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MEN DARF VISN VI AZOY MIT A ROV TSU REDN 

  רעדן צור��זױ צו � מען ד�רף �יסן �י 
  
Dray khelemer yidn hobn shpatsirt 
tshe- bov baytog in mitn mark. 
Eyner iz geven a kranker, der 
tsveyter an alter un der driter a 
gebrikhter. 
 
Un azoy vi di neshome iz zey 
oysgegangen fun fastn, hobn zey 
bashlosn arayngeyn tsum rov, 
er zol zey derloybn tsu esn 
Der ershter iz arayn der kranker. 
-Rebe, zogt er, ikh bin krank, tsi 
meg ikh esn? 
Az du bist krank, megstu esn !  
hot im der rov geentfert 
-Nor keyn grober yung darfstu 
nisht zayn un darfstu visn, vi azoy 
mit a rov tsu redn : az men 
dertseylt a rov, az men iz krank, 
darf men zogen ”lo aleykhem’’ 
 
Az er iz aroysgegangen, fregt im  
der alter, vos der rov hot im 
gezogt. Dertseylt er im, az er hot 
im geheysn esn, nor mit a rov darf 
men visn, vi azoy tsu redn. Vi azoy? 
 A rov, az men dertseylt epes darf 
men zogn  ”lo aleykhem”. 
Iz der alter arayn tsum rov un 
gefregt: 
-Rebe, ikh bin ”lo aleykhem” alt.  
tsi meg ikh esen? 
-Az du bist alt un konst nisht 
oyshaltn dem taanis, megstu esn, 
nor keyn grober yung darfstu nisht 
zayn. 
Az men redt mit a rov fun alt zayn, 

עה שּתּפַאצירט שדרַײ כעלמער יִידן הָאבן 
אײנער איז .  בַײטָאג אינמיטן מַארקֿבבא

דער צװײטער ַאן , געװען ַא קרַאנקער
.ַאלטער און דער דריטער ַא געבריכטער  

 
 

און ַאזױ װי די נשמה איז זײ 
הָאבן זײ , אױסגעגַאנגען ֿפון ֿפַאסטן
  ער זָאל זײ ,רֿבבַאשלָאסן ַארַײן גײן צום 

ערשטער איז דער .  ערלויבן צו עסןד
.ַארַײן דער קרַאנקער  

 צי מעג  ,ן קרַאנקיבך אי, זָאגט ער ,ירב -
?איך עסן  

!ַאז דו ביסט קרַאנק מעגסטו עסן -  
  געענטֿפערטרֿבהָאט אים דער 

נָאר קײן גרָאבער יונג דַארֿפסטו נישט  -
ַאזױ מיט ַא ווי זַײן און דַארֿפסטו װיסן 

 ַאז רֿבַאז מען דערצײלט ַא   : צו רעדןרֿב
 לא''  דַארף מען זָאגן,מען איז קרַאנק

.''םעליכ  
 

 ֿפרעגט אים ,נגעןאַאז ער איז ַארױסגעג
 הָאט אים רֿבדער ַאלטער װָאס דער 

 דערצײלט ער אים ַאז ער הָאט .ַאגטזגע
 דַארף רֿב נָאר מיט ַא ,אים געהײסן עסן

?װי ַאזױ.װי ַאזױ צו רעדן ,מען װיסן   
ַאז מען דערצײלט עּפעס דַארף ,  רֿב ַא

איז דער ַאלטער . ''םלא עליכ  ''מען זָאגן
איך ,י רֿב -: און געֿפרעגטרֿבַארַײן צום 

? צי מעג איך עסן. ַאלט''ם עליכלא'' בין  
ביסט ַאלט און קָאנסט נישט  ַאז דו

 ,מעגסטו עסן, תענית ַאלטן דעםסהאױ
. זַײןנָאר קײן גרָאבער יונג דַארֿפסט נישט  

 
 
 

  , ֿפון ַאלט זַײןרֿבַאז מען רעדט מיט ַא 



darf men nisht zogn ” lo aleykhem”, 
nor men darf zogn ”aleykhem veal 
beneykhem” 
Iz der alter oysgegangen. Fregt im 
der gebrikhter vos der rov hot im 
gezogt: dertseylt er im, az der 
rebe  hot im geheysn esn, un im 
gezidlt, far vos er veyst nisht, vi 
azoy mit a rov tsu redn. 
Vi azoy darf men redn? 
Az men redt mit a rov, darf men 
zogn:  ”aleykhem val beneykhem” 
Iz der gebrikhter arayn tsum rov 
un gefregt: 
-Rebbe, ikh bin, ”aleykhem vel 
beneykhem”, gebrikht.  
Tsi meg ikh essen ? 

