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א. פרק

ם יעקיב כ ה ה т т V I ־:־

קלוגיגקערי ךעי מנקיב

עלער נצער;גא אומער  ;אהדען הײנטיגע איזט פ

א געװארען ז ב״  קאג׳זיןד צוא גיװארען זײנען װאס־מיר א̂ו
ק ע װ  ״ אונד.קלעךען ךײנכןען אויף פיהל צוא גילאזען א

 ךיא פרײנד גוטע ריבטיגע אונזעךע ווי ניט טוען מיר

טיגע  ניט פאלגען מיר ,געהײםען אונז האבען גןאגע ךי;

 , אויפגעגעבען אונז האבען זײא װעלכע פךא^ראמע זייעױ
ט גײען מיר .גיגאנגען זײנען וועלכע.זײא וועג אין.זײער ני

̂פעט הײליגער דער אז געפינען טיר *(  ארום ;עמט ער װען יחזקאל פר
 ,איי־ײנשגאק אגפן צוא זייא ער גלײצט אירען פאלק הײיייגע די ׳*ילרערען

 ישראל' מצאתי במדבר אויס»כענבים ייך דריקט ירמיהו פראפעט הייליגער דער
 דיא געפונען עװיגער דער ה*ט אזוי ארט »װיפטען איהן װײנטרױבען א ד װיא

,נאציאן אירעשע
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 אוגגלי.קען גךעסטע ךיא צוא מיר טךעטען פאר דער אט
 הסךיוחסור, זײנען מיר ;בעגעבקהײטען ישלעכ&ע או;ד
 אללע אין ישװאכער אונד שװאכער װעהךען'שטענדיג מיר

 • כןעו־פערליןל סײא אונד גײםטליןז קרע?טען,סײא:נזערע;או
 ד׳ײליגע אונןער וויא ,פערװאוגדעו־ען צוא זיןז־ איז עם

 קורצע אין פאךגעשטעלט אלעס אוגז דאס האט תורה
 כךי געפיגען איהר אין אלעס זאלען מיר אז וואךטען,

.לעבען אונזער איהן בלאנזען ניט זאלען מיר
 וויא מיר געפינען בראישית סךךה _עךשטע ךיא אין

 ךיא וועגען ךערצײלט אונ פאךגעשטעלט ווערט עס
 ״ערישטע ךיא ,וועלט דער פון מעלשען ;צװײא ערשטע

 וועלטליכער ד־ער אויף זײנען זײא וועלכע העלךען צװײא
 תוךה ךיא או;ז האט זייא װעגען ,.עךישײ^ט םצענע

 געמאכט בעקאנט אונ ראזגאוואר ךעם פערברײטעךט
 ,אויפפיהחנגען זײעךע אלע אוג ביאגראפמנ גאגצע זײער
 העלךען ?װײא ךיא אז פערישטעהן זאלען מיר אז אום

 ךער אויף נאככןאמענדע אלע פאר לעהךע צום זײנען
 גיך וויא פעךישטעהן צוא אונ זײא ארף קוכןען צוא וועלט,

 דער אין או;גליק פי^טערען ;רויםען צום קומען כןען מען
 וויא פארקערט אונ ,קלוג צוא זײן װיל מען אז צײט

 ליכטעלע ךיא זיןד לעבען האלט מען אז איז מען גליקליןד
.^לויבען פון אמונה פון



 עלינןען
,־ וחסור т :

אללע ין
 .עךלייף

 סײליגע
קװ־צע

?די >ז

וױא ר
דיא נן

נר־שטע
!ליכער
תורה

Т .

 ןמא?ט
 ׳ נגעז:־ו

 ;עלךען
I ךער 

 גיןל ייא
Г דער
I וויא 

:טעלע

 ״ערומים פםוק ךעם פון כונה ךיא מאל אלע זאג איןד
 געבליבען כןלוגי^קע זײנען מיר , הרעה״ ורבתה נשארנו

 ? דאס איז אזויא וויא שלעפטעס. ךיא גימעךט זיך האט
 האב איןז וועלבען פאיןט אכןלײגעם דערצײלען יועלען טיר
.לעבען ױ;גען מײן אין גיזעהען אלײן דאס

 ךיא װען יאהרען פעךצײטיגע געךײ;קט עס װער
 האט תורה די אונ / ענןסעקטיךט מער האט פחקןקײט
 .קײן פון , פוךכט מער מיט װיךדע מער פערנומען
 װאוניש דער ,געװאוםט גיט ךאן נאןד מען האט .קלאססען

 אײן ז_ײן זאל ער גיװען נור איז עלטערען אללע פון
 רב אגרויסער אויסוואקסען זאל ער תלמוךיםט גרויםער

 זאל ער אדער ,ט:_אנ7אכןאמעו־ אזוי אדער אגאון אדער
 בעטען איבעךהויפט ךיאעלטעריען אלמךן/פלעגען זײן

 זאל ער ?זפרישים מיט לעךנען^מרא נור ךעבען דעם
 .מאךע דיא זיין פלעגט אזוי ,תלמוד לעךנען ^ער וואס
 פלעגען זײא ווען סךרים דיא אין קי^דער ךיא גיײא

טי ^ספתא א פעך^דיגען ק  מיט אםװם מאכען מען פל
 נעטךאפען אמאל האט .נןען געבען וואס פאראד גרויס

 כטעט גילעךינט האבען ךאךטען װעלכער אחדר אין
 אײנער נור ,געמײנע.עלטעךען פון קץדער ארע^ע אלע
גרויםער א געווען איז פאטער זײן ארײכער ^עװען איז

פ ו ה ו ו



 האט תלמיד ךעם גיישעפטען, גרוי^ע מיט כןאפעטאליסט
 אוג כןלוגער גאנין א גיווען איז ןןו־ , געחפען:עקב מען
 .ער װארטע אײגער פײהיגקײטק^מיט גוטע זײער מיט
* אויםנאהממער.קינד אײן גיװען איז

 אײן געשיכטע/אין אזא פארגעקומען איז אײנמאל
 פעךענדיגען בעדארפט האבען כןינךער ךיא זמן״אז עגךע

 גיװאוסט האבען זײא אונ מפרישים אלע מיט אמסכתא
 ךער פון אנטווארטען אלע מיט פראגען אלע ווײניג אוים

 .קינךער ךיא זיןל האבען ,געצײכענט אויס זײער גמרא
 מאכען מען מוז מםכתא ךיא אויף אז בעישטימט זיןל־ בײא
אײן האבען זאל װעלכער , םױם ארטיגען אגדוים דמןר

• נאמען
 זײא האבען חדר פון געהענדיג ארויס אײנמאל

 וועמ װאס צװײטען ךעם מיט אײגער רײךען גענומען
 נעהנטער ישוין ךאן־ איז םױם^עס ךעם מיט ענדע ךיא זײן

 ךאןד ענךיגט מען קוךץ זײער איז צײט דיא ׳ װײטער וויא
 פאראד ךעם ישוין ךאןד דאךף מען אוג גמרא ךיא ישױן

 מוז אלזא , ךא ניט גאר נאן־ איז געלט _ק«ן אונ ,מאכען
 געבען זאל יעךערער אראסקלאךנןע מאכען אנהײבען מען

 פךעגען צו אנגעהײבען מען האט ,מע^ליככןײט _זײן וויפיעל
סױם אויפ׳ן געבען צוא ער דײנקט וויפיעל אײגעם בײא



ם ר כ ה
האט ־

Т

 אונ >ר
.ער טע

 איין >ין
ענךיגען
יװאוםט

ךער פון
לןינךער
מאכען

אײן ;ען

 זײא ען
с וועט 

 יהנטער
 ;טיד־אןל
 פאראד

מוז לזא т :

עבען1  ג
 ?ךעגען

םױם ׳ן

 גךאסען פיר געבען כןען .ער אז געאנטוואךטעט ער האט
 ךאס וועט אײדער געדולד האבען נאך ךאךף דאם נור

ך אז געאנטװאךטעט האט צווײטער דער ,בעקאמען ; 
 אײנער מיט גךאסען׳ צװײא װיא געבען ניט מער לןען

 הכל סןד געװאךען איז לײםטער גאנצען פון אז וואךטע
 זאגאר כןעןמען דאפאן װעלכע אײנציגע עס|קאפילזעטליכע

 ' אפלאן געבליבען איז ,מאכען גיט אויןז םױם *צפאנג לןין
 יעקב וױא מער אז .קינךער גאנצעיכןאמפאױע ךיא בײא
 ,ארײכער.קיגד איז .ער , סױם ךעם פאדעחעווען ניט כןען

 צוא שטיממע אײן מיט אלע אבגעחפען זיןז זײא האבען
 דוא אז אפלאן געבליבען איז או;ז בײא יעקב ,יענקל׳ן
קךעט ;סװם דעם מאכען העלפען .קעעט  אן נור זיןז עסוו

 / גראדע א עצה אײן געבען דיר װעלען מיר נאר , ךיר
 פיל לײזען.זײער אײןז־ בײא מען װעט אמאךק איז מאךגען

 מוטער ךײן וויא היטען אפ דוא זאלםט לןראם אין געלט
 דוא וועםט , אזײט אן רובל .עטליבע אװעלןלײגען װעט

 בךײנגען אונז װעפט דוא אונ נעמען צו דעך׳שטיל אין
 אלע מיט םױם ארטיגען א^חים זײער מאכען מיר וועלען

.געבען לןען װאם פײנקײט

 אגוטע זײער איז ךי.עצה יעקביל אפ זיך ח$ט י_א י_א
גילדען גענומען צוא אמאל שוין האב איף גור
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 טאג י״ענעם אלעבגיטאן האב איןז אונ מײנע.עלטערען פון
 אז גאנגען דער האט פאטער ךער אבער הײמלעןז זײער
 מיט גיווען מכבד מיר האט^ער געלט דיא איז מיר בײא
.הדסים זיםע זײער . .  דעם אויך הײ?ט נאןד געדײנק אץד .
 אין עקיבא ךבי תנא דער וויא האלט פאטער מײן ,טעם
 אז.ער נותן״ הוא יפה בעין ״נותן אז בתךא בבא גמרא ךער

 פאר ךענגאןז נור ,מעהרער וואס ער פעךגי^ט ךעךלאעט
 געהאט ניט מוךא _קײן איןז װאלט ,פאטעךס'^מיץ ךעם
 שרעק איבעךהויפט נור גיךידקירט ישוין זיך וואלט אץד
 געזאו־ט דאן מיר האט .ער ,זאןד אנךער איין פאר מין־ איןז

 וועלט דער אויף גיגעבען האט וואס.ער ריטער ךיא אז
 ריטער שרעקליכע ךיא געגען אנפא^ג ניט.קײן נאן־ זײגען
װעט וואס  װעט דאךטען (י.ענערװעלט אויף געבען מען
 אײזעךנע מיט אונ שקאװעדעס אײזערנע מיט געבען מען

 ;פחד אונ מוךא זײער איןז האב ךיטער יענע פאר ,ריטער
ט זיןדפאה איןזישטעל װארום מי אז ך א ד ה  הילצעךנע מ
 דיא מיט זײן װעט וויא טא ,ווײא פיל אזױא טוט ךיטער

 אײער ?ןךפיהלמן ניט איןז כןען אלזא ? ךיטער אײזעךגע
.פעךלאנג

 כןאנ^אױע נצע:גא ךיא געחפען אפ זיך האןען ךאן
א יעקב הער איהמ, צוא האט פאטער ךער ווען ךיטער ך



 יענע נור ׳ ריכטיג איז וועלט ךער אױף גיגעבען ךיר
 יע^עי יף1א געבען ךיר װעט מען אז ךיר זאגט וועלכע.ער

 זײן פון אויס נור ךאס טראכט ךיכטיג.ער, ניט איז וועלט
 . זאלםט יעקב אלזא ,צוא'שךעכןען אײן ךיר אום אײגעןכןאפ

 אײן דיר האבען מיר וואס ^ךפיהלען צוא געגרײט זײן דוא
♦ געאךךע^ט

 פון װעךטער אזעלבע הע־ט ךער האט יעקב וױא
 אונמיט נײבאלעבט געװארען פישוט ער איז כןאלעגען זײנע
א זאגט.ער ישטיממע הײמליכע איין  מײגע .יעצט / צואדי

