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לעין הקורא
אין ָאט דעם תרגום רות לייענט זיך וי — [עי]; בשעת ווען ֹוי לייענט
זיך — [ָאי]ַ ,אזוי ַארוםַ ,אז דער ווָאס הערט ניט איז טויב [טעיב] ,בעת ַא
טֹויב [טָאיב] פליט ַאזש אין הימל .דָאס איז גערעדט געווָארן בײַ ווערטער
ווָאס שטַאמען ניט פון לשון קודש ָאדער ַארַאמיש; ביי די ווערטער פון
סעמיטישן ָאּפשטַאם ,איז עס בדרך כלל [עי] אין ָאפענע טרַאפן :סוחר
[סעיכער] ,סודות [סעידעס]; און [ָא] אין פַארמַאכטע טרַאפן :סוחרים
[סָאכרים] ,סוד [סָאד].

ַא יישר כח :מיכאל בן ראובן מַאסַארסקי (ניו⸗יָארק)
פַאר זײַנע וויכטיקע עצות און תיקונים צום טעקסט
גופא .די פולע אחריות פַאר טעותן און חסרונות טרָאגט
דער בעל⸗התרגום ַאליין.
ַא דַאנק אויך :נעסע ָאלשַאנסקי (טָארָאנטָא); מתתיהו בעל (ּפליינָא,
טעקסַאס); שיקע ווָאלק (לָאס⸗ַאנדזשעלעס); יעקב זיסער (ּפעטערבורג);
מילַאן כערסָאנסקי (ווילנע); יוליוס נָארווילַא (ווילנע); וויוויַאן (חוה)
פעלזען (טָארָאנטָא); ּפרָאפעסָאר ּפנחס פרידבערג (ווילנע); וויקטָאריַא
רַאטקעוויטש (מַאלַאט ,ליטע); יוליטשקע רעץ (ּפעטערבורג).

משפטן,
ּ
געטאן
ָ
האבן
מאלסט ַאז די שופטים ָ
דא ָ
(א) ס'געווען ַאזויָ :א ַ
לאנד איז ַא הונגער געווען ,איז ַזאך איינער ַא מענטש
אין ַ
וואס אין יהודהַ ,אף צו וואוינען אין די
וועקגעגאנגען פון ֵּבית⸗ ֶל ֶחם ָ
ַ
ַא
מֹוא ֿב :ער ,מיט די ווײַב זײַנע און די צוויי זין זײַנע.
פעלדער פון ָ
האט מען
האט מען ָאדעם מענטשן ֱא ִל ֵימ ֶל ְך ,די ווײַב זײַנע ָ
(ב) גערופן ָ
האבן ַמ ְחלֹון און ִּכ ְליֹון
בא עם ָ
וואס ַ
נָ ֳע ִמי גערופן ,און די צוויי זין ָ
וואס אין יהודה.
געהייסןֶ .א ְפ ָר ֿתער — פון ֵּבית⸗ ֶל ֶחם ָ
מֹוא�בֿ און זיי זײַנען
ָ
זײַנען זיי ָאנגעקומען אין די פעלדער פון
דארטן ָא ּפגעווען.
ָא ָ
מאן פון נָ ֳע ִמין ,איז זי
וועקגעשטארבן אלימלך ,דער ַ
ָ
(ג) ַאז ס'איז ַא
(ד)
האבן ַזאך
פארבליבןַ ,אזי מיט די צוויי זין אירע .זיי ָ
דארטן ַ
שוין ָא ָ
רפה; און דער
בא איינע — ָע ּ ָ
נאמען ַ
מואבישע .דער ָ
ֿ
גענומען ווײַבער
דארטן ַאן ערך צען
האבן ַזאך ָא ָ
רּות .זיי ָ
בא די צווייטע — ֿ
נאמען ַ
ָ
(ה)
אופגעהאלטן .און ַאדי ביידעַ ,מ ְחלֹון מיט ִּכ ְליֹון ,זײַנען אויכעט
ַ
ָיאר
פארבליבן פון די צוויי
וועקגעשטארבן ,איז די פרֹוי איינע ַאליין ַ
ָ
ַא
מאן אירן.
זין אירע מיטן ַ
האט
האט זי ַזאך אופגעהויבן מיט די שנורן אינאיינעם ,און זי ָ
(ו) ָ
ַזאך גענומען אומקערן פון די פעלדער פון מואב ,ווײַלע אין די
פאלק
האט אין זײַן ָ
גאט ָ
דאהערט ַאז ָ
האט זי ַ
פעלדער פון מואב ָ
(ז)
רֹויסגעגאנגען
ַ
געטאן געבןַ .אז זי איז ַא
ָ
פארגעדיינקט ,און זיי ברויט
ַ
דארטן ָא ּפגעווען ,און מיט איר די צוויי
פונעם ָארט ַאוואו זי איז ָא ָ
טראקט ַאוועקַ ,זאך אומקערן אין ארץ יהודה.
שנורן ,זײַנען זיי ַאפן ַ
(ח)

The Book of Ruth
Translated from the Biblical Hebrew
into Lithuanian Yiddish
by Dovid Katz
© Dovid Katz 2017

טוט נָ ֳע ִמי אירע צוויי שנורן ַא ָזאג:
„איז גייט זשע ,און קערט⸗ ַזאך אומעטַ ,אאיטלעכע פון אײַך
טא ָזאל יי מיט אײַך
מאמע אירעָ ,
צום הֹויזגעזינד פון די ַ
געשטארבענע
ָ
האט מיט די ָא ּפ
זויא ,ווי איר ָ
טאןָ ,אט ַא ָ
גוטיקײַט ָ
זויא ווי מיט מיר ַאליין.
געטאן — און ַא ָ
ָ
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ּ
געטאן
ָ
האבן
מאלסט ַאז די שופטים ָ
דא ָ
(א) ס'געווען ַאזויָ :א ַ
לאנד איז ַא הונגער געווען ,איז ַזאך איינער ַא מענטש
אין ַ
וואס אין יהודהַ ,אף צו וואוינען אין די
וועקגעגאנגען פון ֵּבית⸗ ֶל ֶחם ָ
ַ
ַא
מֹוא ֿב :ער ,מיט די ווײַב זײַנע און די צוויי זין זײַנע.
פעלדער פון ָ
האט מען
האט מען ָאדעם מענטשן ֱא ִל ֵימ ֶל ְך ,די ווײַב זײַנע ָ
(ב) גערופן ָ
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בא עם ָ
וואס ַ
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וואס אין יהודה.
געהייסןֶ .א ְפ ָר ֿתער — פון ֵּבית⸗ ֶל ֶחם ָ
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ָ
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דארטן ָא ּפגעווען.
ָא ָ
מאן פון נָ ֳע ִמין ,איז זי
וועקגעשטארבן אלימלך ,דער ַ
ָ
(ג) ַאז ס'איז ַא
(ד)
האבן ַזאך
פארבליבןַ ,אזי מיט די צוויי זין אירע .זיי ָ
דארטן ַ
שוין ָא ָ
רפה; און דער
בא איינע — ָע ּ ָ
נאמען ַ
מואבישע .דער ָ
ֿ
גענומען ווײַבער
דארטן ַאן ערך צען
האבן ַזאך ָא ָ
רּות .זיי ָ
בא די צווייטע — ֿ
נאמען ַ
ָ
(ה)
אופגעהאלטן .און ַאדי ביידעַ ,מ ְחלֹון מיט ִּכ ְליֹון ,זײַנען אויכעט
ַ
ָיאר
פארבליבן פון די צוויי
וועקגעשטארבן ,איז די פרֹוי איינע ַאליין ַ
ָ
ַא
מאן אירן.
זין אירע מיטן ַ
האט
האט זי ַזאך אופגעהויבן מיט די שנורן אינאיינעם ,און זי ָ
(ו) ָ
ַזאך גענומען אומקערן פון די פעלדער פון מואב ,ווײַלע אין די
פאלק
האט אין זײַן ָ
גאט ָ
דאהערט ַאז ָ
האט זי ַ
פעלדער פון מואב ָ
(ז)
רֹויסגעגאנגען
ַ
געטאן געבןַ .אז זי איז ַא
ָ
פארגעדיינקט ,און זיי ברויט
ַ
דארטן ָא ּפגעווען ,און מיט איר די צוויי
פונעם ָארט ַאוואו זי איז ָא ָ
טראקט ַאוועקַ ,זאך אומקערן אין ארץ יהודה.
שנורן ,זײַנען זיי ַאפן ַ
(ח)
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(ט)

גאט געבן ,איר ָזאלט ַא מנוחה געפינען,
און ָזאל זשע ָ
מאן אירן”.
באם ַ
ַאאיטלעכע אין הֹויזגעזינד ַ

האבן זיי ַא קול אופגעהויבן ,און
געטאןָ .
ָ
האט זי זיי ַא קוש
ָ
געטאן:
ָ
האבן איר ַא ָזאג
גענומען וויינען( ,י) זיי ָ

צאך אומעט צו איר
„טו ַא קוק! די שוועגערין דײַנע קערט⸗ ַ
נאך די שוועגערין!”
קאריק ָ
גאט .איז גיי ַאף ַ
פאלק און איר ָ
ָ
(טז)

נאך דיר
רלאזן ,פון ַא ָ
פא ָ
זאל דיר ַ
„שטיי זשע ניט צו איך ָ
דאהין ַאוואו דו'עסט גיין ל'איך
זאך אומקערן ,ווײַלע ַ
ַ
זאך ָא ּפשטעלן
וואואהין דו'עסט ַ
ַ
אויכעט ַאהין גיין ,און
דאך
פאלק איז ָ
זאך אויכעט ָא ּפשטעלןַ .אז דײַן ָ
וועל איך ַ
גאט( .יז) ַאוואו
דאך מײַן ָ
גאט איז ָ
פאלק ,און דײַן ָ
מײַן ָ
שטארבן,
דארטן 'על איך ָא ּפ ַ
שטארבןָ ,א ָ
דו'עסט ניט ָא ּפ ַ
זאל מיר
דארטן וועט מען מיר מקבר זײַן; ָ
טא ָ
און ָא ָ
וואס⸗ניט⸗איז,
נאכמער ,אויבע ָ
טאן יי און ָ
זויא ָא ּפ ָ
טא ָ
ָא ַ
ַאחוץ מערניט דער טויט ַאליין 'עט אונדז ָא ּפשיידןַ ,א!”

