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א ♦
 אלײן איךין אלם , ױגזךאל ארץ לאנד ףא

 בערוף איךעריגוטער איז בעזעסעף איהר האבען
 װעלכע ,■רײכען אלע אונטער פעךנאנט גיווען

 ךאם היטל ךעם אונטער ךאןי' רעגיךט האבען
 מיט טיטול גיערטען דעםזעלביגען מיט ,הײסט

 חלב .זבת אךץ ;אן איהר חפט תורה ךיא וועלכען
 פלישט״אין עם וועלכע לאנד אײן איזט זיא .וךבש
*האניג אונד מילןז איהר  יבאתף דער 'אבער ;

 : געבךאכט מיט גוטס פיהראיךץ.קײן האט ,איךער
 טעגייעדעלץ חהיגע איהרע אין האט זיא ווײל

כןיײן איהר איבער־ איךן האבען אלזא ;פעךישמעכןט
טנוחה ברית פערבאטענער



 געװען מאהל כןיין זענען זײא , געהאט ־שעה טנוחה
 עלטערין וויא אזוי ;בלוט אונ גוט דמזרע מיט ךבער
 זײא אלס ,^עהךע זײער מיט זיכער ניט זענען

.טײךכען שײנעס איינע פערמעגען  יענע אין װײל ;
 , אונצװיליױרט גאנץ’ גיװען װעלט ךיא איז צײטען

 $יט- אויןז געגענד דער עס האט איבערהױפט אונ
 ףא פון כןוועלע ךיא איז ’ אזיע ךען ,געבראכט
 זעהען צו ארוים איז דאס ,פינאטיזמוס פינצטערע

 ווען ,זײן געממט פעךצײטק האט זיא װילד װיא'
 דאס ,טאג ‘אױפין ^שטיק שוין איז אײךאןא אין

 גענאסען היפישע אונ גע^ױשטיכןט שױן האמ מען
 נאןז־ איז , צױןיליןאציע געבראטענע פךייש דיא פון
 אישטאט אין טאג אױף שפראץ כךן אדעןי אין

 ׳שעצט , צייטען צוױליזירטע ךא אין י.עצט וואם
 שינןט ;ןר װאפ מיט געךעכטיךער כןיניג אײן ךןד
 אום װעלט אין.עכןען חסד זײן ״פון שטראלען ךיא
 נעךךיכןט ניט זאל נאציאן אײן דאס פערהיטען צו

 ךעליױעןנא אין הן ׳ נאציאןי צװײטען פון* װערען
 צו אום אונ , זאכען פאליט־שע אין הן אונ זאכיען

 זיןז זײא נעמען ‘רעכט’ ״מענטשען פערפלאנצען
ט פךייהײט ךיא מי  אונ ווײזען צוא יאיין—רעכט -
אונטער אויןז בעהאנךלונגען גוטע ארךענען צו אײן

פרעטדע ברית פערבאטענער
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 נאןז־ לאנד אץ זיןז בײא אונ , מלוכות פרעמךע
* אום אונד אום וױא פךידמך

 אומער ךימען מען .כןען ׳שבח ךעם מיט
 האט זיא ךאס ךעגיתנג .קרעפטיגע אונ מעכטיגע
 וקוישו׳ פסוק'הישקוששי ךעם גיווען’ מקײם װיךקליף
 נאכהער אוג ׳ הײסט דאס ,זיןל־ פוץ פער פךיהער

 שלעכטע אין פעלערין זיעע״ דעם״צוױיטען וױיז
 אונז^ר עם האט זיטע טטע ךיזע ,אויפיחחנגען
 האט 1161 יאהר אין דאס ,בענוצט פאטערלאגד

 מיליאן צװאנציג איבער בעפרײט כךזערי אונזער
 ךא בײא פאךאנעס וואךען וואס בױעךין

 לאנד אין איהם בײא אלס אונ ; פאטיעישצי״קעס
 ניטגענןארקט ער האט דאן ,געהעךיג וױא װאר
 זאלגעשעהן דאסניטעךגער ,בעזאךגען צוא מיה
 ישוטץ ךיער אונטעי וואס טירקען ךיא אוגטער אריןל
 האט;יט ערי ,נאציאגען פעךישיךעגע אײניג^ גיט

אונ געזאלעװעט  הערצענס פון״זײנע’»ילוט טטי
 טטע וױרקען צו אויס טר ,אךמײען בעליבטע

 װיךקליכע ךיאי איז דאס אוג .זײא פיר רעכטען
פאטער אײן איז וועלכער קיניג אײן פאר ככוד

איבער ברית פערבאטענער
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מענטישען; מיליאנען הונדעך^ע איבער

אין זיטע ךיא װאר פעךפןעךט גא:ץ אבער
נור האט קיניג איין ,אדען איןי צײטען אלטע ךיא

 נור גענומען איבער ;יןז האט אונ געשטאלציךט
 זײנע מיט ,בעהעךשען ישטרײגג זיינעם מיט

 אונטער שטךײטען אונ אױפיתרונגען טיךאנישע
 אןידאם גאר ךײכען חהיגע ישטילע מיט נעמען

 אין געפינען מיו־ װיא אזוי ; פךיצינע םינדעשטע
 בויאן דער דאם ׳ בעישריבק תנ־ך הייליגען אינזערי
איז ער װאס מיט דער בערימט זיןז האט סגהריב

V  Т  •  V  :  * V  I •  Т

 רײכען איבעױגע אלע צונישטאזין צו מאכט אין
א,ינ *( צײט זײן אין ךעגיךט י האבען עס וועלכע

זענען איךין וויא אונ ;געטאן וױךקליןז עס האט ער
 גךאךע זײא האבען ,גרױסעשלים-מזלם אימער פון

 ״ךעכט״ וועלכע צײטען יענע אין ריי־ אײן געהאט
 זייא איז מען אונ ,געשפילט ו־אלע _קײן גאר האט