 נָאר ''ם עליכלא'' דַארף מען נישט זָאגן
'' על בניּכם  עליכם ו'': זָאגןדַארף מען 

 ֿפרעגט .איז דער ַאלטער ַארױסגעגַאנגען
 אים דער געבריכטער װָאס

:ָאגטזַ  הָאט אים גערֿבדער   
 הָאט אים ֿב רדערצײלט ער אים ַאז דער

הײסן עסן און אים געזידלט ֿפַאר װָאס גע
 צו רֿב נישט װי ַאזױ מיט ַא טער װײס

.רעדן  
?װי ַאזױ דַארף מען רעדן  

 דַארף מען זָאגן , רֿב רעדט מיט ַא  מעןַאז
איז דער געבריכטער '' םעל בניכועליכם ''

 רבי איך בין : און געֿפרעגטרֿבם ַארַײן צו
  . געבריכט.''על בניּכם  ועליכם''
?י מעג איך עסןצ  
 

 

 

 
 

 
ER KON ZIKH GEBN AN AYTSE 

Zi : Du kenst itst nisht araynkumen, ikh bin halb ongeton 

Er: Es makht nisht oys, kh’vel tsumakhn eyn oyg 

 
 ער קן זיך געבן �ן עצה

  איך בין ה�לב נגעטן, דו קענסט איצט נישט �רַײנקומען:זי
  �על צומ�כן �ן אױג'כשט אױס  עס מ�כט ני:ער

 
 
 
 



A PRAGER MAYSE-GERATEVET ZIKH FUN TOYT 

Tsum Noekh yehude in shtub hot zikh amol arayngekhapt  

a meshugener yid. 

In der rekhter hant hot der yid gehaltn oysgeshtrekt a meser.. un der 

meshugener hot mit vidkeyt gezogt tsum gouen : Proger rov, ir shemt far 

a groyser khokhem. Bavayzt mir a kunst un shpringt arop fun ayer 

fenster oyfn gas ! Oyb nisht vel ikh  dikh do oyfn ort dershtekhn ! 

Der goen hot teykef derkent di groyse sakone. Er hot gevust az betn bay 

dem meshugenem yid rakhamim oyftsugebn zayn farlang vet gornit helfn. 

Hot er tsum meshugenem azoy gezogt: mayn liber yid, ir farlangt fun mir, 

ikh zol aropshpringen fun tsveytn shtok  oyfn gas. Do s’iz gor keyn kuntst 

nit. Dos ken yeder. Ikh vel aykh ober bavayzn an emesn kunst. Ikh vel 

arop geyn in gas un fun dort oyfshpringen oyfn tsveytn shtok.. 

Der doziker plan hot dem meshugenem oyf a vayle iberrasht. 

Der goen hot oysgenutst dem moment un zikh aroysgekhapt fun shtub. 

Un azoy arum zikh geratevet fun toyt... 
 
 

 ַא ּפרַאגער מעׂשה- גערַאטעװעט זיך ֿפון טױט
. אין שטוב הָאט זיך ַאמָאל ַארַײנגעכַאּפט ַא מעשוגענער יִידהודהי חצום נ  

.אין דער רעכטער הַאנט הָאט דער יִיד געהַאלטן אױסגעשטרעקט ַא מערסער  
: און דער מעשוגענער הָאט מיט װידקײט געזָאגט צום גַאון  

זט מיר ַא קונץ און שּפרינגט ֿבאװייַ ! ם ַא גרױסער חכאיר שעמט ֿפַאר, ּפרָאגער גַאון''
! דערשטעכן דָא אױֿפן ָארט  דיךךאױב נישט װעל אי.ַארָאּפ ֿפון ֿפענסטער אױֿפן גַאס   

 ער הָאט געװּוסט ַאז בעטן בַײ דעם .דער גַאון הָאט ּתּכף דערקענט די גרױסע סּכנה
.ג װעט גָארניט העלֿפןמעשוגענעם יִיד רחמים אױֿפצוגעבן זַײן ֿפַארלַאנ  

