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 לי שײך שלדט הזכות אשר מהם פה הרשומים הטיניים אלה
» שלהם האופלאגעם טהמחבױם קניתי אשר ומהם לצמיתות

מי קול 1 1 עד , הדשים דרוש־פ בהוםפת קרא או 5  טעכא הופפות ועם באגען 0
3 מװרו .המפתהות לזח עפ חלקיפ בה׳ כולה התורה כל על דקרא . 7 .רז״נ 5

ת פרקי על שבת מנחת 2  . מחדש לאור יצא , המפתחות לוח עם איו
2 מחירו . רו״כ 1. 0
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ה שװטה על והכן טבח ספר 4 ק בד 6 מחױו . הזהפות עם ו , קאפ׳ 0
ת עם עשירית חוצאה להצ״ל הלשון מורה 5 ר תמונו חנ מ 3 ה . רו״ב 1. 0
4 ח״א והשפה התורה 6 ושפת הקרש כתבי ישראל בני לצעירי להורות < .קאפ׳ 0
4 ח״ב והששה התורה 7 ושזארגא; רוםיה לשפת המלים כל תרגום עם עבר ( ,קאפ׳ 5

.ה״כ 3 מחדש נרפם להארטו״ר אור תורה 8
.רו׳יכ 2 יצחק זרע שז״ה 9

. רו״כ 2 מחירו .)שבי׳׳ל( מאת קונקורדאנציא החדש המליפ ספר 10
ה׳ ההורה על נשרים בנפי 11 6 מחירו .חלקים נ .קאפ׳ 0

 זצ״ל הכהן אלעזר ר׳ הגאון מאת שו״ע ד״ח על שז״ת אלעזר דר׳ משנת 12
7 מחירו .ברכהן .רו״כ 2. 5

,רו״ב 7 מחירו .ו״ח מחדש נדפם יל"ג שירי כל 13
1 8. 50 האכורוק מוזהב בד חלקיפ 'л מכורן־ הנ״ל 4
5 — — חלקים ו׳ מכורך הנ״ל 15 0 .9
.רו״כ 3 לבד ח״ו ח״ה יל״ג שירי כל 16

5 מוזהב בד אחד בכרך מכװך הג״ל 17 .רו״כ 3■ 0
.רו״כ 4 — ב״ח מכורך הנ״ל 18

.םמאלענםקין ר״פ םפרי־ כל

2 .רו״כ 2 מחירו ישריפ גמול 19 ת מאמרי חמשה 4 .רו״כ 2 יקר
2 2 .רו׳יכ 3 חלקיפ בג׳ הירושה 0 .ושבר גאון 5

2 כ. 1 הנף שמהת 1 ״ 2 ת .פרית נקם 6
2 ת 2 וי 2 .רו״כ 1 חמור קנ .הגמול 7

2 2 .רו״כ 4 ד״ח החײם בדרכ• התועה 3 שיםנהפ ספרים8ועוד 8 4חר מאמריפ0
.רו״כ 2 אהר כל מתירו .חדשה בתוצאה לאור יצא בקרוי

2 5 מהירו . האבער י. מ. מאת ,הלמוד פדר 9 .קאפ׳ 0
3 . השניפ מנל מליצים 0
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♦ הברוכה רוםסיא ארץ
̂ו& לכם יהידו בשלומה ש>

כ״ט('(. )ילמיס
)

 אדובת עור נוםיף , הארירים רוםיא מלכי בצל החוםים אנחנו

 מגפת שלטון ימי . הבינים בימי גם כי נתבונן אם אהבהם על

 טפחד שאננים אבוהינו ישבו אן גם .אײרופא רחבי בכל הפאנאטיןמום

 התנודדה אשר העמים מדבר ובתוך , ההם חםד מלבי בדוםדי רעה

 ..ההם רצח לשרױי השלום נאות רוםיא ארץ היתה ירושלם גלות אן

 הפאנאטיןמוס מפלצת נמםה ההם הנאורים המלכים פני אור מפני כי

 עדות .במושבותם אור היה ישראל בני ולכל אש מפני רונג כהמם

 בגי ולקנאי׳ לכהניהם רוסיא מלכי הניחו לא מעולם כי התוילרה גנספר

 ולהכווצ לטבח להכריעם נוקמת בחרב היהודים על להתקומם עמם

ת היתה באשר בנים על אם א  — מםפר אין פעמים הארצות ביתר מ

 היהודים על להתנפל ההמון את להפית רוםי כהן קם לא מעולם

 בכל הקאטהאליפ בהני כן עשו כאשר ולאלפים למאות דומה ולהורידם

 רוםיא בארץ יתדה חקעה לא הארורה האינקװיןיציאן — מצוא עת

 יעקב את עלױ ולהעלות ועצים אש .למזבח אותה להפוך .הברוכה

 לא ״אינקוױויטאר״ ,״״אוטא־וײפע הארורים השמות .כליל לעולה

 זזיטין בקץ עטים ה׳ יוין כי — ה>את המעטירה ארץ רחבי בכל נשמעו

כם אל הטהורות ידיה את רוסיא תשא . יטוש עליהמ היהודים ודמי
יה



 אליך אשר ארץ אשריך .הזה הדם את שפכו לא ירי :ותאמר יה

 העם אשרי !ומםתור מחםה ואפרחיה לה קן ותטצא מריה ױנת חרדה

 איש משה ועדרי העברי אברהם ניני את כנפױ נטתר הטתיר אשר

! האלהים
עולם״ ימי ״דגרי גספר מצאתי האלה והאמתים היקרים הרברים

 אנחנו מחוינים כמה םפרי קוראי כל ידעו למען אותס העתקתי ואני

ב גמלנו אשר הטוב כל על ה׳ את לברך רו • עמנו חסדו נ

ה ״ ו ל ח י

в הנרוכה רוסם־א ארץ



אליך

העם

איש

גולם״

אנחנו

לעזער דיא צו
ואים :סמי וגו׳ האיץ סן כ̂ו

.צ״ס( ו,׳׳ד )ההלים

 היםטארישען טהייערן ךעם צוריוזמען איגיךיג איז פמעט
שבט־־יהוךה׳׳, ספר  געהאךט האטניט לקער וןעלכער ךען ״
 שױךערהאפטע שךעלןליכע אללע בעשרײבט וואם םפר ךעם פרן

 פיעל מיט שפאניען אין געליטק האבען זײא וואם צח־ת ױךישע
 ניט האט לעזער דיא פץ וועטען ז צוךיק יאהךען הװךערטע

 אונ שמערצען בלםלים, דיא פון בעשרײבונג דיא איבעראשט
 װךען ךיא וו־עלכע ךךיפו־ת, פיעל זעהר ,פיעל אויןי ,ךציחיות

 זײא א־נ לאנךער יענע אין אױםגעשטאנען צײטען פיעל אין זײנען
 בײא ,תוךה זײער בײא ׳ אמונה זײער בײא ^עבליעבען זיינק

קבלה מצות זײעךע  זײא האבען מ;הגים זײעךע אפילו ,אונ.
 ד׳אלח זײער אויםגעשטךעכןט האבען זײא , (1 הײליג געהאלטען

 ^עלאזט זיך האבען זײא השם׳/ .קיחש ״על שחיטה ךער צו
 צוי שטיקער׳ אויף פלייש זײער שנײךען בראטען׳ - בךעננען
 צו נרר בלוט׳ זייער פארגיעםםען ,בײנער זײעךע בךעכען
 מינוט לעטצטע דיא אין אונ ושךאל׳ נאמען ךעם בײא פלײבען

ה׳ ישראל ״שטע געשלי״ען זײא האבען שטארבען זימגר פון
אלר«ינו

תורה״ ישואל ״מנהג הםרימ טײנע אין ערקלעהוט האב איך װיא א»יא (1

יהלו״פ .שנת״ ל״בכוד אונ



 אזױא שךעכןליף אזויא זײנען טראגעך;עס ךיא אדוד״♦ ה׳ אלהינו
 מענישען אזפיעלטױזענךע ריהרענד שטאךק אזױא אינטעךעםניע

 ארנ געקויפט יהוךה״ ״שבט פון חלקים אונזעךע.עךישטע האבען
 וואס - ךוםיךם אונ מגיךם , גאונים רבנים, אפילו געלעזען״

 אײנגעבונךען יהװ־ה״ ״שבט ךעם זײא זאךגאן-האבען _קיין לעזען
 זייעךע צווישען איהם ארייננעשטעלט נאכךעם אונ געלעזען אונ

 ךאם זאגען ריפטיג לעזער ךיא מיר קאנעןז , (1 םפךים הײליגע
 אינטעךעסא^טער פיעל נאןז איז טהײל געגעמואןטיגער ךער
 אין ךא נוײל דולכךם, .ןעךשטע ךיא וויא ריהךעמ־ער פיל אונ

 ךיא פון דײטליבער אונ קלעתךער מיר בעשלײבען דןלק ךעם
 פאר נפש מסירת זייער פײנד, זײערע געגען .עכןשװת װדישע

 בעװאונךערף צו איז ״עם ,שךעקליף געווען איז גלױבען זײ;>ר
 שונאים זײעךע גענען געשטאךכןט זיןז האבען זײ טעהר ןואם אונ
ק פעךלאנג׳ זײער טהון צו ניט אונ פאלגען צו ניט אב  ױ זיך ה

 אללערלײא מיט פײניגען צו יװ־ען ךיא גענןליגט מעדזר שונאים
 דיא האט מען מעחר וואם נו־ר ,ומרים ק־שים עינױם מיט יםורים,

 גערןען מפקיר מעהר זיןי זײא האבען ,געפײניגט ^רויזאם ױךען
 בידף גאטט.* צו ^עזאגט ל,אט ױד יעךער השם, קידוש יף1א

 שו־נאים זײנע אבגעעבען גוף זײן האט ימ־ יעדער ׳. רוחי אפקיד
ט מיט טהון צו ד,אנד אין טי הם- ם ארנ פלײש ?ײן אי א װ ט- א פ

זײא

 ״שבט דעם ער ראט געװען אי< V«׳ מהוש״א דעו װיא גרול לנו מי (1

 3ײ5י> י יז״ל צ״י דן« םנהרוין אין איהפ עררעערט ער והוא־וז געלעיען יהודה״
יהלו״פ , ענ״ל גאורך הזח כמאמר יהודה שבט בםפר



 ךער וןיא שלמה באטונה געגלױפט האט ױד יעךער אונ ווילען זיי
 ארײנ־ תךכךעם וועט נ׳שמה זיץ אז עיולם, יםוד צדיק ^ראםטער

 חםידים אוינ צדיקים אללע ווישען ארײן,צו עדן גן אין ̂לײןז־ פליהען
גיווען♦ בדבים השם מקד־ש האבען ו\אם

 נפישות לבורא ולהיוה־ת לברף אנחנו טחויבים כמה לפיכך
 וואם?גר גאטט לויבען אינ ך־אנקען מיר דאךפץ פיל ווי ,רבו־ת
 ןץײםען זײא אונ חסםלאנד, אין באזעטצט ױךען רוב ךאש האט
 זײעיע מיט האבען זײא בערײטען׳ צרות אונ גלות וואס ניט גאר

 האבען זײא נור צרות- אײגענע געזעהען ניט טאל _קײן אויגען
 מאל א האבען זײא װעלכע צרות בו־יךעךם זײעךע פרן געהאךט

 זץז רופט עדהױם נאך אונ געליטען׳ לאנךער נױיטע דיא אין
ת, אלטע ךיא אב ךאךט ה  וויא געפעהךליף אזױא ניט ךזגם צ

 אלאנגע אפטמאל זיף ציהט קךאנקהײט אחראנישע ווײל ,מאל א
 אפטמאל לײךעט קראנכןער ךער ,געפאהר אנרױם אהן צײט

 ךיאשונאים, זײא, געפעהךליך... שטאךק אזויא ניט נור ,יםירים
 אורעלטעךן, זײעךע וויא נעבילךעט מעהר הי^טפלומךישט זײנען
 ״.קאמוניסטען״ ״אנטיסיטיטים״ נאטען: אנךעךע זיף־ זײא גיבען

ה ךיא ניר ,״נאטציאניסטים״  וואם ךאם איינם, אלץ איז נונ
 אונ צו^עװמען געװאלד מיט אמאל ױךען ךעם בײא האט מען

 מען טהוט לאנד׳ פץ ארויםגעטריפען אייהם מען האט נאכדעם
 ארויס)וויא.יעטצט איהם מען טרײבט פר;ער פארכןעדר־ט. הײנט
נאכךעם אונ (1 .קאניגםפעךג פון ױךען פךעמךע ךיא למשל

נעמט
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מ׳ הצפ־רה (1 .נו



 ניט ךאןי קאןז ױד ךער גױיל ׳ $ארמעגען זײן צו מען ;נעהטט
 זיץ לאזען איבער במילא טמ זץי^ער מיט נעהמען מיט אללעם

ד... פךעמךע אין פארמענען אנ ה
 םפר ךעם לעזער יעךער ךאס ךאם.העךץ אװז זאגט דאחם

 צו זײן מתפלל העךצען גאנצען זײן מיט װעט יהוךה״ .״שבט
 לעבען זאל גנאדיגען.קייזר בארמהערציגען אונזער פאר גאטט
 ;עךער שרים, אונ יו.עצים זײנע אלילע פאר אונ יר״ה השני ניקולי
 תפלה ״עךהאנענע דיא געפיל גרויס מיט זאגען װעט לעזער
 חסדים דיא אנערכןענען וועט ערז אונ וכו׳ למלכים״ תשועה ״הנותן

 ,רוסםלאנד אין ייךען אוף מיט טהוען ךער.קייןר אונ גאטט וואס
א ךאם זיץ מתפלל דאךפען אללע מיר אונ  פוין זאלין חםדים ך

 מקױם זאל עס אונ ״ עולם ועד מעתה ווערץ אבגעטהון ניט ארנז
בי פון ךיארײד ווערן ר - ה רי ת װאס מאיר׳ס ב ױא-  האט פר

 דזאט זיא אונ ,ליו< קי )תהלים חטאים יתמוי פסוק ךעם געךךשת
 נרר פסוק אין ניט שטעהט זינדיגע( װ־יא רוטאים געזאגט: אזויא

 זינדיגע ן־יא ךאם פםוק פון כונה דיא איז זיװ־ע( >ךיא ״חמאים״
 זאלען עבירות ליא חטאים״ ,יתמו טהון תשובה זאלען טענשען

 о רף אינם)ברנות ד1ע ורשעים :במילא װעךיןךעטזײן פעךניכטעט
 פון אױגען ךיא אפנען זאלל .ער גאטט: בײא אויך בעטען מיר
 תשובות בעלי ווערין זאלען זייא שפאניע אין שונאים װךישע דיא

• אמן גויאל לצױן ובא חטאים יתמו לין ךענסטמאל װעט
. ים של שר



א<
היתדים• צוךר ךער

ר ע ד א

♦ הישע המן אויף חטא אנימנר
ך. נחלה לשכךף אנוש ם פ ם

י״ג(. ל׳ )ירמיס

 פלורנטין מארקו פאפסט ךעם פרן צײט ךער אץ
»(маГсо иогепйп) פידרו פראי איהם פאר .ערשינען איז 
(Рга Гейго) פאפםט אונ הערר :^עזא^ט איהם צו האט אוינ • 

 גאטט װאם אמײנ.ש :פארלעגען ךיר איך וויל פראגע אײנע
 אונ״ער פײנד׳ שטאךק זײער איהם האט ״ער ,איהם האםט
 ךערצו טענ:ש קלוגער א דארף ,גאטטז שונא א איז וױדער

 ימקרב איהם אונ 'אױסװאוךף אזא האבען ליב סאן אהײלי^ער
 פאר אונ לאנד ךאס פאר געפעהךליןי ניט מענש אזא איז ? זייץ

? ךעגיתנג ךיא
ס ע ט6)צווײפע םפק _קיץ איז - א ה  פאפםט ךער -

ס א ט-ך עך טפ ענ ע א פון אײנע גענוג איז .עם ג  וואס - צװײא ך
 אונ ׳ פעראבטען צו מענשען אזא - ^עזא^ט האסט דוא

 נײא זײנען צוזאממען דופחינות פײךע ווען שוין .אפשיטא
שונא א איז יער אונ פײגד איהם האט גאטט ,פאראן .איהם

גאט



 האבען, פײנד געןוים מענ^ען יענעם מען ךאןף ,גאטט
♦ שעטצען גױנג איהם אונ פעראכטק

 אזױא נױא - געזאגט פעדרא פרא האט - אזויא יב1א -
 ײךע3 ךאןז האבען זײא ? ױךען דיא ליבען הערר אונזער פןאן

.צהאממען דןסרונות
 פאפסט ךער האט - געזעהען דוא האסט װאו אונ ווען -
 טו־בות פאר וואם ז יןךען ךיא ליעפ האב איףי ךאם - געזאגט

געטהוף הײנט ביז זײא איןז האב
ס א ך  פעדרא פרא האט - ? טובה אכןלײנע איז -

 געניעםםען זײא ,לאנד דײן אין װאהנען ירךען ךיא - געזאנט
 דײן אין האנךלען זײא ,.עךדבאךען ליץ פון פרוכט דיא

 ?ןאניןױיך׳ דײן פון נוטצען פיעל האבען זײא אונ לאנד גאנצען
אונךײכער♦ ^טארקער יעךערטאג וועךין זײא

ר ע ב א ט זאג - א ה ר- מי  געפךא^ט-פון פאפםט ךער '
 ךאם איז וויא גאטט׳ האםםען זײא ךאס דוא זהעסט וואנען

ק מען קאןז לויא אונ מעגליף ק ע  מעגשען אויף גלױבק ארנ ך
 פזךאגעך דיא גלות, שוועךען אונ לאעען אזא לײךען וןאם

 נלױבען זײער ליעב צו יםוךים אונ צחית פיעל אזויא אריבער
 ךאם זײן צו מקײם < האלטען צו געזעטצע זײעךע ליעב צו אונ

 אזעלכע ,געבאטען אונ ןעפוילען זײא האט גאטט ואםזו
^ען לײךענךע  האםםען זאלען ךעליױאן זייער ליעב צו מע

 אזא נאןז געזעהען לעבען ךײן אױף דוא האסט ? נלױבען זײער
ק ליעפ זאלען וואס אונ זײנען ירךען וױא פאלק אועליכןליכע ב א  ה

? גלרת לאנגען אזא אין גאט זי;ער יוןעןהאבעןליעי גאטוױ זײער
שױן
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 פאר־ ניט אונ מיד ניט ילךין ךי וועךין טויזענד;אהר ןוי מעהר שױן
 .עם אונ אמונה זייער ליעב צו ,קוועללען צו זיןז מאטעךט

 גאטטעס ליב צו לײךען צו איבערךךיסםיג ניט זײא וו־עךט
 ניט זאלען זײא ךאס זיץ מע^ליך ךאם קאןז וויא תוךר״

 צו .נפש מוסר זיןי זײנען זײא וואם זאך ךיא האבען ליעב
א וואס ךאס אונ איהר? ליעגנ  זײא ךאס בעהױןטעסט ח

 זײא פארנןעןט, איך זעהע ,;עהאםט גאטט פון וועךין
 זייעךע שונאיס פיעל אונ צײט ל־אנגע אזא גלות אין זײנען

 ניט האט ״קײנעם אבער ,פערניכטק זײא ואלטזגעו האבען
 זיןי האט אײנער ווען אונ ׳ בעךייכןען צו זײא בענליכןט
 האט פערךערבען- צו זײא נעטראכט האט >גר ,;ירהויפען

 נאןי הײנט ביז האב איך ,טאכען קאנטזגע נישט גאר ער
 וואם פלאן זײן אױספיהרען זאל אײנער ךאם געזעהען ניט
 פיעל ךיגם .פערטיליגען צו ױךען ךיא געמאפט האט ;יר

 אונ זײא אויןן אױפגעשטאנק זײנען ,דױא אויף שונאים,
 טיראױשע געזוכט זײא׳ יף1א טסירות ךערלאעט האבען

 .כןאניונע דיא פאר זײא כאךעט בעטאךעלט אונ פלאנער
 אלע.ערלײא זײ איויף געמאכט ,לאנד פון פיךםטען אונ

 פארמיאום׳ת .לע׳ ״אשם זיי־א איויף אויםגעטראכט ,בלבולים
 אללע נאף אונ ׳ העךשער זייעךע פון אױגען ך־א אין זײא
 ניט זייא האבען ,שונאים ױדישע די פרן מאטעךניש אונ מיה

 איז מאכען, « אונגליקליך גאנצליף יוךען ךיא בעהױפטעט
 אז ךערפון ניט מען זעהט ,כןלאפט אגאטליכע ניט ךאס

שונאים זייעךע ניט לאזט אונ.ער ליעב זײא האט גאטט זײער
אויםפיהרען
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פוע יוךעף דיא .געגען ^עדאנכןען שלעכטע זײערע אויםפיהךען
הלן - געזא^ט פעדרא פרא האט - פאפםט או־נ הערר -

ךיע - געוויען ^ליקלץז ניט ןעשטךעבען ךעם אין וואלטען זײא
ױת האט )הײלאט־( מושי_ע אומער װאס איז ^ליק זײער נור

שא: יענע זײנע ,'שלעינטעס טהון צו ניט זיי פערבאטען שטאךק
ש׳ אפילו האבען וואךטער иеп) ךאןז זינן׳ אןעשטימטען אפירו

זיין מײנען/ פאלכןער דיא װעלכע יעניגען ךעם ניט אופן בשום
םער ךער־ האט .ער געדאנקען, אנךער גאנץ א האט ךײד זײנע
באז איז, דאם וויא זײן זאל נור ,כונה אנאנךער געסאט בײא
מען זאלק זייא ,ארנגליק פון ^עךעטעט זײא האבען רײד זײנע
וועלט. ךער פון וועךין פארטיליגט ניט

ם א ט אננער דוא וועםט -וו א ה ץ- אג ךעכ פאפסט ךער ז
ף ױ א ט- ך ע פ ט $ ע א ג האנ פאר וועלכע צײט פערגא^ענע ך

געמ אךער געוואךעף געבאךק איז .?יר ,עהךער נאןי .פריסטום
א אױף זינך ניט ;לויבען זײן נאןי האט מען װאו אךטער ך

זיף פארבךײטעןט ניט נאןד איז רײד זײנע אונ אנעךכןאנט
1כןא זײנען ױךען דיא ךאם מיר ^עפינען ךאןז אונ י געװאךען

 מען קאןז קױם וואם פארשפרײט אונ צעךשטרײט געױען
דוא ךיא אין געזעסען האב איןי ךען אבע^ריף, מאכען זיך

ען פריהעךע דיא פון ביכער האכ זײנען יוךען ךיא ךאם - כןאנ̂י
А) אלימאן כןאניגלײף ךיא אץ צערשטךײט געווען 1еташеп) מענ

А) אלמברטין .נןאױגרײןז דיא אין אונ 1тогаЪеШт) צעל רײף אץ
פער (1зраЪап) אצפהן אונ (вагъапа) אלברבר אונ (мгшеп) מישא

המן .קאניגרײן־ אין цъепса) אפריקי אונ свазга) דארםא אונ
כושי־ים
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נ (А816П8) אישמאה שטךעק״קע אײניגען אין אונ נושײם  או

 אללע אין с? ег81вп) פירשײא אין ,ענךלץז אונ (Са1аеЪепе) הלןז
 דיא גע^ען פאלכןער.עךהויגען דיא זיןל־ האבען אךטער ךיעזע
 אפצױ־ ךעליױאן זײער אונ פעךניכטען צו זײא נךי ױךען

 מדי אץ אונ בעגלינןט׳ ניט אבער זײא האט .עם שאפען.
(МесНеп) פיךםט }רױםער זעהער אייץ .עךהויבען זיןי האט 

Н) המן געווען איז נאמען זײן атап) גרױ- א געװען איז ,ער 
 זײא איבער ברײעען ^עוואלט האט ער׳ אונ הכם םער

 וואס געווען איז ךערפאר )בעלאהװנג( שכר זײן אונ באזעם
אױפגעהאנגען. קינךער זיינע מיט איהם האט מען

ר ע ענ ט -י א ה - מן  פון - ;ען^טפעךט פעדרא פראי ה
 אויפ^ע־ איז דיערר, טײן ^עךעךט׳ האםט דױא וואם ךעם

 געזינךיונט האט ,ער וואם ךערפאר ױט ^עװאךעי׳ האעען
 געוואלט האט .ער וואם §אר זאנךעךן װךען ךיא געגען

 איהר געגען האט ._ער )כןאניױף םלפה ךיא מיט זינךיגען
.בעגאנגען אונמענשלץל־ זיןז .  ךער איהם האט ךערפאר .

