

.(ן'הקכרןעפענךיזםצעו)!רעביאָאדרחיא

(ןעלעיןסיםוצןָאֿפָאסַארכםערןָאסלעטש)?ךָאנסָאװזרַאקסַא

2רבעהענירעלסימ'ייסרעטשןיילקַאןיאסעןעמטסוקיװ

םעווסָאדםשורַארַאֿפסָארזרָאֿפךיםלעסשךיא:קַאסיא

!ליסרעסשסיביאןעבַאס
ויוסיסָאחַאז.זןבלעיפשוצןָאטפיוהןָאֿפָאםַארנרעד)

יזזַאשאי
י

עניאטציזעלעשנעםןיילקַאזַאןעניבםןעלעוו

(וןזפֿפװיכעב)לענרָאנן'רַאֿפךיזטלַאהןואעלעססעקןיאניניייו

.רנַאוורעדןעפענןהעסשםבּפיב,וַאזןוֿפןפואטסוק)ןבואר

.(וטקםערס'ורָאיוסינמסקװהאל-הרט'

.ךילטיירץנַאבטינךיזןערעהרעסרעוויר:ַאירָאלָאוו

סושטָאחַאז-;סָא-רלַאב,רלַאב:ערָאר
ווילבוילָאּפ

זןיושרהיאסרעהטצעי

ףיואביוא'נַאּפֿפרַאװןואםינזרערןיאן'ךורכסֿפצרססיוםש)הקבד

וטסהעז,שסָאחוכסהעזבוןצרָאד
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י17שקבמ?

,טנוו)!נזנענ=(ן'טץםןכוירעצלםָאריעבצוופקַאה)רַאקסָא

!ַאנרנטקָאנ(קפסלו!דרעפנ“סקיפ

ורערעץלוםֿפַאנםכסרערעןנ...רעסיבווכקַאסץא

"לבזל(ם'רערנַא'נַאטזנהצנ)רַאקסָא
!רעסיבװבקַאסכא

!שרבב(סיטבררַאטזכהצנ)רַאקסַא
ןרעסיבװ:ַאשַאי

ןװֿפטָאםירעט'ֿפברַאבשםרעבֿפםָארןוֿפטועל)רַאקסַא
ונַאכ(ןינקוארףיואקוקַאםורקּפֿפרַאװ)קַאםךא

י

רַא'נאןיכזלָאז.

!װזםַאםפרצם'ֿפב

וָאּפרעטםנעֿפןיאןוחטקוקָאלעװךיא,םרַאװבךורב

עיצךל
.(רעטםנעֿפםוצוצטהענןואףיוארעװשךןוטפיוה)--

ךןאםיברוב(ןינכוארףיואטקוקןעשכרעליואװַאטֿפרַאװ)רַאקםָא
זעיצולָאּפ.סָאװ

ףיואפןפװןוןינבוארןוהוכובעכלוצטסליווזרעניבםרלעה%ךורב

פו(ןעטםכזַאנםזנויו
י

ענעיןעשןװצטשךםרעֿפסונךךזטֿפַאדןענעז

(ןעלעכפטיןָאטבייהןָאֿפָאטַארנרעד)
ו

!ןעֿפָארטעב.ןןזֿפָארטענ:(ן'נבוארףיואקרַאםשסקוק)קַאםןא

וצםענלםַאלנךלאנָאהװכסָאםרעסיּפברַאםערםשצסרעֿפסונוקַאם

'.םַאטיסַאםיסַאם(ןַאֿפַאטַארבםעררַאנסונוו)ןערע
-זכַאט-םַאט=םַאזםב(רצטפװרעטנואךיואטפָאח)ַאירָאלַאדז

.סַאטיםַאטבוסחכאךָאנ)ַאשַאי

ףיואװבםָאםםערןעסורנוצכָאוןַאםביוהרויהרעטכַארטרעֿפ)ךורב

־-םַאזכיםַאס:(רענװםשןויז

.(ןעיֿפיוסשוצךעלּפםרןָאטפיוה,רנַאװַאםוצסרַאןשעננָא)ןבואך

טויּפװ,ךעלעסַאורהנמטקעיח,רעטוסרעדןענענטהעטש)ערָאך

נזןוֿפטֿפַאלרע,סֿפַאלרעיװססהעו:(ןינבואוףיואןָאוהיא
י

ןעםעלַא

ןבואר,יצרָאנםעקמַאברתלא(רייה)...ההמוא%הקבר
!רעטרץװ?דטלסןענעקיַאךרַאםעןנס

`

זשרץהץנלקַאטםעזכםַאהב(ןי:בואר)רַאקםַא

.(ן'נבוארףיואפָאקםערףיואטפיוה)'ןורב

_!ןבואר,םעםננכז.סעטננןזפערָאר

'ןענעזטסנעק...ָאנילנ'יעצכשה.ונא%ךירב
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73י

ןואםיבורב(בומלובֿפםלנ,דנַאוורעדןוֿפףיוא'ןוזטוויח)ןבואר

...!רעמעֿפ,סאויח

!בנוזאס.ובסבעקודביואנךורב

!!וב;(בכודעדנואװדעֿפןואבנומֿפַארעֿפטומ)ןבואר

.טלבםחלאטסאפםע:(ן'דַאקסָאוויןאֿפאםַארנ'ככ)קַאםלא

...רעיראמעלארּפדעיבא
ורעמיבברַאורןענעזדומ.בװעווםָאדקעוןאםבװשַאיראלאוו

דבעהוד.ןעסַאם.
י-

'2רעמרעװודךיואממנעקודברַאקסא

_!םעדהואםננוז:הקכר

יעכ`'םירצןענעז-ךואןואןעבנוזב(ךןופנוונדעֿפ)איראלאוו

ור.האםאדאמ,ןעֿפַאזערערנוז-י
וןעבנוז.בקלאזךואן ן?ץ1'4_

8טומסֿפוטשפלבַאשַאטןוֿפסיוואטהעוצ)!ברָאזַא%רַאקסַא

ןוֿפזענרעלסיואןואלעוועיראלעםוד,רעמרעװורדאבנָאז(וכןפָאפן

ןאֿפַאמַארנ
-

ן'טלתצרוססעטעווץנוװארּפרעדןוא(דערעיוטש)

ןעמוק?

בןכרומַאלקעד)ַאי'דַאלַארו

־לעפ`דוועּפאֿפ'יעּפיסךַא”ד1173121רשי

;בונאפןיַאםינּפםאדןםגןֿפלאואּפןיַאװ

'ררעויע'ּפוייבועוװ

.העהיםלועץואו"1ףיואטעליס
-

(-נודנעבפרש,דעבואסַאזננַאלזפ'רוח)רַאקםַאי
וןירצק;ינחלופעטרעטלעענ,עםניובועֿפ-

־יה'ה'םייעץוויכ!וזףיואטכעור'מ

ב(רעטּפװטרומארקעד)ַאידאלאו'ז

.ףיורסימעעעאןּפןֿפכעּפועעיילקףעעיהוחדמופימ.

גזעּפךאפעליטו'יףעלאּפייאי

,לירמםיביאטיוףיזןעךהייןעּפלעוןבויבו"

־םש?
יןעֿפךאשרעּפעּפאןלעָאַא



י!!יטסילטיפק73

(יסכצאםכיברש)רַאקםַא

ליוסס'ביאטי:ךיזןצרהיריֿפרָאװ;ניצ-

.ןעברַאשרענקֿפָארבץצַאטסורבןורעי

ב(רןזטיבווםריסַאלקןזרנַאירַאלַאוד

דלאססיביאטסאּפייסךיזףיואיבוצןעסוקריס,
-

;קסאבעקשקעָאלַאיר,יזסןהאווסךאן,

ז,
י

ךבָאסקאבייססךאךזןואסשיו]
י

.זען

.אּפםיסלועוצטךאךזןואופןואןןוא.,
-

(רןןביאטביירש)רַאקסַא

,וצבירםאטֿפַאנטבןוראטרָארובואסטיוויו_

.אבה-םרועוצטראוונואסנאוןוא

!ענכנ;(רבקהירףיואטכיוה,מצינצנ)קַאםכא

!דויטָאםהעטיֿפברַארעגלטֿפלרַא,רענעשַא3הקבר

...רקניטֿפירַאיקַאזכ,וה-םוא:(טֿפַארטרעֿפ,דהואףיואטקוק)ךור:

ועינָארלאיר:רקיערעד...רץטרןץ'חםאץניוזַאברַאקסָא

ועיכָאריאַארַא'ס,ַאוובן)רָאר

בזןןזלָאזוֿפט:(לבקבךװַאזזאםייאטפוש)ןבואר
י

!ןןזרןזוו

_(ראזןיאןינוַאקירוצךיזטקורןָאק)ס'האליהרש

ןלאןרענוצרָאנףרַארץמ:(יופשןוֿפףיואםתעמש)ךורב

ֿפַאםירטלובלקַאובסהץנ(ן'רַאקםָא)...רַאסבאק
'
(ן'הקכר)!ץקיברק

וןץםהקגסיסםערקלָאז-יװ

רןיאכ(ראווטיןווארעימףיואךיזטפיוה)הקבר
י

.ננַאלעסיורב
יי
ילןי

_(שיסאּפא,לאוןיאםא)...ךורב,הלוגסעּפאנקַא3-נעסץני

בגאוטקוק,נװןקןזסשםַאךטםהןןנ,רןננעהםוצ,וינםתסנ)ךורב

.(ריפ-סאנןיאבָא,ייוןוק-רןזזןזניֿפןיורא

ורַאקסָא,סיסססהענ!הרבחּפוװסםּפבקַאסיא

-,טינטצעי:רַאקסָא
...ןעסַאלּפןו'דַאןערןזהֿפרורליווךיא

_!ךָאררימןץרהָאֿפןןגברָאס

ןןיאבירנןןביוהֿפיוא,סיואטֿפור,ןןןסַארוירבירנָאקוקֿפוור)?ראר

ןץניואוןץסולבלד,(ובזעי)!רַאקסָא.סבַאסָארםערלעיּפשבןךיוהןםאיו

י-!םולחןיאןהןןזןןנפָאהךיאעֿפלןןװ
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יךיאערָארןיילצרֿפ.ךיואךיאןעקרעסרעװירכַאידָאלָאוו

%ץמוחסָאדרָאנםהענ
-

רעםיצןיאן'רַאקםָאוצ^סיר:ה::טוךָא:םורעב)
.(ןערסיהירךָאנ

מצדןוכדעהךיוא?וטעוו,ַאטַאמרעדףורךלא%ץרָאר
.םכַאםָאר

'

.(ןבוארןוארַאקםָארעסיצןיארעביארָאנןעבַאלכםע)

'ןימיסןיאכירנעהעסשטֿפַארטע:רעֿפרעוו,ןינתארונזלימש)רַאקםָא

סהואטנערֿפ)...וכָאטַאומעלטרָארטעווץמ:(ןָאֿפָאסַארנםעררעסיצ

ךילהערֿפַאןיכז'ףדַאדיזוןָאזיוהעסֿפֿפטשעננָאייזנירבעהיזכָארָא,רעיואן'ֿפיוא
,לערייס

ונעשרָאֿפ-םוו-שברַאכַאטספןניגיובןוכנּפאןהניטשטבשב)!רעטסעוושןיבר

.(ן'בבוארוצ:ינו
י

,ןימלאה,קַאלוקַאןעפץלעבעסיכרעֿפםיז:סַאלבףיואטפיוה)ןבואר

ירעסיצם'רַאקפָאןוֿפןעמוקןעטסזזַאנםזנ!ר;-סַאווםרעיורסע.םֿפיזעגןיבזרַאֿפ

.(ישילשזזאךלוןצז'בוון'הקברטלבערָאר;רבעהירןיאןעיסיהירסיס

.בבאהראפ

ו%לא
ן





..סקארעטירד





.עבעצסיר
שיפןיֿפוא.רנָאװניכלסיסןילטןעננַאהרעֿפ;רעסיצעפלעזםָאר

.פֿפַאניבברענייזַאןמעז-בלאח,ןיבנ.ּפסָאל-העטשָא

(םַאבןוֿפריטירףיואטסיוטןעס,ניריילעלטװַאזיארעםיצסָאר)

.רבוקנוורעדןיאסורַאךיזסקוק,ניסֿפיזרַאֿפןטרַאםסוק)קעםלש

יי'רוערעוךיזסרנעוו,זפרַאוו)?האלוהרש(רוס-ךוקרערוצסיואפֿפור,טיבה

'םוציענזיק?ערָארַאוערָאר(לאזםוצךָאנרעד)-זןבואר(רוטרצדנַא'נַא
םעורענעיףיואםֿפוו,זיוהוַאֿפןיאקירונזסיורַאלענשטהענ,סכנםתיאםרעֿפי

.(-םוריחוךָאנקירוצןיכרַאטסוק)!שטיק(רוס

ןעסַאנ
.סֿפיזעבןעגנונעװעבןהָא,ןעסַאלב-ןעםלעזַאטיפ)לץד"בסו

פסעילשרעֿפ,רחיארעּפניהטביברפרע,(טוהןואעלעקזולבכירעיברשםֿפפלַאןיאי
,רעסינזעצנָאנםָארךרוד,סהיאךָאניז,סירסעלענשטיפםהענןואריפידי

.(ס'קעסישטצעיזיארעֿפרעוו,רעסיצסירַאקסָאןיאעריינןערניווו'רעֿפ

(וחייו)

_ןםָאנןוֿפםננייקעס)

(-פֿפרָאה;םינוןעםַאל:ַארעםיצןימזןוֿפסיורַאטקור)קעוניש

.(רעגנעללעסיבַא,לייסעסייווצסָארסננילקעס)
.(לעסעצלסןיכזןימיסרחיאסניֿפע,ריטםוצוצםהצנ)קעסיש

זַארןבוארזיא-3ןבוארב(סריי'נקצנססָארּפןינרַאטסוק)רעציםץ
;(ןָאקראפס'םהיאסקוק)קץמיש

.ן":ב

ז-האלפהרשכרעוזיםע

ןיבב;קץםיש
.

וֿפץזםעב'וץצומע
ן

לו
ו

רלַא:זומ
ךיזסָארעסןיבו

וסרץרץנבַא?
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.(פָארַאטבנביואןבוקסהכאןוֿפםסעכ)קעם?ש

גבןזןעמןעק;(עימקיװקַאסיורַאטמענ,ושחטצט)רץ'נ'ידםע"

לעװרעסעפרָאנןךרַאבךב:טבשב)וןיהאלנהרשרַאֿפןעזָאלרעפזאַא"

ֿפוטנעװןעסרַאװוצלעסכבַאָארןבא
ך

עבטשַאףיוא

.(ןענעקטנעסופט'סהכאטהעטש,רעהןרֿפ:וו)קעם?ש

ייעסךבַאלוטשןוֿפףוואטהעטש,ןעקכיבעבצוטרבּפשרןר)רעצכםץ

!ןיכזטצעיןעקסעּפשןוו:(ןצקַארשרער

יזלארץבצזרעד!טהעזרהןאנ(עקרעוַאוַאןָאטרנצצ)קעםוש

ןוֿפןעמוקיקכרוצ*ןעלעװבוטשרעדןוֿפם`הבי`לעב)דזַא;ןעבבַאהרעֿפ

ןעלעװ,רנַאדיבֿפלםעדןעמהעבבַארַאןעמטעװ,בבובהַאװירעםוזרעי

רעֿפכצעשצםװרףלעװצןוארעויבװװװצןעניואןדןואןוהמףרָאװַאךכז

:פהןאטהענקעסצש,רכהטרעדוצבצועקערשךבוסקוו)רעצןםע

רןםןרסטֿפעדםװרעטנבהטנןֿפערענע`;טֿפכזענןכאסהצאטקוק,ןענעקטנעסַאזנוַאר

.(סיורַאבצצבוקךכזטקורןוא

.עוויו.רוהטרעטֿפַאםרעֿפיערוצטלעֿפַאךסשנכרנעבטלבןוזלַא)קע'םלש

ירעטסנעֿפ.ןוֿפטדַאֿפסָאװ:ַאּפ-הובלןענץטֿפכרםעוףיואטקוק;ואםואךבוטהברד

יי,צגָאלרָאטירעדףיוארעטצצןוֿפשוכרנןעצנַאנםעדיצבךא
!לפרעמנ(טֿפיר

.(רוהטצרףיוארצםובַאטנופב)לעריממיןעםַא-ב

ןרעהַאןיברַאטמוקכ(רךהטוםַאנצרוצפסעצלש)קןזזבךש

.(עזולפַאןהָאןפרַאטסוק)'לעדיבספןעםַאנ

יסנע'ֿפ?ר;רעטסבץֿפקרַאםשובארעטוג'ןלארלמיבב:קעם3ש

טקוק,נכטֿפצרוהבאםהעורער).לןםענןעָאסשםוצסיורַאיןעהענרעס,

!עזולבכרןָאטוהט(קעװַא
ןעסַאנ

קןװצבָא)...סכנךפאהעטשרעֿפןכא;(םוי-!ןכולעריבס=

.(רעסצצןוא

,

(שי)

קבדו!ןואןבהטהענןואוָאקן'רבבןאדבעהצרטֿפיילֿפרעֿפ)קעןםלש

.(ןזיופ,רעםכצןבא

לעסיהןיאסלעצנילבלערנערעטשַא

ןיאטעזרבָאלבעלערייםַא
ונימבןהשםבורב);סַאנ

.(רעטצתםוצסקוקןוא,רעטסנעס

ןוסאטֿפרַאוסוןערעטשרעניצנַאלנרעדטרעטיצסָאװ

.(רעםךצ:ווווָאק:ערטועטַאס

`
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םיירטקודיצםיקוקז-וסאלבעלערייסםאדזיאםָאװרַאֿפ

ס(רעםסנעֿפןוא

םע”וטיעיציקיצֿפיכ”ןשייבולאועראםמוק)לעדווס-ןעסאנ
ב(עצוולוס'קעםושרעטנואןהעםוז

3ןַאם=רעגנו`

וסנעֿפסארדבעהודםומטרעטשרעֿפ,םואלענשןווםרהעק)קעםכש

,םיורַאסונסקוק(סמבןרטװרעטנןהרעפ
סלַאֿפשבולסעסעװ,סגאזןוא

וֿפטפולםאדרעדאסיהנבלרעד,ענאלדאפרעדףיוא
ן

יםַאנוד

וןעּפסאל

...רוססלהאצעב:לעריבכ-ןעסַאנ

.(עבםסענדעבלצזַאדהואםעונ)קע'םוש

ןעסאנ

בןענאזךיואךואועװטצעינןנןובעםהענגצןלערוום=

בודנעםהענֿפרוד,םהואןעבענלאםעבונוואםהענ,טֿפווסאפםערןאסונסקוק)

נטהעזדהוא,הנבלרעדןוֿפזואסֿפולסאד(םַאזננַאלוןעגיואןדטנסםתוא

.טונסרעםוצףיורטשרעד

טנומענבאהךואןואבקעסוס'
-

יסאוור(ועטםנעֿפןןאטשוו)

ןצרַאדעהַאסעןעקוקןעּפזבאל
-

ודטוסןערַאנאֿפערַאדעֿפיזהוד

םעקענוסֿפול
-

.

ןעסַאנ

ַאּפזבאליסַאגןוֿפטלַאֿפ;(םבמרטלעפופש)לעריוכ=

'ענעבראטשענןענעזןעלהַארסשס'הנבלוד.דעסרעסוצ-'ֿפהַארםש
נז
י

סונךוזןערהוד

!טק-ועםעבסעטאהדהואבקעסוש

ןעזכַאנ

לעדיבזכו
ב

טסואװענטונךואבאהןערהאיַארַאֿפזוב
ןענעלֿפרוס-;זיוהַאןואןעוועגןילאןובךוא;ןעדוושדעטנואוצ

נעלֿפווא(וחייוצנזציק)לאזןוא,ןעטנואםסעכודןעםרַאװרע

.לעזכוהםעדםֿפַאניבבןהעזןעסלעזטסלאסַאד

.יואוד;-םאנןואטנעזדהואזַאךהאיַאטשרעכקעםוש

י-,ףעוטיוזַאךיואןעצוזןענ
ערעיואססורבודןוא

-
סלעּפעבקרעֿפ

פרעֿפרעבואזואןרעסוצודןואםנהאווסאוויודֿפוד!עלעקזולב:אד
,סלאוהאינוצ

.ןעטסורבערענעשםאהןוא

רעבאוזטבערֿפ%םעפובדעֿפךוזםלעפענקועֿפ)לעריבס-ןעסַאנ
וֿפדעושרעםנואםעד

ן

ּפסאלּפסאנםעדןואהנבלרעד
-

טעװ

ירעטנוווענבַאלצרןוא(ןאסןעטרַאקןכארעכואםהעב)...ןעםוװטונ!ז
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ןןןסַאנץנירעלןיאבירבןזרעיצַאּפש,סֿפץברץסוזןוצרוקידןיא,סֿפץב

טקרןזםןובסעךיאבָאה
-

וסָאװ:קץםיש

.יצסָאווןןולהַארטשןוֿפדעישרןזזםבואםןודנלןודייםוןעסַאנ

יינב(וחייו).ןע'להַארסש-הבבלעבעברָאסשןןגןוֿפןואןןזרעמ

ןעסַאנירןיאלימשיוזַאזיאסֿפַאנ

צרצטֿפעווטֿפַאבידןיארחיארָאנ:קןזםיש
-

ךיבאסזזצרץטש

3רןזזכֿפץװסֿפַאניר,טינ

יז.יָא:לעריוםוןןזסַאג
י

ץליואוו-וסובונואוצןץכָאז

יזןן'בןזזןץשנןזם
י

ברָאטֿפץװסֿפַאניד

ןקסבץסןזליואוו:קץמיש
-3

ם'כיאטלַאקרימטרןזװםעןעוו,רןזסביווברןזריבם-ןעפַאנ

וֿפןןזםןזװךיאךוז,לטץקַאשז
ן

יז
י

ךיזערזבןוארןזיוהטַארַאֿפףיוא

...ןילייפןיבוןיאןיבא
טקוקרהיא!שנןנםרן'נרָאםַאטנעזוהיא-

-רימףיוא
ךלא:(ףבֿפךזצבוהבאדננןשרָאֿפסאזבנַאלוצוהיאוצ:הענ)יקעזכלש

־טֿפֿפלםוצרץםבענטמוק;ַארוטַאקירַאקירםינּפןיאךיבאיבבךוז

זיאלז,ָאטלבזלאלז(ףַאגנאלןואףעיטטקוק,רןזטםנצֿפםוציזפרהיֿפ)

(ריירפעדימשןמיירבןֿפצרֿפפרכגןבנואינַאםיס.(ןמירפ)!ָארוטַאקלראקלר,ַאפינ

יןעשבָאסןיצרֿפסָאר!סינּפ-ןץשבןןם;וניברסָאר.םעזיאסָא

רץ:יירגירנעםשריסופימןהאוו(םו-זַאפוטותואםםהענ)זסלַאםשץנ

סָאררימןוֿפלןזסשרץֿפ,לעטשרץֿפקבַארקיוזַאןיבךיא!שנןןס

,רעטסנץֿפ

סלַאֿפןואקירו!ךיזמלןזקַאװ,ןןזפיושידוצךיזסכרַאװ)!טא-

ווץסיורנידםבץוושיזזןץסיוררןיאטסהעז(וצרנו-זיוו

ןז

ילרַאק-זפל

,םינפסינץרעיןיאךיזופוסבש.טסוליולוֿפטכאמיז.רוטַאק

יפנעל.זַאנרעדףייאןירערעיךיזסננןזה.ןעגיואידןיאןירןזרןזיםֿפירק

והעז...סיֿפןוארבןזהףיואךיזםלץקיוורןזֿפךןזּפילידףיואןץרןזיךיז

הןזו
-

נז!ןןזשבןיםיר,ןןזהענייז
י

ןעֿפַאל
.וירטןוונעצוקנצַאחוַאח=ַאח-

?יייזעֿפייהםעדןטרַאדסץנעי.הגוז...ןירןןיורטןוז(טפושבשבכו,

סהעררענסייא,ולאהסןורןןזניוצעכסיוא,זָאנירןץסיררַאֿפ,טזיברּפשרע

ןעװ?טירטירטסרץה(םורסםוטמט)!יברד!ינויצ!סנסאןעסבָאוויד

צָארוטַאקירַאקַאססיבזסהיאגָאזןואוצסהיאוצהענךיארץביבסשַא

צשכןזםוסשרסולכַא

ןיאםרןֿפןָאװצרןֿפוקוק)!טשינריסרעסביולב-
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םוק,םוק(:ןַאןעקָארשרעדוהיאטםערש)...?לַאיעלַאףיןַאןיאןיעטמ”

!רעטםנעֿפןוֿפקעווַא
'

יגופאנוסֿפזרָאֿפ,ןמכייאידטיפםהיאּפשרָאֿפ)לעוװם.ןעםַאנ

רימסלהָאצ

םצעו.והיאטעינןואעבטמענרעבריזַאךָאנסיוואּפסהענ)קץםיש

ןַאדךלוטצץו,טמוק(יָאטםבעֿפןענעקטנעעֿפָאםרעדףיואךָאנרעוןיז

!רימןעבענ
םַאב

ןן)
ן)רןימי

טנָאלשרחיאנ(רעטנענוצסהיאוצסהעב)5

וטיבךיז

3ָארוזכזםָאהרהיא:קעמכש

םַאנ
ןןי

ךינמ.