פאלק
„אניין ,ווײַלע מיט דיר וועלן מיר ַזאך אומקערן צום ָ
ַ
דײַנעם”.
(יא)

ָזאגט זיי נָ ֳע ִמי:
„קערט זשע ַזאך אומעט ,טעכטער מײַנע ,און גייט⸗זשע.
וואס ,איך
רוואזשע ָזאלט איר דען מיט מיר מיטגיין? ַא ָ
פא ָ
ַא ַ
פאר
בא ַזאך אין שויס זין ,זיי ָזאלן אײַך ַ
נאך ַ
האב דען ָ
ָ
מענער ווערן?
(יח)

טא גייט⸗זשע ,ווײַלע
(יב) „קערט ַזאך אומעטָ ,א טעכטער מײַנעָ .
מאן; און ַאפילו
פארעלטערט פון געגעבן ווערן ַא ַ
האב ַזאך ַ
איך ָ
האפונגָ ,זאל
בא מיר ַא ָ
דא ַ
ס'דא ָ
ָ
בא ַזאך ָזאגןַ ,אז
ַאז איך ָזאל ַ
מאן געגעבן ווערן ,און
נאכט ַא ַ
טא די הײַנטיקע ַ
איך ַאפילו ָא ָ
וואלט איר
געווארן( ,יג) ָ
ָ
וואלט ַא געווינערין פון זין
ַאפילו ַאז איך ָ
ׂיסוואקסן,
וואנענט זיי וועלן או ַ
פארזיצן ביזקל ַ
דען פון זייערטוועגן ַ
מאן ניט געגעבן ווערן? ַאניין,
פון זייערטוועגן ווי ַאן עגונה ,קין ַ
טעכטער מײַנע ,ווײַלע מיר איז ַא פולע ביטערער איידער אײַך,
גאט איז קעגן מיר ַארוׂיסעט”.
האנט פון ָ
ווײַלע די ַ
(יד)

האט ַזאך צעקושט מיט די שוויגער אירע.
ָע ְר ּ ָפה ָ
צוגעקלעפט,
ּ
האט ַזאך צו איר
רּות ָ
וואדעןֿ ,
נאר ָ
ָ
געטאן:
ָ
ַא ָזאג
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(טו)

האט זי איר
ָ

האט זי
שפ ַארט ַזאך אײַנעט מיט איר מיטגייןָ ,
דאזעןַ ,אז זי ּ
ַ
אופגעהערט איר צוריידן.

וואנענט זיי זײַנען
געגאנגען ַזאלבעצווייט ביזקל ַ
ַ
(יט) זײַנען זיי ווײַטער
באם ָאנקומען אין ֵּבית
אין ֵּבית ֶל ֶחם ָאנגעקומען .ס'געווען ַאזויַ ,אז ַ
האבן
געווארןַ ,אז פרֹויען ָ
ָ
שטאט ַא מהומה
ָ
גאנצן
ֶל ֶחם איז אין ַ
טאן:
ַאזש גענומען ַא ָזאג ָ
דאס?!”
„א⸗נָ ֳע ִמי אי' ָ
ַ
(כ)

האבן ווײַטער געוויינט.
האבן זיי אופגעהויבן ַא קול און זיי ָ
ָ

געזאגט:
ָ
רּות
האט איר ֿ
ָ

טוט זי די פרוׁיען ַא ָזאג:
וואדעןָ :מ ָרה
נאר ָ
„א⸗ניט נָ ֳע ִמי — אײַנגענעמע ,רופט מירָ ,
ַ
פארביטערטע ,רופט מיר ָאנעט ,ווײַלע ַא פולע
— ַ
געטאן .מיט פוליקײַט
ָ
דאך �שׁ ַ ַ ּדי ָא ּפ
האט מיר ָ
פארביטערניש ָ
ַ
האט מיר יי
דאך ַאוועקעט ,און ַא ליידיקע ָ
בין איך ָ
זאלט איר מיר דען ‚נָ ֳע ִמי’ רופן,
וואס ָ
אומגעקערט .איז צו ָ
האט מיר דען
געזאגטַ ,אז �שׁ ַ ַ ּדי ָ
ָ
האט ַאף מיר עדות
ַאז יי ָ
געמשפט?”
ּ
ָא ּפ
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(ט)

גאט געבן ,איר ָזאלט ַא מנוחה געפינען,
און ָזאל זשע ָ
מאן אירן”.
באם ַ
ַאאיטלעכע אין הֹויזגעזינד ַ

האבן זיי ַא קול אופגעהויבן ,און
געטאןָ .
ָ
האט זי זיי ַא קוש
ָ
געטאן:
ָ
האבן איר ַא ָזאג
גענומען וויינען( ,י) זיי ָ

צאך אומעט צו איר
„טו ַא קוק! די שוועגערין דײַנע קערט⸗ ַ
נאך די שוועגערין!”
קאריק ָ
גאט .איז גיי ַאף ַ
פאלק און איר ָ
ָ
(טז)

נאך דיר
רלאזן ,פון ַא ָ
פא ָ
זאל דיר ַ
„שטיי זשע ניט צו איך ָ
דאהין ַאוואו דו'עסט גיין ל'איך
זאך אומקערן ,ווײַלע ַ
ַ
זאך ָא ּפשטעלן
וואואהין דו'עסט ַ
ַ
אויכעט ַאהין גיין ,און
דאך
פאלק איז ָ
זאך אויכעט ָא ּפשטעלןַ .אז דײַן ָ
וועל איך ַ
גאט( .יז) ַאוואו
דאך מײַן ָ
גאט איז ָ
פאלק ,און דײַן ָ
מײַן ָ
שטארבן,
דארטן 'על איך ָא ּפ ַ
שטארבןָ ,א ָ
דו'עסט ניט ָא ּפ ַ
זאל מיר
דארטן וועט מען מיר מקבר זײַן; ָ
טא ָ
און ָא ָ
וואס⸗ניט⸗איז,
נאכמער ,אויבע ָ
טאן יי און ָ
זויא ָא ּפ ָ
טא ָ
ָא ַ
ַאחוץ מערניט דער טויט ַאליין 'עט אונדז ָא ּפשיידןַ ,א!”

פאלק
„אניין ,ווײַלע מיט דיר וועלן מיר ַזאך אומקערן צום ָ
ַ
דײַנעם”.
(יא)

ָזאגט זיי נָ ֳע ִמי:
„קערט זשע ַזאך אומעט ,טעכטער מײַנע ,און גייט⸗זשע.
וואס ,איך
רוואזשע ָזאלט איר דען מיט מיר מיטגיין? ַא ָ
פא ָ
ַא ַ
פאר
בא ַזאך אין שויס זין ,זיי ָזאלן אײַך ַ
נאך ַ
האב דען ָ
ָ
מענער ווערן?
(יח)

טא גייט⸗זשע ,ווײַלע
(יב) „קערט ַזאך אומעטָ ,א טעכטער מײַנעָ .
מאן; און ַאפילו
פארעלטערט פון געגעבן ווערן ַא ַ
האב ַזאך ַ
איך ָ
האפונגָ ,זאל
בא מיר ַא ָ
דא ַ
ס'דא ָ
ָ
בא ַזאך ָזאגןַ ,אז
ַאז איך ָזאל ַ
מאן געגעבן ווערן ,און
נאכט ַא ַ
טא די הײַנטיקע ַ
איך ַאפילו ָא ָ
וואלט איר
געווארן( ,יג) ָ
ָ
וואלט ַא געווינערין פון זין
ַאפילו ַאז איך ָ
ׂיסוואקסן,
וואנענט זיי וועלן או ַ
פארזיצן ביזקל ַ
דען פון זייערטוועגן ַ
מאן ניט געגעבן ווערן? ַאניין,
פון זייערטוועגן ווי ַאן עגונה ,קין ַ
טעכטער מײַנע ,ווײַלע מיר איז ַא פולע ביטערער איידער אײַך,
גאט איז קעגן מיר ַארוׂיסעט”.
האנט פון ָ
ווײַלע די ַ
(יד)

האט ַזאך צעקושט מיט די שוויגער אירע.
ָע ְר ּ ָפה ָ
צוגעקלעפט,
ּ
האט ַזאך צו איר
רּות ָ
וואדעןֿ ,
נאר ָ
ָ
געטאן:
ָ
ַא ָזאג
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(טו)

האט זי איר
ָ

האט זי
שפ ַארט ַזאך אײַנעט מיט איר מיטגייןָ ,
דאזעןַ ,אז זי ּ
ַ
אופגעהערט איר צוריידן.

