בס"ד

פרשת ויחי
ז)

וַאֲ נִ י ....................אּון ִאיך יַעַ ק ֹב ,כָׁ אטש ִאיך בִ ין דִ יר מַ ְטרִ יחַ ִמיט מַ יין ְקבּורָׁ הָ ,אבֶ ער ִמיט דַ יין
מַ אמֶ ע ָׁרחֵ ל הָׁ אב ִאיך ִניְשט ַאזוֹי גֶעטאהן;
נָאר וָואס דֶען
בְ ב ִֹאי  ..................וֶוען ִאיך בִ ין גֶעקּומֶ ען
ִמ פַ ָׁדן  ..................פּון פַ דָׁ ן ַארָׁ ם
ֶעשטָׁ ארבְ ן אֹויף ִמיר דַ יין מַ אמֶ ע רָׁ חֵ ל
ִאיז ג ְ
מֵ תָׁ ה עָׁ לַי ָׁרחֵ ל.... /
בְ אֶ ֶרץ כְ נַעַ ן ִ ..........אין לַ אנד כְ נַעַ ן
בַ ֶד ֶרְך  ................אֹויפְ ן וֶועג
ֵוייטע וֶועג -זָׁאג ִאיך ִדיר נֵיין;
וֶוע סטּו וֶועלְן מֵ יינֶען ַאז עֶ ס ִאיז גֶעוֶוען ַא ו ֶ
בְ עוֹד כִ בְ ַרת אֶ ֶרץ  ...ווען עֶ ס ִאיז נָׁאך גֶעוֶוען ַא ַאקֶ ער לַ אנד
נאך א פשט
ִיך דִיר נֵיין,
א רֶעגְן צַייט ,זָאג א
ִיז גֶעוֶוען ַ
ְ'א
ַז ס
ֵיינֶען א
וֶועסטּו וֶועלְן מ
בְ עוֹד כִ בְ ַרת אֶ ֶרץ  .....די לאנד איז געווען אזוי טרוקען ווי א זיפ

ָׁלבֹא אֶ ְפ ָׁרתָׁ ה  .......צּו קּומֶ ען צּו אֶ פרָׁ ת
ָׁואֶ ְקבְ ֶרהָׁ ָׁשם  .......אּון ִאיך הָׁ אב ִאיר דָׁ ארט בַ אגרָׁ אבֶ עְ ן
בְ ֶד ֶרְך אֶ ְפ ָׁרת  ........אֹויפְ 'ן וֶועג צּו אֶ פְ רָׁ ת
ִהוא בֵ ית לָׁחֶ ם ..... :דָׁ אס ִאיז בֵ ית לָׁ חֶ ם:
און איך האב איר אפילו נישט אריין געפירט אין דער שטאט
ערש ֶטער האט
וֵוייס ִאיך דָׁ אך ַאז דּו הָׁ אסט ִאין הַ ארץ)ן אוֹיף ִמיר -זָׁאג ִאיך ִדיר ַאז ֶדער אוֹיבֶ ְ
מיר אזוי געהייסען

ארטרֵ ייבְ ן דִ י יּודְ ן ִאין גָׁלּות ַארֵ יין ,וֶועלֶ ען זֵיי ַאדּורך גֵיין
ְ
וֵוייל וֶוען נְ בּוזַרַ אדְ ן הָׁ רָׁ ָׁשע וֶועט פַ
קֵ בֶ ר רָׁ חֵ ל,
עטן רַ חֲ ִמים אֹויף ִאירֶ ע ִקינדֶ ער.
וֶועט מַ אמֶ ע רָׁ חֵ ל ַארֹויס גֵיין ,אּון וֶועט וֵויינֶען אּון ְשרֵ ייעֶ ן אּון בֶ ְ
ַאזֹוי וִ וי עֶ ס ְשטֵ ייט
קוֹל בְ ָׁרמָׁ ה נִ ְשמָׁ ע ַ .......... ..א קֹול וֶוערט גֶעהֶ ערט ִאין ִהימל,
ָׁרחֵ ל ְמבַ כָׁ ה עַ ל בָׁ נֶיהָׁ  .........רָׁ חֵ ל וֵויינט אֹויף ִאירֶ ע ִקינדֶ ער;
ערן -וֵויין נִ ישט ָׁרחֵ ל-
ערשטער וֶועט ִאיר עֶ נטפֶ ְ
ֶ
אּון ֶדער אוֹיבֶ
עֶ ס ִאיז דָׁ א ְשכַ ר פַ אר דֵ יינֶע גּוטֶ ע מַ עַ ִשים
שכָׁ ר לִ ְפ ֻעלָׁתֵ ְך..
ֵי ש ָׁ ֹ
ְֹו ָׁשבּו בָׁ נִ ים לִ גְ בּולָׁם ..........

ערן ִמ יט מָׁ ִשיחַ צדקינו בִ ְמהֵ ָׁרה בְ יָׁמֵ ינּו;
צּוריק ֶק ְ
ינדער וֶועלֶען זִ יך ִ
אּון ִדי ִק ֶ
ה