.אױפהײנגען געלאזט ״קאניג
ז אן ט -נ א ה ר- ע מ ט  קאנםטז - געזאגט פאפסט ךער אי

א  דוא. וועלכע אץ ליגען דײנע פץ אב^עװאהנען ניט זץי ת
ד. זײענךג ינען1עךציזץל־. האםט ױ א א  א^רויסער שױן בינסט ח
א אונ מענש  אײנגעװאור- דיר בייא זײנען ליגען נןינךעךשע ך
 יעךער וואם ליגען נאךישע אזעלכע העךצען אין צעלט

 אז זאגםט דוא .לאכען ךערפון דאךף מע^ש פערנינפטיגער
דיא,קאניגין האט .ער וואס פאר געוואךען געהאנגען איז המן

געצעפעט ־



 בא־ נארישקייט- אזא ךײנכןען גאר מען כןאן געצעפעט...
 .כןאניג ךער וואם אצײט אין ,לאגע המן׳ס אליץ דוא ךעכין

 ,צאױין גךאסטען אין געװען איהם אויף זיינען די.קאניגין אינ
 געגעױואךט אין אינ טאג, העללען טיטען אין ךערצו אונ
ער ךיאלןא^ליבע פץ  צייט אזא אין אמעגשען אזא װעט ,ךנ

 איהם קאןז ,,קאניױן ךיא צעפען צו געךאנכןק אץ אײנפאלען
 לײדענ־ זיץ געךאנכןען נאךישע בײזע אזעלכע ארױפקומען גאר

 /רײדין טיר מיט וױלסט דוא ווען ,עךפיללעף... צו שאפט
א זאלםט זא  נארישנןײט אזעלכע געגעװ״ואךט מײן אין ח

זאגען. ניט
 פעדרא פראי האט נאךישקײט אלס ניט «המעתיל, הערת

 נור הרשע, הטן אויף חטא אנײעם געפונען אונ גערעךט
ה ךיא שלעכטיגנןײט, אלם א  איהם האט ױךק ךיא צו #

 ךעם פאךטײךיגען געוואלט האט .ער געמאקט... נאיעש
 יוךען דיא ליעב צו ניט הרשע,ךאם המן ,דרהודים צוךר
א געהאט .עך האט  נאןי ךעם דוךך ״ער האט מפלה, ך

 פאל .עךשטין אין װײל אנטיםיטיט׳ ךעם באלײךיגט מעהר
 זינךי^ען א^טיםימיטים אנךעךע אללע וױא געךמ־שט המן האט

אלק, פארטיליגען ;עוואלט האט ערי ױךען, ךיא ^עגען  אפ
 פאל צווײטץ אין אבער געוןאוין״ פארטיליגט אליין ״ער איז

 איהם ״ער הא־ט חטא, זײן .געזאגט האט פעדרא פראי וויא
 פון בעלאהנונג ךיא איז ךאס אט באלײךיגט.,, זעהער

 מאכט ?זר אךשע, פארטײךגען וויל וואס מענשען אשלעפטין
.געךעכטער אלם ניט אבער שלעכטער פיעל נאך איהם

V אויף

י 16 ח ד ה נ ד ו ה י
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17 ה״הורים צורר דער   

זא^ען פון ךאס םפור: ךעם פון מיוי זעהען אלף
גערעךט האט פאןסט ךער װיא ,נוײט איז טהון ביז

א אײף גוטעם  ווען פערטײדיגט זײא האט אונ.ער דין יי ד
ךיא האט ,עו־ אז געמײנט .י>ר ואלטזו האךען זאל אײנער

ךיא טהון זײא ןועלין וױאלט .ער אונ ליעב׳ באטת ױךען
 אבער געזאגט נור האט לײךער׳.ער אנער טובות, גךאסטע

 נוײטעודיגע ךיא אץ זעהען נועלץ מיר ו.ױא אזויא ,געטהון ניט
.?ןאפיטלען

ב♦
אלדרנו♦ לה׳ הנסתרות

ר ע ד א

♦ זינךי־ג אונ ^נואך
.נעוךי דוךפת גשאתי כי נ?לסתי וגם־ ב^תי

י״נז( ל״א )ירמיה

ת מ א ט מײן - א ה ר- ר ע  געזא^ט-ךאם פעדרא פראי ה
 ,פעךניכטען צו גאנצען אין זײא ניט קךאפט ״קיץ האןען מיר
 אונ פעךשפךאכען זײא גאטט זי;ער האט לאנג שױן ווײל

 )ייקרא לכלותם געלתים ולא טא־תים לא געזא^ט: האט %
 אױ^עישטױםען ןא ניט זײא האב איף הייםט: ךאס מה «

 ךאם אמת< פעךלע;דץ. גאנצין אין זײא זאלל אץז ךאס
פערניכטען 2 יהידה[ ]נדחי
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צ - .נישט זײא ״ער וויל פעךטיליגען פעךלעלךן/ פעמיכטען,
א האפז ^מעךצען אונ לײךק מיט שטראפען צו זײא אןער

ךי אמת איז ךאם אז אבעװײז ,אױםגעשטויםםק אזי זײא .ער
ךן זײא לײךען, שטענײגק זײער פרן מיר זעהען עואהר(
ק אג ךי יםװ־ים♦ אונ צרות גרויםע )אי־טמעח פארטװערענד ה

או ים״ של משר ״מכתבים אװזעךע אץ ־ הטעתיק הערת
ש ךאךט וױיזען מיר ,ךײטליכער ענץ ךעם פון מיר ךײךען

טי אפאלכןאמענער געוואךען איז ע״ה אבינו אברהם מיא אז
יןך מארצף״/ לף ״לןי געזאגט באלד איהם מען האט יוד«.♦

א זיי .קײן ׳ הױז .קיין מעהר האםט אנעץנד׳נק.• ווערין מוזט ת
ט... כךץ לאנד׳ היים<.קײן אך ם ט םך ע פר האט יצחק׳ן אױף ג

גא האט ובננבוידו פ״עצטו אבימלך ב\ז ,בלבולים געמא^ט טען
 אן ן )בראיצית טאד מטנו עצטת פי מעמנו לןז געזאונט: איהם

פיי ימע פל פמ_עט געווען איז ע״ה אבינו יעקב אויף ,о» נו
ק ױךען ודור, דור בכל וכן לנדניק, אנע ב א זאג ־קיין ה

 המלןל־׳ם שלטה אין אפילו ,טאג חהי^ען א נעהאט ניט מאל
געו צרות. גרויכןע געהאט אליף יוךען ךיא האבען צײטען

И2 נומען א-יכ-ר-י*-יד, מלנים אין ,,ערצדןעלען פםוקים דיא וויא
א איז זײא בײא וואם פאר אוךזאכע ךיא ־ טלוכה ך =״ »

זעל וואס פאר אונ ,כןאנינרײכע צווײא אויף געוואךען טהײלט
צו ׳ לא^דער ןיא גע&אלען שטאךק אזױא װךען זײנען

אץ וואם פאר ־ תםםלאנד ךייף נעבעלשטע אונזער אין אויסער
אל׳ ךער ווע^ען . V ױךעךגעשלאנען שטאךק אזויא יא ז זי״־נען

ויב פעךערין פיעל ,פאךגאםען טיגט פיעל שױן מען האט פראגע
צלבראבען



־י
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ךי?טיגע ךיא אונ ׳ בעשויבען פאפיער פיעל צובראהען, ןט׳
וןײל געזאגט- ניט כךינער נאןי האט תירוץ אאמתן אוךזאכע, ;אפו
האט װאם גאטט הײליגען ךעם צו נור ױדו״ע גלױ איז ךאס :טת
וױיסט אײנער .ער נור ,.ער בעשאפען׳ וועלט גאונצע ךיא ןײא
וױםםען, ןיט ״קײנער כןאן איהם אויםער אונ נםתרות ךיא *ים.
איהם איז אײנער, נור איז אמת ךער װיא אזויא ארנ ים״
אנאונךער שךײבער יעךער זא^ט ךעךפאר געפינען, צו שװער צךט
לײדען ךעןפאר זאגט: למשל אי^ער - טעם א אהן טעם נער

שטךאפט .מע^שען זינךיגע זײגען זײא רוייל צרות, ױךען ןז״״
מען כןאן רײד ךיא אױף זינד, זייעיע פאר גאטט זײא .קיין
שטךאפט וואס $אר ׳ אוחאכע ךיא זײן זאל ךאם ווען :פךאגין ;אט

עלױף קח־שי חסידים׳ צדיקים, ךיא / ירךען פרומע ךיא גאטט ?אט
г א ניט גאטט שטראפט וואס פאר אונ  זינךעען וואס הײךען ך

א װיא מעהר פיעל ימיי אור־ דיא אז זא^ען: אנךעךע יװ־עף ך
זײנעו זייא וואס פאר אונ צרות האןען ױךען וואם זאכע לןײן

האט גאטט נוײל וועלט׳ .גא^צער ךער יף1א וטפוךד מפוזר ןי׳ס1
אין גלויבען צו הײךעןי דיא לעןנען זאלען זײא געוואלט ות<
:פךאגין אויןז מיר כןאנען אװ־זאבע ךיא אױף ׳ יחידז בורא נ$ק

זײך זאלין יװ־ען ווען געװען ןעםסער פיעל ךאך װאלט .עס ~’צ
קומען זאלין הײךען דיא אונ , לאמ־ זײער אין זעלבשטענךג ןאם
געפינען מיר וויא אזױא , חפמה אונ תוךה לעתען זײא צו עי׳
פרן איהם צו געקומען זײנען צײטען המלןדם שלמה אין ואם
״עדות: זאג:ט פםוק ךער וויא חכמה, זיץ האךען פאלקער אלע ־ער
,יי.( ה א )מלכים שלמה ח?מת את לישמע דועמים מכל ױבאו >רין

אונ



 אמעגש ווען וןײל זײא׳ צו איהם ניטגעשיכןט גאטטהאט אונ
ט׳ איז איהם אונ לא?ד זײן אין זיטצט  רייד זײנע זײנען גו
 תירוצים, אלע פךעױן אפ מען כןאן אזליא אונ נשמעים, מעהר

 מיר אונ געזא^ט פךיהר האגיין מיר װאם תירוץ ךעם אויםער
אל: נאף איהם וויךערהאהלען מ  אלדוינוי לה׳ הנסתרות א

 גךאםטע ךאם ארנז פאר אויןי זײנען נ^לות ךיא אפילו אונ
ת!- וויא גוט אזויא טהײל רו ת ם נ

ג♦
♦ יסוד־ות פיער ךיא

ר ע ר א

א ע ךי ר ע ק ר א ט ט ש שלינג ר א א פ ע די אכער װ ♦ ש

.שלום לאיש אחרית בי
.0ל״ ל״ז )ההליס

ן ו פ ט צו בעווײז קײן איז לײךען ךעם - א ה ען- מ ה ע  נ
 בעװאוםט אונ קאנט בע איז .עס ךען - געזא;ט פאפםט ךער
 צוזאמענ־ )גרונךשטאפפע( יםודות פיער פון זײנען מיר ךאם

א ארנ ^עזעטצט  געפינען ,עלעמע;טען דיא פון בעשאפענהײט ך
 געפינען מיר אונ שטאף׳ צוזאממענגעזעטצטע דיא אין זיך

 ךעם )אײנזױגעף אײנשלינגען זיף אין וויל יםוד יעךער ךאם
גאר מען זאל יםוד יענעם ךאם פיעל- אזױא יסלד צווײטק



 פײער ךאם :למישל געפינען מיר וויא ..ערכןאנען כןאנען ניט
 אב־ ניט ךאס זאל מען ווען ג.ענענשטאנד יעךען פאלבלענט

 בךײטעט ןץאםסער ךאם אז מיר זעהען זעלביגע ךיא האלטעו,
א אױף אויס זיףי  אונ .?נךד ךאם צערבךעכןעלט זיא ,.ערד ך

 אז .ערקאנען ניט ?־ךד ךיא זאל מען אז וױץי, איהל מאכט
ט לופט דיא אונ .עךד׳ געווען איז ךאם  זיך אין אײן זו̂י
 לעפעױגע דיא אונטער מיר זעהען זעלביגע ךיא װאםםער, ךאם

 פאר שװאכערע דיא פעךשלעגט שטארקעלע ךיא װעזען,
 אונ טהל״ערע׳ בײא פיש׳ בײא פאגעל/ בײא איז אזױא איהר׳
א אריף מאכען אזױא  האט נאטציאן.עם װעלכע ,פאלקער ך

 ךיא נאטצ;אן יענע אונטערךליקען וױל אױבערהאנד ךיא
 שװאכע דיא מיהע אללע זיןל גיט זיא ׳ איהר פאר שוואכערע

 למשל, איך׳ ווען (*1 זיןל אונטער אוןטערװאךפען פאלק
ח געהאט װאלט  נאטציאנען אללע צואינטערךרקכןען מןלאפט( נ

 אויםעל ךעגיךען ניט זאל ךאם.קײנער װעלט גאנצער ךער פון
 וואלט איך געטהון׳ געווים ךאס איןז־ וואלט אליץ׳ איזי

 אויםצופיהךען, זאןז ךיא כןךאפטע מײנע אלע אנגעווענךעט
 לייךען ירךען דיא ךאס פארשטײן צו לײפט איז פון ךער

 מיל ׳ זייא פאר שטארקער זײנען מיר וױיל אונז פץ צרו־ת
 מיל ךריכןען ךערפאר < דיא פאר נןלאפט מעהל האבען

 זײעלין קאפףז ךעם זײא לאזען מיר אונ איפז אונטעל זייא
.אויפהײןק ניט

װאלום

נ1 ז א  אדוט על רחצי םיר מואב גע>אגט; אויך המלך דור רואט אזױא (

שליך ם ,י׳( ס׳ )תהלים וגז׳ נעלי א ״ ו ל ה י

21 יםודות פיער דיא



ם ח א ז ו ט ניט אבעל מיר זאלען - א ה ען- מ ה ע  פראי אנ
אם פעדרא ט-ך אג עז  זײעךע פאר צרות לייךען יוךען ךיא ;

 געגען זינדיגען זײא ווײל ,ןײא ןע^טךאפט גאטט ,זינד
? איהם

ע ך י בי  געזא^ט-זײנען פאפסט ךער האט - אורזאכען -
 ךיר איך גיב אבער אלגעמיץ אץ צרות, זיי^ךע צו _רם1ג

מענשען יענעם זײן ט״קנא ניט זאלסט דויא ךאם אנ׳_עצה:
א , געהאט ניט צרוית .קײן האט וואס בענײךען ניט זאלסט ח

 געטךאפען. לײדען .קײנע נאך האט איהם וואם ךעמיעניגען
 פילימנט אונ בעצאהלט, גיט שולד זײן נאף האט .ער ךען

א נור ,.עגךע א־קןלעכטע נעהמען נאך .ער וועט  מע^סט ח
 געטראפען האט .עס וועלבען ׳ ךעסיעניגען בעסער זײן מ״קנא
 רוהיג׳^ער לעבען .ער וועט ״עגךליף ךען יםוךים, אונ צרות
ע געפינען וועט ה  זיכעךהייט׳ אין לעבען וועט т;т אונ ת
 / לז( )תהזיימ שלום לאיש אוזרית כי זאגט: פםוק ךער מיא

 ךעס מאן ךער האט צרקינ^ט אײנע ךען - טאײטץ איז ךאם
♦ נןריעךעגס
 וועלט, דיא אךבייט׳ זײנע װעךק- גאטטעס המעתיק־ הער״

 דיא פרן סקירות אללע דיא ניט׳ גאר מיר פאךשטײען
ניט נאןי זײנען ״נאטור־פאךשער״׳ זיןז רופען וואס מענשען
.היױעה תכלית צום געקומען . ״פילוםופים׳/ זיןז רופען זײא .

 ניט♦., גאר ווײםען זײא ךאס שוין װײסען זײא ווײל נור
 ךער אױף פאראן זײנען אצאהל אהן ברואים מיליאנען

אונ אנךערין׳ ךעמ אײלשלי^ען וויל יעךערער וואס וועלט



23יםורות פיער דיא

 דאס מיר זעהען װאמךער מעהר אללע. .עקםעסטיךען ךאף
 זײנעי־ געברויכט- מעהר וועךין щ ח־עלגנע ןרואים ךיא
 אײזלען אונ געגעםען וועןין למעלאכןסען מעהרפאראן, .זייא
 נוײניגער ניט פאראן אכןםען זײנען ךעסטװעגץ פון ," ניט
 פון געװען איז מבודא ךצון ךער נױיל ׳ אײזלען ךיא וויא

 װעלט• ךער אױף .עכןסעסטירין זאלען זײא בךיאה אנפאננ
 מען׳ עםטז ,.געפז היהנער, ךאם מיר זעהען זעלביגע ךיא

 היהגער פאראן זײנען ךאןז אונ ניט׳ מען .עכט .קעץ אבער
 ווער ה׳» פסוד בא מי כןעץ. וויא נוײניגר ניט געונז אינ

!לתבונתו חקר אין ^עךנןלעהריף ךיכטיג ךאש קאןי_

ד♦
♦ לב מנאיב שחוק

ר ע ד א

♦ געדײטעט אלע5
.מךמה ישית ובקךבו שונא לנכר בשפרױו

ע״ו( כ״ז )משלי

 וױא - געזאגט פעדרא פראי האט - פאפםט הײליגער—
 לאםטעךט וואם פאלק א .עךטראגען הײלץכןײט דײן -כןאן
 'שיטפפען. אוינ טאךטען אוונז מוז מען ךאס זאגט: אונ -אונז
איז ךאם י(< פרק )קדישין הח־ג שפנוים טוב :זאגען .זײא

טײטש



ױז אויף טאךטע- פאלכןער א?ךעךע פון בעקטען ךעם טייטץ:
ה :זייא זאגען ש װן אחךית הנה ױלךתבם חפרה מאד אמכם ט

_עו אילער איז בעשעטט :טײטץ איז ךאס ,ינ( נ נירמיה וגו׳ גו־לם
N‘5 זיעהע געןארעךין׳ אײעךע ?נרךאפזהעט щ ,זעהער מוטטער

א די; אןךאם״ ^עבען קאן.עםז װ. ז. א. פאלכןער ךער צוקונפט ך
אוו ?איז ךאס וויא שאנךע םעיע

ן י א ט ךעם^־שטען - א ה ל- א זיף - נעזאגט פאפםט ךער פ
אוי / טאךטע״ בריםט בעסטען ״ךעם :זאלען זײא וואפ ךאס

ש׳ ױךען ךיא פץ ;עהאךט לאעםט שוין איןז האב ת נור אפי
זײן וואם ךאס אונ ,אנךעךש גאנץ מאמר ךעם .ערקלערין זײא

א גיפ ,מוטטער״ אץער איז ״יעשעטט :זאגען זײא אז זאגםט ח
זײן זאך אזא וױא אזױא נור ,געהאךט ניט מאל איןל־.קײן האיב

איז ךאױ ךאם איז זא ,אריץ האנד ךיא אץ ^עקומען ארנז איז
אץ מיר זיץ״ ןדורש הו״קר זאך ךיא אטת ךעם ליב » זאלען מיר

;־עז צו,עךפאהךען. װאךהײט דיא נדי נאפפאךשען ךאם ךאךפען
אי װךישע צװײא מיר צו געקומען געםטערן זײנען .געראךע אט

זאג קאןז < מיר טיט רײךען אונ זעהען מיןל־ ווילעו זײא ,שלוחים
ךי* וואם האךען מיר וועלען פךאגין׳ זײא אונ רופען זײא מען
ךענ .צו.ענטפערן ךארױף אוט וףיסץ זײא

וועי אז זיןי בײא פילט «שונא־ישראל״ ךער ־ המעתיק הערת
בעי ױד ךער אינ פעהאנךעלט שלעננט ױךען ךעם האט ,ער

אנד פרן איז װד .ךער װר שיטפפען את פלוכען איהפ דאךף
3א *טשיבים ואינם הרפתם שוטעי־ם לבים у ןאינט נ^לביפ ךיא
אז* ךעױ אז זעהט יװ־ק, ךעם רוךפ׳ת װאס לשךאל ש^א ךער

ױד

י 24 ח ד ת נ ד ו ה י
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שלעכט .קײן ךעךט .ער אונ ניאהבה ט״קבל אלעס איז ױד אױןי
װאו לאנד ךאס געטרײא איז .ער ;עגענטהײל אץ ,וואךט תךית

פעחײסק צו בלוט זיי־ן וכזזומן מוכן איז ,ער װאהנט, .ער וײער
געגען אבו?ד ניט מאל .קײן מאכט העךישער׳.ער זײן פאר יעהע
ניט, איהם צעפעט מען אז גאטט דאנקט ׳.ער ךעגיתנג ךיא ־אם־

 ״ער בעהאלט ,צךה א ױךען ךעם אױף קומט ,עס ווען אונ
- ט מרזרעם ױט איז .ער אונ ז_עם, .יעבור .עד חךרים בחךרי־ זיך ,
פערפאלגער זײן ךעכינט ״ער העיליוןה׳ השגחה דיא אױף צע׳/

פאר צוןעשטראפען איהם עולם יורא פון שליס א פאר נור - ־וש
גאר ךאס זיך ;לויןט לשךאל שונא ךער .עבירות-; זײנע וואם

שטילערהײט ױד ךער טהוט מםתמא אז ךעכינט ױט׳ >ר״,
כןאן .ער וויא אזויא נור פײנךע׳ זײנע ;עגען כועשים זײנע זאןי
מאמךים אונ תנ״ך אין פסוקים ._ער זוכנט פאכןען ניט איהם ראיי

ךאם איז מײװנג זײן נאך וואס מךךשים תלמוד, אין מיר
ךאס איז ׳נוײםטען״ דיא ^עלײדיגען צוי בעוואךען גיעזאגט ךען.
ק לב<. מכאיב )שחוק לאכען צו ניט אןער ׳ישעי זאלל אײנער וו

ךערטיט טען טיץט אמפם בושה פסוק ךער ךאס זאנען קאןז
,הנביא ירמיה געזא;ט האט פםוק דעפ פליפןטק׳ ךיא ;ואם