 גאר זײא פוןי אװעכןגערויבט זיא אונ בעפאלען
זיא ווײל נור , פךיצינע אײנע אן אונ ךעכט אן

האט

.י״ר י׳׳ג י׳ ישעיה ״(

בױת פערבאטענער



 זיא איז אוטגליק צו-ם דען ,פעךישמעקט זײא האט
 אײנע װען אלזאי ׳ גיפעלען שטאךק אזוי אלעםען

 געמאכט זיןדנור האט דיאךאמאלשךגעךײכען פון
 געפאלען צוא. זייא זענען ,גילעגענהייט אײנע

 האבען איהר איבער אונ ; האניג וױאיצו צו״איהר
 גאנץ ךאןז איז ךאס דען ־ געליטען ישטאךק איךין

 ךיא מיט מען שרעכןט אײן.קיגד דאס ’,נאטיךליןד
 פאל דער ,זיןז שרענ־ןט ער װעלכער פיר’ זאןז
 בעכןאנט וואךען »ייא < איךין מיט אױןז גי׳שעהןךאן איז

 קליענישטע ליא פאר ךאס # רעליגיעזנע זײער פאר
 יאונ נאז ישגײךען לאזען זיןז זײא מצוהמעכטין

 ארױף נור האט ךײןז אײן װען אלזא’ אױערין/
 זייא ךעךדףכןען צו אום אונד זײא אויף נעריטן

 מיט געכןיךצט זייא זיא האט ,גאנצען’ אין
 , ארבײטען צוא שבת גענײט , זאכען רעליגיעזגא

 , גלײכען ךאס אונ ,בעישגײךן ניט קינדער
 אײן י אוגטעךךריכןען אזוי נאןז נןען וואס וואררם

 ךאם ,גײסט איהר שטשןען צוא וויא ׳ אןזנאצי
.זעלגסט זץז פךאטיװי זײן ״זאלען דיא

 דיא פון געליטען יוךעץ האבען איבערהויפט
דאס דיא האבען ,ונד נע זײן רעמער,/דאסזײער

צו ביית פערבאטענער



 אונד ;כףנעם מער ךעמער ךיא פעךדאננןק צו
 וועלין ׳ אונז 'בעהאנדלען זײער פון פךאןע ‘אלעם

 אײגע ךאןז אבער — קוךצע אײנע פערצײלען מיר
♦ ערצײלונג װאונדערליכע ;V • • V ׳ V ן •• ;

ב ♦

 אײן אונױפער וואר ךאס ш יאהר דעם אין
 ךעגיךט דאן האט ׳ שני בית חוךבן ךעם גאןז יאהר

 אין בעכןאנט איז ער וויא אונ ;רום אין אנךריאנוס
 §אר ,חכם גרויסען _קײן ניט פאר היסטאױע ד־ער

 ער האט מםתמא ךאס »עלבםט פון’ יזיץז שטײט
 ךיא אונד *( כןלאט׳שכןע ךיא אויף רײטען בעךאךפט

 זײער פון ךאן זײגען יװ־ען געמײנדע עלענדע
האט ; געוואךען בעהעךשט שטראגע אונ 'שטךײ;ג

ער

 אמרו רבנין ,רעיתי דטיתיך פרעה ביכבי לםסתי ״(
 הזית )מדרש . נקבות לסוםים ישראל שגרטו לפי

. א׳( פרשה
ברית פערבאטענער



 זײערע זאלען זײא דאס פעךבאטען א6א ער
 ךאס אויף װאר $ײא ךער ,בעישניידען גיט .קינדערי

 ,רעגיהננ ךער פון גיגעבען אכטונג ישטךײנג זײער
 יעדער אין געזעצטיאומיישנע'שטאטךיטלען װאר עס

 אונד , געוואהנט האבען אידין גור וואו שטעטל
 זאלען דיא'שמאטױטלען ךאס בעזארגען צוא אום

 היפישע געצאלט זייא װאךען ,פאשען אןיף ערינסט
ס’ נןאסיטען,יאונד איךיישע ךיא אויף נעהאלט  ע

♦ ר ״סמירנא געזאגט װיא גיווען איז

 אײן צײט יענע אין דאן װאר איךין אונטער
 גינענט זיןז־ האט ער אנפיך^ר אונהײלינער װיכטיגער

 װאר אונ גטליאל״' בן שמעון נאמען,ךבן זײן מיט
 האט ער ׳ ״נשיא* עס חפט מען וףא איךין אונטער

.המלןז״ ״ךוד פאמיליע ךיא פון גע׳שטאמט

 ךער פון בעישטימט זײן צו פלעגט נשיא ךער
 געאכט זײער װארעןזײא אױןז אזוי אונ ,ךעגיחנג

 דיא מיט פלעגט מען דאם ,ךעגיחנג ךער בײא
 ׳ זאכען פאליטישע װעגען״װיכטיגע עצותהאלטען

 פעחנרױכק זייא פלעגען כןעניגען ךא י זעלבםט
 . זײא מיט זיןל האלטען אוגטער ,גיזעלישאפט צוםי
אײנע פרעגען איהם’ פון פלעגט קיניג י ךער ווען

ראצה ברית פערבאטענער
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 דאס וועלען ניט פלעגט נשיא ךער אונד ,ראטה
 וױסען זאל'ניט כןיגיג ךערי אױםער אײןיאנךעךער

 פלעגט ׳ פראגע אין ךיא װענען איז מײנונג זײן װאס
 ,װעךטער אן גאר קיניג ךעם ענ^פעךען צוא ער
 ךאזע,יוואס איינע לאנגען״ ךער איהם פלעגט ער נוו־

 זיין ’פערשטאנען גוט כןיגיג ךער האט איהר דוךןז
 גערופען מען האט ךיז.עס ״( ׳ ךעם װענען מיינו;ג

