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Дозволено

ת ל דו ב • ױסף ג

י ש ױ ױ ק ^ וכו׳ ױסף יעקב תולדות אלה וכו׳ י

 פון ךשפךיד צײעקב אפ גיט טרועךיגאונ זײער פעלד קימטיפון יוםף
 גןעגן זיןז זעצט ער אונ שאף ךי פון דאשיפךיד אונ ברידר זיינע

 באים_יעק צו זאגט יעקב אלו ויאמר :פנים טרועךיג אײן 8מי פאטר זײן
 שווער ךיר איויף איז טאמר פנים שלעכט אײן אזייו האשטו וואש פר
 מיט זיץ _ארבעט ךר אין גיווען טמאט האשט אונ ווײךין צו שיאף ך

 : ל״גין ארויף ארבעט דיא ךיר איויף טער ניט שוין וועל איןז טיר
 שיאף ךײגע זײנן שאף ךי ז?ן ךײן בין איןז פאטר הער 1אז זאגט םף1י

 ארבעט ךר אין אדער שאף ךי אין זײן ממאם איןז זאל װארום
 :גוואךין ב׳טאפן ארבעט צוךר איז מענש דר ךאם װאר ייוא איז עש

ק װאס זאגט יעקב  אזו גימיט דײן איז ווארום אונ זון מײן ךיר איז ד
:נקליין בין גמש פין ניט מיד לײנןין פר קעד מײן טיר זאג איבל

 ביטעךט פר מײן אונ איז באךגין פר האךץ מײן אין װאס זאגט ױקף
 ממאס האב איןז צײלן ךר באטת פאטר הערי ךיר איןז וועל לײב’
 ױקערט אפ האבן זײ וױיל ברידר מיינע פון חברותה ךי אין גיווען

 ךאס גילערינט אונז האםט פאטר הער דו וואס וועג גוטין דעס פין 1
 : האבין לעבין אײביגע ךאס מענש ךער קאן מעשים טטע ךי מיט

 חס אויב גיפונען זײ בײ האסטו ךעכט אום איין פר וואם זאגט יעקב
:מיר זאג שװעךין .פאלש אךר ניאוף ךציחות ננייות ;שלום

 טאן זאכין ךעכטע אום א־יעלכע זאלין כןינדר ךײנע חילילה זאגט ױםף
 טצרןם לאנד פון אריש קוטען וואם קלייךער זײךענע ךיא נאר

: פלעקט פאר פלעק כןלײנעם איין מיט זײא ווערין
 זייא בײא האםטו ךען וואס אטת דעם מיר זאג זון מײן זאגט יעקב

: קלענסטע דאם ניט מיר פאר לײכןין פאד גיזעהן
 ח תוךהוואם ךר פ־ן גילעךינט אונז האסט ת פאטר הער זאגט םף1י

 צו.?יםין אסור איז עש אז עלטךין פוןךײנע גיווען האםט״טקבל
 גלעךינט אונז האםטו אויך • ניט ךאס האלטין זײ אונ החי מן אבר

 אז אםור איז עם־ העךצער האפעךךיגע ידיא פײנט האט ב׳ה גאט אז
 ברידי זײן טןעגין ומכ״ש חבר זײן נןעגין האלטין יך1ד, זיןז זאל אםענש

 גאוה בעל זיך האלטן װאם_זײזמעשים זײערע גיט מיר גיפעלט ךרום
איןד קאן דאש ^עבדים השפחות בני ךי הפין אוג ברידר זײערע נןעגן



 פרומר אײן זײן װיל עס וועף גילעךעט אונז האםטו• איויןו • לײךין ניט
 אויף קמןין צו גיט איויגין זיינע אונ’ האךץ היטיןיזיץ זאל;נר מענש
 האבין זיי אונ אשה פךםךע איי־ן יאױף קוקין ניט זאכין״ךהייט בײזע
 וויא אזו גאנגען צו טיר ‘אין האךץ טײן איז ךתם גיװען עובר ךאם

 ךי אונ הײלין נןראננןײט ךאס נןענ/טט ת פאטר ךחםהער וואשער
 ךאם איז דיר פאר אז אוג צואימאכין גליץז העךצער קךיטטע פאר

 : גיפינק ניט העלפער אנךער _קײן שױן זיןז כןאן שווער
 ךאס הילף גאטש מיט וועל איןז שטיל שװײג טײןקינד מנקב״זאגט

 מער שוין זיי וועלין גיטאן ךעכט אום האבן זײ ווען אונ היילין
 אונ ענךךיןי פאר גיט ךײד טײנע װעלין זײא אז גלײב איןז טאן ;יט

: אונז צוא זײן װעט שלום
 זײנע פון נןגעכט אײן: תפט ויאמי־.יעקכ מעבדױ לאחר קרא יעקב

 פעלד אין קיגךר טײגע צי גיטװינד גייא אים בפעלט אונ קגעכט
 לאזין די׳טאף זײ זאלין פךיא מאךגין אז וועגין טײנט זײיפון זאג אונ
 מיר פר שטעלין זי־ןד אוגזאלין קיטען זאלין אלע איגיזײ יטומר ךעם בײ
 גישווינד לויפט כןנעכט רר העבי :ךײךן עפע׳ט זײא מיט פדאךף איןי
 הער ד־ר בךיךר ליבע זאגטזמנקב;נר פון ךיכןיגךר צו ארײן פעלךי אין

 זאלט פךיא טארגין אז באפל ךעם מיט איץז צו גישיקט טיןי האט פאטר
 :ריידן עפעשיצו אײןז טיט האט ער פאטר אי/ער פר שטײן אלע איר

 פאטר הער או^זער װאם פאלגין וועלין םיר זאגין דיבךידר האחים
: זינשט אום ניט איז ;נש בךיךר זאגט יהוײ• :באפוילין האט

 אונ גיקומען אלע זײנען פךיא מאךגין גיקוטען איז עש װי ם:;חרת ויהי
 זײגען טיר זאגין אינ פאטער זייער פאר גיישטעלט זיןי האבין

: באפעל דײן צוא גיקוטען
 ת1מחשב טײנע מיןז האבן נאכט ךי קינךר ליןע צו ךועךט זאגט יעקב

 צי איןדךייד אונ בטראכט מיף האב איף אונ שלאפן גלאזט ניט
 דער לעבט טעג גיצײלטע אונ צייט גזעצטע עשאיזיאײן אלײן מיר

 טאגווען ךעם ניט ווײעז אלטאיןז שוין בין איך וועלט ךר אויף מענטש
 וועל איך וואם טאג ךער קוטען גיוויש \ועט 1עע שטארבין וועל איןז

 יךשינן איר טײנע.קינךרוועט יעצט אוג גײן אוועק וועלט ךר פון מוזין
 יךשיגןיגרוש וועט איר ב׳ה גאט איז גילויבט טט׳ש דאס אונ האב ךאס

♦ נעךטנר וויין • פעלךר אונ הייזר בלײבן איבר א״ך וועט עשי ת1ע^יר

סף גדולית 4 ו י
 זמ אונ • שאף

 טאט • צירוגג
 !נאןי אונ וועג

т ...עשיר דאם אז
הב עולים דעם
 א שפײז גוטע

 ךער ווען אונ
 כ אבר אפילו■

 וועך עשירות
 ביו איןז גלײןו
 ווי: אזו ךינען

 דיו תאוה זײן
 טו ווײבריאונ

 ? אלץ ױינען
 איו אן גנאךן

 ו ךי װיא 1אז
 ז אויגין זײנע
 גא זאלט איר

 או־יג אײערעי
 חוד אלע אונ

 פד וועג גוטין
 אװעק גײען

זי
 זאגט שמעון

נאר
 זאגין צו או-נ

 גיקוי וואלטן
 а עפעש מוז
 ךאו אלט איז

 ט ךעם פאר
 ניט איז עש
פר זיינן ^יר



ײן1  פרוטר אײן ז
к אויף קוקין צו 
 האבין זײ אונ ז

 וויא 1אז גאגגען
 ךי אונ הײלין ט
 ךאם איז דיר :ר

 :גיפיגען
 ךאס הילף אטש

 מער שויין ליןיזײ
אונ ענךךיןי פאר

 _זײנע פון ןעכט
 פעלד אין קינךר

 לאזין שאף די ײ
 מיר פר שטעלין י
 גיישװינד לויפט :
 הער ךר בךיךר ג

 זאלט פךיא ארגין
 :ךיידן עפעשיצו

 פאטר הער ^זער
 : זינשט אום ניט

 גיקומעןיאונ אלע
זײנען מיר זאגין

 מהשבות טײנע ז
I צו איןזךייד אונ 
 דער לעפט טעג :

 טאנװען ךעם גיט
 וועל אין־ וואם וג

 מ־שינן איר ץועט
 יךשיגןיגרוש יועט

• געךטגר וויין • ר

 אוג • בלים גלךעךנע אוג • פלים ױלפרנע • גאלר • זילפר אונ • ׳טאף
 גאטש פון נןערין אפ רײךן אן האךץ אײער אייןז וועט טאמר • צירונג

 גזאגט חכטים ךי האפן אזיו ווארום הזה עמים ת«ת נאןי גיין נאןז יאונ װעג
 דוךןז ליךט’פאר ער אונ נאר אײן _פר חבם ךעם טאכט עישירות ךאם אז

 ?נסין צוא טענטשין ךעם אן ווײלךאם,לשירותךעט • ההא עלם ךעם
 תאוה זײן זײן צו ממלא אונזגיטראנק טךיננןעןינוטע צו אונ שפײז גוטע
 ;נםט אונ ניט ער פו־עגט אן אים קוטט אכילה פין ה׳טק ךער ווען אוג

 ךיא דרךןז אויןד * תאוה זײן זײן צוא מטלא פךי * החי מן אפר אפילו
 טיר צו איז ווער זאגט אונ גאוה פעל אײן מענטש ךער וועךט עשירות

 איויך אים מ־ז ברורר אייגינער זיין אפילו אונ הער אײן פין איןז גלײןד
 נאןז זיןז לאזט מענטש דער ווען טער נאןל קנעכט אײן וויא אזו ךינען

 פרעמדע ף:י1א קויקין צו תאוה ער פקיטט עשירות ךיא דוךןז תאוה זיין
 תאװת ךיא אז ניט מענטשיווײש ךער אפער זגות טרײפן ווײפריאונ

 זיין פון פלוט זײן איויף לוייעךין זײא אונ היע ייצר מעשה אלץ זײנען
 יפער1ז א״ן פאר אוג פרעםר אײן פאר אים מאכין זײא אונ אן גפאךן

 ווײן פין פ־ום אין גיט טענטש דר אז גיזאגט האפין חכטים ךי וויא אז־ו
 ליפעכךנךר טײנע ךרום • גלײןו וועגין אלע אים פײא זיינן אויגין זײנע
 פין טאן אפ ניט גילעךינט אײןז האפ אי־ וואם טצות גאטש זאלט איר

 קינךער גייט איצוגד • עוה׳ב ארנ עוה׳ז האפין איר וועט איױגין אײערע
 לעךנעןידעם אײך אי־ וועל קוםען םיר צוא איר זאלט חיךש אלע אוג

 מלפנױזײא ױצאו :גיהנם דעם פון וועךין נצול זאלט איר כךי וועג גוטין
 זיס אוג ציםליןז וויא זאגט יהורה : אים פאר ציא פון גײען'אוועק

: האניק וויא אזו ךײד פאטעךש אינזער זײנען
 זײן מאריןז;טים ער זאל הלואי פרוךר ךעכט זאגעזט п זאגט ן1שמע

 הפין צו אונז גיאײלט ער האט װאסז’מיןד װאונךעןט Щ נאר
 טיר פױװאגען גמואךט ניט האט ווארום * ךאס אונז זאגין צו אונ

 ךאס טאג אלע פ־ן מער הײנט עש איז וואם הויז צי ’וואלטןיגיקומען
 ער וואס דעם פאר מיךא האט זאגט;נר ערז װאם ךאס פטײטן עפעיש מוז
 האפין מיוךא זאל;גר וואם וואחם רײד איוים אײן נאר איז ךאם אלט איז

 אכךים זײגע אלע איויף גיזונד הישש כרוןז אױ ער אז טיויט ךעם פאר
 אז גזאגט אן ךכילות פאטר אונזר פר האט מעל אגךעךש גיט איז עש
̂ר אינ פרעםיר זײגן םיר װײשין מיר אינ ניואפים א־נ גאוה פעלי איג זי־י

ת ל ו ד ף ג ס נ ױ



ק : פאטריפט אז־ו ארנז האט וואם איז עוכר ךער ווער ניט י  הנעי׳ ו
מ אחד עברי  זאגט א?נ נןנעבט ךי פין יינג אײן גױננטפעךט האט ,ייאנזר מ

 פאטער אײער מיט גיךעט האט יוסף וויא גיהעךט איןז האב ^גבטין
:פאטער אײער צײלט ךעו־ ױםף האט סוףי ועד מתחלה

ט שמעון ױאטי כיףו מכה שטעון אג ל ט ךי איויף ש ענ ט אונ ה אג ד ז ג צו  איז אי

אךין וויישיגליןז ר גוו ך ר ע ת װ ר ךביליו אג פ איז ז א ט וו כ א ה ט א שג  א
שין נ איגז צוױ שן או ך צווי ר אינז ט א ד פ צונ ט אי ; ע ױ ז רו ך י ר ר ב אפן טי  ה
ד ײנ פ ם א ת ז א אס אונ ג אין דר אשלןז טאן כןאןי וי נ ט ם פ צט א ט אונ זי ל א  ה

ה ט ח ל מ ת צו ג טין צי ן אל נ ה ם זײן אין או ענ ײג ר א ך ט ח צ עג זי שפי אם א  וו
ט ער אג ע ז ל ם פר א עג רג א ם פ ע ג שיוין שיוגא ך אנ פ ל א אנן פר איןז ה ט  אן ש

ט ער אז יוםף מ ט קו י הן צו זיןז נ טי ט פ ר ישאף ךי װײךין מי ײל;ן ט איז וו  ני
ט קיין פ ר ש א ט עג ר מ א ט ער נ ט ר קי א ש ג ע פ פ אוג אוגז פמ זעהען צו ע  א

א א זאגין צו ר צו ע ר אונז ע ט א :פ
ט ייוםף האוהל שתח שוםע יוסף ך ע ר ה ע ט ר ךי אינ ס טי א א וו ר ךי ע ך ךי  פ

ײךן ר ך נ ; ט פ ײ ע איויף ה ײג ט ז ענ א ה ט צו א ט אינ ג אג ט איןז ז ע  פ
ט ךיןז א ט דו ג ײס ם וו ע ת ך ט ה טײן אז א ט װעגין גוועזין איז פונ פ א ש פ  לי
ע אונ ש טיינ ךו־ ט פךי פ א ל פ י ךי ל ײא פ ײלינן ךײן זאלין ז םן ה א  עךליןי נ

טין אל ט אונ ה ן הייג פי א ײא ה ד מיןז ז ײנ ר פ א ט פ אפ ש :ליפי
 וואר פאר ױסף קינד ליפ טײן אגטיז אונ יירסף צוא רופט_י_עקב היים ויהי

 אהין״אוג גײא שכם שטאט אין שאף ךיא פריךר.ווײךין ךײנע
 זאגט ױסף • שאף ךי פון אונ פךיךער דײנע פין פריד דאס טיר פריינג

:טאג אלע פר מעךער הײנט איז װאם פאטר הער
 עש נאכט הײנטיגע גיחלמת הלו־ם אײן זיןז מיר האט עשי זאגט יעקכ

 טיט אייןז ךאם חלום אין גזעהן האפ אי־ האךץ טײן מיןז שרעקט
 מײנע א־ויף הײפ איך אונ מצךןם כןײן גפיךט אוועק װעךן נןינךר מײגע
 איןז אז פאוױזין מיר צו זיןר האט וואס פלאןז ךעפ גזעהן איןז האפ איויגן

 הער טײן גישריען װײא אים צו איך זאג נהרים אךם פון גיגאנגען פין
 ךאס אוג נײן ;ניר זאגט אךט גפיךט טײן צו אוים.קעךין מיןד איןר וועל
 גיחאפט איויף טיןז האפ איןז וויא אונ לעבין פײךײן גשעהן נאך וועט

 םיןז פארכט איןז /ײער האךץ טײן מיר אין זיך שךענןט שלאף טײן פון
 וױיל פײנד אוגזעךע זײנן זײ װאונן• שכס וואםיאתם מלכים ךי פר

י גיחנגען זײא האפיןי טאמר גיהאלטין טלהטה זײ מיט האפין טיר ך

й לת דו ױסף ג
 טצ פון חילות
 וועלין מאךגן
Г т Тעע װאס נלות

 ור זאגט ױםף
 }עלפשפ

 ד זאגט מגקכ
 גי אפר

 ז איןל אז פךי
 ו טײגעם אין

כ
 ט זאגט ױסף

 אי יךייר
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־ :ןז ״

גײפ
 ט דר גיקומן

 דיא איןז וויא
 אן פעלד אין

 ט אויף זײא
 ז״ אנטכןעגין

 ווײל פאטעך
 אי מאכין זײ
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אזיו וואחם ז
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 דזנעי ױק • טב
 זאגפ« איג ,נעבם

 פאטער אײער
 :פאטער

איז איצוט־ אגט ן • ז
с אשגאר׳ טאנט 

 האבן טיר וױ ךר
 האלט אונ זיצט

 וואם אשפיעג ט
 אן שטאנן פר יןז

 ניט איז וױיל;גר
אפ אונ אוגז פון

 פךידער ךיא אס
 בעט איןז זאגט
 ליבשאפט יועגין

 עךליןז נאטןי לינן
 :ביטאפט

 אינ אהין גײא : װאר פאר ױםף ד
 זאגט ױםף ♦ ;אף

:טאג :
 עש נאכט נטעע

 טייט איןז ךאם ם
 מײגע איויף הייב

 איןז אז באװיןין ־
 הער ט״ן שריען

 ךאם אוג נײן ער
 גיהאפט איויף ץןז

 טיןז פארכט איןז
 װײל פײינד זעךע
ךי גיתנגען זײא

 אפשר לעבדיג כןינדר מײנע פאעען וועלין זײ אינ מצרים שון חילות
 ךאם אן פאנגט טאטר פיךען מצרים יןז.קײן1א מץז זײ וועלין מאךגן
 גיזעצט אױש פאטעראבךהם עלטער אונזער צוא איז ;נש וואם גלות

;יתבךןז השפ פרן גיווא״ךין
א חלוםות ךיא פאר ךיןד שרעפןםטי פאטר הער וואחם זאגט ױםף  ח

:ת1טײנעחלוט וועגן פון גישרײען אויףטיראן האסטךאך זעלןשט
 גשךיען אן דיר אליף האב איןז כךנד טײן ךעכט זאגשט ת זאגט יעקב

 גישר;ען אן ךיר א־ויף גאר האב איןז האךצין פיןיטײן ניט אבר
 אבער בךיךער ךײנע פון פײנךשאפט ךי טאן אפ זאל איןד אז כךי
 אײן גאןז װעט עש חלום דיין גויט זײער ליגט הארצין טײגעם אין

:וועךין טקױם צײט גיווישער איין צוא מאל
 צו ברײנגק איןי גײא פאטער הער פון באפעל ךעם מיט זאגט ױסף

 :ענטפער אײן ךיר
 ױםף • חברון .עטק פין אים שיקט פאטער דער חיבריו מעמק ױישלחהו

 גיווים איז עם זעלבםט זיןד צוא זאגט אונ וועג אין גײט י1
 אקוךאט * וועךין װאר ךעכט זאלין חלומיות טײנע אז טאג דר גיקוםן

 גאךבין גיגאךבט האבין מיר אז חלום םײ;’אי] גיזערזן האב איןו וויא
 װעלין שנאה גריוישע זײ;נרע מיט בךיךער טײגע אויןי אז־ו פעלד אין

 װעל איף אוג שלאגין צוא שטאךק שטײןימיןז איויף מיר אויף זײא
 הײליגין םײן וועגן פי; ב׳ה גאט אונ האלטין מלחטה זײא אנטכןעגין

 וועט אונ העלפין טיר ער וועט ליב םיןז'זי;ער האט ער ווײל פאטער
 בךיךה אײן מחטת זײא וועלין טיר אונטער אונטעריטעגיג מאכין זײ

 מילך אונזער אײביג אויף כןינדער איניךײנע דוא זײא’זאגין זעלבםט
 אזו וויל ב׳ה גאט אז אונ געװיזין אוים חליום ךער האט אזו ווארום

:טאכין אנדעךש קאןז יווער האבין
 אימ באגעגינט װעג איךטאין פאר װעךט א־ג ױסףגײט ש א ױטצאהו

:זובשטו װאס טאן דער אים פרעגט מאן אײן
 :ז_ײא װײךין וואו מיר אגזז איך זיןי בךיךער טײנע זאגט יוםף

 גיצויגין אוועק ךאנק פון האבין ז.ײא טאן דער זאגט האיש ױאטר
 ױםף :הן1י _קײן גײן וועלין זאגיןיםיר זײא האביגיהעךט איף

:דותן גײט.קײן אונ פים זײנע אייף הײבט
י1א שטים גרוישע אײן טיט ישרײט פאן ךער אונ בקיל קורא יהאיש
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 זײער איז צאךין בךיךר.זײער פוןךיא שנאה ךי אױף גישריען וױיא
 שלאף אין חלום אין כןיניגשט דוא ךיר איויף עןזגישרי ווײא ישטארק

 נאןד איזי נביאותאננר״עש איויף בװײזט חלו־ם דר ױא נאכט ךער ־ון
עמה װאךטין ךער גוטץ וויל װער/נש צײט לאנגע אײן  ?רי״ער ר,
 ווארטין צו ךרױף לאנג נאןז עשיאיז שטײן יש1א סבות צרי־תאון פיל
 :גישעהן װעט זאןז די אײ ל־פין אפ װא׳טעךין פיל נאןז 'װעט ;נש

ײ’אמר לליכת שכטו האיש בהפגו־תו  אװעקגײט אים דערםאןפון א
:צאךין דעם /צטילין רײד עײכע גיךײנק זאגט

 אײן טאן ךער איז זאגט און אוועק אים פון גײט יוםף מאתי לילןד
 פרכצוטר אײן ווי איז גישטאלט זײן נביא־ אײן ציא טאן גטליכער

: מיץד איןז שרעק װעךטער זײגע פאר גאט פון מלאןד
 אויבער מיישב עראיזזיןזיביסעל אײן ױםף ערישטײט טעט עוטד

 שטאךקט און פיס אויףזײנע הײבט ערי און ניט אךער גײן זאל
 א־נ ’ איןז גײא פאטער טײן פון גיבאט ךעם וועגין פון זאגט אונ זלןז

:װא־ול/יפעלט אים װאש טאןי זאל הוא ברוןז גאט '
 עםין פון צײט ךי גקומען איז װיא;גש פעלד אין זײנן בריךר די האחים

 איטליכער פעלד דעם איויף ישפרײט פאר זײנן בריךר אוגךי
 ליבע ״טשכר זאגט * אךט בזינךר אײן אױף ישאף ביסיל זײן מיט

 דעם בײ טיר זאילין זײנען טיר וויא פךיךר ליבע אזעלכע בריךערוויא
 שטיער פון הויפ; אײן מאכן לאמיר פעלד דם יף1א שפרײט פר זײן עישין

 ׳טטײנר פון אײןהויפין מאכן זײ איג • באנאנךר אלע ע׳צ!יןײטיר וועלין
 איז צימלף אינ זים וױא זאגט יששכר :ברויט;נםין _אלע זיןז זעצין אונ

: זיצין בנאנדר בךידר ווען ’
 אונזעהבריךר פין חברותה ךי זים אונ צימליף איז גיוויס זאגט שטעיון

 גבול'_קײן אומער גיטראטץאין עשװעטאבערניט ווען שאפט
 אין שטן אײן או־נז איז ;נר ױאש זרן שפעגיגר ווידר דר גאוה פון פוס

 װאחם נאטן זײן פון זײן טזפיר ניט גאר וויל איןז הויז פאטרש אונזער
 אונברײנגט בײז אונז איויף אלץ טראנט פײנדױײל אים האב איך
 װאשי אהביה מהכתיגךויש פאטר אונזר אונ הךע לשון פאטר אוגזער צו

’:זאגט ער אלץיוואש אים גלויבט^ער ליב אים האט ערי
 גיטע אונזךע צוױשין קומט וויא װאונדר אײן גארי טיר איז עש זאגט לוי

«к &אעד אונזך טיד װאי־גדערט אױןדי ארײן עובר אײן אזו פרידר
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 איזזײער צארין
 שלאף אין חלום

 נאןז איזי .ר..עש
 פךי_ער מוז,ער

 װארטין צו רױף
 :גי׳טעהין וועט

 גײט אוועק *ים
:צאיין

 אײן טאן ךער ־ז
 פךכצוטר אײן ווי

:מיןד
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 שטאךקט און יס
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ה ף ס ױ ת ל ו ד ג
 גװעויןוױא ח;ל א׳טת אײן יך1א איז מוטר אונזײן אײןהײליגערמאן

 :וועךין ױבאךין זײא פון שלנטר אײן אזו זאל עש אז קימט
 אוגזרעלטרפאטר;צחק װאר וואשיװאונדךשטיייןזיפר ישישכריזאגט

 גאטש הײליגע וואךין בײדע ךי ךביןה עלטרמוטר אונזר או:
 גבאךן זין א׳טלעכטר ז_ײ פון ךאןי איזי ש’ע אינ מענטישין' פאךכטיגע

 ךאךפין מיר מעשים גאטש אלץ איז ברוךרךש זאלשטוױשין גװאךין
 Щוועג גאטש איז טיף יאינ הויןז מעשיםיװי זיינע כןלערן ניטנאןד

:קלעו־ין ךער איזיניטצוא י
 חוקר ניט הןען מען גזאגט ךעכט האשט דוא בהךר א1י זאגט ןהוךה

 אבר נאר טוט הוא ברוף גאט מעשייםיװאש ךי נאןז ױין ודויר׳ט
 הער ךחם * זאנין ניט מען זאל וואש פר טעםגפינן אגוטן קעןז מען ווען

 ךיא וואש וויםיגלןז איז ?נש גיפען האנ איף אטעם פר װאש בתךר צו
 מאן איר טיט מחבר זיןי איז זיא אז בשעת האט מהשבה רער אין אשה

 איין איז רחל טוטר ךין דש םיר װײשין ךאיש אינ זיא גווינט אכןינד אזו
 זערןם_קינךער שיון האט מוטר ארנזר צײטךם ךר אין אונ נוועזן עקךה
 אין זיןו זיא האט גיהאט ניט קינו־ נןײן ךחל מוטר זײן נא־ האט גהאט
 ךיא גננרענט איר אין האט ווייט אזו גױועזין מקנא לאה מוטר א־נזר
 קינךר מיר גיפ פאטער אונזר צו גזאגט האט זיא ביז פייער ווי קנאה

 קגאה די ווײט וױ בהךר נאר םאךק טויט דר ליבר טיר איז ניט יב1א אונ
 אײן װם וטנ׳ש נאךהײט גאר איז קנאה ךי כןלעךין כןאנפט דו גורען איז

 גזעהן האט ךחל מיטר זײן ווען קנאה ךי נאןזבעשר בךענט איז תכלית
 ווי גיברענט איר אין קנאה ךיא דואט איו מוטר מיטאונזער אונוזיצין

: טקנא בעל אײן זין אײן ניהאט זיא האט דתם פײ^ר
 איר וויא 1אז ניטזײן נןאןגאר שווערבריךראז;עם איף זאגט שמעון

שכל איןי וואס רעױצײלן אײ־ װעל איך נאר זאנט  האבמיטן
 אונזר יף1א אינ אונז אייף איז פאטר פיןאונזר איןהאךץ ווס גיןלעךט אפ

 מיר א׳שטאנד פר וואס אין שטײן פר איר ךעםיוועט תרך ױסף ברוךר
 ךעם האט גאט דאם צײט ךער פון זעהןזלאטיר אימריפאטר בײ זײנן

 ווײלט ךר ים1א אײגר גאר אלץ איז װעלט ךר יף1א בי׳טאפין מענטעין
 אוועק ןחעזה ךר פון זײגען כןינדר איבריגע ךי אינ יתישה ךר צו גיווארן

 זײן אין גיווען ביוחר האט הרא׳טון אךם ךר?גךשטר גיוואךין גישטױסין
גישטויםין אװעק זײנן קינדרי ךיא;איבךינע אינ ירישה זוןישתצוךער



 אגזיש אוג אניוש זון זײן אין גיוון ביחר האט שת ןהישה ךר פון גיווארין
 וואם ישם אין זין דרײא זיינע פון וויילט דך אױס האט ניח ניח ביז כןינן אין
 אין אךפנשד אךפכישד אין שם טישפחה אונזער פון ראש דער איז ;גר

 בני זײנע אונ יצחק אין ווײלט אױישיךר אברהםיהאט אכךהם ביז שלח
 װײלט איױשךער האט יציחק גשטויםן אװעק פוןיזייןז ד,אט*ער פלגישים

 אונןך אינ שעיר הר ז־עם גיגעבן האט^ער צועשו אונ יעקיב פאטר אוגןר
 נז איןא ניט איז Щ זײנן קינךחוױאמיר לײטעשע אזלכע האט פאטר

 גלײןז אלע טיר נןענן ב״ה גאט איז גילובט פםול שום _קײן ושלום הם
 טען גיטי פםולח נןײן פאךאן ניט איז עםיאז זילפר אין װארום יךשנןי

 אלע ברײנגט ױםף עוכר נאהדער לײטעךין שטיד גאלד צום גיט דאם
 אלײן אים זאל פאטר דער אז טײנט פאטר;נר אינזך פר רבילות טאג

 :גײן אוועק לייךיג זאלן טיר אוג ןרושה ךר צו װײלין ךער אויש *
 יף1א אוגז ווייא זאגן אגךערין צום בךיךריאײנער ךי לזר■ ״־. האחים

 טראכטין צו ךעכט איז עש״ טיר שוױיגין װאם בראןז אוגזער
 װעט >נש אלט שיוין איז פאטר אונזר װארום טאן צי וואס ״עצה אײן

 י :האפונג רוערין'אונזער לאךין’פאר חלילה
 ךעם צוא עדזגל פון ךפואיות ךיא זוכין ךען מען ןךארף זאגט שמעון

 נאר גיט _עצה ארנ רפ־אה אנדערער נןײן איז יעש .קךיאננןײט
 באקים איןז ווען איןד שװער ךא שלאגין טויט אין טיז אים זאל מען
 ג״לויבט זאגט ןששכר : ציקעלע אײן וויאי אים איןז רײם צו אים
 פארכט איןז גאר איר װיא פײנט אזו אים האב איןז ירידער טיר

: חלומות זײנע פר טיר
 װאר איז Щ ווארום הבנ־ה יאן זאגשטו רײד ךי גנרוךר זאגט שטעון

 אים טען װייזט וואכענךיג ךער״מחשבה אין האט ;ןר וואס
 זיןז וױיזט שלאף אין דיונגער אין זיןז לײגט איינער למ׳של הלום אין

 טחשבה האט,ער'אין.זײן טעג גאנצענע עיוכר דער אויןז אזו עסין אים
 פיאר הלום אין גױויזן אים טען האט אזוי זײן צו טתגךל זיןז אונז איבר

 האט דאןז ליב ז_ײער אים האט פאטר אונזר בחךער נאר ישטײא
 איןז האב םאל אײן חלוט־ה זײנע אינר גשריען אן אים אויף ער

 יט1ט צום ביז אים איןז הענטוועל איןמײנע אים גאט גיט װיא גיזאגט
 :ווײזין יש1א וועלין טות1הל זײגע װאס זעהן װעל איןז שלאגן

צוא צײט שוין איז עש שטיעסין צוא איויף ש-וין העךט זאגט זבולון
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 הוגנער לײךין מיר זאלין וואחם גיגרײט טי׳ט צום שוין איז עם עםין
» ^אגין חכמים ךיא ב אי ״ ךאס ילבב נבו  וואם מענטש איין טײטש «
 אבער הרצר צוױי ?נר רואט געעסין ניט נאןז האט װאס;נר היויל איז ?נר

 לאטיר ךהם הארץ איין באקיטט;נר גיגעסין אן זיןד האט מענ׳ט ךר ווען
 אלױ מביטים כלם האחי; ;װילט איר װאם רײךן איר מעט נאןז ךר אונ

 :פנים צארענדיגין אײן טיט איםיאן קוקין נךיךער אלע רעה
 בארגין פאר ךיר פון ךען האט װער ברוךער אים צוא זאגט שםעון

 שמענןט אונז זײן װאיול ךיר לאז טריגקיאונ אינ עס עםין דאס
 בהךעריןהוךה אונזער פון גיהערט יהאבין טיר װאהם ?גסין פףן ניט

 פאר וועלט ךער איויף זיינען טיר גיורל איין פאר װאס אין אטת ךעם
 וועךין פעט זאלין זײ וואם>נסין בהטיות ניט מענט׳טין זײנען מיר װאר
 אויןי טיםט ת אז ברוךר גלװב איןז שעכטין זײא מען זאל נאןז ךר אונ

 : ]0 גיט קאנעןז מיר אבר ת עש ךריים בהמה אײן װיא גלײןז
שא ושטעון מדברים עװ־ם  וויא כף ױמחא מדחוק בלכתו אותו ױרא עינױ נ

 ייוםף ז.עך,ט אונ אועין זײנע שמעון אויף הײבט ךײךין 1אז זײא
 פרידר גאר זעהט זאגט אונ הענט ךי איויף >גר שלאגט װײטין פון גײט
 וויא נאר זעהט ההלומיות בעל ךער איז ךאם יאוניז קעױן גײט ךא ווער
 רואררם הענט אונזךע אין גיענטפעךט איבר איים האט הואי בהןד גאט
 ניט גאט נןאן ד־עם האךץ אבךייט אונ אייג הויןי אײן האט װאס ךר

 דר גקומען איז הײנט גארטיןי רויי־ן גאטס זײנען מיר ינאר זעהט לייךין
 זאל כךי גארטין ווײן ױין פון ךעךנר ״ךי ראטען אוים הפרם בעל
 זןין משתעיטע זיןז זײן ראױ זאל עם בךי ווײן״גארטן ךײגער אײן זײן

 גאט אין גלויןט ;נס רוער בךידער ליבע ךרום גאךטין װיין דעם מיט
 ווײןז אײן עסיהאט רוער אבער העלפין״טיר צי שטײן צו מיר צו זאל

 ךיא צואיברענין ניט זאל ןנר אז פךי שטײןי וױיטין פון זאל האךץ
: האךץ זלין וויא אזו בךיךר יךיא פון העךצער

 אײןי צוא פריד זאגט אונ זײא צו גינעהנט ױםף ויאטי אליהם קרב ױםש
 פאך׳טטין צוא גשיקט מיןז האט פאטר הער דר שאף ךי צו אונ

 כןלייךר ךי בײ אן אים חאפט א?נ שמעון אים צו ליויפט • פךיד איױנר
 п ךישע דו פייד כןײן ניט איז ךיר צו * פךיד זאגםטו וואם זאגט אונ

 בײא הרע לשון אוג רבילות ךײן טיט בטךיפט אונז האשט תא עיכר
חבר זײן איויף גחב אײן גראבט וואס גיטיךר ךען וױיםטו פאטר א־נזר
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 אין גיענטפעךט איבער ךיןז האט ב׳ה אירגאט אין זעלטסט ער פאלט
 האךץ בךײט ךײן אינ טול ביױ ךײן שטאךבן מוזטו היינט הענט אינזרע

 :נלוט ךײן יף1א שולדיג זעלבםט ביםט דו גוועזן גיורים דאם ךיר האט
 אן חאפין בךיךר איבריגע ךי אונ ןהוךה אונ לוי אחיי ושאר ױהודה לױ

 וואס שרײט ױסף אינ ציהן אפ קלײדר ךי אים ווילין אונ ױםף אין
ע גיטאן ךען אײןז איןי האב  אײןד איןז.קעגין האב וואם בריךער לין

 :גיטאכט בינד אײן םיר א־ויף זיןז האט אלע איר וואם גיזינדיגט
 פאר אײן פאר וואם זעהט בךיךר ךיא צוא זאגט שטעוןז לאחיי שמעון

 זאגט אונ מיגה איז זיונה אשה אײן וויא האט זנר פנים שײטין
 ניט ךהמניות _קײן אים א;ײף גאר האט אים נעמט בכן ערליןז איז זיא
 ביז אים װילין אונ העמדיל זײדין זיין איוים אים טועז ברידיער דיא

:שלאגין טויט צום
 ךער וואחם בלוט גיםין פאר צוא ניט איילט בךיךער זאגט ראובן

 זיןז .ער בךעננןט נאןזי ךער אונ חוטא אײן איז אײליניךיגער
 די מיט ניט אים שלאגט אונ ארײן גחב ךר אץ אים וואךפט ליבער

 ן1שמע אבער אים פו-ן אפ לאזין בריךר אלע אונ אונ.יהוךה הענט־לױ
: אים שלאגין צוא האנט ךיא יף1א הײבט

 פון הענט ךיא אן יהוךה אן חיאפט ױאמר שמעון ביו־י יה״־ת ויתפוש
:ןרוךר אונזער ברורער אפ לאז זאגט אוג שטעון

 טאן ךאם לײבר הײלי־גע איגזךע קענן ןויא וואחם ךעכט זאגט ראובן
 אונזעךע איג גנרוךער אײן פו-ן ךחטגיות ךאס ךארבין פארי צוא
 וועלין כעסר אוניפלײש בלוט אונזער פון פיליבלוט זײן הענטזאלין

 :שטאךבין אלײן ךאךטין יוועט'ער וואךפין ארײן גחב אין אים טיר
 אונ הענט ךיא בײא יוםף נעמען בריךער ךיא וברגליי בידױ ויקחוהו

חב ךער צוא אים טראגין אונ פיס :ג
 םיר מיט אלע איר קךיגט וואם זאגט אונ זיןז ױםףבעט ויאמר ויתחגן

 מער שיוין איף וועל גזינךיגט עפעם האב אי־ ווען מיר זאגט
: טאן ניט ךאים

 צום ווײטער אים טךאגין אינ שװײגין' בךיךער ךיא יםחױשים האחיפ
 ייוםף אן הײבט גיקוט; גחב צום נאהענט גךיבאונוויזייזיינן

 וויא גאיט מײן גישרי?גן וויײא איוי גריויםגיוויין אײן מיט שרײען צוא
אינר האםט דוא ברירר דיא פון רחטגות דאם גיטאן אפ זיןז האט 1• уז י ז ״ ן т י • ו■ < ־■ ז ? * *
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 אין גיענטפעךט
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ת ^ ־ו ף גו פ * ױ
 ת1רחמנ האט בךיךער אכזריות־בךיךער צוא העךצר זײעךע גירןעךט

 פרן יאלין אלטע אויףיךיא רחמניות האט אדר יאךין יינגע טײגע אז־יף
 ער אונ אײביג טיר א־ויף נןלאגין בװךאי וועט ער פאטר הײליגן אונזר
 שטײנענע אײער אפ טיט ג״ךייךר ליבע ךרום זיין טנחם ניט זץד וועט

:מיר איבער זיןז באריטט דער או-נ האךץ
 גישריען וױיא זאגט ױםף אונ ׳טווײגין בריךער ךיא’ מחרישיס האחים

 פון איןז גײא צייט ךר אן שטאפט פר זיינען אױעךין זײןגרע
 האב וױיב קיין גיהאט ניט נאןז איןז האב נחת כךין אוועק וועלט ךער
 ווערין ױדייננןט זאל עש איבר ניט לאזיאיןז זין _קײן גינימען ניט איןז
 גיךײנק בלוט מײן ניט ךעק פאר ערד עךר • װעלט ךר איויף נאטן טײן
 בלוט ךאם וועגין גײואךין שאלטין פאר אונ פלוכט פאר ביםט דוא װיא
 גלגלים מלאכים איר * גיהרגת אים האט _קין בחךר זײן וואם הבל פין

 אײערימעךכהבעט אין טויט ךר גיוואךין נגזר איז עש אויב שךפים
 מײן פון זכות ךעם גךיינקען זאל ער גאט אלמאכטיגין דעט טיר פאר

: ייצחק אונ אברהם פאטער עלטער
 וואךפין אונ ניט גאר אים בךיךר.עגטפיעךין ךיא המרה אותו וישליכו

תב ךער אין אונ אךײן גחב אין אים  גײוען.קײן ניט איז ג
: ןעקרבים נחשים נאר וואסער

ש רגלױ על מתחזק וױםף תי  יף1א שטײן בלײבט סף1י יאומר בעצמו מ
 ךיף לויב איך זאגט ער בײנר זײגע אין זיןז פילט ער פים זײנע

 גימײנט האב איך גיװאךין גיוואךפין אראפ איןז בין צאךין טיט • גאט
 שפךײט פאר וועלין בײנער מיינע גיוואךין שניטין פאר בין'טיוין איןז

 אז איןז זעה הײנט שארבין עךךענר בךאכענער צוא איץ וויא װעךין
:גיהאלפין מיר האםט גאט אלטאכטיגער דוא

 טײגע גיהיט;אלע האסט יחא נשברה ל׳א אחתיטהנה עצמותי ‘כי שײרת
 בראכין צויא ניט טיר פון בײגךיל אײנציג נןײן איז ?גם בײנר

 אוג שלאננען בךעלעדע?נ ךי פון מיף_זײער שךעק איןז נאר גיוואךין
 פאר גאט מײן גאט גיפטין ברענעדיגע אירע אונ'פון בחטען איר פון

 זײן מםית גיפטין ז״עךע מיט ניט מיןד זאלין זײ מײלער אירע שלים
 אום זיןז זאל איןד גחב ךעם פון אחף פיןל בךײנג גאט דיןז בעט איך

 :אלע האפין ךיר צוא הײד לעבעדיגר פאטר םײן צוא ווידער טןעךין
אויג ׳טלאנגען ברקעךיגע ךי צוא זיךאופ נןעךט ער הנחשים אל פונה



 גינעהנן ניט זאלט איר הימעל אין גאט בייא אײןז ב׳טווער איןז זאגט
 איר זאלט יל1מ אײער פון גיפטן ךי מיט אינ בײנר אונ פלײש מײן צו

 אין איז ̂ער װאס אבךהם פון זון ךער בין איןז גיטיפארברענען מי־
 יצהק פון זון ךער בין איןי וועגין גאטש פון גװארין גיוואךפין פײער
 איןז עכןדה:ךיא בײא גאט צוא גגעבין אפ נשטה זײן האט _ער וואס

 אינ גיךאנױלט מלאןז זיףטיטאײן האט יעקננװאםער ךרזוץפון בין
 מלאכים בךנעדיגע אלע טיט אײןז איןד בשװער ךרום גיװארין ניציל איז

:רירין אן מיןז א'יר,זאלט הלילה
 מײן גיין מהאװעק איןז בריךר ךי צו■ זאגט לאחיייראובן אומר ראובן

 אים זאלט חלילהאיר בךיךער איר אונ ךיכטין פר צו ךינשט
 װעטער גתב אין ליגין אים לאזט נאר טייטן הענט אײערע מיט ניט

:שטאךבין הונגך פאר ממילא
 א״נ אװעק זײא פון גײט ךאובן ויאמר השמים כפױ ױפרוש מאתת וילןי

 גאט אונ גאט מײן גאט זאגט אונ גאט ציא הענט ךי שפרייט פאר
 זאלױ זײ בריךער מ״נע פין האךץ ךאש קער פאר מיינעעלטערין פון

 אים איןזזאל אז מיר העלף אונ שלעכטשטאן םף.קײן1ברוךרי מײן
 :ברײנגן צו אים פאטר מײן צו אונ נעמן ארויש גחב ךער פון

מי בבני קולו את ויתן אובל אינו יהודה לאכול ישבי האחים א  בךיךר אלע ױ
 צוא אןי הײבט אונ ניט עםט ;הוךה אבר ̂עםין זיןז זעצין

 מײנע^עלטךן פון גאט אונ גאט מײן גאט ךיןד בעט איןד זאגט אונ וױינן
 :פאטער אונזר ײטךאל פון שבט אײן פעלן הײנט זאלז ווארום

 שטאךק זײ?גר זאגטאיןיהאב איג אביםיל ישװײגט יהוךה מעט מחריש
 שלעכט זײער איילענךי_קײט אונזער טיט האבין מיר חךטה

 האבץ אונ שמעון פרוךר 'אונזר גיפאלגט האבין וואםמיר טאןזגי
:שאפט ב-ריךער פון בךית ךעםי גױועזין’מבטל

 טאג גיברין פון חכם איש אײן ביפט דוא יתדה בךודר’אגטזז שמעון
א וויא מענטש עךטר(ר פאר אײן אזיו אבער אן  האב ביפט ה

 חו.לאת ךיא וויא אזו גלײןז ביםט ת גיזעהן ניט לעבין טײן אין איך
 היץ אין אךײן מענטשין ךעם ער װאךפט פלוצלונג הײםט_קךחת וואם

 פלוצלונג אונ העמד הינטרשטע אפילוךאס אךאפ זיןז פון וואךפטער
 אונ אברים אלע טיט ציטערין צוא אן ̂ער הייבט אים.קאלט וועךט
גיװאנט בעט אונ ^לײךר טיט צו טיך ךערןט וויילן גאטש אום שרייט
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 מײן גיין אוועק וז
 אים זאלט איר ה
װעט^ער נרופ ;ין

 אונ אוועק זײא
 גאט אונ גאט שײן

 זאלין זײ בךיךער
 אים זאל איןז אז

:בריינגן צו ם
- V •; Vױאמריאלעברידר

 צוא אן הײכט
 מײנע/עלטךן פרן ו

 :פאטער ונזר
 שטאךק זייער אב
 שלעכט זײער יט

 האבין אונ צמעון
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V • - *גיװאנט בעט אונ

 דײן אן ךיר קיטט щ אז יהוךה ברוךער דו• אזיו כןאנט איר ווײט .ץיא
 גבראכט גרוב טיפין אין אים געךין וואלםטו• מענטשין אײן יף1א יעס
 איויף אים געךין וואלםטו פעם ךער אפ ךיר יגייט עם אז נאןד ךר א־נ

 וואר פאר ׳טולךיג בין איןז זאגםטו וואם גיבךאכט ארוף היטל ךעם
 מיר גז־ךל אײן פר וואס אין גיוריזן’ אונז האסטו חכמה ךײן מיט ךען

 :מעשה ךער צוא גבךאכט אוגז האפטו ךכילות וועגין'זיי/ע ׳טטײען
 האךץ שטײנענךיגע אײן האט וואס ךר ברוךר צי הער זאגט יהורה

 אײן ראט וואים ךר אפר שטאנר אײן אין תטיד שטײט ךער
 דאם ךיר וועל איןז בהךר צו הער זיןז• בדײנכןט ךר פלײש פון האךץ

 לינ זײער חבר איין האט אײנר אז לטישל כל'1■ע ךעם ךריילעךיןיטיט
 אים זאגט מק װען ךכילות אונ הרע לשון _קײן גיט אים בײא העלפט

 ביםט דוא גיוויס ער זאגט צח1ר אײן אךר גנב איין איז חבר זיין אז
 גרוישע דאס הברמחטת טײן ניט אבר צח1ר א*ין אדר גנב אײן אלײן

 האבין ךחם האבין ליב זיןז דרמענטש גיהער שכן/װיא מפל אהכה
 ךעם אן ךעט ער אז הרע יצר ךיעם צו ךפואה אײן גיזאגט חכמיםזךיא

 וואלט וואם;ןר קלעךי; אפ ער זאל טאן צוא עבירה אײןי מענטשין
 וואלט עבירה ךי טוענךיג מעגטש אנדר אײן זעהן זאל אז;נר גזאגט

 פאר טיט ךר פיו׳שע אײן אךר בוגד איין איז ערי אז גיזאיגט גיוויס ער
 זאלין מיר אז למשל הרע יצר ךעם פון סעשה דער פיון זיןז ער מײט

חב אין אים וואךפין א־נ ברו-דר אײגינם זייער נעמן בךיךר אז זעהען  ג
 אז זײא יף1א גיזאגט גיוויס טיריפר וואלטין יז1בל אונ קעט־נא ארײן
 רעות ת1חי נאר טענטשין ניט.קײ] זיינען/גאר פושעיםיזײ זײנען זײא
 דארפין מעשה ךיא גיטאן האבין אלײן מיר אז הײנט וואלדי דעם פון

 ז.ײן מתװךדי אונ האפין חרטה אונ גאט פאר שעמען זײ;נ'ר זיןז מיר
 זאגין גאןז זאלין טיר נייט אפער זײן חל1מ הוא בחןז גאט אונז װעט

:גיטאן רעכט האבין מיר אז
 ברוךר אונזר זאגין השפחיות פני ךי מיט ;שישנר השפחיח ונני יששכר

 ךי מעשיה ךי ךיכטן פר נאןי קאנעןז מיר נאר ךעכט זאגט יהוךה
תפ אים וואםהאבין הענט  וויךר אים קאגעןז הענט ךי גיוואךפין אין/
 :פאטער אונזער צײלין״פאר ניטיךער זאל ער אז פאופן נעמן ארויס

 אונ געטן ארוים גרוב ךער פון אים יװעלין מיר װען ברידר ןאגט לוי
א ̂קעךין או״ם יאים װעלין תיפף בווךאי ער יועט פאטער אונזר צו
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 אוג פרעגין אים וועט אוג ;נגךעךט פאר איז פנים זײן אז ז:הן ךער
 דעם אים זאל אז;נר שבועיות האךבםטע אלע בשוועריןיטיט אים װעט
 פאטר װאתםיאינזך ענדעךט פאר איז פנים זײן וואס פאר זאגין אמת
 צײלין ךער מוזין בוודאי ער וועט • כןראנק גיט איז >נר אז ל1װא וױים

 אונזך פון האבין מיר וועלין םוף אײן פאר װאם נאר הארץ ביטר ױין
 ךער פון שטױםין אוועק אונז צאךין ױין מיט בװךאי וועט ער פאטר
 גישאלטין האט נח וױא אזו נאןזשילטין אונז װעט/נר אפשר אונ יחשה

 שיױן איז ךחם װערין טקױם חלוטיות זײינע בווראי װעט פנען זון וײן
 :ךיכטן פר צו■ גיטאן האבין מיר װאם מעשה ךי ניטטיגליןז

 װײם איןז הישפחות בני ךיא צוא זאגט שמעון השפחות בני אל״ שטעון
 טעםר אײןז זאג איןז אביר ז״ן מליצים אים פאר ווילט איר אז

 רחסנות אונזךיפאטר נאןז וועט אונז אויף װארום גיישוױגן איר וואלט
 בװךאיאװעק װעט/נר אײיך הגביךהיאבר בני זײנןיךי טיר ווייל האבין

 אויף איר וועט איר שװײגט בעםער ךו־ום מ־ושה ךער פון יטטױםין
 אורחת ודבה ױראו עיניהס ױשאו :װעךין גיךעכינט חכטים ךיא צװיישין

 יף.זײעךע1א זײא הײבין רײךין זײא וויא יהורה ױאמר ־ כו׳ ישמעאלים
 • קוטן פון.ישט_עאלים חבחתה אײן וויא זעהען ךר זײא האבין א־ויגין
 ?ישיקט ציי אונז האט ער װיאס הוא בתןי גאט איז גילויבט יהוךה זאגט
 האךצךךי;שםעאלים אונזר אין האבן טיר װאס מנה ךר צו רפואה איין

 ГЙ נידעךי! זײא אז זעה איך אוג םחוךה טיט גלעד לאנד פון קוטען
 אונזער זאלי] מיר עהזד מײן איז םהורה זייערע קויפין פאר צו מצרים
 גיזעץ אײן איז ךאם אינ נןנעכט אײן פר קויפן פר זײא צז ױםף נרוךר

 נןאן ךער ןןנעכט איין פאר קו־יפט פאר וועךט טצך;ם _קײן וואם ךער
 :אים פין װעךין פטור מיר װעלין קומען צוךיק ניט ךארטן פין שוין '

 איז קויפין;נס פאר אים טיר נןאגען וויא זאגין ברװ־ער ךיא האחים
 קנעכט אײן פאר ברוךר אײן קויפין פאר צו פו-שה אײן אונז

 האט וואס זאגט יהוךה קויפיך וועלין ניט גאר אים וועלין םיוחךים ךי אונ
 נאר קויפין פאר גיוויס אים חבטה מײן טיט וועל איןז אײןז צו ךאם

:שווײגין גאר זאלט איר
א הלואי זאגין אלע בךידר ךיא בולם האחים ן מצליח זאלסט ח ײ  ־ !