 ?$ס אז רוהיג גאנץ זײן ישוין איהר חברים.קענט טהײערע
 אויף , געבען.כןען וואם פאךאד גרויס מיט אסױם זיין וועט

 האט .ער רוהען געלאזען ניט יעקל׳ן שוין האט מאךגען
 בעקוממען צוא וויא בליכןען גוטע מיט ישטוב אין גיקוקט

 . װען לײזעץ מיטען אין גראדע גיװען איז עם , מטבע ךיא
 מוטער ךיא גראךע האט געלײזט גוט גאנץ האט מען

 .אין בעהאלטען האט אונ רובל גענומען.עטליכע יענקל׳ס
 ליכטיגע זיינע מיט יעקב / אקיישען אונטער צימער איהר

 אװעק האט זיא װאו ןעמערקט גוט האט.עס אײגעלעןז
 פון צוריק געטראטען ארויס נװ־ האט זיא וויא / גילײגט
 אביסעל גענומען ארויס שטילערהײט .ער האט צימער
ךעבעצען ךיא צוא גיטךאגען אוועק זיןד האט ארנ ,געלט

__________________ ם ל נ ה



ה ר נ ה

 ךיא , מעןדאךף וױא אסױם מאכען זאל זיא איןךוךר
 האט זיא געװאוםט ניט זאן־ .קײן פון האט ךעבעצען
 .גיגעבען איהם דאס האבען זײנע.עלטעיען אז ^עמײנט

 אסיום געמאכט האט אונ מטבע ךיא גענומען האט זיא
 ךבי געריכטען,דער אלערלײא מיט אלעפײנכןײט מיט
 פעךבראכט פײן אזוי ךןל האבען תלמיךים ךיא מיט

 אלע האבען זײא , גרויסאךטיג זײער אװענד אגאנצען
• פעךגעניגען גרויס גיהאט

 אריבעךגעהן לעזער ליעבע מײנע מיר וועלען יעצט
 װאם ישטוב אין .עלטערען יעקב׳ס צוא װערען געוואר
 גערודער נצען:אגא דאףטען זעהען מיר זיןל, העךט דאךט

 איז %ם ווען געחאפטפארנאכט גראךע האטןיןז ךיאטו^ער
 ךיא זוכענדיג ױישעפט׳ אין .עטוואס רוהיגער געוואךען
 זיא אז פעךװאונךעךט ^עװאךען זיא איז װיא רובל עטליכע

 געמאכט תיכף האט זיא ,געלט ךיא געפונען ניט האט
 ךינםט דיא אונ מײךעלו ךינסט ךיא בײא אונטעןזובוננ אײן

 מיט געישחען האט זיא אונ געווײנט אונ געקלאגט האט
 אײן איז щ ,גענוטען ניט האט זיא אז ישטימע אײן

. נאכט דער מיטען אין ביז אלאךעס געפילךער

 זאהן זײער אונ טייהר ךיא זיןל עפענט אמאל מיט
רויטע ךיא מיט הײ?לעך אזויא ארײן געהט יעגק׳ל
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г , ךיא 
האט א

Т

• יגעןען
 אםיום

 ךבי ך
בךאכט

П אלע

 ערגעהן
װאס :

Т

 נרודער
 איז ןןם

 ךיא ינ
 זיא אז

ט  יפא;
 ךינםט

 מיט ;ןן
אײן ז

זאריז
רויטע

ד גוטען / זײנע בעקעלעןד ק ב  האט מוטער אונ פאטער א
 זײנען עלטערען ךיא ,ישטימע יעקב׳ס הערען נעלאןט זיןל

 רויטע יעקב׳ס אויף קוכןענךיג פערװא^דעךט געװאךען
אהאט 'שײנינקע,װעלבע ךיא ,צוךכןעלע  געבראלועט זי

 קינד מײן ךיר מיט גיװען ךאם איז װאם .שמחה פון
 אזויא בינםט דוא אז יעגקלען בײא פאטער ךער פרע^ט

 ענטפער קיגד? מיין הײמלץז אזויא אונד צװוארעמט
 אםױם אויף איהןחךר ביןגיװען איך פאטעךעל יעקב.

 .צהאממען ךב׳ן מיטען פערבראכט האבען מיר וועלכע
 אויפען זאכען גוטע כןינד מײן גיגעבען עפעס מען האט

א יענקלעף פאטער דער פרעגטוויךער סױם׳ אנ  מײן :
 , צופךיךענהײט מיט יעקי ענטפעךט פאטער, טהײעךער

 צווײעךלײא געךיכטען םאךטען אללע פון גיגעבען הײסט וויא
 ם׳איז ,צובײםונגען טהייעךע נאן־ מיט װײן מיט פלײשען

 געלט װעמעם .געבעןכןען וואס גרויסאךטיג; זײער גיװען
 בייא פאטער ךער װײטער פרעגט קינד מײן גיװען ךאס איז

 געלײגט צוזאממען קיגךער אללע זיןז האבען מיר י איהם
 מאל אײן מיט טראכטענדיג . געקויפט האבען מיר אונד
 אגעשרײא אויףאיהם גיט אונד פאטער ךער אחאפ זיןז גיט

 אונד רוכ׳ עטליכע ךי אהיסגענוממען האםט דוא , יעקב
 אנךעךס סױם פאראךנעם אז_א נימאכט מען האט ךעךפון

 רוער דא ניט איז חדר ך־ײן אין וואחם ,זײן ניט ךאם כןען
— 11 —
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פיהל אזויא געבען צוא ישטאנדע אים זײן זאל עס

• ט^על
 האט ,יענקל׳ן אונזער פאר בײנגןעל דעם גיב חײע

̂לײך איז עס אונ / מוטער דיא צוא פאטער ךער געזאגט  נ
 איז בײנקעל ךער אונ ,פךיכןאז ךער געװאךען ערפיהלט

 געלײ^ט זיןז האט יעקב אונ / אנגעגרײט געשטאנען שוין
 ךיא דעךלאעען גענומען האט פא^ער ךער , גדול בכבוד

 מיט געישריען האט אנדערע,יעקב דיא נאן־ אײנע טזוםגים
 קרע?טען ילעצטע ךיא מיט שטי$ע ציטעךענךע אײן

т ראטעווע פא^ערעל р) נעמען ניט מער ^וין װעל איןד, 
 וויםען ישױן װע?ט דוא אים ענטפעךט פאטער ךער אונ

 עלטערען׳ פון ןךיעה דיא אן אמאל נאןז גע^ען וויאצוא
 וואס אוג ,װעלט ךער אויף ניט מער אלעס איז דאס אונ

ר מיט זײן נאף רועט  װעט ךאךטען ? װעלט ;ענער אויף ך
 געדײ^ק , פײעךך;גע ךיטער אײזעךנע מיט ^.עבען מעןדיו־

 .אךאפלאזען נעמען שוין איהם וויל .ער אוג , כןי;ד מײן
?ט פלוץלו^ג  צוםגןאטעה אונזאגט קאפזךיא יעקב אויף הי

 איז געגעבען האסט דוא וועלכע ךיטער ךיא פא$ער הער
 נור , געגןיהלט גוט אונ גיזעהען איןז האב ךיא ,ךי?טיג
 אויף דאךטען װעט מען אז זאגסט דו« וואס ךיא אבער
גלויב דיא אין ,ךיכטיג ניט איז געבען אױף וועלט יעגער



פיהל ׳א

 האט ׳ ל׳ן
 איזןלײןז

 איז גקעל
ײגט1  געל

 ךיא *גגען
מיט דיען

 ^ןרע^ען
 ׳ נעמען &

 וויםען ־ין
 :לטערען,

װאס אונ
Т

וועט יטען

 פאטעה ם
 ;געבעןאיז

 נור ,זלט
 אויף ־טען
גלויב ײא

הכרפ

 דער אפ זץז רופט מעךטער ךיא הערענדיג .גיט איןז
א אז באלד װיא כןינד מײן הער יענקל׳ן צוא פאטער  ח

 װעל ,וועלט יענער אויף זיין װעט עס וואס ניט גלויבסט
 איהם האט .ער ,מזומנים ישוין אײנצאלען ךא ךיר איןז

 ׳ שטיק פ^צעהן נאןד לאנג^ט ךער אונ אוועכןגילײגט ווידער
 דעךצו אונ גיוךען מקבל גוואלד מיט זייא געבעף האט ער

פיעל'שמעךצען'. זײער געלי^ען

 האט װאס לעזער ליבע מײנע אײך בײא פרעג איןז
 יענעו־ אין גע^לויבט אויף װאלט גיארטאז;ןר יענקעלץ
 פאר- דאן־ שמיץ,װאלט.ער איבעךיגע צעהען וועלטיגע

שא;דע פיל'שמערצען װײלע דער ישפארט  אבער ,מיט'
 אמ^כיל אהײנטיגער אהכם ךין געװאלט זץז האט איהם

 חכמות זײנע פאר געהאט ער האט אט ,אציװעליזיךטער
.אויןז דעךצו שאװ־ע אונ פיל'שמעךצען זײער

 װעלכען פסוק ךעם פעךישטעהן ישוין מיו־ וועלען י.עצט
 יאהרען אמאלינע , גוט זײער אנגעהויבען דא האבען מיו־
 הימעלשער ךער אונ ^עךזיװייגען זיןד פלעגען איךען ווען

 / וועלט אויףךער אביסעל זײאבעישטראפען פאטערפלעגט
 ניט טער איז דאס קןראכטען זיןז בייא יעךערער זיןל פלעגט

 אויף דארטען ז_ײן נאןז װעט װאס אונ , וועלט ךער יף1א
זײנע אין לןלי;גען'שטעגךיג פלע^ט Щ , װעלט יעגער
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 ךער װעלכע װעךטער פלאמענדע היײליגע ךיא אױעךען
 ״ולפני ,]אגט ער װאם מהללאל בן עכןביא תנא הײליגער

 המלכים מלכי מלך לפני וחשבון דין לתן עתיד אתה מי
 געגרײט דוא ביםט וועמען פאר אונ ,היא״ ברוך הקדוש

 ריינע אלע פון לעבען גאנצען פון געבען אךעכענונג צוא
 ישטײט איהם בײא וואס רבש״ע דעם פאר / אויפפיהרונגען

 פעךגעפט ךער;ןוויגער בבודך״ כםא לפני שכהה אין ״כי
 Щ ׳ ?לאטעךען ציטערעןאונ .ער ?לי>ץט זאןז, ניט_קיין
 האט רבי זײן װאם זיגען זײן אין געהן ארויף איהם פלעגט

 ךיא כ״ח( ברכות)וף מםכת אין געלערענט אמאל איהם מיט
 װעו־ט דאו־טען װאס געישיכטע װאוװ־עךבארע שךעקליכע
 בן ױחנן ךבי תנא ^חיסען הײליגען דעם וועגען דעךצײלט

 װאןטען אונ .ע^ישולךיגען לעזער ךעם בעטען מיר к זפאי
 בעקאנט אונ ךײדען אנךערם פון .עטװאס וועלען מיר

 נאכהער זכאי בן ױחנן רבי גיװען איז .עם ווער מאכען
האבען מיר וועלכען געישפךעו דעם מיר.ענךיגען װעלען



 ד־ער לכע
 ״ולפני ׳’

 המלכים
 געגרײט

 כײנע ע‘
 ישטײט ;ם

^עתעםט
 щ ־ען׳

האט יבי
Т •

ךיא כ״ח( ־
 וועךט יען

 ױחנןיבן י
 װ^רטען
 בעקא^ט
 נאכהער

האןען •

ב. פרק

ױחנןבןזנאי. גדולתרבי
זפאי ?ן ןז;ן1י ר׳ פון ;רויםקײט ךיא

 רבי װער פערישטעהן מיר תלמיךיםנןענען זײגע פון
 ר׳ געווען איז תלמיךים זײנע פון אײנער ,געווען איז יוחגן

 אליעזר ר׳ בעװאוםטער ךער איז ךאם הורקנוס בן אליעזר
 אונזער אין ךאלע אגרויםע שפילט וועלכער.ער הגדול