דער אױף געווען ניט נאך ?וײפטען זײןק ךעגסטמאל
צו־ דײנכןק אונ מי־ינען געכןאנט האט״ער אזױא וויא וועלט, אז
וויא ,בלבול פאלשר א ניט ךאס איז ? פריסטען בעלײךיגען ױד
ניט אפילו טענש, יעךער וואם בלבולים פאלשע אנדערע פון

אונ פאלש/ איז ךאס אז זעהען קאן חבם, מ־ויםער א ײם׳
גיפי וועט װער ישךאלר שונא א זאגק נור קאןז בלבול אזא רער

פודה



 הנביא ירמיה אזויא: איז פסוק פון פשט ךער אז זײן מו־ךה
 האבען ןועט בבל וויא .קאפיטל יענעם אין פאר שטעלט

 ג־וים גןהל בבל _על ומעלה מעיר אנכי הנה ני מפלה: דיא
 שךעכןליןי אזויא זײן וועט בבל פון מפלה ךיא ׳ וגױ ;דולים
 חפךה א?ןכם בושה זאגען וועלען מענשען פיעל אז ̂רויים,

 מוטטערס זייעךע פרן לאכען וועט מען ,הײםט, ךאם - ױלךתכם
 מענשען שוואכע אזעלבע געבאךען האבען זײא וואם פאר
 לאזען זײא אונ פײנד גע;ען בײשטעהען ניט כןאנען וואם

 ווער ךענטפזמאל .אונטערךײקען אונ שלאגען פיל אזויא זיך
 .געהאט ךערצו .ער האט שלא;ען .געלאזט זיף האט ״עס

 טבזוז איהם אונ געלאכט איהם פון האבען אלע שאנךע׳
_______^ געװען

ה♦
♦תלמוד אץ אגדות ריא
ער א אך ג די תג ה ע ל לן ך ע ע. ע ט כ ♦ רי

ה ך ס ל ם א עי ש . פ ף י נ ך .Го נ״א )שסליס ך )

ה ך דן- א ף .ו י ת ד נ ד מ ם מ י כ ל א מ ל ש ו ו נ א

ט״)(. קי׳׳ט )חהליס

 ךעם « געוואךען גערופען זײנען (1 שלוחים בײךע ךיא
פאפםט ’ ------------------ 

ר דעפ פון מיר זעהען אמערקוױרדיגקײט (1 חנ ער( מ אם ערם  םפר רעפ )פ
שגט  דייטליך פפור יערען ער ערצעהלט םפר גאנצען אין אומעטוט א) יהורה״ ״

ען פון ניט ער זאגט דא נור  מעהר געווארען, געש־קט זײנען שלוחים דיא «אנ
ב צו מיר זעהען םפור םוף צום ניט ת( צװעק װעלכען לי רו גז ען זײא )  דינ

ל זײא זאל עי איוזם ביטען פאפםט דעט צו געקומען ט т יח״ם ,זײן טג о
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גערופען( זײא האט )מען ^עווען איז נאמען זימןר פאפסט,
דז שלמ דון אונ (8атйе1 АЪгаЬаНа) א?דאבאלײא שמואל דון

ваьто ы) ך,לןי ет) . געזא^ט זײא צו האט פאפםט דער: 
 • גע^ךיבק שטעהט תלמוד אין ךאס מעגליף ךאם איז

? הרוג שבגױם טוב
א י  ^עע^טפערט-אין ^עזאנךטע דיא האבען - הערר -

 בנןבלה האןען מיר אבער (1 מאמר ךער פאראן איז תלמוד
 אױם־ יעךער ךאס לזכמים אעזעיע פון )איןעךליפערמג(

 מרקלעהרו:ג( פיתש א אךער אךין איז ״ער וואם שפתןי
ק, ־אףף סו  Ва\ута רבינא פון בעקומען ךאס מיר האבען אפ

 / תלמוד פרן .ךעךאקטאךען ךיא (Ва\у АбсЫ) אקןי רב 34א
 אנךערע אללע אבער איבערגעגעבען, ךאס אונז האבען זײא

 א^דות׳טען אקלאםםע פון געװאךען געשריעבען זײנען אגדות
 תלמוד אץ זײא מען האט .ערהאלטען צו זײא נור אונ

 .געװען ט_קבל האבען מייר וואם מיר אבער ,אךײנגעשריבען
 בעזאלךעךע .כךן אגדות י״ענע דזאבק תלמוד 'גאנצען 'ךעם

.אפטונג
ט א ה - ר ע ב א יעךענ־ געזאגט-אויף פאןסט ךער -

 ווער אונ ,תלמוד אין מאמר ךער ךאןז זיןז געפיגט פאלם
 ערבזא ברײנגען ״ער ךאךף ,איהר וויא זאגען וױל .עם

(8сЬаЛ״Вйг) ם נבעוױיזע( ראױת אךער ת א איך פעךלאנג ך

®ן ’ * .1 
•с ען מרפיםים הײנטיגע  דאם .גמרא פון אדויםגענומען מאמר רעט האנ

ט ױיער דערמיט האנען זײא אוג ניט איהט דרוקען זײא ; *זײםט ענ . געטהץ ו



 .עמןלעהחנג אריכטיגע מיר זאלט איהר ךאם אײןז, פון
 זיי־א זײנען שײנט щ וויא ךען ,זאגען מאמר יענעם פרן

 וןעיט זי־ינען זײ ארנ ,כךיסטען ךי ןעגען וואךטער שךעקליכע
 .דער־ זיןל זאללען מלוכה טיץ פון אװטערטהאגען דיא ךאס
א מיט פאר אבךעכנען. ירךען ך

 ךאס געזאגט: האבען שלוחים װךישע ךיא הצעתיל,! הערת
א ת אונ אכטונג׳ בעזאנךעךע כןיין האבען אגדות ך ט א  ן
ה בעהאלטען ליגט אגךה יעךער אין אזו־יא, ניט איז ך מ  א

 אץ אונ ד׳שול, אמוסר אךער אךץ אךךןי אךער טובה
̂ען מאמךים פיל  וואךט יעךער צהאמען׳ ךרײא אללע זיי

גוט נור דאךף מען פעךל, טהימירער א איז תלמוד אין
אץז וויא אזויא ןנעפינען, צ־ פעךיל ךעם וויא פארשטיץ

, (1 חז״ל אגדות אױף ״עץ־יהושע םפר מײן אין ךײטלץי װײז
 ךאם רײטליןז זײער םפור ךעם פון מיר זעהק אויך

 ךעם פון ליפהאבער אןנרױסער געווען איז פאןסט יענער
 ױךען״ ךיא פארטײךיגט פרטים מאנכע אין האט .ער ,אטת

 ירזטא״ אחד ״איש פון הםרון אונ;ליכןליכער ^רויםער ךער נור
ק׳ אללע ךערפין לײךען ,זימ־ץט מע^ש אײן װען  איז ױך
 ̂ זאגען לאמיר געװאךען׳ אײנגעװאורצעלט העךצען זיץ אין

״טוב פרן המאמר ב*>ל יענער האט דעה זיץ נאך למשל,
האט מען אינ ,זאגען ןעךאךפט ני־ט ךאם הרויג״ שבג־ױם

אזא ______________________ 
 פערעידענע אין געדרוקט געװען >ײנען םפר דעם פון מאמוים איינינע (1
 ,התלמוד׳ ים רעפ אױף ״אשפאציר׳ט־פעל נעימים״ ״םפורים :למשלי וױא ,רזובװתן

. ים •עול ׳#ר .גאך אונ נאך אונ התלמור״ ״ספורי
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 וואס תלמוד, אין ארײנשרײבען בעךאךפט ניט מאמר אזא
 געװאתט האבען וועלכע ירךען דיא שולדיג אבער זײנען

 פאפסט ךער וואס לאנד אין שפעטער יאהךען הונךעךטע מי־ט
 לײךען ךאךפען זײא זאלען וואררם ז ךעגיךט איהר אויף האט
 אץ געשךיבען אמאל האט אײנער וואס מאמר א פאר צרות

 ןיײטז יענער פון פאלנןער אנךעךע ךיא געגען הלמוד
 חכמים כריםצליכע ןךויםע פץ מאמרים ני־ט ךען מיר געפינען

 ? געגנער זײעךע געגען ךײד שטעכעךיגע‘ געזאונט האבען וואס
 ניט טעט וועלט גאנצײר ךער יף1א מענש נךץ בייא אונ

 ו\אס פאךטײא דיא בעשטראפען « געדאנכקען אין איטפאלען
 וואס פאר אונ לעהךע/ זײנע מיט חכם יענעם שעטצען

 ״טו־ב פון המאמר בעל יענעם או־יף זאגען ניט מיר זאלען
 אי־הם האט לאגע ביטעךע שלעפטע זײן אז הרוג״ שבגוים
 געווען איז הפואמר בעל ךער למשל: געפראכט? ךערצו
 ,בעהאנךעלט ךאקטױךים פיעל האבען איהם ארנ קלאנק

 הפקרות. מח־ת, שלעפטע פיל .פעפונען זײא אין האט .ער
 .מענשליכקײט .קײן ,יושר נךץ אטונה״ .קײן < טיראנםפזװא

 ךערפאר .ער האט ,פערךארבענהײטען אונ שלעפטעס נור
 ךער־ ךארפען לגיהנם׳ שבדופאים טוב זײא: אויף געזאונט

 בײל י.ענעם אױף כ^ם אין זײן ךאנןטוירים הײגטיגע פאר
 אללע איהם ליעב צוי בעשטראפען, וועלען אונ המאמר

 געמײנט, דאם ,ער האט זײא ניט נוייל ניט! געווים יװ־עף
 היעטיגע געלעךענט ״קאנען וואלט המאטר בעל יענער ווען

װיא געזעהען אונ ;עלעבט היץט וואלט .ער - ךאקטוייךים



ל׳יןפ גוטע האבען ,נד מענשעךפרי זײנען ךאכןטויךים( יף־א זייא
אהנ זײנ.ען זײא - אוטזא^םט לןר־אננןע אךעמע קוךיהךען ,העךצער

למש זײא צאהלט קלאנכןער ךער איןי̂ל װען נפש, מוסר זיןז
זײא אךבײטען כןךאפטע אלע טיט ,טךחה זי;ער פאר גךאשין .קיין

מיא מאכען׳ צו ג.עזונד נןראנכןען ךעם מיטלק זובען אונ זײא
בעל ךער וועמק אין אונ וואס אין ניט זי־ף בעקימערין זײא

ט׳ אײנס: אלס איז זײא בײא ג:לױגיט, קראנגןער .ער איךים
ךק׳ , ױד א טי ה?ננ זייער האןען ךאךף וואם מענש א אבי א

ןןםם ניט שלאפען ארנ ניט טרינכןק אונ ניט ,עסםען זײא ,הילף
ארײ ךאךף אכןלאנכןער װאם יט צ ךער אין ניט רוהען אונ

זייא װאלט המאמר בעל ךער ווען א! ,הילף זײער האבען
טליר געזא;ט גיט געווים .ער וואלט ,ךאקטױךים אזעלכע זעהען
שט; ךאכןטו־ךים♦ יענע או־יף געןא^ט האט .ער וואם זײא אױף

נשר המאמר בעל יענער מאמרים׳ אנדערע מיט איז זעלביגע ךיא
ניט וועלען פרייםטען היץטיגע וואם געצענךנער געזעהען האט

רוםי מענשען ״קײנע גאר זײנען זײא אז זײא אויף זאגען אלײן
אויף געהאךט ניט האבען זײא ,מעלשען ווילךע נור , ניט
ךינע ניט געטהון האבען זײא ,בריםטום יעזוס פוין לעהיע ךיא
תלמ זײא װאלט אלייץ נךיםטוס יעזוס ,בעפוילען האט ״ער וץיא

צײט האט דערפאר ״נ־ךעםםער׳/ מענשען .״אפקוךםים״ רופען או־יןי
אויף ךער נױיל הרוג. שיגלם טוב :געזאגט תלמוז־יםט דער

?ן.ק:י מעוןש, פארדארבענער א געווען איז זײא פון בעסטער
 ווען זײן קאןז וואס ךען ,װעלט ךער פאר געפעהרליך

פארקרשען ךאף .ער טוז געזעץ״ ךעם ניט פאל^ט אײנער
הינטער



 וױא געןען .ערגער נאןזי כןאן .חשןי הרי דיא ל״יןטער
 זעהען וואלט המאמר בעל זעלביגער ךער מענש? אהפקר

 ,םבלנים זיינען בפרט אונ בפלל רוםםען ךיא וױא לטשל
 ירךען א מ_קרב זײנען זײא ׳ הךת שנאת .קיץ פון ווײםען זײא
 ךער .פרוךער אלײפליכער זײעךער געווען וואלט ״ער וץיא
 רוטלאנד/ טיעף אין ארײנגעפאהךען װאלט המאמר בעל
 פון מצוה ךיא איז ךאךט גרוים וויא געזעהען וואלט .ער

 אורח ךעם ױבען זײא ,רוםסען דיא בײא אוךחים הכנםת
 איהם נעהמען ,יפות פנים פסבר טףנכןען אונ .עםזען

 נעהמען אללעם ךעם פאר אונ - װאהנונג אין זץי צו אריץ
 זיןי אויף א;טאן מעג ױד ךער .בעצאהלונג כןײנע זײא

 щ װאו ציכוער ךעם אין ךאוונען תפי־לץ, אונ טלית
 צו./סם;ן איהם ^ערלויבען בילךער׳ הײללגע זײעךע שטעהען

שר,  ךאם זאל אװד ווען אונ פענשען, אונ װאשען זיןז ן
ף, װאשען ניט דאוונען׳ ניט ,טהון ניט  ךער איהם וועט ך

 זאגען ניט וואלט המאמר בעל ךער או ♦ פעראפטען רוםי
 געצענ־ יענע אױךי ונעזאגט האט יער וואם חםםען ךיא אויף

 אין טאמרים פיעל מיר געפינען אופן .ךעם א־ױף אונ - ךינער
 געוױסע א י אױף נור .געװאךען ^עזא^ט זײנען װאם תלמוד
 וחלילה ניטהלילה אבער ,פאךטײא אלעוויסע אויף אונ צײט-
 זײנען וואס נריסטען .עךעלע גוטר׳ערציגע הײנטיגע או־יף

♦ געבער געזעטץ זײער פון לעהךע גוטע ךיא טקנים

א 31 פארטײדיגונג וי
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ער אד

א שע די ם תלמוךיי ך ל ב ♦ מ

.גקו־>ע.ךך?ף אאזים
. י״ד( ט״! )חהליס

ר ר ע ה ט ארנ - א ה ט- ם אפ  גע.ענטפעךט- הלוי שלטדז דון פ
 ,.עךכ־ןלעהךט מאמר ךעם האבען .קךמונים אומעיע וױא

 וואס אױם, ךעם פון )^עגענטהײל( ךופך ךעם .ער ךףינןט
 אךין, ^עזאןט האבען מענשען ;רויםע ארנזעךע פון אײניגע

א בײא געווען וואלטען זייא ווען  אמענש וואלט םנהךרין׳ ך
 אפארבךעך וועגען טויט צום געוואךען פארטשפט ניט מאל כןיין
 איז ״עךמאךךעטער ךער וןייזע מעגליכער ווײל ,ךציחה פון

 האט .ער װאס ?ןראנכןער געפעהךליכער א געוןען פךיהר שױן
 לעבען)בעת זיץ בײא אונ שטאךבען׳ ךעם בײא געהאלטען

 אכטען געכןאנט איהם מען האט געלעפט( נאך האט .ער
 געכןאנט מעו האט אלזא ,געשטאךבען וויא( גוט )אזױא אלם
 געשטאךבענעם א האט .ער ךאש ךעכנען מאךךער היפ

 מאךךעח ).ךער .ער האט ךערפאר אונ געהךגת׳ מענשען
 דאגעגען פאלקער אנךעךע ךיא פארךעט, ניט טויט ךעם

מאר־ ךיא וועלען צײט ךער מיט ךאס איינגעזעהען האבען
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פאר־ אופן ךעם אױף װעט מען לוען פאךטעהךען זיןז ךער
מען ךאס געזאנט זײא האיען ךארום אמאךךער, טײךיגען

מוךא זאל פאלק ךאס כלי ,טאךטען מאךךער ךעם זאל
 ״טוב :גמךא דיא זאנט דארום רוצחים״ וועןי־ן צו האבען
 רוצח ךעם אורטהילט הײךע ןעסטער ךער הח־ג״, שינגלם

 ךעם טאךטעט ״הרגר ניט שטעהט גמרא אין טו־יט. צום
 איז ךאס וועלכעם טאךטעף )ךאס ״החינ״ נור ,געצענךינער

( מקןיר ךער «  האבען ^עךקלארונג נאנךעךע א נאך . )
עי ךאם : נעהמלץז ,געגעבען זײא  טיפטיגם־ אונ בעסטער ך
 אײפךיג אזויא אי־ז פאלכןער ךאמאליגע ךיא אוגטער טער

 אײנער ווען ךען ״ משפט ךעם אונ כבוד ךעם ,עןהאלמען צו
דיא זאגען פבול געגען אונ משפט גענען זי־ף בעהאנךעלט

.טאךטען יענעם דאךף מען ךאס פךיסטען ןעםטע
א ווען -  אלזי?טען- אזעלכע געהאט האןען תלמוךםטען ך

 ניט זאל מאךךער ךער געזא^ט-ךאם פאפסט ךער האט
 מע^ליכער .עךמאךדעטער ךער וױיל ׳ װעךין געטאךטעט

 אלעבענסגעפעהךליכע איניךליןז האבען גענןאנט האט ווײזע
 געױאלט רוצךז ךעם זײא האבען ךעךמיט ארנ הראנכןהײט,

 התלמוד( חכנפוי )ליא זײא האןען אזויא, אױב ,ןעפרײען
 ניט׳ ספק איז.קײן מיר בײא אונ טעו־ת, אין געלעןט אללע

ט ךען ,געווען חכמים ״קײנע זײנעו זײא אז  אזא נאןי גין
 בעפרײט זאל מאךךער איץ ךאם אנזיכט פעךךאךבענע ללײפע

ך וועך־ין ך ניט נאף איז ךאס פעךטײךיגולג? מין אזא ת
.ולשון אומת כךץ פײא געוןאךעו געהאךט

ן з יהורה[ ]נדחי ײ מ
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זע זײא ץ מי ט אונ הערר - א ה ט- ס פ א הלױ ז1שלמ הר׳ פ
,לײב־׳ :גײזאגט לא^סט שױן האט עמו־ס נביא ךעי - גע$טפערט
,עביךד איןקו־ד בן _על האךמה משפחות מכל מ־עתי אתכם רק
מעןשע אג אײןז נור :טאײטץ איז ךאם ,ב( ג נעטלם עונותיכם ״עליכם איןי ה

דו שוין וױל ךארום .עןךע׳ ךער געישלעכטעךן אללע פרן ^רכןאונט
װערץ אבער״עם ווער טיססעטהאטען, אללע אײף אן אהנךען אץז

. מאל Т ניט נאןז .ער איז ׳ מטה של ךץ בית פרן געךעטעט וועךט
מע?שע .קבלה5 האבען טיר אונ י טעלה של ךץ בית פון געךעטעט
טךעפפ של דין בית ךעם דוךןל װעךט וואס יעני־גער ךער ךאם

גוטע א ךאגענען פאךגעבען׳ זינד אלע זײנע וועךץ ,טטת.געטאדטעט
וױיל' א ק ט ,ער וו ארךנ נו-ר מטה, של דץ בית פון טוייט ךעם פ

צדנןה׳ דין בית פון האנד ךיא פון נצול װעךט,ער טעות א חךןל
קומען גוײל .)ךעטטוןג( הצלה רופען ניט ךאס מען קאןז מטה, של

זיי אונ איז ״ער שלעכטער, אונ .ערגער פיעל איהם פאר איז ךאם
•* •• т .הו יצר בעקומען וועט .ער מעלדי,, של דין בית פון געךעטעט ניט

׳ אויגען טױט. ךער וױא שלעכטער פיעל איז וואש אשטךאף
ךארף ר ע ך ט געפעלט אגטוואךט - א ה - ר י פאפסט ךער מ

דוו ױט ם הג ט- א; עז נואןפען צו זייא אוייף פאלק דאס פאר ג
זימ צו געןרומנט מטח של דץ בית בעםםער האיען אשךעק*

ויערין בית אויף װאךטען ניט אוב טשפטן פאר מאךךער ךעם
;זרציהו .מעלה של דץ

זאגט: וויא : בעװאינךערן צו וויךכןליף איז .עש המעתיק־ העית
; וןעךט זאךגען זײא פארנאךעשט, פארפיהךט, זײנען מענשען פיעל

ל וויא נוען זעעלע, זײער פאר ניט אונ כןאךפער זײערע ?או־ נור
זײא
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п בעשטראפט וועןט אײנער וױא אױגען זײעךע מי־ט זעהען זײא הלױ
זעלביגע ךיא טהון צו מוךא זײא האבען ,,.לײב־שטראף״ :עזאנט:

.דיא יף1א פראגע א איז הראשונה בחשכןפה ..עביךה: אפקיוד
פםק, ;ענעמם ״אשבט־מוםר״ האןען דאךפען װאס מענשען ;אבאיןי
בעשטראפט קאןז אמענש ךאם געװאוםט ניט זײא האבען שויץ וױל ץם

'פיעל מיר האבען זעלביגע דיא ז .עביךה: ךיא פאר וועךיין בער
אזעלכע געזעהען האבען מיר בעת בעװאוװיעךט מאל ניט :אך

זײא אןער ווען ניטש מאל נךץ דאוונעו וואם מעלשען פקפלה
זײערץ בעגלײטען זײא אךער ,אונגליק א חלילה טךעפט ״שלז ףין

איריף זײא וועךין ,וועלט אמתע ךיא אויף ־ פיײנד גוטען א ךאגעגען
א אווײלע נו-ר צה״ ם, ^ךאםטע ך ך ױבען כונה׳ מיט ךאןונק צךנ
זײא וױא אט א־ז׳ יםלת זייער וױא מעהר נאך צדכןה, דץ בית

טאנ לעטצטען ךעם אהן זײא פאמעסשען הויז, צו קומען ןןײל ג(נ
. ןויא זעלביגע .דיא טהוען זײא אונ איז ער’ . ל. א מ ךער נוײל א

ע׳ יצר ב־עקומען דיא זייא פארבלענדען געךאנכןען ישלעכטע ךיא הי
מאן אפײנער וואם זאכען אזעלכע זעה>ן זײא , אויגען י ,טיי

: געיאגט ףכמים דיא האבען ךארום .זעהען ניט דאךף פאפסט
האבען טוךא פאלק ךאס וועט מענשעו א התנען דוךןי ניט וואךפען

אפאלק וועט פאחײעסען פלוט דוךף ניט זץךגען׳ צו עברױלט
גוטע לעהךע׳ גיטע דלךף נור ,פרום אונ גוט לועךין בית ויף

 המלןז שלמדז װיא ,הישר בךךןז גײן פאלק א .כןאן ;זרציהשג
מוךא, דוךף אבער . — וגו׳ דךפו פי .על לנ_ער ךזנוף זאגט: וױא : ׳ן

צײט- אקוךצע אויף נור ,פרום אינ גוט מעניש ךער װעךט זאךגען ו
פאר איהם שטעהט אונגליק ךער צךה ךיא לאנג וױא ךוען לע,

דיא ײא



 איהם׳ פון אנטלױפט אועליק ךער וויא אונ - אויגען ךיא
 זעל־ ךער ״ער איז ,אועליק פרן זיןז .ערװײטעךט .ער אךער
 אגוטע איז אזױא ניט ,^עווען וױא מענ:ש שלעכטער ביגער

