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Дозволе

ה עײנע ךיא .חנ

 י׳ןזראל אךץ אין נעוואו/נט האט צײטין עקיבעס רבי אק
 געסאט האט .“צוציתא $עווען,נתן איז נאטק זיץ סאן ארײבער
 .דמהטען אונ לןנעהט .ױצךער אונ שאף נוײעעךטנער אן־נ פעללער

 פיל אין פאךפכײטעט האטזיןד י#עפטען3 זײנע .דלבער אוג נאלד
̂רײסען ײן1 .ישראל ארץ אתם לע^דער  ױךקןת ער האט פעךמעגען ג

 האבין זײא ,װזיז־ אבן געווק זײא פײא איז ער .עלטעךין זײנע פו-ן
 אײנגעװאד^ט איהם האבען עלטערין זײגע .עךציױגען ישצענט איהם
 געװארען איז ? יחטא שלא הבן יעשה ומה ,לײז־יג גײן צו ארו-ם
 האט ;גר ,פ־עךגעניגען פעךשײךענע געזיפט האט ענר ,געלאםען אוים

.נאךעישקײט אין יאךען בעפטע זײנע פארבכאפט .  אז לאקהער .
 נעער?ט זײא פרן האט אונ געשטארבען זײנק ןילטערען זײנע

̂ריױסען ,סאךלאטאן אגרעםערער נאןז געװאךען איז;$ר ,פאךמעלק א
,צײט ךיא פאךשװע^דען ןאל.לןענען ?יר פכײט־ יטעג געזופט האט ער

 ע״ד■ המלןז שלמה .װיא ?ך בעקולזט פכיץד גוטע זוקט א^ביר אז אונ *
 געווען איז נתן ,י״ט( )משלי רבים רעים ױפיף הון : געזאגט האט

 װאס פכיץד גוטע געזוכט ער האט רארום ,או^עךהײראט אבחור
 ט:געפינ זוינט מען אז אונ ,פרוי^ציטמער שײנע פאכאן זײנען דאךט
ק, ו ,ייוסף איז.גיװען נאמען ®ריץדזײן אגו^ען בעקו?זען האט •*נר ן
̂ליןז טאג קומען ןיר פלעט היויזע צו איהם בײא  ליב האט ער ,פןע

 גױוען איז ^אמען איהר , פר־ויא יו&פ׳ם מיט פאךפכײ^ען צי געהאט
 אים איז הנה נוײל ,^עלד פיל נךען:פאךשווע ןאךט ט:פלעג נתן .חגה

.געפאליג ןעןץען .  אין פרױ^צימער $ע;פטע דיא געגיען איז .זיא .
 ^יט ושיאל אךץ גא.נץ אין איז פרויא שײךע אזא ,צײפןען איהרע
 אט1 נעקאנט .ניט .זיןד האט גיזעהען איהר האט עם ווער ,^עװען

 טע^שען גךעסטע:דיא־ ,פניפ ליהטיגען אץיאיהרשײנעם א^קוכןק
 ;אטור דיא האט צו דער ,בעװאונדעךט שײןהײט איהר האבען

איהר ליכע( )פײערדיגע



 אונ פרום געװען איז זיא ,טעלות אנךעיע טיט$אןד בעגאןט איוזר
ען גוט אוג געבילךעט ,לןלוג  געהאט ת1ר^זג האט זיא ,עךציו̂י

 פיל ,יתיוטים או-נ אלמנות גע׳טטיצט האט זיא , לײט ארעמע יף1א
 איהר ,הילף זייער געפונען איהר בײא ךןאבען גאטהבעלעופטיגע

.פרויא איויעאהמע אלס לאך נצען;א3 אין בעװאו-סט געװען איז נאטען
טיט זאל ןןר יוסף מאן איהר פעטען זיא פלקט מאל פיל

איז צי װײל ,יןאכען געזעל^אפט ;רױפע .קייגע צוציתא נתן
 וועג׳ אצ־לעהט/ין אין .פאךפיהךען אטענ^ין קאןז ער .אפאילאטאן

 טיןז װעט ער ,חנה ,רוהיג זײא ?גנטפערען איהר פלקט ייוםף
 סיר דוא יועפט אפריױא פאר ךיר האב איןז וױיל ,פאךפיהרען ניט
 װעט ,האבען חתונה וועט נתן ,ק£הזי#ט3 ,?לאןךזען לאזען ניט
 :פםוק ךעם זײן מכןנים דעךווײל ער זאל ,רוהיגער װערען א־ויןד ;פר

• בנלתתך בהור »^מח
 אמאל לןאן - געזא^ט חנה האט - קזמסה אזא פו-ן -

 פיל צו• איז נתן ךער ,ייוסף ,מיורא האג איןז ,טריױעריג .יוערען
.פיל זיןדצו יפט1עול ער ,געזא^ען ?רײא . איזאגעפעהךליפער ?יר .

 - גע^טפעךט יוסף האט - איז ווער זײן מעג ער -
 איהם דרךןד פאךךי;ען מיר ,געיעזעפטען גונעע או-נז גיט װײל ךער

ער אונ א^ביר איז ער ,ןעלד פיל ער מא?ט ,מאן ױ^ער אכןל̂ו
̂לײןד מאל אפט .א׳טפאס , װעךטעל א . טיט דער מײנ.ט ער .

— . נייצט גאר
— איהם פון מען רעךט שטאיט אין װאם הער אבער -

• העךעז צו• א#רעק — נעזא^ט הנה האט
 איז - לע^טפעלט לםף האט - ״זאגעך ,לײדען׳ פו-ן -

ק וויאי ̂ריויס אזויא יט3 איז טײװעל דער ,בעוױיז _קײן  ׳צטעלט‘ מ
. פאר איהם זי־

* - щ ראפ מורא האב איןז - געזאגט הנה האט יו&ף п
. הא?:ק הןיטה פטאךק‘ דאךפען ^יט לסיוף ןאלסט

—»мем—
דיא ליבע( )פײעררינע
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 אונ פרום ;ווען
 געהאט ת1;זמנ

 פיל ,ית־ומים נ
 איהר ,הילף ־

.יא1פר גאהמע
 טיט זאל ןגר :

 איז ןןר װײל
 ;וועג לעכטען

 הלי־ןד װעט ער
 טיר דוא עקוט

 װעט ,האבען
:ןםוק ןעם ין

 אמאל לןאן -
 פיל צו איז ;ן

ןגעפעהךליכער
— .יעעיןטפעךט

 1 איהם דוךןז נ_ען
 ער מא?ט ,ואן
טיט ךער י?ט

- איהם פז-ן

 אין - ^פעלט
שטעלט מען ו

. ךאסדי מויא

ריא

ב♦
.ל׳יבע פײעךךיגע ךיא

 וועךטעל״ »אגלײןד מאנען יוספין צו קומען פלעלט נתן
ט לאןג אזוי האט ער ,״א^פאם״  איץגעליפט זיןז האט ער פיז גע^אןו

 ,פאךבאךגען ליבע ךיא ;נר האט א^פאןג אין , חנה ישײנע ריא אין
 ךיא אז צײט ךער טיט נור ,געוויןען ארוים גא^צליץי ניט האיט ער

 ןגר רואט ,אפײער וויא ?רענען אןגעפא;.גען איחם אין האט ליבע
 שלענטע זײנע ענךעקט האט ,האלטען צוריק געקא^ט.זיןז ניט שוין

 מיט אנפא^ג אין . חנה שײנע דיא פו-ן אויעלץ אין.דיא געךאנלןען
.אישפאם״ מיט ווערטעל .אגלייןד .  וייסען ז־יא ,¥לץ?ט גא;ץ גאקהער .
 ניט איז ייוםף ?עת ^עזאגט איהר צו• אמאל ער האט - חנה שײגע
 ווען הײראטהען צו בעשלאקען ?זיר האב איןד - הויזע צו נעווען

 װאלט איןז ,ביוןקט דוא וויא נןרויא אזאשיינע עקי?וען3 זאל איןז
 פון אןעשיךענע אפילו זײן ?זעג .זיא ,דוקא א?תולה א־ויף קוקין ףט

האםט חא װאס סןגלות ןעלבע ךיא האבען זאל .זיא נרר ,אמאן
• זײן פךיךען צו זײער איןד וואלט

 האט - ? פאראן בתו-את װײ?יג יקזךאל אךץ אין ז־ינען עס —
 תא וועסט האבען סתונה ווילפט חא אויב — געשטפעךט חנה

 מןילות טעהר מיט אונ ,בין איןד וויא אשענערע ?יל א?רויא בעקומען
. בעזיטץ איןז וויא

מיט געמטפעךט נתן האט — הנה אטעות האטט דו-א —
גאנצער דער אויף איז ,דוא וױא אײטע נאןד - ליגיע אפײ^רךיגע

̂־א וועלט  איןד לעבען מײן פאךזיםען מיך קאנםטז איינע דוא ,̂י
 א־ויףךערװעלט מששען ^ליקליפפטען ךעם פאר ^־עטצען װאלטטיןז

.עוויג אויף ?ריויא טײן פאר גיעקומען דיר זאל איך וועןי
 איןד — געזאגט חנה דואט - נארעשקײט אזעלכע ױט רײד —

.טאן מײן ליבע אונ איש אשת עײן פין
מיט *אךבריץגען לענען אגעסערען ײיר ײא3 װעסט לוא —

מעהר ליבע( )פײערדיגע



-?עךגענ^ען מעהר  או־נ #עטןיען ךר וועל איןי געזא^ט נתן האט ;
 וויא ליכער(גל̂י;פיל - טיר §אר זײן קליןז:גלי: וועסט דוא ,עהרען

. איהם פאר ?ץקוט דוא . .
 וואם צו - גע^טפעלט חנה האט - ;יט פאןשטייא -איןד

 ,אמאן געסאט שיױן האט וואס אפרױא טיט הײראטהען דוא פרויפסט
 טתולה בעטטע דיא אונ לזענםטע דיא ?עקומען נךא^ט דוא ווען
̂לים פון ? זאגען ךעם איויף וועלט ךיא װעט װאם אונ - ? .ירו-

 נתן האט — װעלט ךיא פאר אונז טיר בעקיטערן וואס —
 נועט אוף א?י ,װילען ןײא וואם דאגען וועלט ך־א זאל — געזא^ט

 וועלען זײא ,וועלט גא^צער ךער פו-ן א־ויס מיןז לאןז איןד ,גוט זײן
.פארטאכען מײלער ךיא װעלען זײא ביז ,רײךען זאגען אנפא^ג אין

 װיא אבער ,וועךען ןטור איהם פון געוואלט *טיוין האט הגה
 כןאלט איהם האט זיא ? מאךלאטאן אזא ?טור מען װעךט אז־וי

 , װעךטער ךײ^ע אלע נתן ךייר יב1גל איןד :געענטפעךט בליטהיג
 דאס דאןד ױײטט דו-א ? גט געןען מאן מײן יזיר וועט אזוי װיא אבער

 זיןד דאקט מיר ,ליב מיןז הא?ט דוא וױא װײניג.ער ניט מיןז לינט ער
.געבען גט מיר וועלען ער וועט תנלמא: ה־ון פל פאר ניט ןאס

 ק־וים — געזאלט נתן האט — עצה אײן אי־ האב צו• רער —
 ןותונה מיןז מיט מיר יןאלשפרעטסט או-נ ליב ?זיןז דוא האסט

. מאן רײן פוין בעפרײען ךיר איןז וועל האבען
 אק׳טיא ,רײר זײךע העױע^ךיג געװארען פערציטעלט איז הנה

 װאס אקישיא - ^עטיאנט זיןד זיא האט — סאךלאטאן אזא א־ויף
 דאנען פון איהם מוז איןז .טאן נןאן ניךעךטךעפטינער אזא

 זײן פון ןלענה ראש פוךה שיורש ךעם איויטװאוךצלען .פארטכײןען
 זא^ען אישפאם אן אונ א^לײקװערטעל אן איהם װעל איןד . הזנוצק

 שטאךק זיןז האט זיא .סליומיות פוטטע אײנרײדען זיןזניט זאל ער
.װערען בעפרײט איהם פון זאל זיא װיא פארטראכט

 רוא — געזאלט נהן האם — חנה ע5לי מײן טראנסט ידוא—
.ך^עהךסט אונ ^װיץטט .  • ^עגןעלען ךייד טײנע דיר ]ײגען ^עווים .

