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ה ש ע מ

רײנה דילה ױסף ור רמב־ם
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 די לײענען צי שײן איז עם • באוויזין האט רמב״ם
:צײלט דר װערט מעשה דר אין װאש זאכין גרויסע
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 לאנג שוין איז רײנה ךילה ױםף ר׳ פון מנשה ךיא גם
 זײן וואש ־ זאןד װאונדעךליכע איין פאר םפװ־סם

 הײגט אינ • לה׳ק אויף גישךיבין דאש האט אלײן הלמיד
: טײטש אויף גיזעצט איבער ךאש איז
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 ראם והאהים האלכנה בדפום
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ה ש ע ם מ ״ ב מ בר

 שטאט דער אין גיװעזין איז ךמכ״ם דער װאש צײט ךער אין
ײע מדינה דער אין איז זיא װאש אלגיר ר אין בןבאר  * אפליגןא לאנד ך

 וויא .אזוא מאן גרױסין פאר.אײן גיווען גירעכינט דארט־ן ערז איז
^עךטר אין אע־חישוב גרויס אימגיהאלטין האט םען שן • אל  אלעמענט

־1א ־ גיגרייסט אונ גילויבט האבין^אים  תנןיף זײןך ,גיװעזין ערי איז י
 וואשי מךינה ךער פון שופטים ךיא אינ העךין דיא ®ן אױגין ךיא אין

ר אי; זיצין _זײא וואש ךיוואן ךאךטין גירופין וועךין זײא ע ײבט ך  ה
 צוויםן אונ • ארגיל אױןד זיא רופט סען וואש מךינה ךער ®ן שטאט

ק איז העךין ךיא װ  טענטש שלעכטער אײן נאר הכם אײן הער אײן גי
ם נידזאט פײנט האט ער װאש • פערי גירופין אים האט פען אונ ע  ך

תם • אן לאנג ®ן ךטב״ם א  חבמהי: זײן פיט אים גװען מקנא האט ער װ
 דער פון איךין ךיא גיקופען זײנען אז םאכין גידארפט זיןד האט

ײבט ם דעם פאר שאלה אײז טיט שטאט ה מג׳ דיא אונ ־ ר
־ ־ * • ז : : ; т ־י־ ־ •

ט1װא װאש מץרי אײן גיךיךט אן זיןד האט עם גירועזין איז שאלה  אין נ
 ווײן ךיא אז גיפאםקעט ךמב״ם ךער האט • ווײן פאם אײן אן אלגיר

 גיקומען איז נאןך ךער טריגנןעךאונ ניט זיא טאר פען אונ נסןז ײן איז
 איז עם גיװעדין איז שאלה דיא אוג • רפב׳ם פארין שאלדז אײן נאןד

 גיפאםקט רםב״ם דר בײפלהאט פאפ איין שךץאין אײן ארײןגיפאלן
 אונ פשד איז בײמיל ךיא א?נ וואךפין ארױם שךץ דעם זאל טען אז

 האבין אונ ישךאל ךשעי ךיא גיקוםען זײנען • אים פון עכין מעג מען״
 גױואךן ע־ איז פעךי שופט דעם פר פםקים בײךע ךיא גימאםערט

 אינ;גרהאט • גיבךענט אים אין האט צארין זײן אמ • פעם אין זײער
 פר אים בײא ערגער פאלג טײן אונ איןד דאןז איז 1אז א1י אז גיזאגט

 אונ;נר ׳ איפ פון זיןד זײן ניקמ צײט אײן איז איצטער אונ • שרץ אײן
ש • אים האךגנען ניטךאבט האט  דער ניװאךין גיוואר איז אונךא

ח נדט נוועזין מודיע אים האט מען ארר • רמב׳ם  * היטל ®ן הקודש ח
 גינוםען ;נר האט •י גיזאגט אן אים האבין פריינט גוטע זײנע אדער
 איז אוג • געלט אונ ךיטענטין אוג גאלד א״צרות גארזײנע גיכער

א־פעטינ זײער בין איןז גיןאגט אים האט אונ ־ שיפער _אײן צו ניגאגגן
טאטער



з רמבי״ם מעשה
 בךעג.ים אײן בײא =;שי אײן אין שפאציךין פיךין מיןד וועסטו טאפר

 אים האט • בצאלין ךיר װעל איןד אע האךץ מײן באההיגין ציא פדי
 • טיו־ פרן בעטשט ת װאש < טאן װעל איןד שיפער ךער ניענטפעךט

 אײן.קלײנע אין שיפער דעם םיט ר׳מנ׳ים ךער גיגאנגען ארײן איז
 שטאךק זףןןר גיװאךין אנטשלאפין שיפער דר איז באלך אינ ׳ שיפעלע
 וואש הךך־ .קפ־צת פון שם ךעם גינוםען האט רמב׳״ם דער װאתם

 דער אץ גיװעזין נאןד איז ״ער בש״עת גישריבין אן אים האט ער
 ךר גיקןמן איז • שיף פון אין,.עק גילײגט ארײן אים האט אונ •*. הײם

 אין איםטשפאציךט האבןטיט װאש אונ.קינדר ווײב זײן סיט ךמב׳ם
פמה װײט טצרים לאנד דער פויז ים ברעג צום שעה פערטיל אײן

* % • « * т • ־ т : י ־ V : * * ' ; • • : ׳ • ז * •

 אונ גישטעלט• ךאךטן זיןד האט שיף ךי אונ פון.אלגיר מײל דזעדעךטין
 ךר ןגרהאט וויא אינ שיפער ךער גיחאפט אױף 7זין האט איןדעררגע

 פאר ער וואש לשון אײן אונ לאנד פרעטךע אײן אין איז ?ןר אז זעהען
 גישךיען האט אונ גיציטעךט זײער ערז האט ־ ;;ר הערט ניט ישטײט

 פישוף מיט אז גינןלערט האט אונ גישךײא ביטעךע אונ גהישע אײן
דער האט ער אז רטי״ם דער אוג • גיטאן רמב״ם דער דאש האט т в « ־ : V ז г - ־ ; ־ т י » « ־

 האט אונ ךײד ווײכע מיט בתהיגט אים דזאט גישךײא דעךט.זײן
ן אהײם אום דיר איןד קערישעה. פעךטיל א.ײן אין ניט זאךג גיזאגט ײ ן  צ

א' נאר אלגיר  אלגיראינ קומק.קײן וועט שיף דיא אז היטין זאלשטזת
 • זײן מטהר שוין זיןד זארםטו האפין אויף זיןד ךענמאלט וןעסט דוא
 ?ק איו לײגין ײעל איןד וואש ךעם פתב;טיין נעסען זאלשט דוא אונ

ר וועסט דוא אויב אוג ־ אין.ים װאךפין ארײן זאלשטזדוא אינ שיף•  ך
 ךער האט ׳ שטאךבין באלד װעשטו סענטשין אײן צוא צײלין ךער פון

א וריא אזו טאן וועל איןד ^יזאגט שיפער  ער אונ • םיר זאגסט פאר ת
 כאצאלט אים האט ךטב״ם דר אויףךערזאף־אונ גישװאךן אים האט

 אין ניקוטען איז ער אוג _קריק נישיקט אפ אים האט אוג שכר זײן
 װיאךער אזוא גיטאן האט עריאךגיל*אונ שעה.קײן פערטיל אײן

: גיהײ^ין ^ים האט ךמב׳ם
 שטאט ךער אין טעג ;־טליבע אין גיקומן איז ךמב״ש ךער או:

 פץ פלןד דער דאךטיןזיצט וואש מצרים פין שטאט הײבט ^לקײרהדי
« .V .. . מצרים י
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קנעכט די האבין צײמ לאנגע קייו גױוערט גיט האט עש אונ טצײס
• • • • « « • * • • • י ו ו ״י : • ו • ^ “ ן» •

 ךםב״ם דעם פט י1ל פר םךינות די פון הארן די מיט לײט גרױםע ךי אוג
פעולות גרױשע גיטאן האט ער װאתם • םצרים פון מלזד דעם פאר

* т ו • г  т ז • х т  :  • т

האט עש אונ • גיטאן האט ער װאש רפיאות דיא מיט װאעדער אונ
:т  • г  * ■ т : •  V ו г т

 פיל איםגרױםפהםתזײן גימאכט מלןז דער האט יארזאײן גוועךט ניט
 העכר גיהױבין אייף שטול זײן האט אונ * שאפ-; וױשין אונ חכמת

 זײן אונ ־ גיהאט האלט ז_ײער אים האט נ:א מלןז פון קנעכט אלע פאר
 זאןד ךיא אונ • לענךער אלע אין גיווארין גיהעךט איז נאמען גרױסער

 הגדיול ים אױפין פאךין וואש שיפער דיא חרןד גיװאךין גיהעךט איז
 שונא רמב״ש ךער פערי שופט דעם צו י_ם( גרויםער ךער איז )ךאש

 דער אז אונ ־ םצךים אין איז ער א׳נ אנטלאזין איז רמב׳ם דער אז
 ךךאסין ערפרזפערי_זײ שופט ךעם דאש האט גיגךײםט־ אים האט מלןד

: ךרױף באזארגט _זי;ער גיװעזין אוגאיז
 דיא גילאױץ ים1א זיןד האט עם אז ךעם נאןד גיװעזין איז עס אונ

ברית כװ־ת האט אלגיר פון מרינה דיא אז אן זינט פ־ז יאר דרײא
; т ־ : • • י - י . г - ז • : - г 1 • : ז

 מהדש ז״א זײנען יארז ךרײא אלע אונ מצךןם מלןד ךעס םיט ניוועזין
 פערי שופט ךעם אלגיר פון שיופטים ךיא גישינןט האבין • ברית דעם
 יי גיקומען אהין ז4א אוג;נר ־ אלגןײרה נףן מצר;ם פון טל־ ךעם צוא
 שר דעם בשווארין ךטב׳ם ךער האט קוטען זײן פןן מארגין אויף אונ
 ער אז פײער( יף1א םםונה איז ער וואש םלא־ ךער איז )דאש אש של
 אײן אױ.ניווארין מןירים־ נא:ץ אין ברענן פײער לאזין.קײן ניט זאל

 אלקײרה פון גךענעץ אין.גאנצין אונ • מצרים גאנץ אין גישרײא גרוישי
 • ערטער אלע אין פײער צינדין.קיין אן גיכןענט ניט האבין ױיא ווארום

 • מצרלם גאנץ אין טעג זענןפ ;ױועזין איז גישרײא גרױסער ךער אונ
 יף1א זי־ ^־טײצן פאר װאש הנמים אלע בײ גיפיעגט םלןז ךער האט
 אין איז וואש דביפלא אײן אזו צוא טאן םען װאשזאל • צײטין דיא
 * אים זײן צו פ׳תר װאש גיװאוםט ניט האט״קײנער • לאנד גאנצין זיין

ר־ךאק גיויםין זײן ניפרענט מלןז־ דער האט  ;ער האט י^גי״פ דעם ע
 אי־ בש;עת גיךײגק איןז לעפין איויביג זאל מלןד דער טענטפצךט אים
ךיא גיררעײן'צװישין דאךטיז אין אמיר שטאט דער אין גױועזין בין

עופטיש

נ 'רמב״ם מעשה



в רמב״ם מעשה
 ניפינען צוא ניט איזגלײכ זיץ וואש פכשף גתישער אײן שופטים

 איןד א־נ איזפערי• נאםען זײן אינ ?ךבךייע לאנד גאנצער ךער אין
 זײן פךוךש אהער גיקרמען איז י>ר אז טעי .זעקס שױן אז גיהעךט האב
דײן פירין צוא איבער מחשבה רעכטע זײן איז ניװיפ אונ ברית דעם ! V • ן ז ד ׳ ץ : י י • •• • : י ■ ו • »

 אע הארין דיינע א־נ קינדער ךיעע אונ ךיןז הארגענען אונ םדינה
 אין מלןד .אײן וועךין עריוועט נאןד ךער אונ פישוף זיץ טיט קנעכט
 ךער רםפ״ם ךעם גיענטפעךט מלןד ךער האט ־ אראביע אונ מצרים
 מײן פון קנע?ט( ךיא פון אײנעם צײלט ךער נעכטין האט פעךי שופט

 • ;אר■ אוט;ענעם יענעם אין גױואךין אנטלאפין בישט דוא אז שטוב'
 פחמת אלגיר פון טאנ האלבין נא־ טאג איךענעס אינ אין.יענעם אונ
 גאט גישאלטין האשט חא פחםת הרנענען ךיןז גיװאלט האבין זײא
 האט • פךינה גאנצעי ךער מיט פון.דארטין ךױןאן גאנצין דעם אונ

אונ לעבין אײביג זאל 7טלן דער פקד דעם גיענטפערט רמב׳ם דער V - : - • « ז : I • у  -  т  • ••• т I у г  V :  •г

 נאןד • שלעכטש פון װאונער איין אלע ךיא טיט לאנד זײן היטין זאל
 אונזײןגאנצע טכשף גריױסער אײן איז פערי־ עופט דער װאש גיניג ניט

 איויף_זײ זײן « פעלקר אפילע בישוף זײן חךןז געפןז אײן איז םהשבה
 • כישוף זײן פיט בלוט זיםטע אום גיםין פאר נא־ ער יויל מלןל אײן
 א־נ ־ אהײם אים צוא םלןד פוין ךשװז ךעם פיט גיגאננען איז ער אינ

