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מיר׳ן דצוךגי דיטגןוײטיהוד׳סן ווונ ;יצן ;צןגט גן צןינן צןזןיוצ [י גויסן די צןין דעסן ? נד :ןײ
דיצן ןויטןוצ [יווצן< 1ד ; דצמ פצן[ ק יטרטן ווערט דיזט 1דנ צןיקענ >ין צןןנ צןךןצ [י> י[ צימ צאנ
טריקסון [ נד די הצובן קײן תעין ניט צוונזרי חצאיסן& רײבן זד מצווטט ;יצו * ; ?1מײן>> 1כיסן
מזל טרי<ןצו1י טצוג קצן ^ ןגי צןיר><< טצןיר מ;  .ה גן זײן דען>< יר הטבן גהערט וויטגיט היוט
צדיך דצן; יסןטרוקן ג>< צזכטצןונ ו* יצן צןיר ה #ט צ*וי< גיברצוכט גןוײצז טטרקי ריזן טי חון צוונ
עו .גצןןלטיר !
נדהעטצן׳רסןןצו־יןגנוקדססנדין< 1יר צן | ידעדטרצוקןי צויךןוײטנון
וןצאן דזצןײער גןטצזי ; דער רעכט גןט צויק הי>< | צמנ טןיך צוןין ערד ןוײן צןיך נק גןצוײך
סי  /גיטם גטצון תצןב צןןניט ך המב צוײךינ ט ווע!ן צויבר ןיברן 5ויןד ;>< ןךהנטדרןנ; ;וצ ! ט
מיר צוויך ווירר גזטסטצו[>< יט ו< יר ןןען צןיר ד  * :קןשןו/ערט צוײן ענ >< ן :מ ; מ/ט צויסציך
מיט>< ײנר>< מסחתןעקןצו :ין י
דצןסשרצוכיןסנחטצוזנכןבמידרגןרחבתוןיהיוצז
מיך ןןעןין דיר צןןיך צוײן םבזעת טטן ד <>:יר ניקס טצןן ןועןן גן דיר צוונ גןךײנר>< טסחה
נון דימרחבח :ובה דיצוהצוטצ/ירהןחמן דיצוטעצוט>< ןימר דצובינדט :יצן '75ן :ײ[ צון דט
סענטטד צווצ ! יט?יצו מיבר דיצו טטצוט>
< ןיצור הניכר ־׳
דצו
טפרצוצןסצחטצןונ

כןבגןרחבר\* ונה ? יך>< יר מעןין

־ '־ •

.־ •׳

- .י■ : .
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צוונזרטבוע־הןטן ג< ד* ר צובר
•

ו* * *

מפמ *
מושע

' •* 5
אי

ווען ״ן ווערט דו ^ קןנן צוײן נע*ן דצן זצןןמטו דײן גנג< * םםחה מין דײנק הוין מנײן
^וזקײנכןצ/ןין
ד׳צ/גטקוקצוונצסיךג/נ; גײכןזצ/ןטטוקניספן יויקחגוי & נור מןדצןש
םענשטר
דער
דצורך
דוט
צוונ? סינמכ ןגין ^ן הממטצןןי^ דם *ן דק ־ןיט קעגן קמן צוונ
מ*  1מט ט/נורי ריד ניטצוח ?צוגן טןנ עעןדוטדצ/ןניטטצון ווערמט * צוקענן>< יר ניקמ
דר  5ן /
ועןדירצודרדײניקרוביקעסהגמיצט • דצומסרצוןרח 2הןונהעמןצוןטןןןײן
גי  5ט נון הײנןטבר הןטיט טיר טײך פר בצןרגןצוןי ;5דעסן בעמ דרײמ טציג/נג כין דמ
ריצזגוי< ןןועריןקן>■ ן דיטדצוןײן
צןןיןגיגןצדױנטךגייטגן * צמנסנחטצוזנ  5/5טעטן
צדיו צוזצ נצזך דרײט טצוגן קטײן ןיצז ןוידר גןיהוטע טזנ ןיצ? /צוגטן גו טיהן ו/יט עןצוין ןננגין
ווערצוזנווימצזןיגוי ^
גצןרןערדרמרצזקןווערן ♦
דצומרײבןטונןריח (>5ינ ; דןדיןי
ן!
נהחרטחהציטגיהטטוי{ צ/יר<
עפירותצ/ונןיצןמפרטדעןצויןגוטײנר סחיצזגבצוט׳ן
דרײמא 5ןאח[ הגןנע><<
צווננדהגןהןטןצ/וגצוסןמבה ןיכטצוןגיגינדן דרזסנווי 1צויד
מךהעןסןגןדי/י יהודיע>< יטדרײטצןרןײ >< יטדע< ; ןײן
טונדןרךדםםענמטר צזןצ
מיברדיצזיוןימר
צמנרחבהאנתןוצזרןןכה
דןןימטײןיהוחחטיןגווצןרדן צו/נצו  5ט
צציצויק & וןצ/ירג ^ ןקןוצ/רק ♦
צןוױמרײבןטו  :ןריחכ>( ינ(
דןיה/מעהטטרחב
ה/ןיהגצןק גוצוײנסנווײבנ
ג רא
ססרציך ^
טגויהומעצזיךן/יןדיטבצ/ךירדןןצוןיןטחקןווערדןדןימרטזזצ/ןן
>< יט טרקנין סוט דצןרך דען ירדן גין צןןין דז ימרצזןןצז1ןןוימןו־ ח מיך אי 1הײט
דיר זײן ג 1ײך מיצומיך כײצו>< מה גוועזן בין צווב דז זיעןיך סר>< יר סערכטןןצ/ןין
י
דצו מסרצוך י־ןמעגןנ( סטןק הײ 1גט צוייך דען><צןרגן ןוערט ןוט גרןיטן ^ יצן טונויצ/ונדד
טצון דער דצורך זצוןט טיר מיק דז דער ! עבנדיגר ] [וט בײצו צןײך טיז דער זעןביג קצון
מןי סעןקר צסק מ־ענגן * צווצ דיצן כהנינן זצ&ן דען צורון הקןדמ םרציגן רען צויעצןרן
מקודס 1יגן צןוײצו טצ/בןן דיצוגןט 5ן>< מחרבינו געבן הצוט ט/נ דען צ/ר/ן הקודמ זצוןן דימ
 5ה  :יק טרצזגן סרזצ* ױ הער דען/ועג / 15וײץז/צ //צ/יר היןגיהןזצןןט * צויר זצוןט ניט
אײטר זײן סון דעק צוחן הקודמ צןז צןײן חחוק םבח דרוק דז צןיר צ/ק מהה גין דער  6ט
בײצודעקצורוןהק/דמח 6
יןהגוטקיץ<
זומסרצ/ךיחומעג/די
כחניקדיצודטןצול^
הקןדמ טרוג ן דז זיצוזצו?כ*ן>< יט דעק צורון הקודם םר דעק סצןןק גיהן צוןנ ווטןזיצו ןועק
קוקצק דעגן בצוךירדןדצוזצוןטןןיצו *
׳טדעןצןרוןהקןדמנןטיןמטן
דצןןוערטזיףד 4
ירדן טש 1ןט רצו ןצו 1טן-דצוז מצו? ק ימךצון דויך דען ירדן ערוקןגץ * נוןדיצ/כהנ׳צן טעטן
צ**ג

*

צאנ וויטזיצו צון
•

י

•

דע< ן ירק• קצוקןצ< (ו כצןרטן
דצ/בןיק*דיצו■ ־כהניק  (.מטיןמטין
דצוטײןפ
1 .
1
*

ג
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*יךריאבמךירדן דזדיממיברםעןןן& ׳ר& וןדערבצזך  /יךצויברמננדר הןיפט׳ןמזצ
סצןרטמןיןדןדמס סצו 1קיטרצןן
טטוכדן & טיזמוצ דימ צוזצטרנזטן ווסיר ןףסין מןס
טרןקן דער דצורךגין קצונטן וויצןווצןן! ד? רצןס ןעזביג ^ דיצן בצןך ירדן ; צןיגרןט
ווצןר צוונ ווצור צויבר גיזצוסןצווי^ צוןי וייטן :
נון דצוס 5וצ | קיםרצו | דצןרך דיצזבצוךטרוקן גיגהןדצוספרצזך גצוט 1זיהןםע
מיא
נעצןצוויו טיט 1יכן גסןעצטצוײן יהודי דיצו וצוןין טרצזגין צאע ^ סטײן צןןין
סטיןגיסטנדן צייטדענן צןרוןהקודס
צןרטדטדיטכהנישןוײן
דעגןירדן סוןועןביגן
 15זנדיצוגןוע ^ סטײן וצןןיןצןוי ^ גיריצט ןוערדן טן דעגןירדן דועסוצון צזייץ גידעכגיס
*ין צויביג צן יסרצון דוגצזט הצוט גן יסרצןן גרוסן ווצוונדר גיטצון דו ויצומצ  3צןירה קינדר
מןינײט ויך פר גצוטסרכטין * מוצ דצןס סצו? ק יסרצון טעטין צוווצווצ דיצן 5ן .עןן
סטײן וזצורין צווי^ גיסטעןטצןנן גידעצניטוצ | דיצו סטצוט ג? ג? * וויצו נו |וצ ?י יהודיגן
ווצןרין ךצןרך דען ירדן גנגן צן דיצן סטצוט יריחן צן דצו וצוגט גצוט ווידר יה/סע דו דיצ1
כהניגן ןצו? טןצויטדעגן צןרון מקודס צןףסדענ( ירדן סטײגן צןונוצו?כ 1ין צוך פצןרט ניין
צגיטדעקצ/ר׳ןהקורס צוחיוגנגן דטו/צ/רדיצו
דצוטעטיןעס ריצןכהני< ( צוונןו* מויצו
 3צוךוויררסו! ווסירג 1ײך וויצןעסנןסצןר גיוועוןצןיוט י דצוסרעגןצןונורההכצצ*( (
צוײןקסימ וויצןהצובין דעןדיצן כהנינןיציטדעסןצןרון הקןדס קעצן צויברקוי ן סײןדר
דערתיח? דרצרון הקודסצוי/ס/ןצוינןייעןדדנן
ירךן ןוידר סןיטיג צויו ווצןרדן דצוצןיו
מריבר גנגןצווצהצוט דיצוכהנינןוגיט ויך גיטרצוגן שר צוויגן ןצ ?י דיצן יהןדיס(
צןונדיצו יהודינ( סוןגיס? עכט רצןובןצוןנ גדצוו 3ה} ב גיסןכט>* נסהדי ווצןרין פירניג
נוןיוניט דיצי ג וגן גריסט סר דענן פצ< ןק הער * וויצונון צוןין סע? קר הערטין ו/יצו
• ,גצןעצווו גחסווצמכדר צןיסרצו? גיטצץהצוטאצןןיץ ? יצוגצןר/ערדערסרצוקי{ :
גצוטוצוגט 3ן * הוסע דך דצןס סצן? ק ׳סרצו? המטויך ניט ? צןויףין וײן דרונן
ה אוצ.
 :צוזיןזיצו ניטצןין צןר? יסרצן | גיהןבי  /ןיצוויך סצןר ביסנײדין ? צוויןדען
*
דצןספמןק יסרצין צצסטיןגץ צוין דיצו צזדבד פירגיג יצןר ?גנ צ*; ן </סת
רבינועןין הס!קו גײטץצןונצוז♦ קינדרדיצו דצוייץ גיבצןרין ווצןרדיןצויןדימ וודבר
ןריצו היובן ויצו ניט><? גיןועוין * צוזנ/רה חצאינן סרײבין זיצו הצובין  /יך ריוק גיט צ*?
*יןזע/ץ צזץ דימ מדברסון וועגין ווײ? ניט גימעהטהצוט דער ווינטסון (  5סו | )
דער * ע? ביג ווינט הײ? טוצ ?י  </כןא מוצ סצנו־ןנן חצןט ניט גיוועהט דער סינט פז|
ג פוןווײןיסרצן 1וײןצןיקחר״נ סין הק״בה גיןןע/ין

ץפ

וועגץ

צןירהביוהצ/עסיסן דרונן

► * **

ספר

יהזשע

* ניסג

המס דעי מינע ס< ן 5סון ניעגיןןעהע * מ* ױ םרײקמ/מרי חצי< יה נצוך  #ןײ עעמדען
דער ווינט 5ןן גםון צןיו צןײן טטרקר ווינט צמנ דרןס( המטדר ויינט פון גסין נים גוועהע
דער ווצורטן ד/ניט /צי?,ן סר טפרײט ווערן דיצו ;וצ< ןקן דען דער ( ענןהכב/ד ) צוי/סר
צוינן געןצו/נ יסרטן דען וועןנ גווי/ן *
צוברעטןיצי חצצציקטרײבן חט ו& ןןין ד  /ויך
י&רצו /ניט העטן *? גיוועק נײצורט  /יצן הצובן ניט פריעה גיצ< כט
צמנוועןצרדערקײן
סריעה
צוהיטדטצןי/ערעבןצו/וועןער
ניטגיודטטמער ♦ דצוטפר 5ױ ] [וט * ויהוטננ
״ך
דירטרסי
״עמיר צוזנ בנגײד דצן? סצו | ק יטרצן! צזונ דצןרך דיצזװיןה/צז/צןן דיצז טנד
סוןױגרימסזןצןײך קוצקדעןדצז
יטרטזטןיט צצגריהןגוגן דצוטסרצזך דערצ<? ךסון
>< גריע * יהט ניטצזןי  * /גרינ; דען צזיך  /יך צזיק הי ^ צןיץ טטערן דער הײמט רעה דעי
/עןביג וו״מטצזוי ^ ד  /צןירצוין ( דסנ ) קוצ<ן דרןגן טסרטך נון צזיגינד ג? ט5ו י הוטע ? צזטט
צזײך צו׳גזכד יב & טידן דצן/צזי  /ד/ד| 1ביג ב 1וט דז דעך טטערן ( רעה ) ב׳וזיק הצזט מונ
וונמט ןןערט גן צזײך קיק יב  /גיטעהן ׳*׳ נון יהוטע טעט צומ צזונ ױדטט ח?י יהןדיק דיט
צוין ר & ץךבך  /יק מצןרן גבצורן צןונ ןןערסט דיצו ער? ודגןצ ?י צוןין צויק הןיסין דצוהײסט>< ן
דטן :/ג^ ביגן<ס?וצ ? ( גבעןת ערןזיו ) ♦ נון דער *ן דצון צןיןדצןןברוט
דזגןטהצזטפןין
?צויייןצו? יטצזג סזן דעקח׳צ<
ןדערטי/גסןין סזן>
< הס
רבינן 5 /ות סעגן נוןדצןצצטה
רבינזצויזגיסטצורבן דצזצזין
ניארגיפןיןדער \* סזןהי><? ♦ צזבירןיצז הצזבךדצזדנצזך
אן גיהטצזין צןירי כןיסנביןןעכגעהן טצזג צז׳ן ניטן דערנצןך עמיףיצוסזן סרצו  5טדעט
?  :מר יריחו צזונדזזוצזרצזס; ער  5סטח דצןהיןסן  :יצז דצזז קרבן סטח צזול>< כטק>< גןא ♦,
וויצז נוןיה וטעצזינן? נדמסטיךיחז ןוצןר דצזזצזך ערצזײן *קצ טטין קיגן צזימ דער הצזטצוײן
ס? וטן נוזוערט צוין דער הנט דצןמסיצזך יהוטע גי צויימ ןועי־ביטטן *
ביטטו סו־ײנד
יצןדרסײנט * דצןןצזגטדער>< צוןגןיהוטעצזיךבין דער> יןצזו ? 5ןדעק( סצו? קיטרמ?
צויךבין ><י  5מ? הצ<?<זך צויךבין׳צויגןכדר׳ קו ^ ן וויןדירהע? סן דטןצזיןדיצזגײט סון>< טה
רםונ ע?י ו הט? ןנן דצזקצוע( צו׳ך צוךך יזונווצז? טסריטרצז |
הערג־הןגןהעןסן ןיצןדצי
ווצו? ט צייך>< טה רםט ניט הצןבן דען ערווצו? ט חמבן דז גיט ןע? כרט?וצ ? ט סריסרצו?
הערגיהןצוונבײמצזינן  :ײן צוונ ניט דצןרך צויק><? זוך היןן ביזזײןין ״
נןןצוברבײמדיר
דצזווי? צ* ױבײצזיטרצז? ן־ין צזונ צויךווי? טײערמןנצןיק סרטרײבן פרצזײך ♦ דצו ס? יט
יהזטעחוי^ דןן מנינןצזונדער צ<? צזומפרטךגוטינ ( טוצודײ} נסצזמןיטדעןצוןיןדזצןןרע
דו דוצו מטיטט דז צוין הײןיג ;
)
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צז 1
^ טדי 5יעוט5

יריחו צזיין צעצין צזונ צזזח& ןטטז צזיר טצון ״ צזיר ןצז 1ט זיבן טצזג צזזנן דיצז םטצזט זיויצןר גין
*ו * צירגנ * סריצז ט |י טציג צז־ץ *זצ ? צוול צזנןדפכטן טצז\נזצז 1ט צזיר ויבן י(זצ 1דיצזטטצזט
יריחוצווסןרינגןן ♦ ט 1נצןןןןצוןטצזירגיןצןנןערטטןןצזן{ גיןריטיהןדינ)(  8וןגי  6ןעבט
רצןז £ן צזונ גד צמגהןכ גיטןעצט * נ& הדיצזדצזגירי& טןײןגן דער צוןחצנה צזונ דער
צצזך?וצ ? ין גין זיבן כחניסן דיצז דען צזרןן הקודט טרצזגן ןצז 1ין ־• צזונ ןיצזוצזןן הצזבן ןיבן
סוסרןת דצו צזיטזצזןן ויצזב? צזוין צזונ דערנצזךזצזןין גיןדצןז צזנדרסצז? קיםרצזןצאנזימ
?צזןין כןצזזין ײיט טזסרןת דצזט זצז? ט צזיר טצזן נצזך צזננדר זעקש טצזגזצ ?י טציג צזײןאצז?
ניקטרידןצזדרטרײצזן
צזונדעסנזיבטן טצוגזציןטצזירצזזוטצזן ןיבןצזצזןצזונצזירזצזןט
נײצזרטצזין גאטט סצזיצטזצז? טע גיטעהן צזונצזצ( זיבנטן טצזגזצזןטצזירזיבן>(זצ ?צזו< ן
טטצזטצצןיצןרצזיןדיצזערדסר
דיצןטטצזטגיןצזונצניט סושרןרנב? צזץדצזמערטדיצז
?י :יןן דען דיצו ^ ןיצזר סון יריחו צזיז צזזץ דיק גיוזעזןזצ? ט ויצז הזך ןזצןר צזונ ווען זיצז ניט סי
*ונקן ןןער נײצזרט צזוהנ גים? | זוער דצז העטן יסרצז! ניט קעק צזרײן קן .ץ דרןנן הצזטגיט
?צזזן דיצזצזןיצזר סר זינקן י־ נון יטרצז? טעטין צזזו וויצז גצזט גיבצזטן הצזט דצז סר זינקט
דצזצזכטיהוסע צזײןחרסןדזקייןיהןדהזצזן ניקםנע ^ ן
דיצן ^ ןיצזר צזיןדיצוערד *
צזןנ קײן הנצזה צו הצזבן סוןזצ ?ז ווצזט צןין דיצןטטצזט צויז ווען נײצזרט עזזצו?זצ ? זחרנץ( וײן צן
גצזטצוונ צזךזצזןין זיצזזצ ? ט דער נידר ט 1צזגןזצ ^ ווצזס צזין דער טטצזט יריחזזיק ווערטצזא
זצו?ין :י>< נטןעבן ?צ; זין דען נײצןרטרחב הזזנה זעיט צזירה>< טסחה סון וועגןווײן זיצזהצזט
צמנ יהזטע זצזגט גז כ?  3צןונ סנחט דזזיצזזצו?ןט
>< גי 1גיוזעון דען כ? בצזונ סגחט *
גין צןין רח  3הזזנה הןיז צוונזצו? טין זיצו צזזנ צןירה>< טסחה צןןיז דיצז טטצוט סירן דזצזיגןי
ניק& גיטעהןזצזן * צזזצןוצןרויךרחבהאנה * גײרצזונהי? טזיךבײצו׳טרצז? יצזוניטרצון
טןנזךןטוטט 1יגוינןדיצז צזיןדיצזסטצזט • ריחזווצזרין * צזך ט? צזגין זיצז טזטצזןי ^ זקטד|'
צזזנזצ 1ז ווצןז צזין די טטצזט גיסעזן צזיז צזזציהומע פר ברענט די מטצזט
צזונצןיזי? צזונ
כײצזרטד״צזגיןדינה צזונזיןברנהכןי ^ צזול צןײזרנהצזזב
>< יטצןןטווצזטררעןןןצזר *
צזזגיהומעזצזגטעטזצז?
קןסרנה כ? ןמ דיצז יצז ? יהוטעצוונ בה? ט זיצזגזגצזטמ צזןצר *
דערדצןןוערטזדדרכןיצזן דיזי טטצזטיריויוצזונ דיזי ק? ןהזצז?
סז־ ס? וכטזײן וועןכר
צזוי ^ צזץ קז><ן ןוען ער זעגטדען גיז״ד סון דר טטצזט דצןזצז? צזינן זײן ערםטר זון טטרבין
צוזנ ןןען ער דימ סצזרט זעגצז רצז זצז (<151ז״ץ ײנגסטר ז< | טטערבן ״ צזונזרי חכ<<י< ן
יערײט דעז טטצזטייי-חזצזין-ןצ ^ טבת צדיןגינז *ן ווצזרדן דען צזיץ *?זי ^ ה דיצז צזיץ ײגי?
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ג 1ד* £
וצ ! קיטרצ|ןדיצ #היןטן צוברדזחרנן סק יומסע גע 1דגין מײףהוד׳דער
הײסט עכן סון גיסןעצט יתודמ דערמנ ? עפיז צזויו ריצזטטצזט יריחן צזזצ,

,וזצז 1טען פרזיךביהןסןצוין טוד *
דמווצורןעטדריברגצזר
פײגזצזיבריסדצוןווײןזי^
ניטדו חרגןגיהןטן הצוכן♦ נון יהןמע סיקט צןןיכ גןזײצו יה/דינ ;  ?:דימ טטצזטעי דזזיצן
זצו? טן ד .גהן> וימ סטרקזיחווער ״נזן ד׳צןגווײטיהודיגןקצוײן קען יע צווצ ביזצוצן דיםטצזע
#וצן#ן צוןיז צוזנד קמ ^ן אידר צןיהוסע טזנ ןצוגטןצןצויהן $צןז ניט דז גנ | סט | ק יסרצון רס ׳ד
סטצןטעי ציהן ןצןןנײצןרט #:וײצזצודר דרײטוידנט יהודי& נסרדיסטצוטעי גיהןדקעצן
די סטטטווצויןצוײןענ >צףוצןרוס[ וצוןצצן ד? גנ? פצוןקצצטריחזײן ♦
דמסיקטיהוסע  1ודי
סטצוטעי
דרײטויזנטיהודיק[ ׳״ צובר די גוימ סי1ן צורןמ צוונ ס 1וגן סוןיהודי ^ טוטבײמ
?עקט צוונ ריײטיגצצצון * צוונזרי חס*י< ן טרײכן ןע ווער ניט צוין טוט גכןיבן דנ ן כײטרט
טײנר דער הצוטגהײסן יצויר בן צצנסה* מבר דער זעןכיג צויז צוזוגוטגיוועק צןוזעקט
מונ דרײטיג צצצון פון די טנהדרין צויכר די העןסט דטן די טנהדרין ? ײנןגיסגיק ? יבנציג
צוונ ימרצון צצווטן פןיטה צצכין דא ווצןרן ?יצ ? #יךןער ^ עי ##ו 3וומין גכ? סר * צוגט צזוג
יהוטע  :ן ריט ןײני קןײרר צוונ ןיגטדך צוןי^ ןײןפניס[  #ןנ ער טעטתםיןה גוגןט מונ.
טסרצוך צצײן ךןט ווצןרןנ; הצזסטו צוונו ןצןןין הימ הער קו *ן דען וונבן ען ןוערן הערן דיצן
סעןקרצוין ? כד דמ ווערן ד וצ צווכןצ#ןי צןוקן ברענגן צ#ו 3דײן נצוײן דער צוין יומ צוין יטרצן|
גינענט ;וצו.,ווי [ מטוטצק * ן דײנסןגרוש׳ןנמ*ן *
דמספרצזך ] [ וטגןיהןטע וזומןיגטטו
מןי^ דײןפטקןסטימצוו ^
דסןדצ/ןדמןיגמין
דחקגויטרצין גיסעהן
ווײןזימהמבן
גי סע 1סט צוצן חרצןדען ןיצןהמק עםין גיגנצת מוין דער םטמט יריחו מוצ ןימהמבן עס
סרןײקכט מונ ז׳מ המכן ןע רפ במרגן מין מירן גיגעןע מוצ ווען מיר { יט דןחר<< מב טען
דמ ווערט מ׳ר מ? ימ וסןקומן דען מיך ^ וט וזין ניט בײמ מײך זײן ״ דרזק זימג
פמזין׳
דז זימ ווידר מןויז דען חרסןקויין מול מזן טוצי ״ ממרגךסרימ דמווער^ גורן מונטר דע<<
פמ! ק מונ צווין^ ווע 1צן דזגוי ! גיס! ט דער זע 1ביג המט חזטמגיןועןן צץחרצן מונק זציז
מין סר כרענן מוצזצ | דמזזיץ ״ נוןיהוסע טעט מזו מונ סטעןט דמ הער כ | ימרמ! מו$
ווערסט גןר ! מונ דז גור! גפ*!צוןי^ עכן סון גיס? עצט יהודמ ♦ דמ& פרמך עק ווידר
יהוסעוו מרוק וויןסטו מיך מוין ברענגן סון וועגן ווײ? גור!צווי^ מיך גס? ין מיזדמזגוי־ן
ממט ױמ ױק מן< | צוײנקן קומן העםטו גורןגיוומרסןגוויסן דיר מונ סנחמ מירזײט י 0#
^חיצי ! ײט דמווערדצוך דמזגור? מןין צןײנןן קןמן
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עדות דממי>צ&ו דעןזצו? *ן מיןצמעכרענז,ן מוצצווין * יך מיי יזמ קײן עדוה ניט ד* 15ין\
ספה

יחושע
©* •0* 1

 4יגנ2
ת הצוב .״ דחק צענקעויך דו ; יםןעכט יהןדצו ווידר כןימרצו  /דען וי5זווצו? טן ניע
חצובןדז דערע 5ןוצו 1טצוו< ן.וק *ן ־♦ דען עו ווער צוינןצוײן זזרפה גוזעץ דו צזײן גנ 3וצז 1ט
וײן צןין
צןירי צ* טסחדיי צוןנ סון דעפגנק וועגן מןיגן ויךדיצויהןדי ^ צוונערצוננדר דו שי1
יהזדיקוײן טוטגיבןיבן * דצןעצן דצןו ? צןך דצוגדצוצטער ווען יוצוצוײנר צוײנכ <>/ענסק
צוזס/ברענגט ווצוצויועו ;! ײךצוןוהעט ער דען גנ* ׳ן עוןקצוזצ/ג׳ברצוכס
דעןעוקענס/
קי/קיגדר סוןצויס/קוציןוויצןוצוןן ךעןדצןרך צויךצןון סי  /יהודיקצווקקו*ן *
דרןק
גדצוצעער ער ווין צ< ודה ץץ ♦ צוןיך טסרצוך יהוטע3ן עכן ןיבר וײצן ציודה צוונ סםצוט
ניטצזןי
^ דצווגור! דען צורןיטרצו! ווערט צוויךגטײןט ווערדן דצורך דו גור? דרוקגיב
*ו ) [וטבכ * דדודצווגור! רעכטצוױי
דצןטפרצןךעכן יוצןצויך הצוכגוינדיגט צוונצווו
הצוכצויך גיטצון ךען צויךוצוך צוין דיצועטצוט יריחו ןיגן צוײן תיסטן 1ינטי/ 1ויצןז׳ן פע? עגט
5ו
טרצוגן צוין דעק? נד צן בבן צוןנ צו/יך גןוײצוהונדרט גו/יכסיו ? בר צוונ צןך צוײן צצון גצוןד
דערוזעגטסוס ג יגגוויכטצןונצ<
יךגיןןמטטגןדעקדצוויגןצוןי
צוונצויךהצובעוגיצןין
צווג
הצןכ עו בגרצוכן צוונטר ריצו ערד צוין צצײנמ גיצעןט * וויצז נון ׳הוטע דצןו הערט
דצוסערצטויךיהוטעוײןיצטסחה סעררן עוגיסוו׳נד ןת ? ין צוןי ^
דודיצוטנדצמנטר
צײריצוטסחהצן ^ תיוער
דרוס/טיקטיהןטע גיסווינדצוין
דועכןגיגע? ט צוונןיטדצוט
ג יג
ײגטהן?ן ♦ דצונע> צטיתןטע דוגיגײגטצןונ ןוערפט עטפר גןט צוונטסרצוךצןױדו
נון צןון
צוײן גרוסי וך דודצוצוריבר /ןצ |ן צןןקקןצןן ? עקטצוונ דרײטיג ׳הודיג  ♦ /דר נצוך
נעציטיהוטעדעןעצןצציטצוןיגיגײגטדוער גינו>< ןהצוט ♦ צוןיךוײני טצוןיצוונוײניצויו?׳
מונ וײן
גיגעןטצןונצן 1ןווצןוערהצוטצוונ סירטויצו צוין איקטמ? דער היס ( ע״ק עכןר)
דצווצוױטײטםדערבטריבטיטצין י
דעךהןסעטםרמךגזעכןצוײןויצוה& סטודופצוןק
ימרצו?
גצור וער בטריבטצןוןוצין דיךצוויך ג| ט בטריבן ״סן גוויןי רי :ן עןן< ן קו״סטוווצו/ן
צווסנדײןז 5גבןצובר
דןצוביםטווכ־קץק 1עו 1ץה  #1רר /
וײןדוצוהצןםטחרטהגיהטציןין
־דײני עצירות־* נזן><ן
סרמטײנטדעןעכןןוײן ער הצוט *ח 11המבח גיו/עון י דעןצוי^ ׳
היט
ערמ גי גנ  5ת צןןנ הצוטט צוין דיצן עיד פר גרצונן טונ דר נצוך הזט>< ן צוין פרמרסת
^ 1טוצ1
י וײנן גוט צוול וײני ו ^ךצןןי דר לו ♦עטןיכי חס<יג  /סרײבן ד  :צ< ן צוסי1ו וײני קינדר
ז^ יטדס
^ נךענט הוטוויצוווצוז{ ווען וונמט צוײן סצוטר צוײן עבירה טוט דו ער ח־יב>< יהה
צוױוזצוטוט *ן דיצוקינדר ניקס צובר היצן ןוײ{ עכן הצןט רו חר<  /עובר גיוועון זר צוױ צווו
גטר בױ דוצוסיןודיצוקינדר מין
עונס '* *נעץ צוונ;ו דו* *><ןו רוקןצ< טצןן/עק ״ —צןך ןןען,׳/ײ ; ר
•
ע/בר
* £
־ז

עו״רחרנןצו׳? ינ טצו? ײנט ד? ער ? ײן ע*סנ ביקו>< ט צוסי?ז מנדרי ז״טקריגןמד& ײןן&סצ
ג 1יזך וויצו תיצן דיע צווגן קו* ן דמרך דו חרבן ? עקס צוונ דיײטיג יהורישנדיח © חהנגווען
וײני ♦ צווכ?רי חצ ^ ןנ פרעג ן צןײן קםיצן וויצז הצוט ע  5ן קענן ביקו ^ ן צוײן>< צונטי? דען #ן
םןעגטצןיןריצוםטצוטב  ?3צןטרצוגן דטןוזיצוק ^ םדיצןםטצוטבכ} נןדער&טצינו
יריחו י דער תירו? צזיוצןר  /יטרצו? צויו גצ; ר חםןב גוועון צוונ טים? יכרצצ ? ך חצוט גוטהן דו
ערנײצןרטצויק ־* יוצןךרצןײן ש?זצ ? הצוטצזין צןר/׳טרצן? נון דערצצ? ךבכ? חצןטצוךצזײן
ה,יזגיהם צו׳ין ריצו ט ^ צום יריחן דרינן הצוט ערט ביקזצ׳ין:
ח דער  .נצוך ספרצןר ןג  *.צן י ־ןטע סערכם די ך נזן ווײטר ליט דר ן דןצןוצז? טט דיט