 גינעהגען ברירר זײנע מיט יהודה הייר אל נגשים ואחױ יהודה
ו צו פךיד זאגט אוג ישטעאלים די צו רופט יהודה אינ װעג צום ײן א « V I ן • י י ן « • • *I״ *
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ת ל דו ף ג ם ט יו
:בענטשין ךיןי זאל גאט אים ^ענטפעךין זײא בךיךר אוג פךעגין אים

 זייא !ײא זאגין ’• מדינים סוחרים זײט איר דאכיט טיר זאגט יהורה דעם זאל״אים ער_
: רעכט זאגסט פאטר '.חםיאינזר

: איר גײט אהין װאי אונ אן איר קומט וואנען פון פךעגט יהודה גרך> ט״ין
 םחודוז ךי םיט גלעד לאנד פון קומן טיר זאגין טךינים ךייא הםדינים אומר ,ןפ ןאפיה

זאגט יהוךה • מצרים רןײן גײען טיר אינ איז אינז פיאר וואש ר'ע'ך ןפן ןילסטש
אז שװעריאײף איןז געלט וױיניג פאר פחוךה גוטע אײן בײיטיר קויפט ײטלא1גיע האט ,ח

פון ^עלסטער רער אוטי שבהש הגדול ; םחזךה גוטע אײן זימנר ;נסיאיז זוא'רוםד ־ין
г כןנעכט איין איז סחיוךה ךי זאגט יהודה :סחו־ךה ךי איז וואס זאגט זײ ..ףיכט פר

:זי/עריקליג איז אוג פאךשרין שײגר אײין אונ טא| װגגער איין איז ;נר סיוױי'ןל*א תשפחו
 איר אז זעה איןד גלויבי; גיט ךאם כןאן איןז זאגט םדיני ךער הטריגי עםראיץזב־ זאג‘־

קײפין פר זאלט איר אז זיןז שיקט וויא חשובים אנשים זײט רחטלת זריפאטר
 נאר.ער זיין ניט אנךןם щ עם אים לויגםט די וויא קנעכט אײן אוו אװעק:דאיבוו ער

ארר גנב איין אךר פרעסר אײן אךר טום בארגענם פר אײן האבין ;זט יף1א'ראי טװע ר
:קגעכט צווישין זיף גיפינט וואס זאכין עטשלעכ אנךךע אווו״ וועה ראו’ױ

ךיא פון טום קלענשטר אזךר גאט בײא איןז שװער ךא זאגט יהורה ןייעףע -י1א ייא,
האטי;נר פעלר קליינר אײן נאר ניט אים ב״א זיף־ גיפינט זאני,־ . ” שטעאלים;

ניט דאס איז אײןז בײא אינ פעלך אײן א1י דאם איז או-גז בײא װאס * ^גי ,צ נז־^־ט
^ ■צךדי :פעלר ךער איז וואס זאגט מדיני ךר המריני ;פעלר .קײן ים׳טעאלי

קנעכט ךר אונ בריךר זײנן אלע טיר זאגין דיר וועל איןז זאגט יהודה ־ “רעך־ני •ײא־ז
̂יןי טיר באםת איז אונ,ער גיווארין צויגין דר א״נם אין אונז מיט איז אר״ען־ זיא

צװײא פון נאר טצליח איש איץ אונ קלוגר אײן בךיה גרויםר אײן ;*ג איין איז ס;
בחךר ארגזר אויןז איז ער זאגט אונ שגעון אײן באקוטן ער האט ;אר ’ ר^קנעכטד

ם»פוערין' דר צוא גײן אים ה״שין מיר ווען כעם מיט דאס ער זאגט םאל אײן :אי
' ^га,1р 'מיט איר האט װאס זאגט אינ פגים טעיז אוגז כןעבין ער אי'ז ארבעט און’ עס 

 אוג פאטער אײן פון בךיךער גלײכע אלע זײגען טיר שאפין צוא מיר ט'כ ׳ אײן פאר
 טבעט אינ גיווײן טיט אמאל אונ גילעכטער םיט ךאם ער זאגט אםאל האט װאט זאגט ׳ה

 שגעון ךעש צוא טאן מיר זאלין וואם רופאים ךי גיפךעגט טיר האבין גאר'ין ’ אךזפ ,
 ךפואה ̂טום האנךין.קײן פאר ניט איז ;ןס גיזאגט רופאים ךי האבין

 איס זאלט איר אךער שלאגין אים זאלט אירינאר ׳טגעון ךעם ציא . טצליח םט:
פלו-צאנגךערשךעקי]: !־ברידר׳גינעהנען

צגט'פךי איין מיט אעז יף1א גיווען טנןכל מיר האכין טעג ״עטליכע פון והנה ?;א ,’ר

בית נײ׳׳י



 אונזעךע פון קנעכט קיין שלאגין ניט זאלין מיר אז שבועה האךןע
 אונ • גיטראיפין’ אימ האט וואס םבה אנךעךע אײן איבער גןנעכט

 גיװעזין מעיז םאל צוױיא אונ מאל אײן ניט ערישויין האט טאג הײנטיגין
 ארײן גרוב אין אים האבין אונ גיפתבט מיר האבין װעךטר דיא םיט

 ניםט יאויןז העלפט ךאם אבער שךעכןין ךר זיןי זאל ?נר כךי בײואךפין
 עצה אײן טיר האבין ךרום וועךטר ךי אויןי גרוב ךער פון שךײט ערי

 אזיו איויןז א״ןז בײא וועט ער ווען אינ קיויפין פאר צוא אים גיהאילטין
 וואךפין אוועק שגעון ךעם גיוױם װעט עזלאגין אים איר וועט שרייען
 אינ זאגין ניט אײןי וועךטר ךיא וועט ער אז גיוויס ווײס אץז אבער

 גאנצער ךער אין גיפינען צי גיט נןגעכט אײן אזו איז שגעיון ךעם חוץ
 :גאט פון װאונדער אײן איז עם יזאגין מד;נים ךיא מדינים : וועלט
 כןײן גאר איז עס זאגט מדינים ךיא פון עלםטר ךער אומי שבהש הגרול

 גיהעךט אונ גיזעהק זאכין זעלכע פיל שױן האב איןז ניט װאונדער
 אײן זיןז ךעט אוג נדול חכם א״ן איז ער וואם אמענטש זיןד טרעפט עם

 אלײן • שגעון ךער אים פעלט נאןז ךער אינ צײט אײן יביז אשגעון
 דאם כוכבים חוזי זייא חפט מען וואס חבמים ךי פון גיהעךט איןד האב

 צייטין צו זיןז טךעפט עם צײלין ךער זײא זעהער שטעךין אײן הײםט
 הויןז גאגץ זײאיקומן וויא אונ ;גךד ךער פון וואלקינס איױף גײען ?נס

 זײ פון וועךט עם אונ אנאנךר טיט זיןז זײא יקניפין הימל ךעם אינטער
 אײן וויא אויגין אומךע אין איוים זיןז וױיזט ג׳טטאלט לױטר קלאר אײן

 שטרײןד לאנגר אײן אים בײ וועךט צײטין צי אונ’ שטערין לויטערער
 זעלבעךט זיןז פון גײט פאר אונ הימל אונטעךן צײט אלאנגע שטײט ̂ער
 ז.אכין פיל האנלין פאר איז אזו קאמיט אים רופין שטערןיזעהער ךיא אונ

 המרינים :עגךעךט פר זעלבםט זיןז פון זײ וועךן נאטור ךעם מחטת וואס
 חנלים ויקחו הלכו האחים ;נאר אים װײזט ער איז װאו זאגין מךינים ךיא

 םץ ױםף ציהען אוים שטריק מיט גרוב צום גײ>גן בךידער ךיא להוציאו
 ױסף צוא זאנט יהודה אונ שטריק די ארײן אים ווארפין אונ גרוב ךער
 שמח ױסף :נעמן אחף ךיף וועלין םיר ארעם דײן אוניטר שטךיק די נעם
 וואם בךיךר אײןז איךךאגק זאגט אונ ז_ייער זיןז פךייט ױאמיייוסף מאד
 גיוועזין ברוגז טיר יף1א זײט איר גיוועזן םרחם מיר איבר זיןד האט איר

 אונ זײנן בךיךר װאם איןז ווײם הײנט וױילע גןלײנע איין אויף נאר אבר
פאר צײלין ךער ניט וועל איך אז הוא ברוןז גאט בײא אײןז שווער איןז
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ת 18 ל ו ד ף ג ס ױ
 פאטער טיין

 נז אונ שטיל
 י אונ שטײען

 :פאטר מיײן
 וױפף : פאטר

 ז אז גיטײנט
 פיךן ז_ײא אז

 איןזזאי גרוב
 כ אז גאט בײ

 צ ק־ױפן פאר
 גישריען װײ

 איןז אײדערי
 ווינש װארום
 ד וועט ךינען

 אײב זײן ניט
 אז ךיאצײט

 ־אפילו ל״זין
т Т 1 * тהרטו האבין
 שילךי אלײן

 אײןגרוישע
 לעבין וועט
 נ אז םיר אױ

 פ:ינ פאטריש
 אי אז אײןז

 л װיא אזו
 קאנשפז

 לפ ויביאוהו
א

 איו צו מךיני
I » • тגיהערו דאס
 נ,! אײן פאר

איו צולאכין



I אונזעךע פון 
 אינ י• יטראפין
 גיוועזין למעיז

 ארײן גרוב אין
 גיםט אויןז פט

 עצה איין מיר
 אזיו איויןז אײןז

 וואךפין אוועק
 אונ זאגין ניט

 גאנצער ךער ;
 :גאט פון ;ער

 כ־וײן גאר איז ם
 גיהעךט אוג נן
 אײן זיןז ךעט נ

 אלײן • עזגעיון
 דאם כוכבים ווזי

 , צייטין צו זיך ו
 הייןז־ גאנץ ומן

с זײ פון וועךט 
 איין וויא איויגין

 שטרייןז לאגגר
 זעלפעךט זיןז ן

 ז_אכין פיל ;נדין
 המױינים :דערט

דונלים ויקחו ולכו

 פין ױםף ציהען
 ױםף צוא זאגט

 שמת ױסןז ן עמן

 וואס בריךר יןז
 גיװעזין ברוגז ־

 אונ זיינן בףךר
פאר ־ערצײלין

 עווײגין בךיךר ךי מחרישים האח־ם ;גי׳טעהן איז ךא װאס פאטער מיין
 םךיגים ךיא װאו וועג צים אים פיךין אונ אחף אים געימן אונ שטילי

 צוא מיןז פץ־ט בעםר טיןד איר פיךט הין װאו זאגט ױסף אונ ׳טמײען
 אוגזר פאר קומען ניט מער ין1ש ווע&ט דו נײן זאגט יהוךה :פאטר מײן

 האב איןז מיר אויף גישריען ווײ איוי ישרײט יוםף יייפףימצעק : פאטר
 זעהאיןז היינט אבער פיךין פאטר טײן צו מיר ווילין זײא אז גימײנט

 אין לאזין גיזאלט מיןז איר בעםרהאט יט1ט צום מיןי פיךן זײא אז
ר ׳טװער אייןז אגטזז יהודה :שטאךבן ךאךטיןזעלבשט איןזזאל גרוב  ף

 איין.קנעכט פר ךיןז װעלן םיר נאר טייטן ךיןזיניט װעלן מיר אז גאט בײ
 זאו.ט ױםףי :וועג דעם אויף ׳טטימנן װאם מךעים ךיא צו קײפן פאר
 ליבליןד גאר טױט דעם מיר ווינש איןז ילײבי מיין יף1א ױשריןגן וויי

 זאגט יהיךה :הענט פרעמרע אין שב;ה דער אין גײן זאל איןז אײךערי
 גיטריײ הערין ךיין װעשיט п אז בתךר טויט ךעם ךיר ווינשטו װארום

ר װעטךי  װעשיט דוא אז ךיר שווער איןז אונ זײןי בווךאיגוט ךינק
 קומן װעט עםי אז אלט יטוין איז פאטר אונזר קנעכט;לןיײן אײביג זײן ניט
 אויש ךיף־ טיר וועלין שטארבין אפ װעט פאטער אונזער אז צײט ךיא

 מיר זאלשטוװישן געלט אגוזמא קאםטיןז אונז װעט עש;אפילו לײזין
 ביםט נארדוא גיטאן װאסמירהאבין לערימעשה איױף הרטה האפין
 גימאכט ךיר האשטו חלוםוית אונ ךכילות דײנע איבער שילךיג אלײן
 פאטר אונזר זמן כל' ווישין זאלשט• ךאם אונז בײא שנאה גריוי^ע אײן

 ווײא זאגט ױםף :ברײנגען אהיים ניט ךיך מיר כ־ןענען לעכין וועטי
 טײן פון שײנקײט דאם טאג מיטין אין אונטער גײט זון מײן אז םיר איז

 ׳טװער איןז מץז לאזט בךיךר זעהן גיט מער שויין איןז װעל פנים פאטרש
 ;הוךהיזאגט :צײלין ךער גיט גאר פאטר טײן וועלפאר איןז’אז אײןז

 1אז זר,ערי] אום צוךיק ניט זיך וועט טאג נעכטיגר ךער וויא אזו
 : ניט ךער גאר ךײד אונ קומען אהײם מער ניטי כןאנ׳טטי

 זאגןךאם אונ מדעים ךיא פאר אים ברײננן ז_ײא המױינים ילפגי ויביאוהו
 ךער;נלשטר זאגט ווײגט ױםף בוכה ױםף : ךןנעכט איזדער

ק וױינן ניט איןז זאל וויא װםף זאגט װײנעזטו וואם אים צו טךיני ד  אין
 בחךר איין קויפין פר זאלן ברידר אײגענע אז גיווארן גיהעךט ךאס
 אן הײבין ניםזטךי דיא שחיק פיהם טלאו המד־גים : כןנעכט איין פאר

 גיץ זאגט םף1י :בךיךר ךײנע אויןז זײנן טיר סף1י צי זאגן אינ צילאנין
י איר י בית ױסף( !גרולח
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 מײנעבךידר זײנן ךי ניסט.אבר גאר אײןז קאןזאיך פרעמדע זײט איר
 אײן פון נאר זאגשטו וואתם זאגט טךיגי ךר המדעי ;פאטרי אײן פון

 זאגין איץ זאל װאס זאגט סף1י טוטר.: ניטפין״אײן פארוואס פאטר
ק זאל הלואי ליגן  “*ל איש תמהים והטױינים : אםת ךעם גלויבין מיר ט
 איז עם אנךערן צום אײגער זאגן אונ זיןז װאונךעךן מךינים ךיא רעהו

 : מענטש־ין אלע וויא נןלוג אזו רעט װיא.ער װאונךר גאטשי
 ווילט װאם יהודה צוא זאגט םדיני ?נלשטר ךער ליהװ־ה יאומר הטדיני

 שלן האבין חכמים אוגזךע זאגט_ימדה’דעםקגעכט פאר איר
 ךר *טקליםזאגט ךרײסיג קומט אײןיקנעכט פאר אז גיזעצט אויס לאנג

Ьםךיניױא у פעלר _קײן ניט זיןד האטיאין אזךער/קנעכט רעכט איז 
 אײוי פאר װאש װײש װער שגעון אײן זיןז אין האט כןנעכט ךער אבר

צװאנצע אים פאר ווילט איר ווען מאךגין װעטיהאבין שגעון.ער
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צײט ניט האבין טיר װאהם נעמט שקלים
 אפ צײלין מדינים ךיא איג געלט ךאם פאר אים זאגטינעפט יהודה

 גײען אונ זיןז םיט ױסף נעטן אוג זײא צוא ׳םקלים צװאנציג
 פאלגט העךין ליכע מײנע צוא העךט זאגט ױםף : אוועק אים מיט
 פיל טיר פאר געבין איץז וועט פיאטר טײן צוא מיף פיךט םץז

ו גוער שכהש הגדול :ליב עריזײ מיןז האט ער וואהם גאלד  ךער נ
 זײן נאןז װעשטו לאנג וויא זאגט אונ אים יף1א אן שךײט עליעטר
בווךאי דיך םיו־ װעלין פון ךער רײךין גאןז וועשט חא אונ מ׳טוגע

: שווײגין שיױן וועל איך זאגט ױםף : שלאגין
 נאהענט זײאגיקימן ז_ײנן פךיא מאךגן גיקומן איז עש וויא ממחרת ױהי

 פאס״ען צי אךט גוט אײן איז ךא מךינים ךיא זאגין _קבר ךחלם צו
 ױםף אז גיהײסין האבן אונ רילנן אפ גישטעלט זיןז האבן קעטלךאונ ךי

 אויףךער הען אפ גילײגט זיןז זײאיהאבין אינ ךי.יקעטל־ היטין זאל
אט ^רד  ױםף :שלאף האךטין איין גישײקט אן זײא א־ויף האט אונ;
 מיר,עפעש זיא װעט טאטר _קכר מיטערש מײן איויף נײן וועל אי־ זאגט

 על ױפל ױבא :צךנ־ןניות גריוישע אײן גיװעזין איז זיא װארום העלפין

 ךיר צוא אינזאגטפךיד איר״קכר אויף פאלט אונ קוטט ;נרױאמי קכרה
 קימט ױסף זון ין’דיזגיטראגין מיןז האשט דוא װאס טוטר ליפע מיין

 זין דײן אז בשורהזאגין אײן טירךיר דײן אין אן קלאפטיאונ צודיר
דער קנעכט אײן פר שררות גרוישיע צוא גווארען קיויפט פר איז ױםף

אל ם

 װ זיךנאר םאן
 הײשעטרעךין

 גא־ אין האבן
 ? גיהפיך אים
 טישי אים מיט
 אי נןגעכט אײן

 האשפ װאחם
א  מג האשט ח
 פאטיר ךיין פון

 נ ליבע זעהען
 אי פאטר טײן

 חכ אוג תוךה
 אײן םיר איױף

ע ן י ל מוטר ל
ג טאטרװעט

 ה״לי טײן צ־ן
 ב איןז ךינשט

 ה׳טם פר װײן
 װעי ג״יווײן;גר
 לא שוועםטר

!

 ק״ אליי והנה
 ךעם״קנ

 ךעם פ'ן שוין
 פ*\ איז האןץ

 האב יאיןי אז
 דן אז ;ױועזין

 רוע מלך אײן
 װעל! הליומות
 אוג יםורים
 טי אן געם

המדי מן אתד



 מײנעברידר
 איץ פון גאר

זאגין איך אל
 אל איש תמהים
 איז עס ,נךעךן

 : ננט׳טין
 ווילט וואס’ ׳ה
 ין1ש האנין ׳ם
 ךר זאגט קליםז

 פעלר .״יט.קײן
 אײן פאר ואש
צװאנציג !ים

•  :  “  х

: !

 אפ צײלין :ים
 גייען אוג זיןז

 פאלגט העךין
 פיל טיר פאר
 דער בי גוער
 זײן נאןז טטו

בווךאי ךיןז ד
4יי

 נאהענט יקרמן
 פאסען צי ?ךט

 ױםף אז הײסין
ק  איויףךער ה

 ױםף :שלאף ן
 מיר.עפעש זיא

 על ויפל ױבא ;
 ךיר צוא פךיד

 קיםט ייוםף זון
 זין דײן אז >גין
 דער קנעכט ײן

מאל

 ךײנע טיט רחטים *שערי ךי אין גיקלאפט האשטו• לאנג ווי זיןדנאר םאן
 צו איין.קינד גיבעטין איויש האשט חא ביז איגיתפלות טרערין הײשע
 האשטו זון טײערן׳אײן זון איין גגעבין ךיר ב״היהאט גאט און האבן

 תטיד זיןז האשט א־נ גיהאלטן אים האשטו שוים ךײן אין גירופיך אים
 איז ער טרחה ךיין גילײגט אן איז הײנט אונ גװען טישתעשע אים מיט
 באךװעס טאג גאנצן ךעם גײט ער נןעטלןד צעהן אוניפיךט נןנעכט אײן

 טײןפרומעיטיטר טוטרךחל גװעזן ע׳ולטות מך׳ניש 1אז האשטו וואחם
 גי־ראטט אויש זײ ט1האע אינ בילרר ךי אין גיװעזן ממאם האשט דוא
 העךן מײן בײא טאל אלע זײא איןד טוז הײנט אינ לבן פאטר ד־יין פון

 בײא גילאןט איבער מיןז האשט דוא טוטר פרוטע מוטר ליבע זעהק
 םער מיר טיט האט גיהאט.>נר ליפ זייער מיןז האט אינ;נר פאטר מײן

 זײא האבין דחם ברידר מײנע מיט וױא גילעךינט חכמה אונ הוךה
 כןנעכט אײן פר פרקיויפט מיר האבן און גיװאךפין שינאה אײן אויףמיר

 ךהטים שערי ךיא’ אין אן נןלאפ אונ וועק ךערי אוג לויף מוטר ליבע
 קומן’ װידר זאל״ איןד אז זיןז פאךטען םירךער איבר גאט טאטרװעט

 גאטש צוא וועג גוטין ךעם רוייזין טיר זאל פאטר.ער הײליגן טײן צו
 אונ ׳שרײא מיר אן געסין גיטפר מוטרטוא ליבע ךיןד בעט אי־ ךינשט

 אונךײן גיבעט ךיין הערין איוים גיװיס וועט השם;תברןז.ער פר וויין
 ךײן מיט גטאן האםט דוא וואס גינאד ךאם גיךײנקען וועט עריגױוײן

 מיף װעט אונ בךידער מײנע פון ךיאמוטר דאסיאיז 'לאה ישװעםטר
: םלה אמן צרות טייגע אלע פון לײזין איוים

 פון קיול אײן ?נר העךט ךעם״קבר איויף ליגט ױםף וויא קיל אלױ והנה
 איןזהאב אז װישן זײא ליבקינד טײן ךעםלשין מיט ךעש.קבר

 מײן אונ גױואושט פךיער ךיר מיט זיךד טוט װאש^עס ךעם פ־ן *טוין
 זײאװישין אוינ אונגישרײ דײןגיוױין רועגין ביטעךט פאר איז האךץ

 מבשר טיר האט אונ הימל ךעם פון ל1 ק יאיין גהערט האב יאיןז אז
 טצך;ם אין װעשט דוא ־אונ האבין גדולה גרויש װעשט דו אז ;ױועזין

 ךײנע אינ מקין ךיר צוא זיןד װעלין בךידר ךיײנע אונ װערין מלך אײן
א נאר װערין מקױם גיװיש אלע װעלן הלומות  ךי לײךן פר;ער טוזט ח
 דרומ װעשיטןגרוישגתלההאבין ךיאצריתאונדערנאןז אונ ישוךים
 נאמןי: גאטש מיט גײא אינ ׳שטךאף גאטש קינר ליב טײן אן נעם

יף1א זיןז האט מדעים די פון אײנער בכיתי לקיל הקיץ המדינים מן אחד
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 ווי .זעהט אינ ױסף פון גױוײן דאם וועגין שלאף זײן פון גיחאפט
 ךיא יף1א ער וועקט טוטער הפט אונ שטײן לעביןיאײן ױםףשטײט

 גילױבט אלע זײא ןאגין אזו שרײט ער וויא אלע זעהן זײא איבעךיגע
 אונו האט גאט ווי זעהט ךעכט איז טוט ̂ער וואש הוא בתןי גאט איז

 אויםלאכיןםירהאבין אונז װעט גאנצעװעלט די גימאכט צוםנאךין
 גאר איז עריאז מיר זעהן הײנט שגעיון איין נאר היאט ער״אז גיטײנט
 רופין ער וועט מאךגין אונ פוטר שטײן אײן צו ער רופט היינט מי׳טוגע

 אןגי׳טךען אים האביןאױף טךינים די אונ בי ויגעײ פאטר: האלץ אײן צו
 מצךים גלײף_קיין אים פיךין זײ ארנ פןעטילעןד ךי צו גײטגלײןז ערז אינ

 :הטבחים פרעו־וישיר םךים טי_פר1פ קויפטיצו פאר אים האבין אע
 צוא קומט אונ ךינסט זײן פון צוריק קוםט ךאובןי הבוי אל שב ראובן

 ךיא צו זאגט ער גחב אין ךא ניט איז ױםף זעהט ער גרוב ךער
:פאטער טײן צוא קוטן איןל׳ קאןזװיא ךא גיט אױ ױפף פךיךר

 קייפט איםיפר האבין אטתטיר ךירזאגיןךעם טירוועלין זאגט יהודה
: מצרים _קײן גיפיךט אים האבין זײ אונ טךעים ךיא צוא

םי ראובן ויםפוק א ױ ױי  זא־ט אונ הענט זײנע איויף נןלאפט’ ראובן גפ
 קאנעןז מיר וועלין װיא אײןז אױף אונ טיר אויף גיישױען ווײ

 ■ אײן האבין כ־אנקטיר װיא פאטער אונזער פון יצער ךעם זעהן צו
 פאטר אונזר פר זאגין צו שטעךין קופערנעם איין אונ פנים שײטין פר
 יטויט ךעם טאג הײנטיגין מיר ווינ׳ט אייןז גיןעהען ניט אים האבין מיר
 בגראבין צו זיך גיהעךן מיר טעג אונ יאךן אונזעךע יף1א גישרמנן װײ

 איר האט ׳טלעכט ז״ער ״בךיךר בךיךר מ^נשה אײן אזי טאן צו אײךר
 בתךער שרײםצו וואש אלע/אגין בךיךער ךיא כולם האחיס ;גיטאן
 אים װאךפין גהײש־ן האםט דוא ׳טולךיג זעלבםט ביטט דוא אונז א־ויף

 אש אים גיד.ײשי'ן וואלסט דואי אז ךיןז'גיפאלגט מיר האבין גתב אין
:גיפאלגט גיװיס ךיןז מיר וואלטין פאטר אונזער צו פיךין

אי װאס זאגט ראובן  איר אז גיזעהן האב איןי טאן גיזאלט ךען אי־ ה
 גהאט איןז״כוךא האב בעם איןגךעשטין אים אלעאויף זײט

 כעם דעם וועלין'שטילען װעל איןד װאם ניט־טײטין אים זאלט איר
 אין איןזיאיםגיהײשין ךרוםהאכ זײן טהגכו־ מער כעם ךער זיןז וועט
 אש אים זאל איך גױוען איז טהשבה מײן אבער וואךפין אךײן נרוב

:פאטער צום נןיךין
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 מצךים י^קײן
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 צוא קיטט ינ1

 ךיא צו זאגט
 :פאטער ײן

 קויפט פר :ים
 :זצרים

זא־ט אונ פז
V \מיר,קאנע 

' איץ האבין
־אונ־רפאג-ר

טויט יעם נ>
?גראבין צי >״

ר י א ט א ה ט כ

 ברוךער ים־׳י
 אים ייאךפץ

 'י^יןאיםאפ
* :!לגש
איר אי יעהן

 גהאט מוךא
 כעס ךעם ען

 אין ניהײעזין
אפ אים אל

 אויגין זײנע פון אונ אביםל ׳טווײגט ער רמעה ױרדות ועינױ מעט מחריש
 גיטאן איר האט עלעבט זימנר בךידר זאגט אונ טךעךין רינען

עצה היינט  פראונזר טיריזאגין תיײץ״װעלין איין וואםפר גיטאיין'
 מיר או ל1װא ווײם ̂ער יבפךט זײן חועד ניט א־ל זאל ער אז פאטר
 תיתץ איין ׳טױן האגין מיר זאגט שמעין :גיהאט פיינד אים האבין

 בלוט זײן װאם ציכןעלע איין שעכטין וועלין מיר פאטער אונזער פאר
 ךאם טונקען אײן וועלין אונ מענטלטי] אײן פון גליט צום גלייןז איז

 שטעכין צוא עם וועלין מיר ןלוטיאינ דעם אין העטךיל זיידענע
 גיגעםין אויף אים האט היהרעה אײן זאגין מיר וועלין

 זײא'טונקין אונ צי^עלע אײן ׳טעכטין זײא אונ יגל׳ עזים שעיר ױשחטו
• העםדיל ךאס עטעכין צוא אונ בלוט אין העמדיל דאס אײן

 זײא פאטר צום בךיךר אלע מיט גײט אונ העמךיל ךאם געטט יהוךה
 ויאמי :פגים טרויעריג איין מיט פאטער צום העמךיל ױאס בךיינגין

 העטךיל ךאס יב1א קעןז דר גיפונען מיר האבין ךאס ןהוךה זאגט ‘יהודה
 ווײא עךעקןענס ךער ^רויס טיט זאגט יעקנ :נײן ךײןיזון״אךר פון איז
 מיר זאנט יהידר■ ;גיפונען’ דאם איר האט װאו בךאןז טײן אויף מיר

םט 1איןךעםוועגפוןשכםאז האיניןדאםגיפונעןאיןוואלד עה חז  ווי
 כלוט פיל גיזעהען אךט ךעם אויף האבין מיר בלוט אין גישטיךט אײן
 גאנגקימיר צו וואךין איז האךץ אעזר ^ךאקין דר זײער האביןיזיןז טיר

 אךר פלייש עפעם גיפינען מיר וועלין טאטער גיזוכט ךארטין האבין
ט אבער האבין מיר בײנער :גיפונען גי

 ךאס איז ךאס ווײא הײד*אױ שטילער זאגט י_עקב בנתת יעקב
 ױקיע ;געעםין איויף אים עההאטזך חיה א״ן זון טײן פון העמךיל

 זײנע ךײםט צו-א ראמר.י_עקב נהי קול וישא נמתנױ שק ױשם שמלותױ יעקנ
 איין ׳טךײט אוג לענךין זײנע אויף זאק אײן אן טוט אונ גןלײךער

 בעסר זון מײן ױםף מײן«ן ױםף אגטיז אונ װײנט אונ גי^ךײ יאמעךליןז
 _קלאגרזײ ךי טיר טײן.קינדיריפט יוםף ךיר פאר גי׳שטארבין איןל וואלט
 וואלט בעסר שויןיךאםילעבין טיר טויג וואס אונז אויף קלאגין זאלין

 מײן אז טךײםטין טיןז־ איף קאןז וויא טראגין צום.קכר ין1׳ט מיןז מען
 מײן אונ האב טײן שוין טיר ט'ויג וואס גיװאךין גיךיסן אוים איז האךץ
 דיא צו גיוואךין גיוואךפין איז נ,אפ מיין פון א־ויג ךעכטע דאם אז גוטם
ז״ער טיט צויגין דר ריר ך,אב איןי זון טײן ייוסף פוןדעםיפעלד חיות
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 הײגט אבר לײב זיס דײן פון זעטין מיןז זאל איןי אז פךי טרעךי[ פיל
 בין איןז פעלר ךעם פון חיות עןײטע פר ךי גחעט פון ךר זיןד האבין
 איןז זוין מײן ױםף ♦ גישילןט אלײן ךיר האב איןי װאם שולדיג אלײן
 אנר עלטר ךר אויף שפײזין טיף וועסט п אז הלום אין גיזעהן האב

ד ךיעם פין ת1חי ךי גישפײזט זיןד האבין הײנט  גישךמגן ווײ אוי פק׳
 פאר וועלט גאנצער ךער אויף גיװאךין שפךײט פאר איז הימל ךער
 נןיגךם מײן גװוארין גאסין פאר ניצעלט דײן אין איז וויא גיצעלט איין

 ךיינע שפךײטשט פאר דוא זון ךיא איויף גישךיען װײא או־יןז בלוט
 פליגלען ךײנע אונטר ןיןז גיפינט װיא װעלט גאגצר דר או־יף פליגלען

 האישטו וױא ערדיןןךר • םענטשין פהטע פון בלוט שולדיגע אום
 מײן • ױסף זון טיין פון בלוט ךאם שליננען צי אײן טיויל ך״ן גיעפינט
 זיך בוכןין לבנה ךיא אוג זון דיא אז גיהלטת ךיר האט עם קייוםף

 ךײן איויף יכטזל איר לײכטין גימא:ט זון ךי האט הײנט אבר ךיר צו
 וואס בלוט איבעריגע דאס שטעילצין צו• גימאבט האט אוג בטךיבוננ

 איר.קעלט טיט האט לבנה ךי אונ גילענןט איויס ניט האבין חייות ךיי
 טײנע פון גאט יאינ גאט מײן גאט נאר בלוט ךאם גליװעךט פאר

 עךד די אונ לבנה ךי אונ זרן ךיא א־נ הימל ךי אז װייס איןז ע^טעךין
 איןז גאר גיזעץ לייןי האלטין מוזין ז_ײא האנט ךײן אין אלע זײגען
 איןז בין ךחם מעשים שלעכטע מײנע טיט גײוען רם1ג ךאס האי

: גיךעכט ביםט גאט חא אבער גיװאיין גישטראפט
םוגי׳ לנחמו בניתױ וכל בנױ כל ויקוש  זין זײנע גישטאנן אויף זײנען ;נ

 טרײםטין.ער ניט זיןי וויל ער אים טרײסטין צוא טעכטר אונ
 :ניהנםאךיין אין טרױעךיג V מײן װעגין פוןי קומען װעל איןז זאגט
 בליײבט אונ ;נךד ךער צוא יעקיב פאלט .ץר כאין וידום לארץ ויפול

:זײן/קאפ הײבטיאויף אינ יהוךה קימט שטײן אײן װיא שטיל
 ךחל רחל שךײט אונ קיול זײן יף1א הײבט י.עקב אונ ױצעק קולו .וישא

 גיךיגט־פ־ל פאריךיר איןל האכ יאר פעךצעהן הב;ת ענןרת מײן
 טײן האט כיז;נר גאט פאר פאר/אסין איך האב טרעךין אונ גיווײן
 בײ איז ער זון טײעךין אײן גיגעבין טיר האט אונ גינוטען אן תפלה

 אע תורה גילערי־נט' אים טיט האב איןז רעכטע'איוינ דאם גיווען מיר
 בץ הײנט היישר בךרןל גיווען טךךיף אים האב אויג חכמה אונ טצות
גיזעטיגט האבין/יך בלוט אונ פלײש כשרה זײן מיט אז מכש׳ר ךיר איןז

*г ף ס ױ ת ל ו ד נ
 ח ווילדע ךיא

אן ל ןיבן בני נ

א  ט צו

 שט: װעל איןז
לעי; פאר װיל

V -  .

 מ הורד ןיוםף

 ױארין
 גיקויפט אים

 זליכו גיהײםין
 איר מיט זא״ל
 זא רײךין צוא
בארגי פר דיר • -5 1*

 ה ױםף • חדר
 : אויף זליכה

 דם יף1א ךיגו
 בײ אלזז איך

 אײןזבךינען
 איבע זאלםט
 האב חכטים

 ד אונ אמת
זאכי] דרײא

т
Т

 יינ וישתחוה
אי

ו שטײט עם ~ : г

 ותאמו וישב

 גיזעד
 ענד פר אונ
 יװי פאר ניט
ציײ דר ךיןז



 הייגט אבר ב
 בין איןז *עלד

 איןז זון טײן :
 אבר עלטר *ר

 גישרי^ן וויי' ־
 פאר וועלט יר

 קיגדש ־יןמײן
 ךײנע ־ײטשט

 פליגלען ךיינע
 האשטו װיא

 טײן • ייוםף זון
 זיןד בוכןין :נדי■
 ךײן איויף יכט
 וואם בלוט נע
 נןעלט איר יט
 טײנע פין אט
 עךד די אונ ה

 איןז גאר ןעץ
 איןז בין ־הם
:עכט
 זין זײנע זאנן

 ער טךײםטין
 ::יהנם׳אריין

 בלײבט אונ
 :קאפז זיין ייף

 ךסל רהל ײט
 גיךינט־פיל ׳ר

 ביי איז ער ׳] טײן האט /נר
 אינ תיוךה :ט
 בק הײגט ;ר

גיזעטיגט זיןז

י װילדע ךיא  גיגעבין איז בלוט איבעךיגע ראס אונ וואלד רעס פון ות1ח
:פנןדון איין פאר עררז צואךער גיװאךין

ל ויבואן ױ וכל בנױ נ  מאל אגךעךע ךאם קימען קינז־ר ךיא לנחמי ננות
 ביז טךײםטין ניט מיןזי וועל איןז זאגט.י.עקב אים טךײפטין צױא

 איינער ווי אזו מרױעךיג מער מיןז גאןז מאכט איר שטאךבין ױעל איןי
 :אװעק אים פון גײען ךיא.קינךר שטרוי• מיט פײער לעשין פאר װיל

איז ױפף אונ הטבח־ם שר פרעה סריס פוטיפר ויקנהו נזצרימה הורר ןיןםף
 האט טיפר1פ אונ מצרים םוהךים.קײן ךי מיט גינידערט וואךין

 האט זיא װײב א״ןיױנגע גיהאט האט טיפר1פ אונ גיקיויפט אים
 יוםף אז השק האט זיא אונ אויגין אירע אױף הײגנט זיא זליכה גיהײםין

 עפעם ךיר מיט האב איןז ױםף הארץ םיין זאגט זיא ליגין איר מיט זאל
 מיט ראב איןז זאגט זליכה הערן• װעל איןד רײד ילסף זאגט רײךין צוא
 ביזונךעךין אײן אין אךײ| מיר כיט קום ךײךין צו זאכין באךגינע פר ךיר

 זיןז זעצט אךײן חךר אין איר נאף גײט םף1י אחרירי הולך ױפף • חדר
 זעץ ״ױפף צו זאגט אונ שטול אײן ש־טעלט אונ בעט איר אױף זליכה

 אז העךנטע ליבע טײנע שײן ניט איז עש ױםף;אגט ׳טטויל דם יף1א ךיגד
 בךאךף איןז כןנעבט אײער בין איןז וואתם זיצין אײןד בײא זאל איןז

 דוא אז אן שטײט ךיר האךץ טײן צו הער זאגט זליכה • בדינען אײןז
 אינזךע װארום קנעכט אײן ניט אבר הער אײן זיין אונז איבער זאלםט
 ךער’ װעלט ךער אויף גיװעלטיגן זאנין ךךײא גיזאגט האבין חכטיים

 אלע זיןז גיפ־נען ךיר אין אונ ױישר ךער אונ ש׳כל ךער אונ אמת
 ךער האב ז-־ין גאר גיװעזין מוםר ךיר מאן מײן האט ךתם זאכין דרײא

:נאר אײן גױויס איז דער ןןנעכט ךיר רופט װאס
 ;אגט אונ איר אנטקעגין ױסף זיןז בונ,ט ער אי־נ ויאטר מסף וישתחוה

 ךייד גוטע ךײנע פאר הארינטע ליבע מײן ךיר דאגק איןד
ר שטײט עס  איז ו־צ־ון ךײן ווען נאר כןנעכט ךיין זײן זאל איך אן מי

:;עצין זיך איןל וועל זעזצין זאל/יןז איך אז
 האפטו אים צוא זאגט זיא אונ זיןז זעצט ייוםף אינ' אלױ .יתאמי ױשב

̂ערן  שלענט פנים מײן צײטיןיאיז עטליכע ״פוןי אז ך,ארץ טײן גיז
 ש־טײא פאר איף נאר גיזעהען האב איןד זאגט מסף • ענדערט פ_ר אוג
 איןי וועל האךץ ביטר טײן זאנט זליכה • אזז איז ךאם װאס פאר ניט
וועלין יבײדע ?ןיר אז םוד אײן גיװעי מגלה מיר האט גאט צײלין דר ךיןי
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 צרה אײן אין פאלין אךײן ויטלום חם מיר וועלין טראכטין ניט זיןז פר
 שיטיף מײן אקוטש אונ הויף איןמײן גישטאנק ביןיאיןז פךיא :עכטין

 אונ אים קומטיצוא גיזעלין זיין באתש או-ג טױער ךעם בײא שטײט’ «ן
 פךיד אויןז ענטפערטיאים אקיטט גיזעלין מײן ךיר צ־א פךיד זאנט
 וואס פנים שלעכטין אײן האםטו װאס פאר אקופט צוא בארום ןאגיט

 ביםט דוא אינ עושר גרױע!ער אײן איז פאטר ךײן זאךגין צוא האסטו
 איןז זאל וואם פאר איקומט זאגט • פאטר ךײן בייא יהיד בן איץ ךאןז
 האב זיין גאר האט פאטר מײן אז האבין ניט פנים שלעכט לןין ךען
 ייוסףאזאיןזבךאךףןןפעס נאטן זײן אונצוא צויזיץווײב גיגעבי| אפ
 ךײן פךײגד ליבר טײן צו הער בארום זאגט נעטין זײ בײא איף טייז

 קעדר איםיכןײן מיט האט מוטר עטיף אונרײן אלט ין1ש איז פאטר
 ךיא נעמען אךאפ וועסטו אפשטאךבין באלד װעט פאטר גיטידײ;

 גיװעלטיגען זעלבסט וועסט אונ םף1י פון אונ מוטר יטטיף ךײן פון לךוין
:עיטירית גאנצין ךעם אין

 װארום צײן אן פרויט טיר גיםט דוא אקומט זאגט אקומט ויאמר
 װאס זאגין גיהעךט 3ד,א איןז בארום זאגט זיין וועטידאס ווען

 דוא אזו רעםיעסין פון תענוג טער מען האט הונגעךיג איזמער טען
 :האגין הנאה טער וועםטי יתשה ךיא נעטן ׳טפעטר וועםט

 ךיא אז גיטךײסט מיך האםט חא זאגט אקומט אונ אקומט ויאטר
 טײן מיט טאן צו װאס ׳טויןיװיםן וועליאיןז קוטען וועט צײט

 אין זעה ױםף הארץ טײן בכן ױםף נאטן ךעם מיט או-נ מוטר ׳טטיף
 פון גירועךט האב איןז גאר שטײען טיר מ^מר שלעבטיןי אײן פר וואם
 אײן אים זאל איןז אז געבין זאל גאט אז גיזאגט האט ער אז מאן טײן

 דעם צו לעבן זײן פר גיגעבן ע׳טיחתאפ ז״ן גאר ער װאלט האבן קיגד
 פיךט ער װאם פר דער פיינד זימנר אקומט זון זײן האט וואתםער נןינד
 םיר גיפעלט ךרום אלט ז״ער טאן מײן איז כהייום שלעכטיןיװעג אין זיןד
א או  בארעמען ךר ב׳ה גאט זיןי וועט טאמר ליגין טייר בייא זאלםט ת

 קינד דאס אז טײנען טאן טײן װעט קינד אײן האבין מירװעלין אוג
 ךער אונ גןינד דעם געבין אפ ךאס^עישירות גאר ער װעט אים פין איז

:מאן איין פאר ךיןזנעמן איןז װעל ש־טאךבין װעט ער אז נאןז
ד אירע וועגין פין שראקין ךער וועךט ױסף‘ ייען לרבריה חרד ױסף ײ  י

װײש איןז זאגט אוג חכמה נרוים םיטי איר עגטפערט אונ
ע«י!

ױפף גדולת 2י
 לא פון שיױן

 א מירךאכט
 מיו זאלט איר

על װ  ח איןיי
 זײט אגךערע

 ז • גאט פאר
 טיןז האלשטי

 ברענפ פ״ער
 אזו צוא.אלע

 אזו ךיר א־ויף
 ט ךאם רײד

!זון ^'טיף
 ד ממחרת ויך,י

 וח לפנױ

 ל ארײן הויף
 א דואךץ מײן

 מי פיון ביסט
אי  טי איןד ה
 אבער ריען
 גיטךא האב
 אז זעה איןד
 גין איןי זײן

:‘ש אפ װעט
 װאשעו טיט
̂  טאן מי-זין

 г גוט גיוויס
т * ¥ у * :פארנ װעטן

 א ביםטו
)זאגט ױםת

 ג איין
אר שװערע ־ ז : ־ V ו

ױט



 צרה אײן אין
 שטיף מיין £ט

ם צי־א  אוג אי
 פךיד אויןז ם
 װאם פנים :ין
 ביסט דוא ;יג

 אי־ זאל יואש
 האב זיין :אר

 כךאךף;>פעם
ךײן כךײגד ״

קינלי ׳ם.קײן
 ךיא נעםען פ
I גיװעלטיגען

 װארום צײן
 װאש זאגין ׳ט

 ידוא אזו עסין
 :האבי׳ן

 ךיא אז ײסט
 טײן טיט זאן

 אין זעה ױםף
 פון גיהעךט :

 אײן אים זאל
 דעם צו לעבן
 פיךט ער ;ואס

 טיר גיפעלט ש
 בארעמען ךר
 קינד ראס אז

 ךער אונ קינד
טאן אײן

 ן רײד אירע :ין
в וױיש איןד 

1ע«י

יד ף ט ו י ת ל ו ר ג
 חכטה גרוישע אײן זײט העךינטע ט״ן איר אז לאנג פון שיױן
 אז שמו־עםין גימתט לאש אײןז מיט האט הער טײן אזי ךאכט מיר
 אבר אמינה ךער בײא בלייבין װעל איןז איויב פרובין טיר זאלט איר
 ךאם איש אשת אײן איר זײט טאל אײן טאן ניט ךאם יוועל אי,ז

 זינד גרוי&ע אײן איז דאם אינ ווײב הארינש טײן איר זײט אנדערע
 פרובין דיר וויל איך אז מײנשיט װעןיתא לאגט זליכה • גאט פאר

 אז פחבין ליר מען בדאךף וואחם חכמה נןײן פר ניט מץזי האלשטו
 וױםיגליך איז דאש פײער לעשט פאר וואשר אז אדער ברענט פימנר

 מץי אלע>נשװאונדערט ערליכקײטאיזוויםיגליןזצו ך־יין צוא.אלעאזו
 איןז אז שטײן פאר ניט זאלםטו ביסט דוא חכםיװי אײן 1אז ךיר איויף
 דעם פאר ט־רא האב איןי ווײל האךץ פיטער מייין מחמת דאס רייד

 :הךר איר ים1א אװעק גײט אונ נײן יוסף זאגט אקומט זון ישטיף
 ור״עמור היא גפ !1ות־ ותקם החצר אלי הנית מן ױםך. בלכת השבם ממחרת ןיהי

 אין הײז דעם פון גײט יוסף פריא מארגין קומט עש ותאמר לפנױ
 ױכף זאנט איג אים ^קעגין זיןי אינישטעלט זליכה לי קומט אךײן הויף
 דו או נעכטן לײךין ניט האךץ ביטר מיין מער שוין קאןזאיף דואךץ מײן

 ךציון טײן טאן גיוואלט ניט האשט אונ גיגאנגען אוועק מיר פין ב'םט
 אפ מיןז וועל איןז גימײנט האננ איןז בעט אין גילײגט מיןז איך האי
 אי־ מחמת נאכט אגאנצע שלאפען ױקאנט ניט האינ איןי אבער רוען
 ךיר טראכשטו וואס זײן ף1ם ךער אונז פון קאן׳ װאם גיטראכט האב
 אזו וועט אײביג אז מײנסט п גי־שטאק אזו אזיחאשלאפסט זעה איןד
 הער אזךער צײט ךי קימן גױןים וועט עס מיוךלעיאז ךיר בין איןז זײן

 ברויט עםין מוזין װעשטו יךישנען וועט אקיטט אונ אפ'׳שטאךבין וועט
 וועשט אונ ךןלייךער ריסענע צי אין גײן טיךן וועסט אינ װאשער טיט
 אגנז װעט פאלגן מיןז וועסט דוא אז אשער ארבעט יטװערע טאן' טוזין

 פאר װײי ךײן זײן איןז וועל נאך דער אונ ד־עריסוף זיין גוט גיווים
 גאט פר טוךא האסטו ניטא ךא איז מענטש זיך.קײן פארכשטו וועטן

 :אויגן אונזערע פאר זיין ניט גאטשיפאךכט לאז נאר ביםטויאיין
 ’א/׳ז אי״ 1י3 אן װגינט מײן פין וואחם טיר פון אפ טרעט זאגט ױשף

 טאן צוא מיר איז ליבער אונ מענטש פארכטינער ‘גאטש אײן
 בנוגינ־ זי־ לאזין אינ קלײדר ךיסעגע צי אין גײן צו אונ אךבט שווערע
װעל זינד טיט נשטה די פלעסין פר צו אײרער װאשיר אונ יט1 « - ץ ״ « т: • 1 •ז ן т • : •



ת ל ־ו י ף ג ם ו  י
 מענשינם ךעם גאר איז וואם ווארום הבא לעולם האבן טנוחה איןד_קײן

 גייט אונ חלום אײן אךר שטן איין װיא גאריאזו װעלט ךר אױף לעבן
 ייופף צו זליכהגיזאגט טאגהאט בײ םאךגן טחרתהױם • אוועק איר פין

 ךיר איןז בין עביךהין’אײ פר טיוךא דיהאסט איויב האךץ טיין צו הער
 ךי אונ ־,ן13 ךר?גלישטר איז ש־ הכק מתן בײ גיווען בין איןז אז טוךיע

 יךאז אײן אונ חכם אײן איז ער אז מעיר אים אויף איז וועלט גאנצע
 זײן מיט גיזאגט האטש־ מעשה ךיא ציילט ךער אים האביאיןד שטים

 אלטע נעטטיאײן ג־אן ױנגער אײן אז שלעכט זײער איז עםזטיויל הייליגע
 גאר איזךאם ווײב ױנגע אײן נעטט מאן אלטער אײן אז אבער װײב
 אשה אײן עביךהאז אייין האטשעעםאיז ךחם נישט װעג ךעכטר קײן
 דיןז האט ךרום זױוג אײן זײנען בײךע מיר אז גמיאלט איז זײן מזנה זאל

 אן הייבט ײםף ױאמר בשחוק ששתיו הרחיב ױסף : גבראכט גאטיאהער
 איז גיזאגט/ער הבהן טתן האט אזו זאגט אונ ילאכין צו שטאךק זייער
 װעט ער איז גױואושט פךיער האב איך נאר טאן פרוטר ךעכטר אײן
 • װיל םען וואם פמגלטטען געלט טיט הכל את יענה זאניןיהכסף אזו ךיר

 אפילינןײן גיגעבין איםניט איןזהאנג אז דיר שװער איןז זליכה זאגט
 * טיר זאג װערטר זײנע פךעגין צו אפ עפעם האםט п א־ויב נראשיין

עש יוםף  בךאכין צו האט ער אז זיןי ברימט ר13ג אײן אז שיין איז זאנט̂.
 האט ?גר זיןז ברימט אז;ער אבער מיוער אײן אךר גרוישגיבאײ אײ;

 דר יטפיין אײן פון וועבן דאם אךר פײגל אײן פון נעםט א״ן בךאנין צו
 קיגי־ איין ראבין ווילסט דו איויב ךיר זאג איןז אבר נאר אײן איזיגיװיש

 דיין גיװיש ורעלין זײ מיר פין שעגיךע פילבעסיךעאונ קךיגן צו אױ
 איך זאגין אמת ךעם ךיר װעל איןז האךץ מײן זאגט ליכה ;טאן ךצון
ר מיטזײ זיןז מוךא האב ב ה  װעל תלטאי_יעם זײנן זײ ווארום זיין צו מ
 בעט דרום טײןשטיףיזין פון עתער נאןד יקינד אײן האבין פוןיזײ איןז
 העךעטע מײן צוא הער זאגט ייוסף • טאן ךציון טײן זאלםטזאזדו איך

 אפילותא בפעל דײן פאלגי] צ־א מחױב אי״ןזבין כןנעכט ךיין איןיבין
עט ךעם פאר לײגין טיןז זאל איןי אזי הײשין זאלשט  א־נ עךדיךר אױף נ

באיך בין בעט צים גײן צו חזאלשטא־ויףטירטךעטיןארוף ױ ח  צו ט
 װאשר ךאם טרינקן װעל אונ ווא׳פין איןז וועל אויףךײנעפים פאלגין

 יה דעם פון זאטד ךי װיא פיל אזו ךײךין וועםט אפילו זאך ךי איר
וועךין פארט וועל איןז װארום זײן _על1פ ניט מיר בײ ךאם װעשטו

 כ ביוגד גירופן
 מיכ הער ךער״

 וויא װײב זײן
 :מיר פון אפ

 זא אונ צאךין
א איז קנעכט

ע הגי ב אד ױם ו

י ייען
ו1פ זאגט נטה

 אוו אןיױ ותאמר

 גײן גיט
 מעט מחרשת

 ליבר
 ךאםד היטען
 שלאפ נןאנען

 ךימ גיטךײער
ווײ דער בטה
הנמה• אל חלכו
 אונ במה דער

 ז נלאט ותבא
 חאפט

 מײןיגא ינײא
 ז װארום טאן

ךעם
י ױסף ויטהר

 א' בײ
 א אנטלאפען

 װאם שפחות
 קוג גישװינט

 זליכהג צחײ
I מײן ווארום



 מענ׳טיגם ךעם
 גייט אונ דולום

 ױםף צו יזאגט
г ךיר איןז בין 

 ךי אונ ־.ן1פ טר
с יךא אײן אונ 

 זײן מיט יזאגט
 אלטע ;מטיאײן

גאר דאם :יאיז
• т  Т

г אשה אײן אז 
 ך־יןז האט ךרום

 אן הויבט יוםף
איז ער גױאגט *у : Т •

 וועט ער אז וט
 • וויל מען ;ואם
 אפילי.קײן נבין
• טיר זאג רטר

т  у  :

 בךאכין צו האט
 האט ?גר זיןז ו'ט
 דר ישפין אײן ין

 כ/יגי־ איײן זאבין
 ךיין גיוויש ילין

 איף זאגין אמת
 װעל ;ילטאעעם

 בעט דרום זרן ף
 הערינטע מײן א

 דוא אפילו :פעל
 אונ ךר״עךד וויף

 צו מחיייב איןז ׳ן
 װאשר ךאס נכןן
 יס דעם פון וםד
װערין פארט \ל

 האט גוטש אוג האב זײן גאר נאר זעה האךין מײן נןעגין ב־וגד גירופן
 ביםט דוא ווײל ניט ךיןז נאר האנט מײן אין גיוועזין מוםר הער ךערי

 טרעט ךרום האךן מײן קעגן פאלשר אײן זײן איןז קאןי וןיא װייב זײן
 גרויש מיט אים פון אוועק גײט ןיא אף בחיי מאתו ותא־ ;מיר פון אפ

 טײן ווען ׳טטאנך שלעבטין מײן איויף מיר איז וױיא זא:ט אונ צאךין
 (אי נאקין זײן טאג אויף טאנ מיר ןיפגים.קעג מעיז אזו איז קנעכט

: קופער איז שטעךין אעזײן אײזין
 טאג דר גיקימן איז אז^עש * הגדיל חגם את לחוג אדטתמצףים ױם ובהגיע

 גרױשע ךי צו גיגאנגען אלע זײנן • װאר טאג פײער ךער ווען
 במה ךער צוא גײן וועלין מיר קום ווײב זיין צוא פיוטיפר זאגט פמה

 לןאן איןז פךײךין טיט אליין גײא אים צוא זאגט ותאםיאילייאונ;יא
 : װײא זײןןר םיר טיט כןאפ םײן פים מײנע אויף גײן גיט
 מײן זאגט אוג װײ״לע קלײנע אײן 'שוואגט זיא • ותאמי טעט מחרשת

 זאל אז;נר אים זאג הויף אין איז ױםף קנעכט ךײן מאן ליבר
 איף װעל טאמער ליגען בעט מײן אין װעל איף אוג הויז ךאם היטען
 מײן ייוםף צױא זאגט דעריהער לױסף אומר האתן :^לאפען רןאנען

 ךער פון קומען וועלין ביזמיר ךא אונזיץ ארײן גיטךײערךינערױיא
 ביתו בני וכל האדון ;מאכין ךעכט צו חשבוגות וױילרןאנסטי דער במה
 צו גיגאנגען זיינען גיזיגד היױז גאנצין מיטיךעם הער ךר הבמה• אל חלפו
 :רעכינען זיןז זעצט אוג טאביל שרײב נעסטזײן יו־סף במהאוג ךער

 אינ הינטק פון מאחריװתאמריזליכהקומט בבגדו ותתפשהו בלאט ותבא
 איןד שװער הײנט זאגט אונ קלײךער זײנע בײא אן אים חאפט

א ביז ניט דיןז לאז איןז אז כמויש גאט מײן בײא  רצון םײן טוזט ת
 בײא האק איין יויא הענט טיינע איצונדיאין ביסט דוא וואתם טאן

:קאפזמײן פאליןיאויף זאלין זינו־ העקר־אלע דעם
ײדער דיא לאזט אוג אײלט ױפף בידדיאונ בגדו ויעווב ױסף וימהר  נןל

 איז ער אוי זעהט זיא װיא אונ גאם ךער אויף לויפט אונ איר בײ
 ךיא זיא ריפט בםה ךר פון גיקיםן זײנן טײךין ךינשט ךי אונ אנטלאפען

 • תפתה אע עלוקה • ערינה נעמען מיט_זײערע הײעזין _זײ וואס ׳טפחות
 זאגט ךךײ אלע קוטן זײ שלשתן ותבאנה • מיר צו אהער קומט גי׳טווינט

 שלאױן אאךר װעלין'מיר זײ רופאים ךי מיר רופט גישווינד זליכה זײ צו
צואזםיו־ אין איז בלוט ט״ן גאנגען צוא מיר הארץיאיז טײן װארום

ו ד וםף תל ג טו י



 ;העךינטע אונזער ךיר איז וואם פךעגין עזפתית די השפחות • שישט

 אײלט שךאקין ךר פלוצלונג מיןז האט בוגד טירךר וױיא זאגט ילינח
 ךיא גיפאלין שךעקינעש טליט דער טיר אויף איז עפ גי׳שװינד

 אונזער ױםף איז יךאש ןליכה זאגט פוגר ךער איז ווער זאגין שפהיות
 אוגדאיר אוים שפעטן צו גיבךאכט אים האט הער איגזר וואם ג־נעכט

 טײן איײף נעביןז בין איןז אינ בסה ךער צוא גיגאנגען אוועק זייט אלעי
 ךיר מיט וויל איןז זאגט בוגדאונ טירךער קוטטיצױא גילעגין גילעגר

 זיןז שיקט ;נם אים צוא זאג אונ זײער מיןד שךעק ךער איןד אוג ליגין
 ניין טיו־ צוא אבער זאגט ער שפעטין טיר יש1'א זאלסט דוא אז ניט
 זײט איר װיא אשה שײנע אײן אונ ױנגע אײן אזו באנק מיר טוט עם

 שװארץ איז'׳טױן פנים זײן וואם מאן אלטין אײן אזו האבין איר זאלט
 הער ליבער גישחמפין אײן שוין איז הו־יט זײן אינ טאפ אײן וויא
 װישיןךא ניט יועט אונ״קײנער זײן ל1װא בײךין אינז וועט צוא מיןז

 װיל אונ קלידעד זײנע יש1א ער טוט באלר 1אז אונ גיךעט ער האט
 צוא גיהובין אן זײער שךעכןעניס ךער גרויש פר איןז האב מירליגן בײ

 איבער האט אונ אנטלאפען איז אונ גיהאט מוךא אזו־האטער שךײען
 זאגין ׳טפחות ךי השפחות • שרעקינעם ךער קלײדערפאר זײנע גילאזט
 העריהאטאים אומער װאר פאר טאן ניט דאם ךען ער זאל װארום

 ךער איז ערי אז ערזמײנט אזו־ גוטש זיין מיט האגי זײן גאר טוםרגיװען
 י: װײב זיץ בישיט דוא אינ הער

 ךער אים פאר וועל איןז אז װײש איןז טאן איןי זאל וואם זאגט זליכה
עט ךחם גלויבין וועלין ניט גאר ער װעט ציילין  אז אײןז איןז נ

 ךער צוא גירעט אן פעמים אייןזיפםה האט אז.ער זאגיןז אויןז זאלט איר
 זאגין שפחות דיא השפחות • גלויבין אלעטן אונז ;נר װעט טאמר מעשה

 האט ױסף’ װאט צייט דער פון װארוים זאגין אזו גיוױש וועלין מיר
 גיליובט אךבעט שיוערע אונז אויף גיט מטשלה ךיא גיניטען אן

; םוף זיין גיקימען גיװיש איז עם גאט אונזער איז
 פוןךער קימט פוטיפר הער דער נמטתה שוכבת והיא הבמה םן בא האדון

א איר יף1א ליגט זליכה אינ במה עטזי  זיפצעט אונ קרעכצעט;ן
 היא קרעכצטו וואש אונ ליגשטו גאןז אונ״זאנט איר צוי קימט ער אוג

 װאם׳טװײגשטו װיךער עריזאגט עײ ויאמר שװײנט• זיא טעט מחרשת
גלעד פון רפױאות אלע י ךיר וועל איןי 'טיר זאג נןראנק ביםטו

לת ו ד ף ג ױם



:הערינטע גר
 איילט שךאקין ־

 ךיא ןשיגיפאלין
 אעזער ױםף יז
 אונז-איר איוים ן

 טײן איויף ;עגביןי
 ךיר מיט װיל ןי
 זיןז ^יכןט %ם ן
 זייט איר װיא ; נײן טיר צוא *

 עװאךץ שוין יז
 הער ליבער ןין

 דא ווישין ניט ן
 װיל אונ לידער

 איבער האט м צוא אןיגיהובין
 זאגין שפחות ךי

 אים העריהאט
דער איז ער אז

Г • V

 ךער אים פאר 1
 אז אייןז איןי :ט

 ךער צוא גיךעט
 זאגין יאשפחות

 האט יױםף ־אס
 גילובט ארינעט

: שוף
 פוןךער קוטט *

 זיפצעט אונ עט
 י־'א קרעבצטו ז

 שװײגשטו ץאש
גלעד פון *זת

 : געבין אפ ךיר פאר גאנצין אין האי מײן יועל איןד ברײגגען
 פיךין אזו םיר מיט זיןי דועט עס זאגין ךיר איןז זאל וואס זאגט וליכה

 אהארטין א־ויף תבואה גיזײט האט ער וואם נאר דעם מיט וויא
 איןדוואלט װאנט קופעךנער צואאײן גישאםין האט ;נר אדער שטײן

 פויטיפר גלױביןיזאגט גיט אבר מיר וועםט דוא נאר צײלט ךער ךיר
 איןז זליכה זאנט * האךץ רײדיטײן גלויבין ניט ךיר איך זאל וואחם

 צוא עדות בגלײבט ניט איז מענטש אײן חאט׳םע צײלין ךר ךיר וועל
 צײלין דער איןז וועלי מאן מײן ביםטי דוא נאר זיןז איויף ובפרט זאגין
 שטיק אײן אז טיגליןז ניט איז וויאיעס אזיו גיזאגט האבין חכטים ךיא

 זאל קנעכטי אײן אז מיגלי־ ניט איז 1אז לי־פטין דר אין פליען זאל בלײא
 גיווען מוםר האםט וואסידוא אן צײט ךער פון ־ מאן ערליכער אײן זײן
 ױין בין איןז איונ הער ךער איז ער אז ער ט־ינט ױסף צוא מטשלה ךיא

 צו גיזעד היויז דעם גאר מיט גיגאנגלן אוועק ביסט דו אז ווארום ווײב
 קומט;נר אזו היטן היויז דאם זאל ייוסף אז בפיוילין האםט ארג במה רער

 ױנגע שײנע אײן אז־ו באנק זײער טיר טוט עס זאגט אינ גײן צי מיר צי
 שטײא פאר איןד מאן אלטין אײן האבין איר זאלט זײט איר וויא אשה

 בחור ױנגען אײן האבין זאלט איר נןראנגןסײטװען אײער איז ךאם אז
 הער זאגט גיװען;אונ גיזונד גױוים איר וואלט טאן אײן פר איןז וויא אזיו
 גיװים בײדין אונז ליגיןיװעט אײןז בײ װעל איןז העריגטע ליבע טײן צי

 זײגע יס1א טוט'?גר תיפף • ער זאגט דא • שװײג איןז אונ זײן ל1װא
 ךינער טײן אים צוא איןז זאג ארײן בעט אין מיר צוא גײט אונ נןלײךר

 גרו־יםע אײן דאם איז איויןז הערין ךײן כןעגין טאן ךאם װ^קאנםטו ײםף
 הערינטע ךײן ךאןז בין איןז טיר פר שאנד גריויסע אײן אונ גאט פר זינד

 חאפט פאלין;נר קאפז טײן אויף זאל זינד אלע ױםף קנעכט דײן זאגט
 ליגען גוואלך מיט וויל ער דאם זעה איך װיא טיןז האלזט אונ אן מיןו

 האט אזו שרײ^ן צו גיהױבין אן איןז האב אזו בעט מיין אין מיר בײא
 זיינע גילאזין מיר בײא האט אונ אנטלאפין איז א־נ שראקין ךר זיןי ער

 זײא זײנען מײךין ךיגםט ךיא צו ׳םךי/ען צױא אן הײב איך קלײךר'אונ
 פר אן הײבט זיא אונ פרעגין זײא נןאנסט חא לויפין צי גיקרמען אלע
 וויא.^ש װײב אײן ךיר בײא אץייאנדעךם בין זאגט אונ ווײנען צו אים

 שוין אים קאןזאיך וואחם ייוכף לןנעכט ךײן טרײב פר זײן צוא גיהער
 ת אז אלא מאכין גישפעט אײן מיר פיון זאל כןנעכט מײן אז לײךין ױט

ט '׳ ױםףי( )גרולת מ ל א ך

לת ו ד ף ג ם טז ױ



 :לעפין טײן פון טויט ךער ליפר מיר איז ױסף קנעכט דײן מיט האלםט
 אינ א1י גלוייבט ער שוױיגט הער ךער מאטין ואינו כמאימי] מחריש האןץן

 דריםי פאר ניט העךין דעם זאל טפחה;נס ךי אפ זיןז רופט ניט
 גיגאנגען זײנעי טיר אז גיפרעגט ניט מיך האט טען רײדיאונ איןז וואם

 פיןךעם איזארויסגילאפין ױסף וויא פמההאביןמירגיזעהן פוןדער
 האט פלנמים פמה אונ גישךײא ךאס גיהעךט האפין טיר אוג הויז
 מיט אמאל אונ גיטין מיט אםאל טעשה ךער ציא גירעט אן אונז ױסף

 טיר װאס ארפעט טוועךע אוגז אױף ער גיט פאר אוגיךער פײזין
: לייךיןי ניט גאר עוין קאנעןי

 הערט פוטיפר הער ךער ןןיא אפו ויחר השפחות רבוי האדון נשמוע ויהי
 זאיגט אונ פרוגז זײער ער ווערט אזיו ׳טפחות ךיא פון ךײד ךיא
 :אהער אים ברײנגט בוגד ךער איז װאו

 פרײנגן אוג אײלי] קנעכט ךי ובתפזון ?'פנױביהלת ױביאוהו עבוײו וימהרו
 גד13 ךיר יף1א גי׳טריען װײא זאגט הער ךער הערין צום אים

 זיין פאטער איין וויא אזו גיטאן דיר האפ איןד וואם גוטס מײן פאר
 יז1ה גאנצין מײן איפער הער אײן פאר גימאכט דלןז האפ איןז ינד(ר

 בצאלין זאל גאט זאגט יוםף • פצאלט שלעכטם פיל 1אז מיר האםטו
 • ךײדין ניט טער איןז וױל ווײטער אונ שלעכטס טוט וואם ךעם

 טליםט אונ אים נעטט ךײךין אזו נאןד רואינןאנםט לאגט הער דר הארי!
 איים װעט טען ביז תפיםה אין אך״ן אים זעצט אונ כןײטן אין אים
 אוג ײםף יקנעבטעעטען ךיא אונ ױקחוהי • געבין ארויט משפט אײן

 ?ד װיא ארײן תפיםה דר אין אים פיךין אונ כןײטין אין אים טליםין
 האפ איןז גאט איז גילויפט ייוסף זאגט תפיםה דער אין גיקומען איז

 קלײדעריאונ איןיזײךענע גיגאעען כיןי איןד אוינ שפײז גוטע גיגעםין
 אונ זאק אײן אין גײט פאטר לייפרי סײן אז געםין יפר גאר האפ איך
 גיקומען פין איןד אז גירעכט גאט איז ךחם טתיערט אונ אש אין ליגט
 כבואו • פאטר םײן אן מאנען דער מיןז זאל איןז כדי הפיםה דער אין

 אונ אים מיט' גאט וואר תפיסה ךער אין גיקימען איז ייוסף וויאי הנװ-ה
: הםיוהר בית שר ךעם בײא חן גיפינט ;ןר

 זאגט טאג ךךיטער ךער קומט לגם וויא ױסף Ьк ויאמר השלישי בױם ויהי
׳ פיםט דוא אז איףיזעה פרײנד טײן םף1י צוא הסוהר פית שר ךר

א אז דאס קומט וויא גוט ךיןז פיר׳טט אונ מאן כןלוגער אײן זאלסט ת

за ת ל ו ד ױסן« ג
אײ איו ודעלין

 איןז הער סײן
 ך פײא שוגא
 ב שר דר זאגט
 < שװערע אים

שיונ דר װארום
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 נעמט;נר קוםן
 לײטי׳טע נאןי
 ז הענט ךי אין

 גיזאגט האפין
 פו זאיל מענש

 נבןמ אײן זעהן
 אי זאלםט אונ
 וואו בוגך’ חא
 אי’װעלין אונ

 גמ איריןד מלף
 1 פײא גירעכט

 אונ זי־נה אײן
גױט ניט האפ
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 щ פאר זאגין
 ו מײן

 הםוהר בית שר
 רײר ז.ײנע

 שםוענ פודאי
 הסוהר בית שר
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צוא הער זאגט ױכף • העךינטע דײן מיט טאן מעשה אײן אזו װעלין .לעבין טײן ון
איץ האסט דואי אז טיר זאג פךעגין עפעס ךיר װעל איןי הער מיי־ן אינ א\ן לויבט

נו״קס אןיאים זיןד ביםטו אזו װיא תפיםה דער אין דיר בײא שונא רריםז פאר .יט
אןים יגיב אונ לןייטין אין אײן אים שמיר איןז הסוהר בית שיר דר ואנט גיגאעען ױינעי
ניט גקטה איז_קײן דאס הער מײן נײן סף1י זאגט אךבעט שװערע אים עםיך ,ןפ לאפין

תפיםה דר אין ךיר ציא וועט אז?נר װאיול פריןןר װייס שינא ךר װארום אט^ טים3,פ .
האםטי ציא ךער אונ זיין םובל אלץ זאל ער אז זיף־ יף1א קומן^עטט;גר טיט 1ןא^א אונ
אים צו איז נא1ש זײן וואם גינוג ניט זאנין זײא רײד נאןז לײטישע נאף טיר װאס :עט

 חכםים ךי אונ יםורים מער אים נאןז ער טוט גיפאלין אריין הענט ךי אין
איטיליכער הײסט דאס שפתים מיזות פה עקשות טגיר הפר גיזאגט האבין טהער פוטיפר

וױלםט דוא אז נאר ךײד נאך לײטישע טאן אפ זיןד פון זאל מענש אע רוט
נאכט בײא דרתפיםה אין קיטן זאלסטו שונא דײן אן נכןמה איין זעהן

 שךײען ןאלםט דוא אונ שלעק האךטע טיט שלאגין אים זאלסט אונ ברײננן אונ לין
העלפין ךיר קימען אלע גיװיס ײעלין מיןז שלאגסטי װאס בוגד חא ר;1ב ףיך ףאוי
דעם פון נא״ןז וועט ;נר אונ אכזרװת מכות שלאגין אים װעלין אונ ןיי, ערפאט ײן
װעסט״זײן אונ נקמה איין זעהן װעםטו װערין גישטראפט א־ייך מלןז יז1ה גאנצין ־ין

 איז זיא הערינטע טײן פון מעשה ךיא גיװק איז 1אז לײטין בײא גירעכט ןילאבצ זאל ט
איןז אונ ליגין איר בײא זאל איןז אז גיךעט אן טיןז האט אונ זו־נה איין . ף,ןזייף !:יט .