וואנענט זיי זײַנען
געגאנגען ַזאלבעצווייט ביזקל ַ
ַ
(יט) זײַנען זיי ווײַטער
באם ָאנקומען אין ֵּבית
אין ֵּבית ֶל ֶחם ָאנגעקומען .ס'געווען ַאזויַ ,אז ַ
האבן
געווארןַ ,אז פרֹויען ָ
ָ
שטאט ַא מהומה
ָ
גאנצן
ֶל ֶחם איז אין ַ
טאן:
ַאזש גענומען ַא ָזאג ָ
דאס?!”
„א⸗נָ ֳע ִמי אי' ָ
ַ
(כ)

האבן ווײַטער געוויינט.
האבן זיי אופגעהויבן ַא קול און זיי ָ
ָ

געזאגט:
ָ
רּות
האט איר ֿ
ָ

טוט זי די פרוׁיען ַא ָזאג:
וואדעןָ :מ ָרה
נאר ָ
„א⸗ניט נָ ֳע ִמי — אײַנגענעמע ,רופט מירָ ,
ַ
פארביטערטע ,רופט מיר ָאנעט ,ווײַלע ַא פולע
— ַ
געטאן .מיט פוליקײַט
ָ
דאך �שׁ ַ ַ ּדי ָא ּפ
האט מיר ָ
פארביטערניש ָ
ַ
האט מיר יי
דאך ַאוועקעט ,און ַא ליידיקע ָ
בין איך ָ
זאלט איר מיר דען ‚נָ ֳע ִמי’ רופן,
וואס ָ
אומגעקערט .איז צו ָ
האט מיר דען
געזאגטַ ,אז �שׁ ַ ַ ּדי ָ
ָ
האט ַאף מיר עדות
ַאז יי ָ
געמשפט?”
ּ
ָא ּפ
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מֹוא ֿבישע
רּות די ֲ
האט ַזאך אומגעקערט ,און מיט איר ֿ
(כא) איז :נֳ ָע ִמי ָ
איר שנור ,פון די פעלדער פון מואב זײַנען זיי אין בית⸗לחם
ס'האט ַזאך אין וועג גענומען דער גערשטן⸗שניט.
ָ
ָאנגעקומעןַ ,אז

ב
מאנסביל ַא גיבור,
מאנס ַא קרוב געוועןַ ,א ַ
בא נֳ ָע ִמין איז דעם ַ
(א) ַ
רּות
האט ער ּב ַֹועז( .ב) איז נעמט ֿ
משפחה ,געהייסן ָ
ּ
פון ֱא ִל ֵימ ֶלכס
מֹוא ֿבישע און טוט נֳ ָע ִמין ַא ָזאג:
די ֲ
„טא וועל איך אין פעלד ַאוועקעט ,אופקלײַבן פון די ַזאנגען,
ָ
בא וועמען אין די אויגן איך נעם אֹויסעט מיט חן?”
ַאהינטער דעם ַ

(ו)

האט ַזאך מיט נֳ ָע ִמין
וואס זי ָ
מואבדיקע מיידל איז זיַ ,א ָ
ֿ
„א
ַ
אומגעקערט פון די פעלדער פון מואב”.
(ז)

געשטאנען
ַ
מאלסט אינדערפרי ַאז זי איז ָאנגעקומען איז זי
דא ָ
פון ַ
(ח)
האט
ָ
קא ּפ איז זי אין הֹויז געבליבן.
נאר ַא ַ
איצטערטאָ ,
ָ
ביז ָאט
געזאגט:
ָ
רּותן
ּב ַֹועז ְֿ
זאלסט ניט גיין אופקלײַבן
טאכטער? ָ
„הערסטע ניט ,מײַן ָ
טא
זאך ניט ָא ּפעט פון ָא ָ
אין קיין שום ַאנדער פעלד ,קער ַ
טא דעם פעלד זײַן,
זאלן ַאף ָא ָ
בא דיר ָ
דעמא! (ט) די אויגן ַ
ָ
האב איך זיי דען ניט
נאכגייןָ .
נאך זיי ָ
זאלסט ָ
ַאוואו זיי שנײַדןָ ,
טאמער
טאן? און ָ
זאלן דיר ניט ַא ריר ָ
נגעזאגט ,די יונגען ,זיי ָ
ָ
ָא
באלד צו ,צו די כלים ,און
דארשטיק זײַן ,איז גיי זשע ַ
וועסט ָ
'געשעפט”.
ּ
האבן ָא
וואס די יונגען ָ
פונדאפון ַא ָ
ַ
טרינק אֹויסעט,

טאכטער”.
„גיי זשע ,מײַן ָ
האט אין פעלד צונויפגעקליבן,
געגאנגען .און ָאנגעקומען .און זי ָ
(ג) איז זי ַ
געטראפןַ ,אז ּפונקט ַאפן טייל
ָ
ס'האט מיט מזל
ָ
נאך די שניטער .און
ַא ָ
(ד)
משפחה.
ּ
וואס פון ֱא ִל ֵימ ֶלכס
וואס געהערט ּב ַֹועזְ ןָ ,
פעלד ָ
ּב ַֹועז
איז ָאקערשט פון בית⸗לחם געקומען ,טוט ער ַא ָזאג די שניטער:
(י)

„גאט איז מיט אײַך”.
ָ
ָזאגן זיי עם:
גאט”.
„בענטשן ָזאל אײַך ָ

טא די מיידל?”
„אוועמעס איז ָא ָ
ַ
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האט ַזאך צודערערד צוצו ַזאך
געפאלןָ ,
רא ּפ ַ
זי איז ַאפן ּפנים ַא ָ
געזאגט:
ָ
האט עם
צוגעבוקט ,און ָ
האב איך חן געפונען אין אײַערע אויגן ,איר
וואזשע ָ
„מיט ָ
לאנד?”
דאך פון ַא פרעמדן ַ
דאקענען ,איך בין ָ
ָזאלט מיר ַאפילו ַ

(יא)
(ה)

געזאגט:
ָ
האט זי
ָ
אופזאמלען — פון די
ַ
„איז גיט⸗זשע ,כ'ל ָא ּפקלײַבן ,כ'ל
נאך די שניטער”.
גארבןַ ,א ָ
ַ

טוט זי איר ַא ָזאג:

וואס איבער די שניטער:
באם אינגל ָ
פרעגט בועז ַ

וואס איבער די שניטער ,און
האט עם געענטפערט ,דער אינגל ָ
ָ
געטאן:
ָ
האט ַא ָזאג
ָ

געטאן:
ָ
האט בועז געענטפערט און איר ַא ָזאג
ָ
וואס דו'סט
דאציילטַ ,אלציקעדינג ָ
דאציילן ט'מען מיר ַ
„אז ַ
ַ
מאן
כאדעם ווי דער ַ
נא ַ
געמאכט מיט די שוויגער דײַנע ַא ָ
ַ
רלאזן
פא ָ
האסט ַ
געשטארבן ,ווי ַאזוי דו ָ
ָ
בא דיר ָא ּפ
איז ַ
לאנד ַאוואו בינסט
מאמען און דעם ַ
טאטן מיט דײַן ַ
דײַן ַ
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מֹוא ֿבישע
רּות די ֲ
האט ַזאך אומגעקערט ,און מיט איר ֿ
(כא) איז :נֳ ָע ִמי ָ
איר שנור ,פון די פעלדער פון מואב זײַנען זיי אין בית⸗לחם
ס'האט ַזאך אין וועג גענומען דער גערשטן⸗שניט.
ָ
ָאנגעקומעןַ ,אז

ב
מאנסביל ַא גיבור,
מאנס ַא קרוב געוועןַ ,א ַ
בא נֳ ָע ִמין איז דעם ַ
(א) ַ
רּות
האט ער ּב ַֹועז( .ב) איז נעמט ֿ
משפחה ,געהייסן ָ
ּ
פון ֱא ִל ֵימ ֶלכס
מֹוא ֿבישע און טוט נֳ ָע ִמין ַא ָזאג:
די ֲ
„טא וועל איך אין פעלד ַאוועקעט ,אופקלײַבן פון די ַזאנגען,
ָ
בא וועמען אין די אויגן איך נעם אֹויסעט מיט חן?”
ַאהינטער דעם ַ

(ו)

האט ַזאך מיט נֳ ָע ִמין
וואס זי ָ
מואבדיקע מיידל איז זיַ ,א ָ
ֿ
„א
ַ
אומגעקערט פון די פעלדער פון מואב”.
(ז)

געשטאנען
ַ
מאלסט אינדערפרי ַאז זי איז ָאנגעקומען איז זי
דא ָ
פון ַ
(ח)
האט
ָ
קא ּפ איז זי אין הֹויז געבליבן.
נאר ַא ַ
איצטערטאָ ,
ָ
ביז ָאט
געזאגט:
ָ
רּותן
ּב ַֹועז ְֿ
זאלסט ניט גיין אופקלײַבן
טאכטער? ָ
„הערסטע ניט ,מײַן ָ
טא
זאך ניט ָא ּפעט פון ָא ָ
אין קיין שום ַאנדער פעלד ,קער ַ
טא דעם פעלד זײַן,
זאלן ַאף ָא ָ
בא דיר ָ
דעמא! (ט) די אויגן ַ
ָ
האב איך זיי דען ניט
נאכגייןָ .
נאך זיי ָ
זאלסט ָ
ַאוואו זיי שנײַדןָ ,
טאמער
טאן? און ָ
זאלן דיר ניט ַא ריר ָ
נגעזאגט ,די יונגען ,זיי ָ
ָ
ָא
באלד צו ,צו די כלים ,און
דארשטיק זײַן ,איז גיי זשע ַ
וועסט ָ
'געשעפט”.
ּ
האבן ָא
וואס די יונגען ָ
פונדאפון ַא ָ
ַ
טרינק אֹויסעט,

