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 טעוו ןוא לוק ַןייז ןרעה ריא ביוא .סקַאנ ןוא ץַראה ןייד ןופ ריט רעד ַייב טייטש עקשָאי ,עז
 ןייד טימ ןעניואוו ןוא ןיא ןעמוק טעוו טסייג ס טָאג ןוא טסייג ַןייז ,ץַראה רעייא ךיז ןענעפע

 זַא יוזַא ,ןבעל ןשידרע םעד ןעמוקַאב ריא ֿןפלעה טעוו ייז .ייז טימ ןייא ןרעוו טעוו ריא ןוא טסייג
.סדנע העיסנ ןשידרע ןייד ןעוו ןבעל קיבייא ַןא ַראֿפ למיה ןיא ייז טימ ַןייז ןענעק ריא
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ָןאיטַאטיווני יד
Open ץראה רעייא ףיוַרא

ץראה רעייא עלא
הנומא רעייא גנוטינעג

רעדיוו ןריובעג ןרעוו
ןסולואפ וצ עכעלטע' עקשָאי
חישמ ןופ סנָאיטַאטקעּפסקע ריפ

טָאג ןופ גנוטראוורעד טַייקידוועגלָאפ
דוורעס חישמה טָאג רעד לייוו
טכער יפיטנעדי ס טָאג ןעמוקַאב

רעטאפ רעד יוו טָאג סעיפיטנעדי סולואפ
טסייג ןיא ןעמ ןייש

ץראה לַאיול א טָאג טיג
טָאג ןופ טָראוו םעד ךרוד רעדיוו ןריובעג ןענעז רימ

ַאלומָראפ רעדיוו ןריובעג ס סולואפ
רעטייווצ קלח סימ טינ יצ

דַראדנַאטס ססענסָואעטהגיר םומינימ
טָאג טימ עביל ןיא גניללַאפ

ָןאיטַאטיווני ס טָאג טּפעסקַא וצ הליפת
דַראוודע עלטָסאּפַא יד
ַסייוועטַאג ץראה ייווצ

ץראה רעייא ךיז ןענעפע
------------------

 ןוז שטנעמ ןריובעג זיולב ַןייז ןוא טָאג וצ ץַראה ןייד ךיז ןענעפע וצ ןעניימ סע טוט ָסאוו טקנוּפ
 עביל ריא רעדעי טינ טוט .םיא ןגעוו ןטַכארט ריא ביוא טושּפ ץנאג עקַאט ס סע ,ונ ?עקשָאי
 קיטייווצַראה וליֿפַא ןוא רעיורט ,קילג ,דיירפ ווו "ץַראה ןייד ןיא" טָרא רעדנוזאב ַא ןעמענַראפ



 עביל ריא רעדעי טינ טוט .םיא ןגעוו ןטַכארט ריא ביוא טושּפ ץנאג עקַאט ס סע ,ונ ?עקשָאי
 קיטייווצַראה וליֿפַא ןוא רעיורט ,קילג ,דיירפ ווו "ץַראה ןייד ןיא" טָרא רעדנוזאב ַא ןעמענַראפ

?ןריַסאּפ ןענעק קיירבטַראכ רעָדא

 ןדנובראפ זנַאשָואמי יד עלַא וצ ץַראה ןייד ךיז ןענעפע ריא ,רעצעמע עביל וצ ןַביילק ריא ןעוו
 ןייד ןפורעג טָרא לעיצעּפס זַא ןיא ַןייז וצ ליוו רע .טָאג טימ זרעקַא ַךאז עבלעז יד .עביל זַא טימ

 רעזדנוא ןופ ריט יד ףיוא גניקַאנ ךרוד גָאלשָראפ טַייהנגעלעג טייווצ ַא זדנוא טיג עקשָאי .ץַראה
".ךיז ןענעפע" וצ זדנוא גניקַסא רעצרעה

 יד" ןגעוו ןסיוו ריא יצ ?סדנע העיסנ ןשידרע רעזדנוא ָךאנ טבייה ןבעל זַא ןסיוו ריא יצ !אלעה
?טָאג ןופ "ָןאיטַאטיווני

ץַראה ןייד ןופ עלַא
-----------------

 .שיטקַאפ זיא "למיה ןופ תוכלמ" יד זַא רעדיוו לָאַמא זדנוא ןענָאמרעד וצ עקשָאי טקישעג טָאג
 עקשָאי .טָאג וצ קירוצ קירק ןוא ןאט הבושת טעוו סאוו ענעי ַראֿפ ָאַבאה מעליו ַןא זיא סע זַא

.ןבעל קיבייא ַןא וצ גנוטעבַראפ םעד זדנוא ןגָאלשָראפ וצ רעטשרע רעד טינ זיא

 והימרי "!ץַראה ןייד עלַא טימ רימ ַראֿפ ןכוז ריא ןעוו רימ ןעניֿפעג טעוו ריא" :טגאזעג טאה טָאג
29:13

 זַא ןקיטעטשַאב וצ ןָבאה טעוו ריא ,ץַראה רעייא עלַא טימ טָאג ַראֿפ ןכוז וצ ריא ַראֿפ רדס ןיא
.הנומא ןופ עכולעמ יד ןיא טירש ןוא טריטסיזקע טָאג

 זַא ןביולג ןזומ טָאג וצ טמוק סאוו רע ַראֿפ ,םיא עטיב וצ ךעלגעממוא זיא סע הנומא ָןא רעבא"
 םירבע ".םיא ןכוז קיסיילפ סאוו ענעי ןופ רעדַראווער ַא זיא רע זַא ןוא ,]טריטסיזקע[ זיא רע

11:06

הנומא רעייא גנוטינעג
-------------------

 טינ ָןאט ריא לטימ הנומא גניסיסרעסקע .הנומא ןיא ןצראה ןצנאג ןייד טימ טָאג גנַאגוצ ריא
 גנוטינעג וצ ֿןפַראד טינ טלָאוו ריא ,סרֿעפטנע יד טאה ריא ביוא .סרֿעפטנע יד עלַא ןָבאה

.ןפָאה / הנומא

 םירבע ".ןעזעג טינ ןכאז ןופ ןגָאז יד ,ַראֿפ טפאהעג ןכאז ןופ עירעטַאמ יד זיא הנומא טציא"
11:01

10:17 רעמיור ".טָאג ןופ טָראוו םעד ךרוד רעהעג ןוא ,רעהעג ךרוד טמוק טייפ"

 ךרוד זיולב .הנומא גנוטינעג וצ זיא סע רעגנירג יד ,טָראוו ס' טָאג ןסיוו ריא רעמ יד
 יורפ ַא ןופ ןריובעג םדוק ןעוועג ריא .רעדיוו-ןריובעג ןרעוו ריא ןענעק הנומא גניזייסרעסקע