, אונ !ים עדוה זאלין זײא אז שפחזית ךיא גירעט אן זיא האט גיװאלט ניט האב טט^
טיפר1פ וןיא נןליגר אײן אזו ךריםט פאר מי־ נאר כןעךט פאר זאגין אים ועטן ןטע

: אטת ךעם נןלעךין ךער ניט ער זאל איז הער טײן אונ ױםף עטען
 פון זיןז ׳טרענןט דער הסוהר בית שר ךר מדבייי התרגש הםוהר נית שר ויאן ףײןא

 װעל איןי מעשיה אײן אזי איריף נישליען װײא זאגט אונ רײד זײנע בהא איןד גאט
:דראםת וועךין עםװעטךרנןלעךט אונ פוטיפר שטמנסיןםיט בודאי אונקלײדער' ע

 גיפונען האט הסוהר בית ךר לי ויאמר פוטיפר את מצא הסוהו־ בית שר אונ אקז ײןא •
:רײדין צו עפעם ךיר טיט האב איןז זאגט ארנ פוטיפר דעם גיקוטען בין !יך

איף בית״הםוהר ר;ש דר זאגט ויאםר’• פרײנד מיין רײד זאגט פוטיפר בבואו .פאטר ן
в האט אײנר גיטראפין זיןז האט עם זאגין מ׳של אײן ךיר װעל אונ טאי טיט

הארצין זײן אייף גיהאנגן יף1א אים האט אינ עטײן טײערץ אײן גיפינן : •
וואם נאןד זאגט אונ מענטיט שלעכטער אײן גיקימען איז הױם ױהי ט̂א,טאג טער

א אז ה יטט״ן האטדעם ךער /זלאגג ברענעףגין אײן פין איויג אײן טראגםטו ׳ פיטט ״
אונ״האטיךעם איי^מבין' איין גיקומען איז נאןי דער גיווארפין אװעק טזאלם דוא אז

גיטל
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 אװעק אים האםטי װאס נאןז זאגט אונ גיװארפין אוועק אים האט %ר װאס הבית בעל ךעם צו ^יבךאכט אים האט אונ גיהוכין או־ף שטײן
 דער אונ בצאלין צוא נייט מלבות כךין כאגט פאר שטײן דעם גוואךפין
 פון אויג אײן איז ׳טטיין דער אז גיזאגט ךיר האט ער וואם מענטש

 שלעכטר אײן ארנ שלאנג אײן אלײן איז שלאגג גנרענךיגין1 אײן
 האט^ער גיוראךפין איםיאװעק האט ער וױאס הביר״ בעל ךער מענטש

 האסטו הער טײן אזו טובה דער פאר גיראנקט זימגר מענטשין ךעם
 דער אין װאם יוםף קנעכטי ךיין פלי טימנךע אײן גיהאט’ דיר גנײא

 יף1א האםטו װאס נאןז כלי אײן 1אז ניישט זיןז גיפינט װעלט גאנצער
 גירעכט איז ױסף אז ךיר איןד זאג היינט ריכילות גיהערט צוא אים
א אונ  מכ־נא אים אן זיןז האבין זײא גירעט אים אױף האבין װאס ף

;טעשה ךיא גאר צײלט ךער אים האט אינ גיורען
 פוטיפר הער דר ױאמר מאד ויחרד האליה הדבריפ את אדונױ כשמוע ויהי

 וואלט איןז זאגט אונ שראקין ךר זײער ווערט אונ ךײד ךי העךט
 גיזאגט עחת האבין ש־פחות ךיא נאר גיגלײבט ניט דאס אויןז גױױםי

 שר דער זאגט םעשה ךער צוא גירעט אן פעטים פמה זײא האט ער אז
 זאלסטו הכם אײן ביםט דוא ךיר יף1א מיןי װאונךעךט הסוהר;נס בית
 זאלין זײא אז עפחיות ךיא גיךעט אן דיאט ווײב דיײן אז שטײן פאר ניט

 : אמת ךעם פ,לעךין ךער גיװים וועל איןז זאגט פוטיפר זאגין אזו
 אז ער הערט קיןז דער אין גײט פיוטיפר המבשלות בית אל פוםיפר ןילך

 האט ̂ער װאס גאט אונזער איז גילוי^ט שטועסין שפחות ךיא
 5א מיר האבין גױוארין פטור ױםף פוז זײנען טיר אז ניהאלפין אונז

: אךב-עט שװעךע ךער פון ריא
 אונ או־ײן שטוב אין פלוצמנג יקוטט פוטיפר אונ הבית אל פתאזם ויבא

 וויל איןז נאר םזיר דעם גיווען מגלה שוין מיר מיהאט אגטזז
 זײן בײא.טיר איר אמתװעט ךעם זאגין מיר איר וועט פאךטפרעגין

 :ױין ניוקם אײןז אן מדאי מיןז איןז וועל אברניט נוטין־ווען איןיאלים
 איןז זאגט אונ פים זײנע פאר פאלט עךינהײ רגליו לפני עדיגה ותפול

 דעם זאלין מיר וועלין ךרים רוכם אײן את הער ךער אז זעה
 יף1א זאגין אזו זאלין מיר גיהײםין אונז האט העךינטע אגנזער אטת
 גיטאן, האט ױםף אז זאגין « חלילה אבר פאלגין זיא מחין אונימיר יוםף
אט פרי-}ןר אײ; יאי» יום^ חלילה מעשה ךיא א/ ;מענטישין צג אינ צו

*з ת ל ו ד ף ג ס ױ
א נ י פוט־פר ן

 פיוטיפר
זא; אינ זליכה

עליו עניג ־ שפ
 גיהערע היינט

 שלעכטש דײן
 גיט האט ער

 האשט העףן
גי

 קיי״ אל פונה
 א זאגט

 גי> מגלה גיט
 אךער שטיין
 גיזאגט האט

 ויערי! םקױם
וועךין ךירי

ר י
ת אל ן>^ך י  נ

 פאי אוג
 1טײ ךיר צוא

 גיזיגךיגט ריד
 פאלשעו יךיר

 1 ניטקײןיגאט
 וואי קינד טײן

 :האכ פךיער
 װ אונ שטײן

 װע׳טטי טיש
 1 איבער ויןז

חאט׳נ’':עטען
מ ע

 הרנרים ^חף
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 װאס הבית :על
 אוועק אים םטו

 דער אוג :צאלין
 פון איויג אײןז׳ן
 שלעכטר אײן .

 האט״ער ואךפין
האסטו הער וײןי

:  т  г 1

 דעו אין װאס
 א־ויו־ האסטו »ס
 גירעכט 'איזי םף

 מקנא אים אן ז
:;עשה

 פוטיפר הער ־ר
 וואלט איןז ואגט

ת’ יין ח  גיזאגט ע
 טר דער זאגט ה

 זאלסטי חכם ויץ
 זאלין זײא אז ת1
 :אמת ךעם ין

 אז עך העךט יןז
с האט ער״ װאם 
6א מיר האפין ;

 אונ אךײן שטוב
 וןיל איןז נאר ’ י

 זײן בײא.טיר יר
 :זײן גיוקם אײןז

п איןז זאגט אונ 
 דעם זאגין מיר ]'
 אויף זאגין אזו ן

 ניטאן ראט ױםף
;נזענטשץ צי ינ

 אוג ױאמי בזען« הגנרת םול ױעמוד ניתו לא רוחו בחטת פוס־פר זיבא
 קעגין זיןז ׳טטעלט או-נ צאךין טיט ארײן הויז אין קיטט פיוטיפר

א פלוכטע פר דיר אויף גישךיען ווײא אוי זאגט אוג זליכה  וויךער ת
 זאגעךין ירבילות איינ זונה דוא מאן גןעגין אונ נאט כןעגין שפענעעךין

 וואס טעשים שלענטיע ךײנע װעגין שעמען צו׳א זיןז גיהעךשטו היי־נט
 צךיק אײן איז קגעכט דער גיךעט אן ךיןד האט הארץ שלעכטע דײן
 זײן אן אונ גאט אן פעלשין צו מעשה טאןךיא גיװאלט גיט האט ער

 נאןז האסט אונ גיךעט אן רבילות אים אויף נאןז האשטו רעך״ין
 שלאגין *זוטטט אום אים זאל איןו אז יגיװאלט

 אוג יז1ה זײן פון ווענט ךיא צוא זיןו כןעךט ער ב־תי קירות Ьк פונה
 האט איר װאש װאונךער.פאר אײן טיר איז אײןז איויף זאגט

 איין .כןען שלעכטינןײט אוג זינד אײן 1אז אויף גיווען מגלה ניט
 ערז וויא 1אז הייגט שרײק וועגט ךיא פון שפאן אײן אדער שטיין
 װעט 1אז שזעבט טוט וואם ךעם צאלין זאל גאט אז גיזאגט האט

 איויף זאל נאמען ם״ן אז חלילה ווײטער אינ אן הײנט פין וועךין םקױם
 פאר ךיר זיץ וױיב טײן גיט שוין ביםט דוא גיחפען װעךין ךירי

: הויז טײן פון ווינקיל אײן אין װיםטערהײט
 זיצט םף1י װאו תמיםה ךער אין גײט פוטיפר האסורים בית אל ןילך

 פךייד זאגט אינ אים קוםט אונ האלז זײן איויף אים פאלט אונ
 נןעגין האב איןז וואש מוחיל מיר זאײ פךײנד מײןיטײערער ךיר צוא
 אויף האט ארוךה דיא װײב םײן צךיק אײן בישט רוא גייינדיגט ךיר
 אבער אטענטש נאר ךאןז בין איף איג גיזאגט אן ךכיליות פאלשע ךיר
א וויעזן זאלאיף וואנען פון קײןיגאט ניט  הײנט איז אטתי ךער וועםן ב״
 וױא אזו־ נעטן טיר צו וױדר איןלךיר זאליטאן איןד קאןזװאם קיגד טײן

 אויף טיר אויף וועלין ז.״א טשפהה איר פר םיורא איןז יהאב פך;ער
 טײן פין אונ דא זיץ קיגד מײן ךרים טײטין טיןי וועלין אוג יטטילן
ך גאט װאם צײט ביזךער ̂עםין טאג אלע װע׳טטו טייש ת  וועט הוא ב
 יש1אר תפיסה רער פין דיר וועט אונ באךעםן ךער ךיר איבער ןיןז

 גאט האףצוא וועגין ךעסט פון גאןדגיוועךין חאלשעעםוועט :עטען
: פרײנד טײן גיזונד זאײ אונ ךיר.העלפין וועט 'ערי

 הםשכןים ךערשר גיזינךיגט האבין רײד ךיא נאך האלה הדברים *חר
אין גיזעצט ארײן זייא טען דיאט פךעה צו האופים שר ךער אונ

ת ל ו ד ף - ם יח ױ



כומטיאוס דער

зо ת ל ו ד ף ג ס ױ
 קוטנ טאג אײן גיקומן איז עש הױם ויהי • זיצט יוםף װאו תפיםה ךער
 א ער ‘ןן, י זײא צו ייוםף זאגט • טו־ױעריג זיינען זײא עריאז זעהט זײא צוא יוסף

 ־ י' ־ 1 ־־ גיחלמנ אוגז זייןז האט אײןיחלום זײ זאגין ;עךיג1טר איר זײט וואתם
י זיהו 1אײ איןцп אז ךיף בעטין מיר פתרון דעם ניט װײשין מיר אונ נאכט ךיא

י טאן ױנגער ,   . ג י ל
 גאר אים כאנן טי?,י'ל יל לא,נ ועלוי^ יזא ר4 אז הםיייר בית שיר ךעם בעטן זאלםט
 איםב װעל איף איו טל1דא- אםי\ אגט1 ױםף • זײן פיותר הלום אונזר זאלין זײ מצוץס

 ,־, װער ף^בעט פי פתרון דער איז גאט צוא וואר פאר טצךים חךטוטי ךיא נאןז
?א Т? ייעל אפשר מיר ךעריצײלט חליטות י ' I”-’ ^ 1Е : ו« דעםקראנקן

 חיו״להגישט דער '1״1י ןוי1א זל1ר? ט>ר’ײ הטשלןים שר דער אונ המשקים שר עלױ ויקצ־וף
 ךז לאךן ךטי ,ןדא הטבחינ' שר ךעם !]а קנעכט איץ בישט п אים צוא זאגט א־ג

 איןד שרײט א־נ [על'עת אטל וערל ת1חליט פותר איין פאר גיםאכט ךיף האט ווער
 םכשןז אײן זאל פערד אײן אדר זעהר שטערין ךי צווישין אײזיל אײן

 וואש ריופא גריוישין ךעם גיפןאנט האשטו הער מיין יוםף זאגטזי
האב איןז הםשקים שר ךער זאגט . • המוקדני כומטיאם גיהײשין האט
אים

 חיולה אײן האט
 מיר װעלן לייט
ל לײט די אנר

 אין גיזעצט זיןז 'אי ערי ת1פ,אל ייל?י עײל1 גילײענט האב איןז גיהעךט אויןז
טןזר נר־ויעזר אימ יױוןזזיז מ א . ׳ : ד ד קעכטיל ךעם ____________________. דאקטער גרוישר אײן גױועזין

א האבן רפואיות אטל׳ פוטטיאוס ךר צײלין .ךער אים פרן ךיר וועל איןז זאגט ױסף
י ב-9$ לא? אײ!  איכ פרעגין אונ טיצ טלועל ערל ז,1י1א •״!5 טעול ר4■ 1י.עז^

1 אין צוגײן אן גךעשעײץ טרעפין אן וועט ער־ אויב זעהען זאל ערי ךפואות זײנע
עט1חכמיםאז גא« צײלט״די ו’1‘4 ועטל אונ לאל 1ײ-ז מק?ל זײא פון ער־וו

 א? אונ גיהיילט Р? ,אטל אזו £ר.ק?אד אײו פר וועלט ךער איויף ׳טם גרוישין אײן נןריגען
לז.ייא טין'3ג אײן ךפואיותיאונ טיט אײן.נןעטטיל זיןז'גינומען  < גיגעבין״ בםד אצל אוג '

 צו< גיהיובין אן к !יז>‘ לא? 1אײ גיהײלט חולאים ארעםע פיל האט אונ גיךיטין
י שטאט ךער פין ניטווײט פנען לאגד אין גיקימען י  גישט יצײטי דר נא' אטל א״ ;ר|

 דער שכר ךעב פון גיגןךאכין אראפ ?גר שלעפעךיןיאיז זײער פעלד אין גיהיויבן אן
 א איןז בין אזיו ■־1גילײ Т!האט ער אונ פאםען גילאזט אײזןל ךאם האט אונ אײזיל

 אײן יבין איןז :נג) 1אײ גיקומן איז װײל דר גיװארין גיעז־לאפין אײן שטאךק איז אונ
 ד׳ פ״ון ניװאךין לי 1יטאג אן האט אונ קלײדער־ גוטע זײגע גיציויגין אפ איםי האט א־נ
 האכ וואשימען אנל כיגומען האט אונ קלײךר רישענע צוא ךי גילאזט אים האט אונ

 ברוןזהי{ גאט עוזעהט. .יף1א שטײט כומטיאום ךר גיגאנגען אוועיק איז אינ אײזיל
 ן ךר פון נעטן ^א1 א^ני.7!,1א ײינען כןלײרער נוטע ךיא א־נ ניטא איז אײזיל דאם

י ביסט הא אזאיו פ׳עלר אין שלאפי] זיןז לײגט וואם דר רעם זי־י־ן צו גיהער אזו ער
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יט ף ם ױ ת ל ו ד ג
 שטאט אין גײט אונ רפואות מ־ט נןעםטיל דאם נעטט כוטטיאום דער

 גישרײ ;אמערלי־ אײן ער הערט שטאט אין גיקיטן איז ער ווי אךײן
 אײ; אז ;נר זעהט הויז ךעם אין ארײן ער גײט דא הויז אײן אין

 מיר זאגין אונ שטימןן דאנןטוךיש ךךײא אונ שלאף ל־גט טאן ױנגער
 חוילה ךעם צו מיןז לאזט כומטיאום זאגט העלפין ניטי גאר אים קאנןז

 דוא זאגין און *שפעטין צוא אןיאלע הײבין הײלין איםבאלד וועל איןז
 פאטרפון ךר אונ היילין אים נןאנן חזאלשט אז װערבישטו נעטלר

 איז גיישטופט ארױש אים האט אינ בײזיעךט פר זיןז האט קראנכןן דעם
 טיז הײנט גיווען טישב זיןז האט פומטיאוס ךער גישטארבין חו־לה ךער
 אתם שטאט ךר אין גײט ער אינ בין אץד װער כןאנן לאזיןיךר מיןז איןז
 עש ווער ךאקטר גו־וישר ךר הםוקדני כומטיאוס ךר בין איןז שרײט א־נ

 ךײכע ךי ךפיאיות לעפין אים איך וועל קומען ערי לאז חולה אײן האט
 הײילין זונשט אים איןז װעל לײט ארעמע ךי אונ צאלין מיר וועלן ל״ט
 האט גיװעןיאונ טישב פוןאים'האט^ערזיף גאר לאכין לײט ךי אבר
 פון אריויש' נעטט אינ ערד דער אויף גאם דער מיטןי אין גיזעצט זיןז

 זיןז׳ךיא לעבין שטעלט אונ ךפואיות מיט פלעשליןז ךיא ךעם^קעבטיל
 גקומן אלײן אלע זײנן■ אזו גאםן אלע אין גיגעפין ריח אײן האבן רפואיות

 שטײט ךיר קלײדר ךיסנע צו אזעלכע אין גײסטו וואס אים פךעגין אונ
 ךר זיי ער האט ךאקטיךים אלע ווי אזו קלייךער שײגע אין גײן צו אן

 האט ער אונ גיקוט; איז שטאט גאגצע דיא מעשה גאנצע ךי צײלט
 גרויש אים האבן אינ אים צו זײנןיגיקוטן ךאקטיוךים אלע אינ גיהיילט

 ווײב ראש האט גישט־פט אמיש אים האט וואש ךר אונ כבודיגיגעבין
 פר קינד אעזער איז פעס ךײן איבער זאגט איג ווײנען צוא גיהובין אן
 אײן פר וואס זעה המשקים שר הער טייין הײנט גישטארבין צײט ךר

 טאן אחם דעם יש1א גישפעט האט עדיווײל גיהאט האט ךער שנר
 קנעכט־ א״ן פון זו; כןיין יניט אונ כןנעבט ניט־.קײן אויןז איןז בין 1אז

 גיגנבת איןזבין אונ צךיק אײן או-נ חכם אײן פין זון אײן בין איןז
 גיטאן ניט גאר אויןז איןז האב ךא אונ עבךים לאנד ךעם פון גיוואךין

 פיז זיצען טוז איןז נאר תפיסה ךער אין גיגעבין מיר האט טען װאשי
 אתיש פרײךין מיט טיןז וועט אונ זײן מרהם זיןי וועט הוא בחןז גאט
ר זאגט ױסף אל המשקים שר ויאטר • תפיםה ךר פין נעמן שלוים לר ך  הט

או:.ער חלום טײן צײלין ךר ךיר איןז וועל חכם אײן ייוא ביםט חא אז



ײ אין נאןז אז חלום פו־תר אים איז ױסף אונ אים צײלט ךער  איןז האב טייןי ־עג.? װ
זיב אננ ךינךער Г-*' וזייוועט,װיךר. אונ שטעל צואזײן קומען רוידר ער װעט

:גי אײן ךינךער : ר׳ומ׳ט אין שטײט עס וויא אזו
ך גיט גאר זײא ",ע ןא 1זעך<יג האט האיופים שר ךר פתר טוג ני האיפיפ שר וירא

ם:לחז זײן אויך ער צײלט ךר גיווען פותר גוט אי האב פריער ן1°1' מחייש וסף'ו
ןויךער ביןאיך ׳טוױיגשטי װאס פרײגד ליבער האופים״טײן שר ךער זאגט שווײגט

ש? יטעג אײן מענט׳טין אײן זאגין צוא ליב האב יאץז זאגטיייוסף געא ארויש איז הב
זאן לײךיגע ךיא התיגש י,אופיפ שר זאב־ין* צו באגק טיר םוט בשוךה ישלעכטע איי; אבר
ז פלעהזאגין ל אונ זייער זיןז שרעקט ךער האז־פים שר מעטיואומריךער טחריש מאר

זיביו ךי 1אז איז יזא שלעכטץ אפילו מיר זאג ךיןז בעט איןז זאגט אונ אביםל שװײגט
טאגער ךיא אונ 1ײ1 האופים ׳&ר ךעם צו םף1י זאגט פרי;נר וױשין זאל איןז אז גיט אויןז

נ ךיא י■-א,זהײנגען פיךין ךיך מען וועט טענ דרײ אין נאןי אז בטייט חלום 1זאג)ל פג|
לײךיגע וועךט ביםטו וואם זײן ליגין אבער ךאסיװעט ווען האופים ר1ע ךר

 איי זאגט פרעה И 1א' ?יט וועט עם װען םף1י זאגט ׳טךעכןעגעש ךער טיין פאר
א װארום - הײנגען טיןז טען זאל *

;שוין איז װײב װעט איר אז הער טײן הטישקים שר צום זאגט ייוםף אונ ױםן* ויאמר י
? זאלט איר אז אײןז אײ בעט ׳טטעל אײער אויף קלטען שוין אײןז בעט ״איןז ט

? ווארים ךרהפיסה פון ארוישנעמן זאלמיך ער פרפרעל, גיךײנכןן כדי שמועםין א
אי ילאזט פרעה חלוטלת ךי אונ יתפיסה ךער אין זיצען זאל אזיאיך שללדיג ניט גאר ביין

אד ױנגער אײן הפישקים אונךר גיווען פותר האט סף1י ווי 1אז גיוואךן טקױם זיינן
ממ צוא קוטק פר ךר אונ געםין פר גאר אים האט אינ ױםף אן ױדײגנןט ניט’ הא'ט
ךעו הײנט זינד עי איי הטישקים ע[ר דעם יף1א בטחון אײן גיהאט האט יױסף וואם

ד האיפיםיאזו : תפיםה ךער אין גיזעםין ;אר צװײא נאןז איזער גיװאךין גי׳טטרפט
קנעכנ איין ז־א דיא גילאזט יש1א אים איז עם אז חולם ופרעה יטיפ שנתיפ מקץ ‘ןיהי

גױועזין פיותר יייא חלום אײן גיחלמת פרעל נןיגיג ךעם זיןז האט יארז צװײא
יביז גישװיגק ץרהא, I”! אים אין קלאפט אזו שלאף זײן פון גי׳טטאנען א־יף איז ;נר

ךי אז גיטיינט גיקדמען זײגען זײא אז מצךים מאכעריפין בישוף אלע נאןז ערישץןט
םצרלנ חרטוטי ם1הל מײן זיין פותר זאלט איר אז גיחפען אײ־ האב איןי פרעל זאגט

ן טיר םצרים רךטומי ךי זאגין צער 1גרויע פון ךר האב איןז וואחם לי ארעטעריהאב יי
 י'לײג>ל צװישין ■ ךאםעןשטע אוגז ךאםגײ דען איז וואתם הלום זײן״ךײן פותר בוךאי

ברי אינ אײלט "I ציץ׳ט ךער אינ גישינןט אײןז נאןז איןז האב ךרום פרעל זאגט מאל
אייךע הפריםים דעם ײא5 שטײא איןל אז גיךאכט מיר זיןז האט יעם ךעםיחלום

яת ״ ל ו ד ף ג ס ױ
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?ײאידעם

 פעטע זיבין ארויש גײען ווא&ר ךעם פון אז גיזעהען איןי האב טײך
בק ךי האבין נאןד ךר ןינדער מאגעךע זיבן אונ ןינךער  מאגעךע זי
 אין האט םען אונ רינךער פעטע זיבין ךיא גישלוגגען אײן ךינדער

ק זייא וואחם קענטי ךער ניט גאר זײא ײנ  װיא ניווען טאנעיר אז־ו ז
 נאןד דער אונ’ שלאף טײן פין אויףיגיחאפט טיןז איןז האב פריער

 עש אז גיזעהן וויךער איןז האכ גיוואךין אניט׳טלאפין וויךער איןז בין
 האנ־ין זאננען לייךיגע פולעזאנגע^אונזיבין זיבין גיגאגגען ארױש איז
 החרטומיפ ויאמרו • זאנגען פולע ךיא גישלונגק אײן זאנגען לײךיגע ךיא

 חלום דעם פון פתרון פךעהךר צי מאכערש פש=ף ךי זאגין פרעה אל
 טעכטר זיבין יהאבין וועשט ךינדרװײזעןאזיח פעטע זיבין איזאזודי

 אינ טעכטער זיבין באגראבין וועשט תא אז ווײזען טאגערע ךיא אונ
 ךיא שטעט"אוג זיבין ״נעטן אפ אזדואוועסט ווײזען ךיאפולעזאננען

א אז ווײזין לײךיגע : שטעט זיבין וועךין אן ט1װעע ת
 ;עךין1א איןימיינע אר־ײן גארניט טיר גױען״ ךײד אײעךע זאגט פרעה

 מײן אוג האלטין צו מלהטדי זין אין ניט גאר האב איןז ווארום
 אונ האבין ניט _קיין_קינךער מער בוךאי וועט אלטיזיא ין1ש איז װײב
 ניט טער ךײד נאךישע ךיא פון שוין זאלטי איר אז אײף בעט אי־

אינ דער ניט זיןי זאלין טעבטער מײנע אז פךי שמ^עםין
 זײן הלום פותר קאןז עסיווער גאסין אלע אין חפין יש1א לאזט פרעה

 זאל מאן אחם אײן אדר ךאכער איין אלטער אײן אדר ױנגער אײן
 מײגע וועל איןו פרעדיו צל הטשכןים שר ךער זאגט • מיר צוא קיטק

 שר מיטךעם תפיסה דר אין גזעסין בין איןז אז םאנען ךער היינט זינד
 איז ךאךטין איג ם1חל אײן גיחלמת בײךין אונז האט אזו האופים

 האט ערז וויאי אונ גיווען חלום פותר אונז האט ער וואש נןנעכט אײן ךא
 האשטי װארום פרעוז זאגט גיוואךין טקװש איז אזו גױועזיןי פותר

 אי־ האב פךיעך המשקים שר ךער זאגט אהער ביז גישוןיגען
 פון חכמה ךיא װאחם זיין פותר וועלין מצר;ם הךטוטי ךי אז ניטײנט
 אײן איז לןנעכט דער אונ װעלט גאנצער ךער איזאויף מצר;ם חךטוטי

 באװײזין קירל איי פליג אײן גןאןי װיא גיטראפט מיר איך האב ארעטער
 גישווינד באךינר זײנע צו זאגט פרעוז להריסיי פרעה • לײבין ךי צװי׳טין ־

 ביא' כירמ תפיםה׳ ךער פון ^קנעכט דעם מיר 3צ אים ברײנגט אינ איילט
ביח שר ךר קיטט יוםף גאןז גקוטן זײנען סךיסים אײךערךיא הפי־׳סים
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 זײער איז ױסף פון פגים ךאש ער זעהט ארײן תפיםה ךער אין הר1הם

 1אז הײנט איז וואם פךײנד טײן טיר זאג ױםף צוא ער זאגט פךײליןד
 פך״ליך אײן ?אכט הארץ פרײליןז אײן ייוסף זאגט • פניםפךײליןז ךײן

 האךץ פרײליןז אײן פאר װאש הםוהרי בית שיר דער זאגט פנים'•
 ךי האב איןז ױםף זאגט ־ פרײנד ליבער טיין מיר זאג היעט האשטו

 איויף זיץ איןז גיטרויטט מיר האט עש גיזעהן הלום גוטען אײן נאכט
 אהם שטײען מצרים גאנץ יאונ באו־ג גךוישימעכטעין'' הויכען אײן

 מײנע צי זיןז מקן אונ קנ;ען אונגאנץ'מצרי.ם ךםבארגאונאיךךייד
 הײבין ךר מזל 'גאטואלךײ; הילױאי הםוהר ךערשרבית *לאגט רײד

 ייוכף נעמן אינ פךעד. פון סריסים ךי קימן ךײךין זיי וויא 1אז ביזהימיל
 אים פיךין אונ כןלײךער אנדערע אן אים טיען אונ אפ אים שעךין אונ
 צום ,1פךע זאגט ארײן הו־יז אין פר־עדז צוא גיקוטן איז םף1י • ז1פךע ציא
 א1י ש־ זאגט גיזאגט האשט ת וואם כןנעכט ךר איז דאם הטשקים שר

 נןײן גאר מוז ער מלאןד אײן וויא איױש ווייזט גשטאלט זײן פךעוז זאגט
 פרעה זאגט פךעדז פר קומט ױסף פרעה לפני בא יױסן* ♦ זיין ניט קנעכט

א אז זאגין גיהעךט האב איןז אונ אייןחלום םירגיחלמת האט עעז  ת
 וועשטו זײן פותר טיר וועסט דוא אויני בכן זײן חלום תר1פ נןאנכט

 מיר אן ניט ײםף זאגט כביוד אונ יש'_עשיריות1גר ךער.לאנגען טיר פײא
 : חלום צײלטמירךעם ב׳הךער אןגאט נאר גיװעגט ךאם איז

 אײן בין איך ווײל מחמת ניט המלןז אדויניי יוסף זאגט ױאמרץוסף
 איךבין װײל מחטת נאר זײן חלום פותר איןז ,קאן נמישריחכם

 זײןז אײךעלע אײן זײער איז ;נר גלגל טךתה־ךר ניךעךיגע איין אין
 ניט איז זון ךר פי; ליכט ךיא מקבל איז גלגל ךר אז אבינט כןעגין ךחם

 גךעבךע אײן איז לבנהיזיא ךיא אבר ארט ךעם אויף זעהן צוא מיגליןז
 זעחען א1י טען קאןז זון ךער פון ליבט איר מקבל יך1א איז אונ זאןד
 כןלאךין אײן האט װאש דערמענטש לטנר״אזו פוןךער ךערליכט אין

 אפ גיט ערז נןאן נבואה ךבר אײן שכל זיין אין ק־מט Щ ווען שכל
 איין האט וואשי דער אגנער מענט׳טין אנדערע צוא נבואה ךיא כןלעךין

 באקומט װאש/ער ךיאינבואה לייכט גאנץ כןאן שיכלךער גרעבעךין
 א1י איז עש זאגט ז1פחנ י נןלערין איבעךיגעמענטשיןידער דיא צוא

 צײט איצונד.קײן ױא איזי אבר,עש גאר ךייד ךײגע זים אונ צימלץז
מיר זאל עש ם1חל דעם פותר מיר זײא ליבער פרײנד מײן רײדין צוא
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 יף1א ;ײן גריגגער
 מײן איןישטאנד

 איןז הטלןז אדוני
 חלו פוהר ניקאנט
ת ו י ם ו ל  עם אבר ה

 גיו צװײמאל דיר
 ך אנךעךעהאבין

 ו אײן נל״ןז״צוא
 יך>1א נאר װײזט

 פ: אױףגארזײן
 װיאךאסהארץ

 אונ חױת אברים
 פ< ךעם איז עס

 זיפין ךלא חלום
 יארין װאלוועלע

 זיבי איויף װ״זין
 דמ זאנגען אדער

 ניג האט טען אונ
 גא מען ױעט

א זאגט פרעה  ח
 וועל איך

 צײ דער פר צרה
 :ווישין זעלבשט

 I אזיאיןלשטײא
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 תירױ אײן זאגין
להנ זאלין  חלי

 ן גיוועזיןיפךיער
 א׳ זאל ונב־ון__ער
 מעגט^ אוגךער

 פעלרע) אלע אן
צוו זאגט פרעה



 ניט זײנען חךטוטים ךיא ווארום האךצין מײנעם אױף ױין גױנגער
ך פיתרצוא חלום טיין ׳טטאנד איין  אינזאגט ײפףשווײגטאביםיל ױי

 ניט ראבין עךטומים ךיא װאש פאר זאגין ךיר וועל איןי הטלןז ]אדו־גיי
 צװײא איז ם1חל ךײן אז גיטײנט האבין זייא זײן הלום פותר ױקאנט
 זיןז האט װאס ךאם אונ חלום אײן נאר גימײנט איז ̂עס אבר חלוםו־ת

 אונךאם דירצווײטאלגיחלמתךסווײזטאזךיזאןזוועטגיש־װיגדזיין
 איז מלןז ךעם חלוםפון אזךער אנךעךעהאביןךיאחרטומיםיגימײנט

 הלומ ךער וואם מענטשין פךאםטין אײן חלו־םיפון אײן צוא גלייף
 װײזט טלןז אײן חלוםפון ךער גיזעדיאבער הױז יף_זײן1א נאר װייזט
 גלײןז איז פאלק זײן צווישין םלף דער װארום פאלק זײן גאר איױף
 אלע האבין הייות האט האךץ ךאם אז אטעגטשן בײ הארץ ךאם וױא

 ךער באטײט ךאש גוט אויןז טלןז ךעם איז גוט פאלק דעם איז щ אז אזיו אברים• אלע שטאךבין אזו ניט חלילה ווען אונ חױת אבךים
 זיבין איויף װײזין זאנגען גוטע אונךיא רינךער פעטע זיבין ךיא חלום

 ז_אנגען לײךיגע אונ רינךער מאגעךע זיבין אונךיא יארין װאלװעלע
 ךינדער שלעכטע דיא וויא אזיו אוג’ הועער יאר זיבין יף1א וױייזין
 .זאנגק אךער ךיגךער גוטע ךיא נישלװגען אײן האבין זאנגען אדער

 קומען װעט היעער ךער אז זײן וועט אזיו לןענט רר ניט מעןהאט אוג
 :יאךין גיוועןיגוטע איז עש אז קאנעןזמעןגאר'ניטךער וועט

שטםיףמיטדײנעווערטערגארדערך  נאר ווינןט(פרעהזאגטחאהא
 ךיא ךין טוךיע גאט באדאךףי װאם נאןז פךעגין ךיןד וועל איןז

ק װעט קומט צרה דיא אז גיניג איז עםיצײט דער פר צרה  צךה דיא ט
 גיז?גהן האב איןד וױאש ךאם באטײט װאש וויךער אינ װישין זעלבשט

 ךיא ארויש גײען טײך דעם פין אינ טײף ךעם בײא איןלשטײא אז
 וועלךיר איף זאגט ילםף • ש־לעכטע דיא אונ זאנגען אדר ךינךער גיטע
 זײא לײט ךיא איויף ךחמנלת האט היא ברוך גאט תירוץ אײן זאגין
 מוךיע ךיר ;נר האט ךתם הונגער אין שטאךבין ניט חלילה זאלין

 הכם איש אײן װײלין דער אויש זאלשטזדוא יאז בךי פךיער גיוועזין
 שלןכטע די אויף יאד־ן גוטע דיא פון תמאה ז_אמלן איין זאל ערזונביון
 טרינקט’ טײןז ךער ןויא אזו טײך אײן וו>א גלײןז איז מענטיש ךער אע
 :פאלק גאנצע דאש זײן מפרנם װעט מענטש ךר אזו פעלרער אלע אן

וועםטי תפייסה גןיין אמת’ זײגען רײד ךײנע ילפף צוא זאגט פרעה

כא ף ם ו י ת ל ו ד ג



 מיר װעל איןז װאנען ביז חךך אײן אין דא זיץ זעהן טער ניט שוין
 איןז שרהת ךיא צוא פךעוז זאגט טאן צוא ךיר מיט וואס זײן מײשב

 מײן איבער מענט׳טין אײן גיהאטיצואיזעצין זין אין לאנג שױן האב
 אײן 1אז גישילןט צוא הוא בחןי גאט מיר האט הײנט טלוכהאונ גאנצע

 : מלוכה _טײן איבער זעצין אים איןז וועל איז ער וויא הכם
א אז מלןז אונזר בישט דוא זאגין האךין ךיא השרים  שטעלין וועסט ה

 ביק־ן אים צו זיןז זאל מען אז הײםין אונוועשט עזטעקין אײן
א אז ובפרט פאלגץ בוךאי םיר וועלין  אונז איבער מאכין וױלש־ט ת
 : אלוזים מלאןד אײן וויא נאר איז ער־ וױא ונבון חכם איש אײן אויו
 אונ אהער ױםףי רופט גןנעכט זיינע צוא זאגט פירעז־■ עביײ אל פרעה

 אז קיגד ליב טײן צוא הער ױסף ציא ז1זאגט'פרע אים רופין זײ
 ווי חכם אײן אזו האנךין פר גיט איז גיווען טודי_ע ךאם ךיר האט גאט
 ג העכער!ײן זאל שטול נארמײן לטלמת זײןשגי זאלשטו בכן חא

 ט;לא אונ אים קו׳שט אונ ייוסף נעטט פרעהי אונ אתױסן־ פרעה ויקח
 גילךענםהאלזבאגי אײן אים אוניגיט קלייךער לײנענע טאן אן אים
 אונ וואגין ךײט אײן אין זעצין אךײן אים היישט אונ האלז זיין אויף

 לויפן זאלן לןעכט ךי טצוץםאונ ךעםלאנד גאר אין פיךין אים הײםט
 גיפאךין איז ירםף וויא • מלןז יונגערי אײן יטרײען זאלין אונ יאים פר

 בריב גיב:עט לאגגט ךער אים אלע האבין מצרןם לאנד ךעם איבער
ײ גךינט אים טיט װאםהאט עדיגה שפחה אונךיא  האטיאויף פיוטיפר ן
 צוא זיא זאגט אזו פאךט ייוםף אז גיזעהן זיא האט אויגין אייךע גיהובין

 גגאנגען איז אינ ײםף איז כןיגיג ױנגער ךער נאר זעט חבךתלת איךע
קט זיןז האט אינ םגיי אי  האט בךיב אײן לאעט איםךר האט אינ צו

 גיקומן איז ער וויא גפאךין אייזװײטער אינ גנוטען צוא איר בײא
 אונ עךינה פון בריב דיא גיפיגט אונ לײענן בךיב אלע ערי נעמט אהײם

 י_עקב בן שמעוין איןז ל׳שיון דעם מיט קיךש לשון אויףי איז;ישךיבין זיא
 אשת לאה בת דינה פון טאכטער אײן זיאאיז אז זאגיעדות העברי
ן שכם פוןךעםםלןז גיהאט זיא האט זיא וואס יעקצ  פויטיפר ,חםור ן
 אונ יף1א אים חייפט םף1י אינ װײנט איג פים יו־ספם פר פאלט אונ קומט
 ךיר איןז װעל הײנט פאטר גוטר אײן ווי 1אז גיווען םיר ט1ביע דוא זאגט

 אונ פראײןוױיב אונךײןעדינהוועלאיךנעמן זון גיטער אײן מי זײן
בחופה װײב אײן פר פיטיפרע בת אםגת איז דאש ערינה נעמט ױםף
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 האי אוג וקרוישי]
 בר ױסף ױצבור

 יאו גוטע
אי הונגער דעו
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 זײ אוג שרײבר

 וויא בערב ױהי
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 אוג קיויפין צ־א
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 ההוא ױם טחרת
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 אב קימען זײא
 גיעןיט ניט זײנן
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 1בא לײט ױגגע

 גאםין אלע איין
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־. אפרים אונ מנשה זײנען ךאש זין צוױי איר טיט האט אינ וקריעי] מיר וועל איןי
זיבין ךיא אין פיל זײער נקאךין איין זאטעלט םף1י אונ בי ױסף ויצבור איןז שרריות א

אונ ה־נגער ךער גיהויבין אן זיןז יהאט נאןז ךער אייג יאךין גוטע טײן איבער ן
זײנען לענדער אלע פמ אינ ילענדער אלע אין גיװען יאיז הוננער דער אײן אזו שיקט

:קאריןז נאןז מצרים מעגשין_קײן גיקומען ״ ״ : טלופה
איז מצךים אין אז גיזעהן האט יעקיב אונ במצרים שגר יש כי יעקכ וירא שטעלין זעםט

קויפין ציא כןאךין אויןז אונ אים צוא האפונג אײן האנךין פאר בי?ן־ץ אים צו
זײ אונ כןאךין קופט אוג מצר)ם פאךט.קײן ךי.קינדער צוא מגקב זאנט איני איבער ן
: נןאךין נאיןי טצרים ניךעךין.קײן י־ • - . יםןץאל ףא

סף1י פון ברידער צעהן ארנ הבאים בתוך בר לשבור עשרה ױםןן אחי ויבואו אהער םף
I גייעזין זײנען טצךים אין אונ קאךיןז קיויפן צוא מצרים כןיין קימן אי קיגי יבל

איין גיווק איז טולר ךעם באי גאם איטליכר אין אונ גאםין צעהן ייי חכם אײן “
ץ“ עי!י :ערי1ט בזונדרין אײן אין איטליכר גיקוטען אךיין זײנען זײ אונ שרײבר ז ע־

י האןיןי אזו נאכט ךר איויף גיקיטן איז עםי. וויא גערב ױהי לא;ט אונ !ים שךײבר ך
תבואה גיקיטען זײנען װאס אלע פין צעטיל ךאש גיבךאכט אפ :םהאלזבאני

ק זײא אז בריךער זײגע פון נעמען ךיא גיפינט יוםף אוג קיויפין צ־א ארנ וואגין יט ײנ ז
: ער־י1ט בזונךערין אײן איטליכעראין גיקוטען לויפן זאלן כט
תבואה פון אוצריות אילע צו ױסף שליסט פךיא טאךגין היזיא ױם םחרת 1גיפאךי איז ־►

פארקויפט האט אלײן עריװאעז וצר:א ךעם אפין נאר לאזט אינ דייב
אונ תביאה קיויפין אים צוא קימען וועלין בךיךער ךיא אז םײנט ערז ףי1א אטה יפר

זײא אונ טאג דריטין ךעם ביז װארט םף1י אונ נייט אבער קזמען זײא ציא זאגט!יא
אבלט אונ אתי םישרתים צװײ זיינע צו ױםף זאנט אזו גיקומן ניט זײנן גגאנגק איז :

צעהן גיפינן וועלין אזיזײ יאונ גאםין אלע אין לופין גיישװינד זאלין זײ האט בךיב ין
לױפין זײ אוג אים צוא זײא ברײגגען זײ זאלין באנאנךער לײט ױנגע גיקימן איז ער
זאגין נ א ^רטער אונפאךשעמטע אין זײא גיפינען אונ נאסין אלע אין עךינהאונ פין

:פענח צפנת מ׳טנהילמלך צים גײן איר זאלט גישװינד צואזײא בבן_יעק ימעון
זײא אינ זונשט אום יגיט איז ךאש בךיךער יהוךה זאנט יהודה ויאטר אשת לאה ת

למלןי טשנה ךירי צוא פךיד זאגין אונ למלןז טשנה צום קוטק פונזיפר • טור
אברהם פון זאגט יו־סף • העבךי אבךהם פון אײניקליןז אונז פין אוג ףי1א ־ים^

: גיהעךט איןז האב העבךיי י ךיר איף װעל
מיט זעהען טיר זאגט אונ העך'ין זײנע צוא זייןי קךטז ערזשיי' אל פוגה אונ װײב אײן

:ךעךנער ׳טפראצט פעלד גוטין דעם פון אז איויגין אונזעךע ױיב- _
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 וואנען פון מליץ איין דורף זײא צוא זאגט םף1י המליץ ירי 1על ױםף
 ךעם פון גיקיטן זײנען טייר אלע .ענטפעךין זײא אונ איר קומט

 פגים זײן מאכט יופף מעף טנױ שם ־וסף • פין1ק צוא נןאךין כנען לאנד
 זאגט אונ הער אונ הין גײט איג הענט ךי או־יף יטלאגט אונ צארין טיט
 טיר איז ליבר שײננןײט ךיין מצריםיאויף לאנד ךיר איויף גשריען וױי

 :פאלין אראפ וועט שטעךין דײן זעהן זאל״ איןד אײרער דער'טיױט
 אלײן זיןז צ־א זאגט אונ זיןז ברײגגןט אוג.;נר ̂ אמריי וטשינ כמתנחם

 פאר ךפואה ךיא יטיקט ער 1הוא'װאע ברוןי גאט איז גילויבט
 פאר זאל איף או כרי מלןד אײן פאר גימאכט מיןז אוניהאט מבה ךער

 זײא זאל מליץ דער הײםט ייוםף המליץ1? מצוה ױסף • לאנד ךאש זאךגין
 זי/ענטפעךין אונ גיפךעגט זײ האט םליץ ךאךר זײטוען וואש פךעגין

 איר אז זעה איןד ױסףיזאגט • תבואה קיופין צוא גיקיטען זיינען מיר
 מײנט איר לײב איץ פון האךץ איין אונ ׳טטעךין קופךנעם אײן האט

 שכל גיגעכין םיר האט הוא ברוןז גאט * נאר איין מיט ךעט איר אז
 נאר קיויפין צוא תביאה גיקומען ניט זײטי איר אז גיוויש איןז 1װײע

: גךים1ב אײןז איויף גישךיען וױיא לאנד ךאש זעהן יש1א
 האבין חכטים אונזךע װאש גיכןלעךט אפ איןד האב הײנט זאגט ירו־ה

 ךאם ךעריךטױן אונ אמת ךער איז ךאם כל;ש ךער אז גזאגט
 שקר הײסטךער ךאס זיןזךאכטין מענטש/קאן װאסאײן הײםטךאס

 ליגין אײן איז עם האטשע ךאכטין זיןי נןאן ןוענט׳טין אײן ווארום
 ךאס פאלט יף1א זיןז הײבט אייינע אז שאל וואג איץ וויא 1אז איז

 ךער הײםט ךאם ךטיון ךער אז איןז זעה הײנט אונ אראפ אנדךע
 הכם אײן 1אז װאינךער אײן םיר איז עש נאר הויף גאנץ איז שקר
 זיין באננךר שקר ךעם מיט כעס ךער כןאן וויא איז ך,ער ךער וױא

ק ווארום  הימיל״אונךי ךי זײא קאנעןזבאננךער זיינען בײךע ךיא וו
 שכל גרוייצ! מיט זײנען ךײד ךײנע זאנט סף1י • מאכין חריב ערד
 קאןז אונטער זיןז גךאבט ער וויא אים חאפט מען או גנב אײן גאר
 זאנט ןהוךה * )טײן טזזינג אךער ^זפילט ער װאשי העלפין ךען אים
 איז עש אז נאר מענט׳טין אײן מאכין שולךיג ניט קאןזטען הער מײן
 שכל מײן אךער ״אזז־ דאכט פיר זאגין זאל מען ניט אבער עתת דא

 : ךעם אויף _עתת גיװיש האב איןז זאגט ױםף • אז־ו ווײזט
םף1י : עתת ךיא זאגין שרך ךער אונ בעם דער אפשר זאגט יהודה

זאנט
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 ביםט דו ווי מענט׳ט אײן אזו בײא איז שקר ךער אוג כעם ךער זאגט
 גיהלמת נאכט ךי מיר ךך האט Щ מעגטשין שלעכטע איר גאר הערט

 כנען ילאנד ךעם פון וויגט גרוישער אײן גיקומען איז חלום;נש א״ן
 ווען שראלןין ךער זייער װאר איןז א־ג גיציטערט האבין בעךג אלע
 שטעךין צעהן אז איןז זײט.זעה צפון צי אויגין טײנע אויף הײי איןז

 שטעךין אײן איז רגע איין אין אוג שטערי] אײן מיט מלהמה האלטין
 ךעם טיט מלחמה האלטין נײן ךיא אונ גיפלוגין אוועק צעהן פוןיךי

 אין גיפליויגין אװעק איז אונ גיווען גובר אים האבין א־נ אײנעם
ך אונזף א  איין װיךער איןז בין נאןז ךר גיחאפט איויף זיןז איןז האגנ ל

 יף1ק פאר איך אז הלום אײן וויךיער גיזעהן איך האב גיװאךין שלאפין
אהז״נען  איןזגיװאלט האי תבואה קז־יפין לײט ױנגע צעהן גיקיטן תיו

 אין גישמיךט אײן זײנן הענט ױיערע אז איןז ז_עה געלט זײ בײא ניעטן
 פין גײא אונ געלט ךאש גװואלט^נעמען ניט זײ בײא איןי האב בלוט
 אלטי אײן זיצט היויז דעם פון װינקעלע אײן אין איןז ןעה אװעק זייא
 אײן א?נ גיקו^עט ציקעלע אײן ליגט אים פאר אונ װײנט אונ מאן

 מיר טוט איויף מיןז חאפ איף אוג ’ בליט אין גיטונקט אײןי העמךיל
 שכל אביסיל גיגעבין מיר האט ב׳ה יגאט נאר האךץ• מײן ווײא זײער

 הלום ען׳טטר ךר הלומיות ךי פון םיוד דעם גיווען מגלה טיר האט אונ
 צוא מלהמה מחשבה דער אין האבין פון'כנען מ^כים צעהן אז בטײט

 איוי פאלין צעהן ךי פרן אײנער װעט םימצרי לאנך ךעם מיט האלטין
 צעהן ךי זײט איר אײןז איויף בטײט ם1הל אנךרער ךר אונ מילהמה דר

 מצך;פ לאנד דאם אוים^זעהן גשיקט אײןד מעןיהאט וואם לײט ױנגע
 אלטער דער אונ מצךים לאנד ךעם פון בלוט ךעם איויף לאקיךט איר

 חםער פרן זון ךער מצר;ם פון פאטער עלטער עריאונז מאןדאסיאיז
 גיבךײט אזזײנע»קינךערזײנעןאן גיזעהן האט ווייל^ער האטגװוײנט

 ב׳ה גאט אײןז האט הײנט אונ ־ציקעלע אײן וויא וועךין שגייטין פר צו
 פאר ךי.׳שטראף לײךין איר װעט הענט פײנע אין גיענטפרט איבער

: גישיכןט אײןז האבין װאש לײט ךיא י ’
 אונ אנדעךין צום אײנער קוקין בריךער ךיא לזה מניטים»ה האחים

:גײ^נן חלוטות זײנע הין װאו נאר העךט זאגין
ף צוא זאגטז יהוךה אוג יזסף אל אוטר יהודה ס  גיהעךט האב איןז ױ

פאר װאש שיפיגעל א״ן װיא גלייןז אין חלום אײן אז זאגין
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א ארוים געמטפגי• אײן אזו שפיגיל אין קולןט ער וואש האט מענטש ךער פנים אײן

תו1פ אים מען איז אזו װיל טען וויא חלום אײן איז אזו • ער־ ועהט
 מלמה אז בטײט חלום דר זײן תר1פ גוטין צי־ חלום ך״ן ךיר װעל איןז

 טצךיםיא״ן טלכות דאס וועט בנען מלכװז ךעם קעגיןי גיין וועט טצךים
 דאש גיווײנט האט װאשיער אלטער ךר אוג פנען ךאשםלמת נעסען

 ציקעלע גיקױלעטע ראש אונ • איםה ךער פו-ן ךערעלשטר איזפנען
 ייוםף • מלחטה ךער פאליןיאין וועט ץר וואש בנ_ען מלןז ךר איז ךאש
 ולײט װנגע צעהעןי ךיא בטייט װאש תשיבה נאריאײן טיר זאג זאגט
 האב איןז וואש פלוט אין גיךיכט אײן גיװען הענטזײנען זײעךע וואש

 טיר רוף ױנג צום זאגט יוסף להנעי מצוה ױםף • חלום אין גיזעהען
 לעפין זיןז זעצט *אונ ק־מט זיא אינ זיא חפט ?גר אינ ווײפ מײן אסנת

 ל1 ק איין פאר וואש צײל ךער האךץ מײן ’אסנת צוא ױםף זאנט אים
א  אײן גיהערט האפ איןז אסנת זאגט • נאכט ךיא גיהעךט האשט ח

 ךיריטצײם יף1א גישו־יען װײא א'ױ זאגט אונ װײנט אשה אײן וויא ל1 ק
 פאר כגען פון קינךער פלוכטע פאר דיא פאלק שײן אונ זיםע ךאש

 מײן גאט ’• ךאךבין פארי ךיןז ווילין אונ נעץ אײן ךיר אויף שפךײטין
 • ךשעים פילוכטע פאר ךיא פון מצך?ם לאנד דאש מציל זײא גאט
 טאכטער טײן’ שװייג זאנט אוג קיול אײןי וויךערי ״עם,עגטפערט אונ

 כנען גאר מצך;ם לאגד אין ארײןגײן ניט שוןעךד וועט.קײן םצך;ם,עם
 י:גיווארין פלוכט פר איז ער וויא אז־ו קנעכט אײן זײן װעט

 גיישפעט טיט ייהוךה צוא זאגט ייוסף לעג ררך ליהורה אומר ױםף
 װאש דאש רײד ךיינע מיט זיס מאכין צוא הײנט זיןז פארים

: גיהעךט האשט דוא
 װאש גאןז אךײן הךר דײן אין גײא אסנת צױא זאגט ױםף אלאםנת ױםף

 זיא אונ בוגדים א’ךי פו־ן רײד ךיא פון יםוריםיהאפין זאלשטו
 :ארײן חדר איר אין גײט

 טאן זאל מען ךעכט דען:דאש איז • גישךיען ווײא י1א זאגט יהורה
 ךאש לאגטזםף1י • חלום אײן תךןי גאר עדות אן משפט איין

:עתת שטעלין װעלגיװיש איןז גיךעכט פישטו
 פךײנג אינ לױף בעךינער אייןי ציא זאגט יוםף אחי הרים ױםף

ךי.קיסיןי• אונטער פעט אין טיר פײא ליגט וואס ךאםרײםטעךיל
ױםן■ אונ י־ײםטעריל דאם גיפראנט האט אונ גילאפין איז םרים דער
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 פנײ אײן אזו גיל
 תו1פ אים מען

 טלטה אז בטייט
טצריםיאײו למת

I - י ־ : • :

 דאש גיוױינט *ט
 ^ילעטעיציכןעלע

 יו־םף • מלחמה ־
 לײט עהעןיױנגע

 האי איןז װאש ו
 טיר רוף װנג ום

 לעבין זיןז זעצטי
 קול איין פאר ש

 אײן גיהערט ̂ננ
 ךיר'טצך;ם אויף

פאר פמגן פין ־
םײן גאט־בי!