רײדענדיג г ליב/ז )פײערדיגע
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 ליןע א&ײעררי;ע גזיט אונ ארומ^עני^ען איהר ער האט כײךענדיג
.^י-עבען א,נ ?№№ '
- ןעזאגט חנה האט - בןייוניות האבען װילסט;יט דוא אויגי - װיא ילןליקער‘

 עלפילט ױט מאל .קײן קאןז פעךלאןג ױין ,ךאנען פון אן&איף
אנעישרײא איןז טאןד ניט ווען נוטען מיט טיל פון אװעק גײא ,װערען וואם צו - ט

דױא וועקט ,אללע ליויגןען דאטען צו• וועלען עם אליאךעם ׳ אמאן געהאט
• ?זערךער גרעקטער דער װיא ווערען פאלאוךטהײלט פתולה :עפטע

גלײ?־ לןײגע טפאם׳ מאכט״קײן זיא ךאם לעןעהען האט נתן ? זאגען עם
יוסף דאס פע^טער דוךהין‘ ^עןערזען ץר האט צ־ ךער ,וועך?£לי]י נתן האט -1

האט ןגר ,אןט פו־-ן.ןײן אויפלעשטאגען ער איז ,יןע1ה צו קוטט וועט או;ז י3*
אנער איהם האט .זיא ,אקוש ^עפען לעװאלר טיט געוואלט איהר ייעלען זײא ,1

иעגאנלען אוועק ^ל איז ׳ ;יןז פוין אבגעשטוייןען הע^ד ?ײןע סיט פאךטאפק• ־;.
 וויא א,בער ,ען

4ןי כןאלט איהם
ע ׳ וועלטערי ̂י

♦ מראנמהײט גתן׳ס דאם דאןד ײכט
т ; 1 ו| I 1 т т  т" ו . י ן

 трт ; דאנט מיר
,צוןעקומען איהר קלעפטץ זײגע אללע א^עװעמ־עט האט נתן י .געבען £
מעהר ער האט הויזע צ,י איהר ײא3 ,טיה זײן וואל אוטךא^ט אבעל ק־וים - עזאגט
ט3 אמאל איהל האט ןך װען או-נ ,קוטען געגןאלט ןץט חתונה ט״מיןד ^ ע איויף אג

,ען'^לאןג1ײ5א פרן ײיא אןטאיפען איהם פון זיא ?לעגט !גאפ ךעל
ער ,געווארען נק:קרא:נתן איז פאלךלום פיל פין אוג ליבע ןר־ויפ פו־ן אהןםיא ,רײד י

געלאןט' ןיך האט ןגל ,יופאים גרעסטע ךיא ײא3 קוךיךט זיןי האט װאם אק־שיא -
ךאלןט־וךים ךי ,לײךער אןעל ,צו.לעטען לעבען ןייןי ^עלד פיל קאפטעןז פון.דאנען !יהם

לןכאנקרוײט ײן1 ׳ געפעהללי־ ןײ^ר איז ער ךאם ךעזא^ט איהם האבק זײן פון ולענה
לעזוןד’ ניט קאןז עד ׳ ישפאפ אונ;יט.קײן װעךטעל ̂לײןז ^יט.קײן איז זא^ען אש״פאס ן
איז חנה לאןנ וויא אונ ,עלפילען תאוה זײן ןאל ער שײדען ווערען שטאךק זי־ך־ .ט1•
ц . אין געבען אי$על גיט זיןד וועט נג.זיא;לא וויא ,האךטנאקיג איהם צו• י

קד זײןע חא - געזאגט ,װעלען אונ.גרע^ער שטאדקען זיף ?ןכאגןןסײט דין וועט ה
ק. ל ע ^ ד י אונ י ליבע( )פײערדיגע רי

רײרענדיג



.יםורים ̂ריויטע דוךןז שםאךבען מו-זעץ װעט ער אונ . ,
,צאךען גאטעס געװאךען אויסגעגאםען איז צוציתא נתן יף1א

 ןיןז האט לןרא^הײט ךיא ,געוואךען עץער ער איז טאג י־עדען
 הא?ק §אים1ר ךיא געװארען ;עפעהרלעןז ןייער איז ער געשטאךקט

 ױט האט מעדיצין זײעךע .^ןפונק סיט־׳גל .קײן לןראללןהײט זײץ צו
 נאטיךלשלןײט ך וויא געליטען ^טעךצין פיל זײער האט ער נעהאלפען.

.קכאגקהײט שטארקע אזא פון לײךען צו• איז .  צו זיןז האט נתן .
. הארץ פל בדרןז גײן צו• ב^רײט

 מןזראל םטטי ךיא מיט ןעלאטסען זיןד האבק דאלןטויךים ךיא
 נןענען זאל ער אסיטעל ל.עפינען זײא װעלען פילײפט זײא געבעטען

.ווערען גערעטעט קרא.נלןהײט זײן פ־ון .  האןען לקזראל ההסי ךיא .
 זאל נתן דאם ^לײהער אונ ^ענער ,בעסער איז דאס נעזאלט

 נא,ל הא?ען רופאים דיא ,איש אישת א זײן טטטא ניט או-נ שטארבען
א געבעטען אגזאל  התורה ךרןד ?י על זאלין ז.ײא דאס ילשראל חקמי ך

 דרךןד אונ רײדען צו איהם טיט נור עךלויבען איהם אטיטעל גענןינען
 , לירא^ןהײט ןײן פו-ן וועךען נעהאלפק ער נןאן זײא האפפק ךעם
 היע .יצי ײן1 װעט איהר טיט אלײן ךײדען אונ זעהק ךעם חךןד ױײל
 דיא אבער ,$|טרעטק אביםעל איהם פון װעט אונ כאגנו-גענען זיןז

 איז.קיין איהם פאר ליט, טאר מען : געזאלט האבען ישראל וזימי
ער׳׳ איז עס ,פאראן טיטעל  זאל ןןר ךאם בעסער אוינ שעגער ^לי̂י

 ןיןי האבען דאקטיורים ךיא ,רײךען ניט איהר מיט אונ שטאךבען
 ,עג^פערין געװאלט ליט גאר זײא האט אבער זיא ,חנה־-ן צי ?עווענךעט

.?זי׳ונות ^רויסע מיט געגאלגען אװעק איהר י־ון ]ײג?זן זײא . .
,פלאנער לײע געזוהט אונ נע־ל'>הלט נתן האט נאלט אונ טאנ

 איז ;נר ,נעץ זײן אין געליפטע זײן ארי^צוחאפען וויא טיטלען נ\יע
 אויף ^עלינגק מיר וועט פילייכט ,פלאן אגײעם אויף גע§אלק
 זויפען וועל איןז - געטראכט נתן זיןי האט - אויפין אגאנךער

ק צו ארעם טיטלען  מען אן(ר ארעמאן אײן מיט אונ ,יוםפ׳ן םא;
 דער יןאל£5א טהוט הוןלער אונ נאטה הץ־ף ,וױל מען וןאט טאן

פײנסט^ר ליבע( )פײערדינע
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 דולןד ,טאן ;יט וויל װאס ךאס מע^ש פרוטלטער פײנסטער
ק קיויפט פאר אךעמקײט עי מיט גרף ךעם מ .^זמה י .  וועל איןי .

 בעטין וועל איןי אונ ,געשעפטען זײנע אללע װשפ׳ן פו-ן געהמען צו•
ע טיט זאלין ז.ײא דאם בעקאנטע אללע.ןײגע  ,מאכען עםנןים ייוספ׳ן.קי̂י

 דאס האט.געװאו-פט נתן ,^אןטעס אללע איהם פוין אנציהען אונ
 וועט ,בעצאהלען צו ת1ב1ח זײנע אלע שטאןד אים ניט איז י־ירםף

 אונ אךעם פלײבען חנה װעט ךענםטנזאל ,א;טללפען מוזען
 איויף ,שטיצען איהר װעל איןז דאם פלײען ןיןז זיא וועט ,ןנלעך
 ,שטאלץ איהר פאךליךען זיא װעט ךעם דוךןד ,האבק לסמנות איהר

 װעט יוסף אויב אונ ,אןייט אן פאןבײגען ןיא וועט פרוטלןײט איהרע
. (1 עניס33ג.עפע אין אײצ׳שפארען אים טען װעט א;טלויפען װעלעז גיט

א איז עצה ליא  עם - געטלאפט זיךר נתן האט — בעפטע ך
 געװסען צו ילםפ׳ן פון האט ער ,געטאן אונ גערעךט ײן1 דאךף
 יושפ׳ן מיט האט־לען פלעגק װאס סולולים יעגע יןז1א עסקים ־ײנ.עז אלי׳ג

 ךיא געשעפטען אהן געפליבען איז סף1י ,געמאהן אזוי אויןד האבען
 לעפליפען איז .אגטלאפען אויןז איהם פון איז זײנע הצלחה

 פלויט ?ןתקענע 'שטלקעל זײן ,ארעם זײער אונ חוב בעל א^ל^סער
 האט ער מעהר װאש אונ טאטעלניש גריויקע דולןז פאןךיןט ער האט

 אגרעסעלער ארעםאונ טעהר געװאלען ער איז געהארעװעט געאלבײט
האט .ער . פאךשטעלט וועגען אללע איהם האט נתן װײל .הוב ?על

 --------- т ח ״ י י '

_ 9 ~

, אחיוב בעצאהלען צו געהאט ניט האט אײנער װען אמאל (1
עפענגענים זיא )אײמעטצק( איי^פארען איהם מען פלע^ט .̂ , 

 בטל .רין איז,ךער הײנט ,ב1ח ךעם באצאהלען נעמופט האט ער ביז
 געגען טהו-ט װאם יענעם ,טולמע אין נור זעטצט מען ,געװאךען

 , ב1ח .קײן צאחלט וואס סיוסל ךעם אונ געןעטצע לאלךעם ךיא
.ניטעוזךליןד לכלחילה האנדעלט ער ווען נול %ין מען ישפאלט איהם . . 
 ךער איז דא ניט וואם ךי־נים פיל ענין אין^ךעם פאלאן איז פנלל
 • עלקלעהרען צו דײטליך אלם אלט

ליב^( יערדיגע )פ
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 ^עהלען א^עפא^ען אי־הם דואט צײט ךער ?זיט ,?אךךץט פעניג כןײן
 דאם געװאוקט האט חנה ,געהו^עךט האבען חנה׳ן טיט ער ,יט1?ר