 וצ טרעקעגמוא ךרוד טסייג םעד ןופ ןריובעג ןענעז ריא ָסאוו לטימ רעדיוו ןריובעג ןייש .]שיילפ[
.רעפעשאב רעזדנוא ,טָאג ןייד גנישזדילַאנקַא ןוא

 טָראוו ס' טָאג גניטּפעסקַא ךרוד ,דניק ַא ןופ הנומא יד גניזייסרעסקע ךרוד טָאג וצ ןרעקמוא ריא
.תמא יוו



 טָראוו ס' טָאג גניטּפעסקַא ךרוד ,דניק ַא ןופ הנומא יד גניזייסרעסקע ךרוד טָאג וצ ןרעקמוא ריא
.תמא יוו

רעדיוו ןריובעג ןרעוו
-----------------

 ,רעבא .לאוג ןייד יוו חישמה עקשָאי גניטּפעסקַא ךרוד רעדיוו ןריובעג טנעז ריא זַא ןקידיירּפ עליפ
 ןופ רעטַייוו ןייג ןזומ לאוג יוו חישמה גניטּפעסקַא .העושי ןופ תמא קידנעטשלופ יד טינ זיא ָסאד

.ראה יוו םיא גנידַואמ ָראנ

 ,למיה ןופ תוכלמ יד ןעמוק טעוו 'ראה ,ראה' ,רימ וצ טגאז סאוו רעדעי טינ" :טגאזעג עקשָאי
7:21 איתמ ".למיה ןיא ]טָאג[ רעטאפ ןיימ ןופ טעוו רעד טוט סאוו רע רעָבא

 ןפערט וצ ןָבאה טינ ָןאט רימ .לאוג רעייז זיא רע זַא ןרעָדאפ סאוו ןטסירק עליפ פא עקשָאי
.23 סרעוו ןיא סאווראפ זדנוא טלייצרעד עקשָאי תמחמ ,ָסאוו

 לָאמנייק ךיא ,]פא חישמה סאוו ןשטנעמ יד[ ייז וצ ןרעלקרעד לעוו ךיא" :טגאזעג עקשָאי
".ַסאנַסאלָאל ריפ סאוו ריא ,רימ ןופ ןייגסיוַרא ,ריא טסואוועג

7:23 איתמ

ןסולואפ וצ סעיצקורטסניא' עקשָאי
---------------------------

 זיא ,ליומ רעזדנוא טימ לאוג יוו ,םיא גנימיילק ָראנ זַא ןעז רימ ,דייר ןגייא' עקשָאי ןיא ,יוזא
 ןיא אפירגא ךלמ וצ טרעלקרעד סולואפ .ןקידיירּפ ןשטנעמ עליפ ָסאוו ןופ סיעכהל ןיא גונעג טינ

.לזוי ןופ ןעמוקאב רע סעיצקורטסניא יד ,סקַא

 ייז ןדנעוו וצ ןוא ןגיוא ערעייז ןענעפע וצ ]םייוג יד וצ[ ריא ןקיש טציא ךיא" :טגאזעג עקשָאי
 ןעמוקַאב ןלאז ייז זַא ,טָאג וצ ןטש םעד ןופ טַכאמ רעד ןופ ןוא ,טכיל וצ שינרעטצניפ ןופ

 ןטקא " .רימ ןיא הנומא ךרוד טקילייהעג ןענעז סאוו ,יד ןשיווצ לייטברא ַןא ןוא דניז ןופ הליחמ
26:17-18

 ָסאוו ,הלחנ ןייד ןעמוקַאב וצ ָןאט וצ ןכאז ריפ תוחּפל טָאה ריא ,גנוניימ ס ןחישמ ןיא ,יוזא
.ןגעוו גניקלַאט ןיב ךיא גנוטעבַראפ יד זיא סאד .למיה ןיא ןבעל קיבייא ַןא זיא

ןחישמ ןופ זנַאשייטקעּפסקע ריפ
---------------------------

 ַןייז ןוא טָאג וצ ןרעה ןוא ץַראה ןייד ךיז ןענעפע ריא טסייה סאד .ןגיוא ןייד ךיז ןענעפע ריא .1
.ןבעגעג קידנַעייז טציא גָאזנָא רעד ץַראה רעייא וצ ןעמענ ריא זַא .עקשָאי ןוז

 טינ ,ןגעוו ס' טָאג ףיוא סוקָאפ ריא זַא טסייה סאד .טכיל וצ שינרעטצניפ ןופ ןרעקמוא ריא .2
.םיכרד ס ןשטנעמ ףיוא

 ערעייא ןופ הבושת ריא זַא טסייה סאד .טָאג וצ ןטש םעד ןופ טַכאמ רעד ןופ ןרעקמוא ריא .3
 ןוא טָאג טימ רענייא ןרעוו וצ ןַביילק ריא זַא טסייה סע .טָאג ןופ טַכאמ רעד ןיא ןּפַאצ ןוא דניז



 ערעייא ןופ הבושת ריא זַא טסייה סאד .טָאג וצ ןטש םעד ןופ טַכאמ רעד ןופ ןרעקמוא ריא .3
 ןוא טָאג טימ רענייא ןרעוו וצ ןַביילק ריא זַא טסייה סע .טָאג ןופ טַכאמ רעד ןיא ןּפַאצ ןוא דניז

.עקשָאי ןוז ַןייז

 ַראֿפ קילייה טכאמעג ןענעז ריא טסייה סאד .עקשָאי ןיא הנומא ךרוד טקילייהעג טנעז ריא .4
 יד ןוז שטנעמ ןריובעג ָראנ ס' טָאג ןיא ןביולג וצ טלייוורעדסיוא טָאה ריא תמחמ ןגיוא ס טָאג

.טייקמאזכראהעג ךרוד ןעגנאגעגכאנ רעבירעד זיא הנומא רעייא .תרצנ ןופ חישמה עקשָאי

טָאג ןופ גנוטראוורעד טַייקידוועגלָאפ
----------------------------

 זַא ,ןוז ]שטנעמ[ ןריובעג זיולב ַןייז ןבעגעג רע זַא טלעוו יד טאהעג ביל יוזַא טָאג ראפ"
3:16 ןנחוי ".ןבעל קיביי ןָבאה רעָבא ,ןריולראפ טינ לָאז ]עקשָאי[ םיא ןיא טביולג רעוועָואסוכ

 טלָאוו ריא ,ןנחוי ןיא ָאד טפאטשראפ ריא ביוא רעָבא ,זיא םעד סרעוו ךעלרעדנווו ַא סאוו
.36 סרעוו ןיא גָאזנָא םעד ןריפַראפ

 ןוז יד ןביולג טינ טוט סאוו ,רע ןוא ,ןבעל קיביי טאה ]עקשָאי[ ןוז םעד ןיא טביולג סאוו רע"
3:36 ןנחוי ".םיא ףיוא טביילב טָאג ןופ ןראצמירג רעד רעָבא ,ןבעל ןעז טינ טעוו