 • ךש׳נים לוכטע
 טאכטער טײן ג

 נאריננען £צך;ם
 :גירראר־ין ו

 גישפעט טיט
דאשיװאש ײד

 װאש גאןז »רײן
זיא װגדיםאוג

 טאן זאל מען ו
ךאש זאגטזםף

 בךײנג אינ ׳ף
 ךי.קיסיןי• טער

װםך. ארנ עריל

ת ל דו ב םת ו ג
:שטײט ךא װאס לײ;נן סרים צום זאגט אונ צעטיל איין ארוים נעםט

:לײענט ךיגער ךער קורא הםריס
;)הטים( י;נר1ט אין וואר יעקג( בן )ראובן א
;טויער)התחטם( אין וואר יעקב( בן )שטעון נ
:)ההסידה( יער1ט אין װאר יעקב( בן )לוי ג
:)האריה( טױער אין וואר יעקב( כן )יהורה י

:טױער)החטור( אין װאר יעקב( בן י•)יששכר
: )הים( ;ער1ט אין וואר יעקב( בן י)זבולון

דן  :)הנחש( טיױער אין װאר יעקב( בן ז)
п ז־זאילה( טױער אין וואר יעקב( בן )נפתלי(: 
в הגדוד( יער1ט אין וואר יעקב( בן )גד( :

שר :)השטן( טויער אין וואר יעקב( בן י)א

 זיןז לןעךט ױסף * שרױ 1?א פונ־ עתת צעהן איר האט ךא זאגט ױםף
 צעהן גיהעךט אדר גיזעהען איר זאגט'האט אונ העךין ךיא יצוא

 גיקוטען זײנען זייא אז אינ פאננדער װעג װײטין אין אזי גײען בךידר
 אוג שפרײט פאר זיןי זײא האבין בךאךפין זײא װאס שטאט צוא״דר

 איז ךתם טויער באזונךער אײן אין איטליכרי גיגאגגען ארײין ’זײנען
 נאר לאנד דאס זעהן איויס גיקוטען זײט איר אז גױןיס בודאי ךאס

:גיװען מטריח זיסט אום זיןז האבין זײא
 ניט נאך האסט דוא אבר רעכט זאגסט תא הער טײן זאגט יהודה

 ווײסט טענטש אײן װאהם זאןד דיא גאנציןי אין גיכןלעךט אפ
 אײנר אז ווארים איז מחשבה ךער אין ’אנדערין בײאיךעם וואס ניט

 איז ער אז ךאכטין אים כןאןיזיף טאן מעשה איין אנרערין דעם זעהט
 גיטאן אזיו האט ער וואס פאר דעםחבר פרעגט ער אז אבר רש־ע אײן
 בייא גיטראפי] זיןז האט щ װיא 1אז איזיגירעכט חבר דער ײין נןאן
 אלטין אײן גיפונען האבין שוסךים אזיךיא הודו לאגד פון טלןז ךעם

 לעם פין ?אליץ צום ױגראבין או-נטער זיןז האט עיר וואם מענטשין
 ךר זיך האט ׳הומרים ךי צייי^ין גישךײא אײן גיווארין איז יעם מלןז
 ג־שרײא אײן פר איז װאס איניזאגט ׳שלאף זײן פין גיחאפט אליף מלןז
 מענטש אײן אז גיהאפט האגנין מךים1דיא'ש אז גיךאגט אים מען האט

 אים ברײנגט מלןז דער פאלײען'זאגט ךײנע אין אונטער ןיןז גראבט'
ר יופה^ )יגדולת ע ה א



 אוו פים אונ הענט ךיא בײא גינומען אים שויפךים ךיא האבין אהער
 טיןן האסט אלטער דוא מל]ז דער זאגט מלןז צום גיבראכט אים האבין

 דו* װיא באצאלין ךיר אץז וועל הײנט נאכט ביייא טײטין גיוואלט
 איןו חלילה הטלןז אז־וני אלטער דער יזאגט טאן גיװאלט םיר האםט

 גיטאןיםחטה ךא איןייהאב נאר טאן זאןז שלעכטע אײן אזו זאלי
 ניצול איך וועל קוטען ךיר פאר זאל/קאגען איןז האר/כדי פיטער טײן

 אפי תטיד זײנען טויערין טײנע ךערימלןז זאגט דעםיטױט פון וועךין
 טא בײא קוםען צוא״טיר גלײןז אן(ך פקישה אייןי נאר האט щ ווער
 פעכ איןד אלטער רער זאגט זיןז צוא/ראינין אוגטער ינאבט בייא ניט

 צײליךענ דירידער װעל איןז וואם העךין ים1א זאל ךעריבלןז אז זײןןר
 אגרעס דזײסט זיא שטאט אײן מךינות דײנע אין האנךין פאר איז

 שופטיכ גיזעצט האםטי שטאט ךער אין אונ דאךטין װאיון איןז וואם
 אמי טלןז דעם פאר אונ גאט פאר מיורא נןיין ניט האבין שיופטים ךיא
 נןנעכט ךײן איןז אונ פאלש פםכןענן אונ גזלעגן אונ שוחר געמען זײא
 רײד גוטע טיט גי&טראפט ז_ײא איןז האב לייךין גינןענט ניט דאם האב
 פאו דוךין בױם גאט /ננטפעךין איר װעט וואם גיזאגט זײא האב אוג

 גיטךיבין אוועק מיןז זײא האבי] גיישטךאפט האבזײא איןז ךעםװאס
 אימ פדי המלןד גי1אר ךיר צוא אנטלאפין איןז בין אזיו האב מיין פין
 אז גיהעךט האבין זײא וױא * טעשה גאנצע ךיא צײלין ךער ךיר זאל
 גיגעבין שװזד האבי] אונ גישיכןט זײ האיבין ךיר צוא גילאפין בין איף

 כמה גיװאלט ױיאב איןז לאזין ארײן ניט מיןד זאלין זײא שומריםיאז ךי
 ךחס גישלאגין םיף שומרים ךיא האבין ךיר צוא גײן ארײן פעמים

 דײןיחדו אין גראבין איונטר מיןז װעל איןז גיװעזין מײ׳טב םיר איןז האב
 נןאנן! אץ־ וועל ידיר «ברײנגען טיןד װעט מען אונ חאפין מיןז מען וועט
 אלטין צום ער זאגט אזו העךטידאס מלןז דער וויא בנןשה מײן זאגין

 אמתיאז איז עס’ אויב קלערין עם װעלי איןז אינ מיר בײא דא ת זיץ
 זײאאנכןמהאונדרמלףהאטגישיקט זאגםטװעסטוזעהןאן וויאדוא

 םלןל ךער האט גיזאגט האט אלטר ךער וויא אזו כןלעךט ךןןר האט איג
 האט אונ’ מעןיהײנגען זאל שגפטים ךיא אונ שומךים ךייא אז גיהײשין

 למלןז מ׳טנה דוא אויןז ךא אזו פאר ךער גיךאנכןט זײלנר אלטין ךעם
 בחןדהוא אברגאט לאנד זעהןךאס אויס גיקוטן זײנען אזטיר זאגםט

»נהער*; אוייש נןײן גיט זיינען מיר אז אמת ךעם װײם

ת ,/8 ל ו ד ף ג ם ו י

 איןז זאגט ױםף
 מיר בייא

 איוין טײלט צוא
 גיװען זיעןי פיר

 אונ בײא הײנט
 פ זייער העךצר

 מי האבין ךרום
 אבר גיפינן

V אל פונה יןסף
שטי׳ פאר

 גיענטפרנ האט
 ךעראסתיגי י

 ױםף ליהורהי•
 .ץנטי

 אבר נאר אײן
 שלעכטע אײן

 נ ריײד אײערע
 яр בתרר אײן

פ<
 א זאגט יהודה

 אונ פון
מל איז עס אוג

• V

 גיקיכ אהין איז
 גיגו אים האננין

 כ װאס מךיגים
 «זאלין זײא אז

 נ המישקים שר
 גאר האב איןז
 אנ( אז ז״ן נןאן
 זאגט;נם ױםף

 לויף גישוויגד
מישרתי צווײא



 אמ פיס אוג ענט
 מיח האםט ;לטער

 חא וויא אצאלין
יאץ חלילה ־טלןז

מחטרוזניטאן ־א
 ביצול איןז װעל נן

 אפין תטיד זײנען
 טא; בײא קוםען

 בענ ^לטעראיןז
 צ״ליךענ -ירער

 אגרעס הײםט י»
 שופטיכ גיזעצט

к■ אמ מלןד ךעם 
 כןנעכט ךײן איןז .

 רייד גוטע מיט יט
 פאו הךין בױם !
 גיטךיבין אװעק ־
 איןז כךי המלןז י

 או גיהעךט ;אבין
 גיגעבין שוחד ;ין

 פמר גװואלט ;אב
 ךתס גישליאנין ו

 דײןיחדו אין וכין
 נןאנן■ איןל ײעל יר
 אלטין צים ער ט

 אמת'אזז| עםאיז
 גישיקט האט שלןר

 מלן: ךער האט ט
 האט ״אונ תיינגען

 למלןז מ׳טנה רוא
 בחןדיהוא גאט ר

:זעהער

 העלפט ךאם אבר מ׳טלימ זאגין קאנטז איר אז אײןז קאןז איןז זאגט יזסף
 זיך איר האט װאתם השובה אײן נאר מיר גיט ניט גאר מיר בײא

 צײלין ךער ךיר וועל איןד זאגט יהוךה :טױערין צעהן אויף טײלט צוא
 איז קלעגשטר ךר אײנר צוןעלףיזין פאטר אוגזר בײא גיווען זײנן פיר

 אומרע זײנן אזו גוואךין גיגנבת איז איינר פאטראונ אונזר בײא הײנט
 אים אויף זײער טרויעךט פאטר אוגזער אונ ביטעךט פאר זײער העךצר

 אים מיר וועלין טאמר גאסין אלע אין פרישפחײט זיןז םיר האבין ךרום
 :שלעכץ םחשבה אוגזר אין האבין זאלין מיר חלילה אבר גיפינן

 איןד זאגט אונ שךים צואךיא אום זיןז כןעךט ױכף • שריי אל פונה ױםף
 ער אונ רוצח אײן גיווען איז דו1ה פין אלטר דער אז שטײא פאר

 איז אים נאר רוצחים אלע פר אוג זיןז פר תירוץ אײן גיענטפרט האט
 :בצאלין בודאי איןז וועל רוצחים ךיא אבר אםת'גיראטין ךער י

 פאר זיןז װעםט דוא אז מײנםט דוא צוא.יהוךה זאגט יוםף • ליהורה
 רײךן אײן מען קאןז ראם רייד שלעכטע ךיינע מיט ;ננטפעךן

 פאר װאס זאגט ןהוךה :בין איןז מאןיװיא אײן אזו ניט אבר גאר אײן
 זײנען וױא זאגט 'װםף :גיפונען םיר בײא האםטו רײד שלעכטע אײן

 וואו וויםין ניט טיזאל דאם זיף שיכןט וויא *טלעכט ניט רייד אײערע
 מצר;ם לאנד ךאםזהאט װאם ווײסיניט איןז איהיןי• קומט בחדר איין

: דא גראד אים זוכט איר וואס זינדעט פאיר
 שאף ךיא ױפיטערט האבין םיר צײלין ךער ךיר װעל איןי זאגט יהודה

 אונז צו גישיקט אים האט פאטר אונזער אונ פאטר אונזר פרן'
 ער װאו ניט מיר ווײםין ךײזע טאג אײן נאר ווײט ניט מער איז אונ;נם

 טדינים אנשיים אי לאנג ניט גיהעךט האבין טיר נאר גיקימן אהין איז
 ךי זאגט ױםף :פצרים כןיין קויפט פר אים האבן אינ גיגנבת אים האבין

 זאגין צו הלילה ערליןז גױוים זײנן םחורה מיט אהער קומן װאם טךעים
 טירד צן זאגט ױםף • הטשקים שר אל • גנביעבן מענטשן איין זאלין זײא אז

 זײא כןאן איןי המ׳טנןים שר דער זאגט ־ לײט ךי כ׳אנםטו הטשקים ?טר
 ?ןס זיינען עךליכעסוחיךיםוױאזײא האבגארניטיגיזעהןאזעלכע איןז
 * קויפט פר זײא אים האט אונ גיגנבת אים האט אנאנדערר אז זײן נןאן

 משךת אײן צו זאגט יוםף י אחי לסרים יוםן* :זײן אזו קאן זאגט;נם ױםף
 ךיא • אבלט אינ אתי משךתים צװײא מײנע מיר רוף אונ לו־יף גישווינד

 װאו מענטישין צעהן די פירעגט ױםף אונ גיקימן זײנן מישרתים צווײא
האטי " י ״״ רלית '״גײ״י

ף גדולת כו ױט
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 :גאם הוךין אין גיפונען ז_ײא האבין טיר זײא זאגין גפ־גען זיי איר האט
 אין טאן צו איר האט וואס לײט עךליכע זײט װיאאיר זעהט זאגט יוסף

 אעזער װ״ל שיור׳ט פוןיךעם אויןד ךאם״אױ זאגט יהוךה :ה־ךין/אם
 גיגאנגן ער איז טאטר גיטײנט טיר האבין שיער זייעריאײן איז כחדר

 ברודר אימנר איר יהאלט מאן אײן אזו פר זאגט ױםף :זינית ציא״ךיא
 :פאטר איץ פון אלע זײט איר וואתם װיא;גר אזו אױןד איר זײט
 פ?ן מען האט פאטר אומר בײא גיוועזין איז אז;ןר ביין זאגט יױיודה

 גימ״נט טיר האבין היינט גאר שלעכץ גיזעהען.קײן ניט אים
 איןז זעה הײנט זאגט ױסף : שלעכטער אײן גיווארין ער איז טאמר

 שלאנג אײן פין גיפט איין ךײנע'רײד טיט מאכין קאנשט דיא אז
: האניק װיא זים

 אלטער איין פארט בי&ט דוא טיךד צוא זאגט ױסף • טירד א>י ױםף
א מאן  גיזעהן האסטו װעלט אײןי גייעהן זיןז פאר שוין האםט ת

 איבער קאןז ;נר האט יהוךה ךער וויא יל1מ אונינרױש ברײט אײן
:טענט׳טין טיויןעד כײדין

 האבין מיר זאנט אונ בךירר ךיא צוא זיןז נןעךט ;נר • אחיי 1אי פונה
 מיךאךף גאנץיגינוג איז״שוין עס גירעט בנאנדער פיל צוא שוין

 פין ש;קט טאן חםד אײןז טיט וועל איך נאר ךײךין גיט מער ׳הוין
 אלע איר אונ ברודר לןלײנעם אײער ברײנגען זאל ער אײנעם אײןד
 יהורה :װיסין אטת דעם אים פון איך וועל תפיםה דר אין זיצין ךא וועט
 גיועםין ניט לעבין אינזער אין ױינען מיר בעם םיט יהודה זאגט • גזען«

:זיצין גיט אויןז מיר וועלין הײנט אונ תפום
 האט סף1י * הטליץ מפני ונמנע אחױ עם לדנר רוצה שיהודה רונץ ױםף

 ער נאר בריךער ךיא טיט ךײךין וויל יהוח־, אז שטאנען פאר
 אז מליץ דעם צוא גױואונפןען ייוםף האט מליץ דעם פאר מיורא האט

 צוא ןהוךה זאגט :ױטךאטין אפ מליץ ךער האט טךעטין אפ זאל ער
 האב װאםאי־ גימאנט פילישלעכץ איףהאני אז זעה אי־ ךיאבריךר

 גלײןז איז עם מצרי ךעש סיט װנוהים ךיא טיט בךאבט פאר פיל אזו
 ךאננילט מער.ער שןעךין אײן מיט זי־ ךא״גילט ניכטערער אײן ױיא
 אים לאןט טען ווען אים אױף שכערער ךער זיןי הײנגט אים מיט זיןז
 זאלין מיר אז עצה מײן איז ךרום מטילא '^זבערער דער פאלט אפ
האבין םורא .קײן ^אר זאלט יאיר אינ הןערין או-ם אהײם ציריק ך־



 :גאס הוךין אין
 אינזער װייל № אין טאן צו איר

 גיגאנגן ער איז ־
 ברודר אײער יר

 :פאטיר אײן ;
ק האט ןר  פון מ

 גימײנט טיר כין
 איןז זעה הײנט

אײן״שלאנג «ן

 אלטער א״ן ךט
 גיזעהן האסטו £

איבער ק'אןי ער

 האבין מיר אגט
 מיךאךף .ץיגינוג

 פין ש;קט טאן
אלע איר אונ ־ר

• - V ■

ПС יהורה : ײיםין 

 גיזעםין ניט עבין
י :גין
 האט יז־סף * ג׳יץ

 ערז גאר ברװ־ער
 אז מליץ רעם א

 צוא ןהו־ךה זאגט
 האי איןז װאס ט

 גלײןי איז עם ךי
 ראעילט ;גר טער

ק :ן  אים לאזט מ
 זאלין מיר אז ;ה
האבין טורא ךן

 אןגאט האבין גנטחין אײן זאלח טיר נאר מצרי נארי׳טין פארדעם
:העלפין בװדאי אונז װעט ער ב׳ה ׳

V * ־ ו ' ־ י • • » :

 גנטחון אײן זץז ׳טיקט שלעכט^עש איז עצה דײן בחדער זאגט יששכר
 אןער זינד פון ךיין זײן זאלין טיר אז ב׳ה גאט אן האביןי

אט ךתם ױסף בהךער אעזער איבער גיףנדיגט האבין מיר  האטג
גישיקטיךעםמצרי: אן אונז אויף

 זאגט יששכר • ךעם אויף האשטו צײבין איין פאר וואש זאגט יהודה
 אלע פון םעגט׳טין וויפיל װארום צייכין ךער אלײן זיינען מיר

 ניטנןײן זײא יף1א מאכט אונ;נר תבואה נאןז אהער קוטען איטות
 אראיה פין ךער איז בלבולים א1י пуг טאכט א־נז אױף אונ בלבולים

 ובפךט זינד אוגזעךע מחטת גישיקט אן אויףיאונז האט אזגאטב״ה
 אוג צ;קעלע גיקוילעטע איגךאש צעהעןישטערין ךיא חלומיות זײנע
 ווײנט אונ זיצט אלטער ךער אונ בלוט אין איין/טוננןט העטךיל ךאש

 ב׳ה גאט פאר שעמען זיןז כןענען טיר אױףאונז אױש ױװיש ווײוט
 א־יײם קימען מ־ר נןאגען װיא יך1זינדא אונזערע אויף אונימתוךהזײן

אה אן  ניט װעלין״זײא מיר אונ שרײק^םיין װעלין קינדער איגדיא תמ
 הונגער אין לעבין װעט פאטער ה״ליגער אוגזער אונ געבין צוא האבין

 זעהן צוא אײ תפיםה דער אין שטאךבין צוא ליבער גיוויש בװדאי
ם צהת ךיא ה  גאט’ פין שטראף ךיא מקבלזײן מיר ךאךפין בריךר ך

 אונזעךע;נלטעךין פון זטת שטײןידער ביי אונז וועט טאמער באהבה
 לאזין א־נז װעט אונ האבין ר־נ־נות אונז איויף לטלןז משנה װעטךער

: תפיםה דער פון פרײא
 זאגט ױםף :ךעכט זאנט שבר1ןע זאגץ בריךער ךיא כולם האחים

 זיצין וועשט דוא אז ווייזין יךיר איןי װעל ווילש־ט דוא אז
 ךיא • גבורים זיבעציג ךיא נאןז שיכןט אוניייוםף תפיםה ךער אין

 ךײן צוא גקוטען זײנען מיר זאגין אונ גקימען זײנען 'גב־וךים ןיבעציג
 ךער אין זײא םיזאל כךי ךינגלען ארום זײא הײםט ייוםף אינ בפעל

 דער וועךין בךיךער אלע אחם• זײא ךינגלען זייא אוג זעצין תפיסה
 האשט דוא ױםף צוא זאגט אונ זיןז ׳טטארקט ןהוךה שךאלןין/אר

 אבער בפעל ךײן צו גישטאגען זײנען לביורים ךי אז מטשלה ךיין בװיזין
 אפ גבוךים ךיא הײשיין זאלשט דוא אז טובה איין״עצה’ךיר איןזגיב
נאןז האט טלהטה האלטין טיר וואש צײט ךער פון ווארום טרעטין

ף גד־ולת ם ו ם י
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 האט ער1װאש ךער נאר גיהאלטין ניט טלחמה _קײן אוגז מיט נןײנער

 נ־יט מאכט ךער לעבין וויל ערי װאש ךער אבער טויט ךעם גיוועלט
 פין גבוריםארויש ךיא צוא גישרײא אײן טיט ןהװ־ה אינ שלום אונז
 ךיא אונ טױטע װיא אזו עךד ךער צוי פאלין גבויךים די אונ חךר ךעם
 ױםף : Ьщ> דעם פון אראפ פאלט פרעוז איג ארויש זײא פאלין צײן

א זאגט  גײן ניט ווילעזט אונ האלטין טלחמה טיר טיט ךא ווילשט ח
 :תפיםה ךר אין גײן אלײן וועלין מיר נײן יהוךה זאגט תפיסה ךער אין

 תפיסה ךר אין גײן אליץ ווילט איר אז מיר גיפעלט דיאש זאגט םף1י
 אײן אין ציא תפיםה דער אין איר גייט יציא ווישן וועט װער גאי

 צעהען גײן נאןד אײןז זאלין ךתם לאכין טיר פון מען וועט הז־יז שײנק
 : תפיםה ךער אין גײט איר אז םימן אײן פאר זײן זאל עש פךי גכוךים
 גאר האפין אונ שטײן גיבליבין זײגען בךידר ךי ענו ולא עטת האחים

 נאר גיטךאטין אפ אלע האבין גבורים ךי איינ גיענטפערט ניט
 ךר אויף • תפיםה ךר אין גיפיךט זײא האבין אונ גיבליבן זיינן צעהן
 ממחײן ױהי : אכיםיל נאר עםיין זײא אינ עםין זײא יו־סף שיקט נאכט

 ךעם םעװ־המיט אײן ױפף זײ שיקט פךיא מאךגין גיקוטען איז רויא^עם
 משנה דר זאגט אונ סעװ־ה דיא זײא פריינגט בעלים :בעליס טשךת
 ךו־ום ניטגיגעםין גאר נעכטין איריהאט וואס שטארקברוגזי איז למלף
 זאלט אונ טךינקק אונ עםין זאלט איר אז גיבעטין הײנטי ער האט

 פין טאכט למלןד םישנה ךער אז דוכט מיר זאגט ןהודה :זײן פרײליןז
 1?כײליןז!ײ אע טירלנסיןאונטךינכןן וואחםיװייאלןאנן אוגזגישפעט

:לעגין אוגזער אויף אױםין למלןזיאיז משגה ךער אז ’
 נאר גישפעט ניט.קײן טרײבט ערז אז אײןז איןז'שווער זאגט בעליס

 אלעטען ער זאגטניט יהודה הארץ־ נוט זיייעראײן האט
: םעוךה אײן יאזו תפיםה ךער אין זיצין ’ווא׳צז

 גרוישר א״ן בישט רוא’ ךיר יף1א מיף װאמדעךט עש זאגט בעלים
 אלעתפוםיםגעבין וועלין זאל ער ווען זאגין אזו חכסזאלשיטו

 זאגט,עש יהוךה : גוטץ האבאינ זײן גינונזײן איםיניט װעט עםין
 װאש גיהאלטין מלחמה אזו אונז םיט ער האט נעכטין מיך וואונךעךט

 טוט.ערימיט הײנט אינ טויט ךעם פון טעם גיפילטיךעם האפק מיר
ים : אונזיחםד  הין ערקונןט ׳טעה כןלײנע אײן שװײגש בעליס שתק כ̂ע

:מורא עריהאט גאר זאגין װיל;גפים ער’וויא גלײןז אהער איג י

 זאגט יהודה
 האךצ

 ת1סוז־ פעלי
 יה :גיזאגט
 ניו איז זיינען
 הא איןד װייל
 גיוז װעט ;נש

 ווײב צואױין
 פיןכנעןװאע

 גיטײנט האט
 פאטח טאלןע
 ז זאגט זײנען

 טלהטה זײא
 הײינטהי אונ
 * ברויט נאר
 פ< מאןי ווײל
 פאן האט זיא
 טי זאגט אונ

. Тז װעישטטיר  :  V

 טצו חךטוטי
 < גיישטאנען

 ךי וועל אייף
 א: גיטאן אן

 זי אז גיזאגט
 גיוו שךאקין

 אי זאל ציא
 איז 'щ אז

 זאל זיא פךי
 זײ! טיט זאל

 קינ הײליגע
 איןזיג האפ

אײן אפיסיל



 האט וואש/ער
 פיט מאכט ער

 פין ארויש ךים
 ךיא אונ &ױטע

с ױםף :שטול 
 גײן ניט ילעןט
 :הפיםה ,יןיךר

 תפיםה ךרי אין
 איץ אין ציא ;

 צעהען גײן אןז
 :תפיםרז ךער

 האגיןיגאר אונ
 נאר גיטראטין

ךר יף1א • ־יםה
נזםחרת ויהי ; ל

 ךעם ןעזדהטיט
 משנה דר אגט

 ךר־ם גיגעםין ט
 זאלט אונ גןק
 פין מאכט מלןז

זײן פכײליך וונ
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* 1 :מורא האט

 אק ךיר בײא וואש אטת ךעם אינז זאג ךיןז בעט איןז זאגט יהודה
 אירזײט אז וױשיין זאל איןז בעליסזאגטיווק • איז האךצין

 אײןי איןז װאלט זײן סגלה ניט .קײנעם פאר זאלט איר םוהת בעלי
 טיר וויא םיוהת בעלי אזעלכע טיר גלויג זאגט יהורה :גיזאגט
 בעליס זאגטז • וועלט גאגצער ךער אין ניפינען צוא ניטי איז זיינען
 זאגט למלך מיטנה ךר וועךין פךײליף העךצר אי;עךע גיוויש װעט Щ זאגין אײןז איןז וועל ךרום ךחטנותי גרױש אייןז איויף האב איןד װייל

 פאךשױן צעהן די װעגן סעוךה אײן טאןז גישװינדי אסנת װײב צוא״זײן
 זיא לאכין צו גיהײבין אן זיא האט תפיסה דער אין זיצין װאש פוןפמנן

 מײן איןז וואש_לאנע!טו מישנה זאגטךער גיטיינטאז^רשפעט האט
 זייא װיא ילײט אזעלכע אױש שפעטין זאל חלילהיאיף באטת טאקע
 טיט האשטו טאג אגאנצין װאונךער אײן מיר איז ‘עש זיא זאגט זײנען

 רוצחים אוג יבוגךיס גיחפין זײא האשט אונ גיהאלטין טלהטה זײא
 קוטט טענט׳טין איעלכע םעיךה אײן מאכין זײא היישטוי היינט אונ
 דעו־ הארץ טײןי ציא הער נ^טגה דער זאנט װאשער אונ ברויט גאר
 * 1צײל ךירךר איןז וועל נאןז ךער אוג םעוךה ךיא פאךטיג מאןז ווײל
 גיזעצט אים לעבין ךןז האט אע םעוךה ד־י גימאבט פאךטיג האט זיא
א ביז טרעטין אפ ניט וועל שװעריאיןז איף האךץ מיין זאגט אונ  ח

 עלשטע ךי םמרא אונ ױחני אוג 1 בטײט ךאש 1װאע װעישטיטירזאגין
 בין איןז אינ פאריךעםטשנה גיזעםין *איויף זײנען םצךים חרטוטיי

 זאגט םשגה דער אז גיהערט איןז האב טיר ךער יאונטער גיישטאנען
 זייא.יםיךים איןזהאי וויא אזו ווישין זאלשט דוא ךיריזאגין וועל אייןי

 טיר האבן זײא _אז גיהאט יםור־ים טער נאן־ האב איןז אבער גיטאן אן
 דער איף בין העבךי אברהם פון אײניקליןז ךיא זײגען אזיזייא ג;זאו.ט

 געבין .ױקאנט ניט עצה קײןי גאר מיר האב איןז גיוואךין שךאקין
 נאךטין װײן אײן אי] װאחם האלטין מלחטה זײא םיט איןז זאל ציא

 ׳טגײךין אפ זיא מען ךאךף צװײג אײןשלעכט האנךין פר איז 'щ אז
אל אז ךזי  איןז אד־ער גאךטין װײן גאנצין’טאכין'דעם .קײלע ניט פ

 זײגן זײא ווארים. האלטין צוא מלחטה הײבין אן ניט גאר זײא טיט זיאל
א איןזהאפ נאןיךערמלחטהוואס • _קינךער הײליגע טרי  גיהאט טי

 אי־ בין זיןז תען אפ גילעגער טײן י אויף גיליעט' מיןז האייאיןז
זיצטאוי^ ער% טאן אלטין אײן גיזעהן' איןז 3הא גי׳טלאפק אײן' אביסיל
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אי מצרים נןײן טיט טיןד קינןט אינ עטײנער טייעךע טיט גאלר גין פין יטטול אײן
* ןיא אז גיזאגט דאש אז טייר דוכט גיחא׳פט אויף טיןז איןז האב • פנים נןרוש אײן
פאר וואש א־נ נןינרער זײנע פאר ברוגז טיר אױף איז ערז העבךי אבךהם ךער איז

ײן 'щ חאטשע נ זיצט דא נאר וועגין ט1ךעע פין ליגין איז חלום ךער אז נןאןז
רער זײא לאזין גהובין אן האנ איןי װא^ דאשימישפט ךרום זימנר טיך איף עזךעק

נאכט ךיא או אײן рй גתעץ דאש איז אזו־ ווארום נאןזינןלעךין איןז טוז טיטזײא
גי איז ער אוג אײן ןײא לןייוין צוא רעכט איז איויש יקלער איןז אײ אבער מלף
ק האשיטו אסנת זאגט • עײן זײא נעטען צוא אונ פנים שײן קע אום גיטוזט ד

א װאש העבךי אברהם ךעם גיכ־ןאנט גיה האב איןז איש פאר מורא האשט ח
נ ךרײסיג גאר איז ער אז יאר אכציג שוין איז עש וויאחם נײן משגה ךער זאגט

ו מענטשין פיל אונאיןזהאב מעשים זײנע צײלט דער טיר מיהאט נאר גישטארבין
גיהעךט עןעס גימאכט טיף האט פרעה אז מיעשיש זײנע ביבערפין ךיא גיפונען״אין

ףי פיכער ךיא אין קוקין צוא גיהויבין אן איןז האב מיטנה אײן פאר נא דער טשנה | ן
,׳ האט םמצי) גיפ־גען איןז האי פיךין צוא םךינא ךיא אזו וויא וויעזין זאל איף
האט אונ ה;ל טיט אטגיה האט ער וואש וופוח ךער גישטאנען איז ביןד אײן אין
זאג אטת איז אכךהם ךער הױא פרוןד גאט פון אטינה ךער איין נטרוד טלןז דעש

װא אהײם גײן אטג אײןי נאף האנךין פאר ניט מער אייז Ьу גיזאגט האטי העבךי
 א נאר םוטער םך״ אןיף ראױת גיוויזין האט אונ ךיאוועלט ב׳טאפין האט װאש/ער

אי האלטי] זײא ףױ-א זאי דןטרן לךט ךער שרײבין צוא ארויש ניט גאר איז щ 1וואש
גיזאג שיוין ךיר .יא, הײצין יש1א מיזאל גיהײשין האט אונ גיווען גז1בר זײער איש

אי זאל איףי אז ער טערא וואךפין אךײן העברי אברהם דעט אוג טעג ךךײא אויבין
איר האב אזי גיגאמען איז ערז בין1א ךעש פ_אר גיהאט ניט מוךא £ײן גאר האט

א זאגט ןמלין רליבע ניזאגט האט .ער װארום טאנץ צוש וױא גלײף
א לעולש חלק אײן האבין איןז װעל שטאךבין  גיבאו פו-ן גיט ^ אטמיה װיא הנ

 אויף גיזעשין איז נמרוד מלף ךער אונ איבין ךעם אין גיװאךפין ארײן
 ה■ כולם האחיש ןי,שאן אףי כךו אים לעבין גישטאנען ױינען הארין ךיא אונ שטול ךער

י זאגין העברי אברהם דעש אבער העכרי אברהש דעש אן זעהן נלןטה אײ,־
ךעש פאר נאט א:ם^ונאהער'א אונ הין יבין1א אין ארים גײט ערז אונ ניט גאר שאט

! קינרער ױיגע ף״ .״ןאן אט̂ מײן • נארין אײןז שעטט זאגט אונ זײא יש1א שפעט אונ
?עי ז Г! אין מלך ךער בקיציר • גיווען מציל םיןיי האט וועלט ךיא ב׳טאפין האט
יי ׳ האךץ ג,ט לאך בױשה״דער פאר אגטלויפיו גימו^ט האבין שריש אלע םיט ר1נטר ־ ; • ״ ־ן • ן Г - • ן • ־ * . • Т ? Т \
: ךץ דעכט .אךי̂ ט,גיטו ער ןאטן עף^ף ״ןא ועןץג איז ̂קײן גיפאךן _ער איז
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 ער האט 3װײ שײן אײן זײער גיהאט האט ?נר אונ מצרים כןײן טיט מיןד קוקט
 טצרים פון מלןד ךער גינומען זיא האט שװעםטו־ אײן איז זיא אז גיזאגט דאש אז טיר :
 'ציײלין דער ניט איןז יועל גיהאט האט ;נרי םוף אײן פאר וואס א־נ זײנע.קינךער ־

 מצרים יפין אן גיבאךין פון זײנען זײא חני1י אונ טטרא זיצט ךא נאר וועגין ט1ךעע
 עלטערין מיינע פרן גיהערט האב אץד יוחגי זאגט צײלי] דער זײא לאזין גהובין אן זאב

ה מלןז דעם בייא גיישרײא גרוים אײן גיװען איז נאכט ךיא או ײןא גיזעץ ן י  יז1א
 זיא האט ערז מכות"אונ גרויםע טיט גװארין גישלאגין איז אינ>נר אײן זײא יײזין

ק האשטן ]  ממךא זאגט מזתנות*: גישײנקט״גרויםע אים האט אונ נןערין אום גיטווט ף
 גיווען מעריניט ךא איז יער עלטעךיןיאז מײנע פין גיהערט האב איןז אים פאר רא1ן

 גילערינט האט אונ גיװיזין חבטית פיל ער דואט טעג ךרײסיג נאר איז ער אז אר
 גאןד האט מ׳טנה דער אויב בעטין מיר אינ • חכטות מענטשין פיל האב איןז אונ מ
 דער זאגט צײלין ךער אונז ער זאל טאן דעם פון ליהעךט עפעס גימאכט טיןז ט

 לאנד ךעם פין אװעק איז העבךי אבךהם ךער אז גאןז דער משנה כךי ביכער ־יא
 װ״ניג מיט גאר מלכים פיר מיט גיהאלטין מלחמה ̂ער האט מצך;ם ״גיפ־נען איןד י

 דאס ווען אסנת זאגט נאכט אײן אין ניװען גוגר זײא האט אינ הי.ל טיט אטגיה ;ט
 זיןיז*זײא לאזין’ יזײא פון אפ זיץ אוג מיןז פאלג איןז זאג אטת איז םאכךה אךער

 עלטער גינוטען'זי;ער האט ער װאם מלןז דער װאחם אהײם גיין אטג אייןי נאף
א אונ גיװארין גישטראפט איז;גר נאכט אײן נאר םוטער עםך יף1א איות  װילשט ת

האב איןזי טשנה זאגטדער טעג תפיםה;גטליכע ךער אין האלטין ז״א ־ף1איזא :טרוד
צ יישי ײ ײ ןיה מוטל טיר אויף איז מךיינה דער פון מ>טפט דער אז גיזאגט שוין ךיר ןא

 זיייןגיךעכט זײא ײעלין אפשר איז רעכטיװיא קלערין־ אױם זאל איןז אז ער ערןא ;ךפין
 :גירעט האבין מלכה דער מיט מש־נה דער וויא גיהעךט איןז האב אזו גיגאעק’ איז ־י

ע׳ פון גיהעךט האב איף זאגט ןבולון ךאי ןעל,י רנע' עט איןז לאגד ךעם פון אן גיבאךין פון ניט אים אטטיה ) איז משנה ךער אזי רײד דײנ  פון נאר טיר זאג ךיןז ן
:איז ער. לאנד וואשיער אויף גיזעםין ויז

 אונ אים יף1א צאףנען אלע בךידער ךיא • עלױ השקיפי כולם האחים ,ןןאל אךי כךי
בעטין אלעי כןערין ט־ר פרעגין צוא דהיף האסטו װאס זאגין יהעבר אברהם

זײן טגךל זאל אינ זיי־ן /יטים מאךיןז זאל ער אז מ׳טנה ךעם פאר נאט נלאכטאו הער
גוט־ן אינז אויף האט ער װײל מלכים זײן אױןו זאלין אינ קינרער ױינע אשװטגא ן

 איי[ אײןז יף1א האט מיםנה ךער אז באםת זאגט בעליס : זין אין ן-טל ערף ורזצ,■

 אל׳( וועט עם ניט זאתט אינ טריגכןט אינ עםט ךרום • האךץ גוט ךאנרבישהךע
א זאגט יהוךה : ױין רענט ;יאר̂ טו?טגי ר מיימ קוויקט ךער יגאר י אינז האםט ח
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 גישו דאם לײךין אוועק גײט מנלים דער • גנצאלין דיר זאל הוא ברוןז גאט רײד ךײנע
 הימלען ך גיוויס רראס שכל דײן אייז װאו זאגין אונ זבולון יף1א צאךינען זײיאונ זײא פין

 אונ גיווען עז־לם ךער ךאס ̂ער וועט טאםער איז ךערימשנה װאנען פון פרעגשט רוא
 и כןאן עש אלע ;ממלים זײנען מיר אז זאגין גיוױפ ער וועט משנה דעם צײלין'פאר

 שיפ זאל אלער 0ווח אײן טיר איז עס ברוךער זאג״נאר יהורה צוא אגטיז .יששנר
א אויףךיר  ניט גאר עסיאיז נאר זעה נאר אײן איז ט׳שנה דער או גיזאגט האטט ח

 שאפין צוא ניט האט .קיינער דא האט ער מטשלה אײן פאר וואס
 .עלטער אוגזער פאר מיוךא עריפאךט האיט װעגין דעי^ט פין ער נאר

 גלויבין צ־א ניט גאר איז עס אז ךיר שװער איןי אברהם פאטער
 פון ניט אונ חש פון ארויש קיטט וואס שפחוז:ט ךער פון איזי ער אז

 אינ פאטער א־נזער פון משפחו־ז דער ’פון זײן טוז ער נאר יפת'
צו ױגעבץ אונז האט ער אונזעךע״עלטעךיןיװאס פון גאט איז גילויבט

ת ל ו ד ף ג ם ױ

 תפיפד רער אין
 ת נןיין העךין י

 העךו זאגט ױםף
 אלנ אייער

 גיװען איז ױסף
פר'ע ניט האבין

ךרמ • פאטער( טיר װאש שךעקענס דער ךאש הילף נאטס מיט טישנה דעם בייא חן
 ̂ער װעט אפ׳שר אינ האבין ניט טער שױן מיר וועלין גיהאט האבין

 אךו לאזין פרײא תפיש־ זײער פון אונז וועט אונ טאן חשד אעז םיט
 אומ פין אײנעם ש;קין' טיריטוזין װעלין זײן ברירה איין עשיװעט ווען
 תפיםה ךר אין ךא בלײבין װעלין טיר אינ יגחךר כןלײנש אומר’ י,אך

 עזטאךבין גיט אויןל טיר װעלין תפיסה ךר אין גאט איז נילויבט ווארום
פאטר אונזיר אז גלויבין צו ניט אילגאר עס זאגט הונגער:*זבוילון ®־

^ г • т  .  V * Т » 1 VI • « ־ ** Т т

: בחדער קלײנעם אונזער לאזין זאל
 • ברײננען גיוויס אים איןז וועל שיקין מיף װעט איר אז זאגט יהורה

 השלישי בױם אליהם בא ױסןז • זיין טיױן וועט 1אז ברידער ךיא זאגין
 איקי נײט וויא זײא פרעגט אינ טאג ךךיטין ךעם זייא צוא קיםט יוסף
 ךער אז הער ךער וױיס ךאם זאגט יהוךה • פריךער טיינע ךא

 :תפישה ךער פון גײן צוא יס1אר תפיםהיהאפטיער ךער אין זיצט וואס
 אײ־ מיט וויל איןי וואס חסר ךעם ניט ןז,יא גיפעלט עש זאנט יוםף
 שיכןט‘ אײנעם אוג תפיסה דער אין ךא איר בלייבט פאלגטטיף טאן

:ברודער אײער נאך י
 חכם גרוישער אײן איז הער דער אי ניװיס ווײם איןז זאגט ראובן

 אײגרפון אז טינליף ניט איז דאש אז אלײן עזטײט פאר הער דער
 אז בשירה ךיא זאגין אים װעט אינ פאטער אוגזער ציא קרמען זאל אונז

ערגארניט^אנעןיםצד;םוועט לאנד טיראלעזײגןאיןדרתפישתאין

אי ל״בין3 דא
* • - ו ז

בד
 מו כזלם האחים

 שװײגנ
 גאפ דעם יף1א

 ה פוין גאט ךעם
 ז לוי :פאטער

איכ װאס טאן

ב דיא האחים
אלײן
אויס

 זאגט שטעון
 דרתפ

 לןאנס דו זאגט

 י3א ךחטגות
 גריררז אלע
 יד־יז אל פוגה

ז ;יװען
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 וועט ױישךײא ךאש פאטער או־נזער פין גיװײן אונ גישױיא דאש לי׳־ךין אריעק גײט >לים
ויז ײ ??ל י  עראזומךעי־ש האט אײנםוועגין ווארוםפון ניװישךיהיטלעןשפאלטין ויאס׳

 אונז וועגין עזכן מכל טרײםטין ניט הױם עד זיןז וןיל יאינ גיווען עולם ךעו ךאס ער נט
 זאגין א'ש זאל בתדער דער אז זײן גימאלט ניט גאר כןאן עש אלע :ממלים זײנען

 אז ךרויף ^וועריךיר איןז בחךער כןלײנעש א־נזער שיקין זאל ער ’אז חיו׳ט איין טיר
 שטאךבין םיר װעלין ליבער טאן צוא זאןד ךיא גיטאלט ניט יגאר איז עם נאר זעה נאר ־ן

 אינזער בײא װאךטין דער ניט וועלין מיר װען אונ תפישה דער אין ׳םאפין ציא ניט
:גאט אונזער פין חשד ךעש צוא האפין םיר װעלין חשד גןיײן העךין

 וועגין חפד טאן צוא מחװב גיט בין איןז בךיךער צו העךט זאגט ױסף
- - г - פון כוונה ♦')ךיא אלטקפאטר טײן וועגין נאר פאטר אלטין אייער

 זײא אבר פאטר אלטר זײן איז פאטר אלטער אזזיױנר אהגױוען ױסף אינ פאטער גר
 אלטין איין אויןז האט ערי אז האבין/ימײנט אונ ישטאנען פר ניט האפין צו גיגעבין אוגז

 זאל אײנער נאר תבױאה טיט אהײם גײן איר זאלט דריש • פאטער( םיר װאש נקענס
 קלײגעש אייער בריינגק װעט איר ביז תפיםה דער אין בלײבין ךא "י ײײי׳י **,יי׳“

:אמת ךעם איםװיעיןי פון איןז וועל ברוךער
 איר אז זאגט יוםף • אלע שװײגין בךיךער ךיא • מחרישים כולם האחים

 בטחיון איײן אפשר האט איר שװײיגין יך1א איןז װעל שװײגט
 יף1א בטחיון אײן איויןז האפ איןז אײ^נרע^לטערין פין גאט דעש יף1א , -т,-■- 7 - ־■ ׳־

 אײן אונ גאט אײן אלע האבין מיר ווארום ?גלטעךין מײנע פוין גאט ךעם פאטר אינזר אז
 דערהערכןאן זאגטוואסזאליןםירךײדיןאדערשװיעין לוי :פאטער

 פין אײנעס אוים קלײבט זאגט ױסף : גיפעלט ויואלל אים וואס טאן * ברײײען יװיש
: תפיסה איןיךער בלײבין זאל אײןז;נר ’ ’ בױםהשלישי ,יהם

 זאלשטי חשד טאן אוגז מיט ווילשט דוא אז זאגין בךיךר דיא האחים Т?*'נייט-ױא• !
 אלײןיגיט איר װילט וואחם זאגט ױשף :קלײבין אלײןיאױס

:כןלײפין אויס

לת ו ד ף ג ם כט ױ

 .;גלטער אונזער
 גמיבין צי־א ־ט
פון גיט אונ תש

 ,ער װעט אפשר
 אךו לאזין רײא

 אוגז פון אײנעש
 תפישה דר אין ו

שטארבי; ניט ־ר

 ךער אז הער
:תפישה ךער ון ו • ןי־ т ־ « т י י

ר אײן געבין אלײן זאלין םיר אז זײן ̂קאן װיא זאגט שמעון אייף מיט וויל הך אין נ
̂גל יוחש הומױ! י ׳טיקט א״נעם :

 חכם גרוישער
 אײנרפון אז יןד1

 אז בשורה ךיא
ניט^אנען גאר

I ן,} ',“ ” 7 I ״ I - * * - י י "т ׳ • * י V י ־ » - V ; ו - י ־

 ייוסף :קופר פון ךואךץ אײן האבין אפילו מיזאל װען תפישה ךר
 פין הארץ אןיין האסט ת אז טען;עהט ניט״װאחם אפשר גןאנסט די זאגט

 כילם האחים ;כןלײבין יש1א ייױא אפישר אנען(נ בךידר דײגיע אבר ךחיטגות

 :ךעכט ואנט איר ױשף זא־ט יס1א אלײן ^לײב דו נײן זאגין בךידר אלע
 ךעכט װאלט >גס זאגט ןהוךה'אונ צו זיןז ה,ערט ער • יהידה יאל פונה

דער טאל עטליכע טיןז האשט יתא ווארום נעטען צוא דיןז ^יװע־
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א אז זעה איף נאר ךײד רײגע מיט צאךינט ״ ימט ער?רוי̂ ^ײו טב'? ת  זײעי טיר י
ט טן°ע^יים*־’ ^ ייר Т* יייל ךרים בךיךױ אלע פון מער צ כ פ ן  :תכואה ^

ײ עםШ 1 זאל ער אז פאטר ךײן בייא זײן פו־על נ דיא טשם 'כו| ר:?ײל י4^
חי סריס Чн ױסף כ בךינער זיינע פון אײנעם צוא זאגט ױםף • א  V הארבריג גי-יי|

להאטערגן־ו1י 'א,נ ט?א?לגי• ?י אט1ל 1ע?ע3 זייעךע פון צעטיל ךאס ײזי [ 
אטאגז נעקב בן שמעון הײםט װער זאגט אונ צעטיל דעם אין זוכט ײ]יז א על װ ;[

איןז האי ןבואה , דאם־ בין אץ־ שמע־ון
א זאגט ױםף א התחמס ;ער1ט אין גיקומען ביסט ת  1 ־ גלײןז ביםט ח

 אוגיהאט עופות רזךםאלע איז וואס?נר עוףיהתהמם ךעם צױא
איןד א־נ תפיםה דער אין בלײבין זאלסט דוא בבן ת1רחמנ קײן גאר

ת ל ו ד ף ג ס ױ

אונ ^גיחם יורןאן !
ט' גאנצע

ביזין טיר ריךר3
ש אונז טיט У ט,?ועי טאטער אל1מ אב? Т* ואר,םי 1זי".א 1אי »?יסין ייןל ייעל

ױ פ ױ ל ט נ ל א ײ א װ »3 ת ם פ ײ ײז ל ל ._____• ! :א ״ ־ ' .אלי בלײבסט דויא װײל אנטלױפין ,
 | זעה איןז זאגט אינ שךים’ ךיא צוא זיןז נןעךט יוסף • שריי «׳* פונה

 װאס שר ד־ער וויא אזו גלײןז איז מענט׳טין ךעםי פון פגים ךאם
 האט ער וױיל גיווארין טריבין איזיפאר ער וואם נ_על הײםט ער

 דעם הייסט ױסף להסרים ױסן« :טײטין ברודר אײגענעם זײן גיױאלט
 האט אונ פים ךיא אויף אײזין טאן אן אים זאל ער אז בךינער

 אװעקאינ גײט מליץ דער גיין או־ויס זאלי אז?נר מליץ צום גױואוננןען
’:שמעון פון פים ךיא יף1א גיטאן וועךט אײזין דאס

 נאןל טצךים קײן
 אז ®ארגיןיפךיא

אונזעי צן שיקין
 ברױטוועט’ '

בריי האהיס  רי
 איז עש

 פאט־ זײער צוא
ן־אונןאוגזאגין

 גיגאג אויש איז
בני ךי גיקיטען

;די
ל' אז גילעךינט ײ ■ ■ . -   , ,

ל1־ילייבנ1 אלע פין יםיךים  איג פריא גאנץ 1י?י^'לאי . ער,יאם.ו ш ?ײל אטיז >יז'
• י דינס^: פאר זיין נאןד מענטשין

 גײט ױסף זאגט געאנגען אוועק זײנן ברידר דיא אײ • משם י׳כתם טרם
 אײער טײנטװענין פון גיריסין אונ״לאזט לאנד א״ער צוא לשלום

 קלײנעם זײן מיט אהער יף.קומען1א װיל ער אויב אים זאגט אונ פאטר
 עךליך האלט זון אײן וויא אזו געבין פבוד גרוים איןזיאים װעל זיון

 װײם ווער נאר זאגין אים גױויס ױעלין מיר זאנט ןהודה :פאטר זיין
 אױף איז וועג ךער מאן אלטר אײן איז ער וואחם װעלין װעט ער אויב
 גיװים ךאךף ער שאפין ראם זאל איןז חלילה זא-גט יוסף ישווער׳ אים
קומען זאל ער אז זיין װעט ן1רצ ױין יב1א מײן איןז נאר פאלג״ ניט טיןז

 ומ זאגט יעקכ
 א האשט

 ע״ ’ חיוב בעל
 אונ יששכר פון

 זי אהער גיקוטן
נןינד ךיא הננ־ם



ח . , ״״ ל ו ד ף ג ס ר ױ  
! י . ײגרויםערטליץ  , ,

ט ־“ ,סט.ױ’ן ם אלע שיטין אן מ;זאל אז הײשט ױסף אונ זײן חשוב בײטירזײער | ,
״ 5 ״ אה עקטיט '4 ל מ זעק אקךי לײגין אויףארײן זאלמקזאיגךאםגעלט ת

אײן אייף גיקיטען זײנען אוג אוועק גײען בךיךער ךיא משם כו| ״ ׳י • ׳י3 ־
. דעם עםין געבין זאל ער בדי זאק א״ן א״נער עפיגט האךבךיג ג ־ • ףאכט
. ברידר ךי צוא ערי זאגט זאק ךעם אין געלט ךאש גיפונן ער האט »ײזילף־ • ■ ־

ךר פר געעבין מיריהאבין וואם געילט ךאםנייעסזאגיןיאײןד וועל |יןזט'■ז ו ־,־ ׳
שךאכןן ךרי זיןז'ױ;ער האבן זייא אוג זאק אין גיפוגען איןז האב תנואה גל ביסט דןא :

ךיא פאטר ךעם צײלין דער אונ אהײם קוטען זײא אינ לביתפ ןאוב1 י1 ־ ■ ■ ־ ,
ךיא זאגין גיגאגגען• אױש איז תבואה ךיא וויא • מעשה נאנצע י ז תי{יסה

פאטר אונזר טאןיאז זאלין טיר וואש האלטן עצה טוזין'אײן טיר ןרירר ^ װ ערזטאם
גײן הןאנען זאילין טיר כךי בניטין בחךער אעזער שינןין אונז טיט ואל י ׳י * י .
.* אגט טאן טיר אזוזאלין יהורהיזאגטיתךה ויאמו • נאךיתיואה טצך;ם ײן5 ז

־• *יא אאז ׳™ י פרי אתין !ײא זאליןטײ עהין שרײען וועלין קינדער אונזערע |
שרײען װעלין קינךר אלע אז זעהן וועט ער אז פאטר אונזער צו עיקין ז ־ ^יי,זי .

בניטין בתרר אונזער אונז םיט שיקיןי בװדאי ער װעט ברױט י י אט? .ןײ ״־ : י ־••  • V • V. 11.• ױםף  ־ דעח הײםט   .  ̂
א זאגין ןרידר די האחים *° - ■ ־ם־, וייא • טאן אזו וועלין טיר ךעכט זאגשט ת

• ?ןינךר ךי גשיכןט אלע האוײן א1ז פריא טאךגן גיקוטען איז עש ייט
; פרן ךיא_קינךער גיקימען זײנען בניראובן זינאו • זײערפאטער צוא 1 ׳

טיר אונ אונז צו גיקימן איז מלף פוןךעם טאכטער ךי זאגין אוג ךאובן  ч * ', אי ה
. בײא יהאט װאם זאגט יעקב • ז״ן צו מכבד עפעש מיט ניט זיא האבין אם^ י ־ ״‘י ״'

ז  -  т  :  т  Г  - -  I -  .. -  . »  ,  . |  . , ט  ל ך י - י ן ו ן א
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. גיקוטן אונז צו זיא איז הײנט טלף בת א״ן איז גשטה ךי אז ױלערינט י 1,'אי ט^צא
̂עם וואתם זײן צו טכבד זיא עפעש םיט ניט טיריהאבין אונ פךיא גאנץ 1?:י•'ט • ־ ‘ יד

זײנען נאןז רײדין זײא מדנרים עורם • ברויט דאם גיגאנגען אױש איז . , ׳■׳ ־ 1   / т 1 ■ ־ г , ■ ז ו . גייט זאגט
^־וועמ־נטי בעל דער גיקרטען איז עש:נאט העלף זאגין אונ יהוד־ה בני ךי גיקיטען “ ־

נעטען צוא ייאש־ האט.ניט אינ חוב  : -Л• ;׳
דוא זאגין ינךער(ר ךיא הננים ♦ ב1ה בעל ךער איז ווער זאגט יעקב  V  !^ הא ״

אײז איז מענטשיןי רעם פון בויןז דער אז גילערינט אונז האישט ־י : ׳י י י ׳י ־ ן • ׳י • > ■■ 7 , װ״ם ווער נאר  י ...  קינדער דיא גיממען זײנען נאך רײדין זײא מדנרים עודמ • ח'וב בעל ־ ״  ' ׳ י י ׳ г , ־ ׳י ־ »• • ־ ־ . . ־־ אוית איז ״״עג גי  
טירזײנן אוג שביה דער פ» אנטלאפין זײנען טיר זאגין אונ יששכר פון י  • и • ,- ו_ , - ו : ־ • ז . ,ו ו . ,  . , , т. ו גיװיח דארח ער

אנטלאפין איר זײט װעטן פון זאגט יעקב ־ בהאלטן ויןז אהער גיקומן ° ־ ע ’  • 
מיט װיל ערי וױיל ;ששכר פאטער אונזער פון זאגין קיגדער ךיא הננ־ם  I1 ?׳ י “• י ־



во ת ל ו ד ף י ג ס ו
ן אינז ת ע ער ל ר מ ע ד ר איי ח אונז כ ־ פ ק ע ט י אג ש ז ט איז ‘וןא ה הייג מ כ  גיו איז עשז®|

טי פון ב זאגטז ישוב •4ת טו א ל ט ח ש א ט אונז ה רינ ע ל א אז גי ק ךי אג ק טכ ק נ׳ ה י ל  וו< פ
ם אונ א ט ך נ נפ׳ ר או א גלײןז זײנן גוף ך ל איין ווי גי א איז פו ײ א נא|יט איין ב ק ןיי ם א ע  נ

י אין ט ך ענ נ ה פ איןז או א ײ גיזעהן ה ם פ ײנ ר א א ײן װ ײ עלד1>טטייג אײן שט  גןעךינ 1א
ן ע נ י ך ך נ ר או א א אײן וו לזי ױגי דן הןאן פ ״ פ זינגען אונ ר א ט איןזיגיזע־שטיײג ה ר מי  אי

ם אז א ט ך ענ ם אן זיף װ ר אז אי אינ איז ע ליןז ײ ר ט פ ל ע ט | כןעגין זיןז ש  דא וועלין מיר ו

ל גי ט פו ץ מי אנ נ ט ט או ג מי אנ ר גיז ע ך ט כ א ל מ גי ר ניאןן פוי ע פ  נפתלי• ןב וויןיחצאל א
ר איז ;נר ר אזו י?גךיג1ט ע ך ז ג איויןז פו־גיל אי עךי ת אזו טרו; ר א ע פ ך ײטין ,,נ  ון וו
ם פון ע ^ן ד ט ענ ט ש־ אז מ ם ײליןז ער איז ע ר קאןזפך ר ע פ ציילן ך רו א טןו א ר ג פ אי א  ה

ר ע ד אונ ק אונ װ נ ר ע שק ל ח טי ר מי ע פ א איז Щ ווען א ט י  קאןז םחיוךה איטיט עםין צו נ
ץ אנ ה ןטװער ג ך ען צי חו ךנ ע א א1י ל ט דו ש א ט ה ט אונז מי נ ךי ע ל ל עפךי גי א ז א י  שוי ז

אז איז טי ש גו טי ענ מ אל ךר אגין ז ך ם ט ע ר פון עול ד ע ה ך ד ם וויןפךיער אזי תי ע י ך  פו
ײזיל אײן ךי א ער פ ן יזאל אזי פי א ם1ע ה א ל פ ן מ־ר • ה פי א  1א זאגגן א־ויףךי בי יןז1א ה

ר ע ה ט א ךינ ע ל ר גי ע פ ט א ײנ א איז אז-,עש ה ט י שי נ ע א עפ  חוש • לויפין כןאאזו עםין צו

ט י נ ן ע ען מ עךנ א ל ה1ת ךי ם ר רו א ײזיל אײן וו ט ערי אז א א ט ה י ען יס1עפען,אז נ אנג  ב גיג
א ט ערז נןאן עסין צו י ן נ טי ע ב ך ם1ע * ’ י :’א נ? ךי קטןזל

 פיס די אונ ’ זאגי א'טר פון קיגדער ךיא אונ גד פון ינדער(ר ךיא אשר• ונני גד כני
א  ןאוה וימין ימואל לןנ’ לם1ע אײן מענטישיאיז ךער אז גיילעךינט אונז הא׳טט ח

 טרײפין פר־וו עךדז ךי גיט ירעגין גיפן הימיל ךי אז װעלט ךער צו גלײןי ער איז
 װאע זײא זאגין р רך אז אפר לעךגק ער קאןי עםין צו האט^עפעס גוף דער אז אז־ו

 פר קנעכט פאר מדברי עװש • לעךנען רה1ת כןײן ױט ער קאןזצי.עסין עפעש גיט האט
 שביה ךער אין ניט אונ גיטאן לוייאן פגי ךי גיק־טען זײנען אזו נאןז זײאךײךין װיא
 פאר זיןי וועלין פענטשן> זיןז גיקומן זיעען טיר זאגין אונ הענט ךיא אין שטענןי] דעם
 מץ װאתם זײן מצליח זאלין מיר אז ז_ײן פתפלל אוגז איויף ט1זאלע אונ

 ךיא.קינדיעו זאגין איר• היןנײט װאו מגקכ װעגזאגט וואטיין אין גײען
 זײאמיו זאגין מצרים _קײן איר גײט װאם זאנט.ןעקפ * מצךים קײן

 פרוינ! גיזאגטךאש ערז האט פאטרבחיט אונזער פײא גימאנט האפין
 או מצךים לןיץ פעטר אײער צו גײט מיף פאלגט גיגאגגען יש1א איז

 זײמ צןא ןאגט ,פהא גױןיע( איר וועט תפיםהךאךטין דער אין אים לעפין זעצטזיןז
נ שווײגט איר ״'צ ליפעיר איז עשז װארים פאטער אונזער םיר פאלגין אזו ̂עםין צוא

 אײעךע זײגען
 אלע.קינד ױנכי

 צי זאגט יעקפ
 איןז ךייד

'4כןינדער ךיא

 טתו אײן איריןי אןד וואחם לײךין צוא הונגער אײרער תפיםה ךער אין זיצין
א אײןז.געביין ',[צ האפין זאל חלום אין נאנז איין זעהט אײגער אז גילערינט אונז



ת ל ו ר ף ג ם ו ב י ל
ט איז •{ע! ש איז עש וכמה םזו היינ װי ת גי ט אנז דיא א ש אלע פון קליגר איז נ װא ת- פו  עו

א ־ינט ךי פ אז ו ע' ע ל א ם ח א װ ען ה לי פ ק אנ כן ^ ט תרוילן1נ ײג אין זיצין ני  מען װאס שט
א יול ײ ר ^עםין זײא יט נא| אײן ? א ײא נ הען ז ש פלי ף1א ׳םפײז זײער זיכין אונ ארוי ם י ע  ך

ר נןעךינדיל אײן ןעלד עטייגי אײן טטיין ל אײן אךע טי ר וועךי ז אבע אג ^ א ט ךי ״  אין ג
ב :גן א ט עטײג איןזגיזען ה ר מי לין/יי׳יל אי ט טען װי ט וועךט זיא ביז איר^עםין גי  אזו פע

צין ךארטין וועלין ״םיר ’ד כןעגין זיןז *עלט נ ךער אין זי אי ה ס פי בין װעלין ת אט לוי  :ג
אןז ר ילנ אל ין חצאל וח אבע צ ח לי/י ת פ ט נ אג א ז ר צו אי א ײ לט ז  אײן אין אזו גײן ווי