 ,אךעט_קײט ךיא או^ליק, ךער :ןײא א־ויף ^עקוטען איז איהר דוךןד
 גיגעבק ךט ;זאל .קײן האט .זיא ,^עווען ?אם^ה נזקבל ןיא האט

 ^ירעקט איז גאטט .^עזא^ט מאל אללע האט ןיא ,קרעפץ;א אזיפץ
!לט־ובה זו• גם ,ריכטיג איז ם׳קזפט ײן1 אונ

 יאהךען נוטע ךיא אין ייוםפ׳ן האבין װאם בות1ח בעלי ךיא
 האגען זײא אז אונ ןײיט אלא^ע .געניאךט האבען ,געליהען געלד

 א־ויף האןען אונ.זײא באצאהלען ניט ז.ײא װעט ייוסף ךאס ^עזעהען
 ביטטע נתן׳ם געפאלוןט זײא הא?ץ ,האפען צו• ניט מעהר איהמ

 ̂גר האט דאךטק געפיעקעניט אץ אײמעשפאןט י־וסף האבין או•:
.?א^אהלען ת1ה־וב ךיא װעט יז^נר גי אךבײ^ען #ווער ^עמוזט

5

Л

ת ךיא ^ ל א ♦ח

 אזיוי וויא אוג,געװאו&ט נט:ג;קא חנה ?רויא ךיא האט עם וועי
 אלע אי־ז קזטוב אין איהר בײא ,געלעפט ?־דיקליןז אמאל דואט זיא

 הא?ען מענ^זען פיעל ,לעןעך־נ ,לוהטיג ,?רײלץי ^עײען מאל
 צו לעבען אזא ;עװאו^טען זיןז האבען .ןײא ,געווען מקנא איהר

 ךייא אונ טעךשען נקוטע;שע ךיא ,לע?ט זיא ווי־א פאלןרײ^ען
 . בעזוכט היויז איהר האבען קזטאךט פון ?אך^עהמםטע רײנםטע

 אײן געצײןט זײא האט חנה ווען עהרע אײן גיװעןי איז זײא נײיא
ט ?ריץךליכעס ?  , אהפמה גיװען איז געךעךט האט זיא װאס ,^י

 האט אײנער ,גע^זאטען נעקוט ךיא פון זיןז האבען כןא&־לימ^ען
 ,פיי^ר מען.קיין ?רויןז ,זיטצט חנה װאו נאהט בײא דאם ; יעזאגט

מײל . ליבע( )פײערדיגע



א וויא ליכטי^ער איז ?גים איהר נוײל ̂ן ך  האט אײ;ער אונ ,זו-
ק וועךט ,הוגגעױג קיטט סען אז חגה׳ן ײא3 ; געזא^ט  באלד ס

 אלם ןיא האט יעטצט ,פ)ים איהר איויף געבקײג אקוק זאטט
 ךטצט מאן איהר ,געסט איהךע ,רײכ_קײט איהר ,פאךלאהךק

 האבען אלע ׳ גילעוץט ניט זיא האט אטלאץה ,קעניסזײג5גע אין
 ׳ טראןנק אריןער קאנעןז ניט ת1(יר אזעלכע װעט זי־א דאם גע;לוי?ט

 ,^עיקזטאךגןט הא;ד צאךטע איהךע האט ,כיח ליןגף תן1הנ גאטט נור
א  גיפײנקעגים אין איץגע^פאךט ^עסין איז י־וםף װאס צײט ^אנ^ע ך

 האט זיא ,אךבײט הא^ד איהרע רוךןד ןװוען טפךגם זיןד זיא האט
 האט אךבײט ?צײםיגע איהרע דוךןד ,װאל אונ פלא?ם געשפו^ען

ט פאר זיא  ען3ע?לי3 איבער איהרךאןד איז אונעם עתעהױען צו זיןז ךנ
 אין.גע$ײ;קענים איהם .זיא האט טאג אללע ,א׳ױןי מאן איהר פאר

 פאר האט זיא ,געהאט גײטהיג האט ער וואם אלעם געןראקט
 יוםף נור פעהלען, זאןז איהם.קײן זאל ער דאס געןאךןט אי־הם
 פון לו?ט קזלעלטע ךיא רוךןז געקװאלק ׳אטאךק זײןך זיץד האט

 גןאםטע ךיא מיט ,אײטאטקײט יץע1 דרךןד אונ געפיעקענים
 נןלעגט זיא ,פריויא ײן1 עלװארטען טאג יעךען ער פלקט אונגעד־ולד

 בײא איז הנה װאם מינוטען ײ^ע ,צײט אבעי^יטטע צו קומען
 צר־ות מאם זײן ,קליךד:לי3 געפילט זיןד ער האט גע]עםען איהם

 ײגע1 זי־ךר האןען ןיײט דער סיט ,פו-ל }יט נאןז געװען אבער איז
: ןךעסעךט פאי ןיריות

 צוא קומט חנה ןאס ^ךפאהךען האןען ח־וביות ןעל\ ךיא
 עקםען- איהם זיא ?רײ^ט טאג יעךען או-נ ,^פיעקעיס אין איהם
 אויפזעהער ךיא באפוילען ]ײא האבען ,געטבײגלןע גוןזע אונ ווארג

 דאךט ארײנטךאגק ^רלויבען ;יט איהר זאל טען דאם יטוךמע איןי
 ,געפאנגענ.ע אלע וויא וואססער מיט ?רויט עסםען זאל ,ישפײז ײל(ר

 אנעפײנלןע;יס, ןעדײט װאם פיללען א^עפאעען יוםף תאט ךענםטמאל
 אין דארט האט .ער ,גיװען;עװאהנט ניט ^זפײז ןײ/יךע ?יט איז ער

טורמע ליבע( )פײערדיגע
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 הץגעראונ,קעלט, ^עליןזען האט ןגר ,צ־י-ת ;̂רוים געהאט טולטע
 , או.נערטראגליך אונ נאטירליןז איבער ;עװק זײנק לײךען זײגע

 נעװא^ישען זץד האט ער .געװאךען ^עריסען אוים דאךט איז ער
 , מאל אײן שטאךבק פעםםער :^עזא^ט האט ער ,טיויט ךעם

 אין צײט לא^גע א_זא פאךפרײנגען צו• לעבק ביטערען אזא אײךער
: טוךפע אין גךוב אפי^סטערע

ה♦
♦ װאו^ט #רעכןלינער דער

 האט .געפיינגניס אין ^עקו^ען חנה איז ,טאג אײן . הױם ויהי
 איןז וואם ,פרויא ליבע מײגע ,צו• פיר ך,אר :גט:איהרג.עזא צו ױםף
 געבעגשט ךיר האט גאט ךאם גוט גא;ץ ווײס איןד : זאגע ךיר וועל
 פיעל .פיט בעגאבט ךיר האט נאטור דיא טןגליות, פיעל סיט

 וויכטיגע טהײערע ^רויםע געגעבען ךיר האט זיא ,אײגענשאפטען
 האםט חא ,געטרײא ,לןלוג , פרום בי;סט ד־א :נעהטליןד .פתנות

 אונ.גךאפםינר פעהר יעל5 איז עךליגקייט דײן אונ , ז־״ערץ אטטעם
 נו-צין .פאר װאם ,חנה ליבע פײן , לײךער אבער ,שיץהײט דײן פאר

 וויא גוט בעטראבט פיר אויף אײן זיך קו-ק ? ?ײז־ען אוט עם ברײ^ט
 וויא געווארין שווארץ בין איןז ,םיר אויף ליגט עךד ךי , איוים זעה איןז
 איך .װעלט גאנצער ןער פון פאריאגט פאךפי;פטעךט בין איןי .קיויל
 ניט צרה פײן פו-ן נ־ןאן איןד ,או^ליק אגרויםען אין געפאלען ארײן בין

 דו-א ײאנהטזאזויא וויא ,חנה ליפע סײן / דוא אונ ,װערען בעפרײט
 איןז .שוױיגען אונ .יםורים גרויפע מײנע זעהען צו בללטהיג;ןאםנןאלט

 איןו ,האלטען איוים כןאנען ליט דאם צײט אלאנגע געןויס ךאןז װעל
 שטאךבין, צרור- שרעלןליכע סיץע דוךןד ממען געפאןלניש אין דא וועל

’ געװאלד י ליבע( ;פײערדיגע



 ,הנה ליבע ,מיױ דועלף , או^ליק גריויסען מײן יף1א געי&זךיען געװאלד
 לעצטע ®ײנע אײךער טיץז ךעטע או-נ חהמנזית מיר יף1א האפ

.א?טרע^ען מיר פדן װעלען ?ןרא^ע

 האט - ? י׳וסף ליבער מײן ,העלפין ךיר איןז װאסלןאן. מיט -
 כןאן גוטעם פאר וואפ מיר זאג - געװײן אךיױם מיט געזאגט חנה
 רײד ,מיר פו-ן וױל?£ט דו• וואס ,פעךלאנג ךײן מיר זאג ? טאן ר ך איןד

 ווילסט ,£לאן דײן צוזאגען מיר ניט ךיןז־ ישרעק , קלאתר ,ךײטליןו
 איןד כין , איבײטען מעהר ,האךעװען מעהר זאל אץ־ ךאם דוא

 .קראפטע םײנע אלע מיט הארעװען צו• אךבײטען צו• ומזומנת מוכנת
 מײן דוךןד דאם וויםען זאל איןז װען או-נ ,פוחות מײנע איבער אונ

 איך װאלט ,או^ליק דײן פון װערען גנעפבײט דוא וועסט טויט
 ,לעבין דײן לעפק.פאר מײן אמעבען וואלט איןז ,ציפריךקיגעװען

 װיא ביטעךער אונ ?צלעפטער , עלגער פיעל טיר איז ךיר אהן ווײל
.געשטאךבען

 האט — ,חנה טהײ^רע ליעבע סײנע ,איןז ווײם דאם -
 א!ינ טײעךער םט:בי; חא ,גיט ךיר.ןײער נןאן איןז - געזאגט ױםף

 ;עטאן האבק טאפטער יה־ישע פיעל ,מנן1§ר אלע וויא געש־׳גצטער
 אונ לעבען ״זײער האבען זײא ,ןשראל ?נלל דעם פאר וויפטיגעם

̂נר  ךיא אין געכקראפען זײנען ז.ײא ,געפאר אין געיקזטעלט עהךע זײ
 , או^ליק פון.זײןנר מע^זען ךעטען ציא עךטער םפמית׳^ע װ־אפטי׳י

 , אלעמען ז.ײא פאר געא?ט מעהר פיעל מיר בײא בינסט אבער חא״
 ;יט ךאס וױסען זאלקוט דוא :ןאגען אמת ךעס ךיר איןד מו-ז דארום

 אין איז לעפען דײן וױיל ,ךיר פון איןד נג:אךלא0 הלילה לעפען דיין
 מיר זאל מען ווען ,לעפען מײן װיא טײערער פיעל אויגען מײ;ע

 פילבעסער איז שטאךבען , געפכײט זײער מיןד איןז װאלט , טײטק
 איןד בין װאו ׳ טיר צו ווײא , געפאנ.גניש אין ךא לעבען צו וויא

. ןרויב פי^פטערע דיא זעה ? געפאלען ארײן .  נזײן אויף אקויק גיב .
. ^רוב ךיא וויא פץקטערער נאןז איז , $;ים . בײנער!ײגען טײנע .