 יד ףיוא טביילב טָאג ןופ ןראצמירג רעד זַא ןיא רערילק לייט עטצעל יד טַאטש זלַאבייב עכעלטע
 ןזומ ריא רעָבא ,עקשָאי ןיא ןביולג ָראנ טינ ןזומ ריא ,רעבירעד .ןוז םעד ןגלָאפ טינ ָןאט סאוו

.זדנַאַמאק ַןייז ןגלָאפ ןוא טנרעלעג רע ָסאוו ןביולג

טנידעג חישמה טָאג יד טסייוו
-----------------------------

 חישמ זַא טָאג םעד ןסיוו רעמ טינ ןוא סענירטקָאד שלַאפ ךרוד דעלסימ ןיוש ןָבאה ןטסירק עליפ
 םעד ןסיוו רימ .טָאג רעייז יוו חישמה ַדאטוטַאטסַבאס ילנַאקייטסימ ןָבאה ייז ,רעגרע .טנידעג
 ןופ ןעגנונרעל שיטקַאפ יד ַדאטייגינ טאה "ענירטקָאד יטינירט" יד ןפורעג הרוסמ דיימנַאמ יד לַייוו

.קיטכיוו ס סע ,ילַאפרעק טרעה .תוליהק עליפ ןיא סולואפ ןוא חישמה עקשָאי

 טאה סאוו ,םיא ןיא רעָבא ,רימ ןיא טינ טביולג ,רימ ןיא טביולג סאוו רע" :טגאזעג עקשָאי
12:44 ןנחוי ".טקישעג ךימ

 טרעקעגמוא ןָבאה ריא ןוא דייר ַןייז וצ ןרעה ריא ,עקשָאי ןיא ןימאמ תמא ַא טנעז ריא ביוא
 ,רעקיטכעמלא טָאג ,רעטאפ םעד ןסיוו ריא טסייה ָסאוו .טָאג רעזדנוא ,רעטאפ ַןייז וצ קירוצ

 ךרוד ןטסקעט שיערבעה ןיא ןטמיטשאב ךיוא ןוא ,ראה ,ַאווָואַכאשזד ,עוַואי יוו טסווַואב זיא סאוו
.טָאג טיינגַאזעד וצ זלַאבייב ןיא ווהווי טמענ ראה .ווהווי תויתוא ריפ יד

 ןייד ןוא טָאג ןיימ וצ ןוא ,רעטאפ רעייא ןוא רעטאפ ןיימ וצ גנידנעַסא ןיב ךיא" :טגאזעג עקשָאי
20:17 ןנחוי ".טָאג

 רע טנכערעגנַייַרא ,ןעניד עלַא רימ טָאג רעד ןופ טדער רע .לזוי ןופ דייר טושּפ רעייז ןענעז סאד
 ייז יוו רעטרעוו יד ןעמעננָא טינ ןענעק ,ןירעטקָאד יטינירט רעד ןיא ןביולג סאוו עליפ ,רעבא .ךיז
 ַראֿפ ןחישמ ןופ דייר יד ןעיירדַראפ ןוא ןעמירקַראפ טציא סענירטקָאד רעטמורקראפ .ןבירשעג ןענעז



 ייז יוו רעטרעוו יד ןעמעננָא טינ ןענעק ,ןירעטקָאד יטינירט רעד ןיא ןביולג סאוו עליפ ,רעבא .ךיז
 ַראֿפ ןחישמ ןופ דייר יד ןעיירדַראפ ןוא ןעמירקַראפ טציא סענירטקָאד רעטמורקראפ .ןבירשעג ןענעז
 ?טנידעג חישמ זַא טָאג םעד ןסיוו וצ קיטכיוו סע זיא .םונהיג וצ ןשטנעמ גנידיל ןופ קעווצ םעד

.01:08 .ססעהט 2 ןיא ָסאוו זדנוא טלייצרעד סולואפ עלטָסאּפַא יד ןוא ,זיא סע ,אי

 רַעייֿפ גניַמאלפ ןיא ,םיכאלמ קידלַאווג ס טָאג טימ למיה ןופ יוליג זיא עקשָאי ראה יד ןעוו"
 ענעי )ןטייב ףיוא ןוא ,טָאג ןסיוו טינ ָןאט סאוו ענעי )א ףיוא עָמאקענ ןעמענ ]טעוו חישמ[

" .חישמה עקשָאי ראה רעזדנוא ןופ הרושב יד ןגלָאפ טינ ָןאט סאוו
01:08 סנַאינָאלַאססעהט 2

טכער טעטיטנעדיא ס טָאג ןעמוקַאב
------------------------

:סגנישטַאעט לביב ןביז
7:16-17 םירבע .טסירּפ ךיוה רעזדנוא זיא חישמ .1

 ַא ַןייז ןעק רע זַא יוזַא רעדירב שטנעמ ַןייז יוו טכאמעג ןרעוו וצ טאה חישמה ,ןכאז עלַא ןיא .2
2:17 םירבע .טסירּפ ךיוה וויטקעפע

3:36 ןנחוי .ןפלאהעג עקַאט טינ ןענעז חישמה ןגלָאפ ןוא חישמה ןביולג טינ ָןאט סאוו ענעי .3

 ".טָאג רעזדנוא ןוא טָאג ַןייז" ,עטַאט רעד זיולב ןעניד ןוא ןעניד וצ זדנוא טנרעלעג חישמ .4
4:10 איתמ

 ןנחוי ".טָאג רעזדנוא ןוא טָאג ַןייז" ,עטַאט רעד וצ זיולב ןענוַואד וצ זדנוא טנרעלעג חישמ .5
06:06 איתמ ;4:23-24

.זנַאשייירק ס טָאג ןופ רעטשרע רעד ןעוועג זיא רע זַא זדנוא טנרעלעג חישמ .6
3:14 תולגתה

01:04 תולגתה .טָאג ןופ רעטסייג ןביז ןענעז סע .7

 ַראֿפ ,םיא וצ דובכ ןבעג ןוא ]רעטאפ רעד יוו דייפַאטנעדיי סולואפ ןוא עקשָאי סאוו[ טָאג ארומ"
 ןוא םי םעד ,דרע ןוא למיה טכאמעג רעוו םיא ןעניד ןוא ,ןעמוק טאה טפשמ ַןייז ןופ העש יד

14:07 תולגתה ".רעַסאוו ןופ סגנירּפס

רעטאפ רעד יוו טָאג זייפַאטנעדיי סולואפ
---------------------------------

 עלטָסאּפַא יד .טָאג רעזדנוא ךיוא ןוא טָאג ַןייז ןעוועג זיא עטַאט רעד זַא זדנוא טנרעלעג עקשָאי
!8 קרּפ סנַאיהטניָראק 1 ןיא טָאג ןגעוו ַךאז עבלעז יד זדנוא טנרעלעג סולואפ