 ךיא מלןז צום גיבראכט האט אוג פלןד צוים גיקעךט אום ז־ך האט
 מצרים אין איז װאש ים פון ברעג דעם יף1א פפונד, ךעם פון גישךיפץ

 טאגנװאש אײגעגעם ךעם פון טאג האלבין נאןד גיגעבין ך,אט ער וואש
 ךר אינ אלג־ר פרן אנטלאפין א־ז ער אז גיזאגט האט פערי שופט ךער
 פ.קפל האט ?נר װאש אלכןײרה פון ;ער1ט ךעם פון הערין צום פךיף

 ךמכ״ם׳ ךעם געלויבט פל־ ךער האט • שפעטער טעג עטליבע גיװעזין
זיןד האט פל־ דער אינ • פערי שיפט דעם גיפאכט שילדיג אונ

• V V ; ־ • • ; V  -  V ז I • I

 פכשף ךעם פיט טאן צוא וואש ױעצים _זײנע מיט אײן.עצה גיהאלטין
 איז קומען זײן פון טאג אכטין דעם אין ;יװעזין איז עש אז אינ פעךי

 אכט איפ ציען וואש וואגין ךײט אײן יף1א פעךי פט1ש ךער יף1אר
 םהךש מלןז צו-ם צוא_ײיו אייזיל( פין אײ; אזו איז )ךאש אהשהךנים

איז פעךין צוא אונ • ךמב״ם אויפיז םאםעךין אונ בךית ךעם ז״ן
גיוועזין

 הי איײן ביוועזין
̂ר אים  האל ז_ײ
 וואגי ךעם אין

 י' האט װאגין
 ג> איין גילאזין

 גךעם אל׳ן איז
 א אלנןײךה פןן

 אי עש וואנען
 1 שטײט פעךי

 וויא גיװאוסט
 ,ארו זאןך אײן
 ד איויף אן זיןז

 לע> גישטאנען
 גישךיען אלע

 א אז מכש$ים *י •׳׳
 גי זייא האבין

Щ מ ,קען י  א
 יף1א גיקוםען

 ביז שטיכןער
 א ,הפשתלה
קער  אי * שט̂י

 בײ זײנע טן
 הונט זיק טן

 גיטםען ךאש
 דאע זאל ^ש
 ז ןאל щ אז
כ ךר אוג ;גר



ד רמב״ם מעשה
האפ ערזוואש שײנער_זײער אײן אינ גרױםער אײן הונט אײן גיוועזין גיפעען צוא  

- אים מיט גיוועזין אויןד איז הונט ךער אונ • גיהאט האלט זייער אים _או נןא • י  
אין אךײן איל ער וויא באלד ^גיעזין איז  щ  : אז .*ואגיןאונ ךעם אין זײן מחךש ר  

: ארױש האט אונ וואגין פון גיטאן אשפחנג הונט ךער האט וואגין ך״. ןיריפ א  
פײער ךער אונ • םױל זיין פון אונ אים פון פײער גרויסין אײן גילאזין אונ האךיוי  

הײזער אלע פון גרעסער גינוארין איז אונ גיװאךן גךעםער אלץ איז ןײן  
ביז מענטשין ךיא אוג הײזער ךיא גיבךענט האט אוג אלקײךה פון דער םרםב״  

̂ר גױואךין איז שופט ךער אינ פייער גדויםער אײן זײ־  щ  ? וואנען ץטי ,ןפ ט  
< גיט גאר האט ̂ער וואחם ױיער זיןז װאונדערט אונ שטײט פעךי . ואױ פעע  

אזוא טאן זײנער פרײנד גוטער ךער הינט זײז זאל אזו וויא גױואוםט  лвЛа’ * ריגל  
גךעםעח אלץ זאל אונ פלאמןפײער כױל זײן פון לאזין זאןדארו־יש אײן אט; ץטצאל  

' זײנען וואש עולט פראםטער ךער רויא אונ • הערונג אויף אן זיןד האט • נהי  
האבן ךע מעשה ךאזיגע -יא גיזעהן האבין װאגין זײן לעפין גישטאנען לעביןיאונ •  
: א. שכט אלע איבער מכשף גךעסטער ךער • מבשף מכשף גישריען אלע ן-נ  

צײטן פון.לאנגע טצרים גאנץ אין גיװעזין ניט איז אזױנער אז מכשפים >־ - /.״אנ׳ניזי״ן. : 
וואחם : הונט זײן אונ אים האךגענען דאךף מען גיזאגט ױיא האבין ײ■ יף1א זײן  

פלן/־לונג ױיא זײנען גאנץטצךי.ם• וועךין גיפירט איבער קען  ̂Щ  - : שוףיכ ײן
אויף הוגט זײן מיט^ איט שניטין צוא האבין אונ אים אויף גיקוצען אע • םלהײ  

ש?ניר ךער װיא אזוא ביידע גיװאךין זײנען זײא װאנען ביז שט;קער ךוא םלףי [  
טויזיגט אװף בראכין צוא וואגין זײן אפילו האבין זײא אונ הטשהלה• ואץמצרים

אשטאנ:װ שטינןיל אײן גינומען האבין עולם ךעם ®ן יעךעךער אונ • שם;קער   I
1 הויט אוג בײנער ךיא פון אךער * היויט זײן פון אדר בײנער זײנע פון דר אײ ג־ר  
: האט מען אונ װאגין _זײן פוי האלץ שט;קיל אײן אדער ־ הונט זימ פון =.קבל אט  

בךי פלי לײמענע אײן אין עש בהאלטין צוא אום אהײם גינומען ךאש ךמפ׳׳ם יעם  
ברעכער פאר ךיא צוא צײכין אײן צײט אלאנגע לעין דאש זאל  • щ ןדזי 'אטה   

וויא אזוא טאן צוא טבשף אײן נאך רועגין דער ניט זיןז־ זאל  щ אז ףבש2 עפ־   
ניוגאךן שטיל איז ךםב׳ש ךעם פון אונ םלןז ךעם פוז ךר אוג ?נר יןא קומען :

אכט איפ  _
; מ־ךש לןד  

אין פעךין
נימ



רײנה ־ילה ױסף רבי מעשה »
 רײנה רילה ױסף מר׳ גיטראפין זיך האט װאש מעשה וואזנדערליכע אײן

: קמיר. הײסט וואש חנמה דער רורך גיטאן האט ער װאש

 זאל ןגר גיװען םיישב רײגה דילה ױסף ר זיןד הױם(האט )ייהי
 • װעלט דער פון ורעךין בטל זאלזשטן ךער אונ ־ םשיה בךײנגן אראפ

 גוט זײער ג;קענט אױןד האבין װאש תלמיךים פינף גידןאט האט ער
 צו ער האט • נאבט אונ טאנ גיזעסין אים טיט זײנען אונ חכמה ךיא
 איז עש אז גיװען םײשב מיןל האב איןז. קינדער םיינע גיזאגט זײא

 וואחם ברײנגעןמיטנישט פאר טענ אונזערע זאלין אזטיר ניטגלײך
 ךיא ,קענען זאלין אזםיר גיגעבין אונז)השי״ת( זיסטהאט ניטאום

 אװעק • באשעפער אוגזער נהת טאן צו נאר י _קגלה הײםט וואש חכ&ה
 י3? אז משיה ברײנגען צו אונ װעלט ךער פון טומאה ךיא טךײבין צו

ת ךיא פין לײזין יש1א אונז זאל ת  םםןים אלע תלמיךים ךיא האינין • צ
 אלעם צו גיגךײט זײנען מיר ורבינו מוךינו גיזאגט האבין אונ גױוען
 _זײגען טיף אונ * אייןד מיט איז גאט װאחם הײסין וועט איר וואש

 ער האט • ווילט איר װאש טוט ךתם תלםיךים אונ כןנעכט אײעךע
 אנךעךע אן טוט אונ טעג ךךײא טובל אײך זײט פן אם גיזאגט זײא צו

 איךךעם וואחם • לאנג יף1א ?נםין צו אן אײןד גךײט אונ • נןלײךער
 גיט וועלין םיר אינ ־ פעלד אין גײן אחים מיר װעלין טאג ךךיטין
 גילײןט ים1א זאלין ױךי־ ךיא אז פיךען יש1א וועלין מיר ביז קומען צוךיק
 תלמידים דיא • שװאכע אלע העלפט ער וואש הילף גאטס מיט וועךין
 ךײנע גיטאן אן האבין אוג חשק ?גרויש מיט .גיגאנגען באלד זײנען

ן צו גינומען מיט האבין אוג כןלײדער י  האבין זײא וואש שםײז ^
 ךעם אין • גיךיךט אן ניט ז_ײא האט אשה אײן אונ • בטהךה גיטאכט
 ?ןר וויא גיזעהען האבין אונ אים צו גיקומען זײא זײנען טאג ךריטין
 אע פחטקײט גרויש טיט לעךעט אונ הטךךש בית אין אלײן שטייט

 וויא אונ • .קניען צווישיןךיא נילאזין אראפ קאפזדיא אוג יזײליןןײט
 האט אונ קאפז ךיא גיהויבין יף1א ער האט גיקוםען ארײן זיינען זייא

 זאל אי־נ העלפין אונז זאל )השי״ת( • ליבע.קינךער ארןער קוםט גיזאנט
 ױזאגט זײא האפין ־ נאםען הײליגין וועגיןײין פיץ א^נז צו כםכיים.זײן

ךער אינ • העלפין אײ־ זאל אונ)השי״ת( באגליכןין זאלט איר * אנץ



 רײנה רילוז
: לה

אי ער גױוען  ז
 • װעלט דער

 גוט זי/ער נט
צו ער האט

* ז

 איז אז,עש
 ווארום נישט

 דיא י/קענק
 אוועק • ןער

אזער םשיה
т • ־ • *

 מסבים אלע
 אלעם צו ׳ט

 _זײגען פיר
“ י ?נר האט

 א^ךעךע ן
 ךעם איך
 $יט ועלין

גילײזט ׳פ
х “  •

תלמידים
 רײנע זאן
 האבין ׳א

 ךעם אין
 ?נר וויא
 אונ קײט
 וויא אונ
 האט ומ
זאל ־'.ונ

т

גיזאגט
:  т

ךער לנ

 אונ טינט אײן א־נ אײנגימאכץ מיני אלע גיגוםען ױםף רבי האט נאןד
 • גײן וועלין מיר קוםט תלמירים דיא צו גיזאגט האט אינ • פעךער

 ױחאי בן שסעון ךבי ®ן _קבר ךעם אויף מירון _קײן ניגאנגען זײא ײינען
 גישלאפין ניט ךאבין _זײ נאר געעכסיגטי אונהאבןדארטן • מתפללזײן

 איז ■ ניװאךין אנטשלאפין ױםף ךבי איז טאג פאר • נאכט נאנצע ריא
 גיקוםען חלופ צו אליעזר ךבי זון זײן פיט ױחאי בן שפעיון רגני אים צו

 שװעךע אײן אזו ך־ר אויף וואש.נעססטו גיזאגט אים צו האבין זײא אונ
 איז פװנה ךײן נאר • פירין יש1א ניט עם װעםט הא װאש טאן צו זאןד
 ;נר האט • זײן ױװאךינט אע היטײ שטאךק זאלשט״ךיןז ־דרופ טט
 וועגיי העלפ־ן םיר װעט ̂ער איג פױנה מײן ווײס גיזא^ט)הש*י( ײיא «

 זײא האבין • פעלכןער ךיא צווישין וו־עךין גיהײלינט זאל ?נר נאמן זײן
 זײא זיעען פךיא ךער אין • העלפ־ן ךיר זאל השי״ת( )הלואי גיזאגט

 זײנען זײא אינ אךיין וואלד אײן אין )טבריה( אתס גיגאנגען
 האפין א•: גירעךינט אונ גיפאסט האבין אינ טאג גאנצין אײן ביזעםין

 • עופות יף1א גאר היה אײן א־ויף אפילו מענטיש _קײן איויף גיקוקט ניט
 אונ הײלי־ןיט גרויס טיט הקדושים שט־ת אין ניווען ײופק האבין א=ג

 פון ןם אין גיווק טובל פריא דער אין טאג אלע זיןד האבין אונ • מו־רא
 בײא^יעךער מכוין־גיװען האבין אונ • מאל צװאנציג אונ זע־,ס )טבײה(

 ךךײא ױטאן זײא האפין אד;י • ווײסין זײא װיא אזו פװנות גרויסע טבילה
 גיגעסין ניט זײא חאבין עניתדת ךעם נאןד אונ • נעכט ךךײא אונ טע;
 גיטרוגקן: ניט פיר _קײן אע וױין האבין.קײ,' אונ פיש־ _קײן אונ פלײש כךן

 ײפין אײן מיט פנח־ גידאבינט האפ־ן _זײא ךאש הױם ויהי
 דואפין זײא װיא א-נ • ענט גױאגט ראפין נ א פװנה נרויס טיט אײ קול .