 ױסף בן עקיבא ר׳ געװען איז תלמיד זיין ,תלמוד הײליגען
 פאמיליע ךיא פון צדק אגר געװען איז פאטער עקיבא׳ס ר׳
 ״אשריך געזאגט האט טרפון ר׳ תנא דער ׳ סי^ךא פון

 ביזט גליקליך מחלציך״ עקיבא ר׳ שיצא אבינו אברהם
א  איז עקיבא ר׳ וויא מע;ט'ש אזא אז אבינו אברהם ח

 צוישטעלען פאר זיןל לײכט איז ,גיךעךים דיינע פון ארוים
 אז.א אז у געײען איז עקיבא ר׳ ווער אבקו־יף מאכען אונ

 געזאגט איהם אויף האט טרפון ר׳ וויא מענטש וויפטיגער
.מײנונג ?.חיסאךטיגען אזא

 .ער איז תוךה לעךנען צו אעעהויבען האט ווען.ער
 זײן ׳נאןז גיװען שוין איז .עס (פעךציג;אהר געווען אלט

װעלכע אטאכטער גביךס גרויסען ךעם מיט הײראטען



שמע גערופען איהם האט מען  הײראטען זײן §אר ,נלבאי
א געווען ;ןר איז  ישוױגער- ךער ,מע^ןיש אײנפאכער נץ:אג

 אז הײךאטען זײן פאר געװאוסט ניט האט זײגער פאטער
 כבי מיט טאל^ער יזיין בײא פעןבינדו;ג זײן וועט עס

 געווען װאלט?נר וויסען װאלט ווען.ער װאחם . עקיבא
א שטערער אגרויםער ך  אז נאקהער ,פאךטי אין

 .ער אז פעךבאטען איהם .ער האט װאוסט ךער זיןל־ האט
 אונ עוויג אויף האבען דןנאה _קײן גוטעס דין פון טאהר
 אװעק איז עקיבא ר׳ פעחאן הײליגער ךער אוג , אימער

 ץװא;צינ אונ פיער געלעךי;ט האט לעךנען,..ער געגאגגען
 ?וואנציג אונ פיער געבראכט זיןז־ מיט האט אונ.ער ׳יאהר

 זײנער פאטער ישוױגער ךער אז אונ , תלמיךים טויזענד
 ^רוים אזוי איז זוהן שוויגער זײן וויא זעהען דער האט

 אונ עךוואךבען זיןז האט .ער װאס צוא אונ ,געװאךען
 גלײף איז.ער / בעקומען האט נאמען.ער אײן פאר וואס

 געבעטען האט אונ ,ם;הךוין ךיא צוא געלאפען אװעק
 פעךבאטען זײן נד־ר זיין נעמען אךאפ איהם זאל מען

.פעךבאטען איהם האט ער װעלכען

 גענומען אראפ באלד םנהח־־ין ךיא איהם האבען דאן
 פיל זײער מיט בעשאנכןען איהם האט ער אונ נךר זיין

איהת האט.ער זײן.קאפיטאל פון אהעלפט אוג פראזענטען



 ;ײראטען
 ^וויגער־

 אז אטען
כבי £יט
געיןען נר

ד ןא
ר4 אז ו

אונ *װיג
אוך׳נק *יז

 צװא^ציג
 צװאנציג ,

 זײמנר ;רי
̂רױם «וי  ן

 אונ ךבען
 גלײןז יער

 געבעטען
ןעךבאטען

ײ אין גיזךא ךיא ברײנגט אזויא / געגעבען אויף װ  עךטער צ
 כתובות גמךא ךער אין אונ о עמײ נ׳ )י־ף נדרים מסכת אין
דיא דארט ברײנגט יבמות גמרא אין אונ ,א׳( עמײ ם׳׳ג )יץ* т ; י • ; т  т ; ״ ; ; т • •

 איהם צוא האט הרכינס בן דוסא ר׳ תנא ךער אז .גמךא
 העולם מסוף הולך ששמך עקיבא רבי ״אשריך ,געזאגט

ט ^לילןליף סופו״ ועד  נאמען דײן װארום עקיבא ר׳ דוא ןין
 .וועלט בךעג אנךער ךער ביז וועלט ןרעג אײן פון גײט
 געבראכט וועךט א׳( עקיי נ׳נ ״עירובין).־ף ;מרא דער אין

 רבי יזה אולם שלי כפתחו ראשונים של ״לבן ל־שון דעם מיט
 דיא פון געפיהל ךער אז הײ?ט דאס ,ױסף״ בן עקיבא

 עפענונג דער וויא אנןפען געווען איז מקטישען על^טע
 ךיא מיט גןעךישטאנד דער ״ צימער טןעסטען ךעם פון

 הקדוישה תוךה ד־ער אין .יךיעות ךי מיט וויסקשא?*טען
 דערצוא ,עקיבא ר׳ דאס איז ווער ^רויס זײער געװען איז
 זיל האט ערזצךכןה, פון אגבאי א?ןנהל געװען .ער איז

 גיווען איז .עס ליידענךע,וועמען אלע וועגען אץטערעסיךט
ער שלעלט  נעמען אונ ענטפערק אלעמען לטיצען ?לקט.
 ךיא וויא ,פאלאזעױע ^לעלטע יעךעךע;ס אין א^ןךיײל

ט .גמו־א ע ײ ר .פךק ערישטען דעם אין קדושין אין ן

 דעם,עױן וועגען ךײדען אין יעצט האל^ען מיר ווען
װארט אוויפטיגען שרײבען.זײער דא װעלעןמיר צדכןה פון



 לעזען׳ «האבען װעלעןפעךגעגיגען לעזער אלע וועלכער
 געפיהרט אײן איז ישטאט יעדער אין אז בעװאוסט איז דאס

ת אײניגע ה ע  בײישפיל צום ,צדקות פעךישידענע אויף ו
ס זעדזען מיר  זייער חולים מישמךת אחברה ךא איז אז;ן

 װעלכע אופראוולעניע אגלאוונע אוג אןצעםטווא א^רױםע
 אךעמע פאר מיטלען הײל זוכען צוא נור איז ציעל איהר

 מיטלען אנדערע נאןד מיט אדער ךעצעפטען מיט נןראנכןע
 הבךה אנאנדער נאןז ךא איז .עס .נײטיג איז זײא וואם

 הברה אוויכטיגע אויך נופלים סומןד זיןל־ רופט זיא וועלכע
 געפאלענע העלפען צו נור איז ציל איהר אנײטיגע׳ זימןר
 מעטד זײער פון געפאלען זיינען דיא װעלכע בתים בעלי
 אין פאלען מעהר ניט זאלען זייא אום העלפען צוא זײא

!ארע&כןייט
 מוישב איהר מען רופט אהפךה פאךאן דא איז ווידער

 וועלכע לײט אלטע שטיצען צו נור איז ציעל איהר זכןנים,
 זייא טען נעמט ,טאהן צו אהין װאו ניט זיןד האבען זײא
 איז אויך .פאךעךט זײא װאס אלעס זײא גיט מען אונ צוא
 איז ציעל איהר אוויכטיגע, זײער כלה הבנסת אךובךה דא
 מעגליך איזניט זייא וועלכע כלות אךעמע צואהעלפען נרר

.שליםען פארטײא בײא.זייער פיהךען צו אױס
 щ אז זײן װאלט וויא בעטײאבטען טיר וועלען יעצט

ה אין חסד אגמילות לײען אךעמאן אײן געקוטען וואלט חבי



ם ר כ ה

 .ער אז אבער געבען געוויס איהם מען וועט נופלים םומף
 מען וועט תלים משמךת חבךה אין לײען קומען וועט
 איז ךוברה ךיא וואחם ,ענטפערען ניט געווים איהם

 אז פארקערט איז וויא .געװאךען גיישטעלט ניט ךערויף
 אין אךעצעפט מאכען קומען זאל אקרא^ער אײנער

 ניט געווים אויןל־ אים מען וועט נופלים סומןז פון לןאמיטעט
 ךערויף׳ געגרינךעט ניט איז חבךה ךיא ווײל ענטפערען

 מוישב אין בעטען קומען זאל כלה ארעמע א ווען אךער
ט מען װעט זקנים סני רגעווי  מושב ווײל עגטפערען, אי
 אבער , לײט אלטע פיר ניט מער געגךינדעט איז זקנים

 , חברות אין ניט מער אללעס ךאסאיז ,פירכלות ניט
 בערופענער דער מיליאנער ךעם ךאטישילדען בײא אבער

 אלגעמײנער אײן גענךינךעט איז איהם בײא וועלט ךער פון
 אונ קראנלןע אלעמען מען^נטפעךט וועלכע לןאנטאר
ת אךעמע אונ לײט אלטע אונ אךעמע א  אוג:תומים׳ כ

 ךארטען ,אלעמען שטיצט ומען װאךטע אײגער מיט
 אויף איז אז.ער באלד וויא (^נטזאגט ניט ווערט.קייגער

 אמאל .ןןנטפערען דאך.יעךערען מען מח , געגרײט אלעם
 ראטישילךען בײא געקומען איז אײנער אז געטראפען האט

 דער איהם פרעגט הילפע בעטען לןאנטאר אלגעמײגעם אין
 .ער ?גנטפעךט ,איהר דאךפט וואס _קאנטאר פון לןאססער

פעךװאונדעךט איז _קאםסער דער ( ווילט איהר װאס איהם



מ   ר כ ה

מןז איהפ פךעגט .ער אז ,וועךטער ךיא הערעױ־יג געוואךען
קומנ איהם ארעמאן״ענטפעךט דער אונ ;איהר דאךפט וואס
ארעג בײזערען זיןל .קאםסער דער נעמט ׳ רוילט איהר וואס
זאגאו ךעםארעמען אויף אגעישרייא גיט אונ ,צארען ?דױס מיט
גיפעו װאס דאף אײןז פרעג איןז ישטימע, לארעמענרע אײן מיט

י זײא וואס ,צײלען ךער ךאןז מיר איהר דארפט ,איהר ךאךפט
אפהן איך װאס מיר איהר זאגט ענךע צום אונ ךאךפט איהר
 אךעמאן ךער איהם .ענטפערט .ניט גאר וויל אי־ ,וויל

איהם איך מײן׳ אין־ װאם ניט פערישטעהט איהר ;ענלשולךיגט
אלענ ווילט איהר װאם ,זײן איןז זאל איהר ווילט װאם אזוי, מײן

פארי מעגט ארעמעכלות פאר דא גיט מען יב1א ,איןל ךאסןבין
; אונ אלטעמײדלאןל׳ האבדרײא געבעןװײלאיך מיר איהר

וועלכ קראנכןע צווײ איןל האב קראנכןע פאר גיט מען אויב אונ
אויףו איין האבאיף אלטע פאר גיט איהר אויב אונ ,קינדיער
ז גײן אין אטפראװענען איהר ךארף מען װעלכע ווײב אלטע

כןאנט אךעמאן אײן ^לאט אזוי וױלט איהר אונאױב ,באגאךעלנע
\ שוין .קען ^רעםערער _קײן װאם ארעמאן גרויםער אײן אין־ בין
> בגי איהם בײא פאלט .עם װאס ךעם פאר אויב אונ ;זײן ניט

ת פיר געפאלען מיר בייא זײנען אבהמה המו דארפ זיןל רו?ט , ן
ךאןפ דעם מאכט איהר וויא , איהם צוא .קאססער ךער אפ

 / אײן־ פאר נור נטאר:גאנצער_קא רער איזדאןל רעכענונג׳
לענײ״ ,עם אלײו װיךט בײן א;?ךעגען איןד מוז זאןד אזא אויף
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 װעט איהר ׳ טעג עטליכע געדולד עטװאם זײן מוז
 ךער איהם ענטפעךט . ארום טעג זעקס אין קוממען
 ווארטען ניט טאהר איןז ווארום ,זיין גיט כןען דאם אךעמאן

 זייעי ז״נען קינךער מײנע ווארום שטונדע איין זאגאר
 ראטעװען'שטאךבען ניט שוין זײא זאל מען ווען גיפעךליכע

 ניט מען טאר מיר פרײנד׳ מײן זעט ,אװעק הלילה זייא
.אפהאלטען

 בײא ׳ רבש״ע מיט׳ן אונ אונז מיט איז זעלבע ךיא
 .ער.ענטפעךט אלעס, פון נןאנטאר אלגעמײנר אײן איז איהם