̂זוין ליבע( )פײערריגע



נעלי איר ׳ מךאגק ניט.אריבער דאס וועל איןד ,צופךאהען ??ןעט ׳טוין
טױט אזויא ,קװעלען אזיויא ןיןד אײךער , האלטק איויס גיט ךאם וועל
, ךיר מו-ז איןד ,ליעפען ױט בע$ער פיעל טיר נ*אר איז ,וזאבען יפוךים $יל

.מעךךער אז״עלגסט ווערק מו-ז איןז ,טײטען אליין טיר .  עם נור .
 ןןיןד £אנםט , חנה ,דוא ־גו־ר וואס , מיןןעל איץ §אראן ןאןז איז

• • * צריות פוןאלעטײ^ ןךע^ען
־ל1ק

געה« הגה האט - ? ?ןיר פוין דויא ®אךלאגגסט װאם מיר זאג -
\ !יןד קליכע;אוי.נ.גלי דײן פו־-ן פאךעךפט דוא װאם וויםען וויל איןז — ^עפועגט

כײד םיר פאר וועט ןים ,עןפילען געװים נג:פעךלא זײין װעל איןז ’ פו־ןיא
ײן1 ךיר פאר דאם זאלװיפען איןז נור טאן צו• ײן1 ישװער זאןד.גיט סײן

ניאכ .אטובה ןיין װעט
ט ױםף האט - נג:פעךלא איןז — . ן$הרע דײן — געזא̂ו . דאם דוא .

פ צו ת װײםט ^עוױפ ,געפא.נ?ני^ פו-ן רעטען פביוד דײןי חךןד מיןד זאלםט
נאך וכו׳ מישראל אחת נפש המקײם כל :לאגען דזכמים אונזערע װאם
ליעפ תךןד אונ גליק;נ:או פון אמעלטען ךעטעט אײנער רוען :הײפט דאם
ל׳אל געךעפי^ט רע^ער ךער ווערט ,לעבען ןיין איהפ ;ןר ^נןהאלט דעם
I ער ! חנה ליגע ,או&ליק פו-ן גערע^עט װעלט נאג$ע דיא עריוואלט וויא

£,י?3 צו נעווען מפקיר ןיןד האט װאם פריויא ן?ך$טע ךיא בי^ט דו-א יט4
ק או^לינןליכע רעטען ^ ע י,על צדקנװת ךיא װא״» געוויס ווײפט דוא , מ

ן האט הקױ סנך פון ?־רויא ךי־א יעל א ^. . סי״ ןיא וןאם לעדמיט .
.׳טויס איהר אין ^זלעפעךט $אר פיםרא׳ן ^אט . '9קי ניפראןנט זיא האט .

איןל עפיךה .קיץ האט זיא װאם די לא אונ / װךען ךיא $אר ישועה א
איר האט ךב־ורה ^ביאה דיא ^קעהךט פאר ,ײעשים איהךע מיט גיהאט
ט אונ ,געדא^ט פאר דער איהר ̂אילי איז ;אמען איהר אונ ,געבע^
אר5 אזויא יןד1א טהוא !חנה .טוזײעךע ליעגע ,גיװארין ךוים ןעם דדךןד
.געטאהן האט יןנל יוױא . .בבוד דײן דרךןד טיןז ךעטע . . צו ײא4 .
.ווילען זײן טהויא אונ רשע דעם נתן . ־הז? ךיר ו״ועט פאר דער .

 טײנע ^עצאהלען פריויןד איןד פיל וויא געלד דאם געןיןאר ךעוויש
בעלי ליבע( )פײערדיגע
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 איןז ,ךאגען
 אזױא ,גלען

 מוז איןז ,ען
. .  оу נור .

ןןיןד ״קאנפט

 הנה האט -
 קליכע:או«לי ן

 םיר פאר גט
ךיר פאל »ם

.זרע .  דוא .
 ת װײםט ;וים

 וכו׳ ןישראל
 דוךןד אונ יק£

 נט:גערע?י ער
 ! חנה ליבע ,ן

 צו ?עווען ןיר
 צדקנוות ךיא

 ןיא ו;אם יט
 .גיבראפט זיא

 יעפיךה .קיץ I׳
 האט ךביורה

 איז ןאמק ר
 אזויא אױןז א;
.־ .  צו• נײא .

 ךיר ועט
 טײנע :הלען

בעלי

 שיעלןליכען פין ווערען ^ערעטעט דאדוךןד איןי װעל ,ת1ב1ח פעלי
 פאר י$ר איןליץ _זײן וועט נפש פקוח פו-ן ןכות דער אונ טויט.

 ניר ןגגרה .קײן פאר ךע^ען ױט לאס ךר װ_ט גאט דאס , ךיר
.אמן;ח פאר

 איהר מיט וויא ניט ^עשליען חגה האט — !טי־ר איז ווײא
 !עךשלאגין מיןז האט אד^ער .;אהרען ױעע סײנע צו קלאנ;א—ל1ק

 טהוט וואס 1 נאשעפער פארעמהעךצינער ;רויםער ! גאט געמאלד
 שייעקליכע אז.עלכע ^עהעלט באמת דאס איןז האב ? טיר מיט דא זיןד

 מעגליןד דאס קאןז? דאש זיןד הלום׳ת טיר אךער .מאן מײן פון כײר
 ? ױםף מאן סײן . • גערעד דוא האפט װאךטער אזעלבע אז ]ײן

 איז לייךער נור .ױט גאר דאם ןיןד .גלויפט סיר ,גײן װאכעלסײט?
 , שםעךצליןד פיעל צי .טלױעליג פיעל צו אןז ! אחלום גי־ט ךאם

 מײםט ווער . ױסף ליעבער סײן / כײד דײנע ז_יינען שרעקליןד פיל צו
 נתן פיןד האט צײט ע3אלא} פון דאם ,דו-א וויא אזוי.קלאהר נאןז

 ער אונ .געװאךען .קכא.נק מיר דוךןז איז ער .לעבען ]ײן רריא ליעב
 האט צײט לאמע גא^צע ךיא . ^תב פון װייט פיעל טט ך,אלט

 געדץטע; ײ;ע1 גליך;טא טאג טיר צו• שלקען איץגעטיךעט ;יט ןיןז ער
 איהפ. צו• קומען סײן טיט טאכק ̂גליקליןד איהם זאל איןד מיר פיטען
 פאלשפרעבט יעדערער . הפטחה אגא^דער סיט קיטט ^זליס יעדער

 אונ פא^ען איהם מעל איןד ווען ןיין לי?ןליך3 יועל איןז דאס טיןד
.איהם צו• קי^ען .  גןאן אזיויא וױא .סאן ליעגער סיין זעה יעטצט .

 .פאנען או^לילןליןז !יך ךאןז וועל איןד י ? איהם צו געהען איןד
 ךיא וועט װאס .ת1מי'ונ .גרא^טע דיא ד«אבען נא?ךעם וועל איף

 רעפ^ק ךיר ךאןז ווילען אלע ? פײךען אוט א־ויף זאגען װעלט גאוןצע
 נידעו־ ךיא פאר - סיר אונ . פאלנןרעכער ;ראסטען דעם פאל

 געהען . רעדק צוא אב טיף אלןלײױגקײט . פרױא טרעכטיגפטע
 אוג גאט געגען ן^דיגען . זנו-ת:ל ײן1 מפקיל זיןד . ,עבךה א1א טהון

ן ע  איןז ׳ עוויג אןיף לשםה ךיא פאךפלענןען .^שליב״קײט ליא ^
װעל ’ ליבע( )פײעלדיגע
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 יאןז ײעײ איןי . אויסלײטעלן קאנעןז ניט מאל _קײן דיאך זי־ןד וועל
 . גײן .ױסף ליפעל מײן , נײן . הכןלע פף אין וועלען פאךפאלען

 ?ןלעהראז או-נ ךעכן ,נל־ויפ איך ניטןײן װעט אונ גיט קאןזךאם
 ,ךיןי ^ךעלןט גײהט ^לעכטער ךער , דיל אין ךעךט רעה ארוה נור
 .ךיינע טיט ניט אונ זיפען אלןלאהרע] מיט ניט דאם רעךםט דוא

 .או^ליקליןז זײער .;קראנק ,שװאןד פי;פט דוא אמת ,געדאגכ־ןען
 ,איינגעךאךט געװארען איז גוף דײן . אפגעמאגעךט ,אןגעצעלט

 ליןד מאןד אפער , אמפײנער הויט נור , פליײט דיר״קײן אויף ניטא
 . לם1ע ב־ולא געגען.דעם ניט ןיגדיג ו-פלי״על. וע איש א פאר ניט
 דעם איז ווײא אפער , פעקומען א^דערע מען קאןז , געזרנד ,פוז

 .כ־ןאן ױםף ׳ זאגאלײן .נאמען גוטען זײן פאלליהךט וואס טעלשין
 אונ ? פא^לינןען או-נז הטאיס אזעלכע ז.ו*,ר גאט דערליעפער ךען
 פון בעפרײען גרויםע.עבךה אזא דולןז זיןד דוא וװלסט אזויא- וויא
 פאראן איז נ?ש״ .»קוה זאגלט דוא װאט לאם אונ ? או^ליק דײן

 ,*מצות אגךעלע רודןה איז נפ^* »פנוח סצוה ךיא ,אטת .ךעלגײא
 פפור ייום ;אפילו אונ זײן שפת ?־וזלל מען מעג נפיפז פקו-ח ליפ צו•

 לײגע װאס ןגבחית ךרײא ךיא א־ויסער . זיין טהלל איויןד מען מענ
 געזאגט סןמים האפעןאונזערע ךעם איויף װאם איז.גללעריות זיי פו-ן

 אײנ> חךך לעבען דעם לעטען זיף־ : הײכט דאס , ר1נעב ואל ;הרג
 טאךטע; לא^ען זיןד דאךף מען ,ניט טאו־טק ליאךרײאלגברות פו-ן
 פארפאטען שטריץנ זײער .זענען זײא װײל .טהון ניט יפפרות דיא אונ

. װײסט דוא װיא אזװא
 כלס אין שטארק איז גייז.זיא גערעךט לאנג אזויא האט הנה

 פו-ן איז זיא ,א^טלאפען געפאנגענייש דעם פון איז או-נ ,^עװאךען
 איהר איז האיץ דאם ,פאך'^ענזט .זײער געגאלגען אוועק דאלט
 מיט איהר װאלט ;נר וויא פאלװא-נלעט געל^כעלט, געווען

 אוג ג.עלאפען איז זיא ,געלאכעךט ?תקט איהל שפיז אישאףפיען
ער ךיא;צװײא געלןלו^ען האפען אױעךן איהלע אין  ױסף וואם װאך̂ג

!̂נ־ש״ ״פקוח געז.נט איהל האט
אױיער ליעבע( )פײערריגע
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 דאןז װעל י
 ♦ יוםף־ױין
 אז קלעהר