 זײן צוא פלעגען נשיאים דיא ךען ,בליטען'שפךאןז׳
חכמות אלע אין פאלנןאם

 ךאס בעקאנט, שוין איזט לעזעדין ךיא װיא
 ךעם מיט העכסט'בעפרײנדעט וואר גשיא ךער

 , האטזײאגעשיצט ער דיטװעלכער ײן1 פון כןײזער
 מוטה ךיא אונ ראגע ךיא ישפךען מיט זיא קעןי

 פרױ זײן אלס ,שמעון רבן הײליגען אונזער פון
 דיא אין גראיע ׳ זין איין געבארען איהם האט

 נאגץ װארינאןל־ נןײזער פון אוכןאז דער צײטװען
 זאלען זײא ךאס ױךען ךיא װעגען ,שטךאנע

ער ווען אונד .בעישנײךק ניט קיגדער ןייעדע
װעט

.י׳ ר׳ ככבים עבודת *(
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 וועט ,כןעניג פון ךצון ךעם זיין וויךער ךער וועט
 אונ ,פעךצײליןז אום פעךבךעכין זיינעו־ זיין ךאןז

 איךי׳שע גאנצע ךיא װעלען פון ךער געניםין
 קינד ךאס איז דעם אלעם בײא אונד ; געמיינדע

 מוטער ךיא בײא גלײכען ךאס אונ איהם גיװעןיבײא
 פאל זײא וואר העךצין ךיא , גאסט גוטער אײן

 געזיכט ליכטיגעס זיין ךען ,האפענונג אונ פרײד
 גיגעבין זײא האט בעווײזונגען אזעלכע נאןז אונ

 קול אײן וויא אזױ , ישפעטער אויף האפענונג גוטע
 ךאס ,אויעךין ךיא אין הילכען זייא װאלט הימל פון

 זײן פיר נוצען גרויסע צו זײן װעט ךזעריקינד
 ךען ,געישעהן וױךקליןז אזוי איז עס י וױא ,פאלג
 אויסגעצײכענט איז װעלכער ךיזער איזט קינד ךיזער

 האט ער דען הנשיא״ יהוךה ,ױ מיטזײןנאמען
 זיין שמעון ױ דעם פון לזשטע ךיא בעטךעטין

 האט ער אונ , 'שטאךבען זיינעם נאןז פאטער
 סךךיט זעקס ךיא לאד אײן אויף געטאכט ךאס

. מישנױת

געװאתליך ברית פערבאטענער



♦ג
 איז הנשיא ישמעון רבן בײא אן געװאהנלץז

 הערען געלאזט זיןזמםתמא האט ,אײןזון געבאךען
 אײנצינער יעךער װײט; מײלין איךין אונטער

 מיט זײן נוהג זיף ערזאל װיא איןצוױיפעל װאר װאס
 מיט יעצט איהם איזט ,נךער:קי דיא מהל׳ן ךאס
 וויא איזוי י אךאפ ,גאםט געבאךענעם גײא דעם

 זיןל־ בײא האבען זײא ךען , כןאפ פון אמאםע
 ער וואם , /שיא ךעם טאן צוא נאןז ב־עישטימט

 .געמיינךע איךיישע גאנצע ריא פון אויגען ךיא וואר
53'

 ךאס פעךשטאנען גוט האט וואם שמעון ךבן
 זאל״זײן ער יװען אונד ׳ עס האלט איהפ בײא

 נעמען ישוין מען פןען ,מאל ךיזעץ אין נור נאכלעסיג
 ;אײביג אונ אימער אױף מצװז ךיא פון אבישײד

 ךאס וועגען טער געצװײפעלט ניט גאר ער האט
 געװען איהם בײא איז עס קינד,' דאם בע־שגײדו;ג

 ליא לאזען ̂צ אײן ניט לעוויס אלס מעהר נאןז
 זיך ״בײא נאך האט ער מעהר״ נאןז מצוד״

 נור ,גןסוד מאכען נים עס טאר ער דאס געשפיךט
 זאלען איךין אלע דאס כךי ,אפענטליןז גךאךע
 אזוי װיךכןליך איז עס אונ ,טאן עםנאןזצו װיםען

;גע־שעהן
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פק« ברית פערבאטענעו



ךם ךאם גאף טעג פינף  ר׳ האט געבאהןע ק̂י
̂ד׳ גאנץ .ןא^ע דיא געמאכט שמעון  האט ער גלןליננע

 געמײנךע איךישע נאךצע ךא דאם בעפעל ^יגעבעןיאיץ
 או/ר ; שול אין קומען !אמען צוא זאלק ^טאט פון

 זאט״ען צױא שטאט גאנצע ךא ךארױףיזײנק באלד
 ^עהאל?ק צו אום געךיג ױיא נאנץ שו״ל אין געקומען

 חאט שםעון רבן אוגד ;נשיא ןעליבטען ךער
 ךעדע ליהרעװ־ע העכפט אונ ךיכטינע איינע ^עהאלטק

 ?־לויטינע אלע גע^טעלט $אר זןיא האט ער ,זײא פאר
 צוא נעטךאגען אף^ער האבען איךען װעלכע צײטען

 זײא ער ןך,אט אויךד ז״אכען. רעלי^עזנע י ךיא ליב
 פעךזאנען װי^טיגע איךשע ךיא גע^טעיט פאר

 נטער;או וואר יעס אונ ;געליטען עס האבען עםי וועלכע
 טךערין אונ געזיפצעט שווער גײא״ ךער עולם ןיעם

 אין פע^טךעגעט זײא ער האט ענךע אם • גןעךנאםיץ
 ניט זיןי זאלעןיזײא דעם אלעם ב\יא ךאס ,נאמק ײן1

 זיןי, פעךהײראטהען א פון*צ נױיכק צוא אפ אדוואגק
 נאטור .ךעם אנטגעגען פעךדנףנען צוא ניט אום

 ;יגעבען האט װאס גאטי א^טגע^ען אונד ,זעלפםט
 זיין װעלען אבךהט׳ס כןץךער ךיא ךאס ,װאךט אײן

 אונ ;עךד גד:או הימעל ךיא מיט גלײך:לאנג דוייעו־
 ניט זיןי י זײא זאלען זאבען רעליטעזנא ךיא װעגען