ַאנגט ֿפון מיר איך  איר ֿפַארל,מַײן ליבער יִידן:  מעשוגענעם ַאזױ געזָאגטם הָאט ער צו
 דָאס איז גָאר קײן קונץ נישט דָאס .שּפרינגען ֿפון צװײטן שטָאק אױֿפן גַאסזָאל ַארָאּפ
ּפגײן אין גַאס מּתן קונץ איך װעל ַארָאא איך װעל אַײך ָאבער בַאװַײזן ַאן .קען יעדער

.און ֿפון דָארט אױֿפשָארונגען אױֿפן צװײטן שטָאק  
 דער דָאזיקער ּפלַאן הָאט דעם מעשוגענעם אױף ַא װַײלע איבערַאשט

ּפַאט ֿפון שטוב און געכסױסגענוצט דעם מָאמענט און זיך ַארדער גַאון הָאט אױ
.ַאזױ ַארום זיך גערַאטעװעט ֿפון טױט  

 
 

Yiddishe legendes.. Eliezer Shindler- 

  לעגענדעסלִיעזער שינדלער יִידישעא

  



 
 
 
FARZORGT PONIM 
A man mit a farzorgt ponim hot ongeklapt in der tir fun a 
bakanter negidite. 
-‘’Kh’bet aykh ,efsher kent ir aroyshelfn der tragisher 
mishpokhe ariber der gas ?” 
Hot er gefregt. 
-’’Der tate hot farloyrn di shtele, un zayn froy iz tsu krank 
aleyn tsu arbetn. Me vet zey, nebekh, aroysvarfn fun der dire, 
seidn emetser vet zey helfn batsoln dire gelt. 
- ‘’Oy, aza rakhmones !’’ ruft oys di negidiste. - Un ver zent ir? 
-  ‘’Zayer balebos ! ’’ 
 
 

 "�רזרגט ּפנים
 

ַא  מַאן מיט ַא ֿפַארזָארגט ּפנים הָאט ָאנגעקלַאפט אין דער טיר ֿפון ַא 
 בַאקַאנטער נגידתטע

 אֿפשר קענט איר ַארױסהעלֿפן דער טרַאגישער משּפחה ,בעט אַײך'כ - 
.הָאט ער געֿפרעגט ? ַאריבער דער גַאס   

רױ איז צו קרַאנק ַאלײן צו דער טַאטע הָאט ֿפַארלױרן די שטעלע און זַײן ֿפ - 
 ַארבעטן

סװַארֿפן ֿפון דער דירה סַײדן עמעצער װעט זײ וי װעט זײ נעבעך ַארןמע - 
.העלֿפן בַאצָאלן דירה געלט  

  ַאזַא רחמנות רוֿפט אױס די נגידתטע,אױ - 
?און װער זענט איר -   

!זַײער בַאלעבָאס -   
 
 
 
GRINGER OYFN HARTSN 

A yid geyt in gas farzorgt, vi der shteyger.  

Bagegnt im a bakanter un git im a freg: 

Vos makht men epes ? 

-Azoy.. 

-Ikh meyn di gesheftn vi geyen? 

-He veysekh ,me… 

-Nu vos makht dos vayb? 

-Nu… 



-Un di kinderlekh vos makhn? 

-Nu, nu…. 

-A gutn tog. 

-A gut yor. Oy,Az men redt zikh durkh vert take gringer oyfn hartsn ! 
 

 
 גרינגער אױֿפן הַארצן

 
. װי דער שטַײגער,ַא יִיד גײט אין גַאס ֿפַארזָאגט  

 בַאגעגענט אים ַא בַאקַאנטער און גיט אים ַא ֿפרעג
? װָאס מַאכט מען עּפעס ַאזױ -   

  ?איך מײן די געשעֿפטן װי גײען
... הע, װײס איך ,הע -   
  ?און װָאס מַאכט דָאס װַײב, נו  - 
נו -   
?לעך װָאס מַאכןאון די קינדער -    
.. נו,נו -   
ַא גוטן טָאג -   
 װערט טַאקע גרינגער אױֿפן , ַאז מען רעדט זיך דורך! אױ.ַא גוט יָאר - 

  !הַארצן
 
 
 
 A GUTE ETSE 

 A turist, vos iz zumertzayt ayngeshtanen in a hotelekhl, hot zikh baklogt 

farn hotel eygntimer, az ven er hot inderfri genumen a bod, iz der bod 

tsimer geven ful mit flign. Hot im der balebos geentfert: fun itst on zolt 

ir nemen ayer bod tzvishn tsvelf un ayns mitog tzayt, vayl demolt gefinen 

zikh ale flign in es- tsimer.. 
 