 1םםיוםעי צוײן נעיען צובר דו צצצווןווצן
? רר־ינן צןיו
טר ??
וצ?ם צויר נוצןײך
נעצין
צוו 3דוצןמ? טם נ<>< ר>< כין הקדט * צוזנ צו/ו ם/צונע< גי< יט ד* ר כ? יטרצו? צוזנ ב/עגרדיצו
טםץםעי♦ דעןוויט ווצוז? דוריצזטםצום עי צוײןק? ײניטםצוםצוין דצוךווײןיטרצו?
צוײן ע״ירה גיטצון הצובן סון וועגן ד /חר< ן דצו><ן  /כ? יםרע? רצו ו*ין ח דער? 5ות  6ון כ?
יטרצו? צויבר טרצזגט צוןיך סון וועגן ד /עט? יכי יהודיק[ וץ? ן דיצז טטצוטעי פצןרנן =? עגרן
צןונ הי גםר דיוצ טםצזם דצו /וצ?ן יןןיך י הןדי ןס צן׳ ןטוד ? יגןד  /די פע? קרצןין>< קןנן  :יקט דר
סון םיםן ר״ין צןיר>< וטם ד  <>/קן< ן>< יםתח -ן? ןת צוײן נעץ ווײ? צויר צוײן עבירה הוםגטצון
דרן ^ הע? סםצוײוג 1םגיטרע 3םג? ײך וויצןער צוײךגהצו? שןהצזם פרדי טםצוטיריחן *
דצו םיקםיהוםע דר ײטיג ם : /' 1ם יהודינ( הינטר דיצז טםצום עי הער בײצו נ  5ם צוין צזײנק
טורצווסצוגם גוצוינן ♦ ♦ .עצם צןיך*וי? ^ ׳טנכ? יםרצו? סצןרנןהער בי? עגרן די טםט עי
צזונ<ו ־ן דיצו פע? קרצווײ .דיצו םםצום 3ן צוונ?צונוי? קון>< יםצוונ?>< ןח>< הגןה? םן ?וצ ווע?ן
>< יר ? יךטםע?ןוצ? ט ווערן> ייר גטג? צוגן ןוצןרדן צווג>< יר> וע?.ן צוןיך טנט? צוסין צווין ד?  #יר
י ?יצו ברענגן> וײט פון צןירי סטצוט דצן ?וצ ? טצזיר הינטר דיצן& טצוט רה פיר קו><ן צמנ דימ״'
פםצום צוײן נע> יןצווצ ?ם} ם דיצוטגדום סר ברענן ^ ים סײצןר * נזןבײ ^ נ  5םרצוםםע? ט
יהוסע כ! יםרצן? ווירר 5ן דר>< ןח>< הבןצווג>< כיט צוינן צוײן הער? צוןיך ? ערכטיהוסע די
ע? ! ביג בכם>< יםיטרצו? צוין דער תורהצווי^ ד? דצ< רךדיצןתןרה
וועןטגןטווידרבײצן
׳ט גן ?ײן ♦ צזונ *ו ״צורגנס ^ וג יהוםע>< ים כ? יטרצז? סר דיצו טםצום עי דצו ? ופן רי סעזקו-
><י םצוי ר< ן><? ך צןרןי^ צוונ /וצו?ןם ם! צוגן דיצז יהודיגן דצו צונם?ו^ יהומע צווכצו/י צחועק דצן
צדינ׳םן ריצו פע? קר ריצויהודימ ןוערן גס? והן צוונ רוסטןצווי* צוץ די סטצוט ד?צוים?י  5ר
דער צוין דער םטצוםצוי? דער ?ןצ ? דיצןיהודינן נציךיצוגן * דצוןוס1צונוי?וצ ? יסע? קרמזצ
?יטן י׳צו טםצוטצוןסן טםין *  8׳צן נון די סע? קר !וײטהןיטןוזצןרן דצו?צזגט ^ םגןיואטע
ו
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ויסער/צוןס * יטד* נקס  £יט
קיןנןדיצזמצוצוטמ ^ ונײגן ♦ -צמו קמ״ן מעד& צזרףע^
הןיסןיהודי<? דיצוהינטר
מגד מעמנו .עי גי 1עגןאצ< ריןצמ 5קצוצ( יןמין דיצ< מנ* צועע**<
<ו
סרברענטןדיצונוטצוטצו ^
סײצור♦ ציוג ;י 5ןן< פןדמרנ5ידצ* בןי/כמךדעןגף<7׳־ ווימ
נוןיתן&
מומךדיודמומײמדמוי
{
גינגדעאענדיעער ויךצייע ןייגי -ימוד* ? מו 5ם 1ע
מןיןד* צוגוישגדעןדיציגוינ; ווצןרין סר ! צוגעדען /
יצו/צזכיןדסצןירמקומסרבדענט
ווצורצוונ יהודי < ווצוריןחינסר
צוינןצמל סר מינן צווצ/יצןןומריןמיןךער איע♦• מ/וננ 1יגן
דיצ< י הודי< ; /׳זצ צז/י טןט * ווע?^
עוי* גטגןיסנוצ 1י סון דיצו ססציעעי * צוןיךדען ^ ךסון
דערססצועעימק ^ ןזיצן ! עכנדיג צןןניתוסע<1סצויןצווי{
חענגןצןןיןצוײנגןםןיק כיס
*ז ? ו* בינעב 1יבער מענגן ״
צאנ דיע& עצועעי צוי/גומצ<ײן,נועײן הויסן גיצצצוכסווצורדך
כי/צי*י 5דעק הײטיגן עציג <
צובר ד*וצ כחצצןא צוונצןיר צוצצון דס נצוצצן דיצז יהודי ^ ״
דערנצוךקצן>< ץויצז
וו״טרגןקבערגגרי/ינןצזונגזסןבערגעיב? *
ניןגןסהצזס
װ& ה יבינוגיבצונ ^ גיהצוע
ןןען יסרצז 1מערדן קןןצן צו דיצן #4ײצו בעיג דצז /וצ  1יןה? ב סון
יסרצז 1סטיןצווי^
דעקכעיג
גרי/יק צזונ דיצז צזנדר הע? סס סזן יסרצו? /צזןיךסטין צווין׳
דעסךבערג עיבןצזונ דער
צןרק הקןדס צוונ דיכהניק צוונ ד״מ | ןיק דיצו? צוןךססיןןו/יםך
דיצו  1ןוץצזבערג דצו*
זצ * /
ןןײצונןמי  1* /ןת צמנ דיצז כהגי ? /צז1י | /צזגי | גיבענסט /וצ 1דץ
דעד>< ענסדי דיצז>< 1וה
״ןטין פערט צוונ צןיר סנ׳קזצן}ן ויצו הצובן | ן דענן בעיג גלידסן
דצו/צוזן כ? יסרצז} זצזגן
צוו
 1דער נצוךזצ< 1ץ דיצו כהניסג צויר סניק ווענדין3ן דעק
בערג יע  ?5צזןנזצז?ן ז־וגן סר
סןוצט זצון־זײן דער ציענםדער דיצו * צןה ניט ה 1טיך וזערגן
צוונכ [ יסרצוןזצוןין/צוגן צןוץ♦ וצ ?
ןטעטיהוסעצויגונדלט
ו/יצזצויןדעלתולהגיסליבן
סנגיטצזונכןיצזם
דצוהיךצוןיךצז־ין צ& ססרסטו 1ציונברצןכע פי? קרבנות * ווס< ןסליב
צןןין דיצוא] ׳ דימק? ] זת צזונ ברכןת1ו
צו״ניגגירעכטניס 1ןק פ5ן? ק יסרמ? :

ס,
אד
נוןדצן/יזקוקגבעוןהעריטןוויצזדזסצז/ק יסרצזןהצוכיןיריחן צז״ןגנסזן
צוונצזןיך דימסטמטעיצזזנוויצז  /יצוהעטיןצו/י  7טוט גס/ציןן♦
דצז
סצזר  5טטןדצזדךגצזרזער
♦ נזן ) [ זטהמטגיבצזטן דס *ןצז/י גויק סונ(? נדיסרצזןצזו< ן.
ברענגןזצז/צזזנזצו/קײן/עק/צזזיןסוןדעסטוזעגןדצזטרצזצטיטן דיצזגןי<< סזןגכעזן
צזיץח 5׳< ח צוונסטע/טן זיךמ/סווצזונטןזיצן מטצזקצזר/יסרצז^♦
דעןןיצזסיקטןגזי^
!ןיהןסע
די,עעטיךגיסןיקטי סיךצזןצזזנג׳ס? יקט׳ מײן/עג/צזינצזןטי גס/יקטי ק/ײרר
מונ נעי< ען1ן דך
הרט סר סי<י  1ט ברוט צן/ס ןוערן /יצו צוײן ווײטן> יעג גיל׳גן ״
דצו
־ססרמצן/יצןגויהזסעצוןנןר
ןנדדסהצןטגיהערטווצןסצוירגיטצוןהעט 1וסרעה דער
"י
*
י; ־ '■•' ■" ■ * '
י'
־
<>״/ר
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פוןעיחוןמצעון ,ליויןממע * ן צמנפצוופמײטן זנדןיו
^ן 6ןן ^ יי ^ ^ גןדע?( * /ך
דצו/צוגפיהןפע מידר ( ומינן
מדדגישיקשד*צ#כ; ר ןיז׳מי [>< יפיפרצו ( פןןנ ; * 5ין ׳
^ ן ♦דמ
סיןןיי  5טמצמ :ט צןירצוברצןיןךז/ס; /נד ? ומדמדסין <* .ר רךןמןיסג ^ ישמ״ך
דעןועכשצןןיוליקןײדרדימדיןנצןךנײצו
;מ ; פן ןיצןנײן>< יר ; יקמןי? ן/״םן ןבדיןחער
מצ  ?:רג( | נדאונ
;גיוועץמ/יך צענ/רכרושצזיןפרינו ) ניוועןןו<יצן>< יך ;ײן מוי? ;יגסנן מוי ;
דעןגלוסןגוק דען
מ יג ^ דרעצדו עי .צמוןנמל תרש צווכ צמנור ק/יידר ? וריפן סץמעןן
>< יר גיעצון חצובןינון ימן& עלר סרציגשניט 5ג 1מיעער * ים צויצןםון* מ 1ע נײעלעער
נז ? וי =נ 1צ/יכן צווכדירצופיג/סוק,סצו/ק דעוםממרין3ו צו׳נן דו ;יצוווע [םן>< יט צויצןניןוע
<> 5ין * מיצונזןי& ר & ודיםר * וג ( ד?? יצ/מצ//טן צור/ינורצןןמײםרצוײךכעצון דצוקצו><ן ?.ימ
צוסן דריפן פצוגגןדי? ,גןינ/פטעטלי היעןןנכעון צוונכצומתשונ קרילז ׳עריכן״ מיטנץ
זײצויהודינ6/זצ  5׳ןמיצוד?  /נדגכעזןצןןוצןײןערצצזז הצודן ןניםזןדצומצוונטן צויסן 1נד דצו
מצןרן מ [י יהודינןכרוגזצזיכר פירי לצופיסןסין מעגןמײן ?י>< יטצוינןפ/נסטנ>< צוקפהעפין
י־ דפ ייצוגט יה* פע פונ/ 8יך ליצו רצגפיק מידר כ/יטרצון>< ירהצובן צוינןצזײן מכוע־גיטון
קינדרנפומינןדיצומןןוײן
פינןניקפשצוןמעןןפברוצ | צוירימצוג צזונ פןיךמירי
ד ;>< יר
הצון/העקיר פזנמצופירפרעגר צוק בית; ה>< קדם פ( נגן ^ ספןקימרמ [צוו 5יפרפן? פןן
צווניהופעןיטרוסןדיפ
?< דצזןידכיט *? צזינןס< שדךדיןךען><ן ;,ץןויצז םר קנעכט־ןטן♦.
זען״גן גוײקצוונ זצוגפ 3ו פינן.וו.צורו<נז הוט צויר צמנו צופ>< ר>< ה ;י מעץ דעןצוי׳־ז העפ גוצוגפ
פירקוײטסוגאײפןןנדןהערפןנצויךזיךדז

צן׳רפ׳ןפר/ימלצוןמפויפ *

דפפסל 5ין

דיצוגויק ווידר גןיחןמע>< יר טעטן עמדחק דען .׳< ירד,צוק .ויך גיספרכט סר צזײךצזוין
לםצןירצוונפניט וצוזטפוק כרענגןגןײך מיפ פירגיפציןהצוטג.ו דיצ 1פטצופיריחוצמכ
עי ♦ כזן *.יר ד׳ןצזיגונט מיןצןײערןהעכט צויר>< עכט-׳גיטוצ >:פטצ/ןווצ/ו .צזיר מעןט* דצו
?צוגט ׳הןמע גןצוינן <-׳ר ןועןין צוײך  :יקמ טצוןדער מײן ^ ירצו־ין מבועהגיפצצןהצוכןצוכר
פירןצןןט סרפןו* ט

ץד

צו/נ צןיר ?^ ו/ט

דיןקנעכטגןדיצו

יהודיקצווכפילזצוןטדןהצןןן

המקיר פיכ מצוסר טרעגל גןקכית ה>< קדט מען>< ן .מערט ג? § ט קרבנות כרענגן ״ צןון
׳ןהישןיפגכעוניקצוודרנתנינן
ןיטןיטרצון דצוןעכן5ו ; נ>< ןוזפרזיךניט 5ופינן>< מדךפוכ>
טײטטגיגעבןדטךיצוז־ץווצורן געכן  5ןקצןרביט גוקכיתהי< קדפ :
דזצויז
צוײןגוי הישצןדןני גיק דעל><} ך ע/ן ירזט} יק דער הערעמיפ דימיהודיק
נון
<
העטןרצזפ ^ קז& גיריחוצוונדן *.קןנ/עי פןן צזײןגיזק
[:

דגכעוןדיצןתגטןךט ימרצןןפ 1וקגי><וצ  5ט.: .

צוונמיצודיצוג/יקסוק

דלןק פיקפ^ ער גוהעק * | ך סון דיצן

םפמפ

)/

*< 4)1

ספר *

הןשע*ו*>4

י&
טמםזזבחן אול דען ^ ך סוןדי טטצוטיר* *? מונ דטן><{ ך סון דר םטמט זצימ צוונ ^
דען>צ
1ך םון די סטצוט עג1וןצ #נצונסיסט מינןצ/ןן • וק  #ט דןךוג * ירמ{ יצויר * 1כי< /דז
צ* יר
וונב ^ ת זיד ג 3יע | י{1מגן דרסײן דןןי חוכן ט{ זק ) נײצט * ים יסרצון ♦ מןן לזטי ן
דיד>< 1כיס/צ){י>< יטמײננןגרזטן £
צוזקמונבןעגרטןדט>< קיקגגעון * דמ סיקטןדי
©עןקר סק די טטמט גגעון טןןזדק5ן יהןטע דו ער ון{ דוךוק > ן צוין5ו הע 1סן פ*ן ר׳ײ
5י ^
* זס< ןדי דצו כ ; ערן טונטצווקןג  -רענ\ ן ווײן>עיר>< יטצ< ײךמ{ ו<( היקג> כט *
דצוזצוגט־גןםגוימןטעגיצוקעןג 3
עוןדעןצןיךאיןמץדיןהנטק/נכן די* .יפינ^ ויןציק
צ< יםוצ
^י צ/ירק סצ* ןק יחצ * וגיהוטע>< יט די יהודיק קמן ג  5עןן צוונ טן< גןצוןי^ ד׳ פעןקר
די? .י
צוכ ןןײכן<1ו? םןסון ד ' * .קןנ /גכעץצוו 3צינטןןיסן• טבי גיט וויםט סון היצין הירצוכ
,ןנחטי
הצוג 1טםייןצוןי^ די סעןקר ד ? רצן דין ױיןצווק קוצק דויך די המגן טטײן>< רע וצ ( :
יטרצו{
צ 1וסנגברצוכםהו  :ז>< יטדעקטעערט * צוײןטיין חכ>< יק סרײבן די<1ןה>< ח
ןןצורצונ/פרײטגקיגןטבתדצוסורכטזיךיהוטיעדז סי{ { ײכט ן> ערדןיהודיסן >< ן;ן
־>< ח{ ןטבת דץ סוןעעגןדי סעןקר
דרוסןטסרוךיהזסעדיןןןןןןטטיןטםץצויקהױצן
גוגבעוןצוןגזו{ ניטצווכטרגץצװ ^ ח י .יךימרצו{ קעצןנוקקי .ןײ צוןצוירי טונצויסן־** צ/װ
טטונד די י .ןןטטיןצוײן גנגן טצוגד״ .ט מצור גצרצויץ גחטחדןט ד? גןטסו? גט 5וצוײנסן
><
עיט| גכטם ח סון יהוטע װעגן די װן טטי{ טטונר צוונ { ענגר טציג װצור דו ויץ טציג ני
סג *
־ן־ויו ו*יצו#וצו 1דוצוין תוקיה ^ יםן צוןיךדי װןטטי{ טםונד ח? ע{ גב טעטג| ט סון
צש<
ועגן,ץכר היטגביטט יחוטע *ו די װן ?י װ{ ט טטי{ טטץ צזונ גיט פצי{ גטצוי ? װיצו ער
ע?
גכיט ט צוונורי חכיציין סר ײבן ח די װן װער ניט צוײן גנגן םצוג טטי 1גיטטנד ןנײער ם
מװ ?
כג צןיו דר טצוגגװצןררן ג 1ײךוו־צו ד  ,טעג סס{ עגן{ נג 5ן ;ײן צוין תײז? * ײט ♦ דיזט
גחט ^ ךצ ;ןן לןיז טטי{ גטטכדן הוט יעקב צוכינו ע ה נ 3יצוות דרוין ג? ײגט ו/יצועט
גטעהן *,עדט צוי.
וויצועוטטיטגםײגן צויקחן>< ט * נון ד< פינ ^><{ כיק די הום ? /יך סר
כןרגןטיןצוײנרהיןצןריטטצוטצצקדה דצוטפרוך יהוסע גןקסצו{ ק יטרט{עװ { גרט
גח&
ן טטײן סר דו{ וך סון די הי{ ח*י ניט צוחיו קער |וק><ן צזוג טטע{ טצוויך טו ריסן
דר
סצור צובר דיטנררן יהןדיקןן{ן צ<{ז דיפע{ רק נוך יצוגןצ; ונ י.י ? ון צו/י טוט ט1צוגןצוןין
ד? וי
ניטװידרקזייןקע '{
צוץצזיחסעטטןטטיט ♦ סיצו נין די צ{ ח ־ה צוויזװצור דצו{ יט
יהזסעהו{{ די סיי |><ןכיש( 5װיזד< היןצװניהוטע?צוגט װידר יםרצו{ טרעטם צוןיןדי
><{
כיק דעןצןװ< ועדםצויר קענן םון 5ןצו/י><{ כיסן די צוין דען{ נדזײן צוןנ םרצט צוײך ניט

%דטטןרעטטןדייהוריס(
צװין 1די><{סקדרנוןןיטיזאטעויצוו^
הענגןםןמײןבו**

.

►וס

ספי ׳הזשע

!ביו 3ןגן מזבנסאצ  5דר נמך המטצין ? ימ כיגרצובן מין דיצו ה׳ןווצוו ז< ןײן סר בימן גאעץ
| ♦ דמ סרײבן צמנ? ריחצ ^י ^ ימר ^ ןיםן*יצו ניע צויכר נבעהעגגן דען מײן>< ע  :ס דער
גןססבסעסניטביסצוסןן/צורדן דצוצויןגןסקײןכבןד צזזןצזײן * ענט הענןן 1ן
!מיןצוין
?צןןן♦ צןןיך נצוך צןײן תירן /דעןזצןר׳ןיסרצן  /צןיו קדוס צמנ בײצ^ נצט קוײן מ/י טו><תמ בײמ
צןײנק טוטן דער דצן/יגע צןיבר נכע ררו ? א! ן?< ך נ׳סה? סןךיצןטו* צןת צןין צןר? ינורצן?
♦ דר נוך צוגן די יהודינ  /רס דיד *' 51ק סטיטצןו^ נצז* ן יו ןצ ?י צוײן צוונ טיטןוצ ? ןוומ*
דריק ווצןר צןזג סון דיט ׳הןדינ /ו׳צןר קײננ /קײן הצןר גקריי׳יט צ/וובגווצוגג יהוטע צויר
■ת ^ ה© ר יטרצן? ;
|נדצוןין^ צןײףן? דען גןט ה< ןט *?
יצו דה נצוך פר ןײ/ט ןיך דר *?ך פון די טטצןט חצןר צוונ דר ײ/ך םון ײדון צוןנ דער
ציןךסצןטןיצרוןצןןנדרציןךסוןצןכטן צוונצןןי><? 5י<  /סו /ןנדדיט  1וגןצו 1ין
צעיכוצזזו £י.ן סצו/ק צוןןזנדצויסן> יער צז/נ * יט פי  /ססערר צווכ ווצזגן♦־ צזבר גןט טפרוך
דעןטיךןןיןדצוצו׳ןיטרצןןהנטגעבן צןברדר
!וידמסעפרכטדיךניטפר דיפעןקר
נוך* ון& טו צןירי ווצוגן סר ברענן צוונ די ק 1טין סןן די ססערד ?ו? מטו צו׳נן צוןין רײטן סון
אעגן ד* ײן ניט דרןי^ רײטן קצון דען יטרצו? א[ן ניט הצובן פסערד טונווצ*ןנ ♦ דען ןוטגן
צןונ ספערר ברויכט ײן צןין די>ן 1חי< ה צוונ די ? ײט סס? עגןןיךצןןי^ דצו 1ן פר ?וץ צויןדי
צ<? ח* ה טונ נ> טצזן<ין ] [וט דרןנ /טנײד די פסערד די ק?צזן צוןת צובר ברענג ?י גיט צוונ/
ץ< \ ק ברענגן* נון יהוטע קטס /טיבר די סע [ קר צוורבי? 1ינג
דען>< ןדרן קײן בהװהבחננ/
צוונ ט? וג זיוצ ?י דר נידר צןןנ ? יט ינ>< נט ? עבן בןײבן צוונ ער סר ברענט צדרי ו/טגן צוונ
ססערדרײטטערדי ק?ןצ|' | צןןין ♦ ררנוך נצןנ/ערדיןיפע? קר ! ענדר טןיטײןצוונ
די
יטןעןטונטרצוננדרצוןת * צןןיךיטרט?
נטנןצןירװציוןטונטירי בהװןתטז 5׳טרט? טײ?
דצוווצןרןצויןדיטטטטחברון♦ צווכ עןב? יבןקײןגרוטי
ברטכטןצןןנןד׳גסנןריןןרי
רױן טין ? נד נײערט צןין די טטטט ן .ת צןונ 1ן עזה צןונ צוטדוד דט ב?י בן עט? יכי נוך צויבר
צזוניהזמעהיןט־צזײןןנגיגײט><? ח * ה >< יטדע< /סע? קר סוןצור? יסרצו? ס ? יטג| ט
*
דחה /גטעהן דז קײן סע? קר זו? טןניט טןןסן>< כן צווין ד* ד ניט :ו? ןט פר רײגן *ו דינן צזיר
ע׳צו ♦ צןבר טונזרי חכ>< ינ /טרײבן ג? ט סר ?><? ט ט? י* 1סק סוק ? דנ גן צוננדר צזונ? יט
?יטוס/ברענגןצזןי ^ סימרצו? ניטז;? טן ? נג ><? ח>< ה ה? טן צוונ<ז? טן רוצוהטבן ״ צזבר
יסטעגינג ? ' -ג טוהנ>< יט זײני ><? חי< ות צןר? יטרט?צוײן ^ו נעװן דעןיהו& ע טעט עזדרונ/
סרהײטןטיךזו? צור?< סרט? צוײןנע><ן דרי< /ז*י? צזיךדט
עיגדוכט גוטהזט>< יר
דען
?נד ? נ1ן<{ צזײן נע<,ן דז צז׳ך? ענגר ? עבןזן? ז צובר טט זצזגט1ן יהומע זיך דוט טוטט
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צי< 1אימדײן יבי צצםח ע[י< ה&ןוס( וניגזמןהצצנ! דען דצו מיך גי א© ה ג״מגס דמג

״י״ז '
<*1

רע ומ 1ע דמ? פמ? ק צצדין צ?ןנ( כרע  :גן ?מ  3דער נמך *? ער עעערבן דצן #ײ[{1
ער דך אונ טיטיט*יצו ב [ ד*ויצו אמון דוער ווצחטט דו ער דר נוךטטערבן יחטמכר ןד
5ןו דײנט ןנןנ ןעבן װי?ן דרוק וויןטטו?ב^יטנ * ןחאוז ה 1טן ררוע וןןטטן געהןימריװ נ*רג
ןעכןצו!? דײןרבי צצטהמוצ דײן סמר נעצצנט ? ין ניט סמרטגין :
יב
דש
* ײנן נון דימ
ווצמיטרמן בגןוצוונגן הונן ♦
צן׳ןמטהרבינוגײטן
רמ& ןוקוימדען >< ןךמיחון מוצנ״ג צוןננצוו ןצ/ירןנדמײן זײאמר
צאיןיעגרוײטןסקירדן ♦ ריןי1
נדטסטהודןגנווצןד #ג& ןעכטרצןןבן צ/ונגד צאנדו
חזבגטןעכטצעטתגןצוירקערבטײ? ♦ צוונמוי^ די/רדיטןסון ירדן דציכצסצן יסרצ< ן
%ן ר & ר סון צוײן צוונ דרײטגצצ [ כי<( צאנ טיטין די ויזציק צוונ דמ״ײןדי *{ כיע ♦ דער
צ< זךפוןיריחו •
דערמןךס ^ עי״
דערמןךפון ירום/ען•♦ דערצ< ןךסון חנרון♦
דערי>< ןךסזן יר * ןת ♦ דערצ<? ךסק< כימ♦ דער>< ןךסוןעג?ון ♦
דעירצצזךסוןגןר׳י
דעס<?
ךסוןדכיס
דערצצזךסוןגדר ♦ דערצ<? ךסוןתס< ה *
דערײזךפוןערד*
דערצ< ןךפוןןכנה ♦ דערצ< ןךסוןעד* ןסן״ דערצצ? ךסון> צקדה♦ דער>< ןיךפזןכידנ
צ<? *
דערצעןךסזןהסוח * דערצצ{ ךסון חפר י׳ דערצצ? ך סון מסק♦ דערצ<? ךסזן
?םרון♦ דערצ<? ךצ< דזן ♦ דערצ<? ךסוןחגןר ♦ דערצצ? ךסןןטןצ< רון ♦ דערצ<? ךפץ
<צ  ♦ ^ <5דערצ<? ךסץתענך '♦ דערצ<? ךסון צ< גח ♦ דעריע? ךפ1ן קדט ז דערצ<?ך

דמ

זט

דנ

ןוי
(!0

פוןיקנעסן♦ דרצ<? ך סקרח ♦ דר ^? ךגוינגגוגזג? ״ דר *?ך סזןתר ^ ה;
גי
ײיא
נון יהז& ע צוןט וומר דצו טפרצוך גןט4ן יהוםע ? יך ח{ נדחצויך
וצי
בגער ^ו געבן * 1יטרצו? ח צוין נוך ניטוצ ? ט צוײן ' גנןצ<ן דריגן  4,צד
טײן גן י&רצו? דט ? דכ צוויט צ< ים דעגן גור{ דס דצו טע קענן צוײן נעצ<ן צופי? ונוך ! £מז
דײנין טוט *♦ צמנ דצוט ? נד וו? טטו צןןיט ט״? 1ג י יי ני ח גט? עכט צזונ צןײן ה? ב
ה
גס? עכט דען דריט ה? ןב גט? עכטןצ ? ט גט? עכט רצוובן צוונ גד צוונ ה/ב גט{ עכט
? דו
5 .
צ< נטה דימ הצןכן צויר ? ני גנוצ<ן מןי { יעצר ןײטן דצוט ירדן ♦ צוונ וד גט? עכט '* 5וני
י ,׳צי
 9ד
?וי וצו? קײן טײ{ הצןבן צוק ? נד דען גיט צדז ? יק טײן ער ?וצ? ניט ערבטן צןין דימ ■
ן* .י
ווײן גערטין צוודר מין דיצן סע? דר נײערט ער ?ןצ ? תןרה ? ערנן צוונ גן דיסן צוין
מ
בית ה<< קדט ״ דרוק ?
ץצ ?י \ דיצן יהןדיק צזיק געבן תרןצצה צמנ צ< עםרןת ♦׳ צזמ

דצ

.ז

קרבנות רז ויצז ? יך מויך דעד ה?
ממיסטימעע צמנ ע? עזר זןכהן צמנ דיערצוסינן סק יערע? גור?  1ןיםרצו?
ןט

'יר

זא 1

אערן קענן%

***

ני

יסמ*> ספי

יהזמז״ע

►מ *•'

דערהיטכןנכן יסזנח דער מפר<5ך * הז& ע דמ
^כד מןי? 3ו טיי?ן *  5וזצמײןיהוד•
א& ה רבינו ע1יו הם [ ןץ םיקע>< יך>< יע דע | ״דגןיהן דש>< יר ןןןטין צזיןיסרמן בזעהן ד . #
מכרמ׳ךזצוגט ^ ו
דרוקגרןכטזי גןטיהברךצוויךצוו ? ״
וצוגןדצוצו | ןביןםןןדטן | נד
ןנוןןמ סוןןצד דר' ? /צוגט גיט 1ן  #טה דוצןיךוצןןדוווקוק צוינן הצובן דרינן מיךגנגן בץ
יךצןיוביןצדגונדטעי ^ מוצשנ$קי
נון !
דיטטצ/טחברון *
דצומטהןדטצןיו
דון :
נןןגןדטמױוצוןײ טטעם
יצוי ט 1טצוו5צוי ך בין נזך סריט טונ טטרק ♦ דרונןןמוצציר
חבי־ון צוייקגע> ן צווכדי טטרקןדיון דרןיט פרטרײבן ״ די טטצוט חברון היט דעד
ז׳) -
מויךהןטזימדרמן
סטר קריהצורבע פו | וועגן ווײן סיר טטרקי ריץ דטוײנן גוועון ״
ןנהײטןקרית צורבעדרןוײן פיר סצןד><צון צוונפדויצזדצובקנרצובןוײנן ״ צודקצוובחוזן
יגיזקצוונרבקה♦ י>גק  3צוונ1צוה ♦ צסין הוט וי דרוק קריה
״ צוברהנןצווצמרח -
צודבעגהײ&ן דען צוײן סטרקר ריודר הישצןרבע דר הזטיו ; ב* יט דצוהיטגון דיטטצוס
טטצוטסוןצורבע:
צןרבעדןצויוטײטמדי
קרית
צוײןסטטטדיהיטקריהטםדדממסרטךכןבווערדיויטטצוטמײןנעאט
נ1ן
ןט
ווי | צןיך>< ןײ טזכטר ע  5טה צןיק צןק ווײב ; עבן* צןוונצמןויצומײן צויק יהודי
דער היט עתניצןן בן קמדעט כ 51מטי ^ ברודר דצוגצןב צויק כןבוײןטוצטר *ו< #ו*בײ *
סוממ׳ןןפןיןדט
נקקחסנדצומטעןטזיטןיךצו 1מז,ערצוירכיטוומו?וצ 1עוומ?כ/ 1י
ןויטזי
טפרצק־ כן * גן טיר ווצןמ סעןט דיר רט גציגט*י צו׳ך בין דרוק צןון ןןמטיג דטן דוט הצןמט
ניטפיןתבו״,חטרמגן צוונ צויךהצוב קײןקווע 1ברונןניט י
#ירגענןדעריפעןדדד׳
דצו ;צוב צויר כ 1ב צןיר פצוטד צמנטדמט♦ טײן צאנ צויברמטי טײך ״׳ צובי מנןרי הצצייע
*צוגן דמ דער פטוק דד * יט>< ײנטוויט דיזר עדניצו{ בן מק צוין צויק גרי& י ! ״רןגווסן *
דען דטימרט{ טרןיטרטן צווק>< המ רבינו ע{ יןמה { וק ררײטגטצוג 1כגנ דטער ; מטצורבן
ווצןר דצוהובן ד ניטתודה ; ןעדנט דצוהובן ? ימ סרגעטין טויונט צמנ ? יבן הונדרט
הןצןמ וויצונון דיור עאניצון ב] קס קו><ן צויו דצןהוטעדוי גן ימיטן ו .ירר ג? ערנט
דןרך ןײןגרןמ חריסןת דמ>< ײנט דער סטוק >< יט קריה טפר דמ רע סי} טפרי< ן
גקענט הוט צןןנ סון ?ןײ ; רומ ן>< דכות וועגן וצו ןנצוב מיק כ{ ? ז״ן טוכטר ״ צובר
דיצו טזכטר יד נצזקנ ציי) גיט גערן ווײ? עד קײן ע ; מר ווצןד  -דרוהן < יטע? ט /יצז
ויך טחיצויג ק׳גן צוירק סצוטר ♦ צעד דער םצוטר מפרצזן גן מיר דעי  5ט דטר
מיו טובן צוינן ה׳י<? צוונ צןץיטן מןי^ די ערד דעד קצון צוויך עפין במערן ווען יע
נײ< ןרט צן  5ט  /ײןתפןה ווערטטצון צ#מ טעט עתביצו 1בןקס הס/ה מוצךןטירוכרן

