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ה	ט זי� זייער גיש�ארט או� ה	ט ) למלכות
. לטגיז	גט עס איז �וודאי י	 ד	 אוי� דער ווע

ווַ�טער אי� דער מד�ר , ה	ט ער אי� גיז	גט
ער איז איי� , גיפינט זי� ד	רט מַ�� �רודער

ממ נה אי�ער אלע ווינט� או� זיי לויפ� אויס ג	ר 
איז ער גיגאנגע� . ט	מער ווייס� זיי. די וועלט

ה	ט ער ווידער גיפונע� . !מה ו!מה שני� זוכ�
� ה	ט אוי� או. ל''איי� גרויס� מענטש כנ

גיטר	ג� איי� גרויס� �וי� או� ה	ט אי� אוי� 
ה	ט ער אי� אוי� גיענפערט די . ל''גיפרעגט כנ

ה	ט אי� דער מענטש אוי� מדחה . גאנצע מעשה
גיווע� או� דער שני למלכות ה	ט אי� זייער 

ה	ט ער אי� גיז	גט ער וועט אי� צו . גי�עט�
וועג� צונויפרופ� לי� ט	� או� וועט פו� זַ�נעט

ה	ט ער זיי . אלע ווינט� או� וועט זיי פרעג�
ה	ט ער אלע . זענע� גיקומע� אלע ווינט�, גירופ�

ה	�� זיי קיינער ניט געוו סט פו� דע� , גיפרעגט
ה	ט ער אי� גיז	גט . �ארג מיט דע� של	ס

זעסטו אז מע� ) דער מענטש צו� שני למלכות(
ה	ט . יט דערציילטה	ט דיר איי� נארישקי

	נגיהוי�� דער שני למלכות זייער צו וויינע� או� 
. אי� ווייס עס איז �וודאי י	 ד	, ה	ט גיז	גט

דערווַ�ל ה	ט ער גיזע� אז עס איז 	נגיקומע� 
ה	ט זי� דער ממ נה אוי� אי� . נ	� איי� ווינט

וו	ס ה	סטו זי� אזוי פארש�עטיקט . גי�ייזערט
אי� ה	� ד	� גוזר גיווע� אז עס ז	ל� , ע�צו קומ

פאר וו	ס �יסטו ניט גיקומע� . קומע� אלע ווינט�
אי� ה	� מי� , ה	ט ער אי� גיענפערט. מיט זיי

פארזאמט מחמת אי� ה	� �אדארפט 	�טר	ג� 
א �ת מל� צו איי� גילדענע� �ארג מיט איי� 

ערפרייט ה	ט ער זי� זייער ד. �ערלינע� של	ס
היינו דער שני למלכות ה	ט זי� זייער (

דערפרייט וו	ס ער ה	ט שוי� זוכה גיווע� צו 
ה	ט גיפרעגט דער ) הער� ד	ס וו	ס ער וויל

וו	ס איז , ממ נה אי�ער ווינט� דע� ווינט
ד	רט� איז , ה	ט ער אי� גיז	גט. ד	רט� טַ�ער
מ נה ה	ט זי� 	נגירופ� דער מ. אלדינג טַ�ער

, אי�ער ווינט� או� ה	ט גיז	גט צו� שני למלכות
�אשער אזוי איי� לאנגע צַ�ט וו	ס דו זוכסט זי 
או� וויפיל יגיעות דו ה	סט גיהאט �כ� ט	מער 

על !� . וועסטו הַ�נט ה	�� א מניעה מחמת געלט
וועל אי� דיר גע�� א !לי אז ווע� דו וועסט 

-ו פו� ד	רט ארויסארַ�נט	� די האנט וועסט

או� ה	ט געהייס� דע� ווינט אז ער . נעמע� געלט
איז געקומע� דער . ז	ל אי� טר	ג� אהי�

ווינט או� ה	ט אי� אהינגיטר	ג� או� שט	רמ
זענע� ד	רט . ה	ט אי� גי�ראכט צו� טויער

גישטאנע� חיילות או� ה	�� אי� ניט גיל	זט אי� 
��נגיט	� די האנט אי� ה	ט ער ארַ�. שט	ט ארַ