 ךיא װיא אװ נקותת אנרעךע מיט גיזאגט זײא האפין שם ךעם גיזאגט
 תפלה גמיםע אײן זײלג־ גיזאגט האט ױסף ךפי אונ • רוײסין כוקובלים

 זאלי;ז זײא אז מלאנים אלע פאשווארין א־נ ניבעטין שטאךק האט אוג
 הנביא באשוואךין)אליהו האט סוף צום אײ • זײן פאהילפיג איפ
 קופען אים צו פאלד זאל ̂ער או שם גחיםי] דעם ®ן פה ךעם מיט ז׳ל(

 זאל .ער אז טאן צו וואש לעךנען אונ זאגיןזאים זאל אינ וואכענךיג
;■יואנט אי: ייךאכינט אפ דאבין א־נ • פיךין אױש זאף ךיא נןענען

ן תהנו
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 זײער גיקומען הנביא אליהו איז תחנון גא־ באלד אע ־ תחנון

 גמאגט האט אונ באןויזין פאר_זייא פלוצלונג זיןד האט א־נ • אײלינךיג
 אײןןר איז וואש אונ ־ טאן אײןד אי־ זאל װאש דא איןך בין יעצט

 פיט ױסף ךבי זיןד האגין • גיטאן תפלה פיל אזיו האט איר װאש גיבעט
 ךער צו אים פאר ױנײגט זיןד האבין אונ גישטעלט יף1א תלפידים זײנע
 אונ פאטער דער הער אונזער ךיר צו פךיד גיזאגט האבין אונ • ;נךד
 ױךין ךיא זאגט וואש נביא הײליגער ךער • ױרין ךיא פון פירער ךער
 האבין פיר וואש הער אונזער דריסין פר ניט זאל щ ־ בשורות ײטע

א אז גיארבעט  אז אפת ךעם ווײס ווארום)השי׳ת( * קרטען זאל?ט ח
 גיװען פטריה ךיןד םיר האבין װעגין ד1כב מײן פון או-ג פיר פאר גיט
 איז עםזאונ. • פון)השי׳ת( כבור ךעם אן גיװען טקנא האב איןך נאר
 ךאש מײל װעגין םוןזײנט זײן טקנא בווךאי ךיןד זאלשט דוא אז ראויי
 ךיר פאר װערין גינומען אן גיבעט טײן זאל ךתם • מדה דײן דא־ איז
 ךי נעםען אײן כןען איןז אזו וויא רועג ךעם ווײזין פיר ;אלםט דוא אז

 האט * שטארקין זיןד אליז כןדושה ךער פון פה דער אז זינד פןן ,קליפות
 ױיםין זאלםט חא גץאגט אים צ' האט אונ גי^נטפעךט הנביא אליהו

 דוא אונ ךיר פר #װער .ןיױיר איז טאן ווילכט הא װאש זאןז ךיא אז
 ךיא זיןל• האבין זינד ךיא איבער ווײל • פירין ים1א ניט דאם רועסט

 מען ױאחפ • קופן בײ ניט זײא ווע^־ט ח אוג גישטארקט יײער .קריפות
 זיןד אונ פײניגן זיןד אונ טבילות אונ טהרה פער נאוד האבן צו רער ךאױף

 שלעכט דיר כןענען,זײא דעם אן אונ • וועלצ דער פון שײךין צו• אפ נאר
תא טאן  זײער בוו־אי איז בוונה בײאקופעץךײן ניט כןענםטזײא אונ
א אויב אןנ גוט  • ךיר צר ־ואול זײן װעט פיר־ין איויס נןעגען װעקט ה

 ײ;לר1איז וױיל אויףהעךין ךאש זאלפט איזאזדוא עצה מײן אבער
 נײן גיזאגט םף1י ךבי האט • פיךין יש1א ךאש זאלםט דו-א אז שווער

םיוד זאלשט חא נאר שלאגין אפ ניט מיר זאלשט חא הער מײן
Т л • » • : : ז * י *  т * י Г  • ;  :  т т

 קומען אהײם ניט זאל איןד אז גישװאךין האב איןז וואתם שטארקין
הײכט דער זאל ההד־ושה שכינה דיא אז אױפפיךין דאפ איןדוועל בין * • т ו • י - • V - :

 זאלפט אע העלפין א־;ז זאלסטז דוא:אטם.גיבקטש.טער אונ • װערין
װאש אלעס היטין בוזראי ױעל אץד או; טאן צי װאש לעךנען פיןד

 ” הער מײן
 צי א־נ (זיײ

 זאלין מיר
וויא

 דכבי ךעם
 זאל ןןאש

 Р,שטעליז
 זאגין ךיר
 איצט אונ

 איר זאלט
זאלט איר

• Т •

 אוננאנץ
 װאם פיט

 זיןזאײן
 שפע^ין *

 האלטין
 и ןײא
 זי איר

פאםט
 א אײן

;מנהד׳ ז •

דעש
לי(

אײן
ן .באש

גאגצ
איר
שוו
אוג



 וי־?ען!ײער
 גטאגט 'אט
 אײער איו

 פיט ױסף
 ךער צו ים

 ;אטעראונ
 יודין ךיא

 האבין ־ייר

 אז אמת
г גיװען 

 אױ .״עס
 ךאש יל
ךיר אר

 ךי *מען
 האט
 וויסין

דוא

ךיא
־ מען
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ר י  • ־
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I

 צו נפש םוסר זיןז גיגרײט בין איןד אונ ־ הײסין פיר װעט הער םיין
 װאש איט זאג נאר • װעגין )השיי׳ח( ר1פב פון שטאךבין צו א־נ זײן
:ךיר יף1א נאר אן זיןד לעהענען װארוםנמיר טאן זאלין מיר

פאר זײן פמית זיןז װיל ער אז גיהערט האט הנייא אליהו װיא
г • . 1־־ •ד ••  :  •* • г • I

 גיזאגט אים צו ;נר האט ־ שפינה זײן אונ )הקב״ה( פון פבוד ךעם
 קענעןי באטת דיןז װעשט דוא אז ̂זאגין טער ךיר איןד זאל װאש

 וועל איןז וואש אלעס טאן וועסט ־וא אונ ת1קליפ־ ךיא קעגין״ שטעל־ן
 • גודל ךײן זײן װעט װאול איג זײן גולט בוודאי ךיר װעט זאגין ךיר
 הלפיריש ךײנע םיט דוא • טאן זאלסטוז ךאש ךיר איןד זאג איצט אונ

 אונ • איצט וױא אזו טענטשין פון ווײט פעלד אין ןיצין איר זאלט
 נאכט בײא נאר עםץי צו ניט טעג צװאנציג אונ אײן פאסטין זאלט איר
 יט1בר נאר אונ • ־אלטין דער צו לעבין ו־אש נאר װײנינ גאנץ אונ
 וועט איר ביז עםין וױינעער איר זאלט נאכט אלע א־נ • וואםער כיט
 צו גיװאוגן זיןד זאלט איר •.אונ צ^עםין ווײניג גאנץ גיװאונען אײן זיןז

 יש1א כןעבעץ זאלט איר אז גוף ךעם רײניגין צו פךי בשמים שפע.קץ
 וועסט דיא װאש אײןז צו באווײזין זיןז וועלין מלאכים ךיא אז האלםין

 זאלט טאג אלע אונ • רײךין צו _זײא םיט ברײנגען אראפ פױין זײא
 איר זאלט צײט דער נאןד • זײן טובל מאל צװאנציג אונ אײן זיןד איר

 טאג אלע אויןז אונ נאכט אוג טאג אנאנךער חךןז טעג יךךײא פאםטין
 נא־ טאג דךיט׳־ן ךעם אין אוינ • זײן בובל זיןז פאל צװאנצינ אונ אײן

 אינ • ווײסט דיא וויא אזו )מ״ב( שם נרויםין ךעם זאגין זאלםצו טנהה
 מטעל עזטדים )שרפים פםוק ךעם אין ךא איז װאש שם גרויםין ךעש
 זײן איר גאלט טאן ךאש װעג־ איר אז אונ • װײפט תא וויא אזו לו(

 זאלט איר אונ • פנים ךעם איבער תפילין אינ טלית אין גיהילט אײן
 זײן טיט )םנדלפ־;( םלאןד גרויסין שמות,ךעם ךיא מיט באשוועךין

 זאלט קןפען װעלין זײא אז אונ • קוםען זאלין זײא אז פהנה גאנצער
 זײער װעט איר װײל • בשטים פון ךיךז דעם פיט שמארקין זי־ איר

 ר3פײי, גרויםין ךעם םיט טלאכים ךיא פון פהד ךעם פ?ן וועךין שוואןד
 פאלין באלד זאלט איר אונ • ז,ײא דוךןד װעךין װעט •־אש שטורעם אונ

לעולט טלכותו כטד שם היויןז)ברוך שךי;ען.גאנץ אונ ;־ךד ךער אויף
ועד
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 וױא זאגין מחנה זײ; מיט )םנדלפון( מלא־ ךער באלר װעט • ועד(

 נןענען ניט גאר אבער וועט איר • רופין צו אונז אויש איר פאלט
 • בשיםים שמעקץ רעםאלט איר זאלט ךתם פחד גרויש פאר ענטפעךין

 שטארכןין איי־ זאלין אזזײ גיפעט גרויש מיט מלאכים דיא בעטין אונ
 ךעם זאגין וועט איר אז אונ ׳ ךײךין צו האבין פח זאלט איר פדי

 • טאן צו וואש זאגין שוין אײןד ער װעט װילט איר װאש מלאןד ^רויסין
 ארײן ניט זאלין נןליפיות ךיא םיט שטן ךער אז ריעג דעם היט ער ווײל

ם • קדושה־ ךער פון ץךטער ךיא אין גײן ת דער װאש םיט ער װײס ד
אוג • ווערין פראכין צו щ ער וואש מיט אינ זיןד שטאךקט שטן

: העלפין אײןז זאל ער אונ זײן םםפים אײןד מיט זאל )השי׳ת(
 ךיא מיט יוםף רבי אונ גיגאנגען אוועק איז הנביא אליה־

 אונ • קדושה־ מיט שטאךקין צו זי־ גיהויבין אן באלד האפין תלפיךים
האבין זײא • גיזאגט ז״א האט הנביא אליהי װיא גיטאז אלעם האבין

• ?1-I т  • г • ז ־ ׳ • т ״ : т י - ? * I ־ *

 װעלט ךיא גיהאט זין אין ניט גאר האבין אונ נאכט אונ טאנ גילעריגט
 פפעט גיװאךין זיינען זײא ביז זאכין הימיל אונ חכסה גיטי־אכט נאר
 אליהו וואש צײט דיא גינאנגען אויש א־ז Щ וויא אינ • מלאכים וויא

גרויש מיט מנחה גידאבינט זײא האבין גיזעצט יש1א זײא האט הגביא
? ? - • • ? ; г • ״* т • ־ : • : • ־ • • :

 תהנון אונ עננו גיזאגט האבין אונ ׳ ,קעפ ךיא איבער טליתים ךיא פװנה
 ךיא אױף אונ זינד זײעךע אויף גיווען םתוךה זײא האפין נאןז ךער אונ
 המרפבה אלהי ענט גישרי^ן זײא האבין סוף צום • טךין אלע פ־ן זינד
 גאנצע זײן ג;יט )פנדלפון( מלאןד ךעם באישווארין האכין אונ • עננו

זײא פדי גיהײםין זײא האט הנייא אליהו װאש שמות דיא טיט מחגה
י ־ ! ? •% - ? - • ־ •• т ״ *

 גיקיטען איז גיזאגט האבין זײא וויא באלד אוג ־ זײא צל קלסען זאלין
 גיוואךין איז עש אונ • מחנה גאנצע זײן מיט )םנדלפו;( מלא־ דער

גאנצע דיא פײער מיט פול גיװארין׳ איז עש זײא ®ן שטורעם אגתיםער
г * т ~ י :  * • г • ״ ו -г• - ; י־ ז

 פאר חלשות גיפאלין אניךער תלמיךים דיא מיט יוםס רבי איז • וועג
 גישממןט האפין אונ גישטארקט אפער זיןר האפין זײא • פהר גלױש

 ניטגינןענט ךאןז אפער האבין זײא • גיקופען צוזיןד זײא בשסיםײינען
 האט גיקרמען איז מלא־ דער וויא אינ • ציטעךנעש גרױש פאר דײךין

א * טאן צו א;עלכעם יש1א ,״:לםטו וויא אגישרײא גיטאן ער ה
זינדיגער

̂ 9 זינךיגער

 א אלע וועהןין
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 ךער צי חו-צפה אײן אזו האבין ױקענט האכטו וויא מעגטש זינךיגער
 ךײן אןיף גיקונןט ניט דואבט חא אונ וועלטין יבערשטע1א אלע װעגןין

 ניט שוין טוא אונ אן הײנט פרן אפ זיץ זעה׳ ךרום י שטאנד נידעריגק
 לופט ךעם ®ן ווערין בךענט פאר ניט זאלםט דוא פדי אזעלכעה טער

: מחנה פוןםיק
 טיט אונ ל1ק נירערעין אגאנץ מיט גיענטפערט ױסף ךבי האט

 הײליגער אונ הער,געטליכער מײן גיזאגט האט אונ • ציטעךנעס גרלים
 גאר גיבליבין בין אי־ דוייל ^טפעךין גיט גאר ךיר קע;ז איןד סלאןד