טאכטער”.
„גיי זשע ,מײַן ָ
האט אין פעלד צונויפגעקליבן,
געגאנגען .און ָאנגעקומען .און זי ָ
(ג) איז זי ַ
געטראפןַ ,אז ּפונקט ַאפן טייל
ָ
ס'האט מיט מזל
ָ
נאך די שניטער .און
ַא ָ
(ד)
משפחה.
ּ
וואס פון ֱא ִל ֵימ ֶלכס
וואס געהערט ּב ַֹועזְ ןָ ,
פעלד ָ
ּב ַֹועז
איז ָאקערשט פון בית⸗לחם געקומען ,טוט ער ַא ָזאג די שניטער:
(י)

„גאט איז מיט אײַך”.
ָ
ָזאגן זיי עם:
גאט”.
„בענטשן ָזאל אײַך ָ

טא די מיידל?”
„אוועמעס איז ָא ָ
ַ
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האט ַזאך צודערערד צוצו ַזאך
געפאלןָ ,
רא ּפ ַ
זי איז ַאפן ּפנים ַא ָ
געזאגט:
ָ
האט עם
צוגעבוקט ,און ָ
האב איך חן געפונען אין אײַערע אויגן ,איר
וואזשע ָ
„מיט ָ
לאנד?”
דאך פון ַא פרעמדן ַ
דאקענען ,איך בין ָ
ָזאלט מיר ַאפילו ַ

(יא)
(ה)

געזאגט:
ָ
האט זי
ָ
אופזאמלען — פון די
ַ
„איז גיט⸗זשע ,כ'ל ָא ּפקלײַבן ,כ'ל
נאך די שניטער”.
גארבןַ ,א ָ
ַ

טוט זי איר ַא ָזאג:

וואס איבער די שניטער:
באם אינגל ָ
פרעגט בועז ַ

וואס איבער די שניטער ,און
האט עם געענטפערט ,דער אינגל ָ
ָ
געטאן:
ָ
האט ַא ָזאג
ָ

געטאן:
ָ
האט בועז געענטפערט און איר ַא ָזאג
ָ
וואס דו'סט
דאציילטַ ,אלציקעדינג ָ
דאציילן ט'מען מיר ַ
„אז ַ
ַ
מאן
כאדעם ווי דער ַ
נא ַ
געמאכט מיט די שוויגער דײַנע ַא ָ
ַ
רלאזן
פא ָ
האסט ַ
געשטארבן ,ווי ַאזוי דו ָ
ָ
בא דיר ָא ּפ
איז ַ
לאנד ַאוואו בינסט
מאמען און דעם ַ
טאטן מיט דײַן ַ
דײַן ַ
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וואס
פאלק ַא ָ
וועקגעגאנגען אין ַא ָ
ַ
געווארן ,בינסט ַא
ָ
געבארן
ָ
(יב)
טא ָזאל דיר
ָ
גארנישניט געקענט.
דו'סט עם אייערנעכטן ָ
בא דיר דער שכר
דיא מעשים ,און ָזאל ַ
פאר ָ
גאט ַ
צאלן ָ
ָא ּפ ָ
וואס דו
גאט פון ישראלַ ,א ָ
ַא פולשטענדיקער זײַן ַאזש פון ייָ ,
האלטן פון אונטער זײַנע פליגל”.
אופבא ַ
ַ
בינסט געקומען ַזאך
(יג)

האט
ָ
בא וועמען זי
דאציילט ַא ַ
האט זי די שוויגער אירע ַ
ָ
געארבעטָ ,זאגנדיק:
ָא ּפ ַ

טוט זי ָזאגן:
בא אײַך אין די אויגן ,מײַן
נאר אֹויסנעמען ַ
„טא ָזאל איך ָ
ָ
דאך געטרייסט ,איר'ט צום
האט מיר ָ
האר ,מחמת איר ָ
ַ
כ'וואלט
ָ
געטאן ריידןַ ,אזוי ווי
ָ
הארצן פון אײַער שפחה
ַ
בא אײַך”.
וואס ַ
גארניט ניט זײַן ווי איינע פון די שפחות ַא ָ
ָ

(יד)

געארבעט?
„אוואו ס'טע הײַנט ָא ּפגעקליבן און ַאוואו 'סטע ָא ּפ ַ
ַ
שאצט דיר ָא ּפעט”.
וואס ער ַ
און ָזאל געבענטשט זײַן ָא⸗דער ָ

מאלצײַט טוט איר ּבו ַׂעז ַא ָזאג:
באם ָ
געהאלטן ַ
ַ
ס'האט
ָ
ַאז
דא ַאהערעטָ ,אט ,עס ָא ּפעט פונעם ברויט ,און דעם
„קום ָ
עסן טונק אײַנעט אינעם ְּבשָׂ ִמים⸗ווײַן”.

האט איר ָאנגעלייגט
זי איז ָאן ַא זײַט פון די שניטער געזעסן ,און ער ָ
האט ָא ּפגעגעסן ,זי איז געווען ַזאט
זיינגלעך פון ַאפן פײַער ,זי ָ
בא⸗זעך איבערגעבליבן.
וואס⸗ניט⸗איז ַ
געהאט ַא ָ
ַ
נאך
האט ָ
און ָ
(טו) זי ָ
געטאן ַאף צו קלײַבן און
ָ
האט ַזאך ַא הייב⸗אופעט
נגעזאגט די יונגען זײַנע:
ָ
האט ָא
בועז ָ
גארבן⸗בינדער ט'זי אויכעט ָא ּפקלײַבן .איר ָזאלט
„צווישן די ַ
(טז)
איר ָזאלט פון אירטוועגן
טשעפענען!
ּ
ַזאך צו איר ניט
לאזן ,איז ָזאל זי אופקלײַבןָ ,זאגט
רא ּפ ָ
ַאפילו ַא זשמעניע ַא ָ
איר ניט ַארײַנעט”.
האט
וואס זי ָ
דאס ָ
האט ָא ּפגעקליבן אין פעלד ביז אין ָאוונט ,און ַא ָ
(יז) זי ָ
וואס ַאן ערך,
מאסַ ,א ָ
אֹויסגעקלא ּפטַ ,אן ֵא ָיפה די ָ
ַ
האט זי
ָאנגעקליבן ָ
האט עס ַאוועקגענומען און איז ָאנגעקומען אין
מיט גערשטן( ,יח) און ָ
האט אופגעקליבן
וואס זי ָ
דאזען ַא ָ
האט ַ
שטאטַ .אז די שוויגער אירע ָ
ָ
האט
וואס זי ָ
דאס ָ
האט זי ַארֹויסגענומען און איר ָא ּפגעגעבן ָא ָ
ָ
(יט)
ָזאגט איר די שוויגער:
איבערגעלאזן ,איז זי ָאנגעזעטיקט געווען.
ָ
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כ'הא' הײַנט
ָ
בא וועמען
מאנסביל ַא ַ
נאמען פון ַ
„דער ָ
געארבעט — ּבו ַׂעז הייסט ער”.
ָא ּפ ַ
(כ)

געטאן:
ָ
האט נָ ֳע ִמי איר שנור ַא ָזאג
ָ
רלאזן זײַן
פא ָ
וואס ט'ניט ַ
בא ייָ ,
„געבענטשט ָזאל ער זײַן ַ
גוטיקײַט ַאניט מיט די לעבעדיקע און ַאניט מיט די טויטע”.

געטאן:
ָ
האט איר נָ ֳע ִמי ַא ָזאג
דאצו ָ
ַ
דאך אונדזער קרוב ,ער איז
טא דער מענטש איז ָ
„אז ָא ָ
ַ
בא אונדז”.
וואס ַ
איינער פון די געזינד⸗לייזער ָ
(כא)

רּות די מו ֲׂא ֿבישע:
טוט ָזאגן ֿ
הארט
געטאן„ :בלײַב זשע ַ
ָ
נאכמער! ער'ט מיר ַא ָזאג
„אז ָ
ַ
וואנענט זיי וועלן ניט
נאענט לעבן די יונגען מײַנע ,ביזקל ַ
ָ
וואס געהערט מיר”.
ָא ּפענדיקן מיטן שניט ָ

(כב)

רּותן ,איר שנור:
ָזאגט נָ ֳע ִמי ְֿ
טאכטערַ ,אז דו'סט ַארֹויס מיט די
„נאך בעסער'ט זײַן ,מײַן ָ
ָ
טשעפענען
ּ
בא עם .וועלן יענע דיר ניט
וואס ַ
מיידלעך ָ
אין ַאן ַאנדער פעלד אויכעט ניט”.