1

מגנסיי• *

ספרהי 1שע

•ס* *$

בעצליפצ/ין #יטצ/ןיברצ/ת:

ױ  .אזנ
דיצ /טטצ/ט ירוטןיסנ ו/צור
גיגעבןצויכ< גוי! * וץ גיכי? עצט יהודצ /כײצןרט
צדן סטין דצ /ס/ןקצ/סןצ/יסן
גזרן* 1סנגיםןע  5טבני *ן צ/ןיןדען  :עןביגן
ס? ן
ווצ/ר דר נאך אין דוד ה* ןך גײטן דט בית
ה* קדם דחין גיבןיט דען גיח האקדס
טטונדצןיסן ת) ק סזןבני *ן א/נצ/יג< * קי ? סוסן
ח 1ק יהודה * נ/ן די טטצ/ט יחטןיק ה׳מ
דר
סצ/ר יבושי דק די גויסן סוס( פא? ק י 2ושי
וואונטן דא צאנ דיאטטצוט פ/סן גט 1עבט
יהודה קונטן?י ניט םר טרײבן אןא בןי בן ןי דא
וואוהן ״ דא מרײבן צ/ומרי חכירסנ י.י קונטן
/׳דרוסנניטסרטרײק דער מײן
צוירהסנצ/בינו >< יט צ/ירעןטר סצוטר אביצצןךטןוסנ
גצוצטמטדו די קינדר סון צ/כרהסנ צ/בינו
ניקםטון ןן ^ גו/ײני קינדר צ/ןנ ק׳נדט קינרר
דא ? עבט א׳גונד דט אבי>< ןך קינדרנוך:
יו ני\ מײן יהודי ה/טגהײטן גןפחד
בןחפר דער דמטקײן וין גן/קנײערט סיר
טעכטרן/יאוינ/ןגהערטהטין
סון/צטהד/צור/יטרצ/ן ? וןטד/קצ /* /צ< נט
סרסיןאןתגטײןט/וערדןצ/זנניטגו/וײברדאגינגן ; יא נ >/עטה צווצ /צ/גטן  /יך גיטט
רחצונותצ/ױיוצ /בעטר אן/דו>< ענטן רח* נןת
א/נ) עט גיבט /וצ /וזצ/ון /1די ווײבר ; 1?/ניקמ
ירטןאונוזצורוסנן/זטאירסאטירט *
יחןצ/זנטרטרעועדןק/ײן דצ /וזצ/ושט * םה רבינו
עןיוהט? וסנדעןפשקניט
צ/ונסרצזגטגזגוטדצןטסרזךגזטיתברךדיד טעכטר הובן.
מאראונצ/ןןאן
עסגיהןטןןןערדןו/ען
אײנרטטערבט צ/ונהוט/ין חונ טעכטר גןזק
?ונו?ו?ן ד׳דן די קרקע/ת ירטן ווען צ/בר
צ/ײנר טטערבט צ/זנ העט צ/ײט? טעכטר
גי1ו/ן ?וצ?/ו? ין/צ ? ט דען די
טעכטרירטן
צ/יר פצ/טרט קרקעןת ררוק*ו! צזן *ו דען
!? סתד טעכטר אןיךח/ק געבן צ/ן ד׳
קרקעןת ס/ן,צ) ר? ׳יטרצו? דאך/זןין דצ/קײןצצצ/ן
גיט נע><ן
אןת אײכסנ אנדרן גים | עכט אוי[ ,דזדי
קרקעןתניטצ/נטסרעצצדו/ערדן
•סוןצוײנין גם | ע  5ט *וסנ צונדרן ♦ דען ווען
ד יוצ /קינדר בקויק וזצ /דין ד דך ניט
><
ײחש גוך דו יע/טי >< ססחה נײצ/רט נ/ך ד
? סצ/טרם >< םפחה * /צ* ז יה/םע  >/יאער
מיגונד דס ? נד אןי? טײ? ט דא גצןב ><ן
אינן צוןיך חןק צ/ן צןרין יםרצ ?/צןןנ ד נעייין
>< אנין אןיואירסנגיםןעכט ♦ כון
דצהגיטןעכט אםר דיצ/קצ& נטן ־י גויסנצזןי?צ/ירסנ? נד
ניט סר טרײבוצהו ? יטן ?י ווצתנן צ/ין
צ/ירסנןנדאונ נע׳ין < טפזן צ/ינן ״ צוונ די יהודיס; סון
.גיםןעצטאפרינן אונ>< נםה ד< קצן>< ן3ן יהןםע
אונוצוגטן אינגדך>< יר דיןצז?ו סי 1יהודיע
צ/זנטרצ/ו ;:רסנ גם? עצט
צ/זנ,וצ/חסנגיבםטדןגןאונם נײערט צ/ײן ח 1קצ/יסנ ? נד • דצ/
ענטווירטיה/םע ? יק
דען צ/״ער׳ גוט פי? ? ואגיט הינןיןיצ/ין
דיןזעןררצ/ונפריצוגט

: !1083
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״ • וגס-

ספר יהושע

ד* סצו? ק כנעכי די דצז הזבן גהרניסםי רײטר צװנ תקם די1
ע> | דר מויס דצו * ז ױ? ע?גב
צזןיך גן צזײער 1נד גרעכנם ןײן ג
יח
אזג
ד? י< םכן די>< פה רכינו הום<ןי.ן> כן צזיןדי> צדבר ד? כוי״םןגמ ?דג יםרמן
צװי^
צויןדיטםצוטטיןהצװנברוכטןדצוזעןבגהיןצויריקרבנוח דטןןדס
רכם בית ־אקדם*וצור נוך ניטגבןיצוט יצ<?ו פר ז^ ןיטן ?י ן כ? י& רצון קטן םי ן־ צוונ יהוםע
זצזגםצוירהוטרוצוצויןןנדצוברדןןנדצןיןנוךניםגנןגן צײךצוויזגטײןטמ ^ ט ♦ דרוסן
נע>צםציויז צויטןכנ( גם 1עכם דרײצו יהודיין די זוןן צויןצור ) יםרצון הירונ( גיהן צוול זיצו*ן | ן
מ?י טטיטצוונ דערפרטו
ןטרײנןדצוװיןצ׳ױצוײןגורןןורכןהיצוסר ] ; יטצזונפרדינסן
צוםכן ♦ צוװ ווטרן יהודיסנצװיזגטיקטצװנ מריבן ד?? נדצ? ן^צ,-ןי ^ צוול קצו 1״ן3ו יהוםעדצו
מרפט>ין גור] צוין די םטצוםטיןה ג?צ<ןי די דצו מן קײן !נר סיבן הטן ג
יט
אונ
גודעקניהוםעבןנזןגצוב ^ ןצוײןםםצוטדיצוה׳ט ת׳ינחחרג־ דם גיםצוך
דןרך גיםם בפעןך ♦ דוכםצוין זײן דט דר סטוק היצו זצוגם דורך 1ן
גןטטביםעןך דען > זעכם צוײני גידנעקן ><ן הזט צןיסן דרונ( גענןצוײןגנ? ײקוסנווײ?
ערדער רצום גװעזןצויז ^ דצוגיבם>>ן צויגןצזין צוןטזונטם צוײנר * צוונ דגצויז ױצו
נים דער טדר בײצו יהןדיסן דז צוײן פרנט צװדר צוײן רצוט זצ< ןם> ייןהצובןפץװעגן
זײנר> עיצוטןטזונםםצוײנר דרןנן טפריכםדער םטוק
גיטהוםעםגהײטן > ן זון עםצןיקן
צוײן געבן * צװמרי חצ><יס( פרײבן ^ ן הום די סםצום גנענם ת  #נת חרט דז מין
טײטט דם גןײכניט םון דער זןן דטן ווײןיהוטע דיצן זון הצום>ל 5ין טםי? םםין
צודך סטיט צוײן
זיצוהוט גיהײטן ת><תנ חרט צוונצוײן><וצ ? מטים ז׳צו הום גהײטן
ת><תנ ערח
דצו
געבן
זיצוצוײן
תירן
?
חרט
צויזםײטם
צוײן
טרבן צוונ טרח צויזםײטס
םםינקן דז צויזדט>< קוסןה? םגצןר
גוםיפירןתגיםרצוגן דםערטם>< צין זײן זיצו םטרק
גיװעזן װיצו צןײן טרבן צװנװען ><ן זיצו הום ? יגן גןוזן זןצו הובן זיצו גיםםונקן סמן
פעםזיןײם דז דיצו פירות גיםרציגן הובן ג

ן אונ
גןם טסרצוך גויהוטע געבם נון טםעט דצו גן די דצוזו?ן הײטן ערי>< ק? ם דז
זײן גװעזן סרײמ םםעםדצו צונײןזן?{ ןןיסן צוײן יהודי דער צוק רו* חצויז
צװנ הצוטעםניטגערןגטון דצוהוט>>דן דערזעןבג רןצח בןײבןצויןדיצוםטצוטביזדר
 5הן הגח? גיםםורבן צויז צװנ דזצויז דער םעסנ גאעי־ן דען דער כהן הגױ? העם זצו?ן
תפ 1הםטן דט דצמעצו?קיסרצו? ניס^ו? ם קוי׳ן *וצוײנסנ צװן ג? יק דזצוײנרדעןצונדר)
ױ?ם צווןגםער ױסןברעכגן דרוס( װ? נקדער רן 5ח ^הצו|5צוןי^ דם בהןהגד?1םום

-
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ןןימן 3ידץ 6זן דיןס טענן אע*ן הציגז
גײע די<ו>( | נ! ר 5ו< (
כהןמגדיזעמןגג1ג 1ע?נ1
ו* א?י רגיזכיע מי< ן עת>( ק 1ט 5ון וועןנן דס זיצוקײן>< פי |ןצו 1ן הון צווצ ניט 1ן הצוסן ציוין
איײ ( זון גמטטונ נצוךצויץ טעע םרײבן צווסרי חכצציע דזצזיקןר  3ח הצוט><זזן דרינן כ | ' ינן
ביז דער כהן הגדו? טטערסט דען מען דיט קרןביע סו&ן הורג מערדן  :עהן דן דר כהן
הגדו >1חז מ 8י 1ז טטערבן דצוווערדן :יצו ? יך יצנחק ? יין צווג ןוערדן דעע ח* ח ניקט טון
ומוןעדםון טןצן דיצן סרײהײט מרויזגיט צמנ ווידר היינן3י  5ט * צוןיך נצוך צוײן טעשנצזײן
קן 3ח מיןייטווערט דו ער /וצ ? ווצוונןדצ < ן ? נד דצו דער כהן הגדן? אצמנט דען צוײן כהן
זץגדז? צזין סרושן צוזצ זיצזצט דן ןיך גןט בײצז יסרצו] הצו? ט צופר מײן ח 1ח זזצוכט דן דך ^זט
סןןי&רצו? צמועק ווענט דחק ן*? ער ? ןיסן סזק כהן הגח? צמנ גיןצוי ן די וצ ער•> זק? טצוזצ
וזען טון טד דארג קדזבי< (זק> זןזײן מ׳ן ריצןערי>זק? ט צןיײן וןצזחצובן ןיצודע< ; רן 3ח ניקט
רד &יןוג ?*ן דער ווײ? רע צוין ניט גערן הצוט זסויה גיןןעץ צמנצוי? יוצן ן״ן טזנצז נימ ; יןועץ
מכר מען דיצו קח 3י< ן סון הורג העטן דען ח 3ח ביקזוען טןין דעק וועגצוזג העטן דען
ח* ת *זעית גימעזן סון נקמחוועגן ןןצו העט צזן 3ן דעןקחביגן ניקו גטזן דרן ^ הוט צזןצזן
וצ ? י,טטרושן צוין צור ) יסרט 1צזןין גריכט הוצי טטײן צוונ דרןי^ גיטחבן גיוזעןן ערי>< ק? ט
חטמ ?י  5ר* ־ען • גע גוויתט הוטצןין ; ) :צןר ) יטרצו? מצוז ער הין ? ויפן ןו 1גטוזינד5ן דיט
עךי>< ק? נו 3וךו צוין ניטצןןי^ דע< ןוועגכירןעיץ די קרובי< ן סון שויג* צזברדי םרײחײט
סון ערי >צק? ט הצוט דוקצו גי תו? סן3ן צןײבגן דר צוײנן צווק ביענגט צוונ טוטעס ניט גערן
ווען צוײני צובר*וײן יהודי צוזסן ברענגט צמנ טזט עס גערן דצו הצוט צוין די םרײהײט ניקס
גיהו?  6ןציונ צזןהצוטצןיןווידרצסציתגימעןן ״
צוזוגעביןדיטנײן סבטיסןצןןנצוײןה? ב
סב׳ט דרײמ סטעט דער 3ן3ז דיצו סרײחײטסון ערי * ק? ט טונ דיצו 3מײצו סבטיק צוונצוײן
ה? ס ד׳יצו צז׳בר דענן ירדן גיזומוגט הצובן געבין
צמיךדרײצוסטעטדער *וצוין צויר< ן? נד ־
־י דמםרינגגןצמיןרן חבצייקממרוק
הצןקדיצווויניגיהןדיגן ןזצופ׳? סטעטדער גוגטבן
וצ ? ט דיצן 3עהינט ה? בי גס? ע  5ט דצומהדער הירו? ןע הצוט סי?> ווט וויזיגן יהןדייןגיהט
בײמ טיכן דס גןט גיסעהן חצוט ? צןזן
דסצוײנרדעןצונררןןצו? בסוגג צווסן כרענגן דרוק
הצובןויציןוצוסי? גיהטצו? טיעני:
כצן
ןמ
דסגיט? ע  5ט
טסרצוך גיט ןײ ןצו? ט צזינן קײן קרקעות צוזנ ח? ק צון צזרן
יסרמ 1געק רען ווערדן ןיצן קרקעז־ג הוק ןזצןןוערדן ןיצזצוירי סע? דר
צורוביטןצוונ וזערק קיץ ע  2זרהטצון צוין גןטטביה ה> זקדס
צמנצוןיךקיץתןרה ווערדן
ןיצוניט? ערפן ריי׳ן גצןבצץ צוינן קײן טײ?רצ < ן ? ; רנײצןרטצו1י יהזדיסן> חןטן *ז צזיקגעב־ן

ספר ״חזשע ***>
דו געחיצנו עײ | 6וןצוירי ת  3וצוה צווכ ןןנסט  £יןצןיין ; יסע? סזן תח*תו מוצ ביכןדיק5א5
/וצוסקרבנותווצןרדי גצוב><ן מינן צןןין דס? יצזקענסן ] [זע& דינ& עבע& דהןטן ♦ צובר
אן גצוב צוינן צויןצור^ יסרמ 1צןײן פי <>1קן> צןתרס*יצו דרינן ווצוונן קענסן צווכ צוײןתויווהן
צויוגעביסרציןנו צוינןצוצסצמנ
סנתס | עןצוזקדיצו><קו>< ותדס ןיצןכה>< ןתהי1ןס ♦
צמןהסיןכןיסרלון סןוהןצמנמיגוןי5ר;
פירגיגצזקויצןתצציסצוירס^ כיגר ^ צווקהער ♦
־ .־'*
ןןצןרסט ןײן קרקעןת צ<יסישןו<< נ ״
כב

נין

דיצן ׳הודיק פון גיסןע  5ס רצזןבן צוןכגד צוונ 8ון ה | בן גיס ^ גצס >< נסה ד*
בןיבן צויןצןר  /יסרצןןצן/יס צוירן הייור סיר 5עהןיצור דטןדצו הצוסיןיו

>< סהרבינוסער הײםין  /יצו//עןסין ניס/וידר צוין צדרי היײןר גיהןבי/דצו העטןצןייא
ברירר גיהן|  6ן1ן רןצן זמ ןוערס סיר 3עהן יצןר דען דבן יצור היןסן דצוןנדוסי צ< ןח>< ות
ןנדצמנסרדךצו/יס צןוננצוסנצויס?י  5ס.
צווכדייו צונדרןדבןיצזר סײןיסןי& הצןןדמס
דצורופסיהוסעדיצו
וויצונןןכ/י& רצזן גןרוצו/צוטין
גיס? ע 5ס/ײן ? נד/עןבירסמײן ♦
ןעןביגןיהןדיקצמצססרצזך *? צועןנוןצזירהעס גיה? ען3ן יסורמ? צזןס) 1יצוצוירגן>< סה
רבינו סער הײסן דזמס/וײ? סוןפןיסו־צן? ג< ר/צןןיגסדר/קגי  5סנון> ציססןן< ן/וידר הײ<7
גןצוײערווײבצוונ קיכדצמננע>< ס * יטצדיך דס><>< ןן צוונ בה>< ןת מצןס צןירצוין די>< ןח>< ה
;יג? 1ת העס צןונ סײ? ס עסצוק מײערק ? נד סרײנסןיך צוןיס >< יס צוננדר • צוונ צציס
צןײערי ברידר ה 1ססצוין צןײערכג? נד ] [זםס תורהצןןנ וײגיןניבמס גצור פ? ײטי  * 7צומ
בעכסס דצןיהוצוע צמנ ד גיגן הײס;  #יסגחס צצצצןן צמנ סי? בה>< ןת * ו/יצז ?י נון קצו>< יןצין
ירדן זוצוז דך סײד מיר 1נד צוזנשר? יסרצו ? 1כד דצן ב ^ צוסןדצו דצן  :ע? בין צוײן תיססגחס
יהודיקהעסן צין ירדן צוײןכײצון>< /בח
וויצונון כ | יסרצו? חעריסן מיצו דיד
>< ובח ♦*
גיבויצוס דמ>< ײניסן דצן דצןמעריןסון סוןגןסצובגיסצז?ן צוונ בי ;  ;.רסן גן דיצןעבודה
בןיקצוונביגערסן
זרןת קרבנות צן ברענגן צןדרווען דצונמן בײמדעק ^ סיסרצז?
קרבנותצזוי^ דתק נײצון צחבח גו ברענגןג י  5ס*ו ווער סע דוך צזק גחסי עעירה
צ/נדרססו/צןןקײןקרבנוךגברעכגן*
דען מײ 1גיסס><* בח מסוכד ג/סיןה?וצז דרסיס *ן
דסדצוווצ/ןסןדיד-
דרוק  5ער ןצן><? יסן דך כןיסרצו? צויןדית ססצוטסי? ה  5וןמעגן
מבר יחןסע ספרמך *רי ןוע? ן
יהזדי^ןוצ <><>1ית וײן צווצ איס צוינןצ< זח>< ה 5ו ה?ןט •
נײמא/בחגיבןימס
מיצןסזקןמוצסרעגן ן< מ׳ן//מחקדממײן
סחרעטזיכי יחןדיקגן
המבן ♦ צוד כמשניהןסע די רמסיק צוןיס מים?י  5סנגים? ע  5ספוןיםרמ? מײנן מוצסיקס
<  .מ</קמ><יןרימ רשסיק גו ײוי יהודיגןמ/צ

$ .ן

ס► <*#ר

םפר יחזשע

םי״יחגיןג* מינן ןוצורןנן המטמיר מײןנ״צון ^  :ח
גיבויטביגערט
צו׳ ,זר 5 <-
טגודיקךעןןע  5ט<
ויצוגיעעטגןיטרצוןדצוןיטדי  :יטן
דיטעבודהןרהפון
סעןררצזקצו ^ ין דערדטרך סיןיהודינ(צ1ונן *
ביגערטצוירנון צןיבריטרמןצו״ןנײט
סזרענותגוברענונין *,
טויךועכעוײצוגינגעסגודעמעצן
דערדצוטחרסנברעכט
רצוווצןר ^ טניטצויבר צןיםןצוןײנט כחג? נײצורט גןטווצןר כרו ;? צויבר כ{ יסרטןצו?ו
וצ ; יך ״ ;
ן טיר וצוןטצונררי ; עטר דינן ; וצו קכנ<< דצוך  5טט*צורן צויבר כן ימרצון *  0ע??ן
צויר
רטן וצזגין ױיר העט דרוסן דען נײצון י׳וובח גיבןיצוט ווײןצויר צויבר דענןירדן ״צוזנט
*ןין
־־זוצה{ צוין דצו״וער צוײער ןנדניטװצוהײןיג .צוןטצוומר ןנד דרוסנביגערטצויר צוןין
דן׳ןצחבחקרבנןת * וברענגןצוברדצוך גו ^ וטדצוו* .צוןטצוירצובר ניט טצין דען װײ?
ןיו טטצ<
ובח טטי ט ^ו טי{ ה װצו דר ^ צנן קײן קרבנות צזנדרס בי־ענגן דטן סר גיט*ו טי{ ה
ה{ ט
צזיר רען צוײער ןידטצצצוזוצן גיכטצו צוונט צויבר דעסנ ירדן צןריבר ןןצו ו/ע{ין צ< ׳ר
צןײךצזויך ח | קצוין>זר{< טרצו{ געבן נײצןרט י׳־ציט ניט דט גןטטגצורן קז* ט צויבר כ{יטרצז{
־* דצזטסרצו  -ןדיצויהודיקסון
דיצודריטהןבםבטים[ ווידרדיטרצזםיסנ צוונגוסנחט
כהן הגח{'צןןו ♦ ח  :ווטןוגנדטצ< יר ן
יוןצוןטןסרןינדיגןציןגןט
דעןאוונזרטטרקר
הער
גןטדער מײטעטווצװ{ דט / .יר דיצוע־ירןת דיצוצויר צזונט חוטדןײט ניטביגערן
גוטצןן
צזונצןיריסרצון ןצו{ טצזרךוזיטן דוװיר דיןןצצןבחניטגמיצוטהצובן דרןי^ קרבנות
1 .ו
ברענגן דען ׳צירהצזבן צו־ן נײצורט גיבךצוט *ו צוײנ< ן ןכרזן דעןסי{ ןײכט * עכטן נצוך
־צזונןרסנטוטןצוןן צןײעריקינדר צן צזונןרי קינדר דטןימקײן
רעכטי׳הידיקמערןצוונ
דטויצןױיט ) [וט ניקטגוטצ/ן העטן דערןזײ? ;יך דיצובצוךםזקנ יךדן טײד * וויטן צוזמרי
כײרין
{־ 1נדר דצו סערכטן צציר ז׳ך דט דרדצור־ך>< עכ ,.ן צוצוכין צוײערי קינדר ד  :צוומרי
קינדר
ווערןגצונ{ סון ] [וט צזב סצוזין דרוםנ הצוק>< יר דיןףצזבחגיבויצוטצון צוומרי בײדי
ןנרעניגין דט ער ;וצ{ צזײן וכרון וײן דט צויר צוך חןקהצובין צון צזונזרנ( ] [ ט צוונ צון דעק
>חבח
דער 5ן טי? ה טטיט װיצו נון דיצו פרנשיין סון יטרצו? צזונ פיחט כהן הגדו? צוירי
רידגיהערט הצובין דצו גיפי? עט צזינןןוצוו? צװג זיצוטסרצוכין צויגוכט ; עהין>< יר דטגיט
ימ ; ב״צו ; ײננן פצו? ק צווג ? צוטט ויצוניט ; ינדיגן ♦
צווןקצז>< יןדיצורצוטינן ווידר קען
טיןהצװנ וצוגיטןדיצז
יהודינןענטפרטןוידר כזיטרצו{ דט ביגערטןדצו ניטווײסר
מירדקניטגן

צ< זח>< ח
צויט צוינן 5ןה | טין ♦ צוונ דיצויהןדיםנ היטן דױן נײמין>< ; בח ( כי עד הוצו)
דצווצויוטײטט דצןןצוי ; דצזט עדןת דט>< יר צוויך ח? ק הצובין צון ן [וט צװנצון דענן ו<; בח
 .דער גן טין?* טעיע:

ס* * י >

ספר ׳חץשע

'מי &•ס

כצ װ< א
בק כז י&ורצו? סר מיי״י ^*1כמי<< פן< נ; המטין צ^ ןכ יהוםעןערוצ 1ט ןןמרדצ♦
?יטיהןטעגןצןננדררופין פןימרצן?צןןכ ;* וגיטגןצוען צןןנצןיר העטמן
גיןעהן וויצו 5יט צן־יך וןצו יפ  /גוטפ ןני טצןן הצוט דו ] [וע *< ט ןײני זזער ' 1כק״טעד | כרט פון
מײערטוועגן * יט דיצוטזכצןיסן * ןח׳וה הטט גיחצוןסן
נוןצויךביןמיגונדצוןטצוולעאײנן
נצוךגויסןצוי < ןצונדצויברןניבןיבן דיוךהצןבצויךצויר ןמנד דצןרך ^ ןר | ^ צוײךצןןיוגיט״זט
* ןוערט צןיר נןן גןטט תןרה צמנ גיבצוט ווײסר הןטין?וצו מערט גןט דיצו גןי< ן  / 0צוןימ
צןײערנן ןצונד סר טרײבן דען גןט אערט צןײך טסצןרקי ן דז צוײנר ןוערט ט | '? נט גוינן סר
יצוגן קעיןמען צןירצוײךהיטן ווערט סר צוירקן צוב געטירײצןצוןין^ דס צוירצןירן צובגיט
ניט גדענקט צןדר* ו ססערן בײ צוינן נײערט בןײבט בײצ• צוײערסן ךזט וו וזערט ער צוײך
וזײטר העןפין וויצו רע צוײך צמוווײט גהצוןפין הוט* ווצווצויר
צוײוצובירווערטביהעפטן
3ן דען ז.ןיסן דיצןבײצו צוײך וזצוזנין צןונ דזצוירצוײך *ז דצו אםדךוײטזוצן/צז 1ט צןיר ןוימן דז
גןס עערט די גןינ< כיט צוןיז מײערסן ? צוכד פר טרײבן נײצןרט ?י ןןערדן צוײך גרןס 5רוד5
צזן טצון ביזד צוײךגנן פרטריבןהזבן צוויזצןרן יסרצון* דען ווען צויר ^וצ 1ס גזצונדרן געטרן
דינןזןארנו גןסשיברצוײךברוג ;  :ײן צוונ מרטצוײך גיןצוןיזצורןיסרצןןסר טרײבן ןצוט׳ן;
כג
דעה
נצוךסערוצויזיןט יהזמעמידר כןיסרצוןצויןדיצו סטצוטסכנן צזונער
ססרצוך 5ן צוינןצןןן ♦ צןון מסריצס דער גןס םון יסרצו( צוברהסןצוין
צןײערי צןןיר סצוסר דצוהצוסצוברה ^ סצוטר גיהײ& ןהרח♦ דיןרתרח>< יטןײנ<; גנ $ן
 1נר ד־צו דיניסן סרגײסן עבזדה ורןת דרו ?ןצ* גט גןט גןצוברהין דמ ער ;צוןס צזויזדעסן
זען= יגןןנדצן,ןעק  5יהן ♦ דער נצוך * צוכס צויך דמצוברה <
קינדרניקצןכןצוײןןןדער
היש יגחק צוזנ יגחק ביקצוסןצן־ץ ;זן דער היט יעקב צןונ יעקב ביקצוסנ פין קינדר דיצן
זנןוסןערביטן ; רןמי ערביטצויסן 1כד * גרינן ♦ דצוסיקסצןיך * סח צוונ צוהרןרי סיריטן
ימרצו! צןךס דצןן [ נד><* רי< ן צוונ דיצו גוי < י צוגיטן יסרצו/נצוך ♦ צןביר גיס זוצוכיט דס ;יצן
צויעיסן דערטרונקין
צוירגינגטטרוקין דערדצורך ♦ דערנצןךקצו ^ יןיסרצוןצויןדצוו
?כדול -צןרי דצו דינגט דער צ<? ךבנ ? ק בן 1סור דען בןענן די .ער ; צןן דו פצוןק יסרצון צן; 5ין
צוכר גןס>צ  5יטדוזײן סן? כיןצוײט? ברסדנוזצןרן ♦ צוונצוירנצוזצטדצןו ? נד סוןצןזווריצוייץ
וו צווצזיבר רעק יררן
ןיגטדערנצןךןײטצויר הריברצויברדענן ירדן קו״ןדצוהיןטן סין
צ< ןכי < צצןחיזןת * יטצוײךצובירגוסבי* ווינגט זיצס דצןסיגיפצוך ניט דצןרךצוײהר קרצוסט
צןןדרדצןרךצזײהרי
סווערטרנײצורטעוגיפצוך 5ן צוינןצו | מ ןוערין ס 1יגן צוונביין ןק ן
צאנ העטן ; ׳צןסר יצוגט צןון1ײ  5ס 1יךמיו עס צדך ג י־גנגן < צוןנורי ח  <>5יסןטרײבין רפ