דער !לי או� ה	ט ארויסגינומע� געלט או� ה	ט 
זיי משחר גיווע� או� איז ארַ�� גיגאנגע� אי� 

��עס איז גיווע� איי� שיינע שט	ט . שט	ט ארַ
או� ער איז גיגאנגע� צו איי� גביר או� ה	ט זי� 

וו	רי� מע� �אדאר� זי� , 	נגידונגע� קעסט
וו	רי� מע� מוז זע� מיט , ד	רט� פארזאמע�

או� ווי . חכמה או� שכל מע� ז	ל זי ארויסנעמע�
אזוי ער ה	ט זי ארויסגינומע� ה	ט ער נישט 

, צו� סו� ה	ט ער זי ארויסגינומע�. דערציילט
  .אמ� סלה

■  

 

זייער איי� גרויס� מענטש וו	ס די גרויס איז 
או� ה	ט גיטר	ג� א . גיווע� ניט מענטשלע�

וו	ס אי� יישוב גיפינט זי� ניט אזוי , גרויס� �וי�
או� דער מענטש ה	ט אי� , איי� גרויסער �וי�

, ה	ט ער אי� גיענפערט. יסטוווער �, גיפרעגט
ה	ט זי� דער גרויסער . אי� �י� איי� מענטש
אי� �י� , או� ה	ט גיז	גט, מענטש פארוו נדערט

ה	� , שוי� אזוי איי� לאנגע צַ�ט אי� דער מד�ר
ה	ט . אי� קיי� מ	ל ד	 ניט גיזע� קיי� מענטש

או� אז . ל''ער אי� דערציילט די גאנצע מעשה כנ
 זוכט א גילדענע� �ארג או� א �ערלינע� ער

עס איז �וודאי , ה	ט ער אי� גיענפערט. של	ס
ניט פארהאנדי� או� ה	ט אי� מדחה גיווע� או� 

מע� ה	ט אי� אַ�נגערעט , ה	ט אי� גיז	גט
וו	רי� עס גיפינט זי� �וודאי , איי� נארישקייט

היינו (ה	ט ער זייער 	נגיהוי�� צו וויינע� . ניט
דער שני למלכות ה	ט זייער גיוויינט או� ה	ט 

עס מוז זי� , עס גיפינט זי� �וודאי י	) גיז	גט
או� ער ה	ט אי� מדחה גיווע� . ערגע) גיפינע�

היינו דער ווילדער מענטש ה	ט אי� מדחה (
מע� ה	ט דיר איי� ) גיווע� או� ה	ט אי� גיז	גט

ער שני ד(או� ער . נארישקייט אַ�נגערעט
-עס איז �וודאי פאר, ה	ט גיז	גט) למלכות

-ה	ט דער ווילדער מענטש גי. האנדי� ערגע)

נ	� מַ�� דעה נ	� איז ד	ס איי� , ז	גט
�כ� אי� , נ	ר ווַ�ל דו ש�ארסט זי�, נארישקייט

וועל אי� דיר , �י� איי� ממ נה אי�ער אלע חיות
זיי . אלע חיותאו� וועל צונויפרופ� , צו לי� ט	�

ט	מער וועט וויס� , לויפ� אויס ג	ר די וועלט
איינע פו� זיי פו� דע� �ארג מיט דע� שלאס 

ה	ט ער צונויפגירופ� אלע חיות פו� קליי� . ל''הנ
ה	�� זיי אלע . �יז גרויס או� ה	ט זיי געפרעגט

ה	ט ער אי� . זיי ה	(� ניט גיזע�, גיענפערט
 ה	ט דיר איי� נארישקייט זעסטו מע�, גיז	גט

קער זי� , אז דו ווילסט מי� פ	לג�. אַ�נגירעט
דער . וו	רי� דו וועסט �וודאי ניט גיפינע�, או�

ה	ט דער . שני למלכות ה	ט זי� זייער גיש�ארט
אי� ה	� איי� , ווילדער מענטש אי� גיז	גט

או� ער איז א ממ נה , �רודער אי� דער מד�ר
מחמת זיי ,  עופות ט	מער ווייס� זייאי�ער אלע

ט	מער ה	�� זיי . פליע� הוי� אי� דע� אויר
ז	לסט גיי� צו . גיזע� דע� �ארג מיט דע� של	ס