׳ דיןז ןעלןט
.וײגע ;זיט ן

• אר^ליקליױ
 ,ײנגעךאךט

 דיר מאןל ־
• עיולם רא1

 ךעם איז ן
 לןאן • ױםף
אוג ? ליכןען

»ן פבײען
 פאראן איז
 / ״מציות ;רע

 כפור ייום לו
 צײנע ואם
אנט £ים ^ז

 אײג> ־ו-ךןז
 ג^אךטען ען

פארבאטען

 פעם אין ׳ק
 פו-ן איז א

 איהר איז י
тמיט ־ 

 אונ לאפען
ױסף וואם ־

ו♦ \
.ף&ר אנייער

 װי^ען צו גע^פךאןי ץצױעײליכען דעם נאןד - צײט טאג ךכײא
 .קאפיטעל פאךיגען אין האבען מיר װיא אזיױא ױסף׳ן אונ !חנה׳ן

 איהרע אויף— געקלא^ט אונ געוױינט חנה האט — י נ^שךיעבען
 אין ;עלןרעפטצט .געזיפצט האט ױשף אינ .היויזע צוא - צרןת

 זיא . גענאגגען ניט טאג ךרײא דיא איהש צו איז זיא , געפעטניש
 חנה האט מלהטה א^ווערע , זעד^ן געוואלט ניט איהש האט

 נעכען גע,קאו;ט .ןגצה .קײן זי־ רןאט זיא 7 זץד מיט נעהאט דענשטמאל
 זײטע אײנער פון .איהם צו• געהען ניט אךער יא אלזז זיא אויי
.נעלײךיגונג ךיא פאךךךאםען שטאךק איהר האט .  צוױיטע דיא פר-ן .
 זיןד האט ף1לס ןגלעך. ג׳ס:א5 דעש געניכײ^קט איהר האט דיטע

 האט ז\א אונ מאן צום ?ריץךישאפט ךיא מ&זטאךקט איהר אין
 איי^ליקליבק יהי# ־דנליען ^עליען עעט זיא דאש בעשלאכועןי זיןז

 ,צימער ?ג^ען זײן אין געקיטע; איהם צוי איז ז.יא .מאן ןעלעגךען
 ,לאגע טיױערי^ע אשלעשטע .ןײער אין געפרפען איהם האט .זיא
 װיא ;עווען איז ;נר ," לעמג^געפאהר פרויס אין געמען איז ער

.)?וישוגע(. צומישט  ער האט , דעךןערוען איהר רואט ױשף וויא .
 קלאנען;אנגעפאטען האט אונ נדעט:א;ג?עוע לןיאפטע אלעדינע
 לאל גאט :געזא^ט אזף־א ער חאט טרערען הײשע מיט ,מטעךלעןד

̂זל ךפיוב־ו לער . מישפטן כײךען אוט .ןע־ען ^עוויס װעט עילש ־י
! גאט אף ,נעהמען גקטה דיר פו-ן געװיס װעט אוג עלענד מײן

ןיײן מיט , חנה צו• מיר האר ? .זעהען ךאש דו-א קאנסטז יןויא
ךיר בין איןד טײטען טיןד דוא ווילשט ן־רומקײט אונ .עהרליכקײט

 פאךדריסען. אפילו ךיר מעג עס .. . חיישד אגדעלש עפעס גאר
 פמ יוילסט דוא ,א;ךעךש ניט , חשד מײן זאגען דיר מוז איך

מיר 2 ליעבע( )פײערדינע
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ײער



 װי№ יאחיפ ,א^םע?ליןי אבער דא איז עס .ומייען פטו־ר מיל
̂ה .קענען ד־יא וױ׳גסט ,#טאךבען זאל אץ־ ךאם ,היא  האבען סתו-
 ניט}ממליןן גאר איז , פלאן ךער ניט וו־ען , רישע ד־עם נתן מיט
 איבעי אונ פאן איהר רעטען .קענען זאל ?רויא אגעטכ־י.ע דאס

 יםומ:ים,4ק׳זיםוךים חךןז מחען^טאךןען ז^לער פרוטקײט איהרע
עו הא?וט דוא דאס ךײגנןעןי- איןו כןאן - אנדעל׳ט }יט ך ^ » 
. ךעלפײא צעל
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 ^רײספ דוא וואס פאל סאן פײן רעהט ן$פ'עןר האסט דוא -
ט אונ ס ל ע  הא: ווײל - גט:געזא חנה האט — פיעל אזויא זיןד ^

 עו דאס גאט בײא איןד פעטע דאלום , יסוןים גלױסע; לײדעסט
 ניפ על זאל רײד דײנע אונ , שטראפק מעהר ניט רזלי־לה דיל ןאל

 העלפעי צו• ךיר בעלײט בין איןז ,אזיט־ע &אר חלי־צה לעפןען
 טײישנ גוט ^אך זיןד דאלפען מיל נרר ,פערלא^סט חא װיא אזוי
 גאנ פליהר . װערען געטהו-ן זאל דאם או?ן וועלטען איויף זײן

 אח העךץ ףינע מײן װײטען , ױםף ליבער מײן ,חא ^א^הער
 האלצעז גא^צען מײן ריל;עטלײאמיט בין ליו/איןז צו אטרצעליבע טײן
 סטא ;רויסען אזא ,איהם מיט ןץדיגען ליקע דעם צו• ^עהען נו-ר

 פאו ?צײ?ט עם איויגי דאלו-ם ,עךלויבען ג״ט ןיןז איןד קאןז טהוין
 איף װאם דעם דולןז נו־ױ לעטען צו ךיר טיטעל אמ־ער נןײן ?ויר
 פאללןלענעלן אבי&על .עבלה; ®ײן איןז וויל ׳ איהם צו גײן מוז

 איןל ןדי , ^ט א טעבען יאלסט;זיר דוא ךאס ליל פון איןד ^ערלא^ג
. אי׳ט אשת אלה .זיגךיגען ניט זאל .  ,אבךתי אבךתי ןכאעל .
.ניט מעהי לעבען #אי.קײן ןויא ׳&זאי עזוין איז לעבען טײן

 אהו וויא
 •> געזא^ט

אג װאס
Т ־ •

 1 ,דונער
 ןעצאיךטכ

 וויל? רוא
 האםט

 ,יא1נ|ר
 בעטליגען
 נורירײלע

װיל זײער
 טסײעוע

האט גאט
Т Т

 דא^ט עס
 װענ יענע
 איהו זאל

 מי לןליטט
 זיןז דוא

אךפיהר;0
 איף יועל

 װאנ טהיע
גייגםו דוא

די־א  .״ ,זי^לעלןל ער איז װאלט^ט״ ךעם ןעהאלט ױסףהאט וויא
: ־. ץ א ^עצינךעןיןוי* דװ האט ךיןװײסעלפנים געװאךען׳ איבערא^ט
עם א-ױ האט וע-־הא- עריי̂־ ע^יי1 אלע ׳ ואלטי לץ,אל .אטרי־־̂ן
ו.‘מער3רעא^עװ צט3 אין ,ןנראיז פיאסט אשטארקען פון וויא געציטעךט

ן ׳י • היא ליבע( )פײערױגע



— — ׳ ,
ןויל&ע יאריש ,
האט חנה וואס ״גט* וואךט ךער ,ךעה חיה אהוי-גגעריגע וויא ״ ד _תן ,
פײל 'שאןפער א^פיטציגעל יייא יוסף׳ן בײא געווען איז געזאלט ^ ף• 1

^ אי נ או ל א .זיך האט ער ,אבײן העלצען אין אײנעם רואךגןט אגפיול וואס מ
̂ריויקוען פוץ פלאטצליף זיןי ער^לע^ט אײ;ער וויא ^ךשלאקען ,ם.;ומ יםק^ ים. א

׳ גע^ליען איהר אויף ער האט פחות ]ײנע מיט ניט ,הנער ײ
אז — געזאגט ;גר האט - דײטליןז איןז זעה יעטצט : ^עלאיןטט

חא ,פאליש מיל פינסט דוא ,װערען ?טור מיר פון וױלסט דוא
או;פאר'שעשטע אײנ> וויא געלאןגןען נאךעשע שלעפטע האפט ע

טיןז וועםט דוא דאט אײן ױט ךיךד כײד חגה ,נײן ,פחייא ;■ך^־װו’_ 1
ליעפ האפען זייא ?רוי^העלצער, ךיא גוט איןדרןאן , בעטליגען ^ ־ ;

לןאןז על או־נ ,ארעם איז על װאס אמאן אכער , מאנער לײהע נול
אךן4 .קײן בײא.זײא איז מאן א1א ,עלפללען ױט ווילען ןײעל ׳ , ה ךיף

|יײ ל ^ ' .סחולה טהײערע , . ̂ױ אז ארנ , וועלען פלײא איהם פו-ן ווילען זײא . , . * }Ъу"о גוט גיי א האט גאט ־ ־ 1 * ריען ארעל , פאמת ,פנים א׳שאן געשא^קען פרױא ך
,פלויע^־יטעל אגלעלע פאר אי־ז'שאלעל זיאי אז ,איהל דא?טזיןז עס אך/ ׳ ד: *
׳ 1 בק׳ 'שװעלליןי סאן איהי וועט יענע г י ׳ .זיא שיועל זײ:;ר קזװער לי

^ ״ ' . ״ ס ^ י א  לײי .דײנע אז ךיל אץד זאג ךאלוש, זײן ^עטלײא איהם יאל ן
פעמיהסט אומזאנפט , אכײן ניט אוי^לן טיינע אץ טיל לןליפט ': : י1

^ לאזען ניט יאפעל טיל וועל איף י . א?צונארק טיך זיןד ידואי ’̂א . א' уг < דיל ^עפען >ט״ פפלט , ניט זאןד .קײן אין ךיל פו-ן פאלפיהרען ו1ף
, יט1ט פון רע^ען טיןז װילםט דוא יב1א ;יט, ^עוױם איןז ייעל ̂ ׳

й אז ווי^ען לענםטמאל איןז וױל ךיל, פרן פעללאןג אי־ טהועװאפ יו^ ׳ “יי 
- - עהףן . .פרויען אלע פון אנויפנאהם ?י«ט דוא ■ י .