בצוצומ

י *ו*

יס

ספייחזשע

סצוװמ םןיגן<5וצבינן וײנןקו * ן< 5וצדןודןדימגףס(  3רבןענט 5מנג? איצ| 5ויץ ^ כח5ןא
דערחרדגםפורבןוײק י צווווײטצןירנון קויץצויןריושנןנד מוצמיר
ןײנגענןרםוי
צוונגןעטעטצוײדגרוםי
ד .וטעק< ן גקיר צמנ ווײןגערטן די מייניט גיס 1נגט הוט
ווצ״נררצוונ * ״כן י דרוס( וומ מיוט ייןך דו צויר דינט $ו צדהרק ] [וט >< יט,גנגו<< הערגן
מזנ םר ( ווט די ע׳צו די צזײהרי עןטרן דרצוןגיגזןיבטהובן • צוונ די עזוצ דיצויר טי | ןנד
*גרינןהוטגיהט ♦ וועןטצוי ר צובר ני ט ) עט די קוצו>עע  5ט צויר דיכןזגו ײ ע׳צוד׳צוײהרי
עןטרן דרצון גיגןןיט ה? בן טדר צן די ע׳צו דצו די גויק[ סץ דױנן 1נד דרצון גןןיבןצוברצויך
אונ * ײן הןױ גוינד די ווע |ן נײערט } [וט צ<ןײן דינן ״ דצו ענטוורט כן י& ר& ן ווירר גן
נײערטצצירןועןןצוןיךצוןגןטגןןיבןדען
יוזןטע חשוט 1ונן דס * ירון [ טןגודיע׳צןדינן
ער הוטצוונוגרוטי גײכן צןונווציונדרגטון צוונהוטצוונודױט? נד צוויךגעבן■* דצו וציגט
יהוטע ןזידר כזיטרצו[ ויכט צויר בגערט נון דטן רעצטן ) עס5ן דינן וצו ועכט צובד צוונור
יג ט רד צויוצוײן ) [זט חוט סי 1צורזײצו הײןקײט צסנערןוין הוק דו צו׳ר צוײך צוןיך װןט ה[ןט
סר הײ 1גי 1ײט צוונ חען צןירט ניט טוט וצו צוױויך גןט נוקצ ( צזן צןײךגצןרבןד ׳דצוטסדוךדו
פן{ קגויהןטע * יר ב ; ערן קײן צונדיןגןט צןדינןדטןנײצןרט ] עטצוןײנט ♦רצןטסרןך
יהןטע $ו כן יטרצין נון מיר ו? ןט עדוח וײןצויברצוײך ןןײן צויר וצוגט צוירבגערטקײן ע׳ט
 1ו די ן ♦ דרוסנטוט נוצו צוןי ע׳צו סוןדיצו גוי< ן סוןצדךצווועק צוונדינט נײטרט
צווןטריביהזטעד׳ושצצןין^ צווננצו<< צוײןגרן׳יןטטײןצ״נריכטטצוין צזוי^
) [ וטצוןײנט ♦
כײצו דט [ ןטט צצטכן צזונ ער טפרוך 5וןםצץ? ק דיורטטײן ןן[ ערןת וײן דט מיר כגערט
טטײןצוונטטעןטמיןןוכױן *  5ודך>י 5יגדר
גיטצוןײנט נײערטגזדינן דצונצזמערצוײן
טעקו־ין דג־ן הינט) נצוך /ױ<< הדין דצו ןוערדן קןצזן דו חזןןצוונ טטײן וזצזן דער ױענט די
עבירה טוט צוונ ןזעררן עדןת וצזגן סרגןט ווצוט דעדװענט סרצויץעבירה גטוןהוט
ןויצײהוטעטןדױט גטון
מפיןו צוין וײן הײ* [ יכה חדריק דרןק טטע 1טער צוײן טטיץ ♦
יהוטעדערטטןרבמיצזער הונדרט צוונ
הזט רש{ ישערכ 1יטרצון ווידר הײשנגין ״ צוונ
כעיגגעט>
געהן ישר־צ |  1וושר צוונ *ן טעט צוין <5קבןרח צווין דע) גבעיגןצ &רישן צון
מו ; ורי חכ ^ ישנ טרײבן דר בערג היש דרןנן געט דען געטצויו טײטט טטורצ־ן דטן דער
ברג*וש{ טטטורצזן שונ סצו 1צוויןיטרצוןדעןווען צץצזײןה! * ידח 5נס גוקבןרה טוטצזונ
ןװ ^ ריי  -ט קײן 5ער ניט סון וײנטוועגן דצן טיוער ווערט דט *[שין װ 1ט{ עבנדג צחנטר
די ערד { יגן רטן *ן װ? ויך * גערוײןדו צוײן תן> זיד1זכהנ סץצוונוקװזט * נון היצו צוןין
רצויהןטע טטןרב דמי׳כטןיטרמ{ קיץ דעכטן הטפד ניטדט) וי הזטן גוטוןװיטדי
מרבײט
ד

׳-
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טדערבערג 15יגר) ןימ ס5ו 1ין מןנ א 0צו?י  3יימ
( 5רבייט5זין 5ןיר׳ פע/דיר דרו< ןוומ?
הגדיקדיצדסרמן
ןעבנייגןןײבמונערדיצוערדןצוטיןקואן *  5זזנדיצובייןסוןיוי ^
איט ויך גינוק הצוטין צוןיס  #גריקךי טעט><ן צן קבורהצוין די ססצוטסצגן * דצו סרעגן
דערפטוקווימיסרצן? העטן דיצו בײן סון* וט [ ^ ינו
מויורי חכי/יק צןיץ קטיצוהיצןוצוגט
יםוױגינוציןדצומױדער
דךגינוצצןצזוכצןיןדעםן חז< 4טטטיטדט * ט־רבינוהצוטוי *
חירן) ןועןצוײנר מײן * צןה היבט צןן צן טצון צוןנ טוט ו׳צו ניט צורפ גוןכצויץ -ױנדרר קוציס
מונ טזט דיצו* ע= 1יג צצגוה צוןיט מד ןוערט דציגינעצט דעק נצוך דערזיצו צוןח טוט דררןק
>< פתרבינו הצוט ויצו ווצוו/צמיכו ^ צריק ^ יטויךגינו ^ן ןו״}רע  :יצו צובירניטצןיןצור?
ימרצו? גבריוצט הצוט וויצויוטן ה 3ךיק גןוצוה גיטצוןהצוט נײצןרט נצוך וײמ  /טוט ברצוכטן
:יצויטרצו | זציט  :יך צויןצור? יטרצןן דרןק מערט עט היצויטרצו? נצוך גינענט * צוך םר״בן
דעןדערווײן דימ׳
צאיזרי חכוציעדטצצףיצוהצוט צןיןדיצ* טטצוטט  5ק3ו קבןרהגיטצון
ברידרסון יוט^ הצדיקצוין גיגנבתהצובןצוןיפ דיצוטטטטםכק צןןיפצזר? יטרצו! צוזנ
הצובן צוין קען>צ 3רי<< רס קףפט צןין חז* ה !צזר? דרוק הצובן  :יצו צוין נצוך  :ײגק טוט ווידר
קען פכשן גימטע! ט צווכ טין צור? יטרט! 3ן קבורהגיברצו 5ט ♦ צוונ דערוצ{ ע :ר הכמן דר־
םטורב צאנ *ן טעט צוין3ו קבורה צוין גבעת פנחט ייצוזײנק  :ון 3ןפטצונד דיציי ? גגעבן
דצוסרעגןצווסרי ח>5ציסןצזיין קםיצו אצווצויודעןסגחס
ווצןרצווין? דען גיבערגצוסריק י
די :י קרקע הער קוץ דו עטדוקצו פנחטעס ! ד גיוועון צויו צוונ ניט צן זײנק סציטר מןעור־*
טדךקצץעפניטןײן,
 4צוונצוויךדיצוכהניק דיצוהצובןיוצו קײן צוײגינן סע{ ררגיהטטוצ
ױבןאיחר
דס ערםג; קןיסט הצוט דען דער דין צ*י  :יוצו צוײן גיקויפט סע{ ד דפ גיט
גווײנקצו ! טן הערן דעןוצ !י סעןיר דימ> ין גיקןיסט הצוט ווען דעם פונפציקטט יצור מיו^
זק ^ין דצז הצוט>>ן טע אידר געבן דצוווער נון דרןצ | ע? ר גי? עגין מין צוײן סרעצצדי קרקמ-
וײנסנווײבגוטײנמנחנימי
דיוססעןדהצוט ערביקו>< ןסון
.דחקגעביןויצןײײןתירןן
צוזסײן ווײבצויו גיםט״רבין דצוהצוט רע סע גײרסת׳* היצו סון ! ערנע ^ מיצוײמי ןײןו
ווײב ירסת * נון דצןו סמ? קיסרמ? דעט 1גיט צאנ ממרן סרןק :וצו ?צונגןצ ? ם .יהויממוצ'
דצוט ועןביג דור? עבטאע? 5י דיצודצוגיועהןהצזטין דיצוגחסי ניטיקדיצו § עגוו״ינ^
5יצ 1ק גיטצןן וזצוטצוברדצוט דןר נצוך צויק דימווצווםטן < יקט>< ין דערסוןו׳סצצײזניטןעי*
מ> * ט צןרןיטרצו? צןיר ?ןײ ד .ימעו ? ביגן םער געטיטןצון )יוט צמנ דיניטןע5מו * ימת ג ^
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מןיהו& נגטוטווצורדצןןוצןרן נוךגויגןצוין צןרןיםרמ?
מיברגיכזיבןמץ
מיקןיכסן ת 1ק ״ דצו
מצן? םן יטרמ? גערן דיצן#ננ ? ביגן גןיק סר טרײבן*! ןיו
צוירגן ? דנ דצו? יטףי סרעגן גןטוועראן
דערערסטוײןדער דיגוינןצמ♦* וײן ?  :ד פר
טרי״ק ןז? דצוטסרצוך
גוטי׳טגיטןעצטיהודצןזןן
גןנןערטטןיציטדי גוינן>< ןח>< הה? טן
רי מין* ײנק | נד מצןוניטן* דצו*
צוגיטן דיצן יהודיסן פזן גיט? עצט יהןדצו גי דטן יהודיסנ פון
גיםןעצטט־צעזןמצ ♦ העןסט>< יר
״ןחיצת הןטין דזצ* ׳ך דיאגויקצוןיז><ײן ןיד פר טר״ב
ועןןצציר מײן צוךהעןסן דוצייר
די גויסן צוויזצוײהר ? נד סר טרײכט צוזן גוגןזיצוצ< וין? דז
גבערגצוונהיןטן
*! תאה<<יצ 1דימגויגןצמ 3ןיצוי £יןיגןמין דעסןצצקוסגבזק
געהןטויזנפ
גויסןצאנ וי ביקמיצן דען טר פו}><
קוסן מקצוונ*י היןטן ט׳ק צןב דיצן דןיצצן פון דיצו הענט
צמנסיט״ דצו* צוגטדערטרסון>
< קוסן בוקויבנניג>< ןצי< ןדי הצובן>< ׳ר>< וזןצוןין׳ןעדן
דיןו עטין צוונטר צצייגסו
טיטדעןצויך הצוב צוי נן צוב גיהצוקט די דןי><ן סון צוי רי הענט צוונ
פישווימצויךנון * ו צוינן
גיטזןהצוב צןןוחצןט>< יר ] [ וטצזוין ווידר ביגמ1כ* צווסקברןכט
דען טר בוק קען ירןטןיק צוונ ער
טטצןרבדת * דצןםרײבן צוזנןריחכי< יסוהיצוןיכט>< ן
*יצ< עוגיוו | טיגי >< ן
5י (0תצוטגיהטצזין צןרןיטרצו? דען דיןר טרסוןבןק
דערתיןפר
יןײן><? ך גינענטגיוועןן
נײצורטסר מײן טרדען ער צןױצוןיך ניט גיגיןטצו/נטר דיצוצוײן
*אנ דרײשיק><? כי< ן סון טר ) יטורמ
? דצוך הוט ער ויפנגיג>< ןציסן כוסה ג״ןועןן >< כן סכן
דיתצוײן צווצ דרײטיק>< 1כיק די
צןיןצןרןיטרצון דין גיוועןן וו׳צוטטמרק צוונגרו&י>< רינח
ויצוגיתטהמבן * דערנצ< ךחי 1טן
דצןןסצוןקיחודצן >< ןחי< הןוידרדית םטמטירוטן׳סן
מנ ט? וגן?| 5וס טוט ווצוז דיינן ווצןר
צןןנ סר ברענטן די טטצוט י מנ 5דצווגפ? ע  5ט יהודצו
סד טריבן סי? גויגן צוויזצןירסן?
נדצ/זנ גןט ווצור צוןיך בײצו צוי נן מןי^ ד<ו זי דמו גנ? גבעיג
צוײן כצויקצובר זיצ*
קצונטןדיצוגויק צויןגרונטניט ביגוויבגן דען זיצו הצוטץגיהרניסטן
רײטר •
צוונדערנװךגוגדמו גיטןעכטיהודצו>< יטדען
׳הודיסןסזןגיפןעכט& ״עון
דם זיצו חו? טן צויסן וײן 1כד צוײןענ >
<ן ״ צובר דצוו גיט? ע  5ט בני><ן ביגערטן ניט *ן םער
טרײבן דימגויק £ון סמ? ק י 5ו*:י
דיצןצו ירוסןיס; וזצווניטן נײצ/רט זיצז ב/יבן וזצזזנן בײמ
דעןגויסן ♦ נון די יהזדיסן םין גיט
? עכט יוי ^ דיצן ? יען זעהן דיצןטטצוט ביד/וצ ? דט ןימ
מש? טן וימצויץ נע>< ן צוזנ די
טטצוטביח מ 1הצזט סר צײטן גיה״סן ?? ו * דצו פרײבן צמיורי
ת  <>5יו< רו ין דרוסנ ?זו גהײםן הוט
לען><ן תצזט>< זץ גין דצןרף צזײן פפצזרט די צזיז יג>< צס
גיאעוןרונדמיצו צוײן הצןזי? נום
דק |ןז צןױטײטטצוײן תצװי־ןנושמונצזןװ דע ^ ועןביגן
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גנגןצויןרימ סטאםאממײןגרו& ר
טמרן מי* \* גנגןמין מײן מיןמונ מוי  /ד׳מחי ! מיי
חןוק מיו דצה מקוק גיו,עןן דמ קמנטן די יהודיק ניט מין דימ סטמט קס ן דמ ביקמ><ן ןימ ^
מײן גוי מונ סרמגטן מין וזמו מן קענט די סטמט מײן כעמן? גמ מומ וןמ ו; ע!ן מיר נומ 1דײן
דערגוימוצווױעזגומינןדמקמין דממין דימ טטמטמוצ
םרײנטגיטטטון י־ מױ גינג
ט! יגן מ!ט דר נידר נון דימיהןדיקפון גיט! ע  5ט * נטה די סר טריבןניט דימגןיסןמןיט
מירק ! נד נײמרט וימנ.מ*ן מט סון מינן מוצ !יטן די גויק מין ! נד ממונן מויך רימיהזדיהן
סון גיט{ עכט מפריין ! יטן דימ גויץוומונין מין מיר טטמטגור מויךדימ יחודיקפק
יןדימפרטריבןניטדימגויקמויןמירשנ ! כדמוצןי ! ׳טןוימ ממזנןמיןדימ
גיטןע  5טןכו!
טטמט קטרון מוצ גו נה!!מ! נײמרט וי נממין מט סון די גויק מןיך די יהודי < סוןגיט! ע  5ט
מסרדי ! יעןדי גויקמין מירק ! נד וומונןמיןסין ^ןק ^ ות מוצנמײןגײמרטמטסוןמינן
מרך די יהודיסנ סון גיט | ע  5ט נ©ת!י דימ !יען גויהנמין מירק ! נד וומונן מין דעק מקוק
 2ית טמםמוצ צן בית עית נײמרט וי נמ><ן מט סון מינן מןיךדי גויקסון פמ! ק מײורי דימ
בידרינגןגןדעןיהודיקסוןגיט! ט  5טדןדטויניטררסטן הינמב מיןדעןגרונטקומין
מוצ? ימ הובן ןוידרקצ * 1ממונן מיק ! נד נײמרט די יהודינן פון גיט? ע  5ט יוט \ וומר מסרק
מ׳בר ?י מוצויממווטן מיק>< טגעבן מונ*י ! יטן וימויגן ג
ב נין גיט ! יט סי! גויק מין מר) יטרמ? ב! ײבן נמך יהזטע טוטדו יטרא! וי ניטכןסה
וומרן דמ? טעטגיט דרוסןער וומ! ט יטרמ! צײט־מינן סר קכןמוב וי וומ? טןבײ
| | ט ב? ײנן מדר ניט דעןהעסןד ך יטרמ! ניט ני דעןגוי< ןגיה{טן נײמרט חעטןוי מומ מר?
יטרמ? סרימגטקהעטמינן מויך ^ טדרצו גיהמ! כןמבריטרמ! מ  5טיטןניטמובגןי< ן
מין ? נד וומוניטן מדר ניט גײמרטוי !יטן די גוינןןיצן מוצ נממן מט סץ מינן♦ דרוק טיקט
]| 3ט מײן><? מך צן יטרמ{ מין די טטט בוכיק מונןרי ח5מי< ן ןמגן עןןוער מײן נבימ גיןזעק •
דר טפרוך מק* ך* ט? וט מײךןמגןמקי מיך הוב מײך סי? גײ  £אמונדרבוויןן מוצמיך המב
מײך דיןט? כד מײן געבןמוצ מיך ןמגט צו מײך דן מיר מײן סמ? ק ןײן ןן? ט נײמרט מיר מ! ט
דיגוישנמןיןמײערןן!  :ד פר טרײבןמוצמירי צןם ^ וט צווצ מוספרטטי? דיןו! טמירמןגן
טןמברדמןמןוהעטמירניטגיטמן ♦ דרוקווי?
טןמגןמוצמירןמ? טמײךניטגומ׳נןה!
מיך נון אידר ניטעה ? סן די גויקנו סר סרײבן נײמרטוימו ?ן ק היבן מוצ וו?ן מײךגרוטי
*רות מן טון * מזן ווײנטן מוצ טרימן די יהודיק גמר ןער דרוק ווערט די טטמט בו 5יק
גנענט דז מיז טײטט מײנן י דען דמז םמ? ק יטרמ? וומי מ? נג פרוק מ?ז דזעז ? ביג דור ךי.
דמ גיזעהן המבן זיסט גחסי כמי<< די ער 1ו ׳סימ? גיטמן הוט מבר דמז דור דעו־ נמך
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דיצןרצוניטג/עהןחזבנ ][ ןסס ג <ן צווג/וצוונדר די ; ע | כיגן יהןדימ סי־ןיטן דעןגזנו
יטרמן
מג ;י דינטן יען טבגןם ד׳מ דצן הייטן נעןיין * מזנ1ו דעסן מב גיטי־יצן
דצן
הײטךעטחחת צוונ/י היןטןויך1ן דעס( גויסן דיטיכײטינן סמוניטן צזונ גזויכטן
צון צזירי
ע׳ט י♦ וװ־וגן ווצןר גןט ביוגו צויבר -ןײן פטןק ימרצין דמ דיצן ? עןביגן
גויגןגןיהודיין גחטן גרות צון טעטן*ןצ  -ר גןט הזטצןן? רחײנות מיבר ן״ן 6צן/קי&רמ?
מונ ןיטצויצצרקוצקצדץ  5חץיהודי דער דײהודיק פרנש ווצןר
דרןעןבגמטחפט
יו צוונווצןרצוײן ( דײן ) דצו כןיבן יו בײמ גיט ;
וצ  /גנ צו/מ
דערןע/בגסרנט/עבט'
ווײ  /ו•
צון  /וידר פחסן ווצןרן דצו הי? 1מויו גיט ןןידר * ו/ײנסנ פצו/ק יטרצו  /סרדי
טונמייג
ווען נון דער? עןפגסחצ< ר יהןדי ו/ידר מטןרב דצוהובן ;י ו/ידר צון עביחת
טון
טזנדינטןווידרגודי ע׳צו דצוצויברענטןורטד גזטמידרצזיןדי גויסנהענט
וועןדי
גויקנ צויט ימרטן  #ידר גוגרטבצצצטןדצןמריצון די יהודיסנ ווידר גוגןטדצי
הוטגןטחידררחצונות צויברד צןןנןעגטווידרצןיברןײצוײן פח> ן יחודי ג <<#פרנט
ז* ר /י
רעצטט צוונ טטרוסט דער ; ע/כג ח/ן [ ׳מרצן  /ןוידר צןןת ד׳ גויק הענט *
דעןמיי  /די יה? די< ן הזכן די גויק ןןןןזזטזנןצויןצןר/יטרטן צוןנןיטן די גויק דינן גן
צוירן ע
ז ט דצןהזטןדײהוריסנ^ ןןיךןושטדערגזצוונד דינטן גיט ניזצר צןןנווצוךן דך
צומרו
 1ודעןגוי< זדרוסנ1ז5ןר5ויז< רן [וט בחגו צויברכןיטרטן צןזנצויברעיטוורט זימ
צ/ין 1י
הנטסינן>< ןךסוסנ סטןקצזר ^ דער היטכזטן רטעתיסנ דצן>< חטן /י :ײן קנעכט גן
מי<ן
צוצטיצןר ♦ צזזז טריט דמממ/ק ימרצין ווידר גי גןט דצוטטעןט גיטצזר { טײן פרזזזן
יהורי
דערהיט עתניצו( כן קנ? דער /י רעכטן צןונ טטחסן/ן /ןןיצן ימרט  /יזן זוידר סרזסנ
ווצןרן
דצו כגןזינגטן /י דען>י? ך סון צורגן דמן״ןיפציןק><ן? גטן צוונטר די יהזדיג^ צוונטר
טעניג? ײן חתזטן נון ימרצו? ווידרצצנוחח סילגגיצור נ
ג זויא
נון דער ערניצון בןקנ♦ .גטטורבןווצןרהו :ן ימרצן? ןןידר צ־ן־גן טון בײ.צוונ
סר? יטן גיט דחק י< כט ג| ט דזמיבר*י קסנ דר ציןך םזןעײןן דרהיש עג?זן
דירט1
וג' דןסצוןקיטרצו 1זערצוונ דדסצזןק יטרצו? * וייטן צוונטרצוין? ײן צוצגזעהןיצ/ר יוויצו
צון ח
^ןק׳טירצןן ןוידר גי גיט טריצון דצן טטע? ט גןס ג> צזי נן וזידר צוײן יהודיצווי^ דער
צוינןיהע/סןמןט&ר׳די טונצןישנידר היטצ׳ 1הודםזן ; טןע  5ט פניצין ךרווצורגןינקטיגיט ;•ין
הנט
דצןטיקסן דז 2וצ? קיטרצן? צןײן צי־כוד צןןצ צויין טענקו 3 ; :ן<ןצ< ןך דןרךרי? קצ| הוד
מד ?
ישזזי ^ רערוצ ^ ןד צצכיןצןײן 'ק ( ײן טחערט ד  /עריעו צוזנטר?יין קןײדר טרצ/גן קענט
י•
•
*
%
דחמעאערטחוצךגווײמטנײרן׳צוונ׳גי י ^ו ^ ^ צוןך עג/זן חיצןערצוןןג ^ ײ/ךקצן^ דצ1
>
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זצזגט ער  5ןנן ><! ךמױהמב  #יטדעסןאןך מײןטןד 5ןרירין דצז !יש דער ^ך מ | ן״צי
דמטסרמךמהוד גוק>ו [ ךמין מב> ויטצןײךעסם  5ן רידן © וןגןטע
*וכב*5גןוצ  :ד? גין ♦
ןצן 5ן * דצו ציטונד דר><! ךצוןין פון וײנק קיצג! יכןסטז? * ווימ דער><!ך נון צוןין טטונר
דצו ! גגט דער צוהוד ןײן טןוערט דט ער צמנטר וײני ק! ײדר הוט מוב לוטעכט דע< ן>< ! ך
צוין וײן בןיך דצוווטר דעי><! ךגצור טײן סעטר><ן דודצןו סעט סון וײנע בוין צזיבר דיצו
טטי ! סון טווערטגינג צוונ 5וג דטט טווערט ניט צוןיט דעסןכןיך ביו רער>< יטטצוןיך
גינגצןהודצוויןדערטטובצונויןצוןנ ט! וט די טיר נוךצןין5ן * דצו
ציח ^ גינג ♦ דרנצוך
ווצורטיטן ןײני יןעגינןצוײן ק! ײני ןוײן דען ןיצו >< ײניטןסי? ? ײכט טזט דער ><? ןןײן 5ןרך
ווצזרטיטןדצוגינגדיצוטירנצזךניטצןןיןדט
דרןג( צויןדיצוטיר  5ן * וויצזןיצונוןצוײןווײ?
ווײ? ןיךדיצז
<? ךטזט ? יגן י־
נצו>< ןזיטדעןס? יט? צוונס? ישטןצזוין דצזסונדן ןיצוצוירן>
גיבערגסוןגיט? עצט
ױע 3ינ7צוזו זןי ^ יטן דצו ווצור דער צוהוד טון צוכט?צזמ*ןצוןי ^ דצןס
צוסריסן צוונ ?יבו דיצו טרצ <>1יטן ב? צןןין צוונ זצוגט 5ןסן סצן? ק יטרצו? ? ויסט>< ירוצ ? נצוךדען
צויןצוונזרהנטגעבןדען צזיר><? ךצויזטוטצזןן
גיט הצוטצוונסדיצו גויסן פוןסצוזק>< וצוב
נצןצזן צןײן דמ פצז? ק יטרט? צוןוצ ?י צןיבר סןר,םזן ירדן דט דצןס סצו? ק>< וצוב ניט טניבר
קצונטןצונט? ויסןצןןנ דיטיהידי<< טזוג׳ןטוטםוןסצו? ק>< ןטב  5עהןטויןנט><צוןצוײט? בע?י
><? ח>< ןת צוונטצוסירן><צונןצ(זו>< וזטין דצןמ סצן? ק״וצוב זײן צזונטרגידרןקט צוונטרדיצן
יהודינן דטהוטין נוןיטרט? וו׳דר ס?ו<ןצז * 5יג יצןר ♦ דצזטרײבןצוונזריבח >< יסןדמצוהוד
זצוגט 5ןק>י? ךער העט גיטטזצזכן>< יט צזיק 3ורידן דצו טטונד דער><? ךצווין דמטעט
ער גוט{ כבודדרןנ( ווצןר ער צוויךזוכהדס סון ז״ני קינדר ןײןקו><ן גויסןדיצוזיךהצזבן
>< גײר גיוזעזן צוונ זײן דער נצוך גיזעטןצווי^ דעקן קינג? ׳כן טטו? סון יטרט? 5ן זײןצוײן><? ך
צויבריסרצז? דטן ט?>\ הה>*{ ך צ 1ונ דודה>י?ך דיצוקצו>< ןתער סזן חתה>< וצזביהריצו
זע? ביגי מיזגיוועזן דמ?כבכיק?ן סון דיזניגעג? ון ^? ך>< ומ= י־ וויטנון דיזרצזהודגיטטורפן
ווצזר דצזזוצוי צזײןריכטר צויבר יסרצו? צוײן יהודי דער היט ט>< גר בןעגת דערהצ ?/ן 5ן
יטרצז? סער דצזססצו? ק ס? סד .־נןדען ער ס? וג טזט זעקט הונד׳רטגויקן >< יטצוײנסן
טטעקן דט><ן די צןןקשיןדר>< יט ט?צוגט גוגווינן זיצו:
ציטגיטדסטיבר
הובן דטטסצן? קיטרצז? ווידר ^ ןעב׳חתגוטצוןדרןסנ ^
דא
ד
זיט קצונן דער ><? ךסוסן 5וצ ? ק׳כ  :ען דער היט יציןאונ זײן רצוט הימ
הוצדירטגיהרניטטן רײטרדיצוטעטן (5יטרצו?
דצוהצוטדיזרטישרצו נײן
נזישרצז ♦
דמווצור5ו דערען ? ביג* ײט
גיוסהיןקדצן>ןןזטן יטת<? צמנטר צויסןזײן * וונ* יג ימר *
?ייו

׳1

ן .ל.
3; 1

?>* 1
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קײן צוחימ ממר די קןנט עיצןןת* מגן 1ן די זע? בג פרןי קצו ^ ן כ 1יערמ} * טסט סר מיר 1ן
ןן/פן * די/י סחימד* ינוד  5ורהדי סחיצוסון ןפידןת דצופרײבן צממרי חכ 1ייקמיר>ימן
עקהצויןגיוועץ דצןוצוגטןי 3ןצןירנן
סידותגהײמןדעןערצויזצו״ןגחסר
הןעדרוק ?
טןדוצוקונטטקײןתןרהניטןער :ן דחהגטןיך >עךצן 1יגײט גוכןגןקדי * נורה די ג<
><
סיןה טטיטח> יןסי ג? ט ןיכטדרןי ^ צונגינד מוו טרמגדוצןוי דצןהין ט1י גײט ?וצן
מיודערדצןןיכט גיבט צוין דט
אערטטו ון  5ה וײן גועןןיזןהבמ דען צויץ גחטי ^ וח
צמדרמיגןנדמןיךןוערדצוןיצטגיבט צןיןדי סין צוודר * ו ןערנן דער
כיתהייקדט♦
בײט * נון דיוי דמרה די ב? יב מ? ט צויןמירקהויו ד * זג נייגנטהין צוןנוועןיטרמ?
צויטצןננדרגהט ןוצןןײנןוי גומירגגוגן צוונויהיןטצו? ס מספטצוונטר
הובן מײןגנק
די טײט? בןיסן צוונטרדע( ןפרײצ? ןהיצי? ניט צןיןצוירקהויו סוןוועגןד& ײןד ניט ןן?
יטצוײננןמזנהדעןצןײןסרןיצואןדךהיטןפרחטד ןועןעט& ןןטקר
חוטד ?ײן ? יווער *
מױ ♦ צמנורי ח ^ ינןםרײבןוויצווומון ד& דיןי דבורה צזיןצןײן רביצוה גוועןן צוונגמר
וויצודערווײבד טדר צןיןדצוהוטוי צוײן
מײןסרוצצי סרןיצז דוך װײן ןי צןין םטו?? גוזעןן
דידצונבימות
העטןי 5ן נצויצן גיהט דען>>ן הוט צוזנטר די ווײגרגסונדן גאײצןווײבר
העטןיכןנצו״ןגנענט דסוײנןגוועןן
גוצוגט הובן צוונ צויברצוירי טטו 1ןקײטדצן וײנן ןי
ד  2ורה צוונ חוןדה דען די ד״ורהטיקט נוך דען ברקוויצותינטןנזךטטין ווערטרצווזצןר
ברקצוײןגרןטרתןיצידחכיסנגוועץ יז העטווצוו? קענןגוצוימ קןצין וומטהוט ןידרפין
בוךצוישןגוטיקן דחגן הןטד צוײןהעט? יכן נצוק דמן ד  3ןרה צןױ טײטט צוײןבין♦ מונ
וויצודצוטטיטצוץציןכינן ׳ב
דיהוטגהײטןחוןדהנביצזה
נוךצוײןסחיצו צויןגוועןן
קצוסיט? כ; ב חןטיקט דער1צ? ך יצוטי־ןײני יוע 1יכן צן צויר צוונ 1יט ןי סרעגן פון עטןיכי
גביצוות דצו ןצוגטוי ן״י רר דן *? ך יןעגיסן צןןךוצוגט ןןידי דעןײציןדזצזײך גטיקט הזט וצו׳
ךדערצוײדגטיקטהוט* נײצןרטןיצונענט
קענןזמגןןצוגטמידר דען *?
* זי העטווצון?
דען1צ? ךוצ ? ט ןןער ער זונטט צוײןצצצין דרוין סק צוירגיצוות וועגן הוטזי צוןיךצוײן העש? יצן
נצןקדקחן? רהצןױטײטט צײןו 1יז?ןכ •* נוןהיצודי דבורהטיקט נוךמײןיהודי דער
היש ברק בן צןבינועין * צזבר עט? יכי חצצוינן די ווע?ן זצוגן דזדיזר ברק ןוער די דצורח
ציצזן גוועון צווצ ןזײ? וי נצ׳צוית גוצוגט הוט דצוהוט זי זיך צובג& ײדןסון צוירנן צוצון בײמ מינן
*ו 1יגן צוונ ווצןרגנ? סוןמינן* דעןזיצוהי{ ט ויךהײ? ג ♦ דרןגן סיקטוי צןצונדר כוךמייןצמצ
הנטדטסצןןקסוןשיטרצו
זי סשרצוך * ו צןינן גןט הזט גזצוגטדט ערווי 1געכן צוין דײיר
טין דיצן בטך קיטון * דרו ? גיצו הין צוןנ סר ומין