בא
וואס ַ
בא די מיידלעך ַא ָ
געהאלטן ַ
ַ
נאענט
האט זי ַזאך ָ
(כג) ָ
ס'האט ַזאך ניט געענדיקט דער
ָ
וואנענט
ּב ַֹועזְ ןַ ,אף ָא ּפקלײַבן ,ביז ַ
גערשטן⸗שניט מיטן ווייצן⸗שניט.
בא די שוויגער.
האט זי ַ
געלעבט ָ
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וואס
פאלק ַא ָ
וועקגעגאנגען אין ַא ָ
ַ
געווארן ,בינסט ַא
ָ
געבארן
ָ
(יב)
טא ָזאל דיר
ָ
גארנישניט געקענט.
דו'סט עם אייערנעכטן ָ
בא דיר דער שכר
דיא מעשים ,און ָזאל ַ
פאר ָ
גאט ַ
צאלן ָ
ָא ּפ ָ
וואס דו
גאט פון ישראלַ ,א ָ
ַא פולשטענדיקער זײַן ַאזש פון ייָ ,
האלטן פון אונטער זײַנע פליגל”.
אופבא ַ
ַ
בינסט געקומען ַזאך
(יג)

האט
ָ
בא וועמען זי
דאציילט ַא ַ
האט זי די שוויגער אירע ַ
ָ
געארבעטָ ,זאגנדיק:
ָא ּפ ַ

טוט זי ָזאגן:
בא אײַך אין די אויגן ,מײַן
נאר אֹויסנעמען ַ
„טא ָזאל איך ָ
ָ
דאך געטרייסט ,איר'ט צום
האט מיר ָ
האר ,מחמת איר ָ
ַ
כ'וואלט
ָ
געטאן ריידןַ ,אזוי ווי
ָ
הארצן פון אײַער שפחה
ַ
בא אײַך”.
וואס ַ
גארניט ניט זײַן ווי איינע פון די שפחות ַא ָ
ָ

(יד)

געארבעט?
„אוואו ס'טע הײַנט ָא ּפגעקליבן און ַאוואו 'סטע ָא ּפ ַ
ַ
שאצט דיר ָא ּפעט”.
וואס ער ַ
און ָזאל געבענטשט זײַן ָא⸗דער ָ

מאלצײַט טוט איר ּבו ַׂעז ַא ָזאג:
באם ָ
געהאלטן ַ
ַ
ס'האט
ָ
ַאז
דא ַאהערעטָ ,אט ,עס ָא ּפעט פונעם ברויט ,און דעם
„קום ָ
עסן טונק אײַנעט אינעם ְּבשָׂ ִמים⸗ווײַן”.

האט איר ָאנגעלייגט
זי איז ָאן ַא זײַט פון די שניטער געזעסן ,און ער ָ
האט ָא ּפגעגעסן ,זי איז געווען ַזאט
זיינגלעך פון ַאפן פײַער ,זי ָ
בא⸗זעך איבערגעבליבן.
וואס⸗ניט⸗איז ַ
געהאט ַא ָ
ַ
נאך
האט ָ
און ָ
(טו) זי ָ
געטאן ַאף צו קלײַבן און
ָ
האט ַזאך ַא הייב⸗אופעט
נגעזאגט די יונגען זײַנע:
ָ
האט ָא
בועז ָ
גארבן⸗בינדער ט'זי אויכעט ָא ּפקלײַבן .איר ָזאלט
„צווישן די ַ
(טז)
איר ָזאלט פון אירטוועגן
טשעפענען!
ּ
ַזאך צו איר ניט
לאזן ,איז ָזאל זי אופקלײַבןָ ,זאגט
רא ּפ ָ
ַאפילו ַא זשמעניע ַא ָ
איר ניט ַארײַנעט”.
האט
וואס זי ָ
דאס ָ
האט ָא ּפגעקליבן אין פעלד ביז אין ָאוונט ,און ַא ָ
(יז) זי ָ
וואס ַאן ערך,
מאסַ ,א ָ
אֹויסגעקלא ּפטַ ,אן ֵא ָיפה די ָ
ַ
האט זי
ָאנגעקליבן ָ
האט עס ַאוועקגענומען און איז ָאנגעקומען אין
מיט גערשטן( ,יח) און ָ
האט אופגעקליבן
וואס זי ָ
דאזען ַא ָ
האט ַ
שטאטַ .אז די שוויגער אירע ָ
ָ
האט
וואס זי ָ
דאס ָ
האט זי ַארֹויסגענומען און איר ָא ּפגעגעבן ָא ָ
ָ
(יט)
ָזאגט איר די שוויגער:
איבערגעלאזן ,איז זי ָאנגעזעטיקט געווען.
ָ
12

כ'הא' הײַנט
ָ
בא וועמען
מאנסביל ַא ַ
נאמען פון ַ
„דער ָ
געארבעט — ּבו ַׂעז הייסט ער”.
ָא ּפ ַ
(כ)

געטאן:
ָ
האט נָ ֳע ִמי איר שנור ַא ָזאג
ָ
רלאזן זײַן
פא ָ
וואס ט'ניט ַ
בא ייָ ,
„געבענטשט ָזאל ער זײַן ַ
גוטיקײַט ַאניט מיט די לעבעדיקע און ַאניט מיט די טויטע”.

געטאן:
ָ
האט איר נָ ֳע ִמי ַא ָזאג
דאצו ָ
ַ
דאך אונדזער קרוב ,ער איז
טא דער מענטש איז ָ
„אז ָא ָ
ַ
בא אונדז”.
וואס ַ
איינער פון די געזינד⸗לייזער ָ
(כא)

רּות די מו ֲׂא ֿבישע:
טוט ָזאגן ֿ
הארט
געטאן„ :בלײַב זשע ַ
ָ
נאכמער! ער'ט מיר ַא ָזאג
„אז ָ
ַ
וואנענט זיי וועלן ניט
נאענט לעבן די יונגען מײַנע ,ביזקל ַ
ָ
וואס געהערט מיר”.
ָא ּפענדיקן מיטן שניט ָ

(כב)

רּותן ,איר שנור:
ָזאגט נָ ֳע ִמי ְֿ
טאכטערַ ,אז דו'סט ַארֹויס מיט די
„נאך בעסער'ט זײַן ,מײַן ָ
ָ
טשעפענען
ּ
בא עם .וועלן יענע דיר ניט
וואס ַ
מיידלעך ָ
אין ַאן ַאנדער פעלד אויכעט ניט”.

בא
וואס ַ
בא די מיידלעך ַא ָ
געהאלטן ַ
ַ
נאענט
האט זי ַזאך ָ
(כג) ָ
ס'האט ַזאך ניט געענדיקט דער
ָ
וואנענט
ּב ַֹועזְ ןַ ,אף ָא ּפקלײַבן ,ביז ַ
גערשטן⸗שניט מיטן ווייצן⸗שניט.
בא די שוויגער.
האט זי ַ
געלעבט ָ
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אֹויסשפרייטן
ּ
„רּות ,אײַער דינסט⸗מייד בין איךַ ,אוועט איר דען
ֿ
די פליגלען פון אײַער מלבוש איבער אײַער דינסט⸗מייד,
דאך?”
ווײַלע ַא געזינד⸗לייזער זײַט איר ָ

ג
(א)

געטאן נָ ֳע ִמי די שוויגערין אירע:
ָ
האט ַא ָזאג
איר ָ
(י)

זאל גוט זײַן?
„אז כ'זוך דיר דען ניט אֹויסעט ַא מנוחה ,דיר ָ
ַ
אי'דאך אונדזער
ָ
זויאַ ,אז ּב ַֹועז
זאך ניט ָאט ַא ָ
(ב) אי' דען די ַ
(ג)
וואס בינסט מיט די מיידלעך זײַנע געווען,
געזינדמאןָ ,
ַ
וואס :ה ײַ נ ט ב ַא נ ַא כ ט ט'ער אין גערשטן⸗
איז ָאט ָ
זאך
זאלב⸗ ַ
זאך אֹויסעטַ ,
וואש⸗ ַ
שײַער ווינט⸗שופלען .איז ַ
זאך ָאנעט די קליידל ,און — אין שײַער גיי
אֹויסעט ,טו⸗ ַ
באמערקט צו ווערן,
זאך ניט ַאף ַ
לאז⸗ ַ
רא ּפעט ,נײַערט ָ
ַא ָ
וואנענט ער'ט ניט ָא ּפענדיקן עסן און ט ר י נ ק ע ן.
ביזקל ַ
דאך
זאך ַאוועקלייגן ,און דו'עסט ָ
מאלסטַ ,אז ער'ט ַ
דא ָ
(ד) ַא ַ
זאלסט
זאך לייגןָ ,
געוואר זײַן דעם ָארט ַאוואו ער'ט ַ
ָ
שוים
זאך ַאליין
נטפלעקן זײַן צופוסנס ,איז לייג ַ
ַארײַן און ַא ּ
מאכן”.
זאלסט ַ
וואס דו ָ
ַאוועקעט' .עט ער דיר שוים הייסן ַא ָ
(ה)

טאכטער! ַא' דײַן
„בא יי ַא געבענטשטע ָזאלסטע זײַן ,מײַן ָ
ַ
וואס
נאך בעסער איידער די ערשטעָ ,
לעצטע גוטיקײַט איז ָ
רעמאן צי ַאן
ַ
נאך די בחורים ,צי ַאן ָא
כגעלאפן ָ
ָ
נא
בינסט ניט ָ
האב קין מורא ניט,
טאכטערָ ,
איצטערטא ,מײַן ָ
ָ
עושר( .יא) איז
מאכןַ ,אווײַלע דער
וואס דו ָזאגסט ל'איך דיר ַ
ַאלציקעדינג ַא ָ
(יב)
שטאט⸗טויער ווייס דען ַאז ַאן אשת חיל בינסטע.
ָ
גאנצער
ַ
ראן
פא ַ
וואדעןַ ,
נאר ָ
ס'טאקע ַאזויַ ,א געזינד⸗לייזער בין איךָ ,
ַ
נו,
ָ
פאר מיר; איז —
וואס איז נענטער ַ
נאך ַא געזינד⸗לייזער ָ
(יג)

טאן”.
וואס דו ָזאגסט מיר וועל איך ָ
„אלציקעדינג ַא ָ
ַ

„לייג ַזאך ַאוועקעט ביזקל אינדערפרי”.
בא עם צופוסנס געלעגן ביזקל אינדערפרי און איז
(יד) זי איז ַ
דאקענען ,ער
נאך איידער ַא מענטש קען ַא צווייטן ַ
אופגעשטאנען ָ
ַ
געזאגט:
ָ
געהאט
ַ
האט
ָ
דאוויסןַ ,אז די פרֹוי איז אין שײַער געקומען”.
„מ'זאל ַזאך ניט ַ
ָ
(טו)

(ט)

ָזאגט ער:

נאכט.
דא די⸗ ָא ַ
„שלאף ָא ָ
ָ

„און אינדערפרי ,ט'זײַן' ,עט ער דיר אֹויסלייזן ,איז גוט ,ט'ער
אֹויסלייזן .ט'ער דיר ניט וועלן אֹויסלייזן 'על א י ך דיר
גאט! איז —
אֹויסלייזן ,ווי ס'לעבט ָ

ָזאגט זי איר:

געטאן
ָ
האט ַאלציקעדינג
רא ּפעט צום שײַער צוצו און ָ
(ו) איז גייט זי ַא ָ
האט
ס'האט איר די שוויגער אירע געהייסן( .ז) ַאז ּב ַֹועז ָ
ָ
זויא ווי
טא ָ
ָא ַ
הארצן געווען ,איז
געגעסן ,און געטרונקען ,און עם איז גליקלעך ַאפן ַ
מאלסט איז זי
דא ָ
קארן⸗הויפןָ .א ַ
באם ברעג פונעם ָ
ער ַאוועק לייגן ַזאך ַ
נטפלעקט דעם צופוסנס .און
האט עם ַא ּ
שטילינקערהייט ַארײַנעט .זי ָ
נאכט ,טוט ער ַא
האלבע ַ
האט ַזאך ַאוועקגעלייגט( .ח) איז געווען ַאזויַ .
זי ָ
בא עם צופוסנס ַא פרֹוי!
טא ּפט ַארומעטָ .אט ליגט ַ
ציטער אופעט און ַ

ָזאגט ער:

געזאגט:
ָ
האט ער
דאצו ָ
ַ
האלט ַזאך
וואס ַאף דיר ,און ַ
„גיב זשע ַאהער דעם שלייער ָ
ָאן עם ָאנעט”,

„אווער זײַט איר?”
ַ
ָזאגט זי:
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אֹויסשפרייטן
ּ
„רּות ,אײַער דינסט⸗מייד בין איךַ ,אוועט איר דען
ֿ
די פליגלען פון אײַער מלבוש איבער אײַער דינסט⸗מייד,
דאך?”
ווײַלע ַא געזינד⸗לייזער זײַט איר ָ

ג
(א)

געטאן נָ ֳע ִמי די שוויגערין אירע:
ָ
האט ַא ָזאג
איר ָ
(י)

זאל גוט זײַן?
„אז כ'זוך דיר דען ניט אֹויסעט ַא מנוחה ,דיר ָ
ַ
אי'דאך אונדזער
ָ
זויאַ ,אז ּב ַֹועז
זאך ניט ָאט ַא ָ
(ב) אי' דען די ַ
(ג)
וואס בינסט מיט די מיידלעך זײַנע געווען,
געזינדמאןָ ,
ַ
וואס :ה ײַ נ ט ב ַא נ ַא כ ט ט'ער אין גערשטן⸗
איז ָאט ָ
זאך
זאלב⸗ ַ
זאך אֹויסעטַ ,
וואש⸗ ַ
שײַער ווינט⸗שופלען .איז ַ
זאך ָאנעט די קליידל ,און — אין שײַער גיי
אֹויסעט ,טו⸗ ַ
באמערקט צו ווערן,
זאך ניט ַאף ַ
לאז⸗ ַ
רא ּפעט ,נײַערט ָ
ַא ָ
וואנענט ער'ט ניט ָא ּפענדיקן עסן און ט ר י נ ק ע ן.
ביזקל ַ
דאך
זאך ַאוועקלייגן ,און דו'עסט ָ
מאלסטַ ,אז ער'ט ַ
דא ָ
(ד) ַא ַ
זאלסט
זאך לייגןָ ,
געוואר זײַן דעם ָארט ַאוואו ער'ט ַ
ָ
שוים
זאך ַאליין
נטפלעקן זײַן צופוסנס ,איז לייג ַ
ַארײַן און ַא ּ
מאכן”.
זאלסט ַ
וואס דו ָ
ַאוועקעט' .עט ער דיר שוים הייסן ַא ָ
(ה)

טאכטער! ַא' דײַן
„בא יי ַא געבענטשטע ָזאלסטע זײַן ,מײַן ָ
ַ
וואס
נאך בעסער איידער די ערשטעָ ,
לעצטע גוטיקײַט איז ָ
רעמאן צי ַאן
ַ
נאך די בחורים ,צי ַאן ָא
כגעלאפן ָ
ָ
נא
בינסט ניט ָ
האב קין מורא ניט,
טאכטערָ ,
איצטערטא ,מײַן ָ
ָ
עושר( .יא) איז
מאכןַ ,אווײַלע דער
וואס דו ָזאגסט ל'איך דיר ַ
ַאלציקעדינג ַא ָ
(יב)
שטאט⸗טויער ווייס דען ַאז ַאן אשת חיל בינסטע.
ָ
גאנצער
ַ
ראן
פא ַ
וואדעןַ ,
נאר ָ
ס'טאקע ַאזויַ ,א געזינד⸗לייזער בין איךָ ,
ַ
נו,
ָ
פאר מיר; איז —
וואס איז נענטער ַ
נאך ַא געזינד⸗לייזער ָ
(יג)

טאן”.
וואס דו ָזאגסט מיר וועל איך ָ
„אלציקעדינג ַא ָ
ַ

„לייג ַזאך ַאוועקעט ביזקל אינדערפרי”.
בא עם צופוסנס געלעגן ביזקל אינדערפרי און איז
(יד) זי איז ַ
דאקענען ,ער
נאך איידער ַא מענטש קען ַא צווייטן ַ
אופגעשטאנען ָ
ַ
געזאגט:
ָ
געהאט
ַ
האט
ָ
דאוויסןַ ,אז די פרֹוי איז אין שײַער געקומען”.
„מ'זאל ַזאך ניט ַ
ָ
(טו)

(ט)

ָזאגט ער:

נאכט.
דא די⸗ ָא ַ
„שלאף ָא ָ
ָ

„און אינדערפרי ,ט'זײַן' ,עט ער דיר אֹויסלייזן ,איז גוט ,ט'ער
אֹויסלייזן .ט'ער דיר ניט וועלן אֹויסלייזן 'על א י ך דיר
גאט! איז —
אֹויסלייזן ,ווי ס'לעבט ָ

ָזאגט זי איר:

געטאן
ָ
האט ַאלציקעדינג
רא ּפעט צום שײַער צוצו און ָ
(ו) איז גייט זי ַא ָ
האט
ס'האט איר די שוויגער אירע געהייסן( .ז) ַאז ּב ַֹועז ָ
ָ
זויא ווי
טא ָ
ָא ַ
הארצן געווען ,איז
געגעסן ,און געטרונקען ,און עם איז גליקלעך ַאפן ַ
מאלסט איז זי
דא ָ
קארן⸗הויפןָ .א ַ
באם ברעג פונעם ָ
ער ַאוועק לייגן ַזאך ַ
נטפלעקט דעם צופוסנס .און
האט עם ַא ּ
שטילינקערהייט ַארײַנעט .זי ָ
נאכט ,טוט ער ַא
האלבע ַ
האט ַזאך ַאוועקגעלייגט( .ח) איז געווען ַאזויַ .
זי ָ
בא עם צופוסנס ַא פרֹוי!
טא ּפט ַארומעטָ .אט ליגט ַ
ציטער אופעט און ַ

ָזאגט ער:

געזאגט:
ָ
האט ער
דאצו ָ
ַ
האלט ַזאך
וואס ַאף דיר ,און ַ
„גיב זשע ַאהער דעם שלייער ָ
ָאן עם ָאנעט”,

„אווער זײַט איר?”
ַ
ָזאגט זי:
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מאס גערשטן און
אֹויסגעמאסטן זעקס ָ
ָ
האט
געהאלטן .ער ָ
ַ
האט זי
ָ
בא איר.
ַאוועקגעלייגט ַ
שטאט ַארײַן.
ָ
און ער איז ָאנגעקומען אין
(טז)

בא איר
האט זי ַ
און ַאז זי איז ָאנגעקומען צו די שוויגער אירעָ ,
געטאן:
ָ
ַא פרעג
בא דיר?”
וואס ַ
„נו ,אי' ָ

מאנסביל
וואס דער ַ
אֹויסגעדאציילט ַאלציקעדינג ַא ָ
ַ
האט זי איר
ָ
געזאגט:
ָ
געמאכט( ,יז) און
ַ
האט מיט איר
ָ
פאר ,ער'ט
רדא ַ
פא ַ
מאס גערשטן ט'ער מיר געגעבןַ ,
טא די זעקס ָ
„א ָ
ָ
געזאגט, :קום ניט ָאנעט צו די שוויגער דײַנע מיט ליידיקע הענט ”.
ָ
טאכטער ,ביזקל
ווארט זשע צו ,מײַן ָ
געזאגט„ :איז ַ
ָ
האט זי איר
(יח) ָ
אֹויספאלן די ַזאך.
ַ
געוואר ווערן ,ווי ס'עט
ָ
וואנענט דו'עסט ניט
ַ
וואנענט ער'ט ניט
על⸗כל⸗ ּפנים 'עט דער מענטש ניט רוען ביזקל ַ
נאך ה ײַ נ ט.
פארענדיקט די ַזאךַ ,א ָ
ַ

(ב)