 ךער אן גליף:בהי;נ:א ניט ד־אןי איז ךאם דען ׳ בעזאךנען
נאטור ברית( )פערבאטענער
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 גאטעס פון צופאל בלויזע איינע נוד איז ךאס ,נאטור
 זײן מיט ײען1זפרא:רא זעלבםט ער לאז אלזא ׳ וױלען

 װר ׳ האלטען וים:א לןעגען עם זאלען מיר ךאס השגחה
 דעם בײא לײדען צוא פאךשטײן ניט זאל;אר עם ווען

 מען וואלט װאס פאר ,רעליױאן ךא האלטען אױם
 - ווערין בעלו־יגט מאל אײן װעט מען דאם האפען גאר

 עס פיל לײךק װעגעןנא איהךענט פרן״ רען אלזאמוז
 איהר אן האלטען זיןז םװ מען אונ , מעגליף איז

. - гפעסט
 ךיא איױף געװיחקט פיל האט ךעדעזײנע ךזע

 אײנאנךער פאר זיןי אונ.זיינען ,דמןךצער צובראכעגע
 פעךןוײנטע מיט ה־ריז צױא באזוגךער יעךער גיגא^ען

.העךצען בעטךיבטעס אונ או־יגען

 זײער בײא פלויען זײעךע פעךצײלט האבען זײא
 שטוכןע ננלוטיג ךיזע ה־ויז צוא ךעךעי ךא פון קומען

 געגען טאן צוא אונטער זיןי נע?מט נשיא ךער וועלכע
 האבען.זײא ,ווײס גאט אונ ,או״קאז שטרײננען ךעם

 ניט טתקען געװיס וןיעט דאס ,געזא^ט אײגאגד צווישיןי
 עם ;בלוט איךישע נענוג קאסטעןז װעט ךיזעס ,אוועק
♦ *אמען1 צוא נעהאפט אונ געזאך^ט גײא ךער נואר

——

עס ברית( )פערבאטענער
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ד ♦

 ןער אין פיגקטליןל־ אונ טלײא ךא ניט איז עס
 ;זאןז איר אין פי^טליף איז נאטור ךא אלס ארבײט

 איר אן נור וואס גיט פעךגעסט אונ ניט פעךז״אמט ךא
 חכמים ךא וויא איזט גאטור ךיא , טאן צו געהעךט

 איז זיא ,העולס״ »שר נאטען דעם מיט אן תפקאיהר
 זט:לא זיא ,אלעם פון שטארקער אונ אלעם פון עלטער

 שאנעװעט אונ ׳ שוחד מיט קױפען אונטער ניט זיןל־
 ךער װען אױםער , געהאר^זאם לףנעם אונ / כןײנעם
 ;יא איז י דאן 'אפאנאק איהר זעלבםטמאכט '^עפער

 בעלהבית גיטךער איז אלײן ער װיא מער פאכן>רנ,א
 האט אלײן ער נור בעהעךישען׳ צוא איהר אױה

 טעג/מ־ יצנןײא פון וױלעןטאבען !ײגעם מיט גיכןענט
*(♦ #יי^עם

אך _________ 

. י״ג י׳ג י/ יהישע *(



 אידישע ךי ראן גיווען ךאס זײנען גערען וויא אןי
 טאג הינ־עןךער איבער זאלזיף עם ךאם געטײנךע,

 נשיא׳ם דעם בײא זיץ בךית ךער ךאךף עס וועלכען אין
 וועט ער וױא #§ירען ניט גאר זאל מען יךאם ,כןינד

 דאס פון פעך^עםענהײט ךעס אץ פעףנזווא^ךן;וערען
 מען וועט ךאס ׳ $יט גײט ךאם נור ;פאךגאננענהײט

 שטעלט צייט ךי ךען ,פיױעלין נימאלט נאטוד ךער בייא
 ילאכ־ ניט ,מעםיג רעגיל גאנץ ?ןךיט אךעלע איהךע
 היפשע אײנע ןויא ׳ גיהײלט ^יט איויןז אונ ?עםיג

 אײן אױף לײננער ניט זיף פעךזאמט זיא טעגצעלין׳
 פעך- פיהל געני^ען עס וועלקע ךא ליב צוא גד;שטא

 ניט זיף זיא בעהײלט א־ויף ,צײט איהר אונטער געניגעץ
 ע5װעל ךי ליב צוא וו־עךען צוא פעך^װאונדען גיכער

טעו־ לײךעןיפיל עס  אלזא איז עם אוג ;זיין איךען א̂ו
 ךיא אין נט:יםנעבעגי1א אויף־ ?רית דעם פון טאג ךער

 ניט האט זיא ,’וױאאלעטאג .זעלבערעגץמעםיכןייט
 זאךג אונ שקרוןז געבראכט מיט האט וואםזיא געיקוכןט

’ אײנעגאנצעגעמײגךע. פיר
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 וואר ער אפילו; ווען ,אלײן שמעון רבן או;ד
אײן פון ױעג ךיא אין דאס ,מיינונג זײן אין פעסט

דבר בריו־ן( )פערבאטענער



 ךאף •( אומגליק .קײן נימאיןס גישעהגט מצוה ךבר
 פעךפעךטץט העךצען לןלאפעגדען אײן מיט ער האט
 לאבען צו עם יןז1ןר מען וואס ךראמאניא ;אנצע ךיא
 ,פעךךײנכןען צו ניט אים איז עס אונ ,ןךית דעם צוא

 ךעריבײא פאךגעשטאנק ךאןי אים איז עסי װארום
 ךעם אלעם בײא /פעךליךין צוא לעבען ךעס זעל^ט

 זײן צוא ניט בעדזעך^ט זיף־ אױף פאךטי האטיער
א פאר מוטהיג געמאלט זיף האט אוג ,בעזאתט  ך

 גרעסעל/ זאל״זײן השם כןיתש דער ךאמיט ׳י געלט
 געמאהלט איךין עךה אײן פאר ערענםט מיט חאט אונ