ןו
סַארןערעיוסבָאםסעכ,סהיאןעבענךיזםצעו)ל:

.(ערעקנולכ

ענרָאםַאםָאהרהיא.רחיאטהעז...םינףרַארעמבקעמיש

!דעיבאןעוועגָאד'לאןעםֿפענךיזןוהםוצסיואבסיבהנהָאווענ

!ט'בהבהָאװענןעבלעזםערסיס,רהיאיווַאזַא,עט'רבח
יעֿפ'לַא-

.טנרעלענסיואךימיזסָאהלער

ןעםַא,ן

1ערַא'סנטצםקַאןויזףיואסָאקוהיאטנהער)לעויכם.

בקעסיש
וסאפןיאטלעָאיילילידּפעכעזפשַא

;סאפןיַאטעווּפאלועֿפעיביימַא

הייעטו!עויוּפאלורעבםועוּפיוםאונ

?סאבבע'ּפעבייזּפםאבזיַאסאסראפ

.(מצייו)

זובבלער'במוןעסַאנ.

ורעסיבװבקעסיש

י(שי)

'כער'ּפס-ןעסַאּפי

יז
י

זעזּפבעילרעּפןענעזייז'עיציו

פטרעםיז'בוליששיד'ראנטפאביד



.שװּפָאקצראקש

וו
י

,לעסיהןיַאיוטּפירליךועבעזּפש'ס

ןו
י

.ררןרד;ןיראיםסיַאטסורעןעיןייסיס

עליטּפ?ַאוהבשיטּפאנילאסַא
־

טפולידועוךאסם'ניַאטיוילופזעונ

שיל?זעּפירעולעכייס'סטאב

.ססורסרהיָאלעןסיםםערןעןיװעע.

ושעשרעך.סלאּפאךטאמטךעקֿפלּפךע
יזלעפישןופןעּפירענ

ף

ודלאב

,טיוטפנו?ןיאט'טֿפלםנולעבייםםאב

וי
י

טלופלידועבעיּפשרעויופאלורלייו

(עז'יפ)

.ןיבןערעטשַאןיושזךאךיבא:(ןָאנכרעכבסנרחבאטקוק)ק:עובכש

וֿפןעלַאֿפ
ן

?לעפוה

לווורעניבקןואןערעסשעלַאןעסֿפיב'ורוסבלעריכסיןעסַאג

נשרַאּפן'בםבָאהךלא...בָארַאסונ

ַאסעּפעררע'רדףיואןי

ךןאסעקצּפָאקעֿפךלטערכמטונ,ףיזאזכֿפַאבעדעיךכזכטֿפוזרענענושס

נכקוק,ןעסיבװןוֿפסהעטשרע-ץרַאהעסיולבסָארןעזיצװסהןָאלָאז

.ןעמנלכרסוססצַאםשןוא

,יוזַא3םערעטֿפַאמןוו!ָאחוַאחיַאח:(ךבוסכַארעצ)קעםכש

טנָא:הצארצמסץרורתלא?ָאי,יוזַא(ןעוטכרסכסטצָאםש)!ַאציַאצוַאצ'ם

זַאצנַאצוַאצ'ס!םערעטֿפַאסווו!ןהעזסהנאלכויןכאוןעזיּפװ

_

טלסםצַאםשרע1יוזַא2יוזַאכ(םהצאסֿפַאוטעב)לערי:בפןעןכַאנ

<טצַאסשןואןנןיכקַאכרטבייה).ןעלםקַאכרטכםיװַאםנץװצבןיאןעּפצל:יד

!ַאציסוָאציס

`

ןיבנ:,ןעֿפרָאװעברברנַאכוודבעהבר,:יכרןטסבהךכוטֿפַאלעצ)קעםןש

.(ָאֿפָאב11:32?:וצ;ץיַאֿפןכוצחקור

`
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ברןכאםהןאםֿפוועב,נבולצולםםתואטלַאֿפעב)'5עוסמ-ןעסַאנ

.(ן'רככפָאּפ,עלעסטבודיענסאדסוידאםםהענ.ןעוזַאפּפ

וצ!ןייארעסרעהסהכאםֿפוזעבכובווםיבצדעברעורעדןבא)קעםוש

סכסטשךםענ)ּפֿפןזעבןיב]ףיואסרעווןלנרעֿפןכאלעֿפןכםשדעטכפלַארָאנ,;אל

פהכאםיַאֿפעדבעםא,ןעֿפוזעבםע!עסבװענַאוזסוָארדע,דערנואווןואקערש

!ולענסעפעסנעןלךוטשךטןידעזפנוא%קאיטנופזוא
ןעסַאנ

יענשםפַאס,שוטםוצםעפםןיאםכסךבוטֿפרַאװ)לעדךרםם
.(ךוסשוסםַאדדעבכֿפןבאןהךרוד

סכטן'רעטנךה:(דנַאהרעדובבסטשוו,טיברשןוא:באר)קעםכש

ּפלעקוםשפדלָאנַאםנעכל
'צםיןעםַאב

רעסנודַאשופן'רעזבנואזַאטסקעןכאךוזםֿפדַאװ)לעדן
_(םדַאדסדַאוי-טוָאשי

,עפַאנטקןוֿפרעדנואווועזובבןוארעטֿפעלענטנסףיואםתעמש)קעסוש

!רָאנָאד!ָאד:(ןעםעוענזואדעואווזכרָאםעדףיואּפןװןז

,עֿפַאסרעדףיואוַאססקעןעטסערנןכאךכוטֿפרַאװ)לעריכם:ןעםַאנ

.(-טוָאזכןוא::בוט

בשס5ַארטעב,קורונקערשןלאכַאךבוטקור,רבסשסדעוו)קעםוש

!לז:ךאמָא.ָארוםַאקץרַאק?ד.ךזזזאסָא`

-

וצםֿפיול,רבסםאברעדןיבסעּפעּפדעהרעד,עלינווַאןהעםשטבמוב)

,דנַאהרעדרַאֿפרערעמ-ןעמאנסַארטסאה,ןיבאךכוטרעה,וצרהצא

(רעכוצןלאךזזוצטעז:וזטנערב'

1

!רעהַאטהענעמ,סהענעס
סקוק,ןּפרַאםסוק,רוםוסַאבבדןעסוודדןוֿפףיואטסכדש)האליהרט'

ובוסשןכאָאדרעװזוא!רעטסנוֿפךָאנ:(םשריז

.(ךרַאשַאךבוטרעהרעזבךצסוקעםצשןוֿפ)

ו'
ו

וןיברַאןַאקעס.קץםֿפש:(רוטןיכזיצ%צםהש)האל-הר

.רונב(רעסצצןיכזןוֿפ)קעמ?ש

ךךו'פכרשֿפאטַאה'דרזא;(ששפןבאךכופבםֿפוז)האליהרש

וןעדנךצוצנָאּפמַאלבד.סעקלַאוַאזי

זומךלקןלא!ןיבנכקעכלש
ןיכז

.װ

.(ךוקןוויבוז)!ןעזציווצָאדוסךצזסאהרהכא!הארפהרש

סוטל,לעדןכסיןעסמבסָאדסיירַאטרהכֿפ,רבס)רלענשטנבֿפע)קעןכןש

ן.
ן

`ב(רבס-סטגרעדךרודםוווָא

'דבכב',רצמסאברעדיבבםהנאטֿפערט_ךוקןוֿפטסוק)האליהרש

וןךך'לַאןעוועגָארטנעזרהזו*:שקיטּפָאזאןא
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!סֿפץרט:קןזםיש

4
וַאטשרעֿפטינךימסָאהרחיא:(טנס-«ונשישלעפצבַא)האלפהרש

םעבצ?לע“ךלא'ַארעפ”ןעוועגקבןיא?קןוֿפזיברַאקבךלאש

ןצֿפץרסטשינריסרןןרייב
שממש)!סַאּפרןולןזהַארַאֿפסָאװ-

;בןצבָארָאנךיבאףרַאךעמ.(ןעסֿפיולָאבסהיאןוֿפטרצװ,שיל-סאפן'ֿפיואךיז

.(עקועםַאואןָאטוניצ)!ןקסעךצאןעבצנןואּפסָאלירןץו

;(רבשורצירַאֿפרהצאטמענ,בציהלא!צטיַאֿפ):קעםלש

!טיבםעטוחס

3ונ:האלפהרש

רעדסשידורןנֿפזכרץװ,פמָאלירןָארחיאסרניצפקעסיש

1ףיורטשפרעבליז

...!רָאשַאיקאטףסכבוםאפן'ּפוואןפאךב:סקוק)הא'כ-הרש

.סָאװךיבאךַאסךיא!סללװרתלאיװסיזרט(סטקלָאוַאוידבצסהיאטֿפרָאװ)

=יךןןֿפ:ָאהךלא,ַאי(:ואולאבךצזטרןןק,ךיקןיאןהענליװ).ןעםעוצ

3ָאיַא,רימףייאטנץרֿפץגסָאהןואןעוועגרעװָארזיא'ם!ןעמענ

ןעקָארשןוגרןוביאסובםהיאטָאהרחיא
!יחייחפיח-

רָאיבבַא...ןןוסֿפַארסץבסזָא'ין'נטיבךיזטָאהרעבקעמיש

סזוסןונ.סהיאךיאבָאהלןוקנודרעדןיא(ספתש_שנןץם
ַאבטוצ

!ועש-יעמ!?לכםעד'טקוק-ןָא
מלָאװןןבסיבןֿפיאפסישסטָאהרעביח-יתייח:(טֿפאי)האל-הרש

%ןקסעוהיאטן'װסָאװ...פרץהַא.ריסטימןהענסים
לקדוךיאןןןסעלעיוךיאבװנָאוננָאי,טֿפָאופוָאּפ)קןנמיש

ןןןםץ
_

!סַאגןיאןיכזרןוהירֿפךָאנ'ליעיוךיא!ןיינ:רעךָא

י(ובאבןגֿפקרַאטשטננורקצמ)!טֿפַארטץבסייאםירק:האלוהרש

י(ריסידךסיכםניֿפצזז)!אדןיישולאלז

2ָאדןי'ליַאויארעװ!רבןוװָאכּפטונ:(ןמטאבטצםןיכרַאטהציֿפ)ץרָאר

.קץמיש-,האליהרש(לצקנװרעדןכאןפאטגבךיוסקוק)
צןץסלװוצטונ-

?סָאװ:האל-הרש

ךָאטָאנירואווםיבהץזךיאיצרןיטסביֿפָאדזיאסָאוורַאֿפכןןרָאר

טנינליוצ
;יסייאךופ;ןנואלסָאךןמנייפםתיאליוו,ןיקץמצשוצ,וצטמענ)י-

ש-שלסַא,ךלזטכַאר,זלא'ס_(ומק

.(בָאסטֿפעלפוורעטביהרחיאןבֿפךיזטקור)ק?םלש

ירבַאהרעדרעטנואןרֿפריסךיזטקורשיטרןנר,יָא.יָאבערָאר

צּפסאלַא!ּפםַאלַא_סייוט



סוהויזיויציטקקחצי

,רנץװָאםערָארטב'בלברחיא:(וסאיצרןָאפרניצ)האל-הרש

זערָאד
ףיואסנייההענךיא!ןיינזַאןעסיװיקאטרחיאטלָאז:ערָאר

ןָאםעד
גנורג,גּפװסאיּפ,גוּפפוסװיּפ,צצסגװו!(ן'קעסישונזטגניז)-

-
'והיא,ךיזטהעטשרעֿפ,ןיא,ןיכזךיואטרָארסץדוןלרץהץלןיבמ

,טינזרעייבבוצצ?רתלאטעװטס?בַאלפרץםכַאקצני
ץרמבןיא

סעקרָאןוֿפןָאסןעשלַאֿפןערעיךָאנרע'םינּפירןעשסיינקרעֿפןעלעװ
ןּפץלפןירעייאידךיזןעשוקןוארעםרעװעבלָאהןעזניורניבאךיז,רעס

טעפשסוקךלא_...ךעל
-

וריהטירןענֿפערימטעוורעװ

וניטֿפילןיושזיאסָא.(ּפּפּפוועֿפןּפָאריו)ךיא:האלַאןףש

טשיוורעֿפיקאט!לאףסרםשפהנבלרעד(ננװעיורעבםיסן'קעםישוצ)

זװ!ןערָאװענ
_

`

וֿפןעֿפיולסיורָאעלארעריווךָאנטנעקרחיאפערָאד
ן

ןעםעביד

.ריהמרעדיבבןעֿפערטנעםַאזונזךיזןוא

קעזביש

האל-הרזכ

יא'ס!האל-.ררש.ןעסעףכרערעצרעפָאךיזבבָאהךיאבערָאר

!טניטעפשרעֿפךיאבָאהסקַאןעםשרעםער.ןהעוזרלַאבןיוש
(ןנאןעטשרעןוֿפביוהנָאםעדןָאםיראבןעֿפכיטאםיספננזז)קץםיש םסיושוונווװוו,119110113,גצומ.תופתושמה!-

"

...כזבניזכעסשרעֿפןיושךיאבָאהסָאד=(ן'קצזכוש)ערָאד
.םעלטָאקַאןיושךיבאךאםךיא:האליהרש

סָאװ,זיאםעסָאווטינ!רחיאטרערסָאוו.ןיינ,ןיינ:ערָאך

.שיילֿפןעםעסשרעךיאלעוונידנעמוק!זיאםע

.(ןיקןיאפָא)זרעטופטימךעלעםעזרָאוָא%האל-הרש

(ןזיופ)

זןעלאנרושזעשירֿפןעםוקעננָאךיבאןענעזסעבערָאד

...ָאי:(ןנערוענעטלָאהעפָאטימרימש)קץטךש

זיאןעגיואיררעטנוא!ןענַאטשרעֿפדלַאבבָאהךיאבערָאד

ןירַאיושיוזַאךיבא

וורעצרַאויש:קעמיש
י

ולאמעלא

:זןואבערָאר
י

יוזַאןעצנַאלנ
-

(שקויישרצררעסכבַאןואטםברָאן

ןןענעֿפעסינריהמירסֿפַאנ'בבריססלָאזרהיא.קעסיו'

1

_(טכפו,עכָאל)
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!סֿפערטכקעםצש

4
יַאטשרעֿפטפנךכסטָאהרהכא:(םבצדרושוןֿפלגןםכבַא)האל=הרש

סעבןךקלעװךלאזַארעֿפכזןעװענןכבןואךוקןוֿפןינרַאןובךלאןענ

ןעֿפערסטסוברנסרעדןיב
.טומש!םַאפרעלעהָארַאֿפסָאװ-

=בךצבָארָאנךיבאףרַאדץמ.(ןעטֿפיילעפםתואןוֿפטרעװ,טֿפכל-סָאּפן'ֿפיואךכו

.(נוקיעּפַאוַאןָאטדנכצנ!ןעסעוצאןעבענןואּפסָאלךרןעו

:(ךבַאהרצורַאֿפרחבאטמענ,וצרחבאגצטרַאֿפ):קצםצש

!טןנםעטוהם

וונ:האל=הרש

רעדטשכװרעֿפטרעװ.פסָאלכרןָארהכָאטרנוצ%טעמכש

!ףװרטשורעבלןז

....!רָאשַאךקַאט:(טנסלםַאּפןיּפװאןפאךכוטקוק)האל-הרש

.סָאװךלאךַאסךץא!טלךװרהצאןווסוהט(םעקועּפַאונדוצםהנאסֿפרָאװ)

;רעֿפ:ָאהךלא,ָאי(םוארלַאבךװטרבק,ךצקןכאןהענדנוו).ןעםעוצ

3ָאיַא,רכסףידאטנערֿפענסָאהןואןעװענרעװָארזכא'ס!ןעמענ

ןעקָארשענרעבכאטובםהכאםָאהרתוא
!כח-כחפךח-

רעצבַא...ןעטֿפַארטעפטזָא'לעבטונךכוטָאהרעבקעמנש

לַאבטוצטזוסענסהכאךלאפָאהלעקנודרעדןכא(טמחש-שנעם

העשהשועסנםעדיזעקוקנָא
טלָאװענטץנןֿפואפסושבטָאהרע;כח-?חינה:(טֿפַאי)האל-הרש

?ןעסערהכאטעווסָאװ...צרעהַא.רצמטביטןהענטץם
לעיוךךא...ןעסעלעװךךא:(םַאװנַאי,םֿפָאוּפרעֿפ)קעטךש

ןעסע
_

!סַאנןכאןיכזרעהכרֿפךָאנלעװךץא!ןיבנ:רערָא

«םַאנןוֿפקרָאטשטננורקעס)!טֿפַארםענסילאםייקכהאליהרש
'ז
י(רןטצרךפונטנבֿפעץז)1ַאד[ילשמא:

?ָארן-י'דַאזזארעװ!רנעװָאנּפסונכװעטָאנטצםןפרַאטהניֿפ)ערָאד

.קעמכש--,האליהרש(לעקנוררעדןכאןװאטונךכוטקוק)

צןעםכװוצטוג--

3סָאװ:האל-הרש

ךעטָאנכרואווסכנהעזךָאא?רעטסנךֿפָאדזֿפאסָאװרַאֿפבערָאד
שבשלןז

ק'ֿפיואךופןמבַאלםָאדןצנךךלטהָאאלווו,ן'קעסנטיוצ,וצטהבנ)--

י-שנסַא,ךכזטֿפַאר,טאיס_(וָאןן

.(כָאםטֿפעריבוורעטנןהרהךאןוֿפךכוטקור)קץםכש

ירנַאהרעררעטנואןוֿפרוסךכזטקורשצטרעד,יָאכָאבערָאו

נפסָאלַא!ּפסָאלַא-סיורַא
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.רנעװאםעדַאדטביבלברחיא;(ומאלבוןָאםונןצ)האל-הרש

זערַאר
ףיזאסניבההענךיא!ןיינזַאןעסכװךקַאסרחיאזבלַאזבערָאר

111,,גּפעסגװנ,עשעשמו,צצסגש!(ן'קעסןטבצטנבצז)-ןַאםעך

_
רחיא,ךןזטהעטשרעֿפ,ןוא,ןיכזךייאטרָארטעװןירעהעלןיבמ

.טינזרעדיבבוצצ?רתלאטעװטסץבַאכּפרץסבַאקעפ,
?ריכב'ןיא

סעקרַאןוֿפןָאטןעשלַאֿפןערעיךאנרע'סךנּפירןעשטיבבקרעֿפןעלעװ
ןּפעלפןירעייאירךיזןעשזקןוארעםרעוועבלַאהןעזביזרביבאךיז,רעס

םעפשםוקךיא--...ךעל
-

וריחמצרןענֿפערכסטעוורעוו

צבןטֿפץלןיושזיאזכַא.(ּפּפפיכועֿפּפםַאיכו)ךיא:האל-הרש

טשץוורעֿפבקַאּפזואףןךרםשפהנבלרער(ננװעווועבסכסןיקעםןעגצ)

&..!ןערָאװענ

וֿפןעֿפיולסיורַאעלארערךווךָאנטנעקרהכאבערָאר
ן

ןעםעבכר

.רוהטרעדיבבןעֿפערםנעםַאזוצךכזןוא

ןקעטלש

_(ס5פלןעֿפַאל)
ןהאל-הרש

סאיס!האלוררש.ןעסעשטרערעצרעבָאךיםבַאהךיאבערָאר

!טניזפעּפשרעֿפךיאפָאהסקאןעםשרעםער,ןהענזרלַאבןיוש
(פקַאןעסשרעןוֿפבווהנַאםעדןָאטןרַאבןעֿפעבסַאסכספננװ)קעםןש י'תשמתשמה,גּפװסשו,גצומ.עפשומו“-