 מיר אױף גיפאלין א־ז וואש או-נ;יטעךנעס פהד ורויש פאר טיויט װיא
 שטאךק חםד מיר טיט טוא ךיןד בעט איןד נאר • פײער גרױסין ךעם פון

 ךער האט ־ הער טײן פאר ךײךין צו עןעם םיר ;נךלויגי אונ טץז
 זעה רײד אונ אליף שטייא גיזאגט האט אונ גיךירט אן אים מלאן־

 גיךיןט א; אים האט מלאןז דער ױיא אוג ־ גישטאךכןט ךיןד האב איןז
 האט אונ גישטאנען יף1א איז אונ גיװאךין גישטארקט ױסף ךבי איז
 הײבין א־ויף גיקענט ניט זיןד האבין תלטיךים ךיא אבער • גיבוקט זיןד

:שטײן צו אױף
 פךיד גיזאגט האט אונ ךײךין צו גיהויגין אן װםף ךבי האט

 איןד מחנה הײליגע גאנצע ךיין פרידצו אונ מלאןז געטליכער צוךיר
 3הא איןד װאש פיךען צו אליש מיר העלף אונ מיןז שטאךק דיןד עט3
 פגוד מײן פון גיט אז אכת ךעם װײס )השי״ה( װארום • ין3י1גיה אן

 פון נאר • דאם איןד טוא וועגין ד1כב פאטערם טײן פון ניט אונ וועגין
 פרן ךץביג ךער איז ער װאש גאט לעבעךיגין דעם פון פבוד ךעם וועגין

ג וועלט גאנצער דער
 חיילות הײליגע ךײנע אינ דיא מסנים מיר מיט זײט ךרופ

 וויא לערעטטיןד אונ • שר זײן טיט אונ מיטיעמלק האלטין צו מלחמה
 ניךעךיןךעם צו אראפ אונ נ־ליפות ךיא קומען ײא3 נןענען אי־ וועל

א פרײנגק צו ארױף אונ ־ הימיל ךעם פון )שטן(  טחנויתצו הײליגע ך
 ךער ווען ביווען איז ?גש וןיא אזו • נאטק זײן )השי״ת( גרײםין ךער

 גיענטפעךט מלאןד דער אים צוא האט * גישטאנען איז■ הםקךש ית3
גאט אז גיהערט צײ דץו סען װאלט הלואי • גירעכט נאנץ ביסט דוא

יזאל
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פון הײלות ברענעדיגע אינ הײליגע אלע װארום • דיר םיט זײן זאל
т - ו . • ) * - • %• : * г ־ י г ד

 קכהזנ דיא זײן _קם1נ שוין זיןי װעט מען ורען האפין אונ זיצין היםיל ךעס
 זיא וואש הײבין יף1א ןיןז זאל הקתשה שכינה דיא אוג • פון)השי״ת(

דאסאיז אז וױםיז זאלםט חא אבער • אראפ ביז אראפגינידערט איז
־ т ׳* .I V • ־I • • ••• т  т ־ т •

 גאןז איז הײנט ביז ניטאן האסט דוא װאש אונ ךיר פאר שװער זײער
א ווען ווארום ניעט.־ גאר  כיט )שטן( ךער הוי־ וויא װישין װאלשט ח
 • ךךעעז טאן צו גיהויבין אן ניט גאר נאןד װאלםטו זײגען ת1קליפ:ךיא
 נאר קוטן בײ אים_קײנערניט וועט ?>ם אז גיןעהען אלײן וואלםט תא

: װעלין װעט ער װען אליץ )הקב״ה(
 םיןד האסט דוא װײל גיקומען ךיר צוא נאר בין איןז אינ
 ניט גאר ךיר נןען איןד אבער • שם גרויםין ךעם םיט באשװאךין

 שטארק איז )שטן( ךער וואש טיט ניט אלײן ווײפ איןי װײל העלפין
 םלאןז־ גרו־יסער ךער נאר • צו.ברעבין אים _קען םען װאש מיט אונ

 אינ )טט׳׳ט( פלאןד גרױסער ךער אױןד ־ חײלות זײנע ארנ )אכתריא״ל(
 ךער װאו װעג ךעמ היטין זײא ווײל • דאפ װײםין זײא ת1ילזחי זיינע

 זײא ניט װען אונ • גײן װײטער כןענען ניט זאל ער אז איז )שטן(
 האב איןז אבער • ברײנגען אום יװ־ין אלע הלילה ױקענט ?נר וואלט

 ױדישע ךיא װא־ װעג ךעט היטין צו נאר טאן צו ניט פיה נןײן פער
 אױבין ךיא צו תפלות ךיא איבער גיב איןז אוג * ארויף גײען הפלות

 • דעם)שטן( פון כה דעם זאגין דיר פןענען זייא אונ םלאכים גיךאכטע
א װיא ניט אבער ווײס איןז־  זעהען צו האלטין א׳ױש כןענען װעסט ח
 פימגר נרויסע דאם אונ שטוךעם גריויםין ךעם • םלאכים שטארקע ךיא
 תא אז אונ • םלאכים אנךערע בךענט פאר ^ש אז םלאכים ךיא פון

 בלײבין ״קענען װעםט־ וויא שראקין דער 1אז פיר פאר דיןד האםט
 פןן גישײד אפ ךןז האםט חא וואש אויןז • קוםען וועלין זײא אז לעבין
א • נישט גאר נא־ איז װעלט דער  • טאן צו פער נאןד באדארפקט ח
 װארום שכר האבין אויןד ױעםטו פון דער אפ האק עצה םײן איז ךרים

 אז זאנין דיר איןד םןו אטת דעם נאר • ךיר פאר שװער זײ;נר איז ;נש
א  שכר דיק װעט ךאךף מען וויא פיךין אוים ױקענט ךאש וואלסט ח

אזו זײן נןענען ױט כןײנער וועט עש אונ • זײן ים1גר גאנץ בוודאי
וגריס
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פון היילו־
קפהזנ דיא

זיא װאש ן
 אױ דאס «

? •

 נאף־ איז ש
 ביט )שטן(

 • לרינען אן
נאר קוטן

 טיןד אהט
ניט גאר

 םלאןר ר
 ש״ט(אינ

 ךער װאו
 זײא ניט
 האב יןד

 ױדישע
אױבין

י)?ז?ן(
 זעהען
 פימנר
א ת  אז
 בלײכין

 פון טײד
 טאן•
 וואדומ

 אז אגין
 שכר (

אזו יײן

 בץ איןד אז װײס איןז ;יענטפערט ױסף רפי האט • דוא וױא נרויס
 אז איןד בי־ן ווער אע • טאן и אזאןד אזיו ווערט ניט בין אונ קלײן גאנץ
 אז)השי׳ת( האף איןד נאר * מלאכים גרמפע ךיא טיט רייךין זאל איןל

 תפלה ךיא ניט שטויסט פאר ער אונ • האךץ אצובראכינע אן געטט
 גיטייט זאל איןד אז גינומען מיר אויף האב אץי בפרט • אתםאן אײן ®ן

 אע • רארף מען װאש טאן אלעם װיל איןז ■ װעגין פבוד זיין ®ן װערין
 אײן זײן פלײיש אונ בלוט טײן זאל האלטין יש1א ניט וועל איןד אױב
:שכיגה הייליגע זיין אונ פאר)השי״ת( כןךבן

 װאש מיןד לעךין מלאןז הײליגער דוא ךיןז איןד בעט ךעם איבער
 אוג מלאבים)אבתריא״ל( גרו־יםע ךיא ברײנגען צו אראפ טאן זאל איןי

 • זאגין איןז זאל שמות װעלכע אונ פירץ מיןד זאל איןז אזו וױא • )מט״ט(
 אז)השי״ת( אונ זאג איןד וואש צו הער ניענטפערט טלאןז דער האט
 טעג פעךזייג נאןז זאלשט דוא • פירין אױש וועפטו העלפין ךיר וועט
 אינ לערנען אונ זײן טובל אונ פאםטין מיט אהער ביז װיא אזו פיךין

 זאכין הײליגע טךאכטין ךײניגעןמיט גיךאנקען אײערע אונ • דאבנען
 װעךין גױואונט וועט איר ביז ־עפין וױיניגער נאןז אונ • נאכט אונ טאג
 ןנינןר דער איז ךאש ווײל • בשטים שמעקין צו נאר עםין צו, ווײניג גאר

 דעם זאגין זאלשטו טעג פערציג נא־ אונ * נשמה דער ®ן ילךנערונג
 שם דעם מיט אונ ־ װײםט חא וואש פוונות אלע דיא מיט ע״פ( )שם

 ךיר צו■ זאלין זײא אז גיךאכטעמלאכים איויפין ךיא באשװערין זאלסטו
 מיט )השי־ת(צן בעטין איר זאלט באשוועךין ךעם פאר נאר ־ קומען
 האלטין צו אויש פה געבין אונ העלפין אײןד זאל ער אז פװנה גהיש

 איר פדי טלאכים שטארקע ךיא ®ן פײער ראצ אונ םוךא גרויםע ךיא
 שטארקין ךיןד זאל?טו קוםען װעלין זײא אז אונ • שטאךבין ניט זאלט

 אזו שטאךקין ךיןד אז_זײאזאלק בעטין זייא אונ^אלםם • םיטבשטים
א וױא  ךעם לערגען שוין ךיןז וועלין זײא אונ • גיטאן איצט האסט ח
 • ברעכין צו אים חא,קענשט וואש םיט אונ )שטן( ךעם ®ן וועג
 אונזער ®ן לאנד ךאם אונ פאלק ךעם פאר ךיןז שטאךק השפ לםען
 ךער איז נאןד ךער אינ • בײזין אלעם פרן היטין ךייד זאל ער ארנ גאט

:ארײן היפיל אין גיגאנגען צוריק שטורעם מיט מלא־
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ד׳ר ױפף ר׳ 1«
 דער אולף גילעגין נאןז־ זײנען ױםף רבי פון תלמיךיפ ךיא אונ

 אויף שטללט גיןאנט זללא צו לוםף ,ר? האט • פו־ךא גרולס פאד ?נךד
 1אז טאן באלד אלע זאלין ביר • זלןד שטאךקט אונ ליבע.קינדער סײנע

 וײגען םלר גלזאנט זײא האבין • גיהײסין אונז האט מלאןך דער מיא
 אזעלכע גיזעהען האבלן טלר וואש אומ ל1װא אונ ־ אלעם צו גיגיללט•

חאטשי • מלאכים גלהערט.רללרלן האבלן םיר אינ זאכין װאונדערללכע
• • т . х : * י ־ : V • 1 • т •• י ~ : ־ :

 הליסט חני ךער וואש הײנט אינ • עךד ךער יף1א גללעגין זללנען מלר
:טאן טיר וועלין

 זײ ־ גאט פו-ן זיץ איר זאלט גיבענטשט גיזאגט לוםף רבי האט
 באךג אללן אליף אךט אײןיװיםטען דװ־ןז גינאנגען ךאךטין זײנעןפון
 ךארטין זײנען אע הייל אײן גלפונען זללא האבין מירון צו נאהענט
 האט מלאןד ךער וויא אזי כןדו-שה טעגםיט נאנצעפעךציג ךיא גלזע&לן

 ךער פון זאןד שו-פ נןללן גיפילט נלט גאר האבין זײא ביז •־ גיהײםין זללא
יף1א אונ מענטשי׳ן ״קײן יך>1א קוקין גיװאלט ניט האבלן אונ ־ װעלט

בהטה נןײן
 זייא זילנען טעג פעךציג ךיא גיגאנגען אויש איז щ װיא

 טללןז ךער גײט װאש ארט דעם צו ארילן אךט וויםטען אײן אין גלנאנגען
 אונ • צײט גאנצע ךיא גיװען טובל זיןד ןילא האבין ךאךטלן וואש קישון
 האבין אונ • פךיער וויא 1אז עננ^ גלזאגט אונ מנחה גלךאכלנט האגלן

ק אלע זיןד האבין ז_ללא • גיװײן גחלם מלט גיבעטין)השי״ת( מ  אן:ינו
 גישריען האבלן אונ ראד אללן אלן גלשטאנען אעזײנען הענט ךיא בײא

 פלאןז)אבהריא״ל( דעם באשװאךין האגין אוב הךינון נאןי צי)דזשײת(
 וויא שם הײליגין ךעם דוךך מהנה זײער מיט םל׳אןך)מט׳ט( דעם אונ

 האט אזו ־ גלהײםין אלם ־אגלן םהנה זללן מלט )סנדלפון( מלאןד ךער
 אע גלתנעךט האט עם צלטערלן צו עךד ךיא גלהולגין אן באלד

 מלאכלם ךלא • הלטלען ךלא גלװאךלן גלעפלגט זללנען עש אדנ • גלבללצט
 אונ מנס .גרולם מלט מהנה גאנצע .זללער םלט גלקומען אךאפ זללנען
 וואלטץ זללא ווען • תלטלךלם ךלא םיט ליסף רבל גלטללט שלר האבלן

 בללא גלהאלטין צי זיןד האבין זללא װאשי דעם חךןד גלשטארקט נלם זלןד
ךײךלן אןער • שטות הללללגע גלהאט זןנען אלן האגלן אונ הענט רלא