איז . אי� או� אי� ז	ג� אז אי� ה	� די� גישיקט
ה	ט ער . ער גיגאנגע� !מה ו!מה שני� אי� זוכ�

. ל''כנווידער גיפונע� זייער איי� גרויס� מענטש 
או� ה	ט אוי� גיטר	ג� איי� גרויס� �וי� או� 

ה	ט . ה	ט אוי� אזוי גיפרעגט ווי דער ערשטער
או� אז דער , ער אי� גיענפערט די גאנצע מעשה
או� ער ה	ט . �רודער ה	ט אי� גישיקט צו אי�

�אשר עס גיפינט זי� , אי� אוי� מדחה גיווע�
 אוי� זייער או� דער שני למלכות ה	ט אי�, ניט

ה	ט ער אי� . עס איז �וודאי י	, מפציר גיווע�
, אי� �י� איי� ממ נה אי�ער אלע עופות, גיז	גט

ה	ט ער . וועל אי� זיי רופ� ט	מער ווייס� זיי
צונויפגירופ� אלע עופות או� ה	ט זיי גיפרעגט 

זיי , ה	�� זיי אי� גיענפערט. פו� קליי� �יז גרויס
ה	ט .  פו� דע� �ארג מיט דע� של	סווייס� ניט

זעסטו עס איז �וודאי ניט ד	 , ער אי� גיז	גט
אז דו ווילסט מי� פ	לג� קער . אוי� דער וועלט

דער שני (או� ער . די� או� וו	רי� עס איז ניט ד	



 

1
6
 

D
i m

a
is
e
s
 

ת
שיו

מע
די 

  

. � איי� קוואל גיי�ה	ט ער גיזע. אהי� גיגאנגע�
. או� די מראה פו� דע� קוואל איז גיווע� רויט

��ה	ט ער . או� דער ריח איז גיווע� פו� ווַ
ד	ס איז , ה	סטו גיזע�, גיפרעגט דע� משרת

או� די ) קער צו זַ�� אי� אי� וואסער(איי� קוואל 
או� . או� דער ריח איז פו� ווַ��. מראה איז רויט

	ט ע�עס פארזוכט פו� דע� איז גיגאנגע� או� ה
איז ער *י!� אנידער גיפאל� או� ה	ט . קוואל

זענע� גיגאנגע� . גישל	פ� !מה שני� זי�ציג י	ר
א סא� היילות מיט די או�אזי� וו	ס גייע� זיי 

או� דער משרת ה	ט זי� �אהאלט� פאר די . נ	�
נ	כדע� איז גיגאנגע� איי� קארעטע או� . חיילות

-ה	ט זי זי� גי. ט איז גיזעס� די �ת מל�ד	ר

או� . או� איז אר	�גיגאנגע�. שטעלט לע�י� אי�
או� ה	ט אי� . ה	ט זי� גיזעצט לע�י� אי�

ער . או� ה	ט אי� זייער דערוועקט. דערקענט
ה	ט זי . ה	ט זי� 	�ער ניט געקענט דערוועק�

 פיל �אשער אזוי. 	נגיהוי�� צו קל	ג� אוי� אי�
אזוי פיל י	ר� וו	ס דו , יגיעות או� טרחות

מוטשעסט די� ה	רעוועסט אזוי לאנג !די אז דו 
ז	לסט מי� ארויסנמע� או� פו� איי� ט	ג וועג� 
, וו	ס דו ה	סט גיק	נט מי� ארויסנעמע�

או� זי ה	ט זייער . ה	סטו ג	ר 	נגאוו	ר�
 גרויס עס איז איי�, זי ה	ט גיז	גט. גיוויינט

אזוי איי� לאנגע . רחמנות אוי� דיר או� אוי� מיר
. צַ�ט וו	ס אי� �י� ד	 או� ק	� ניט ארויס

דערנ	� ה	ט זי גינומע� איי� פאטשיילע פו� דע� 
או� ה	ט אוי� איר 	נגישרי�� מיט אירע . ק	�

טרער� או� ה	ט אנידערגילייגט לע�י� אי� או� 
ט זי� ארַ�נגיזעצט איז אויפגישטאנע� או� ה	