ע4 דיא ■ ^  חנה איז ,;ערעלט האטי י־וםף װאס צײט א
ען '!ײ״ן * ־ אג ט ^ גע^עטט דך האט .זיא , איץגעפויגען לא?ף לעם !'
זיא פאןבלעכעל, אפאךמישפטער וויא , ק;קען צוא א־הם א־ײף 'ע ־׳י׳י• •ז‘1,

ט א ק םע פו-ן , ^טפעון ןעקא;ט ןיט ךרשה זיץ אויף ^  ^י
)אונמאכט( הלש עלד דער אויף געפאלען זיא איז ׳׳^^'?עלצען‘ >ז̂' י

געבלינען ליבע( )פײעלדיגע



 ,געןראלט לעבען צו-ש צוךיק קוים איהר האט ייוסף ,נענליבען
 #ווײס אקאלטער , .עךד דער פון ^סײ?;ין5אוי איהר האט ער

 , א־ויגען ךיא געע^ענט האט זיא ,פנים איהר באךעקט האט
 זיא האט — !יוכף , שלעק פי| ער וויא מעהר פיל געציטעךט

 טיר דוא האסט װאס צוא ! ייוסף — א^עזוײן טיט אוי^עישריען
 אליף איןד וואלט ליעבעלסט ,שלאז זיםען סײן פון אויפ^עאנט

 ?עיעסען ניט אויגען הײנע װאל^ע] , אייננעשלאפען עיויג
 ? ?זי־ר צוא ד־א האפט וואס ,^עישײען ;עװאלד .צריות ארנזעדע

 געטךאפען דאס האט װאו• איב געװארען געדןעלט ךאם איז װען
 ... טטמא זי־ זײא אונ געה :נןרויא זײן צו■ זאנ־>ן זאל .אעאן ראס
 זאל איך פדי ,?זיר ליב צו• עכרה; ^כעסטע דיא טהרע אוג ^עה

 חטא אגראסערער זײן *טיױן כןאן ! געפא^ניש פו-ן װערען בעפױיט
 , פאןברע^ען אזא £א;ען .עלד או-נ היטעל ? איז דאס וױא
.עלטלא^ק ניט ,נבלה אזא  גאט זאל .מה עלי לעבור ! נײן . .
 איןד , זײן וועט .עס װאס זיין זאל עם אונ ,וויל )נר וויא י טהון
 נשמה מײן פאךקויפען ניט װעל אי־ .טהוין ו\ט עגרר«: אז_א װעל

 הבא עולם דןײ פאלבייטען ניט װעל איך .גוף מײן רעטען צו
 אן .געװײנט ביטערלעןד זיא האט לײרע^דיג .שעה אהײ פאר
ק , כײדען צו לעהאט פס טעהר.קײן האט זיא  איהו האטפון ט

! נײן״ אוג .נײן װאך^ער דיא נור געהןלט

׳ געטרײהײט אונ עהךלינקײט איהי ו,עזעהען האט ױסף
 איוזו צוי ¥ל האט - !»חנוז״ ,בערודזיגען געװאלט איהר «ר האט
 איןז ,קהון לײד גיט כייד מײ^ע דיר זאל , ווײן ניט - גט;געזא
 ®ײן יאויף סיטה האב איןז ,צרךיק כײד .פארינע. טײגע נעהם

 ^עיעלט פליהר האב איך דאפ ,חנה , טיר ללויב , .ע^ה פאלשע
 1מײנז דיא.יסוךים . ̂ירלת ?רויסע ?ײנע פון נור ,ל1ק טײן טיט גיט

 בערוהיגן! , ארזײם ווײב געטיײע סײן ^עה . גערעךט טיר אין האניען
 וועפ אונ.ער יען1הא לו־זמנות אונז יף1א גאט וועט טסתמא ,ךיך

מיןד ליבע( )פײערדיגע
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 איןז-קײז'
האפפנונג

т : : .־

ס דוא  ב̂י
 לאמיו אונ
 ז.עהע ער

ד> ,איופן
 װ< ,ןויל
 ווײס מיל

 ומ טהוט
או• ,מיר

«ס,קאן
т :טהו גאט
 אזיו׳ ךאך

 )עדיללען
ל) זי גם

׳זזו
 מ איהר
 װא כןיין

 ןעקא^ט
 איז זיא

 לז איהם
 ןעךליןז

 געלעפט
 אוו רוא

 זץךיגע
די פאר



 ,געפלאפט ;ען
 שוױיש ןאלטער

 , אוינען ךיא 1
 זיא האט —
 מיר דוא ;אשט
 אויף איןז אלט
 ;עזעדיען ױט
 ? מיר צוא ר־א
 געטראפען יאס

...טטמא זיןז־ ׳א
 זאל איןז ?די ,

 סטא :ראשערער
 , פאךפרעיען

גאט זאל .מה
Т Т Т

 איך ׳ !ײן ועט
 נשמה מײן פען
 הבא עולם היי

 אז .געװײ;ט ד
פון-איהר האט ,ן

 ,געטרײהײט ונ
 איהו צו זאט
 איןז ,קהון לײד

 מיין אויף סיטה
з ערעלט פויהר^ 

 מײנןן ־יא.ישוךיש
 בערוהינןן ,.>הײם

 װעפ אונ.ער :ען
מיןד

 ,אייפן אנאגך־זר א־ױף צרות טײנע פון אוישלײזק ,בעפבײען בשיף־
 װײש פאךלױפיג הגם . ט״טיןא.זײן זיף פרוירען .ניט .זאלשט רוא

 ײן1 טאר אמע^ש נרר ,.עצה אנלער פלאן.קײן נךער;א אי־.קײן
 .װיא או-ג.געטרײא .עהן־ליןד םיר בלײב ,פאללירען ניט האפפנונג

 לײד מײנע אן זיןז פארגעש .געװען הײנט ניז מיר צו בינשט דוא
 וועט א?שר ,ירדוש אולי ,ב״ה גאט אויף פארלאזען זיןז לאםיר אונ
 נלער:אנא א־ויף רעטען או>ז װעט ער אונ צריות אומערע זעהען ער

 ןנר וויא וועלט זיין פיהרען. ?נר זאל ,לטקויש שלוחים הךבה ,א־ופן
ע מיר קאנעןז װאש ,וויל  ,$הוט גאט װאש וויםען מענשען זינל̂י
 א״ז בעת , איז עךגער וואש אונ ןעשער וואש גיט ווײשען מיר

 .זיפצען ,ישיײען , ?־,לעכצק ,ישוךים לײלען מיר בעת .װעה טהוט
 װײל , רײלען ניט יפען1?ר מיר מאש דאש רײדען מיר אונ ,מיר
 איה:והך: ,טיובה או-מער גאר איז ישורים .דיא ראש זײן נןאן ̂נש

 דאךפמען ,טהוין אזויא ךאך .ער וויל מםתמא אזיויא טהוט גאט
 אולז דאךפען מיר נור שלײען גיט טיר אלען9 ,ן טהי אזויא לאןז

 זאגען אוג ח^ד ליא פאר דאנכןען גאט אונ לײלען ^עדולדען
לטובהו זו

 איויף .פעקרגקט ,איויגען איחךע אוישגעווישט זיןי האט ייחנה
 האט זיא ,טאל אלע וױא ?ליקען פריץךליכע מיט מאן .איהר
 טען האט זיפ־>ען איהךע גון נור ,^ערעךט מעהר װאךט כןיין

 ,^עטראפט מינו^ען ;ענע אין האט ןיא װאש פאךש^עהן ^עקא^ט
 ליבע אפײערדיגע טיט ׳ חאלדז ײן1 איויף ןעפאלען איהש איז זיא

 .קיגד איהר קושט מויטער אצעךטליפע וײא אזיויא געקו-ישט איהש
 פץשט דיא !גאט ; זיל צו ;עזא^ט שטילעו־הײט .זיא האט ^לליך

 ישלאנםט הא.נד אײן טיט ,ליכטיג איז משפט דײן אונ געלעפט
.הײלען דוא לןאנסט סאנד א^דעלע דיא טיט אונ דוא .  מיר .

 לייפען אונ דאנקען צו ךיר וויא ניט פאלשיןןעהען מע^שען זינליגע
 אויגען איהךע ,נז:אד מיט טהופט דוא וואש חשךים דײנע פאר

האבען ' ליבע( )פײערריגע
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ט ;ײא דאם פון .זיןז האפען ע; ^ ע  טיט .וואסער אקװאל וויא :
 איו פאײאזען יןאן געלייפטק איהר .זיא האט זיכ־ץ אטיפק

^ען דאךט פין. איז ןיא , לעפאעניפ אין .גרוב פיגס^עלע עא ; 
. ;אט אר8 הערץ בי^ער איהר א'ויס;יםק ד;דר'ש גיית אין

ו♦%

.תפלה דיא
т  • :  •

ק רט:דא ,אפטײק אנוטער איז המדרש בית ךער  פאראן דינ
 וועלען נור גרױןד: מק ,קרא^הײטען פעך־שידיגע צוא יפואות

 , אח/צפון מיט געפהיכען צו• ךפואות דיא וויא פאךישטעדזק
 זײא ,העךצער פךאנענע צו• פיל ךפואיות דיא הײלען דענםטמאל

 #טארקען זײא נעזען;מע צװײפילטע יפאר ךיא גיבעןי"האפפנ^ג
.אןליגךען פון א־ױגען ךיא עפנען’ ’ א^וואכען .  אין.יעןעםאפטײק .

 ?תפלהגעטאן זיא האט דאךטען ,געקויןען חנה איז , ךעםגײפטליכק
 גיבעטין זיא האט גענןיטה אבעטרי?§וען מיט ,האך^ק טיפען פון

 דויא !גאט״ פאלטהעךציןער ,ליבער :ג־עןאגט יא1אז האט או-נ גאט
 דיא האךען צו אהרען דײגע אפען האלפט או-נ הימעל אין זיצט

 ?זיט בעפןען ךיר פאר קו$ען װאם מע^זען ךיא פון געבעט
 האסט ת וויא אזויא ןלפל־ בזײן גאט צו האר ,הערץ אבעטריבטעם

 איהר האסט דוא ,?רויא אלקגה׳פ חנה פון תפלה ךיא געהאךט צוא
 דוא ליי?ט אונ זײער.נךיפג איז ךיר פאר ,געהײלט העןץ צוברא^עגע

 ניט הלילה זאל איןז ?זין־, העלף ,?רעפען צו גיט העיץ סײן זאלסט
 ניט זאל איןד מין־, בעישיטץ ,זיגךימגן « ווערק’ געשטריויכעלט

 זאלמיןד ער מלאןי גוטען דײן שיק / טאן צו• שלעהטעם װערען נכישל
היטען ליעכע( )פײערריגע
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 נעץ אץ.זײן צוציתא נתן ךישע ךעם ײא3 אךײגפאלען פון היטען
 װאונדער דײנע אמאל םט;הא דוא וויא אזויא נס ךײן מיר בעווײז

 האנד שטארקע דײן טיט גאט׳ דוא, מו^ערשווז, או^ער געצײגט
 איהר זאלען זײא גט־וןים נריויהע פו-ן געלוען נזציל איהר דוא האיפט

 לןאנסט דוא ,אטת ךעם װײפט דרא ! גאט ,ןיין טטיזא ,קאנען ניט
 דײנע אויף )איבעךטךעטען( זײן עיובר ניט וױל איןד ,עהךליפקײט םײן

תב אין ;עהען י.עצט אבער איןדמוז ,געבאט װק-ג  צוא ה. л לע
.האנד זײנע אין געבען איבער מיןז מוז איןד ,רשע ךעם נתן

 אכײן איהם שיק , װאונדער ךײנע מיר צײג עולם של ךבונו
 שלעכטעם מיןז״קײנע זאל ער ,בעפרײען מיף זאל ער לעךאנקען נוטע

 , נאטט אגריויםער בלנסט דוא אז וויםען אלע זאלען ,טאן לןאגק
 אונ געווײנט שטארק האט זיא ,טאהך דו• נסט;קאז רוילסט דוא וואם
ע מיט  פאר־ המךךש בית ןעם זיא האט העךץ בעטוי?טע א׳שךעלןל̂י

 תפלת ךיא ,בעפער אונ גגער:;רי: פיל געפילט זיןז האט זיא ,לאזען
 צו רזעךץ איחר געקראפטיגט ,מוטה איהר ג.עשטאךקט איהר האט

 גאט וויא ,מאן איהר פאר דזילף איהם בעטין צוציתא נתן צו געהען
 זיף צוא זיא האט — ןײן צופריךען מוזען איןד .לועל מא$ען וועט

 מײן װעט פילײנט • ירמם אולי איהם צו געהען מוז איןד - לעךאלט
• װערען געךעטעט גענןאללניש פו-ן ךעם תרןד מאן