...בסניטעּפשרעֿפןיושךיאבַאהסַאד:(ןיקעמזש)ערַאד
.סעלטַאקַאןיושךןיאךַאסןיא:האלוהרש

סָאװ,זיאםעסָאװטסב!רויאטרערסָאװ.ןיבנ,ןצינ:ערַאך

.שינלֿפןעסעסשרעןואלעוונידנעסוק!זיאסע

_(ךןקןואפָא)זרעזפוּפסכסךעלעםעזרַאּפַא%האל-הרש

(עזייב)

'שארש*?שװֿפשםיקשנַאדל"שבע'םעיערַא'י

...ַאי:(קערשענעטלַאהעכַאסכסלבסש)קעםךש

זואןעניזאכררעטנוא!ןענַאטשרעֿפרלגבַאהןכאבערָאר

ןירַאוושיוזַאךיבא

דירעצרַאװש:קעםכש
י

!לאזנעלַא

יזזַאןעצנַאלבךזןוא:ערַאר
-

(ןעקַארשרעךלעסיבַאןואטסנרע)

!ןענעֿפעטינרוהטכרטֿפַאניב:ריטסלָאזרחיא.קעסיו'
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יוצליוומרצרנואוורןֿפ,ךייח)וץרָאר,רתלאםדץרסָאװבקץמלש

!ערַאד!ערָארכ(ןהצנבצוהבא

ןצבןװופםצוננֿפךכוּפןכבק)!םעךַאלךלא:(שוַארבקךכוטֿפַאם)ן)רָאר

םעןאלךיא...שאל-הרש,ךזזיאואוו.ןפואװןקָאושוצ
לַאֿפטָא--

.(ןצראוךכופֿפאם,רבעהירסיואטיירפס)!ןעצרַאהן'ֿפייאךיבאךלא

ןָאטלבךלממרהלר%שםּפָארפװרצסכיהבאךכוםקוי)קן]םלש
-

ךייאםעסבןזזרדנא
-

צרלַאװנ!רלַאװנןץןירשלעיוךיאןץלאייד

פבפרב,סנקכלבגוןבֿפםפֿפנןרןוֿפָאסרצוףייאםלאס)-ןַאךלמסרהלרפשלב
-

.(רעימןָאצװ

(בצרןוסנהנןנםהבאבצפהצב)?ךילאטלמזלאסָאװ:(טריוורןֿפ)ץרָאר

קעמלשקץסלש
,בכרנצריפאטרבור,ףיואטהככטש)1ןװסךלאלָאזסָאװ:קץםלש

לוהץזךלא.(סיעֿפללייציצֿפ
י

ןואךלמ'והצקךלאואוו,םירטסואןייש

כז.ןץשלבןוֿפעשץביקעהלד.יכזךלאהגח:'לסרבעוי
י

ךלזןץֿפרַאװ

ץבלרלץוַאצצנלרץבןזל,טלרסןץרעיףידאןענייאלרןלארלם
סָאװ--

-בָאראיןסצבַאםהכאסלַאֿפוָאקרעװ.!ןעמטוהמסָאװ,ןץםסוחס
ךרוד

.(קנַאוןונןןןרָאוושַא

...קעםלשנץרָאד
יסייאטניראלדךלפלָאזךלאןעװ:(ןעוטוסינרחיאםואל)קץםלש

ןלאןץרלהצנןיבמןוֿפךלזםרעלצסָאװקנַארץנןיבמטעוו,ןצֿפעטש

ןיבראטלעוורעד
3ןץלהלֿפרץררהלאטעװרץ...ןץלהלֿפרץררהלא-

זןעמעוד:ץרַאר

לז!רוטטקלרַאקיסלץוולד...רוטַאקלרַאקלדכקץםלש

יעגֿפרורםָאהןיאהיסם'ניֿפםיירטןיאןץצרַאהן'ֿפרודןיברַארלסזלא

2'בטנערב
...ןץר'

-י
ןלאןָאלזוַאטךלא,םירץסואלזךלאלהלֿפסצץי

םאר,שיבלמוצרםיפןפואווצסיואךבזטהערווצ)-ובַא...סֿפולרעד

צטֿפַאםרעֿפךלאםלַאהןענייאלד,רלמיצסדץרסרלבורּפ.(דבאווסוצםינּפ

ןיבאךיבאסלַאֿפסָאװ:(טפושבםוצדבעהצרטשו)צרָאר

ז

רבעהלרם'לַאהרתלא:(דבַאװםוצרןברןוווןוםלהצצןונ)קעםָאש

!ןןוגייאכרסיסטצַאלבןואםינפןיֿפילא

קפוסװ5ךחןעּפֿפצרֿפרןןֿפןבאבָארַארחבאןןולַאֿפדבעהכר)ץרָאר

חרתלאטרבורסָאװ.(ולאהםצדפרןרבגאװרןוֿפסיואסהעבנ,ססורפכר!ןייא
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;רבעהךרןץטֿפַאלֿפרעֿפטַאהרתואףדצהצרֿפכרורנַאװ:בצ)קץםוש
!ולאהםערןןוביוצץנסיואןואטםורבךרףיוא

וןץכעךלַאוןץנעֿפלַא:(ןעטמוןורייבןכאקןרשםוז:טקוק)ערָאר
:וו)קעמיש

וֿפםֿפרַאװררךא:(וןהווֿפ
ן

ץ'לַאווופאקםערקץרש

...ןןןרךהטי

.נ(רטיפוייווצ“וואךגזלוזםטזטו=ַאםוטךוקןוֿפטמוק)האל.הףש

!רעטוּפטימךעלעםָאזץשכרֿפ
.(סונון'זּפכםןוזוצסיוא'פַאםנָאםָאםךוו:הצריו)ק2פוש

גבולצולּפרכסופכזכזכארץוַאחיַאחףַאחכוךיוהךכוםֿפַאיןצ)ץרַאר
.ןערַאװץבזגורב.

סץםץרַאֿפןיבזזוםןודאל-הרש

1טרהלֿפעבסװאטלברעבָאטָאהרץ;(שוטוינוצוצטהעכ)ערָאר

וצטרןורןנ:אדךךאי
עצןילּפןיבו

-
רנאװרעדךיאבאזוטרצֿפבץענ:קעסנש

רכסטרךםשהינפצןואויבוונמםכבסרומכ',לבמצזאטםהצנ)ערָאר
ואוונאןוהמזַאלבַא«יחא-*הרשגצ)!?בורניאכר,קעוצש,ןָא-

,(ךצקןוא:ַא)!ץװַאקבהאלוהרש

הרצעוםכסןוןרוםשץפןָאטפיוהןוארבםָאזַאוןיואםריבנש)קן)םיש
ןװורעךָאטרכמשץנקודבעללרודלאטַאהליו“

רוצעמןןאןפאםעטפָארנהצםצזלצקצטשַאבָאטֿפןןרב)!קורבןזרָאר
וםעךךאןווטהץזרחיא:(םמעןגארָאםנּפ

ךיאלעיוןונמאםאד-
ןיאםכסךךאםהץנןָאטרכמשררבאסָאװ,ידןוֿפיבווצ,ָארן'רוקּפ

רץזכַאָאהפ
---

ןיאןןזרַאזכַאטוצןץנ'פשרעטעװןַאמץדןעוו

ךיפךיאלעיוסלַאםַאר.רעטםבצֿפןיבוטעוורץזנַאץהזכ'םןוארכטםַאבָאם
.ץרץובַאסָאדךָאנסנסאלעםעוכרןעיבקןוא;וטואלןיאןץרוניניבא

טנעז'ורלאפףָאבזרנָאלֿפװטשזפרצסץרָאטנכארןֿפרהצאטקוק)קעםכש
.ןָאםַאםרץיבאוצךולנהןורתעז

-
רָאהעצרַאוושךָאנםָאהרחיאןעוו

ץמואש:(ילצשדנָאיפָאיווסקַאן'רצכצארןבברַאטסאה)ץרָאך
!רַאה

"י?רצוישבשַאהש'ול"םהו"טכצווןואוָאצםעוטסהָאנ)קובוש

ט'יטיימסָאװועש-יעמםערינב;ובכצניבאםָאד!רָאהןובנוב'ָארנָאלב

וצטנצהָאנּפָאצםָאוטפיוה)םינךוק
3ךלאלָאז%שלשו'כו

?ןוחטשוקַאבערָאד
'טיוטרופסוסװויככץפוךנַאהןיבזגוֿפעצרחבאםיורַאטוָאר)ק?םיש

^_`^.',;י_.נג41‹\

::ברגבבושיריֿפ-
ייכרזיןלםיזב/
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ירוס!-ךרורךכססםהענקץרשַא.(ןמירפצנךויק,רפסשכורעס

סָאדןץסקַאװענףצןץרהַאיכרטומרוסזצאשךךלֿפרָאנזַאךכזסֿפַאד
כרןץבץז,פַאקןואטנןיהרכסןעצצ'דברַאֿפסָאװןץקנַארץנכר,ןץלהכֿפ

בכרבָאצצז(שפ;וצ-ווק)...ןערהַאװרערבצקורןואלָאסַאסָאװעכלעז

-,רהָאיסֿפַאןעוועגסלַאןַארןובךךא-רץטסכץֿפןךאלָאסַא
יזכא

פהָאי;יניבמןוא.ץלעריבסגנויןןוסקַאןעבנַאנץביבברץֿפםירהרָאזבוארַאֿפ

,טכברכמךךזטסצברץֿפרץֿפלעװ,ןהץזסיראםצנרסַאזַאסכס,ןץר

ןעסץנרצֿפסכנךכולכוררָאֿפלעװ
-

פענֿפרןרךזןכאלָאמ;ונוראסָאד

ןןהעזָאובטובךזךךאבַאהרהעסןוא-ןָאכבַאנ
לָאם;יסשרעסָאר-

:רָארןוא,ןָאצרעסשץסכזןואטקוררענבעמַאזףצץרַאהןיכסרכסךךזסָאה

פֿפיבלקָאװַאטהעכצסָאװשכנץקבעבעֿפכלֿפצרנָאבברא,י'ברַאזכסַארסלהכֿפ

'ץז'דעךֿפכװסהעזרהוא-טיבװידזַא.טיבװיװַאהסשנפרצדבוקץמ

.(ןערצסשרָארבװטסבב)!ט'רךמשץנבָאןיישךיבא:ַאהךלאלעמ

טנןךל)!ןילוכי.רובענ.נובץנ,ייא,ירא:(בָאסהכאטלַאה)ץרָאד

ןלאךלא!רהָאיטֿפַאוצ!רהַאיטֿפַאוצ(?ןופגמסעבןבדקןכארָאסָאז!ךירצ

(טםעשרעֿפרבכעבַא)טסואװץבסובןץכַאזץֿפיעזַאןוֿפבָאהןערהָאיבד

יַאטםערןןיסַאסרעדסוסןעֿפַאלשוצןעבַאהסעכלרָאננעלֿפךךא

ךכסנץלֿפךןיא!ןץֿפַאלשןעזַאלסכנןואןעלצןקךכססבעלֿפררָאבםכ'עס

ןרץסכצןיאססורפרענכרָאנסבטַאלכןיכזיבבשרוכ-ביבארץבכרץר
-

י(סֿפסלטרָאכצצ)

.(שי)

ךרודךלמטמהענרץריישַא:(סֿפצלךייאטרעסיצרעֿפ)ק?םלש
-

זלַאהןטסןעלקכװסורַאסלָאװצנןואלץרווסבערןץֿפָאלץנכָאנןובךךא

ךאזןךךאךלזןעברץװןוא,ךָאנרתואןעבבעהסָאװּפץצערהכאסכס

.לייססיבוֿפסיירַאנבוצץבנַאלַארוססָאװםעבןץקָארשענבָאךכססַאה

ןץלץֿפץברַאהץרעיבא(ןצרָארףצטנץהָאנגצטחמב)-בבוצעטילרעננַאלַא

י(ןָאֿפיברבנָא!ץזלווו)--ערעוושעדבַא'דב,רכס

!טלבףרַאדעם:(ופנקרחבאסכסטרןקָאש)ץרַאך

.(טבמן'ֿפיואצװַאקץלצוצסַאטושפשכןסרַאםסוק)האליהרש

זטניבלץנבןירַארץקוצבערָאר

.ךראסשךסענסידאןיישבהאלוהרש
סהֿפֿפװזךךסטעװרהכא:(ן'קעםצשגצ.סקוביוטןגאםשןס)ערָאד

זרעסַאץהסםוצןץר
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.(פַאכןנ5ןעכנבלקַא)

.(םענֿפעטחמב)1םננןלקעמפהאלוהרש

,(מי-"ןיי,ַאירָאלָאװ,קַאםבא:ןיבוטןעמוקםע)

רַאלָאוו
בַאי

;ַאשַאף
1

!רנעווָאינטוב!רנעװא'נטונ

י(רעסרעװןהָארנַאה)דםהכאםעונ,ןיקעםצשהצוצטהעב)קַאםןא

!לָאםַאםינק!ָאפה-ךורבכערַאר

יטקנכרטרהכאכנעװן'פינאטהעטשרחכא:(ןיערָאו)ַאידָאלַאח

!נןרנעהעטשןואעלעטכהןכא

ןינבב',ךקַאט:קַאםכא
ןעוועגטונבוטשרעדןכאננַאל

1ַאּפ:(לעברָאם'טבוהבאםרעסערט,ןעקנצרטטבנרתואטזָאל)ַאשַאי

!םכבךןזמהןרב,ןשעמ

רַאקםָאטנכז%בורקובר,רהכאטֿפוזןעםעבןןיַאשָאו)ערָאך

!טכנרָאנךכזןעמטזיבוועבננונהָאװרעםוזרעדףיןאזןא

_(ןעננװערנעצרטֿפַארטעב,בוטשןכאםנרַאךצזסהערד)ַאירָאלָאוו

סָאװ(ןיַאירָאנָאווףיוא)!הרבחטצכז:(ךכוטנָאםרעו)קעמצש

!בוטשן'רעבכא,טרָאררענעי,רעסזיברּפש

...טראוו.מרַאװב(ן'קַאםצאטםייֿפי!טֿפַאכ)ערַאר

ןוֿפםיןרַאונואזואןעבעולבענטנעזרהצאזַא:(ן'ערָאר)קַאםוא

,ן'קעםצשוצןעמוקענניברַאן'םלָאװרכםװיקעפנשףילאקסדבַא:ֿפרַאװ)ןּפָאק

סכנךןזרעםסכרנעב,ךךאםיבור,רומטכםרעבאךצזרעםדמערֿפ
-

.טונךיוארכססכספַאשַאי

נוּפֿפכזצרנק,םכילע-אל,ןובךלא.םכירבחרחבאטהעז:קעםוש

ןעביֿפאינַאיוצןהעננינרַאצקַאסןעֿפערךןא...סכנהעזרערןואןערַאווענ

לָאלךכא.ןעֿפירקךלאףרַאוןעלכרבעֿפלעוובןענערֿפןוארַאםקָאד

-8ןעשנעםןהעזרעד
;(פ5פלטֿפַאיעפ)

יטיבצעצרוקַאףילאהענךךאנװיערָארגצוצטהענ)האל-הרש

קחוצןיכזןיישךואלעוורעטַאעהטןוֿפןעמוקטעווורואזוב,סיֿפרַא

_(םעצבךופבוףיןַארעֿפבטטֿפפרַאטמהענ).ןץסןוםֿפַאנסַארןץבלטרַאֿפרעיֿפןוא

אררםןיישךןאפאה,רעטעפש!ףלעווצ-בלַאהםוקךןאבערָאד

...ןהענסיבהַא

.ףעןרבַאפָאהךןאב(רוהטרעיייב,ן'האליהרשוצםלצא)קץמלש

.ן'נבואררַאֿפ
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.(סאבןיאבא).ןץכָאזםהךאלעיוךךא.סינבהאי-הרש

(ופסונםרָאקסָאםנןֿפװן!סייאטצעיםהןוזָאריוובאידַאלָאוו

סַאןכאסֿפָאלשרןורו.--סןיבץטןזברץֿפןינקסכנ...אוסֿפאלשןוב

זרעסנצס'רַאק

.ןכאבקץס2ש

םישדק-ישדקץב!זוםטרָאד:(ריחמרותרצוףילאפויבװ)ַאשַאי

...המשכ?ביבר,עבתי?ר'בחורסרַאדח'ערָארףיואםקומ.
ןי

וארו

וךךזםֿפַארןבואר.רץטסיבהווו.רץרץיבארןןירַאסץלָארסרָאדסֿפָאלש

?ווןארםיבוןוֿפ!יארוַאץּפַאנַאקרןווףידא,אד:ַאיוַא'ינָאוו

ריבסןואסהכארַאֿפךכסךבאקערשןץקבסשרןורסלָאװץבךומסאהרעי

ךואףָארססֿפַאנרַאֿפקוצי!סהךאוצקולברעבָאבָאהךןא;סילאםרבא

ןלאםחליי
,םַאנ

ןץשצווצ
,ןשרעֿפןדםכבתושפנץדךָאךסנץקרהךא-

כרםכס,ןענידאורטלס'רַאהליסדמוזעשי`לעּפַאק?טלפמ

ףסארןןכךרַאןכאףיילסהיאךיאהן'ז...צןויסָאבַאקעוץשץסולָאּפ

רךכףילאףיררַארןוזב'דַאֿפסָא~ך±זסֿפַאררבס;סַאגםינזרץרץרנַארעד

ןןיקךסשסמסבןוא
-
;טֿפַאךייאעהיאףערמךבא.קַאסכא

ךרןיב.ינזיבבהמרןן

-?שלפרעצנַאגַאןיכז,רץירַאטַא'לָארּפ
!רץסוש-ןָאקַאלֿפבסּפרָאסקאה)ַאשַאו.

3טֿפץשץבןכארכרטלמ,ךךזטֿפַאר,זואבקַאסץא

.וה=סואנקץםכש

2ונ:קַאס)א

רהכז;(ףילאךךז'בוטחסָאװרןכצא!רו,ףייאךלוטכייה)קץמלש

!סונרתעזןסונ"

רכסזיארעליבװ--ניבוושןוא.רצהןוא,העטשךיאבערָאר

,רןוכָא,רָאנםרןןה...בעץלםרבאבָאהךלאלינווןוא,דבכקרץטסעװשַא

ורץםַאץהטןדאבָאךכמזכרהכֿפרעװ,סןושזוןג
ַאירָא'לָאוו

ן

ַאשַאי
ן

12רצטכןנםתעמשרצכרץװן'ַאידָאלָאװםצרָאםמדןָא:בלשבש)ץרָאר

!רתלאב(וחכנש

...םץרָאן'רַאֿפןןיּפיננקךצאטעוורע:קץמןש

.(טסטוןןֿפַאלץרא)
`

.סךװץבב(=הבארַאֿפךבוטכװנרצֿפ,ן'ָאיךָארָאװבָאאונשש)ַאשַאי

!סךװעע

!ךלאפ(בץםּפצבצא)
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ךל::ררֿפֿפ.פךנךיבאטבעכרק:(טציאןרוצבןנןֿפַאּפ5ַאםכץרַאר

.(רבעהבררעטנואוהבאןןםהןנןוז)!בַאעוצב

נזבקץםכש
י

.ןץּפיבבקץריבבךיבאןעלץוו

נו:(ןןכםכזאנמךנ;ירוכבטובבטכערַאןב:ודנןהעגםיורַא)ץרָאר
י

טלעוו
.(בא)!ןץבַאהארום

.(שנסן'ֿפיואוָאקםבורטנהצל)ק?םלט'

ש.לץרךךםליואווַאב(רָאטךןלבץכעוהכאסכסןיערָאךךָאנטקוק)קַאםךַא

פוברַאנרהכאקובטאהרץרורבן'סךסןעםַאםרצוןץשיװצ

נזןענעז,טקרעמץב
י

.םיזרביוזַאןץםקַאווץנסיואיזויאןערַאֿפעבקעװַא

..,קבדןואןָאטןוא

,.(רבאהַאףיואןָאםהצאםרַאפש,רץֿפןהןָאקםערףיואםכייח)קעס?ש

רצוןוֿפםהצאףיואטֿפרַאװ,נבונץװבןבם'קןמכפיטקרָאפצב)קַאם)א

יַאםטעװרידףיואזַא.קןןמןש,םביולנןזבטינטלאווךיא;(קסדבַאםעו

וֿפןעסעכלשסיוַארעדןפ*
ן

דוהםורָאםהניב)...קוררניבאַאזַאםזיוַאבםינ

.(רבםכצן'רצבבאנצהורנוא;קחוצןנא

2םַארובשזיום;ערוקַאךָאנ.בבזבןװצבַאןהָא)קץם2ש

יןעבןקטביברב)2טינךידןָאקרעדךלא:(ןזיופצנװרקַאךָאנ)קַאסצַא

יןץפיורעגבָאזנואטםָאהודזַאןעֿפָאוורָאּפעצשרעכרוןהעטשונחבא

וֿפןץריברטובלעיוךיארַאב-ןץרבזכסיוא
'ךומטאהרןזב'םק.ונואן

זבןָאיבץביבאן'פזברודיבבןהַאםךוא...סקכשץנסכנרבידוצ
ּפבוח

זַאברץזביירַאםכסןץפיוהץנֿפיואךכוםָאהיא-ופ-ויר?יסאסיווםץרֿפַאב

-ָארשרןידךכוטבץרֿפעב,זוזרבדוצךנאןיב.םַאלקןוֿפםיורַאזיאןוא

!3ןזהטןונוטםָאהסָאװ--כ;ץק

.םנץרֿפץנךכמםעםםַאהור:(טראקןינאג)ק;ןמיס

-1טנערֿפץבבאהךיא:קַאםוא
םענקיןיאטלאווקצלפןיבמןעוו

ךיזםלַאװ,טֿפצזצנםענץרָאווןננוזבסברעןיברףיואןץ'לַאֿפסכנםבץסָאם

טלעלפשעצךיז.םַאלקןיאןָאֿפַארבָאנםיואטַאהםַארו.רץטֿפעלץנרעוצי
רַאֿפןואןַא,ולצבסַארזַא,ןן'סכוטםֿפרַאר.-לן'ברַאנןיבמןיאךיוא

,..שץםָאקןואןעשררעוןעוועגזוא,ךיז

ךלא%װמַאו'לַאז'ֿפ!םֿפַאלצבסלבוםםָאהסלַאםצדןיאבקַאסלא

פאוו-וו.(ןָאמןןוֿפיוהַאטופ)!רוסאזַאז-ןץנַאטשרןןֿפךידבאה

ןינקסָאװ-זר,תולעפתהַאןץֿפזרץכסיורַאטלברכר'22זפַאהךאוןינק

וֿפסררצֿפץנבַארַאטינךידטאהלַאֿפוצ
ן

ננוםזטשןןנכםלכנֿפ'בלנןיבר

ןערָאווןונםםדב
י,מיבןוֿפןצםעילשסייַאן'רַאֿפךיזןעקַארשרעד,סַאלפ
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טַאהענעיטָאהסַאלקרעד.(ןאטןערעֿפייווַאןואןיבוטטסאפ)זםויזָאנ