 ךאקטאר איזא?דויסער עולם ךבונוישל ךער ,אלעמען
 ,לײט אלטע פאר אײן.קאנטאר אונ קראנכןע אלע פאר
 ארעמע פאר אוג כלות ארעמע פאר נןאנטאר אײן אונ

 װאו־טע איינער מיט ,צוהעלפען זײא ךאךף מען װעלכע
 צוא’ מיר קומען געגדינדעט, זײן.קאנטאר איז אלעם אויף
 אין איהם בײא בעטען יקזךאל ?לל נצער;גא ךער גײן

 זיןד נעמט ווען.עם סליחות .עךלטע ךיא צוא כןאנטאר
 עולם של ךבונו ;טהײלען צום _קא;טאר זײן עפענען 'שוין
ז גיב ט ״ ךאךפען מיר א̂ו ע;  וואס רבש׳ע דער או;ז פי

 ווילסט דוא װאס איהם מיר ענטפערען ,איהר ךאו־פט
.ךא אונז בײא אלעס איז מיר;ןס ךאךפען

 דעני ״רחטנא װערטער ךיא אין פישט ךער איז ךאס
אונז דו מעגסט ענינא ארעמע דואעגטפעךסט אויב לענײ״



 דא, ניט איז אונז פאר ארעמע גרעסעךע כןיין וואחם ענטפעךען
 צובראכעגע ענטפערסט אויבדו לבא״ לתבירי דעני ״רחמנא

 זײנען מיר װארום ,אויך אונז .ענטפער ענינא העךצער
 רחםעלן״ רחמנא הוס ״רחמנא ,העךצער צובראכענע זײער

 _קאנטאר דײן איז ךאךפען מיר װאס אלעם אויף ךען
 ,או;ז צוא לעבענדיגער דער זאקט / געװארען געישטעלט

 / זײז געדולד עטװאס נא־ דאךף _עס אווײלע אויף וואךט
 אומער מיט ךען ,זײן ניט כןען דאם ,גײן מיר ע;טפערען

 . װאךטען גיט כןענען מיר ,געפעךליןז זײער איז תורה
• גיןל קריב״.זײער ובזמן בעגלא ״השתא נור

 דעךמאנט דא האבען מיר וויא םאךט.קאנטאר אזא
 עקיבא ר׳ בײא געװען איז אזויא ךאטשילדען בײא פריער

 .איהם ארום דא ךײךען מיר וועלכין װעגען תנא, הײליגען ךעם
 גמרא ךיא ברײנגט פרק אכטען ךעם שמחות מסכת אין
 איז שמעון ר׳ צדיק גרויסער דער זוהן זײן װען אז

 מכןבל יסוךים דיא ער האט לעבען ז_ײן פאר געישטאךבען
 האט .ער אונ צופךיךענהײט גרויס מיט באהבה געווען

 איז זײןזוהן װעךענד דאמיט זיך טךײסט אז^ר געזאגט
 געװען איז זוהן זײן ווען .הבא עולם צוא בעישטימט

 איז אונ בעט אגיפעךליכע אויף געלעגען אונ קראנק
עקיבא ױ׳ האט פאלאזעניע אישלעכטע זייער אין געלעגען



אונ לעײען פון ציימ זײן נעװען מבטל ניט מאל כןייץ

א ברײנגט עירובין מסכת אין  ער ווען אז ,גמךא ך
 פלעגט רוימער דיא בײא תפיםה אין געםנךען געווען איז
 וואסםען זיןז ׳ ידים נטילת אן ,עםען ניט מאל _קײן ער

 בעכןער וועט ;ןר אז געזאגט האט ער / עסען דעם פאר
 אויף טךעטען אריבער ניט אונ הונגער פאר שטאךבען

 זײנען ךאס ,חכמים דיא זײנע הבךים דיא פון ךײד ךיא
 פערבאטען האבעןשטאךק זײא װעלכע הכמים הײליגע ךיא
א אונ העלדעסקײט גרעםטע ךיא .ידים נטילת אויף  ך

 אין איהם פון נעזעהען ארוים מען האט ^יוךה זעלטענע
 , גיענקוויזעטיךט איהם האבען ךעמער ךיא ווען צײט ךער
 אײזערנע מיט געךיסען נןערפער הײלינען זײן מען דיאט

.אחד״ ה׳ אלקינו ״ה׳ געישױען האט.ער דאן כןאממען

 קלוגער זעלטענער דער געווען .ער איז ךערצוא
 ז_ײן אין האט .ער .זאכען װעל?£ליכע אלע אין מענטיש
 דזכמים גרעסטע ךיא מיט געישפוטיךט טאל וויפיהל לעבען

 אײנער מיט .געקומען בײא זײא מאל אלע האט _ער אונ
 פערשטעהן צו-א לײכט איז פאקטען אלע ךיא פון װאר־טע

 אוויכטיגער מאן געט־יכער װאייער אײן געווען אױ ער אז
אתלמיד געווען איז אונ.ער .הייסט וױכטיג װאס פעחאן



 װיא תלטיד וויפטיגען הרקנום.פוןאזא בן אליעזר ,ר בײא
 ךבי ךער’ װער פארישטעלען לײ?ט זיף מען עקיבאנןען ר•

 איז אליעזר ר׳ וויכטיג וויא אונ הײליג וויא ,געװען איז
 צוא אונ בעשרײבען צוא מע^ליןז ניט גאר איז געװען
 קלײנע אונזערע טיט מאגליף ניט איז אבעגריף האבען

 צו איהם קטאנד אין ניט נאר זײגען מיר ,פערישטא^דען
.פעךישטײן

 פךעגען אײןד איןל װעל לעזער ליעבע מײנע :ע?ט
 ױחנן ר׳ געווען איז װער פערישטעהן צוא מעגליןז איז צוא

 אליעזר ר׳ פון רבי דער געווען איז ער וועלכער זכאי בן
 טראכטעגדיג פלאטערין אונ ציטעךען אונז נעמט .עם ;הגדול
 ,פעחאהן ?דױסארטיגען הײליגען 'שרעקליכען ךעם װעגען

 גאנצען זײן אונ קרעפטען זײנע געלײ^ט אװעק האט ער
 עקסעם־ זאל זיא אז תוךה הײליגער ךער אויף נור לעבען
 צײט דער איהן איממער. אונ עוויג אויף אידען בײא טירען

 זאל ער ערלויבט איהם האט .קײזער רוימי׳שער דער ווען
 , ביטטע זיין ערפיהלען װעט.ער בעטען עפעס איהם בײא
 כןײן אונ גאלד כןײן פערלאנגט ניט ױהנן ,ר דאן האט

 ךיא נור ,צובע^ךעטען שטעלע הויכע _קײן אונ זילבער
 אז.ערזאלאיהםבעשיינכןען געבעטען האט.ער גיפעליקײט

ךיא מיט חכמים הײליגע איהו־ע מיט שנה ישטאט ךיא



 תלמידי ךיא װען אז געװאוםט האט ווײל;נר ,תלמיךים
 ךאן װעט אידען בײא זיין װעלען תוךה דיא מיט חכמים

 זײער האט ער ,נאציאן איךעישע גאנצע ךיא עקםעםטיךען
 צײלט דער װעךט וויא געטאן, אויף זאכען גרויסע פיהל

 אללעם . תלמוד ה״ליגען אומער אין ערטער פילע אין
 ךער מיט אפישײךען געדאךפט זי־ האט ער ווען ענךע

 היממעלישען צום רײזע אײביגע דיא אין געהן אונ וועלט
 ׳ געקלא^ט אונ געװײנט פיהל זײער ער האט ; פאטער

 .ער האט ישטימע ציטעךענךע יאמעךליכע אײן מיט אונ
 האבען זײא ווען תלמיךים הײליגע זײנע צוא געענטפעךט

 הײסע אזעלכע מיט ,.ער ווײנט וואם פאר ,געפךעגט איהם
 ׳ װאךטען ךיא מיט געזאגט זײא האט.ער טךערען זוךיגע

 בשר מלך אײן פאר ריכט צום פיך־ען מיר וואלט מען ווען
 מען דאךף וויא טא ,האבען מוךא אזויא אין־ װאלט ודם
 מלכי מלך ךעם פאר מיר פיןט מען אז האבען מוךא שױן

 שוין מען דאךף וויפיעל ,הוא ברוך הקדוש הטלכים
 דאךף מען אז כןלאגען אונ ןױיגען פלאטערען אונ ציטערען
.וחשבון ךין אײן געבען אפ עוויגען ךעם פאר דאןטען

 ךערמאנען פלעגט איד א רוען פאךצײטיגע;אהרען
 הײליגער אזא אז ,געישיכטע מוראליישע ךיא'שךעקליכע

האט .ער וועלכער ױהנן ר׳ וויא פעחאהן וויכטיגער



דעם פאר נוטצען גרויסע לעבען זײן מיט פעךשאפט
געישראקען אזו־י זיןז щ האט גאן־ ךער ,ױדע^הום גא;צען

נור ,וחישבון ךין אפגעבען ךעם פאר װעלט יעגער פאר
 שךעקען זיןז מענט׳ש אײנפאכער קלײגער איןז ךאךף װיא

ךער װען איז , והנורא הגדול הדין ױם ךעם פאר
 איד ךער אז זעהען ךער פלעגט ישאפפער אלמע?טיגער

 ער פלעגט וועלט יענער פאר פיהל זײער זיך #רענןט
 לײךער אבער .שטךאפען װײניגער װעלט ךער אױף איהם
 מיט אוועלט געװארען איז , צײטען יעץטיגע בײא

 װעלכע אויפגעקלעךטע מיט נןהילעזאפען מיט קלוגינקע
 שטךאפען װאו דא ניט גאר איז וועלט יענער אז זאגען זייא
 אלמעכטיגער ךער וואס איהר״ ווײםט ,ךא?.ען1ש? װען

 נלויבט װעלט אין.יענער אז באלד װיא קץדעךלאןז זאגט
 איהר ,װאךטען מיר איהר דאךפט װאס טא / ניט איהר

 ,אײנצאלען אײףךא װעל איןז ניט, זא וויא ךאןז)א נלויבט
 פיל זייער מים שװעךער אונ שװערער אונז װעךט ךערויף
 האבען מיר װעלכע אונישמעךצען כןרא^הײטען , טה:ארמו

 צוא מאךנע איז עס .געװאו^ט ניט מאל _קיין זעלכעס
 מאנעןנײע צוא וויא אלס מער זיןז נקליגעץ מיר וואס זעהען

 ךעם ךעפארמיךען צוא פלענער גײע מיט אךךענו^ג
 נעמען צוא אךאפ אונ פאתרינגערען צוא זיך ױךע^הום

רעפאךמיו־ט תוךה,אזוי הײליגע אונזער פון לאסטען אללע ךיא



פען־ישײדענע מיט פאטער הימעלישען ךעם פון אוגז מען ךעם פאר
פעךישײךענע מיט אונגל;קען פערשײדעגע מיט צרות געשךאכןען

 אנדערע מיט נעמען אנדערע מיט גאר קרא^ןהײטען
װעלכעמעןהאטפון זורנאלען נײע יאהר אלע ,צװעטען

טן  נור ,#
#ךעכןען יןל

וואס מקױם אונז אויף וו־עךט .עם ׳ געװאוםט מאל _קײן זייא ךער ווען
וויא לו״ מודדין מודד שאדם ״במדה זאנט גטדא ךיא איד ךער ז

ךער זיןז פיךט אזויא עוויגען ךעם מיט זיןז פירט אמענטיש ער פלעגט и*•־ ג •* •
פםוק ךער ריכטיג איז יעטצט . איהם מיט עוויגער לײךעו* ;ער

קלוגינקע מירזײנען וױיל הרעה״ ורבהה נשארנו ״ערומים מיט עלט
 וועלט כןינפטיגע ךיא אין ניט גלויבען מיר אונ געװארען

ניט זאלען מיר אום מזומנים אוין אונז ךא מען צאלט
 וועלכע ןע

'^טךאפען:
שפעטער װאס ווײס ווער / ישפעטער אףיף װאךטען ךאךפען מע^טיגער

כןענען זײא , קלרגיגכןע אזעלכע אויף אקיש^א ? זײן וועט גלויבט 'ט
.מאכען ארויס גאר וועלט אויף.יעגער דאךט זיך איחו־ ,ען