^ען ךעם נןאן מען ,•ערציהונג  ׳ װיל מען וויא ״ערציהען מע
 שלעפטען א מיט געבאךען אפילו װעךט מעגע ךער לוען

 ״ מחית שלעכטע אנךעךע טיט אךער אפעםן׳ ,חאראכןטער
 ךיא ׳ אױסגעפײנעךט .ערצידזונג אגוטע דוךןי .ער וועןט
 אב איהם שלײפט ;5.עךעל איהם מאכט חנטה ךיא תוךה׳

ת. שלעפטע דיא  מע?ש א ווען מיר זעהען זעלביגע דיא מדו
 -האראקטײר עךעלק א ,העךץ אגוטעס מיט .^עבאךען וועךט

ןי ,ער כןאן  ךער־ , וועךין פארךאךבען .ערציהונג שלעפטע חן
 בעצת הלןז לא אשר האייש אישרי המלןל־: דוד זא^ט פאר

 גוט נור איז _עצה ךיא וועניג, איז ךאם נרר וגו׳, ךשעים
 גוטעם אריף אבער ״ זינדיגען פון מ;ץשען ךעם אבצוהאלטען

 וואם ךערמיט בעגנוגנען ניט זיף מעגש ךער ךאךף טהון
 ךאךף .ער . געזעלשאפט שלעכטע פרן אנטלױפען ררעט ״ער

 הפצו ה׳ בתורת אם כי :ווײטער זא^ט דוד וויא טהון
 מענשען ךעם פאו־שפךעפט דוד .ולילה ױמם יהגה ובתוךתו

 בײם געפלא^צט איז וואס אבױם ןויא זײן װעט .ער אז
 ארט, אײן אןייף מאל אלע שטעהט בױם ךער נואםסער,

 ךשע, ךער אבער פף־כטע/ גוטע איהם אויף װאפםט .עם
 װעט ,ער רװז״ תןיפנו *אשר ןמיץ זיץ וועט שלעכטער ךער
ה _קײן  הער׳ אונ הץ נואךפק זיןז װעט ̂ער ,האןען ת

זײן נועלען רײד ךיא ,אנךעךש אמאל או־נ אזויא אמאל
אמוסר

ה ו ה י י ח ד נ 36 ד
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 נןינךער זײערע זאלען זייא אלטעוין פיעל פאר השפל אמוםר
 אװעג אץ גיץ זאלען זייא וואס ,.ערציהװג גוטע א געבען

 לײטען... פאר שאן אונ גאטט פאר ישאן זײן זאל ךאס וואס
 ♦*זאגען אלטערן מאנכע וויא נסים, אויף זיך פארלאזען ניט

 קומען .ער וועט וועף־ן אלטער וועט זאהן מײן , קשהז נישט
 אונ גוט וואס וויםסען .ער װעט ךענסטמאל ,שכל צום

 ,נײן ןועג״ אגוטען אויםןואהלען .ער וועט איז שלעפט
 האט ךאם״ זאגט וואס פאטער יענער ,לעזער ליבער

ת, אגרויסען  איהם איז איין זיןד געװאדעט כןינד ךער טעו
♦ אןגעװאהנען זיןל שוועהר נאכךעם

ז♦

♦ סנגור אונ קטגור ךער
ר ע ד א

♦ זיןז ווילט איהם וואס זוכט ;עךער

 ?י ןירעם נבון אלה ױבן דזבם
 ן:ם ״ילכי ןצדיקים ה׳ דרבי ישךים:

.0י׳ י״ד )הישט .בם לכעולו ופ^עים

ר ר ע ה ט ארנ - א ה ט- ס פ א ט- פעדרא פראי פ אג עז  ג
 פאלשע חךןי זיין טפץם געלאןט ךיף דוא האסט אזויא וויא

,פיתשים פאלשע מיט אכןאפף נור פארךרײען זייא רײד׳
לאמיר



 ווײטער: זאגט ערי מאמר׳ גאנצען יענעם זעהען לאמיר
פו שבטןחים טז־ב  ךער :ד״ײםט ךאס ..עמלק־ של 'ש̂ו

 זעהט ךערפון ׳ ס _עמלק:;ענאםמע אײן איז פלײשער בעסטער
 שלעכטען צום מײנט המאטר בעל ךער אז ,כןלאהר ךאןז $ען
 ' או־יןי אופן ךעם אױף מיר מוזען ג^ען׳ צום ניט אונ זינן

 טאטר איץ ווײל שפגױם״, ״טוב פון אױסשפתף ךעם זאגען
 דײטליןז ךאף זעהט מען ווײל .צוטהײלען ניט ךאןי טײן כןאן

 אונ שלענטען צום געמײנט האט המאמר בעל דער ךאס
.גוטען צום ניט

ען ט ._.עס -וו א ה ט- ס ײ  גע.ענטפעךט- הלוי שלמדו ה
 מײנט ,פון.עמלק שותף א איז פלײשעי בעםטער ךער ךאם
 דאךף פלײשער ךער ךאס :זאגען צו המאמר בעל ךער

ק ב א  געגען ;עהאט האט ,עמלק: וויא העךץ אשטאךנןע ה
 .אבהמה כןאנעןשלאכטען ניט וועט,.ער ניט ווען ױךען׳ ךיא
 ,לגיהנם שברופאים טוב הײםט: װײטער ךאךטען ווען אונ

א אין אךצט בעסטער ךער  דער־ מען וויל זא ,האהלע ך
 פארשטעללען זיף .ער ךאךף גיהנם ךעם ךאם :זא;ען מיט
ען זײנע פאר  אײנצױשלינגען איהם אפען איז וויא._.ער או̂י

 האנד, זײן אן טרויט וואם מע;שען א טאדטען װעט װען,.ער
 ^עדאנקען זיינע אין האבען ו״ועט ךאקטאר ךער ווען אונ

 אללע מיט געבען מיהע אללע זיך _ער װעט ,גיהנם ךעם
 אונ._.ער תוזגולו־ת אללעךלײא זוכען וועמ אונ מעגליכקײט

ען זיןי וועט געדאגקען׳.ער זײנע שאךפען וועט  יענעם קל̂י
ךעךפרן וועט גוטעס הוייפט ךאס טױט, פון רעטטען צו

ארױסקומען
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 :ױיטער:
 ךער :
»עהט ון

 * אויןז־ פן
 מיאמר ־

ךײטליןי
אונ ןען

ט- ך ע  פ
 מײנט -
ךארף ־
I עגען^ 

ז •• Iובהטה.
; •• • гלגיהנם,

דער־ ן
*טעללען

שלי?גען!
האנד, ן

к אללע 
ער  אונ,

:ענעם ן
ךערפון

־ען

 ךעם זיןז פאר זעהען וועט ךאקטאר ךער ךאס ארויםקומען
 אללע מיט העלפען וועלען יענעם געוויס ;ער וועט ,גיךזנם

 אונ געבען מיהע פיעל זיך וועט אונ מע^ליכקײט
אללע מיט טהון צו יענעם פאר פוילען גיט זץל־ וןעט

קראנכןהײט.; זיץ פון הײלען צו איהם כןךאפטען זײןע

 אונ >ךשטײר‘ ךער ניט איז פעדרא פראי ה־עתײו־ הערת
 וואךטער ״עטלעכע ארוים נעהמען וואם לעטצטער ךער ־ניט
 אײנער וויא ,לגנאי איהם דרשנן אונ טאמר אגאנצען פון

 .עבוךה; דינען צו יןצוה א איז ._.עם ^עזא^ט: אמאל האט
״ועבךתם געשריעבען שטעהט תוךה ךער אין ו״ױיל זךה,;

 ״עס וואס זאגײן געוואלט ניט האט ,ער אהרי־ם״׳ אלדזים
פעדרא פראי האט אזױא שפעטער- אונ פךיהער ישטעהט

 ;עךעךט װעךט ךאךטען אז מאמר ךעס פדן ראיה א .נעפראכט
 אונ ״ח־פאים״ ״גױם״ ךיא פון אט שלעבטען. צום נור

ת אבער ״טבהים׳/ מ א  אויך אמר;מ יענעם אין פאראן איז ן
 .קתשין אץ אטר::מ גאונצען ךעם זעהען לאמיר אט .לשפח

 כשךים״ רובן מסלין המאמר: בעל ךער זאנט ד( נפוק
 :געזא;ט האט המאמר בעל ךער .ךזםיךים רובן הםפנים

ט ךרײא )אפאראלע(, זה לעמת ־זה מ ע  אונ לשבח .:ער ך
אי. .ךרײא  אבער גוטען, צום ״ספנים״ אונ ״נמלץ״ .גזים״ מנ

שלעפטען, צום ״טבחים״ אונ ״רופאים״ .״חמךין״.

ה נאןז  זײנען ̂עס מאמר: ךעם אין זאגען מען קאןז אנונ
רוילען זײא טהון, גוטעם ווילען זײא ו\אס מענשען .פאראן

פרום



ם ת  זיןי שלעגנטעס נור גוטעס ניט טושן דיא אבער ,זײן פ
 כןלאסםען ךרײא געשטעלט האט המאמר בעל ךער יענעם. אונ

 )^אטצענדינער( אהײךע ךער..עךשטער בײשפיל.* אלס מענשען
תע׳ איז ךאס וויא  געררפען האבען התלטװ־ חפמי ךיא ךאס י

 אפילו איז ווען.ער ,״גוי״ נאמען ךעם מיט גאטצענךינער א
 געוויס ךאןלי .ער היץט אטונה זײן ט_קי_ים איז ארנ.ער פרום

 ,נײן סטאמר בעל ךער זא^ט ,נן־עךן האבען װעט י>ר אז
 הרגנען צו עלולז איז הײךע בעסטער ךער ,הרוג שןגוים טוב

 האט נמרוד וױא אט ..ער וױא ניט ^לױןט וואס מענשען א
 האט נבוכךנצר א״נ ,אבינו אברהם פאךפךענען געוואלט
 אונ ךניאל טאן הײליגען ךעם וועלט ךער פון פטךן ^עוואלט

אך׳  איז .ער ווען אפלייישער, אויןי ידו״ע. איז ךאס מיא נ
 ךעימיט גוטעס טהוט .ער ךאס מײנט .ער פרום׳ אפילו
 ׳ פלײש פשךה .?יסםען ןשראל פאלק ךעם גיט .ער וואם

 .^עטהון האט עמלק; וויא פזהרן אמאל נןאן ערי אבער
 וואם גוט טהוט אז/ער געמײנט אויןי .עמלק האט געווים

 איז ״ער אונ ױךען׳ ךיא מיט האלטען מלחמה געהט יער
 ךער איז אזױא ,אנ׳אװגליק אין ארײנגעפאלען ךעם חךןי
 כןאן ער; .עסק, זײן אץ וועךין נכשל פלינג נןאן ,ער טבח,

ה... פאר פלײש טרפה פאךקױפען ך ש  איז זעלפיגע ךיא פ
 איז קךאנכןע הײלט .ער אז מיץט .ער אךאקטאר׳ מיט
 גיהנם- אין אךײן ,ער פאלט לסוף מצוית, אלע פון פטור .ער

 אנאנךער וויא גוט אזויא נור אויןז־ איז ךאנןטאןיע דיא וױיל
מצות אלע טהץ צו מחױב או־יןל איז ךאקטאר ךער ,מלאכה

װיא
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 מחו״יב זײנען ךאגןטױךים( עיט מענשען אנךערע אללע וױא
תוךה. ךיא זײן צו מ_קי\ם

ח♦
מאםקע אפאל^ע

ר ע ד א

♦ אפסוק פץ ^עךקלעהררנג יא
.?לעצמיהי ךחפי ?קרבי לבי נ^בר ל^כיאים

.,в :■"} )יזעיס )

ם א ו ו ז אבער איהר ̂קאונט -  - .ענט>עױן ךארויף א̂ו
 בעשאמט זאגט: א־הר וואם - געזא^ט פא־פםט ךער האט

.װ. ז. א. מוטט.ער אײער איז
ר ר ע ה ט אונ - א ה ט- ס פ א ױ- שלמה טפעךט3גע.ע פ ל  ה

 .ער וואם פאר פעדרא פראי ךעם אוייף אוט װאונךערן מיר
 פריהר ךאןלי האט ״ער ,פראגעס אזעלכע איט בײא פךאגט

 אקוךאד, זאכע ךיא דאך וױיםט ,ער אונ א^ז»( צו געהאךט
 אונז ןדי געפינען אוט .געגען ,עטוואם נור וויל ״ער אבער

 וועךין/ געשטרױכעלט זאלען מיר אונ ׳ שלעגנטעס טהון צו
 איבערצײגען הייליגקײט ךיין פאר זיך .?$־־ וויל ךערמיט

זוכט דארום אונ ,יעלי;יאן נליסטליכע ךי אץ גלױבט ערז ךאם
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 באמת אבער בעישולךגען, צו או;ז איז מעגליןז נרר װאם .ער
 :אזויא וגו׳ אמכם בושה פםוק ךעם פון .ערנןלעהרנג .דיא איז

 מענישען, אללע טײנט .ער אלגעמײנער. אײן אױ פסוק ,דער
 ,פאלכןער אנךעךע אויף אונ' יװךען אױףי זיף בעציהט .ער
 דאס אנצוצײנק אום מאהנו^ג( )איינע תוכחה א צוואר אונ

 בעגלאבענע זײעךע פון מוטטער ךיא וועלבע מיה- אללער ביי־א
ךער  .עךציהען צו זײא בעמידזט זיןז האבען זײא וואם • ק̂י

 מךביר א אויםגעלאזען זץי ראט זײערע טיה ״ענךע ךיא איז
 איז נביא( ךעם )פון זײנע כונה ךיא אשטעפ. אונ עויםט(

 , ̂עוויגכןײט כךין ניט איז נוף ךער וויא אזוייא :זאגען צו
 נשמה ךיא נור ,שטױב אונ .עךד איהם פון ווערט щ נרר
 האט זיא אז מוךה״ זײנען אללע ,לײגנען ניט קיינער כןאן

 *שרײבט זינן ךעם אין אונ - פעךךינסט איהר נאןז גן־עדין
 סםידי ךאס ,אגיטו ךי משה טאישטרי לעהךער אונזער
הבא. לעולם אהלק האבען העולם אומיות

 סנהדךץ אין ירושע ךבי פון דעה דיא נאך )העיה(
 ךמכל ;ופרע״י , אלהים שכהי טיים כל נינהו מאן ־ V״׳ קת( ,ידף

 ןגיהנם אותם ונותן שבהם הרשעים הקב־ה ביורר האומיות
חלק, להם י_ש ס׳שאר אבל לעתיז־/ חלק להם ואין

, מז״ח יח׳ים
 געהאט האט וואס חנם א .עךלןלאהךט זעלביגע ךא

 מיר ךאס ,דל скизаг) כוזר מלך ךעם מיט )«;ע(02ו אויוח
 נאטציאן ״קיץ אונ מענשען .קיין ניט שפךעכק ; דורכאוים

קעשים גוטע זײנע פאר )לאך׳ן( שבר ךעם צרנגע _קײן אונ
טהאטען



 פארגעשריעבען זײן נאכךעם אלז щ זאל וויא גטהאטען(
 םוטטעו־ז אײער איז )בעשעטט אמכם בושה אנ;עזא;ט אונ

 אויף .עךכןלעהתנג אנךעךע כךין אז זעהען טען ךערפוןכןאן
 טיר נויא פיתש״ ךעם נור פאיאן- ניט איז פםוק ךעם

.געזאגט פךיהר האבען
 ךאןז זאגט איהר - ^עזא^ט פאפסט ךער האט - אבער -

 צוקונפט ךיא זיהע, :הייםט ךאס ,וגו׳ גױם אךןךית הנה
 איהר האט דעךבײא אונ װ♦ ז. א, וויסט איז פאללןער דער
.זינען אין אונז .געווים ךאןי

 - געענטפײךט שמואל דון הערר-האט ניט, דורפאױם -
 ױדען דיא מיט גערעךט אזױא האט ישעיד,!( נביא ךער ךען

 ״נזי־־חוטא״)זעד־ לשון ךעם מיט ^עתפען זײא האט אונ,ער
פאלק(. האפטע

 פאר האבען מוךא ני־ט וואלט איןז ווען הטעתיק־ הערת
 אפאלק אז געזאגט אץי וואלט מבנןרים, 'שטךייעע ךיא

 ךאךף אפאלק נױיל ).כןאךפער( ״גו״ פרן ״גויי״ מען ,רופט
 וױא אזויא אונ מענש, אײן וויא ^אךפער אײן וױא זײן

 איז פליעד יעךער ,אבןים פעךשיךענע האט אמע^ש
 יעךער ווען אךבײט׳ אנאנךער צו געוואךען בעשאפען

 ךעס פון געוואךען בעשטימט איז .י>ר וױא אךבײט ^ליעד
 וועלען וועט ^ליעד איץ אבער ןוען גוט, איז האדם׳ יויצר

צוױיטען ךעם פאר ןעשטיטט איז וואס,עס ךאס .אןבײטען
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 .מעונש אױס וועךין וועט גוט״._.ער ניט זיץ וועט ;ליעד,
א טהון וועלען דיאנד דיא .*למשל א וואם אךבײט ך  ך

א דאךפען פים ךי אונ ץ׳ ה ם ט א ס-וו  דאךפען האנד ךיא פי
ען ,קאנען ניט מאל _קײן זײא װעלען טהץ,  זיױנרע .ענד̂י

אלק, אזויא .אךבײט אפ ב װען איז ך  אעובד װעךין וועט א
ב, ךער אװ אךמה: ך א ר- ע ט ביי אך ד על  בײךע זײא וועלען פ

 ױךען מען כןאן בעציהונג דיא אין וועלט, דיא מאבען חרב
.״גױ״ רופען או־יןז

 ךיא :זאגען אזױא מען קאןז הצחות ךךןי פי .על אונ'
ה א וגו׳. אטכם יושה פסוק ךעם פון םנ  פאלק ױךישע ך
 מישה. יעקב, יצחק, אברהם- אלטערן: שאנע געהאט האט
ד, ,אהרן ך׳ אונ ישעיה. שמואל, שלמדז, דו א  זײא װען נ
 קוטען טיר וויא זעהען אונ אונז « קומען ד״ײנט זאלען

 ךאןפען ניט אונז גע^ען זיך זײא וןעלען ,.קךסוליהם ניט.עד
 געהאט האבען פאלכןער הײךישע פיעל אןער ,שעהמען
 זאלען זײא ווען ♦ מענשען.. שאנע אזעלכע ניט אלטערן

 .געבילךעט זעהר הײגט דינען װאם קינךער זײערע זעהען
 ♦ קץךער♦• זײעךע פאר שעמען דאךפען זיןז זײא וועלען

 חפךה מאד אטכם בושה :$םוק ךער זאגט ךאס אט
 - געבאךען אײןי האבען וועלכע מוטטער אײערע ױלךתכם,

ת הנה - ווארום? שעטען׳ נירויכען זיןז ךועלען  גױם׳ אוךי
 - אנפאנג .ךער וויא שאגער איז פאלקער ךיא פון .ענךע דיא
 ״ד־יא ניט אונ מוטטער״ ״דיא פםוק .ךער זאגט ךעךפאר אונ

זעהט ווען,ער איז פאטער א פון נאטור ךיא נוײל ״ פאטער״
דאס
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 .ער, וױא ^עבילךעטער אונ קלי־גער איז זאהן זײן ךאש
 זער׳ט זיא ווען אמוטטער׳ איז אזויא ניט זיןי׳ .ער פרײךט

 איהר, פאךךריםט זיא, ו.ויא שאנער איז טאכטער איהר ךאם
 הוץ טתקנא אדם בכל חכמים.* אונזעךע זא^ען ךעןפאר

 דיא ^עלעךנט כןאנען האבען ךוכמים ךיא ,קה( נםני׳יײן מבנו
 געװאוסט האבען זײא מע^שען״ דיא פרן חאלאקטעױסטינןע

אמוטטער אבער כךנד, זײן מ.קנא ניט איז אפאטער ךאם
״מכןנא... יא איז ״ ( ־ * « •

ט♦

־ ♦כןרבנות דיא
ר ע ד א

♦ בעווײז קײן איז ?נש

.וגו׳ ם5!?חי ויב לי למה
.י״א( '6 )ישעיס

 געגען יייךען אנגעפא^ען האט פעדרא פראי נוימר ךער
 האט פאפםט ךער ביז , שלעפטעס פיעל זײער ױךען דיא

 זעהי וועױן ײןען װאם ךעךפון ךאם ,בעמעלכןט איהם
 זײא האט גאטט ךאם בענױיז .קיץ איז פעךפאל^ט, פיעל
ך ײ  אנןךבן צו האט.עךוואלט גאטט ךאס זעהעו מיר נױיל ׳ פ

טוךטעל־ דיא למשל וויא - פעךפאלגט װעוין וואס דיא פון



ק׳ ױנגע ךיא אונ טױןען ב ױ  דעם כןײנעםװעגעם אבער ט
.ךאבען ךיא אונ אךלער ךעם שפעךבער

 ךער האט - .עךוואהלט קןבנותז זעלכע א האט גאטט -
א נומר ך ט- אג עז  אזױא פיעל זעהר פאראן זיינען וואס ג
 )געוואפםע(, ?ימחים פיערעךלײא דיא .עךוואהלט האט >ר‘ וויא
 ניט וועט לאנד, װךישען אין פאראן פיעל זיינען זײא נױיל

 צו .געמײגט געווים האט ז״ער ןעקומען צו זײא שוןער זײן
 געברויפט האט ױד ךער וועלכע מינים פיער דיא זאגען

 אונ הדםים אתרו־ג״ לולב׳ :נעהטלץי ,םויות אום זייא
.עךבות(־

ב ױ א ט - א ה א- ױ ט פאפסט ךער אז א ה ט- אג עז  גאטט ג
 אויןז־ זײנען זײא היהנער, אנןךבן פאר וואהלען געפרויפט

 געוואהלט ניט אבער זײא האט .ער ,לאנד אץ פא־־אן פיעל
 פון טהײל ^ךאפטע ךאם לעבען זײא נױיל ,כןךבן א פאר
.רױב

 אצויפה איז גאטט וױא אױןז זעהען מיר המעתיקז הע־ת
 ניט דאם געזעהען האט ״ער .עתידות׳ װייסט .ער נםתדות,

 המךבר דור ךער וויא אזױא זײן וועלען מעלפען אלע
 פךיהר הײםט: ךאס ונשמע״. ״נעשה געזא^ט האבען נױאם

 וועלק נאבךעם זיץ, מכןיים מצות גאטטעס מיר וועלען
ען זײנען זײא צװעק וועלכען צו פאךשטײן מיר ב ע ^ 

 קומען וועט ,עם אז געזעהען אבער האט גאטט .געוואךען
 אײנרײדען איינבילךען, זיף וועלײן מענשען וואם אצײט

כןלעהךען , זײן מתחפם זיף וועלען זײא אונ כןלרג זײנען ז_ײא אז
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 אױף ךאם געװאויםט דזאט גאטט אונ המצות- ק.עמי ךיא
 קשײא ךיא דוךף וואס א_קשץא געפינען מען .קאן ט:>ם יעךען
א .ער וועט  שלמדז וױא זיץ״ מנןײם וועלען ניט מצוה ך