ןוֿפרעמנהענ.(ןייווץבַאג)...טבעילענךידמָאהעמ.ן'רעיורעבוצסָאװ

זָאיַאךיזןעבענסוהיֿפענךימוטסָאהןעסעלַא
ס'קַאסיאףיואדנַאהַא,נירעיורט,בידנערֿפייסשבלַאהמֿפרַאזז)קעט)ש

!רבחבויעםקווי

ןיברןץלַאֿפענזיאריזנ:(ןושלדהעמרעטעװסָאװטנירק)קַאםיא

םריאןיאץלַא,מעמריװענןעמעלַאטסָאהורןעבלעװןניזמביי'ז

ויישרעעמסנרערעדעי,סניירןעֿפַאלסיואערעֿפיזסָאר...טלעקיוורעֿפ
טבַאלןואןעניואידטבַאמרעֿפסָאװץלַאיװןעװענטינטסיבננונ:
וענץלַא,טקרעטעבץלַאטסָאהודדייהרענהעזענטינטלעווידסיוא

טּפעשענֿפיואעטסֿפעיטסָאד,מּפַאחענֿפיואעטסטיבװסָאד.ןהעז

םערןעריואװעננָאךיאבָאהננוקריווןיידרעטנוא-זטֿפַאלענסיואןוא

זןהעזענמורַאךימךיאבָאהסענעמַאזקעידוצ;ןענרעלםוצסערעמניא

-רנובנייארעייזיכ,יבנןענעזרעֿפיבעגיימ
'ענסז:ָאהךיאיװ

זסרַאנענרידןיארעבָאךימפָאהךיאןיזַאנַאםןיאמֿפיוקי

.הרבחזטעסקַאןיבוףיואדנַאהעסייווצירמֿפרַאוזרעֿפ)קעסיש

וֿפסיורַאטסיבודזַאבקַאסיא
ן

סיורַארידךָאנדלַאבזיאסַאלק

ריררַאֿפךימ:ָאהןואןעוזיזןעבעילבענןיבךיא-רָאמקעריררעד

מםעשענ
וסמעשענב(עװַאקםשם)קעסיש

ןעלפקטעגפוטֿפרֿפץכןואבָאםַאוננַאיךחטקור)1סמעשץנ%קַאסוא

מיפװיווןעצנַאנןיאטסואװענמיבןַאדךָאנ:ָאהךיא.(רבעהם'קעםבשןוֿפ

היֿפןעביוהעננָאןיושבָאהיךיארָאנטרַאנענרידןיאךימבָאהךיא

ךָאנ.(שרו-זווקזחַאןוֿפןָאטַאםכמ)טמעשענךימבָאהךיאןוא-ןעל

וססיבםויזַאנסינןוֿפןערעיּפַאּפעניירמקישענווזרידמָאהעמרעדצא

וֿפןעֿפָאלטנַאזןערהָאֿפענבָאומסיבסָאווךָאנ,-ןערדָאֿפענבָאי
ץרַאהן

העטשרעֿפטצעי-!םייתאקילננואסָאדןענָאלשדעֿפזשינעמעלק
םפעלשרעֿפךידדימןעבָאהקירוצנידנעסוקןענעװטסעדנוֿפץלַאךיאי

רעדןיא

,בוטש
פעװשןעמצעלםעדןעשיוורעֿפונזמביולנענבָאהךיא

יענרידבָאהךיאןוא,מבַאסענרימףיואטסָאהורסָאװקורדנייאןערי

בַאהךיאזמריסַאּפסעטָאהיוי,להעצרעובןעטעבענקרַאמשיןעמענ.

סיינַארעביאןעלהעצרעדסעמסעוובטביולנענ
--

טשרעלעװךיאןוא

טַאהענבָאהךיאסָאװתועטןעצנַאנםעדןהעזרעדנ
סלהעצרעדבָאהןיאבקעסיש

-
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פמָאניבב,רָאנ.טלהעצרץוסםַאהורנקַאם:וא
-

ובונּפָאהךפא

רקןינר-ןץקנַאדענםערטנהָאנסזַאלָאנוצ
ל

צנזרעֿפםיבװיןעטונכםטאה

ועמששםלתשי?ןליסאדל'ןץבַאהששיזיאזץֿפַאלַאוטרצס
םץרֿפַאנךכוםאהץרַארץניבלקןד!טנבטצעיךָאנםעהניטשרעֿפךךא

ןוֿפנכדנעהענסיורַא..-םַאדַאםכרןוא,יץקַארשענרכרךַאֿפטטצַא

וענןץרנואװשרעֿפםץציבלּפ:יררעטנףאװֿפזנואוטםךב--ןניםַאזוצןןזנַאר

װןרָארו
פאה,תמא,ָאו;ןהץזץנמינרננךכורכסןץבָאהטיבצצננַאלַא-

-רץמלַאהֿפובסלאןידשרָאנ,ןץֿפָארטענלַאםַאךכורומןניב

לָאּפאנםַארקררָאה,רנעװַאנ-טונהַא
י

ךבופניגנרןֿפ)!ןקםנַא

.(ףעכטםהצארַאֿפ

.(םלַאֿפנצכצךכווכגבןנרָאו)קץםכש

(עשפעננַאו)
-

!טונךץאהעמשרעֿפץלַאסַארבקַאסצא

!ופכב?קַאטססהעטשרץֿפכטעֿפולםשןצטֿפפלַאטלמ)קעטךס

רכסרַאֿפלעכֿפוצךכזטסטכהוד:קַאסוא

.װצנכטעּפםנרצ)קץםכש

!דשחןביטרַאֿפךוזטסלַאהץבורבקַאסנא

!ןיבנבקץםכש

_!ןוכנבךַאנסםנָאוורכקַאםכא

ורַאװסכנלץווךלאנןץנָאזרלרלבויוךךאסָאװטסיבװ:קץמ?ש

.(ןמסלכוכַארַאזפװֿפצלסנבטהערד)-ן'נורשיהרכמטסץװורזכבןעש:

רעװ...ךיםםערםייארכרנַאזךכאןץװןיכזגנטֿפכלופצנףרַאדםע
ןץרץווןעקרכריבבסינּפַארַאֿפסָאװםיברו

-
!ןהץזמכנםעלבורךךא

רןרףילאטפפיבףךךרטשתבבלרצו,רעטםנצֿפסרץװ'ם,וזכָאד?דסיראטשעל)

,רבסוהםוצףיירַאסקוק,רןסםנןֿפםגג'וצפהענרע,צנָארדָאפ
._(צזי\ו

סָאװ2(דיװ2ננףאןואקװרבייָאםךבַאןנצמ,טרָאןשןוֿפ)קַאם?א
ןינרטומומסטרַארץ

?ריס

הנכו??דטרַאװךלא:(רצפסנצֿפןוֿפךבזכנדנערנצװכַא)ק?םכש

.טָאישיניקצםאטרָאוװ.ןץק'לַאװַארעטנוא,רץסנורַארלַאבטםןװש
.וװןרםשוהנכלםינופװצרנוװשרבֿפסיטברצםסנךֿפװזצנַאנןלאטרעייםע)...ז-לַא'

ךלוסֿפַאררכר.(צםוםסןבלָאהַאפךםםהצאטנץרֿפ.ן'קַאסצאוצוצטהענרצי

זטץנרַאנ

־

?ןעטֿפַאררךזכךבזלאזסָאװבקַאםכא
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'רכר'דעווךבאסָאװסכנםעםסלהךֿפ,טצעיטַא,םצןןיבקץסךש

...זןעגָאז

ךלא...קץמךש,טלבםעגָאז%ףצקָאושרןרװצטקנכטסנּפא)קַאסלא
.(םורבאןוֿפבָאטננצרּפוכ')...להכֿפךלא,םעלחלֿפ

....תענושםסַארםלהוֿפרעדםעססַאה!ַאהַא:(םוָאןפצןוֿפ)קעסצש

קבַארקןובךלאזַאןיישבבַאלבָאוךוא(רעֿפטװט)
-

ןוא!ךואןכבקבַארק

ןץסָאכרתואיבבקבערקכדןעֿפורנַאאריסבַאה
-

.

סָאװ,קץםךש%טעמכוקצן'רןדנַאןוֿפטסבקצםכםשןיכז)קַאס3א
?קץסצש,רכרטופזוא

ןעקָארשרערטלָאםערןדסבָאהןכאבטֿפערץנטסובבקצסץש

ןעוו
טלבװןהעזסייאןץנץר'כַאסצדןיבסןוֿפרלופַאטצעירכססזיבװָאבװ
,בכלַאסשץבץככסָאק;ודעיף~דאךכסךַאלָאצךךאבוו.סֿפַאלעצךךסןןיא

ןהעזוצסייארכמטסוקםעסָאװ
-

ןןןקָארשרץררעבָארכמבַאהךךא,
ןעסידזבשענבינרַארצויךלארעֿפלעווןואטלעוורעדרַאֿפ

יוצ

ןעסוקנַאװסךךארצֿפלןווו
סָאיוןץשנעםםלמעכלעװץדרַאֿפ,-

רקןיֿפייאןידהיֿפזָאןעדיּפר
ל

יביבסָאװ,ןץלֿפךוװצסָאװ,ןץנןךװסָאװ

ךצססָאהרדחסָארעֿפלָאװןוֿפ,ץברָאםידזַאךכוןענעװץפסָאװ,ןעק
ןץסלַאהץב
-

'זץא,םויוַאבסכנןואגץוון'ֿפי1א,נַאסןערעי(-ןוויכ)

ווןהעזוצןעמוקעבסייארומ
ן

=ֿפרוד;ןעשכבץֿפעשץבערהכאסכסטלעוו

יַאקכרַאקןץסיירנַאבןץסֿפַאררכסךבזטגעלֿפגץװםעדלענשנךדנץֿפייל

טרעסָאלבץבֿפרורךךאבָאהלַאנרושז-ןץרוס
-

=רץֿפ.טסהעסשרץֿפ

םקומש,ן'קַאסבאבצוצםֿפװר,זַאםםקעםענץנושסָאןכאןיבוטםלַאֿפ)!ּפםהעפש

קלסשךלאװ.ַאנװ.ַאנ.(עוַאנַאקרעדףיואםהצאנברנצֿפרטװ!לטהםעוםהבו(
ךץד
ןואנכרעבכארודסרץווננוצץד!הַא-

לענֿפץןעביואכר,לירמ

וֿפןעלקיבקםיירַארכרךכ:ןץטלָאװינזבדו,םיברברץדךץפ
ן

רץֿפץלכר
-

.(טדצחרָאח)קַאםלא

ךלא!ַאח-ַאח--ַאחבװצלחרָאחםוצוצןלעווַאוצוטרעה)קץםלש

יםבצֿפםוצינששבָאטהענ,בָאםהנאטזָאל)בכדנָאֿפַאלךכסזבֿפַאםיס!ךַאל

ישימסקטו'שי
ןָאיקלַאװןירץסנואןיבשפהבב'דןָאֿפיב'רבסָאװרוכשןוא

,ןבָאררָאּפרצוףיוארץרֿפװטלַאֿפףסונבש-הבבררמד)!טָאװ.םיירַא?וטםץװשםָא

פהכֿפ,םויזַאנםךנןכאךָאננצרנץינז.(ןָאטןצגצרציירטןןםֿפפימםכס.ןזויפ

ילָאסםֿפַארכסןבאבךךזטנעלֿפ,רךדבוסהַאלזשןעמענסינואןוזתרנצל

*דלנורןוססָארקוחןעשגץסםעררַאֿפקערשעםיןהעגַאװפַאחֿפװא

ןעויבװץ:וצןץבירהָאבנַאסשרעןוזסָאהרכסןואםינק
-

ךָאנוצאץז
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ךךא...לןזנעצלֿפ;ורתואןעֿפערּפטנןןקענ-סֿפינלבַאהיךואןגאגנויןץווָאנ
סםָאהודןואןןוסןןזןןנרכמןענעזקנאבןינאףירא-נןוהזבןונםעפָאה

ןץֿפָארטעגפַאה'םזַאןוא(וםָארבדןןרנצצנָאםהנןנ)-שסואווןונמכברָאנ
ןץֿפַארםענטַאה'ססָאװםָאד

--
רןך.רןצרץררמואטקַאה,נצם5צרםרצוו'ס)

זןיהטץנהעידרכרבָאהךלא(עּפַאנַאקרצוףיואםעםםבםרָאֿפן'קַאסןאםהמו
...קעזבץש2(ןןבָארשןברןזרךנ)קַאסךא

:(לןֿפןךםטןןןטֿפיכיַאסצםפֿפךזןנסָארבָאםהנאןוֿפטרהצק)קעזכלש

וענסַאלבךלאןךב-ןעֿפַארטץנטָאהיםסָאװןןוֿפָארטץבםַאהםעזַאןיא

;סיירַאםַאנרעדףידאםויזַאנםךנןוֿפןובךלארןידינאךָאנ-ףןירָאװ

ןעשנןוובןעלכווכצןןוםשרץםערןןוֿפַארטןונבָאהךוארַאדּפא
-

ךואןוב
ןובנָאםןץפלץזםעד-1טנָאזןזנרכזנטַאהןירַאהםָארןץרָאווןןנסַאלב

ַאנַאם`רצוךא,רץנכזַאנַאםרעו-םָארק-רעריבלקַאןואןיברַאךלא
וצןוא"-וןןובַארמןזנופצנרןוריבלק-לךװץצךָאנטַאהרתוא,--ּפרעבצו

טפיש“רצ“רַאֿפלע“ך?א־יזָאךלמשיקטלשש“?בץךעלרֿפ
!עלעקערןוטשרץים

-
ןגינוףיואופזפװ)ןולעקערַאןָארצמםוחשןוא

סןוםַאילקנו.רכסףיואםעפהעצצ,םעפץ'דנןוא!כקַאסםָאר(ינרצנוק

ידןכאטניוברןוֿפ
:

נצריקזחיוזַאןעזךװןןנםיוארכמןןובַאהןןיזפינז
-

יַאםרעד
ךןולרץֿפידקרןזֿפבד,רעבוזַאנ

-
נזןעבַאהןזלַא

י

ץרןובלע!בדןענַארטעב
פקוקןןבירזַאךומבָאהךךא...םץּפַאילקךרטומךןןלןוק

\פןץרהָאֿפןמס'פהַאטסבבןואבקַאסוא

ץנבָאהךלא...ּפןןובָאההנוחחךסָאווךָאנםסיבוובקץמץש

ולץ'בַאּפָאקםעדןץהערדרןוֿפךכז,ךַאזץטםברע'נַאןוחטט'דָאװ
ןזםָאה,רכסוצןןֿפכלנהץ'נַאןיבור-לערומ,ןואבָאהרעטסעווש;ורנומ

ךךזןןןנַאלשרץֿפסַאהץגהבוחה

3וססדץרסָאװבקַאםוא

סַארסלָאװענךכסבָאהךצאבכןוםכש
ןז

ו

ןןולםוםרץֿפןןזו
...ץנזןוֿפרענךכאןץרץװןוא.רליז

-
פניברַאןןובייהץננָאבָאהןוא

ןןוֿפָארסץנץֿפלןװַארכמךבזםַאהסקניפ.לןזר'פםסלַא'נַאףצןהענוצ
בַאהן'ץםַאם-עטַאםןבס...דלןונםכס,ןעסַאםםץבעשַאטלס
ץר.םלעֿפככםשץבסַאהןטאסרןזדןערעהוצנַאןןיבץנןונךךא

לץר'בםן'םךםנורנץצנז,סֿפַאברַאֿפאןכאמקוקענקןןווַאטַארץמאמ
יר,רלןוֿפןכא

:

=ענרלמךזזצא-ןןכעטננװדבכלםָאר.ןכוזענעבנַאנרץֿפ

,-סישלחענןואטמורבן'ֿפייאוע'יַאֿפ
ןןנבַאךזטַאהרעטֿפּפלעגןיבמ

סכנךלמךזפכַאהןָאנרַאםףיוא;יזנררכַאקַאװַאןכאןזןוא,מרןןטננם
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=לַאה5ובַארַאֿפךיאלעֿפענןעזםַאט'ס'ראקםַאןעמהןזבֿפיואםלָאיוענ

=ער,םירחוסידטינךיזןענניר,ןעזיירּפּפָאמענזיאזנואייב!רעמ

יזטימךיזטנעֿפ
י!

...עניניימסָאדטימננעדברעֿפךיאןוא;ןבוארבָא
.הָא-וענעמוקעננַאטשרעעיינירןוֿפ,ןוהמקוקַאומסליװרשֿפא
טהענ)לעיֿפוציקַאטךימךיאדםערֿפםירבחעכעילענייט,ךייאטימ

רץיבדטןינמ,ןוהזפעבהעדורירבָאהךיא(וצטירטעלענשטימםהיאוצ
זירבח

ךיזםקוי)צרימ_ןוֿפקעווַא.קעוזַא:(ףיואךיזםיעמוש)קַאםיא

.(סיוואךיזטקורןואריטםוצבַא

!ךיואהענךיא,טרַאזו...!ַאח-ַאח-ַאחז(ךֿפזטֿפַאלעצ)קעם?ש

רעטֿפערטדיטופַאנרעדטב,שוילעוַאקןיאםיזראטהענ,ךיזוצןינרַאטֿפייי)

טימךיז
_!ןבואר(ןינבואר

?ףעירכַארימרַאֿפוכַאהרחיא%סעוטרקןעסטװו!ןיא)ןבואר

,עיַאב(שַאטןוֿפסיורָאסהיאטמהענ)קץםיש

ךיזטָאהרחיא-ט

וןעםעלַאטיטטנעבעדענבַא

'

.ךעלעםקעװידטימןענבזבבערידרחיאטָאהטָא%ןבואר

.ףעירבםעררחיאטָאהָאד;ןבואר,ךיבאקנאדַא:קעמיש

.(בָא)

שןםייהַאבטיטרעװנָאקםַארטבַארמעב,נירבעביבלבןיידע)ןבואר

וֿפםינןוא'דיוכרעוונָאק
ן

,ּפָאקםעדפיטםהענןננַאנוַאמנעװעב)...םייחרעד

,זיַאהןיאםעװקעבטינםתיאזיא'ס
(ךיזירַאֿפ,שיטן'ֿפיואףכירבםעדובכעל

(בָארַאדעונשונתיאמהענםע,ןענַאדקןעטראהםערןוהטסיואטמענ)-רלַאב

י!ןעמענסעלָאזלעוויימרעד

.(םאנןוֿפטמוק)האליהרש

...ןענַארקַאוזזןעבהעװענטינץלַאךָאנךיםןעקךיא%ןבואר

ידןוֿפיעביטעםֿפטלסָאדבָארַא,מֿפרַאװ,מלעֿפיימשןהאליהרש

!רעטעֿפרעד,םנַאּפשענניבארעבאךידטָאהדע:(ןעלסקַא

שָאה!___כין.לַאיצכיװבפשָאףיואןעבַאדקמצדטֿפרַאװ)ןבואר

יעבםהיאבַאהךיאןוא,רהַאֿפקעװַאן'דַאֿפריזנןיאםעּפעססעכביבאךיז

ז..ןענָאזוצסזומ
רעטנואדנַאהרעדטיממרהיֿפןואּפָאקםעדףיואיוכיזה)

זזקוקַאערםסקעבעינ.(עבםָאנרעד
:

רעד,סזַארעצ'ךימםָאהרע

וזכיר?
-
האלפהרש

וםםוקן
..זיַא.יָא:(עבםַאנידםתיאמעינ,וצ
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;פס4`

עםייהעבלעזַאךָאנוצרעד;טניואווענטינןיבךיא:ןבואר

.(יעקוזרז'טזםטזזֿפָאֿפ)בעס
.ליקערניררעטניװַאבהאליתרש

`

יתרש,סָאװטסיירד%לוקמרםָאדךיזןוֿפבָאראטֿפרָאװ)ןבואר

םיואטרָארךָאנןענעילםע!עזולבַאענייזכםיזרארָאנרימבעינ,תאל

זענעשַאווענ
י

!עבצאםינ:(ריקןיאםלצא)?ואלפ-ררש
טמענ)ןבואר

ּפֿפרַאוו,ןעטראװםרָארטביירפ,ריטרעדזיבךָאנותיא

זכרָאדטנעילףעירברעדב(ךיזרַאֿפ,שיטן'ֿפיואקוקַא.
האליהרש4

אןינראםננעדב)
0(עזולב

י.(עלענערקס'פכננדנעלפענקרעֿפ,ךיזףיואףייראםתיאםתעיצ)ןבואר

??ברעךאנףראדםע.(ןעשַאטיוןבאטֿפזז)!םירובדערעדנארָאנ,טָא

--רינשרעדןענעילשאכַאןיא
םהעזצ)

'םיידי''ַאטיזציייהַאןוֿפיבהוא

(זכינזַאןיאםעטֿפיירטירעֿפ
..יוסיכהרעדןיאךיאןיבטצעי,יוזַא.
!םבעלענֿפייאטםָאה!האל-הרש

(םםעֿפךיזםיעובש,טמורברעדףיוארבעהידםֿפעלֿפרעֿפןןבואר

י

!דעםםעוושןוארעדירב.ןםנעצקאןעפנװעגַאטבמ)!םבעלענֿפיוא

טלס)
־־םַאםַא,האןיהרש,ןעםַאװצףיר(?עבללולש123591ַא

!ר

םיורַאליוםןוֿפןיושריסךיזםםיירעדער
ל'
האליהרז

טקוק)
ָארםלָאװעס.וטסביבםסָאװ:(רעםיצסָאדםודא

ועד...זעלעקװָאםַאזבַאלעננולםַאזרעֿפַאןעבאםלָאםַאטנעקענםינ,

!יארוָא-לַאזןיא,ןעניר,

,תאלפתרש,חַארעזםעֿפןוֿפרעופיבזורָאנ!בָאזָאלבןבואר

!פעילרָאנךיאבָארן'רַאקםָא!ןתוזןימיסרעםעֿפןיבםבעילךיאבָאהי

םדםייקטצכרקיניֿפן.
נָאםןערעיזנואוצןעבירקזפרָארזופדע.(ןונצ

!לעד'בםליואווָאםרעוועלערָאדרעבָאבהאלפהרט
ווזלזפַאזַאןיישבָאתךיא...עב(טכפיךיזטםצרקועֿפ)ןבואר