רעטאפ רעד ,טָאג ןייא

 יצ ,סָדאג ענעפורעג יוזַא ןענעז סע ביוא וליֿפַא םיראוו .רענייא רעָבא טָאג ערעדנא ןייק זיא סע"
E זדנוא ַראֿפ ָךאנ ,)ןראה עליפ ןוא סָדאג עליפ ןענעז סע יוו( דרע ףיוא רעָדא למיה ןיא



E זדנוא ַראֿפ ָךאנ ,)ןראה עליפ ןוא סָדאג עליפ ןענעז סע יוו( דרע ףיוא רעָדא למיה ןיא

ןוא ,םיא ַראֿפ רימ ןוא ןכאז עלַא ןענעז ןעמעוו ןופ רעטאפ רעד ,טָאג ןייא זיולב זיא סע

חישמה עקשָאי ,ראה ןייא
 1" .ןבעל רימ ןעמעוו ךרוד ןוא ,ןכאז עלַא ןענעז ןעמעוו ךרוד ,חישמה עקשָאי ראה ןייא

8:4-6 סנַאיהטניָראק

 ןוא עקשָאי ןחישמ ךרוד ןבעל רימ רעָבא ,םיא ךרוד ןפאשאב ןוא טָאג ןופ ןענעז רימ טסייה סאד
.טָאג וצ םאזכראהעג ןענעז רימ ןחישמ ןיא הנומא ךרוד

 ןיא טָאג ַןייז ןופ טסייג רעד ןוא טסייג ַןייז זַמאקלעוו זַא ןחישמ ןיא הנומא רעזדנוא זיא סע
 וצ ריט יד ,סרֿעפטנע שטנעמ רעד עלַא תעב ָןא ,הנומא ןיא ןטעבַרא רימ ןעוו .ץַראה רעזדנוא

 רעזדנוא זיא סע .טָאג ַןייז ןוא עקשָאי לאוג רעזדנוא וצ טיירב סנעּפָא ץַראה רעזדנוא
.טלעוו םעד ןעמוקַאב וצ זדנוא זַואלַא רעבירעד זַא טָאג וצ טַייקידוועגלָאפ

טסייג ןיא רענייא ןייש
----------------------

 טינ ןענעז רימ ,סרוק ןופ .שיילפ-רענייא ןראוועג ךיא ןוא עיקקַאשזד יורפ ןיימ ןופ גנומיטש יד
 רעד ןופ ןעוועג ןענעז רימ .שיילפ ןייא ןבאה רימ ןענימרעט תוינחור ןיא רעָבא ,שיילפ ןייא שממ
 רימ .ץלַא טעמּכ ףיוא ךעלנע קנַאדעג רימ םעד ןופ לַייוו ןוא טסייג רעבלעז רעד ,גנוניימ רעבלעז
 ןענעז רימ ,ָךאנ רעָבא ,לָאמ ןיא ןעגנוניימ ענעדישַראפ ןבאה זדנוא ןופ עדייב .ַץאבָואר טינ ןבאה

.גנוניימ ןייא ןופ ילקיסייב ןעוועג

 ןצאז ס רערעדנַא רעדעי טקידנעעג טֿפָא רימ ,רערעדנַא רעדעי טימ רענייא ןעוועג ןענעז רימ לַייוו
 ךיא .טדערעג ןבאה רעטרעוו ןייק ַראֿפ גנַאל ןטכארט זיא רערעדנַא רעד ָסאוו טסואוועג וליֿפַא ןוא

 יד .רימ ןגעוו ןטכארט גנוניימ ריא ןרעה רעָדא רימ וצ טדערעג לוק ריא ןרעה טנעקעג טֿפָא
.ריא טימ ןעמוקעגראפ ַךאז עבלעז

 ָסאוו עירעטסימ קיטַסייג ַא זיא סע לַייוו ,ןענימרעט שטנעמ ןיא םעד ןרעלקרעד ָראג טינ ןעק ךיא
 סאוו עליפ ,רעבא .ןשטנעמ ייווצ ןשיווצ קַראטש רעייז זיא דנוב עביל ַא ןעוו ליּפש ַןייַרא טמוק

 ןעוועג ןענעז ייז זַא טנַאמרעדנַאוו יד וצ תודע ןענעק ןבעל ַא ַראֿפ עביל וצ סעוַוייכסיה ַא טכאמעג
.סַואּפס רעייז טימ שיילפ-ןייא ןופ

 ךיא .ןעקנאדעג ריא ןרעה ָךאנ ןעק ךיא ,2003 ןיא ןבראטשעג עיקקַאשזד יורפ ןיימ ךאנ
 יד ַראֿפ ָסאלש ךיא ןעוו :ליּפשַייב ַראֿפ .עיַצאוטיס רעדעי ןיא ןטַכארט טלָאוו יז ָסאוו ןענאטשראפ
 זַא ןגָארט טינ ןענעק ריא" :טגאזעג גנוניימ ןיימ ןיא ריא ןרעה וליֿפַא ןעק ךיא ,דמעה טכערמוא

".ןזיוה יד טימ דמעה

ץַראה ַיירטעג א טָאג ןבעג
----------------------

 עלַא ןבעג ךרוד שיילפ-רענייא קידנַעייז ןופ טנַאמרעדנַאוו ןופ טָרא םעד וצ טַאג ךיא ןוא עיקקַאשזד
 ילַבאנַאשטסעווקנַא ןוא טקידניזעג ןבאה רעצרעה ערעזדנוא .רערעדנַא רעדעי וצ ץַראה רעזדנוא ןופ

 ןופ ץַראה ַיירטעג ןוא טקידניזעג ַא יוו רעקינייוו טשינָראג ליוו טָאג .רערעדנַא רעדעי וצ ַיירטעג



 ילַבאנַאשטסעווקנַא ןוא טקידניזעג ןבאה רעצרעה ערעזדנוא .רערעדנַא רעדעי וצ ץַראה רעזדנוא ןופ
 ןופ ץַראה ַיירטעג ןוא טקידניזעג ַא יוו רעקינייוו טשינָראג ליוו טָאג .רערעדנַא רעדעי וצ ַיירטעג
 גנוריַסאּפ יד ַייב טפַאגַראפ ַןייז טעוו ריא ,םיא וצ טקידניזעג ןוא ַיירטעג זיא ץַראה ןייד ביוא .ריא

.ןבעל ןייד וצ ןעגנערב טעוו רע

רעצרעה ַיירטעג ַראֿפ ןגעֿרפנָא טָאג ןופ ןגיוא יד
-----------------------------------------