,*ײנצאלען
פיל זײער 1

—-■н-аашеШЭД»»’ ־— האבען ױר
צוא *ךנע

- שאבעןנײע
• ךעם ־רען

נעמען ־וא
יפאךמירט



פ ר כ ה

 אינטערעסירט:עךער װעלכע עךקלערונג פיינע אײן
 לעבען צוא וױא איךען יעדער איבערהויפט אונ מענמשען

 ציעל דעם צו קומען כןענען זאל מען אז װעלט ךער אױף
.ךאלף אאיד וועלכער

 גרויםע פעךצײטיגע דיא בײא אלןלער דא איז עס
 וועג ךיכטיגע ךיא איז וויא הבא, עו־לם וועגען פילא^אפען

 צוא ׳ הבא עולם צוא קומען צו צו וויא מיטלען דיא ^ונ
 גרויםע טהײל אײן ךא איז (װעלט לןיגפטיגע אײביגע ךיא

 ,דורףנןענטניסע אז זאגען װעלכע מענטישען אױפגקלערטע
 זאל מען ווען וויסענישאפט אונ הכמות דורןז בילחנג דוךך

 גרויםע אין פעךגײםטעךט אונ פערטראכט זײן שטענךיג
 מאטךיאליישען װעגען אונ ,געטליכקײט אין בילדוננ
 צוא קומען מען דאן.קען ׳ קוקען ניט גאר מען זאל לעבען

 הויכע ךיא צוא ערװעךבען זיןד אונ גליק גחיסען ךעם
.הבא עולם פון קטופפע

 אגרויםע פעךצײטען געװען איז עם וױא אזויא
נאמעל ךעם מיט גערופען זיך ד-אבען זײא לןאמפאױע
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 ןיו־ט;עדער
 לעבען צוא

ציעל דעם

 גוזיםע :ע
 וועג :טיגע
 צוא ,־בא
גרויםע זײל

 נןע^זניסע,
 מען.זאל ען

 גרויסע אין
 ׳ןךנאלישען

 צוא קומען
הויכע ־יא

 אגףיסע
נאמעל ןם

ם ר ה ה

 / וועלט דער פון א?געזא^דעךט געװען זײנען זײא אםים
 פון אפגעזאנדעןט וךאלךער דיא אין גילעגען זיינען זייא
 האבען גיישעפט כןײן געזעלשאפט, נט'שליכער;מע ךער
 אונ פעךױיסטערט, געװען נור זײגען זײא ,געמאכט זײא

 ךיא געטליבכןײט; אין אונ חכמות גרויםע אין פערקלעךט
 זייא בײא האט פערגעניגען אלע איהךע מיט װעלט גאנצע

 גליקליך זיןז מקט־שעןנןענען אזעלבע , געהאט וועךד כןײן
 קיגפטיגע אײביגע ךיא אויף פעחאךגען זיןז אונ מאכען
 אךער ^אמעךצעסקע מע^׳שען גיישעפט אבער / וועלט

 פעךנומען זײנען דיא װעלכע אךןעטער םאךטען אלעךלײא
 לעבען מאטןעאליישען ררעגען ,גיישעפט װעגען 'שטענךיג

 מיט פרוי זײן פאר פאמיליע זײן פאר נוטצען ברײנגען צוא
 עךלויבט מענשען קלאססען אלע דיא ,קינךעךלאןז־ זײנע
 אין דײנקען צוא אונ קלערען צוא ניט צײט ךיא זײא

 כןלאםםען אזעלכע פאר וױםקשא?טען, אין אונ חכמות
 מיטעל _קײן גיטא איז עס ךאס זײא אוךטהײלען מענטשען

 כןינפטיגע ךיא צוא קומען נןענען זאלען זײא װיא עצה כןײן
.הבא עולם דאס ח?ט מען װעלכע וועלט

 האבען זײא וועלכע חז״ל ךיאהײליגע אומערעסכמים
 וויא בילדונג אלערלײא / חכמות אלע ,געװאוסט אלעס

אונ תלמוד דעם װערק הײליגע דיערע אין געפינען מיר
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 דארטען ,געגךינדעט האבען זײא וועלכע מדךשים ךיא
 בעהאלטען געווען ניט זײא פאר איז זאך נןײן אז מיר זעהען

 ריידען װײטער אי״ה װעלען מיר וויא ׳ פעךבאךגען אונ
ז עפענען זײא ..עױן דעם וןעגען  פיהרען אונ אויגען ךיא א̂ו

א אויף אונז  זאלען מיר אז װעג׳ גראךע אונ ליבטיגע ך
 ערקלערען פעךשטאנד ארײנעם מיט אונ ,בלאנזענען ניט
 ,פאלגען אונ העו־ען ניט זאלעןכןײגעם מיר וויא אוגז ךיא

 אונז לייכט זיא וועלכע תורה הײליגע אונזער גיט מער
 מען רופט פאר דער אונ ,פינצטעךנעס גרעסטע דיא אין

 זאגט הכם הײליגער ךער וויא נר נאמען ךעם מיט איהר
.אור״ ותורה מצוה נר .בי

 אנדעךיש גאגץ אבער אונז זאגט תוךה הײליגע אונזער
 טיר אז אונז זיא ערקלערט פאק^ען ליכטיגע מיט אוג

 קוממען צו אלע מיר.כןענען ,^ךעכןען ניט גאר זי־ זאלען
 ׳ לעבען אומער נאן־ , גליק אײבייגען צום הבא עולם צוא

 ניט גאר איז ער װעלכער מענטיש פךאסטער ךער זאגאר
 .קײנע ניט גאר זוכט פאר וואס ךער ; געבילךעט

 צום קוממען אונ עררײכען אויןד ער כןען וויםענשאפט
 דײנקען אוג קלערען ניט גאר דאךף מען / גליק עוייגען

 האבען ניט מער ךארף מען ,איבעריגס טראכטען צוא אונ
גלויבען ךעליױאן הײליגען ךעם פון אמונה פון פובק ךעם



וזכרט

 געטרייא ךינען אונ תורה ךער אין עולם, ישל ךבונו ךעם אין
 ״הוה זאגען חכמים ךיא וויא ,לעבען זאל ךעם.קײזער

 בעטען דאךףשטענךיג מען ,מלכו־ת״ של בשלומה מתפלל
 פיר וועלט גא^צער ךער ־שאפפער אונ אלמעכטיגען ךעם
 ךיא טהאן מען דאךף דאצוא ,יר״ה כןײזער פון געזונד ךיא

 וךצפילין צב״ש ; תורה הײליגער ךער אין װאם״שטײט מצות
ת, סוכה מזוזה ציצית  דעם מיט אײנער טטעסטהאן שן

 ווען ,חםד אגמילות מיט אנדערען דעם צווײטען^שטיצען
 גז:או גיט גמרא הײליגע ךיא וויא ,נעטהיג יענעם איז עס
 העכער יקטעהט חסד גמילות אז ,עו־כןלעהרען צו גוט
אונ לענײם סײא איז חסד גמילות װײל ,צדקה פאר - :т т ־:־ - • • : ־ ו •
 אמאל .כןען כןאפעטאליסט גרעםטען ךעם , לעישירים סײא

 װעלען מיר ] חסד גמילות א לייען דאךף אז.ער טרעפען
 ׳ מעהר דערײן װעגען רעדען ארט אצווײטען אין אי״ה

 אויף ,גוטעם טהאן נור דאךף מען ווארטען קוךצע אין
 זײן ישוין מען .כןען מאן אךענטליכער אײן זײן װעלט ךער

 הײםט דאס ^ליק עוויגען דעם צוא קומען צו אונ גליקליך
.הבא עו־לפ

Т ־־ Т

־ ־  II
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װעלכ׳

עןן ין
.הבא עולם האג־ק איךק אללע

שטחו אלע וועלכע פאקט אײן געבען יעצט װעלען מיו־

געטר: יעךער ,ױכטיג איז דאס אז ^זטימען אײן אונז וועלען
т *.י ; 

מענ^שליכעןגעפיהלךער אײן מיט איז ער ווערקד מעניש

נמ־של ,ךיכטיג זײנען זײא אז װעךטער אומערע ?עךישטעהן וועט
т  : •

פאטע • עךקלערען ךא װעלען מיר װיא

ד« ער
Т

ווען אז װעלט גרויסער דער אין א?ט זעהען מיר
אלעח ךערלעבען זןיא אז עלטערען העלפט ליבער'שא?פער ךער

ן טיט נ־ןיגד בײא.זײער אשמחה מאכען צוא זוכה זײנען זײא אונ
מעשין אונ פאטער בײא װאוניש גךעסטער ךער איז ךאס וועלנעם
טד׳א? פאר פרי.ער טעג עטליכע מיט אז אמאךע איז ,מוטער

ז אויף ךיא אײן שטימט טען װעלכען טאג גליקליפען ךעם
ג דעם גאנצען אין לאחנגס_קארטען ארויס מען קט:שי האכצײט

כןאךט אז פעןװאנךעטע אונ בעקאנטע בעט מען אונ ישטאט
א צו-א

Т ׳ צײט גליקליכע ךיא אין אטהײל נעמען קומען זאלען אלע
ג׳ ךיא א אין װעךט געוואהנליןז ,עלטערען פוןדיא ?ךייד גרויסע ך
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 איןז פרעג .געניסען צום געסט ךיא פאר געגרײט צוא
 אײן אין אז ,ווען דאס טךעפט צוא לעזער ליבע מײנע

 געסט הו;ךעךטער צוזאמען קומען וועלבע.עס אווענד
 אבו?עט צוע־ײטען ניט מער מען װעט , טױזענדער אךער

 ? מע^טישען פי^ף פאר נו?£צען ניט מעהר וועלכער.עםכןען
 בעל נאךעשער אזא געפינען זיך זאל עם אז זיין ךאם כןען

 ניט מאל _קײן האט ךאס ,זײן ניט כןען דאם ? שטחה
.טרעפען ניט וועט אונ.עס געטךאפען

 פעןישטעהןךעם איהר וועט לעזער ליבע מײנע ;עצט
 דער איז עולם ישל ךבונו מײנען,דער מיר װעלכען נמשל

 וועלכע וועלט גרויסער דער פון מחותן ךער אוג פאטער
שען, םאךטען אלעךלײא / בעשאפען אלעס האט ?גר ט ק  מ

 ׳ געװיקםע סאךטען אלעללײא ׳ ברואים סארטען אלעךלײא
 רבו ״מה .זאגען מיר וויא גךעסטע.קינסטלעככןײט ךיא טיט

 ךיא זײנען גרוים וויא , עשית״ בחכמה כלם ה׳ טעשיך
 זיןל געפינען עס וועלכע לעבע;ךיגען ךעם פון טהאטען

 אין לאדו^ס_קאךטען געישץןט האט ער ,װעלט ךער אויף
 ךיאעלפטע ;בע'שאפו;ג וועלט ךער צוא געוױסעןטאג ךעם

שען עלסטען דעם צוא געישיכןט .ער האט כןאךטע  מע^
 פון גאםט עךפטער ךער ^עווען איז הראישון.ער אדם צוא
ען נאכהער ,געלאדענע ךיא אונ הונדעך^ער געקומען זי̂י



ל װעלכען צוא אונ געםט מיליאנען אונ טױזענדער  האט צ
 אלע זאגען מיר וויא מיר װײםען , געבראכט זייא מען

 ומנוחה שבת שכלו לױם לבוא לעתיד שיר ״מזמור ישבת
ם צוא מען מײנט ךאם העולמים״ לחײ  וואחם הבאי על
 אקלײנער פערעךנע אײן וויא ניט מער איז װעלט ךיא

 מיט _זאל גרויםען אליכטיגען געגען צימעריל פי^טערער
 ךאס איז יועלט .קינפטיגע ךיא ,בעלײבטונג לעךןטךיישע

 א״ע פאר אנגעגרײטער ךער בופעט טהייעךער ךער
.לעבען זײער נאןד מעךםען

 דער אז זאגען צוא גענײטיגט מיר זײנען אלזא
 װעלכע מענטישען עטליכע פאר ניט איז עךן גן דער בופעט