גרללם

נינ זליא האפלן
בא זללא.זלעען

נלט דאף זיןד
1גלה אן ןאלד
א נלכיאט האט

דפון םלאכים (
ווע אונ טאן צו

גרולו דעם מיט
ךיא פון געגלנד
וו ?עם י;רולםין

ך נאר גלווארלן
נלט נאר האט

איס )מט׳ט(
כ שטונקענער

אלז װללא אוג
פון)השל״ת(

גלקוםע זלןד צו
אויו גיםאכטע

י הלללעעאע
הערין םללנע

םלאןד)אכתרי
ךיןד שטאךק

י יזא
ווללו )הקב׳ה(

זילן פון נאר
» • • אלב אױ זלא

 אמ שטאו־קע
 נוכ ןקד זאלט

 נ מללן אז נלט
הלילימ אללןד



 דער אױף :גין
 אוייף שטײט

 1אז טאן באלד
ײנק־ טיר ט  ז

אזעלכע עהען
האטשי • :ים

• : т

הײסט ךבי ;ר

 _זײ • נאט פון

 באך: אײן ף
 ךארטין ינען

 האט מלאןד י
 ךער זאןדפון

אויף אונ «ץ

 זײא זיעען
 טייןד ךער ט
 אונ ־ צײט י

 האבין ארב
מק אן :  גינו

 י גישליען ?ין
 אכתריא״ל(

 וויא שם .ין
אזוהאט ‘

Т

 אונ ימעךט
טלאכים יא

■ ו ג *

с אונ כעס 
 יואלטץ א

 בײא !לטין
 רײךץ :ער

רײם

וױיל • גישטאקןט זץד האבץ זײא חאטשע עקענט ניט האבין.זייא
חד גרויס פאר גיפאלין אניךער באלר זײנען זײא האבין זייא נאר • ן
האבין מלאכים ךיא אונ ״ הענט דיא פון גילאזין אפ ניט דאןז זץד

וואש דאש איז װעו־ • כ?ס גר*יש מיט שרייען צו ין3י1גיה אן ^אלד
נאהיגטע ךיא יפון באךינען לאזין צו זיןד חוצפה אײן ניהאט האט

ךאש טענטש זינדינער דוא אויש וויאןפאלםטו • פון)הקבי׳ה( םלאכים
שטוךעם ךעם ניזעהען האט ױסף רבי װיא • בישטו• װער אונ טאן צו

גא^צער ךער אין פול גץוארין איז וואש פייער פלאם גרױםין דעם מיט
ױיער גיהעךט האט ןןר וויא אינ • סלאכים פײעךדיגע ךיא פון געגינר

?ר איז • שלא;ץ דער גיוואלט אים האבין זײא וויא ?ןגס גרױסין •
אע תלטיךים ךיא אונ ער טויט װיא גילעגין איז אע שטום גאר גױואךין

ט א ט גאר ה ט ני ענ ק ק נרױס פאר ?ננטפערק ױ ע אט • שי טלאןד דער ה
פאר דוא מיר ^טפער גץאגט האט אונ גיריךט אן אים )מט׳ט(

• עולמות אלע נערירט אויף אזו האשטו וואש טענטיש שטענןענער
ד דעם אויף גיהאט חם ניט האשיט רוא װאש ריר צו איז װײא אוג ט • י י - • - : י » • • - כ

 עפעס שוק ער אױ אן;ירירט אים האט מלאןד רער וויא * פון)השיי׳ת(
 צו טיט שװאןד אונ ^זטיל גא?ץ גיענטפערט האט אע ניקומען זיןז צו

 אזעלכע פאר ךײדין גןנעכט נןלײנער איןד װאש,קען • אויגין גיטאכטע
 םיןד שטאךכןט אײןד איןד בעט ךתם • םלאכים שטאךכןע אונ הײלעע

 דער האט • נשמה .קײן ?םעט שוין האב איך ווארומ • הערין מיינע
 איןד זעה גיזאגט האט אינ גיךיךט א] אויןז אים מלאך)אכתריא׳ל(

: דוא.דאךפשט וואש ךײד ךיןד שטאךק
 גיזאגט האט אונ * גיווארין גישטארנןט שוין יו־םף י3ר איז

 ײזין3 צו גיטאן ניט אלעס דאס 3הא איף אז אמת ךעם ווײס )הקב׳ה(
 וואש הײבין צו אויף שכינה הייליגע ךיא • וועגין כבח־ זײן פון גאר
 אײןד אויף אונ * נידעךיג גא;ץ ^ו־נות אונזערע ער3אי אױ ןיא

 איר • העלפין צו מיר םצוה אײן איז מלאבים הײליגע אונ שטאךקע
 גאר וויל איןד אונ • פון)השי״ת( בבור ךעם פאר זײן _קם1נ זיץד זאלט

 אץד עט3 ךרום • זאןד דער אויף װערין גירופין זאל נאמען מײן אז ניט
אויף וואש שם גרויסין דעם פון פח דעם םיט מלאכים הײליגע אײןד

אים בית י

ט ד׳ר ױםף ר׳



םד ®ן טיט • וועלטין אלע הײננען אים  זײןננאטעןןאונ )השי״ת( פ
 וועל אזו וויא אונ • שטאךק איז )שטן( ךער וראש מיט םי־ לעךינט

 אטאל מיט םלאכים אלע האבין ־ בךעכין צו כןענען אים איןל
 גאר ווייסט חא וואחם • זאך אשװעךע פעטשטזײער ח ניענטפעךט

 ךיא פון עונות דיא איפער הײגט איז )שטן( דער שטאךק וויאי ניט
 • םיר נאר ניט _קײנער איס כןק עם אז הוץד אזו זיצט ער אע • יװ־ין
צט ווײטערגײן ניטנאןז זאל ער אז וועג ךעם היטין טיר װײל ערזי / 
 חא אונ • ױךין פון זינד ךיא איפער װענט שטאךנןע דרײא טיט אחם

 וועט ער ווען אלײן )הקב״ה( נאר קוטען בייא כןעבען ניט אים וועכט
 ךאס גישטעלט אײן ין1ש טי־ האב איןד גיזאגט ױםף י3ר האט • װעלין
חך בין איןד אז אונ פון)השי״ת( פבוד ךעם וועגין פון לעפין  השם פ
 מחנות הײליגע ךיא גיועהען האב איןז וויא ךעם נאןד גיפליבין לעבין

 ךיא וועל איןד אונ העלפץ םיר װעט אז)השי״ת( אי־ האף • מלאכיס
 װעל איןז אונ • טאן זאל איןד וואש טיר זאנט ךרום • פירין ים1א זאןד
 גי?ננטפעךט טלאכים ךיא האפין • הײסין םיף■ וועט ^יר וויא אזו טאן
 נוטע ךײן גוט גאנץ ווייס ;גר )השי׳ת( פו; רײד ךיא ױסף צו הער

 גוזר םאל אײן האט םען אונ צײט ךיא ניט נאןז אבער איז עש • פװנה
 זאל גאולה ךיא גװאלױאז םיט שפארין אײן ניט זיןד זאל מען אז גיווען
 דאם אי וויסין זאלסטו ךתם • וועלין אלײן װעט )השי״ת( ביז קוטען
 שטות הײליגע ךיא פון פח ךעם איבער נאר איז דיר זאנין טיר ױאש
װאתם ניט גאר דאש ניצט באםת אבער • גידאכט האםט חו־א װאש

т י ״ ־ • , ן ז » ז י : * י : т • ז *

 גלײכער אױ עסז אונ קיםען'־ בײא קענעןי ניט )שטן( דעם וועשט דוא
 פאר ניט טויג וואש אךט אײן אזו אין גײן ארײן ניט זאלשט דוא אז

א אז • ךיר  שטות ךיא פון פח ךעם מיט נײטין אבער אעז ווילסט ת
 בװדאי ךיר וועט פירין אוים װעםטו אפשר אונ • זאגין ךיר מיר װעלין
 װאש נאר גוט גאנץ זאגט איר גיענטפעךט ױםף רבי האט • זיין װאול

 שכינה ךיא זעה איןד אז האךץ פײם אן םיף נעמט עש אז טאן איןז זאל
 שטאט ךער פר טקנא מיןד בין איןד אונ גינידערט אראפ איז הקחישה

שי׳ת( ךרום • ן1צי  עזטאךבין װעל איך אויב וויל ער וואש טאן לאו)ה
וואס ךעם פון גײן אװעק ניט וויל איןד אונ • פךיךין צו אויןד איןז ?ין
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איןד םיןז שטאךקט םלאכים הײליגע איר אונ .‘גיהױבין אן האג איןז
פיןד זיכער פאר איך זאגין• םיר װעט איר וויא טאן אנדעךש ניטי וועל

טלאןד דער האט • וועךין נכישל ניט חלילה וועל איןד אז אן)הש׳י(
וױםין זאלסט דוא גיזאגט האט אונ רײךין צו גיהויבין אן )אכתריא״ל(

ווענט שטארקע צװײא דער)שטן( האט םיר כןעגין אײן!ײט פין אז
אײנע אונ • עךד ךער צו פיז הימעל װאנטיפון אײױערנע אײן אױ אײנע

 דער אונ ־ ברײט אונ גרויש איז װאש איקײנום ים גרויםער דער איז
אנט י ' י י г ■׳

•• וױ אײן אויךד ער האט אים קעגיןי אז גיזאגט האט פלאןד)םט״ט(
ךרום • היםיל צ־ם ביז הליןד איז ער װאש שנייא באךג גתיםין אײן פון
מוזצפריער חא װארום ךיר זאגין םיר וואש ךעם אױף אכטונג גיב

אויף גײן אריױף קענעןז זאלשט דוא כךי װעגט ךךײא ךיא שאפין אװעק
א טאן זאלםטו אזו אונ ־ ש?ניר פארג דעם אויף גײן דאנען פון זאלםט ח
מיט זײן אויןד וועלין םיר אונ שעיר באךג צוש גײט וואש וועג ךעם
ךאס ווײל אויבין טאןז טיר וועלין אונטין טאן וועפט דוא װאש אז דיר

טוםט דוא װאם אונ • ין3י1א אוגז מיט איז נששה דײן פון "גישטאלט ׳'
אײן פעלין פאי צו ניט זעה ךחם * היטיל ךעם יף1א נשפה ךײן ט־ט
קוםעך וועםט חא אז • זאגין דיר וועלין מיר וואש דעם פון טאן צו זאןד

פירק װײטער זיןד איר זאלט שעיר אךג3 צום גײט וואש וועג ךעם אויף
אינ זאכין הײליגע ין3הא זינען אין נאר אונ • עםין ווײניג בנןדושהםיט

■ אונ י װעלט ךי געםין פר גאר זאלט איר אונ מלאכים וריא אזו תורה
שטאךע גרליסע אײן קומען אנטקעגין אײןד וועלין וועג דעם א־ויף

• זײן צו ל3מבל אײ,־ שקין ךער)שטן( װעט ךאש • הינט שוואךצע
שס דעם זאגיז זאלט איר נאך האפין פיורא ניט גארי אפער זאלט איר

•7 т : т ׳ ז « т : т  • т  I • т* * •

 זייא וועלין װײסט איר װיא פװנות די אונ די'נקודיות מיט )הוי״ה(
 גרויםער אײן זײן װעט גײן װײטער איר וועט ךערנאןד אונ • אנטלױפין

 װענ אנךערער _קײן ךא ניט איז עש אונ היטיל צום יז3 שנײא ארג3
 אזו שלג( אוצרות עד )הבאת פמק ךעם פון שם דעם אירזאגין זאלט
 אנדער אײן איויף װערין גיךיסין א;־ים בארג דער וועט ווײסט איר װיא
 פצלכון( )תשלגי פסוק דעם פון שם ךעם זאגט נאןז ךער אונ • ירט

 גײן װײטער זאלט איר אונ • גײן אוועק גאנצין אין פארג עטדער1
מיט ו’
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א . גײ,̂נ ןןעט. ךאע וואש אמןעוס ;ם צום ביז קוםען װעט איר ביז בומה גרויש פיט  

א״ ף'יך צן' ן«1ןא.ן פין שםות אלע זאגין איר יאלט היטיל צום ביז הויןל־ 1אז רויסט װאםער  

י? װיא אױ נקודות ךיא טיט אלים( בני לה׳ )םזםורהבו ךעם אלעיטונות דיא ■ט9יײ-ו י  
יר4 ־ או׳נידיע רוא רנע  « V « Р ׳  . מי וועט איר אע וועךין טרוקין דער.ים וועט י ר א

זײןיװי טיט שיטן 'על?!יל צ,ם מ? ערי ךער פון וואנט אײזערנע דיא טיעפין איר וועט  
ז אויף אונ סעפער אײן נעמען זאלסטו י י י ו ױיגעבץ זאלסט ?,?° עםל 1יפ ם? עםל ?  