 וואםי מצות צוױיא דיא מיט פארזעהען האט ע־ה המלך
 ״לא פון אײנע ,ךעךפון טעם ךעם געוןען מגלה האט גאטט
א אונ םוםים״ 1ל ירבה  נשים״. 1ל יןבה ״לא צוױיטע ך

 )טד״י לחטוא ךלא להךבות אני יכיל :געזאלט האט שלמוז
 אהך מצות אלע געבאטען גאטט האט ךעךפאר ,וקהלת( *ח״ש

 לערער ךישאי אתה אי גזךתי גזרה חקנןתי חקה .טעם א
 מיר זעהען זעלביגע ךיא ♦ יט( פרשת במרנר )מד״ר מךתי .על

 כוימרי ךער ןזאס וכוחים פאלשע ךיא .,קךבנות׳ דיא מיט
 האט לםוף פאפסט׳ ךעם מיט געהאט האט פעדרא פראי
 אךיב־ נצהון ךער אבער איז .געלרען טנצח פאפםט ךער

טח ךעם האבען זאל נײן^ער גצחוף טיגער  אכןליגערן מיט ו
 יכט פיל יענער וואלט ,געװען איז פעדרא פראי וױא מענשען

 טני״ עמוקה; תוךה ךיא איז כלל פךךןל .גענוען טנצח איהם
 טךעפען ניט .כןאנען ״עךךעךקינךער מיר ,;ם מני וךחבח רנהום

 געמײנט האט ,ער וואס גאטט פון נעדאנכןען ךיא אקײאד
 געגעבען אוגז האט .ער וועלבע .מצות אלע דיא מיט

 חבמה. ךיא פאךשטיץ ניט כןאן בױער נקראנכןער א וויא אזויא
 אישלונג, האט לןראננןער ךער לטשל: ךאלןטאר׳ ךעם פרן
 שבלי פי .על וואם זאלץ אךפואה ךאכןטאר ךער איהם גיט

 מיט איז זעלביגע ךיא ,איבללנג מעחר נאןי זאלץ טאבט
בךײנגען גאטט איהם הײסט ,ךנךיגט מע?ש ךער ׳ כןך־גבנות

י אקרבן



י48 ו ה נדד ד ו ה י

1א ף ,אנ׳אכןס פאײגיױענען קךבן■זא א ש אסזו װ. ז. א, א בהישכןפה ו

מינ ה ן שו א ך ס ךאןי איז ה א ץ ך , אלי א ט ח אל .ער ווען א ז

שפ ם ע ר ,אכןש זעלבי^ען ך ע ך ף א א ען ש ענ ר ב ך א ט פ ס ני ל א

ט ,כןרבן ע ר װ ט ע י מ י ע ט געגען זיגדיגען ד ט א געגען אינ ג

נאכ ײט שליבכן א מענ ע די בינ ל ע ר ווען ’ ז ע ט ך עזונ נ ש א. ענ אל מ ז

ץ א ץ .עסשען אל ס פןאן ז א ם ך ה ען אי אך הן, ש א ען ט עג אג ר ײען ד ע ך

חסז ר א ט ק א ט ך ס גי א ם ך ה ה׳ אלש אי א ו פ ס כןאן ך א ם ך ח אי

^אפ ען׳ ל ײ ט ה ײגעם מי :זו א ט ך א ר ו ף ?ןלײנע מי לי ש ענ כןאנען מ
זײמ ט ק ני נ ע ^ ע ך א ג פ טי כ אד רי װ־ ס אק ע ט ט א ם ג י כ י ם .ך ױ א ד

?ןאיו ען פ ך א ר ד ען אונז מי א פיוזך ע ווי ך ע רן אונז ע ט ל ען א ב א ה

אך ל ט א ה ע ה ג ל ב ק - »י;ערע פון ב ן עי ט ל ה ביז א ש ו מ נ בי ױ ר על

כ אל ם, לו ש נ ה ױף או ם א ע ר זײגען ך ל מי ל פ ת האר־ מ ״עינינו ו

עי . י ף ת ך ו ת ב
ס א ך ען או־יף ה ע ר ז ען פון מי אריג טל פ ס כןאפי א ר ך ע ך
זײא ט ש פ א אי איג פ ר א פ ר ד ע ם זא^ען פ מי ע ר ^ א אס פ ט וו ט א ג

י -זײן ט א ט ה ט ני ל ה א װ ע ר נ א ן פ ב ך ן ר אנ ע ל ך א ר׳ אנ׳ ע ב ך א פ ש אי
עו3) ר ע ט ך ס פ א ט פ א; ם א ז ע ט וױיל :ט ט א ט ג ן ע י א ל ־ ךי ר ע פ

ח עו ג ע ט ג ל א ר פ ע ב ט ^ א ני ר׳ די ע ג ל א פ ך ע אי אוג פ ר א פ ר ד ע פ
ח ״וג ט א; : ז ם ע ט ר זײנען זייא ווײל א ה ע א מ צ ן ען .בני קאןז מ
ם א ך ען אנ ם נאןז ז ע ט ףו א י ל מ ה ע ר נ ע ר ך ע ל ך זײנען װ. ז. א. א

זיץ ב ױ ל ר ע אג ען זײא - פ ב א ב ה ע ען .?ליייש לי פ א ־ זײא ח ענ ב ע ל
התור
Т ע $ ש ך עני פ ע ש ע ע щ > ב ך אל א £ט ט ס ין א י ך ע ר ך ע ל ך א
א ווי ט מ ע ט ךןי ש ען צו ני פ א ט ער׳ ווען ח ט קי ע ש א ב ע ךג ענ עננ ל

ח א ו ו ל א*ז ערז ,כןיונד א ט ט פ ט א ל ני ען צו פוי ט ל א ה ה ט ח ל ט מ מי

אהירש

י
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)ןעױע^ט/ מנצח איהם איז ״ער אונ נואלד אץ היךש א יהשכןפה
אין הירש ךעם ״ער שלאג,ט שנאבעל שטאךכןען זיץ מיט זאל ער
בײסט נאכךעם איהם, טאדטעט ״ער אונ כןאפף, שפיטץ אלס יט

זאטט, נועךט ,ער ביז ?לײש׳ שט;קער איהם פון :>ר געגען נ!
א ״ער טרא^ט נאפהער זאל ניש וועק א פלײש איןערגעבליבענע ך

גרויסע ךיא אויןז־ מיר זעהען ךערפון אריץ♦ נעםט זײן אין ךער ווען
ױדען׳ דיא מיט געטחון האט ערע וואם גאטט פון חםדים איר.ם ס

חיגת דיא אונ פאגעל חייב דיא ךאס געזעהען האט גאטט כןאנען ו
מענש ךער - חאפען צו זייא מענישען ךעם פאר שווער זיינען ךארום ׳

ה, אװ־ויסע זיך אױף בךײעען נןאן האנען ״ער/זאל למשל: םןנ
ײב׳ זײן מכןךב י ךאךפען עלױ יינר ןכדומה״ אנ׳אךלער טי־גער. א אל

ל׳אךעװען,עהךער פיעל צו ךאךפען ,ער וועט כןך^ן, אלם ״עיגינו ר
 בעפױלק גאטט האט ךארום בעקומען, זײא וועט ערי

ג. ה א. טױב א ,שאף א - אנ׳אקס זײן מכןןב זאל מען ךאם ךער אס
צו מקךב זײא אונ בעקומען צו געפאהר אהן זײנען זײא גאטט צס

א פרן אײנע מיר זעהען ךערפון ,זײן ?ארבער׳ ראױת ?דױסע ך
געגעפען מענשען דעם א־ז תיוךה הײליגע ךיא ךאס )בענױיז( פער־ ייא

:זאגען פםוכןים ךיא מיא ׳ לעבען זאל ,ער כךי װר געוואךען פעדרא
,כ( יט ל ימיף״)רבריפ )אךןז־ דןײף הוא ״בי בחײם״ ״ובחךת קאןז טק
אונ לעבעו תוךה ךיא חךןז זאל מעגש ךער ךזײסט; ךאם זײנק װ.

ךךןז פי .עלי זיןז פיהךט וואס מענש ךער ךען געזונד, זיץ לעבענ־ ו
לעןען בעסםער אונ תהיגער געוויס וועט ןהמצוה סתזיךח אךלער י

אײנעם מיט שכל/ זײן נאף זיןל־ פיהךט וואם יענער וויא נענךיג־עם
איהם, נױיזט שבל זיץ וויא טהון וויל ו\אם )ואךטזךעריעניגער מיט ןטה

װעט 4 יהודה[ ]נדתי <רש

}



 אףנ אנאונגליק אין ארײנפאלען ״ענךלץז געוויס ,,ער וועט
 רוהינ לעבען ^עװיס וועפז התוךה פי .על לעבט וואם ךער
 וועלין מקױם זיכער וועט איהם אויף נוײל גליכןליף׳ אונ
♦ בהם״ ״ןמי

י♦

ה׳-♦ חסדי דיא
ר ע ד א

♦ מ^ל ךיכטיגער ךער

 האךץ מקצה הע&ים ?כל ה׳ וםפיצף
 לא ההם ובגוןםי האךץ’ קצה י ןמד

ף ?ונורן .יהיה ולא י סחני״ע ף לנ ל , מ
ס״ה(. ס״ר כ״מ )זנליס

ר מי א ל ט אנאנךעךט אױף לאזען ךאס - א ה ל- א  מ
 איך ׳ ךעךפוין דיךען גענויג זײן זאל - ^עזא^ט פעדיא פראי

 וויל ווארום פראגע: אוױכטיגע פראגען העררן ךעם וויל
- םפךים יענע ךאס בעפעהלען ניט הערר ארנזער ח ע כ בי ( 

 פאךבדענט וגו׳-זאלען אמכם בושה גע^ױעבען איז װאו/עס
 ךער פון »יין צו מבער זײא כח ךאף האסט דוא ׳ נועךין
• וועלט

 זייא ךאם ךינער זײנע בעפױלען האט פא$םט דער
אוג פעך^לי־סען פאלאטץ זיין פון פע?סטער ' ךיא זאלען

צומאכען



א אין זײן שיץ .קײן זאל ״עס לאךענם ךיא צומאמןן  ך
♦ צימעח

ער דיא ;עטהון. אזייא האבען ךנ
 .ער ךאם נומר: ךעם צו ;עזאגט האט פאפקט ךער

א אױב טהיר ךיא דוךןז זעהען זאל ̂ן ך  אױף 'שײנט זו
♦ גאםס ךער

 דער דוךןי געקוכןט האבען דינער דיא מיט כוטר ךער
 ךיא ךאס געזאגט: האבען זײא אונ ,נאטם ךער אױף טהיר

ט זונן .אומעטום .עךד ךער אױף שי̂י
ט דיץ מיט איז אזויא - א ה ג- אנ ל ך ע  פאפסט ךער פ
 צו באפעהלען װעל איןז ווען העלפען װעט וואס - געזאגט

 אץ פאראן זײנען װעלפע ספרים ױךישע דיא פאךביעגען
 אללע אין פו־ל זײנען ביכער װדישע ךיא אז ,לאנד מײן

• לאנדער
♦ אןץעכןגענאעען ךאךט פון איז טימר ךער
 פאפסט ךער וואס משל קלרגען ךעם פון ״טעתיל,־. הערת

 ארב זעהען מען נןאן כומר- ךעם עעזא^ט( געגעבען האט
 ױא מיט געטהון האט ערז וואס ה׳ ססדי דיא פאןשטיץ

 צוווישען פאךשפרײט זײא האט ._ער װאס ךעךמיט יוךען
 אונזערע וויא .לאנךער פערשיךענע פיעל אין פאלכןער פיעל

 לבין שפזךם ישךאל עם הקב״ה עשהז צדקה זאגען: חכמים
 לכן :זײא זאגען אךט אנאװ־ער אין פי(, דף )פםחיפ העכו״ם

 , о יף )ןן״י לטלם ױפלו שלא ?ךי סופו ן״עד העולם מסויף פזרם
לאנד, איץ אין געװאהנט דאמלם וואלטען ױךען דיא ווען

למשל
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 וואלט חמעניע׳ מאראקא׳ ןעךםיע.- שפאױע׳ אין .*למשל
 זײנען זײא אז אןער ,ופליט שויד א געפליבען ניט זײא פון

 האט ,לאנךער פיעל אין פאךשפרײט צװואךפען געוךען
 פאױעבנטן שך יעךער אונ שולטן יעךער אונ פאפסט יעךער

 ,פעןניכטען ױךען זײ;ע װעט ער¥ ווען העלפען װעט װאם
 לא^ד ײן1 ,אױך לאנךער אנךעךע אין פאראן זײנען זײא אז

 איהר לועט מען ןל־שנינה, למשל נאר וועך־ין ךעם חךןז װעט
 ךךיכןען ים2חכ? הײליגע אולזעלע וויא קטיעא״- רופען״מלכותא

 л־״ )פשחיט קטיעא מלכותא לך קארו לשון; ךעם מיט אױס
 מיר וןיא תוןה״ דיא מיט איז מיר זעהען זעלביגע ךיא

 מיט תוךה דיא רופט פםוק ךער :,.ערגקלעהךען ךא וועלען
 צמא פל הױ זא^ט: פםוק ךער וויא ״מים׳/ נאמען ךעם
א איז פךטים פיעל אין גוײל л« ײ־י )ישעיה למים לכו  תיוךה ך

 נואםסער ךאס האט גאטט - נואססער צו גלײןז הכןדושה
 ארטער: פעךשיךענע אויף ,געגענךע פיעל אין פאךישפךײט

װ. ז. א. נןװאלע׳ ,טײכען נמים,

 פסוק אין וואס זײן ניט טתיךה .קײן עעט ךאס )העיח(
 ותראה אחד מקום אל השמים מתחת הטים יקװ שטעהט:

 געווען װאםסער ךאס איז פךיהר ווײל ,ט( א ננראשית היבשה
 בעפוילען גאטט האט יבשה׳ גאנצר ךער אויף פאךישפרייט

 זא^ט נױיטער אונ וןערין, געזעהען זאל יבשה דיא ךאס
 ניט אונ י(, שם )שפ, ימים קרא המים ולמקוה :פםוק דער
.ימים פיעל אליף זיןז צוטהײלט נואםסער ךאם נוײל לם-

אונ



 יעךער פסוק ךער ?ןײןט אחד מקום אל אױסךוײק ךער אונ
פףיהר. וויא ניט אךט איין אױף _ים

 ניט שטעהט זיא :איז וואסםער פון נאטור די־א אונ
 וואםסער אשטעהעױ^ער אז טךעפט Щ אךט׳ אײן אױף

 פאלט זיא אונ אךט אלטען איהר פון אנטלױפט )אנ׳אזערע(
 )הפןי יפשה וועךט _ים פון אונ ארט׳ אנײעם אויף אחייף

 אונ וױיטער בךעג פון אנטלױפט וואסםער ךאס ,לנבשה( נם
 ךיא צו ידנע איז ךאם וויא טתנןען׳ וועךט אךט ;ענעם אויף

 ̂ תוךה ךיא מיט איז אזױא .)נאטור־פאךשער( הטבע ח־רגקױי
 ךאךט מען האט אטאל וואם שנלאךט פאראן זיינען .עס

 מען האט שטאךט אגךערע אין אונ געלעתט פיעל זעהער
 ךיא האט צײט ךער מיט ,^עלעתט ניט גאר אךער ווײניג
 אנךערן ךעם אױף ארט אײן פון איבעךגעטךאגען זיף תוךה
.אזויא אויך איז ױךען מיט אונ ארט, .  וועךט בלל בךךןז ,
 ומפי מפיף ;טושו לא :רײד הײליגע ךיא טקױם אונז אויף
♦ וגו׳ זתנף



♦ אמת ךעם אוייסגעזאגט
אדער

ע ענ ךג א ב ך א ם פ לי בו ל ♦ י

■; ׳ ?וךחוק וץןנןה מ#»ט אחור וךוסג
,וגו׳ אכות }ךוזויב כ#לה ?י נזעמדי

.י״ד( נ״ס )ישעיס

א צו נעזאגט נאכךעם האט פא?טט ךער ;שלוחים ך
 מיה, ניט אײך איהר גיט וןאתם , פאלק נאךעשע איהר אןז
 איהר ? פאלכןער אים־יגע ךיא פון ךצון ךעם טהון צו

 וױא ךאך זעחט ג ווילען זײער .עךפילען צו ניט שטךעבט
 אונ ווינד- אשטארקען גנײא זיןז־ בייגט )ו־־אהר( קנהז ךער

 ךער וויא אט נוײל ■ ג:ליק זײן איז זץל־ בײ^ען ךער ;ראךע
ם געהט וויפד ע ^ ק ע  ״ער שטעלט וױנד, אויס וועךט אוו

 אײף, פאר מוסר אגוטער איז ךאם געווען♦ וױא צוךיק זיןי
 טעץשען, א מיט זיןי פאםיךט ווען.\>ס זאןי זעלביגע ךיא אונ
 א^רויםר איז ?ם ךעם אױף אונ .ים׳ אין למשל קומט .ער

 נװעללע( הים גלי ךיא אויף זיןל הײבען עםע ,ווינד שטוךם
 וועלט, דיא פאךטרײנקען וועלען זײא ךאס זיןל־ ךאכט אונ.עס

 ךיא שטעהט בעשעפעניש אשװאכע מענשעלע א בפרט
 געגען!ייא-י .ער ר־ואט בעטךעף א פאר וואם .וועללע.^טגע^ען

זײא געהען זא זײא- געגען אײן זיןז בײגט ער¥ ווען גור
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 .ער אבער ווען ניט. שאךעט איהם אונ העןיבער איהם
 ךיא איהם ^וועטט זא זײא, געגען שטעללען זיןי זאל

 לעךנט ךארום אונ - .עךטרװקען װערט ?־ר ,וועק א װעללע
 ביעמאם זײן דאךף מענ׳ש ךער ךאס :תלמוד אײער אײך
 (׳1צעדעי ךער וויא אונביעגזאם ניט אונ ךאהר ךאם זויא
ך ךאם :זא^ען ךעךמיט וויל .ער ך ח א  ךאהר ךער וואם ך

 צעךער׳ ךער איער אויף, וויךער קומט ,זיןז ביי^ט
 צױ־ .ער וועךט ,וױנד געגעו פײגען ניט זץי וויל ״ער .נוײל

אנען  איהר וואס פאר אוךזאפע ךיא פאך־שטײא איןז נור .בי
 אונז טהוט איהר אונ או^ז, געפען בײגען ניט זיןל װילט

 ךיא נור ךאם בעהױפטען תלמװ־יםטען .דיא נוײל , להכעיס
 אבער ,״מעלשעך נאטען ךעם מיט גערופען נוערין ירךען

 אונ מע?שען׳ געתפען וועךין פאלכןער איבריגע ךיא ניט
 נור ך־פטיג, איז ךאס אז רײד זײעךע אין גלױבט איהר

 מיר רועט איהר ווען בײגען אײףי פאר מץז איף גױל
 פאר וויכטיגער או־נ האכער זײט איהר ךאם איבעךצילנעו

 דיא װײזען מיר וועט איהר אונ ,מעגשליכקײט אין -א^ז
 נאמען .ךעם מיט רופען אײןי מען .קאן װאם פאר אוךזאכע

 ?ויר .נןא;ט איהר לאנג וויא אבער אמז״ ניט אונ מענש
 זײן ניט ךאף איהר דאךפט ,איבעךצײגען ריננטיג ניט .ךאם

.אונז געפען האךטנאקיג אונ שטאלץ
דארויף איהם האט הלוי שלטדז דון שליח ךער

געענטפערט

לפ (1 עו ה רך אדם יהא ל קנ ת בארז קשה יהא לאל נ תעני ,ב׳( )
ם ״ 1 ל ה >
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 תלמוד פון מאמר יענער געזא^ט: אזויא אונ גע^טפעךט
 ךער הײסט: װ־אס מענשליככןײט אויף ניט זיף בעציהט

 ״מענש־ ןעדײטונג דיא ניט מאמר ךעם אין איז ״אךם״ װאךט
 האט נאטט וואס מענש ״עךשטער ךער ״אךם״ נור ,ליבנןײט״

 פער־ ךיא אדלף זאנךערן נועלט( ךער אױף בעשאפען איהם
 געטךעטק זײנען װךען מיר ,קנעפטשאפט ךיא אונ טרײ־בונג
 אזױא אט הךאשון, אךם פון שטעלע ךיא אױף נעך׳טליך

 פאר־ .ער איז ;עזיןךיןט האט .ער וויא נאכךעם אךם, וויא
 מיר זײנען אזויא )פאראךיעז( גן־עךן פון געוואךען טריבען

 אונזער איז ךאס ,״עךן גן אומער איױם געוואךען פאךטךיבען
 המנןךש פית העךליכען ארנזער אױם אונ פאלעשתינה לאנד

.)טעמפעל(
ט אראןער ךיא א ה ען- אג — בעמעךכןט פאפםט .ךער ז

 ךאס בעפעםטשט ארנ הויןלי אזוײא ניט איז באךג כןײן ךאס
 (1 בעטךעטען פיס זײנע מיט כןאנען ניט איהם ןאל מענש א

 ניט זאל טען ךאס טיעף אזוייא ניט איז אפגרומ־ ן כןי אונ
 אץ ארײנצרגײן אבער אשטײן׳ ארײװ_ואךפען ךאךט כןאנען

ךאם הינאבצושטײגען טיעף ךארט אונ העךץ מענשליכע א
אלע קאןז ,ער נוייל פןראפט דיא האט ןןר גאטט, נור נןאן

 איז מאטר ךעם אץ וויא בעחױפטועען אבער העךצער,
א האבען ,געשריבען  שטאלץ זײער מיט תלמוךיסטען ך

דארום ארנ ^ומייכלק( חנף׳נעו צו איץל ניךי פאךגעשטעלט
חאבנען ’

 דעעי אױף קאן אמעניט װאט בערג ג־בט עם ,ויכטיג ניט אי> דאש (1
יג״ל ״ ארױפעטײגען ניט בארג שפיטץ



״מענש״ גערופען וועךט איהר נור ךאס ^עזאנט זײא האןען
 איהר, ,ווערין גערלפען מענש ניט קאןז פאלק אנךער אײן אבער

אנדער .אײן אונ ״אךם״ נאמען ךעם פעךףנט אידור נור
.אדם נאמען ךעם ניט פעךףינט נןאלק

;ע־ שליח ױךישער ךער האט - הערר ,אזויא ניט -
וואס נביא ךעם פון אױםשפתןל ךער איז ךאס - .$טפעךט

 לא(. לי כיחזקאל אתם אךם מךעיתי צאן צאני ןאתן :זאג,ט
 מענשען עײךע, מײנער שאף דיא ׳ שאף מײנע זײט איהר אונ
♦ איהר זײט

ט דוא ,א - א ה ר- א ךן  דוא - ;עזאגט פאפסט ךער ט
 ליםט .קײן ניט געהט איהם בײא ואםזו חכם א מיט ךעךםט

א ,אן )חיטךאםט( אין פשט אפאלשען זא^ען װילסט ח
ניט געוויס ךאם האט )פראפדועט( נביא ךער וואם פםוק

 פאלשע מיט .^עכןלאהךט ניט אונ געךײננןט גיט ,געמײנט
 װײס איף ןעפךידיגען׳ לאזען ניט זיף איןי ךרעל פרושים

 אײף ררף איף הגם אזױא: איז פסוק פון פשט ךער ךאמ
 וועל איף אז מישט ניט אבער שאף, נאמען ךעם מיט