וג

צוננדר * עהן טויזנט יהודיגן

מןיט

ספר שזוןטים סי * *•
ץו ^ ה * דצ/
מןיט עד < גיט? ע  5ט נסת? י מונ ן־ז? ן די ^ו?[ * יט דיר 5יהן1ו דער ?#
וצוגט ברק 5ן די ד  5ורה  /וען דו >עיט צוונט גי  5טט ןן ו/עזן ״יר מןיך 5יהן מןי{
דט >< יר דײן < כות גיניטן ״ דצו ענטמרט די ד  2ורה צויך מין וומי? * יט דיר גין
מבר עט ןןערט דיר קײן כ  3ןד דין דען טיטרצו ו/ערט פ?ין ^ צורך צוײנר םרןייון
ברק 5עהן טויונט יהודיסן צווי  /דעסן גיטןעצט
צ/וו סר ויצ 1ט דער
הנט ♦־
צסת1י צ/ונ י=ו?ן צוונ די דבורדן 5וג ציויד >< יט צ/ינן ״ נון עט  /זצור גוצוגסוזצ/רדן
צייט צןמן *? חיצה5ו ה? טן צזונד ןןערן
הוט5ו אננדר
 5ן טיטרצו /ויצו כרק
טישרצו צ/ןיך וײן סצו 1ק גי צוננדר דיצן
פון בעמ ת ? ןר טון גיגוגן ״ צו/ו סר
ןוצןרן נײן הונדרט גיהרניטטי רײטר * צןונ גציר סי? סע/קר צזונ טיטרצו  /ע? ברט
צןיו צוײן גרוסיר גיבןר גיוועץ צוונ צוי  /ניט ע? טר גיןוע/ן וצ ? ט דרײטיג יצןר דצו
הוט ער סון דען גנ5ןי עו? מ ביגווצוונגין ״ זצ*ו קטסן דיןר טיטרצו >< יט  /ײנייג סצו? ק
דמ  /צוגט די דבורה* ו ברק הײנט ימ  /דער טצוג דס גיט
צון די בטך קי&ןן ״
טיטרט צ*ו/ 5ײן סצו? ק דיר טין דײן הנט געבן ו/ערט צמ ג יג ברק>< יט  /ײנײהןדי< 7
סוסן בערג ת  5ור ״ דצן קצונן ט׳טרט ײיט *ײנ?<£ט? ק טן די במך קיםון ״ דצו גיג
ברק>< ׳ט״ .ײני יהודײןטויך דט הין יצו צוציט גיט ד? דטם פט? ק סון טיטרצו וט><? ג /וצור *
טרײבןטײ? ח * 5ינןדמדי טטערןצו< ןהי><? גצןרהײטטײניטןצון ^* ײןסצז? ק דט ? דסין
דיצו ססערד טין די בטךמנײן /5קי? ין טונ דער  /ןיפטן צאנ סי? ט? וג׳ן י&רצו? צוך ט/נן,
דטם טיטרט  /ע? בירט טו ^? ינג ווצור טונ םפרצונג סון ןײגנן ווצוגן צוונ צונט? ון 5ן
סוט טוועק* נון עם וזטר טײן סצו? ק דם קטגן הער סון יתרו דעם * פהרבינן
םוועהר דיט היטן קני די/ט סט? ק הוט ט?ו< ן * ו היןר גײט >< יט יהודיסן  .צוינ צוןיך
היטן וי ט?ו< ן * יט דע< ן טיטרטי וויצו נון ד  /טיטרצו סמ? ק גייט?צ/גן ו* רמ דצ/צ/כט? ו^
ער צוין צוײן גי 5ע? טד/טןין דע< ן סע? ד טט/נדד< 1כטונד /5מײנר פרויצוין  /5די היט
ע♦ ? סון דע< ן׳ סט 1ק קני דען די/י יע? ווצור דעגן טיטרצו צונםקיגן גנג ן צוןנ*י /צוגט*ויט< ן
צןן/סרטחיצ/טטיטרצןצזיר ו/ײ? י /חיט צ/יסן
קו< ן צוין>< ײ 1ג 5ע? ט טיך ןןי? דין*<5י? ןײן
מצ 5
ט?ו<ן הוטמונ גינג צו׳ן טיר ג 5ע? פ דמ? יגט? יך טיטרצו ט? /סן דען ער אצור גצןרחיד
דעןאיךדורטטצוװטעט/י טןיןצוײן,
טיטרמטפרוך  5ויע? גיב>< ירדוךןוסרג? טרינקן
><י? ך טיפ? צזונ גמב טין גןטרינקןצ/ונער ? יגט  /יך ווידר מונ /י דנגקטצוין *ו> יט צוײןדעק
טיטרצוםקחךסטע? דיךטן ^ רי טיר וועןצוי>< נט ווערט פרעגןצוי/צוי>< נטצורײן גנגו
טונ

*ווציגטהנימנעהרײןקו ^ ו/יצונוןטיטרטם?י^דצונצו< ןדייע? טײןנצוג?צמגצוײן ה>< יוי
•

*

•

1

•

״ ^

ספךשופטים * **<.
 ; 1?* ! $דען נציג? מין דו םישרצו נ* נ 1ירן ח דר נמג 1חרך♦.יין * וח גינג עוצ * ויןדי עדד ד<
דע סטורב ♦ ״יצו נון רער ברק<1יע די יהןדיגן דענן ממ? ק עון שיטרצויצ ? י ניך יציגטצונכ
*יצז קצוײן בייצו דני יע? ג* ע? ט דמ גינג דיצן יע[ גי דעסנ ברק צוונ ד יצוגט גו צויק קוננ צויך
ןוי? דיר* ״ײ* ן  -עןצ< ןט רט ( דןצו*ו  5טטצו*
וגינגדרגרקאיטצויר
צויןמירגגעןטדטוצון
ער דען *י * רצו טוט ? יג ן צוונ טײן נצוגי? טטעקיט צןינןצןין ןיײגןקצופצ +צווו ןוצוי נון דיצו
וצכטטון £צ< ןקיטרטןצו |ז  1ענגר
מיגרעטרמיברדעןיצןךיכין סוןכנען דאיצוצוץגנ?

סרטיןגןג

<

ה
רא *
ינגטדיצודבודהצוונדערברקבןצו  £ינועהנ'וצ ? זעןכיגןטצוגדי ^ גונג *
ן? בט וג ןג ט דט י טרחןיט ו ווי דר סר ײצו גווצורדן צוונ ח דם אי?י ג?י ך טיו דר
ג< גוזעץ הערט * יר נון צן צןיר ט?י *? כינן צוונ סר נע>< ט>ציך צןיר * ין סערטטן צויך ווין צן
גיטוינגן *ןנ ; ג| טיסרצ< ן י
דעןדטגןטסוקןנדטעירקצןצן צוונדצןערסון ? נד צודוסנ
קצו < ד? רע ןןצו? ט דיצו תןרה גע״ן דצו ! יטרטן די ערד צוונ ד׳צויה *? טלוסעיטן ווצוטיר ״
מ?י בערג רימ גיטרטן סר גןט דער בערג טיני גיטרט סר דעין גיט יטרצו? ♦ וע  5ט צן
דיצוגײט דצוווצור דער סרנט ט * גר בן ענת צוך טין טעגן יע? דצןווצוין
״עגטין צורן
יטרצו? םר ןןיטט סר דיט טזנצזיסנ ווע?  5ר דרדצוחוטוועןןגוצונדירן דערהוט>ו<ץ קח *י
ן | עג  5יהן צןןיך וזצווניט * ן ניט צויןקײני דרסר סון ןועגן סןנטיסנבין רז צוין צווץי קצויןצויך
דבורהדי>< וטרסוןיטרט? * צןיגונדטעט ^ טטײןנײצוחיחט גןטהי? ט >< ןח>< ח >< יט
ך^ סונצויסנ דען יסרלו?ון  $ר\ צוירי סירגיק טויונט צוונ ויצוהוטן ק״ן סןוערט צוודר ספיט
ד< ךרי> זן ג? ט *ו וײן סמ? ק • ><ײן הר? הוט נוצו מיץווצוו? ןזספג צון די ^<וו? םי־גן סון יסרצו?
ד׳ידצוגוטי ן  3בןת מבן מונטר יסרמ? ? ןבט צוירי יהוחננד♦ הײסט ?ײנו צוןנ צוירי רײניגן
דןודצוצוןיןדיסיני מי ^ רײטןמונוינגט וצ ? דיצווי^ דפןוועגגענן
דעןךיסיגןסזן׳
טישרצודי ו>< זיטן־דךצ>ן ד< כמךקיסןןדמקצון ^ ן נוןוצוגן סון גיטסג/טיקײט צמנסוןדי
פרסוקײט סקדי סוימילןסןןיסרצןן * ( יסרצוןוומרן דצווויצוסגימר־ןקײן בע/י ?(4ח>װדו•
ציצוזומיץ דוףגוזצונן וי יד >< ןח>< מ ) דער נ< ך* זג  3יטססמ? קיווידר נןצוירי פשולטן ♦
טע ?י 5י ח  5מי< ן סרײפן ד ססחך דער סצןר הוטויןניט רע  5ט דרסן ק ח מ& זי גין דען
דצואע 1כ? יגן סטײןדו דטיןט ויר דצוהוט><ן>< וץןנגו 08נןן חז־י
סונמיקניטגהערט הובן
*מנ צוףחז  }:פיןסר<>1י יהודיק אןון ןןיםןמןתדיאצ  £ינ דרםד ג* די בסןוטנ׳ מקומותגן
סטימ נוצו מןין דומ דבוי־הסט׳מצווי { צמנ* ינג סטיצו צווין כרק צמנ * נגדײן םונצויק דען •

מגמדמער&ן
י  .י -

׳י

יקודיקחדממ&ר גגןימ*ײ] עיכר דומע 5טיגן;ן ^ד^ מושיעך^

 4ײי

־ *' .־

•- ♦ 1

*

י־ 1־־

״״ .

.

•־

,־ *©ג*

יס

סנןיי שןיפטים סי **סי•

><יצ? 1ײנמ פ ^ ק דע 31כ 1ה*5ט גיהערםט דורך \< יךצדבר די גי״אןנ! יגן ?ײצ* 1
ןניסןעצט צןפריםן דצן ן/צ/ר דר ערסם ןןידר דצו; סצ 1/ק עא/ק רי  :ר פמר יהוסע כן נון דר
היןט ^ ערסטן ^ חוצהןן׳דרע ^ קצ/ןנ
דערנצוןן/ידרצןיןקןצוןצןײנר סוןגיט? ע 5ןנ
מןהדעמ

בני דןצויןפצוו  /ה ^ ןן צוך פון גיט? ע  5ט>צ  5יר דצו וײני יג ווצו? טיגי ? ײט קו* ן צוזנ פון ; כן? ן
ןײני סין צן הערן ווצןרדן דןרך די טרײב סעדר דצו; צ/יו דמרןדי חןרה ♦ מויך מצורןדי
הערן סון גיטןע  5ט יטט  5ר בײצן די דבויה גצןר גטי,קט> ציטןײכסנ סזט סצז 1ק צוביר דצןן
גיסןע  5ט רצוונן דס ה׳^ ט גצור הוך פון דך צוןנ טײדיט דך פון צמנן ווצוחסןבןיבסטו דצוך
דצוהײ״ין צוונדוצוהין& ט סין פוןדיר ןעןבטט צאנ דוצוטײדיטט דיך סון צוונטצוך דצןן
גס? ע  5ט ג? עד דובןיבצווי ^ ׳ענר ; ײט © ק ירדןצוך ווצוןט ח ג #ען  5ט ין ניט רד בײצו ןיק
נײצןרטדהיןטן ןיךבײצומיריטין צוןיךבןיבדצןן גיסןע 5טצו& רדיו הײ> ציןצויןןײני  5ן
ריטני סןעקן צוביר ד ^ גיטןעצטןבוןן דן ו/צווגט ןיך בין צוין דען טוט צוןיך דט גיטןעצט
נסתןי ד& גוג ^ יטצןיןדי ^ חאה צויןדצןןסעןדדצוק ^ן פין ^ ןציסנדצוהערדי>צן 5י< ן
סק ןצונד כנען דיצו היןטן ^ חצצה ןוידר יסרצןן צמסנ ןןג& ט ? ימ ביגערטן קײן ן׳ן ניט
נײצורט סןן מנצוה וועגן די יו המטיןגוסנ סצ^ ןקיסרצון ♦ צוביר ען ווצןר>< ןח>צה> ציטטינן
גד,ןםן סקיה>< ן הרצןב דעןדי סטמרןצויןהיצצן ווצ/רןווידר ין צזונ די בצוך קי& וןדי סןעפט
ין צזוועק די ח >5ציסןסרײבןדן דיןי בצןך פר גײטןערבווצןר ןן^ב  1ט ןי צוגונד צויררע  5ות
דעןפדגײטן
דצןיטרצןןדצורךדטי ?
גינגןדצןסרעה>< יטןײנסנסצ< ןקצויןדסיסנדער
טחנקן ווצןר דצו מחןט גיט *ו י& רצון די םגריסנ ווײןןצוונ* ״גט גון סר סון יסנ דן ער ון? ט ןי
צודןידי
יבסההרןיסןוערסןדס יסרצוןעט ןעהןןןןין ♦
דצןןײגטדער>צןצוךםוןיסן
ןןידרהק״בה דו הערסקדי מעןט עס צויו יזצו דער טדר ןןען\\\ גוצוײנמ עסין& ענקט
ןן ענ >< ט><ן עס רןיסנ ניטווידר צןןןצוויך ח הוסטדי סגריסנגי >< ײגי פיס גיסענקט
ווצזחסנוויןסטו ^ ירןי ווידר נע>ען דצו ? צוגט גןט ^ר[ ח ןיהרןיסצויךווין דירצונדירט
ה/ב * צ׳ן צומ
פיןן/ידרגעבןדצו
ענטסירטדער> \ןצוךסק יצןוו׳דר | וט ןויצווויןצובר
צןײןקנע  5טצןןסצויך
בץגוצוײנסנהערןצןןסדו צוײן ^ תנה ןוידר צוןהײטן דגז ןצוגטךוט
די
בצוךקיסקמןערבןײן צןןןווצמר ^ דער * ןצוךסוןי < דיסג ריסנ 5ון >< 5ריסנצונויסדם
יסרטן ןלז 5ין וויטוי טוטווטרין מיצונק צויגונטטיטרמ קצוגנ װיט ןײנסנסצוןק דצו הוט
ערנײן
הונדירטגיהרכיסטן רײטר דצןן ווצןר טנדירטהןב *צוןצוי.ו פין ט! סבײצוצעגריסנ
דען בײט ^ גרינן ממרן ןעקס הונדירט גיוועןן צןןןהיןטןדי סטערןסק הימן * ןחי< ה
מידר טיטרמדען צוײן גרןסי הי ) קצןנן םון הי>< ן ךס די

*

ססערדןןיסן

חא

מיןדיבטךקיסן

נ#ק׳ןן

ו* * י

ע* ר * * 9(9

* *4

קיםקמגמןןןיגוכדריץמןע רע 2ו * וס
גןקי? ןדאומגט §נ 1גודיכמך
רמגיננמיךמנומרקרמסערמזו
דימבצוויךסוןמוצוומר^ די פגיײקטק רמ ; יק *

רמנויןנוןריפיעסקדי ססערד  6וןדו מדמסןיןמירם&נודיךרייגור *

דעןדימהי}

םטמפ״רווםערשןוצע
םרסןזצטןןןדץדי
סיברענט די ק ^ -ותי  5קדימפ  5ערד •
װ  /דין מ׳רי מין גאמנרוו *י |* יממין ניעקןי -ן וג דיײ ה ' ] ¥ןעש גיןײפי פערקן י עטןיצי
חצמיק סר״בן דו נו״ין םטערןימ ? הי *? הײשט * רןןדממוט״ןצוין מישןחרקגיטמןווײן
וגרגיטמויךגהיגטתופמויןתסמןין  6קשיטימ * מברמנגור־מןי * ײברןןןגבענסט
וײן די םחימ יען רפ ח״ר היןני מײב גיבענסט ; ײצווימין גיג & ט צ  : #טר ואי וזײבר דען
כרזצטצויקסוטרירן
שוןמירןוסרגוגעקמברד גמכמיק> יןךמצ>ק
טישרמהײסט
צדין תערןיצןטיט} יו גרין * ימ מירי מענט דען נצע 1מוג ** ט מירןרעצטין חצט דען
סמידמה >< ר מונ/י סזיג דעק שיסרמ חרך דעןקמסמ צ * צ  5ר ווצמדט צאנ םר קוועטסט
גזומירםישןדצוקריצצטערויךערפקדרנידרמונןיגטדךערקריצצט
מיקוײןסןמן •
*ךמוצשין נידר גו מירי םישןװימער ויךקריצצט דמןמגער סר דרביט  * ( :ען \ 4מײן
ײוטרסוןשיטרמדיןמךמןסצומירקסעיגטר
ןמגטװמקרימטערדך )  :גקדי
טוט&
דןרךדמןגגיטרמוצדססרוך ו/צןרןקוןיציןדךדוך וײנירײטרדם
מנוי/מונד ק/מגט
ער ניטקוצ* ט וומו בןײבן דמך די סעןין סון דיני אעגןמצ ןנג דמ הינטןמבר דימ קןיגן
!ײברמויודעק פרןימ -גימר די ענטסירטןגן מיר צשצ מירי רידגיסזןמ -ר מויך וומוז מונ
װמ ספרמכן ;׳ */ }?11י ניט דען מ/יםן בןײבן דס וי קענן מ/יו טײ?ן די ג ^; ה מײן מיטןיצר
ברעצגןהיססיגיפערבטן
מוצשיטרמאעיט
אןווערטברענגןמײןסר/יממדדגווײמ
גומײנרכײטמבר מון
ק/ײדרמןקדע/ה/ו
בײטמוצהיססיבםטיקטן
ק | ײדרג#ײמ ; ר
דמןוט/יבהמבןדימ װ/ך .ײןווימ דימוק
װזןמ/מזקקו ^ ןמןדי סײנטסקגןש מברדי
רמ { גכג מיןמירי סטערק * װמ וומר ג/ןווידר ס//קמין מר/יסרמ • 1מוני.רי ח <>5יק
נכ/מהמדר/ײן
ערסט///מיו  /ומגיטדי
טסטו///ײןמונװען
#מגןדסמײןמעיס/וןנ*
פיגדןחימבײמדבןרה ווײ  / /ימ דוגט יב  /מיך בין מוי1
/ערנן £י | מיקממעק ווימ צציר
יצ/מהסוןמירגנגין דמהמטזימ מידר
גיסטנדןמײן מוטר סקיסרמ  /דרײ/מי  /דימ
מײנטוועןדוךדי גבומהווידרגן מירקעק
גיבעטןמונגױמגטסטיממןיןדבורהדמן
מויךסרײבןמזנןריחצ׳ציק דסד  2ורהזמגטגןוײמצצו/מיך • מיךבץ3ו גיטמיךווי/
•
זיגגן • דס מי  /סון אעגן דמ גןט הוט מעןן די תןרהגעבן מןין דעק בעיג שיני דמגינג
דער מ? מך סק בערג תבורמוצ כחץ? גי דיט מוצ ססרמן גיב דוך מןי^ מ יק בעיג דימ

מזיה י*
י  8ט ניץ ק״ ײ ** ימךגמר מצי נ  9י * $01ךרומ  # #ד 3יי  #ד ' נידריגן
ררןץ&י? מיךמ ^ דעק
סרייגןבעיגמיכ׳ר• חורווגפביןמצ *>ןײ  %רמ*נ 1זוע? ק
יד *צוהחץ דעוןןמןי^ דעקבערג ^ רס צעײמ *? אנצי גוצוגסןוערדןד״מיוצןוײמ * *
טיךטיך * דםנײמרטמוי^עד * מרךטימ ורץאו? גיימגטמי״ • מרוןמספיויצמן^
דעןבעיגטינימי* ,ח״ו1ײ ' ^י} יןונירמ 49ימרדןד<ו #ןןקו> ןטןיהמ 3טי י* ^ דטץ
מניגרכ >ז |צ0צ ״ן/טען5ווײמ>< ?#ײמ |ק* קווי * רמסטיט מין עמר>< ןציןקסיט  /י״ח♦
מון סרײבן ט*י 1חסרן ״
מךך סר״יסן מונוריצח ><י<ן דידיפ יעןמצור גצורורן
ס<־ו*י צירמגיאעק> מגרעומנדרי וריגד דטן< ימ גומןט רדיק כיטענון
עיןןאערטדעןשיטרמדמר מיטמוק5ן כדעגגיןנײצ .רט *מי מזק * ין בצונ? ומ2
ס? מגט מיק דמרך וי׳ן קמפמ ;
רגןצד״ן עמטדטמיי מין כ1י אןןמײבן
*ני& פמרסוןמוצמיןדי
תןרהםטיטדומיןצרןימניטימן בדןיצן מדר גי | קמ מכי•
ק  4ידר דרזנןחמט ״ימ מךךקקכןי וין וועןיןנעצןטיטרמ ממי<ו <5״יןויײן כןירן

גבירע5ןדימ מניססצו־& ןנ
< װומדי כח * יק© רײזקווײןיסרמ? דיזיעידהגחמגע
צדרי
 8מריגן ע  3ייות>ײמ ( גװען נײמרט יו חנק ווידר מוין׳צדן נײימןנס> דןא
 5ןטון דרוקגמכ**  $ט מין יד גויק הנט צין סציןק>< די |* יק גכ1י
דען םד צמ?ק
#דין קמיון מ1י ימי מיןימ ? יסימז מוצ נמיק מוועק פון יסדמ( מן מירי נהמומ ומ  >3יצטץ
כןיהמ? מירי הבומה מין םעןד דדוק>< צטן די יהודימגרעבן צווצ ןעצד ד״עם״מײן היןן
*ןטזײן דם דען סמ |ק מדין מוצמע ? ק מבד עוהין& ט ניקם ךעןדו  5מ1ק><דין גמקמן•
ממעק ד״ דײמדי ק גמר מריק וומרן ״ דרוק םדימר״ 5מ? ק יםימ 1גי גיע&ןו אעגן גרזסי
צרויו ד״ יו מטין סון סמזקמדין דמםיקט ^ ט מיץנגימגויםרמ? דד ומגט 5ומיקמצ י
מײעד♦ צרוינדי וק *ן דיוק מיכר מײך •ײ? מיר ניט אײנר גידענקצו םד מיךמײך מןים
>< גריקג  6ירטמב>אצ הובמײךציזנטיק גיטץצמל הזבמײך רצז״ןנר מײןגעביןמוצ
*ידהמטא׳ך סי ןמןןמוצדינט ^ ו מנדר• געסר דדו< ןמי  /צדיך די* י 1רומ גיסעדן
־*
דמן המט  3ט יח״נזה מיבי ׳גײןסמ! ק יםרמ! מונסטעזט מןין מײן
״ארידעיהימ גדעוןבןיומם
דעראוזפויסרמזווידיהע?  5ן  5ר דיסונמיק נוןדיןר
גדעץ דער המטמײן מ) סן5מטר

ד• *
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ספר .וש  $טים
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דמ& םײדגדעוןוו ו*קע ^ וטר/יו דט
סמ 1ק מדין * עצט&ןי
ן*
5
ט
וק
>
ק
מ״ג
מוג
?
מיפי
?3ן צחנ
מעצטן צװנס המן מונ מנור ח 5וצות
לווועק
נעצין
דרוי
(
דו
מײן
סמטר
יג
&
ט
צ<ז<1
ווען נון די
סונמיק קו* ן וצו יןענטט וד ניט צוכטןויסן
דרןנן ? וין מיצוצט מוועק מג מין ווין
די
תכוצמצזוולןצןויודרעטן מונ ן/י ! ,/י * יטענ *ן
צוול חי? צוויךצוככ1?1י £ן דער נוך♦ װ״ן
<ון גדעון
ויין  £צוטד מוו מצכד הוט גאעזן וו הוט
ער  /וכה ג/ועק דורע י&רצו? גהון ^ן
מטפרדי
פײנטדחקקמס; צו״ן &צוךצווג ? מגט1
ןצויק גיט*/יצו>< יטדיר דוצוטמסירר
אן י
דצוזצןגטגדעוןגוק
ײןצוךצוײוויצוקוןגוטבײמצמנ/וײן דען ויער גיטבײמצװנ /דצו
העטן מיר
ניט 3רות סוסן סצו? ק מדין צוונ ווצוו זײן
נון גןטט גײכן צווצ ווצמנדר ד׳ מיר מ? ס
ומגןמיצו
^ ט 5ן יסרצון סר גײטן ןרוט הי ![ גטון
הוט דען נעכטןצוױגוועק די ער& ט נ  5ט
עון סטח דמ
! ײמנטן מיר ה? ן וויצו גיט טין מצוונדר
גטצון הוטגן מונ/רן עןטרן מיצו/י צווי/
צינריק
גינגן נון מצ< ה נסטך /ײןיטורצו? נן דער /
עןבג גײט סרוכן גווע/ן דצז  /ו/ט צמנט ] ייט
יוצו
ןו/ןגניטן מירי סרומקײט /יק /יצו רען
בי/גווע/ןצוונ גיט הזט צוינן דוך גיהוןפן ♦
ווצוחין
חעןפט ער דען צןינןכט ניט נן צוונס
פוק סצוןק צידין ♦ דצו כימיט  /יד גיט
נ״ צויק
צווג  /צוגט  /יך דו  /ןןטט יםרצון העןסן
דיו  /צוגט גדעון  /ין ציײן ציטסחה דימ
ימ  /דיצן
קןעכטט ציססחה צוונטר *מרצון צוונ
צויך בין דער טןעצטט צוונטר מינן
ווצוו מיט
װער צויך נון קענן יטרצןן העןפן ♦
דען נימט ןןערט > ייט צ< ׳ר ניהן
ןוידר די
סײנט דצז /צוגט גןט ווידר נו מיק /
צייג ניט דען דוצן ןוערסם עס ווצמן
קענן טון
דעןצויךוויןצציטדיר/ײן ♦
דצו/צוגטווידרג־דעוןנןק *ןצוך
ן׳ברוורטנוך
צוײן
ווינג ד/צויךקון צןײן קרבן ברעבגן נו
גןטדוטסרוך דר ^ןצוך יוצומיך ןןיןדמכןײבן
* דצןקצןהן גדעון צויכ
טחט צוײן יוכג גיקןײן צווצ כצופן
צוײן
>
וצוסצמן
גי/ײערט
*
ע
?
דעןטע
וו׳; ר דט/ע
| נג מצו? סשח ♦ דרדן מעצט ער צ<
גות
מונ
ערןיגט
סןײט
צזין
צןײן
קצןרב
צזונ
טעט/וס צויןצוק טוס צןןנ
כרוצטעט
 1ןדעק * ןצןך צווכטר דעס; צוײצן
בןינן
צוונ
דער *1צזך טסרצןך צויק נעק
דצוט פןײט צמנ דט>< 3ה >< ע? צוונ ן׳ג
טע מוי^
דעקסטײן דערדצוצןי  /צמנסיט דיצו
/
ןפצזןי
/
•
דצוטעט
גדעון
מ/ו♦ דצו
הוטדער צעןצוך צזײןטטעקן צוין די
הנט דמ מיט רירט ער דצום
ס/ײט
צוונדטמעןצון ♦
דצוגינגצוײןסײערצוןי/רענןסטײןצןונפרכרעכטרסם/ײס
מןג דס מען
צמנ דער ^צזך פר טמינדט סר ?ײכי
צוןיגן י וויצו גון גדעון /צוך ןדס
דערצוי/צוײן ><1צוך גיווע/ן
דצו/צוגטערמײן גיט צןיך סער ><מן
סטערבןווײןצויך
אק ^צוך קמ
ביטײרןך גי/עהן הוב ♦ צובר ] עטטסחך נו
צויקסערצטדיך ניט ח
י *
וןטטניטטטרבןמיוכוימטגדעון
דצו

ו8

־״

עפי־שןפיטים

# £ס2

דמענןטהין צרין זוןפחצןזנ ער
הישדעןזהבח *׳ ס? ןנן ד*|ן מיז גיט ווין המצןיטרמז *11
אידר ס? וץ הון * צזונ ) יוט קצןהןגי גדעון בײצו נ  5ט מונ םסיחך ן׳ךדו? ן/סט יסרא/עה |ןס
גײצןרטמיןדײן ^ קןנ/דמ הצזטדײן סצזטרצוןי | גרי  5ט צדיןןינדןבןיק * וצדינר ע  2ודח
ןרהצוויך הצובן ןי מײן צװשסר םטון גבןיצוט 5ן דען גע1ן דר היטעב ? צןןין הוט דײן פצזטי
אײן בהיצה יד הוטין יו צן רי ע  5ודה? רהמב גי& ײדן ןיבן יצןר ? נג דרןק גוהצוקדען ןינדן
שינן צמנ 5ן ברעך די ע  5ודה װ־ה צווססר םטוז • צוונ בןיצו צוײןצונדר> הבחצווי [ דיןןסטי*ן
דרןין דו סצןר דײן קרנן גיברוצט האסט טןנברעכג * וגןט 1ן קרבן דם מײן שטיר צמנ
נעקןדיצו העןגר
סו/ןינדןבןינןדיצזדו צובגיהצוקט הצוסטצזזנ סרברען וי צוןיןדיוק
אןבז־ו * דציגינג דר גדעון צוזנ נצןק נעהן קנעצט ױיט זיך סון וײנק סצוטירםקנעצטצווצ
טעט וויצו צויק גןט גיהײטן הוטטנד ער יצווט ען בײצו נ  5ט טון דען בײצו טציג העט ער ןע
ניט דרסין טצון דען די יהודיק צויקןע? ביגן * קןק העטן צוין צווק גיברו  5ט ווײןער צוירי
עבודהזרה 5וברן  5ין העט ״ וזיצו דימיהודיק צזיןןײנק װקוק 5ן צוצורגינ& סריצוצזןי^
םטונדן דצוןצו 5ן ין וויצו דר צזופפר םטון פון גע 5ין בע? ווצןר 5ן ברו  5ין צוונ דר ןינדן בןיג/
ווצןרצובגיהצוקטצמצדי צונדרבהצוהוזצןר צוײןקרבןצווין
דעןנײצוןװןבחדערדצונײצו
גבויט וומר ♦ דצו פרצוגט *ן דר נוך ןוער ןןןציםגיטצון הוט דצז אצןר>ק גווצור ווי עוגדעון
גיטקהצוטדצוקצזװן די
יהודיקצויקןעןביגןצוקןנ ;  3ןדםגדעון פצוטר5ן דענגיוצןם צוונ
טסרוכיןגז׳צויקגיבדײן ןןן  5ןצמנם
הרןיםדטמירצוין צווקברענגן דען ערהצוטדען
צווספר טטזן סון מונורק צוב ] [וט בען 5ןברצו 5ן צווכ דען ןינדן בויק צוב גהצוקט* יצו ןצוגט
יוצוםווידר  5ןדי יהודייגמײ ווצוןט מיר מןקדען צובגןטעכ  51ענקין
ביגערטמירמיק  5ן
ה ^ פן דעןוועןציר דער ווידר צוין טוט דער מערט ווצוון הײנט סטערבןצויו רע דעןגןט
ןן 5ענקט רע סר ןיךןעןנירט דער מײן דס װן מיק ןײן צוופסר טטון5ן ברן 5ין הצזט ♦
דרוקה׳טמן דיון יומסירןבען דצןז צויןטײטש5
ענקסוןבעןדער
מײןערגוצוגטהצזט
דערעכ  1זוןצווק זיך זעןםרט  5ענקין וזײן ״ן מינןזײן צמססר םטון 5ן ברו  5ין הצוט י♦ נון
דצןז סקןק װדין נצמוין5ן היןן די גויק סזןע* | ק מונ ציןי גויק סון די ןענדיר5ו מזרחזײט
דם זיצו ווצוןטןוצ ^ טין יסרצו] צוצןה זײן *
ממ קצוק גןטסװצו  5טצוונ םטצןרקמוין רענן
גדעץ דצן ןיט ער בןוזין װיט צןײן מזסר דצו פר זױיןטן זיך זײן װטסחה צוביעזר *1צויהנ *
רר נוך םיקט ער מײפר טןןתי נן 5ןק גיסןעכט צוסר צוונ*ו< ן גיםןע  5ט ז 3וןן צוונ נסתןיצמנ
קצןצייןצוויךגןצןינן * דצו זצוגט גדען• 5ן גןט עןצוי  :װיר קײן טפק דם דו  5ן יסרצון העןסן
קצונטטנײצןרט עפצןיז מירמײן שסקצמב עטגיםעהן וזערטדצורךצויר אײן טיך׳מײן
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•?ע5י 1י
ײ&ן מעי מיך & ןחר *דין ציי  0רצײ דןמ דןרך *ך גןיסדמ|
ײען&ן ווי! יזפי כן מי * ט •<! מיצפיש *ו5ן איך יי ! נע״ן מבסערונגוומון&ק
*ײנ* ןס ^ ײנמיד #יזרי ימ! ן׳גןרמ { די • רדמ״ אערגוקנ
^ ימ *? צןיןדער
•רמ מ ■ 3ערפ
יד מן ? מ1ײנם ־* * רב יי ערד * טרט מנםט טרויןן וין
ע מרקען אוך דסמח ■ עיפעיםרמז ווע| 6ן דןרך״יך* •י • סע ממ ״ורגן ואניר•
!ימוךעםורוד& דיערד ןןרויזןוומי־מנד׳ וומןװציי דומײןגנןמוין ^ טטןימגעג
אררםי דמססי־וךיידיגדומןצו ^ טחמרטברונו
מיןויזעםםךמיץומן 5ר<
£ו
יא& דער •מ!וצ • ״ דוו די • • ?1*1מײנע< ודדןץז*ןי *צ (ור*וס  1דןמןי{ די ערדאן ס!י
ױװ־נון * מ*< גועם]§ פײד
מוודםחגנ/ערדםוןנורמימד מצמןיןד״מצו? קמר
ניקס ♦ דמסרײבןמוסרי ד $ז< יקנדםבײמדע ?< גרסטן אר זוצועדמסעימנײמרט
סט ממר
מצ * * 3י י *יימ ג,ע  £טגועשאוו מ 3בײמדע< מנדרן  6י װצונגסנויט • 3
נוענו אמ אייימענ נפ רע ח׳מ א ץ  3טמ?ם1ץו ערסנון דממיו רד תח | רר טןוממיומײן
ןגימררג 3ח3קו עו?ק דרןנן דמ גדעין ומגט דמס נירגנסקיץ טרמדץ<ו 1דנזן נ״ימרס
־ גמין ררקמ? דסימ< מײןק) ןהדרמנוד? ^ טוײןנמ״ןניטנענןבײממײנרקזז״ :
 #רער גמך><5ם< יך גדעק מזי | * יע  /ײנע שמ?ק מוכ ? יגט<יך ןמ די גמד
מרד י דמ ספריר גינו יו גדעון<יך דס6מ?ק יסרמ? >< עצטן5י?
ײ|  5ט/מג| וזײ? מומרי יפ ?<ײנן בײממננדר גוועץ דרןע ה< ק *יר קענן יד פײנס
ס?מגן * מ= י 5ןטמט עס נים גיט׳? יירן<ןײ מצס דרמן ?וונון מײן<ײו ? סמ?ק אידר
*וײ< 3/יהן מוצ ?<< מ*י< רוסןווער< ין סעדצט מיןד״ *(? ח״ד ,צ< גיהןדער״מגמידר
ה־יסג גין* מא *ןז.ן ןןידר הײס( 3מײמ מוג גאניג טדעע דס נײמרע3עהן <מי< :וכ
ימריסנ דמ ב?יכן ♦ דמ סשרון 3וכ * י גדעון סד םמ | ק מיז מך3ו יפ ? דס חמ
כײמדירזאסט י דרוהן? מ<י בײמדסװסירגיןוז •י? מיך דיר ומגן ווערמיטון? 1יהן
מיןדי מ? חמה דקװע?5ר דרדמווערטקנימיןועןעדטרינק דעמוע? בגןנעסגגיטמ׳ט
דיר* מברןןע? 5רדערדמטרינקטמךודי הנטז< נדרג״קנימטדעןוע?בגן נעע׳מט
דיר טײ?צח * יק סרײבן עו אמרן 1*3מונטר יסרמן די דמ חיןטן ד< ווסיך 5ד מיק ע״ור
דרמןקנימטןויקיגןרעסןאסירמוגבוקטן ויךגומיק״ מןיןעט! יציאמרןדסקנימן
גאצננטפןןדיע״ובע? • דרןכ/ננגכןדיו ^ ניגץניטזמטדר ״ מ׳וטעטגדעקווייוןיןט
גיחײק הוט דמוומרן נײמרט דרײמ הונררט יהודיק די ניט גקנימטהוטן רמ<׳ טרמנקין
* דמ ^ גס ^וט גדעון?*< מ?י מנדרי אידרײה ? גיהןצמצ מיך א׳? דירהע? 6ק נײמינו
^ ^־ 1״ -־ײ*•

*נו *

ס #ר

? * וגוס

* 1*6.