 ךיז ןזַייוו וצ ,דרע רעצנאג רעד רעביא ָארפ ןוא וצ ןפיול ]טָאג[ ראה םעד ןופ ןגיוא יד ראפ"
 סעלקינָארשט 2 ".םיא וצ ]טקידניזעג[ ַיירטעג זיא ץַראה סנעמעוו ענעי ןופ ַףאכיב ףיוא קַראטש

16:09

 ןבעג ריא ביוא ַףאכיב ןייד ףיוא קַראטש ךיז ןזַייוו טעוו רעקיטכעמלא טָאג !םעד ןגעוו ןטַכארט
 ַןייז וצ הנומא ןיא ץַראה רעייא ךיז ןענעפע ָראנ ריא ןעוו ץַראטס עלַא סע .ץַראה ַיירטעג ַא םיא

.עקשָאי ןוז

טָאג ןופ טראוו םעד ךרוד רעדיוו ןריובעג ןענעז רימ
-----------------------------------------

 ןנחוי :זנַאשייקָואל ַיירד ןיא לביב יד ןיא טצינעג רעדיוו ןריובעג עזַאֿרפ יד ןעניֿפעג טעוו ריא
 ןנחוי ןיא זמרעפנַאק ןומידקנ וצ גניקלַאט עקשָאי .1:23 סורטעפ 1 ןיא ,ןוא ,03:07 ,03:03

 ,3:7-8 ןנחוי ןיא .טָאג ןופ תוכלמ יד ַןייַרא וצ רעדיוו ןריובעג ַןייז וצ ֿןפַראד טעוו ריא זַא 3:03
.טסייג םעד ןופ ןריובעג ןענעז ריא ָסאוו לטימ רעדיוו ןריובעג קידנַעייז זַא זמרעפנַאק עקשָאי

 ןופ טָראוו עלביטּפורָראקני" רעד ךרוד טמוק "רעדיוו ןריובעג" ןייש זַא זדנוא טנרעל סורטעפ
".טָאג

 קיצַראהנפָא ןיא טסייג םעד ךרוד תמא רעד גניייבָוא ןיא תומשנ ערעייא דייפַארויּפ טָאה ריא טניז"
 ןריובעג ןיוש ןבאה ,ץַראה ןייר ַא טימ ילטנַאוורעפ ןרעדנא םעד רענייא עביל ,רעדירב יד ןופ עביל

 ָסאוו ,טָאג ןופ טָראוו םעד ךרוד ,עלביטּפורָראקני רעָבא ןעמיוז לַאביטּפַארעק ןופ טינ ,רעדיוו
" .קיבייא ףיוא טביילב ןוא טבעל

1:22-23 סורטעפ 1
____________

עלומָראפ רעדיוו ןריובעג סעסולואפ
-------------------------

 ןייד ןיא ןוא ליומ ןייד ןיא וליֿפַא ,ריא ַייב זיא טָראוו יד' ?ןגָאז סע טוט ָסאוו רעבא"
 ןייד טימ ןענעקאב ריא ביוא זַא :)ןקידיירּפ רימ ָסאוו הנומא ןופ טָראוו יד ,זיא ָסאד( '.ץַראה
 ,טיוט םעד ןופ םיא טקעוועגפיוא טאה טָאג זַא ץַראה ןייד ןיא ןביולג ןוא עקשָאי ראה יד ליומ
 יד טימ ןוא טייקיטכערעג וצ טביולג רענייא ץַראה יד טימ םיראוו .ןרעוו טעוועטארעג טעוו ריא

10:8-10 רעמיור " .העושי וצ טכאמעג זיא עיסעפנָאק ליומ

עלומָראפ רעדיוו ןריובעג ס ןסולואפ וצ ןלייט ייווצ *



עלומָראפ רעדיוו ןריובעג ס ןסולואפ וצ ןלייט ייווצ *
---------------------------------------

 םעד ןיא ןביולג ריא[ טיוט יד ןופ עקשָאי טאה טָאג זא ,ליומ ןייד טימ ןענעקאב ריא )ךיא
,ןוא ,]תיחת

 טכער זיא ָסאוו ָןאט וצ ןליוו ריא .טייקיטכערעג ס' טָאג וצ ץַראה ןייד ןיא ןביולג ריא )רעטייווצ
.ןגיוא ס' טָאג ןיא

רעטייווצ קלח סימ טינ יצ

 ראה ןייד זיא עקשָאי זַא "ליומ" זיא ָןאט וצ ןָבאה ריא עלַא זַא גָאזנָא ַא ןרעכעה זירטסינימ עליפ
 ַא טגאזעגנא עקשָאי זַא ןעז טציא ןענעק ריא .ןבעל קיבייא ןָבאה רעבירעד ריא ןוא לאוג ןוא
 ריא ווו לייט ןייא ָראנ טינ ןוא ןלייט ייווצ זיא עלומָראפ העושי ס סולואפ זַא ןוא גָאזנָא שרעדנַא

".ראה ןייד יוו עקשָאי ליומ"

!ןענרעל ס סולואפ ןופ רעטייווצ לייט ןריָראנגיא ןשטנעמ עליפ

 ןעק תמאב ןוא ,רעטאפ רעזדנוא ,טָאג וצ קירוצ סנרוטער חישמה ץּפעסקַא ָראג סאוו זי סע רעוו
 וצ ללפתמ וליֿפַא רעָדא עקשָאי ןעניד טינ ָןאט ייז .טָאג טינ זיא עקשָאי זַא טקַאפ יד ןוא טָאג
 ַיירּפ ,ןוא ,טָאג רעזדנוא ,רעטאפ רעד ָראנ ּפַאשרעוו :ייז טנרעלעג עקשָאי ָסאוו ןגלָאפ ייז .לזוי
 ַןייז ןרַעאב וצ ןעָמאנ' עקשָאי ןיא טָאג וצ ללפתמ רימ .ןעָמאנ' עקשָאי ןיא עטַאט יד זיולב וצ

.יבר רעזדנוא זיא רע תמחמ ןוא זַיירק םעד ףיוא ןברק

 ,רעטרעוו ערעדנא ןיא .טייקיטכערעג ס' טָאג וצ רעצרעה רעזדנוא ןיא ןביולג זיא רעטייווצ לייט
.לַאמָראנ תוקדצ ס' טָאג וצ םאזכראהעג ןרעוו רימ

לַאמָראנ טייקיטכערעג םומינימ
------------------------------

 רעדייא דעעססקע ןזומ רימ דַראדנַאטס ססענסָואעטהגיר םומינימ א סע סעשטַאעט עקשָאי
למיה גנירעטנע

 יד ןופ תוקדצ יד זדיסקי טייקיטכערעג ןייד ןַדייס זַא ,ריא וצ גאז ךיא םיראוו" :טגאזעג עקשָאי
5:20 איתמ ".למיה ןופ תוכלמ יד ַןייַרא לטימ ןייק ךרוד טעוו ריא ,םישורפ ןוא םירפוס