п סטאים אײעךע у р ה וױא .ךעכעגען מ  זץךגען, וואלט אבה
ה ניט בעשטךאפט מען וויא אזויא הײםט: ךאס מ ה  אפ

 טעות ךעפ ניץ, בעשטראפען׳ ניט אײןל איןי וועל אזויא
ען׳ ניט איהר זאלט  פער־ יא איהר זײט באמת ךען האן

 איץז קומט זימ־שט איהר װען אונ ,מענשען ױנפטיגע
 ךעם מיט ךעךפאר נור אײך רוף איך אונ ,שטךאף א

ךער וויא אײןז פידזךע אונ װײךע איך ווײל שאף נאמען
פאםטוןז

5־ אמת דעם אױםנעזאגט
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 קאןז ווער אןער שאף׳ זײנע פיהךט אונ וױיךעט פאסטוך
 האט (1 ,קאניג אײן ךאם געהאךט האב איןל .וױידען אײןז־
 ניט הײזער אײעךע אין זאלט איהר ךאס בעפוילען אייף־

 איהר ארנ ,זאננעלק^על ךער פון בילד ךאס אױי?ברײננען
 אײן / אנגעבראפט טהיךען אייעךע אין בילד ךעם האט

צוױיטען ךעם אונ ט־צר האלבע אײן אױף פילד האלבען
האט איהר .טהיר האלבע צװײטע דיא אויף בילד האלבען

פאר־ געװען איז טהיר ךיא נוען אופן: ךעם אױף געמאכט
אונ ,נאלצען אין געזעהען קיפעל ךעם מען האט מאפט׳

 )גע־ מכןטיר ארנ געבוכןט איהם פאר זיך אי־הר האט ךאן
ט נעקומען איז איינער ווען אונ געווען׳ ךייכעךט(  נאפפאךשוננ א
א רןאט אונ צומאנען  געפונען ״ער האט גע.עפנעט טהיר ך

ר פילד- אהאלבען נרר  פאר ^עהאלטען גיט ךאס האט ̂.
 פרליםען יענעם אונ ,צוןעשטךאפען ךערפאר אײף וויכטיג

 טהון צו גוטעס געלעהמט אייך האט װאס זכריה נביא
ת אץ זאנאר איהם איהר האט  וועהךעט־ געהתת- הטנןךש יי
 גךאסעס אײן בע^עהט אײנער ווען זעלפםט אוגז בײא

,ער, לרעךט .קיךכע ךער אץ אנפנלױפט אונ,.ער פעךבךעכען
גערעטעט

ױ, קוננו אלי ״איבה ;קינד. ריא אױף שריינט לױ״ ״מטה רער (1 אל  בן מ

ה שמונה אלהיז״ לדרוש החל שנ • מ ׳ מ ה : וז״ל ו ה קוננו אינ ע ת ק א ט ח  דורו מ

פ עבודת שעשו יאש־הו של בני װו בו מ ת בטז י הס| ט מ*ה ירע לא ויאשיהו הנ

פ הרלת חצאי בשני *ײךו פגי שנפתח מנ א וכ ה ל ה כשפגרו רק דבר נרא  צורה. הי

תו שלמה או ם , .ע״ש )מררש( יאשיהו נהרג עון וכ ״ ו ל ה י



 אין זא^ט איהר ךאס געדואןט אץז האב אויך - (1 געךעטעט
 גוטע דיא י$טרעטען1א זאל ,.עס ,געןעט־הײזער אײערע

 ^עווען וואלט אבער גוט וויא ,פעךזאך׳ן תהמוויךדיגע אונ
 אױפטרעטען זאל ,עס , זאגען זאלט איהר ווען אײןל־ פאר
 פאלק גאנצען פון אונ פאןטךיןענער געפא?גענער ךער

 געװארק העךץ װאלטאייער ךעגםטמאל אונ ,פעךאפטעטער
 פאר־ לאגע אײער וועלען ואלטזו איןז אויב אונטעךטהאניג׳

לד, אין שטעלק  שװאכען א;אלטען צײכנען איף װעל זא אבי
 כןאן ,ער ךאם זא, אלטקײט, פון אױגען דונכןעלע מיט מאן
 מיט אונ האנד שװאכע מיט זעהען, גוט ני־ט מעהר שוץ

 אץ איז ״ער צאהנע״ אויסגעפאלענע ארנ פיס ציטטעתךע
 איהם פאר זיןז וואלט גרוב א װען לא^ע׳ שלעכטע אזא

 אײנלאדען אונ זיך צו צותפען איהר .ער װאלט געפינען״
 אײער פון אײגךײךען אײך איהר קאנטז וץיא אלזא (,2איהר
זעלבען ךעם אײןז האט איהר אז נאבךעם , ןאמען ,גוטען

נאמען

מ. אלא קולט ׳טאין טעה .והו׳ ױאב טעה טעױת שתי »אגען חז״ל ריא (1 ג

א ש -זהו ױ תפ ת מזבח אלא קולט שאין טעה ,בקרנות א עולמים בי ח תפש והו ב מו  ב

של דה כהן אלא קולט שאין טעה ,וכוי שילה - עבו א בירו ו ת היה זר והו כו מ י״ב( )

ױפען זיץ דורך דוצח דער קאן אוים וױיזט עם מיא התורה פי על אונ  אין אנטל

 רעהו על איש יןיד וני זאגט פםוק דער וױא .װערען גערעטעט ניט המקדש בית

ה להרגו ערמ חי מעם ב ת תקהני מזנ מו ת ל שמו ,י״ר( ב״א )
ם לו״ יה

ע (2 עלנ  אין וױא װעלט דער אױף פיעל זעהר זיך געפינען אונגליקליכע אז

שריעגען שטעהט פםוק . שמחים ; גע ,כ״ב( ג׳ )א־וב קכר ימצאו ני ישישו גיל אלי ה

ם ״ ו ל ה י



 דוןןז אונ פלאצענטען גלויםע דוךןז ..עךוואלבען נאמען
 אבט אין אײןי נעהמט ? װאוכעךער דולןז־ אונ בעטךיגעלײא

 פיס־ צחאממעעענומען האט איהר וואם ^עלד ךיא ךאס
 אוייף צונעהמען ניט איץז בײא פאלק ךאס זאל לעבוױים׳

 ךאם באלעכ?ט אונ אכט אץ אײך נעהמט , צוךיק מאל אײן
 אפער ווען אײנעל׳ נור בץ פאפסט אלס איןל־ ווען גוט

 שוועךדען געשליפענע מיט פאלק ךעם אױס מאן טויזענד צעהן
 אזויא זײא פאךמעגען זא .עךסעןען׳ אײך געגען זיך װעלען

.פאפםטע טויזענד צעהן װיא פיעל
* וױינען צו אעעפאעען האבען שלװזים ךיא

 איןי װײל - נעזאגט פאפםט דער האט - ווײנט איהר -
 ניט איהר האט ,לויפען פרײא צו?ג מײן געלאזען דואב

 פיעל נאןז קעיטים אייעךע האט איהר ךאם אײעעזעהען
 מיט האב איך ^עזאגט: דײטליכער .לויפען געלאזט פרײער

ײד, שאןפע האךטע אײף מיט ^ערעךט צונג ©יין  אונ ך
 , שאךף צױא פאלק ךאם מיט בעהאװ־עלט אײןז האט איהר

ק׳ צו געבךאכט לײל מײנע מיט אײןז האב איןז ר ה ע  טך
 מענשען פיעל געבךאכט מעשים אײעויע דיךף דזאט איחר אונ
 האט פךאצענטען גלױםע אײעךע דוךך נױיל ׳ ווײנען צו

 צו אײף דןאבען אנךעךע ,געמאכט ארנגליכןליך זייא איהל
.,עוױג אױף געויץכןען . .

ר י מ  גע.ענטפעךט- שלוחים דיא האבען - וױינען -
 ווײנען, ךער איז מזל שלעפטען א האט װאם אטײנש װײל
אילט ג־אכט .עם אונ אפלײךע׳ איהם פאר טךעהךען, ךיא

לײכטער
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 טרײבט וואס כומר יענער געמיטה. שוועהךעם זײן לײפטער
 ,ארוים־געקו־מען שטאם ארנזער פון איז ךכילות אוט יאױף

 האט.י>ר ךעםטױעגען פון אונ איװ*, ^עווען אמאל איז ?יר
 .קײן אונז אױף האט ._.ער געןךאפט/ רוף שלעכטק א אוינז

 פאגעל).ועלכע א צו געגליכען זײנען מיר ,)מיטלײז־( רוחמנות
ה אהיה ע  איהךע מיט איהר זיא בײסט צו ,איהר חאפט י

 צר זיא אונ ,פיס ךיא מיט אי־הר צוטךעט אונ צאהנער
.לאנעל שאךפע איהךע מיט איהר לײםט

ר׳ גוטער אךיכטיגער איז ךאם המעתיק־ הער״ ע פ ט ^ 
 ונװזים אלע צוועק וועלפען צו אמת ךעם געזאוגט ךײטליןי

 בײא פךאגען למשל זאל מען פיהךען׳ בלבולים אלע אונ
 זיא פאגעל? ךעם צו דוא האםט וואם טהיר ווילךע ךיא

 זאןזי .קיץ דיר בײא נעהמט זיא ,._.ענג ניט דיך ךאך מאכט
ה ניט  ?דױזאם? אזויא איהר געגען דוא בינסט וואס פאר צ

 וואס פאר ? טיראניש אזויא איהר דוא בעהאװיעלסט גיארום
א עםט  צױ אונ פלוט איהר טף־ונכןםט אונ פלייש איהר ח

ץ פאר וואם ? בײנער אלע איהר ביעכסט ת תי  חיה דיא א
 ךער ,פאלש אונ ליגען זײן װעט ,.ענטפערן וועט רעה

 איז זיא ׳ ,עםםען וויל ךעה חיה ךיא :איז תיתץ ’ אטתר
 געלײט־ איהר האט נאטור דיא אונ תךישטיג אונ הװגעןיג

 נאגעל גח־יםע שאךפע שפיטצ־שע מיט בעגאפט׳ ,זעלשט
 בענוטצט ■ צובײםען צורײסען .קאנען זאל זיא צאהנער אונ
 אט י נוטצען איהךע מ )אײגענשאפטען( מעלות איהךע זיא

,ישךאל שונאי אלע אױף מיר זאגען אנטוואךט זעלכיגען ךעם
דיא



י 62 ח ד ה נ ד ו ה י

 .פארךענןען צו ננסות.עינים א נור זײנען זי;עךע בלבולים דיא
 ע״ה אבינו יצחק אט ציעלי טיראױשען זײער פאךשטעלען

 קינדער $ײךע זײנע פון נאטור דיא געלעתט כןאנען האט
 אונ קוךץ חאךאקטעראזיךט זײא האט .ער - יעקב אוינ עשו

 ידי והידים .יעקב קול הקול געזא^ט: האט ,ער ,דײטלץז
 בעטעןל־װײנען, צו אנאטור האט יעקב הײסט: ךאם .עשו׳

 טהוין « אנאטור האט щ ארנ ,רײךען שרײען, ,קלאגען״
 כןאנען ניט מאל א .ער וועט פילײפט אונ ,האנד זיינע מיט
 ,ער האט ,שהון שלעכטעס פיעל אזויא האנד זיינע מיט
 אין אשװעךד נעהמט ,ער .תחיה חךפף .על ,ברכה א נאך
 חךןז לעבט ברױכט^ער וואם^ר אלס ,ער בעקומט האנד זײן

 אונ וכוחים אלע ךאס מיר זעהען ךארום אונ שװעךד׳ ךעם
.ידוע איז ךאם וויא צוועק»♦. אײן צו פיהךען בלבולים . . 

א האןען דארום  ךאס פאפסט ךעם אעעמערקט שלװזים ך
 אדזיה צו ארײן פאלט וואס פאגעל יענער וויא זײנען זײא

 פאפםט ךער ווען ׳ באמת ךען * ♦ ♦ לאפעם איהךע אין עהזך
 אונ חז״ל׳ מאמר איץ פון נונה ךיא פעךשטאנען ניט האט

 גוטען צום מיינט׳ המאמר בעל ךער וױאס ^עװאוםט ניט
 ירדיען אללע ךעןפאר מען דארף ,שלעכטק צום אךער

 װר באמת וואלט פאפסט ךער ווען מאכעף אוגגליכןליך
 געווים ער; וואלט ׳ חז״ל מאמר פון כונה ךיא וויסען וועלען

 אין כןאנער אגרױםען אזויא אךער רב קלוגען;א בעקומען
א ךיהטיג .עךקלאהךט איהם וואלט וואם תלמוד  פון כונה ך

געמיינט... ךערפאפםט האט ךאם ניט ניר המ^מר׳ _על3 ךעם
דארויף

\
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 וואם דזבמים דיא פרן מליצה ךיא זאגען מיר .קאנען דארויף
 ,צב( פרשה )בר״ר שטח־ לגבות מקום חוב בעל מצא :זאגען

 ךער ךאס טאמר, ךעם פון נונה ךיא וויסען וואלט ווען.ער
 אויף שלעפטעס מײנען גע.כןענט ניט גאר האט המאטר בעל
 אנךעךע געפינען ״ער וואלט צײט׳ זײן פץ פאלכןער ךיא

 געפינט צעפען זיך וױל מען אז אונ צוצעןען. צו זיןז טאטךים
ט. שױן מען ך א אנ

 אדמ .קרוין אתם פון מאסר ךעם בײא האלטען מיר אז
 פון כונה ךיא זאגען מיר וועלען אךם׳ כקרױן עיו״ם ןלא

 גע.ענטפעךט אטאל האט רב אכןלוגער וואס מאמר ךעם
 געפךאגט איהם בײא האט וואם אײנעם .עךכןלאהךט אונ
, (1 מאטר זאנךעןבאלען ךעם פון בעדײטוננ דיא

ק .כןאן מענש נאמען ךעם  הקךשי לשון אױף זאגען מ
 .אךם אונ גבר׳ אנוש׳ ,איש אךטען: פיעךעךלײא איויף

 אונ )זינגולאח יחיד בלשץ רײךען מען כןאן שפראןי י.עךער
 איש, איױסדריכןע, ךרײא .עךשטע דיא .)פלולאל( רבים פלשון
 , אנשים ,אישים רבים: אץ זאנען מען ._קאן גבר, אנוש,
ק כןאן ״אךם״ אןער ,גבףים  ךער־ ,זאגען ניט רבים אין מ

 זײט איהר וואס ירךען איהר - אתם :גמרא ךיא זאגט פאר
 ״אדם׳/ לשון ךעם טיט רופען איץז מען .נןאן פאלק, איץ

 פיעל זײנען זייא נױיל ׳ אךם קרױן העולם אומות אין אייער
 ךער אונ רבים בלשון רופען זײא ךאןז מען דאךף פאלנןער׳

. יבים בלשון ניטא איז אךם װארט
נחזור

אב ענטפערט רעפ (1 שריבען איך ה .ת״ו ״המליץ״ אין גע



 וואלט אדם קררין אתם מאמר ךער װען :לעניננו נדזזור
 אױף פאפסט דער וואלט תלמז־ד, אין געשךיבען געװען ניט

 ױךען ךיא צו שנאה זײן נוײל ,ירךען ך־א .געמאט פײנד
 ךערצו בענוײז א אונ ׳ מאמר ךעם ליעב צו געווען ניט איז

 מאמר ךעם איהם האט כו־מר ךער ״עהךער ךאס מיר זעהען
 מרזען געהאט, פשנד ױךען ךיא אױך .ער האט ,געצישט

 שנאה ךיא געבראבט האט מאמר ךער ניט אז זאגען מיר
א דרךף נור העךצען/ אין פאפכןט ךעם צוי  האבען שנאה ך

.מאמר ךעם עפונעןזו זייא .  המלןזי שלמדז האט וארױף .
ינ(♦ י )משלי וגף מדנים ^ערר שנאה ;געךאנט ע״ה

* י ״
יב

♦ פראנען פיער דיא
ר ע ד א

♦ תלמוד ךעם אויף בלבולים ךיא

.ראשי ״עטךת ויסר ה?שיט מעלי ?בוךי
.מ?וני אףיזרו ױיךמי הךחיק מעלי אחי

ל ר/עכוני בי. אהבתי/הפכו ןזה’סוךי טתי ן
.יט( ,יג ט—• יט )אמה

ם ך ם עו ךי ב ד ד ,מ ענ ך ה א ען זײא װ ב א ף ה א א נ ױ ט, אז ך ע ך ע ג

ר איז ע ען פלױצלשנ נוימר ך מ קו ע ײנג ט אונ אר א  זײא צו ה

ט אג עז ף : ג ב אי א ם ה ט אל ך א ה ע אם ג ר וו ה ט אי א ט׳ ה ך ע ר ע ג

אג ז



 גלױבען/ אונזער צוי טךעט דײטליך* אונ קרךץ אײך איןז זאג
 יעט^יט טהוען אנךעךע וךאס ךאם טהון כןאנען איהר װעט זא

 ,פים אײזןרע מיט אװ־ערע וועטטךעטען איהר ה♦ л אײך׳
ט ס ױי  שלודזים דיא האבען - ו געוויס אויף דוא -נ

 איז אונ איבעךצײגט זיכער גאונץ דוא בינסט - $עפרא}ט
א ךאס בע־שטיסט אויםגעמאכט דיר בײא שוץ ךאש  וועסט ח

גן־עךף אין קומען געווים
 ♦ גע^טפעךט בומר ךער האט - איך דײנק אזױא -

ב ױ א  איז געזא^ט-דאן שלװזים דיא האגען - אזױא -
 ניט זאלען מיר כדי ,גיהנם אין קרמען צו ןױלען אונזער

.גן־עךן אין צוזאמען ךיר טיט »יין פרױכען
 ךער אונ <געצימט זעהר דאריבער האט פומר ךער

 ובעלאהנונג( שכר איזךער דאם :געזאגט איהם צו האט פאןסט
 ניט באגעהךט ווען,ער אײנעם גיט מען וואס אנ׳״עצה פאר
 וױל איך לאזען, ךאם לאמיד נור .יענעם ניט פךא^ט אינ
 ♦ יעטצט אונז ןע^עפטיגען מיר וואס נלאךע פךאגען דיןז
 אךם״ קרױן ״אתם מאמר ךער ןעדײטעט וואס ,מיר זאג
 )מעניש( אךם נאמען ךעם מיט פעררפען װערץ ײךען דיא ׳ ובו׳
 דעם י טיט תפען מען כןאן פאלכןער איבריגע דיא ניט אונ

 ,געזיכט אונזער פאר שאנער פנים זײער איז ,״מענש״ נאטען
 הכמים אוינ.עךהאבענעלע גבוךים גךאסערע זײא זײנען אךער

(1או;ז? פאר
איז  

עפ אויף (1 ט מיר האבע; מאמר ד עו פ ט ענ ע רע אין ג ען ענ אויג 1קאפיט? פ

פ ״ ו ל ה י .המעתיק״ ״הערת אץ
5 יהודה[ ]נדחי
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ז אי א פרן אומין איץציגער ךער ךאס -  - תלמוךםטעף ך
^נטפעךט-ךעס נומר דזאטךער  האבען נאיעשקײט איץ גע

 אללע מעהר פיעל ניט זײנען ? נעזא?ט תלמודיםטען ךיא
 הישר שכל געגען געוואךען געזא;ט .עךקלעהרװגען זימזיע

 זײערע אללע אוי־ך ? )נאטול( טבע געגען אונ )פעךנוונפט(
 ,טבע געגען זײנען זײא ,שכל ךעם מיט ניט שטימען פירושים

א וואס געלעזען איןי האב צײט לאנגעךע א פאר אט  ך
 אהױז אץ שטאךבט אײנער ווען :שרײבען תלמוךיסטען

ק ךאןף  ליפט׳ אבךענענךע שטעללען .עךד ךער אויף מ
 וועלען וועט נשמה ךיא ווען :ךעךצר אטעס זאגען זײא

 כךי שײנען. ליכט ךאס זאל הויז״ ךאס אין צוריק קומען
א  ךאס איז גיץ, צו װאו ורעג ךעם זעהען זאל נשמה ך
 זיא ׳ העלל איז זעלבםט זיא וואס נשמה ךיא ? לאכען צו ניט
 מאטעויעלען א האבען זיא פרו־יף וואם צו ,ליבט הײליגע א איז

 קו־מט גוף״ פון ארוים געהט ^שמה ךיא אז ובפרט ליפט?
.ארײן גוף אין צוךיק ניט זיא

אי אץז :צוױיטענס  נעהען ױךען ךיא װען געזעהען ה
 זײא רײםען )בע;ךאבניסס־פלאטץ( הכןברות בית פון צוךיק

ק זײא אונ .עךד ךער פון גךאז אויס פ אי  איבער גךאז דיא װ
 זײא פעךטךײןען ךעךמיט ךאס זאגען: זײא ?ןאפף׳ זײערע

 בײא אבער קומט וויא - )טאךעםענגעל( המות םלאך ךעם
א « אײנע בעטראפטונג נאטיךליכען אײנער אנךעךע? ך

 ביז טויטער ךער ךאם ,בעהויפטען זײא :ךריטענם
ק װעךט ב א ך ע  איבער ךעךט מען וואס .ער האךט ,מ

איהם ■
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 וועלץ װען.עס ךאס בע_קאנט אבער יא ״עם איז נון איהם,
 זעהען ניט טעד׳ל מען כןאן )זיגנע( הישים דיא פעךלאהךען

.האךען ניט אונ
 אײנער ווען ,תלטוד אין שלײבען זײא פיעךטענם:

 גע־ איז ״ױנתף געווען איז נאמען )זײן רוכמים זײערע פון
 פאר־ איז װאס פאגעל יעךער איז ,תוךה געלעתט אונ זעסען
 ד1,ים ךעל אבעל ווען ^עװאךען. פאלבךענט געפאיגען׳ בײא

 קומט ,ער זאןי״עהךער א בךעננען ניט כןאן פי;על ;עלעמענט(
 בךעננען וואלט זיץ קאןז אזויא וױא ,זאך ךעל צו נאהנט צו
 כןאנען אזויא ןויא אונ איהם״ פון נוײט איז ואםזו זאןל א

? פישל פון כדז ךעם האבען װאךטעל
ט .ענטפעךט א ה ם- ה  ליא צו געזאגט פאפםט ךער אי

 מאמרים, די־א פרן פעךײטונג ךיא אוט שלוחים-.עךכןלאהךט
 .קאפיטעל ךעם אױף .עךקלאהרונג אונזעל המעתיל,־ העלת

י״ג♦ .קאפיטעל .ענךע געפינען לעזעל גע.עהןטע ךיא וועלען

יג♦

♦ יהלכה נזשיב
ר ע ד א

ק ב רי ט ע סג י רו ט א ת מי ױנו ♦ בז

ה ?פיהו אין כי נ ם .וגו׳ הוות נ־ןרבם ^
י׳(. ס׳ )הסליס

גע.ענטפעלט; האט געזאנדטער פאלנעהמםטעל ךער
׳ ווען י



 אץ דאם בעהױפטעט צוןזךשט האט פךיסטער ךער ווען
 אײ$ער װאו אהױז אץ זאל ״מען געשךיעבען איז תלמוד

 האט״ער ךער״עךד״׳ אויף אליכט שטעלען געשטאךבען איז
 ניט געוויס, דולום, אץ געזעהען מאמר ךעם וואהךשײנליןז

 גאןצען אין װײל ^עטרױמט״ איהם האט ךאס ,אװ־עךש
 אנ׳אלטער נור איז ךאם ,ניטא אטר;מ אזא איז תלמוד