י

יזדיילךיא-רעדניקורעםסעװשעניבזב
י

םינ

זלערייםיייאווַאםרעוועלערָאד!תאלוהרש

רתיאםםלָאזןעמעבענךיואיארװאךידטָאהיזויסָאװכןבואר

ועשזריברעדףיואןעזברענםיזב:

.ןבואר,ניטייזנייאלעיֿפוצןיוש!האל-הרש

םהניב)!סינרעבָאיזדיילךיאןייזןעק'ם;ןבואר
רהבויוצ

עםרינעליווירּפידםינמזד'ּפלךיא(וָאחזר!זטעוב.זפ
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ווטסניבססָאװ!חאלוחרש

ןיכסךבא%ןבואר
-

ייעדנַא'בַא.(רבאהןיכזרחבאןוֿפקעווַאטםחענ)

.זלַאהן'ֿפיואןעדעיןעֿפרַאװךבזלָאז,עדעטברַא'נַא,טדַאדדבאףיואער

.טםערַאבדעדררבאףיואךסַאךבזןעטלַאוו
ךָאדזבא'סזטיבקנבדעבעלרחבאטבנרבדטלעֿפענסע!חאל-חרש

!ךבלריסַאניוזַא

טלעוורעדףיואַאטשבנ-!ןעשזבא'ס!ךבלרבטַאנזבא'סכןבואר

..ןעחערשענסיואןבאטבעלסעןעװץראהסךעשנעטַאבווסרענעשןינק

ןענבונעוועבןבאסיואךבזטסבבןוא
-

=ערנַא'נַא!ןעבעלן'טבטסיודַא,

.ננונעװעבעיברֿפַא,העדשענסיואינַאטלַאװרערעטבדַאינַא,דעבַאער

!ןחעטשדעפךבםטסנַאקורטסַאקענסעּפע
-טסָאקענןיושטָאהסָאװרעדב(וַאקםעדבַארַאםואל)האליהרש

וןערַאדןואןחעטשדעֿפטעוו
כעלבוובדֿפזבאבזהזעהבדטבנטַאהעט!טבנרחבא!ןבואד

בַאחקברוצהעשעבלַאהַאטבטטבנרַאֿפרערבזדיבלךבאןוא-טרבנ

וֿפיבזוצ,ןחעזענרחבאךבא
ן

בריבבןעויענרחבאןענעזםירבחס'דַאקסַא

!טרעהענךבאבַאה,יבזרעטנבחןהענןעטוקענםיואזבארבס,ןעטיבז
-

*ץנקעםבשךלמםַאהטםװםוא?םערַא?רטלברצמרתלאסּפיבנקסָאװ

..וחזעחברטבנטַאהעט(עזייבעװוק)-ּפןעקַארוז

םבנַארַאנבחאלוהדש

ייבזטננערבםיוק.סבנַארַאנעבלעזבררַאנרשֿפאזןבואר

בזןערעוו,עדעדנַאינַאוצלַאֿפווזרעד
י

,ןיבדַאנָאטןבאנולק
;הטלש

כזטביבשהמכחס'ךלםה
.(שבטןוֿפףעברבםעדטםחענ)..!ןעניואברןוֿפשוָאי

שבםיבחַאוןענַארקענוטסַאהףעברבַארַאֿפסַאוו,ַאי!חאליהדש

לבםרעװנַאק

ןוֿפונבנרעבָאזבאסעררַארעד2(סערדַאן'ֿפיואטקוק)ןבואר

%ששורבםעדףיואטסטו).ססהרעי

.(םַאנןוֿפןענבבלקַא)

?זבארעװב(דבחטםוצונזטחענ)האל-הרש

;ענעניבא.ענעניבא!רבס!טוהבועוועטנןהןוֿפ)ַאידַאלַאוו

"?שעמ
םבבַארַאנבד:(ןינבוארבציופשחאל-הדש

*ןרעוןבואהענךבאב(נבובעוועביענערעבדֿפוצ'שבנַאטבם)ןבואר

.(לאזןואפוי).ןענ
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.(רןםסנבֿפקָאטשזיאטראד,ןצֿפאםפיביברבחטולאזןבלמהא)

.(רבחכצרםנןֿפןנ)האלהרש

.(ַאטמיןואאירָארָאװבןיכראןעמוקםע)

וָאסובןיושןענעזיכזבַאירָאלָאוו
?רחבאטניבםןעסעװבהאלנהרש

קעםבש,לאסכאבאשאי
-

וזאטבבבחאלוחרש
ב

.ןיוש

!בברןוםואםלבךיבאזואוַארןיבלַאםבןוזרחבאןואכַאירָאלַאוו
...לעשכַאהרוהטלָאזרןמןוֿפָארצווצסקוק)האל-ררש

?ןבואררבחזבאואװבַאשַאי
ןבואררבחוחאלפחרש

וםחבאטֿפרארררבאו-

בַאזאלז(ן'אשָאי)איראלַאוו
?ד,יוזַאטאלבנןורֿפךבאנבחטענטבנ:(ויחאל-הוש)ַאשַאי

וןבוארורבחןיטבם,טבנםן'ּפןזךיבאךבואףןןרםנן'סץטצןולי

בַאזאל.(רצננעוםשןיאשַאי)ַאירָאלָאוו
זןןזריבלטיבקרַאטשםורבאטזומרחיאפןןיַאידָאיָאװ)האלפהרש

רעבָאםןוטָאהךפאוצןעֿפַארטןןגבווטעמבבַאירָאלַאוו
טלבו

י־־

!ןןובָאחרבסוצסןןלָאזסָאװבהאלפהרש

...סיב'ח'ֿפוַאיוַאלאוו

רחבאאיאןיכבואר,םהבאםבעבלרחיאזַאםביבסרעואשַאי

%סעכלםרבאטאה'
ונוארחבאםֿפערט.ועטעטצעלךר:(רָארןוןפש)חאיכעחרש

כזבוו.טחץז,רָאנםחור,רעבָא-...וטבנ.
י

!סיואָארךבסןעגןזרֿפ

‹וךיזטםץשרהבאבַאירַאלָאװ

!ןץרַאווןמסיורזואךז,יָא,יַא!ןערַאװעבסיורזואיזכַאשַאי
ןיבנרץרַא.(טֿפבזבנרחבאןבאןפאךבוטקוק,רןוטנחצנוצרחבאוצטחמב)

-
!ןעקַאבברןבארחבאטחעםשברַאֿפ;ונתיבד.

!סץקלנ'הועהב(בכרנןןלבבבםש,סָאװךבזטבָאסרבר)האל=הרש
ץטרבזבנַאנראןינקןיכזטבנםלָאזרחבאןןווובַאשַאי
.(םש)חאלוררש

םבןזקרצנַארחבאברַאנטגַאזוטוטהכררַאֿפרחיאססתומ)ַאשַאי
ורָארץט
ןענעזרבעהברזַא,ןעבןןװטסןורנוֿפי.ןיבנבןגנונןּפַאר)האלוהרש
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יזןעבעיניברֿפרכמ
.שמַאפַאלָאמטֿפָאי

יזךיאלעװכַאשַאי
י

זןעזַאלסיורַאטיניקַאט

_
ב(רנַאהןייארחיאן'ַאשַאיןוֿפבָאטמענ,ונזטמענ)ַאידָאלַאוד

ןָאביוה.ַאשַאיזמֿפעלּפענרהיאמנעזטצעי,ָא;ענינאריסבעינ
צ-

.(נימוינֿפטרנץנַאבםלעכייסש)האלוהרש

וזמסעֿפמסלַאהבָאשַאי
!סעקינ'הזעהבהאלכהרש

!סנעז'כאפנעדפיד,טימ,ַאשַאי,סיורַא,ונזַאידַאלָאוו

מיַאֿפ)ַאשַאי
זסעוילידטימקַאבעטֿפערם'האד-הרסוצ,וא

ומסלַאה,ךיא-םינעיבַאידָאלָאוו
!סעקווַאיפידטרםסיורַאונכַאשַאי

טלַאֿפ)ַאידַאלָאזו
(קַאבעקנילס'הַאלוהרשוצןעפילידסימוצ

.

.װדבעהידיוזַאדיזכרהיאסקירדםַאװיזםעקיב'הזעהבהאריהרש

ב-יירד,ייװצ,סנייא-,ַאשַאי,ונַאכַאידָאלָאוו

(קאבןכוונרעדעי,ןמפיליוסיסוצוהיאונזןערַאֿפןרייב)

:ןיאףעירבןימימ,ריהמ-לאזרענעֿפָארעדןופךיזטזפװעב)ןבואר

(ינמת

ן

ַאידָאלָאוו

ַאש8`

טנעז,לוסשַארעֿפַאטהעיצ,קירבןעזייבַאייזףיואםֿפרַאװן-ןבואר

סינוֿפףעירבםעדםיזראטמענ,ךבו
(מרעװנַאק

.

וֿפ-וֿפ;(דבעהידןיאךיזסזַארב)האל-הרש

ן

.(ן'האל-הרטןוֿפבַאךיזןעֿפרַאװ)

ַאשַאי
!ריררַאֿפךיזמקערשעמיווכהאל-הרש

מסלַאהודןוא,רעמסניֿפרעדןיאמרָאדהעמשךיאבןבואר

ָאדייז
ווןהעזענטינמסַאהבהא'ו-הרש

י

יז
י

וןעלַאֿפעבךימןענעז

טקוק)ןבואר
סהיאטוהט'ם,ןַאסופטעיפוי!והיא

(גנאב

רדיװב

!האלפהרש,מרעדנעענ,ךיזמסַאה

ןמסייװודרָאנו...מדָאמשיל,ןבואר,מדָאמשידזהאל-הרש

ַאירָאלַאיי
1

ןעופוו)
(ריהטסַאנןיאבָא,שוק-טֿפולַאדנעהידטימוהיא

.

י

ייזןעוו...סעלַאםעדמווזרעניסלינֿפיילנטונימוצטונימןוֿפרעװךיא

ריממסָאה-עבָארּפַאןעֿפַאמןעלַאֿפענניבארימזיאןעמוקעננ'פרַאןענעז

-הזעהןעבָאהטינןואהזעהןעבָאהןענעזזמרעלקרעטשרע
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יז(רעֿפייםשןעםֿפינלַאטפס)
ך

,ומסנַאז,ןערָאר!סעקיב'הזעה?קַאטןענעז

יזןעבָאה
י

זםרהירענםינ

אסיס)...זָאל,זאלכ(ףעירבםערןיושטזעררעֿפלעוו)ןבואר

!ריסטביירשרַאקםא(לופבןענירעֿפאר

-?סָאװןענעווזרַאקםָאבהאל-הדש
זיארעםָאווקילנַא

ןהעזםםלָאוו..!קַאבעזכירדַאריסיבבםֿפוזענֿפיואטלָאװרע;ָאםינ

.ןעננַאנעננָאריזנזיארעטֿפעיכענַא-ןעלַאֿפעבךיםןענעזייזיוו

...זאל,זָאלכ(ןענָארפוצ,םריסערעטניארעֿפנירנעזער)ןבואר

ָאטשינ!ַאוו:(ץינענןעטֿפיבלַאפיזבדבעהידםיואטהעיצ)האל.הףש

.וכזטצעי)ךיזןעציהעצךעלעדנהוזעשי'הּפהּפלעביווםירענעשןייק

.ףֿפזבאק-נעםאלקרעד(פזער,רעֿפןבַאשאטןוֿפםיזראפםהע:
פארבםעטשטיינק,ףעירכם'נוֿפטֿפיזענםָארקעויאםםהענ)ןבואר

םַאווב(וזםנערֿפ,עםַאףועיםה

טביירשםָאוו(ןזיופ.רבאהןיאיעננבםָאוםתיאטזינװ)האליהרש

!רידרע

זיארעטסעוושןינמזַא:(דנעספב,טרָאןוֿפףיואטהעטש)ןבזאר

זפינךיזרעטָאהרניקדעזנםעוושַאזַאףיואזַא!לעדיבזבלהאווַא

יזווזןעזבוקערעזנואזָא;זפֿפירענ
י

רָאנ,ם'רעטֿפעטדָאזּפשן'רעטנוא
-טרָארזפֿפָאלשןואטרָארםםע.ייויבבןעצנַאגןיאטעמבזיאהריבד

!ןבואר!האל-הרש

ירןיא,רערלעֿפידףייאןעםזכרעיצַאּפשבָאםיבב;ןבואר

ביועהיזנַאמַאזברערטיפַאּפַאּפרעויטסלפ;רעדלעוו
י

ךָאנ
פראה-־

זץֿפענטןלא.רלעֿפןעטיבדוןיא;םנעםייוורעדןוֿפלעםיבָאךיזןעז:

ךיזןעמםםהענ.ונזטשינטסוקקילפם'ַאםַאםןואם'ַאּפַאֿפואוודלַאיו

רבעהיררעטנוא
-

וֿפםרעדיוו:האלוהרש

,לירעסיצָארםםקע'נַאןיאךיזןעטטציזטֿפאנרַאֿפןוא!ןבואר

רעזכםנעֿפםענעֿפָאסיייב
'ןימימןעֿפָארטענךיםטָאהקילנָא(סייאטפוש)-

ןוֿפךיאטלָאויןייזרענילקעלעֿפָארםַאלָאזרעועדי!ףעזיב

ףעירבןיאךייאםלהעצרעדרע-!טםואווענטינסעלַאםעד
ןיאזכרעוו.יבזיזטֿפעלֿפעצ...רָאהעםזיורקענענעדייזטָאההרובדזַא

ענייזיוועֿפַאלַאזַאןעננולשרעֿפןעזיורק
-

טָאיריארעד.םערעטביירשםָאווווז:האלוהרש

ףיואךָאנטָאהרָאקםָאןערעירֿפוצןיבךיא!רַאנ:ןבואר
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!ןוחטענֿפיואטבנךאזעטונַאזַאטלעוודער
--

ףעבדברעדטבנןעוו
ַאנַאקםירעטעֿפםעדףיואןעֿפַאלשעננבחורטֿפַאנענבטניבחךבאטלאוו זרעטסעוושןיבםףיואוטםנַאזםַאיו.חאלוחרש--,עּפ

...עםירבחעטיבווַא,עטידבחערעננויַאעניבםזהאלוחרש
ןיבמ

םענינררַאֿפןַאםברַאדהעטןעוועגלַאםעלאזבא.עטַאס
-!רבדרַאֿפדעשברַאנ-בזןוא!ןבואר

ןןװיואעדעיברֿפ,ןוחטעננָארענעש,דענבדווע-חברכחאלוחרש

ץרַאחשבטבענקַאטבםבןבואר
!טבנךבאםיבורםַאד!חאלוחרש

-טםואויענטבנךיואםעבַאחךבא:(ןענַאלשענרעיצנ)ןבואר
טצעי,רבםהעדו!טבנםעטלחבֿפבוןואיוזַאםרַאדבוטנבריבלעבדע
ַארַאֿפםַאוו,זבאבזרַאנַארַאֿפסַאייןענַאטרעדוצןַאךבסךבאביוח
רעםבצןןיאןבארבםןעֿפַאלשםיבחרעדןבא(עזייב)...היופאחםחב
.טּפַאחענֿפיוא,טעבןבאןענזבזןהעזבזךבאבעלֿפחבדֿפרעדןבאןעדעי
ןעניוַאבדןוא,טהורענםיוא,שבדֿפביבלםַאר,ראהעטעשָאלּפעצטבם

-

ןעֿפַאל
-
םואבזכיוזַאטבנדַאנבטעֿפװםסןעטנציַאטנס)האלמהףש

ועלרעֿפרחבאךבזטנעלֿפיםםולחַארַאֿפםַאררןעםבויטבנרַאנטםנעק
ירעדלבדעדורבַאזַאןעניואבדןעֿפַאטֿפיואםייבבןעצדַאחםינבאןעש

!טבנןעטטלחעצ

.(בארחבאןוֿפךבזטדחעק)ןבואר
(עזייב)

בזבןפָאקםעופָאוַאטזַאי)חאל-הרש
י

ןבאןעםבוורערךבזןעלַאז

וֿפםבבהרעד
ן

דבמ

רבדזבאךַאנרעד!ךבוךבאבַאחטַאהענכןטנעוענֿפייאןןבואר

בָאטעטשרעםַאדבַאהךבאזַאןעוייּפעצוּפקןרערערבַאינַאןעלַאֿפענ
רעטֿפעלשןבבקרבםזבאןעקיהדובדדענבברקדעריבבטםברבטקרעםעב
ןעשנעםןעםםעבןעטשדעםער...פאקןבאןעטוקענֿפיואטבנקנַארענ
!ןעלַאֿפזלַאהןיֿפיואטנעםענבזטָאח

!יַא!יַאביחאלפחדש

טרַאװרעדןוא.וצרעדהטוטםעדטַאחענטבנםָאהבז!ןבואר
דנבכדעסםעװשןעביבדןיֿפיואךבז

'לעצֿפיוזַאטבנרַאנרבדטלחעצדעדףעברברעדבהאלפדרש

!רעֿפבזיוזַאןיושטובבודטםנבבטודלעבֿפבזז
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י

תרץכיזךןאןכבלָאםםאר,האל=חרש,רןוֿפיזןיבךפא;ןבואר
םואךָאנרצרךווטרחןק,רןטםבןֿפםוצםוגפן'ט:םןיפרומפחצםט,בָאםיחצנ)

.ןןוקנעררעֿפטיבוליֿפַארחץאןָאקןוטןוא.(ץרןםשטנסםיווַאטרַארןנא

רץטשרןװבואןָאךכסךיאןַאםרןור!רעטסעוושרץםורַא,רןוכןושןיכס
רהכאףיואריטטביבוו-ןעבןזלרץטםנץֿפםךרָאםאר,זיוהרןןזנוא.לוט

-,ץראהםָאד
=יבזַאלָאםַא-עטַאםרייד...!רןוטםןזװשןינעשןיכס

רעדיוו,טנעכררעֿפםיבלָאםכיבק.רנוקלןוריבא'בַא,ןַאמורץננוירןןגןיד

-,טנַאזרעטעֿפ
יוו,קןלבבואםוצ.ןןוסקַאווסָאװרןןרביקטאהןוא

יַארץּפםץםןובכםשרורםןוּפןזךָאנ.ןזםינחטלס,ןןקרַאטש,ןןןװיוחףיואי

ךיאןיוויוזַא(טםןוֿפטהוטש)ןעטבץם
-

ייזַא,רעטסעוושןיכסזואיוזַא

םיס.וורנןוהענםיורַאלָאםטֿפָאףיואםשרעןןןםקַאיוסָאװןורןזבץלקץר'

-,רלןןֿפן'ֿפיוארעטסעוושןיבמ
ן'רןוםבךהרציברֿפ,רןוגכטבךלרןזד

.טיבקהאלבאםיסםצ'ּפלֿפרצֿפזבוארעבךאךייחלעםצחרץר!טראטס

ּפָאקן'רץבןאןןוביוהֿפיוארכןןהצרךכזןןזבןורֿפרעטסעוושןיבם'בבשוַא
יוזַא-ּפךָאיַא-ןוא(סיואטֿפורןואךיוחרבורןכארבעהצרףיואטפיוה)

ןונגעבררץריװבןןיםוקּפםיבחאםארךָאברער!טיברבןואקרַאטש
־,נוז:ש

וסןכװשרןור.ןןוםוקןונבָארַארעזואנבולצולּפטיבקםכרָא;םעניבאירי

םןונעקנוזרעֿפןעסולבןוארעםיובןיאםוידןכאטבחַאווןוא!רבץקרןזם

רבכקרןזטםןווושרעֿפיבררעד;ליצַאלַאּפ
-

ןיאםיזיוזַאטלןןֿפיבםשסאוו

ןואבעכליוזאםןוקשוש,שיםרןוםשםיורנןוברָאםיוזַאטרער,ןיברַאסכנּפ

וננוצרבוטקוק)טיבחבןמןולרןזֿפןורעירחךאסיואםוזיבןואן'רןויואיד

.(רגןםםבצֿפןכאסיוואןענָאלז

(עשפענכשלַא)

רלמכועצןךרוןיכזןוֿפןעניואכרנכרנעםחצבבָארַאטבנ)האליהרש

לןץבעכרשןונטצברַאבטלָאװרַאקסָאוא,ןבואר.ןיבארעבָאטלַאֿפ
ס(רצפרצ'ח1'2ןינאםימה)

.(ןאםוטשרחבאטקוק,םאקםָארלןןםצבַארחבאוצטרבטור)ןבואר

וצבםכברָאנטלאוורַאקםָאהקבאמברחבאטבירנָא)האל'הרש

.ןצזרהָאװסץּפעלָאזיסןעװןעבעצרס

,האליהרּפ';(תויצולחרחבאטבןןרֿפןואןָא:באררחצאטקוק)ןבואר

;חאל-הרשוןעםוקענוצרירוצרעזכאבוו
זטלָאםער

ּפםֿפַאביבכ,ט'דָאםןור:ןבואר

...םעטקבערןונרעװכ(םהָאנ1ונבָא:וא)האליהרטי
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.ןערוםַאקנרַאק

וןעֿפָאלשענמַאהענןיושמסַאהזןבואר
.מעּפשןעוועגןיושזיאיסעיבהאל-הרש

!זמצעזענמעבן'ֿפיוארירךיזמָאהדע:ןבואר
...ננוירעניימענַאזַאב(ךוזוצווו)האלוהרש

ּפמעוושןיבמטימףערמךיאזףערזםךיא,מסהעז;ןבואר

ור(ןעֿפצרנעבקנַארעבַאןוֿפ)...שרעדבַאעלעסלבַארצםעטהעברעס

!האלוררש,ךיקןיאךָארמסֿפָאלש
י

וזיאסָאװ:(רהיֿפענרָאֿפַאךרודיװ,מםואוועבנוא)האליהרש

רעבעשןיבמ,מרָאריזמרהיפרעֿפרע:(ץועםשסזס)ןבואר
-מינָארומןינקרָאנמָאהרעןוא!רעטסעוושרעמירַא

!ןבואר:האלוהרש

וענרעביאךיואָארמָאה,ָארעד;(רצהזרֿפזויהכוזה)ןבואר

מלַאֿפסָאוועלעניבֿפרעמוזַאיװניניזמֿפיבלןואננויזרעמסעװשַאןעזָאל
.ןעדעיסורַאמלעביװשןואממוז.סַאלֿפוןעּפמָאלןערעיוצ,וצ

-
יוא

ַאןייאסינםעמננילשםַאלֿפןייק,ףיואמיבםעמּפַאחרעיבֿפןינק

צמנערבעננָאמיבםעמָאה,לָאמ'סעלענעילֿפ ;האל-הרש
זסעמסירדרעֿפךיד

רעדניקרעמסעוושינויצזןבואר
-

טבָארעדףעימיוזַאןוא
,סיואמרָאריזמֿפַאלרערנורב

'רַאֿפןעניואירמבַאמרעֿפיזןעוו

!רעטסעוושןיכזרַאֿפמינרָאנמרעמיוזרעןואהפרחענעניבא
ןענעיומענייזןוֿפ,ומסהעזבהאל-הרש

וסָאװ:(קראפס)ןבואר'

רַאֿפסָאװוֿפַאנקךיזטנרָאזרַאקסָאבהאלוהרש
...רעטסעוושןייז

נסייוורערהיאמימדעֿפיזזיארע!סינסיווענ%ןבואר

רעמסייררַאזַאןעניֿפענמיבךיזמעוויס;ןעבָאההזעהירמיבמעווימ
.סונרהעזזיאריס!סונזיארימ(רעצןיתםאטנס)ערה-רצי

!האל-הרש

.(סאנןוֿפםננירקעמ)

(־יצטציטוצֿפוז)האיכ-הרש

בירנעניבווש,סַאזבנַאלמהענ,סרעקןוֿפמרעמיצ,ןמראטמוק)קעםיש

.(ועבנוןיבוונזךרוד

י(וזיייי)

רע?דיןהצזענטסַאהכ(ןַאמןערנערהיֿפמיםַאסימ)האלוהרש
‹ומרעמיצענמָאה
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זקעםיש:ןבואר
...ןייזקנַארקזומרע:האל-הרש

.(רבעהירזֿפֿפערב,קילגנואןייזןיאזפֿפָארםרעֿפ)ןבואר

(עזיוּפ)
.