עג װײטין נפי ךער אױ אזו ײט וו ר ז ש ווארום נאךין אי ט גאר איז ע  מיגליןז ני
ר וארום נאטי ציילן ךר ער ט אי א ט כיח _קײן ה אר זעהט ני א נ ף ךי ט שי ײ ף1א ג  ים ךעם י

א ז ט ט זיא נןאן םחו־ךה איטיט עםין צי ני מען גײן ני ט פילין אן זיא מיז ביזי ער מי ײנ  שט
ט איגז ר עבךי גילעךיג ע ױ ש ל׳ א אז ש ךער אזו זײן זי ט ענ ק מ  ער טוז גײן וויל ער װ
ה ־ער ך װיופךיער תו ם אזו אר זעהט פילין אן בױןז ךע ר נ ק טי נ י י שווינד אזו ז  גילפין גי

אבין ד ף1א ה ן ױף:א בי י ג אנ ז ט אבער ךי ג ט מיר זײנען היי ד ךעם אין ני אנ ט  זאלין מיר ש
א עע(' ם ח בן חוש־ם • לויפין אזו ק־\ עםין צו שי אגט חו ט ךער פון ז ײ  איז בו־ויט ךאם אז צ

ט נר א ט ה ען ים1עפע;אי ני אנג םךר גיװאךין שלאף גאר איןז בין גיג ארו ש וו ט ענ  אײן איז מ
ה ךי קטןזלם1ע מ ש ד נ ײן ל הג  צוךר^ערד גיף דר אונ היטלען ךי וויא א

ךי ' ס איני ר אבער יזײלין ךי זיינען פי ע ג ט תנ צ ך א ט :אלע אום ש
א שמעיױ גני ואלהר וימין ימואל  אונ גיקומען זײנען ש־מעון פון קיגדער ךי

ט אוועק טרײבין עכ קנ ע. ל ט א אג װאם ז ט יעקכי ר טו  פןינדער אי
ר גן ב ש זייא גון״זאױן ךר״ אז א טו װא ש ךפ א  קיויףיאונז בעםר קנעכטי פרמךע האלטין בך

ט פאר םדברין עידם • ךנען עכ כןל דעם פר קנ טטי ם בריױט ׳ ר אוגזר מאהי ע ט א  נעבעןד איז פ
טאן אן’ ה ךער אין נמי אונ גי בי ם אין ש ױ צ ן מ י אנ ט ברךה אגדער גןײן טיר ה  מיר נאר גי

ט פאר קויפין פאר זיןז וועלין עכ אי עקב'ײאגט.יזז • קנ ס ווי  צימליןז אינ זי
ײערע זײגען ײד א אר ר ש נ  קולם את ױשאו • העפלין אײןז אייןז לןאן װא

לע ױבבי ײבין _קינךער א ק זײער װײנען אונ קול זי;ער יף1א ה : שטאר
 אײערע מיר אויף גישטאךלןט האט איר נןינדער אלע צו זאגט יעקב

• פאטעךשי אײעךע מיר רופט טיויט פין ט;נם ךעם פיל איןז ךייד
 יעקב ־ פאטעךש זײערע שיקיין אונ אוועק אים פון כןינדערגײןנן ךיא

 אונ ברויט ווײנען אונ שרײען קיגךער אײערע נןעךער זײנע צוא זאגט
 אינ בנימין זון מײן מיט געמט אינ מצך;ם _קײן גײט שװײגט איר

װעל איןז אונ לאנד ךעם פון ת1פר שענםטע ךיא פין מתנה אײןי א־ריך האשנ דוא ואהם
הוא ברוןז גאט אונ למלןז מע!נה ךעם צוא בריף אײן געביין אײןי *ן|צ האפין אל

ן פי ר  א׳טרזאגי ע
 קטז’ עולם אײן גיז

ט ן פרוו ערד די גי

ש זיןז קומן ט ענ  ב
 טיו ווארום זײן יח

 ךיא.קיגךעו זאגין
ו זאגין ;ם מי א ײ  ז

ש יזאגט א  ברוי^ ך
ם לןײן ןר  א■ מצךי

 האבי גיװיעז איר
צמ ליבער איז :עז
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אים איןז וועל מצרים( קיין למלך משנה צום יעקנ פון בריף רעף איז )ראש
,קאן ר׳עי וער חלומות^ער פותר :זאכין באתעגע פאר לוגט ער נסתרות ציפה

ט ניט «ר לרעגיט спН נותל : נלײביל צל י>וח1חל לישײד גיו א! האט העוי צוא בתי

ת ל ו ד םף ג ו י

ד ײ ש ל ב ן ת1ט1ח בי ײ ל ג ם לחפ ניתן :צו ט ערילרעני ט גי י ח א ב ר צו ע אט ן  גי אן דו

ע ךי ג י ך ע ג נ ע ךי צו אוני הו מ ע ר נ א א או א צו ע ךי כ ײ תו :ר ל ה א נןינדר ת ע די ײנ  ז

ץ ד ל ר פ ס ב י י ו ר ל לין ד ײ י צ ט ך ײ ר איז עשי ל ך נ או נ װ ו כין א ײ ש ;צ ױ א 1אז ץ ןי ו

ײ רומטמזו פארוהו ק ז ו ם ט ן אי ײנ ש נ ב ר או שלתו הלייבןלעזולי ד ט ומט אג ר ניז ע ען מ מ

ץ אפםי ער ט זײן אי ײ ק ר א ט נ ש י ט זײן א ײ ק ״ טי על װ ט גי ן טי ה פיל אי ט כ ם רו א ה

קין ךי ט ע ל ע ײכין װ שי :גר ר טײן ובששון בשמחה הורו פני רראות אותה נפ ע >' איןז ה
רצין דײן כןעגין וחסדא חנה :לעבן אונ פךײו־ טיט זעהן צל אים נילוסט לײב מײן

טימ זײער טיר :גךײכין גאט פון זאלער חםד איג חן יםגי שמים םן
ת מצרים בארץ הטושל השר ה״ול נ פ ח צ נ ע אמ מיןז ,שועק פ

ניט חלילה אים * אמן י יובני ת נ ם א ואשתי הוא ימים יאריך
 אײבי אים אויף (צן ניךךיגין איין אזו פון פךיד ךאש גיגעבן האב איןד אז ךעם נאך

הן ת1רהמנ אים איי אװ טיט ךײךין צוא אן איןז הייב שררה הױבין אײן 1אל
דער וויא אזו װיל אזו כמיפילארץ • ךינעןיטרערין אוינין מײנע פרן אונ הארץ ביטער

 ל3 אונ גיפעלילוח טנוחה כךין איןז לעביןיהאב טיין זינט • ;נךד ךער צוא װאשיר
 /י5 עלטער מײן האנ ;גר ב׳ה גאט איז גילויבט נאר • צריות נאןז צרות נאר גיהאט

 פאלין װעל י|אוג1א פרייר גאנצע טײן איז ךאם • כןינךר צװעלף מיט גבענטש־ט מץז
 ,הײ טײנע מיט פו איז קיגךר ךיא פין אײנר • װאוגךר אײן זײא זײגן וועלט גאנצר ךער

 גא יועט ניפהארץ אים אויף טיןד קאןזאיןי װא^עראיז װייםניט איןז לאךין טירפאר
פר האי)רו׳שה :גיפינען אים וועל אץז נגיז לעבין װעל איןז װיפיל טרײסטין

 מיר וועט ער ניפ איז ;גס שטארק ז_ײער כנען לאנך אין איז הינגער דער י והגה
 ג אין שיױן בין טיען גישיכןט איןז האב דחם • ברויט שט;קיל כןײן קךיגין צוא

 ה אונ גיװאךין א זײא האב אונ קױפין צוא’ נןארין לאנד ךײנעם צוא קינדער צעהן
 י1א העיין ךעם ען אײן מחמת טױער אײן אין אלע גיין ארײן ניט זאלין זיייא גיזאנט

 מחל ךאס ךײד שפרײנ» פאר ־ גיקומען העךין צים זיעען לןינךער טײנע הײנט הרע
 מיט זײן ישו;מים1גרי זײא טוט איג טויט ךעם פין נעץ אײן אויףיז״א הער ךער

 ה ימױ כל _קײ ניט גיוויש זײנען זײא • מךגלים זײנען זײא זאגט ̂ער שמעךצי]
אי האחים ויקחו נאט׳ו אזעלבע ניט זיןד יגיפינט עש ל״ײט ;נרליכע גאר מךגלים

ז בגיטין Нк מיןז װאונךעךט עש וועלט גאנצער דער אין לייט פאךכטיגע
י זײן אז זעהט דען זײן אז זעהט דעו װען ♦ צךינןים אזעלכע טיט שטרײט ער װאש הערין ךעם



האבין זגלת

מצרים( קײן

א האט ך,ער א הער ךער לאז גיזעהען חלום אין עפעם ױ  קומען מיר צו
ל ע ם אים איןז | וי  אז גיהעךט האב איןד נאר זיין חלום פיותר ױו

ער ןותרחליומות^ער ײן הייגט מיר איז זײן פיתר כןאן הער ו ם װאונדער א א  דער וו

ט .יט א ברוי ײן גינוםען אן האט רער צו ע נאר • אמת אײן פאר חלום פאל׳טין א  טײנ
ען קינדרד־יא תהלתו :רײכע אבין חכטים ױינ ט ךער טיר ה  זײער איז חבטה זײןי צײל

בין אונ ר א 1אז גרױש :ציי  האפין חבמים אונזערע נאר ♦’גיהעךט האבין זייא וןי
עזוזו ל ךרום כעם מער מען האט חכמה האט מען מער ױואגט ו״ממשלתו ף  האםט דוא װיי
ן האסטו חבטה פיל אין טוט ;קײט זי װי א ע אנטכןעגין כעם פיל ן ע  דרום • קינדער טי

ק איןז הער טײן ובששץ בשמחה נ זון מײן דיר שי או מיןי ױ  רצון מײן מבטילי בין איןז ב

ײן’קעױן בןגחנהוחםדא שין זאל הער דער נאר רצון ד ד אז ווי קינ סי א  בײא איז ך
ער זײעך טיר :גךײכין ײ ר אין ברענט אהבה זײן ט א 1אז טי איןז פײער ווי
ח נ ע ם מיןד שךעק פ א אי קין צו ײן אזו־ עי טין א ײ עג װ ? זאל עס אז וו !

ט חלילה איים « אמן א אזו טרעפין ני ר וואם יו־םף ברװ־ער זײן ווי ע ױ ר ט ך אי
ג אויף צןן ניךךיגין אײן בי ײ א ם ם י• אי ת  איריף זא'ל דוער דער אז העךין ךעם איןז בעט ך

ט אים אונ־זאל האבין ךהטנות אים אי אזו טיט ךין  צוךיק *טיקין אפ גנךידער אלע מי
אזובטים װיו אזו ץ ר א א ל ר ווי ע ה ר ע ס גיזאגט האט ד ח א ט הער ךער וו־ען װ ע  נאןל װ

ם אונ עלילוח ביג מנוהה יןז.קײן םין הער דער זאל מאכין בלבולי  איויף װעל איןז אז װי
על אונ האבין גיט רחמנות כןײן עלטער האקטײן ןגר ב׳ה .אט א וו ם צו  קומען אלײן אי

ע זײן בך־עכין צו װעל אינ פיס ;ײנע פאר פאלין װעל אונ ין1א פרײד .אגצע טארק  האךץ ע
שע טלינע מיט פו איז קינךר ךיא ען אינ טרעךין היי ט דאס וו ע ט איויןז וו  ױין העלפין ני
ט האךץ נינ אים יף1א טיןז ע א זײן אזיו נאןז וו אי • קופער װי ײן איןז ה ס וועג א א ף וו  אי

בש־עפר מײן גאט פאר טאן צו תפלה עלטערין מײנע פון ןרו׳טה האב :גיפינען אים
איז וארק ש מיר װיעט' ער ניג עםי ױוי  איף הפלה מײן יף1א ענטפעךין איונ העלפין ג

ע| גישיכ־ןט איןז װען ת1צר פיל אין ׳טוין בין טי ל איןי בין תפלה מײן דוךןז אונ גי צו  ני
ײן גיזעהן נאןז האב אונ גיװאךין א זײא האב אונ ם מײנע אן מה(נר א ט איןי • שונאי  בע

ם זײן מוחל מיר ער זאל װערטער טײנע יף1א העךין ךעם _עי אײן מחםת .ער  איןד ױארו

טער מײן מחמת ךאם ךײד שפריײנ פאר ־ ןען ט • האךץ בי  מאריןז הער דער זאל הן מי
ב זײן טיט זײן ;טים גרויש[ זײא טוט ײ ח זאל לןינךריאונ אונ וו  מלוכה זײן אין זײן מצלי

ש ען טױ כל י _קיי ני״ט גיוױ  :העברי אברהם בן יצחק בן יעקב לןנעכט זײן מיר פין י

א מצרימה ױלכו בנ-מין את האחים ויקחו נאטע אזעלכע !  ברוךער זײער נעמען בךיךר ךי

מין מיןז״א^ ,ונךעךט  ױסף אונ מצרים ^קײן ק־מען זײ אוג מצר;ם לןײן גײען אינ בני
מין ברוךר זײן אז זעהט דעו װען • ־ייכןים' ך איז בגי א אוי א ער _זאגט ־ ך משרח _זײן צו

ת ל ו ד ף ג ם לנ ױ
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 חכם מער ער ךיאאיז ברײנג • הויז דאס פיךין זאל ער אז גיװארין גיזעצט איז ער״ וואם
 חכמיװ שבע שײנעסעוךהוואתםזײאװעלי^לעי ארײןאינטאןדאײן הויז אין מענטשין

 א מען ליוט אן|אר אךײן הויז אין גיבךאכט וועךין זײא אונ עםין טיר פיט הײנט
 גגז מעגטשין אלטיאײן אײער צוא שלום איז זאגט יוםף אוג מתגה דיא אים גיבין זײא

אט גילויבט זאגין זײא אונ גיזונד איז;ני פאטר  ל ווײטר אונ עריאיך״וא הויא ברוןז איז/
 שט* אים אן האבןיןז בךיף דעם זעהן דר האט ױםף ווי • גנךיף דעם אים גיבין אונ גיזוגד

 עבירות אז|ונזערע חדר בזונדער איץ אין גיגאנגען ארײן ;־ר איז ווײנען גיװאלט
 א וױיא איוי עוזאגין האט גאןז דר אונ גיװײנט זימנר האט אונ בריף רעם גילײענט האט

װײנט ױסף נאןןאנט עםין איינעם אין אלע גײען זײא אונ טיש צום גךייטין גיהײשין

לת ו ־ ז י־וםף ג

 י1א אײןז זאג ךיאיןי גירופין האט אינ גישיקט םף1י האט טךיננןען דעם פאר .עםין ךעם
ז זוו טיװועלין זאגין קומעןיאונ זײא חני1י א־נ ממרא מצךים חרטוטי ;נלשטע

 וױיס װער גיװעאנער איז ױסף פין כוגה •יךיא הער דר בדארף־ וואם גיקרמען זיינען
 גא אז ױםף ךיאזיאגט ווײזין גיװאלט ער האט לןאגן ךער זײא טיט זיך וןיל ער װײל

 מיגליך אלץ הפיןאיו גיהיישין ער האט ךרום חכטים גרױשיע זײנק ז_ײא אז מצריט
 פךעגי צו שאלות י האבין וױנוח אײן זײא מיט זאלין מצר;ם פין חבמים גרעשיטע ךיא

 פכ גיט זאןד לײטאײן דיא מצךןם פון חכמים ךיא צױא זאגט ױםף אונ יוסף ױאטר
 I אדער דעו גיהעךט האבין מיר וואש העברי אבירהם פון אײניקלאןז זײנען
ה׳ע זאגט טאכנייששכר מענטש ךער אז גיװיס איז דאס אוג’ חכמה גרוים זײן צײלין

 זאלנ איר אז איןז מיל ךרום ינדער(כ זײנע צוא הכמה זײן ירשענען
 פאוז װאס ;עהען מיר וועלין חכמה דער פון פרעגין שאלות זייא

:װיעלין;ננטפערין זײא תשובות
 איון זאגט אונ בךידער ךיא צוא זיןז .כןעךט ױםף האח-ם 4א פונה

 אײער';נלטעו] פון חכמה זיםע ךיא העךין אוגז לאזט עברים
 פארירעכו רײדין טיר וויא.נןאנן זאנט יהודה העבךיי• אברהם פאטער
 | אי' פאר וואם זאגט יוםף • הכם גרוישער אײן איז ;נר װאם העךין
 ו אײ אזו האלט'מיןזיפאר איר וואס גיזעהען טיר פין איר האט חפמה

 ו צינ זאל דער חבם גרעשטר דר איז אײןז צוויש־ין וועלכר זאגט ךחם הכם
 : ענפעךין נאןז דר װעלין ברידר איבעריגע דיא אונ ענטפערין עריםטין

 ג צוא מענטשין זאגין או-נ אויף,ישש׳כר אלע ווײזין _זײא ויאמ״ יששנר מל׳םיעל ויורו
 טגל מיר מעגין וואס זאגט י;יםף • חכם גרעשטר דר אונז צװיישין >נר איז הײנט

 אין וויא זיין 1אז ;הכם גרעשטר ערךר איז היעט״ זאגט איר װאם מיט ךער איר םײנט
י װאס ברודר אונזער װארום זאגט יהורה גױואױ לארין כאר איז ״ IV? ׳י« « « т Т • • ' • * • « • *

— ; Т Тאברהם

 פןאנע דאש זאל
 בךײ ױעלטאונ

 חכ דברי ךייך־״ין
 האטין מאלי אײן

גיהויב אן הימיל
גיגא אװעק אלע
 ?ננטפ; צוא וואם

 עלטער אינזעךע
ני ןאלין אזיטיר



 גילעךינט אים האט פאטר אונזער • אים פרן גיווען חכם מער דיאאיזער ברייגג * וזויז
ע ^עי ׳וארוםזײאוועל'  וױא אײןד אויף םיןז ךריסט פאר עם זאגט יי־םף • חכטיות שי

 אויף ווערט >נס אז זאגט זאןז•;הוךה טימנרע אײן אזו מען לירט אר או אךײן הויז ין
 בריןז גאט פאר בהאלטין גיט מענט׳ט דער ייןז נןאן נגזר מענטשין וײן אלטי אײער ציא

 מאנען דער טיר אז װארום רייךין ניט פון דער לאמיר ווייטר אונ איךוא ער הוא ברוןז
 דװ־ף איז דאס ווארום אבךים אלע אונז אין 'שטאךבין אים אן ץז האט בריף דעמ זן

 אינ ווײגען צוא אן אלע הײבין בךיךער ךיא אונ • עביתת אולאונזערע חדר בזונדער
 * לאןין פי בחךר אײן אזו האנין טיר װאס א־גז איז וױיא י1א אגין האט.עו גאןז דר ,

 אונ גיפינען אףזנ אים איר װעלןץועט וועט גאט אז ניט װײנט ױםף נאןןאנט עפין אײנעם
 וועט גאט אז אפשר זוכין אייןז אים וועל איןז אז צו אויןז אײןי זאג ךיאיןד גירופין האט :

 הלוואי בריךר ךי זאגין אים צוזוכין אױף שליה ךר זיין וועלאיןז טיװועלין זאגין אונ ען
 אלט שוין איז פאטר אונזך אוג זײן וועט דאם װען ווײס ווער גיװעאבער איז ױסף ן

 גאט בײא םאךגין אדר היינט זײן גקאן וועלין גאט/ועט אז םף1י ךיאזאגט ווײזין ואלט
 אן הײב חכם דוא ױחני צו זאגט ױחגיייוםף אל יזסןז • טעליך אלץ הפיןאיז גיהײשין :ר
 זאגט אײנער אז ווארום זאלסטויפרעגין כםדר נאר פרעגין צו עאלות ־! האבין ווינוח ׳ן

עךט(אפ אײדער^ער זײט איינער וויא גלײןז איזי כםדר ניט זאך לײטאײן ךיא טצךןם

ת ל ו ד ף ג ס לד ױ

 דעו גיהעךט ,בין
 מאכפ מענטש ר

 זאלנ יאיר אז ןיןז
װאם'פאו יעהען

:ךךעםט ער אײךער תבואה ךיא וױיהט אדער.ער
 פאטר עלטער אוגזר פון חכטה ךיא הער סײן צוא הער זאגט יששכר’

 ט־ענטשין דעם פון שכל אזידער ניט״מיגלייף גאר איז אברהם
 ךיא וויא לאנג אזוא איז זיא װארום שטײן פאר נןאגען’ דאש זאל

 צוא יל1ט זייין גיעפינט האט ער אז ים ךער װיא יבךײט אונ וועלט
 טײלער זײערע שליםין פאר גימוזט אלע האבין חכטיות דבריי ךײךיין

 צום אךער שטעךין ךיא צוא ךינען װאס ילײט דיא האבין מאל אײן
 זײא זיינען אלו־יות’ הכמת אין שטודירין אים טיט גיהויבין אן היםיל

 גיװאושט ניט האבין זייא נארין וויא אזו אים פון גיגאנגען אוועק אלע
 פרן ױךשת האבין טיר װאם חכמה ביסיל דאם אונ ענטפעךין צוא װאם

 עלטרין אונזרע פין גיװאךין שװאךין פאר טיר זײנן עלטעךין אונזערע
 פון׳דעם דת צים װאם/יהער נארךאס זײן מגלה ניט זאלץ אזיטיר

 דאש פרעגין װעט ער װאש דעם תשובה אײן געבין צוא מענטשין
 ױםףילאז זאגט • געבין ענטפער אײן אונ זײן טגלה מיר מעגין וראנ זאגט י;יםף י

װאם נאר מיר זאגט עברים איר זאגט ױחנן • זאגט איר וױא זײן אזו ;הכם גרעשטר ר
% ■ ; % ־ : т  т י * - ״ • : י » ז ן • ו • • : ז ז ז т • ז  Т

:יז4נלוי?ין« אײער
הא נײ״י

 אױ זאגט אוג *
 ;נלטעו’ אײעד -ון

 פארידענ רײדין
 אײ פאר וואם ש

 אײ אזו פאר שיןז
ч т ~דערזאלצונ הים  г

 ענפעךין נאןז ךר
זאױ אינ יששבר

גיװארי לארין *ר
I *  «  • I • »



.יי 1

ов ת ל ו ד ף ג ס ו י
בא׳טאפי האט בשעפר ךער אז איז גלויבין אונזער זאגט יששכר

 זין גיפינט וואס.?גס אונאלץ ;גךד דיא אונ הימל ךיא ויעלט
 זע| אין האנרין פאר’ איז זײא אין וואם אונ ימים דיא אוג זײא אין

; האט טאג זעקסטץ ךעם אין אונ באשאפין אלץ ;נר האט טעג
 א באשעפיגעש בעסטע ךאש איז ךאש מענטש איין באשאפין

 חבנ גיגעבין אים האט אונ נ׳שמה לעבעךיגע איין גיגעבין אים האט
 בוו אײן דא איז אזיעס ^לערין אפ האבין כל1ש זאל ער בינה אינ

 :הבא עיולם אונ הזה לם1ע האבין ער װעט דינען אים זאל ער כדי
 זו בשעפענשי• ךי פון אונ ךא1ב ךעם פון רןלעךין װעלין טיר זאגט ױחגי

 גיװאו באשאפין איז וועלט די אז גיךרוגגען איז וואנען פון מיר
סאז אוג ן1_קךמ אײן ניט אױ זיא אזג  ביוו אײן דואנךין איזיפאר ;ג

 צוױי ךיא נאר טיר זאג • ?ששכרזאנט • באשאפין זיא האט ער וואס
! פאר אױןז איז « זיינען אדער/ײא אגדעךין דעם אן איעש זיך ווענט ציא אמעות
א7א איז אטונה דיא זאגט ױחגי ♦ גיטיילט הא װעלט דיא באישאנ איז װעלט די

י |д אמונה דער איןי אן נןךמוין־הײנגט נןײן ניט יאיז זיא אינ גױואךין

 לאי זאגט יוחגי
- Vװ תא אז

 טמרא איג ױסף
 וי זאגט יששכר

 ניט איז
 נארז פר׳טטײא

 ערגיפונןךינאנ
 נןיי אונ שכל זײן
 עופות אלע אונ

 ו טצות גיבאטין
 זײ וױיב זײן אונ
א איז ערד ריא

ז האט הראשון
פרי גירשת ךאס קךב _קײן ניט איז װעלט ךיא אז גליויבט םען אז ווארים רא1ב ךעם
אינז ביז שש צו Р אטינה ךי אןר בשאפין זיא האט װאם;נר בוךא אײן זײן גיװיס טוז

ד אז כ^לעךט ךר י|נ 1ךמי(ה נןײ; איז װעלט ךי אז אטינה ךר אן אן ניט הײגנט רא1ב ךעם
 און איי װעלט ךיא אבר ביוךא אײן איז בוךא ךר זאגין קאןזאיף וואהם

 דן| פון איז שאטין דר שאטין דעם מיט ביים איין וויא אזו נןדטון אײן
: גימאכט ניט דעם'׳טאטין האט ביוים ךער אבר בוים

שכר ש ען גלױבשטו דאש אבער זאגט י עלט דיא וו  באשאפ איז וו

ם מרז גיווארין ײן’ זײן גיווי  זאנ • א1י ױחגי זאגט • ב(ךא א
על אזיאיןז ;שע!נר ײזין דיר וו ײן װ  װעסינ נאםן אי׳ש אײן פון עדות א
א נלױבין א איז עם יודוגי זאגט • אים צו ײ  יבין1גלזשלאף אײן מיר ב
שנך ש ם זאגט י ארו ט וועםטו וו בין ני ײן איז מענט׳ם דער אז גלוי  אי א

 טי איןז נןאן טײערעזאןז אײן אונ גרוישע איין 1אז זאגט ױחניי • נאטן
ך מ םו ט שע,ער מענטשין אײן איויף זײן ני  .,גרשט ךער זאלזײן האט

ר ביםט רוא זאגט ןששכר ♦ נאטן א ף/  אי וועלי מער װארום ט־עה זי
שינאמן אײן איויף זײן מןז1ם מיןז א אי ײ ײן ב שע א הי  זא טײערע אונ ג

ײן בײא אײדער ע א ע לי ם זאןזי ק  ני ער נןלעךט זאןז _קליעע אײן ױארו
א שטאךק אזו ײ ג בערי ע אײן א ש הי ךאי ער _קלערט זאןז ג אפ גוט בו

 גױױ םר1מ האט
 • שװײגט יוחני

 ו אלײן דוא אוג
 זא י־וךוני * נעמן
 עחת םיר װעט

 אבער גיגלויבט
 מענ פיל גיזעהן

 *נאןזהאט
 ך אגט׳ז יששכר

 זא גדיא
 פיי פון ווארעס

גגלײו אײן זיןז
ז ױחני • כאטת
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 ך בא׳טאפין ;אט
 ;גיפינט אס.?גם

 זע^ אין האנדין
 האט טאג טין

 א באשעפינעש
 חכנ גיגעבין אים
 ו1בי אײן דא איז
 :הבא עיולם אינ

 ז« בשעפענשי• ־י
 גיוואו באשאפין

 בװ אײן האנךין
 צװיי ךיא נאר ־ר

 * זײנען זייא ער
 באישאפ איז :לט

 פ אטונה דער ׳ן
 _קךפ _קײן ניט י\ז

 פ אמונה ךי אנר
 ני ן1איז.קײןנןךמ

 י1א איז װעלט יא
 חן פון איז ואטין

 :גימאכט ו
 באשאפ אייז לט

 זאנ • ױא יןחגי
 וועםו נאטן איש

 שלאףיגלױבין ין
 אי אײן איז גטש
 מי איןד נןאן זאןז
 גרשט? ךערי זײן
 אי וועל מער יום

 זא טײעךע אונ 1
 ני ער הלערט אך
אפ בוראי«ט ר

 סײדין נאר ניט וויל איןז ;שש:ר זאגט • בלײבין אזו לאז זאגט יוחני
 ױוחני ומטרא ױסן« :אטת איין פאר נעמן אן װעשטיךאס אזירוא

 :אטת אײן פר אוגז בײא בלײבט ךאס זאגין ױחגי אוג טטרא איג ױסף
 וועלט ךיא וויא ווייזין ךיר איןז אזויװעל איז ךאס ווען זאגט יששכר

 ווארום באישאפין זיא האט רא1ב דער נאר נןדטון איין ניט איז
 דואט גיווארין בשאפין איז הךאשין אדם אז צוםעך׳שטין נאר יטטײא פר
 טיט גווארין בשאפין אויף איז אונןןר בשאפן װעלט גאנצע ךי גייפרנן ער
 חיות אלע אוג ניזעהן ניט ער האט מענטשין אנךערע נןיין אונ שכל זיין
 אים האט נאט אינ • ווײם פאר נאר גיפונן ניט ערי האט עיפית אלע אונ

 אונע־ גישטךאפט גאט אים האט גיהאלטין ניט האטער מצות גיבאטין
 אונ * װאםיפרייער ךעם פון ענרעךט פאר גױוארין זיינען װײב זײן אונ
 זיא אונ זינד זײערע װעגין גיװארין שאלטין פאר אױך איז עךד ךיא
 אז _קלאר היינט שוין איז פוןיפריער גיװארין ענרערט פאר יף1א איז
 אךם אינ באשאפין זיא האט ער וואם בורא איין האט וועלט ךיא

 האט םתו׳טלת אונ שת זרן זײן צוא גיװען םר1ט ךאש האט רךא׳טון
 ניח אונ נח צוא גיװען מיוםר האט אונ עלטעךין זײנע פוין גיו־שת ךאס

 אלײן חכמה טיט האט אונ;נר אברהם ^עלטר׳יפאטר אונזער יביז שט צו
 אונ בשאפין ןיא האט וואס^ער בוךא אײן האט וועלט ךי אז נןלעךט ךר

 מחריש ױחני :יעקב פאטר אונזר צו ןצחק אונ יצחק צו גיװען םוםר האט

 ניט נאןד ךיר גיפעלט עסי אז ךאכט םיר זאגט אוג;שישכר • שווײגט יוחגי
ת אײן אזו אז גיזאגט רא־ האסט אלײן דוא אונ ח  אן גימים וועסטו ע

 וואס;נר מענטש דער אז גיװאוםט וואלט איןז זאבטיווען חני1י * נעםן
 גיווים אים איןז ױאלט נאמן איש רעכטר איץ איז זאגין עחת’ מיר װעט

 האב איף * גיפינען צי גארניט נאמןאיז איש אײן אזו אבער גיגלויבט
 דר אונ נאטנים פאר גיהאלטי] זײ האט טען װאם מענטשין גיזעהןיפיל
 :‘שװינךיי נאר זײגען זײא אז כןלעךט ךער מען האט 'נאןז

א צו הער זאגט יששכר  םוז מקרה דרןז זיךז גיפינט זאןז אײן ווען הכם ח
 אע נןאלט הטבע בדרף איז װאםר למשל • בעצם זײן ז_אןז גדיא

 טרעפש עס אז 1אז ווארעמט דר זיא האט מען וואס פי/ער פון װארעם
 נאטן אײן״אי׳ט זײן מוז • צײט אײן יף1א מענטש בגלײבטר אײן זיןז

 איש אײן איז זןר אויב װײלט ווער נאר 1אז לאזזײן זאגט ױחני • גאמת
:זײן סוטןז אים יף1א טיןי זאל ^יך щ נאןןיביאטת

ף נדולת ס לה ױ



. ז י> אינטע בישט רוא ווען זאגץ מלטל איץ ךיר וועל איןז זאגט יששכר
״י ^•״יי־אטר"רש| רך אונ אךיין הױז גאסט אײן אין קימשט אינ װעגינס

אשטורענ גיהאפטך:״ענטפ'ער אונ י•םארג אים זאגשט תא אונ מענט׳ש אײן ךארטין
т • : : т * • י : • • • « * * ימער1ב !ייזױ *

א אוג ךיר л י י פךעגשל׳ דו אונ צוךיק ךיר צי אונ;נר אים צו זיןז בוקשט ת
• •.־ /• » צ פא.ין מעגטשין5ךעןא בישט הא אז נאןז דער אונ • דיר װײזט ער אונ’• װעג דעם אים : ̂^ ויםט ו *י- * “ : “ т у ־ 3 א

, ׳ן: •|אנל 1ע9 ארמענטעי$־ גיט״קײן איז ךאם אז גיזאגט ךיר טען האט גפאךין
י ‘טאצע^' ארקאנ|זזאל ער אויףישרויפין מענט^ין אײן פון גיישטאלט אײן גיטאכטיאזו

оз ת ל ו ד ף נ ס ו י

ק וואס ענטפעךין אונ רײךין ;טט,ט^י; יט1גל*ויב' דאס כןאנסטר פרעגין אים װעט ט
 ■■■ צעטט ח־או !”סיענםט^ אזעלבע זיןד גיפינט שטאט דר אין אז װײםט אזדוא שין ומבל
* ־י ' • ־ ׳ ■ - - * ■ ■ ■ . אורו דער װען נ,אל: •׳ " ־ ............ װע| אבר טײםטערם נאר םענטש קײן גװען ניט איז דאם אז גלױבין ראס 1 т ־1 ־ т ז• • ״. Т  ̂ 75 * т. :! V¥ װיא װעג רטכטיז

* ׳י ־ איג״״י 1פו זאלסט אוג חדשים עטליכע מענטש אײן מיט גיררען ביסט ת !•’ יז" ׳י׳ '!’ ■ 1 ־ • > • צײטערגיטפיל !
? !אײ כעסיאונ טאל אײן תנועות ענדערטע פאר זעהן  ש עלפט י* 0א,) ת1נ^
 יװעב ^ ולא,נ ײט- ילצי ער?י?לי^ אכיריית מאל אײן יאינ לאכין מאל אײן
ײ אײן פין גשטאלט אײן גימאכט האט מען זאגין אײנער זאל נאןז ט^ ... מאן אײן טענ
או דאכט מיר גיגלויבט דאם וואלפטו ^נטפעךין אונ רײךין כןאנן זאל ער

װארוכ זאגט יוחני

 {גיהאלטין זאגין דאס ךיר וועט ער וואם מענט׳טין דעם וואלסט תא
 ארײו פנים אין ניעזפױגין אים װאלשיט אונ משוגע איש י אײן פאר
א מיר זאג צײט לאנגע גױועןיאײן אים מיט בישיט דוא װײל  חכס ח

 ז : אמת גױוים איז עם זאנט ױהני • נײן ציא אזו ךא^ איז
 טאנ אלע ’זעהן טיר וואם פאטר אלטין אײן האבין מיר זאגט יששכר

 אמ גאט מיט זיןז פירט ער װיא טובים מעשים יאונ צךקיות זײן
̂ייל זײן פון ^מים יךא אײן איי איג עזכל פיל עריהאט לײטין טיט  גײט מ
ײן4 מנןנא ניט איז ער אוג פאלשקײט _קײן ארוים ניט  פר צײט גאנצע ז

 גיפינט טאגין צי אן עםיהײבט וויא דיגשט גאטם אין נאר ער ברײנגט
 הענט זײנע אינ ליגענךיג עךד ךר אויף אונ קענךיגזבו זיןז שוין אים טען
 צום תפלה זײן אינ גיבעט זײן מאכט ער היטל צום שפרײט פאר

 מחשבות אלע זײנע • בישאפין וועלט ךי האט ער װאש גאט אלטאכטיגין
 מחשבה >טום נןײן גאר האט תפלהיער דר צו נאר זײנן חות1כ אלע אוג
 אונ ׳טפךיגגען אונ טאנצין אים פר תפלה בשעת זאל מען װען ניט זרזז
 קומען זאל עס ווען נייט גאר דאם ער העךט שפילין זמר פלי אלע מיט
 צוי מלהמה אים אויף חיל מיט שונא תפלהאײן טוט אז_ער צײט ךר אין

עסי • כ׳ה גאט ?ר תפלה טוט ̂ער נאר ניט גאר זיןד ער שרע^ט האלטין

ת אויף זיןז
 ושו ויהורה ששכר

 אוו זאגין
א װען אונ  חבו ח
 עו־שינ וועשט אונ
 יווע זײן מער אים
 < פון וועשט הא

ן וואם טענטשין  ק

 פ ךעם מיט ןאגטי
 אבךהם פאטער
 מיר אוגי הךאשון

חו1י • אמונה ךיא
עלט אי;ערע 1פי

אי זאגט יששכר
י 1'ק>ערי

 דא האט ער אונ
נ גיװארין לאךין



ת 1אמט בי&ט * ל ו ד ף נ ם ו לי י
 יף1א זיך האט װײל ךר גיטאן תפלה האט ער אז גיטראפין מאל אײן ״£אטױן רד אונ יײן

 ברעכט ךריצוא אשרעכןליכר אגרויפר גאר װינד אשטורעם ענט^ןגיחאפט ער אינ
ר אונ ;ן ײו ה ^ ף ^  אלע שטײנר פײעךךיגע מיט גירעגינט האט עם אינ ביױמעד אונ ך

 שרעקט אןר/ןר שרעקגם דר גרװש װעגין פון ?נךד ךר צו פאלין 1״מענטקזיױןא טביש־ תא
 האבין טיר • ד־ארף םען װי אזו גאט צי תפלה זײן טוט אוג ניםט גאר טקהא&יך גאר טש

 דאםגאר ער האט ב״ה גאט ךביקותיאן גרוים װעגין שטאנען אר1אק ויפיןערזאל
 ערזעהטיאיננאךיךרתפלהגײטיעראיויףדעריגאםאינ ניטגיהעךט£3י^אטג.םטור

 טריגכןען אונ עםין אים גיט אינ הויז ארײןאין אים ער נעמט אוךח אײןענםט’ק אזעלכע
 דעם אים ;נר לעךינט טעג ?גטליכע זיןז זאםט פאר ךח1א דער ווע; אינ1װ אבר יםטעךם

אל  אלע ערזיןז אזופירט ב׳הךינען גאט זאל וויאאזומען װעג ,!עכטין’ ןןפזםטנז
 אײן אינ ם1ית אײן אונ לײיט אךעטע דיא צוא צדנןה פיל גיט ?גר ,צײטאן תןמנרה פאל
 כןריגין!יןז וואם לײט ריא צוויישין שלום מאכט אונ ער העלפט &למנהך אןנ טציי דר

 :גלויבין יוא אים וועםט די אדר גילויבין ניט אויןז מאןיוועםטו ״,אוו'איץטענט יאײ ןפי ;
ק זאל װאחם זאגט ױחני אן דאכט םיר בט  גפינט עפ אז מענטש אײן אזו גלויבן איםיניט מ

 :מלאןז אײן נאר ניט מענטש יקײן איז;נר װעלט ךער אויף זיןז גיהאלטי;' ;יזאגין
 ברידר איבערעע די יהװ־האונ אונ האוזים.יששכר ושאר ויהודה יששכר .ריי’א 'פױם ין'א

 נאך לעבט הוא.ער בחך גאט אונ׳לויבין ךאננןען אונ זאגין и ״ תא'זמיר ג.
 זעהן אים װעםטו פנען גןײן אונז מיט גײן װילםט חבם דוא װק אונ ׳ז . טץי

 טיט וועסט דוא וואש אונ חכטות העךין אים’ פין עךשט וועשט אונ
 וואס חכטוית ךי פאריוואונרעךיןיאויף מער זיך וועסטו זײן מער אים
 דיא פון גיהעךט איןז.האב זאגטי ײםף • העךין אים פין װעשיט דוא

נר1ןשע • גילויביט זײער אים זײא דיאגין כגען פון קומן וואם מעגטשיןי

 טאנ אלע זעהן י
 אונ’ גאט מיט יןז
גײט מויל זײן וין

̂יךיצײטפר גאנצע ו 1 י IV ו < Т У • - • - «׳ • г • ׳ד  Т у т •1 ׳,  У Ы
עלטער אונזער גיפונען פאטר אונזער האט פרומקײט ךעם מיט זא;ט טײפגי טאגין צו

  м ^ ו « ; к » י к . 4 1 «  « ^ 4 ז  - י - ד י о ..««י ױ  *ד־ר ר * ר  V.» ׳  « .с  הענט זיינע אונ*
 מחשבות אלע V צום תפלה זײן
 םחשבה לטום ײן

 נ»טפריננעןיאונ
 קימען יאל ?גם ן

 צו םלהםה אים
עס • ב׳ה גאט ־

 יארם טתיישלח אינ מת־שלה ניח איינ נח אבךהם אונ אבךהם פאטער
 גיורק מקבל האט מען וואם ד'ור זעכןםטר ךער זײנען מיר אונ הראשון

 האטקבלה איר װײל מחמת זײטגירעכט איר זאגט ייוחני • אמונה ךיא
מיר זאלט איר אז יגערין איער װאלט איף נאר עלטרין אײערע פון 1 V * »  -  I• » ז י » • I  •  V V т  :  т - • ו :

: שנל אײן מיט קלעךין אפ
 אפ גילןאנט ךאם האט אבךהם פאטער ;נלטער אונזער זאגט יששכר

 יף1א וױישי .יעקב פאטר אונזער אונ שיכל דעים טיט קלעךין
 פאר איז ער וואס ברודער ךעם צוא גיװען מיםר דאש האט אונ

וויא אזוא גתאגט האט אבךהם פאטער אוגזער נאר גיװארין לאךין



 זי אונז איז חבטית גוטין אײן ^טענןין וויל אונ רע ריח אײן גאז דעם אין האט אײגער
 עטליכ רעריןנאןז 0ל^ איבעי גוטיןיריח דעם שמעקין צוא ױמאלט ניט דאןז איז ריח
ק אונ חכמה ךיא לעךנען צוא גימאלט ניט איז אזר ךע ךיח  הי זיןי גפיגען מיר 1Iх־1 יאל מ
זאגטי יוחנייוא• אז גױואלט זײער האב איוד זאגט ױחני • עולםהזה תאװת גאוז גײן “ • Т ד־ - י Т ־ V י • » » • ו Т - יт . “ I * • V :

:שנל דעם טיט נןלערין אפ טיר זאלט איר
 • הבטה ךר פון ךײךין םיר וועלין טישנה דעם לכבוד זאגט יששכר

א נאד זאג  איין פון װעךט עש װען אמת דאש איז חכם ת
גיפינט עם וואפ טבע דיא אזו גױוים איז חלק אײן גיטײלט אפ זאןז

о? ת ל ו ד פף ג ו י

 ױחגיזײאז זאגט
 גי'שט< גיט נח איז

 דו אינ תיבה דער
V כךי נכןבה אײן

ווערהאטגיבו־או איז עס וואם איבעךיגען דעם אין גיפינען זיןז טוז חלק ךעם אין זיןז
 ;ששכר • ךעכט זאגשט ױחני זאגט • גױואךין גיטײלט אפ פון ךער
 װעלטהאט דער או־יף זיןז עםיגיפינט וואס אלץ אז מיריגיפינען. זאנט

 דאס א"ױ ער וואם טענטשין דעם פון זעהען לאטיר תכלית איין עם
 זיינע אלע אונ אברים זיינע אלע אז טיר זעהען ב/צעפעגעז בעסטע
 ניצין זייא מיט מענט׳טיזאל ךער אז גיװאךין זײנען״ב^אפין אדעךין

יאן ביז כןלעגשטין ב^עפנש״פוןידעם אלע’אזו אע באי־ארף וואם>נר
ק װאם בא׳טאפין גאט אלץ דןאט גרעשטין ךעם הא) ניח אז זאגין דער צוא באראךף ט

 וואם בוךא אײן
 גאנצע

 3ךיא ױחניזאנט
 ואעזו *צייט

 נ נח גיווען מציל
װא ב׳ה גאט אז

т  Т

 גמאננ ער האט
 נ יששכר זיאגט

 ׳עטליבע גיװעזין
 ט אײן גאןזזײן

 בנמאה װישין
 נחיװעטיךאך

ליגין איז דא^

 זעהן מיר ;אגט יששכר • ךעכט זאגשט דוא ױהני זאגט • בישעפענש
 ײעלט דער *יף'1א גיפינט*?? עש װאם אלע פון תכלית גאנצער אזידר

 איז אלץ אע אלע איבער מטיטלה דיא האט 'ער מענט׳ט איזיךער
 אנדערע אךער מלבושים עםיןיאךער זיין װעגין גיװאךין באישאפין

 ךער איזי וואש זאגט יששכו־ • אמת איז ךאש יוחגי זאגט • זאכין
 ךער אז אונ * זײן גוט אים זאל עע! אז מענטשין פוןידעם תכלית

 װעלט ךער יף1א װאם דאם אים העלפט וואש שטארבין מוז מענטיט
הבורא הישגחת ךעכטער ךר אז זאגין טיר מוזין גוט דאס ךען הײשט אונ גוט אים איז

גבךאכט האט מעשיש ייינע תךף הבא עולם האבין זאל מענט׳ט ךר אז איז תכלית
ל זאגט.ישישיכר • ייוא חני1י זאנט • וועלט ךר אױף טוט וואם טיובים ־יייח גװען ^י

 ןגס אז זאגין גיװיס טיר מוזין הבא עולם גיט ווער חכם דוא טיר זאג
 איז הבא עולם שבר טענטשי] גיט ער וואפ בורא אײן האנדין פאר איז

"בורא דאיאײן איז גיװאךין;גם נןלעךט דער :
י1י מחריש ױחני ט הנ ײג װ נ ש אגט ױםף או א ז ױ ט ו ל ע פ א אײןז ני  ךי

ײר א פון ר ם די ךי ב ט • ע אג ען ז.ייא יויחני ז ײנ א זים ז ק ווי י אנ :ה
ט ױסף ל׳יששיר יילח אנ א ו ר צי שכ ש ר ן ן טי בי א ט ה ך ע ה אײ^ערע פון גי

|« Vאמת
 א זאגט יששכר

< װעלט
 לארין(כ אײן
 קלאו־ איז עש

ךיא פון פטןין



 בוטיןן אײן ןעקין
 דעפ איבער יח
 נאןז זאל מען ונ

אז גיװאלט יער Л ׳ י ״ י
• •

 • חכטה ךר פון
 איין פון װעךט

 גיפינט עם זאם
 איז עם װאס ען

 יששכר • ־עכט
 וועלטהאט ;ער

 דאס א<ז ;נר וס
 זײנע אלע אונ
 ניצין זייא מיט

 יאן ביז לענשטין
 דער צוא ,ראךף
 זעהן טיר יאגט

 וועלט דער יף11
у איז אלץ אונ 

 אנךעךע אךער
ךער איז װאש

 ךער אז אונ *
 װעלט ךער יף1ו

 ךעכטער ךר אז
םעשים זײנע ׳ף
 זאגט.ישישיכר •

 אז;גם זאנין ;ױם
איז הבא עולם ־

• ז * ז

:'א
 ךיא אײןי עלט

 :האניק וויא ש
אײעךע פון :ךט

 לאזין אינז זאלט איר אז טיר בעטן ךרום גפעלין זײער אוגז איז חכמות
 װאש 'שן1מענ? אלע צוא הער יששכר זאגט • עטליבעזאבין נאןז הערין

 זאגט • נח פון י&1אר מיר װעלטיקומין ךער אױף הײנט זיןו גפיגען טיר
 • ר1ד זײן פון לײט איבעריגע ךי זײנן װאו אונ יששבר זאגט * א1י יוחני
 וואם פאר ש'כר1ןש זאגט • מביל אין גישטאךבן זײנען זײא ױחני זאנט

 דװ־ןז ניצולגיװאךן איז ער ױחני מםלץאגט אין גיישטאךבן גיט נח איזי
 מיט אזכר מין איטליכן פין אךיץגינוטען איר אין האט אונ תיבה ךער
 אונ יש&בר זאגט וועלטי• אײן וועךין וויךער זאל עם פךי נ_קבה אײן
 האנךין פאר איז זאגין;ןש »זיןטיר ־' מבול גיבךאכטךעם האט ווער
 ךי אז קלעךט ךר פון דר איז • מ׳טגיח אײן איז ער וואס ביךא אײן

 :י הכודא השעחת דוךף גפיךט וועךט װעלט גאנצע
 אײן אויש קומט מ״עךכה ךער פון או זאגין פיליסופים ךיא ױחניזאגט
 האט װער זאגט;ששכר • מבול אײ] קוטען זאל װאש^עם צייט
װעןאץדרתיגהמוז גחמיטךיאוואסזײנען מצילגיווען  איףזאגין גי

 פיליםופים דיא ױהני זאגט ♦ משגיח אײן איז ער װאם ב׳ה גאט אז
 מבול א־ין קומען ’ װעט עם אז בנבואה גיװאושט האט גיח אז זאגין
 • גיװאו^ט ניט ״האט ר1ד זײן אבער תיבה ךיא גמאכט ערז האט
 איזיעוין עס אז זיין ךאך כ־אן דעהנאןז ךער 'נאןז ןששכר זאגט

 וועט אז,עש נימאלט איז עע! אינ מבול אײן טאל *עטליפע גיוועזין
 װעט.קײנערניט ךענמאלט אז זײן ךא־ קאןז • מבול אײן נאןזזײן

 חו־יפון ךער וױא אזו מבול אײן זײן וועט עש אז בנמאה װישין
 אז גיךתנגען ךערפון איז • וועלט ךיא וועךין בטל וועטיךאןי נוז

 תךןל אלץ קומט ;גש ״נאר זאגין פיליסופים ךי וואש ליגין’ איז ךא׳ט
 ער װעלטיאוג ךיא גאשאפין האט ער װאש ית׳ש הבזךא הישגתת

 ערז איםיהאט אונ פיןנח דויר אויףךעם מבול אײן גבראבט האט
ל י  גיװיש זײנען װערטר דיא ױםף צו זאגט יז־חגי לױסף -יױחני גװען ^

פתג״1ט ניטא.קײן חאטשעעשאיזיצואזײא אמת
 ךי אז זאגין 1וואע פיליסיפים דיא פרעגין ךיןז װעל איןי זאגט יששכר

 טיט גכןלעךט אפ ךאש זײא האבין ציא אײן.קךמון איז װעילט
 או מענטיעין ךעם פר וױיזין ךאש כןאן מען װאש שכל נןלארין אײן
 זיןד יזאל ‘ער’ פךי מחשבה פאלשע אײן מיט אךער נןלאר איז עש

חכס אײן יאבער פרעגין אים װעט מען װאש ?טאלות ךיא פון' פטךין

ל ו ף г גד ם ו זל י



 איין זיף זאל ערי אײדער שאלות ךיא בעשער לײךט ךער באטת
 אײן ציילין רער דיר װעל איןז אוג מדישבה פאלשע אײן ךיידין

 גריושער אײן װאר נךבונא שטאט יךער אין • מ׳טל װאונךעךליכין
 אז צײט ךיא גיקימען אין Щ אונ זון אײנציגין אײן האט עיושר/ער

 נעםען זאל ער־ אז זון זײן צואה ער לאןט שטאךבין זאל עוישר ךער
 איז שטאט ךער אין אונ װײב איין פאר שלאךין פון טאכטער ךיא

 גיה״שין האט פאטער זײער װאש װײבער צװײא גיווען אבער
 אונ אלטע אײן איז אגדערע ךיא אונ יונגע אײן יאיז אײנע שלאךין

 גיגאנגק גאןז איז אונ זוייפער אײן אוג פרע״סער אײן גיוועזן איז ז־ן ךער
 אײן נעמען צוא גיהאט זין אין ניט גאר האט אוג עוה׳ו תאוות נאןז

 צואה פאטערש דעם מהמת נאר • קינדער האבין זאל ער כדי ווײכ
 האט זון ךער • גישטראפט אים האבין אונ גיזאגט לײט אים האפין

 האב איןד • בראןז טיין יף1א טיר וױיא זאגט אינ גײךען מי_׳טב זיןז
 גאר יךשנן איןז װעל שטאךבין אפ וועט פאטער טיין אז גיטיינט

 הײנטיאז אונ תאוה מ״ן מטלאיזײן קאנעןז איןז וועל האפ ךאש
 נאך נאןזגײן לאזין ניט מיןז זיא װעט ױנגע ךיא נעטען װעל איןז
 אמת ךעם פון גיגאגגען אראפ ער איז דעם מחמת אונ תאוה טײן
 אלטע ךיא גימײנט האט פאטער ךער אז גיךעט אײן זיןד האט אונ

 ׳טוין האט אונ האפין ניט קינדער _ק״ן שוין זיא וועט נעמען זאלער
א בלינד איז אונ ניט.קײןצײן  נאןז גײן נאןז לאזין מיןז וועטיזי

 אמת אײן פאר גיבליבין אים בײא איז ךאש אוג הזה עולם האװת
 פאר • דיאב דאש גיבראכטיגאר יש1א האט אע גינימען זיא האט אונ

א שטײא  האט מהישרה פאלשע גיהאטיאײן האט ערי וןײל הכם ת
 פאלשין אין וואש ךיא אזו אמת ךעם פין גיטךיבין אראפ אים ךאש
 אבער אטת ךעם פון טרײבין אראפ שאלות ךיא זײא מאכין נײען װעג
 ךיא האט ’וואש^־ נוךא אייין האנךין פאר איז אז.עם איז אמת ךער

 איטליכין צאלי] צוא מ׳טניח אײן תמיד איז עריאונ בשאפין וועלט
:מעשים זײנע נאף■

חני ט ױ אג טו ז ם א ם ה ע פ נ ; ־ א א נ ײךין צו ר אין ך ע ט זאןז ד  • שיכל מי

אגט שכר ז ש ט עשי ; ע א אין קומען גאןז װ ד ךי ײ ײן ך ײב אר  ה
א אן ײן נןלערין צו ע א ר ע י נ ט לממרא ױחני • ריקיו־ה א * חני א א ױ  צו

ב ®טרא א אן היי א שוין דו עגין צו ם פך רי א א וו ם איין אזז־ בישיט די כ ח

зת 7■־ ל ו ד ף ג ם ױ
 טנ • אץז וויא

עג זעקם  האו ט

^יר הי האט ח  גי
ט אנ ק  !זאגין ױ

עלט עו אונ װ ך

ז זאגט יששבר : т
 ךעםמ

 ז איז פן1א אײן
 מגלו נייט ךאש
ך אין אונ א  ךי

 עו וואש ךא1י
 ד וועלט גאנצע

 п השמים גלגל
 ז גיפינט װאש
 פינטלץי אלע
 מיטעלשג ךאש
 השג גלגל ךעם
 ה ךיא.ערר אונ

 ארים ציךלןיל
 פינטי: אײן פין

 מ גיט מער מען
 גיוויו איז ךאש

 פי מיטילשטע
 פי מיטעליעזטע

 כןלעךי] װעליןי
 ; מחטתיװײל

 או שטײן פאר
 ש פאר אונזער
 ךיא אז גױויש
 ד דוךןז גיפירט
יוייזין,י הקיךה



 זיןזאײן זאל
 אײן :ריציילין

 גרושער אײן י
 אז צײט ךיא :ן

 נעמען זאל ;נר
 איז שטאט יער

 גיהײש׳ין האטי
 אינ אלטע אײן

 גיגאנגען נאןז ז
 אײן נעמען :וא

 צואה פאטעךש
 האט זון ךער

 האב איןד • *ןז
 גאר יךשנן ןז

 הײנטיאז אונ
 נאך גײן נאןז
 אמת ךעם פון
 אלטע ךיא ־נט

 שיוין האט אונ
 נאןז גײן :אןז
 אמת אײן פאר

 פאר • האב וש'
 האט מח^בה

 פאלשין טאין
 אןער אמת עם

 ךיא האט
איטליכין אלין

 • ש'כל מיט !ןז
 הײב ארײן ייר

 צוא יוחני *ט
חכם איין אזו

א מיר זאג זאגט טמרא • איןז װיא  אז גיזאגט האשיט רוא ;נבךי ת
 טאג זיבעטין איןךעם אוג וועלט ךיא ב׳טאפין גאט האט טעג זעקם
 ךאך װאלשט דוא וואחם • ךערמיט מײנשטו וואש גיתהט ןער האט

 ךיא בשאפץ ער האט טעג זעקם אין ן1ל׳ט קורץ אײן זאגין ױקאנט
 וועשט דוא אז דאכט מיר א^נ גיחט ער האט נאןז ךער אונ וועלט

: ךײד איבךיגע זאגין.קײן ניט
 אין גיװיש איז עש חכם אײן וויא גיפרעגט האשיט דוא זאגט יששכר

• איופנים צװײא אין חישיביות אײןגרױש פוןיזיבן ךעםטספר
 אונזעךע.?נלטךין’פון בשװארין טירזײנען אונ איזזייערטיף איפן אײן

 הןלעךין אפ מיר וועלין אופן אגדערן ךעם אוג • זײן צו מגלה ניט ךאש
 אײן האט וועלט ךיא אז וועךין גיקלעךט אפ ךיידװעט ךייא אין אונ

 דעי איויף משגיח אײן איז ער־ אוג בשאפץ זיא האט װאש.ער ךא1י
 ךעם דוךןז גיפיךט וועךט וועלט ךיא אז גױויש איז דא^ וועלט גאנצע

 אלעזאכין גיךרײט װערט ךעם זיףידוך־ ךךײט ̂ער װאש השמים גלגל
 צירקיל אײךקיילכדיגין אזװויא וועלט איויףיךער זיןז גיפינט װאש
 אונ זיןז ךרײען שטעךין נןײלעכךיגין ךעם אחם װאש פינטליןז אלע
 דורןז •גיךרײט װעךין זאכין אלע 1אז שטײט פינטיל מיטעלשטע ךאש
 מקיף גלגל ךער הײשט ךחם יטטײט ךיא.עךד אונ השמים גלגל ךעם
 אײן אין מאכין וויל מען ווען חכם דוא זאג • מוצק הײשט ךיא;גךד אונ

 זיין זאל עש אונ פינטיל אײן מיטין אין אונ פינטל? ארום ציךרןל
 פעלין,קאן ניט זאל ?גם מאם גלײכע אײן אנךעךין צום פינטיל אײן פון

 אונ אײנש מיטין אין אונ ארום פינטליןז זענןם נאר מאכין ניט מער מען
 דאש נאר ־ ארום גײן צו אחם זײנען פינטליןז אלע אז גיוויפ איז ךאש

 דאש ווייל שטײט ךאש מיצק הײשט וואש פינטעלע מיטילשטע
 מירזאז אונ • ציךנןיל ךעם פרן העלפט ךיא איז פינטיל מיטעלשטע

 נאר ציךקיל אײן אזו מאכין פינטיל אײן פון מען נןאן כןלעךין וועליןי
 *ניט שכל אונזער ךאש נןאן א״ךיל אונ קלײן איז עש ווײל מחטת

 אײךיל אונ טיף גאנץ איז הייוךא מציאית ךאש 1אז אונ שטײן פאר
 איז דא^ נאר * עזטײן פאר ניט גאר ךאש ר,אן יטטאנד פאר אונזער
 װערט וועלט דער איױף זיןי גיפינט װאש אלעזאכין ךיא אז גױויש
 אײן.קל״נע נאר ךיר װעל איןז ב׳הי גאט פין ווילין ךעם דוךןז גיפירט
דער אויף זיך גפיגט װאש^עצ אלץ אז גיוויש איז ךאש ווײזין חרןיךה

ת ל ו ד ף נ ס ו לח י



ע איז װעלט א  אײן נעמען מיר װעלין וועגין מענטע!ין ךעם פון גאר 1ך
שין פון חקיךה שין אלע אז זעהן טיר • ךעםמענטי  אין זיןד װאש מענט

ה אײן ט אלע וועךין גיפינעןי טךינ  חךןז אךער טלןז איין דיךןז גיפיהך
ש ר1ש אײן ט מלןז ךער װא א ה ךער’ אין גיזעצט ה אר • טךינ ש נ  ךא

ט הײשט צק רעכטער דער ני ם מו ח א ט װאש טאן טוז ער וו  ברוןז גא
ה איןזײן אים גיט הוא שב ח ם וויא 1אז מ מי כ ה א  פלגי גיזאגט האבין ךי
אס • לבמא־וגו׳ מים ש איז ד ט ײ איז:אײן וויא אזו ט שר' װאלווא ש ק  ךא