♦' !יץכן;ד

 מעהר פיהל פעךגעוױם װאר זײנע ^טוכןע ךיזע
 זיןז בײא האט אבינו אם־הם אלם גאט בײא גע^עצט

 ־ען5 ,זולון:צחק אי^צ^ען’ זײן שעכטץ צוא בע^לאםין
 אןער .געהאלטען״ ךיק צוא דאךרףנער איהםהאט

 אגח־יאנוסעם פאךג.עשטעלט' ךאןז זיןז האט נשיא דער
 בײא אונ ׳ נעזיךט ךאס איבער איהם פאכט שוועךד

האט ער ,געלאזען אײן האטערעסניט אלעםךעם
אפ
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*с ח׳( ניזוקין)םםחים אינן םצווז שלוחי: 

ברית )פערבאטענער
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 געווען איז אווגד ,̂.עהערט איהם אן װאם נעטאן אפ
 פוץ .וועךען צוא ;עתפען יף1א מאיגען הי^ט $אך^יג

♦ ווער־ען צוא אוםיטכאלןטיךט רעניחננ ךער

ה ♦

 פון גיװען מנזעצט איז וועלכער שמאטריטל ךער
 ךער ךאם געבין צוא אכטו־גג אום’ ךעגיר^ג ךער

 ווערין זאל .קיןךעד איךי^ע דיא וועגין נאפעל
 - גיהעךט אידזם וואס גיטאן האט ער ,איטפאלגייעט

 אום זיןז צוא שמעון ךבי דעם חןען נילאזט האט ערי
עם װעגען איהם האלטען צוא פאר  פעךןךעכען זי̂י
 ךער פון וױלען ךעם י נעלען װאר ךאס וואס ךיזען

.רעגירוגג
 ראשט איןער וױיניג גץ:ו;א איז שמעון רבי
 שױן האט >נר ךען ,אױ^רופגנג ךיזען פון ^עוואךען
 אזיוא װעט עס דאם ;עוױאולט גוט גאגץ פריהער

אונ בעטען געלאזט ניט גאר זיןי האט ער ,געישעהען
איז ברית( )פערבאטענער
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 אונ טוטהיג גאגץ שמאטריטל צום ארײן $לײף איז
 װאר אײ;ענטליך וןארום ’ ׳ פאל אראפ אײן אן גאר
.^אפןךיטל אלט חעםער נןיל ״נשיא״ צץ דער

 פעךגייגט איהם פאר זיןי האט שמאטריטל דער
 האט אוג קומען ארײן זײנעם בײא פוךכט עהךע מיט

 שמאטריטל דער אייךער אונ זיצין, געלא.זט איהם
 וויא אלאד א־ויף זײלע געראנלןען ךיא געפונען האט
 אײרעלען אייינעם מיט עןעס האלטען צוא פאר אים
 געטאנט זעלפםט זי־ף פון שמעון האטךבי ׳ ךךיק אױם
.דעם װעגען געשפךעף אײן

 הערי ליןער מיי ױיא רא?זהען וויא ״נוא
 נשייא ךעם שמאטריטל דער געפרשט האט ?״ דאבינער

 צוא אריץ ^עזיכט אין איהם יאום זיף־ שעמענךיג האלב
 .זײא איןי זאל װיא ? מיר זײא ראגצהען וויא ין(קור
 איז עהרע זייער ? בעהא;ךלץ שטאנד געגע״ן דיזען אץ

 ;אעייןיפעךשווײנען אין גור ,טײער זײער מיר בײא
 דאזי בין איןל־ ךען ,ניט אויןי דאס דאןז איןז־ טאר

. - גיזעצט״ אומיפגא ךאס ורעגין
מאכט כרית( )פערבאטענער



 איהם ער האט פעךשטײט;״ איהר וױא ,מא^ט
 נד:או ׳ רוהיג נאנץ אונ ניליהטיג _קאלט גי^טפעךט

ניט מיט דער געװים האב ,איןי איהם צוא זאגט
г ; * • ן V  • V  т • •

 רעגירלנג דער פון ווילען דעם פראטיװ זיץ צוא גימײנט
 ערפילק צו פעךפאט גאטעם נור גיטאן עס האב איף
♦ ניט• מער אונ
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 גיענטפעךט דואט בײא״ ךער עצה מיץ איז ״אלזא
 אײנע מיט פעךפןראכט האלגנ שמאטריטל ךער

 גלײןי;זאלין ךאסיטיר איז עצה ״טײן שטימע נירעףגע
 זיןי מיט זײא נעמען ,הם גאף ירײזע איינע מאכען

 לאס וועט מק וויא אונ ,נד;ךאם.קי אונ פ־ויא ךיא
 װעט אזוא סאוועט גאסודארשטווע^עם אין אוךטיהײלין

 איף װאר זײטע מײגער’ ’ פון ׳ פעךבלײבען ’ עס
 גאר זײא װעט מען ווען ׳פךיךען צױא העכםט

.^ךצײהק״

 לעל- מײנונגען אײנענע זיינע האט נשיא לעל
אײעישטישט נול היאט ער ,אנגיוועןלעט גיט גאר ^ייא

דאס ברית( )פערבאטענער



 אלזא האבין אונ גישעהען וױרקליןז אזו־א זאל עם ךאס
 קוטען צוא אונ ׳ רײזע ךער צוא פעךפײךט^ט זיןי

.ווערין צוא געריבטעט רום כןיין
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 מוטה צום גיווען איז עס וויא פעך^טײן מעןכןק
 רום נאןי פאךין אפ נשיאים ד־עם בײא שטאט ךיא

ק ניט אזא וועגעןי כן /^ ע  ךער ^טאנד, געגען נ
 זיא דק שוואןז גאנץ גאןי אויןז נןרױא זײן װאר בײא
 נד:כןי ךאם אונ ’׳ איי^ע.קינפעטאךין גאר נאןי איץט