.קנַארקזיארע!טפזרַאֿפטיָאהרניריװ)האלוהרש

יוזַאַארינאיסקנארקזיארע...קנארקזיארע!ןבואר

(רעםםנעֿפןעטנעֿפעענןיא,ם'םניֿפערע),וצזיארץטםבץֿפםָארןוא!סיבה

.ןונםףןאוכַא(פָאקםעדסיווארעםיבַאטקור)!ןעסיזרדןיאטֿפַאבעלהיקַא

עלעםניוווםֿפַאנַאזַא!לעםיהרעד,טהילנדעבלעמיהרעםנערעטש

!פיזבלעםיהםערטינםֿפרַאװדעֿפ,ןערעטשידףיוארעלעהטזָאלכ
-

ןוֿפעניבא,ןעֿפערזנטינרענודןייקניבהטעוו'ם.ןיבנ.ןיבנ-יסערַאםח

!רעםםנעֿפענעֿפָאירייב.ךעלרָאּפיד

עטרַאינָאןיא,סרטווןוהטעננָא,רעזכזצןעזןוֿפםיזראטסוק)קץםיש

?רעטםבעֿפםאדןעֿפָאָאדזיאםע:(ועבקןהאלענשןעשצטםיזָאבםינ

'(רעטםנעֿפםָאדבידנעֿפָאםרעֿפן'קעםיסוצםואךיזזפרהצק)ןבואר

3םלאקזיאךייא

!ןעֿפָאןייזלָאז:קעםיש

.(רעמסנעֿפםָארקירוצףיזאטראוב)ןבואר

.'בואר,לעסיבַאךיזטקורב(רעטםבצֿפםוצוצטהב-י)קעםיש

.'(רץפךֿפןיא!וומיב!צצנטנ!דםֿפ'ברסרצםצצ)

פיבךיבאזיא'םב(ועםםנעֿפםימבץַאדּפךיואםהיאםֿפַאּפ)ןבואר

זטלַאק

.(ן'נבואווצ)...ןעסַאנץנירעל;(םאנןיאנירנעקוקםיזוט)קעמיש

3טנערֿפענרימרחיאזכָאהסָאװ

!ךיבאזיאטךַאק:האלוהרש

:ב(יעביטןוֿפלעכרַאידןיארנעהיד.סיוארהיאוצךיזטהנירר)קעםיש

...ןעםַאזוצןעֿפַאזעדיבברָאנ,םרַאווטשינטלַאקטשינזיאםעמע

.רעטםנעֿפןוֿפקעווַאזנהענ:האל-הרש

%יםָאוונ(סאבןיאקוקַאטפאחכקעםיש

ןעםעבםייאםרַאיוךייאלעיוךיא!האל-הרש

ףיואטֿפַאנעביזפנםהןענעלֿפיזרַא?קאמןעֿפערךיא:קעםיש

'ןיבאטלעֿפעניוו(ןינבוארוצךיזםינעדי)...לענישןיימ.עררלָאקרעד

ןעֿפָארםענםינןיושםתיאןיאךימזכָאהרחיאזלעניטןיכז:
-

.(לָאזןיאנָאןהאלפהרש
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קברוצםבשרח`ברד!בבס:(ןענטוושרבםשןעצרוקאךַאנ)קעםבש

טָאה'םבווסערֿפָאנ...פעבקירעבלבז;ּפענקןעהיבר'םרוצןעוועגָארןענעז

כזןענעזןעבעברםענםרראךבס
י

...ןעלַאֿפענבָאןרערנַאן'ֿפָאנרעניבא

...קזוחןוֿפםבבּפַאטַאה'םןוא...אטבבּפָאבקןדבאן'פקבסהעזררבא“

!םויהורעסהבאןבאךָאנרבזכזבאםרַאוורָאנ

ףיוא(ענברצפ)קערעםיורנַאטבסלאזןוֿפןפואובמוק)האליהרש

!קעוַאם'םַאדַאםרעד:(רבעהווג_
טבנןָאקרעדךבא:(ןָא::אלוז!פקוקןזבןואוצטחמב)קעםבש

בזרחבאטנַארטןבהואוז

?

ונואםֿפַאנןיבאךבזטעוורחבא;םעבןבאךיבאוצ:חאלּפהרש

!רעטנוזענַאףיוארחבאטהעטש,ןעֿפַאלט'ֿפרוררהיא'רעט

(רעםכעֿפםוצוצקבווצטהצנ‹טבנביולנךבא:(ואויש)קעםבש

,ןעםַאנענברעל

ובאםלוערעדַאשוש!טֿפַאלשעמ,טֿפַאלשעם-

נעֿפבר,טֿפַאםרעֿפןענעזןערָאלבר;םעקערבררעטנוארעטנורַאןיוש

ךבזטעוורלַאבןעֿפרַאנשםָארטבנןעטטרעה,ןעננַאהרעפרעטס

ןוא,עטצעלַא,ןעשנעםבבטרַאּפעֿפַאװַארעטַאעחטם'נוֿפןעטבשםיורַא

.ןעםַאנעלבטשעלַארעבבאןעיבזעצךבזטעװ
-

יוזַאךַאנטנערבםע

טיבךָאנזבאערַאר(םואךסוםרהעק)!ּפטַאלבררעטַאעהטןבאלעה

1ןעמוק”

רעֿפ,יועטםנעֿפם'צבטטצעצנַאנברןענַאטניענזבארעֿפלעװ)ןבואר

ןעםרַאװבָאבזהענךבא:(טוחםערוּפָאקן'ֿפיואםוסח,טֿפּפיפרצּפבצע
-

?ועיפויו=קץםיש

רעטסעוושןיבמב(שבּפםַאקרַאם,רעיואןכאבלאחן'קצזכצש)ןבואר

!רנבקי

...והיסוא:(ןוויאוזזוצצוי)קעםבש

ריבאןענַארטניברַא3טביבלבבוו,ונ:(ו'קעםכשוצ)חאל-הרש

ןעטלַאהוצרעוושזבא'םוקעריד
.ן'חאליחרשוצטיבא)!ךיבאףלעהךבא:(ףיואךבוטםַאח)קעםבש

.ורעםבצןבאםחבאוצןינרַארחבאןענַאוטבבזןואןעקעבבװצןבאקעו!יזןַאטמענ.

.(ענעֿפַא'נַארבטצרטזַאר,סַאנןבאבַא)ןבואר

.(ענעצסענורפי)

ננונעװעבעטרערנואװרעֿפַאט5ַאם,סיורַאלענשטחענ)האלוהרש

.(םעצבביוברטפס

רעפב!ןבוןוֿפרבטברטואל,רחבאךָאנרענשםיורַאםמוק)קעזכבש
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ווהיאטרןורםַאװפ(ןָאֿפָא
וקקררץררעטנואןןןֿפָאלשןיא'ליאו

ךליירויןןזנעלםכב,ןיהםםיראךךזטֿפרַאררהץאבהאל-הרש

...ןעבַאזכר

טורש?די;עבַארפַאטֿפַאםןןבבַאהךֿפיא,רהכאטהןװפקןכםכש

םייאםןי
-ּפנרַאבַאצנרַאבַא-,קצרַארןיםבואםנעילשבץםַאןןזוי

זןהןוזןונםיורַארכםךָאדןעמטַאהםינּפםַאו

...צקןװוַאבקַאטויאןבואר:(םווַאךןזטקוק)האלוהרש

ן'רָאטבואםֿפוו,בָארַאךחטנייפ)ק?ס3ש
רבדרעטנוא,שוט

-םייאםזיברו'ם:(ןוואבַאק
ורחיאטֿפוזןץםץוו:האל-הרש

,ן'בביארףיואםכבוליֿפַאםעביולבךכאבקןזםיש
יסָא“רָאנ-

ןןןםלַאהןובםיברןיבָאךיזםאהרויןעלַאֿפבןיאקןןרשןוֿפןעקןץשנן'םַא

יצ
.

!ןיבאךצאםלַאֿפסָאװבהאל-הרש

םקרץםןובבאהךיאטינךיואםעהעםשרןוֿפךיאבקןזםצש

נזועדי-רץקורשןַארוסרַאֿפךדיווויידןושיעמזַא
י

זעסויי.וולוו

נזרַאֿפןץנכרקּפָארוםןָאביוחךיאזַא
י

'טטצ?בשלא(שיומייק)

וֿפךכאבָאה
ן

רואנןןלֿפ;םֿפַאלענלירמןןולוֿפן'םכם,םֿפאלןינןעשנעמ

יךךסןואבאה,ןןזֿפַאלוצןיברַאםינּפןכאםענקיןןיםץשלָאםאךים

וואןןובןולקםנןןלֿפןןוםָאשןעזרןוֿפלןוװןָארבַאווםוצםהעררץנםוא

רַאֿפןץנךרקַארוםןַאךךאביוחטצעי...קןנלֿפןןןצרַאװשןיבוןןוֿפַאלםיוא
יז
-י

...ןרכמצרטסעכלשרןוֿפ

ינא,ןןוםאושםבורב,רכחםםא:כרןעֿפאםרןןֿפםחפו)האליהרש

!טהצבקובַאבַאבשקםַאילק)דגצרנןםץנ
-ןןיקןירשרןןרךכמםןוטעוו-צםהענשנעםַא-םנַאזבקןוםכש

!םהכאררבאםחץז-לןמעןפשןיאטקוקנהאל-הרש
'רנסםתעמשואנכרזַאלןיגעןּפשםןזדןַאםיבורךיאבק.ןופיש.

ירבחַארץביבמ(צויופןצרוק)!ַא(וָאנצרןָאטפַאפ)--םוגפןעטךםןוא

'טיווםוגפןץםוםןואוָאבצרםתיאזוא,רַאםַאקןענַארקץנםַאה

ךםבינםסָאװ...םַאנןואןץנבַאנןובםיורַאטונרןיזכא!קַארובַא?דיוזעיַאייץיי

סהיא:אהךיאוקַארובַאזָאבַאטךםןהעבוצםיורַאןעשזןא'ם,רהיא

רץטַאהןןיםָאנןובןוא!ץםיורַא.רַא'ם,ָא-ןהןוזןונרעבָא

-
ירןןֿפ

...רימ:ירםםעבילטי

!ןעמוקרןי.ןוידףרַארם?נהאלוהרש

.םכברעלָאז-רעװרעבָאםמוקרןגםָאם?סיבנוךכאנקןוםנש
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.רימןיאןןזּפַאלקנָארץהירֿפריזלָאז,ננולצולּפןעמוקנצרַאי

ןבוארייואערָאררעסיוא!הא'יפהרש
-

רקניפקרןיהַאטעװ

.ןעמוקסינסנייה:

יז:(רימש)קןומיש
י

סיואךיזמָאהןבואר:רחיאמהןזזןורייב

ערָארןואךשוחמביכהךיאןיבסעּפץ.סליןשנןזמענ-
-

ָאךיואזיא

...זשנןזזכרןזצנַאנ

!יכזרַאֿפךיזמקןןרשרהיאוהאלפהרש

`יובחַאסעניבמרַאֿפןעקָארשרעררקהירֿפךימבָאהךיאבקעםיש

וֿפסיורַאריסןןינעזןורייב-,ןזנןזלָאק-לושַא'
ן

ָארבוטשןיא;ןעבַאר

מָאהסַאנןיאסיורַאןינמזיארָאנ,רימרַאֿפןעגָארקןונָארומרעמָאהי

ּפָאהןולןזֿפךימשרןוֿפיזַא,ןץשנןזמןעשיווצמרֿפּפשרעדךלי"!ןז

יןזנניר'חונמחריוזַאמָאהריזןוא.םינּפןיֿפיואןןןסָאנןונסיואםהיאךיז

ָארוסןהָאןואןןןרעירֿפוציוזַא,רימףיואסקוק
ךיממַאהסןזזַא-

..ןןץקָארשןזוג

-
פןירןומניהקץווַאןואןןוזָאלןונמרָארסהיאבָאהךיא

.מרָאמשי
סןןרהיאמניחןןזמץוומימ!מרָאמשפן'רןזמניהשזאכהאל-הרש

כזןןונןוזיברדוןןזנַארןוֿפסיורַא
י

ןקװקנָאד
-

צ

לָאמַאריממָאהרןז.ָאיורחיאמנץקןיקַאסיאבקעמיש

-סהיאמלעֿפןןנרחיאזַאמנַאזןוג

ורחיאסנייסַאשַאירןירָאַאירָאלַאװ:האל-הרש

כז,יסָאוו:קָאמיש
י

?ךיוא

רהיַאטַאהסָאװ...יבוובבװעלהצצרנןרוצךיזמליוֿפ)האל.הרשי

ומרָאמש-ןירןוסניה_ןורפעו

,מץקַאװקןזנןיזבָאהסןובַאשזיוומרןזהןזנבָאהךיא:קפסיש

ןןזהןוזי
ןוא-ַאורק-ַאווקןןזניבןזנרעֿפרַאֿפןרעמיצןערןומשיויװ

ךיזימָאההנבלירתחנרַאֿפרןזמנואשזאןעממננירּפשןעביוא

זזקלַאייורוואזעסלַאהעג
--

ורתיאןואכהאלוהרש

,דריוןוא'ךופיהןןישיזוצןןזנוֿפעבךימבָאהךיאוקןומיש
-

ךימךיאמלָאוומיבַא,מֿפַאנןזנכמֿפכלַאטנסהזיאיססָאװסונךָאנ-

.(םוצמצווב)-ןץריולרןןֿפ

,ןץרניןבָאירןץנןזזןענעװמסןורנוֿפ!בץלפרעסוז:האלוהרש

.מלהיקןונוצסעךיזרהיאמָאהמרָאמש-ן'רןזמניה;ןזסלַאק

יוזַאטשינמרןזר:קיזםיש
-

ירזליואװזיאסוָאמש-ן'רןזמניה
ן
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וֿפןוא,כעווַאטינויךיזטהעיוזטֿפַאנ
ן

יפנעןעמוק,עעםָאשןעטיבווםער

.ערעעל,ענעפעווביֿפש.עטֿפיבל.ךעלעטניוורָאנןענעק
-

ייזםהעז'זב

ןערהעקוקירוצשלָאוועגטינריזבךיזזכָאה'ם...-מינינזמרעה'ם,טשינ

!סדָאטשןיא
וןעכיבלברלעֿפןיֿפיוא:האליהרש

ןעביבלבבקעזביש

-
ַא(ןמייו)%םערהיאטםיבווןענַאויןוֿפ

.ןעלַאֿפענוצרהיאווזךיאןיב,זכרָאסש-ן'רעזכביהזכרָאדםתעמשעבורב

םוטשןואטלַאקטצָא'לבענסיירַאםָאהרעםַאווסָאד
ןעלָאזןעשנעםןעוו

וץפרָאייענניברַארלטךיאטיָאיי'זץסיקועוצקמב?טיווסריכעיולארוס.

וןוהטענםינםעךיאבָאהטאלביוזַאםוההןעניטנַאקרעיֿפם'ניא

ריסטלַאוורעםָאווסָאר-ןוהטענךוילפַאשינרעֿפםניֿפןיאזבלָאווים.

ףיוא(עטונ)-ןריןןֿפ-לייםןואן'רעיואךרוד,זָאבן'ֿפרווןיברו'

ןעסּפָארפעננָא'נַא.ןעלוֿפַאןעניוצענסיירַאךימןעמטלאווןעברָאם
-

וֿפ,זָאבןוֿפןעּפַאקריממלָאווים
דעריבלקןוארָאהידןוֿפ,עבםָאגן

-

!דליבןעשַא

וֿפופרעררדיא!טיזקא-שוחו)האלוהרש
ן

ךיזןעקנירט
-

ץלַאטיבןעדםעזיא-ךיזןענבעה,ךיזןעקנירופפקעזכיש
רעדךיואויאיוזַאןעבעלםָאריוו...ןעבראטשןוֿפדיברךיא!םנייא
ןעטיוטלעיֿפיוו!-רוםַאקירַאקַאםדיופ

..נןערוטַאקירַאקלעיֿפיוזַא-

בבוצעננַאלַא,ןעלֿפַאוזעגיימסיֿפירךיזןעלעוו,ךיזןעבבעהםייבב

ךיזסיברשעצ--ךיםךיאטח?---סיורַאלייסן'םיוארימטעוו

זכרעהרעדןעטלָאוועגיימןידעיואירןוא,לעגרָאנרעסעלייקעגרעדריס

ךיזטלָאווםינּפםָאד;טלעוורעבעיןוֿפטיב.טלעוורעדןוֿפםיב.לוקַא

-סולפןעמיורםענעניבאם'גלאישירעלעיּפש-ֿפידוּפ.ןעברַאֿפםייאריפ
םקַאּפענופונךימבָאהךיא-פדיוטןואןענעל(ףיואטבננופש!

...זןעדייבןעשיווצ

.סַאנפרעוורדיא!האל-הרש

-םייורש:(ןיוצמשן'רעפצאוגאהן'פיםסרהיֿפנ!קעםיש
ןוֿפ

;וצ

ךיזןעציהלעיֿפ

וֿפקעווַאזכהענ:האל-הרש
ן

רעםיוזרעייא.רעסםבעֿפןענעקמנַא
דניוופנווזַא,ןעֿפָאזיא

-
!(םיבזַאןָאבָאךיזטקור)קעטיש

וֿפ
סינּפםָארךיזןעקנוצַאן

ןימיסןיאןהעםשןעביכלבלָאמעלַארעבָאטעווזָאניר,...ןעמירקרעֿפ

ייואךיבאןיב.יוזַאריס'פב.ופהעז-רחיארעטנואסיירבלייסםָאד.םינו
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_חםא:(יבוטםאר,ןעםענרעֿפהבזטסאפ)האליהרש

בדוצרעבאטֿפַאם!טנחאווענןענעזרבםרשַאב!קעטבש
;ינא

ַאןהעםשךיבארַאֿפטֿפערטןוא--יבזטנעֿפע.טיבצַאףיואןענ

ןעניואברוצרָאנטֿפַאזב(רעטנחענוצרחבאוצטחמב)-ןעשנעפ
-

בַאטרעֿפףַאלשרעדהקפדנןכוןוֿפבָאךבזםונעװ)האל-חרש
בברבס

י

!ןעניואברטֿפַאםרעֿפ:קעטבש

ןעֿפַאלשניבאלעװ'ֿפ:האילוחרש

טבנףַאלשןיבקטעבןבאטמענךבטונברנעחעטשבקעטבש
-

3רבעהַארַא'םטחעורחבא:(ונעתצרםהָאאםזינוו)חאל-הרש

עט'חיבולעבברשטַאח,לַאזרעד...טסברַאענםיואךעלטערבבוויוזַא

ןרערענעלקַא,ןעֿפַאקבַאלינַאטבטַא,ןערברַאטַאֿפךבזטעב.ָאטבנזבא

,ךעלבטבווןעשַאװרַאלקשעיועצרַאווש.םניבאץלא-רערעםערנַא

יךבטךבאנעל,רעצעלקבווןערעווםבֿפברורנעהַארַא'םטהעזרחבא

.יףַאלשרערךבםטלַאֿפעביוזַא_-טעבןבא

~~וזַאַארךיבאזבאסָאװ!טנאהז'יַאֿפיהי"םסחי”ק?םש

וץרַאװש

ןעֿפַאםרעיבֿפןוֿפ%טבמאהַאדבעהכרטֿפרַאװרעֿפ)חאלוחרש
יץרַאזושַאטבטנַאטןעצנַאנאןעננַאענענםורַאלַאטַאןבבךבא(טבש)

.טסואװענטבנבַאהןוא,ונבנוטםברענניבא

”רלמיבב.לרקַא'רָאנסלב.ו.?הףהפןה%טיקן'ֿפי'יי''5581)קץםלש

ןיבארבסטלַאֿפלַאסךםַא;ןעֿפערטםיניוזַאךיואךבזןעק

םַארזַא,
!טחענעטזךבזטֿפַאדרבס(קעוצוןכאז-םעזַאםןבארבטזבאםבנּפ

.טבנטהענרעניבק.מייבנ:(רבסםוצוצךבזטרעה)האלוהרש

!טרעה!טרעהכקעטבש
!טבנטהענרעניבקבטװנצרןהנפאךבז)חאל-חרש

ים'יבבטחעטשרחבאלעהיוזַאטנערבּפטַאלבובקעטבש

ךבלטיבריוזַאךיבאחעזךבאןואורבס
-

םהענ-,ןעמוקרעיבזובבןענערבטעװּפטַאלברבחאל-חרש

רעטבצןבאךיבאוצןיברַארַאנ
..(ועטבצןיכזןבאבַאלענשטחמבןואסעפעןַאךבוטנָאטרעו)קעפבש

.(ךָאנרַאטזפי:הבאטקוק)האליהרש

ןבאםחבאטקוקןב,רןװלָאוועראטבםקברוצרלַאבטסוק)קןוסבש
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שיבהבָאהךלאסאוופ(םחךאםּפָאחןואךיוהרמדןכאםהצאטֿפרַאוו,רבאה