( זאלםטו ערנעריננ ט9לאי ד,א א,ג ניײ?® איד ויא.ו אװ נקודייז ךי םיט ולגדעון( חרב).לה׳  
« עי 1אי מעסער ךעס סיט טבײךין א יגעטין א,ג ר*י1ט זײ-א לא?-ס א,נ ײא?» י זאלס ת  

האגין זײ זועסט עלא יז(ב ?יטוי ךעם י־אלטין צי אײן זעהען זאלט איר נאר ־ גײן ארײן  
ין^הע־ירד1,א.; ריק צי אלײן באלד זיןד וועט טױער ךער װאחס • נײן אריבער ורעלין

גינא אדועק זײגעז אונ י ?*י־ ג1*3 צ,ם  П יא, זאלטנאןז, דער אונ ־ מאכין צו   
ױינ״ ךיתלםידים עריארט , И - 1 לין אלטךע? עי1ש יטי יי ל יפ ופי!"*!־• איאפ 0שט) סו  

זײנן״אור װיא־זײ עםל ײט^י-ג 'א !י?אל טל?א.ז ד,א אע י ט?א ? И י-א1   ГС Г13 ׳ עטי\  
האט ױםף ר׳  ж  ^ «ייף אינ ־ בלעןז ןלײענע איין אויף ני־ןךיןט אוים הפפורש שם 

דיא ניסאכט אונ  шт ױאכר ?,?° עםל *ו עםל(  Г?”#  ^  3 טי.?4ז למל  Г «  
יצום '־זײנןיגיגאננ־ דתו אל העופרת 1אב את וישלןי האיפה תוך אל אותה וישלך הרשמז  

א אונ פיה( א ויא■ 1אז.תנקודי ךיא מיט שם ךעם שךײבין זאלסט ת ו שטאדע גרזיםע ח  

^ טל9על נלא? עםל ̂י1א * * גיזאגט זיי האבן ל  П יטל?זא ראחנרינ, אונ • ווײסט   
א א,נ ^לילית> ב-יײו ^זאית או ג״ילאפי• אוועק ־  Г יט9 (1שט) צםל עשי־י (ם'ם) גיפינק 1  

טאנ איי• ניגאננ־ * טקע°פ, איין אין ירל 'פ, 1?!ילאלא ? Т! ײעלין זײא יוייל זוכין זײא
״ שוואךצע צװײא װיא שטעלט פאר גיפינען דארטיו זײא װעסט דוא פר שנײא פארג י ■ * • ־. ־ ־• ־ ו   т -

ו םיט גישטארקט נאר•אע זייא-צי יצ לד־א? טול°א־!  Г « נאי זכר א״ן הינט 
י טאן אן אונזאלסט • האבין מורא ניט נ םז ע טלאזאע יע?ל יל ל האײ אע נױואךין ?

ט צװײא גינאנגן ‘י•א- ע?ץ- יל ואס>ו ער^הע די יף1א קיי?ןיז־ אין 'א? יאל »
יש נתיסץ דעםי * זיי-ג וא? ירל נה?ל. רײ?ז.טיט אײזייעלין. * ײאי ףי1א כ׳ײננען :
א אוג • גיפירט ים1א אלעם שויז האםטו דעטאלט ׳ זאלםטזײא ח ' '׳ ׳

1 א װיא שטות ךי ׳ י י י ; ז ״ ״
ה־ איתם • טתקין ' יןליע> 1י'אל9?•' 1טיואל טייע ^עיר באךג ךעם אויף ךין צום ברײנגען

ה איז:יװע• ןואם ועטל אהי?ט יל א,נ ’ זע9וק ועט׳ו אונ ר?1ש גרויםין מיטדעם
אװ מעםער דאש 'טי?ע^ (ישט̂ עםל ועט׳ו (ה'ב'ה)אונ י טײעל ךער פון גײן אוועק <'

נעש האט אע ̂־ם אינ ה?י^ל אולה̂ יאל יײו טײע  Щ  ' צלי.קים ךיא פאר  
־ װעט  '



א אז אע • נןינינין •וועט  זיין וועט זאגין מיר וויא טאן אלעם וועסט ח
זײן גױוארינט זאלםט דוא אפער • נשמה דײז צו אונ דיר צו יװאול

• • •х • т  • • :  * » •  * » х • י

 אײן אפילו זײן ספקיק ניט אע האבין צו זינען אין פורנות אלע דיא
א אז אונ • תלםיךים דיינע אונ דוא רגע  ךעם האבין)ם״ם( שױן וועסט ת
א בעטין ד־יןד וועלין זײא אונ האנט ריין אץ װײב זײן טיט שטן  ח

 אנדערע אײן ארר טרעקען צו אדער עסק צו עפעפ נעבין זיי זאלסט
 וויא ךיןז םעגןן זייא נעבין ניסט גאר השם לםען זײ זאלםטי ערנערוננ

א בעטין א אפילו װארום ךרינען זײן גןווארינט שטארק זאלסט ת  ח
 הש״י אע היטין שטארק זיןד מיזטו האנד דער אין האבין זײ זועסט

 טלאכים הײליגע די בײזין אלעם פון היטין אפ ךיך אינ העלפין •זאלדיר
 אבער גיבוקט אע ;ינןגיט זיןד האט םף1י ר׳ אונ גיגאנגן אװעק ־זײנען

 אינ גגאנגן אוועק זייגן םלאכים ךי ביז גילעגין נאןד זײגען תלםיךים ךי
 שםחה נרױם מיט גישטאנק אויף זײ זײנן ניגאנגן אוועק זײנן זײ זױא
 פוונית ךי םיט שטוה אלע גיווען מםדר זץ מיט זיןד האט ײסף ר׳ ■אונ
 אינ גד׳ײסין זײ האט םען וויא אזוא בלעבין בלײענע ךיא גיםאכט ׳אונ

 אײן גטראפין עי האבן װעג דעם אױף שעיר בארג צום ניגאנגן יזיען
ע פ תי  זײטין אלע פון גיפאלין אן זײא יף1א זייגען װאש הינט שטאךע ן

 הינט די גיהײםיןזײנן ז_ײ האט טען וואש שם דעם גיזאגט זײ האפן
 ווײטער זײ זיען גיזעהן םעהר ניםט זײ האט פען אונ גילאפין אװעק

 שטארקן אײן גיטראפין אן אבענד געגין זײ האבן רײז טאג אײן ניגאננן
 באלד אפר זיןז האפן ז_ײא ערד ךער צו ביז היםיל פון שנײא בארג

 גיריםין אוים בארג דער איז שפות גידאכטע יבן1א די סיט נישטאךנןט
 ווײטר זײ זײנן פריא ךעד אץ • ךארטין,גינעבטיגט האבין אונ .ניוואךין
 גיטראפין זײ האבן פליא דער אין טאנ ךךיטין דעפ טא; צווײא געאען

גדאכט זײ האבז היטל צופ פיז גישטורעםט האט װאם יפ גרויםין דעם
• • ו • т ז • : « X • • ־ • т * * יי •

 ים ךעם אריברגינאננן _זײא זײנן גישטאנען איז יבין1א וויא שמות די
 וואנד אײזערנע דער צו גיקוםן זיי זײגן טאג האלבין ארום • טחקין

 גיניטן ױםף ר׳ האט היטל צום ביז עךדי ךער פון יןד1ה גיװען איז ייואם
 גדאכטער יבן1א דער גשךיבין אים יף1א גיווען איז װאש םעםער ךאש

נרעב ךי פױםט אײן ;יװען איז װאס וואנד די געשניטין האט אונ עם
אונ

יא ד׳ר ױסף ר׳ מעשה



«в מעשדר׳ץסףד״ר
 פינף אלע ביז טיר ניהאלטין.ךיא אן זײא האבן טיר אײן גטאכט אונ

 גילאזןןדיא אב יוסף ר׳ וױילהאט ךער גיגאגגן- ארײן זײנן מלמיךים
 עראןיהאט גיקװעצט אײן זיןד האט תלמיד דעם פון ךיפיס אונ טיר

 סאלגשניטין איץ נאןז ר׳ױסף האט פוס מיין ךני שךײען גיתיביןצו
 געולןדיא ארוים האט ער ביז טיר ךי גיעפי:ט אונ מ^םער ךעם מיט
 האבן באךג,שעיר דעם אויף גינאנגי אתיף זײ זײנן דאי־טין פין • פום
 • האבין אונ פופטענןס פול פלאץ גרזיםין אײן גיפונן אבענד געגין זײא

 האבן פיסטלע אײן אין גיגאננן ארײן זײ זײגו בילין הינט וויא גיהערט
 כאהאלטןזיןדדאךטן הינט שווארצע ^רויכע גאנץ צװײא זײ-ניזעהען

 שפךינגען צו אהיף גהויפן אן זײ האבין גנאנגן צו זיינן זיי וויא אונ
 איז אזדאס קעגטי דער באלד סף1ר׳,י האט ׳ שלינגען צו אײן זײ אזג
 ךעפטע ךער מיט בלעןז ךיא גטאן אן אים ער האט לילײת אונ סי׳ט

 ךיא אונ האנט לעקער דער טיט בלעןז אנרערע דיא איר אוג הא^ט
 דיא אין נבונדין אן האבי־ ז_ײא וואס שטריק גיהאט האבין תלמיךים

 זײ מיט שלעכט איז щ אז גזעהז האבין לילי׳ת אע ס׳מ וויא גלעכין
 יש1א שוין האפן אונ גשטאלט הינטעשע דאס גיטאן יש1א זייא האבין
 האבן אונ אויגין פײעךךעע מיט פול פליגיל מיט מענטשין וויא גיןעהן

 מאגט האבין זיי עפין צו עפעסז נעבין זײא זאל ער םף1י ר׳ גיבעטין
 מיר אונ האנדגבונדין ךײן אין ין1ש דאןז זײנן םהנוה אונזעיע אונ מיר

 אונז גיב נאר ווילםט ת װאס אינז מיט טוא פח גאר.קײן שױן האפין
 װאז אויבין פר,ן ניוואךפין אראפ אונז האט םען וו״ל עפין ציא ;נפעס

 ר׳ האט הײלעערנשכינה ־ער אינטער פון ^עךנעהערט זי־ האבן מיר
 זא;ט פך אים האבן מלאכים די וויא אזיו געבין גיוואלט ניט גאר ױסף

 האבן תלכיךים די פיט יוםף ר׳ יזעג ]יײער זײ מיט גיגאנגען זײנען אונ
 אונ נגאנגען זײנען מחנה מיט.זײער לילי״ת מיט ס״ם אונ גיפךײט זיןד

 ציא ים1גר גיהויבין אן אונ גיפךײט זײער ױםף ר׳ זיןד האט נימײנט
 דאש װאלט ווער תלמיךים ךיא צוא גזאגט האט אונ זיןד בײא וועךין

 מקױם הײנט װעט דאןד פיהךין אױם אזעלכעם וועלין מיר אז גלײג־ין
 מלך( ײ בגוים ויאכרו הארץ ותגל השטים )ישטהו פם?ק דער װעךין

ם״פ האט נאןד דעך * פרײ^ן זיך וועלין ךןימעל ךיא טײטש אין דאס

 וויי לילי׳ת םיט
װעםט תא אז

г 7 ״

פח ו נןײן גאר
» I . ף װאתם לעביז
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ה ש ע ר יוםף ר׳ מ ב ד׳ י
 װײס איז הער מײן גיבעטץ אונ גיווײנט שטארק ווייטער לילי׳ת מיט
 שוין האבין טחנוח טײנע מיט איןד אונ פירין אוים אלץ װעסט דוא אז

ב פח ן יןײן גאר טגי  אונזער האלטין דער צוא עפעסידאןד אונז ני
 קומען אהין װעלן םיר ביז לעבין מיר וועלן וואס מיט וואחם לעבין
 מען װיא אזו געבין ניט גאר וועל אין־ גענטפעךט ױםף ר׳ האט צווגײן
 ש^יר בארג צום גיװען נאהענט שוין זיען זײא װיא גיהײפין מיר האט
 גזאנט האטס״ט עטעקין צו ?שמים שטינןיל אײין גינוםען ױסף ר׳ האט

 פין ווײניגםמין צום םיר גיב ^סין ציא געבין ניט מיר װילסט חא אז
 נאז זײן צוא ;יגעבין אים יייםף ר׳ האט טאן צו שטעק אײן בשםים דיא
 בךענט פאר האט א־נ סי׳ט פה נאז דער פון פונק אײן ארוים באלד איז
 האט 1אז אךײן נאז דער אין גיגאנגן אים איז רװ־ דער אינ בשםים ךי
 ער אונ בלעכין ךיא גװארפין אראפ אונ שטריק דיא ריםין צו באלד ןך

 זײנען הלטיךים דיא שלאגין צוא גיהויבין אן האבן ת1חייל זײנע מיט
 ךיא מיט ם״ט וואש גישךײא ים1גר פון גישטאךבין תלםיךים צווײא

 גװארן םשוגע זיינן צױײא אונ • פארגרויסשטחה נמאכט האבן חי;לות
 צו אונ_זי;ער מיר הלמיד אײן אונ יוסף ר׳ נבליבין איבר נאר זײנען עש

 אמ רױןד פול בארג דער גיװאךין איז רגע דער אין אונ מיסט•
 גזאגט האט אונ הימל ךעם פון ק(יל אײן יס1אר איז עש אוג׳ * פעםטר

גרינט האםט דו װאש ניהיט אפ ניט האסט и װאם ייוסר■ ריר צו וױיא
י * ־ , ** « י : т ו ; • ז • ; * ז ״