 נאןז אלןאךםט האטגלעבט ער אויך״קאםװאם זעלנסט
 גי_פאהר אײן גאר זייא פאר נאןי װאר עס ׳ ברית’ ךעם

 איגער אונ ׳ רײזע אזא טיט זיןי געטען צוא אועןער
 קק¥װאס װײם גאט ךאס בעזארגט מען וואר היױפט

 איךישע גאנצע ךיא .ךאךטין פאםיךין זײא טיט
 זײא האבין היפשיע ,בעגליטעט זײא האבין גימײנדע

 ךעם בײא אונ , שטאט ךעם הינטער בעגלײטעט
 §עך- טרערין פיל װאר נשיא דעם מיט זיןי זעגענען

.געחליפעט פיל אונ גאסין

 זאל $ען ךאס פעןבעטין זןייא האט נשיא ךער
אין ברית( )פערבאטענער



 זאל עס ךאס בעטין גאט אונ פאםטץ ^טאט אין
 ;הסד מיט װעךין בעהאנךילט זאל ער גיסיס גישעלזן

 צוא’ גיהײבען אן זיןי האט לןאךעטע ךיא אלס אונד
 גידיטךמ וואר .פאךען־צו ^ליץז אונדא ארט פון ךיךין
ע ״האט ׳ עולם גאנצין פון ^טימע ר־ױשענךע אײנע  אי̂י

 גליק.ז״ טיט הו־יז צוא קוטט אונ ךײזע׳ גלילןליכע
 ברנות טיױזענךע מיט נעוואונשן גוטע זײא װאר אז־וא

 פאךישװאונךין איז נשיא דעם פרן כךאךעטע ךיא ביז
 אום זיןי זײא האבין ,אױנין זײערע פון גיוואךען
• העךצער בעטךילטע מיט ישטאט אץ נ;קעךט
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ברית( )פערבאטענער
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 קומק זײער בײא . $רױא זײן מיט נשיא ןער
 ״ ל׳אטעל אײ.נעם אין פעךפאךען זײא זיינען ריום אין
 ךעם פאר שטײז צוא פאו־טיג װארען זײא אונ

. פאךלאמעגט לןײזעךס

 נועגאונךעם אין קומען איחר בײא ?תיא ךא
 בײא פעךטיפט זיןל זיא האט פעו־שלעפערעןךיג קינד

 דבעטען פון ׳גאט געדא^קען דיא אץ וויגעלע ]יץ
ר זעה?ן צוא זאל היטיל ^  ךןם אוג עלענד או

 *אל5 ךעם בייא זייןק טירי ’• $ללי$־}* פון עלע^ר
האפען מעןמוז !גיץ .. * 1 פעךלארען נאנץ פערלארען

ח ״ א ן לי?עױ « ע  ןעוױיזמן יןען ¥י ••• ^
.װאונדער .  פאללןןען צו אײן פאר ױאס פון גור .

.^יםים? גי^עהען א^ז ךא .  אלײן!זעהען טמ .
ען צו שו־ין  ׳ אוךזא?ען ג^ע ז^ען צו .מיטלק ז̂ו

עס דאם וו^רט שוין זיי;ען סיר ^פילו ורעץ ןואחם
זאל ברית פערבאטענער



̂ז זאל  .נם אײן טרעןען אונ ̂ליק אײן בעגעגענען או
 װעךען געטאן עטװאס בײא ךער א^ער מוז ךאןי
ק דעם חךף ט ^ ע  ךאךף ץז.אונגאט1א ^טארײגע מ

 אײן װילין גאטעס טיט איז עם .ךען ,הץפע צוא זײן
 ךאם ,וועלט ךיא באשאפען האט ער זינד נעקטימט

 לײגען צוא חאצבע 4נאט ךיא ממ גם אײן אפילו
 אױף האבען ניט זיןי זאל זיא ךאמיט ,האנ,ד אײן

 איהךע פון איהר קיךצט ער ךאם צובעלןלאגען איהם
 זײנעם בייא !יעשטיסט איז זיא וועלנע « ארבײט

 )ךאס איהר ?ראטיװ טוט ער ווען ,איהר באשאפען
 איהר בענוצט אלזא ; הטבע( מךרןי לטעלה הייפט

 זאל נם דער ךאם נס איין צוא זעלןםט אױןו גאט
♦ • ♦ נאטיךליך״ האלב נישעהען

 ךעם .גיזעסין ךא איז געדאנכןען אזעלכע אין
 פרן ערװא?ט זיך זיא האט פלוצמגנ ;פרױא גשיא׳ם
 פעךצװײפעלט זיןז צץ האט־גירעט אונ ךײנקען איהרען

א  מיר מיט זאל גאט נור הילף זונען יגײא איןז \ \
 צוא עטװאם זיןז זיא האט רײד ךיזע בײא ! זײך

 אוג »געכןלײךעט אן רייכלץז זי־ןי האט זיא .געפוצט
 דעם אן ^פילו ̂אר ךװארעץ אין גלײןי אוןעק זיןי איז

וויפין ברית( )פערבאטענער



 זיןי האט אוג ,נטאן איוזר שטעזין רבי פון יױםין
♦ - .כןעגיגין דער צו מעלדען געלאזט

ע איהר האט כןעניגץ ךיא  זײער פרייךען מ
 בעפכײגךעט ווארען זייא דען - געגומק א־ויף העפליןז־

 זײער איהר צו גערעט האט זיא - דאטען לא^ע פון
 דיזער אבער עם האט ךאןי ,ל־בלץז אונ פרײ;ךליך

 איז אונ געמאכט מוטה .קײגע ;אסט בעטךיטטע
♦ שע?טע פאר וױאיאײנע געלטאנען

 בעזאתט אזױ טײערקטע מײן זייא זייגען ״װאס
 ךיא/כןעניגען איהר האט ?״ א־ויס שלע^ט אזיױ זעהען אונ