 גרויסע אין פעךבךאכט זייא האבען לעבען גאנצען זיי^ר
 עךן גן ךער זײן ניט ._.קען ךאם נײן ,נג;בלדו אין ח^מות

 איהם מעגטשען,קענען אלע אלעמען פאר אנגעגרײט איז
 ניטכןײןגילערעגטער געבילךעטער _קײן ניט פערךנעןזאגאר

 זאהל מען טר הבא עולס צוא עךװעךבען זיןז כןענען אלע
 . דעם היטען איבעךהױבט גוטעם טהאן זאל מען _זײן וועךט

 זײן ,תורה דיןלומךי מחזיק תוךה ךיא היטען רעליױאן
 דעם.קײזער געטרײא דינען ,רבנים דיא צוא געבונדען צוא
.ומלך בני ה׳ את ״ירא זאגט המלןז ישלמה וויא

 ״כל תנא הײליגען ךעם פון נעךאנכןען ךער איז ךאם
זאלען אידען אלע אז הבא״ לעולם חלק להם יש ישראל



 פון ,הבא עולם צוא קומען צוא זייא .קענען / װעלען נור
 קלאםסע.קענען קלײנע ךיא ביז מעלשען ^לא^סע ^רויסע

 פון גרונד צום געהן גיט זאלען זײא אז פעךזאךגען י זיך
 ךער אונז זאנט װאךטען ז.עלביגע ךיא אונ . העלע דער

 מיט ,קהלת םפר הײליגען זײן אין שלמה חכם הײליגער
 ירא האלהים את נשמע הכל דבר ״סוף ,װארטען ךיא
 איז געדאנקען דער האדם״ כל זה כי שמור מצותױ ואת

 זאנ אין־ נור מײנונגען׳ אלעךלײא אן זיןל העךט אזױ^מען
 ךעם פאר טר האבען מורא ניט מער זאלסט דוא אז ךיר

 האדם כל זה כי גוט ישוין איז מצות זײגע היטען אונ עוויגען
 גרויםער ךער גיסטגראךע מענש קומעןיעדער דעךצואכןען

 אײנפאכער אײן אפילו נור משכיל גרויסער ךער אונ למךן
,מענטש

 בעךימטער.קעניג ךער או;ז זאגט רעױן זעלבען ךעם
 דיא מיט ,תהלים הײליגען זײן אין דהע״ה צךיק ךער

כל ה׳ ״אודה :וואךטען  גדולים ועדה, ישרים בםוד לבב י
 עומדתלעד״/ תהלתו חפציהם לכל דרושים ,ה׳ מעשה

 הײליגער ךער געךאנקאזויא, דעם ^אגען צוא מיר רעכענען
 מאכט מענטיש פערישטאנךיגער 'עןרעכןליכער דער דוד

 לויב דוד איןז ה׳ אודה מײנוגג זײן פוןליק דיא בעקא^ט
 מײנט ד־אם געפיהל גאנצען פיטען לבב בכל עוױגען ךעם
אוג װיםענשאפט פיהל מיט אבראזאוואױע ^רויס מיט מען
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 גרעםער גדולים אז מ^כים איןז בין ךענאן־ נור ,כןעג^ניסע
 אונ מצות טהאן זאל מען אז הײסט דאס ה׳ מעשה זיינען

 לכל קךיגען צוא גרינג זײנען זייא דרושים װײל גוטעס
 אונ , קומען לײכט דעךצו כןען וויל ,עס װער חפציהם

.על־װערבען דאצוא זיןז

 #לעולם ךפו־בו דער וואס נור פאלגט מען ווען אונ
 װעג אויםגעטךא^ענע אלטע דיא אין נײט מען ווען הײקט

 ^טאךק אונ לו^טיג ,געזו^ד ו^ליקליך מאטױאליס מען איז
 מיר װארטע איינער מיט ,צופרידען איממער הײמליןז
 או;ז?>ר פון וועג ךיא צוא װענדען נור זיןד ךאךפען
.תורה הייליגע



ןה^עון♦ הכנןױ
.זײגער מיה«׳ן ךאך?םאן דער

 תוךה רער אין געישטעלט אוועק אונז האט ימען
 ערסטען דעם .קארטע פאטאגראפיציסקע אײן אבילד

 געווען איז ?זר גליקלין־ וויא ,װעלט דער אויף מענטשען
 נןײן מאכען געװאלט ניט האט ער אז צײטען פאךיגע ךיא

 איהם האט מען וויא געפאלגט האט ; ךעפאוימאציע
 זאל .ער׳ עםען ניט הדעת עץ פון זאל אז.ער ־געהײסען

 זיןל זאל ער קלונהײט, פון פיל צוא געניםםען וועלען ניט
 פון בוים דעם אן החיים עץ ךעם אן חאלטען גיט מער

 זיא װעלכע תורה הײליגע ךיא אן מען מיינט דאם לעבען
 זיסע אנגענעמע איז וועגען איהךע ,החיים עץ אן זיןז רופט

 עס וויא אקויראד ,לעבען צום: פראגױאממע ךיכטיגע איין
 איהךע שלום״ נתיבותיה וכל נועם דרכי ״דרכיה ישטײט
 זיא אפאסנע .קײן ניט גראדע איז פיו־ט זיא ולאר װעגען
 כוח אזא זיןל אין האט תורה ךיא גליק, אײביגען צום פיךט
 .ער גײט איהר אן זיןז האלט װאם ךער אז קראפט אזא
האט ךאם אט , העלע ךער פון גרונד צום ניט מאל כןײן



 הנביאים כל אדון ךער רבינו מישה הײליגער ךער געזאגט
 ה׳ קומה משה ויאמר הארון בנםוע ״ויהי תורה ךער אין

 געדאנק ךער איז מפניך״ משנאיך וינוסו אויביך ױפוצו
 דאס לאךע דזײליגע ךיא הקוךיש ארון ךער װען אײנפאןד

 אין גײט מען ווען פאךאויס גייט תוךה הײליגע ךיא איז
ט איהךע ױ  אויף פײנרע איהךע אלע פערישפרײט ווערט ט

 מען װעט פולװער אוג דינאמיט אלע אונ הינטערװײלעך
 דער אונ , נרוגד צום גײן אלעס וועט ישיסען איהם אויף
 פראפעםער דער ,בלײבען װעט תורה איןדער גלויבט וואס

 אין בעװײזט שטאטיקטק‘ ךיא אז ^רײבט באבןינסקע
 מענטשען ארטעדאקשיסע.קלאםס ךיא פון אז דייטשלאגד

 אזויא , ךעפארמער ךיא פון וויא וױינינער פיהל 'שטאױבען
 גלױבען איהם מעג מען פראפעסער גרויםער אײן ’זאגט

 אונ תוךה הײליגער אונזער פון אפ טךעטען מיר װיא אונ
 איבערהויפט װעלט ךער צוא צופיהל צוא זיך לאזען מיר
א צוא מאדעס נייע ךיא צוא לוקםום צום  זישוךנאלען נײע ך
 קרעפטען אונזערע בלוט אונזער אויס אונז צאפט ךאם אט

 בײא זעהען צוא מאדנע איז איבעןהוי?ט אונ גײסט אונזער
 בײא גאםט ערסטער ךער / לוקםוס דער איז װעמען

 פראדלע־ נאכהער ,דאמען ךיא בײא פרויענציממער ךיא
 ביז איהם עו־געךט זיא אונ מאן ךעם פרוי ךיא גייעט
פינסטעךער דער איז ארײן אויןד איהם פיךט זיא וואנען



ער העלע ר צוריק כןךיכען ארוים ני?£ט ישוין כןען אז. ע ,  ׳
 אײן ווערען מח ער , פיךמע זײן נאמען ז_ײן ליךט פאר

 אין װאנךרעװען נעמען מוז ןנד׳ניק.ער נע אײן עמיגדא^ט
. דאמעןפךײגד אצוגרויםער איז װײל^ער ?גקומות ?רעמךע

 פאךגעשטעלט אלץ איז _עס וויא לעזער ליבע מײגע
 щ ךיכטיג וױא הראשון אדם מענטישען .עךםטען דעם אין
 דער ׳ אויגען אפענע כייט אײ^קוכןען זיןז זאל מען נור איז

 דער איז ךאס חוה׳ן אנגירעט האט ער װעלכער ישלאנג
 מען.קען וואס װעלען זיןי ד־אךף אז.?$ם שטאט דער אלןםוס

 האט פרוי ךיא אז שטײט פסוק אין .בעקומען ניט גאר
 ״איז ״ער אונ גישטאק איז הדעת עץ ךער ‘אז זעהען ךער
 פרוי ךיא באלד ישיוין זץז האט זעהען צום אננענעם זייער

 פון גענומען באלד האט זיא אונ רײךען איבער גילאזען
.געניםען איהם

 דעם דעןלאנגט האט זיא ווען אז שטײט מךךיש אין
 נעבעןז האט װײל.ער עםען געוואלט ניט .ער האט אךם

 אז זײן וועט וואם״עם אוגגליק פינסטערען זײן פערשטאנען
 גענומען איהר־ בײא זיןז האט._ער ׳ עסען וועט ווען

 / עסען ניט וויל איןז אפ מיר לאז פרוי מײן זעה ,בעטען
 מיט / לארעמען צו אונ ישרײען צוא אנגעהויבען זיא האט
וואס פאר שטײא פאר איןז מאן טהײערער :װארטען ךיא



א  אונ באגראבען מיר ווילסט חא װײל עםען ניט ווילםט ח
.אפרוי דאם מען ליבט אזוי אט ?רוי צוױיטע אײן נעמען

 מיט קוקט בעמערקט איוזר אויב לעזער ליבע מײנע
 אז זעהען איהר וועט וועלט דער אויף בליק ךילטיגען אײן

 אלוסט צומאכען איהר זיך פאךװעלט װען.עס דאמע יעדע
 אין אךער מאךענבאד אין אדער כןראנץ אין רײזע

 בײז איז.קיק ח״ו קכאנק איז זיא װײל ניט כןעניגסבעךג
 פון ישפיסאק ךעם אין שטײן’ ךאך ךארף זיא נור הלילה

 איהר בײא מאן ךער ךך־ נעמט ,מאדאמען גרויםע אלע
 איז זײן.עס ניט ;כןען .עס ,אפ יעטצט האלט זעה בעטען

 דוא אז דעןפון ךין וועט וואס אונ געלט דיא שאךען אײן
 נעמען ךאןד װעט מײן_קאפיטאל בךײננען אוים ישוין װעםט
 מאכען מוזען װעט מען אונ שווער זײער אבאךאט ךער געהן

 גךעסטע ךיא צו קופען װעט מען אונ פךאטעסט אײן הלילה
 וויא איהר בייא זיך בעט .ער . גאט בעהיטע אונגליקען

האט אדם װיא נור פרוי/ זײז בײא גיבעטען זיו־ האט אדם
Г Т־ I - — I V V * 1 • Т : ״ т ТТ

 ניענטפעךט איהם האט זיא וויא אונ זײןפרוי בײא געפויעלט
 :װאךטען ךיא מיט ;פרויען ךיא היינט ענטפערען אזוי אט

 ליא װאם אררק גאר ךאס זאל ,מאן אטהײערער איז ךאם
 אין־ רײד־ען ניט שוין איך.כןען אז שװאן־ מוטלאז איז פרויא

דוא אז מײנען מחט דוא ,מאן טהייעךער מײן פאךשטײא



מ ר פ ה

 ךיא וועט זיןי ןןךתילען קרא^ץ אין ישיכןען ניט מיר װעםט
.רײזע אײביגע ךיא מאכען פרוי . ט . ס ע װ א ח  נעמען אונ
 דיא געמט מען אז פינצטער פינצטער ,פרוי צווײטע אײן

 אגיבילךעטען געהאט דאס װאלט איןל , מענער פראסטע
 גילאזען ניט נאר וואלט;ןר מאן גיצץויליזירטען א אונ מאן
 פארען מיט אוי־ אלײן וואלט ,פאךען אלײן פרוי ךיא
 װעךט щ וואם וױיסט איהר ,פערנעניגען פעךישאפען אונ
א  װעךטער איהרע מיט איהם אױף. ווירקט זיא ,ענךע ך