 פאר ךער ךיןד וועט .ער ם״מ פאר .קמוךת גידעמפט אע זךה עבוךה
 וואם ךעפ םיט ךען װעלט יענער פון אונ -וועלט ךער פון טרײבין פאר
איז עש אונ זרה עבודה ער דינט גיגעבין בשמים ריא אים האט ער V ־ * ז :т• _ . . ! • ״ ־ * . « тт т -X *

 י-ױףדיא װאםזשםיות הײליגע ךיא פון בח ךער גװאךן בטל דעם דורןד
- я г V : хהאט ער אונ זאגט פאר דאפ דתם אים האכיז מלאכים דיא • בלעכיז  т ; I . т « т : -  • '  * V :

װאס תלטיד אײגעם דעם מיט ױסף ר׳ גיפאלגט ניט הרבימ בעונותיגו ך י : : ז י • • ־ т - ־ т י : V - » • ״

 צװײא גירוהט זײא האבן גוועזין שוואןד גאנץ אויןז גבליבין;ײנען איז
 צװײא דיא באגראבין זײא האבין נאןד ךער בוים אײן אונטער שעה

 גשטאלט זײער אהײם גגאנגן ךיק צ,׳ זײנן אונ תלמיךים גישטאךבענע
 װאש הלםיךים צוױיא אנדערע די אונ נװארן ןנ-גךעךט פאר זימנר איז

̂טייץ־лצל*נײן.יייז תאט אונמעז שד איין ארײן איז גרדאךן טשוגע נן •
זײו



 אינ צפת נןײן גיקוםן זײ זיינן חוךש אײן נאןז יז3 גיקזםן אהיז זיינן זײ
 גטאן אן זײ האבן שדים די וואש יסורים די פון גשטארבץ ךאךטין זײנן
 ךאךטץ איז אונ צירון _קיין געאגגן ױםף ר׳ איז נאןד דער טויט צזם גגיז

ך אז נזעהן האט ןןר ווײל רשע אײן גווארין  אויש ניט ז״אןד זײן האט ן
 פון ל1 ק גיךאכטע אױבין דאש גיהערט ער האט צוא דער אונ ניפירט
 אױ־ הפא עולם _קײן שוין וועט ער אז שטאנק פאר ער האט היסעל

п האפן ניט т רט3טוטאות מי;י אלע םיט גיװען זיןדםטסא ער האט? 
 האטיער גנןאנט האט ;נר וואש שמיות הײליגע די הסרשעת לילי־ת סיט

 דיא סיט שדים דיא באשווארין זייא תרןד האט ער יי;ץ3 צז באנויצט
: וויל _ער װאס בךײעען אים זאלין זײ תרזות

 פות־ם פון שיר אײן ®ן וױיפ דאש גכןריגין ליפ ;נר האט םאל אײן
 ;נר האט פריא דער אץ אוג נאכט אלע גיבראכט אים צו ןיא זײ האבן

г טךאגין ךיק צי גיהײםי• זיא з ךעם דערזײילט דאש האט פרױא ךי 
 ךער פײא היטין זאלין זיי טאכער פישוף דיא נאןר נישינןש האטער טאן

א דער פון חדר רעם אין נאכט  זיא שדי□ די לאױן ניט זאלין אונ • פחי
 זײ האפין רוײקךן זיי וואש הטוםאה ת1שס ךי פון פח ךעם םיט נעטען

 הא$ן נעסען זיא גיקוםן זײנען זײא וויא אכט3 דער ײא3 אונ גיטאן אזו
 ןאלן אונזײ נעמען ניםט זיא זאלין זײא פאשװאךין זײ טאכער פישוף ךי

 ױסף ר׳ פון גשינןט זײנן סיר גיזאגט זײ האפץ זײ ש;קט Щ ווער זאגין
 י>ר האט גיהעיט דאש האט שר דער וויא צידון אין װאונט װאש

 צידון,ער פרן שר צום מתנות אונ בריף אײן מיט שליח אײן קט;נשי
 ױין• אים.גוקם אן כןענע; זיך זאל ער פ־י ױםף ר׳ ךעם שיקין אים זאל

 שליח דער אײךר אגטזגיי פריער דאש ילסף ר׳ אבער האפק שר־ם ך
ת פאר זיןד ער האט צידון גיקופן.קײן אן איז ח  _ים אין נװארפץ ארײן צ

 גפליפן איפער איז תלמ־ד פינפטער דער אויןד אונ • אונאיזגישטאךבין
 האפ אע ציטערין גלידער םײנע • ניט רפואה האפ.קײן אע כןרא^ק

 פען נשריבין יף1א מעשה דיא האב אי־ * שדים די פין פנוהדי כךץ ניט
 הײלין מיך זאל אונ זיין םכחם ױןז זאל השי״ת אונ גידיעקען זאל

פײא דער גױוען איז ער װאש םאיר יהודא תלטיד דער שרײפט דאש
у : - .  у - : ״ : г  • • ~  у י י «

: רײנה דילה ייוםף ר׳ פון מעשה פארכטערליכע דער פײא
ז ־ • ־ י . ל זר а איז דאס

םיט

ד׳ר ױםף ר• מעשה «



 יחזקאל ר׳ הגאה מהרב גישיבטע פארכטיגע זאײן
ביהודה נודע בעל מפר־אג

טיט

ער ביהודה נוךע .על3 הרב  >נר איז • פיאג אין ךב איץ נווען איז אי/
 שטייגער הײליגער ױין אונ • שטאט אנךער איץ אץ אײן_רב ניװען

צ? ל״טין אנדערע בךײננען אױןדצו אוג נךבות צונןלײבין גיווען איז
 פײאלד מיט פלעגט אונ • פלה הכנםת אונ צדקה אויף צדקה טאן

 אריםע ךי פ?ן הענט ךיא לעהענען צו אונטער איויף נךבות זיץ םקבל
 פין אױגין ךיא אין איבלען גיטאן שטאךק זאןז.זײןןר ךיא האט • לײט
 אײן • אים כןענין באשטיץ ג;קענט ניט האבין זייא אע • גגידים ךיא
 אלע אןי שטאט פון סוחךים אלע גייאטילט אײן זיןד זײא האבין טאל

 װאש נ^ידים דרײא אזעלכע ױײלט ךער אויש האבין אינ ־ גביךים
 נאטיר ניטךעם גאר האבין זײא וואש • ןןזות גרױס אײן זיף־ אין האבין

 נײן אריבער ןאלין זײא אז גישינןט זײא האבין אונ • זיןד שעםען פון
Н־ םךב ־1  אוועק ניט וןעט ער יב1א אז • זאגיןז .פאר אים זאלץ אוג צי

 וואךפין צו ארויף הערין אױף ניט וועט אונ • שטײגער זײן װארפין
 עורם דער אז ווישין ער זאל • צךנןה פון יאןז דעם נגיךים דיא אויף
 איץ זוכין זיןד טאנ ער אונ • ךב אײן פאר באגעךין גיט אים װעט

 יש1נר ;יטאן אן ײןד אן האפין מענטשין דיזע • שטאט אנדער
 גיזאגט אים צו האבין אע רב ציש גיגאננען זײנען אוג • שטאו־כןײט

ט • לײט שטאט ךיא פןן רײד ךיא  ךע?ט רב ךער אן זײא צו זיןד חפ
 אונ • גירעט איר האט צײט דער אין גרײליך אונ גירעט איר האט
 גיװארין נישיקט אים צו איז עש וואש פתב אײן גױויױן זײא האט

האט איר • נײאגט זײא צו ער האט דאש נאר * פראג שטאט דער פון : •־ т г т т 7: ז ג » 1 « • • ̂
 צי גיווען דאןד איז כװנה אײער אע • גיװאוםט ניט פין דער דאןז

 ךער איר וועט • צןןר אײן םיר צױאגין אן אוג גיםיט מײן װײטאגין
 זאלאראפ גישאלטין לנר האט אײנעם • לוין איײער געמען פאראפ
 אנךעךין דעם • װערין אתם גאר זאל אונ גיטער זײנע פיץ נידעךין

װעט ער דען גיזינד יו1ה זייז לאזין צװאה זאל ער זאגט פאר ער האט т ו • т 1 » "  т V : г • ו • ו « ׳ • • * г י •

גיהאלטין אײן אפיםיל האט װאש ךךיטין דעם • שטארפײ גױויש
זימ



Е ה ש ע אג מ ר פ מ
האט ער גאנצין אין ציילט דער שטאיק אזיו אים פאר האט אוג • ניטיט זײן

ש> ווערין גיפאךכט פאךמ זיןד האט ער טחמת • לײט שטאט דיא פון רייד דיא
זייא אונ אזו אים ער האט • אים פאר גישעםט זיןד האט אונ רב דעם פאר

אי ןנ&עם אױ זיא וואש דיזע וױיב זיין פ־ן זין אײן האבין זאל או;נר גישאלטץ
גיווי זייא אין גאר • לערנער ל1װא נרויםער איין ערזאלזײן אונ • םעוברת איצט : ן ן » * ן • ו * ו י » 5 » » •

* צו האט
רעה להרבות ױצא ער זאל םצוה בר װערין וועט ער ךעסטאגוואש

חכמ פיל т : ז ־״ אײן אין רײד זײנע רײדין צו לעגט פאר האט ךב ךער ורא • זיין
װיינ ניט זיןד האבין פעךד ךיא פון פיס דיא פון .קלאפ^נ ךיא אינ ארום ווײלע

• א־ויגק ךער אין פיךין צו רב ךעם גיאיילט האבין אונ גיטעךט שטאךק זײער
זימ זײא : ל1גד בכבוד פראג קטאט

*! האבין • יגױוען איז אזו נגיךים ךרײא ךי גישאלטין האט רב ךער וויא
ארי גיט גרײליןד איז אונ גיטער דיא פון אךאפ איז ךער • גישטאךבין איז ךער
שט דיא

ז * • וואס זון איין גיװאךין גיבארין איז דריטין דעמ צו אוג • גײואךין ארום
אל׳ן אונ

־  .* у-
זימנר זײא האבין • װעלט ךער אין גיווען ניט חבם אײן אזו נאןד איז עם

Т •די{ נאר אז זעהען דער האבין זײא וויא װײב זײן מיט מענטש דער גיקלאגט
פון ניט דען * גבירים צוױיא ךיא אן גיװארין טקױים איז צךיק פון קללה ךיא

גינוטען אוטנליק ^רוישין זײ^ר שטאנען פאר גיט נע־יןז שױן זײא האבין ךא
פאו גיט פלומנג ךיא םין וועיין א;טרעען ניט נוויש אויןד שוין װעלין זײא אז
ב־יי זיןד א גיזעהען האבץ זײא װיא ימער נאזז איג • צךיק פון פון הכפה פיל ך

גי אים פלענט טאג אלע וואש • גיוואךין ;יבאךין זײא צו איז װאש זון ךעם
נןלאגפ םאל איין גילעךינט אפ נאר האט ער וויא • וועךק גימעךט הכםה זײן
טיגליןד האט ̂טם זײן אונ • גיװאוםט קלאר גאנץ עיױן ;ער האט בית אלף דעם
מעשה

ד ••• ־ האבין שטאט נאנץ אונ * שטאט גאנץ אין גיהעךט גרײליןז ױיער זיןד
ליבע; טענשין אלע פון יגן1א ךי אין גיוועז השוב זײער איז ער אונ גיריפט אים
Т *הוצאד װיאש ^ערט פר גרא־ע וואר עלטעךין ;ײנע פ־ן אויגין ךיא אין אבער

מי ך,ין נאןל פץ ךער זײא האבין גיזעהען הכמה מער אים האביןפין זייא
מיי אין ךעם זיגען אין גיהאט אלץ דאך האבין זײא ךק • גיהאט צער מער
אין אז האט ‘יארזגיוואךין.אלטאכט איז יונג ךיזער װיא • ױננ דיזען. פון טוף

ו דאש !Т * לײט גריויםע דיא פון אײנער וויא אזו ופופקים ש״ם מקענט 'שוין ער
שאנד ױיא • טוטער אינ פאטער זיץ אן שטאנען פאר אױןד האט יעג ךער

ט יי" טי



 גימעךט זײא אין ךאךף щ וואש טאג יעךער אז גיזעהען האט ער
 אים׳גיטעךט װעךטאין עם וואש חכםה פיל זיץ מחםת שמחה ווערין

 טוז щ אז _צער אין אינ זיפצעט פאר מער נאןד זײנען זײא אינ
 פאר האט אונ גיפךעגט זײא בײא ער האט • _זיק אין.ךעךינען ןנ&עס

איונ • אמת גאנציי רעש זאגין אױש אים זאלין זײא אז גיװײנט זײא •• т • י • ״ V • т * • י ׳ י :

םײן זעהען װאש לײט פרעמדע װאש פאר גיזאגט אזיו זײא האטצו
I • “ ״ *  т * י » 1 “ » ן '•י ז י “ .