 דַראדנַאטס טייקיטכערעג םומינימ ַא זיא טָראד זדנוא טנרעל ראלק עקשָאי ,עסרעוו ןביוא רעד ןיא
 טֿפָא ייז .םישורפ ןוא םירפוס יד ןופ זַא דיסקי ןזומ טייקיטכערעג רעזדנוא .למיה ןיא ןעמוקַאב וצ

 ןעוועג ןענעז ייז ,טכעלש ןעוועג ןענעז טָאטשנַא רעָבא ,טָאג טימ קידצ ַןייז וצ ַדאדנעטירּפ
.םיפנוח

 ַןייז ןענעק םעד טֿפָא .ןגיוא ס' טָאג ןיא טכער זיא ָסאוו ָןאט ריא לטימ טושפ טייקיטראפטכער
 ָסאוו ןסיוו רימ .ןגיוא ס' שטנעמ ןיא טכער זיא ָסאוו ןופ טרעקַראפ קידנַעייז יוו ַדאטַסארטנַאק
 ַןייז ןוא רעטקַאַראכ ס טָאג ןגעוו עלַא זדנוא טלייצרעד לביב יד לַייוו זדנוא ןופ סקעּפסקי טָאג

.סקיילסיד ןוא סקייל



טָאג טימ טפאשביל ןיא גניללַאפ
------------------------

 ןשטנעמ עקיזאד יד .תמא טינ זיא ָסאד רעָבא ,עקשָאי ןגעוו עלַא זיא לביב יד ןביולג עליפ
 יד ןיא עטכישעג עלאער יד .טָאג ןופ חילש ןרעדנא ןעוועג זיא עקשָאי ןקיטעטשַאב וצ ןזָאלַראפ
 טאהעג ביל ןוא זדנוא ֿןפַאשעג טָאה סאוו ,טָאג רעזדנוא ןגעוו גנולייצרעד עביל סיורג ַא זיא לביב

 ןבעג וצ ןווורּפ טצעלַ א ןיא ןוז שטנעמ זיולב ַןייז ןברק ןוא ןקיש טלָאוו רע זַא ליפ יוזַא זדנוא
".ָןאיטַאטיווני יד" זדנוא

 ַראֿפ לַייוו ,ךיוא טעטש ערעדנא יד וצ טָאג ןופ תוכלמ יד ןקידיירּפ ןזומ ךיא" :טגאזעג עקשָאי
4:43 עקול ".ןראוועג טקישעג ןָבאה ךיא קעווצ םעד

 יוו חישמה עקשָאי הדומ טינ ָןאט סאוו טלעוו יד ןיא סיוא ָאטינ ןָבאה סרעוויעסעד עליפ םיראוו"
".טסירשטיטנַא ַןא ןוא רעוויעסעד ַא זיא סאד .שיילפ יד ןיא ןעמוק

7 ןנחוי 2

 יד ףיוא טיוט םעד ,]שיילפ יד ןיא ןעמוק[ טַייהשטנעמ רעד הדומ ןזומ ליומ ןייד ,לוצינ ןרעוו וצ
.לזוי ןופ גנואייטשפיוא רעד ןוא זַיירק

 ַא זדנוא ןבעגעג טאה ןוא ןעמוק טאה ]חישמ עקשָאי[ טָאג ןופ ןוז יד זַא ןסיוו רימ ןוא"
 םיא ןיא ןענעז רימ ןוא ,תמא זיא סאוו ]רעטאפ רעד ,טָאג[ םיא ןענעק ןלאז רימ זַא דנאטשראפ

 סאד .חישמה עקשָאי ןוז ַןייז ןיא ]ןענעז רימ ביוא[ , תמא זיא סאוו ]רעטאפ רעד ,טָאג[
" .ןבעל קיבייא ןוא טָאג תמא יד זיא ]רעטאפ רעד ,טָאג[

5:20 ןנחוי 1

 ַןייז וצ קירוצ ריא טכארבעג טאה רע ,לאוג יוו ץַראה ןייד ןיא חישמה עקשָאי ןעמעננָא ריא ביוא
 טכוז סאוו טָאג רעפעשאב רעזדנוא טימ עביל ןיא ןלאפעג יד טאה ךיא יוו ,טָאה ריא .טָאג

 טֿפנוקוצ רעייא ןגעוו טצעהעגפיוא ַןייז טעוו ריא ,טנופ םעד ןיא .זדנוא טימ טפַאשרעוַואכ
 ןוא טָראוו ס' טָאג ַראֿפ קירעגנוה ַןייז טעוו ריא .רעמ ןסיוו וצ ןלעוו טעוו ריא ןוא טייקיבייא

.לביב עצנאג יד ןענעייל טעוו

 ןבעל טימ גנילגגורטס .טָאג טימ עביל ןיא ןלאפעג ךיא זַא קירוצ ןָראי-31 רעביא ןעוועג זיא סע
 ןיא ןבעל ןיימ טרירעג טָאג גָאט ןייא זיב ץנעטסיזקע ןיימ ןופ עטכישעג ָףאס לָאמנייק יד יוו ןעוועג

.שיטקַאפ זיא רע טסואוועג ערַמאגעל ךיא זַא געוו ַא

 יוו ןבעל ןשידרע םעד ןיא ףיוא טייג רעמ זיא טָראד זַא ןקיטעטשַאב וצ ריא טגערפ ָןאיטַאטיווני יד
 קיטַסייג ַא ,ןבעל םעד וצ טַייז רערעדנא ןא זיא סע .טקעטעד ןענעק זיסנעס שטנעמ ןייד ָסאוו
 רעָדא ןייטשַראֿפ וצ ןבייהנָא טינ ןענעק ריא ,טסייג םעד ןיא רעדיוו ןריובעג ןרעוו ריא ןדייס .טַייז

.ןבעל ןשידרע םעד ןיא טריטסיזקע זַא תמא לופ יד עז וליֿפַא ןינע זַא ַראֿפ

 .רעקי קיטַסייג ַא ןָבאה םימעט יד טֿפָא רעָבא ,םימעט עליפ ַראֿפ ןריַסאּפ ןבעל ןיא ןשינעעשעג
 טָאג ,סעָצארּפ םעד ןיא .טַייהשטנעמ ןופ דניז יד ַראֿפ ןברק טצעל ַא יוו ןוז ַןייז טקישעג טָאג

.הנומא ןיא סיוא ןטערט וצ טייהנגעלעג ַא טימ זדנוא סקניל

 ןופ טסייג םעד ןזָאל ןוא ץראה רעזדנוא ךיז ןענעפע רימ זַא זרעייווקיר הנומא ןיא סיוא גניּפּפעטס
 זיא סאד .ןבעל קיבייא רעזדנוא וצ םייה געוו יד זדנוא ןענרעל ןוא ןיא ןעמוק וצ ןוז ַןייז ןוא טָאג