 מיט טאכןע פארט אלײן ער אונד נאןז איהר גיט ער אונד
 לאןט געװא^ליןז / צופרידענשטעלען איהר נור / איהר
 / קיװ־ער װ;גע ךיא בײא גיישעפט ךעם איבער ךאןז מען

 מוז אגיישעפט אי־ן ווײל גײן אונטער גישעפט ךער נעמט
 אונטער לויפט ווייל ךער ,פאחיבטיג זײןןך זײן מען

 דאךףזײא מען װעלכע אנךערע ךיא נאןז אײנע רועקסעלעך
 לויפט דאךטען זייאזייגעןבייךע אז געוואה;ליך נור צאלען,
 אלע אויף הבלים אלע אויף ישטויב וויא נעלט דארטען

 אויף אונ בעלער אויף ;טעאטער אויף ,נאךיישכןײט
 ךיא נאןז אײנע פראטעםטען ונעו־־ט דא אונ ,מאםקעראדען

ע יאציע פון בײךע קומען זייא אז אנךערע,גאבהער  מ
 לעזער מיינע זעהען איהר װעט הויז צוא ערהוילט שיין
 מיט אדם װאם פםק זעלבען דעם ניט האבען זײא אויב
.אוין־ דיא האבען אזוי ,ךווה׳ן
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 תוךה הײליגער ךער אין געשיכטע ךיא זעהען לאמיר
 מיר זעד־״ען / חוה׳ן מיט אוג אדם מיט גיווען איז וויא.עם

 אזוי געווען זייא זײנען הדעת עץ פון .עםען ךעם פאר אן
 מען װארום לעבעדיג אונ מוטהיג ארג הײ^לאןי צו?ךידען

 זײא פעלען גיכןענט זײא האט װאם פאןשטעלען זיף .קען
 זארגהאבען כךין פאראדיז, געטליכען אײן אין גיװען זײנען

 װײל / ניט זאן־ אוי־_קײן זײא האט גיפעלט ,געהאט זײא
 עוויגער ךער װעלכע זײערע מיט צופףךען געווען זײנען זײא

 בײדויעךען צום לייך־ער אבער . אײנגעטהײלט זײא האט
 אונ אויגען זײערע אויפגעהױבען נאר האבען זײא וױא

 קלוג צוא זײן ;בילח;נ פון הדעת עץ פון גענאקםען האבען
 איז מען אז פעךישטעהן .עפעם׳ זיןל פאר העבער קוכןען

 עירומים כי ״וידעו פםוק אין ישטײט щ וויא אקוךאד נאכןעט
 געפוצט ניט איז מען אז שפירען גענומען זיןז הם״.עפעס

 נאכען לוקםוס דעם נאןל מאדע דער נאן־ דאךף מען וויא
 זײא געווארען איז פוץ זײער פון וואס זעט , זשוךנאל נײעם
 גךעסטען צום גליק גךעסטען פון געפאלען אראפ זײנען

 גארען אהויכען פון עמיקתא״ לבירא רמא ״מאיגרא או^ליק
 גיפרעגט זײא האט עוויגער דער ווען ; ?דוב טיפען אײן אין

 פםוק אין שטײט , ביםטו װאו אךם ;אײן'^טימע מיט
 האבען זײא שאנךע פון בעהאלטען זיןז האבען דיא אז

שוין האט אךם פעךברעןז; י;ער1 אויף פךיןנאיעט ־שוין



 איןל־ האב שטימע דײן הערט ךער האב אין־ גיע^פעךט
 גיישאלטען תיכף איהם האט עוויגער ךער .בעהאלטען זיןז
 זײא האט געטריבען.ער אחיס גאךטען פון זײא האט אונ

 װאו• װעלט גרויסער ךער אין װאנךרעװען גײן געהײםען
.אגאכט װאו אטאג

א  מיר װעלכע מענישען ױנגע ךיא מיט איז זעלבע ך
 דער אין האבען זייא נערעט פרױןר זײא וועגען האבען

 פאר זיןז זײא שעטען ; געצאלט ניט צאלונגען כןײן צײט
 געפינען מאנען קומען חובות בעלי ךיא ,קומען צו שאנךע

 אזײטיגען אין ןעהאלטען זײנען זײא װײל הויז צוא ניט זײא
 בעלי ךיא .געהן צוא ארוים זיןל שעטען זײא כןאבינעט

 נעמען בעהאלטען זיינען זײא אז אבער פערשטײען הוםת
 וואס , איהר זײט װאו קואת הויכע מיט שרײען זײא

 גא^וי אן זײא מען ישילט נא?הער ,זיךד איהר בעהאלט
 ךעם צוא געמען זאקלאדצײכןעם ךיא מיט באנק אונ ,נוט

 זײן פון דוךןז מען איהם;אגט אונ ,גיישעפט מיטען הו־יף
 זײן פון זאלאנען זײגע פון פעךגעניגען זײנע פון גן.עךן

 אגע װאמ־ערער אײן װערען מוז .ער אונ אפשטאנאווקע
 הוה׳ן געפאלנט האט .ער װאס פאר אונגאכןליןז ונך׳ניק
 װאם ךער אונ , לונןסום ךער איז ךאס ,ישלאנג מיטען

• געװארק אונגליקלין־ איז איהם וױל



 מײנט ךאס אז גיךאנכןען דעם מאל אלע זאגען מיר
 המות״ זה מאוד טוב ,החײם זה ״טוב מדריש הײליגער ךער

א זאגען אזויא  װעלכע אוגזערע תלמוך^טען הײליגע ך
 געמאסטען אונ נעװאוינען אונ געצײלט איז װעךטער זײערע

א געווען זייאזײנען  זייא גרעםטע דיא אונ חכמים ^רםטע ך
 וועךטער הײליגע זײערע אין פעךוױכןעלט אלעס האבען

 זאגט חכם דער וויא .זאכען גאלךעגע אם־ קולצע ךיא
 עפענען ניםט מער דאךף מען כסף״ במשכױת זהב ״תפוחי

 ךיא בליםצען ארויס נעמט אויבען פון אײנפאםועען ךיא
 דיא אין ליכטיג אוגז װעלט עס אז ,בךילאנטען טהייערע

 ליגט נם7 אז אויןי מיר פערישטײען מדרש דעם אין .אויגען
 ווארשײנלין־ ווארום ,אנגעגעמער אײן געדאנק אהויכער זייער

 זאגט מךרש דער וויא שווער זײער װעךטער ךיא איז
 דער זאגט ; גוט זײער ךאך איז דאס װאם מאוד טוב אויף

 דאןז האט ,טויט דער הײסט דאס המות״ ״זה גאר מךריש
 ניט מען האט קלאנק װעלט אײנער ווען אז זײן גיךארפט
 גיכער זאל אוםיענער דאקטאר _קײן רופען געךאלפט
 װײםעןדאכט מיר אונ מאוד״ ״טוב צום קומען אונ שטאלבען

 םכנה בו שיש ״אחולה וועגען אז אנדעלס גאנץ גאר זיך
 מעג געפעךליכע וועגען הײסט ךאס השבת״ את מחללין

^אןנודלאטעװען אלץ מעג מען אונ ;זײן ישבת מחלל מען



ט״כל דער וויא ,אאידען אג אז  אחת נפש המקײם תנ
.מלא״ עולם קײם כאילו מישראל

 אום ,מדרש דער װאונךערליןז זייער איז פאךלײפיג
א פאךשטעהן צוא  ךארפען מד־ריש ךעם פון װערטער ך
 שלמה חכם גרויםער ךער . פסוק אײן נאןל זײן מקךים מיר
 ךעם מיט אזויא זאגט.ער קהלת וועוךק הײליגען זײן אין

 בקשו והמה ישר האדם את עשה האלהים ״כי לשון
 האט אלמעכטיגער ךער הײסט דאם ,רבים״ חשבונות

 זײא נור , גלײך:אונ גוט זײער מעלשען ךעם בעשאפען
 ;אלעספעלשטעהן דאס מען דאךף רעכענונג, פיהלע זוכען

 אײן מיט , אזויא געךא^ק ךעם זאגען צוא מיר ךײנקען
 איישובניק אז געטראפען אמאל האט .עם ,בײישפיל קלײנעם

 ניװען איז אגוטען.ער אזייגער קויפען גילוםט פאר זיןד האט
 ניט ךאליע _קײן איהם בײא דזאט געלט מאן ארײבער זייער

 קויפען ווילנא אין פארען צו געקומען איז.ער . געישפילט
 אויף ארײן איז.ער ,זאןל א;טיק אײן אוהר אנאלדעךנע

 זיך־ האט .ער אונ טאגאזין אגרויםען אין גאס דײצעסע
 .ער אונ היגער אניט איז .ער וויא אזויא פאו־געשטעלט

 מבין גרויסער _קײן איז .ער אונ אוהר אגוטען קויפען וויל
 גיפעליכןײט ךיא איהם בײא בעט.ער אלזא םחוךה ךיא אין

 פראקטיישע אײן געןען זאל ןןף נארען ניט איהם זאל
,זײן ניט מניעה כךין וועט געלט װעגען ,ארא^עלע םחורה



.אנגענעם זײער גיישעפט פון ווידט דער איהם ענט?עךט
ניט אײןז װעל אץז פאךלאזען מיר אויף זיךד נןע^ט איהר

איןז אלטאן אױף געגרינדעט ניט איז גיישעפט מײן ,נארען
װײל נאטען פײגעם אײן עוויגען.זײער ךעם אדא;ק האב
 . ניט נןײנעם נאר איןז

■

 אויט איהם האט אונ גענומען האט וויך־ט ךער
 אזײגער פיךמע/ױזעלם פון זײגער אגילרעךנעם געקליבען

 אין דערלאנגט איהם האט אונ.ער / אגוטען אפראלןטיישען
 אץז וויךט ךער איהם צוא אפ זיך רופט נאכהער ,האנד
 איהר ’ אפראקטישען דיןןר אוהר אײן געגעבען אײןז האב
 גוטער בעםטער ךער זײן מיר װעט איהר דאנכןען מיר װעט

 מען באגײט וויא וויךט דעם ךער.יישובניק פרעגט .פױינד
 אין אנציען.אײנמאל איהם דאךף מען ווען איהם מיט זיך

 .ער װעט אגצוציהען היטען איהם איהר זאלט לעת מעת
 ,פעךיכטען ךאךפען ניט איהם װעט מען גוט זײן ^טענךיג

 יאהר פיר אויף ,מאן דאו־ף צום וויךט ךער גט;זא אזויא
 אפישטעלען ניט כןײנמאל זיןל וועט ער אז איך גאךא;טיר

 זײנען אזעלכע זײגעךם מײנע טךאגען וואם ךיא אלע
.שטעגדיג מיר בעדאנגןען אונ צופךידען דמנר

 אונ געלט ךיא גענומען ארויס האט מאן ךאךף ךער
װירט מיטען זיןל האט אונ אײנגעצאלט _קאססע אין האט



 איז אינ / צופךידענהײט גרויס מיט פעראפשײדעט זיןז
 ךער זיןז איז צוהויז קומענליג .צוהויז געפאךען אװעק

 אײן אויף פאלט ער אונ אלײן זיןז מיט מנ׳שב דארפמאן
 אײן זייגער דעם אן ציט מען אז דאך מה ,פלאן נײעם
 אונ גוט אזויא איז 'שטונדען צוואנציג אונ פיר אין מאל

 איף אונ אקלוגער גאר זײן איןל וועל ׳ יאהר פיר גײט ער
 אויף גײן וועט.ער אטאג מאל אנצייען.עטליכע איהם וועל
 א?שטעלען, ניט מאל _קײן זיך וועט.ער איממער, אונ עוןיג

 איהרפאתעלייגט פרױאערהאט זײן גערופען צוא האט ער
 מיטען מאכען צוא ךײנקט װעלכען^ער פראיעקט נײעם זײן

 איהר פון געװאךען פעךװאו^דעךט איז ?רויא ז_ײן .זײגער
 אויןז האט זיא אונ פעךשטא^ד הויכען אונ קלוגען מאנס

 ן1אנצי? איהם זאל מען אז פלאן נײעם צום גיווען מםכים
 דער .געצײכענט אוים זײן וועט.ער טאג אין מאל עטליכע