ד*ךר ח ררײמ
חונדרט׳הןחקװמ ג זגןחמנדר 1מ? ווירר ממײק ♦
דמנמ״ןדױי ררײמ
מוכדרס ד/עסיןסע״ױמו$מנ * ןסון©ו  3רות
פוןדימנדרןיהזדיקמוצבןי  -ןב״מגדעון
״ ד<
וססחןןעעגיגיעק ד 1מק
ייי״נסערכנוע ?ענ < ן * יסדיר ד״ין ץצגן דער דצו
מ** פטסורזזמל
גימגודיגןי<  ? /עגירמ * עיסטוהערןווימ *
טזןגנןסרגמגטוײנ} ♦
מןדס סצז? ק אדיןצמצי&י ^
יןסוןןנדוחרחד• ! מגןמיפג עע [ ד * יטמירןקע *?ך ןו
מ? ס די
הײםריגן די ינ <ן גן גי? ן וזצורן ״ תמ
גינגגדעקןנגוק כײמחנננ ? עגיד
דמוצזגס צדיןגיי ג י ? מנדרן אימצויק תעט מיק
ח?קו
גימון>< מ
סימדצוקויקמערמײן
וק 5ן  £ק גערסטןמע[ וד העט זי ר גקוגיןע מיךו>< דין ? עגרמוג קערט ויך 6ןו צמנטד&ןט
נ/הן מיברסטן דודר סון • רוגנ  / /עגר ס/ןסמ 1ק מדין דרנידר סי׳( י דצו ( יגט דר מנדר
מינןוײן חן?? נמויו צינ וצזגט דיין יו/וסג ביטײט ניקסמנדדט דען דוגדעקקוי־ן וזעדט*מ 3
אערטמונור  /עגי רר ים/צטנן דען דרוק 5ן וד בטײט ןןײןיםרמ( מגונד מיי סטח הופן דצן
ברעיגןוי 5ןמירקג| טצדיןקרבןקז 5ן צזוױגערסטן מע  /תהײסט עזמר פוןדיון ו  £ת
וועגןווערדןיםרמןדוסמןקמדיןםןצזגןקענן״

ווימנקגדעקוןןצםהערט דמ | ן= ט

ער
מונביקטויךגןגיט
צשנקמקו/ידרגזוײיי יתודיכן
מזנומגעדיטנזןמןין דען ] [וט
מ׳רטצזײךגעבן דו  £מ? קמיןצזײהרהנט ?
דמטײןטגדעוןנײגיררײמהונףרטימודינן
מין דר״יצז הןיפן מונ ער גמבג ימי* ? :מיטןיכן יהןדי מיק םוסר ימ.ן די הנט מונ מײן קרוג
דרינןןומר
סי״מרברנטמונססרןך גומינןןןעךיר ווערדן קו״ן צוןדג ? עגר סוןסמןק״דין
צ #נ זוצןץ׳ךווער ב? וץ מיט דעןפזשר מונווער דעןקחג 5ן ברכיןוו טזט מיר מ1י צוויך מון
צװנ טרײמט הוך הימ מ׳ו ] [יטט םווערט מונ גדעוןטןוערט מוו קמיין די יהוךינן ןמ וד * דין
?עגר צװניו ב ^ן מיט םוסרדג מןצגו כח 5ן מיחקייג מונ נממן יד פײמי בינד מיןצוירי
?יכקי חנט מוצמיטןצר וײן ס/סר ץמ רי רעכ,טי הגט מוגוימ םממן הימ מױ ] [וטט טן/ערט
מוצ
גדעוןדוגיסמךבײמיצטזזימדיסי? ט וועכין ספןעגןמכ*
ןטןיטןדחקקמק דען
גדק ציין גחס םרעקן מן דג וי מ? חרך מננדר ן/סןמוצ מײנר ט  4ג דטן מנדרן ט/ט חדי
צויברגןמנט?ושןצזו /ג/ב עומײן גטר״ בײ דען מנדרןי הןדי&ן די•  £וןגט |י  5ט נסדןי צמנ די
סץמםר גס | טכ מוצ די סוןגס?  5ט יצנטהדי ימגטןמ? דען  £מ? ק מדיןנ/ך ךמ טיקט גדעק
ס? וחיסןג /ר♦ יהודיסן סוןגס?  5ט מסריק ד? ד ון? טןצחי 5ציהן מונ /ו? ןט מײן יעמן די מיבר
 6ורטסון ירדןמן ^ דמוסמןק אקמדיןניט מנעןוי  6ןקעכטמגן
קמצצןד׳מיהודיקמן
גיסןעכט מסרקי מונ  :מ *ן מ״ן די מ׳בר סורט ס/ן יררן מוג ;י עקןוק ת 5מו צןזײ טריגן סון
םמןק״רין ריהינן

עןרבמוגמזבצוןנוימטןטן

?ױײי ספה .,שזפטים

*מסיי

םוע דעןםד עוי  2מוין דעקנ  6ע1ן* פון עןיב מצ
םוןןצובצמנברוצטןדי
קעסןגוגדעזן -
ח
זיא ןמןנטן די יוזזדימ סו | (0ניםןע  5עצוסרמן * ן ; דעון
רס

וצוב

טום מין דעסנעק  1נ 1ר

וומרןכןביטםו<5זײבכ1
גיגיגן>< ןח>< ה
חןטן * יט דעגן סט 1ק יעדין צוונ הוטט צווגו גיט>< יט דיד
?ןןן  3יהן דרןנן גענקטן וי << יט גדעק צןברגדעון םסרןךגוצוינן
צןירהוטלןעיקןר
גטון דען צןיר חוטיוצודי גןוײט טריק טזק
גיבחצטטיךביןקיגן צוײךגיקט גיאכט דצו
ווצורןוןווידר גו  5רידןדצוקצו< ןגדעון כײצו
דיבצוךסוןירדן * יטוײגי דרײטהוגדרט
יחודיי ( די ווצורן גצור צ< ט צוונ >< יד * דצווצוגט גדעון וזידר די ח& ובינן פון דער
טטצוטטכוה געבט דוך * ו יצײגנן פצו? ק עעןיצי ןצובברוט דען יו וײגי גצןר * יד דען צויך
אווצצ׳טצויגןנודיצוגן נוךדי גןוײצו><{ כינן סוןאדין די דצו הײ&ן ו  3ת צוונ גן>< וגעײ'
דצו *ציגטן יד הערן פון דער טטצוט טבןת גו צוינןווצןן? ו?ן>< יר דיר5ו עטין געבן הוסטו
דען& ון דיןיגווײצן>< ןצינן 4דצויצוגטגדעון נוןןעצטווען>< ירג 1טווערטצוין>< ײןהנט
געבן דיןי גןוײט>< ןצי< ן ןן ווין צויךצוײךגן טןציגןןוטין>< ׳ט דיבוס?} צןןנדערנר ןוײ/מיי־
מןן גצןר קיץ רח>< נות הוט * דר מך גגו ער צו די טטצוט סנזצןן די הוטן גצןר צןײן היפסן
טורין צוין צןירן>< קוק דצווציגט גדגגון5ן צויצן וי וןןטן דוך גיןײני יהודינן גןעטין געבן דען
ד ווערןגמר>< יד וי>< וטטן דען * ןצינןנוךטײזן דצןענטןוירטן צוינןדי ןײט םון די סטצוט
סכומ /ג? ײך וו׳ט דיצו טין דען *קוקן עכות גענטוורט הזטן דט וצוגט גדעון וזען>< יר )טע
ןוערטגעבן דױי ^{ כינןןצחצו/נ גן>< ונעצ/ין>< ײ} הנט ון ןוין צו׳ךצוײהון ה׳פסן ט/רן
ברעצך נוןעטווצורן צוין דיןר><{ ח>< תצזז ? קו * ןפונןסט | ק>< דין הונדרט><וצ  /ט/ױנט
צזונ נןונגיג טןױנטדו נײצןרט בײצו דען ובח צתצג{* ופע ווטרן טיבר גיב ^ בןפונפגעהן
טויזנט>< צוןטיןדי טטצוטקרקר דמ קט< ן גדעוןגו ט׳נןצוןנ ם{ וג ווידר דױט{ עגר צוונ בקמ<(
תסזט דען זבח טונ *{ * ונע דט גגו גדעון>< יט דױי>< ןצ*ןנ סר די טטטט טכות דצו ביקצוסנ
ער טײן יזנגן טויו די סטטט טוכודנ דער>< וטט צויף״גן וויצו דמ היטן די צווברםטן טין>< קו< ן
דטטריב ער ןיוצ { צווי^ דט מטרן צורי ןיבן צווצ זיבגג ״ דצוקצןנן גדעו ןצוין די סטטט טכות
צןונ טסרוךזעצט טיי הזט>< ײנרגיטסזט צוונ הוט 2ן>< ײ :ןנ סט{ ק ניט ןוע?ן גן עטין געבן
דט ועצטצןיר נון דטצויך הןבתסוט ביקו><ן דען ובחמונדען צ/״זנע * דרונן{ יט ער די
צמברםטן צזין די םטטט טכות ם{ טגן>< יטדערנר צןןנ>< יט דיםטזןןוײ? ׳וי קײןרח>< נות ניט
גהט הוטן צויבר וייני יהןדיגן ״
דרנצוךגוגער טין די סטצוט סנוצו{ צוןנ{ן; ט צוירן היפםן
יי״־ןצזײן ןוערםן ״ דער נוך םפחך גדעון* /די * ןצינן י .בח צמננןײנע ווצןן־וטצ/ירפר
|
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דממפרו  3ןןי זײנן

גמרהיפ& גמעץ מ* מ

 1יהזדיגן5ע< ן גברזצצ)צזוי^ דעננבערג ת/ 3ר
 ?5צ/ין די * עזביגן וײן ג//ע?ן מײן ברידר מן ו/ײן 5ןיר
| צ/־ין * ןך ןעהן ? ♦ 1/דמ* צוגט גדעון
דמע/גטגדעון * ודימן עןפטן ןןן
הוע פז ? גיברו  5ע דרו<< * דטצןיר פךמונן ק>/ין י
ןי
צ/ול גןמןנע טוט מכר דר יונג ו/מ? ט ניט דעןער סרכגו
דער הי ש יחר גי' מט? גמ דען* בח
גדומונסטוט
♦ דצ */צוגטן 3ח  5ווצגן  #ונ ^ וגדעזן ןיבר& ז&
| דך/וײ{ ערנזךיזנגווצןר
דען דיץ יונג צ/יו ניט מז פטערק דט ער צמנ&י
דען /ו׳צ /דר צ< ן צןיו ומ צ/יו צוויך ויין טטערק
צ/מעזיגגדעון דיזיגמײמ * ןצינןטוטמוננע< /דיגי/דגי
דעןקמססקענטצ/בט 1צ/גן״
קצן^ן יןן סד סצן/ק יסרצו?  /1גלעזןצ/ו / 5צ׳גטן ^וצ/ין
! | צ/יריעק * ןך העןז ״ מד
טסנגן ס
פצ/ןקצ/דין וז וז ^ טז זײן צ/יברצ/ונטמײןירמט מויןדײן
ןוײןדו צ/וט גהון&ן הוסט סון
גדעק ןוידר צןצ/׳נן צ/יך צ/דר װײן ק׳נהר זוןןניט גויןטגן
קינדר נצ/ך דיר דצןענט/ו׳רט
הוטדיגו/ןטצ/יבר
דען צ/ירהעטקײןגווןט * ין צ/יבד צ/ײך דטןגןט צן/ײנט
צ/יברצ/ײך
? ײפ ביגער צ/ין / 5ן צ/ײן צ/ײערי צ/יטןיכרגיב * יר
/ײן פצ/ןק ׳טדצ ?/״ נײצןדט צ/״נד
? ת הוטןס<ך סצ ?/ק צידין דען מיט/צט קעצ׳/ן הוט מייןג׳/דנ|
די טטערןבנד יד צןיר גיגו
סון סצ ?/ק יטיצעצ/ן׳ ? ״ ' דצ/זציגמן יטרצ//ן/׳דר  1ומין
טטערן בנדצ/ן וויצ /דער טדר צ/ין
צוןיזצ/ײן גרוטן<<טנ ? צ/וצ וומור ^ צ/יט/יכר דצ/ז־* ץ
׳יוצ ^ /רעעןןעו מק צווצזי טסדײטיטן
זיבצעהןהזנדירט קרונן גו/ד ז/גדי
מײן גי? דט טטעדןבנד טד טרי^ גצוד סי? צ/ן מןי^
צ/ןצןיטדרןי/מצ/
דטזעןבגגו? ד
צזזצמדיקדענדר״ דצ/נצ/קגדעון
דיגיןדניקעטן
דיהיטעוסדח צ/בר׳דיזי׳צןסוד קצ< ? דע׳ן
טײןמטוד צ/וצזעגטצ/יןצ/וי [ צ/יןזײן טטצ/ט
יטרצוןהיןטןעזדכר נון פר צ/יץע  5ודה
גדעון צוזנ * וזײני קינדד * זמײנר עבירהדען
דעןעסיצטעז דטעז צויבגזוןצדץ זצרק
דזגדעוןכוונהצ/יזגיטגמעץ
זרהײיצ/״צ/ז1
הוטמונזיזצ/פי 1גו 1רבקו<< ןהק דזדיזר מפוד צ/יזגײערט
דזגןטגן׳טרציזגהוןסן
זײן
צ/ןיןטדײבןצוונזריחכצייזן דטגדעק
ג> יכטו/טרדן צ/ןיזטטעק בנדעק רי קעצ<? ך *
כהןהגדוזצ/י < צוסוד גןוע/ןיצזצניק טוכות
סר * ײטן טדוג רד
*צט דרמן צוײן צ/פודדען
דטגט | עצט יופן גחט מיק צזנןטובדרןי{
דיגןוע** טצטיק דז הוט נק
קיגן
מסדיק הטין קײן& טײןמיקמסוד סןקנ כחן
מבדדטגטןעכט
טטונד גיטרינ "* ' טה
* וזײןג& ןעכטמסריקצוןי ^ דטזי מוין/וזצק
טערמויךמײןמסןד
חגדו? ניט ז* דו
? יטרמ? סד מײן עבודה זדהדער 5ון ה? ט | נרעק
מז 1הק מבר דעד נזן הי? טן עזיטדצ/
זעהן וומס דע טוטדז מנדדי דערדוין ציט £
צוויך מײן עבי רה דדזסנ ז ^ מיטןיצר מענט
טק צדין מנוהטוט מוצ מנדרי ןק> ן דער דורן ןצ מיק
מײנרעכירה קד<ן מימו/צוו? מײנד

.
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עצירה

הפר

שזפטים
►ואסי

ע״ירה דצ♦וזעדטדי
עכיר.־ מי ^ צוןיך3ן
זנרעצינט ♦ צוזן ןומר נון דו  5מ? ק *ץד ]
גין
מונטר יטרצזן גידרוקט צממוצןר ווידר ש? ןנ(
צוין צזר? י& ר& ן כוירגיג ימרןןמ ! גנ וצ |ס י
גדעון 1ע
= ט * נון גדעון טטורב מונ>< | ? יגטחין
חין י .ןײ סחטירט קיר צווכ נצוך דינ< ן טוט
דח
הוכן יטרח 1ווידר ןח
ע״ןדהורןת3ן דינן $ו
דען כעןיסן צמנ3ו< ן כע | בריה חוצויון
גידו  5ןט ני \ערקצ חירסן גןט דער צוינןוצ ?ו
סיןגוטטגיטצוןהזט * צוונ חויךגדענקםןןיצו
ניט 3ן דטגדעון קינדר די
טרײצו די גהעון 3ן יטרצו 1כוויןן הוט נ
ט
דע\
גדע־ן הזטג1צןןן ןיבנגיג קינדר
דעןער
הוט
סין
ווײבר
;
ינזײן
טונ
צוןיך
נצוק
רע ט*ין
קיבט ווײב>< יטדיןר ביקצן ^ רע צוײן
ןןןדערהיט5ובי>< ןךדצ/הוט
דיןימביצז? ך קרוכיסנטין
דיטטץטטכק
דצןןצוגטער  3וצו׳נןנוןיזײן סצוטרגדעוןחין
גטטןרבן דרוסן נעײטי׳יי ך צןןין^  5ן וײןצו־ין י? ך
לויבר צוײך דעןסע צ#י יוצו כע& ר דן צוײנר
מײן><
ןךןןןו*ץ ״ דו צןן ילײניויבנ 3יג ברידרןן | טן
צןיבר צוײך גווע? ט׳גן ״ נןן די יהודיק
מץ די
טטצוט ט 5ןס ימזוין דיון צובי>< ןךצזוין י  •#ין
רע חיר קרןב ווצור צווכ גצובין צוינן צווין
געןטצוויטצו׳רי ע״ן הןיודיצז היט בען ברית חונ
ער דינגטדרוק ןיןי סער ןצןפינן ? ײט
די צוינן
דער 5ן העןפן ?ו?גון ♦ צןןן צן ; דיןר
צוביי<? ך<< יטןײני ביןי גידע? סצזפט צוץ ןיץ
פצזטרס^.
קןסך קען עןפרת צוונ ט?גי טוטוצ ? י ןײני
ברידרצוןי ^ צ/ײנק סט־ין נײצורט צוײנר
בןיכ
צויבריג דער חי ט יותגן דען ער הוטדך פר
בןרגץ דרןע/כיג צונט?  .ן * צןןןיל  5טין
דײהןדמן צוץ די
טטחט טכס; ריןןצוביזלןךצזיברןי 3ןצזײנק
♦
דצוגינגדעריות?ן
צוןין
דען בערג גריוי ^ דערדצן צוין בײצן
דיצוטטצוטטכק צוינ רוסט  3ן רי ?* יטפון סכסן
.מון 5ן* ? יבן ברידר הערט^
גיר 3ן ןןצו מערט צזײך ץן
ט׳צודך *ו הערן צזיךןוי? צןײךצוײן>< ט?
וחגן עןןוצורןצוײן * ו? צ*?י בףק צזיגןוזצן | ד
פײממננדר דיווצו? טן גערן צןיץז<? ךצןיכרדצו
הץ דצוקצןצ< ן
ןיצןײננןצויןבירץ בןינןצוונטסרצן
 5ן 3ןצוישן ןיברדיצו דןךצחיןר>< ןךדח
/צוגט דער יט ? בירן בויק ׳ויןחוין
עןניטטקדען
וו׳צןןז? טצןיךשר ? צו/ן 3וגעבן דץצזי/
דו צזן יוצו =
חי  5ט צו ג? ט טונ צן די ? ײט דען צוןתצ/׳?
ברענגט><ן קרבנות צןינן בית ה>< קדט
צןןנ *ן
צינט חויך צז׳ט ײ ?י  5טר צון צןונ ײ ? יט
כרןי 5ן עטצוןיך מיצןןן? ט צויך דען גין צזןנ
דיןצוײןז< ןךצןיברצןײךדןחירי 1צזגרגרינגי
כוישןוײטו דצו קצן<ן די בןי ^ סון ווציןי
דעסגסײגןכויסןטןנ טערחכן ןײנןרוצוו :ןרצ<1
ךדצו ןלזגטדרפײגן בןינןצןיךטזצןעןניט
ד ^ ןווי> ןןן?
צןיך  <..ײןד* ין 1יר,פ פרןצוץ׳ווג טיךזז
? גיןצוטוזעכ[ בײצודי ןן>< סןבןיסןדר
נציך גינגן די
ב,יץ, < 1$ו־ין ט טוק ץזנ ? ו,י .טן צןצןי <
דיט רו צןןנןר ><? ךדצו וצזגט דער * יץ
טןווקצזזףווין ; יטדעןן*1צ* יוצווין גע  :ן <ײן<
צןסטדן׳< ןדר>< יטסריןך>< כטדיןײטחונ
"ז ; >
1
צוויך

ספר; .שופטים •4120

■ק״דין
נגצו?מ
:נןטזט
/ולויצז

טן/יצ/

ךנצמנ
צ/ה/ט

נקצויו
צ/ײנר

;ודיסנ
(״ייד
ן ןײט
יוח
/ײנר

צטין
יוחסן
מכנן

><מ?
־זיט
ךדצו

ןצ/ין
זימ
צ/ןנ
דלו
:יט
רר

#ײן

צ3

מןיך  5ט דען ץ ברענגט דר םון צ/די קדבנ/ח נפכיק מ׳ק ביח האקך 8/מ/נ מיך*צ׳ן גין
דער נמך גיכגן די טיק* ו די דערנר מ/נ טסרצוכן דיצו
/1זנ צ/יבר דיצ /בןינן טמעבן ♦
ךן מ/ניר מ?ך דצי/מגט דער דמרן מײנט עטין מיט טרײמן מיט מיר ?/ 1יי 1מיך מײער
דיןמײנטצ/ירעטצ/ברניטמיט טרײקמצ/ןצ/ן צ/ײן פײצזרצז/י& גיןפון דיצז דערנרצ/ונ
?> }/פר בדענן צ/ן דיצ /בןיגן צ/ינן ןזצ/ןד ־* צח/צז/יך צ/יר העט דטן צובי *ךן צ/יבר צ/ײך
סצןריגןריכטרדיצ)
דערדמגיגןיכן צ/יןגן ^ דצ/רןצזונדי
גזסןמןךגיציצוכטדעןרטע
צ/יבריטרצ/ן גי/וע/ןןײןדי הצ/בןניטצייט גיו/צ< ןטצוירטררה בין/יזןצ/יבר יפרצזן׳/יצ/
נצ >/ן דךקײן מררה ניט צ־ן דען עתניצ/ן בן קנ? דער מי  /גיגןיכן /5צ/ײנק צ/ין גירן בןיק
פ/ן • /עגן ? ײיר ת/רה צ/ןיך די דבזרה נכיצ/הצוי  /גיגןיכן *ו? מײנק פײגן בןיק נצ/ק זיך
גדעזןצ/יזג׳גןיכן גןקן/ײןמטצ/ק
מ/יךקײן מררה צ/ן צזיבר ימרצןןצזןיך צצײןפצ/טר
ביגערט צזןיך קײן מררה גז הזבן צ/יבר ימרצזן צז/יךמסרצזכט צזיר גן צזײנק סצזטר דמ ער
צ//נ  /ײני קינדי צ/ונ  /ײני קינדמ קינדר ןיןטן גיו/צ/ןט צויבר צזײך הובןצובר מיק פצזטד
ביגערטקײן גיו/צוןט גן הןבן צ/יבריפזרצו? נײצ/רט מסרציך גןט צ/יז דער <<? ך צ/יבר ימרצןן
צמלצ/יגןנט קוצצטצ/יר צזזנ ביגערעדי/ן רטעמ5י>< ןךגיו* צוןט גזה/בןצזיבר צ/ײךדער
דצוצזי  /מיט ןײנסןרמעןח גיגןיכן 5ן צ/ײנק דצןרן צזונצ< ןײ סצזטרגדעון דער הוטצזײך ןן
פי? טרײצזביזויזין צז/נ /ײן ? ײב ניט גיצ/כט צזונ הוט דצ/מ סצ ?/ק מדין גימ{ צ/גן צזונ צ/יר גיט
הין צזןנ ?< מטל? /ײני קינדר צז/נן ברענגןצוו 3נעמט צזן דען רטע יובי* ןך צזיברצזײךג7 </
ו/ערטעמצוײך/זמ/ןגיןצייט צזביצ<{ ךהוטצזיר
<< ןךנוןהצזטצ/יר דצ <>/יטרעכטגיטצון/ו
ןזײמצ/יךגיזוימדמצ/ײןױג/ / /יצוסײצזר
פצזטרניטרעכסגיהנדיןט/ן
צ/בר*< יט><ײ ; נ;
ן/ערטסערברענ׳ןר׳ * ניןסוןמסן צ//נצוןיךוו׳דרקו*ן
ןזערטקויץסזן*5פי ^? ךצמ3
דערדודךןוערט צזוסןקוץדערןוײן
צ/ײןמן-ןס ^ ?.ס/ןרי טטצוטמצסן צזונדמצ/בי ?<1ך
מײניבךידרןוטןצ/וננ
ערצ/ײער קרובצ/יו דצן העטצ/יר צ/יקגונ[ צ<? וגיצ< כטצזונצ?/
ברענגן ♦ ןויצ: /ון דער יותס[ די/מצ/זי  /גירעט הוט דצ /צ/נט? ^רע * צ/ןובהיןטצ/בי><? ך
?ײן גיזוצזןטצ/יברדי מטצוטמכס[ דרײצז׳צ/ר ♦ צוברדעי נצזךגצוב גיטצזינן צ/ײןביוה
ד ? /ישגיטגמעהןצ/ןין;
*חמבה דמ די יה/דיס[ פון מכק>< ורדווצ/רןצזןצ1יב><? ך *
דמ ךזט וזצזןטטקנןןײןצון צובי><? ך צזונצ/ןדי יהודיק פוןט 5ןס דמדנןסון די ןיבג ג יג י
קינדרסון גדעזןדט *י גיהו? ס \ הצזבין דערגג דמוי צזבי<<? ך הוט  * #ית גיןונ/ן׳י >-
' סוווומין ׳
צ/זזקצ/ס[ צ/ין דיצז מטצוט מכק צוײנד דער ה׳ט גע? דמזון עבר ♦
ודדי • ..
. ,
דימ יהודיק צוין ד׳צו טטצש ט 5ןס