 ןופ טסייג םעד ןזָאל ןוא ץראה רעזדנוא ךיז ןענעפע רימ זַא זרעייווקיר הנומא ןיא סיוא גניּפּפעטס
 זיא סאד .ןבעל קיבייא רעזדנוא וצ םייה געוו יד זדנוא ןענרעל ןוא ןיא ןעמוק וצ ןוז ַןייז ןוא טָאג

 .ןבעל םעד ןיא ןעמוקַאב ץלא טעוו ריא ןייא זיולב יד ַןייז לאז סע ןוא גנוטעבַראפ קיבייא ןייד
.טָאג וצ ןרעה

טדער טָאג
----------

 ראה יד ןוא ,ןרעדנא םעד רענייא וצ טדערעג ]טָאג[ ראה יד ראפ טאהעג ארומ סאוו ענעי ןוא"
 םיא ַראֿפ ןבירשעג ןעוועג זיא גנונָאמרעד ןופ ךוב ַא ,יוזַא ,ייז טרעהעג ןוא טרעהעגנייא ]טָאג[
 רעד טגאז ,ַןיימ ַןייז טעוו ייז ' .ןעָמאנ ַןייז ףיוא ןרעלק סאוו ןוא ראה יד ארומ סאוו יד ַראֿפ
 ַא יוו ייז רעּפס לעוו ךיא ןוא ,זלַאושזד ןיימ ייז ןַכאמ ךיא ָסאוו גָאט םעד ףיוא ,ץָסאה ןופ ראה

 יד ןשיווצ ןענעקרעד רעדיוו טעוו ריא ןוא ' .םיא סעוורעס סאוו ןוז ןגייא ַןייז זרעּפס שטנעמ
 .םיא ןעניד טינ ןעק סאוו רענייא ןוא טָאג סעוורעס סאוו רענייא ןשיווצ ,טכעלש יד ןוא םיקידצ

"
3:16-18 יכאלמ

 ַייב עקשָאי[ םאל םעד וצ ןוא ,לוטש םעד ףיוא טציז סאוו ,טָאג רעזדנוא וצ טרעהעג העושי"
7:11 תולגתה ".]טָאג ןופ טנאה רעטכער רעד

 טביולג ןוא טָראוו ןיימ טרעה סאוו ,רע ,ריא וצ גאז ךיא ,ילַדארושַא טסרעמ" :טגאזעג עקשָאי
 ןיא ןעמוק טינ טעוו ןוא ,ןבעל קיביי טאה רימ טקישעג סאוו ]רעטאפ רעד ,טָאג[ םיא ןיא

5:24 ןנחוי " .ןבעל ]קיבייא[ ןיא טיוט ןופ ןעגנאגעגרעבירא ]ןיוש[ טאה רעָבא ,טפשמ

 טינ טעוו ריא ןוא ןבעל קיבייא ןָבאה ןיוש ריא ,עקשָאי טקישעג סאוו טָאג םעד ןסיוו ריא ביוא
.טיוט ןייד ןופ טַייצ יד ַייב ןרעוו טפשמעג

 יד ,]רעטאפ רעד ,טָאג[ איר ןסיוו ןלאז ייז זַא ,ןבעל קיבייא זיא ָסאד ןוא" :טגאזעג עקשָאי
".טקישעג טסאה וד ןעמעוו חישמה עקשָאי ןוא ,טָאג תמא זיולב

17:03 ןנחוי

 ךימ טאה סאוו ]רעטאפ רעד ,טָאג[ ַןייז רעָבא ,ַןיימ טינ זיא ןירעטקָאד ַןיימ" :טגאזעג עקשָאי
7:16 ןנחוי ".טקישעג

 ןבעל קיבייא ַןא ַראֿפ גנוטעבַראפ ַןייז .ןבעל רעייא ַראֿפ רעטסעב רעד טלאוועג קידנעטש טאה טָאג
 ןרעוו ןענעק ריא ַראֿפ עביל סיורג ס טָאג ןופ קורדסיוא ַןא .לזוי טימ ןבייהנָא ָראנ טינ טאה

 ַראֿפ גניּפָואכ טָאג ןעניֿפעג טעוו ריא עטכישעג ןופ בייהנָא יד ןופ .18 קרּפ לאקזחי ןיא ןענופעג
 ןופ ןבעל ַא וצ ןוא ַסאנַדאקיוו ןופ קעוַוא ַיירד טלָאוו רימ גניּפָואכ ןוא רעטסעב רעזדנוא

.טייקיטכערעג

 ַןייז ןרעוו תמאב רימ ןעוו זיא ָסאוו .טָאג טימ טפַאשרעוַואכ ַןייַרא זדנוא טגנערב טייקיטראפטכער
.טייקיבייא ַראֿפ ןשטנעמ

 ַא ףיוא ָאד זרעלוַוארט ָראנ ןענעז רימ זַא טסואוועג טאה ,הנומא ןיא ,טָאג ַראֿפ הרירב ַא ס סע
 זַא טקַאפ יד ןעמעננָא וצ ַןייז טעוו דרע ףיוא סולשַאב סיורג רעזדנוא .העיסנ ןשידרע קילַייווטַייצ
 זַא רעצרעה רעזדנוא ןיא לייוו .ץנעטסיזקע םעד זדנעסנַארט תמאב ןבעל זַא ןוא טריטסיזקע טָאג

.זדנוא טקערעזער טָאג טעוו יוזַא ,דיטקערעזער ןעוועג זיא עקשָאי יוו



.זדנוא טקערעזער טָאג טעוו יוזַא ,דיטקערעזער ןעוועג זיא עקשָאי יוו

 ןופ עביל יד ,טלעוו יד ביל זי סע רעוו ביוא .טלעוו יד ןיא ןכאז יד רעָדא טלעוו יד ביל טינ יצ"
2:15 ןנחוי 1 ".םיא ןיא טינ זיא עטַאט רעד

 רעטרעוו יד .טשינָראג ץיפַארּפ שיילפ יד ,ןבעל טיג סאוו ,טסייג רעד זיא סע" :טגאזעג עקשָאי
6:63 ןנחוי ".ןבעל ןענעז ייז ןוא ,טסייג טנעז ריא וצ ןדער ךיא ָסאוו

 ַןא ןופ גנוטעבַראפ ס טָאג טימ תומשנ ןכיירגרעד וצ ביירש ךיא .דַראוודע עלטָסאּפַא רעד ןיב ךיא
 יד וצ ןַביירש לעיצעּפס ךיא ,רעבא .ָאד ןלעטשָראפ ךיא "גנוטעבַראפ יד" זיא סאד .ןבעל קיבייא