!טפיוקָאבנךיא

!רעװלָאװץרַא;(רבאהרצוטןםןברןזטשרַאֿפךיזרודו)האיל-הרש
!םתוארהךאםֿפרַאדסָאװ

םינםתיאךיארהךרםירק.םינייבאסקןורשכטצונןוֿפַאו)קןיזב?ש

ריבבןַא
ןו

טהעזרחיא,ס
--

םסיש.ךיוהןווןרןזריב'דשםתיאךךאבעמ
ןעקעםשביברַאיוזַאםהיאלָאזךךאזַאבןןוקבַארןזנַאטרעה-!םכברע
ןץםעישםיוא,ליימןיא

-
ףיואמֿפַאס)-ןץּפי'לירןןוםערקוצדראבןוא

ןןוםיברֿפיואטיבןןוּפילירטעווםולבםַאר(לייססָארטםצֿפץװוקןםַא
ו

ופרעווילנרעֿפלַאטבָאםָאםןערעװלַאזימכןןֿפןורמלָאםַאןןוקםעןוא
ףיואךךזןןוהעכצםיואןואןץלַאֿפ!ןיבב,רעבא--וטיוט

...ןעמזומדרןוי-וך

.ןץזפיוםןולאטנןוֿפערןזנםיואןיושטָאהרחיא:האלוהרש

.ָאררָאנןענעזםןזןזֿפלָאװ

רכםַאלניװןואטֿפיבליוורָאבָאםהשרחיא%ןויפאבקןזמיש
סלָאװצרןוֿפלךרהָארם'ניאףעךטןפאךלוטקוק)...רבעה?דףיוארומסנעןנ
רחבאוצךוזטרוגויו)...םהורץבטרַארטצלזל'חומהיךאלםםָאר.(רעװ

?ןןוםעכשטרעהצנןיושטאהרחךא(נבולצולּפ
:האל-הרש

וֿפטינויןעוועג'רעבָאזיא'ם-לָאזכןווא
ן

.רכמ
ןיפיואטויבװ)-רןזבָאןןוםבץהַאבןוֿפוןןוםינװןוֿפבקעםיש

װכבןוהָאביוזַאןוֿפ(רהכאןואםחּפאןוֿפםרָא-ןוןשצווז
;האלוהרש

.ןיבב

%ךליןלָאזבקץםןש
ּפןןןֿפיו'דובעםַאזוצךיזםןכוו'ם,ןיבנ:האלפהרש

ןלא:(ןוויאךכוןשע:רָאװלָאװערםערןןןרןןטשכָאטרכבורּפ)קעםוש
(ן'האר-חרשןןוכָאנרץוורָאװָארםערטֿפרַאװרָאֿפ)װסעװק'2טלבךןזיטםלט''ןוז
!יוזַאמָא

םסרופ'ןואןעקורםערןואּפָאקםןזרףעךטםניוברןֿפ)האליתרש
'2ןוחטידהואםלךווםָאװורהךאטוחס:אריב«רבעהוד:יוא

.םוצרעװלָאװןןרןןןטקצרטשןזבםיואן'טצם,ןחעטשיוזַא:בצינ)קמ:יש

.(פאקם'חארוהרשרעביארכמ-םאנןואליוקצרט'ֿפַאֿפןָאםןשסיוארוכורעןעוו.ריט

.(םאנןוֿפקרַאטשןָאטננבלקןזם)

גבבָארענשטהעכןוארנַאהור:ָאטןָאיל,םיוקטרןןטךצרצֿפקעוצש)

.\רנטובןדאךיי
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ע'כננךיא:(ןיכרַאםיברש,רופןפזוצ,וצטֿפיור)האיװהרש

ןיניטנןה,ןכא
,מֿפַאנ

ויכקרַאטשרצוויימנבולקןומ)!וצרץװלָאװןויוםןזד

3זזארץװ(סַאנןוֿפ
'

!ךיילא:(ריטן'רעמנואטהעיצ);ןרָאך

_(רופ!רףילאטכויֿפבג!ַאהַא:האל-הרש

רעדףיוארבָאה:דביובץטלַאה,ןןזֿפיולןוֿפרעימןיברַא::וקן;רָאך

%ןץצעזרימךיאלָאזואווַא:(טסו-ונ
וימָאװ:האל-הרש

!רלַאבלַאֿפךיאכןורָאר

?ןייריסָאוובהא5ופהרש

ודב(ןןזצרַאהןיֿפיואךיזטבמלןואדנַאהםיחאל-הרשספאה)ןורָאך

ומםרעה

זןןוֿפָאלענ

וֿפרהןום:ןורָאר
ן

וֿפיווקערש
ן

םיהאשהושבָאטֿפרַאװ)ןןעֿפיול

ןוֿפםיורַארדמןענעזךסַא-ירעםַאעהמןוֿפםיורַאיוזַאהענךיא(ינייה

רעדןיאןיבורןזלץנשליוו,ןולאןץשיװצךרודךימםיוטשךיא!ריןסַאןוהט
?זזאטעּפש?דיףערט-םיבה-

יאךוַאףלןוווצםורַאבהאלוהרש

,ב%טירעגװזַאטמורברָארןוֿפ:ָארַאספאה)ערָאד

!הןוז

בלַאהןיוש:ןטרןזדנואװרעֿפרצםיבַאןיכאךכוטקוק)האל-הרש

וןעםןוטעװרחיארָאנמהעז!םביבא

;סיוארָאבָארצה!ןןוםןוןימַאךָאנ:ערָאר
לעמשךיא

ַאךיממֿפערמםיוקברימזפֿפַארטןואסירסעיצמשןוקנילֿפעֿפלןוזַא

ןהץנצברןוֿפטינלימשרעטעוו.לימןזצַאֿפַאזַא.יַאמ-רעננוי
-

יוזַא

רזזַאמֿפץרזּפלָאמַא..מעּפש
י

םייאטהצצ)...ותרבחירךיואןןוּפעשמַאז

בָאהןואןןיֿפָארמםעלָאזריממלָאװץגבָאהךיא.(םםויטבמונפהיד
!ךָאנרימ:םיבאלקץרַאהיסמלָאחןמטינ

טמערַאבירצרךיבאףיואיַארוַאךיזמָאהץימ?בהאלוהרש
־

וךיבאטלעטשענפָאןוא

ורןודךיאבָאהךימרן'מניה...רָאנןץזםניהןוֿפ,ןיבנ:ץראר

ןיארימ--!םפ!םםּפו:רָאנ,לוקַאטימטינךיממֿפורןזמ;טרעה

קץמישזיאיזכיזַאןןילַאֿפןונניבא
י-

.(מדניוושרןֿפןואירימןמזןכא־_:יביימַאל:םָאיזןיברַאמקור)קעסיש

ךָאימפיןָאימפךָאימבהאל=הרש
םָאהרהיאיקַאמתמא-
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!טצצןיצנַא:ךרַארזיארע!ָאררָאנזיארעכץרָאר

קןזװַא,ןןנװןיננהאלוהרש
--

.ַאררָארכװןוא

זס?:רנַאבַאֿפָאב,ןןוֿפורטנַאקןןנךךםם?מָאהרןוװבןירָאר

!ספל
-

ךןאקןזרשָאד(רָארץיסמטיןןסב?:רדמךָאנרענב"ןואףיילךיא

...סַאלביוזַאזוארןזטץפשןרעבָאםַאנןיא...םניבםתיא.רַאֿפרלט

.(ריטםיקנןסךשףיואקוקַא:כֿפרַאורכז

וךייאךיבאסקץרשרהךאכהאלוהרש

8ןץֿפרָאװן'בבָארכסףיואיןןובַאהַאשַאיןואַאירַאלאווכןזרָאר

!ןץםערכמטונרעבָאָאר;ָאריזב

.(ךוקןבאבָא)האל=הרש

ןפילבטֿפַאםרצֿפ::וםטמורב,'ועוציבןיאקברוצןואןכהטמענ)ץרָאר

יןָאםץר.ןוֿפװןטָאמַאי
-

קעםֿפשו(רכמםקןזםכשןָאןָאךבוםבָאלש-!ָאקבץי'נזַאנ

וןינרַאןַאקימ.

?ץרָאדכ(רןםבצןעזןוֿפ)קעםכש
.(ןיברַאםהכאויזטחמבןוארוטןדטנצֿפןו)ערָאר

.(בברעלםנצםָאמַאםתעמשןזנןזצסכר)

ן'ֿפיואן'טרץטש,שןידֿפונמעטמטבמךוקןוֿפטמוק)האליהרש

רמוןיבאטֿפורןואלאזןוֿפרבםנדםבץֿפצ,ןןורָאדךָאנםואךבוטקוק,שיט

3ערַאר.(רָאטםבכֿפ

;(ונפןיאםפַארקןואטטרש,רץםבצם'קנןםבשןוֿפםיירַאםֿפייר)ץרַאר

רעטָאהרץװלָאװץרַא(ן'האל-הרש)!וצמֿפַאב?רךיבאםחלאע'בננךיאי
.(טכטןופאפיזבטטצ,שּפטםוצךיזםצעו)!טרָאר

עס)?ןהןחץברהצאםָאהן'נבואר:(שיוּפַאךָאנ)האל.הרש

.(ןןנֿפץםהצנ)?טמוקרעוי(םַאנןוֿפטגבכלק

וכָאברכסזיא'םרעװ!רע!רןנזכאםָאר:(ףיואםגנןרפםי)ןזרָאד
-

ןןןֿפָאלץב

(טרןוםככרָאֿפןוארןןזנירבַארלטרןזבןוֿפָארציוןכאךךזופזפווןכ)ןבואר
.

װעדכיאװרַאֿפךכוםצעו)!ןבואר:ערָאד

םָאהוהבא:(ן'ברָאר.ןפַאנַאקרןזדףיזאםוזיבךצזםצעו)ןבואר
ןעקוקטוא'טלָאװץבטינץקַאטךןז,

3כםָאװבצרַאד

ןןזֿפורץנךיבא:ָאהךיא;ןבואר
-

!ןעוועגרחבאםנזסאר:(לומשןוֿפףיוארןזרכווךיזספאה);ירָאד
,ו.יףיייּפייייייי~=^=,;;3ֿפ;;ה;זבםואװץנטךנרָאבטָאהרחבא%ןבואר
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יבןעֿפורענטבנלָאםנבבקךַאנךבםטַאהרחבא...יַא,יַאפערַאד

םלַאֿפבוו!רעבאךַאזענעשַא(ןאטןענךרעֿפיטךבלהערֿפַאןבאועבצאםהענ)

ּפַאחפַאהוַאה!הבתכב:ןןיאננולצולפךיבאםע

וזכב:רַאזכימ:ןעלַאֿפענניבארבםזבא'םכןבואר

רעםַאט.לָאםַאךָאנ!ַאהּפַאהוַאח;(רעדבווךבזםֿפַארעצ)ערָאד

ןעטנבהןוֿפךָאנרבזבררבאםהענ
ךבאלעוו,ןעםַאנם'יבבךבםזבֿפור-

;עטוקםוצףיואםבנּפןעבעבלךןיאןעזיבווןואןעהעררזבואךיבאוצךבס

=הרבעשבםס"פכןענבדנעוצךסַאךָאנבָאהךבא(קצווצךבוםצעו)!ךבז

ורעבבַארךַאנ!רעבבשַאלֿפַא,הַאל

קבד:ַאכבדנעֿפרַאװ,ךבקןבאבַא)!לברעמץקבלַאהַא%האל-הרש

.(ןינכוארףיואושחםבםפוֿפ

'רעצבםערטעװ,ָאטןנןשע?רַאקםָאןלאץסַאשץטאט!ץרָאר

!ןעמענטבנףוסןיבק
ורעבבןעקנברטטעוורחבא-

ןיצקטנסהקנברםךבא.ןיבנװפָאקן'טבםנביונערקָאש,םלאק)ןבואר

יםַאסיווסםםצנוע).רובשןעוועגןבבךבאןענָאזטבנלַאז'זכ,טבנרעבב

.(ךצוירַאֿפםהבאסקוק,ףעברבס'רסק

וףעברבַאנ(נברנעםע)ןזרַאר

.ן'רַאקסַאןוֿפ:ןבואר

יפהבאוצםֿפיור,רווסןבאןעםבבן'טבזכףיוארבוטםַאח)!ַאהַא%ערָאר

,רעםב'םרשסָאװןםזיבװ.(ףעברבםעדןוחטואהַאםהבאןוֿפרבוד,וצ

!לרַאקםַא

ןבאףעברבםעדשנעי,ףיואלענשךבזטלעטש)ןבואר
טמענ,שאט

!טצעיטבנךַאנפ(םעראעדונברַאֿפןערַאו
:(הענורהבאטוהטםעבווםקנוּפ,ךבוםםברקרעֿפ)ערָאר

י

...יָא-י

!העורטבנךיבאטוהמםע,ןענעבלַאזבאיס:ןבואר

ַארַא'סרעבַאהעדוטבנבקַאטרבםטוהם'ם,טבנעקַאם:ערַאד

ןואקבדםערַאברךַאררבסןענעז-רעֿפעה!טאה'והבארבעהעםיורנ

בורבזבטמענרהבא
"

.םורַאיוזַא

קברםערַאברךבאןענעזרעֿפעה,תובא,חםא:ןבואר

ךיקַאםרבסןעהענרעננבֿפבר.(והבאּפזינוו,םעוטרחבאלעםבבַאףיואסנכוה)

-ַא,וצטבנ

יובמםז'בזו-צםרַאֿפרעבַאטקברררהבא!בקַאם:(טקוק)ערַאד

!ףעברבםעדרעםעב

ועץלַאז(קברוצךבווצםענוהבאםפעלשןוא:ַאבוטםיוטש)ןבואר
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,הַא,סכנקיררךלא.ןענ
!ןןיקיררןןז'לןווו'לָאזךךאןעוו

!רעיבןיוש!סנארטךז:(רוט-ךוקםוצ:ורבעוהשקוקַא)ןורָאר
.וארבא,רעובשַאלֿפעטבּפֿפןזןנֿפיוא'נַאטומןינרו!טסוק)האלפהרש

.(קניפןענבטֿפצררעֿפןצכיצזםערטלמן'נבוארףיואטקוק

ּפםּפװ-ורעובךךאקנירםשךךלֿפןיֿפָאנ!רעצב!רעצבבץרָאר
,ָא.(לכשעלֿפםָארן'חאל-חרשןוֿפטומח)!ךימםואל(ןינבוארןוֿפפוורָאךבזי

!זינא'נַאןווטלַאק

רעמנכווזואלכרץזכץקןיאכהאלוהרש
-

רץבןזצעסיורביבווצ
.רעובךןולשע'יכֿפעבץריורֿפןןנטימטעיּפזרעֿפ,וינא

םעסקנכרם)?רעיבטלַאקםֿפץלש:(ואלבןורופַאןָאטסבב)ןוראך
'רָאּפןיכמזואסָאד.(רעצבםשןרםָארוארנןבאןָאםפונ,סיואנצרכןָאחגךטשי

םע:טקנורם)לוֿפטיבלץסכבַאץרערנַאםָאדןואםןזצנַאנַאםניבא:ןויז
רכמטפיוהךןולשץלֿפעֿפלעזַאךוווצןוֿפ,(זָארגםָאוקעווַא:םינעטמוסיוא

(םאקן'רןובךאדנָאהרןזרטופטהערר)-פאקןךאןץרץװמֿפיבלןָאססר?
,יארוַאטאהרריא

רטרעהןונטובןווינב
?ןאסןו

ךיזןןופָאהץַאלּפירןוכַאןוהםןירַאֿפךשאנירבןוםרַאוובַא:ןבואר

ןןוםָאבעגםיורַאםַאנן'ֿפיוארץנעטן'נךצברא
-

רהץאטָאהםַאיו-!3טרַאװענפָאכקַאטךיםטָאהרהצאבערָאר

-י%םרץהץב.
(רצּפָארנןרןוֿפרצומשעֿפיוהןןֿפולטןנךיברבוצףיואטפיוה)

יזםַאד--

.ךיזטכַאר:ןבואר

ןןזבורּפםעךץאלעיוטָא;(רצמ-רמזםוצבנונעװןפַאטּפָאם)ןורָאר
בַארטסקןוטרעה_-לַאיָארןיֿפיוא

.(ןחענוצ5ָאנ,ןוּפַאבַאקןוֿפףיואךכוופכיוח)ןבואר

כרןץֿפאזָאלךיא;רןןםוכנכֿפוצאלַאזןכא-ָארזפבינלב%ןורַאר
.(לָאזוטאכָא).ןןורןוהרחיאסָאװרוס

צסיורַאהעג:ןיחאליחרשוצפירטןוטםןוֿפטספוצטחצב)ןבואר
וןךהואװבהאליהרש

ב(סו5ןיטופןוטןצטֿפצלַאטומ,זוזנ,םחןןבןןננָאנוא)ןבואר
,ךןקןןיא

...3ךלאףראד%סכט-לָאזםוצטקוק)האלפררש

ןוו,ןצנאבןווקטבנ,ןזנץֿפָארבןזג,רַאזןוֿפןבןטוקַאכַאיּפָאןוֿפרןנןט)

חבןררןוכיכווםערןוֿפףולרצֿפןבארןןֿפַאװשרָאםַארןזקרַאטשלוימאךלוןמזלו

.(ךצרפשמג

!םיורַאהעננ(בנערּפוי)ןבואר

!טיבלוווךיאבהאלוררש
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.:(םםכןזיצװר2מנ±הףיואןץלסקַאןדיס:רַאֿפרהןאםפוטזס)ןבואר

!םיררַא!טררא

ןוֿפ:יורַאךצז:םיכר)הא'ליהרש
י-ָארשרןזךרןוםבבָאןואשכטָאּפש,םתוא

?ןוהמוסםלייוםַאוו,רץזפקַארָאֿפַאטימשנעם,ויז%סעול
זןןזנַאזטינרירךךאליווןבואר

-
רןוס-םיורַאטינוטסכו

םע:ךלא,האל-הרש.(כבןןבבנַאןכאןיברַאסרַאֿפ,ןןזֿפרַאװוהבאףיואךבו

"ןכאפָאקםעדןיבאבַארנ,ךצרנעל,הענ...!טֿפַאבלדרכמקבץש.ךור

ןואסיורַאקיק!טֿפַאנ?דרומקבעש...טלברצהןואןיבאףָאלט,ןץשכק

רענָאשךסַאןזזיאליטדץטשרץזנואןיא!םֿפַאב?ר,זךא?זןעש?חהגוז
,פיבקהַאלבידזיארעֿפעיט,סֿפץקיווץברןזרנַאנוֿפלעפוהרעדזיארץםיברב

ןןורעטש?דטלקתֿפרענץֿפָא.
.תעסונץרּפהאלפהרש,סיררַא!םיזרא-

נזוזכוכנןוק.ךץיֿפןןטניװ'
י

:רַאֿפןולַאןןזפןןוושןןצסָאװךןולןזטנכװפרעםוזיד

,לןןוםוןןטשןמלקרעזנוארעבץאםֿפַאנ
-

'יכזןןיבעװשיברֿפןואקנַארֿפ

ןץרןוייבבבַארַארעמרןוװ;זטםנעשכרןןןסיברןוא,ּפָאקן'רןיביאןרןזרןוי

וֿפררַאנ
ן

ןעּפילכר

.(ךוקןפאבא)ןבואר,סנאיס,םואיםבהאליהרש

ךלא:נַא!?טכנרָאגטרעהרהכא:(לטוןוֿפוכזזבזינווצב)צרַאר
םוצוצךבואהענ.רעבָאהךרֿפןץברַאם-.ןץטארענופיבטצעירוסו

ירץרךרודביוזַאלָאםןזלַאוצארכמיבב;סיואםעלעופש,לַאיָאר
-טֿפַאנ

ן!םעךיאםינדו

!סֿפַאברעדךרודבטֿפשךהָאךבומרעונואוו)ןבואר

.(ןָאץװַאקכשטרעםצבאםהןאוקוק)ץרַאד

.(רעםֿפעװַאןוֿפףינֿפוזבֿפָאנאךןזזכרמהםַאגןוֿפ)

זכןזּפשיוזַאןןוםץזענטינבנַאלןיושןיבךךא%ץראו

!ערַאר.הירֿפךָאנויא'ם.הירֿפךָאנזכא'ם:ןכואר

=ַאםר'לַאבטןזוו'םךיזטֿפַאד.(רןטםנבֿפןכאץיציווַאטקוק)ץראו
.(ןחפנלווו)!טֿפַאנעטונַאןץשבכװרָאנךץזזפץװ'ם...ןענ

!זפבינלבןבואר

1.(ןָאטרןרנואװרָאֿפרָאפבנָאםהבאטקוק,ןהעסשטבמוב)ערַאד

!טרָאֿפָאלשךיבאכןבואר
--,ןץצבַאבןיאמכנב(זפ5יבלטצךנןונןוארבעהנדזפןורּפשרעֿפ)ןורָאד

..שכטםורַאךךזזָאזנָאיוצםורַאלעםךבַאובניואװן`ךץאןיבןָאםןזּפמֿפַאנךָאנ

זכננערבןזננצרַאםעכןיאםהכאךלאםלָאװ-ןןזווןונָאררַאקםָאםלָאװ

!זענַאיֿפַאנךימרעלָאז
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...ןיברַאסעכןלאךלמּפנבערבכןבואר

יאהרלםםביבסרהכא%ךיבאב(טרץרנואװרעֿפ,תועבטל)ץרַאד

.(ןצֿפיירןָאטפיוה)1-ונַא-;ןץּפ

ךךזןץלץװרלמ...טלבףרַאד'מ%טנופהן'רַאֿפרהצאטּפַאח)ןבואר

!ןץצץזרָאנ
3ןעזךז2ץרָאר

ףיזאךכוםצעו.5ָארתואּפוָאו)זןןזצךזטינסליוורהכאכןבואר

.(ָאםַאבַאקדער

'בינהרָאנרלםָאל-3ונ:(עּפָאבַאקרץרףיואךייאךכוםצעו)ןוהָאד

ןעוועגףיואןיב'ֿפןעווטיבןיושקבערןזבךיא!ןץֿפָאלשטונטֿפַאבןינכס

יזהאלּפררשזיאואווזםֿפַאנ;וצנַאנַא

רָאנלעיוךיאלהיקןואץרוקןענעזטֿפץב-רעםוז;ןבואר

לןקנןרפָאדךצזןופבָארָאטֿפרַארו,ףיואךיזטפיוה)!לןקצרםָאר'ןוהטםיוא

.(ןזויפןואםכשב

?רובשםעדזכֿפיולשרןוֿפןךולַאטַאהרחיא:ערָאד
ינעלקעןיבא

רץצרכקן'רערבַאםעד,רָאנ
-

!ןעק'ם.(רובשןןוקנןןורציבןָאםזבהנןנ)