 פאךווינןעלט פארהילעט פנים ארוטלעבוגדעןךעם זיןז האט הנה
 גײעלךיג ע^קאנען ניט איהר זאל טענש _קײן פדי קא>פףז נאנ־צען ךעם

 בעקא?טע איהרע פו-ן איהר״קײגער וואלט עס הגם , צו-ציתא נתן צו•
 , שגײא װיא װײם , בלאם גיווען איז פגים איהר װײל ,ערקאנט
. ווײ;ק פון רויטה איויגען איהךע

 זיא האט — ביבער ךעם אןיף זיןי מען װאולדעךט װאם —
 זײן אין צוריק קעהךטי ער ?עת פיבער רער — געטכאפט זיןד בײא

ע ךיא אין ןעהט ,וואהברגג  פרי^ר איז וואם טריט .ןעלפ̂י
געגאנגען ליכע( )פייערדיגע
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 װעג א־ויף;ענעם אוועק ^טעלט יאגער לער , ה־ויזע צו פין נגען:גענא
 זעהט ער ,נעץ ךעם צו ביז קוטט ביבער דער אוג ,מגץ זײן
 איהם נעוואךען געשטעלט אװעק איז נעץ ךער ךאם פאךי^עהט אונ
 כיז זיפצט או-נ קרעכצט ,קלאנען ווײנען אן ער פא^ט ,פא^ען צו

.אין;ע*ן ארײן ער געהט עןגךליןד .  ; האט — ? _אן'וי ניט ךען איןד בין .
- לעזא^טי אלײן זיןז צוא הנה  זעלביגע דיא ניט דען איןד טוא ׳

 נעץ אין ניט דען איןד גײא ? טהוט ביבער דער װאס גאךעשקייט
. ? ארײן . גוײן איןדװיל ,נאןזהוייזע צוריקלןעהךען מיןז מוז איןד .

.פלעקען פאר גיט . .
?מאן גזײן אונ —  - גיענטפערט זעל?סט זיך זיא האט - !

 אין שטאךבען לאזען איהם איןז זאל איהם? טיט זײן וועט װאס
ח-גפ^ ? גנים;געפאנ  !ען3או;גליקלי אײן ראטעװען געװאלד !.פקו

.אוגערפאךםלי־ןד פיל אזוי־ לײדעט װאס ! מ-יש ןליכען7גל;או.נ אזא אונ

.;יט איף װעל רקזע צום ג.עריען !נײן — .  װעל איןז־ נור .
.טאן א^דעךס גאנץ .  זאל איןז דאם איז פלאן ב־׳גסטער ךער ,נא .
.לײדען מינוט אײן ,עךמאךךען זעלןפט מיןז .  פרײא איןז בין דאן .
. צריות אלע פזין . .

 זעלבםט זיןז טע:9’עך ךאס ,עצה איז.קײן דאם ! • ניין —
 פאר וואס ;צװײטע דאס ,גאט §אר ^ברה אגריויםע איז עו־מארךען

! Щ פקוח געװאלד \Щ פקוח ? מאן או^ליקליכען מײן ^רײנגק מיט ךער איןז וועל אהילף

 ךעם צױא געהען צו טיוךא איןד האב װאס איבךיגע^ם אונ —
. טײטען גיט מיןז ךאןד וועט ער ,רישע .  איױןז דאןז האכ איןד .

.. אדעה  וועט ער אונ געסאךט צו וי״פלה טײן גאט האט פילײפט .
 פאר־ ימןלען גיט ̂ליין‘ אפישי וועט על ,פאךבעסעןין העךץ זײן

 ױעט פילײפט ,גאט געגען נךעען;אךזי5 זיןי אונ נ׳טמת זײן פלעכןק
.געפעהךלין־ איז.זײער ;יברה אז_א יאס לארערןען זיך ̂נר . .

טראכטענדיג ליבע( )פײערדיגע
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 גיד־אנקען אירע אין פאךטיפט ,נךג;לןלעהךע ,טראפטעלךג
 אײנגעקוסט זי־ןד האט זיא װײטער,י ארכ ווײטער געגאעק זיא איז

 האט זיא ,װאהנט צוציתא נתן װאו• הויף אין #טעהט זיא דאס
 געוואךען !יינען פיס איהךע אבער ,אלטלויפען דאךט פרן געװאלס

 נור V.ךיהךקי. ניטגעקאנט זיןזפו-ןארט האט זיא נעלויטט, וויא
I גפש׳ ״פקוח געזא^ט זיף־ צו זיא האט уцщ אישװאכע מיט

— 25 — ייײ

♦П
.עךישײנונג איבעךגאטיךליכע ךיא

 האט ,הויף ןיין איויף צױציתא נתן בייא עךישײנוןג הנר׳ה
 ׳ דינער הויף אלע בײא איבעראשלנג איפעלנאטילליכע א געטאכט

 זיןז האט דזעךר ײ¥י1 אס1 געװאוסט האבען לײט היויז אלע וױיל
 געפעהךלייןד ר5; איז דאדוךןי אונ חנה׳ן ישיינע ךיא אין אײנגעליבט

 ...אלײן חנה אויסער העלפען ניט איהם קאןז דאקטאר .קײן , קרא^ק
 געטךײא אונ פרום זײער צו דער ארב , איש אישת א אבער איז זיא

.מאן איהר .  פון אויפטלאגע דיא געהאט האט מעלש היויז יעדער .
 זאל זיא ךאס פריויא דיא אײנלײדען קאנעןז וועט ער ווען :דועךר זײן
 אונ ךיגסט זײן פו-ן בעפךיענן איהם ער וועט ,קומען איהם צו•

 האנען ךינער ךיא ,מאכען ^ליקליף איהם ער וועט דערצף אונ
̂לינקליף״ אלגעווענלעט זײעלעפלןל^טע אלע  אבער , צוװערען ״
 אפילוניט.גיװאלט: חנההאט.זײא ,אומזאנפט געווען איז מיה זײער

. ענטפעךין .  או^ך־ זעדזיען ךער איהר לאןען זייא וויא יע;צט .
 זײא , איבעיאשט זײא.לעװאךען זײנען ,היױף דעם א־ויף ווארטעט

 גוטע דיא איהם אמאגען העךר זײער נתן צו מילאפען ןײנלן
בשלרה ליבע( )פײערדיגע



 : גײןןס איבעונאטיךליופע או^חוארטעטע פכײלינע ליא . ב^וךה
 אונ היויף דעם אויף קזטײט ןיא ,איהם צו ^עקומען איז חנה ךאם
.געהען ארײן איהם צו־ וויל זיא

— דײיזר ךי צ■ געזאגט נתן האט — *איזת גט;זא איר איויב —
 טט;כעקו איהר אונ טיןז ךינען פון בעפבײען אײן־ איןו װעל

. (1 צעטעל ^טלאסיגג א
ער  גענוטען האט ער ה־ויף דעם אויף ׳טנעל געלא?ק איז אל̂י

 איהר האט אונ האגד איהר §אר ?רויא פארצװײפעל^ע ךיא
.העךךן זײן צו געפיהךט
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 האט .דינשט דיא ארנ פאיהויז אי־ן ^עקומען איז חנה וויא
 איז חנה ךאש הער איהר .זאגען געלאפען זיא איז ,דעךזעהק איהר

.פאןהיויז אין ^עקומען
 בעפרײע - גט:געזא נתן האט — טובה פשורה ךער פאר -

. נפט;ךי פון איויך ךיןד איןד . .

-—модеме®«-«—

♦ ט

.י^ועה מלאןז ךער

 נתן פון פךײד ליא בע^ריפען צוא /צטאנד אים איז ווער
געבענשט איהם או-ג געקר^וען ארײן ןאל אין איז הנה ?עת ,צוציתא

אין  
קויפט היום עד נאןד נלאנד;רגע;מא אין עךטער פיל אין (1

. ♦ דינפטען אונ .קגעפט דאןט מען  הא^ען זייא פעת יוךען בײא .
 ^לאװען קויפען כוײךען אלע וויא זײא פלע^ען — ארעגיר^ג ^עהאט

ורא ליבע( )פײערליגע
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 איז חנה דאם פער^טאנען האט נתן הגם אונ ,ןאמען גאטעם אין

. געליבטע אלם ניט געקומען איהם צוא  אנךער אײן צוליב נור ־ .
 קו-מק דײן מיט :גט;געזא איהר צו ער האט דאןז ,עםק וויפטי־גק

 םלאןז כײן בי^סט דוא ,אךפואה גע;נרא?ט מיר דרא האסט מיר צו
 ? געפכאכט מיר צוא ךיר האט אוךדאכע וועלבע מיר זאג , לטועה

• העלפען דיר איןז װעל ,הילף״ ?רוילסטו־ $ילײ?ט

 האט שטימע אשװאפע טיט ,מוטה געפאסט זיןד האט חנה
 זאלסט דוא מיל איןד , אקלייגיגקײט איז פעךלא^ג מײן :געזאגט זיא
 ױט דאלטק ךסוךים ךיא קאן’ ער ,;ננים:געפא פו-ן בעפו־ײען מאן סיין

 מליצים גיטע ךיר פאר זײן װעט חםד אונ צדקה דיא ,האלטען אויס
 ךיר יועט גאט .װיםען .קראנלןהײט .קײן פרן מעהר זאלסט דוא

 פו-ן פירות ךיא זײן ורעט דאם װעלט ךער א־ויף גוטעס גיעלאהנען
 פאר בלײבען װעט רוםד דעם פון щ דער אוג מצוה ףיויםער ךער
. וועלט איױףיעגער ךיר

 נתן האט — וועךען עלפילט באלד זאל ביטע דיין -
 , בעפךײט מאן דײן דוא האסט מיר צו קרמען רײן מיט — גט;געזא

 איהר ?ןר האט רײדענךיג ,נעפא^ױם פון אריוים ער װעט הישט
 זײנע ?עצאה^גן ?תיןד ;ןאן דער -- וויפיל געלט דאם לעגעבק

. חיוביות בעלי

איר  ,

 הבלת בעל ךער ווען , §ערד — אײרופא אין הישט קויפט יזען וויא
ט זײן לעפלײען ־רעוױאלט האט ע|  זייא' ער האט זייןדי^ט אדער $

 גיהאט .קײנער האט א'שו.^ם־צעטעל(5)עי;ט #דזרור שטר א געגע*ען
 זײנען ךיא , ןיף פאר ײא1 םאןען מאל אצװײטען רע?ט דאם

у? געװאךען п מעךטען. . .

ליבע( )פײערדיגע



 .יעצט - געןאנט נתן האט - עךפילט ביטע דיײן האב אי־
.ביטעז צו• ךר מיר, איןז ^ךלויננ .  דוא ,חנה טהימ$רע צו מיר הער .
 #®אןק איןי בין ישולךע( בי;קט;יט דוא ךיר)ךזגם ליב צו ךאם ווײםט
 איץציגער מײן ,העלפען מיר קאןז דאקטאר .קײן ,געװארען ?ןראןק
 זײן לןאו&ט אײגע דויא .ווילען גושען דײן דוךןז נרר קרמען נןאן הילף
 פינםט דו-א ,יט1ט פון אונ יסורים פרן רעטק מיןז ,ישועה מלאןי מײן

 האבאיויף ךיר אי־ ביטע ,איויןד הערץ אגוט האפטו■ געװים שײן,
 טה־פט דוא װען סאנד, דײן אין יעטצט איז לעכין מײן ,רקמנות מיר

.יסוךים גרוי^ע דוןןד שטאלבען איןז מוז ווילען מײן ;יט לעטץט . .