דא זעצט ַזאך ַאוועקעט!”
טא ָ
„א ָ
ָ
איז ָ
האבן זיי ַזאך ַאוועקגעזעצט( .ג) ָזאגט ער דעם געזינד⸗אֹויסלייזער:
בא ֱא ִל ֵימ ֶל ְכן ,אונדזער קרוב,
וואס איז געווען ַ
„אדי שטיק פעלד ָ
ַ
האט ַזאך ָאקערשט אומגעקערט פון די
וואס ָ
פארקויפןָ ,
טוט נָ ֳע ִמי ַ
געטאן,
ָ
האב איך פון מײַנטוועגן ַא קלער
מֹוא ֿב( .ד) ָ
פעלדער פון ָ
נטפלעקן אין עווערַ ,אזוי⸗צו⸗ ָזאגן :קויפט ָא ּפעט,
ַאז כ'ל אײַך ַא ּ
פאר די אויגן פון די זקנים
וואס זיצן ,און ַ
פאר די אויגן פון די⸗ ָא ָ
ַ
פאלק מײַנעם — אויבע איר'ט אֹויסלייזן ,איז לייזט ָא ּפעט!
פונעם ָ
דאס ניט אֹויסגעלייזט ווערןָ ,זאגט זשע מיר,
טאמער 'עט ָא ָ
און ָ
ניטא ווער ס'עט
ָ
דאך
און כ'ל וויסן זײַן .ווײַלע ַאחוץ אײַך איז ָ
נאענטסטער”.
נאך אײַך ,דער ָ
דאך ַא ָ
אֹויסלייזן ,סײַדן — איך בין ָ
געזאגט:
ָ
האט ער
ָ
„כ'ל אֹויסלייזן”.
(ה)

שטאטישן טויער.
ָ
איז ּב ַֹועז ַארוף ַאפן

וואס ּב ַֹועז
פארבײַ דער געזינד⸗לייזער ַא ָ
ער זיצט ַזאך ,און ָאט גייט ַ
האט גערעדט .טוט ער עם ַא ָזאג:
ָ
טאקע ָאט⸗דער⸗ ֶּבן⸗ ָאט⸗יענעם!
ווא ,יע ,איר⸗זשע! ַ
„העיָ ,
ַאהער קערד⸗ ַזאך אומעט!”
האט ַזאך ַאוועקגעזעצט.
האט ַזאך יענער ָא ּפגעקערט און ָ
ָ
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געזאגט:
ָ
האט עם ּב ַֹועז
ָ
מואבישע
ֿ
רּות די
בא ֿ
בא נֳ ָע ִמין און ַ
טאגַ ,אז איר'ט ַ
„דעם ָ
ָא ּפקויפן די פעלד ,ט'איר במילא ָא ּפקויפן די פרֹוי פונעם
נאמען פונעם נפטר אינאיינעם
נפטר ,כדי אופשטעלן דעם ָ
מיט די נחלה זײַנע”.

ד
(א)

נעמט ער צען לײַט פון די זִ ְקנֵ י ָה ִעיר און ָזאגט זיי ָאנעט:

(ו)

ָזאגט עם דער געזינד⸗אֹויסלייזער:
כ'זאל ניט ַא ֶּתל
ָ
„אויבע ַאזוי 'על איך ניט קענען אֹויסלייזן,
מאכן דעם יחוס מײַנעם .איז נעמט זשע איר ַאף ַזאך די
ַ
אֹויסלייזונג מײַנע ,ווײַלע איכ'ל ניט קענען לייזן”.

באם גואל זײַן ,און
זויא איז פרייער געווען אין ישראל ַ
טא ָ
(ז) ָא ַ
האט איינער
באם ממלא⸗מקום זײַןַ .אף מקיים זײַן איטלעכע ַזאך ָ
ַ
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מאס גערשטן און
אֹויסגעמאסטן זעקס ָ
ָ
האט
געהאלטן .ער ָ
ַ
האט זי
ָ
בא איר.
ַאוועקגעלייגט ַ
שטאט ַארײַן.
ָ
און ער איז ָאנגעקומען אין
(טז)

בא איר
האט זי ַ
און ַאז זי איז ָאנגעקומען צו די שוויגער אירעָ ,
געטאן:
ָ
ַא פרעג
בא דיר?”
וואס ַ
„נו ,אי' ָ

מאנסביל
וואס דער ַ
אֹויסגעדאציילט ַאלציקעדינג ַא ָ
ַ
האט זי איר
ָ
געזאגט:
ָ
געמאכט( ,יז) און
ַ
האט מיט איר
ָ
פאר ,ער'ט
רדא ַ
פא ַ
מאס גערשטן ט'ער מיר געגעבןַ ,
טא די זעקס ָ
„א ָ
ָ
געזאגט, :קום ניט ָאנעט צו די שוויגער דײַנע מיט ליידיקע הענט ”.
ָ
טאכטער ,ביזקל
ווארט זשע צו ,מײַן ָ
געזאגט„ :איז ַ
ָ
האט זי איר
(יח) ָ
אֹויספאלן די ַזאך.
ַ
געוואר ווערן ,ווי ס'עט
ָ
וואנענט דו'עסט ניט
ַ
וואנענט ער'ט ניט
על⸗כל⸗ ּפנים 'עט דער מענטש ניט רוען ביזקל ַ
נאך ה ײַ נ ט.
פארענדיקט די ַזאךַ ,א ָ
ַ

(ב)

דא זעצט ַזאך ַאוועקעט!”
טא ָ
„א ָ
ָ
איז ָ
האבן זיי ַזאך ַאוועקגעזעצט( .ג) ָזאגט ער דעם געזינד⸗אֹויסלייזער:
בא ֱא ִל ֵימ ֶל ְכן ,אונדזער קרוב,
וואס איז געווען ַ
„אדי שטיק פעלד ָ
ַ
האט ַזאך ָאקערשט אומגעקערט פון די
וואס ָ
פארקויפןָ ,
טוט נָ ֳע ִמי ַ
געטאן,
ָ
האב איך פון מײַנטוועגן ַא קלער
מֹוא ֿב( .ד) ָ
פעלדער פון ָ
נטפלעקן אין עווערַ ,אזוי⸗צו⸗ ָזאגן :קויפט ָא ּפעט,
ַאז כ'ל אײַך ַא ּ
פאר די אויגן פון די זקנים
וואס זיצן ,און ַ
פאר די אויגן פון די⸗ ָא ָ
ַ
פאלק מײַנעם — אויבע איר'ט אֹויסלייזן ,איז לייזט ָא ּפעט!
פונעם ָ
דאס ניט אֹויסגעלייזט ווערןָ ,זאגט זשע מיר,
טאמער 'עט ָא ָ
און ָ
ניטא ווער ס'עט
ָ
דאך
און כ'ל וויסן זײַן .ווײַלע ַאחוץ אײַך איז ָ
נאענטסטער”.
נאך אײַך ,דער ָ
דאך ַא ָ
אֹויסלייזן ,סײַדן — איך בין ָ
געזאגט:
ָ
האט ער
ָ
„כ'ל אֹויסלייזן”.
(ה)

שטאטישן טויער.
ָ
איז ּב ַֹועז ַארוף ַאפן

וואס ּב ַֹועז
פארבײַ דער געזינד⸗לייזער ַא ָ
ער זיצט ַזאך ,און ָאט גייט ַ
האט גערעדט .טוט ער עם ַא ָזאג:
ָ
טאקע ָאט⸗דער⸗ ֶּבן⸗ ָאט⸗יענעם!
ווא ,יע ,איר⸗זשע! ַ
„העיָ ,
ַאהער קערד⸗ ַזאך אומעט!”
האט ַזאך ַאוועקגעזעצט.
האט ַזאך יענער ָא ּפגעקערט און ָ
ָ
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געזאגט:
ָ
האט עם ּב ַֹועז
ָ
מואבישע
ֿ
רּות די
בא ֿ
בא נֳ ָע ִמין און ַ
טאגַ ,אז איר'ט ַ
„דעם ָ
ָא ּפקויפן די פעלד ,ט'איר במילא ָא ּפקויפן די פרֹוי פונעם
נאמען פונעם נפטר אינאיינעם
נפטר ,כדי אופשטעלן דעם ָ
מיט די נחלה זײַנע”.

ד
(א)

נעמט ער צען לײַט פון די זִ ְקנֵ י ָה ִעיר און ָזאגט זיי ָאנעט:

(ו)

ָזאגט עם דער געזינד⸗אֹויסלייזער:
כ'זאל ניט ַא ֶּתל
ָ
„אויבע ַאזוי 'על איך ניט קענען אֹויסלייזן,
מאכן דעם יחוס מײַנעם .איז נעמט זשע איר ַאף ַזאך די
ַ
אֹויסלייזונג מײַנע ,ווײַלע איכ'ל ניט קענען לייזן”.

באם גואל זײַן ,און
זויא איז פרייער געווען אין ישראל ַ
טא ָ
(ז) ָא ַ
האט איינער
באם ממלא⸗מקום זײַןַ .אף מקיים זײַן איטלעכע ַזאך ָ
ַ
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זויא איז דער
רא ּפגענומען ַא שוך און געגעבן דעם צווייטןָ ,אט ַא ָ
ַא ָ
סימן עדות אין ישראל געווען.
(ח)

(יב) „און אײַער הֹויזגעזינד ָזאל ָאט ַאזוי זײַן ווי ּ ֶפ ֶרצעס
געבארןַ ,אזש פון
ָ
האט יהודהן
וואס ָּת ָמר ָ
הֹויזגעזינדַ ,א ָ
דיא יונגע מיידל”.
טא ָ
וואס יי ט'אײַך געבן פון ָא ָ
פרוכפערקײַט ַא ָ
ּ

געטאן ּב ַֹועזְ ן:
ָ
האט דער אֹויסלייזער ַא ָזאג
טא ָ
ָ
„קויפט ָא ּפעט!”