; * מ * ססד ׳9זועט*ס >* <* . .
וויד־ר
גידןער 1טמצ  $גיצגן וזידר מין יןירי סע | רר מונ? עןיטן מירי
מוצאצסץנוענןמיצ
גינגןמץמירןע  5ודה #רס
הויןמנדעמטיןצמצטחנקןצמצווצורין
 8רי [ יך מוצ ^ וצטןצוירן ^ ן
צוב*>(? ך ♦ נון דער מ5י>צ? ך זזוט צןיןצצקוק *יגןצןײן י הןדי
סגןידדערהי -מען[ ♦
דציזצזגטדרגע[ צןײמעררוך דרצו5י * ןךדמ♦ ןןצוןןצו? ע> 1זיר
ודטמיםן ױןיזיזה ה[ עין דען>< יר ביגערן צוי<<ינ>צר צן דינן *
דױט עעט דע& ןמ 3ייצ[ ך
סקידגצור מיצוצמצ טריב3וצו
5י>ו? ך וו׳מדיורגע? פיןצוןין רןרצוישן ><וק< ן״ןסטע['ט
איברצןמןןדרועקזסן צווצצויבד
פ[ ןיצו צוק ^ ור^ן * צןן1קצו< /דרצו  1*<5ך>< יטפי? יחןדיסן
בײצונמצטדצו וצוךדער גע[ סי [ סצז[ קקוץ
דצוזמגטערמידר דעןןכו? דטצוכי * [ ך
סקידדוצטדיךניט דט £ןצ [
קדצוהער וק ^ ן ״ דצוזצוגט דרפקיד ווידרדעןגע? נײן
עטןײןםצוטןםוןדיצובןינן״
נון וויצן דערוצ 2יי<[ ךבעטר הרבײצו קצזסןדצזןצוגטדיגע?
ןךדר דעןן 5ז
[ עטצוייניט צונדרסטעם וק>< טסצו? ק 5ןדערטטצוטצן י
דעןינןדכטוי
רעצטדצןןצוגטדערס [
ןןידרגע[ ןיכםטו נזןצוביצ< [ ךקזײט צ< יטןײנ< /סצו[ קגיצונון
הןנוין צמנ ה? ט<<?צח< ה>< יט
צויק * דציגוג דער גע[>< יט די יהודיק צונןין>< [ חײה צן ה[ןט
מיט 15י=>< 1ךצןבר דמ>< יןטן
מבט[ ןיסיןצזונ וומרןצוירי £י [ טוטגים[ציגן ביןצמנטר דימ
ססצורטסק ם  5ע דצו סר יצזגט
דער ובו[ דען גע[ צןןין דען>< קוע ♦ דר עצוך מצןרגינם
טד [ ןיצזרט דער צובי>< [ך>< יט
ןײנק סצו[ קצוןי ^ די יהודיסן סון די טטצוט טכ<< דצו ין צןין דן
עה  1ד גינגן צוונ ^ 1יג
ווידרצןירי סי[ * ן טוט דער נצוך בי[ עגירט ער דמ>< קוס/טכה/צווצ
גיווצוןדיצוטטצוט צמנם[
יגןיצזצו[ טוט מצ  5 <>3יטדיצז טטצוטחרב צוונןעהטז[ [ דרוי^
י נזןצויןדיצוםטצוטדצו [ יסן
וצ [ די חטוביס/צוין דיצוסעטטונג צויןצוירי עבודהןרההוין
מןבעןבריוזצמ5
היןטןדעןחןןקגןסרצו 5י><[ ך♦
דצזןצוגטצובי<<[ ך מידרןײןסצו[ ק
וצן?ז ווצןם צויךטון מער דצןם
טוט צוירצמיךדצוגינגער>< יט צוינן צוין מצן[ ד צמנהצוקט צופ
*  4ײגן סון פויק דצו טעט זײן
סצו[ ק צוויך צוזו צמנ נצן ^ ין די ןע[ ביגן גמײגן צו/נ ? יגיטןזיצו
ווידר די
סעםטונג דם יד
סעםטוכג סר ברצזנט צוונ םטצןרבן דער פון טויזגט נפסוה
דיטחםוביהן םון ס 5
ן< י
דער נצוך ^גי צובי><[ ך ווײטר צוין די םטמט תביןדי הוטיןצוויך
אןרדצוןצויג /גיוועזן דצונצןק
ער די םטצוט צוײן מול םי{ יהודיהן{ ןפן צוין צזײן טצזק דרצוין
ד< םטצוטממר דצזקצוסן יןבי>
<[ך צוול ווצו[ ט דעןעז { פיגן טצורן סר ברענן דצו נצן</צוײן
סחיצו צויץ סטיקסון>< ׳ 1סטײן
צזזנ מצמרסטעזצזן ^ דז צובי><{ ךקצוססצןדןןײןהירןסצז[
*ןפרצוך * דצו זצוגט צוכי><[ ך
גן ןײנ< ןקנעכט דר םטעך * יך דוךצוןי ^ דס ײ 1ײט גיט זן[ן
*צוגןצז5י<<? ךמער דןרןאײן
סרוימקו? /קומן* צןזו דערםעעצט ז״ן קכעכטצוין דםרע
י
םטצורב
סעןדרעונ קע? נ 1ידטן
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^טצו ^ פ ^ '♦ ,וביג ^ ט ^ םגודייחזדינ( סוןםצנןצמ ^ וצוכי ^ ךמ? דמסביוח ״גיםון
הוטין צוןד־י ויבנגיג קינדר סץ גדעק דען מבי><? ך ביגצזןט מ* נ/ג] ט> ׳ידהכנגד>< דהער
הןטדיני ברידר מוי{צוײצי( טטײן צווין גיברוצע מ מיו רע צוויך מיט מײנק סטײן ^ יןי״ן
1
מוןקצוקמיברויחקןןהסקדעןיותקדםגדעוןאן*
י
װיא קנ צ<יכ ><? ך עונו וומר מד םטע ! טיו ך צוןין צ/ײן יהודי דער היט חוןע סוק
גיםןעצעיםםכר רער ריכעע ציג םערוסט יםרמן 5ווײמ מוצ גמצןנגיק ימר
צקנ םטןרב * דער נמךםטונד צדן יחןדיצווי^ דער חיט יאיר סון גןעד דער ריצענן
צווצםטחסטיםרמןצווײצ /צזןנ  3וןצונגיקימר *
דױריצןירהוטדרײטיג
קינדרדיריטן
הערצזוץי היסםי יונגי צןיזןין צוונ ה* ט דרײטיג קןײני םטיט דיצו היט \* די דערסיר םון
יצוירצאנערםטןרבמ ^? נדג? עד ♦ דצןהוכןיםרמן ווידרצוןביו $ו טצוןדעןוי דיגיטן
גודער ע  5ןדה/רחסון פעןיקצ/וג 3ודי
עב/דהזרהעםתחת דם /ו צורג׳וועק מײן םצו{
גוצ/ײצקצוכגןטצווצגןדעקצוה
גןטסוןסמןקמח /
צווצגוקצזכגןט 5ון>< קוקגדוןצ/וצ
גושנ צוב גןט סק םצוןק *וצוכ צןןצ גוק צום גןט סון די קינדר 5ון ע^יןן צאנ נו דענן צ/ב גןט
סזן סצוןק ס? םתיק דם/י צ/ירן רעכטן ] עט גמנן סר ןיטן צוונ
דיניטןניטגוצוירקגיט:
דרוקווצזר גוטכחג? צויבר יםרצו? מונצ/יבר ןיווירטויצןצוין די הענט  5ון סצו [ק םןםתיע
צאנ צוונטר דם סצו? ק עיצון די גרנםי גרותצון טעטן ג* יםרצז? ♦ דצן םריצזן דו 5וצ ? קיםרצז?
ווידר צו ןוט צןןנוי םסחצין>< יר ביטן דיך וע צוױ ןוצור וצירהצובן עקירוה גיטצון דו>< יר
 5רע>< דיגעטר ; ײנןנצוךגכגין״ /צ ? ? /יט ] [ וטו/ידר גויםרצו? וצוגן וומוםרײמיטצ/יר
צ/ינונדגו>< ירצזיךהצזבצוײך ? ןנםטצ/ןםגהצז? סין צווי? צףיהריגרות  5ון צןןיסע? קירצמצ
צויר הצוט>< יך גצונ}  5ר ? וטין צווצ הצוט מנדרי געטר צזן גינן>> ן דרוק ווין צייך צוײך ניט
הע/סיןנײצ/רט םרײצןע 3ןצ/ײערי
עבןדהורןתי ? צןקצן״ן ד׳צזדעןביגןהע? סין ״ ציןן
םריצןןדםסצוזקװידרגן ^ ט צזזנווצוןרסןצויח ע  5ודה ןרותצווועקצווצ /י םסרצ/צין>< יר
היטןדיורורטוצו * יטצמנםוויצודו ןןיןםטנײצורטמע ^ צוונםדוךצויגונט־* טװהצוט <
גיטווידרריז>< נןתצויבר :־יןסצו? קיםרצו? דערוזײ? ; יצןצומגצודגחםי
גרותהוטין 5ןו
סצו? ק ע><ןו דצו טעטעם3ו גןט טיצו ♦ דצןקצו״ין דם  5צוןקע>< וןמוצ סי?ןצוין דיצויהודיע
י^ כד מין דצװ ? נד ג? עי ♦ דמ םסרמ 5ן די רמםיק סון ? נד ג? עד מען>< יר מיין יהודי העטן
דערויוװעןטסרמײןרמם
דצןרםטעןןצינווע? ט >< ןח>< ההןטן>< יט עד ^ סמןקע ^ ן
י וןמ ווע? טן>< יר מיןמיביגנו מײנקרמםה? טין נ
מי

קנ

עםווצורגימעזין מײןיהודי
/׳

דערהיטיסתחדער
־־ * *

ומרגיבמרן מיקן ^ נד
גןעד

►**

♦ס

ספה שופסים

*>0886

ג/עד צז/נ ערוזמר צזיץ םטרקר >זצין טיצזי־ט דיצןיחזדיסנ סוק 1כד ג 1עד ד♦ חזטן
אין ערעעושין צזויו צוירין: 1ד | *' 1דער מ־יץ זמרין *ין ווער ווצזןםן דצו ניטהצזכןז
ד ^ רע ירםן
״יט דיכי ברידר ♦ דעןדיור יסתיז קצזיןהערסק צוײכרדינםע
>< ײד די צוייןז<צין [ יעהועגהט סון צןײן צזכרין גים[ עצם דען צויר טדר ווצזר דז /י כצזיען
מןיוצזירננגס[ עכטויעןד נזןצזײן סרעצזדן ^צץנצזישן דצז נענט *ן די קינדדהןרן קיכדר
צזזנזזצז[ טןד כים ירםן ? ווףציט די צזידרןכרידר דצזווצזר דײ .ר יסתח צוך צז/ו צ/ײנר צזבר צין
הדין העעעריוצז/ז [ן ירסן ♦ צןךםרײבן צזןנזרי חסזמןער זזער הער קוי״ן פוןצ/ײנ&ן
קיסטווײב
דרוהןהײטטצזיןדערפטזק צוײןהורןזון * זצ  :ןה׳ [ טן ? יך
גודיד/יסתח םר
ןוסבי/ײט
ג
[
ײךוויצזערצזןיךצזײכר ווצורמצ  3הי [ טוין ויו  /דנ טו  5מימכוןדיג 1ן?
סןנ/פצז[ קע* ק סי [ ןצזיןדו  /כד ג/עד דצןםיקטן די
יהןדיכ/פןכ//נדג/עדגי צ/יסןק/צן
דןךגןצזוכוצזןנוײצוצזוכזר רצזט צןונה[ ט><[ ח*
ה/וידרדופצ//קע*ןז *
דצווצזגטיפתח
ןג צזינן ועכט צזירהוטצ< יך פק * ײנק גוט םר יצזגט צזונ צויגונד דצז םע צ/ײך צזיב /גיט דמ
ו [ /צדך צזײך הע[ סן דצזצזירעצ • ך יוצז סײנט הוט ״ דצז בעטיטן די ע/םטןיהודינן צ//יודען
/נד ;[ עד דען יפתח צזוצ סר היטן צזינ/ער ון[ ט צזיר רצום וײן צ/זנ* וג * יטצ/י  :ןצ/ץ דיצו
םטצזט ^ פהדצזסר היטן זי וע גוצזינן פר ] עט צוין וײנקבית ה * םנן י צ׳וןצוגטכיטט כון
ךער י  0תח3ז דען גוי< ן סוםן סט[ ק עצזזן /ו צ/וז זזצ/רןכן וזצ//ט צ/׳ר צזזגו צ//י.
ר / /יד ג [ עד
ימײךנע><ן ♦ דצ( וחגטדער>< ןךפון  5ט[
קעצזקזזידרדויסתח ם/זחינ  /דרןכ/דצזיםרצק
טןין צעגי־יפןגיגן דצן הן  :ן ד דו [ כד ג [ עדסק* יר גכוק* דט טנסיטטיסהח וזידר גן צזינן
דז [  :דידו * יר צזײן נצזיק דו םטונד*ו דעכן *? ך ט׳חון צזזנעוג צזבר /פ< ג םצז/ק ע>לזן צזוג
צזןטב הובן>< יר ניקט גנוצין ביםטז דען בעטר ט[ ו דר><? ך ב [ ק דרו/צז [ טצזך><? ח> ׳ה ה[ןט
אידר יםרצז[ צזזנ יםרצז? נצזץ דיוט [ נד צזײן צזזנןה  :ן וע נק דרײצז הונדרטיצזר צ/ינןגהט
ווטרןכ  /וײט צןיר נק ניט [  :ג קןצ<ן דרןקוו? ] [זט קנ רצטר וײץגןזיםן צווכו מ/כ צ/ײך דקצזיר
הוט קײן צ/ןרזך צזןצזוכו ״ צזבר דרצ<?ך פק פצז?ק ע״קז/צז[ ט דצזך ניטצזב גיהן פק יםרצו/
צזוז קצזק גןטם * כטצזויך י פתח דז רע צזין גנ[צןר  /יםרט[ צזרוכן גוגיםרצז[צוןי ^ו *צונין
*ו דר><[ ח ^ ה ״ דצז טעט יסהח צזײן נדר גו גיט צזןל םפרוך ויטן> ׳יר ^וכו  /וערט *?[ געבן
דו חיך דו סצז | ק עצזון ם[צ) גןן ון[ ג< קרכן וײןזצ ? ו חצזוצזןיו>> ײן הןיו>< יר מנטקיגן גיט 5ןגן
ערםטן*<וצ [ ווען צויךווידר הײקקו>׳ן ןוער צןוום[ וג יפתחדז פצז[ קצ> דין צזיץ גרןםים[ ק
צזזל כצדג צדץנןונ 5יק דיקו><יו  /דו םד סצז? ק ע״ק גנ  /צזונטר גידיוקט ווצזר רפ יםרצז?וויצז
ןמ

יפתתןןידרהײס/קצ/יןצזזײנכןה/יוטיןריצז םטצזט >< לפה

דטגינגצזייןויץ/׳דיגה

ט/כטר

ספר שופט״ס סי ** 4
טו  5טר מנטקיגן*<* ט סןיקןצווכ ס  £ײסן דצו חוט כןן יפמחקיק קינד
דען די*י מ״ניגי
סו  5טר וויצו נון יסתח וצןן וײן טזכטר קןצצן דצו צן ריט ער ? ײני ק/ײדר מזנ טפרוןצ<ײ><יין
|יבה טוכער וויצזחוטטו><* דצן?ו וער ביטריבטדען צויך חוכ דיך ג ו גןט פר חײטן גןצוײן
קרבןצוין קצוןגוןי^ ן נדר
ניטטבןועכדן דצווצוגטד* טו  5טרהוטטו  :זןצוײןגדי ;נטצון
5ו § ט ון
הןטדײןנדר
דערןוײןדסדןכקצצח גטצוןהזטטצו׳גסצו/קעצצון נײערטגיב
צציר גײטדטצייד * צזגגיןצודן? די בער ^ ווײצו חדטיסןןנג
צווכדטטיןסרײמצציטצעײני
חבירחוח צווי ^
ײןיונגסר/יצוטפט *
דצוטפרןךיסתחגןצוירגיצוהיןריגינגוי>< יט
צוירי חבירתןת צוונ ווײנט וער צויבר צויר יונג סרןי טפט דס?י ןו יעצצרטןך טןטצוזק קו>צן
צןוכ דער נוךקצו ? ד1ו צוי יט פצוטרוצ ; כ טי ר סצוטר ברוצט וי דער נצןך צ ו קרבן ♦ צוונ
?נגי גײט דער נוך דצו גייגן די טע  5טר פון יטרצו  /פיר>צו  /מין יצור ^ ו צוננדר צוונ ק/ציגן
צןונ ו/ײניטן צוי־ר דט יפתון טועטר דם /יצן ט  /ע/צןנ /צו/ג/קוק ווער * צווג טײן
חכ׳< ינ ; טרײ / ::ע/צ/י/כיקפערגיר צו/סחײן
עג/הצ/ר/דעןער וזײט כיט/ןצוטפרו ^ קײט
ח׳ו ♦ דען דער יפתח צוין צוײן גיוסר ע<< הטר? גיוזעק צוונ טעט צוײן נדר אצןט
סינן צויטקיגן גינג ןומ/ם ער צ /קרבן כיענגן וויצוצוינן
נוףײןטוצטרצונטקיגןגינג
דפ>< ײנט ער ער >< חט דוקצו ו״ן נדר ה? םן דצו טפרוך דין טזכטר גו צוינן ןיבר
עצזםר עס טטיט יוצו נירגנט צוין דער תורה דס > ן טײן>< ענטן
וןןגןקרבןפרענגן
דצו וצוגט יפתח ד/רך *ין קע ־צ/רצ/ת צויך הצןכ צובי ג/צוגטוצ ? ט ןוצןט טויו >< ײנק
הויוגיטטיךהזב יוצונ׳קטצווי? גנו ^ ן י דצווצוגט וײן ט/כטר יעקכ צובינו  /טגט צןןיך
מיך ןןי־ן יצעטר *ו ^ ום געבןןצ ? ט ו/צוט >< יר גןט גיבט ה/ט ער דען צןײן קינד צ/
גןט >< עטי געבן * צוודר 5ן קרבן גיברוכט ♦ דען גןט גצוב צדק יןצו צוך ג/ןעןן
קינדר ♦ דצו /וצזןט  /יך יפתח5ו? ז ניט צון וײן טוכטר קערן רצן טפרוךזײן טוצטר
גיכ >< יר 3ײט ד  /צויך ><צוג צו די בעיג גין ד / /ײן די ת ^ ידיש/סח < ינ /גן סרעגן
צוזב /י דײן כדר קענן >< תיר דין 4דצז גינג /׳ צן דען סנחש הכהן דצו ווצור די/ר
פנחם הכהן צו/נ צוןיך יסתח צו/י בײד׳ גחטי טטן ^ י 1ײט 4דעןיפנחש טפרוך ?(/
דײן סצזטר צו  #יר קד ן צויך /וי  / /עהן צווב צויך צויק  /ײן נדר קצון >< תיר זײן״ דמ
זצוגט ד  /יפי -ח טצוקטר גן יפתח וויצו סנחמ ג/צוגט חוט דצו טסרוך יפתח  ?1/צןין
סנחצ> גין צויךכיןצוײן רצוט צו׳כריטרצןן ןן/צןין  3ן>< ירקו><ן דצו ^
גטיסתחטוצטר
ןוידרגוסכחש וויצוחיר סצזטר גי/צזגט העטי דצו זצוגט סנחש צויך בין צוײן כהן
הגחן* 1ןצויו * •וצ1י ? גין
צויךוייןניטגין
צןןופרןו 1.ד ?ג י '
טצןןועקדיצוירסצוטרגןסיר
•
י' • 1
.
.

^
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ג? ע 5נ 1חןצ 1צויגרמירי גמןחדןצויר & מטר דערמך ןיגןקרק ברזצנו מברגום15^ 2
מיריגצוןת ןוידרמיברןי בײדן דען
סנחטהכ־ן גינג גינוס כבומת טוןצויןד& ער& סן
ווצור
צוונדעריסתת סוןדי
גײםקץ,מפי}ןצוי ? * ײןגןידד 5ו |* ײנ< לןײב צוןםצוײגגג
מב
ביוערסטורב ד? ?ײן ןײב ניט בײצו צוננדר צןקבןרה קצמן נײערנוצזןמןיצוורטן
טעט ק צןק ג{י ו ;*ו קבורח צוונ צןןיךאײ[ יטרצו! ? ע{ נט ג 1יטן הוטן ד? יסתח ? ײן טונטר
*ו קרקברו  5ט דצו סר ?׳ נדיגטן?י ד? פי{וצ{ פיה(צוו ? קצוק וויצו צוין דעק קס׳ טן דער כוך
טטיןווערט♦ מבר עכגןינ׳ חסצינן טרײבן ר? יםתח העט ? ןײ טוצטד ניט צןקרבן
גיברןכטעד [ |/יצז?? ןט יסתחז״ן טןכטר #צצית ? ן״ נײערט ערט{ יטט?י צוײן צווי ^צוײן
ביג צוין צוײןחו ^? קײןיצענט צןצויר קמי( דען נײערט ם׳ר * ו{ צןין יצור דן? ײןדי טעכטר
 5ון יטרצו1 1ז צײיו ^צויבר ?י וזײנןוו״[ ? יגיט{ טטן צ<ו? ט ? יגן טונןוײן ?יןצ ?ן #ין ? צוטדצז
צוי? עבן גירעצינט גיווע:ןצו{ טהעטער ?י צן קרבן גיברוצט דען דער דין צוי? ו< ען
צוײנר ? מגט די?י בהי׳יח ?ו[ צן קרבן ? ןײ צמנטטע{ ט?י צוןצוײןכי? ונדרצ 1ןרטדצוטי? ע?
וצ { ט חעט ער ?י טון צן קרבן גיביוצט1
*ב
מיא נו) יסתחוצ1י? די *[ חיצהקוק<וצןר דצןקצוי־ן גןצוינןדי יהוי׳ק סוןגטזצט
צוסריהן צווכ ? צוגטןצןצוי׳ןווצורןנן ביטטוג* וגןוויררד?  56וןקע>< ון צוונ דו
זזןטטצוונ? ניט ?ו?ן רןפן צניטדיר צן גיהן דרןנן ןןע[ ן>< יר רײן הןי?צוי) סײער פר ברענן
י דצןטפרןך יסתח *!
צויןצןיךגענקטצניךחךןנגצרטדיענןסצן/קע ^ ןצוןנצןיךטריב
מןצו{י צןןרטןםוןיטרצו{ צןןנןהי ^ ווצורו<<?
ײטצוידדעןניטקוק דט צןידנוןניט קןײטדן
ווצווגטצו׳ךיניךצוונ הן ^ יטרצז{ ״ נוןדי ׳ה 1דינ( סוןגיטןעצטצוסדינ(ווצן{ טןניטנוךןן? ן
מונ׳ ןיחגטןצזף ^ די יהזרינ( סין{ נדגןעד ןזצןט ? ײטצןיד סריהודיסנ ? ײט מיר דוך
צונט[ ןסני ? ײט פוןצזונ? דרו<( פד דר׳טט ע? 1ן ד׳ יהזד׳צ( סזן ? נדג? עד צןןנ נצו | צוײןוצ [י
צויברםור סוןיררן צוונ { ׳ק די 1הורינן פ |נ( גיס{ עצטצופדי (( ניטןוידר צויבד דען יר דן
גיהןצןול דצאויטטן?י ווע[ צר יהורי דר דט וועו־ סון גט{ עצט צןסרינן דען די ? ע{ בגן יודן
קוכטןקײןטיןנענן נײערטצוײן טיצך סרצזײןטין דרןנן ווען צוײנר קצוסנ צון דוןוטרסזן
יררן ד? ער צןדיבדווצו? ט דצו ? חגטן די יהודימ פןן ? כד ג{ עד1וצך<(? ציגנון םבו? ת דצו
ןןע{ן יציךדיך צוריבד{ ן? ןדען טב1ת? צוי? טײטט צוײן בצוך ן ועור רצןווצ<{ טן ? ׳ ? נהן צווברע
צוײן מין ? צוגט צודרצןײן ש * ך * ןןען ערצוי? נון סונןגט[ עצט צופריסנ דצו?צוגט רע טנן{ ת
' * רט צוײןוב ^ ךצו[? דעןם[ וג ײןצזי( טוטזצ ?ן קצו ין צזונן דען ? ע{ ביגן טצוג5ןוײ צוונפער ^ יג
*£י? נטצין סון גט{ עצט צןסרינן דצו* וטר יסחחצוײן ליצטד צווצ טטחסי 1ןיטרט{? עקמ
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ימדצוונסמורצ צוזנקמגןגו
קכןרהמיןפיזםטעע
סיןגןעדדקדימגןידרפיזןמיין
מײנגיג צוב מעגן וײן םוכםר ♦ נוך מיקפטוגד מײן יהודי טןין 3ןץ ריכטר מיבר יטר צו|
דער היש ם3צן די? ר*וב*ן וזמד דער בוען דר די רןת נצן< ן ״צוין ד< סםצוטביוז ! ח ^ דיור
בועו הוט דרײטיק זין צוונ דרײטיקטע 5טר צוונ גמב די םעצםרוצ 1צוויו וײנסן דויו מונ ד•
זיןגטב עד צןין זײןהןיפ צונר? יטפםורבןצוי< /צןןבײ* ןזײנ<  /ןעבןדטןערצ<  5יםןע  5ניג
עעודות טןי ( זײני קינדד ברצות מוצ ווציזט ניצו ברײצון דײן צצנוח דז טצצםון הגבור סציםר
דעןערזציגט ווצןטזוןצויך טיןרופןגןצוײנדטעודה עדביקוצצטױמ קײןקינדרניטזוצו
קצוןערמיךױצןניטווידרברײצק גןזײנקקינדטבדכה ערקןן >< ירו<ײני צעךניטאידר
ביצטןן דרן< /סר זינדיגטער זיךדט צויגןזײני קינדרצוןי כײצן זײנגןןעבן טט/רבןווײ?
ער זןצוסרצונגט צוינד־זײני קיניד ♦ דיןר נועזמכטט יטרטן דבן ימר צמנטטורב ז
נצוךצ/ינן ווצוד טײן ידודי ג/סן רי 5דם מיבדיטרצו? דער דיטדצ ?ןו דעד ווצור 1עדן ױוד
צןיבר יטרטן דיצגמ־טזנטטודב ״ נמך צויגן ווצוד מײן ידודי צןיןרי  5םד צוינר ׳טרצו? דיע
עכחן דער הוט פערציג׳זין מוצ דר״טיק עגיג1יך דימדיטןצוןטצון ^ ויבנגיגהיפטי מןין
צוי 1/ין מונ דע רי  5טט יטדצו?זצ 5ט ימר מונ טטורב ב
|יג ז־־א טעטן דצוז סצוןקיטרצו? ״ידד ביז גו ^ טדצו גמבז׳
גוטצויןדיגויקהענם
פןן םצן? ק פ 1םתיק י׳ דמ מצוד צוײן יהודי דער דיט מנוזו דעד קצונט קײן
קינדרניט ביקו ^ן מיטזײננן ווײבדצוקצוקמײן><?מך ! ןד& מטחןןײב צווצטפרצוךצן
צןירזיךדו הצןפטקענין קײןק׳נדר ביקו>קצובר דוח ןןעדטט נזן םרצוגין ןןערדיןצןוצ
וזערפט צוײן זזן כיקו><ן דרןק היט דיך סןפון צויגונט צןווײטדדט וד ניטםריגקםט
קײן וויין צןדר קײן טטרקן גיםרענקמזנעט צוזיך ניקם ווצןט צזק דײן צןיז צווצ צוןיך דסקינד
דסדו ביקומןווערסם דערזוןזיךצזןק־היםןדט ערקײןווײןםדינקט צודרקײןסםרקי
גיטרענק יווצ נ* קם טון רײן עטט מונקײן עצורצצעטד זן] נים צזויןןײןקטספצו קןצק
נײגורט זו ? 1נגי הצןדצ׳הןדען דע זו 1צןיקהײזיגד>עצןן ^ו ן[וטזײן ז״ן ? ענן? כגטצוג
דערזע? ביג זו? צוןיך יםדצו?עה ? ס ' ן פון דיצו גויקהנט םק םצו? ק פןםתיק *
צוזןזצוגט דמם מנוח ןוײב1ן מירק מצק ןויצזדצןקויק ןןעך צוצןידצוקנביצו דערהמנן
גיזעהןגצזד צוץגרײןיוגיםטצוןטג ^ ווףצז צוײןמזמךמיז ♦ דעדזציגט>< ירדצום *
צוונ צויך סדצוגט ניטוויצועד היט צןונ ווצוו עד העדווצוד ״
דצוטעטמנוחתסיןהגן
 8ט צוזנ זצוגט מ״ן גןטםיקרוך דיזן><צון ווידדןןמונט דעדצזונםזצוגטו/יצו>< יר זיךרס
י* ? טי 1זי?ןי מיט דעק קינדז־ע צמנט גיבצורןזן | ווערד׳ן*
*זן םיקט || ט דען
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ספר שופט*ם
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^צוך זוידר 5ן דש * נזחוו״ב דצו וי יצוט צווין דעק סע{ דצוברמיר^1ן ווצורנים בײממיר
דצז ביסנו ?יצ #דען ^ צון רע *צ& ס צוײן זױנ 5ג׳ צווין דצוס סע 1ד ווערסין צוןין ד< ו
ויצו מיר יצצון רוסן קענס
יצוונ ?יצו ן? סיס ב׳חענד 5ן צוירן ^ ן ״
צזונ ןציגנו
 1ן צןיקן דער זצצון צויו וזידר 5ו צציר קן><ן דער סצור בײצן צציר גיוועוין צוי#
♦
צזזנ הצזס >< יר * בסר גיוועוין סזן דענן קינד ♦
ער צןיו צוןי \ דעסן סע? ד דצז
קענסטז עס ? ע 1בר סון צוינ ; חערין פון זועגין דעהנ קינד ♦
צוזנ ז/יצו צ< יר
?׳ך צויס צזיהן סעד ה? סין ?צזןין ♦
ו/יצודצו נוןויצו ג 11״צן5ןקנ><1צוך
קצזיצן דצ/פרצזגט>< נוח דען *? צוךביסט זד דער צצצון דער גיוצו/ט חצוט /ו<צוו<'יין וו״ב?ו1
צויץוון ביקו ין צוונ ז/יצ <>]?/? /יר*ייך>< יט צזיסנפער חןטיןדצו ססיצוךדער  #ןצוךער ?)1
ניקטעטין ווצזט סןן אייין טטזק תער קו>< ט צוןיך זו 1ער ניקט צזון ר״ן עטין צוונ  ?1/קײן טצןר
צ/עשרצוןי ^* ײן קצוססצו קו> ק דען ער *ו? צוײן גןטס><צון ?ײן סון>< וטירס 1ײבצון ♦
דצו
?צוגט>< נ/ח /5צויגן / /ערטיטצ/ײן וויניג דט<<< ר דוך 5ן דיר קצוכיןטײן קןיץ נ׳קןײן סײן דו
וזזנסןצ ?ו צףין בסזית /צוג& ט דען ויצו>< ײניטן ניט דס עס טײן>ע?צזךווצזר .״ צובר דער
״ןצזך טסרצזך 5ן צוינן ווצןסוןן צןיך זזערטין צויך עט יוט ניקט פון דיר ברענג דט גיקןײן 5ן
קרבןג ו גיט * דצו? צוגט>< נוח ווירר5ןק;>< 1טןוויצ /תײטט דו דטן ווען דן זוידר 5ן צוונט
קעי< טטדט>< ירדיך>< צ= ד ווערןוועןעט גט׳צט/״צוט דו גיזצ< גטהצ; טט ♦ דצו ? צוגט
דער><ןציך /וצ/ס סיוגטט דו נצוך><ײנסן נצרץ דער דוך סר הןןן צןיזדען מיץ ״ןצוך הצ/ט
קײן צדיגיגין טנן ניטנײצןרט ?יצן  /וערדןגינענטנצזך דעצ/טןיחןתו; צןזזי צןסרריכטן
תטבן * צןז/יצזקן ^ נוחצזײן 5יק[ ײן צוונ ברןכט עט צן קרבןצווי^ צוײננ /טטײן דצו><  5יט
דער *? צןך דם צןןיט דענן טטײן טײן סײצןי ג׳נג צוונ דער>< ןצוך סןיג קען ה׳>< ן>< יט דער
דט סון קיבןיצ1י 1גינג צוזנ דער צ<ןצ/ךקצןנ  /ניט / /ידר 5ו>< נוחטונ צןזײננ  /סײב ♦
וויצו מן דיזט ^ נ -זח>< יט? ײננן זוײב? ט 5ן דצן מצווטטן ?י ת עט טײן ^צזך ןןצור גוועץ דצן פיןן
זי טןי^ צ/יר סנינן צוונ>< נוח טסרטךצ< ירצ<ןזן טטערבן דען>< יר 7,ץ~\צוײן>< ןצןך גיזעתן י
*ןברז״ן ווײכטסרטך סצןר  5ט דיך ניטדעןהי־גט ^ טסעןן הזבןדזיציר ? ןןטןמטערבן
דצז תעט רע דצו/קרבן ניט סון צזונמ צון גינוצצן צןןנ העט צאנז ניט זע{ כס ציןי גיוטגט '* .