— געזאגט חנה האט — וױלסט דוא װאס מיר מיט טהוע —
 דינע פו-ן ןזאן מײן גערעטעט האקט דוא ,האמ־ דײן אין בין אי־

 איול נור ,באפעלין מיר װעסט דוא װאם פאלנין ךיר אי־ מוז ,יפוױם
 אגאטט פאלאן איז עם ךאם ניט ךץד פאלגעס ,הערר שײן ךיר ביטע
 ןעדוען ניט עולות קאן_קקז ער ,ןנ׳וקם אקנא איז ער ,וועלט ךער אויף

 דיןד באךעכין ת,י1ל2צ זײנע פאר מעך^זען יעם באשטךאפט ער
 דוא , נאטט געגען עביךה ךויםע אזא טאן זאלפט דוא אויב גוט

 עוױגען.גליקליכען צום אײנע.פיתרט ,ווענ אטיטען אין יעטצט שטײפט
 צום ,אוג^ליק ;יוויגען צו-ם - אײ^ע אונ ,הבא עיולפ חײ צו• ליעבין
 דײן טאהן צו בערײט יעטצט ?ין איןד ,אשת ,נירויניום צום ,טויט

 פאתעפק ניט זאלפט אבער דוא ,*דפיללק צו װא^יש רײן ,װילען
 ׳ פעלגעױגען האבק װעפט דוא וואס צײט זעקרןד־ען ^שליכע רוךןד אז

 זיןי מאןד , דועלר מײן ,דיר ?יטע איןז , גוטעס פיל פאךליהלסטו•
 , סבלים סבל זײנעןי תאות אללע אז לןלאהר בארעכין ,אלעל^ליןד ױט
 דײן ךיל וועט נאכלעס דאס ^עווים װײפטו ,מאן אלןלונער נינםט דוא

 ^אטט פון ישטראף ע3עירי אײן ׳ עלבארעשליןז או-נ פ־ינילען געוויסק
לײטען ךיןד וועט  זײא ,.די־ר איןז ראטה דארום ,.קנר ךעם ביז בע̂ו

 מײן מיר ^לויב ,גאט געגין ןיט זי;ךיג ,ןתחיו אטיושל ,אהעלד
הערר י ליבע( )פײערדיגע
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 ךקז האב ״איןז ?לו-ט או-נ פלײש פרן אסאךץ. אוי־ האב איןז , העךר
 יליבער,. נאןז נאטט סײליגען אוגןער אפער האב איןז ליב, אוי־

 זיךד וויל איןד ,קרע סײן.יצר איויף $ע#ט*ך?ןט סיןד איןד האב רארו-ם
 פרױענצימער א-טװאכע פרן זיןד לערין אויףעװיג. מאכען או^ליןןליןד .גיט
 פאללןאטען האב אי־ ךאס באךעפין .אהעלד זיין צו• בין איןד וויא

̂ןליף דױא וועסט ,ךעכט  לאננ ,געזו;ד ורעךין וועסט דו-א ,.זײן ̂לי
 , יס1ר3 זימןר זײן וועט װעלט יעגער איויף *טכר דײן אר-נ ,לע?ק

דײן אונ טאן גוטעם פיל ךיר מיט ,האבען ליב ךיןד וועט נאט
. ו-לתפארת לגאון בלײבען וועט }אמק ... • ׳־ י

т

 גילעגין נתן איז ,געךעךט האט הנה װאס צײט גא;צע ךיא
 האט כיאלצען אין ־ געלןרעפצעט ,געװײנט האט איינ בעט זײן אןיף

 האט זיא וויא ,תאות דינע אויף האבען סךטה אננעפאנגען ;נר
 ןגר , היע .לצר זײן _ אויף אעי׳לטריען נתן האט ,רײךען גיענז־יגט

 ךער איויף פ?ים םיטיזיין געפאלען בעט פרן געגאנגען ארא״ איז
 ךבוניו ךעם בעטען , מאן צו• ?פלה א^געפאעק האט ער .עךד
 או־יבטיגע אויף פיהרען איהם הילף זײן שיקין איהם זאל ער עולם קזל

 סךטה האב אי־ - געזאלט נתן האט — !גאט גחיטער װעג,
 װײטער אונ אן הײנט פון ;עדאנקען נאךע׳טע מײנע אללע איויף
 זײן מןיים אונ פאלגען ,דיר^רויםערגאט געבין טיהע מיןז איןז װעל
 רײן אריױם זאל חגה מאלדאם אײן ךעם טיר העלף נור ,תוךה ךיא
• ו־,עט־ מײנע פון

פלה ]ײן האט גאטט  ניגעבץ איהם האט ער ,^עהעךט צו• ̂ו
.זײן טטמא ניט חנה׳ן זאל ער הרע לצר זײן אויף טטארקין‘ צו זיךד פיס

 האט - נעזמה טהײערע גאט פו-ן זײן היא זאלטט גיבע^ט —
 טיןז האסט דוא - ^ךד ;ךער פו-ן זיןז אויפהײנעלךיג געזאגט נתן

 ערפרײא ,מאן דײן צו■ ;עזונטעךהײט נײא .זץךיגען פון אפגעהאלטען
איהפ ליבע( )פײערדיגע
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 אהץ גיפײ^קעױפ פרן פיײא איז чу דאם ?שורה ךער טיט א־הט
.וזטא אישום .  האט чу אונ ^ענומען אבישײד איהם פון האט חנה .
פגע פלי געשקט־ןקןלום אוױ׳גק איהר
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.תשובה בעל ךער
Т  5   г  V

 יף1א פענםטער דורכין געקוקט עקיבא רבי האט ,היופ ניסי
 אפעךד אויף כ־יט אמש׳ש דאס געזע-ען ער האט ,גאסס ךער
 . זוהןי ליכפןיגע דיא וויא אזוי אשטראהל שײ;ט נןאפף ײן1 איױף אונ
 ברײנ^ען איהם זאלי־ן זײא תלטידים ינע1 נאפױלען האט עקיבא רבי
♦ המדךש בית אין

 רבי האט .עקיבען רבי פאר גערואױען ןעפלאהט איז נתן
 ךאם ,אשטראהל שיץט קאפףז ז־ײן א־ויף :געזאגט איהש צו עקיבא

 גאט װײל .הבא עיולם לחיי וטזומן מובן בי^ט דוא דאם אצײבען איז
 עך־>ײל ,א^רויםען;םייון געשטאגק טײא נפט:?י רוא ,ליב ךץז האט
.וויסען צי גיעיךיג זײער גיין איןי ,נםיון ךעם מיר

 טיט וראס לעישיפטע גא^צע ךיא ןגךןיײלט איהם האט נתן
. הנה פרויא ךער טיט געטלאנןען האט איהם

 עקיבא רבי האט — שטךאהל ליכטיגען ךעם דינפט פאר דוא —
 פרן ,גאט פון געבע;$ט זײן צו װעךט בינשט דוא — געזאגט
 פאלג נור ,אקיןד מײנעפ װיא יעכע;ען ךיר איןד וױל אן יעטצט

.לערנעץ ײטיבה מײן אין לײב3 .עיויג א־ויף זײן גוט ךר װעט ?ויר
גאטט ליבע( )פײערדינע



 ווערין דוא וועסט צײט ,ךעי מיט ךאם סעל^ען ךר װעט גאטט
 וועלץ צו דיר פו-ן לעךנען זיןז וועלי־ן מעגשק פיל ,מאן א^רויקער

 אין שטויהל דיין בײשטײן ךיר הרבים זכות דער וועט , פרו-ם אונ גוט
̂ע ךיא וויישען צו• שטײן וועט עךן גן  האבען װאם צדיקים ̂ריוי

.גיווען הרבים ?זזפח

 טיר איז - געזא^ט נתן האט - רבי ליבער עצה אײער -
. פאלגען אײןז װעל איןז אונ ^עפעלען .דיןגר

 געװארק איז ער ,יישיבה עקיבע׳ם רבי אין גיזעצט זיןז האט נתן
 זוכה האט ן$ר ,מאן אפיייטען §אר אמפוךסם אונ ל?זךן א^רויסעי

 .תלמיד גךעסטער אונ ?עפטער ךער עקיבען רבי בײא ווערין צו געווען
 ,צױציתא״ גיגעבין.נתן ךענ?<טמאל.אנאאמען איהם האט עקיבא רבי
— .אשטכאהל ג.עשײ;ט האט זײן אויף ווײל

■—мв&ййз&еФв®«—

 צו געקימען מאז הנה׳כ ,ייוםף איז ארום צײט אלאנגע אין
 פײא זיטצט נתן ךאם ױזעהען האט ,אשאלה פרעגען עקיבען רפי
 אין טפלפל איהם מיט זיןז איז אונ ד;האנ ךעכטער עקיבעס רבי

 וויא ,בעטײט דאם װאם הלטידים ייא גיפרעגט האט יויסף ,לעתען
 איהם האפין תלטיךים דיא ׳ מךרגה ^רויסע אזא צו נתן קומט

ט ייוכף האט ךע^טמאל ,מעשה גא?.צע ךיא ערצײלט ן י לו  ךאם ^
הנה ליבע( )פײערדיגע



 п אראפ איז הישד ךער ,ה?ןא אישופ אהן עהךליןז איז יא1פר זײן הנה
 זיא ,געבעטק ?וחילה הנה׳ן האט אונ הויז צו געקומען איז ייוסף
 חז־שד סעךצען אין איהר האט ער וואם פאר פעךצײהען איהם זאל

 גוט;ים יז־יר זאל גאט :געזא?ט איחר צ־ האט ער .איימזאגפט גיווען
 ךער געװאךען טקוים איז ךיר א;ײף ,פעךךץפט דײן נא־ בעלאהנען

.פלנה על עלית ףאת ,חיל עשו בנות רבות פםוק
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 נתן ךאם געגלוייפט ניט האבען , >ופף יף1א ,טענשען פיל (1
 ניט גאר זיןד האט עקיבא רבי נרר ,נטיון אזא שטײן בײא זאל

 גיזעהען ער האט 'קיוים ,נירעז־ט האבען ״לײטען״ װאם בעקג^ערט
 איהם, איױף שײגט זאננע ךיא — קאפףז נתן׳ם אויף אישטראהל

 : הײפט ךאם ונו/ עלױ ה$מש זרחה אם זא^ט פפו-ק .ךער ךויא
 ,אמת ךעם געזעהען אוינען לינטיגע זײ;ע טיט האט עקיבא רבי
 עקיבא רבי זיןז האט ,שיץט זוהן גע?£ליכע ךיא וויא קלאהר אז־ױ
.צועען בײזע פאר .. ♦ מײלער ישלעפטע פאר געשראקען ניט . . 
 געװארען נתן איז דעם דוךןז אונ געװען ?ןקרב צוציתא נתן האט ;נר

. שלום אמתר אײן הנה׳ן מיט ייוםף בײא אונ קישובה בעל אמתר אײן

ע ד נ ע
у:.״ : ; ־׳; ־ •
ליבע( )פײערדיגע