. או� איז אוועק גיפאר�. אי� דער קארעטע
דערנ	� ה	ט ער זי� אויפגיחא�ט או� ה	ט 

. וו  �י� אי� אי� דער וועלט, גיפרעגט דע� משרת
או� . ה	ט ער אי� דערציילט די גאנצע מעשה

או� אז . אזוי א סא� חיילות זענע� דור� גיגאנגע�
או� אז זי ה	ט . טעעס איז ד	 גיווע� די קארע

או� זי ה	ט גישריג� עס איז . גיוויינט אי�ער אי�
. איי� גרויס רחמנות אוי� דיר או� אוי� מיר

ה	ט ער , דערווַ�ל ה	ט ער איי� �ליק גיט	�
ה	ט ער . דערזע� די פאטשיילע ליג� לע�י� אי�

ה	ט ער אי� . געפרעגט פו� וואנע� איז ד	ס
ס אי�ערגעל	זט או� ה	ט זי ה	ט ע. גיענפערט

ה	ט ער . אוי� איר 	נגישרי�� מיט אירע טרער�
גענומע� די פאטשיילע או� ה	ט זי אויפגיהוי�� 

ה	ט ער 	נגעהוי�� צו זע� די . אקעג� דער זו�
ה	ט ער אי�ערגילייענט וו	ס ד	רט . אותיות

. ל''איר קל	ג� או� איר גישריי כנ, איז גישטאנע�
אז הַ�נט איז ) 	רט איז גישטאנע� גישרו��ד(או� 

וו	ס אוי�� איז (זי שוי� ניט אי� דע� של	ס 
נ	ר ער ז	ל זוכ� איי� ג	לדינע� ) גישטאנע�

ד	רט וועסטו . �ארג מיט איי� �ערלינע� של	ס
ה	ט ער אי�ערגיל	זט דע� משרת . מי� גיפינע�

� איז או. או� איז שוי� אליי� גיגאנגע� זי זוכ�
ה	ט ער . גיגאנגע� או� ה	ט זי גיזוכט !מה שני�

אז אי� יישוב גיפינט זי� , זי� מיישב גיווע�
�וודאי ניט קיי� ג	לדינער �ארג או� איי� 

וו	רי� ער איז גיווע� געניט אי� . �ערלינער של	ס
על !� וועל אי� גיי� אי� מד�ריות . לאנדקארט
ע� אי� מד�ריות זי איז ער גיגאנג. ד	רט� זוכ�

דערנ	� ה	ט ער דערזע� . זוכ� !מה ו!מה שני�

-איז זי אויפ. ה	ט זי אי� דערקענט. ווינקעלע

גישטאנע� פו� דער שטול או� איז צו אי� 
אנגע� או� ה	ט אי� 	נגערירט או� ה	ט אי� גיג

, ה	ט ער איר גיענפערט. ק	נסטו מי�, גיפרעגט
דו �יסט די �ת מל� וו	ס איז , אי� קע� די�, י	

ווי , ה	ט ער זי גיפרעגט. פארפאלי� גיוו	ר�
ווַ�ל , ה	ט זי אי� גיענפערט. קומסטו אהער

ס דע� טאטי� ה	ט זי� אי� ארויסגיחא�ט ד	
) היינו אז דער ניט גוטער ז	ל די� נעמע�(וו	רט 

ה	ט . או� ד	 איז ד	ס 	רט וו	ס איז ניט גוט
ער איר דערציילט אז איר פ	טער איז זי� זייער 

או� . או� ער זוכט זי !מה ו!מה שני�. מצער
ווי אזוי קע� אי� די� , ה	ט זי גיפרעגט

 ק	נסט דו, ה	ט זי אי� גיענפערט. ארויסנעמע�
סיידי� אז דו ז	לסט דיר , מי� ניט ארויסנעמע�

אויסקלוי�� איי� 	רט או� ז	לסט ד	רט זיצ� 
או� א גאנ) י	ר ז	לסטו �ענקע� נ	� . איי� י	ר

ז	לסטו מי� ארויסנעמע� או� ווע� דו . מיר
וועסט ה	�י� צַ�ט ז	לסטו ראק �ענקע� או� 

או� . ו נעמע�וועלי� או� ה	פי� מי� ארויס צ
או� אי� דע� אונטערשטי� ט	ג . ז	לסט פאסטי�

פו� דע� י	ר ז	לסטו פאסטי� או� ז	לסט ניט 
איז ער גיגאנגע� . של	פ� דע� גאנצי� מעת לעת

או� ה	ט אזוי גיט	� או� צו� סו� י	ר דע� 
או� ה	ט ניט . אונטערשט� ט	ג ה	ט ער גיפאסט

או� איז . עהוי��או� ה	ט זי� אויפג. געשל	פ�
היינו צו דער �ת מל� זי ארויס צו (אהי� גיגאנגע� 

אוי� דע� , ה	ט ער דערזע� איי� �וי�) נעמע�
ה	ט זי� . �וי� ה	�� גיוואקסע� זייער שיינע ע�ל
או� ה	ט . אי� זייער גיגלוסט או� איז גיגאנגע�

*י!� ווי ער ה	ט גיגעס� דע� ע�ל . גיגעס� פו� זיי
ז ער אנידער גיפאל� או� עס ה	ט אי� אי

או� ה	ט גישל	פ� זייער . 	נגיחא�ט איי� של	�
. ה+ט דער משרת אי� גיוועקט. איי� לאנגע צַ�ט

דערנ	� . או� ער ה	ט אי� ניט גיק	נט דערוועק�
פרעגט . ה	ט ער זי� אויפגיחא�ט פו� דע� של	�

ה	ט . טוו  �י� אי� אי� דער וועל, ער דע� משרת
דו של	פסט . ער אי� דערציילט די גאנצע מעשה

עס איז שוי� !מה . שוי� זייער איי� לאנגע צַ�ט
או� אי� ה	� מי� מפרנס . שני� אז דו של	פסט

ה	ט ער זי� זייער מצער . גיווע� פו� די �רות
או� איז אהי� גיגאנגע� או� ה	ט זי גיפונע� . גיווע�

ה	ט זי זי� פאר אי� ) היינו די �ת מל�(ד	רט 
פו� . זייער �אקל	גט או� זייער זי� מצער גיווע�

!לומר אי�ער (איי� ט	ג וועג� ה	סטו 	נגיוו	ר� 
דע� וו	ס דו ה	סט זי� ניט גיק	נט אַ�נהאלט� 

אי�ער . או� ה	סט גיגעס� דע� ע�ל. איי� ט	ג
� וו	רי� דו ז	לסט גיווע) דע� ה	סטו 	נגיוו	ר�
-וו	לסטו מי� ארויס, קומע� אי� דע� ט	ג

לושמיר ניט צו עסי� איז זייער איי� . גינומע�
  .�פרט דע� אונטערשט� ט	ג. שווערע זא�

  
על .  דעמלט איז זי� דער יצר הרע זייער מתג�ר

, !� ז	לסטו דיר ווידער אויסקלוי�� איי� 	רט
 אי� או�. או� ז	לסט ווידער זיצ� ד	רט איי� י	ר

. דע� אונטערשט� ט	ג ז	לסטו שוי� מעג� עס�
או� ז	לסט קיי� ווַ�� . נ	ר ז	לסט ניט של	פ�

וו	רי� , !די דו ז	לסט ניט של	פ�, ניט טרינקע�
איז ער גיגאנגע� או� . דער עיקר איז דער של	�

דע� אונטערשט� ט	ג איז ער . ה	ט אזוי גיט	�
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אמ	ל איז ער . מיט איר זייער משעשע גיווע�
או� . גיווע� מיט איר אי� איינע� אי� ע�עס א ט	ג

ה	ט זי� אי� . איז אוי� איר �רוגז גיוו	ר�
דער ניט גוטער ז	ל די� , ארויסגיחא�ט א וו	רט

גאנגע� אי� איר �ַ� נאכט איז זי גי. אוועקנעמע�
��אי� דער פרי ה	ט מע� ניט גיוו סט . חדר ארַ
דהיינו דער (ה	ט זי� דער פ	טער. וו  זי איז

זייער מצער גיווע� או� איז גיגאנגע� זי זוכ� ) מל�
איז אויפגשטאנע� דער שני . אהי� או� אהער