ףן א ם פון ה ע א מלןז ך ײ ט ב הןז גא א פ ט ךי אין הו ט • הענ  הא׳טטו היינ
ט אז יךיעה נןלארע אײן א ט ער אונ ט׳טגיח אײן איז הוא ברוןל ג א  ה

ט ךיא על : ב׳טאפין וו
 בעסטע דאש איז ש!מענט ךער אז גיזאגט האשט דוא זאגט מטרא

 װאש רײד ךײנע נאןז הײגט אוג וועלט ךער אריף בשעפענש
 וועגין ךעםמענטשין פון אלץ איז משיג זײנען טיו־ װאש זאגשט תא
 מיר האבין אזו יששכר זאגט י מלאכים העכרפון מענט׳ט ךאןדיךר איז

 בשעפנש בעםטע ךאש איז קענטיש ךר אז עלטערן אונזרעי פון גיךישת
 אפילו וועגין זײנט פון לירואךין פשאפיןי איז אלץ אוג וועלט ךער אין

 גיװאךין ב׳טאפין איז לבנה ךיא אונ זון ךיא • הימיל אין װאש ךא\ט
 אונ נאכט אינ טאג וױ&ין זאל ער יןז1א טענטישין ךעם לײבטץ צוא

 פךי שטיל אלע בלײבן נאכט וועךט עש זעהגארװיא צוךעכנך יארין
 אין וואקםט נאכט גאנציע ךיא אונ • רוען אפ זיןז זאל מענטש ךער

 אין אויף װאבט טענטש דער מענטשין ךעם לועגן פירות פעלד״אלע
 אלע זילבער• אונ גאלד ארנ פירות גיט ךיא״עךד ערי גיפיגט פריא ךער

 סייא היטיל אין סײא װעגין מענט׳טינם ךעם פון אלץ זײנן ב׳טעפיגעש
 שכלאתערטחױבצו מעגטש'וואש.ןנרהאט אויףךערעךדךהםיךער

 :אים אין גשטהאיז ךיא בלזמן גרוישיפרײד גאטב׳הטיט למבין
 ךיא שטעלין פאר אזיו קאןזכל;ש ךײן אויפ ניט װײש אי־ טמראזאגט

 צוךיא זאגט יששכר להאחים יששכר :ציאנײן זאכין שלעכטע
 1אז האט איר’ װארום איר ענטפעךט מיד אביםיל שוין בין איןז פךיךער

:איןז וויא שכל פיל
 מײן אין גיפונען האשטו זאןי פרעמךע אײן וואשפאר זאגטי לוי

 טענטש ךער אז זײן דאש כןאן וױא טמרא זאגט • ךײד נהךערש
?גר ווען אונ ,סרוחה טפה אײן פון /יװארין בשאפין עראי'זיוואש'

ת ל ו ד וםף ג י
 ;איז ניט עסט

 שטארו מוז ער
 ! ךיא אז זאגין
 בשאנ זיי זײנן
 װ גלויבין צוא

 גי פנים זיין
 זאג זאגט לוי

 ז איןז זאל
 גרעשר זײנען

 ד • גישטאלט
 זאגין טיר מוזין
 נשמה ךר מיט

 1 זאגט מטרא
 העכע

 )טײעךע אײן
Vעם' אונ ח־ומר

 איןז זאגט לוי
 מע שטײן

 7 שטיקל אײן
 דעכ פון וױיט
 לןאךים לאגד

 זײנען נןאדים
 ^אנ צים זײא
 ךאו נאר אךט
̂ןד  גיד האט מ
 ש נןלײנע פון
 בר; לאנד אין

 הא אונ פיךין
יט1ב ךיא פין

ליינע! ;ןאן
שטורענ איין



ר ן י ע מ ע ן נ ײ  א
ש ן א ז װ ן י ן ז י  א

ר ע ך א ז ^ ן ך  ח
ר * ה א ש נ א  ך

ש ט א א ד ג ן ח  ב
ן ט י ג א ז י י ג ג ל  פ

ר י ש ז א י ש א א  ך
ט נ ײ ו ה ט ש א  ה

נ [ ו ר א ט ע א ה

ש א ע ד ט ם ע  ב
ע נ ד י ײ ש ר א ו  ו

ן י ט ׳ ט נ ן ע י ג ע ו  ו
ו ז ן » י פ א ר ה י מ

פטעבשעפנש
г ן י ג ע י ו ו ל י פ  א

ן י פ א ן ; י ך א װ י  ג
נ י ט א ב א נ נ ו  א
ע ל ל ; י ט י ש ד  פ

ט £ ם ק א ן װ י  א
ט כ ף * י ו ן א י  א

ר ע פ ל י ע ,ן ל  א
ן י ל ; י ט י א ה י י  ס

ר ע . ג ז ױ ח ו מ  צ
ז י י ן י ם א י  :א

ן ־ י ל ע ט א ש י  ך
ט ג א ו ז א צ י  ך

ר י ט א א ו ה ז א

ן ע ב ן ו י ן א ײ  ט
ר י ע ש ך ט נ ע  ט

נ ו י א ג ? ' ן ע ו ו

 אונ שלאף ־у איז נישט טךינקט ער װק אונ שלאף ער איז ניט עםט
 מיר זא״לין אים עםין אונידיאיװעךים עךד וועךט אונ שטארבין מוז ער

 װאונדערלץז גאר זײגען זײא װאס הימל דעם פון זאכין ךיא אז זאגין
 ניט גאר איז ךאס וועגין מענט־שינם ךעם פין גיוואךין בישאפין זײ זײנן
ק גלויפין צוא  אױף אים איןז װאלט זאגין ראםמיר זאל אנרערר אײן וו

:נאר אײן איז ער אז גיזאנט אים וואלט אינ גישפוינין פנים זײן
 ציא • מעגטיש דער האט מעלה אײן פאר װאס מיט מיר זאג זאגט לוי

 װאש ביױמער האנדין פאר איז ים1גר איז ער ווײל זאגין איןד זאל
 *שײן אײן איז >נר ווײל מחמת זאגין טיר זאלין • אים פרן גרעשר זײנען

 אים פרן שענר איז פייער בךאנד אײן מיר גיפינען דאם • גיעטאלט
 נאר ניט מעלוז נןײן מענט׳ט האטךער גוף יעם מיט אז זאגין מיר מוזין
 :איז איןהימל װאס םלאכים אלע פרן העכר איז זיא נשמהװאם ךר מיט

 איז מענטשין ךעם פון נישמה ךיא אז רײד ךײנע אןז־נ או.טזז מטרא
 אזיר ̂עס קומט װיא װיאונדער אײן טיר איז מלאכים פ־ן הע״כער

 אײן איז ער װאש גיף אײן אזו אין קומען זאל נ׳טמה טײעךע אײן
 זײגען מלאכים דיא אונ ני׳שט גאר גוף דעם פון וועךט עם אונ חיומר

:איז לויטער װאס הימל ךעם איויף
 פאר צוא געפין משל אײן מיט זאך ךיא אײ]י װעל איןז זאגט לוי

ת פון מלוכה דיא אונטר צײלט דער האט מען שטײן  דא איז הו
 איז מךינה שטיכ־ןל דאס וואם בראםי] הייסט וואס לאגד שטילןל אײן

 שטיקיל דאם אונ פאךין אהין ארזי אײן דארף מען מילןז דעם פון װײט
 לאנד ךאם אין אונ דעםמלןז פון טעג װײטיךלײ נאר איז קאךיםז לאנד

 פיךט טען אונ ת1פר אונ תבואות בעםטע דיא דארטין זײנען רןאךים
 טחקין אײן װאר בראםין לאנד דאם ווארום בראםײ לאנד צום זײא
 ךער •' טובות אבגים אוג זילבער אונ גאלד ךא איז ךאךטין נאר אךט
 טךינה דיא פיךין זאל ער שר איין לןאךים לאנד אין גיזעצט האט מלןז

 אונ שלאס שײנעם אײן גיבויט יס1א אים האט אינ שרים גןליינע פון
 לאנד דאם זאל ער ר!ש גריויםין אײן גיזעצט ער האט בראםין לאגד אין

 צוױיגין ךי פון גיצעלט קלײן אײןי גישטעלט יף1א אים האט אונ פיךין
 מען װאס באקלעפט לײם טיט אונ גיפלאכטין אויש בויטער דיא פרן

 קומט עיש ײען אויןז יאר אײן נאר װאוינען ניט מער רךינען״ כןאן
וואש דער אונ ♦ פאלין א״ן הײזיל דאש קאןז ווינט שטורעם אײן

ת ל ו ר ף נ פ ט ױ ל



 ךיא מחטת שרעקענעל דער צײט אלע ער האט װאונט ךרינען
 הויפט זייין גישקט מלף ךער האט מאל אײן • ווינטען שטוךעם

 עש 1אז װיא זעהען איויש םךינות זײנע אלע זאל ער גובעךגאטער
 איןז הטלןז אדוני מלןז צום >נר זאגט צרךיק קיםט ער אונ זיןז פירט

 ניט טיר אײן'.זאןזגיפעלט נאר גיפארין יש1א מדינות דײנע אלע בין
 גרױשין אײן גיזעצט ךאךטין האםטו בךאפין מדינת אין װאש פאר
 לאנד ךעם אין אונ בעטלר איין וויא אגיצעלט אין ז.יצט ;נר וואם £ר

 פאר ש־לאם שײגעם איין אין שר הןלײנר אײן זיצט דאךטין נןארים
:אזו דאש איז װאען

Т •  т

 אז זאגין ךיר װעל איןז צוא הער ?גנטפעךט מלף ךער אונ הטלך ןיען
 איןד קוק נעכטיגין באךאךף איןז אז וועגינש אונטער פאר איןד

 אזו גיצעלט איין אדער שלאם אײן איז הארבךיג ךיא איויב ניט גאר
 אלע אז חק אײן טיר פרן איז בראםין לאנד איןי װאש ר1ע ךער אויןז
 ניט מער דארטיןי שר רער וועט שר אנךערער אײן זײן זאל יאר

 ךיער אבער ,שלאםי .קײן ניט ;נר ךאךף דרום יאר איין נאר’ זיצין
 ניטאיברגיביטין מאל קײן ווערט דער נןאךים לאנד אין װאש שר

 נובערנאטער דער זאגט * שלאפ שײנעם אײן האבין ;נר טז ךרום
 אין װאוינען ציא גוט אויןד איז ארזי א״ן דארטין גאר זיצט ער װען
 זיןז שאקילט עש װאש ךירה אײן 1אז ניט דירה זיבערטע פאר אײן
 װאם שרים דיא וואם פאר ניט אי]ז ױייס או־יןז ♦ שכור אײן וויא אזו
 איןז מלף דער זאגט • יאר אלע ביטין פאר וועךין בךאםין לאגד אין
 װישין זאלשט איזידוא האךצין מײנעם אין װאס זײן מגלה ךיר טוז
 אין זיצט’ ער װאש שר דעם פו-ן מטשלה דיא גלײף ניט איז עם אז

 ךיא װארום בראםץ לאנד ךעם פון ממישלה דער צוא נןאדים לאגד
 טײער יעריזי זײנען בראםין לאנד דעם פון שר דעם פון משיפחוי

 זייא איןי דאב דהם • העכשטעיטשפחה טײן פין זײא /ײנען אױןז
 זײא נאר * זיין ו־״־יף טײן אין צײט אלע זאלין זײא ודײלט ךער איויש
 איך מאןז ךחם זיםט אום זײא דיאלט איןז וואם ׳טעמען ניט זיןז זאלין
 כדי יאר א״ן או־יף נאר גנראםין לאגד ךעם אין הארין פאר ױיא
? זאלין זייא  שבר זײער זײא איןז גיב ךעם;אר נאןז אינ ךינען פאר ז
 האב מיר פון װײט זײער איז בךאםי] לאנד דאש וו״ל אבער נאר
איג;ןר פארכט מײן אן געםין פאר גאר ער װעט טאמער טורא איןז

тв ת ל ו ד ף ג ס ױ
 זאגין;נר װעט
 שלעכטין אײן

 ער יװעט ווינד
 זײן מורד ניט
 ; וויא 1אז נאר

 לא צום כןארים
 1 פוין װײט ניט

אי אין גימאכט

 נא זאגט טטרא
 אלע פיןי

 צוא ךינען זײא
 אז זיןז שיקט

 ו בשרייק ו־אובן
ח האט

Т х

נאו ױישטראפט
וױיזי וועליךיר

גיײען איז אךם
הן .קײןגיהאט

בעלח א״ן אונ
גיזעהק האט
גינומ האט ז'יא

גיז האט םרים
י ךראםין פאר
פאו װאש טיר

וף װײט ךײן !
יאר צװאנציג

זי האט הײנט .
זיא האב יאיןז
?נהןר אײן איז
מ כופה ריא
» י חשק רער «יז



 ךיא מחמת
 הויפט זייין ,ט

עע! אזו וויא
 איןד המלןד ני

 גיט מיר ־עלט
 גרוישין אײן ו

 »ץדעםלאגד
с פאר ׳צלאם

 אז זאגין ךיר
 איןז קרק :יגין

 אזו גיצעלט ן
 אלע אז חק ן

 ניט מער טין
 ךער אבער

 איברױביטין
גיבערנאטער

אין װאוינען
ט ל קי א זיף־ ש

 װאם שלים א
 איןז מלןז ער

 ווישין אלשט
 אין ׳זיצט ער

 ךיא װארום
 טײער זײער

 זייא איןז אב
 זײא נאר * ׳ן

 איך טאף ־ום
 פרי יאר יײן
 שכר זײער א
 האב מיר ־ון

« Г* Xער אינ ,רכט

 אין גיזעצט אים איןז האב דרום סלף איין אלײן איז ?ןר זאגין וךעט
 שטורעם ךעם פאר .האכין פהד זאל ער פךי יז1ה שלעכטין אײן

 מיר אן זאל אינ פאךכט מײן אן פאר/עםין גיט ?נר װעט ווינד
 איז ער־ נןאךים לאגד אין וואש שר דער אבער זײן מוךד ניט
 לאנד פון תמאוז שטעלין צוא זאיל ;גר בץז בן אײן וויא אזיו נאר

 איז ער אונ תבואה פיל איז ךאךטין ווייל בךאםין לאנד צום קאדים
 איןז האב ךרום זײן טיוךד ניט 'טיר אן ער װעט מיר פון װײט ניטי

 חכם תא אונ מישל דער איז דאס • שלאם אשייינעם אים אין גימאכט
:נטשל דעם פון ךיריךער נעם

 העכעו איז מענטש ךער אז פרעגין אײןז איןי וועל נאןז זאגט מטרא
 װאם לײט דיא הימל אין אפילו זײנן וואם בישעפנעם אלע פוןי

 וויא װארום הךפה גרויםע אײן איז щ אינ שטעךין צוא ךינען זײא
 :שר אײןיקלײגם ציא בוקין זיך זאל שיר גריויםר איין אז שינןטיזיןד ״

 אברהם פאטר ;נלטר מײן גילעכטר מיט זאגט ךאיבןי בשהיק ראובן
 האטיױיא אונ נאךין ךיא טיט ימױ פל גישךיען דאם האט
א • װאונדער אײן פאר דיר איז ‘װאש נאר גישטךאפט  איןז רוכם ח

 לאנד אין צײלט ךער’ האט טען גלײכענעס אײן אזו װייזין וועליךיר
 ניפ האט ער הײםט דאש סרים אײן מענטש אײן גױוען איז אךם

 תואר ןפת איין אווײב נעמט װײב/ער .קײן צוא האוה נןײן גיהאט
 סרים דער װיא • יאר צװאנציג איר םיט איז כל;נר;ש בעלת אײן א־נ

 אונ’געט זיא ער האט ניט כןינדער .קײן האט זיא אז גיזעהען האט
 לער ־ נןינד א״ן גיהאט האט אונ מאן אנדערין אײן גינומען האט זיא

 זײער אים האט גיהאט קינד אײן האט זיא אז גיהעךט האט סרים
 זאג אים צוא זאגט אונ טאן איר נאןז שילןט ער אוני ךראםין פאר
 גיטאן האשטו ךאקטירײא אײן אךער שפךאף אײן פאר װאש טיר
 איר מיט האבי איןז גיהאט קינד אײן האט זיא װאש װײב ךײן

 וואם פאר ״אונ גיהאט גיט האט זיא אונ בראכט פאר יאר צוואנציג
 זאױן אמת ךעם ךיר וועל איןז מאן דער זאגט ייואי• זיא האט הײנט

 זיא אז ניטײנט האב איך ווארום נעטען גיװאלט ניט זיא האב איןז
 גירוען בישט דוא אז גיזאגט מיר האט זיא נאר • ?גכןרה אײן איז
 אזי * נןײן.קינדער גיהאט ניט זיא האט דריבער פרן״ דער סבה ןיא
זון ךיא דינקיצו צוא האבין זײא װאש תאוה ךיא אונ חשק ךער יאיז
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א צו אדר ט פאר ׳טטעךין ךי פ א ט  אױגין ז-יילנרע אונ הערצער זייערע ש
ד דאם מאכט ג ט זאלין זי״יא אז בלי  :וועג רעכטי] ךעם זעהען ני

אגט מטרא ט ״ יז אג א מיר ז ם ךי א איגטער אז גיזאגט האבין חכמי  ךי
 װאם אלץ אונ עררין אינ װעלטין נאןז האנךין פאר איז שטעךין

:ן גיפוגע איז ךא
 צוא מיגליןי אלפ איז הפוךא גכוךת דער פין * זייא זאגט ’יששכר

 שטאט ךער אין גיטראפין זיןד האט Щ װיא אזו האפין
 מענטש אײן גיקוטען איז עש אז גיװעזין בײא דער בין איןו פגךית

 גישךײא גרױם אײן מיט שופטים ךיא צױא איתני גיהייטין האט ,־ואס;נר
 בײרע מיר • ןרושלטי מענטשן ךעם אמף טןילאגין צוא האב איןי זאנט אונ

 אוועק פין איןז אונ עםין צוא האננין זאלין מיר ברויט גיקיויפט האכין
 שופטים דיא אליין ברויט דאס גיגעסין איויף מ־ושלמי דער האט גיגאכגן
 יתשלטי דער * יהשלטי דעם נאןי גישינןט האפין אוג נאןד צעךגען

 מיט איתני מאן דער יחשלטי דעם צוא פטים1ש ךיא זאגין גיקוטן איז
ט דיא גיקיויפט ער האט ךיר  ךיא זאגין ♦ י־וא יךושלטי דר אגטזז בחי

 ;רושלםי דער אגטזז’• ברױט ךיא גיגעםין יף1א אלײן האסטו שופטים
 ךאןז ווײםט רוא גיטאן ךאס האסטו װארום שיופטים דיא זאגין ױא•
 :טשפטין ךיןז וועלין װאש שופטים האנךין פאר איז щ אז װאול

שלמי זאגט ימשלמי ױאטר  װאס שופטים איר צוא ליעךט ךערית
 גיגאנגען זײנן איתני ךער אונ איןז4 ציילין דער אײןז װעל איןז

 גיוואלט אץד האפ האךבעךיג אײן צוא גיקומען מיר זײנק וועג אי]
 זאגט אינ גילאזין ניט טיןז האט;נר ארײן שטוב אין גײן ארײן פריער

 גיפרעגט אים איןז האב נאןד דער אונ גײן ארײן פריער בדארף איןז
 איןד ווארום ג״ן אךײן פךי^ר זאלשט דוא אז ךיר קימטי וואע( פאר
תא עד זאגט - פאטער דײן פין אונ ךיר פוין ?נלטער בין  בישט אז'

 פבוד _קײן אבער שטארפין פךיער זאלשט דוא אז ךיר 'קומטז ;נלטער
 זײנען װאש דיא צוא נאר קוםט פביד װארום ני׳שט ךיר קומכפ

 האב איןז ער זאגט • בישטו הכם אײן פאר װאשי מיר זאג 4 הכטים
 איןז'קאן חכם אײן איריןז־ פין אי־ 4 איןז זאג 4’חרןהת פון חכמה
 מיט ךיןז ש?נם טיר צוא пу זאגט װאונדער גאר טאלין אונ וועבין
 יג1א מענטשינם אײן װאש חכטות דיא ווישין זאלשט הכטיות ךײגע
איין אין גײט טענטש אײן אז ווײזין דיר װעל יאיןז פאלש איז זעהט
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 זיןז דאכט שיף

 אויף שטײען
 1רא> נאך אוג

ךיא טיט זעו־ט

 ווי ממחרת ױהי
 פרויג ךיא

עין  גאר״אײ ^
 פרויו אײן נאןז
 שכלזעה טיץ

 אים איף האב
 [ פאר זיןז האט

 у גיװען טישב
 אי װאש אײנש

 ךאש גיניםען
 אים איןז האב
 בלי איתני דעף
 צום זאגין אונ
 איזני דאש אז

 < גיואגט ךאןז
 מ צוים גירופין

 מעננ דער מוז
 געא טיר מיט
• Vנעכטיגעו דער I V  V

א זאגט טמרא
י ךײנע

 װ< נשפה ךיא
 ךע פ־דיגיל״פו-ן

 у זאגט ךאובן
אז׳ עלטערין  י

גוף איר אין



 וואש גיױםר ךיא אז אויגין ךיא מיט זעהט אזער אים זיןז דאבט שיף
 פאלש גיװיש ךאש איז גי׳טװינר ״לויפין באךטין ךעם איויף שטייען

 טען ךאש חכ&ית ךיא אז גיבראכט מיר ?נר האט רא>װז נאך אונ
 ךעם טיט זעהט מען' וואש דאש נאר פאלש איז אױגין ךיא מיט זעהט

: אטת איז ’ךאש שכל
 בחברותה מיר קויפין פריא מאךױן גיקימען איז עש וויא ממחרת ױהי

א הנה הײגט טיר צוא ער זאגט ברויט ךיא  טיט'דײנע זעהשט ח
 ךא איז ברױט ךעש צוא איז אטת ךער אבער בריויט נאריאיין אויעין

 טיט איף אןר איױגין ךיא מיט ניט זעהשט תא יוואש ברויט איין נאןז
 מופתים אונ ראיות פיל גיבראכט האטיטיר אונ ױא אץז ז;־ה שנל פײן

 איג ױגאנגען אוועק ערי איז ווײל ךער זיין טוךה גיםיוט אים איןז דיאב
 מיןד איך האב גיװען הונגעךיג זײער בין איןז אונ זאמט פאר זיןד האט

 אינ זעה איןז וואש אײנש גירויט צווײא ךא ךאןי איז щ גיװען טיישב
ײדע אינ זעהניט איןז וואש אײנש  מיר איןז האב * בחבחתה זײנען ן

 זעהט װ'אשער אנךעךע דאשי אונ איןזזעה וואש ברויט ךאש גיניםק
 • ליגין ^עפעש זאג איןז יפ1א זאג נוא • גילאזין איבער האבאיןזאים

 לאכין צוא אן הײבין ךיא»טופטים אונ ׳טעמט פאר בלייבט איתני ךער
 דאכט מיר ;רושלמי ךער זאגט ךעכט• זאגט איתנ/ער צום אונזאגץ

 האט אלײן ערזװאחם אגדעךער איין נאר איתניי ךער איזגיט דאש אז
 ניט גאר מיןד ערזוואלט ברױט נאןזאײן אלזךא אי,.עש גיואגט ךאןד

 ךרום ברויט אנךערין דעם גיגעסין וואלט ;נר נאר מישפט צום גירופין
 איז וואש^ר ךער ניט גאר אגדעךער איין זייןגאר מענטיש דער מוז

 איז ךאש אז אעין ךיא טיט זעה איןז האטשע • גיגאנגען טיר מיט
 זעהן איוגין ךיא וואש גהאגט אבער דאןז האט ער איתני געבטיגער ךער

:לאכין ׳טופטים פאלש־ךיא איז
 פון גיהעךט האב איןי װאש דאש פרעגין ךיך וועל איןז זאגט טמרא

 אז קומען צײט אײן מאל אײן גאןז וועט אז;נש ךײד ךײגע
 אײן װיא אזו גיפלױגין ארויש גוף דעם פון איז זיא װאש נשטה ךיא

 • גוף איר אין ^עךין אום וויךער זיןז זיא וועט נעשט ךער פויגיליפו-ן
 אונןערע פון גיךשת םיר האפין אזו אטת גיוויש איז זאגט,עש ראובן

 קומען וויךער וועט נשטה דיא המתים תךיוית זײן וועט щ,אז’ עלטעךין
צים וויא גיף ךעם אין נעגין םערפיח װעטנאיןז אונ' גוןז איר אין
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 זאגט טטרא ערד• ךער אויף רמנן וועלין בנאנדער בײךע אונ ערשטין
גלױבי; ציא שװער זײער מיר בײא איז זאןד ךיא

 אטונה דער פון דיר בײא זײן שװער טער גיט פ,אן דאש זאגט ראובן
 ממרא • נןךטון אײן ניט איז וועלט ךיאי אז אוג בוךא דעם פון

 שינןט וױא אבער ךעכט זאגשטו בוךא דער פון אמונה ךער בייא זאגט
 אין ןאר הינדעךט עטליבע 'ליגט ער װאש גוף אזאײן צ־אזאגין ײןד

 פױלי־נג פר דעם פון װיךער זאל גױוארן פוילט פר שוין איז אונ י>ךד ךער
;פריער וױא אזו אײןיגוף ײעךין

 דער דיר איןד װעל פארישטײן דאש ווילשט דוא יב1א זאגט יששכר
 זיןז האט טײןןר זײער אייזן איז ךאךטן חוילה לאנד צײליךאי]

 אוךח אייין גיװען איז אייןיטחנקאונער האטגיוואלט אײנער גיטראפין
 גיווען ניט איי ךאנןטער דער אונ ךאנןטער צום גיגאנגען ארײן ̂ער איז
 ךער אויף גיװען איז שטוב אין דאקטער ךעם בײא אינ הײם דער אין
пуדער אינ וועגין שײנקײט פון זאטד ווײשיע מיט גײ׳טפרײט איויש ־ 

 ניט ער האט װאשער שעפין אין בלי אײן נעמען גיוואלט האט אוךה
 אין שטײט נלאז איין זעהען ךער ער האט װיייל ךער • גיפיבען ױקאנט

 ךער האט רפואהוועגין איין פרן אײזין נןלאפט צױא גיװען איז גלאז רער
 זאטד אין שאטן?גי אויש ךאש האט אונ זאטד איז אזךאש איורהגיטײנט

אז ךער ?גר האט נאןז גיטתנקן.ךער האט אונ ארײן עהק  א־ז ךאשי ז
 אן דאנןטער ךער איז ווײל ךער אנטלוייפין גיוואלט ער האט אײזין

 דעם גיפאליןיפאר איז אונ שךאקין ךער זײער ?נרזיןז האט גיקומען
 שולךיג גיט מיןז זאלט איר אז אײןז בעט איןז זאגט אונ פיס ךאקטעךש

 האביניט איןי װארים אײןין דאש גישאטן האבאויש איןז װאש םאנין
 אךײן שטיב אין קום ניט שרעקזיןז ךאקטער זאגט'ךער • גיװאושיט

 גינימען האט אונ ,קלײבין אויף ךאש װעל איןז וויא זעהען װעשטו
 ךם איןער טאביל ךעם גיפייךט האט אונ שטײן מגינעט פין טאביל אײןי

 איטליכש טאבילצואגיצ־וגיןצואזיןז שטובהאטדער זאםדװאשאין
 גיישארט אראפ טאביל פוןךם ער האט נאןז דער א״זיןיאונ שטיקעלע

 גיװאךין װיךר גלאז ךי איז גישאטין אךײן גלאז אין וויךר ךאש האט אונ
א שטייא: פאר הײנט ♦ פריער גיווען זיא װיא אזיו פול  אז הכם ת

 צונויףנעמען ער קאןזב׳ה גאט פיחמכלשכן אזיואײן האט טאגענעט
, ’: גוף ^אגצין אײן םאבין צױא נוף ךעם פון ברעקעלע 'איטליכש
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V : тעש זאגט מםרא

 זײא ױאש
 זאלזיךני אונ «ף

 װאונ אײן איזךיר
 צ יןז1א איז וואש

 ךולנ עטליכעייף1א
אב

 איןז זאגט מםרא
 ךאש נאר

 װע צײט ריא אז
 נ זיא װעט ארײן

 האשטיו אלײן חא
 טלך בת אײן וויא

 האטאזו פאטער
 פױער ךאךף ךעם
 פאטער ךער האט

 מחנ צוךיקנעמען
 ווי מעראהבהזײן

 ד אז מייגשט רוא
 ך ווײל מחמת איז
 וו װארים זיין ניט
 :ךאש פאטר איר
 זיא טוט גאל וויא

}' י
 גאט זאגט טטרא

 ו ךע פועל
 זאל אונ גוף ךעם
 ו זיןז בישט חכם

 מעני צוא שלעכט
;אשר זאגט •' גיט

 ד שטײן גינליביןי ו
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 אמונה דער ן

 טנ־רא • ןךטון

א נר וי ט י  שץן
 אין יארי עךט

פרפױליננ עם

לעי דיר איך
 זץד האט ייןנר
ק  אורח ין’א ו
 גיװען ניט איז
 ךער איויף וען

 דער איג ועגין
 גיט עריהאט

 אין ש־טײט אז
 דער האט נגין
 זאטד אין אטן
 איז ךאש אז

 א; דאקטער ־
 דעם פאר ,ין
 שולךיג ניט יןז

 האביניט איןז
 אךײן שטוב

 גינומען ־אט
 :ילאיבערךם

 איטליכש זיןז
 גישאךט ראפ
 גיװאךין וױךר
 אז הכם דוא
 געמען נויף צו

*:ציןגיף : ,

 חלקים אייךעלע אזעלכע װאונדער אײן טיר איז עש זאגט מםרא
 זײן כןאנעןי ךער איטליכר זאל עךד ךער אין זײנען זײא ױאש

 װאש זאו.ט נד • גוף אגךער איין טיט מישין פאר ניט זיןז זאל אונ גוף
 טפה ךיא אויף ךיןזניט װאונךערעזטו וואש פאר װאונךער אײן איזךיר

 טײלט צוא 1דאע װעךט דעשט/ועגין פון טייטט ציא אויןז איז װאש
 אלע צוא אוג הארץ צום אונ אויגין ךיא צוא חלקים עטליכע אױף

: גיהער 1וואש/עע צוא איטליכש אברים
 אמת גיוויש זײנען רײד אײעךע לײקענען ניט נןען איןל זאגט מטרא

 גיזאגט האסט דוא וואע( גילט איןז שטײא פאר ךאש נאר
 גוף אין בײן וויךער וועט נשטה ךיא אז קומען רועט צייט דיא אז

 אונ • פךיער וויא גוף ךעם איין פחגעבין מער נאןז זיא וועט ארײן
 גלײף איז גוף ךעם טיט לטמה ךיא אז דאןזגיזאגט האשט אלײן חא
 ךעד מחטתי יר7פרי דארף מיטיאײן פחבר זיןז איז מלןז בת אײן וױא

 א; גיווען ממאס האט ^לןז בת ךיא װען גיהײשין אזו האט פאטער
 נאןד ךער אונ שײךעט צוא אים מיט זיןד האט אונ פױער ךארף ךעם
 אים זיא’מוז געמען צוךיק אים מוז זיא אז גיהיישין פאטער ךער האט

 נאןז זאל עש אז זאגין צוא זיןל שיקט ברירה אײן מחמת נעמען צוךיק
א חכם דוא זאגט אשר פךיערי• וויא אהבהזײן מער  טועה זיןז יםט3 ח
 גוף ךעם פון גשמה ךיא יטײךעט ער וואש טזייט ךער אז ט1טי'ינ׳צ דיא
 גאר ךאש/קאן גוף דעם מיאוםט פאר האט נ׳טמה ךיא ווײל מחמת איז
 װילקפון ךאש איז ךאש אזי זיץ ממאם זיא נןאן וויא װארום זײן ניט
 ביטער זײן זאל עם אפילו װען יתבךןז ביורא ךער איז ךאש פאטר איר

 זיןד זאלין ז_ײא אז איז ךצון גאטש נאר פשמחה דאעז זיא טוט וויא;אל
:שײךעט צוא זײא ווערין ךאן שײךין

 אײן ועלום חס ניט אנער ב1ט פועל אײן ךאף איז גאט זאגט טטרא
 טאן זאליךאש הוא בחןז גאט אז ךעכט ךאש דען איז ךע על1פ

 דוא א'שר זאגט • נשמה ךיא נעטען אװעק אים בײא זאל אונ גרף ךעם
 איז טו־ט ךער אז מײנשיט דוא וואש עה1ט יןז1א ךא זיןז בישט הכם

 ער איז פן1א אײן פאר מטראמיטוואש זאגט • מענט׳םין יצוא שלעכט
 איז ער רואעז זײגער אײן לטשל זאגין ךיר וועל איןז אשר זאגט ♦ גוט

 ךעד אינ טיישטער אײן גיגעביןצו-א אים מען האט ׳טטײן גיבליביןי
אויש אים פיוצט אונ אים שרויפט ציא אינ איס געטט צוא’ םיישטער V V I ן . • Ф

ואו נײ״י
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 נאף גייט אונש־ יף1נ צוא וויךער אים >נר שטעלט נאןז ךער אונ
ט טאגענעט אז אלע װײשין ךאש אונ אײךערפךיער בעםער ה  צוא ך

 מיט טישט פאר איז אײזין ךעם אין ווען אבער אײזיןי• 1זיןזךאע
 וועךט אײזין 1ךאע ביז ציהען ניט שטײן דער ^אן ,עךד פון פסולת

 האט גיןינךיגט האט הךא׳טיון אדם ךנט טענטשין ױלײטעךט״־יאזויךיא
 וואש נשמה ךער צוא גוט גיט איז ךרום גוף אין פםולת צואימי^ט זיןז
 הטתים תרױת אז?גשװעטזײן אפער גוףי• איןךעם איזבאהעפט ייא

 קלאר גאנץ גוף ךער וועט עךד ךער אין בלײפין פםיולת ךיא וועלין
ײןךחםװעטךיא  גוףי:' ךעם אין געבין מערפיח נאןד נשמה ז

 יענער אין װעט פרעגין װעאךיר איןז גאר אטת איז ךאש זאגט םטרא
 טךינק איג װעט״עסין טען הײנט וןיא װעלט אײן זײן אויןז צייט
:נײן ציא .קינךער האבין. אוג

 אז זאגט טטךא • בהטה טעשה איז ךאש װארום חלילה זאגט נפתלי
 ךער וואש פליים ךיא ’װאשי״טױגי] וועךין פטל װעט ךאיש

:הטשגל תאװת פון אונ טךינקען אונ עםיןי פון האט טענטש
 אין דרצײלט האט טשלמען פי על זאגין וועלךיר איף־ זאגט נפתלי

 װײט ניט פעלד אין גיאקעךט פיױער ד־אךף אײן האט פרס ילאנד
 באךגיז פאר איז עש װאש איוצר אײן גיפעט אוג שטאט מלוכה ךר פון

 טל׳ןז רעם ניצטבײ מען װאש פלים ךיא כןאךים טלןי ךעם פון גיװארין
 צוא זאגט אונ אהײם ערךאען בךײנגט אזו ניפוגען ךאש האט וױא.ער

 אזעלכע גישיקט צוא אוגז האט ב״ה גאט װיא נאר זעה ווייפ ךיא
 אין אוג פעלד אין אךכעט ךר יצי האבין זייא באךאךף וואםמען פלים

 ךאם האבין זײא װאם אונזרעעלטעךין נאןיפ־ן איזגיװיס שיטופךאש
 פױער שטוב־ךער אין אוג פעלד אין ארבעט ךר וועגין מאכין לאזטזגי

 אונ אײל אײן לאנג זילפער פון ^קעסיל איין זאק ךעם פון ארויש נעמט
א גנר ןאגט • וואםטױגךאם װײב ךאם זאגט אײל אײן ברייט  ביפט ח

 װעלין ךעם אין טויג ךאס װאס װיסין ניט זאלםט כןלוגע אײן ךאןז
 לענעךךינ גאלד נין פון פלי אײן ארוים ווידער געטט איייןלןיער ךי 'עםין
 אין װײפ דאם פלים/אגט בזונירע גיוואךן גימיאבט איז מיטען אין אוג

 ביםט ת מאן דער זאגט פזונדער• איטליכע גענז ךיא עםיןז װעלין ךעם
 פעךפיל פין טישטוך אײן ארוים װידער ער געטט נאןז דר • גיךעכט

צװײ איז עס שטײנער טײערע טיט אונ גאלד מיט בדעקט ארום װאל ן • г |1 ־ - ^ ! • ׳י ״ "I * V - • ן

«а ת ל ו ר יוסן» ג

 :ליעג ךיא אײלין
 גיו גימאכט גיװיס
 אפ ער ווען הארץ

 ער נעמט נאןז דר
 דיאילײנג אײלין

 נ װעלין ךעם מיט
 טאגיל אײן ווידר
 זעת שטעףן ךיא
 אײריל זײער איז

 טראבנ אן הײבט
 ך'י< ניצט ךאם אז
ווידער נעטט ער

 с זיצט אונ שטײן
ט גילדערנעם ג ח

 דו ;נר זאגט ךאם
 ן ךיא כדי גאךטין

 טי האט אוני
 האט טלך ךער

 ן זיןז האט
 ׳ אז קעגען ךער
 ו וויא זעהט אונ
 שענדליבע זײא
 ךיא אפ גיב מיך
 ’ פלים ךיא פאר
 ו מלןז דעם נוצט
 איויןז אונ ;נםין
 ער פךאךף וואס
 אךבע איןז װאש
 גײ אונ טלןי ךעם
 : צוא אים נײא

 טל־ ךער טיקט
V I V и Vשפ ער אוג פלוז



 נאף גײט גר
с ט ה  צוא ך

 מיט מישט
 וועךט ױיזיןי

 האט ינךיגט
1װאע גישמה

ז ז ו ן

г т המתים 
 ?■לאר גאנץ

 : גוף עם
 יענער אין :ט
טךינק אונ ׳ן

אז זאגט ורא
•• т : -

с ךער וואש 
 :הטשגל ;

 אי[ צײלט ־ר
 וױיט ניט נלד

 בארגין פאר
 מלןל דעם נײ

 אינןאגטצוא
 אזעלכע ינןט

 אין אינ ןעלד
 ךאס האבין »

 פו;ער יביךער
 אוג אײל אײן
א ער  ביםט ח

 װעלין ךעם ן
 לעכעךדיג לד

 אין װײב ־אס
 ביםט ת מאן

 פעךפיל פין ז
צװיי איז עס ־ - I ׳י

 איז דאס וױיב דאס זאגט • ברײט ךיא אײל אײן אונ לײנג ךיא אײלין
 דעם אויף אכןם ךעם ^ניפין צוא דאס זאל טען גיװאךין גיטאכט גיװים
 ♦ טרײבין אװעק פליגין ךיא זיןז פון זאל ער פדי אכןעךט ער װען הארץ

 צװײא צײן ךרייא טיט זילבר פון גאפיל איין ארױעו ער נעמט נאןז דר
 גראבלע אײן איז דאם זאגטיער דיטענטין מיט אונ דיאילײנג איילין

 ים1אר נעמט ;נר * פערד די ׳טטאלפון דעם רײניגן מיר וועלין ךעם מיט
 אינ היטלן ךי גיפןריצט או־ים איז ךויויף ךימענטין פון טאביל אײן ווידר
 עם ווייל גינןךיצט יס1א איז ̂עם וואס ניטידאס ער זעהט ׳טטעךין ךיא
 אונ שטײן ;נר בלײבט מלאכה גדיויס מיט גיכןךיצט אײדיל זי/ער איז

 וױים איף װ״ב דאם זאגט נוצט ךאם װאם יף1טראנטין'א אן הײבט
א כןעז ךיא דאםיניצט אז א ערזזאגט' פרעםין אפצו  ♦ גירעכט ביםט ת
 טײעךין איין פון מלןז דעם פון צורה אײן ארױם ווידער נעטט ער

 אײן האנט אי] האלט אונ שטול גילךעךנע אײן יף1א זיצט אונ שטײן’
 טויג װאש אים צוא ווײב דאם זאגט ךיטענטין טיט רוט ױלךערנעם

א ;נר זאגט ךאם  אין שטעלין צוא נוצט דאש פרעגשטו נאר״װאס ה
 אכײן גאיךטין אין גיין צו האפין מורא״ זאלין’ פײגלעןז ךיא פרי גאךטין

: גיזאגט האט ̂נר וויא ױטאן 1אז בלים ךיא טיט האט אוג
 אונ שטעלט זיןזיפאר ?גר האט 1אז גיהעךט ךאיש האט טלןד ךער

 ניט אים זאל מען כדי ^לײךער ״אנדעךע גיטאן אן זיןז האט
 אהײם פויער דעם ציוא גײט אונ מלף ךער איז ער אז _קעגען ךער
 מיט ניצט אונ פלים טײעךע ךיא נעטט פיויענר דער וויא זעהט אונ

 פאלג י;נר1פ דעם צוא מלןי דער זאגט • אךבעט זײא''שענדליכע
 געבין גאלי־ פיל ךיר מלןז;נר'וועט רעם צוא כלים ךיא אפ גיב מיך
ם פאל לי א/  װאש זאגט אונ לאכין צוא אן ה״בט פוי^ר ךער • ךי

 געבין אייזלען ךיא ניט טלףיךאךף ךער I בלים ךיא טלןז נוצט״ךעם
 אלןערין צוא ניט ער באךאךף יןז1א גענז ךיא ניט אױןז אונ ,עםין
 איןז דען איך אךבעט װעמען פאר אויןד’ • פלים דיא ער בךאךף וואס
 זײער גיפעלט עש • װעגין מלןז ךעם פון נאר איז איןזיאךבעט וואש
 געמט מיען אונ פױער צום שיקט אונ אװעק אים טן גײט אונ מלןז ךעם

 פךיא טאךגין קומט עש װיא • מלןז צום בלים אלע צוא ןײא'אים
 צום פויער דעם ברײנגט םען אונ פוי^ר דעם רופין טלך דער טיקט
ש־ךענןנעש דער גרױם מיט מלןז דעם נ,עגין זיןו ער'שטעלט אונ מלןז
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 קעםילז ךעם גיבראכט מען האט עםין׳ פון צײט ךיא קוטט עש יויא
 ךיא אונ מלןז ךעפ פאר גישטעלט האט מען אונ וױין מיט ל3פ

 טיט גיבראכט מען האט בלים בזונדרע טיטין אין וואם כלים לאנגע
 גישפרײט אױף מען האט טישטיביל דאש אונ צוםיטיש טאכלים

 גאפיל רעם טיט נעמט אונ קובעריקוטט ךער אוג • טיש דעם איוייף
 אלץ ךאש' זעהט פויער ךער • מלןד ךעם פאר לײגט אוג פלײש ךאש

 זאנט צוךה ךיא אוג טאבילי ךר נוצט װאס נןנעכט ךיא פרעגט ער אוג
 פון זיצין חבטים ךיא װאו דאךטין מען גיט טאביל כןנעכטידעם ךער
 ךיא אונ שטעךין ךיא פון חכטות ךיא זײא לעךנען טאביל’ ךעם

 .ײז כיי זיצין שופטים ךיא װאו דאךטין טען גיט ךיאיצורה א*נ ',טזלות
ט ךיא מיט זיי אנטקעגין זיצט מילןז פוןיךעם צורה ךי אלע זעהן ואלין  ה

 האט ;ער1פ ךער וויא פסקנען• ךעכט וועלין האביןיאונ מורא װעלין/ײ
 גיוואךין גיטאכט זײנען פלים ךי אז שטאגען פר האט;נר גיזעהן ךאס

 • גיטאן ארבעט שענךליכע זייא טיט האט ער אונ וועגין םלןז ךעם פון
 זײן טוחל אים זאל בעט;נר אונ טלןד ךעם פאר פיװ^ר רער פאלט 1אז

ר1װאע  דער זאגט • גיטאן ארבעט ׳טענךליכע פלים ךיא מיט האט ;ן
 איז גיאךבעט האשט דוא וואש דאעז װארום נישט ךיןד שרעק מלןז

 זאלשט אונ זײן טיר בײא זאלםטו היינט אונ וועיגין מײנט פון גיווען
 ךיא טיט לאנגען ךער װעםט מיריאוג בײא ארבעטין בליםי ךיא מיט

 אהער ביז גיטאן האשט דוא וואש ךאש אוג טיש צום עםין כלים
 טיט טלןז ךעם ײא3׳ פויןנר ךער לײבט3 פאר אזו פאלין פאר איז
 ךינען מער ניט קען;נרי הײנט מענטש דער יןי1א אזו • שמחה יש1גר

 צייט ךיא קומען וועט עם אזי אןער טךעקען אונ עםין נארימיט גאט
 מיר כןאנען הײנט װאס דרןז אגדער אײן טיט ךעען גאט מיר װעלין

:שטײן פאר ניט דאש
 האב איןז וואש רײד זיסע אײערע פאר דאנקאײןז איןז זאגט מטרא

 גיזאגט האט איר פךעגין אײף וועל איןי נאר אײןז פון גיהערט
 ךער אונ מענטש דער איזי באשעפענעש אלע פון תכילית ךער אז

 • װעלט זיםע ךערי צוא קיטען /גר״זאל איז מענטשין דעם פון תכלית
 י : וועלט זיסע ךי באטײט וואס גיװאושט ,געךין וואלט איןז

 אז רײד א/נזערע טיט בשײדעט שױןילאנג האבין טיר זאגט ראובן
שוינהײט אונ ליכט אײן איז מענטשין רעם פון תכלית ךער

ת 84 ל ו ד ירסף ג

 ד פון לײכטין זאל
נ דער אינ לעפט * ו *

הקב
 איך זאגט ממרא

[ דאס כןאן
 כןאנןפהעפטיןא

 ,ל צי מיגליך ניט
 געבין מיר זאלט

 אין אגטיז שמעון
 סילוכןיא

 אל גיבארין פין
 איו גיזעטין איז

 ךער גיװארעמט
 האט אוג פריא
 א פאקוסט אײן

 זאגט װאוגךער
 ביז ךעםטאביל

 האו אונ טאבי'ל
 ךעו • גייגאנגען

 צום צואילײגין
 גינומי בלינךער

 או איםיגילײגט
 ז רגר האט ןןר

 האן ךע^פײער
 г דוא זאגט אוג

 טאג הײנטיגין
 ו פאר פצאלין

 ווי״ איוךח ךער
 דעו פאר נעבין

 ד אינ גױואלט
 הא) יװער זאגט
׳טווא צים גײא



 ךעם,קעםיל
 ךיא אונ ןז

 מיט פראכט
 גישפרײט ז

 גיאפיל ךעם
сש א  אלץ ך
 זאגיט צוךה !

פון זיצין ױם
 ריא אוג ין

 זײ כךי זיצין
ט ךיא שיט  ת

 האט פויער
 גיוואךין ;כט
• גיטאן :עט

 זײן טוחל ם
 דער זאגט ’

 אױ אךבעט
 זאלשט אונ

 ךיא מיט ען
 אהער ביז

п טיט מלף 
 ךעען מער

 צײט ךיא :ן
מיר צןאנען

 האב איף טי
 גיזאגט זאט

 ךער אונ ט
 • װעלט םע

 י :ועלט
 אז רײד רע

^זוינהײט נ

 אײביג װאם;נר פ׳ה גאט פון שוינהײט אונ ליכט ךעם פון לײכטין זאל
 ציא בהעפטין זיןז אלזז נ׳טטה דיא אז איז םײן גאנצער רער אינ לעבט

: גוף ךעם פון שײדונג אפ איר הקב׳הינאןד’
 ווארוםװי שטײן פר שכל טײן טיט ניט גאר ךאם קאןי איך זאנט ממרא

?יאל גרף גראבין איין 1אז אין איז וואס נשמה ךי זיין דאס כןאן !
 גאר איז גתלה זײן אונ אםיף אן איז ער פ״הוואם גאט אן בהעפטין כןאגן
 איר אז איןד וויל אזו א1י איז עם אונאויב • כןלעךין דער צו מיגליך ניט

 :וויםין קאנעןעפעסז זאל איןי אז שטײן פאר צויא געבין מיר זאלט
 שטאט ךער אין פנען לאגד אין צײלין ךער ־יר וועל איןד זאגט שטעון

 אויגין בײדע יאויף בלינדער אײן ניווען דארטין איז םילףכןיא
 אונ זין ךער פין שײן ךיא ג-יזעהען ניט ער האט *ןן גיבאךין פון
 זיןז האט אונ אפײער בײא שטופ אין אוםיװעטער גיזעםין איז

 נאנץ ארם פון^רץ מענטש אײן גיקומען איז ווײלי ךער גיװארעמט
 טיט ב׳טטיךט גיװען איז ער װאם טאגיל אײן גיהאט האט אונ פריא
 גאר גימאלט יש1א טצרים גאגץ גישטאנק איז אוג;נם פאקוסט אײן

 מיר האלט דיןז בעט איןז בלינדין ךעם צוא אזךח ךער זאגט װאונךער
 ךעט גינימן האט בלעךר ךר אינ קומן װעל איןז װאנען ביז ךעםיטאבייל

 אװעק איז איורח דער אינ זיןז לעפין גישטעלט אים האט אונ לזטאבי
 האלץ נןײן גיהאט ניט בלינךער ךער האט װײל ךער • גיגאנגען

 דער האט גיװען כןאלט ישריעקליך איז עש איונ פײער צום לײנין ציא
 האט אונ בךאכין צוא אים האט אונ טאביל ךעם גינומען פלינךער

 וריא אןירח ךער גיקומען איז נאןז ךער פײער דעם יף1א גילײגט אים
 אויף ליגט אונ בךאכין צוא טאבילאיז דער אז זעהען ד־נר האט ;נר

 שרײט אונ האר ךיא ךײםין צוא זיך גיהיויבין אן ער האט ךעריפײער
א זאגט נ א  בטךיפין ךיןז זאל גאט פטריבט מיןד האםטו װאם עוכר ח

 ךיר װעל איןז 'שךײשטו וואש פלינךער ךער זאגט טאג הײגטיגין
 זאגט • צװײא אךער גךאשיין אײן האלץ שט/קיל דעםי פאר בצאלץ

 גיװאלט מיר טען האט נעכטין כךאןז מײן א־ויף מירי ווײא איורח ךער
 ניט נאןז האפ איןז אינ שכןלים הונדעךט פיר טאביל ךעם פאר געבין

 אוג שילטין ציא גיהויבין אן אים האט פלינךער דער אונ גיוואלט
 בלפילים מאכין זאלםט דוא אז גיפראכט אהער ךיןז האט װער’ זאגט
יטופטים ךיא צוא גילאפין איז רח1א דער אונ יאר שװארצין צום ג״א
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 דער אונ ׳טופטים ךיא צוא בלינדין דעם גיפראכט האט טען אונ
 פיר געבין גיװאלט אים האט יטעין אז יעתת ױבראכט האט ךח1א

 זאל דעריבלינדער אז גיהײטין ׳טופטים ךיא האינין ׳טפןלים הונדערט
 אים׳גישריבין האבין אוג שרןלים הונדעךט פיר טאביל דעם פר בצאלין

 בלינךער דער פרײליךאוג גיגאעען אװעק ךח1א דער איז פםק איין
 ווײא שרײ׳גן‘ צוא אן הייבט בלינדער ךער אונ גיבליבין דאךטין איז

 ךהטנות _קײן מיר א־ויף איר האט וויא שופטים יאײןז איויף גישךיען
 דיאלץ שטיקיל אײן טאביל אײן פאר אז רעכט ךאש ךען איז ניט
 זאגק משפטין אײןז זאל גאט שנןלים הונדערט פיר געבין איןז זאל
 גיבראכט האט ער אז העלפץ ךיר מיר כןאנען װאש שיופטים ךיא

 פקרון דעםי גיךיךט האסטו ווארום תזיךה ךין ךער אים מיט איז ^דות
 ךער אגטזז ׳שולדע אלײן ךיר ביםטו בהאלטין ךיר בײא האט מען װאס

 אופן ךעם א־ױף טשפט אײן קומען אייןז פאר וועט Щ אז בלעדער
 ארײן איז גרוב דער אין אונ גרוב אײן גיגראבין האט אײגער ורעןי

 זאגין • גיפםכןנת איר וואלט חבריוואש דעם פון אײזיל דאס גיפאלין
 זאגט • בצאלין זאל הפור בעל דער אז איז ימשפט ךער שופטים ךיא
 עדות בךײנגען זאל אייזיל ךעם פון הבית בעלי דער אז בלינדער ךער

 גיקענט האט אינ חכמות אלע אין חכם אײן גיװען איז אײזיל ךאים אז
 אונטר ביז פליהען ױקענט האט אונ פװ־ טויזינט צעהן פון טשא פיךין
 געבין זאל ער אז גיפםל|נת איר וואלט אךלר אײן וויא 1אז הימל ךעם
 גאר טען קאןז אײזיל אײן 1אז װארום ׳טנןלים טיױזינד אײזיל ךעם פאר
 גלויגבין ניט גאר מיר וועלין ךאש יטופט־ם דיא זאגין באצאלין ניט

 אײזיל אײן אזו װארום עתת טויזינט זאגין ;נדות זאלין עיש אפילו
 בלינךער ךער זאגט • װעלט־ ךער איויף האנדין פאר ניט גאר איז

 אוג אײלין צװײ פון האלץ שטינךל אײן אזו דאם איר גלויפט װארום
 דער • שנןלים היוגךערט פיר געפין איר הײםט אײל א״ן ברייט ךיא

 אגטזז אונ בײזערין איםיצו אויף אן זץי הײבט שויפטים ךי פון ;נלצטר
 דאןז איז טאביל דער טאביל אפראישטר גיװען דען איז זאגםטו װאס

 גאר וואס גיטאלט גיװען איז ?נס אונ אפאקוסט מיט בשמיךט גיװען
 אויף גיגאנגען בין איף אז נעכטין האביגיזעהן אלײן איןז •יאונ װאונךר

 גאנצע ךיא גילאפין ניויף צוא זיןז איז עס אז גיזעהן איןז האב גאס ךר
גאנץ גימאלט א־וים אים יף1א איז עם חחש ךאם זעהען זאלין שטאט
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 טי' ךר אונ מצרים

 גיטאלטךא אױם
 {פעךד אײן א־ויף
 י1א זיןז האט עש

 אונ חיליות גײץן
 גי ךאפ האט וואם
 אי גניםט דוא גאר
 שוױיג ךהם ניט
 ג אײןז בעט איןז
 האנ אזיו װיא אוג

 ךאש שופט דער
 י׳׳1אר גייט הארץ

 אפילפ שװארץ
 זע וואסמען זיאןז
 י ליגן זאגט איר

ךר״ אײךר  מען
 פרן איג איויג אין

 אונא גידמערין
 ז פיל זיעהן מען
 1קלײ אײן איז

 !(כ לעכיל ךעם
 «5 ידרום באןןג
 ךעם צױא זאגט

 דער פון גײן
 מי האננין זייא
 גיענט נייט גאר
 האני זײא אוינ

 זיןז נעמט זעהן
 ה בלינךר ךער
 ער זעהט װאם
 פו כח דעם גײן

ךיו איפר היויט



; דער אונ ים  
פיר געפין  к 
זאל פלינדער  

 איםגישריבין
בלינדער ־ער  

יוו״א שךיײ׳גן  
_ רהטמת קײן  

האלץ טיקיל  
/אגץ ןשפטין

I «בראכט ט/י
פקדין דעם  гг 

דער ײגזאגט  
איפן ךעם ׳ף  

: ארײן איז ב  
זאגין • פקנת  
זאגט • צאלין  

עדות ץינגען  
ענט(גיכ האט  

אוגטר פיז ין  
: געפין זאל ר  

גאר מען ןאן  
יגנין1גל ניט  
יאײזיל איין  

; פליגדער ר  
אוי אײלין י  

ךער • כןלים  
אגטיז אונ ־ין  

: ד־אןז איז יל  
גאר וואס ט  

אויף גאנגען  
גאגצע ךייא  

גאנץ ימאלט

 גווען איז ?נס שיפיןאינ אונ פי׳ט ךי מיט מצרים פון טייןז ךר ארג מצרים
 רײט ערז או-נ מצךים מלןז פךעו־, פון גישטאלט ךאם גיטאלט אויס

 אוג נןחין אוגאיןךער טלכות אןגיטאןבגדי איז אונ פעךד אויףאײן
 מלןז ךעם פאר אוג לעבט ע״ש וויא גלייןז גױויזן ים1א זיןז האט עש

 ךער לעבט щ וויא גלײןי גיךאבט זיןז האטי щ אונ גײקיװלוית
 • טרינרן; אונ ;נםין גילוםט איםיניט זיןי האט גיזעהען ךאם האט וואם
 גאר דאםי שטײסט פר אוג אן גיבארין פון בליגךר איין פיםט דױא גאר
 בלינךר ךער זאגט • מאכין בעשער בעשעריוועסטו שוױיג ךהם ניט
 זעהען ךאש איז װאם שטלין פאר צוא איויןז מיר גיט אײןז פעט איןז
 זאגט • אוינזעהט ךאש וואש דעם פון תעגוג מען ר.אט 1אז וויא אונ

 דעם פון ווארום הארץ דעם פון פח איין איז זעהען ךאש שופט ךער
 דעם אין גייטפיז אונ זיןד שפאלט עשי אונ פיח איין ארויש ױיט הארץ

 ךער ביז כיס אויגגײטךר דעם פון אונ יג1א ךעם פון אפיל עװאךץ
ק וואס זאןז  אדר מיר פון איר'שפעט אךער בלינךר ךר זאגט • זעהט מ
 גװערן בךאפךט ךאןז װאלט זאגט איר רויא 1אז וואחם ליגן אגטזז איר

 ביז הארץ ךעם פון קוימט כח דר אײדר רוארום זעהט ךר מען אײךר
אך בדאיף זעהט.זיא מען װאס זאןז ךר פיז אויג ךעס פון' אונ אויג אין  י

 כ־ןאן רגע אײן אין אז זאגין לײט אז גיהעךט האי איף אונ גידויערין
 בלעןז אײ] אין אז זאגין גיהערט איןז האי יןז1א זאכיןי• פיל זעהן מען
 חרןז קוקין זאל מענטש אוניךר װײץ איץ וויא לעכיל קלײן אײן אין

 גרוישין אײן אדער שטוב גריוישע אײן זעהק ער נןאן לעכיל ךעם
 בלינךער ךער אונ אײערערײד ;לויבין אץוינים פ,אן ךרום בארג
 אוועק לאטיר קום גיפירט אים האט ער וואש ױנג ךעם ציא זאגט

 װיא גלײף פים זײערע א־ריף שטײן אװ זײא זאלן שטיב דער פרן גײן
 שוין אים האבין עיופטים דיא אונ גימשפט גלײןז םיר האבין זײא
 גרעכט ערי איז ניט זעהט ער װיא אזו װאחם גיענטפערט ניט גאר
 דאס וואנען פין שטײן פר צו געבין גיכןאנט גיט אים האבין זײא אונ

 אונ נשמה דער פון פח אײן דאןז איז ’דעהן דאם אונ * זיןל זעהן״נעמט
 פאר נאר מענטשן אל־ע וויא נשפה אײן אזו אױןז האט פלינךר דער

 דורןד ניט ערלאזט מונעװאם אײן האט מהמת^ר ניט ער װאםזעהט
 איין גיציויגין איפער האט ער אוע;ארער צום זעהן פון כח דעם ױין

נןאן סען ווען נמצא • זעהן ני״ט גר7 קאןז ךחם אױגין ךיא איפר היויט
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 מךה אײן איז ךעםטעםפון^זעהעןװאשךאש שטײן פאר נעבין ניט
 מיר אז היינט שטײן פאר צוא געפין מיר כןאגען וןיא גש^ה ךער פון

 ובפךט ב״ה גאט פון זיםקײט ךאש ־ חיוטר גראפין ךעם אין זײנען
ה^ען עולם תאוות נאןז גאןז גײט מעגטש דער אז  בוךאי ערי הז