 )צויבערײא( כשוף אין גלױבען ךעם אום ,אײנגעפיהןט מנהג
 ךאס ^עגלויפט: מען האט אמאל ו״וײל ״ האלטען צו ניךער

 וויל ,ער טת, א זײן מצער נויל כגעגנער( שונא אײן װען
 פאר־ מאכען איהם וץיל .ער שפילען, שטרײך א אטױטען

 ךער^ךזי׳ איויף ה־ויז יענע אין ליכט א ״ער שטעלט , ךרום
 לי?ט קיץ זײא שטעלען כשוף אין ן״לױבען וואס ךיא דארום

 אבער מיר ♦געשטאךבען איז יענער װאו ,עךד ךער אױף
 צו־ זײא פךי אונ - מנהג סײךיישער א איז ךאס אז ;לויבען

ט, ךעם אין גלויפען מיר אז ווײזען  ךער׳ מיר שטעלען ני
 איז אײנער װאו הויז יעךעס אץ .עךד ךער אױף אליכט פאר

 הײדישע ךיא אץ ניט מיר.גלויבען אז רוײזען צו ,^עשטאךןען
אײנבילדונג נאךעשע

,גראז מיר רײסען וואס צו פראגע: צווײטע זיץ אױף
 אונ אלױה נאך עולם בית פון .עךד נעהמען אנךעךע אונ

 אסימן פאר מיר טהוען ךאם » .כןאפף ךיא איבער נואךפען
 אךמז ווײזען זײא )לײיךטראגענךע( אבלים ךיא טרײסטען צו

 :פסוק ךעם אבלים דיא .עךרינערן מיר .המתים תחית אןייף
טאײטץ♦. איז ךאם ,с* מ )ישעיה עפרז שוכני ןרננו הקיצו

ײאכעט



 שטױי אץ איהר ךייא <איהר ױבעלט אונ אויף וואבעט
 מעיר ױציצו פםוק: ךעם זײא מיר .עךךינערן אױןי רוהט,
 זײא אונ טאײטץ: איז ךאס ,טי( עב נתהלים האךץ נעשב

ךער^ךד♦ פון גראז ךאם וויא שטאךט ךער אויס ןליהען
 ךעם אין בעהאלטײן גט:לי זאגען מען .כןאן אטעם נאןל־

 העךצער ךיא זיץ צו טעורר דאדורןי כךי .*נעהמליןי מנהג,
 וויל מען ׳ גאוה מיט זיך פיהךען וואס מענישען דיא פון

ק נעדזמט ךעךפאר בךעכען׳ צו שטאלץ זײער  אוינ .עךד מ
 זאגען זײא וואלט מען וויא אזױא קאפףז איפערן נוארפט מען
 «יט( ג )בראשית תשוב עפרז ןאל אתה עפרז כי פםוקן ךעם
 װעםט שטויב צום אונ שטױב בי^סט דוא טאײטץ, איז ךאס
א  איז .נעדזמט מען וואס גךאז ךאס אונ ♦ כןעהךען צוריק ת

מז  אונ־ פון אױםשפרוןז ךעם נאןז .מענשען ךעם אױף אך
 צו געגליפען זײנען מעונשען ךיא )אלטע(; כןךמונים זעךע
 פאר־ אײנער אונ פליהט אײנער ,פעלד פוין ^ךאז ךיא

. (1 וועלקט
 מיר ן ^טפערן מיר כןאנען פראגע ךןיטע זײן אױף

 צוןיקסעהרען ניט >ןאן נשמה ךיא ךאם ,ב_קןלה ווײםען
 באגךאבײן וועךט גוף ךער ביז אךט איהר אױף הימעל אי־ן
 ױישוב ^עזא^ט: האט שלמזה אױך וױא ,ערד♦ ךער אין

 איז ךאם , с»יב וגןי׳)קהלת תישוב והתרז ןשהיה האךץ אל העפר
 וויא^ר ^עךד- ךער אין צרךי־ק כןעהךט שטױב ךער אונ טאײטץ:

איז ״

»נ״ד( )עירונין נונלין והללו נוצצין הללו השרה לעשכי המימ ארם נגי (1
& ״ ו ל ה י



 גאטט צו צוריק .קעהךט גײםט ךער אבער ,געוךען איז
 אין נעחמליף: א_קשיא, פךאגען מען £אן .ווײטער זא אונ

 ,תשוב״ ״החוז פריהר ׳ פארקעחןט שטעד׳ען דאךף פםוק
 נישמה ךיא װײל האךץ״׳ אל העפר ״ױשוב נאכךעם אונ

 באגראבט נאכךעם אונ גוף פון ארוים צו״עךשט ךאןז־ געהט
 איז פסוק פון כונה ךיא נור ,,עךד ךער אין גוף ךעם מען
 קומען ניט קאןז גישמה דיא ךאם ^עזאןט: האבען מיר וויא

 אין באגךאבען וועךט גוף ךער .עהךער הימעל אין צוךיק
 אנ.;עלעגענהײטען דיא ךטמה ךיא ווײםט ךאחם ,יעךד ךער

 אךער שלאפט וואס איינער וויא ;לײןי ו\עלט, ךער פון
 מאן פרומען א אויף מיר זאגען ךעךפאר ,זיך חלום׳ת איהם

 ךער־ ♦ אײנגעשלאפק האט .ער ךאס ,'שטאךגיט ערי ךען
 איז אצךיק בײא טױט ךער ךאס :זאגען מיר ווילען מיט

.שלאף א װיא אקוראד
:).ענטפערן( זאגען מען כןאן פראגע פיערטע זײן אױף

ה דיא  ״עךצעהלט תלמוד ךער ,אזויא איז מאטר ךעם פרך נונ
 פאגעל יעךער איז געלעךנט האט יהונתן רבי ווען :אוט
 בעךײטונג ךיא .גענואךען פאךברע^ט פאךבײגעפלױגק איז ןואם

 נזיכט(;א )לויךעךזינניגע כוזבת דעה יעךער ךאס :איז ךערפון
 װען געוואךען׳ פעךניכטעט איז הער׳ אונ הין פלילזט וועלכע
 פיעל אזויא .ער האט ,תוךה געלעךנט האט חנם יענער

 וויא זײנען איךע.$ פאלשע ךיא אז געטךאפען אמת ךעם
..געװאךען פאךבךענט

א - שפךאכען- פעךשטענדיג האבען שלורוים ך גע
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א פאפםט ךער האט ח ט- ^ א עז  בעםט ,פריסטער אבער, ג
 האםט ^לױבען׳ אונזער « איבעךגעגאנגען לאעםט שױן
ה װדישע ךיא דוא פאךגעםעןי כ?ן_עט תוי

א ױ  ךער פאךגעםען-האט האבען איף זאל אזויא -נ
 ךךײא מיט ,.עךשט האב אץלי אז - ,גע^טפעךט פןיסטער

.םפרים זײעךע אין מאמרים דיא געזעהען צוךי־ק טאג
ט א ט פון האךען געוואלט איף האב ךאס - א ה ר-  ךי

א האסט ןואס צו - געזאגט פאפםט ךער א אין ת  װךיישע ך
 ך־א וױיל ,אנךעךש ניט זיבער, איז ךאס געזועט? ספךים
א האלםט ךעליגיאן *יוךישע  אונ העךצען׳ ךײן אין נאןז ח

י ךעם כןאפף דײן איריף טךאגען ניט וואלסט דױא ווען  ר1נ
 פאר־ געלאזט דיף איןז וואלט טאנזור( עײםטליכע גלחו־ת

 ניט אויגען עוײנע פאר מעהר דוא זאלסט ךעךפאר ,בךענען
וױיזען. ניט זיף מיר פאר אונ פאךקומען
 טלאכטען ישךאל)יוךעךפײנךע( שונאי פיעל המעתיק־ ל,ערת

 שטעהט ךאם אז זאגען זיייא אונ קאפףז פון מאמף־ם יס1א
 פראי פריסטער ךער וױא אזויא ,מלמרד אין געשךיעבען

 ״ער האט ױד געוועזענער אלס , .ער געטהון׳ האט פעדרא
הג געזעהען  שטעלט שטאךבט אײנער װען ,ױךען בײא אמנ

 זעלביגען דעם איױף .עךד ךער אויף ליכט אןךענענךע טען
 .ער האט ךערצו אונ ,געשטאךבען איז יענער װאו אךט

 וואם פאר טעם אנאךעשען נוײבער אלטע פון געהאךט
 תלמוד אין אז גײזאגט נאכךעם ״ער האט ,ךאס טהוט מען
שלוחים .דיא .גע־שריעבען. טעם ךעם מיט מ^הג ךער איז

האבען



 וױא נשוף אטעם-װע^ען געגעןען מנדזג ךעם צו האבען
 מע^ליף אונ ,געשףעבען .קאפיטל פאךיגען אין האבען מיר

ליב « געװאיען געגרינךעט איז מנהג ךער ךאס איז,
שוט, ^אר זאןל־ אנאטוןליכע  ךאס ,הױז־מענשען ךיא כךי פ

א הױפט  צו נאכט בײא שךעכןען ניט ךף זאלען קינךער ך
 ןץעוין ר״ל הו־יז א אין שטאךבט אײנער ווען נױיל ,שלאפען

א  ךער אין בפרט גרױלט, זייא < איבעראשט אײנװאהנער ך
 הויפט ךאס ,מעהר נאןז מענש ךער זיןז שךעקט פינםטער

ט ווען אבער פץסטער׳ ךער אין מויךא האט קשד א כ  אלי
 ניט ^רוילט ,עס אומעטיג, שטאךק אזו־יא ניט איז בךענט

 וועךט щ ,שךעק דיא פאךטרײבט .עס ,שטאךק אזױא
,פראהלינער בײםעלע א

ע, ךריטע זיץ איויף אג  אגעשטאר־ קאןז אזו־יא וויא פי
 לעבעךגערײדען׳.נקאנען ךיא וואס האױען )אטױטעח בענער

פעךשיךענע פאראן איז תלמוד אין ךאס .ענטפערן: מיר
גאר ווײסט טויטער ךער אז :זאגען סכמים אנךעךע ךעות.

אונ ווײסט טויטער ךער אז ,בעהױפטען אנךעךע אונ ,ניט
 הײנטיגע פיעל אײן שטימען איךע.ע דיא צו אונ , (1 האךט

 פון פלײש ךאם לא;ג ןױא אז :זאגען זײא , ךאקטױף־ם
 ךאס מ;שליך איז פױלען צו אן ניט פאנגט .כןאךפעי טױטען

נאך איז ״ער חױת׳ שטיכןעל א יהאט .ער ,נאןל־ לעבט ערז
ניט

ען מיר »יא (1 ע עפ ת אחר המםפר כל ;מאמר דעפ גמרא אין ג מ ׳ ה ו נ ו

א א״ד ל י וא״ד ,ירעי ד ע ד י ת ,להו )אינפי<( איקפד ולא ר כו כי ,י״וז( )



 דיא וואס האךט ,ער אונ א^עשטאךןען גאנצען אץ ניט
 ךעם מיט שטימען וועט .דעה אונ.דיא !יידען. לעבעדשע

״, ״וא״ד הגטרא: אטר;מ עי ד  טויטער ךער הײסט: ךאם די
 אזויא אונ .רײךען לעבעךיגע ךיא וואס ווײסט אוינ האךט

 שטימען חכמים פיל אונ לעם׳/ ״מרפא םפר ךער שרײפט
א מיט אײן ע ך .דידעי״ ״אי׳ד פון איך̂ע

 װעגען אנמערקען איןי װיל װאךטער ,עטלעכע נאןי
שלוחים ךיא ^ראגע, ךןיטע ךיא איבער געשפךעף ךעם

 אקוראד איז אצךיק בײא טױט ךער ךאם :געוא;ט האבען
 העח־ת סײןע פץ אי־י־נע אין ״קין״ םפר אץ ,שלאף א וויא

 דײטליכער געךעךט עױן ךעם וועגען איף האב ךאךטען
ךער פקיצור; זאגען איןז װעל ךא אונ כןלעהךער* אונ

 איז ווען,.ער נאטוי לױט לעפט, ,ער לאנג וױא מענש
 ?נר פאלט אךבײט׳ שוועךע זײבע פץ פאךמאטעךט שטאךק
 װיא ,פעךן.ניגען מ־וים שלאף ד־עם פון האט ״ער ,שלאפען

 ךער יא(< י- נקהלת העובד ש_נת קהזטתו :זא^ט פםוק ךער
 שלאפען׳ נור זיך לײגט ״ער וויא מענש פאךמאטעךטער

 ווען איז אזויא ניט אײן׳ באלד .ער שלאפט זאפאןט
ײךגעהער׳ איז .ערז ניט, אךבײט וואס מענש א  ווען אל

 אײנ־ שנעל אזױא ניט .ער קאןז שלאפען זיף ליץט .ער
.ער , איהם קוועלען געךאנקעו נאךע׳שע זײנע ,שלאפען

ווען אונ זײט׳ אנךער דער אױף זײט אײן פון זיןל כןעהךט
 אונ מיהע ^רויס מיט אונ צײט, אלאנגע ^עדױעךט .עם

שלאפט ךאן געלונגעףאײנצושלאפען, איהם האט מאטעךניש
ער



א רוהיג׳ ניט ״ער  ךעים,. הךהוריס זײנע ,געךאנכןען בייזע ך
.איהם מאטערן ךזלומות שלעכנטע דיא .  מיט איז אזויא ,
 / אונרוהיג שװעהר שטאךפט ךישע ךער ,^טאךבען‘ ךעם
 מיט רוהיג, שטאךפט צךיק ךער אבער לסיךים, גרויסע מיט

 מוךא _קײן טױט פארךעם האט ,ער , (1 געראנפןען כןלאהךע
 פשרו אןז :פס־יק ךער מקױם װעךט ך׳שע ךעם אוייף ,ניט

 .ךעם או־יף אונ כנ(, יד )«ױג תאבל עלױז ןנפשו יכאב עלױז
 לבטח ישנן גישרי אף :פםוק ךער מקױם וועךט צךיק
 לאגג ו.ויא נוײל ׳ תהיג .קבר אץ ליגט .ער ,ט( » )״הלים

עי אין געהאײעוועט .ער האט געלעבט האט .ער ךת, ך  תו
ט _קבר אין ךערפאר ה  .ער איז ךאךטען אױם- זיף ,ער ת

 אויף טיר זאגען ךערפאר א־נ ׳ ת1מצ אלע פרן פלײא
 ךאס נעװארען, נפטר איז .ער ;שטאךפט .ער ווען אצז־יק
 ,ןהמצוה התוךה עיול פרן געוואךען פט־ר איז ̂ער :הײםט

 התורה מן חפשי נעשה אדם שמת כױן ו זאגען וזכמים ךיא ןויא
ת ת1המצ וטן שנ ( . ) ל

א אױף  אזויא וױא נ־ומר: ךעם פון פראגע פ;עךטע ך
 חךןז וועךין פאךברענט פאךנײפליעלךג אפאגעל כןאן

ו .*לשון ךעם מיט גמרא אץ שטעהט ,תוךה יענעטס ר מ  א
 )וישונה( ױשב שהיה שבשעה עהיאל, בן יוינתן על עלױ

ועוםק  
טאובען מאפ צדיקים דאך זעהע; מיר ו אקשיא פראגען מעט איינער אויב (1  ש

ש גרױםע מיט שמעהר הפ מיר ל,אנען ,יםװים שרעקליבע דירך אונ מאטערני  אי

אס * ענטפערן ע מיר ערשטע ר ע ר  אמתר א אי! עפ «ער ניט ײײםען מענשען זינ

, צדיק , הפ אייף דאפ זיין קאן עפ ; צוױיטענפ אונ , ד ריא מקױם װערט אי ת ױי  א

ב ה א י ר ט ח ה׳ א , מני , פ , ״ ו ל ה י

י 74 ח ד ה נ ד ו ה י
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па)» נשרף מיד באױר עלױ שפורח עוף כל בתורה ועוםק
«о ♦ לשונם: וזה אנ׳אךט אויף ךאךט זאגען מפףטים ךיא 

 )עײן יעוף כחלו־ם או עוף יגביהו רשף ובני עשה״כ עךף
 ךער ךאס :דײטליף ךאןז ?זען זעהט ךעךפון יעקנ(- עין
 ,תלמוד ךעם או־יף בלבולים געזויכגט נור האט ריסטער5

 ךער אונ ךײד זײנע מיט ארײעעפאלען ̂ער איז לסוף ביז
ךיא נור / ארויסגעטךיבען הױז זײן פץ איהם האט פאפסט

איינגעוואוךצעלט נעןליבען איז ױךען דיא צו שנאה ?דױסע
* גוײטער/עךצעהלען ’ וועלען מיר ו.ױא ׳ העךצען אץ טיעף

יד♦
♦ עזבועה דיא

אדער

א , ט די ענ צ א ך ♦ פ ערונג אך פ

.וגו׳ ואקצף ךזםתר ןאפהו י*י9קצז בץעו גןןגון
.י״ן( נ״ז )ישעיס

 האט , גע^נדיגט זי־ף האט געשפךאןי ךער וויא נאכךעם
 פון איהר האט וואס ,עןלורזים ךיא צו ^עזאגט פאפסט .ךער
? פעךלאעען צו מיר

א האבען - הערר -אןל־ א - .געזא^ט שלודזים ך  זאלסט ח
 ןעפוילען דזאבען לאנד אוטער פון שופטים ךיא ךאס וויסםען

אג׳ צוךיק יאהךען פיעל פון צינזען ךיא זאלען מיר ךאס
געבעו



 מיר }וען ,אונםע^ליך א^ז פאר איז ךאס אןער ^עןען׳
 פעןקויפען קינךער אומעךע טיר מוזען טהון׳ ךאס דאךפען זאלען

,שכןלאווען פאר
ט א ה - ם ג ה  אײןי האב איףי - נעזאנט זפאפםט ךער -

 איהי אז ךעסטןוע$ען פון ^עזאגט, מײנוננ מײן לאעסט שױן
 אוועק־ ניט מיר פון איהר זאלט ,געקרמען מיד צו זייט
א אײןז זאל מען ׳ נוטצען אהנע גאר גײן  באצאדר העלפט ך

 צעהן פיר פאדערין צו האט איהר בײשפיל צום ווען לען,
.באצאהלען יאהר פינף פאר אײןז זײא זאלען יאהר,

ר ע ך - זײער איז הערר אונזער פון בעפעהל - ט ו  ג
 וןלױבען אװז זאל טען גע.עגטפעךט-װען שלוחים ךיא האבען
 פאר ה♦ גה יאר״רען ךיא ןעשטימען צו שםעה ארנזער
.פאךעוין( צר צינזען האבען מיר יאהר וײפיעל

ט מײן געפעלט -איץלי א ה ל- ע פ ע  פאפסט ךער ן
 איןז גוט״ זײער איז רײד מײנע אז זאגט איהר - געזאנט

 )צװײפעל( ספק אשום אהן גוט איז ךאם נוײל אײןל־, גלױב
 פאר צימען קומט אײןל ךאס שוועךק כןאנען וועט איהר

 יאהם צעהן פאר קרטען נור וועט אײף >הנם יאהר פיעלציג
 אונ / יאהר צוואנציג פאר באצאהלען איץי זאלען זײא פדי

 דןשרד זײט איהר / גלויבען ניט אשבועה מען נןאן אײןל
 וואס שבועה דיא נױיל ׳ שטעה פאלשע א איויף )פעךךאכטיג(

 גיט איהר וױלט ןעשװאהךען אײף האט גאטט אייער
 כריםטען ךיא וואם שבועה דיא ךאןל איהר וועט זײן, מקיים
זײן. מקײם ניט געוױם / בעישוועהךען אײןל־ וועלען

עס
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 ךער וואס װאונךער ;רויםער כ־ףן איז ̂עס הםעתיק» הערת
 זײנער נאך נוײל ׳ שבועה זײער געגלױבט ניט האט פאפםט
 ךאכט ,.עם מענשען, פאךפיהךטע װךק ךיא זײנען - מײנוננ

 ׳ ךרכים זײנע אין געדוען ניט ווילען זײא פאלד וויא איהם זיןל־
 ךךכי־ אמס׳ע ךיא טײנמנ׳ זײן נאך ,זײנען ךךבים ךיא ךאס

 נױיל ■ / ךעכטע מענישליכע גאנצע ךיא זייא פאןליהרען ה/
 וויל .ער - רייד גאטטעס ניט פאל^ט מענ־ש ךער באלד וץיא |

 זײן איהם מען .קאן ׳ ןהמצוה התוךה בךךך געהען ניט
 שךעכןליןי זעהער שךעכןליך - ♦ ;לויבען גיט איױןז שםעה

!בלײעען נןאן הךת ש?את ךער נוײט וץיא
 מיר .וױפיעל דײטליך אונ כןלאהר מיר זעהען ךעךפרן

 פון ױךען רוב ךאס האט .ער וואס גאטט ךאנכןען ברױכען
 חםד מלכי אונטער ,רוסםלאנד אין באזעטצט וועלט ךער

 זײנען ךעליגיאנען אלע ,םפלנים גדױסע זײנען ואסזו ורדזמים
שע אונהײליג, געשעטצט אץתםסלאנד ױך  האלט שברעה א

 שבועה זיץ אױף איהם טרויט מען קךשים׳ז קד־ש מען
 ךער געגרינךעט איז ךעם אױף וואס ישװעךד א אונ ביכןם א

ה קױם ךנ מ  קא?טזלא^דניטגע וואלט.קײן סאלדאטען אהנע ,ה
 האבען ליאנךער יענע אין ױךען דיא אמת, ,.עקםעקטיױען

 װאױ אונ פראצענטען זי;עךע דוךןז פאךשימוצט אמאל זיןי
 בעטראכטען גוט ארנ באךעכנען אבער זאלען מיר וןען ,כערער

 אמאליגע דיא ױעכנונג אונפאיטײעשען קלאהךען א מיט
 אץ צײט יענער אין געשעפטען זײערע מיט לאגעי ױךישע

זײא פרן האט מען שרעכןליך׳ דאס איז לאנךער׳ יענע
צוגענוםען



י78 ח ד ה נ ד ו ה י

 אללע פאךבאטק זײא האט מען - _עסקים אללע צונענו^ען
 האט ,.עךד ךיא בעאךבײטען / האךעװען אפילו ,מסחןים

 ךאס געגעבען זײא האט מען ,.עךלױייט ניט אױןז זייא מען
ט מען וואם געשעפט שאגךליכען ךעם מיט נור ךעכט פ  ת
 יװ־ ךער האט וואס ,זי־ןז־ בעשעפטיגען צו ״טלוה״ איהם

ף געזאלט הו  כןינךער אונ וױיב ךאןז׳ מען מוז לעבען ט
 יאויף מען ̂קאן םאגען אײגענם ךעם אונ ,בעטטען?יםםען

 געווען זײא זײנען ךעןפאר פאךנעסםען׳ ניט נאנצען אין
 גע^ען פראצענטען מיט באשעפטיגק צו זיןי געצװאונ^ען

 גע׳ דיא געגען אונ חאראקטער זײער געגען .ווילען זײער
 נעהמען צו פאךבאטען האט זיא װאס תוךה ךיא פון זעטצע

.פךאצענט געןען צו אונ
א  בראנפען ךעם מיט יעטצט מיר זעהען זעלביגע ך
 ** איז אלכוהל פאךקױפען האנךלען׳ .עםק, ךער ^עשעפט׳