 זעהאײןךאסזײער איהר״איןי זא^טיצו אונ געפךע^ט
 זא^ען ראשקאש׳ אונ פעךגעניגען פון ניט יאיןט קומען

 רױן(כ אין קוטק זייער פון אוךזאןי דיא ישיוין מיר זײא
 ךאסיזןיא איןי פעךלא^ג עו־שטין צום נאר שטאטל

 זיןי טאכען אונ געפעליגקײט ךיא טאן מיר זאלען
 אלס זעהען צו ניט .זײא כןען איןי ךען מוטהינ

 עפעס זײנען זײא ווק , בעזאךגטע אונ פעךקיטועךטע
זײא זיינק ךאן מיר מר .זייא פעךצײלק געקיךצט

שוין גרית( )פערבאטענער



 איױף קומק אויף שיוין וןעל איןי ךאם זינער שיוין
 כןימעךט ליפסטע נזיר / איז מע^ליף װאס נרר אללעם

 איז זיםט אזם ’ כןימער אײער אייזט פילײכט , ניט זיןז
- ינעזוגױ זײער אשאדען
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 חהיגזײך אונ בעקימעךץ ניט מיף זאלאיך ״וויא
 כ־ןלעגלינע אײנע מיט גערופען אפ זיף זיא האט

 עסיאיןט פעךןרענענףג»ךאס הענד ךא אונ ^טימע
 אונ ׳ בסלםת פוךךת אײנע זײן צו געקוטען פאר מיר

 אײ^טליןז בין איןי ? ווער.כןקמירא־ױףךאספעךצײען
 אץל ,פערצײאוגנ ^עטען צו אום נעקומען גיט גאר
 האב איןז וױא װעךען צו בע^טראפט געקומען גור בין

 טךעטין צו וועךט גיט מעהר שוין בין איןי ,פעךךץט
 ןױךער^עװען דער האב איןי ךען ,דילין אןייףזייערע

 טײן האב אי־ןז װאס טיט ךער כןעניג פון געזעטץ ךעם
 אונזער וועךליג א>נטאג צט נעשנײךען געלאזט קינד

 אויף ןןעהר;יט שוין חאף איןז ,פעךלאעט ךעליגיאן
 זײא ךאס וועךט ניט עס בין אץז װיא זאגאר ׳ רעטוגג
 או־יןי אויג מאן מײן ,^פרעכען גו־ט מיר פיר ןאלען
 איבער זיף מיר גיבען טאךגען ׳ היר זי־ינען נןשד ךער
 האנד ףיא אין ו\ילין אייגענעם נאנצען דעס מיט

דער ברית פערבאטענער
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̂ז זאל מק רעגירונג ךער  מיר וויא ףכטען אר
.וועךט״'- זײלען

 כןעניגען ךיא חאט איהךע ךײד ערענםטע ךיזע
 אונאסאהאטגךױםמיטלײד , געריהךט י אױף גאנץ

 אנגעגריפפען איהר האט אונ ,איהר יף1א בעקומען
 צו האט אונ איהרע העט ציטערענךע ךיא בייא
.געזאגט איהר

т ״  V :

 זייא מיט איז וואס פךײנךין.י בעםטע מײן
 האפפענונג דעם פעךלירען זײא דאס מעהר ךער

 גאר עס הןען איןז אוי ?״ לעבעןי ךעם פון זעלבסט
 : האפען צוא ןיןז זײא 'שטאוץןען !זעתען צו ניט

 ניט גאר אויגען מײנע אין איז בךעןז פאר זייער
 טךײא זײנען זײא ווען זײא קוטט װאס ,גרוים אזוי
 דאןד האבען זײא ? ךעליױאן זײער אין פעסט אונ

 דער צוא געהאט אבזיכט בײזע כןײגע בייא ךער
 אויןז האבען אונ ,ןעזעפד-ן ךעםכןעניגס זײן וויךער

 , געבראבט שאךען צו מענטישען ןײ_ק מיט ךער
 גיבעןיזײא אינ געזונד׳ זײער זיןז זייא היטין פאר
א, ד«אפ§ענונג גוטע זי־ ך ,בריהענד ױנג “זיעעןינא .

זײא ברית פערבאטענער



 פיל מיט עךציהען קינד זײער נאןז וועלען זײא
 איינע וויךכןליךד י מיר ’ פאר איז עס \ פערגעניגען
 זאלען ישטוע אין מיר בײא זײענד דאם בעלייךינונג

 זיןז פעךלאךען.בעכןימעךט אזוי געפיגען זיןז זייא
 עס ךאם טיטל אײן זײא פיר האפ אץז ניט גאר
 ךעם צאךען פון געישעהק בײזעם כןײנע זײא זאל

 גאט ךאס בעשײנפעךלי־ זעהעט מען ,כןעניגם
 װעךט וזײנט ,מכהי ךיא פאר ךפואה ךיא ישיכןט

 ׳ זין יאײן געבאךען האבאויןד איןז זינד אכטאג
 איןל ,בעשניטענעם ךעם זון דײן געישװינד ברײנג

 אום ךעם זון מײן אױף בײטען אום איהם ךיר װעלי
 עסזאלךער ווילין גאטעם אום נור בעשניטענעם״

 )עלבםט ,װעזען לעבעךיגעס אײן וױםען ניט פון
 ער װען וואחם וויםען ניט או־יןז זאל מאן דיער
 בײא שךעכןען זיןז ער װעט (וויםען פון ךער װעט

 ךער .ניט זאל מען ךאס געךיכט צום ישטײן זײנעם
 אין זײן געוויס וואלט דאס וואם ,פאליש דעם גײן

 ערגער פיל וואלט וױכןען ךאס מעןיװאלט ווען פאל
 , כ־ןיני״ג דעם י בייא /ךעםער צארען דער אונ זײן
י . ישאךף אונ גץז עם זײא מאכען נוא

העכםט עאר קיניגינם ךיא אײ;פאלל דער
געראטען ’ בר'ת( )פערבאטענער
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 וױךקליןז איזט פעךװעקסלונג ךער אונ ,געךאטען
 אונד ׳י אבענד ך״יזען אין’ געישיקט זייער גיישעחען