 איהם האט אוג זײןװא^ש עךפיהלט באלד האט מאן דאך־ף
 איז א;ציען נאכען אפעצויגען, מאל זעגקס טאג זעלבען ךעם

 אט צופךיךען לוקטיג אונ הײמלען־ ארוםגעגאנגעןאזױא ער
 צוא אפעךגעניגען זיין װעט אז^עס אגאנג זיין וועט עךםט

.דאךףמאן ךער זיןז בײא געטראבט זיף האט הערען\אזױא
 הײט געךיכטער ניט גאר טאג מיטען אין פלוצלונג

 דאךפמאן בײן אונ אועליק אפינצטערער געטךאפען האט
זײגער דער / געװארען צושטערט פרײד גאגצע זײן איז



 צוגעלילט האט מאן דאךף דער # א^גיישטעלט זיןד האט
 איז פלצטער וויא גײט, זייגער ךער וויא הערען אויער זײן

 זײגער ךער אז ישפירט ךער האט .ער אז געװאךען איהם
 ךיא מיט בךעבען געגומען האט גענאגגען,..ער אוים איז

 / שלע?ט אגעווײן מיט הויף אויפען לויפק ארויס אונ רעל־
 װאונדער דעם אויף געלאפען צוזאמען זײנען׳ אכנים אלע
 ארום וויא זײגער ארום גיישטעלט ארום זיך האט מען

 דיגער דעם האט מען ;הנפש יציאת פאר אגוסס׳ען
 זײגער פון הבית בעל דער אונ בעכןלאגט אונ בעװײנט

 זײנען ווילנער ווער גװאלד שרײען צו אנגעהײבען האט
 פון גביר אזא .װײניג נאך איז ךיא אויף זאגט מען וואס
 ;ליעער אןא פיו־מעזאלזײן אזא גיישעפט גרויסען אזא
 ;אהר פיר אויף גאךאנטיךט .ער אז געזאגט דאןז האט ער

 אונ טעג עטליכע נאןז איז.ערםט ענךע אלעם אוג צײט
.ךעכענען איהם מיט זיןז װעל איןז נוא ,ישוין יקטײט ער

 אויף מאן דאךף דער איז פריא דער אין מאךגען אויף
 אונ פערד גוטען אײן געשפאנט אײן האט אונ געשטאנען

 ,מײםטער זײגער צום ישטאט אין גלײך געלאפען אװעק איז
 גילאפען ארײן תיכף איז ער ישטאט אין געקומען איז ער
 דעם גיטךאפען'שטײענךיג גראדע האט אונ מאגאזין אין

ךעם וױרט דער פךעגט איר מאבט װאם זעללסט. וויךט



 זיך חפט גלידער ךיא מיט איהר זאלט מאכען , מאן דארף
 א/יעער אזוליק ךאןד אירזײט וויךט/ צום מאן ךאו־ף אפיךער

 דער אין גאךניישט דאןז זיןז העךט _עס אךמאנסציק איין
 יזי־ נעמט וויךט ךער אפנארען! אזוי זאל מען אז וועלטי

ר ניט גאר איזט אז.ער פערענטפעןין שולךגןן  האט י
ם מעגלץ־אז זײגער גיגעבעןיאגוטען ה אי ט. א ה ר  יאלײן אי

 ךער זײן״נײןישךײט ניט דאס אנדעיךס.כןעין גימאכט כףלע
 האט גימא?ט/אירד איהם״בעםער האב ךארףמאןאץ־

 אונד / טאג אין מאל יאיין קלעגט /נם אז גיזאגט דאןז
 אין מאל זעכןס אננעצויגען בעםער’ איהם נאך האבי איןז
 מאגאזין אין י אפאצערײא י געװארען איז חא חא הא ."טאג
 מע^טשען אלע ןראװא ?ו־אווא ישרייען האבעןגענומען אלע

 פיהלגילאכט האבעןאזױא מאגאזין אין גיווען זיינעןי װעלכע
 פרן מער קךע?טען; _קײן גיהאט ניט שוין האבען זייא אז

 האט ווירט דער ישו?ניק/ א אדוךאק איז אט צואלאכען.'
 אונערהאטאיםאיבער טהײעךעןץייגער גיגעבעןאזא איהם

 ניט האט .ער נאןל, שרײט.ער אללעם.ענךע געדרײטיאונד
 זא־ אײדעלע א שפראנזינע אײן איז ךאם אז שטאנען:פעך

 איבעהדיא איך׳ר מען ז־רייט פיהל צו איהר דױיט אזימען
 בעשאפען אילזם ׳האט /עװיגער דער איזמענ־שען. ז׳עלבע

 גאנצער אויףךער דא ניט איז פראקטייש.עס זײער קינצליןז
> מענש ךער וויא מאשינע אזא.קיגסטליכע װעלט  וויא א

 זײן מיט .עראיז קינצלין־ וויא איז גלייך'.ער װיא ישײן
טידין פעךישטאנד  זײנע מיט בעגךיף מיטיזײן דעת מי

גימאכט איך״ם האט מען ,מוסכןעלען זײנע מיט נעךווען



מ ר כ ה

 לעבענליגע אלע איבער אופךאוולאיעישצע ^לאווגעם פאךין
 דוד וויא העךשער ךער מושל דער זײא איבער איז .ער

 דער.עוויגער האט רגלױ״/אזוי שתהיתחת זאגט':״כל המלןז
 אדם ״נעשה’ װארטען ליא מיט בעשאפען גלאגטבײדין

 דאם ,השמים״ ובעוף הים בדגת וירדו־ כדמותנו בצלמנו
^ר $ען מיי^ט  איבער וויךט ^לאןונער דער זיין זאל אז

 מיט בעישאפען איהם האט.ער זײןלןאפ אין אויבען אלעמען,
 דאךף ער ווען מען מײנט ךאס ,אנצוציען אויף מאךןז

 זיןד מאכעןיפיר צוא י לעבען צוא יאויףי זיןז האבעןפיר
 מאךןז מיט ער לעבען^אל מיטעלם אױף אאיםטאצניק
 בעקומען. צו-א וויא איעצה געבען זיןל אוג בעטלאכטען

 עולם של: רבונו דער איז דאם ווירטי דער האט וויא ניודי
 איהן מאל אײן אנציען ניט מער אים זאל גפען אז געמײנט

 ךער גירעכענט״אז האט״ "אויבעךםטער דער װײל טאג
ש ^ ע  אן אמיטעלען ’לעבען געװא;ליכען אײן זאלילעבען מ
 זײ^קאפף זאל כדייער’ טיאטער אן בעלער אן ליוקםם

 זאל ער נךלען;שווי ■ אונ צופילל״מאטערען י דאךפען ניט
 לןענען זאל ער דיגער אײדעלען דעם לרײען דארפען ניט

 אבער .צופרידען אוני גליקליןז יאהךען אויםלעבעןליא
 גוטע אין.קײן ניטי גיפאלען איזיארײן עם אז מען טוט וואםי
 וויא ניט װײס ער מע;'שען גארעשען אײן בײא ,הענד

 איין לעבען זיןד ווילט עס מאשינע ליא האל־טען צוא
 גרוים- מיט געפוצט זאללען גרויםע מיט ילעבען גרויםען
 פיאנעם מיט באנעם מיט ךינ^טען ’ מיט מעבעל אךטיגע

ט/ דאןז טךאגען פאלךינסטען ליא אונ ’ ני

ל
 װ מיט

 כןאפמי
 חלילה

 א גאנג
 * וועלט

 י דעם
 זי האט
 פו דעם

 עשה
 ז ךבונו

 מענש;
 < זוכען

א י זי ך

זײן אין
אדם״

 ״תםלף
 אװעק

 א לבו״
 ישעפפ׳
הי אי  ל״י

המו זה

װאלפמ
ריכטיג
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 גישע?טען עטליכע מיט ער'שווי^ךלען נעמט ךאן
 ד־יא י מייט ז ער ךרייט װעמען ימיט אונ’ װעקסעלאןז מיט
ט מען ביזװאנען ךרײט מאךןז/ער זיין מיט כןאפ  פלוצלונג הען

 מיטען אין ’ניישטעלט זיןזיאפ האט זייגער דער אז חלילה
 ךיא פיהרען ךעבטען לעבען.אין מיטען ךעכטען גאנגאין

 ^יף װיךט דעם י אויף יחלילה ישרײען’ אלע י נעמען .וועלט
 אז.ער אזײגער פאר ךאס איז װאם עולם ישל רבונו ךעם
שטעלט אפ ימיטען אין זיךד האט  מיר פעךיקןטײען יעצט ./י
 האלהים ״כי ךעךמאנט האבעןפןיער מיר װאס פםוק דעם

שה״את  דער ;רבים״ חשבונות בקשו והמה ישר האדם ע
 דעם געלאזען ארוים זייטע זײן פון האט לם1ע של ךבונו

 ידיא אז מען טוט װאס נור־ פײן זײער גוט זײער מענשען
א איבער רעכענונגען זוכעןיאלײןינרויםע  כןרע?טען.אונ ך

 ע׳ה המלך שלמה זא^ט װעךטער פראקטיישע זעלבע ךיא
 ״אולת געךא^ק זעלבען ידעם מישלי װערק צװײטען זײן אין

 מענטשען פון 'נאךעישקײט ךיא יגעךאנק ד־ער איז אדם״
 איהם ׳שלעפט אונ.עס וועג זײן קךימט פאר דרכו״ ״תםלף
 יזעף ה׳ ״ועל .עמ־ע אלעם אונ העלען אלע אין אוועק

 אלמעכטיגען דעם צאךעןאױף אין איז.ער וועמעןי אויף לבו״
 ך־יכטיג אונ לאגייש זײער אונז קלינגט שעפפער.ייעצט

 מאוד טוב זההדזײם, ״טוב מךר־יש פון וועךטער הײליגעי ךיא
 אונזערע חכמים ךיא פילוסופים גרויםע ךיא ’ המות״ זה

 פילא]אפע'שע קוךצע אײגיגע אין ערקלערט אונז האבען
 "?ךאלןטייש געריסעוועט אפ אונז יהאבען 'זײא׳װאךטער

אונזער מיט לעבען גאגצען אוגזער 'גאלד וויא ריכטיג
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 אויפפיהרונגען נאריישע אונזערע שװאככןײטמיט גאוה׳דיגע
 לוקםום גרויםען זײער מיט דאמעןי קאקעטעשעז אונזעךע

 החײם״ זה ״טוב’ , ווארטער געציילטע ךי אין זיךד ערקלעךט
 גרויסע מיט היט אן לעבען ווילי װאס מעניש דער װען

 מען אז , זשורנאלען אן מאדעם אן טעאטער אן פעךערען
 איזיזה דאן זיך פון גךעסעו־ע טאנצען נאןז װעלען ניט זאל

 װעןמען אבער ,לעבען אוים ;אהךען ךיא כןעןמען החײם
 מיטיבעלער פעךגעניגען אלע גוטימיט גאר מאוד טוב וויל
 חלילה איז הבלים גרויסע מיט מאםכןעראדען מיט

זגיןז. טויט דעם לןריגען גאט בעהיטע מען המותכןען
 זײא ווען חוה׳ן מיט אוני אךם מיט יגעווק אזויאיאיז

 זאןז דיא קרעפטען׳ איבער/דיא פערוועלט זי־ךד האט
 בילד ד־ער איז ךאס אט פעךבאטען יזייא מעןיהאט װעלכע

 דער פון זייא האט לוהןסוס זײער הוהץ, מיט פוןיאךם׳ןי
 פינצטערען גרויסען יצום אונ’ געבךאכט אוים וועלט

 פאר נור אלײן זיךד פאו־ אזויא ניט אונ גי׳שטעלט אונגליק
 האט פאר װעלט,דער ךער אויף נאכקאמענדע אלע

 ראזגאװאר דעם פעו־ןרײטעלט תוךה י הייליגע אונזער
 אמוםטער אבילד יזײן זאל דאם אז אום הדעח עץ װעגען

 והכבוד והתאוה ״הקנאה זאגט תנא ךער וויא אלעמען, פאר
 האלטען נור זיך דאךפען מיר העו״לם״ מן האדם את מוציאין

 מיר’אונ גליקלץז מיר זיינען תוךה דער אן החײם עץ אן
.אמן מעלה מעלה געהן וועלען
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