 זיןד פךײט איר װאש ךי לא איר אע מיר זיןדמיט פרייען חכמוז פיל
 אײעךע אין שלעכט גאר בין אונ טאג אונ טאג נאןר איר װײנט ניט

 האבין • ךײד אזוינע טויל זײן פון ט גיהע־ האבין זײא וויא • אויגין
 אונ • גױוײן ביטעךע אײן װײנען צו גיהויבין אן שטארק -זײער זײא

 איז תירױן זיױנר אבער • תירוץ אײן עפעס גיענטפעךט אים האכין
 האט ארום אײן;אר אין נאןז • א־ויעךין זיינע אין גיגאנגען אךיין ניט
 • װנג ךעם פון חךייפות פיל דיא אויף גיבתםכ גךײליןז שטאט ךיא
 * כבוד גרויש אפ אים גיבין אוב אים לױבין לוכךים אלע.גרוישע אונ

 הנאה .קײן גאר האכין אוג טריומןךךיג זײןןר זײנק ?גלטעךין דיא נאר
 זיןז האט יינג דער וויא טאג אײן אמאל מיט • חכמה פיל זײן פון ניט

 גאר ווײס ̂ער וואש עלטערין זיינע פון צרות ךיא האךצין צום גינוםען
 גיבעטין אונ גיװײנט ווידער ער האט • װען פאר אייג וואש פאד ניט
 פין זאלין אונ אטת ךעם זאנין אױש אים זאלין זײא אז זײא פײא ןיןד

 דיא הײלין צו העלפין הןענען ;נר וועט טאטער לײקענען- ניט אים
 ניט שיוק איז ןןש אז גיזעהען האבין זײא ׳ האךצין דיןןר פון נןלאג

ליןד  גאנצע דיא צײלט ךער אים איםהאביןזייא פון הױלין צופאר ט̂י
 טײנע זײא צו ױנג ךער אן זיןד תפט * רב פון קללה דער פון מעשה
 ךער אריף נעלט גאר מיר ניט * טאן מיר איר זאלט 1אז עלטעךין ליבע

 װאו ^טאט צי שטאט פון ױין אװעק וועל איןז אונ װעג פון הוצאה
 זיין מיךניפעלין וועט עש װאו אונ • טרא;ין םיך וועלין פים כיעע ך,ין
 גיװארין גגזר א1י ושלום הם איז זאןד ךיא יב1א אונ • איויגין מײנע אין
 זאלט איר אז גלײכער פיל איויןד איז םתת בײזע האכין זאל איןז אז

 אײער זיין ניט ת1הפ־ לכל וועט • אױנין אײןןרע מיט זעהען ניט דאש
אז העלפין טיר וועט אויבערשטער ךער אויב אונ • גרויס אזו־ שאנד



 מפראג מעשה
 םיר אויף וועם ?נ* אונ ־ ךב פון נןללה דעי »ן וועיק ניצול זאל אץד

 פדי ױין םוךי_ע אייןי איןד וו־על נןללה איין ניט אונ ברכה אײן קוטען
ש  רעט אז?ר שטאנען פאר האבין ױיא ־ נחת אירזאלטהאפק;רױ

 וױא גיטאן האביןךיא • פאךטיג ךעכט נךײליןד את עצה זײן אע ךעכט
 װעג אויפין הוצאות אױף געלט גיגעבי; אים האפין אע • ךײד ױי$ע

 ?נר אונ גיוףינט זײער האבץ זייא אע * גישיקט אוועק אים האבין איג
 ױננ ױער • זײא פון :ישײד אפ זיןד האפ אונ גיװײנט זייןןר אויך האט

 ךער צו גיקוםען איז ?ןר יז3 גיצױנין זיןד האם אוג גיגאגגען אוועק איז
האם קײגער א־נ • יחזקאל ר׳ הרב פון ןשיבה דער צו פראנ שטאט у •• Iм I и: V { *• י I * • 7 I > י !

 3־ו ךער וויא • איז װאנען פין ניט אונ איז •;ר װער גיװאוםט ניט
 אין שטאנד פאר פיל זיץ אונ חךיפו־ת גרוישע זײנע גיזעהען האט

 אים פײא איז ער דען • גיווען פײער זײ?נר אים ײא3 ?י איז לעךגען
 גיפונען זי־ האפץ וואש תלםידים זןינע אלע פין פעקטצר ךער גױוען

 נאנץשטאט אץ ווישט ךער זיןד האט טען א-נוויא • זײן;שיבה אין
 פיל זןיןןר אים אױף גיפונען זיןד האבין • ייננ דעם פון ם^לות ךיא

 דער ניט האט רב דער נאר • אים טיט זײן זץד םתחתן צו .כ^ללס
 טאכטער אײנעגע זײן פאר נעטען גיוואלט אים האט ער ךען • לאןי;
 ער װיא גיווע; טאקע איז 1אז אע • פתולה אײן גיהאט האט ?נר װאש

ב ךער אים מיט זיןד האט ארזי צעהען אלט גיוואיין איז  םתחתן י
 אלט װעט ?נר אז חטונה פון זשן ךעם גישטעלט אפ האפין אונ • גיװען

 ?גר וואש גיװאוםט ניט רב ךער האש דאש אונ • ןאר ךךײצעהען זיץ
• איז ער װער גיװאגסט ניט גאר האט ער װאתם גישאלטין אים האט
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 רב ךער חתונההאט פ?ן צײט צוךער נאהינט גיקוטען איז עש וויא
 בעקאנטע זײנע אלע צו תפין צו פךי?גר וואכין צווײא סיט גישינןט

 • רב אײן פון א־ז שטײגער וויאךער נאהינטע אויף■ אונ לײפװײטע
 שטאטװאש זײן צו אוגאויןד ־ גישאנק דרשה שינןץ טעןזאלאיס כךי
 װאש נגידים פיל צו ריב3 גישינןט ער האט גיװען פר;ער איז ?נר

 ין3נינןלי אויש נגיךים אלע האבין • פךײגד גוטע זײנע גיווען זײגען
 נאנץ פ־ן גישאנק ךךשה גיקליבין אויש ין3הא אונ נגידים צװײא
אונ י האךץ זיין גנאווילינט אים האט עש ױיפיל יעךעךין פון שטאט

האבין



טו מפראג מעשה
 צװייא ךיא אוג • גגיךים ץוױיא ךיא рв האנט ךער דמ־ןד נישיקט האבין
 אזיף פךאג שטאט דער אין קיםען זאלין ױיא אז גיזעהען האבק ^נידים

ק רופט ראש װאש חופה רער פאר וואש שבת דעם  • שפיל פאו־ אן ם
 אים צו איז עש וואש גישאנק ךרשה ךי רב דעם צז געעגין האבין אונ

 • ךךשהנישאנק גו־ױשע איץ זיױגר האנט זייער דוךןד נױואךין גישיקט
 םענטשין ךי אן זיןד חפין טיש בײן עסין זייא וויא שבת פון }אכט דיא

 איין פריער זייא בײא איז ער וואש שטאט ךער צו גיקומען זײנען וואש
 הייגט אפ זייא «זיןד ער רופט • חתן ךעם זעהען ווילין םיר • גיווען ךב
 סעיתת שיש אױף נאר ׳ זעהען קענעןז ניט אים איר וועט טארגין אונ

 אים איר װעט דענשטםאל זאגין צו ךךשה אײן הויבין אן וועט
 גיקוםק חתן ךער איז םעוךה ךךיטער דער צו • גיװען איז <זו ־ זעהען

 פץ אויןןר ךעם צוא זיס נךײליןז זײנען װאש רה1ה ניזאנט האט אע
 אוועקנינאנגען ױינען זײא װיא • גיווען ניפעלין איזזײאזײןנר הערער

 הא^יך אונ חתן צום גיגאנגען זייא זײנען גײן אװעק זימנר פאר * הויז צו
 אים האבין זייא וויא • טוב מזל אײן рв ברכה ךר סיט גיבענטשט אים

 גיװאוסט ניט האבין זייא נאר • קענט־ךער אים האביןזײא ךערזעהען
 זיןד זײא חפין שטאט рв גאם אין ארויש זײגען זײא װיא • איו ער ווער

 נךײליןד עפעם םיר איז גישטאלט זײן אנךעךין ךעם צוא אײנער אן
 זיןד רופט אנךערער דער איזט ער װער ניט ווײס איןד נאר בא^אנט

ט מיר אונ באקאנט אױןד ער איז פיר אן  פון זון דער את ער אז תב
 ארויס זאל ;גר טין ;נישאי אים האט ךב ךער וואש ךאזעין ךעם

א אײנער נאןד אפ זיןד רופט שרזהי ךךןד פון  ?ירעכט ביזט ת
דער צוא אז גיהעךט האב איןר אוג אזו אויןז רוכט טיר

 ךאש װעלין טיר אז בכן • יארז דרײצעהען זײן ;*ר ךאךף התעה
ב ךעם פאר צײלין ךער ױט  צוא זעריגק ךאןד םיר וועלין ך

 * קללה אײן קימען ןשלום דוס אינ־ אויף וועט עש אונ נאט
פאר ךאס צײלין ךער אונ ..קעךין אום זיןד טיר ךאךפין בכן

 .זײנען • וועךין באשירעפט ^קענען ערז וועט טאםער • רב ךעם
אז • יצײלט דער דאש אים האבין אונ ךב צום גיגאנגען זײא

האט רב ךער וואש נביר ךאזיגין דעם פין т ךער את דאש
דאד

ו



зо מפראג מעשה
ט • רשע וועףין.אײן זאל ער גישאלטץ אים ךאןז פ  צוא זי־ ח
איר װעט טעג עטליכע באזד זעה װארט טא רב דער אפ זײא
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ער סוף ךער זיין וועט וואש זעהן ב ^דער האט • .פון ך פאר ך
ק זאגט שטארקע פון טירין קעלערי אײן אין טאכין זאל ם

 שטארקע זײער אים צי םאכין גילאזט יןז1א האט אונ • אײזין
התן ךעס געבין דאךטין זאל מען גיזאגט האט אונ • שלעסער

אונ • טאג איץ מיט ;אר דרײצעהען זײן אלט וועט זגר פשעת
 פיל אונ • קלעסער פיל מיט שליםין פאר מען זאל טיר ךיא

זייא ךרױםין פון טיר בײן גישטעלט ער האט טענשין שטארקע
אזוא זײא האבין * טיר ךיא בךעכין צוא לאױן ניט זאלין

 האבין מצוה בר גיװארין איז ;נר וואש טאג ךעם אין • גיטאן
 שלאסין פך אים פר ]3הא אונ כןעלר אין גיטאן ארײן אים זייא
דעםי גילעשטערט זײער דענשטםאל האט חתז דער אונ • טיר ריא
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זאל מען ק־ול איין אין גישךיען האט אע • אױןעך^טין
 !׳צו צו■ גינעהענט האט אינ ־ ײז3 טאן לאזין אים

ק נאר ־. טיר ךי ברעכין  או^האט • ניט:גילאזין אים האט מ
 גיין נאר וויל ןןר ים ךער װיא גישטורעטט טאג גאגצין אײן
 ךי אז נאןז ךער • ג;קענט ניט האט ןןר נאר חטאים טאן

 שטוריםי זײן פון גיװאךין . שטיל ;נר איז זגיגאננען איןער איז צײט
• טאן גיװאלט דאש ער האט װאש גאקלעךט זיןד האט אוב

זיין גיפײגעט גרײלי־ האט אונ .ןקטאתי גישלאגין זיןז האט אונ
 * טאן שלעכץ -אײן אזו גיוואלט האט ?נר וואש ךעם אויף גיף

האט נאןר דער • תשובה ךיכטיגע איין׳ גיטאן תשובה האט אונ
תי פין לאזין אריויש אים זאל מען גיהײשין 3ך ךער א־נ • ג

ניט מיורא נןײן גאר הײנט שוין זאלז וטען גיזאגט האט
 .קײן טאן ניט הםושלום אן הײנט פון שױן װעט האגנין

 • דינא( בטל דינא אזר)בת איויןך שטײט ?מרא ךר אין רען • ײז3
 איבער גײט ךין גזר דעם פון דיא־צײט אז טײטש ךער איז

.׳.גילײגט אפ זײ ין3הא חתונה דיא אונ • טל3 ריז גזר דר װעט
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בריף אײן ין3גישךי האט ךב דער אונ • וואכין עטליכע אויף
צו



טז מפיאג מעשה
 אויף קופען זאלין זײא אז חתן פון טוטער אינ פאטער דעס צו

 איז שםח _זײער • זון _ױ;ער פון חתונה ךער ®ן שםחה ךער
 הערין דער גיטאן האבין יײא אין שיעור אן גױוען נרױש זײער

זײא אויף איז вут אונ ־ זון זײער פון בשורה גיטע אײן אזו
»ק ךער גיוואיין טקייים • יקצורו( ברנה כדסעה )הזורעים פ

גיווײן זײער איז ;יגאנגען אוועק זײא פון איז בשעת ךען
גיץאגט אן זיעען זײא .אז צט:אי אונ • גיװען גתיש גרײליןד

איז ךב דעם פון אײדים דער גױואךין איז ער אז גױרארץ
האכין אונ • שםחה גתיש צוא גיװאךין קעךטי פאר >£לאג זײער

פרײען צו וועגין פון • פךאג נןײ; פאךין גינסטין צום וואס גיאײלט
 • זון זייער פון שםחה דער םיט ליבשאפט גריױש טיט זיןז
 פרײד ךיא מיט זיןד פךײען צוא העלפין גאט אונז זאל אזו

: אסן יהשלןם פון
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