האט ּב ַֹועז די זקנים און דעם
רא ּפגענומען זײַן שוך( .ט) ָ
האט ַא ָ
און ָ
געזאגט:
ָ
גאנצן עולם
ַ
האב דען
טאג ַאז איך ָ
באם הײַנטיקן ָ
„עדות זײַט איר ַ
בא ֱא ִל ֵימ ֶל ְכן ,און ַאלציקעדינג
וואס ַ
ָא ּפגעקויפט ַאלציקעדינג ָ
האנט פון נֳ ָע ִמין!
בא ַמ ְחלֹונען פון ַ
בא ִּכ ְליֹונען און ַ
וואס ַ
ָ
פאר ַא ווײַב
האב איך ַזאך ָא'געקויפט ַ
(י) און דער עיקרָ ,
מואבישע ,די פרֹוי פון ַמ ְחלֹונען ,בכדי אופשטעלן
ֿ
רּותן ,די
ְֿ
טא
נאמען פונעם נפטר אינאיינעם מיט זײַן נחלהָ .
דעם ָ
נאמען פון נפטר ניט ָא ּפגעשניטן ווערן :ניט
ָזאל דער ָ
שטאט...
ָ
באם טויער פון זײַן
בא זײַנע מקורבים ,ניט ַ
ַ
„הײַנט זײַט איר עדות!”
(יא)

באם טויער מיט די זקנים ַא ָזאג געגעבן:
וואס ַ
גאר דער עולם ָ
האט ָ
ָ
„עדות! —
וואס קומט ָאנעט אין אײַער
גאט געבןַ ,אז די פרֹוי ָ
„זאל ָ
ָ
וואס
הֹויזגעזינד — ָאט ַאזוי ווי רחל און ָאט ַאזוי ווי לאהַ ,א ָ
האבן זיי אופגעבֹויט דעם בית ישראל —
לבענאנד ָ
ַ
זא
ַ
„איז אין אפרת גבורות טוט אופעט,
נאמען שטעלט זשע אופעט! —
„און אין ֵּבית⸗ ֶל ֶחם ַא ָ
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פאר ַא ווײַב געווען.
רּותן .און זי איז עם ַ
האט ּב ַֹועז גענומען ְ
(יג) ָ
טראגעדיקײַט
ָ
האט איר
גאט ָ
בא איר ָאנגעקומען .און ָ
און ער איז ַ
האט געוואונען ַא זון.
געגעבן .און זי ָ
(יד)

האבן די פרֹויען גענומען ָזאגן נָ ֳע ִמין:
ָ
האט אײַך הײַנט ניט ָא ּפגעשטעלט
וואס ָ
גאטָ ,
„געבענטשט איז ָ
נאמען אֹויסרופן!
קין אֹויסלייזער ,איז ָזאל מען אין ישראל זײַן ָ
טא ָזאל ער ַא דערקוויקער צו די נשמה זײַןַ ,א ּפרנסה
(טו) ָ
האט אײַך
וואס ָ
געבער צו די עלטערע ָיארן ,ווײַלע אײַער שנורָ ,
האט עם געוואונען ,זי גופא איז אײַך בעסער ווי זיבן זין”.
האלט ָ
ָ

האט דעם אינגעלע צוגענומען אין שויס און זי איז
(טז) און נָ ֳע ִמי ָ
(יז)
האבן עם ַא
אירע שכנטעס ָ
געווארן.
ָ
האדעווערין
פאר ַא ָ
עם ַ
נאמען געגעבןַ ,אזוי⸗צו⸗ ָזאגן:
ָ
געווארן!”
ָ
געבארן
ָ
„א זון איז דען נָ ֳע ִמ י ן
ַ
טאטע פון
דאך דער ַ
עֹובד .ער איז ָ
נאמען גערופןֵֿ :
האבן עם ַא ָ
זיי ָ
טאטע פון דָּ וִ ְדן.
דאך דער ַ
וואס איז ָ
יִ �שׁ ַ יָ ,
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זויא איז דער
רא ּפגענומען ַא שוך און געגעבן דעם צווייטןָ ,אט ַא ָ
ַא ָ
סימן עדות אין ישראל געווען.
(ח)

(יב) „און אײַער הֹויזגעזינד ָזאל ָאט ַאזוי זײַן ווי ּ ֶפ ֶרצעס
געבארןַ ,אזש פון
ָ
האט יהודהן
וואס ָּת ָמר ָ
הֹויזגעזינדַ ,א ָ
דיא יונגע מיידל”.
טא ָ
וואס יי ט'אײַך געבן פון ָא ָ
פרוכפערקײַט ַא ָ
ּ

געטאן ּב ַֹועזְ ן:
ָ
האט דער אֹויסלייזער ַא ָזאג
טא ָ
ָ
„קויפט ָא ּפעט!”

האט ּב ַֹועז די זקנים און דעם
רא ּפגענומען זײַן שוך( .ט) ָ
האט ַא ָ
און ָ
געזאגט:
ָ
גאנצן עולם
ַ
האב דען
טאג ַאז איך ָ
באם הײַנטיקן ָ
„עדות זײַט איר ַ
בא ֱא ִל ֵימ ֶל ְכן ,און ַאלציקעדינג
וואס ַ
ָא ּפגעקויפט ַאלציקעדינג ָ
האנט פון נֳ ָע ִמין!
בא ַמ ְחלֹונען פון ַ
בא ִּכ ְליֹונען און ַ
וואס ַ
ָ
פאר ַא ווײַב
האב איך ַזאך ָא'געקויפט ַ
(י) און דער עיקרָ ,
מואבישע ,די פרֹוי פון ַמ ְחלֹונען ,בכדי אופשטעלן
ֿ
רּותן ,די
ְֿ
טא
נאמען פונעם נפטר אינאיינעם מיט זײַן נחלהָ .
דעם ָ
נאמען פון נפטר ניט ָא ּפגעשניטן ווערן :ניט
ָזאל דער ָ
שטאט...
ָ
באם טויער פון זײַן
בא זײַנע מקורבים ,ניט ַ
ַ
„הײַנט זײַט איר עדות!”
(יא)

באם טויער מיט די זקנים ַא ָזאג געגעבן:
וואס ַ
גאר דער עולם ָ
האט ָ
ָ
„עדות! —
וואס קומט ָאנעט אין אײַער
גאט געבןַ ,אז די פרֹוי ָ
„זאל ָ
ָ
וואס
הֹויזגעזינד — ָאט ַאזוי ווי רחל און ָאט ַאזוי ווי לאהַ ,א ָ
האבן זיי אופגעבֹויט דעם בית ישראל —
לבענאנד ָ
ַ
זא
ַ
„איז אין אפרת גבורות טוט אופעט,
נאמען שטעלט זשע אופעט! —
„און אין ֵּבית⸗ ֶל ֶחם ַא ָ
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פאר ַא ווײַב געווען.
רּותן .און זי איז עם ַ
האט ּב ַֹועז גענומען ְ
(יג) ָ
טראגעדיקײַט
ָ
האט איר
גאט ָ
בא איר ָאנגעקומען .און ָ
און ער איז ַ
האט געוואונען ַא זון.
געגעבן .און זי ָ
(יד)

האבן די פרֹויען גענומען ָזאגן נָ ֳע ִמין:
ָ
האט אײַך הײַנט ניט ָא ּפגעשטעלט
וואס ָ
גאטָ ,
„געבענטשט איז ָ
נאמען אֹויסרופן!
קין אֹויסלייזער ,איז ָזאל מען אין ישראל זײַן ָ
טא ָזאל ער ַא דערקוויקער צו די נשמה זײַןַ ,א ּפרנסה
(טו) ָ
האט אײַך
וואס ָ
געבער צו די עלטערע ָיארן ,ווײַלע אײַער שנורָ ,
האט עם געוואונען ,זי גופא איז אײַך בעסער ווי זיבן זין”.
האלט ָ
ָ

האט דעם אינגעלע צוגענומען אין שויס און זי איז
(טז) און נָ ֳע ִמי ָ
(יז)
האבן עם ַא
אירע שכנטעס ָ
געווארן.
ָ
האדעווערין
פאר ַא ָ
עם ַ
נאמען געגעבןַ ,אזוי⸗צו⸗ ָזאגן:
ָ
געווארן!”
ָ
געבארן
ָ
„א זון איז דען נָ ֳע ִמ י ן
ַ
טאטע פון
דאך דער ַ
עֹובד .ער איז ָ
נאמען גערופןֵֿ :
האבן עם ַא ָ
זיי ָ
טאטע פון דָּ וִ ְדן.
דאך דער ַ
וואס איז ָ
יִ �שׁ ַ יָ ,
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(יח)

און ָאט זײַנען די דור⸗דורות פון ּ ֶפ ֶר ְצן:

געבארן ֶח ְצרֹונען.
ָ
האט
ּ ֶפ ֶרץ ָ

(יט)

געבארן ָר ְמען.
ָ
האט
און ֶח ְצרֹון ָ
געבארן ַע ּ ִמינָ ָד ְֿבן.
ָ
האט
און ָרם ָ

(כ)

געבארן נַ ְח�שׁ ֹונען.
ָ
האט
און ַע ּ ִמינָ ָד ֿב ָ
געבארן שַׂ ְל ָמהן.
ָ
האט
און נַ ְח�שׁ ֹון ָ

(כא)

געבארן ּב ַֹועזְ ן.
ָ
האט
און שַׂ ְלמֹון ָ
עֹוב ְדן.
געבארן ֵ
ָ
האט
און ּב ַֹועז ָ

(כב)

געבארן יִ �שׁ ַ ין.
ָ
האט
עֹובד ָ
און ֵ
געבארן דָּ וִ ְדן.
ָ
האט
און יִ �שׁ ַ י ָ

סליק