 ַא גוטע עצה

 
אַײנגעשטַאנען אין ַא הָאטעלעכל הָאט זיך װָאס איז זומערטצַײט , ַא טוריסט

בַאקלָאגט ֿפַארן הָאטעל אײגנטומער ַאז װען ער הָאט אינדערֿפרי גענומען ַא 
.גן בָאד צימער געװען ֿפול מיט ֿפליבָאד איז דער  

ֿפון איצט ָאן זָאלט איר נעמן אַײער : הָאט אים דער בַאלעבָאס געענטֿפערט
װַײל דעמָאלט געֿפינען זיך ַאלע , מיטָאג צַײטבָאד צװישן צװעלף און אַײנס 

.ֿפליגן אין עס צימער  
 

 



 

 

GEMAKHT FAR LAYT 

 

-Vos makhn dayne kinder ? 

-Nisht tsu farzindikn kh’ hob zey, 

borekh hashem, gemakht far layt 

-Vos tut der elterer ? 

-Er iz a doctor in Varshe 

-Un der yingerer? 

-Er hot zikh geefnt a fabrik in 

Lodzh 

-Un du aleyn vos tustu ? 

-Ikh arbet oystsuhaltn beyde 

kinder ! 

 געמַאכט ֿפַאר לַײט

 
  ?װָאס מַאכן דַײנע קינדער - 
 הָאב זײ ברוך 'כנישט צו ֿפַאזינדיקן  - 

  לַײטרגעמַאכט ֿפַא, השם
  ?װָאס טוט דער עלטערע - 
ער איז  דָאקטָאר אין װַארשע -   
  ?און דער יונגערער - 
ער הָאט זיך געעֿפנט ַא ֿפַאבריק אין  - 

שלָאדז  
  ?און דו ַאלײן װָאס טוסטו - 
איך ַארבעט אױס צו הַאלטן בײדע  - 

  !קינדער

 

VOS HEYST MESHUGE ? 

 

A khosid kumt amol tsu loyfn tsu 

zayn rabin un shrayt : 

-rebbe, ratevet ! mayn yunger zun iz 

meshuge gevorn 

-vos tut er den far a meshugene 

mayse ? fregt der rebbe 

-rebbe, klogt der khosid, do anumelt 

hot er tsebisn a khazer un shpeter 

a bisl hot er zikh gekhapt kushn  di 

dinst 

-Iz ma rash? Baruikt im der rebbe-

Ven er zol geven beysn di dinst un 

kushn dem khazer, volt dos take 

geven meshuges, ober azoy vi er hot 

geton vi du zogst, iz dos azoy gornit 

geferlekh un megst aheymforn 

lekhaim ulesholem 

 װָאס הײסט מַאשוגע?

 
ַא חסיד קומט ַאמָאל צו לױֿפן צו זַײן 

:רבין און שרַײט  
מַײן יונגער זון איז ! רַאטעװעט,  רבי- 

.מעשוגע געװָארן  
 װָאס טוט ער דַאן ֿפַאר ַא - 

ֿפערגט דער רבי? המעשוגענע מעׂש  
דָא ,  קלָאגט דער חסיד- ,  רבי- 

ַאנומעלט הָאט ער צעביסן ַא חזיר 
ער ַא ביסל הָאט ער זיך און שּפעט

.געכַאּפט קושן די דינסט  
בַארוִיקט אים דער ?  איז מה רעש- 

 װען ער זָאל געװען בַײסן די -רבי
װָאלט , דינסט און קושן דעם חזיר

ָאבער , דָאס טַאקע געװען משוגעת 
ַאזױ װי ער הָאט געטָאן װי דו זָאגסט 

איז דָאס גָארניט געֿפערלעך,  
רן לחיים און מעגסט ַאהײמֿפָא

.ולשלום  

 
 