?רעטצמטבץקרתלא%ןבואר

רדלאםָאהןעךלװצןיאב(בָאּפלָאקיװ,ףטושםעוטהכצצצ)צרָאר

טלןוקךוורעֿפךךז
?רובשןןמנַאלַאזַאסץרהכאטֿפרַארסָאװ-

.רןזהַאטז'בוו:ןבואר
-

ןםצדוהבאןוֿפבָאטמענ)
כיורצֿפ,יונש

ךלוןעטטרנכביוזַא.(ףיוא'נוצטרניבןואןןזרָאדןואךיזםורַאםתיאטרָאכ

ש!ןעטַאזוצ
ןעקדבכקרץטםָאװשַאסָאװב;זרָאר

3סָאװבזכיאר

?ןיבאךיבאםעטלַאֿפיװבערָאד

!-ןיבאריסטלַאֿפ'ס%ןבואר
פרצםןירָאֿפכ3מקוקעּפבַאטונלָאמַאןןזדרכמטַאהרחיאבן]רַאר

טניראעכלעװ%םייאךיאהןיזיווטגַאז.(ינעהזזרהלאּפצםןמכייא!דיבהוא

זץהָאלברןידָאןזצרַאווש,ןיאבָאה
פרַארדש,(ןעֿפןזרסןָארןזווטלָאװרגו-!ווצלּפװָאםויצלק)ןבואר

_(ןמכייא!גפוןוֿפרנפהברהנא:ַאכבירצבלפטפיבר)-יזעהָאלברערָאץצ

!ןזהָאלב.(ןמכייאכרןכאףרַאשרחיאטקוק)!ןרהטקוקַא'לעיוךלאטזָאל

.(ןןןנייא:ררהךאטּפיוק;ואוצרחבאוצםלַאֿפ)צעהַאלב
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!ןעטנהסנכטץװרהואזַאזכםואװץנרלַאב:ַאהךךא!ַאה-ַאח-ַאח:ערַאר
רןורורברעדסָאװךיבאןץבָאז;(ןמכייאבררןודןוודהואזפשוק)ןבואר

וֿפףעלרפןיב!ןעקךֿפַא2רכזנטביברש,רערץ'םא
ן

!נץבעווםיוא

יזרביקרעטסץװש,רעבָארימםשוקרהכאבוו...3ובַאזערַאר
:(ךירה,ךוקןוֿפ)האליהרש

3ןזרָאר

םֿפַאלשסָאװרַאֿפ!ןןכֿפַאלשטרַארץזטםיבה:זןץםצברצֿפ)ןבואר

.(שולב:דזרַאהםיסבבַארתסאּפנןלענוש)!?סכנ?ז

ןץלןןװרצמ(ן'נבוַארן!טרַארףַאלשכ(ןיהאל-הרשוצטטרש)ץרָאר

יצבקרהךא.(ינאהן'רַאֿפםהצא!52145,ווצאַאננ!טֿפַאנץצנַאנַאןץצךז?קַאט

...װזזולבנדבַארוםךָארסלןזּפ

יוםקברד,עובקדהואףיואקצװַאדנַאהרחבאטבמל)ןבואר
:

:(ךכווצ

ףעןרבםןזדרצמןץנץ'בלרלַאב~-רנַאהרעיבארלמבייטסָאװ

וםרַאקםָאװפַאבנורעדבואזויןוֿפןוֿפלןזכצבַאךלוטקור);ורַאר
,ַאואנָאקרעדןוֿפףיואךכוטפיוה)!נַאזבטרןזווםעזַא.ךךזטֿפַאד,טהןןז

פָאהךלא,םהץו.(ן'נבוארןַאןערנוברזןֿפרָאבַאוצא,ןהענוצרעטםבצֿפםוצלווו
ן-ןעםענרעֿפרָאנ

:(רובשםןורבַאטרגוב)ןבואר

.(םַאנןבאפיורַאטקוקןוארןחפםבןןֿפםוצבָאטֿפירר)צרָאר

.(רעטסננןֿפםוצןהבנונזלכורי,ףיואךייאךצזטפיוה)ןבואר

כרףיואלצֿפצפַאםכמ,ךבקןוֿפםהכארעטנצהךךזטזּפװןןב)האליןררש

!ןבואר:(רומשץנַאגטֿפוריןןלםקַאןוטיילב

.(וצוהבאוצטהענ,םואלפנשרהצאוצךצזטוהןוק,טרצהרןו)ןבואר

!ןעֿפָאלשץכןיושטסוב,הענ
,רנַאהן'רַאֿפםהבַאּפסהןזנ)...םיורַאטעבןוֿפןכבךלאכהאלּפהרש

ןבואר,םוק.(רצקןלאךצזוצםהצאטהעצצ
י-

-טֿפַאנץבעשַאזַא!בַאזָאלנןבואר

רץררהץםרצמטָאה?ז

ןץבָאיךךזךװןהןוזענטםָאה%םַאגןכאןעוועגטסל:ףעץרברץדךװטלהעצ

י!לעדיבלקרעדעיךָאנ,רעדנךקסנעםַאט?ד,ךָאנךךז

טלבךכסטסלָאװודיװווא,-רכסףיואזפסקוקורבהאליהרש

ןהץזעגסכנ
-
'קרבָאהךלאבטּפָאקרהצאףיוארנַאהןיכזטומיטרהצֿפוןבואר

-רנװרֿפרןויברטןיכס.רניברֿפןיבמ.בעול
...!ָארוטסהעזּפשסָאװַאזּפזהאליהרש

.םנןֿפןכאףעןטטקוקסָאװןץרַארףיוארכַאהרעדטבמןוויכלו)ןבואר
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ןג'בעךלךואליוווהיאםטבמ
-

~!?מסכַאדדוד:(קָארשןוֿפטביוטשרצ)האלוה-ןש

.ָאי%חטךולט52ררצֿפרחבאטקוקןואקירוצלעבכבַאטערט)ןבואר

1םינּפ=הוזערעבָא"םעןיבךיאי

!םסנַאװור!טםבַאווףד;(דבעהנורכמשטּפןוב)הא'כ-הרש

!האליהרש%ןבואר

.(ךוקןכאבָא)האל=הרש

.(רצט-ךכקםוצםינּפן'טצםןחעטשטבמוב)ןבואר

.(רענװםשףיואןץקצטשַאןוֿפןןפַארק:צּפֿפיבלַאךכו,טרעהפַאבןוֿפ)

ןביאר:(רעטםנָאֿפןוא)ערַאד
-

.(טֿפװָאבסָאררחבאוצםואלענשטרחעק)ןבואר

?סרעהרחיא:ץרָאר
י-;זטכעייטֿפַאכםער%ןבואר

סּפַאלקןיארַאוטָארםן'ֿפי*ארָא'בירַאֿפץלשַאםהענר?:ערַאד

.ועקשז'טלמ
...והי-ימוא;(רעםסננןֿפןוֿפםיורַאטקוק,וצטחענ)ןבואר

טֿפָא'לשןואזייהןַאטבהץלץנבָאךיזרו'טָאהטָאבץרַאד
-

בואר
ןענייבץנבָארַארָאנםחלאזיאםַאקרץד!טלבםֿפָא'ֿפישר?בן

.ררץ'רדףיוא'

!סֿפַאלשרע;(ץגכרהצאסָארןיבטבשל:בואןפאךכוטקוק);זרַאר
!ררץ'ררףיואטקוקר?:(תונשקעסזס)ןבואר

ןוהמךַאלַאךילהךלאלערוטָאבעראד
!רחיאסֿפַאל,-

!רחיא:ןבואר

.(ךיוחךכו::ֿפַארץצןוארנַאםסנָאֿפןבאּפָאקטברסיירָאטקץםש)ערַאד

!ַאהַא.(רעטצצן'טצםתארצטםנעֿפןוֿפבָאןָאכנךרּפשץרפב)!ַאח-ַאה-ַאח

?ןוהסץבלץּפַאצאםאהרעךרדןהץזץבטאהרחיא

ןעֿפָאלשָאנזיארע.ָאי:ןבואר

.(עבפםָאםיירָא::הענןואשאטןכאטֿפוז)הובםחרַאב?רָאד

.לץקצטשפרץבלךזַאןץֿפרַאוובַארַאםתואלָאװךיא
פקַאהץגרץביאםתיאזיאםעסָאװםולחן'רַאֿפןץלהָאצץב;ןבואר

ןן'זביםןלאשרָאװןונ
3

גנורקַאךכוטרןהים,רעטםבצסן'כרורעבטמ!רפיורָאטֿפרַאװ);זרָאד

,(רָאוטָארטן'ֿפייא
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םעבץםךרץברץבכאבַארַאֿפלץקכטשרָאב'לךזַא;(סיואטֿפװ)ןבואר
זםולח

רעבטצטםבץֿפװֿפךצובכונערהּפקבָא,ןןלָאֿפבבבָארָאלןםבבַא);ירָאד
.ןוהטץנרקיםצצַארערךווסָאה

נכ?טֿפַאלרהךאזַא,טֿפַאדעניאריַאםחלאךךזטַאהם?:ןבואר

!רָאםֿפץלענםץנרעב'לצזַאךַאדםָאהרהכאלָאז:ןץםיבויצַא
!ַאח-ַאח-ַאח:(וכזצֿפַא'ןצ)צרַאר
!רצבלךז:ןבואר

רכזיהךררעטנואמלעטשבערַאר
-

.(קפסלבדרתואוצסיואטהעכצ)!ליימםער:ןביאר
.(ייומסָאררנַאהַאםכסםהצאט5ַאםרצֿפ)ץרָאר

ןצשוקםכבךיבאךךא'לעיודבַאהןרא:(בסךץזטקור)ןבואר

ךיורטהָאזרתלארעבָא...וצץזםָאבךלאבשםָאשרןזֿפ)ערָאדי

!סנָאטםע
.ָאי:ןבואר

ךלאזבזאטֿפערסןואףייאןייפמקבסחעטשהאל-הרשםערָאד

יד
:

!?ןעבַאטשצבֿפיראהכרֿפיזזַא,צןעֿפַאז
-'

!ררַאבכר,ןרערבזאווךךזטעװץזנןבואר

-װןָאטםיחאל-הרשןוארצועזװ)ן'רָאר
.פַאטשענֿפיזאהךרֿפירזַא

ןוו*זָאזכ;וטשרעםָארהעזךלאזַאםראךלזטֿפַאררוס---!זןענ

--סבָאטםע
וצךךזטצילבט,רעהָארכןוארןהָארנץלַאטרָאװרבןטםננןפןצא)

יזזַא,הָארניוזַאך'צכזוצזבַאהַאבאררזכךלאזבלָאווןיכלַא-סניבגאו

-לכמשיזזַאןואהַארנ
רוטדץטט'ןלאזכראיבבנטלַאהרהןאםזרַאדבַאחַאטנעררעֿפ)ןבואר

ַא!טרָארזכ?טבַאטשרקרבַאןןערזרביינרץֿפולהץרֿפנָאטרקיוסרץוו

רעהָאל:קוששַא;לכרעטםבזיֿפקידצירעטנוא'לענירֿפןוֿפיברץשסךרוטץנ1

;להקקןץצנַאגם'בזֿפךוזטהַארקָאצןהָאהַא!פיישרעוצ'יןואלעםכה

וצסידרַאןץהענדרעֿפצזבַאלנ.”םיירכ,ירעש.ךוזןעשזרוהץצררעֿפ

=טַאּפךילהןוֿפךךזןזיזָאלןואןעגנוי-;ולהיזאװ;רעיבוסלסםץבורבכר

םבץקור;יגץוֿפעליבקץטַאלבכררץבךאןעש
עם,הצק;םנבכלקיםשזַא---

ןעטץבעךזםקירזנבביזטשַאףידאןץביזהי,ץשַאּפףידאןעהצנ.ענכדץק

סָאר,ןץּפַאחרץרסכנ'לָאזגייאןיבק,םהכאןואןָאםלַאהץבןואלץםצה
ערהפןיעןינקןקב'נסכנןוא.'זהַאצןכםיורגםער,טסקקךרכר,םיבקליזֿפ

לָאם'םןעק,ןָאנךבץבטכברָאנךואסֿפָאלשרץםָאםןוא:ערָאד
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-ביוטשן'רַאֿפןענעּפץטונרעטסנץֿפךר
וֿפךייררעדזבךינזךא'ס:ןבואר

ן

פלץטרץסשניבלקרץר!זכרַאטש

וֿפזכֿפיבלךץזטביזהביוםשרץנצר
ן

'ץר;קךרוצטֿפצלטלַאֿפןוא,ררץ'רד

ירַאֿפןערץלכרטךעלץבװֿפכרזַא,ןוברןואהַאלכרערכװטרץװטֿפו'ר

.טיבקשורֿפ
י

ךהעזפשסכנלָאזרציימרעדןעוו:(וןטםנןֿפןכאטשוו);זרָאד

סםםייװֿפֿפוזזכ).ףידאטהעגןבוזץדוווןהצזץגרכסןעסלָאװ-ןָאנעקשכ

!הוא.(רשימםוצ

,ךעֿפַאםןואןץשבעםןעצץז.רעיזםךצבכרעקטנצןכאןואכןבואר

ז:ןעבהָאװרכזנןעֿפלָאװןואזיזהן'ֿפיואםץקַאלוק
דןווסובןץהעזןו
ן

ןכוז

זפהצברעֿפ
~-

י

יפץנוטכמטכנןופךלאסָאװהטרחרלַאפןורש:ָאהךץאבערַאד

קרַאסשרץבָארכמךככטלךװרָאפ;לכטרץטשןואןןיאוצןערחָאֿפ

ףיואךכורהכאטפיוה%ןבואר
-

י-קכרונזרלַאברעבָאטלָאװךךא!ךרוררכמרהָאֿפןואפץרַאד

זצםיקענ

?סָאװרַאֿפ:(רכזוצרנַאהרצוטצםזזםקציד)ןבואר

`.ַארלמזזאסָאװ!עב(דכַאחםיבבבארןוֿפםיורַאךךזטשטברב)ערָאד

לוטרעסשװךלק
ןואלירמםַארףיואטךךרפןעֿפץצרהָאיַא-גָאזםַא-

...2ץכבענ

ףעורבעֿפולהערֿפץֿפלעזַארצמטביברשרַאקםַאכןבואר

”ץנרַאקסָא.(עלץקבםץבןָאםזררַאֿפַאםצם,שיהבבנ)8רַאקסַאבערַאד י

ןיכזטשךנלָאזרעואוו;ונדביכםָארזכבץֿפ

!

%טבַאזָא'ברהץאטַאהסָאװ:(ן2צלַאהָאגגיּפא,טצךצרָאנֿפיולא)ןבואר

לךזםדץםבכישךםךךהןיבמןץֿפַאמקץווַאטעװרתואזַא.(רהצאוצוצוטהכצצ)

.םעךלאלָאז-ררזץבַאטנעזרהךאזַאןעבָאזךואלעיו.רנַאהרעד::לזב

'רעֿפ)כעכלךצאבַאהךךאלצװןצנָאזטונםעלעיוךוא,ןרדבזװינַאז

.(זלַאהרהכאםורטרפצה;ונפוטכָאלֿפ

.(רשפתמלכםכבַאפָאק:ץדןָאדעצרֿפוצטֿפרַאװרצֿפ)ערָאר

.צפַארכסםעטבעקךךלךריןץביואכרןכארכזנטקוק:ןבואר

ליבוי...:עכלםכבךצאבָאהךותזַאמבָאזןואןץכיראכרןכארכמטקיק

צטלבךצארעטךצ,קרַאםשגצבךכא

יטרץט?'צרהךאב(עמוששערצֿפַאוושַאםכמ)ץרַאד

22%'רהכאטלהכֿפ,..ַא`,װדכלצךלא!ַאהַא:ןביאר
נַאי--י
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'םלביכץקםוזבןוביבסןיאךךזבךזטַאהןעניוצרעךךםיכַאהןזלןזטדָאטשסָאר

וז,ןןכסָאבענניכרַאי
ן

זלַאהפרןוביבװַאםורַאןָאבייבטינפֿפיבליוזַאךךזןןולויז

ידוןואלוֿפיװטריּפשרהכא.(ולופהרהזא==רַאםברַאצרזעװרןזנטבָאװןמ)

וֿפןץצלעזבשץצםיבלָאזץרַאה;כַארירכ--2ןענעזיכזםרָאה
ן

ןןויורֿפַא

_טסורבן'ֿפייאןיבמשןןיֿפַאלֿפןץםיברבַאןץכבַאהָאבָאריסךזטָאהקילפ.
!טרֿפּפשרתלא.(דלכװ,ךבווצרתסאבןדנננקכרד,טמורבןעזרָא'טריבםֿפַאּפ)

!קרַאטשטנעזרחיא:(ןןורהןֿפןוֿפדעצמ)ערָאר

זרןגםיצךיאןוא:ןבואר

טרעטכצרהכא:ץרָאד

«םומורןיאןןונורעצרכמזכאיבלבסָאוזַארהצא::םיולנבןבואר

רהכא!ָאה-ַאה-װכםורבןיבמףיואןץכירעצזכאןיבמשרןנרזַא;לןוקי

ןכאןןןרכרצֿפךיא,ךיבארעטנואהכלבךךארנוקסךוהַא?קַאסטנעז

װ.שַא

רעקרַאטשטנעזרהךא:(ןשוש)ערַאר
-

.(םורַאםסָאֿפםהבאטבהצב)

וֿפבָאךכוופוסבוי.
ן

...ריט

ופצךךאלָאז%ןבואר

ןרןוגכהור...טר-ַא-ַאװ:(ןןביוצןונ,כָא:בונםתואטוָאי)ערַאר

טינזרןונןהוד

!בכהורץנַאנןיבךוא,בןהורןובךיא:ןבואר

:בלבםע::בעורחיאבןורַאיו

ץנַאנןיבךלא,נלהורןכבךיאבטװָאםכצובכוורןונ,לוספי)ןב\אד

ןןולהעצרערםעפןזךיבאךץאלןןװטָאכןיהודי
-

ךךאלָאזםַאווןוֿפ,

...ןָאטלנרָאנ?תאםרעחץבסָאװ,ךַאז?טצװַאםעפ??ןעלהעצרעדךיבא

וֿפזבםרָאיװנץצֿפוֿפ!לוסרעטשןיכסןוֿפןןולהעצרעררָאנךיבאלץווךיא'
ן

זכךנרהצאמ'לַאזןץרורררַאב-;ילעמדץטשןךךלקַא%םיברוָאיַא,ןץנַאד

ךרו;יֿפ--ןיֿפ%טבָאזןכנרןוהכרֿפםערתואטָאהסָאװרהואףידא

וֿפטעוורעזַאמנךוםורואסיואיוזַאםעךךזןזחכסקירד.
ן

יוזַאטרָאר

;ולַא)רןהןוזןזבטינלָאמיסךָאנטַאהרהדא*3רַאקםַאןץםוקוקךרוצךככ

טָאהרןז,רעדלעפןבאןוארןובמרץנןךא:ןירםוצרןכןיֿפלץווןצםולב:

וזןן'םקַאװטקרעמןובזבוא-!נבַאבןץטרןוּפםולעבםואןןזמךורבַאזַאךַאר
ן

ףיואטיירןואןעשןואסיררג,רןוםוזןןורןיי,ןןיזכולבןר,ןןוטרַארםידא.

פרןופלעשבן'םסכרָאןןז9ַאֿפצגַאלעםךהןץיברֿפןר'ץסבוא,ררעעבורב.

ךזוצךצזןץבייבניבאטינךךזסבוג
ך

...ציןיפךלוריטךזכןץרהץרבָאןיא

ןכאןז.םס'פוורהכא-ןוביבסרעטסעוושכרןוא.(םַאהןואןיוצמשםשגו
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וֿפרעבןיש
ן

רץֿפעהןוארעטקוטעב,ןץנייאעצרַאװשערץבןןֿפַאךיבא
-

ךיבא(:געללעפסָאנןיבמבטהעזרתלא.(ּפָאקרחבאףיואצבמָאנןמזטבש)

!ּפַאקז'ֿפייא

.(:ָארַאךַאװזםיךבבטזָאל)רָאך

'םבםורַארחבאםיבצנ)!בָארַאר`סנםעךלפםזַאורהךא%ןבואר

רחפהברר)!ךיוהרהכאסבץ?טָא'.(ףייאךייחרחבאםכייחןוא;וילאמרצו
רחבא.(וצצכרםךם:בובערֿפיוארַאֿפטצכרק,פכרַאלָאז:ןֿפולטץרחבאטב:

!רָאיֿפץה!רץֿפןהרץזכרַאֿפרןזֿפָאהםבָאז

י-ֿפילאןוֿפטןטֿפָארקטבגי.ןָאקַאבןיֿפיראםַאלנרחבאטרַאֿפפָאקוצר);זרָאך

.(לןרנבװש-פָאקןואנכובןר

,םוקויכבופםוצּפָאקן'טצם,ץיכַאכַאקרכפרףיוארתואטבמל)ןבואר

רחבאףיואןןכיוכןברָאבסארחצ:,בפַאבַאקרָארףיוארחבאוצטעבװךלַאוזז::כ'בי

ירצ.טֿפַאשכץריבל;ואחכונןוֿפטכןרָאנֿפילאוצאס'גםו:ינפםָאר,נברבָאוםךו)וו

.\בצקב:ןיסַארפםץנךסֿפץםבחָא:ברָארוצרחב:ץךָאךבוםחעצזןואטקוק

םוצטֿפכזצגןי=כמןבוארפָאקן'טצסערָאד)
.(םוקנלנוּפ

ךסוןוֿפרץםַאי:ַארצךבצריכלוזעװרב:ַאטֿפברץבםואךבוטקור)קץםןש

,ואעצןןלּפםיבבוארןואםֿפוךָא::ָארָארןהעווצסייאונחבא::םוקםג].רץםצצ

יוצטבָאָא:ןןטםירצםערטקוק.ןהעטטירוהטרצוןָאכצבםכסל:דע.לצֿפָארּפ

וענןמז::גניטרקזֿפװֿפָאלםכב,ָאּפָאבַאקרבדףיואןָארָאר;ואן'נכוארןָאםיעבוט

'ובצחןרוצבןץםָאווצטמַאלקרַא,קורדסיואןןכךרכֿפַאלטיקןענצדצקןריכַאטֿפכז

(םייאדבָארצנשךַאוושטֿפור,ןןזצרָאחן'ֿפיואצֿפןלֿפ

.

ףערוטַאקירַאק
:ַאזככָא'וןָאטפיוהבנַאהרָאֿפרעד)

.(ןץלַאֿפ

33%”

?ו
!

%

עשיאייטראּפמוא
רעטעכראעשיריא
.לושרטיזכ/

/

םראווינ
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