 זיא חישמ זַא ןטַכארט וצ דעלסימ ןיוש ןָבאה רעָבא ,חישמ ךרוד העושי ןרעָדאפ סאוו תומשנ
.טָאג

 ןבעל קיבייא ןייד ,ריא זיא ָסאד ביוא .טנידעג חישמ זַא טָאג םעד ןסיוו טינ ָןאט ןטסירק עליפ
 יַסאטָסאּפַא הליהק רעד ןפַראווּפָא ןוא טָאג טימ טכער ןעמוקַאב וצ ֿןפַראד ריא .עגַאֿרפ ןיא זיא
 ךיז עקשָאי זַא טָאג םעד ןופ טָאטשנַא עקשָאי גניּפישָראוו ןוא וצ ללפתמ טציא ןעמ טאה ָסאוו

.ןגעוו זדנוא טנרעלעג ןוא טנידעג
 ס' טָאג ןיא ירטַאלַאדיי ץיַמאק "ןוז יד טָאג" יוו טָאג ןופ ןוז רעד סּפַאשרעוו סאוו זי סע רעוו

 סייה קיטַסייג" ןיא ןענעז טָאטשנַא רעָבא ,ןפלאהעג טכער טינ ןענעז ןשטנעמ ַאזַא .ןגיוא
 טאה טָאג .רעטַסאּפ רעָדא טסירּפ ןייק גניּפישָראוו יוו עבלעז יד זיא לזוי ןופ ןעניד ".רעַסאוו

.ןוז ַןייז זדולקני זַא .םיא ךיו ס טָאג ערעדנא ןייק ןָבאה וצ טגאזעג

 ,טסייג רעד ןיא תעב .ילַאפרעק רעייז ]גנוטעבַראפ יד[ לטיּפַאק םעד ןיא ַדאטייס יבתכ יד ןענרעל
 ןיא לטיּפַאק רערעדנַא רעדעי טעמכ וצ זיילּפַא זַא .ץונ ןייד ַראֿפ רימ וצ יבתכ יד ןבעגעג טָאג

 ןענעק ָסאוו ,ךוב טָאג ןֿופ ןעלקיטַרא Times-ףוס ןביז יד וצ גנירעפיר ןיב ךיא[ .טוג יוו ךוב םעד
 וצ ץַראה ןייד ךיז ןענעפע עטיב .http://www.sevenmessages.com ַייב ןיילנָא ןענופעג ַןייז
 יד עלַא ןייגָכאנ ריא ליּפשַייב יד ןרעוו ,יבר רעזדנוא ,חישמה עקשָאי ןזָאל ןוא טָראוו ס' טָאג

.םייה רעשילמיה ןגייא ןייד וצ קירוצ געוו

 ףיוא דניז רעזדנוא ַראֿפ טכאמעג רע ןברק רעד ןוא עקשָאי עביל זיולב טינ טעוו ריא ןוא ָסאד יצ
 ןיא רעטאפ רעשילמיה םיא ןפור ןענעק ריא .טָאג טימ עביל ןיא ןלַאפ ךיוא טעוו ריא ,זַיירק רעד

.תוליפת ערעייא ןופ עלַא

הליפת ס חילש
----------------

 ןיימ ןרעה ,יבר רעזדנוא זיא סאוו ,חישמה עקשָאי רעדורב ןיימ ןופ טָאג ןוא רעטאפ רעשילמיה
 ןוז ןייד וצ ץַראה רעייז ךיז ןענעפע טעוו ןוא לטיּפַאק םעד ןענעייל זַא המשנ רעדעי יוא .הליפת

 ןייד ןעמעננָא ןוא ןטנוא הליפת יד טעב סאוו עלַא וצ ,ןוא .טסייג רעייא וצ ךיוא ןוא עקשָאי
.הבושת ייז ןעקנעש ,גנוטעבַראפ

דַראוודע חילש

גנוטעבַראפ ס טָאג ןעמעננָא וצ הליפת
---------------------------------

.למיה ןיא ןבעל קיבייא ַןא וצ ַןייד ןופ גנוטעבַראפ ןלעיצעפס םעד ןעמעננָא ךיא ,טָאג עטַאט
 

 רעד זיא רע זַא ןוא טיוט םעד ןופ חישמה עקשָאי טאה ריא זא ליומ ןיימ טימ הדומ ךיא



 רעד זיא רע זַא ןוא טיוט םעד ןופ חישמה עקשָאי טאה ריא זא ליומ ןיימ טימ הדומ ךיא
.רעטכעט ןוא ןיז ערעייא יוו ,ריד טימ ַןייז וצ דיטקערעזער ַןייז וצ זנַאמויכ עליפ ןופ רעטשרע

 ןבעל קידצ ַא ןבעל וצ רעטסעב ןיימ ָןאט לעוו ךיא ןוא טייקיטכערעג וצ ץַראה ןיימ ןיא ןביולג ךיא
.טיוט ןגייא ןיימ וצ ַיירטעג ַןייז ןוא עקשָאי ןופ ליּפשַייב יד ןייגָכאנ טעוו ךיא .ןגיוא ענייד ןיא

 םעד ןעמוקַאב רימ ֿןפלעה וצ רימ טימ ןייא ןרעוו טעוו ןוז ןייד ןוא וד זא ,ריד קנאד ךיא ,עטַאט
 טעוו טסייג רעייא זַא ןוא גנוניימ ןייא ןופ זדנוא ןַכאמ טעוו ָסאד זַא ןסיוו ךיא .ןבעל ןשידרע
 :גנוקרעַמאב[ .ראה ןגעוו רעייא רימ ןענרעל .םייהא קירוצ געוו ןיימ ןריפ וצ רימ ןיא ןעניואוו

.טָאג וצ הליפת ןייד גָאט ןוא טביירש

קוספ ןסילשפו וצ לסילש רעד
---------------------------

 טעוו ריא ,ַךיילג חישמ עקשָאי ןוז שטנעמ ןריובעג ַןייז ןוא טָאג ןשיווצ תוכייש יד ןטלַאה ריא ביוא
 סאד .שיטקַאפ ַראֿפ ַןייז טעוו ןבעל קיבייא ַןא וצ גנוטעבַראפ ס טָאג ןוא לביב סור ןייד ןייטשַראֿפ
 קוספ ןשטַייט וצ ןריבורּפ טינ יצ .טָראוו ס' טָאג דנאטשראפ החלצה וצ לסילש רעד זיא תוכייש
 ןוא 8:40 ןנחוי יוו ןזרעפ טושּפ ַאזַא ןיא רענגיל ַא עקשָאי טכאמ סע ,ןירעטקָאד יטינירט יד ןצינ
 02:05 סואעטאמיט 1 יוו ןזרעפ טושּפ ַאזַא ןיא רענגיל ַא סולואפ טכאמ ךיוא סע .20:17 ןנחוי

.08:06 סנַאיהטניָראק 1 ןוא