דער מל� ה	ט , מחמת ער ה	ט גיזע�, למלכות
עטי� אז מע ז	ל אי� או� ה	ט גי�. גרויס צער

או� געלט אוי� . גע�� איי� משרת מיט איי� פערד
ה	ט ער זי . או� איז גיגאנגע� זי זוכי�. הוצאות

זייער א לאנגע צַ�ט �יז ער ה	ט זי , זייער גיזוכט
הַ�נט דערציילט ער ווי אזוי ער ה	ט זי . (גיפונע�

 איז ער גיגאנגע�). גיזוכט �יז ער ה	ט זי גיפונע�
או� אי� מד�ריות או� אי� פעלדער . א לאנגע צַ�ט

או� אי� וועלדער או� ה	ט זי גיזוכט זייער איי� 
איז ער גיגאנגע� אי� מד�ר או� ה	ט . לאנגע צַ�ט

ה	ט ער זי� מייש� . גיזע� א וועג פו� דער זַ�ט
�אשר אי� גיי אזוי לאנגע צַ�ט אי� דער . גיווע�

ל	מי� גיי� אוי� , פינע�מד�ר או� ק	� זי ניט גי
. ט	מער וועל אי� קומע� צו איי� ישוב. דע� וועג

דערנ	� ה	ט עג . איז ער גיגאנגע� א לאנגע צַ�ט
. גיזע� א של	ס או� א סא� חיילות שטייע� ארו�

או� דער של	ס איז גווע� זייער שיי� או� די 
��. חיילות זענע� ארו� גישטאנע� !סדר זייער פַ

ט	מער . ורא גיהאט פאר די חיילותה	ט ער מ
ה	ט ער זי� . וועלי� זיי אי� ניט ל	זי� ארַ�נגיי�

או� ה	ט . אי� וועל מי� �ר ווע�: מיישב גיווע�
אי�ערגיל	זט ד	ס פערד או� איז גיגאנגע� צו� 

או� מע� ה	ט . ה	ט מע� אי� גיל	זט. של	ס
נגע� אי� ג	ר ניט מע!ב גיווע� או� ער איז גיגא

פו� איי� חדר צו� אנדרי� או� מע� ה	ט אי� ניט 
ה	ט . איז ער גיקומע� צו איי� �אלא). גיווערט
. דער מל� זיצט ד	רט אי� איי� קרוי�: ער גיזע�

או� איי� . או� א סא� חיילות שטייע� ארו� אי�
סא� ש�ילי� אוי� !לי� פאר אי� או� עס איז 

או� דער מל� . �ד	רט זייער שיי� או� פַ�� גיווע
. או� קיינער פו� זיי ה	ט אי� ג	ר ניט גיפרעגט

 . או� ער ה	ט ד	רט גיזע� גוטע מאכלי�
  

או� איז . איז ער גיגאנגע� או� ה	ט גיגעס�
גיגאנגע� או� ה	ט זי� גילייגט אי� איי� ווינקעלע 

ה	ט ער . ער ז	ל זע� וו	ס ד	רט� וועט זי� ט �
 גיהייס� מע� ז	ל ברענגע� דער מל� ה	ט, גיזע�

איז . איז מע� גיגאנגע� זי �רענגע�. די מל!ה
ד	רט� גיווע� איי� גרויסער רעש או� איי� גרויסע 
שמחה או� די קא�עליעס ה	�� זייער גיש�ילט 

. ווַ�ל מע� ה	ט גי�ראכט די מל!ה. או� גיזונגע�
או� מע� . או� מע� ה	ט איר גישטעלט איי� שטול

או� ד	ס איז גיווע� . ט זי גיזעצט לע�י� אי�ה	
או� ער ה	ט זי גיזע� או� ה	ט זי . די �ת מל�

נ	כדע� ה	ט די מל!ה איי� קוק . דערקענט
איינער ליגט אי� איי� , גיט	� או� ה	ט גיזע�

 וו� נת� פו� נעמיר–הקדמה אוי� טַ�טש 
 

איז אי� , די מעשיות וו	ס ד	 שטייע� אי� דע� ספר
סע איז אי� זיי . זיי ד	 זייער גרויסע סודות ה*ורה