: זײן םשיג ניט
 גלײןז נאר אײן מיט חכם אײן איז ךײד ך״נע גאןז זאגט מטרא

 ךאש נןאן טעגטש אײן פין ש'כל וואהם_קײן הכמה ךער אין
: ניטמשיגיזיין

 חכמה דעו־ טיט גיבענט׳טט אים האט גאט װאעז דעם זאגט בנימין
: מעלה אײן >נר האט אלקית

 איין איז גוף דער אז בענטשין גאט אים נןאן אזו וויא זאגט ממרא
ח לאנד אין אז גיהעךט האפ איןז זאגטז בנימן • שײד צווישן  הו

ר גילײטערט האט אוני שטײן’ אײן גינומען חבם איין האט  איז ביז/ג
 ךאש מענטשץ ךעםי אין פרענט ‘עש יאז אזו • ספיר אזיויװיא גיװארין

רינעןאונ’אים תטיר גילוסט ער אונ ךא1ב ךעם פון ליבשאפט  צו'
 שאטין ניט גאר זאל Щ אז װערין גילײטעךט גוף דער נןאן ת1מצ טוט

 נאר הוא פתן־ גאט פין רוה׳ק אײן צו קוטע] ערז קאןז נ׳שטה ךער צו
 רועט עש תה׳קדרוםיאז ךעם לײךן גיט״איויש פח נןײן גוףיהאט ךער

 וואש הפהות פל בטל ווערט הה׳ק ךעם פון פיח ךער אים יף1א
 ךער אונ אים אויף רמנט ריה׳ק ךער אז זמן פל נ׳טמה אונ גיף צװישין

 גוף צום הפחות פל אום זיןד כןעךט אפ זיןז טוט רויי׳ק ךער אז גאןז
 פאטער אונזער פייא גיזעהן מיר האבין ךאש אוינ פריער וןיא אזו

:צײטן עטליכע פאטער ?גלטער אונזער בײא אונ
 גיגעםין ניט ;נלטערין ךײנע האפין זאגסט דוא װיא אזו אגטזז מטרא

: טדךגה אײן צויאזו גיקומן זיינען ווײליזײ גיטרונכןן ניט אונ
 צוםיערשטין וויא פלײש אונ פלוט יף1א זײאיװאךן ניין זאגט בניםין

 טלןז אייןי ווען שטענךיגין פאר זאןז ךיא ךיר וויל איןז נאר
 זײן אויף טראױן זײןיטאכטר זאל פויער.^ר ךאךף אײן בפוילין האט

 זיא טךאגט יער1פ ךאךף אײן ווען זײן מיאום איר זאל וואש • גוף
 דער יווען אבער נאר טלף _פת אײן ךאך זיא איז ווענין ךעשט פון

ךיםענע צו אין גיקלײךט איזי אונ אישימציוךע אײן איז י;ערפ ײאךף

 ̂ אײן איז פויער
 < װעט איראונ

 א וועלנעךן איר
 איז״רעכט ךא

 א איז ער װען
 אי זוא • קלײךר

 ניט נשמה ךיא
 אי גיף ךיער‘ ווען

 תענ אונ תאװת
 איטל ךעכט איז
 יראר׳ מיט אונ

 יענ פאטר
 אין זאגט’ ױחגי

בז_ יראה
 מ מוז זאןז אײן
 גערין יאיג ליב

װ ניא פהעפטן

 ד זאגט בנימין
אי מ־של

ךאךף דער אךער זײן טיאוס איר .קאן גיךיכטע אײן איג לןלײךר

 בײא גיטךאפין
 ג אפ פלוצלונג

 יפלײפב האגד
 ט ךער האנד
 ? ער בראןז

 י צי מאן ךער
 אי איויפ אטת
 ענטפער • גיין

 גישטאר גאגץ
 אי גאגץ האגר

 האנט פוןידר
זי כןאן װערים



 מךה אײן ,יז
 מיר אז ;ײנט
 ובפךט ב׳ה

בוךאי ?־у ן

 גלײןד נאר ן
ךאש נןאן ט

г חכםה ךער
« т I т

 איין איז גוף
ת לאנד ־ן  הו

 איז ?נר!ביז
 דאעז ענטשן

 אונ לינען ייי
 ניט'שאטין י

 נאר הוא יוןד
 חעט Щ וז

 װאש יחות
 ךער ארנ וים
 גוף צום ת

פאטער ער
4

 גיגעםין ניט
 : יןמדךגה

 ?נךשטין צום
 מלןז ‘איין ן

 זיין יף1א ;ין
 זיא טראגט

 ךער ווען 1
 ךיםענע צו

ךאךף ךער

 טיט ער פאלט פילײכט פארכט א־ויןז זיא האט שנור אײן איז פויער
 ם־ט זיןי וועט ער בךעכיןיאךער צוא גיגיק ךאעז איר וועט אונ איר
 מענטשין שאלקהאפטיגע דיא וויא זלא גאםין ךיא אין וועלנערן איר
 אבער ניט זיין ממאם אים אן זאל זיא בילןז אונ רעכט ’ איז ךא

 שײנע אין גינןלײט איז אינ מאן שיאפעער ךעכט אײן אױי ער ווען
 מיאיםט פאר עברות פון רײן איז גוף ךער װק אױןז זוא • קלײךר

 זונדער פלײש אונ בלוט איז ער חאטשע גוף דעם אן ניט נשמה ךיא
 גאןז גײט אונ זויפער אײן פךעםער אײן שלעכט איז גוף ךער ווען

 דרוס לײךין ניט נשמה ךיא נןאן ךאעז הזה עולם תענעי אונ תאוות
 אהבה טיט הוא בחןז גאט ךינען זאל טענטיט איטליכער ךעכט איז
 אונזער װאש מעלה דיא צוא קוטק ער כןאן א1ז ;ראה טיט אונ

:גיקומען זײגען יצחק פאטר עלטער אונוך אונ ימנקב פאטר
 אונ אהבה צווײא ךיא הןענן נאר זאג פרעגין וויל איןד זאגט’ ױחגי

ק װען װאר ױא איז Щ זײן בזאמען יךאה  פאר יזיןי פאךכט מ
 זאןז א״ן האט מען ײען איג לויפין פוךט פון ךער מען מוז זאןז אײן
ק האט גערין אונ ליב  _זאןז ךער צו זיןז גילוסטיכןײט אונ תאוה מ

 קאן טען זײן קאן זײן.עש בזאטן צװײ דיזע' קאנעל װיא נױא בהעפטן
:װײלין ךר אױש צוױי ךיי פון זיךיאײנש

 אײן זאגין ךיר וויל איןד אײןשורש פון זיינען צװייא ךיא זאגט בגימין
 זיף האט חרן שטאט דער אין אךט גבורטש אונזער אין מ'של

 האגר רעכטע זײן’ איז שכנים אונזךע פוןי אײגעם בײא גיטךאפין
 ךיא גי׳טטארבין גאנץ איז האנד ךיא גיוואךן גינומען אפ פלוצלונג

 זײנער אין מאכט ײן(פ האט ̂ער הײנגען אים בײא בליינט האנד
 טײן אויף מיר װײא ש־ךײט ער זייןד עך׳טרעכןט מאן’ ךער האנד
 זאגט קימט ךאקטער יךער ךאכןטער ךעם נאך שיקט ער בךאןי

 דעם טיר זאג הער טײן ךיןז בעט איןז ךאכןטער ךעם צו מאן ךער
 אךער קראנלןהײט ךיזער פין ורערין גיהײלט פןאן איןז אויב אמת
 איז האנט ךיא באמת איויב זאגט אונ ךאכןטער ךער ;ננטפעךט * גיין

 ךיא זונךעךין האנךין ניטפאר תרופה גאר.קײן איז גישיטאךבין גאנץ
 פלײש ךאם װעט טעג אײגיגע אין ווארום שנײךן צו אװעק גאנץ האנד

 וועךן פלײש דיזין א'ויש וועט עש אוג װערן פארפיוילט היאנט פוןיךר
גאגצין ךעם אין שפךײטין ךיזע.קראגרןהײטגארפאר כןאן״זיף װעךים

ת ל ו ד ף ג ם ו םו י



ת % ל ו ה •־׳.וסף נ
ק נארךיאפחות ױטגאנץגשטאךבן איז האנט אברךי װען גיף ײנ  ז

 רפואיות חךןז איןז כןאן נאןז;נטװאםחייות זיןז גפינט עס אונ פרגאנגען
 ךר זאגט • ווישין דאס מען וויא'קען טאן זאגטיךער הײלין האנט ךי

 שפײז אײזערנעם איין נעגזען װעל איןז פראגירין וועל איןי ךאקטר
 אונ ווײטאגי דיא פילין װעשטו ךערהאנט יף1א שטעכין װעל אונ

 אין פינךיג פאר נאןז איז 'щ אז י ווישין איןז וועל שךײען װעשט
 האנט גאנצע ךיא טען טוז ניט אבער יוען ת1חי אײן האנט ךער

 מאכן וועט דאנןטער הער דער ריולהװאם זאגטךער ־ שנײךן אװעק
 אונ שפיז אייזעךנע אײן נעמט ךאכןטר דער זײן פךיךן צו איןז טװ

 צוריק לויפט אונ זיןז ׳צךעקט יךער חוילה ךער האנט ךי אין שטעכט
 ער לויפט בליק אױגין י אײן אין װײא איוי שרײט אונ ךאנןטר פון

 ווייל אים האלזט אונ קושט אונ שמהה גרויש מיט ךאקטר צום
 װיךער כןאן האנד זיין דאש ׳טאפטיגימאכט ווישין אים האט ער

 יןאה^קאן אונ אהבה װיא שטאנךן פאר האםטו נוא * זײן גיזיינד
ה אין גיךײנקט ערזווען מענטים איויןזךער אזיו בזאמק זײן ל מ אג  ךי
 גאר איז 'щ םוף זאץ חקי אין גאר איז װאש יתבוץז בורא ךעם פון

 וויא אמ־ גאר זײער זיןז ער עךשךעקט אזו גךונךין צו מיגליןז אום
 איג הךהמים בעל גהישץ־ איץ איז ב׳ה גאט װיא מעשב זיןז איז ער
 אריין קימט 1אז גרויש ביז כןלײן פון װעלט גאנצע דיא מפרנם איז
 צי זיןד ח׳טק איין אונ אהבה גרויש אײן האךץ מענטשינם דעם אין

 מענטשן פאךכטצומר גאט ךעם בײא איז אזו ב״ה גאט אן בהעפטין
 ךיר נעם הכם דואי ךרום מחשביות טויזינט פיל טאג גאנצן דעם דוךןז־

 : טײער גאנץ איז ךאש וואחם גיךאנלןען ךײנע אין גוט ךאש
 דאש נאר ךיכטיג יף1א אונ ציםליןז זיייןנר איז מישל ‘ךאש זאנט ױחני

 ךיגען ברוךיהואיצו גאט מען ךאךף וואש פרעגין ךיןז איןז וויל
 פון אײנש מיט נאר מען לאז _יךאה אונ אהכה מיט בײרע מיט

:דינען צװײא דיזע
 ױאחם בײךע זײן א1י מוז ;נש זאנין דיר װעל איןי זאגט בנימין

 /ײנען ברוןז״הוא גאט דינען צו מעןידאךף ךאש ט1דינש ךיא
 הײםט דאש עש'ה ת1מצ מיט גאט ךינן צו איז אײנש • ערלײא צוױיא
 איז צווײטע דיאש * טאן עיש ז'אל מען גיבאטן האט בי׳ה גאט וואש
דאס ךאךף מען פארבאטין האט גאט הייסט ךאש לאתעשה מצות

 ה טאן צוא ניט
 ,ב־וךא ךעם פאר
 בפיוילן האט הוא
 ךיא השק אונ

װעט ער אהבהי
? V V ־  П

 щ זאגט יןהני
 щ חכמה

 Р,אײן נאןז נאר
 זאגין ךאש מיר

 I • אויןזיריכטיג
גאו

 ךי זאגט ױחגי
ליב זאך

 ך,; זאגט בגימין
Тחי דוא

האב איך זאגט

 ךענ ןאגט ױחני
 װאו נאר

 משנ ךער װאר
 צ זאגט בגןמין

 מעגט אנרערע
 עי װאש פנים

 לי ניט האסטי
 ניט איז אהבה
ו האםטי נמצא
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 מ משתאה ױחגי

 נאןי ךר
 א וואש שאלה
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 פארכטין זיןז מה מען יראה זײן ךיזין בײא מוז ךהם טאן צוא ניט
 ברוןז גאט װאש עשה מצ־וית ךיא • טאן ניט דאש ביורא ךעם פאר
 אהבה גךייש האבין צ? דער מען מוז טאן צו ךאש בפיױלן האט הוא
 ניט האט ער ווען שמחה גריױש מיט טאן צ־א זאןי ךיא ךישק א־נ

о ךאנק איבער שוואןז אבער טאן א1י זאןז ךיא מעט ער אהבה т 
: אהבה זײן א־ויןז טוז

 גריוישע אײער וועגן פבוד גרויש עברים אײןז גיהעךט ;נש זאנט ױהני
 גוואךן ?נךקלערט שאל װאג ךי אויף איטליכש איז ?גש הכםה

 אירוועט ״ווען פרעגין ציו אײןד אי־ האב שאלה כןלײנע אײן נאןז נאר
 אײןד פײא איז וועךטער גאטש אז ווישין איןז װעל זאגין ךאש מיר

א נאר זאג • זאגט בנימין • איויןזיךיכטיג  מיט אינ שאלה ךײן חכם ת
עפין:י ןינטפר ךיר איך הילףיוועל גאטעז  ג

 אײן מען כןאן װיא פרעגין דיןז װעל איןז את:שאלר, ךי זאגט ױחני
 טיט ניט איז מען אינ גיט עש זעהט מען וואש האפין ליב זאך

: באלןענט ךיזין
 א־ױןיפרעגן דיןז װעל איןי נאר גפרעגט גוט האסטךעכט זאגט בנימין

 ױהױ * לםלןז מ׳טגה ךעם הער אונזר ליב האסטו חכם ידוא
ם איך זאגט  זאגט בגימין • ליבש־אפט שטארקע איין ליב האבאי

: ליפ האסטי װעטען
 מיר זאג • זאגט בנימין איןיליבי האב למלןז מ*טנה ךעם זאגט ױחני

ר: איז וויא אוג דערימ^נה איז װאו נאר  פאר זאגט יוחגי ע
 :אויגין אונזעךע װא^פאר עהרע זײנעיהויכע מיט מ/צנה ו־ער וואר

 פון ליבער אים האשטו ווארום מיר זאג ױהגי צוא זאגט בניטין
 שײן זײן ווענן ליב אים האב איןז זאגט ױחני * מענטישין אנדערע

 אזו איז ךאש ווען זאגט בנימין * שײן אזוי’ לײכט עש יװאש ם’פני
 די אכער גישטאלט שײן זײן’ זונדערי] משנה ךעםי ליב האסטויניט

 גשטאלטין זעלכע נאןז ןיןז ניפעט עש װארום בעצם ניט איז אהבה
 :לטטאלט שײן ױין זונדערן ליב פ;גצם משנה דעם ניט האסטו גםצא
 אונ ע!טיל ש־װײגט איג זיןז װאונדרט ייוהני יאומי םחריש משתאה יודזגי

 אײן גיפראכטיאין מיןז האפט דוא בניםין צו ̂ער זאגט נאןז ךר
 ט;אגש(ר דו אגטזז בניטין * ניטצו;ננטפערן גאר װײש איןז װאש שאלה

ךיא אונ ישריות טדות די ליפ האםט דוא זוגדךין זאגין ניט אנךערש

ת ל ו ד וסף ג מז י



א װאש נמצא האט מ׳שנה דער װאש חכמה  ניט האשטו זעהשט ח
א וואש 1דאע זונךעךין ליב  װאש זאבין אויךאלע זוא ניט זעהשט ת

 בװ־א ךעם אן נאר הײנגט וועלט גאנצע יךיא אין זיף ?נשפינךט
 זײן טאן חלילהיאפ זאל ב׳ה גאט יווען א־נ • שטו וברוןז הוא ברוןד

 םאמין טיר זיינען ךאשי װערן חריב הלילה דיאיװעלט נןאן השגחה
 טשיג מיגלי־ אום איז בעצמו בויא ךעם אפיער זײן משייג טןענן אינ

 מיר וויא אהבה _זײן ױא ישױן נןאן ךרום סז־ף אן גאר איז ער זײן צוא •
 לײכט נןעןךיזעש שטאנד פאר עש'האטז װער אונ נירעט האבין

 רעכט האט איר אז זיין מוךה מיר מוזין איצונד זאגט ױחגי :בגרײפין
 נאר הכמה מ־ויש מיט זײנען ווערטר אײעךע אינ אםונה אײער אין

 וויל פילײכט יארנ גײט פ_אר טאג דער ענדיגין שיוין טיר װעלין איצונד
 הויז צי זיןזגײן מירוועלן אינ רוען אפ אביםייל זיןז משנה הער ךער

:לײגין צו איבער _קלאר גאנץ ווערטר אייעךע
 טרינלןען וריין װעלין מיר בריךער דיא צוא זאגט ױםף • להאחים ױםף

 ךער זאגט ןהוךה * פרײליןז האךץ אונזר מאיכין םיר לאזין אינ
 אבער זײן זיס אינ צימליןד ווײן דער אים לאז א־ג טךיגקן קאןז הער

:טךינכןעןי וועלין״ניט מיר
 ווילט װאחם אונ ויײן דעם פײנד 1אז’ איר האט ווארום זאגט ױםף

 גיט אויןז וױין רעם האב איןז וואר פאר טוינכןען ניט איר
 בין איןז זיןז טךעפט עש ווען צייטין צוא זונךר געריין שטאךק זי/ער

 םיט יוא איןז טרעק זײגען האבער ליב מײנע ךי לײט מיט זאמן צו
 גיטרונרןן ניט אים האב איןז אז איז צײט אײן״לאנגע ׳טוין אבר זאמ; צו

 יצי פײנד זאןי איין זיןד שינןט װיא וןיקין געךןי מעכט איןי אפר נאר
:ליב ‘עש האבן םענטשין אלע האביןיװאש

 ב׳טטענךיג אים טןינכןט *עש װאש ךר װאר א1י איז עש ;אגט יששבר
 װעג שלעכטן אײן אזיו נאןז קא;ז װער װארום כןלוג גיט איז ךר

 גאוה גרויש ארײן מענטשץ דעם גיט װײן ךער ווײן ךער וויא צײגין
 ניט זיןז װאש זאכין זעלכע ךייךין טװל ךעם מיט יך1א קאן"ז אונ;נר
 מיט זיצין חכם אײןיגריוישר װאר щ צײלט פר דואט מען גביהרט

 װאר חכם דער טרינקען ווײן וואךין אוג זאםעין צוא מענט׳טין נאןזי
 אז צו ךער אים'גיצװאוגגען האבין זײא ווײל טךיגכןן םיטיזײא איויןז
מענט׳ט; א_דךע הויז ךיזין אין ארײן קומן טךעקן זאמען צו זײא וויא
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I Тזאמ יהודה
ךאכ

1ש'טח אלע : • V ־־
 טךינלו טעג
 אי 1אז מיןז

 זאגנ ןהוךה
עךקייניי1טר

 זאגט ױסף
 װאע

פאלש אײן
צוא מאכין־
יאר צװײא



 אונ פרייליןז זײער טךינכןן װײן ךעם בײא זײנן אלע וויא זעהן ױיא
 טרויעךיג ער זיצט חכם גימעלט איז ער װאם טאן ךער נאר לוסטיג

א אונ פךײליןז אלע זיינען ווארום אים פרעגן זײיא  * טרױעךיג ביםט ת
 קאןז וויא ךיאלײט זאגין • בײךעירעכט האפין חכםימיר דער זאגט

 תאוה זײער װארום פר״ליןד זײנען’ חכםױיא ךער זאגט • ךאש_זײ]
 מײן איןז אפער פרייליןז א1י ךיאי זײנען דיזיןיךהם צו איז ח׳טק אינ

 טרינק איןי וויא אונ חכטות נןלעךין צו איז חשק אונ תאוה גאנצע
 דרום ̂עךכןלערי] צוא הבמות ךיא טיגליןז אום גאנץ איז וױין ךעם
 ר׳־אודי טײן פין חקט פאר טץזי האט וױין ךער װײל טהיעךיג איןז בין
 וועגין ניט הער מיין אבער נאר איז תכלית מײן װאש השק ט״ן אונ

 דאש צײט ךי זינט זונדעךן װײן ךעם ניט טיר טךינקען שאפט פײנד
 אונזיאײן צווישין איזיפמעט לארין פאר אונז בחךריאיז״פון אוגזער

;יוײן П? טךעקן ט’ני מיריזאלין שבועה
 אײןד בייא טאנ איז״הײנטיגער פךיךער נאר מיר זאגט • זאגט ױסף

 ניט ךען וואתם זאגט ;הודה • גיט אךער טאג פרײד אײן
 פיןךעםהעךין דיאיאיױגין אין פקומען הםד אונ' חן האבין טיר ווען
 ניטזײן עסיןוויאזאל צו טיש בײאזײן גיװעזין זיוכה האפין מיר אוג

 איר גיהערט אזו א1י איז Щ װען זאגט פרײליןזר״ױםף האךץ אונזער
:טאג פייער איין אזװויא ווײן טרינכןן צו

 צייט ךיא זיגט גלוייבין ךיכטיג יף1א אונז זאל הער ךער זאגט יהודה
 אונז איז גיװאךין לאךין פאר אונז פון איז ברוךר אונזער ךאם

 פײער אונזרע אין אפילו וואחם גיוואךין שטעךט פאר שמחות אלע
 װאונדעךט .;נש זאגט ױםף • װײן _קײן ניט אויןז מיר טךינ^ען טעג
 פרודר• אײן יף1א טרויערין פךידער זאלין צײט לאנגע אײן אזו מיןז

 ךיא װעךין געסין פאר אוגז פון קאןז וויא הער מיין זאגט ןהוךה
 פאטער אלטער אינזער װיא טאג אלע זעהען מיר ווען • טרױערקייט

 זיין פרײליןז מיר זאלין נואװיא טרויעךט
 הכמים ךיא פון גיהעךט האפי איןז פרידער העךטיצוא זאגט ױסף

 שטעלין פאר זיןד ער כןאן וויל איין״מענטיש ריען זאלין װאש
 ̂עש נןאן אוג נאר זיןזךעגנןט עשיװאם הײסט ךאש זאןד פאלשע אײן

 פאר ערשט פאשירט זיןז האט עש וויא 1אז אמת אײן צוא מאכין
מאן אײן איןז באגעגין שיפאציךי] גאס ךי אויף גײא איןז • יאר צווײא

לת דו וםף ג מח י



 זעד׳.ער איןז ־ אךעמאן גרוישין אײן פאר ױקאנט איס האב איןז
 • פרייד פיל װעגן פון אים פלאטט געזיכט אן פרײליןזיזײן גאר גײט
 טײן אים צו אגזז אונ מאן דעם פרעג איןז זײער מיןז װאונךער איןז

א גיוױש וױיש איןז״ א1י ךיןז נןאן איןי פליינד  איין ביםט ךא^דו
 אונ קינךר אדער ווײב נןײן ניט איויןז האםט דוא אלעמאן גרוישיער

 שפעטין זאל איןד חלילה ניט אונ פלײליןז א1ז הײנט ביםטו ווארומ
 וואילט איןז זונדעריןי • גיזאגט ךאם יאיןז האב ארעמאן אײן אויש
 אוג מיל ענטפעךט ךערימאן ♦ באטײט װאםךאם וויםין געלין
 דוא וויא ״ארולייןז בין איןז הער טײן מײנםטו ױאם טיר צו זאגט
 איןז וויא בעשיער ^עשט דוא וואס ימער האםט דוא גאר ביפט

 • איןז וויא עושר ימער ביםטו ךיזין מיט גיכןלײד שענעל ביםט אונ
 שכןלים זילבערנע פינף מיט גאל מיר פאר עושר מער בייסטי איויןז

א וויא עושל איין א1ז איןך בין ווײטער אבעל  צויאיס יאיןד זאג • ח
א גלויב איןז זאגםטו װאם נאר דוא  רײד דײן ימיט משוגע ביםט ח
 ווײן או-נ הײזער מײנע יאינ זילבער אונ גאלד מײן מאגסטו פאר װיא

 זאגט • גילײטו״עליגט מיר האט הוא בחןדי גאט וואםי געלטגעל
 האב איןז װען גיזאנטי אין־■ האב מאל אײן אים צוא מאן לעל
 איןזביןאז! ווײזיןךאם ךיר איןי וועל קליםיש פינףזילבעתע נאר
 זײןןר מיןז װאיגלל פאר איןז מער נאןז אפישל אוג דוא וויא עיױטר אײן

 1אז ליןז װאונלעלט וואם טיר מאןיצוא דער זאגט זײנעךײד יף1א
 האלבע נןליינע’ אײן אין שכןלים זילבךנע פינף ךיא נאר מיר ניב

 שכןלים זילברנע פינף ךי גיב איןז • צייגין אלץ ךיר איןד וועל שטונד
 אבינטווען װארקעגק' צײט די אונ אװעק טיר גײטפון טאן אונךער

 נןלײגעיקינךר די אונ װײךין דעם פון פעלד ךער איוים גײען שאף ךיא
 צוא מײןיארטאפ אויף שטײא’ איף אונ גאםין ךיא אין זי־ שפילין
 אײן הענר ױינע אין טראגט אונ מאן דער קומט אזו מאן ךעם ווארטן
 עשיהת ווילוױשיןמײן װער.עיש זאגט אונ שפיגל מעכטיגין גהיש
 הער מיין מיר צוא זאגטז ;נר • שפיגל ךיזין אין ווײזין אים איןז וועל
 שפיגיל ךיזין אין זיןז ווײזט עש וואם שאף ךי ׳טפיגיל ךיזין אין זעה
 אויף זיןזי שפילין װאע\ לןינדער ךיא יןז1א מײן זײנען ךיא גײען זײא
 • םײן אלעש איז ךאס ׳טפעיל דעם אין זעהםט דוא װאס ה״זער אלע
ךיר איןד װעל גאםין אלע אין נא־ מיר מיט קום ווילםט דוא ווען אונ



 זאנ װײזן שפיגיל ךיזן אין זאכין אלערלײא אונ הייזער מער פיל נאןז
 אלץ א1י איז ךאס משוגע איש דוא זאגסטו וואס אים צוא איף

 שפיניל אײן נאר יוא איז ךאם שפיגל אין זעהטי מען וואס פאלש
 אום בעט איןז טיר צו טאן ךער זאגט • אטת אין ניט אבר גישטאלט

 איש איין ביםט דוא ךריםן פר ניט ךיןז זאל עש הער מײן ציייען פאר
 געלט גאגצע ךאם װאר פאר טשומנים אלע װיא אוג איןז וויא טשוגע

 זונרעךן אייביג א־ויף מענטשן ךעם ניט אונהײזךפרבלײבן אוגהאב
 אונךי.קלײדוגג אויןזיךאם^פין א־ויגן זײנע מיט גאר עם ז?גך.ט װאםיער

 ניט איז’ ךײבקײט גאנצע ךאם באמת אבער פ־ן ךער האט /נר וואם
 דאש אז גיךאנקען פאלשע אײן זייןז ךעט מענטש דער נאר זײן

 מאןז איןז אױןז אזו אמת אײן דעם יש1א מאכט זײן'אוני װאר געלטי
 פון ווערטר די • פךידין צו דעם טיט איןז בין אטת אײן פאר ךאם
 איי װען בךידר איר אויןז אזו װאויל ערזזײ מיר גיפעלט מאן ךיזען
 ברוךר אי;ער בין אץז ךאס רײךין אײן אײןז איר זאלט נאר ױילט
 אײןי בײאי אלזז עש ביז גיוואךין איז לאךין פאר אײןי פון וואס ךער
 װאס בהדר אי;ער פון טרײםטן אײןז זאלט איר כךי אטת אײן זײן
 ךײךן מיר װיא ל־אנג זוא בפךט אונ גױואךין לארין פאר אייןז פון איז

 אזו איויןז לאז דתם בריךר נאטן דעם טיט אײןז איןז הײש ז_אמן מיט
 אײגער קו_קין בריךר ךי כמסכימים לזה וה מביטים האחים ;בלײבן פאר

: זיין מםכים ךיזן צו ווילין זײא אנךעךין צום
 זײן מבטל מיר וועלין העךין אונזר לנבוד יהורהיזאגט אונ ויהודה

 וישתי :העךין ךעם פון ווילין דאם טאן צוא אוג ר־צון אונזער
 נלות ואת־ ;זיןד בטךעקן אונ ווײן אים טיט טךינק־ען _זײא עמו וישכת

 ױפף זאגט טרינכןען דאם זיןד קט:ענרי щ וויא ױפר• ייאמר הםשתה
 אײן אין’ יעדערר גײט בךיךער ליבע מ״גע איצונד בריךר דיא צוא

 איײ, אויף יעךערער אײןי לײגט אונ פאלײ מיין אין ציטר ?נלןפטךע
 גאןזןעם תטיד גװאױנט בין איך אוג • תען צוא אויש זיןז בעט
 איןל וויל א1ז שפאציריןי גײן צוא צװײא אךער ש^ה אײן ;גםין

: גײן אויןז איצוגד
 טײנעם אין אביםיל מיר מיט קום ב.נ;מין צוא זאגט ױפף לבנימין

 זײן צי זאנט סף1י לבל׳קין :שפאציךין צי זיןד דאךטין גארטי;
זײא וויא אונ באזאמען גײען אונזיױיא אויךטיט גײא נלקין קגעכט
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 עשי לןינד טײן נאר זעה בנימין צוא פף1י זאגט .ארטין אין קומק
 באשאפין אלעש להעש האט על וואס לויבין ציא גאט ךעכט איז
 דער צוא װאם טיט זיןד האבין זאל ער װעגין מענטשיגס דעם פון

 הארץ זיין נןװיגןין
 ליב מײן זאגט אוג ווײלע נןלײניע אײן ש־ווײגט ער מעט מחליש

 ברירער לײינע טיט זאלסט דוא גערין ס־עכט איןז כןינד
 זעליגקײט לײט האםט דוא בלײבין פאר טעג עטליכע מיר בײא

 1 :גיפונךין אויגין טײנע אין
אנץ זאןז דיא זאגט בנימין  בײא וואחם • טאן צו טיגליןז אום איז/

 ןאר איץ פאר טאג איטליכער איז פאטער אלטין אונזער
 וויא זעהען זאל הער ךער זעהן מיןז װעלן אויגין זײנע יביז גירעכינט
 םײנע מיט מיןז האט ער ווען גוױינט האט פאטר מיין שלעקלץז

 נאךטין אין בלוםען וויפיל לעפ איןד וואר וויא גי׳טינןט אהער בירידער
 :צײט ךיזער אין גילאזין פאטר מײן האט טלעלין פיל אזו איז

 ניט אונ מאן איין א1י ביםט דוא זײער טיר װאונךערט Щ זאגט ױסף
 : פילזארג אזו ךיר וועגן וואחםהאטךײןפאטר אייןנןינלאונ

 פון איז מוטער מײן פון בחךר טײן אז צייט ךיא זינט זאגט בנימין
 אויןז גיװאךין לארין פאר איז אונ גיגאנגק אוועק פאטר מיץ

 פון.זײנעם טיןו פאטל טײן שלעלןט גישטאלבין וועג אין איז טײןמוטל
:װעג ווײטן אײן 1אז אין אוניבפלט לאזין צו אוועק גיזיכט

 פאטעל אײעל האט וואס אמת ךעם מיר זאגזבנימין צוא זאגט ױסף
 • גישטךיטן בל;לל ךײנע מיט האב איןז וואם ד־יזין יף1א גילעט

 זאגט ױםף • װאונךךט פל שטאךק _זײעל זיןז האט עלז זאגט בױמין
 זיין טגלה ךיל מוז איך האילטין איויף מעל ניט שױן מיןז קאןז איןז

 פאל״מײנע ליןד זאלםטז נאלילוא איז םול אין באלגין וואס*פאל
 קלײנע אײן שווײגט .על • ואומר מעט מחריש :שלענןין ניט וועלטעל

 ליין כןיגל יליב טײן ווישין זאלםט על זאגט נאך לעל אונ װײלע
 אײן לאנליצו ליזין אין איז לעל גיװאלין פאלילאךין איז װאם בלוךעל
ײא ;גל לינט אונאיצונל גיװאךין קיויפט פאל ן־נעכט  לעםמלףפון נ
 מיטלײנע זאל איןז גיבעטין מיןד האט על אונ מצלים לאנל אונזעל
 בלײנגען אהעל מוזין ליןז זאלין זײא שטרײטיןביז ווײט י1אז בלילר

ק(ר זאל על כרי וועםט לוא חאטשע פה.לײלין אלי פה מיט.ליל אנ
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אי
התפז .בגיםין

גישו
גו ילםף זיאמר

 בבכי בנימין
 זאגט

 צ גיגאל ךײן
 אינ זערזן א-ם
 וו {אגט ױסף

 Л פיון גיזעץ
 ; זאל רןנעכט

 פאכ ײין ציא
 איו מיט װילין

 מיט מען כ,אן
 ח איויב ךלום

 אוו טעליב פון
 :מיט מעשטו
 }' אונ אװעק

 לופט אונ ק־ויל
 בנימיו

.בבכי. בנימין

 לע ,על
 זאגטזינ ױסף

 ?גיװאךין
 אוײ צלות פיל

 מײן גוואלפין
 שלעלנע טיױטי

 מי איבעל זיןז
 הא אוג פאטל

 ב משלת אײן
כ זעהן צו



: זעהען קאנעןי ניט אױגין דײנע מיט אים
 ױין אונ זי;ער זיןד ׳צ־ךעקט ךער בניטין • והתתש התפעל גניםק

 גית ױסף ויתפשהו : פארענדעךט אים װעךט גישטאלט
 זאגטוואםשרעקשבצ אונ האנט זײן מיט אזבנימין גרייפט יוסה זיאמר

' ‘ : ניט זיןז שרעק קינד מיין זיןד
 אונ ־ גגעט אונ גיװײן טיט אן פאנגט בניטין • ותחנונים בבבי בנימין

 מיט בפעל ךיןד בעט איןז ער איז װאו הער גינעךיגער זאגט
 זאל איןז גישטאלט ליכטיגין זײן םיט לײב טײן זעטין צו גיגאד ךײן
 • העךין צוא װעךטער זיםע אונ ציטליכע זײנע אויןי א־נ זעהן א-ם

 אײן א1י איז עש ’מײןרןינד ךירהעלפין איןז קאןז װאס סף{אגט1י
 אײן צוא קויפט פאר אהער װעךט וואם ךער מלןז ךעם פון גיןעץ

 גיט איױןז ברידר זײנע ציא וועךין גױויזין מער ניט שוין זאל קנעכט
 פאטר זיין פון גיזינד הויז ךאש ווען גיזינד הו־יז פאטעךש ױין צוא

 קאןז אװאנט אונטער שטעלין אים מען זאל רײךין אים מיט ווילין
ק פןאן  מעלין־ אום גאנץ איז אים זעהען אבער ךײךין אים מיט מ

 װאנט ךער אונטר ךיןז שטעל רײךן אים מיט ווילםט דוא איויב ךחם
 זײט אנדעךע ךיא צוא ברײנגען הײםין אים װעל איןז. אוג טעריב פון

 ךאךטין יפון גײט ױםף טשפ הא■ ױסףי :ךײךין כןאגען אים מיט וועשטו
 זײן ענךערט פאר ער װאנט ךיא אונטער זיןד שטעלט אונ אוועק

 ברװ־ער ליבר מײן ךיר צו פךיד זאגט אינ בניםין צו רופט אונ קיול
 נאןד:י פאמרילעבטער אלטן אונזך איזפרידצו • בנימק

 פאטר א־נזר צו פריד איז עש גיוויין טיט זאגט בנימין בבכי. בגימין
: ײםף בר־ךר ליבר מיין ךיר גײט/עש וויא ב׳ה גאןז לעבט ?נר

 גישטוילין ד״ײז פאטעךש טײן פון בין איןז אז צײט ךי זינט זאגט יזסף
гאיןז האב גיוואךין קויפט פאר קנעבט־ אײן צי בין אונ גײוארין 

 גר.יב אין מאל עטליכע םיף האט מען • גישטאנק אויש צרות פיל
 איןזיפיל האב אויןז גיקיטען אײזין אין אויןז איז לײב םײן גווארפין

 האט גאט אלמאכטיגער ךער ביז גיהאט מיר אויף שךעה,נעש טויט
 אומער פון הײלינןײט דיא וועגין באךערט ךער מיר איבער זיןז

 אין־ בין איצונד אונ בשיךמט צרות אלע פון מיןז האט אונ פאטר
 זונדעךין מינשטע ךאפ ניט מיר פעלט םלןז,עש דעם בײא משרת אײן

: *טטאלט ךײן אויןז אונ גישטאלט פאטערש מײן זערין צו
זײן גיױי
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 ייב זאגט םען וואס אםת איז щ אז איןז זעה איצונד זאגט גניםין
 לײב’ ביטעךטע פאר דאם װײםט האךץ ךאס נפשי מרת ױדע

 בנימין כגכי בנימי] : ךיר טךײםטןיאוייף ניט פאטר אונזר זיןז וויל ךרים
 ווינד שטוךם אײן גאט גיב ווײא י1א זאגט אונ גױויין מיט אן פאגגט

 יןז1א זאל וןינדי יךער בעךג אונ שטײנער ברעכט פאר וואש ךערי
 ליכטיג ךײן זעהען כןענען זאל איף װאנד דייא בךעכין אײן איצונד

 אהער ביסט דוא וויא מיר צײל פאר ברוךער אןער נאר גישטאלט
צ? ווישין זאל איןי פדי גיבראכט אהער ךיןז האט װער אינ ניקוטען

פאטער':’אונזער צײלין פאר
 אום איז עש ברײט אונ לאנג זײער איז צײלונג פאר ךי זאגט יוסף

 איןז ובפרט פנים אל פנים ’זוגךעך] צײלן פאר צוא ךאש מיגליך
 לײט דיא וועלן פילךײךן וועל״אזו איןז וױאנט ךיא אונטער שטײא

ל ךעם פון ךערימשךת זאגין ' לן  צו אונ האלץ צו ךעט משוגע״ער איז מ
 אײן איז ער למלך משנה בעטךעם ברװ־ער װאס וױיסטו שטײנער

 צוא אוגז יזאל מען בפעהלן גיגאד זײן מיט זאל ער מאן גוטער
 גאנצין ךעש צײלן פאר דיר איןי וועל פגים אל פנים ברײנגען זאמען

:לעצטין צום ביי פאנג אן פון שוךש
 א1י מיר האט טאן;גר למלןי טישנה ךער דאס נןאן וויא זאגט בניטין

 ניט נןנעכט איין מלןז ךעם פון גיזעץ אײן איז >ןש אז גיזאגט
: בךיךער זײנע צו• וױיזין ‘צו

 טאן,ער ער כןאן וויל מישנה ךער וואס ברורר ווישין ̂זאילסט זאגט ױסף
 ז״אגט בגימין • נאר אים טרעטיןבעט 'איבר גזעץ ךאם יןז1א נ,אן

 אין הםד אוג חן געבין מיר ב׳ה גאט װעט פילײכט טאן אזו וועל איןז
 גײט אע אײלט ײםף טאך גפעליגכןײט דאס טיר װעט אונ יגן1א’»ײנע

 לרגייי בנימין ויפול • גאךטין אין װידר קיטט אוג אוועק דאךטן פון
 בארמיגער ךר זאגט אונ גיװײן מיט פיס ױינעי צו פאלט בכנייבטטין
 איג ברידער צווײא אונז איבער ךחמניות ךײן עךװעק הער גינעדיגער

 ברײנגן זאמען צו בײדן אונז זאל מען גינאד גרוישן ךײן םיט באפעהל
 ךעו האסט הער דוא וויא 1אז אינ שעה קליעע אײן נאר חאטשע

 מײן פון מעךטר צימליכע ךיא ךעםיהערין מיט האךץ מײן פךייט
 דאע געאד מיט גשטאלט זײן זעהען איןד ;אל יןז1א אזו ברוךער

אין ,גפוגע; זעלעקײט לייט האב ךאשיאיןז ווישן אי־ װעל העךין
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א אויגין ךײנע

 ין לבלקין• יוסף
 דואגײא

 יו־) צו זיןד קט;בו
 גיפרנן זעלי.קײט

 ארנ ױסף אייעק
< האנד ו־עבטע
מין ױחרד • בני

 א• אן ױםף אים
 א ץןז 'שרעקסטו

 ךער איג יעקב
 וועגינ׳ אונטער

 א בלקין ךינער
 ו זאגין יעמאנד

 ר ווען אינ טאג
 גי יז1ה צוא איז

 זעצי זיןד וועלין
 ו פון װאונךער

 איו מיט חכטים
 בךידער םײנע
 מר זײא האבין

 פ גאט אונ גאט
 ̂ער האט גיהאט

ש צואאײן גהי
 ל ויםשר • ןעהען

 מו פאםירט אים
 איןזיוועגי יױיש
 איצונ ביז פאנג
 זאג םף1י • טאל

 גי מבשיר £אטר
זיי זאנט בנןטין



 ער טאן ער
 זאגט גיםין

л אין חםד 
 גײט אע ט

 לרגלמ :נימין

 באלמיגעו
 אונ :רידער

 ־ןשבךײנגן
 דעו האסט

 מיי; פון ר
 דאע יגאד

אי| גפיגען'

 גאר װאלט איץז גירו־עזין ליבער מיר העט ניט װען אונ אוינין ךײנע
’:אים פין גױואוסט ניט

 אונ גײן אװעק היר פון װעל איןז בילקין צו זאגט ױסף לבלקיף ױםף
 זײער;נר פלייטךןז בגיםין • אהער ברוךר זײן בריינג גײא לוא

אי איןז וױיל ליןד באדאנק איןז זאגט אונ ײםף צי זץז בוכןט  לײט ה
 גײען זײא וביקין ױםף משם ויצאו • ינן1א ךײנע אין גיפונן זעלי_קײט

 זיין בײא ױפף אן נעטט בלקין אונ בלקין דינער זיין אונ ױסף אװעק
 פאל אים שטעלט אונ’ גאלטין אין אים בױיגגט אונ האנל לעכטע
 גלײפט זימגל זיןז עלשלעקט בג;מין וינהל• מאר בנימין ױהרד ♦ בנימין

 װאס בנימין בחדער ליבר טײן' ליל צו פליל זאגט אוג אן ױסף אים
 פאטל אונזל פון זון לל ױסף בלולל _לײן װאל פל איןזיבין זיןד שלעקסטו

 גישטאךבץ איז זיא װאם ךחל פוטל אונזל פין זון .ךעל אינ יעקב
 זײן צוא זאגט ױםף י גיבאלין ד־יןז האט זיא ווען וועגינש אונטעל

 פאל זאלפט חלילה אונ היויז צוא לוא גײא איצונל בלרןין ךינעל
 מאלגנליגן אךזנ ביז גיןעהן צוא לא האקט לוא וואם זאגין יעמאנל

 בלקין • בײא פאל קאפז לייין איז יואיזאגין וועםט ליא ווען אינ טאג
תלל קלם בניטין צוא אגטזז ױםף יאינ גיגאגגען הויז צוא איז  מיר ג

 ךיא פאלצײלין ליל װעלי איך פוים אונטעללעם זעצין זיןד וועלין
 ךיא בצוויננט ב׳ה וױאגאט גאט אלמאכטיגן’ךעם פון װאינלעל

 * ביד־אנקען שלעכטע אילע מיט הײםט לאם חכמהי איל מיט חכמים
 איויןז פים מײנע צוא נ.עץ אײן שפרײט פאל האפין ברילעל םײנע
הב אײן גגלאבין זײא האבין  טײן גאט אפעל בצוויגגען צו מיןז ג

 אים אליך• בטחון האבמײן איןז װאם עלטרי; מײנע פון אינגאט גאט
 ׳־ז׳ײנט נ־־ר האט אונ צליות אלע פון גיווען מציל מיןז עלז האט גיראט

 איצו^לעלט אויגין לײנע וויא אזו נימאכט העלין גלוישין אײן צוא
 טיט זיןד האט עש וויא אלץ אים צײלט פאל יוםף ײ ויםפר • זעהען

 איצוגל בנימין זאגט בנימין ויאמר • סזיף ועל מהחלה פאםילט אים
 אן ערשטין פון ליל איויף אזוי טלויעלין ריא ?ואש' וועגין איןז יױיש
 לען האבין ליב ניט ךיןז װאלין זײא‘ איויןז ױען איצונל גיז ןאנג
 אונזל זײא האבין אזוי וויא נאל זאגט בױמין צו זאגט ייוםף • טאל

 • גיוועזין זאןז ליא איז װיא אינ מיל ווענין ביוועזין מבשיל דאטר
איין העמליל לײן פאטל אינזל צו גב.לא־:ט האבין זײא זאגט ןנןמין

ת ל ו ל ף ג ס גא ױ



ט ק נ י ט ן ג י ט א ־ ו ל נ ב ר ן א י ב א ט ה ג א ז ש ג א ן ד י ב א ר ה י ן מ ע ג ו פ י ר ג ע  ד

ש ג / י ן ע ן ר • נ ע ר ך ע ט א ט פ נ ע , ה ך ש ע א ל ך י ד מ ע ר ה נ ט ; ג א ש ז א ז ך י  א

ש א ל ך י ך מ ע ן ה ל ן פ ײ ן מ ו ן ז י י י ה א י ה ה ע ט ך א ם ה י ף א י ו י ן א י ס ע ג י  ג

ע נ ײ ר ז ך ײ ל ט ק א ר ה ו ע ן צ י ם י ^ • ך מ י נ ה ו ד א ר ט ע א ר ה ^ ט . כ א מ י  ג

ן י ך ע ט י ט צ י ן מ ײ ן ז י י ו ו י נ ג ו א א ײ ר ש י נ ג ו ט א א ז ה ־ן ט זי ײ ל ק י ף נ י ו ן א ײ  ז

פ ײ ן ל ײ ק א א נ ז י ל א י ו ז ו ן י ז ז י נ ד ג ג ו צ י ט א י ן נ י ט ם י י ר ף ט י ו ר א י  • ד

ף ס ו י ט י נ ײ ו ר ו ע ײ נ ז ו ט א ג א ז Щ ז י ר א י ן ט י י ר א ך ג - ו א ם װ ה א ו ז ו י  א

ם י י א ט י ה ג א ו ב נ ט ב ג א ז ן ג י ך א ו ו י א ג י ע ך צ ג א ז ג ן א ן * ז י מ י נ ט ב ג א  ז

ש ז ע י ר א ־ ז מ ן ױ י ן א ײ ש א ױ י ־ ו ר ג ך נ י א ט װ נ י א ז י ט ד ײ ז צ י -ן א ם פו י  א

ר ע ה ך ו ה ר א ו ב פ נ ן א א ט י ן ג י ר א ו ו י ף ’־ ג ם ט ױ ג א ט ז ש ל א ן ז ש י ר װ ד ו ר  ב

ם ח י ך א ז ה ן י ט א י א מ ײ ז ז ק 1א ט י ך ט ש ה ג ל י ל ט ח י ן נ י ג ע ר װ ג ײ  פ

ט פ א ם ש ו ר א ר װ י ן ט ע ה ע א ז ז װ ש א א ם ך ע ל ר א א ן װ ו ט פ א  Щ ג
ז י ן א י י א ר י ע ך נ ו א ש װ א ט ך א ה ג ׳ ט ב א ז ה ן י ט מ ק י ש י ר ג ע ה ־ א ײ י א  צ

ן ז י י פ ר ש א ם נ א ך ר ב ש א ײ ז װ ן י ם א א ט ך א ה ג ׳ ז ב י ן א ײ ל א ע ל ב ו מ ג ס ה א  ך

ר ע ט ם ײ ט ה ל א צ ס ב א ו ן ם ע ט ד ו ם ט ט כ ע ל ם ש י ר ב ך א ר ה ב י ל ײ ז ך י ר א  פ

ע ר ע י פ ױ א ם י ש ע ט י ע ט כ ל י ש י ז י י ד ב י ט ל א צ ן ג ל א ט ז י ט נ פ א ר ט ש ן ג י ך ע  װ

ן ו ה פ ׳ ב י ט א ד ג נ ו צ י ה א ע ר ז י ו ר א ב י ו ז ו ן י ב א א א ה י י ה ז ד ט י ט ל א צ  ב

ד ג ג ה ב ך ם ט ל י א ש נ ײ י א ן י ג ע ק ן ^ י ר ע ד נ ך א י ן א י א ב ו א צ ײ ן ז ע מ ר ק ן נ י  א

ש א ד ך ל ע ן פ י ב א א ה ײ ז ז ן י ן ז י ט א ר ד ב ן י ט מ י ו י א ט ו ן צ י ג א ל ו ש ז ב א א  ה

ז ן י ײ א ן ז י ט ל א ה ר ג א ם פ י ל ג ך ז מ י ף א י ו ן א י ל א פ ר ג ע ט ך י ל ש ט נ ל ע ר  • ש

ז ן י ו ל א ז א א י א װ ײ ן ז י ב א ז ה ן י ן מ י ב א ו ר ן ג י י ר ן א י פ ר א װ ו ג ז ב א א  ה

ז ן י א א ײ ז ט _ ז א ל י ן ג י א א י ה ד ם י פ ן ת י צ ע ז • ז ן י ו ו א ז א א י ײ װ ן ז י ב א  ה

ז ן י ד ט ע ך י ט כ א מ ן ג י ק ע כ ן ש ע ו א ו ײ ן ז י ב א ך ה י ר מ א ר פ ב ל י ר יז א  פ

ט פ י ו י ר ק ף אזי י ו ב א א ז ה ן י א א ײ ט ז כ א מ י ר ג ע ן ד י ק ע ך א ש י י ז ן ע ו ן ו י ב א  ה

ן ע ג ו פ י ש ג א ט ד ל ע ן ג י ע א ך ע י ײ ק ז ע ר ־ ז א ־ ג א ר נ א ן פ ײ ז א ן א י ז י א  ה

י ן י א א ײ א ז ו ר צ א ן פ י ט ל ע ש ג א א װ ײ ן ז י ב א ר ה ע ז נ ו ר א ע ט א א פ י  ך

ה ר ו ש ט ב ג א ן מ ו ר פ י ז ט ן א ײ ה א י ה ח ע ט ך א ז ה ן י ף מ י ו ן א י ס ע ג י  ג

ן י ב א א ה ײ ז ט _ כ א מ ן ג ע ן נ ג י ר ר ט ע ז נ י ר א ט א ן פ ײ ר א ע כ ע ל ב ל ט פ י  ט

ע ך ע ט י ל ב א ל ג ז ב’ א א ־ ה י ן א י ל ע פ ן ב י י ר מ ע כ ע ן ב י י ר א א ו ן צ י ג ײ  ל

ן י ן א ײ ק ך א ג ז ו ז א ן א ר ג ע ײ פ ז ן א י ז ײ ל ך ױ ך ו י א א י י , ז ן י ך ע ק . ק י ר ו  צ

א ױ ר צ י ל מ ײ ן װ ע ט מ ע ו ן ו ע נ י פ ם ג ע ר ד ע כ ע ן ן י ם א ע נ ײ ק ד א  1א ז
ן י ל ע ו א ו ײ ז ז ן י ו ן א ע ק נ י ך ן ט ײ ר א ב ע ל ב ל ט פ י ל ט א נ ♦ ג ו ל א ע ר װ א נ

ו 100 ד ת נ ף ל ס ו י

?ןלי אײן גא־
 װ; נאף ךער
מ> בניטין צוא

אל בא בגימין

 בו ךיא שטחה
 האםט ברוךער

 אוג ךיר אויף
 ע פךײד גרליש
 גיט אונ גרלים

 ו וױין פיל אזו
 יעס אפער נאר
 איןער.ו ךײד

 גיװארין לאךין
 ו בה שטאךקין

 • מענטש אײן
 לעב איןז װיא
רצו ךיזין  אינ

 װײז גישטאלט
 גיווא לאךין פר

 גלי זײגען װאס
 • אגךעךין ךעם

 גיזאגפ ךאס ת
 ע פאר האםטו

 פיו טריױערקײט
 זאי פלעגין ךיןי
 וועל איןז ווען

 לוי אונ ׳טטעלן
 גיראני ארנזער

 ט־ אבער ךייד
וואלטין ךאס



 ד־ער וגען
 איז ךאש

 גיגעסין ף
 גימאנט ר
г זיין אויף 
 • דיר יף1;

 איז ואהם
 זאגט ימין

 פץאים ז
 בתדר ישן
 פײנו־ :גין

'Щ גאט
 איץדיצי ־

ם זגטול א  ך

 פר ײליבר
 ווערין אןט

 טדה יאלט
 אין נקומען

 דזאב 1אז ין
• שרעקנש

 האי 1אז ;
 האבין זײ

 פאר ;ילבר
 האבין ז״א

 זאךהאב |
 ךיא איטער

 גיגעסין ײף
 טיט פול נר

 לײגין צוא
 :־י־ריקרןערז,

 איו זאק נם
נאר װעל ׳■נ ז *

 אונ שטרײטץ זייא טיט מונד מײן מיט שטרײט נןלײגע אײן גאןי
 זאגט ױסף איג * קאנן־ ךער לאזין זײא צוא טיןז איןז יוועל גאןז ךער
 צײט שױן איז לגש שפעט ין1ש איז ברוךערעש ליבר מײן בניטין צוא

:מאכין צו לעגר נאכט ג״ן יז'1ה צו
 אײן מיט אךײן ציטער אין קומט שמח־בנימין בלב הבית אל בא בניטין

 גרויס פאר אים פלאטט גישטאלט זיין אונ הארץ פרײליןז
 בנימין צו שמעזין זאגט י פרײליןז אזו אים בריךעריזעהען ךיא שטחה

 טרולעךט פאיטער ךײן װאשי טרויעךין דאם געםין פאר ראםט בחךער
 װעגין פלאמט פנים דײן איױןז פרליליןז איז האךץ זײן אונ ךיר איויף

 זיי;נר מענטשין ךעם מאכט וויין ךער װאר װא איז ?גם פךײד גרויש
 גטחנקן האבן מיר אגער װאר פאר גאוה גרױם אים אין גיט אונ גרוים

 גיטױונקען מאס אײן גליץז צו אלע האבין מיר דוא וויא וױין פיל אזיו
 גלאטע זײנע דיךיגיטמטמיט האט דערטצרי זײן קאןז оу אבער נאר
 פאר איז וואס ברורער ךײן זײן זאל ту ךאם רײךין איןער רײר

 אײן אזו זאל װײן ךער װאוגךער אײן מיר איז םу נאר גיװארין לאךין
 פאר םענטש אײן קסלען־רוע פאר צי האבין נןראפט ארנ כיח שטארקין

 וואר פאר אים אויף אײןז איר װאונדערט װאם זאגט לוי • מענטש א״ײן
 מיט גיפאנגען אן אוגז האט ער דאסי צײט ךיא יפון אז לעב איןד וויא
 װארוםזיץ גיװיאךין ־ךײךן איבר פטעט איןז בין רײךין צו איבר ךיזין

 איז וואם ךר ברורער אונזער וויא אוים אזיו אקוךאט וױיוט גישטאלט
 מענט׳שץ פיל גיבט оу חדוש אבררףן איז נארעפ גיוואךן לאךין פר

 אויף אײנעפי פון טועה זיךז אלז מען אונ גישטאלט אין גלײף זייגען װאם
 האםט חכמה טיט גיט ברוךר *טמעיון צי־ זאגט בניטין ־ אגךעךין דעם

 ערקלעךן הכטה מיט זאןז ךייזע זאילםט ח װען ווארים גיזאגט ךאם דו
 דיא הילף י.עצט איז פױיליכקײט טײן ךאם פאר'שטאנען האסטו

 בתךעראיןזוועל אויןד מײךין פר צו אימערפאטער טרױערקײטפין
 איך װען אינ פךײליכקײט טײן ךריפין פאר אײןז ךען זאל פךעגין ךיןי
 נאר• מיר זאגט גיפעילין װאול אײןי וועט זײן טרױעךיג װעל איף לוען

 אין דאם זאלין טיר אז טרוךער אונזער חלילה זאגין לוי או; שמעיון
 בלויזע ים1א גיזאנט נאר מיר האבין האביןיךאם גיראנקען אונזער

 נאר אײביג איינ אימער פךייען ךיןז זאלםט ת פרוךער אבער ךײד
ךײן דאם גיזאגט האםט תא וואס ורייםען געךין מיר װאלטין ךאס

ת ל ו ד םף ג ו נב י



 םאןז פאטער אונזער פו-ן טתיןנר דיא צו הילף איין איז פךײליכקײט
 פון גיארבט האגין מיר זאגט בגיטין • שטאנדיג פאר זאןז ךיא אונז

 םענטשן ךעם זיןי וואם ךיאס • שטאנדיגע פאר ךיזע עלטעןן אוגזעךע
 ךעם פינט איבער עס נאר װאם יל־מ׳של • נאט פון אלץ איז פאסיךט
דר דאןי אבר גאט פון אלץ איז טעגטשין  מענטשליכע אויןז מענטש מי̂ז

 זיןז זיכעריט פאר עריזאגט איינער ווען יף1א טאן ךיזין בײא זאבין
 איין גיװיס איז ךער טאן מינדעשטע דאם ניט וןילי אונ גאט אויף
 מענטשליף װאס מיגיליבקייט זײגע טאן מו-ז מענטיט איין ווארום נאר
 בךיךער ליבע העלפין אים זאל גאט רופין גאטיאן יןז1א מוז אונ איז
 געטליכער איין גױוים איז מנקב פאטער אונזער ל1װא װײשיט איר
 בטחיון’ זיין גיטאן טאג לעבעם פוןי צייט יאלע גיוויס האט ער מאן

 ברודער זיין כןעגין גיין גיװאלט האט ער ווען ךאןי ב׳ה גאט יף1א
 האט ךעם נאןז אונ גאט צו גיטאן הפלה ער׳טטין צום ער־ האט עשו
 זיינע עד האט אויןי עשו ברװ־ער _זײן צוא מהגה איין גישיקט ער

 איטליכער רעכט איז ךרום שאךין ;נטליכע צוא טײלט צוא מדניות
 ער זאלז אונךאןז הוא בתןז גאט איויף האבין בטחיון זײן מה מענטש

 וועט מענטש איין זײן ךאס ךען קאןז זאןז זײן אין עצלז אײן זײן ניט
 יף1א זיןד זיכעךט פאר ער בטהוין בעל אײן אױ ערזךײךין אײן זיןד

 דער בכײטין אן אים זאל אוג געבין פרנסה זיין אים טוז גאט גאט
 ניט האט איר פריךער ליבע מיעע • נאר גרויםער אײן גיװיפ איז

 אײןז טיט מיך האט ;גר’ װען גיטאן האט פאטער טיין וואס גיהערט
 הײליגערפאטר אונזער וויא גיהעךט גוט גאגץ האב איןז נאר ניש;קט

 דיןז בעט איך גיזאגט אזיו האט אונ גאט צױא גיטאן תפלה האט
 יועג דיזין אין בנימין .קינד ליבז מײן באשיךעם גאט הייליגער מײןו
 איויך ווינך שטורעם פון אונ װעטעךן ^לעכטע פ̂ױ אים ישיק איןז װאם

 גאנצן זײ| מיט ווירער מיר צי אלזז ערי העלף אונ קךאנקהײט אלע פון
 פאטער אוגזער בריךער ליבע טײנע זעהט אוג' • קוטען צוךיק גיזונד
 נם אײן איויף לאזין פאר זיןז האט אינ אײןל מיט גישײקט מיןד ריאט
 פאטער מײן צוא זאל איך שיויגען גיזוגד מײן ךאןז מוז איןז נאר