 נעװאוםט ניט אױןז האט זעלבסט נשיא ךער
 איהם זיא האט פריה גאגץ וואס אויםער ,פון ךער
 בעויזען איהם האט אונד וויגעלע צום גערופען צוא
 דעם ״בײא נאכט חרןז גיישעהען איז נם אײן ךאס
 וואר ער ךאס סלאד כןײן מעהר דא גיט איז קינד
 אונטער אלזא װאר עס אונ בעשניטען.י מאל איין
♦ - פרײךען איבער פרײךען זיןז

«־ » (-т—

ז♦

 םענאטארען ךיא אלס מאךנענס ךאם וואר עס
 איןנאםודאךישטװענעםםאװעט געקליבען האבעןזיןז

 ניט’ ךאךטען ’ יאויןד האט זעלבסט ךער.קײזער אונ
 פךיםטאװעט שמאטריטעל ךערי האט , געפעלט

 פרויא זײנער מיט שמעון רבי ךעם סיאװעט צום
ער דאס פערצײיט האט אונ ׳ כןינד דאס אונ

האם ברית( )פערבאטענער



 אוךטהיילען צום געבראכמ מיט זעלבםט זייא דזאט
.פעןבו־עןד ןיינעם װעגען זייא

 אן ביסטרע האבען סעסיאן גאנצע ךיא
 בלי.קען בימעי מיטי ישמעון רבי ךעם געקוכןט
 גרוים אוני האס געךףקט אוים האט עס וועקכע
 כןײזערם ךעם פעךאכטען זײנעם איבער צאךען
 זײעךע מיט געגךינדעט איז וועלכער באפעל

 האבען זײא אבער ’ישטיפ^ג איין אלעמענם
 מיט געקריצט נור האבען״ זײאי ״ געהאלטען מויל
 גיװאךט האבען ׳ גיךעט װאךט _קײן אונ ציין ךיא

 קינינ פו.ן חעו־ץ צוא אום אונגעחלד מיט ישטיל
' ךאם וועגען י מיינוגג זעלבסטזײן .

 ױךישען ךעם זעהען צוא וױנשע ״איןז
 גיגעבען קיניג ךער האט כןינדי ןע׳שניטענעם

 בך־יינגק ך־״יר איהם מען ״לאז י פײער מיט אזאג
 קינד איין אויס עם זעהעט וויא זעהען דאךף טען
 געזונטעס איהם פון האט מען אדם אכטאג אײן פוז

’»געמינערט׳ פל״׳ש
 בעדינטע ךיא האבען אפײל װיא פלינג
 אױם״געהירט האטיאיהם כןינדמען ךאם געבראכט

 לײלעכלעף װײסע ךיא פון אונ קיסעלע פוןיךיא
בעישניטען/ אום גאנין נעפונען איהם האט מען אונ

דיא י ברית פערבאטענער
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 פערוואונךערט זיןז האט סעסיאן גאנצע ךיא
 העכסט יאיז זעלגסט אנךױאנום אונ , געקוקט אן

 ער וואחם ,שמאטך'יפ$ל דעם ארף נױוארען בײז
 וואס מיט ךעד געןךאבט ישפאם צוא ךיא האט

 גאר עם איז צו פאםיעךעװעט ניט פךייער האט ער
 צוא גא-נץ װאר 'שמאטךיטיל דער אונ ,ךיכטיג
 ניטגילןענט האט ער ךאפ ׳שךאקין צוא אונ מיישט

.ווארט אײן ענטפעךין
 גערופען אפ םאנאטאףן ךיא זיןז האבען דאן ’
 ניט קיניג ךער .זאל געזאגט האבען אונ כןיניג צום

 , בייא ךער שולךג איז'רואס ער ךאס מײנען
 כןינד ךער דאס געוויס אלם מעהר איזי דאס נײף
 ׳. צײטי ךער צוא נעישניטען װאר ״ױךישע ךער
.געמאבט׳ נאךען צוא אונז האט גאט זײער נור

 * לײכט זײער געלאזט זיןז האט ךער״כךניג״
 אן עם האט אלנ . -םאגאט זײן פון בערײךק
 דעם זאל ?ך ךאם בעװייז אײן פאר גענומען

 עם האט אוג , גיין איבער לאזין זײנע טאל
. געטאן ךארױף באלד ווירקליןז

 זיגעל זײן נשיא ךעם לאנגט ךער האט ער י
 איהם האט אונ ימינע״ פרײנדליכע אײנע מיט

פאךנאנךער דום פון ״ גלייןן זאי י ער דיאסי’ געהײסען
שיקען ברית( )פערבאטענער
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 קיניגס ךעם חךןד שטעט איךשע אלע אין #יכןען
 באװײזען יצוא זײא אום לאפער באישטימטען

מאניפעסט. ךעם וועגען
 אױם .קאריק .קינךער דיא נאכהער וואר עס

 האט נשיא׳ס ךעם פרויא ךיא אוני ,געװעקסעלט
 גרױםען איהךען פאר * קיניגען ךיא באךאנהןטי

רבי אונ געטאן זײא מיט האט זיא װאם חסד
Т  V  ** •  Т  •  Т  V  V י

 קיניגינס ךיא פון דעךװאוםט יעצט זץז האט ישטעון
 דען דעךװעגינס, אונטער ’ יעצט ,אײנפאל״ךיזען

 דער איהם זיא האט י הויז צוא פאךינךיק אלס
 אונ ,גאט פון אצײבען בײאזייא וואר עס אונ ,ציילט

 חעכסט אונ פרײדען װאר איךישעישטעט איןאלע
 מאל צוױיטען צום אלזא איז עס אוג ,געפײערט

 אורה היתה ״ליהודים פסוס ד^ר מקוים'ניװארען
ך ו№ון ;&טחה' ’ ’־’ י ױנ

— 32 —

דע ענ