יז אי� זיי ניט סע א. �אהאלטי� זייער גרויסע זאכי�
. פארהאנדי� איי� וו	רט וו	ס סע ז	ל זַ�� �שוט

או� אפילו �ר	סטע מענטש� ק	נע� זי� אוי� 
וו	רי� די . ארויסנעמע� גרויס מ סר פו� די מעשיות

מעשיות ה	�� א גרויסי� !ח אוי� צו וועק� אלע 
ו ניט ''מענטש� פו� דע� של	� אז מע ז	ל ה

או� ווער סע וויל ,  י	ר� אומזיסטפארשל	פ� זַ�נע
, ארַ�נקוקי� אי� די מעשיות מיט איי� אמת אויג

ק	� ער זע� או� פארשטיי� א �יסל ג	טס 
אפילו �ר	סטע מענטש� ק	� זיי אוי� . גרויסקייט

אז זיי , ע�עס א �לישטש ט	� ווינקי� פו� מ סר
 וו	ס דער *כלית איז, ז	ל� זי� גוט ארו� קוקי�

אז מע ז	ל זי� ניט ל	זי� 	�נארי� , פו� דער וועלט
או� מע ז	ל ט	ג או� נאכט *פלה . אוי� דער וועלט

אז מע ז	ל ניצול ווערי� פו� די נ+רישקייט . ט	�
או� מע ז	ל זוכה זַ�� צו זַ�� אזוי . פו� דער וועלט

או� ווַ�טער וו	ס אי� די מעשיות . י וויל''ווי הש
ד	ס ק	� מע� . די� �האלטענע זאכי�איז פארהאנ

אז ווויל איז . ניט דערשרַ��� או� ניט דערצייל�
או� ווַ�ל . דע� וו	ס ער וועט אי� זיי ע�עס וויס�

מיר ה	�� אמ	ל געהערט פו� זַ�� מויל ער ה	ט 
אז מע ז	ל די מעשיות , אז ער ה	ט חשק, גיז	גט
או� ,  לשו� הקודשפו� אוי�י� ז	ל זַ�� אוי�, דרוקי�

דר � ה	�י� מיר זַ�� . פו� אונטי� אוי� טַ�טש
או� מיר ה	�י� זיי , הייליגי� רצו� מקַ�� גיווע�

וו	רי� �ר	סטע מענטש� �דארפי� . אזוי גידרוקט
כ	טשע זיי וועלי� ג	ר . אוי� וויסי� פו� די מעשיות

או� וו הי� די , קארג פארשטיי� וו	ס מע מיינט
איז פ	רט פאר זיי א גרויסע . יות דערלאנגע�מעש

טובה צו� *כלית אז זיי וועלי� אי� זיי ארַ�נקוקי� 
וו	רי� זיי ה	�י� א גרויסי� . מיט איי� אמת אויג

וו	רי� די . ל''!ח צו דערוועקי� צו� איי�ערשטי� כנ
או� דער . ו''מעשיות זענע� ניט קיי� לערע זאכי� ח

לעגט אלע מ	ל נ	� ד	ס רוב פ, ר�י עליו השלו�
מעשיות צוז	גי� עטליכע �סוקי� או� עטליכע 

!די מע ז	ל וויסי� אז ער רעט ניט קיי� . זאכי�
ה	ט ער א �יסיל ) דר �. (דברי� �טלי� חס ושלו�

וו	רי� די , געוויזי� ווינקע� וו הי� זיי דערלאנגע�
 .אלע מעשיות זענע� דור� סודות ה*ורה

 
 

 ה אמעש
 

וו	ס ווער . אי� וועג ה	� אי� דערציילט א מעשה
עס ה	ט זי געהערט ה	ט גיהאט א הרה ר 

 :*ש בה
 או� ד	ס איז די מעשה          

 
דער מל� ה	ט . איינמ	ל איז גיווע� א מל�

די ט	כטער . גיהאט זעקס זי� או� איי� ט	כטער
 איז �ַ� אי� זייער חשו� גיווע� או� ער ה	ט זי

או� ה	ט זי� ) !לומר גלי�ט(זייער מחבב גווע� 

  די מעשיות פו� נחמ� פו� בראצלאוו