 שאנךליכנסטער נידריגסטער ךער פולין אין געווען אמאל
 געוןען איז״ער געהאנךעלט ךעךטיט האט ווער ,^עשעפט

 טען פעת ךעךפאר געזעלשאפט׳ פרן.עדעלע אױסטעשלאסען
 צעהנךליגע פיעלע אונ פאךטךיבען שפאױע פון ױךען דיא האט

 האט פולץ, אין שאזעטצט ךןי האבען יװיען טױזענךער
א  שאנד־ ךעם ךעכט פאר געפונען ךעגיתנג ךאטאלךי^ע ך

 יודישע ךיא אין אבצוגעבען בראנפען מיט .עסק ליכען
א פאךשטײן טיר כןאנען ךעךפון האנד.  הממ׳שלה חסךי ך

 בײא האט ךעט־רונג טילךע דיא רוםטלאנד׳ אין הרוממה
איהס האט ךאס נױיל ״עםק- ךעם גענומען צו ױךען ךעם

פארדארבען
V
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 ךאךף ךעךפאר ,גײסט זײן אונ ,קאךפער זײן פאךךאךבען
 פאלק נאנצער ךער אונ בפרט שיעכןער געװעזענער ;עךער
א מאכען בכלל ישראל  של מעו?שו שפטרני ״ברוף פךכה ך

 מקױם איז בפרט נוא בכלל י־וךען דיא אױף אונ זה״,
מעליכם מצרים חךפת את נלותי מױם ;פםוק ךער געװאיען

שןן - י ,ט( п )ימ

טו♦
♦^װעסטער צווײא דיא

ר ע ד א

♦ קלוחי.עמף פיפױת עם ך\ה
,י״נ( )מ׳׳ת

^הלו  פױלךה יאסזון נס?לים צירים ו
..יו־״מהוי אלי.רעהו אי־ש ידוילון

(. י״ג )ישעיס מ׳
.אף יעלה >נץב וךכר כי^ה י#יבז ק^נה.רך

.6 1פ״ )משלי ) ׳

א  פוןךעם אנטוואךט ךעם געהארט ד׳אבען שלוחים ך
 געגענ־ ךעם וועגען ךאס פעךשטאנען זײא האןען ,פאפםט
 כןאנען זײא ,רײךען צו וואם ניט מעהר זײא האןען שטא^ד

 ,העלפען ניט גאר זײא וועט ״ער ,זײן מתקן מעהר ניט
 זייא .ביטטע צוױיטע ךיא צו געווענד־עט זיןז־ זײא האבען
ת ך,אבק מיר :געזאגט אזױא איהם צו האבען התפלה אבי

גאהנט
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<е״о8״упа) כךיםטען( ).דיא זײא כןיךןז, אכךיםטליכע בײא נאהנט 
 געבויט איז שול אלנזער ,גױענעץ אװזער אין געקומען זײנען

 פאר׳ .נקאניגען ךיא איז אמאל זײעךע, פאר פךיהר געווארען
 סמיבות ךיא איבער $עלא?ט דאט זיא אז אונ בײגעפאהךען

 יו״עצים איהךע פון אײנער געזא^ט האט )נאכבאךשאפט(
 יאהו־ען פיל שױן !.כןאניגין אונ געביטערען )לאטהגעבעח:

א וױא  אנךערע דיא בײא אײנע שטעהען שוןעסטער צוױיא ך
א צו אײנע גערעךט זײא האןען נימאלס נאף אונ  אנךעךע ך

 :געזא^ט כןאניגין ךיא ךענםטמאל האט ,וואךט אישלעכט
 זאלק זײא אלטערן׳ בײךע זיף זײא זאלען אזויא אױב

 אונ דוײנט, ביז וױא אויף ווײטער צוזאמען שטעהען בלײבען
 ךאס בעפױלען: יךיכטער( שופט ךער האט אבער יעטצט

.צובךעכען טעמפעל אומער זאלען מיר
ר ע ך  האט - .קאניגין ךיא ניט אונ ךעכט האט שופט -

ט-ךען פאפםט דער אג עז  נאהנט בלײבען איהר כןא?ט וױא ג
 צױ געבויט איז וואם קיךכע אונזער פון אײנגאנג ךעם צו

 איהם אין ;לױבט איהר וואס )הײלאנח משי־ח אונזער ליעב
 זאפאךט םינאגאגע אײעי צובךעכען איהר זאלט ךארום ? ניט

.אױפענטהאלט( )אהנע
- « באפעהלען ךאם או־לז וועט ךיא..קאניגץ ווען - ן הו  ט
טהון. ךאס מיר װעלען - געזא^ט שלװזים דיא האבען

 זיץ פעס, אין שטאךק מןװאךען איז פאפסט ךער
 הגמונים ךיא האט אונ.ער געבךענט׳ איהם אץ האט צארן

(В15сЬбГеп) םינאגאגע ךיא הר־־ז פון שטךאפע בײא פעפױלען
נירעררײססען
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צוריק .ריננטער ךיא דוךף צינזען דיא אינ ניךעררײםםק

ען * א^עו
ק־ הערת תי ע ט ׳ שןעכןליןל איז בו־ײלגען כןאן נעס ןץאס צו ה

 אונ־ יענער וועןט ,גאוה דרךף קומט כעס ךער װען בפרט
 ךעננט .כןאניגץ ךיא האט געזאלט,י באמת :,עךבאךמליף

 צווײא וויא לויךכקליף זײנען געןעט־הײזער ךיא ךען ,געהאט
 געוואךען״ פאשאפען פאטער איץ פון זײנען זײא ,שוועםטער

 בתי נריסטליכע אונ װךישע ךיא ה. л) שװעסטער ךיא
ײא געװאיען געט־־ינךעט אלטערן אײנע פון זײנען ן^פלות(  ׳!
 איז געזיכט זײער , חאראקטאךע פערשיךענע נור האבען

 ךאף אבער - אנךעךע ךיא פרן אײנע פארעלךעךט אבײסעל
 אביסעלע אפילו איז שוועסטער יעךער - שוןעםטער זייא זײנען
 זײא זײנען פךטים אײניגע אין - .ערצױגען אנךעךש .עפעס

 האט דארום פאטער׳ איץ זײא האבען ךאןז־ אונ פעךשיךען
 שלוחים ךיא האבען ךאך אונ ריפטיג געזא^ט כןאניגין ךיא
 פאלגען וועלען זײא ךאם פאפסט ךעם זאגען ;עברױכט ניט
 מע^ליף קאןז .עס איהם׳ ניט הײםט: ךאס כןאניגין׳ ךיא
 געב־טען שטאךק פאפסט ךעם װאלטען שלװזים דיא װען ׳ זיץ

 ׳ העלפען זײא זאל כןאניגין דיא ניט אונ .ער נור / .ער ךאס
 אויב - פעךלאנג זײער געטהון פילײפט פאפסט ךער װאלט

 אבער ןעוויס״ פוךתא הצלה אפער ,גאנצען אץ אלס ניט
 האןען זײא ,שינשתיה חריפתיה אגנ האבען שלוהים ךיא

 :געזאגט האבען זײא וואם ךעךמיט ,געווען טבטל איהם
̂י־ן ךיא וויא טהץ וועלען זײא ךאס ,פאפעהלען זײא װעט כןאני

ט 6 ידזורה[ ]נדחי ם ײ ה



י82 ח ד ה ג ד ו ה י

 )קיץ וױרקונג אכןלײנע האט רײד זײנע אז ךאס, הײםט
 - געוואךען בײז זיייא אױף ,ער איז ךאױם װעךט( גרויםען

 ךעךפאר געפועלט/ ניט גאר איהם בײא האןען זײא אונ
 זײן געשךיןען יהוךר.( שבט פון ?זחבר )ךער שלמדז האט

 אין איבער זעטצען מיר וויא ,שלוהים ךיא איבער מײנונג
♦ .קאפיטל נױיטעךדיגק

טז♦
ת ה כ ה תו ל גו * נז

אדער

ע ה מי לפני ך ת מד א עו

.איש מש״ט ומה׳ מושל §גי סב.קשים ךבים
.1נ״ נ״ט )מבלי )

. קחזל ןקנים .וטעם לנאמנים פחזש ®םיר
. כ׳( י״ב )&װב

 מעגען םפור ךעם פרן :שלמה שפ־אף щ ,שלמה אטר
 ישךאל פאלק אונזער פון געשקט וועךין װעלכע שלוחים ךיא

 לעהךע דיא זיןז כןאניגע( )איךךישע האדמה מלני ךיא צו
 ךײךען זײא ןועגען״עהךער צו װאךטער זיי^ךע .ענטגעהמען

ד זײער פון ארוים  גלויבק ניט זאלעו זײא אונ 6)מוי מ̂ו
 זײער .עסט וואם אחכם זײערן מיט ךײד־ען זײא ךאס

פרױט, הײליגע הימעלשע .:עסט חבם ךער הנם אונ ,ברױט
וױיל



83מגולה תוכרות

 ךאןלי תוךה, לעךגען זײן חךןזי בדוייט זײן פאךךץט ״ער נוײל
 ארנ )טיהזאל( עצבים לחם מיט פעךמישט פרויט זייין איז

 נהנה איז אחכם ווען (1 בעמעךכןען דזכמים אלטע אונזעךע
 אוטגא^ג( )פעךטרױטע הרגל ךער אונ האךץ, אנ׳עם פון

 ךער־ זײא בלייןןמ מ^היױם זײעךע מיט האןען ירךען װאס
 - אבטען ניט מנהיגים אונ חכמים זײעךע זאלען זײא צו

 גוטע דיא פאךליהךען ארנ א^שטע^דיג ניט וועךין זײא
 טנהיג אמתר אונזער וואם צײט ךער פון אזינ - זיטטען

 הנהגה אהן ;עבליבען מיר זײנען ,פעךלאזען אונז האט
 מבוט־ת ךיא הױפט ךאס )אײמיפט( דעת אהן אונ )לײטונג(
 ניט זיטטען גוטע דיא אןןז האבען גלות ךער ארנ )לײךען(

 אונ״ער זיף־ בעקלא^ט מקונן גרויסער ךער וויא געלאזען׳
 איז ךאס о ג )אי־ה אור ולא חשןי ױולף נהג אותי זא^טז

 פינםטעךניש אין ,ער פיהךטע אונ לײטעטע מיןל טאײטץ:
 אמאליגע ךיא אץ זאגען: .ער וויל ךעךמיט ליפט, אהנע

 דיא אין אבער .געלײטעט׳ הערר ךער מיןי האט צײטען
 לי( שלום)תהלים לאיש אחרית זיץ ךאךף וואס צײט שפעטעךע

 נןרידענס/ ךעם מאן ךער האט צוקמפט אײנע ד־ריםט: ךאס
 געפיהךט מיןז האט ךאס״ער געצישט מיף צוקונפט מיץ האט

 1 ' т װיא
ם תלמ־ד !זאגט גטרא דיא (1 ה רוםה חנ ל חי ת  של לקיתון הארץ עם לפני ב

ה , כסף של לקיחון דומה עמוז דבר ,>הב הנ  כױן ,דזרש של לקיתון דומה ממנו נ

שבי ה לו אין שוב שג קנ ״ב( )םנהדרין ת  דיא מאם אלם דאם ידוע אי> דאם אונ נ

ד חבמי תלמו ען שרײבען ה אנ  פראקטיקע פון ענטװירער געמאוםט דאפ זייא ה

 ליראױ ה׳ םוד )אגט פםזק רער וױא ארער געטראפען דאם האט אלײן זײא מאם

ה ^פהלים ר(. נ״ ״ .מזח >&׳׳ם י



י 34 ו י ר ה נ ד ו ה י

 איז ךארום אמױלעזעל׳ אד־ער אפעךד פיהךט מען וױא
 וועךט הײנט, מיןז געפין איך װעלכע איין צושטאנד ךער
 ניט איריןל .עס הײסט ךעךפאר ,פינסטעןניש אנגערופעי .ער

 איז םיוף צום װײל ,ליכט געהאט איף האב אנפאנג אין ךאס
 בין אץז ךאם ̂עם הײםט ךארום געװען, ניט פאלל ךער
 צד וץען אוטגע^קעהךט, געישעהען אבער וואלט ליבט, אהן

 זײן חךןי נאכדעם אונ געפיהךט מיך ״ער וואלט עךשטי
 געכןאנט איןי האטטע ,^עלײטעט מיןי ,ער וואלט השגחה

 איף האב צײטען דיא פון אײנע אין וועניגםטען ךאם זא;עו
אןי מקונן: ךער זאגט צח־ת ךיא אויף ארנ ,לשט געהאט

פאלכןער אנךעךע געגען ניט ארנ מיף גע^ען נור נשם( בי
 ךער וויא גשלא^ע* מנות זײנע וױךעךהאלט אונ שלאגט״ער

 , אױסןגעךףיכןט וועױט אוכ« זיןי וועגךעט >ער ״יהפוף״ ואךטזו
ט געךאנ,קק זעלבער ךער  בלה װארטער דיא אין אױף ל̂י

שף מײן אונ פלײש מײן צעךפעטצט .ער י( )שמ ןעוךי ב
 נאכךעם הויט דיא זאגען פריהר גיעדאךפט .ער האט ,הויט

ךיא פןיהר זאגען געברױכט האט ̂ער אךער ,נןלייש ךאם
 ״ער פאעט ווארוים הוייט, אונ פלײש ךאס נאכךעם בײנער

 , כאךךניגג( סךר א אהן דאף איז ךאם ,פלײש ךאם פץ אן
 אין שטעהט לײךען ךיא ךאם אנצײגען וויל ״ער אבער

ק׳ ט  צײגט צײטענװײז נור פלײש, ךאם אין געהמליןז: מי
 פיט ןעצײכענט אונ ̂ער טײנט ךאס ,אױסעךהאלב אױך זץי

 אויןז טךעפט עסי אבער ,הױט מיץ ארנ ״ועורי״ ווארט ךעם
דאש ,אינעךליןז ארײן זיןז ציהט .עם דאם , מאל פיל ךאם

מײנט



 צױ .\>ר ,פל.עצמותי שבר וואךטער ךיא מיט ,ער מײנט
 צוריק.קעהײען איןי וויל ךאןז ׳ בײנער מײנע אלע בךעכט

 אונזער ךאם :כעמעיקען ןועל אונ ענין ^עךשטען דעם צו
 דוכמים אונ שלפטים אונזעךע מיט האבען מיר וואש הךגל
 מיט נועןץ נכ\של זאלען זײא שלוחים ךיא געבראכט האט

 נןלוג׳ ךיא געהאלפען ניט אפילו האט ._עם אונ ,רײד זײערע
 ,פעהלער א פוין בעוואהךען צו איהם שלמה דון פון הײט
הײט ךיא אויןל־  מצי־ל ניט זײא האט חבר זײן פון כןל̂ו

 וויא מען זעהט ךעךפרן נאךע־שכןײט. רײךען צו פרן ג.עװען
 ץיף ממ מענש ךער ךאס :געזאלט האט חכם א ריפטיג

א ריכטיג טהון ,היױז צו געװאהנען  מוז .ער וואם זאבען ך
 ^עװאהנען זץ־ וועט אױב.ער .אפענטליבקײט ךיא פאר טהון

 נאךעשקײט רײךען - זאכען ניךריגע אונ שאנךליפע טהין הויז צו
 געװאהנסײט דיא « קומען .ער ).ועט ,שלעכטעם טהון אונ

 געגעננואךט אין אפענטליןל טהון צו זעלביגע דיא נאנךעם
 האט חכם ךער וואם פילײכט ץינן ךעם אין ,מעלשען פון

 ה( כ )אנות איש להיזת דןשתדל אנשים שאין במקוים געזאגט:
 דוא ןעשטךעבע ׳ פעהלט מענשען אן щ װאו :הײסט ךאם
 מען .נןאן ךעךפון געדאנקען ךער .זײן צו מאן אײן ךיןז־

 ,עם ,גיבט מענשען .קײנע װאו אנ׳ארט אין אויןז • זאגען
 ^אךט זיןז גיב ,מעשים דײנע זעהען זאל ווער ניטא איז

 ךאךט ארנ בענעהמען צו זיןז מענש נאבלער אײן וויא מיה
 אפעלטליןי ברויכטט דוא וואס לעךנען שוץ זיןי דוא זאלםט

מיר טוזען אבער אלעם ךעם אױםער שפרעכען, אךער טהון
צו



 האט שליח ךער ךאס טךעפט אפטמאל ךאס געבען צו
 וואס רײד אזעלבע ״ער ךעךט ךאדוךןל־ אונ ניט זכות .קיין
 ךער וויא ״ דרךןי פאלט *>ר אונ ךײךען ניט ד־אךף טען

 )ישעיה יםיל ודעתם אחור חכמים מישיב :געזאוגט האט נביא
 ףיכןנואךטס וױיזען ךיא פיהךט ,ער :הײםט ךאס ,בה( מד

 ^לװזים ךיא אבער ווען ,.ער בעטהאךט אײנריכט איהךע אונ
ת, האבען  .עס וואם מונד אין אריץ גאטט זייא לײגט אזכו

 מיר בעטען אוטןאנםט ניט ד־עןפאר , ךײךען צו ךאױ איז
 :פעךזאהנונגם־טאג ״עךהאןענעם ^ךענןליכעו ךעם אין גאטט

 ךעם מיט זײא הײםט: ךאם .עמף, ^זלרחי פיפױת עם היה
געשיכןט. פאלק דין פוין וועךין וואם ךיא פון מונד

 שול יװ־ישע דיא וועגען ספור ךעם פרן המעתיק הערת
 מיר .יקאנען , ניךעךרײססען בעפוילען האט פאפםט ךער װאם

 רוםםלאנד, ביז לאנךער יענע פון אונטעךישײד ךעם זעהען
 ךער אין געמײגךע ױדישע דיא פון פךאצעס ךעם לעזט

 מעשה זעלבע ךיא םינאגא^ע׳ זײער ווע.גען בוקי שטאךט
 װךישע ךיא וואס אטאל וויא געטראפען זײא בײא האט

 זייער פאר פאפסט ךעם ביטען געקומען זײינען שלװזים
 צו־ אראפ בעפױלען האט פאפםט ךער אונ ,םינאגאגע

 העךשט ךאךט וואם פעטעךבוךג רעזיךענץ אין אבער ,וואךפען
 ■ געוואהנען פראצעס ךעם ירךען בוקיר ךיא האבען צךק׳ משפט

•״ געװען ו.וי אךט איהר אױף ישטעהן געבלינן איז םינאגאגע זײער

הו אונ דײטליך וױפען ײעלען װעט עם לעזער דיא פון װער (1 א  קל
 תרנ״ט יאהר פין 91 נומער הצפירה צײטונג אין לעזען קאן ,פראצעם דעם

ט װאס אנטהיילונו: אין פ פ; ,ישראל״ ״תפזצות זיך ה ״ ו ל ה י
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. בװיינא קאצענעלענכאגי״ץ מידכי של הספרים נ־סהר נגית

3 — ב״ח כטנהגו עולם 3
3 ־ 6 ב״ח באנגליא ה־הודים 9 ,רו״כ 1. 5

4 6 בםפרד יתשלים גלות 0 .קאפ׳ 0
4 והנגלות רנסתרות 41 . קאפ׳ 0
4 .רו״כ 2. ג״ח שמ״ר מאת הנדהת 2

4 2 )וױלנא( משולש מבתב 3 פ׳. 2 א ק
4 1 העברי הפדמג 4 . קאפ׳ 5
4 9 צבוע׳יאק דער 5 .קאפ׳ 0

4 I אינשי דאטרי הײנו 6 ע פרױען 47 אג ׳ מאת | פו 2 וױיסבערג י ̂ קאפ׳ 0
4 ת .המזכיר ״טאשען-לוח״ ראצענעלענבױגינ׳ם 5 2 מחי 3 פארטא עט קאפ׳ 5 0 .

4 שננז שפת בהעתקה פירשט הומש־פ 9 ל פארמאט א ח  . יפה מנורך חמונות עם ג
.רו״כ 5 מחירו

 מכורך אחד בנרך לשבת ותפלוח הפטרת עפ קטן פארמאט תורה חומשי המשה 50
5 מח־רו ,מוזהב בד . קאפ׳ 0

8 מחזוריפ 51 ז, שפת נהעתקה ° נ שנ .וויעז דפום ט״ח יפה מנורך א
.ה״ח הנ׳יל 52
1 ט״ח הנ״ל 53 2 ° .

1 גאלרשניט בד מנורך ה״ח הנ״ל 54 2 ° .
שננז שפת העתקה חלקים ה׳ מחזוריפ 55 .בײן מכורך א

,בײן מכורך ט״ח הנ׳יל 56
 .רו״כ 2. וליו״נ השנה ל׳ראש ב״ח גאלדשט״ן מאת ,רזסיא מחזודים 57
2 השנה מנל ג״ח הנ״ל 53 .רו״כ 3. 0
.רו״כ 2. ה״ח רערעלהײם כמו מ״א ול׳ק״צ מ״ל מחזורים 59
6 7 ט״ח דיטא 0 .רו״כ 2. 0
.רז״נ 1. ב״ח .נר״י ולױ״כ לר״ה דיטא 61
6 5 רעגאל נײר על דיטא 2 .רו״כ 1. 0
6 .גאלדשניט בד םנורך ,אשכנז שפת בהעתקה סדירים 3
6 . שאגראן מנודך , הנ׳׳ל 4

6 . גיפוצט בײן טנורך ,הנ״ל 5
6 ך ,צרםת שפת רנ״ל 6 װ . בײן מנ

6 ד בן דור 7 2 מחירו .קאפערפילד דור ,בד״ח ,ח .רו׳יב 1. 0
6 3■ צונזער אליקופ מאת ,ב״ח יזסןז מנירת 8 . קאפ׳ 5
6 1 מחירו .אריה בן מאת ,צױרים עם חדש ספור װעלטעלאך מיט אװעלט 9 .קאפ׳ 5
7 5 מחירו .שמ״ר ,בד״ח גרעפין אונ ױר 0 .רו״כ 1. 0
5.גרעפ־ן אונ י>ר להםפור הטשך ראמאן בה״ח, גליקען, אמעריקאנישע 71 ,רז״כ 1. 0
7 כ טאלאטער 2 • קאפ׳ 10 .וױלנא רפוס ,פפור ,גנ
7 8 . שמ״ר ,ג״ח בעטלער רײבער 3 .קאפ׳ 0
7 6 . מאשקע אייזערנע 4 . קאפ׳ 0
7  .לאור( יצא )בקרוב .האלז אױפין שטריק דיא 5

.7 7. נויארק דפום ,מעטהארע אײנגעלשע 6 .רו״נ 2• 5
4 .חז״ל אגדות על בצלאל פנורת 77 .קאפ׳ 0



ת בי י 1ש הספרים משהר נ כ ד ־ ען מ אנ ב ענ ל ע ענ צ א .בװילנא ק

7г רו״כ 1 באבער מאת הערות עם התורה, על אגדה מדרש.
.קאפ׳ 60 -מח־רו .וױען , לעטעריס ענרית מפחבי 79

.רו״כ 1. םעקםפיר ,הכושי איתיאל 80
.קאפ׳ 50 מה־רם ,צונזער אליקום מאת , ליד״ר פאלקפ 12 נײע דיא 81

1. 50 מװױו .בר״ה ראמאן ,שזארגאן יפה םפור איזאנעלע 82
.רו״כ 1 מח־רו .פסח פאר אידישען 83

,קאפ׳ 60 מחירו ראמאן ב״ח, ױדין אונ גראןן 84
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