 גײטאלעי וואס גױויש־דער איז ךאם אוג קומען צוריק גיזוגד װיךער
 קוךץ אין אויןז קאןז לעבין;נר קוךץ אײן האט ךער באזאתט צייט

־ ררום' *טטארבין אי ^ א קומען זאל איןז פךי פרײליןז הארץ מיין ט
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קוטען זאל

 זאל איןז גיזונד אדיןד אונ פנים פרײלץז אײן טיט פאטער מיין צוא
 איןז האב בךידער ליןע טײנע מיר זאגט פרײען ךער יןי1אזהאךץ זײן

 יןי1א אוג לוי אונ שמעיון כילם• והאחים ולױ שמעון :ניטי אדער רעכט
 איגזער רייד דײנע ציטלין־ איז עס זאגין אלע ברידער איבעריגע ךיאי

 גירעכט מיןל האט ברירר ליבע מיינע איר וױיל זאגט בנימין :’ברוךער
 זאיגן אמת רעכטין דעם אייןז איןז וועל וועךטער טיינע רװ־ןז גימאכט

 זיכעךט פאר טיר האט למלןז מ׳שנה ךער פרײלי- אזו בין װאסיאיןז
 איז אונז פון וואם ךער ברװ־ער אוגזער שטעלין ״ער זאל מאךגין אז

 ךיא והאחים :גיהעךט אים ז^לבםטפון האט איר וויא אזו פארילארין
 ענטפעךט יהוךה אונ עונה יהורה בנימיין אױם _לאכין אלע .בךיךער

 ךאם זאגין זײא וואס ךעכט האבין חכמים ךיא אז איןי זעה ד׳ײנט
 איז נאךהײט ךיא אונ זון ליכטיגע ךיא װיא אז גלײןי איז ךיאיחכטה

 ךיא וויא אזיו גלויפין צו גיוויס איז ךאם פינצטערנעס ךי װיא ’גלײןז
 וואלקן אײן קומט בליק אויגין אײן אונ טאג דעם ‘מיטין אין שייגט זון

 גיפאנגען אן האמט ת ךיר בייא איויןד אזו זון ךיא שטעלט פאר אונ
 זאגין אן פאנגשטו בליק אוען אײן אין אונ חכמה צוזאגןימיט זאך ךײן

 װאי זאגין ךיר י וועט ער _אז מצךי דעם גלױבין װילםט אוג נארהײט
 בךידער ךיא טמנו• ויחרישו שחוק פיהם מלאו האחים ;איז ברורער ריין
 אונ שטיל שװײגין אונ בנימין איבער שטאךק זי;ער ילאכין אלע

 איןו יוועל ימארגין פילײכט מיר אוים הײנט לאכט איר זאגט בניםין
 :מער נאןז לאכין בךיו־ער ךיא לשחוק ױוסיפו י♦ לאכין א״ןז יפ1"א
 בנימין איזי גיבראכין אייין האט טאג ךער וויא נאר המקר אור טרם

ף גישטאנען יף1א א ערזאלעבריךער אונוועקטאוי אגטצוזיי  ז
 טיר צײט איז .עם גיבראכין אןי האט טאג ךער בךיךער’ יף1א שטײט
 בנימין אונ • לאנגזאם א־ויףי שטי;ען בךירער ךיא ךײזין אפ זאלין

 ברירער ךי זאגין רייױן גישװינד זאלין זייא ךאם זייא איבער אײלט
:ךא ךיר ךען װאסיפעלט אײלםטו וואם אים צ־א

 טרױעךין דיא געםין האטיפאר איר בךיךער זייא צו זאגט בנימין
 םשא מיט זײגען אײזלען אוגזעךע אויןז פאטער אונזער פון

 י :וועג וױיטע אײן אונעסיאיז גילאךין
 ךיא יף1א קארןז זײעךע לײגן 'אונ אויף שטײען בךיךער ךיא זיקומו

מענטשן זײן באפעלט פף1י איג ױיסן* :אפ ך־ײזין אוג אײזלען
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 נאןז יאגז גישוױנד אים צו זאגט איג איז הױז זיין איבער וואס ךער
 פאר האךין מיין געלט פאר איר האט װארום זייא זאג אונ לייט ךיזע
 גילדענעם רעם האט איר גיטאן אײןז האט >נר וואפ בה1ט דיא

:גישטיוילין בעכער
 כלי מיט טלחטות בעלי צעהען זיןז טיט נעמט מאן ךער האיש ויקח

 זייא אנךעךין צים בארג אײן פון נאןז זייא יאגין זײא אוג ױן
 לאני־ פה עגרים הוי זײא צוא זײא ׳טרײען אזיו וױיטין פון זייא זעהען

:שטײן בלײבט כנעןי
 פלײבט ער רופין פון ל1ק אײן הערט דיקריאהןהוךה קיל שומינ יהודה

 אים ציא ;אגין ברידער דיא • זיןד הינטער’קוכןט אונ שטײן
 יאגטאונד טען ךענכןט מץז יהװ־ה ברװ־ער/אגט דוא קונןשטו וואס

 דאען גלויב איןז נאר קרל אײן אויןז הער איןז’ זאגט שמעון • אןזינ
:האקין װאלר אין קומען װאם לײט ךיא פון יאיז

 עורים הוי שרײט אונ ציא געהענטער קוטט טאן ךער מעט• קרב האיש
 דר װערט יהוךה :שטײן ב־לײבט בלײבטישטײן היי הױ בליגדע

 אז לעב יאיןז װאר פאר זאלט אונ שטײן בלייבט פאר אוג שךאקיןי
 :1אז אוי־ ךעגקט מיןז זאגט בנימין :איןז הער יאגר גאןז פון קיול ךאם

 ןהוךה;גכ צוא זאגין בךיךער איבעריגע ךיא אונ וזאחים־לױ ושאר לויז
 טעג /גטליביע זיצט װאם ךער א״נער וןיא אזו ייר זיןז טךעפט

 ?גר שפיליןװען זםךים פלי צייט גאנצע דיא רורןז צוא העךט אינ
 זמךים כלי אלץ אים ךײנקט גײט אװעק ךאךטין פו-ן ךעם נאיןז אויןז

א 1אז שפילין  גישטריטן פיל 1אז ימצךי דעם מיט האםט דוא אויןז ח
 פיר אלץ ךיר גײט גיבראכט אךײן כעסי גרוים אין ךיןז האםט אינ
 בךידער ךיא • נאןז ךיף יאגט מען דיןז ךײגק עם המרמה כחי ךער
 גילעכטער אי;ער הלװאי זאגט ןהודה אוני אוים א»ים לאכין אלע

חכמהי: אײן ז_ײן זאל
 שרײט זייא ציא נעהענטער קומט מאן ךר וויא אליהט קרכ כאשר ויהי

 בלײבט שטײט האלט הלי הוי בלינךע עװים הױ זייא צוא ;גר
 זאגט ’• שטײן ’בלייבין פאר אונ שיין זעהען אלע נריךער ךיא שטײן
 ' לאכטאיר ווארום איצונד איר זאגט וואס בךירער ךיא צוא ייהװ־ה

 פו; אביםיל אפ זיך רו;נט ער זײא קומטצוא דערימאן ניטיאיצונד
רעכט א1י איר האט ןךיךר ךי צו ;נר זאגט גאןז ךער אװ. גיעג ךעם
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 ?גבונימ הנפים א1י זײט איר • העבךי אבו־הם פון אײניקליף איר
 גוטש ‘ ךעם פאר שלעכטש העךין מיין געלט פאר איר האט ױאהם

 туп туп װאם בעכער пут האט איר גיטאן אײןז .ערהאט ױאס
 זאבין אלע ראטין בעכער ךעם חךןז אוג*כןאן אים איױס טךינקט

 גיזוכט ץךטעד אלע אין בעכער пут האט מען גינומק• טיט״אײןז
 :זײא איבר צאךינדיג זי;ער איז туп דר ־ גיט אים גיפינט מען אונ

 ךאם זאלין מיר הלילה זאגין בריךער אלע אינ האיחיםץהוךה וכל יהודה
 האבין מיר װאם געלט דאם האבין מיר וואר פאר א1' טאן•
 זאלן מיר זײן דאס כיןאן וויא גבראכט צוךיק זעק אונזערע גיפעעןאין

:ртуп ךעם פון בעכער пуп שטוילין
 וועט туп ךער גיט ךען איר גלויבט וואם זאגט מאן אומי־ךער האיש

 יוא וואר пу * זונסט אום בלבול אײן טאבין ניט גיװיס אייןז
: איר זוגךעךין ךאךטין נימאגד

 ту туп ךער צערינט זאגיןוואס туттз ךיא ואחייץהוךהיאונ יהװה
 גיפינען װעט מעין ירעמען בייא אוג • זעק ךיא אין זוכין קאןז

тут туруп пут אלע םיר אויף אונ וועךין גישלאגין טויט זאל 
 ртуп : צום נןנלכט זיין וועלין

 מפו־שים וואס נןשיא ד־י רענטפעךט איז пут טיט מאן ךר זאגט האיש־
 אוג הוא בן ברבריכם עתה גם װאו־ט ד־אם זיןד שיקט וױא פךעגין

ט גאנץ איז צײלט פאר יווש־ט ךא װיא ^  גױןיס איז זאגט т'х וױא ך
 פאר тут тבעכע пут גיפע^ пул מען וואס пут בייא ךאס לעכט
 בשט^ךיג טאג אלע לייט פיל קיטן пу ווארום גיוויס טױט пут ךיגט
ק װק אונ ртуп צום  пут אן חתץ משפט אײן טאן ניט пул מ
 פאר גאנץ קאןז туп מײן אונ וויל ту וואפ נעמ־ען туту̂ רןאן מאן

 װאפ пут בײא גינאד טאן אײןז מיט пул ту נאו־ ׳ וועךין אךימט
уп; גיפינן וױ>ט тут тупуз пут קנעכט אײן זלין אלײן גאר װעט • 
^ין איןעןיגע ךיא אונ  איצונד״נעמט אינ היויז צוא לשלופ גײן וו
у אן р^ул טיר אײזלק ךיאי פין рут уту״к אךאפ איר ш з| צוא 
^ אונ • זונין  טײן מיז איף װאחפ זײן דךיפלין־ פאר ניט זאלט א

зאפуםײן יץיא טאן ל туп באפוילין מיף־ האט:
 ךיא פון рут ךיא אךאפ ]уоуз אונ אײלין тут1??■ זױרידײךיא ויט־ךו

זאק אין נאר ־ ניט גיפינט пу рут אליע אין זוכט ту אײזלק
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 פין זאק ךעם אין געסט פאר ;גר וויא גלײןד ;נר סאכט בנימין פון
 אז איןז זעה איצונד בךיךער ךיא ציא אנטזז אונ זיכין צוא בױםיןי'

 בײא האב איןז לייט איר.ץךליכע זייט יעטץז ךעכט האטאיר יעטץ
 האסט דו הער טיין זאגט װזוךה • מינךעשטעיגיפונךין ךאס נייט .אייןז
 :שךאקין ךער זיםט אום אוגז איויף' האסטי אונ גיצאךינט זיסט אום

 יעטץ בךיךער ליבע מיינע צי הערט ז_ייא צוי זאגט מאן 'ךער האיש
 טיר האט מען וױא באפעלטאן ךיא מוז איך װאיויל א1י ווײסט

 האט מען נאר טאש אײער אין גיזוכט ניט איף האב ווארום .באפוילין
 גאטש אין ךײזט איצוגד ךהם טאן איןי טוז באפיױלין ניט ךאם .טיר

אמק  זייא פון איז ?גר װיא נאר אינ’♦ אוועק זײא פון גייט מאן דער נ
 לויפט האט עךװאךטעט זיןז אנןער שטיקיל איין וויא װײט אזו

 האב איןז זאגט אונ’ זײא צי גישוױנד;קײט ךיא אין צוךיק וויךער
 גילעכטער טיט זאגט יהוךה • רװױךירין זאקצו איין נאןז געסין פאר
א  ווילםט п אז גנב ךר זאליזײן ךער גיטראפין ךעכט גיוויס האסט ח

: זוכין אויןז זאק זײן אין נאןז
 מוזזײן איןז גיזאגט יס1א פאר שוין האב איןז מאן ךער האיש־זאגט

 שטרעפןט אוג בנימין פון זאק אין זוכט ״ער הא־לטין באפעל
 פאר בעכער ךעם װיל ער אז גליץז זאק דעם אין האנד זײן אױן־

 טײן בנימין צי זאגט מאן ךער אינ גיפינען ניט אים זאל מען באךגין
 מאן דער’ זוכין אלײן א1י כןאן איןז זוכין צו טיר העלפסטי וואם נןינד
 :בױטין פון ז.אק דעם אין ןעבר ךעם גיפינט אונ אהער איג אהין זובט
 זאגט אינ שטים נרויס אײן מיט מאן ךער ע״־שרײט בקיל האיש .־יען

 פרײען ךר צו באךגענעש פאר אלע אנפלעקט װאס ךער איז ^ילויבט
:זײן טריויעךיג טער ניט שו־ין יזאל אינ העךין זטײן

 ווארין אים מיט װאש טענר צעהן זיינע צו זאגט טאן דער לאנשיױ
 שטאט די אין צוריק^עךין זאלין זײ לײט אחםיךיזע ךינגלט

 אזךער זאגין בשוךה ךי הער אעזו־ לויפןצו גיישװינד וועל איף אינ
 צוריק בריךר ךי פיךין מענער צעהן ךיא • גיווארין גיפונען איז בעכר

 זײא אונ נןלײיךר זײערע ךײםין צוא בךיךער ךיא ארײן שטאט אין
 אונ רחורה :בגיטין יף1א שרײען צו אן אלע זיי פאנגן צוךיק 1אז נײען

 אלע אונז האםט דוא לאךין פאר אלע מיר זײנען איצינד זאגט ןהוךה
אעזעךע 'איויןז בטךיבט פאטעד אלטין איגזער האסט ’ פטריכט
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לר״ דו ף ג ס נד ױ
בן • שװײגן שטיל גאר ןיןז מאכט בנימין • כןינדר אינ װײבר או  ,אומר י

 גאגג יש1א פין גליץז גוועזין ליבער טיר וואלט ‘עשי זאגט ךאובן איג
 אנטפלענןט איז איצוגד זאגט שמעון • שטאךבין צו לײב מיטעךש פין

 ער וױיל װאר שימחה ךי גורען פרײל־ אזו געםטךן איז ער וןאש נוואךן
 מיט האט ער װיא בריךער נאר ’זעוזט גיגימען בעכער ךעם האט
 וועךטר זײנע טיט אונז האט א־נ • גיךעט פאלש גאנץ נעכטין אינז

: גינארט אפ
 הלואי גזאגט מיויל פולע זײן מייט אפנטליך א1י האט ;נר זאגט לוי

 זאגט ינפהלי • יז1ר, פאטךש אונזער אין גיװעזןי בעכר ךער העט
 גד • ו־ײזן אפ זאליגשווינד גהײלטיטען ער האט בחדער איויןז ךרום
 איויןד האט זיא ךחלי מיטער זײן פין מ־ושה ער האט ’ךיזעש זאגט

 לבן האט דעם תרןד אונ • לבן פאטר איו־ין פון תךפים ךיא גשטיוילן
 זונךעךן’* שלאגן טיויט גװאלט אלעמן אונז האט אונ ױאגט נאןז אינז

: בשירמעט האטיאונו פאטר אינזר פו־ן גאט הער ךער
 אוג רײד זײנע מיט אביםל נאןז ךיכט פאר אשר • דברױ מלא אשר

 פון גינומען ביתשה חכמה ךיא האטשע ער האט • זאגט
 גוט זיא האט הןעגן הרפיםיךער ךי גישטױלן א1י האט זיא מיטר זײן

 יששכי ייען גפינן צו גױועזן טיגליןז אים גאנץ איז עש וואם בהאלטן
 ניט זאל בנימין כדי לשון אךמית יף1א ענטפרט בלשוןיאימי•.יששבר

 אויף כנען לאנד אין נאר איז בנימין ווײל זאגט ער וואס שטײן פאר
 טיט זאגט ארמית״אונ פון לשיון ךאש ניט נןאן.ער ךרום גוואךן גװאקםין

לביה תחברין ךנן למה יתיה וישטקו אחי מניה )ארפו לשון' ךעם
ךמן נחכים לא אימתי •■עד טפשא לבנא № נתבר לא זילמאי

 חזיגא בעינא די קבלז פל * הדא עקתא לנא אתת ײ _ג־,ךם
 מעללק יחלף מעללין כעובדנא לנא אשתלים זמגין תלתא זךי

 חלף טרירא בש;־רתא כדין אויף פםפא חלף כםפא בירא חלף בירא
: מריראז בשוךתא

 :בירי סרח לא ואיהו ס־רחנא על ךין זיעיךא אחוגא ולמה;לכןי יהורה
 גברא ליה יותר מאיט כךבא לקי הוצא בהךי איגשי’ יאטךי יששכר

: בלכ־ןי( וגחגא יחיב יתנא ד1לח עמיה' ױתןייסי
אזוא( עש הײסט רײטש )אױף

זמא װארים אונ • פרידן צו אים לאזט ברידר דיא צו זאגט יששכר т: • • * י ‘ » » ו • • Т ו



 פאר צוא העךצער אומערע גהעךין טיר הארץ זיץ איר בדעכט
 ניטמאךלוין מיר װאחםזאלין אונ נארין זיינןיזעלבע מיר יואם ברעכן

 ימיר האבן זינד אונזעךע װעגן הוא בחך גאט פרן אלש איז ךאש אז
 אונזיבאצאילט איז מאל ךרײא אז גיזערן איריגן אונזערע מיט ניט ךען

 אונז האט מען' יװאר פאר גיזינדיגט האבין מיר וויא אזו ביוואךן
 שלאױן ךער צוא שפ;אױךם װאךין מיר וױיל עפיאנען צו גיטאכט

 אומער האבן מיר ווײל גיזעצט תפיםה ךיא אין אונז האטי נ?ען ױםף
 מיר וואם שרעקענעש גיהאט האבן מיר גװאךפן גריוב אין ־ײםף ברוךר
 וױיל לןז1א װאר ךאש זעק אוגזערע אין געלט ךאש גיפונק האבין

 אויןז איצונד ♦ פאר/עלט ברודער אונזער קויפט פאר האבין מיר
 האפן מיר ווײל אױ איצינד האבין מיר װאש בשורה ביטעךע ךיא

 זאגט ןהוךה • ױם־ פון גיזאגט בשוךה ביטעךע אײן פאטר אונזער
 ברוךד נןלײנער אונזר ווערן גיישטראפט זאל װארום אזו איי ךאס ווען

: גזינךינט גיט א1י האט ער
 דארין ךעם בײא ווארט שפךיןז אײן זאגין לייט ךיא זאגט יששכר

 אים וועט אפישר אונ גי׳צלאגין בוים גוטער דער װערט
 װענין װערין גיישטראפט וועלין מיו־ נאר זײן טוחל למלןי מיצנה ךער

: זינד אונזעךע
 אךיין װערין ױיא שטאט ךיא אין צוריק זייא.קעךין העירה• וישובו

 ךיא איויף קומען זײ װיא איג ײםף פון היויז ךאש אין גיבראכט
מעצט יז1ר, זיין איבר וואש לײט זייגע צוי ״םף1י זאגט שװעל  האט איז

 ךיערליכע הויז אין װאש זאכן אלע בהאלטן אונ איויףגךאמט איר.יעטץ
 נאןר ךײננןען זײא װײשוואש װער גקומן וויךער עיוין אזדחים_זײנק

״ :־ הויז אין זיןז געפינט עש װאש געמן צו װאע!
ר אומר.ךיא ױוכף ארצה לפנױ נפלו האחים ך ךי א אים פאר פאלין כ  צו

אאיז щ זאגט י־וםף אונ ערר ךער ױ  עךליבע ךי גיקומען .
: כןים נכןי ױינען זײא װאש לײט

 אזו זאגט אלג רים:ע זײנע צוא זיןי לןעיט ױסף • יאוטי שרױ אל פונה
 צוא גוט איז 1אז וואנך ךיא אין שטײן אײן ווארפט מען װיא

 איןד גיזעהן א1י האט איר הערין מײנע • גאר ךעם כבוד ערװײלין
 האט איר • שרים אלע פאר אפינטליןז ןןךטײהלט כביוד פיל זײ האב

אינ בריךר צוךי זיןז ױםף^קעךט’ י• דריבער װאונךערט פאר אײףיוא
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 איןז וואס בה1ט ךיא פאר ךעה אײן געלט פאר איר האט װיא ואנט
 אוג ערצײגט אײןז איןד האב גינאד וױפיל גיטאן אײןד מיט האפ
 בעפר דעם טיט דײנכןט איר ארנ גינומען אוועק בעבר מײן האט איר

 בעכער/קאן ךעם מיט ניגךײזט פיל זײער איר האט טאן צו פישוף
: איר ניט אבר טאן פש־־ף איןז

 איצונד האט גאט העךין ךעם זאגין צוא טיר האפין װאש זאגט יהודה
טיר װעלין זינד״דתם אונזערע יף1א אונז צאלין צוא גיפונען

*   : העךין צום קנעכט זיין אלע
צוא אלע אײןד זאל איןז טאן ניט ךאש װעל איןי חלילה זאגט ױםף

 גוױאךין גיפונן איז’ װאש^עש ךעם בײא זרנךךן • מאכן שילרנער
 איר אוג • קנעפט אײן צוא מיר בײא בלײפט פאר ד־ער בעכר ךער

 הויז צו נאטן גאטש אין גײט א־לע
ישישבר צוא גײט יהודה בלטי אומר רגז ובלב יששכו־ אלי נגש יהודה

איצונד זעה * 'שטיל ךעיר אין פעס מיט אים זאגט אוי
 זעהען ■ימיר פאריבראכן גאנץ זײנען װעךטער װיאיךיינע בהדער

 איז דחם דארין ךער ניט אונ גישלגין װעךט נעבעןי בוים דער
 גאט שטראףיפון א״ן ניט איז ‘ךאש * ךאש זעהען צוא נןלאר גאגץ

 שולךיג אום גאנץ נעפיןז איויןז איז בנימין ברודער אונזער אויןז אונ
 אנךער רןין איז ךרים בלפולים אונז מאכט מצרי ךער זונךערין

 נװאלדיכןײט טיט איג האלטין צוא מלהמה אים מים נאר מיט־ל
:נעמען צוא אװעק בתךער אונזער

 װאש בריךער דיא צוא ױםף זאגט • חומש אין שטײט Щ װיא אזו אים צו זאו.ט אונ ײ_םף צו ננעהענט יהוךה יהה־די• אלױ ויגש
 /קיץ ייוא יהאב איןז פלויךעךין אײער טיט טשוגע מיןז איר מאכט
 נןאךין לײט ךי נײטיג האב איף דישפופזירין פיל זוא אייןז מיט צײט
 ברײט רעם הערין צ־א אויש צײט כןײן איז Щ אונ קויפי פאר צוא

 איג ארײן יחךר זײן אין אים פיךט אונ פױטין נעמט ױפף * יל1 מ
 ךי צארין גרויש מיט עךפרעכט יהודזז אינ * ט״ר ךיא שליסט פאד
 יגין1א ךיא פון אונ ארײן פרידער אלע זאמן צ־א קומען אוינ טיר
 הער טײן זאגט יהודה • ננעס גרויש וועגין בליט ךינען ןהךה פון

 שװעךד םײן פיז לאגג אזו װארטין ניט ןאלםט דוא ריןז ךאט איןד
ציהען ארויש וועל איףי װען װארום ארוישגײן שײד ךער פון וועט
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 שיוין װעל איןז גשךײא ביטער איין זײן געװיש װעט שװערד מײן
 דער אויןז וועל איןז ווען שײד דיא אין שװערד טיין זעצין מער ניט

 ביז שלאגין ךער פיל איןז וועל עךשטין צום אפער װערין שלאגין
 גיטײנע ךאס שלאגן ךער װעל אץי זעהן ניןטהי ט־וישע אײן וועל איןז

 V שךים גרויש׳ע ךיא אויןז פאלק
א ווען זאגט ױםף  אץז וועל ציהען או־יש 'שווערר ךײן וועםט ח

 װעשט דוא אינ ברײנגק האלךז דײן איויף גלייןז שװערד ךיא
:בלוטי ךײן מיט ״זעלבשט זעטין ךיןז

 האבין אונז פון װנגען צװײא דאש גיהעךט איר האט זאגט יהודה
 שטאט ךיא כנען לאנד אין גאנצע'שטאט אײן שלאגין ךער

 פאר ןיןז האט י װעלט גאנצע ךיא שכם נאמען ךעם מיט הײפט
 יף1א ווײזט יהוךה ליי. יעל שמעין על מורה • ךריפער װאונךערט

 ךיא האבין װאש צװייא דיא זײנען ךאש זאגט איג לוי אונ שטעזץ
 ייוכף המשקים שר מירד אל בלעי• ייסןז • װיםט פאר שכם שטאט

 ךעם מיט הײשט װאש המשקים שר זײן ציא גישפעט מיט זאגט
 גאנץ מיןז האט מאן דער פריינד מיץ גיהעךט האסטו טיךד נאטען

 וואיש װיםט פאר שטאט אײן האבין פוןיזײא צװײא װען זגרשךאכיןין
 • קומען לאנד אוגזער איפער וועלן אלע זײא ווען מאכין םיר נןאנען

 צײלין פאר װעל איןד הער טײן גישפעט מיט זאגט מירד בל׳עג. מירד
 לו־ין גרוישין אײן נאר איין האט מאל אײןי דאש גיהעךט האנ איןד

 האט עש חבם גךע״שטער דער װיא אדו נאךהײט טיט'זיין בקוטען
 זיין אין ש׳ר ךעם מאכין זיןז וואר א?ךיכןא לאנד אין לאפין פאר זיןז

 זײא ךאכןטוףם זײנע נאןז גיישיקט האט ישר ךער מפה איין האלדז
 קאןז ער־ גיזאגט האבין ךאקטוךיס ךיא הײליןי מנה ךיא אים זאליןי

 אײן פון טילך ברײנגען װעט פיז;ער האבין רפואה’ אײן אנךעךש גיט
עי ®אפלינןיךין י לאגד גאגץ זײן אין גלאזין האט שר ךער י ♦ לײב  מ
 בקימען וועט ךער שר דעמ ילײב אײן פון מילןז ברײנגן וועט עש
 אבער קומט щ שר פוןיךעם פכוד גרויש אויןזי לוין גרוישין אײן

 לײבין אין גײן צו שטעלן אונטער זיןז קאןז װער ווארום נמאגד
 א'ין קימט מאל אײן יף1'א • לײבין ךיא פין געטן״טילך צוא נרובי
 לעבין אײבינ זאל ער השר גי1אד שר צים זאגט אונ שר צום נאר
ךיא פון םילןי ברײננען ךיר גיוויש װעט וואש טאן רער בין איןל

ת ל ו ד ף ג ם ױ
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ךיא פון" שילןי

 אונטער דיןד נןאנשטו װיא אים צוא משגה ךער זאגט * לײבין
 נאר ’ ךער זאגט בךײנגען מילןז ךי גרוב לײבין צום גײן צו שטעלן
 גיגאנגען וויאלד אין איןז י בין װאר'געפטעךין פאר ניט ךען וואתם

 אײן יף1א גטראטין פום איין טיט נאר איף האב גיפעהר אום אונ
 ךער'שלאגין.עטליכע איןז האב מוךאשכןעם אדער מילבין פון נעםט

 פום אײן מיט האב איןז װען השר ני1אד נוא • מליאנען טוייזינט
 מיט אוג פים בײךע םײנע טיט גײא איןי ווען שלאגין ךער פיל אזו

 וויא אזו רײסין צוא לײבי; ךיא גױויש איןז װעל הענט בייךע טײנע
 פאגגט צױא ךאש הערט שר ךער װיא • צילןלע אײן ריישט פאר מען
 וועךט לאכין גרוישן ךעם דוךןד אונ לאכין צו שטארק זײער אן ער

 נאר ךער אונ שר ךעםי בײא האלו אין שפרונגען צוא ’ךיאימפה
 מאכט אויוז אזו • בקומעז שר ךעם פון ריכטיג איויף לוין זײן האט

: גילעכטער אײן מאן רער אוגז
 האט איר זאגט אונ יהודה ציא אום זיןי לןערט ער • יהודה אל פונה

 לויפיג בײא דךינען וואר ׳Щ שכם ישסאט ךיא שלאגין ךער
 איר װילט טענטשין שטערבליכע קראנק אלע מאן הינדערט ךךײא
 ךערינען װאש שלאגין דער מצרים לאגד ךאש שטעלין פאר אײןז
 טױזיגט צעהן מאל פיר אונ מענטשין מליאן צװעלף אלש מער איז

 ברירער ךיא צוא זאגט ױםף אונ • ז_אמן צוא אלע לאכין זײא גביוךים
 מיר גבורה אי^נר מיטי אייןז רימט איר וואש איר דענקט װאש

 איןד נבוךה אייער ווײזט נאר איר יויא גבורה אזוא אױןז האבין
 י:זעהען גערין װאלט

 גבורה ךיא װאחם ברימען צוא ךעם מיט זיןז חלילה זאגט יהודה
 טיםיל װײגיג לןל״ן אײן נאר * הוא בחןז גאט צוא נאר איזי

: װייזין הערין ךעם איןז וועל
 האךטין אײן טיר פךײננ גשוויגד נפתלי צןא זאגט ןהוךה לנפתלי•

 אים בךײגגט נפתלי •' צענטגך אײן זיץ זאל װאג זייןי שטײן
 מיט א־ם יך״בט צוא אונ >טטיין ךעש ^עמט יהוךה איג שטיין ךעם
 אינטער ךיבענע צוא ךיא ער לײגט נאןז ךער אונ הענט זײנע
 דיא זאגטי ױסף • וויא 1או ךין גאנץ עש טאכט אוג פים זײנע

 מײן פנשה צוא זאגט ױםף יימנשה • װאוגךערליןד י נאנץ איז גבוךה
כטשה • םאכין קענזי אזו אוץל װעסטו ?ילײכט דוא נראביר נןיגד
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 האט יהודה וויא אזו אויןז מאכט אונ 'שטײן אײן אזו אויןז נעטט
 זיןיזײער ויואונךעךין פאר אלע בריךר ךי גמאכט

 וואר פאר יוסף זאנט רײךן צוא אן וויךער פאנגט יהוךה אוי !יהודה
 גלײןז שטיל אלע שװײנן ווארום בריךער אלע א1י זײט איר

 ךיר שטעלישט אליין דוא נאר גוט פאר משפט ךאש באלןגען זייא
 הער זאגט *טטרײטיךיהודה צו מיר ׳צטעךין.קעגין קופךנעם ךײן מיט
 ךער פיינד צום הענד דיא א_ין פאלט חיל איין װען הער מיין ציא

 טריױעךיג ארים אלע ג״ען זײא שביה ךיא אין זײא נענ־ט יפײנד
 כ-רײהײט אײן האט אוג איז שביה ךיא אין ניט װאשי ךער’ אבר נאר
 אבער טרייעריג זייער ניט איז ךער וויל ער װאו גײן נןאן ?גר

 וױינט אוג קילאגט ךער איז גי׳טלאטין אײן שריה דיא אין װאש ךער
 בייא זײנען בךיד־ער אלע טייגע הער מײן יף1א אזוא ךאטרלף
איער פאר גיישטאנען גוט ניט פאטער ־אונזער  פאר האב איןד בנימין'

 איצוגד אזופילרײךין איןי מוז ךחם בגיטין פר עךבמועןזפאטער מיין
 דויא אײ קנעכט אײן צוא ליבער מיןז נעם מיןז פאלג הער מײן

 װעקםלען נוט גיוױם וועט ך,ער ךער בױמין ױנג דעם’ נעטען זאלםט
 אבער נוצלןד ש־ איז וואשי צױא ױנגייקעד אײן איז בגימין וןאוױם

 קאן’ איןז' ווילי ;נר װאש צױא ווענךין פאר הער אן"ךער(ר מיר
 הער דער װען א־ויןד פעלד ךאש אין איױןז היויז צױא ארבעטין זײא

 איןד טויגלןז גאנץ איןז בין שטרײט אײן צוא ברויכין מיר וועט
 זײנע צוא זאנט יזםף • פילעטויטשלאגין שווערו־ מײן מיט כןאן

 אבער נאר בױמין פאר מאן ’ ךעם נעטען געךין מעכטי איןז ־שרים
 ױין יש1א ציט ער װען גיזאנט זעלבםט האט ?נר פאךכט האיי אין־

ש' טיז קלײן’ פון ער’ טײט שווערד הי  אין זײן פךיד כןאן וויא ג
קגעבט אײן ’ אזיו הויז מיין אין האלטין זאל איןז װען היויז מײן

בתךעהיה־דה צו הער ךחם מלחמות טעגליך זײן הויז מיין אין כןאן
 :װעכןםלונג אנךר אײן פניטין פאר אײעךיןפאטר װעלגעבין איןל י

 נאנצס זיײן פאטר אינזער געבין ךאל הער דער װען זאגט ־יהודה
 זאגט יזכף • נעמען ניט ער װעט בנימין פאר גוטש אינ האכ

 יאײן זונדערין איפ פאר זילבר אךער גאלר צואיגעכין ניט ךײנק איןז
’:זאוז די איז ‘װאש זאגט יהודה * זאןז אנדערע , - I . , ־ . . ז . ז I

טרעטץ אפ זאלין לײט אלע הײםט קנעכט זײנע צ־א זאגט זוסף
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טרעטץ אפ ין

̂נ  זאלין פנען פון לייט דיא זונךערין ארויש אױןל גייט איר א
 ;הוךה צוא זאגט ױםף אונ ארויש אלע גײען זייא • בלײבין איבער
 צוךיק אייןז איף װעל גיוואךין לאךין פאר איז וואש בתדער אײער
 פאר שטײן בלײבט יהוךה ,ביעןז ועונה כמשתומם יהודה •' געבין

 ײן9 םף1י צוא זאנט ?נר צאךין טיט ^עגטפךט אונ וואונךעךליןז
 אינ ביטערין פאר הארץ אוגזער אלזז הער דער גינוג איז 1עע הער

 וועךטער שענדליכע איג שפעטליכע םיט טרעפןען צוא בלוט אונזער
 * טאן צי ^זעלכעש ;אט פאר ךער ךער ניט י זיןז פאךכט וויא
 שװער איןי טךײבין שפאט אייןז טיט וױל איף חלילה זאגט יוםף
 פאלשקײט _קײן ניט טיר בייא איז עש אז פרעד־, לעביןיפון ךעם בײא
 אפ אײער נאןד ווישן זאלט איר אײןי זאג איןד וואש זאןז ךיזע מיט
 שפראכין פאר אײןד האכ איןז וואש עךינעךט טיך איך האב ךײזן

 בײא אוני לאךינעם פאר דעם ברװ־ער אייער זוכין צוא געםטעךין
 גליץז ג״ט ארויש םונד טײן אויש אמאל וואש גיזעץ ךיא איז מיר
 טײן ’ דורף שפיגל מיין יף1א איןז האב דרום באפאלגין צוא עש

 אין היר איז ער דאש גיפוגען אים איןז יהאב גיצויבערט צויבךײא
 :שטײט ?נר וויא גליץד ךא ווײזין אים אײןז װעל איןז אונ שטאט ךיא

 מײן צוא נישװינד גייא כלקין משךת זײן צוא זאגט י־וםף לבלקיך
 מעכטיגין גרויש דעם נעבין טיר אלזז זיא אםנת ליבששע

םף1י • שפיגל’ ךעם ברײנגט איג גשװינך לויפט בלקין • שפיגל
יף1א פנים זייין לײנט אוינ האנדי זײגער אין שפינילי דעם נעטט

 פאס פיטער ךאש טיט אינ שפראןז אײן זאגט אונ’ שפיגיל ךעם
 אויף הײנג נלנןין משךת זײן צוא זאגט שפיגיליאונ דעם איויף
 • אזו טיט בלקין • פנים מײן כןעבין װאגט ךיא יף1א’ שפיגיל ךעס
 אייןז שטעלט אונ טיר צויא גיגעהנט בךיךער דיא צוא זאגט ױסף

 ךיא שפיגיל ךעם עגין(כ זײט או־נילינכןע ךעכטע לעביןימײן
 דעם ̂קעגין ^?יאןזי אײן ירילעי יזאגט ױפף אוג אזיו טוען בףדער
 פוטער ךאש אראפ נעם גשוןינד בלקין צוא זאגט אינ ׳טפיגיל

 • פאם פוטער ךאש אךאפ נעמט בלכןין • שפיגיל ךעם פון פאס
 איר וועט שפיגל ךעם אין אךײן קוקט בךידער ךיא צוא יוםף זאגט

לאךין פאר איז װאש בהךער אײער פון גישטאלט דאש ױעיהען
אהער אינ הין ארײן ישחיניל אין קינןין יברידער ךיא * :־װאךיןי

חית
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 בריךער איר קוקט װאש ־וסף זאגט ױסף ױאמר • גיט זעהען זייא אונ
 פאר איוילין אײערע פאר איז ברוךער אייער פארוואר הער אונ הין

 לןאפ זיין האטיאױף ту מאן אײן מיר קעגין איז גישטאלט זײן וואר
 קלײךער טײערע זײךענע אין גכןלײט איז ту גאלד גין פון הוט איין
 אײער איז тут האלן זײן איויף איז באנד האלז נילךנע אײן אונ

т у т т מאר• ױבהלו התיגשו האחים • גױואו־ין לארין• פאר איז וואען 
 :שרעכןנעש тут מיט צוריק טךעטן ז_יי זײער זיןז שךעקין בךיךער ךי

 אונ גיווײן מיט שטים זײן יף1א הײבט ײםף בבכי• קילי את ייםף ויתן
 פאר מיןז האט איר וואשי בחדר אײערי ױפף כין איןז זאגט

 בריךר אלע האלזט אונ קושט ту ש־טײט חומש אין וןיא יכי׳ קויפט
 ג׳טװעד היילט בךיךער ךי צו זאגט ייוםף • זאמען צו זיןז פו־ײט אונ
 אוטגעזאמט ברײנגט איינ פאטר אונזך צו בנען לאנר נאןי רײזט אונ

 מיר צו גיזינד יז1ה. גאנצע זיײן
 ךיא צו ױםף אגטזז גיךײזט אפ האב; בךידר דיא אײ משם. נסעי טרם

 גיוועזן״איז עשיאיז װאם בךיךער ליבע מייגע צי הערט בריךער
 .זגש צאנכןק ניט ךעםװעג אין זאלט אײןדאיר זאג איןז בײא• פאר
 שולד די״א וואר דיר װעגין אגדעךין ךעם צוא זאגין איעער ניט ןאל

 וואר דאס ווישן זאלט איר ווארום קויפט פאר מיןז האט טען װאש
: שולד קייןי האט איריאלע גאטאונ פון אלץ

 איף בךיךר די צו ןהוךה זאגט וועג אין רײזין זײ בח־ך׳יוױא בלבתם
עט  בשורהאונןער גוטע ךי זאל איןז מיןז לאזט בריךר אײןז ן

 איןז’ עךשטינשיווײל ךאש איןז בגער זאכן צווײא יועגין זאגי; פאטר
 מיר װען פאטר אונזער צו• זאגער בשוךה שזלעכטר ךער גיוועזן בין

 צוא זײן תשובה איין ךאש װעט פילייכט ױםף קויפט פאר האבין
 צװײטינס אויןו ’• גזעדינט רענסטמאל האב איןד וואש זינד טײנע

 גיפט וןיא זיא איז פרײד פילוצלינגע אײן אונ אלט איז פאטר אוגזער
 אום חלילה נןאן ту אלטע ךיא יפון העךצרן צויךי שלאנג אײן פוןי

 אײנציג אי־ װעל ппт בלײבן חלשות אין הײסט דאש וועו־ין מעכטיג
 י : זאגין בשיךה ךי וו״ם

 זעהט יעקב וויא יעקב פאטר туру צו קומן זײ אביהם יעקב אל ויבואן
 ту װאס גאט לויב איך זאגט אונ זייא קעגן זיןז ту פרײעט זיי

т העלפט р ׳טײנעם מײן טיר איןז זעה הײנט טאג לעבינש מײנע אין

лת ׳ ל ו ד ף ג פ ו י

ךי גאלטן ווײן

 1?שמ лк וירא
; אםורים

י1 ווארמײנע

 ו זאגט שטעון
ךאש

 ךיךני װאלסטו
 ה טײן ווישין
 אוג פוייא אלע

 פלײש בעסטין
 בע ךעם אױןז

 נ< זיך העטין
 < אימד גיװיש
 י לאנט יעקב

אזו העט איןז

 י מתה^ד יעקב
 ז אהם

 ןע אונ ןהוךה
 ז: האךץ וץין
 י> זין ךײן װאו

тутлр ליבע
 יקוילי לאשינע

 י איןז אז גאט
 צעו זאל איןז

 ייי! פין מאנט
ם ;^  < האט מ

רײז
ד זאגט יעקי

т. : ־י
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בךיךער איר !  
פאר איוילין ׳ע  

נןאפ זיין אויף  
; נןלײךער ערע  

אײער איז נר  
מאר ױבהלו ו • 

שרענןנעש ד :  
אונ גיווײן יט  

« פאר מיןז ט  
בךיךר אלע  г 

; ג׳טװיגד ײלט  
אומגעזאמט פ

דיא צו ױםף :  
: איז גיוועזן יז  

צאנקען.עש י  
« שולד לייא ר

וואר דאס זן
»♦
איןל בריךר י

: אונןער שורה  
ווײל'איןז ינש  
מיר ווען איטר  

; צוא זיין בה  
צװײטינס ייןז  

; גיפט וויא יא  
אום חלילה ן  

‘ איינציג איף

זעהט יעקב צ  
ער וואס גאט  
׳טײגעם מיין

 האלז דאס יף1א פאלט יעקב אונ פלאנצונג צימליכע די נארטן װײן
־ ־ ״ אים קישט אינ בנימין פרן * ־

 מתיי ב״ן־ ער זאגט ש״מעון זעהט יעקכ ייאמי. שמעון את וירא
 א1י איז >נש גיגאנגען ךיר אייז וןיא נןינד מײן מיר זאג אסוריפ

 גױועזץ איןד העט ליגער בצװאונגען ריף האבין זינד מײנע וואר
: ךיר שטאט אן

 ךאךטין יןז1א האב איןז פאטר הער טײן ךעכט האסט זאגט שטעון
 מיר שטאט אן גיײעזין דו’וואלסט הלו.אי גיזיאגט ךאש

 זאלםט דײן>נלטר אויף שפײז גוטע מיט זעטין ךיןדגקאנט וואלסטו
 יפאךין איבער דארטין איז מיר װאש פאטער הער טײן װישין

 אלע פון גיבראטק אונ גיכןאכט איןז האב אבינט אלעפךיאאונ
 וויץ לאגיל איין גיהאטי טאג אלע איף האב אויןז פלײש בעםטין

 ברידר טײנע ווען פאטר ליבער מײן אײל ים1ב בעסטין ךעם אױןז
 רעטאיןד ז״אמט פאו װײלע ווײניג נןלײנע אײן זיןז״נאןז העטין
 שחק. יעקב :בלײבין פאר תפיסה דיא אין אײביג אונזאיםר גױויש
 זאגט שטעון • קינד יליג טײן ךען ווארוס זאגט א־נ לאכט יעקב
 ךיא יש1א ניטי^קענען העט איןז ךאש לײואךין ךיק יאזו העט איןז

אריויש טיר
 שטוב ךער אין גײט לעקב שמח. בלב והנה הנח בנית מתהלך יעקב

וישישנר, יהורה • הארץ פרײליןז אײן מיט הין אונ הער ארום
 ךאש הוא ברוןר גאט גיט ורייא יעקב צוא זאגין ןששכר אונ יהודה

 ווערין אנטפלעקט ךיר וועט _עש ווען פךײען זיךד זיאלי הארץ ךײן
ח יעקנ • איז יוםף זון דײן ו״ואו  טיינע זאגט אוינ זיפצט ייאטיױעקב נאנ

 פאר ךיא אונטער בלאזט איר אזו איר טוט ווארום קיגךער ליפע
 לויב אונ ךאגק איןז ווערין ברענדע װיךער זאלין קויליןיזײא לאשינע

 טיף ימאנט ךער איר אינ יוםף אן געסין פאר האב איןז אז גאט
 ךער ניט מיר האבין ווארום ;הוירה זאגט • האבין צער זאל איך

 יש1א למלןז טשנה ךער ווײל דאשיאיז איצוגד ביז םף1י פון ’מאנט
 אים צוא ווילםט רוא אויב זאגין צוא ךיר באפ־יליןי איגז האש טצרים

: איז סף1י זון דײן װאי זאגין ךיר ער רײזיןיוועט
 פאר חלילה איןז אבער צויבךײא דוךןז גײט מיטנה דער זאגט יעקב

מײן נאר 2הא איןז ג־עקכ נחש דא בי װאחם נייט דאש לאגג’
т 7 * • ז 1 ? ן *
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ךיא ניט אפער העלפין טיר װעט הוא בהןז גאט • גאט צוא פטחוין
: מאכערס פשוף

 פור הויפט ךער קומט זאמען ציא אזו ךײךין זײא וויא מדכריס, עודם
 אונ יעקב פון ’היויז ךאש אין גיש;קט האט םף1י װאש מאן

 הער מײן זאגט אונ ערד ךער צוא ביז מאל פיל יעקיב צו זי־ כוךןט
 האט למלןז משנה הער ךער ווארום רייזע ךיא צו פאךטיג זיןד טאןז
 אין ביז פבויר גרויש מיט טצרים נאןז פירין רי־ זאל איןי גישיקט מיןז
 טךחהװאש דיין אויף ךיןז איןלבךאנק זאגט נעקב • אךײן שלאם זײן
 זאלדער יןז1א װעג וױיטין אײן אזו גװועזין מטריח ךיןו האסט דוא
 גרויש זײן פאר משנה ךעם צו ךאנק מעכטיױן נרוייש אײן פיףין הער

 מיר גנײא װעשטו הער' מײן איצונך הארץאונ ניוט זיין אוג ניגאד
 העגלות־ רב נאטען• גאטש אין ךײזין װעשטו מארגין אונ נעכטיגין

 היר פין אװעק גיט גײא איןז דוער מײן גײן זאנט םאן הױפט ךער
 אײן אזו האב איןז וואחם ךײזין מיט מיר ימיט װעסט חא ביז

 אין זאגט יעקב כמשחק• יעקכ • למלןז מישנה הערין ךעם פין באפעל
 גיקימן ערשט ױינק קינךער מיינע טאן ניט ךאש נןאן' איןז גלעכטער

 גניגנט ניט זיןז האבין י אויגין מיעע וועג ווײטין אײן אזו פון
 נעמןי אויעק פוןזײא מיר ווילסטו הײנט אונ זײא אויף קוכןען

 מיט וױל איןז וואר פאר א1י זאגט מאן הויפט ךער ™•1הע» רנ
 זאטען ציא אלע גיזינד הויז גאנצע ךאש אוג כ/ינךער אלע• נעמען

 משנה ךער םיר האט אזו פרײךין מיט מצריס נאןז פירין איןז װעל
האט משנה ךער שפאנן וויפיל נאר זעה הער טיין גפאטין למלןז

זעהט ךאשפענשטער חךןז לוגט יעקב נערהחלין• שקן» יעקכ נישיכןט
 :שפאנן פאר ךי ;יינען וואש צוא פךעגט ער • שןאנן פאר ריא ?יר

 אז גתא־ט שוין ךיר האבין טיר זאגין ארג.יששבר יהוךה ליששכר יהורה
:אנטפלעקין אלש דיר װעט ייוםף זון ךיי״ין י

 אונ לאכין אונ שװײגין זײא ימשחקים• מחרישיפ הס :1אז וןיא זאגט יעקב
 ווערט מיר אין אונ קיגךער מײנע איר לאבט װאש זאגט יעכןב

 , זאלין וואש יעקב צו זאגן ױששנר יהיךה • שפרונגן פאר הארץ טײן
 אין למלף משנה ךער איז דאש סף1י זון ךיין זאגין פיל ךיר מיר

 אונ זײער זיך װאונךערט פאר יעקב ומתייש* משתאה יעקב ׳ טצךים
האט ווער הער טיריטײן זאג הויפטימאן צופ ער זאגט נאןז ךער

т ת ל ו ד ף ג ס ױ
 גי אהער ךיף
 מאן פור ךער
 באפולין אזוא

 ד פון זאלשט
 ג ךאש זאיטט

 קימען קינדער
 :הערפאטעד

גייועלטי איין “ • у י ן

 כ יעקב ױפול
 ע דיא

 פוןי יף1א ער
ברי יאגט אי־נ
» ךאש איןז

חב  גיו פון נ
 ;י ךאש נאט

 ו גדולי משתה

אײן מאבט
.יעק קינלעי

 אונ טךיג־ען
 יעק פאטער

 גיװעלטיקײט
מעליף א־ם

!
 «ומר ױעקב

א־ז
 .קינך כןינךש

 ? נישיטי פאר
 'מײןי פרײען

 щ לעפצין
 ג לעבעךיגין

זײא’ גדופים



דיא ניט :ער

 פור הויפט *
 או-נ מגקב ץ

 העף טײן :ט
 האט למלןז

 אין ביז ד1:ב
 װאש טךחה

אליער ־יןז  ז
 גרויש זײן ןר
מיו־ בײא וו

העגלות־ רב

 היף פץ עק
 איץ אזו ב
 זאגטאין ןב

 גיקימן ;רשט
גנוגנט :יט

’נעמן :ןעק
 מיט יויל י

 זאטען ציא
 מעזנה ךער

 האט משנה
 זעהט טטער

 :שפאנן אר
אז גיזאגט ין

 אונ לאכין נ
 ןמירװערט

זאלין װאשי
למל־יאץ

 אונ זײןנר ז
האט ווער ־

 ה־גגלין ׳ -באפויילין ךיר האט װער אויןז אונ גישיקט אהער ךיף
 מיר האט ימלןי משנה הער ךער יעקב ציא זאגט מאן פור ךער
 איג בךירער ימײנע זאטט פנען לאנד נאןל רייז ״לין1באפ אזוא

 בריךער מײנע אונ פאטער סײן ברײגגען מיט ךאךטין פון זאלשט
 אלע ויאטרו כולם בנױ ױקיבו • מיר צוא גיזינד יז1ר, גאנצע ךאש זאטט

 אינוער איצונד אגיןזז אינ מגקיכ פאטער זײער צוא קוטען קינרער
 איז ער אינ לעבט ױסף בשוךהיךאש ריא סיר זאגין הערפאטער

 ךער איז דאש מצרים לאנר 'גאנץ ךאש אין גיװעלטיגער איין
: מצרים למלןז משנה

 אויף ערפער(ל זײגעם מיט פאלט יעקב ארצי׳• קומתו מלא יעקנ ױפול
 שטײט נאןז ךער אוג שעה אייין שטיל בלײבט אונ ערד דיא

 הימיל כןעגין טעגער זײנע אויף הײבט ערדאינ ד־ער פון אױף עי־
 ווײש איצונד הזה ליים והגיעני שהחיײני אכותי אלהי ברוך זאגט אינ
 ‘ךאש ןזארכט טער ניט האב איןי מיר טיט איז גאט דאש איןז

 יב1ל אונ ךאנק איןז זעהען טער ניט איןי װעל גיהנם פון נריב
יעקנ ויעש : גיטאן גינאד פיל 1אז מיר מיט האט ער דאש גאט

т  V т  т • • - • • ד • т י

 יעקב המיך״ גדלו אשר ױסף גדולת מרשת את לאביהם ויספרו Ьпл משתה
 אלע םעוךה ךיא אױף וואר עש םעודה גהישע אײן מאבט

 אונ ,עםין זײא קינדער אינ וױיבער אירע זאמט יעקכי פןנךער
איהרען צײלין פאר בךיךער ךיא זײןנר זיןז פךײען אוג טרינכןען
ךיא’ האט אוג איז ילםף גיאכפעךטי גחיש װיא יעק:' פאטער

 גאנץ עשיאיז װאש מצךיס לאגד גאנצע דאש איבער גיוועלטינןײט
 מצךים אין האט ייוםף וואש גדולה ךיא צײלין פאר צו ו־ןיגליך אים

: ער זונרעךין באפעלין צי האט נימאנך אונ
ײ ויעקב  סף1י פון גדולה ךיא קינדער ךיא ציא זאגט אונ:עקכ «ומ

 היישיין גױןיש וועט יעטץ זים אינ י צימליןז אײןד א־ז
אלץ ךאש אױ מיר ’בײא אבער צײלין פאר צוא קינךער ינדש(ך

זייך טוט Щ לעבט ױסף אז ’גינוג מיר בײא איז עש נישטי פאר
 מײנע שפרײט ’ פאר האט ער ךאש גאט צוא האךץ מײן פרײען

 ,דעם אן לײקענען פאר װאש ךיא פיינד מ״נע קעגין״ לעפצין
 אינ חרופים טיט גילעסטערט מיןז האנין זייא • גאט לעבעךיגין

ריגק גאט זאל טען פאלש איז Щ גיזאנט האבין זײא גתפים
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 פאו זײא װעךין איצונך גיהאט בךאןי אײן אז־ו האב איך וױיל
 גווערי־, מיר קינדר מײנע איצונד הינט עזטימע ךיא וויא שטומט

 זמר אײן איה־ וועל ךהם גאט צוא זינגען צוא אונ בין י1ל צוא אלע
: גיזעץ איטליכן נאןז ?גנטפעךין מיןז זאלט .קינדער איר אונ זינגען

ױי חי לנ א א ג ש * ת1צב ל .קדו א ר ש ה י ש ת ע או ל פ  : נ

שיר אז ל י א ך ש ת ן ה א ך שי ת ה א תי • הז ע ד יי אלי אנ  חי גו
ה כן ך פ ס ף א מ חי ש א תוןז * ל ב כ־ןהל ב ו ך לנ ל ה . א

מ׳ נאלנו חי קינדער די ו

ה ש א ע ל ף פ ך ב א ל ש .עץ * הו ב ב י טו הו ר ר כי * הנ  רו
ה ב ש בו נ т ; т

ונר׳ גאלנו חי קינדעד די
ע ל ק ש ת פ ת פי נ ך ע ק * פו ה תכו פי שון ב ת ל ך ב ך  מו. * מ

ו שרי נ ך ב ע ג י \ כ
וכי״ גאלנו חי קינוער די

ל ע רון. ח שון נךשי_ע * יקום ^פר א תו ל ם א קו ת ־ ת ר ב ך  מ

ת לו דו ע ג ױ. כ ^ ע ל תו ז •* ל
וכו׳ גאלנו חי קינדער די

ת בן ך ר פו ב ש ה * עזו נ כ ת ש מ ב כ ל הו מעו־גױם מ ^רו א  י י

בו ר ב ת :בו וי ■ : т : י ;
וכו״ גאלנו חי קינדער ד>

ף הזכןן גזע ה ך ר * ווזודף נ שו הו מינו ת ל ף ^ ד ל * הנ קו
ר ’ ש ב ח ^ צךי : י

ו הי קינדער די לנ א וכו׳ ג
להוריח ױםן« אל לפגיי שלידו יהודה ואת וכו׳ ל׳ו אשר ונל ישראל ליפע

נאןז גיזיגט יז1ה גאנץ זײן זאמט רײזט יעקב גושנהי ל׳פגיו
 ווײזן אים זאל ײסף>נר צוא יהוךה זון ש;קט_זײן אונ.יעקב £צר;ם

: נושן נאןז װעג דעם
יהודה
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ה; • ךינךער

יוםף • זאגין

עכדי אל׳ יןםף

< װאגין
זעהען ליכט

נ1י ױםף• ויעל

ג גײען
.זעהט יעקב
 גיי ערי װאש
יף.זיי1א נךוין
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ײערין
 אי האט הוא
 אזו זייא װיא
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 יאים הײבט
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זיי צײט גאןז
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בהןד גאט זאגט אונ ױםף צוא קיטט יהוךה ייםף• אל נא יחורה ן
דער פאטר אונזעד • ווילין בישטעטיגטיריין האט הוא

אינ שאף • נןינךער אונ וױיבער זאטט ־ גיקוטען איז הײליגער
בשורה ךיא ךיר צוא פאטער טײן ט'(גישיר מיןז האט * ךינךער

גיידאכט האב איןז וואש גאט איז גילויגט זאגט יוםף • זאגין
: עש איןד זעה הײנט

ךײט טײן בינט ג׳טווינד נעכט(ך ז״נע זאגטיצו י־וסף • עבריי אל ױםף
ליױטער ױין זאל איןז ירײזין פאטער מײן ה,עגין װעל איןז װאגין

;אר צװאנציג אונ צווײא שוין האב איןז וואש זעהען ליכט
: גיזעהען ניט

 טצךים פון העךין ךיא אלע אונ פאטר »קעגין_זײן גײט ױםף ייםף• ױעל
 וויא יעקנ נראות ױהי : חיל מעכטיג גרויש אײן מיט גײען

 זײא צװישין מאן אײן אויןז זעהט אונ חיל גאנצע ךאש זעהט מנקב
 גאלךגע גין אײן האט אונ ישײן זײ׳נר גינןלייט גייט )גר וואש
• האלז זײן אויף באנד האלז גילךענע _אײן אונ קאפז יף.זײן1א כךוין
 אהין װאו מצך;ם פוןי סיניג איז״דער ךײנקךאש איןז יעקב ןאגט

: מצך;ם פון קיגיג ךער ךײזט
 פרײט דער זאל Щ יעקב פאטר זיין צו ;הוךה אגטזז יהודה ויאטר

 יבתןז גאט װאש יוםף זון ךייין א1י איז ךאש • כבוד ךיין וועךין
 טרנדים עודם :םלכות ךאש פרן שײנהײט דיא גיגעבין אים האט הוא
 װאגין ךײט זײן פון אפ שטײגט ער ױםף קוכט ךײךין 1אז זײא וןיא
 אונ האנד זײן נעמט יעקיב אוג יעקב ציא פים ךיא צוא פאלט אונ

 אוג האלז זײן אויף אים פאלט אונ ערד דער פון יף1א יאים הײבט
 איןז װען גינונ שוין האב איןז _יעקכ זאגט • וױינט אוינ אים קושט

:שטארבין שוין איף קאןז איצונד גאר ךיר זעה
 מעכט איף זאגט אונ אביםיל שװײגט ער • אומי ואחר מעט בםחריש

װעט נאר אהערגיבראבט האטדיך װער ווישן נעךין  עש'
 מיט איןז האב מײן.קינד איציינד • עךפאךין צוא ךיזעם זײן צײט גאןז

:הײמליכנןײט די אין רײךין צו וואם ךיר
זײא אפ אביםיל טךעט נןיגדער ךיא צוא יעקב זאגט בגיי אל יעקב

ךער מײן קינד ליב טײן ײםף צוא זאגט מגקב אונ אזו טו;נן
א ךאש טיף פרײט עש הארץ טײן פרײאונג ניסט אינ לעבשט ת



 אבעו־ גאר מצךמפ לאנך גאנץ דאש אין גיוועלטיגער איין או־יןי
 ךײךק צוא הרע יצר ךער ךיר װעט פילײכט אננשט גרויש האב איךד
 עיולם תאוית נאןז גײן װעשיט אונ וועךין האפעךךיג זאלסט דוא

 :י לויבזמײנעם אין װיךךיג אים איז ךיזעס הזה
 גאטש האב איןד וןישין זאלסט י פאטער ליבער מײן זאגט ױפף

ט’ וועל אץי חלילה הארצין טײגעם אין פאךכט  ידאש ני
: גיבאטין האט גאט װאש טרעטין איבר מעדעשטע

 איז זיין.קיניגרײןד ךאש הוא בחןז גאט איז נילױבט זאגט יעקב
 מטע מיט זעליגט גלײט םיןל האט וואש־ אײביג אוג אימער

 ציא אז גאט לויבין א״לעי םיר זאלין איצונד חםיךים צתקים ,קינךער
: גײועלטינןײט דיא איז אים
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 גאטש האב
דאש ניט

;׳יזי
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