צחוגיווצוון/י צזײןױןצוונזי היט ( ויןטױסוןצוזנגזטהענטטצוין:
די

יויא

נזן דיזר ט< טןן גחט וזחר דצז גינג ער צןיןדצזט ? נד סון סצוןק פןטתיננ
צ #יןדיט טט .זטח  : #ו / /ויצוער נון /וידר 5ן ?ײנןסצ/טר צ/וס<וטר קצמ

?פר ׳מופטיס

״׳ •#יײ

גוישןטעצטיסון ^ זק
מיקמיןחוכ >< יר / 5ייןכזהמןיס ; יןעד | ס< ןדי
רצן/צוגטערצו
סןסתינןדיע ; עןביג ; יס& זט * יר ן*צוו? ; יב >< ירוי צויןווײבדמ ןצוגמוײן סמטרמוצ
ז< ןטר גןצויקהןמט דודעןקײן כ 1ה  5ונדרסגו ניע #ן דען סוןדימ ג1י< ןווצ( רן< /כע>< עט
ד$ו ;וצ ;נ1
דןצןקײן ווײכ ניט $ןןי ' ד״נ< ן ; יסןעכטצודר םון מנדרי יהודיגןחעד ♦
מצ | צוין צוײני צוויגן צןבר עסווצור5ו?ו סק
ט ^ סוןדי יו ווי \ צויך הובן דטן ויצוגיפצו 1ט>< יר ^
סןסתיכןדען דצום
|וט םטערטצווי | דט ערצןײןע 1יןההעט ציןדיצוגוימ סוןסצזןק
דצופרעגןצוונורי חסציגן
ןעןכיג><צוןןוצןרן דיצו יהןדיקצאנטיטון ג< דימסןסתיגן ♦
צןײן קסיצו סצוסון צויו יוצו צו״ן סרן>* ר * צון גיוועון פון> יוטר ןײב וויצו טײך דם ער וויןנעצצן
צוײן ווײב סון די ס | סתיק דס ;ןט ינצו גיוצוגט הצוט צין?ן\ דך ניט גן צ/ינן צ׳יטדך וײן דצן
מיו דער תירן? ןוטן דצו דך>< גײרצויווןצוצצצוג * ן ;יצו ו/צוו?ענ > ן צוונ סציסק ןןצןןט ד צוןיך
>< גײר דין דסדצן אוטדיצן ^צ-תן הןטין צוכר ןײן פצזטר צוונ * וטר ווצרןדצןךדריבר
כרוגי .צוונ טסרציכין עס ווער בע& ר ער נעישן צוײןיודן צובר עם אמר צומ כזן גיט
צואגינגן דצוסטצ׳טק
כיסערטצוןי ( דסער דך נוק<<?ו 1טןײן צון דיצו סןסתיק *
נקקצסקצקדעיןווײןבערגסק דער סטצוט
סצוטרצוו <>3וטר * יטצוינןקעןתױנתו/יצןוי
ת>< נת דצו קצןסן צוײן ןיבן צוונ בריןט צוונ ?י ( צוןי ( דטן סיעסון *ו צובר עס קצןמצווי ( צוינן
גןטטטטצזרק צוזנ טצצטק צן רײטט דגין ? יבןוצ | ס מיצו > קצוײן גיקןיצין גן רײטטצובר
נוןס>< סזןרידט>< יט
םי< טקוטגטווידרוײנ ? סטטד צוונ״וטרניקס סקדטןןיבן ׳*
נקנטך
יטדערועןביג גןיהצוונ גוגו/ידרהײסן ♦
ןיג׳םןרסקנט ><
#ײנרכןהצוזנ
דיסטטטתצונהטויןדם ערווצו? ט הו  5גײט>< יטצויר
גוגערןוידר 1ן
עט?י 5ן טצוג דט
דצווטך
מ? טין דצוגינג עדצוןי ( צוײן וײטצוזנ ווצ/ןט ועהן ווצ; ס וײן טוטר ? יב><  5יט *
ערודצוטיןביין ווצורן קס ןטין דצןו ? יבן 1ײב טונןצוגצזךפין היניק יטי דצונצו< ןער
דען היניק צוונ מט דער  5ק צוונ גצוכוײנק סמטר צוונ>> וטר צוףך צזבר וצוגט צוינןניט איצו
דער היגיקןועד קו> ןסק דעקטוסן ? יבן סן וויצןויצו דצו היןקצסק דצו*  5טיןד  #דיצז
כרי ןיפטצוונ>> ן ברײצוט דרײטיקגויקדיצן בײצןםווסק* ײן*ו? טן ♦ נקט>< סק סםרצוך
ווידרוײן דרײטיק ח* רי < מיךןויןצוײךצוײן צוןיט רעטנח צוףסגעבן צןןנ וויןצוײך גײט
כרײןסטגיןוערט  #ערט צןיר>< יר>< ןײ חידה ? ציגן קענן מצוווין
געבן ? יק טציג ממ 1נג די
טי ו צוײך געבן ררײטיק הע>< דר צווצ דרײטיק היפפי ק 1ײרר ווערנוצויר >< יר עויצער ניט
קענ) וטגן װט ןט? ט טיר>ױ ד וו סי? געבן דמ וצזגיטן די ג ןיסןיוצן>< יר וײנן * ו סרי דן*ציג נק
דעןרעטנוט גןצוונ? ♦

דצזססימךם>< סקדיוסמיו>< ײןצון״רעטנוט צוײןעסין גינג צקים
סק

ס 8י שזפטים ► **יס
5ון מײכמ  5רע? זי
מנ* ימיךס קו* ט סון מײנ</לזגזרקן * מזז קוכסן די גויעןיין מוין
רענזנוש נינזוסיסן
דרײצזגיגי טמג !גנ • דצןקצוײןדיגוימ ! ןדצןס ט* טון ווײב מוצ
טסרן5ן5ןצןיר
ויךדודיר ט* טון וצוגנן ןזמסדסצוןיןרעסנושצוי* מןנזצוגען גוצוונם
ווטוניט ןן
ווכנןןיצירדיךצויטדײנמסצוטירטהוי? פרכרעגן דעןמטטוצווכט גבעטן
מןי{ דײןחתונה
דןזו׳רמןןצןרימווערדן מןנ ^וטצצטון געכןצןוסר קןײדר ״ צווו וו״נפ
דט טײטזן ווײכ קיגן
צוימ צווצ ןי טפרןךדו הוטט צוײן צןןיט רעטנויו טוין געבן ןוצורונ/
הוטטוצוירדי צןןיט1
יגו  :ג ניטגזצוגט♦ דצוזצוגט טמטזןזן? מיךדירטוצוגן צןןנ צ/יך
ואכט גןציײנק סצוטר
טונ ^ זטר ניט ג/צוגט ♦ צו/ן טריצו זײןןוײב קיגן צויהן ווײן די חתונת
גווערט ♦ ווימעט נוןוצ
^ דבנטן טציג ווצור דצוווצןר ד דען ט* טון דער צציגר צוונד עמ?#ו
נ׳ט בײצןצןיק? יגן דרובנ
זצוגט ער גומירוזמודי צוןת 1יגינגטיו סון * ײנמצוויזרעטנוע ♦
דצי גינג דט ט *טזן
מײב צןןנ/צזגט עזצןדיגויק״ צןזוקצן> צןדידרײטיגגויסן 3ןט׳צמון
ווע? 5י די
ױיטצוימגוועט הזטן צןזנ *י טסרוכן * יר הו  :ן דײן צוןיז רעטנוש גיטרוסן
שונ צןזו צןיו עס ״ טיק
עטין גינג םזק סרעשיר דט צזיז דו ה/טט היניג בקן< ן צוין
*זײניז ? יבצזן דמ צזין
׳וצז קײן טטרקר דינג ניטזצ ? ט מײן  /יכ מוצ ניקט דטרוצ ? ט
ה׳ניק דט צויו דש
סוק טטרקן ♦ דצן טפרוך טצצטון צוײ העט צזיר ניט צעיט צצײננן
ק? ב גיצוקירט ?וצ
תעט צןיר-צצײן צןןי #רעטנוט ניט גוויטט * דט>< ײנט צלײן װײב
הוטט ײײך ג*צזגט *
דצו ווצןר ט <,טון בחג  /צוונגזגצויןדיטטצוטצוטק/ין
די דען פ? טתיק *ו
טטונד צזוג ט?וג טוט דרײטיג גוינן צזזנ נצזק מירי העײדר
 5אנק? ײדר צוונ
גצוב עט גו דען דרײשיג גויק די ײיט צויק גןועט הןבן מ/נ
ג יג וזידר הײנן צוין דין סמטירט צצקזק *
צוזו נצויין דימ גויק וײן כ? ה צוונ

גצזקדצןגוצוײננןצןכדרן גוינ
ט?
צזן
נוךעט?י 5
יטצוגןדצוטיקטטצצטון *ו ? ײנמוזײב מײן  5יק? ײן צוזנהןטציוט
ווידר בײצן
מיר *ז ? ׳גןוצ?ז קצןנןט ^ טזן וז׳דר 5ן צןיר קען תצינת צוונוזצו? ט
ןוידרבײצומיר ? יגן מבר מיר
סצוטר צוונ צצזטר!1צו? טן צןין ניט ?ן? ןצןין עירה קצציר גין צוזנ
סשרוצן ^ ירצצײניטןדןהעטטוי
סײנטדרזקגמבןציירד גזמײןמידרן מברצ< ׳ראע? ן
דיר געבן צצײן צןנדרי טו 5
טר די היסטר מי  /רען זי י מבר טצוטון טסרמך נון מיך טזצז
*׳ייך מנטו? דיגן מײך
ס/טתיגןמיך ןוי? צציך נון ןמ צזײך נוקק ו״ן ־* צזא גינג טצטןן הי ן
מונ סנגט דרײ הוכדרט
פיקש מוצ בינדט די טווענ? צוןצוננדר מוצ גןויטן צויט? יסן בינדט
ערמײן
ישוי מון• םןרט•? ויפן
י
י1
1
• מיןדוקןרןסעןדסוןרי גויק
עײערברנדמןנ•[ •
מזוסר
*

*ווס*

ספה

שופשם
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 3רעניצ1ן די םיקעצ&י די תבומת ווצו& דעןפן& תיסנ נן & טזכד מוגמױן מירהמ״ן
ןוערדצומגטמןחוטדצו
זנמרמן לץול לןירי צויןבגגרב<י<< ♦ מון ןיטןד דערנוך סרעגן
ןוצווטט>ין דו עמ ם* םזן גטצזן חזט וזײ? צויקוײן עזזעחר גנו*ן הוט וײן זוײכ צזזנ הזטיו * ו
צזונפרברעניטןדןטציטק
צוײנג/צזנדרןגעבן♦ צזא צזגן די פ 1סתינ ;צזנןי^ קעךת ^ נח
ווײבצזונוײן טאעהרצויקסײצןר * דצזזצזגטט ^ טזןמידרגןצזינן וזען צזיר טון דט גיטזן
העט וו וזי 1צזיך צציך צציטצזײנר הנטזעןבירט נוקקדין צזןדי סןטתיסנזצ ?ו ם? וג רע
טוט פזק סצו 1ק ס | טתיק סי 1געניגי צזונ רײטיגי צוײן גרוטי ט 1ק♦ דצז מרעגן צזוסרי
חס< יגן צןײן קטיצז מצזרוקהוט ט^ טון דוקצז סיקט גנו*ן וזצזחקניט זזנסט צוײן חיה דט
צויודערתירו ) לעןצזיץ סוקטןי  5טצזןטהינטר ויך דרוקנצזקער סיקטזזײןזי הינטד
גןויטןצזיריטוזענ/ניטהירב גןײךו/יצווונטטצזײןחיח
םןטדערברנט
ויןועהן צןןן
ד• גיכטדטצוסןין צוונדי דצו צונןתדצז פין דער ברנט הירצזב♦ צז/ניוךצזײןחירו  /דען
ט> וטון וצזגט דיןי ם [ טחיק ה/ט( קײן טרײצו צװנ גןןיבןניט צמנ גיהן צוי רי ריד צז/ט הינטר
ויך ג/ײך ןןיצו צוײן סזקטדער הינטר ןיךזיכט דרוק ווין צזיךצזײן נקיזה טון דצו>< יט ♦ דר
נוךגינגער צוין צזר/יטרצו 1צוין דז ו<קו<<וכ 1ע עיטק צוון גוגן די ס [ טחיק * יט סין סצוןק
צוין צזר/יטרצןן דצזטפרו 5ן די יהזדיקזוצןן וונג/ם צזיר הזן>> יר וײני ױצו צוײהר צוונםר טזן
דצז זצזגטן ויצזיר װ? ט צוונ /צויבר ענטוורן דען מיז& זן דן * יר מיק זײן  /ון ןעבן וויצןער צוונו
עעיטקצזוצספרןכןצןטצזטזןאצזרןק
צזוזגוגןררײטןױנטיודיןקעןט?
צזויךגטזןהזט *
סןטתיקצזןגהונןדעןדז/וײטטווצזן/דזצזירצזיר צזזנטר טזן ״ןןןןײן דצו
הןכוםו * יטדי
הובןצזירבױ גטון דצזהוב צויך יו ן/ידר ביגצז 1ט ♦ דצווצזגטן
וצזגט טצזםזן יו
די יהודיק >< יר וײנן נון5ן דיר קזצזן דס * יר ווזןדיךבינדן צזונ דיך צזיבר עכטזזרן צזין
צזיר הענט ♦ דצז וציגט ם>< םוןצויך ביןעט 5ן סרירן נײצזרטטוט צןיר>< יר ניקט צזזנ צזיבר
גודעןפ [ םחיקגו♦ צוווטעטןדי יהזדיג/צזיק צזײן םבועה
ענטערט ^ יךצוױגיבונדן
סןםתיק
צזזנ בינדטן דען ם ^ םון * יט גווײ נײצוי דיקה וײןר צזנצ גיגן>< יט צזיק גודי
וויצזדיגזיק צזיןנוףצוכן דצוױנניטןוי קיגןצזיקגן♦ דצזקצוקגןטט <צ  5טצזןי|
ם><םזן צוון ריט ער די וײ? יר סון וײני הענט צזןין וצ ? ם מערן עם גןו׳ייצז סעדיק גווטון
צזױןדיןגוגנצונןערצוונםןוגדצויציטטןױנט
צזוב ביקצוסן צוײן קין בקין סוןצוײנק סגר
גויק * ו טזט צוונ םסרוךויך װיצוהוט>< ׳ר )( וטצוײן נש גטון דוצויך>< יט דױק קין בקין
דןרםטגצורוערדצן טעטער תס? ה1ו ] [וטצןונ
סיןהןיפן נידרגיןיגט הון ♦ נוןם>< םןן
ווצןרוקוזיןםטןצויךנוןצזיג ^ דרט
טסרוך>< ײןןיט דוהןטט>< יר וצוסיןהיןכױזױן

י 1־ ־

־

־ [װין
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זדןקו ^ צןיןדי סיסטוססטי גויקזזענט דרוקאצט ] [וםדסצוײן קוו ^ן וומי־ געןנצצןיו
די/קקיןבקיןדס ^ סןןדרפזןטרמנק • עטןיס
חסרקןועןףצזגןחטוטןונןדו& ^ון
/יך
צוןיז עעיט טצצצי גטרונקן הובן צוויז צזײנקקין בקין סון צוײנהןצוי/ין נײערט דזצוורט
רצו
מ״ינ
חזט גיתײטן ? ית דט צויז טײטטקין בקין דס זעןבג צןיז טײן בחנן דצו הין ק?>צן ״ צובר
עטןיציסח < מןטרײבן ווײןט>< טזןצו׳זנוךגגגןזעןכרטנודט* צזזכין דען ער נצוק יוצו
צוונ
אײןגויהי דריקוויזמי מ ] [
וטדטזײןןעכןזןןטהענגןצוןעפיטווצוטטמצוצןיז ? #זן
ער
ןוטר דיזד טממןן צוײני; ריכטר צוזנ העןסר1ן י?זרצן} גןונגיגיצןר נ
ויוה
טז גק צוין די טטצוט עזה דצו וזצןר צוײן גוי׳ה צןײן הןר דט נוג ער דצו הי׳ן צוונ ןציג גחי
בײצוצןיר״ נזן דיזי טטצוט עזה סטונדדעק סצוןקסןטחיק 5ן דרוסן
צוונ^
טסרןצן זי צויד ווע?ן צוי ? הײנט בײצו נכטניטצויברסןין ♦ נײצןרט ייײ ווע?ן צוונזר  1צובג
>< קזק צן מ? םןצוןי^ * ןרגינט סריצו דא קענן מיר אין ביקן*ן • צובר ם* ם*{ ן״ג ביז גן
י• וזיצ
*יטר נ8
טדעריוךגינגער גי דיטטצוטטערגן טוגרײטטצוןי^ ב״די טטטט טער
מוגו
דרונ
*יטצוירי בײד• פוטט־ן טוצ נטקזי טןיןזײן טקטין צוונ טריג זי צווי{ דעיג בעיג
ברו
בײט די טטצזט חבחן ״ דער נצוך ביקצוגן םא&ון  /וידר צויק גויה/יב סון ם/טתיק
די ד\ ט י־ןיןה דצו קט>ין די סריסנ סון סט/ק ס/םהיק צן טיר טוצ םפחכן צן טיר
מין
?יך צויברריד טין דט עד דיר ז״גט ווטו * יט ער טזז טטערק טיז צוונ/וען ^ירצוין גוי
בינדןקענןזווועןן * ירדיךרײך * כ׳ן ♦ טז/זמגטדיזי ד ; יןה צןט^ סון ןיברזצוג ><יר
קויצן
דוך ווטו ^ ביטטו זן טטערק ווצוט קענט><ן טון ווען><ן דיך בינדן זו 1ט * דט טםחך מצווש
סמנחןג/טיד ווען><ן>< יך זןןטבינדןאיטזיבןנײצויטטריק די נוך םרי׳ט זײן טזן  /וער נצןצצן
ו< כ־
מיך ןז םוזטך מיט טײן טנדר >< ענט ♦ טזו בחכטן רי סןטתיק זיבן נײמיםטריק גן
צויי טזנ די גויק פר בורגן זיך טין טיר ק>< יר צוןי^ טין צן ?ויצןר[ צווב זי מין וויין
חסטיןקעפטן ♦
טזוטיבירידטדי ד | יןה נןט>< טןן
רטערזיךןיטביגדןפוןט׳ר * יט צ>*ין
|1צןר
דיזיזיבן טטריק צןןצ םסרוך דער נזך צןצוינ( ט><טון די פןטתיק קוצען טיבר דיך דן3ן ריש
וו״יב
עד די םטריק צוין גו/ײט צז/ט /וען><ן ה/ט ס/קט טנןסײטר ♦ דט טסחך די ד/יןה
ןוצןר
יו טיק זיך דו הזטט * ײנר גיססזט זצוג >< יר דוך 1/צוו>< יט קענט><ן ד׳ך בינדן * דצו
ווקשי
טסחך עד וזע |><ן נע>< ט דיקה םטריק ד< נוךניטק״ן ><ןצ( כהדער> ;-יטגיטון טײ
טוגטיבררידטטין 1,ייזברע(
ןזצןרדןזו קענג1
ק> * יךבינדן *
דצונצןנןזיפריטידיקהטטריק
ער זיך1יט בינדן סון טיר דט>< יט טונ זי טסרוך דער נוך די ס/טתיק קו><[ צויבר ריך '.׳ י׳זצוץיז
סרזןדידןיןה/וידרגןצןמ /׳י סי1
ריט רע ד♦ טטריק טיןצןזײצו  (/יטטײן פצודיק ♦ דצו&
><יר
זין
*
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;ין דומ הועט * ײנר
מידרגימפופ רר * #1 ? 1׳ר כון רצע/זמז> דט קעכס ןײ דיךבינדץ
רצועפרןךער  5ןמיר ןוען ו^ ן/ו?וכ > יײןדבן המר !צזקין פןעצסץ צזונוז | עוי עוטעיךןקמ
צוײנ ? וועביר מטון דצן * יט קעכט><ן *י ך םנגן ״ דצו םעטצויהן ד? ׳ ! ה צןזו ןויצן ער <* ןין
צוונ מריצו 3ןצןמןפ* ט? ןדי פ/טתינן קו* ןצויבר דיךט>< טון* דצו רײטטערוצ | טצוזיז ד;
ער ווידר ןידיג ווצןר * דצןזצוגטזי ווידר 5ןצוי<< וויצן קצונטטוזצוגן צוז דן ^ יך 1יב חו& סצווצ
דוהזעט * " נרדרײצןצצצון
גיטפוטצוונטקרפירגזציגט ♦ וויצןנןןדי דןיןיודעןט ^ןו
גצןסציגר וומרצמצ | ?*51ט צוךיכ ^ ר רע  5ט בײצוצויקןיגןדצו זצוגטערצוצןיר דען צןיודג
צןונ טפרוך * ק | עבן טצגג דצו צןיזקיץ טער>< עערצוזי^ ײײן קצןם קוק דען צויך בי | ג יגןנו
צוב גטײרן היי 1ג1ן זױן ווען דו * יך וע? םט טערן זן ןןערצוי ך זן טווצוך ןויצו צויץ פכדר>< עים
♦ ןויצונון ד?י? ה דז תערט דצן ווצוושט זי דט ער דען צואמ גזצוגט הוט ןןײו ער גיט גח  5ע
הוט דעןזי ווצוזשטצוןצויק
דןערניטג| טגידן  5טבײפצזיײצ ( םקר צוןדרצוזקזזנםע
דרןנןטיקטזיהיןצוונןיטעזזצוגן צןדי ם? טתי ^ טריק
דןןיצויןנוןקענטןבינדן♦ דצז
ברוכטן די גוימ פיןגעןט ><
יטדךדזזידערדןיןה געכןמצו/טן צוונ
פרמיגטן זיך
צויןצוײן ק>< ירצייןשוד ♦ רצו>< קטזי דען& ^ טןן& ןוםןצווי ^ צןיר טוש צוונזי ןיטרןסןצדין
גני דר צוינן זײןהצןר צובטני ד♦ וויצו דט נון גיטעהן ןוצןר דצו לוסטזי ט>< טק די םןסתינ/
קוי<ן רצו< וצוהיטערצוןי^ צווני< ײנטער ןוי/ווידר
דערפוןקוק וויצןדערפצןר צוברער
מטושט ניטדמ גןטט קרסט פון טיק צואעק ןזצור ♦ וצ ?ו קצוי< ן רי פןטתיהן צויברצןינ( צוו3
צש><ן צןזסן תפוש צוונ טטוצן צו׳נןזיײמ מויגןצוזיז ♦ צוןנז׳ פירטן צוין צו די םטצוט עזה אצ 5
זיב׳כדיטןשין *
יטגװײטקזססיךןקיטיןטונזעגןצןיןת 5וש ♦
דצןסרײבןצװנזריח  <>5ינן
ו[/ײן פ * #ן פםרןך צן זײנ< ( סצוטרענ <<>< יר מיין גויה * ןנ ; ווײב דען יז גס | ט סירווצוו? מין
>< ײן צזויגן * ט טיז ער נון זײן שזיגן ןושע גנגןיררוק><  5ט גיט דז טין זײן צוויגן צווײגמטז^
ווצץרן * טךפרײגן שונזרי ח <5ינ( דצוער צויןדי תסיטה ? צוג דצו־ובן פין סןפתיקשירי
ווײבר ^ וצויןג' 1זזיןבײטצויי ( /יגן דפזי צוךטטרין׳קינדר ביקעצין פוןצ/׳נ///יצו רע
וזצור 4נון .,יצזער טײן ווײ  ? /כג צויןדי דזפיטה[<\ץ דשהובן צ/יקזײןהצ/ר װידר צון#3
ווקשין 4נון די פ/טר.י ( פטע/טן צון צוײן טצוג 3ןצ/ירק צ/ב ן/ט 3ןערןצ/ינ  /קרבנןת 3ן
ז *זברעג !,ן טונצ{ין  3ןן? בן דעןזי
טפמבןשונזר צוב ] [יט דערדװ הײטט דגן דער הוע
י׳ז מונז דען טי< פון צו׳בר ענטםיט מ׳ן צוונזרן הענט דער מזנז צוונזר ןנד סי מיפטהוט צוונ
*
סיןסזטגיפ ; צוגןהוט׳י װיצונוןדי סןטתינ(
בײצןצוננדרןזטטיגןזצורן דצוזצוגטן ?,
>ויר וזע1ן דען פ<< טון טן הן/ן ןןזן צןןנ>< יר ןןע?ן צןןנזר טפי * /

יטמינןהון 4דצו ־וןטן/י

.ד ^|

ס& ישויפט*ם <ס$ן 4
דען& ^ וזןמונבינדיטןמיןגןדסן גןוײ* ןןײןיןדמצ< יר ג עך הד& דרוין סצ* 1צד דממצו
ם ^ טוןמײןייינגןבײממיסןרמ םסרמךערגז :ײנן יונגן ? יברסירמ*ך דוךבײמדידיןין
אמןרוין דסהןיס עטיטמוין דומיך מיךדעדו/ידרקמן מן !ײנין *
אמ
סירטדריונג
דען סיצסון דמזזין דצו עעט טמסץ תסי 1ה גו גןט מוצטסרןךײײן גןטגידענק מײנר מוצ
ממךנײכ; רט דמם מןן דםמיך מיךקענט דוך נןקקוײן מןדי סןסתיקן ווײןזי מיד>< ײס
בײדי מויגן מויט גיטטוכן הובין ♦ מוו ביסמטטםמםון דימ זײןין וומןדןין דמט הןיס
טטונד מונ ער טסרמך מיךווי ן נון מטערבן * יט דיד גויק מונ * וג די וײןין סון הוי׳ו מוועק
דטדמןהויטמוי^ מישן
סיןמונוומרןדחץ׳די טריק פוןדימ פןסתינ/מונ מויךדרײמ
טויעט גוימ דט יז מן מוק קמײן :
דמ קממן*ײני בדידר מונ קרוביי/הינב מונ נמײן
דען סמסון מוג ברוצטן מין גן קכורהבײמ׳וײנק  £מטר *נןז־ו ״ מונ טי<טון ריצטט יטרמ|
*וונגיק ימר * דמטרײבן מונזרי חצמיגן ערומגטהימווימטמםןן י& רמזרי  5טטטטיט
עט דוך סמר נוך מײן מו! דמ מיו דעד תידון סמעיון ריצטט יסרמ? מןנ ה ןון צו מין נןך?ןײ
טוט ! ןונגיקימד דען צחו גמרגדוטי מוי׳מ הוטין דמס סמ | קסןטתינ/סר מי < דט/ימ
גןונגיגימר מך זײ) טוט רקט ביגעדטן5ן יד יהודיקבי<גן טזן ♦
מדךטרײבן מומד
ח 5מי< ן דמטמטון תסיןה טעטספרןך דע גידעכק מײנר ווימ טרײןיך מיך ג< יטרמן
גהוןפן הוב מונ המב קײנק במימט מין קײנר ןײמ עדביטמונ קיק הנמה גיהמט4
יז
מ׳
דחר גײטדמ ממד קיין מןך מזנטד יטדמז דעד יסרמן טטדמסט נײמיט
מיק | יכד טעט וומ׳ו ער וומ׳( ט מונ/רי חצמיהנ סדײבן ח סנחט הכהן מןנ נמך
מנדרי סרןצין ןײט נמך יהוטע ןב נון דימ  /ײן סעד זיך מרי<  /גיוועץ מונ* ןײ ניט מוגטד
׳יטרמן מדו<  /גיגוגן* ימ$ן טטדוסן נײמדטמיקןיצר גימון ממז דע גיוומןטהוט דרלג/גינג
עומונטדיטרמן גחו׳ממײןםי ^ ןכדדדןדר * דמוומדנון
מײןיהזדיוזמונטמןיןדענ/
גיבעיגמסד<< /דעדהיטמי  5ת י׳ דמהוט׳וײן> מטדעג ? טדפ ?מרן מזנזי סןוכטגמר
זעדגודע< /זעןביגןוועד ע* גינו #ןהמט ¥דמהוט נוןדיום
געןטגיטמןמידמײגינר
חןדעדמיצה♦ דמ* מגטמי  5הווידד ?ןײ
מוטדדיןםגעןטהובמיך״ דמ מסדמךןײן
מוטר צויךהוב דיך ניט מיטגימײנט מיטמײני ק  #ןת דןךהובמיך דמו געןטהײןיג
גיממכט גן ] עט ח ןמ דדר???1ממ 5יןמײןעבודהזרה מונ מײן סש * 1ממ כמק מיכה דיו&ו
געןטמוצ גינג גי< /מג ? ד טמיר מןנ ןיט מינ/ממכיןמײן סט׳ן מוצ מײן מב גןטדיןםהיןט
ער מין וײן הןתמונ ערהי? טוײן וןן צן דעד עבודהןרה טמײנינ /רינר * ו מיר ♦ דמ וומד
ט) מײןיהודי דערוומדמײן ןןידער וומרדמועכיקןין סק מםהדבינועןיו ה& ןןי/דעד
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ווצוועראעצט מןקו> ק5ה #קצןגן ער
יהיטיונהן דיןריוכהן גיגמוי? ג #ווכדרן  3ן ^כגהן
מין ד׳ןט><י  5ה הוי? ״ דט*צוגט>< יכך .גו טינן ב | ײב כײט>< יר אמ ווין מיך דיך חןטןרס
חטובהןטןצוונוויןדירגעןטמונקןײדרמונ
מײן דער ג*צוײעי^ מכ ^ וט צמל מיךןויןדין
הי/טצויןמןײוײןקינד מונ
צוזובןיבדיןריונגמ׳ןײיסזהןיומונ״יכה
קושסגעכן ״
ןערנט מין ווימער דינן ? וןטגןזײכ<< ספ | * מונ * יכה טפרןך נוןזיך מיך דטגיטמיר
ןןערט פי ן גוטט גוטיקן ווײ 1צןיךבקן ^ן הוןצזײן | ןי דער סר מײנק םט  /דינןוז  ♦/מומרי
ח  <>5יגן טריײןסון דו * קוק>< יצה ביו קען טי 1ה ווצוו גןטט>< זבח טטונד ווצור נײערט דרײ
החוש[ מדה דו גינגןצ [ מ ןײן רןיך סון דר עבודהורה * ו דען רןיך סון קרבן פון טי | ה קען
היײן דצוווציןטן די * ןצוכימציין צווטג ברענגן דצוטסרוך ] [ יט !/טטצויןגין ווײןעהןער די
י
געסט ײצבדצןיו ו#י [ צויךצוי ^ * וועהן ןןען ער טןן עבןדה ורה דינט סין ןײכט טוטער
>■
>״?
*
מךהסובהדצודכס><ן וויצוצוײןגרוסי * צןה צויזדער געטט מכבד צויו ־* צוויךטרײבן
טײן הס׳־יכן דו>< יכה צויו טײטט *ו קוועטסט ״ רען דצו סרעה ווצןןין צו/י קינךר סון
יסרצו [צוו  :רט דינס[ יןיצו ?וין ןײש[ דצוססרוך< 1סהרבינןגוגןט צויזנון צמנטר דיקינדד
קײיד דער דצן פדןק ןןער גןןעןן ח סטרוך גיט נײן דןך נעהן ציײן קינד דר סון מערטטו
דיכןע  3ודה
ערויך 1ן
דמהיןט
עסועהן וצ ?זכצןנן >< סה רבינו דעמצייכת
?רות סין ייגינט ציוין^ ציןיך ביקצוקעדדען טגן זד >< טהדביגומין דעןניןיטווצוזר ^ דצוער
דען יצטן■ ה* דיקו״צוןט>< יט נע׳ ן דצו קונטערצוין ניטכקו>< ןדצוסריב ערצוײןטננ צזןי^
צוײןכריב ' דצו 1ניכגדויו ^ צורןןגו>< סהרבינודיוןס ^ ביקצןג/ער וויצונוןיסרצון דם
צזיןדוסײצןרדצוקצוקדזעג? צןרןיוצוויךו/יצויסרצוןדורך
דינטןדמווצן׳רןערצוין*
עג1
צזזנדערנוןויגטער דטןסנן גןדינס[ סטן צוונטר
דזיקגימןדצונצומערצויןצייט
די גונג דצו רידט עס צוויך צוןצ מןט ׳וצוך צוימ  5ט 1י ןןײן ער טין גיטט טעט צן
די געטט ״ צןןיך סרײבן צוויזר׳ חכ><יגן דו מיטןיצר >< ענס מן ןיך >* סרך ?ןײ $ו
גוטי ? ײט דען מהרןהכהן ווצןר ויך >< סדך * וגוטי | ײט ביקצומ רע צוויךגוטי קינדר
צןכר>< סהרבינו נצושנרס יתרן טוצטר דער הוטעבןדה ורוה גדינט דרומ ביקצויןרע
צןןיך צוײן עניק{ דיור יונהן דער צןןיךעבודהןרןה דינט♦ עטןיכי מנג? | זצוגן ווײ׳ן ןד
צורבעיצאנ
><י  5ה \< וטרספרוך צויךהוב עו גן גיט גהײ 1יקט דמסטיט דער טגן
צוןיך דז סבט דן ססרןך פרעג צוונט צון גיט צמל >< יכה ? יכו סרעגן זײן סט? דס
ססרצןך יו ןוערן * ון הון ״ דצו זצוגן עטןיצי דס דער מיכה העט דען רטקטןגיט
ניט גנ  /סר ? ןזן נײערט ער היןט גיט רס גיט צןןנ ססרןך ער ווי? ניט קען סי1ןו
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>1יס | סרגןעס שרון חקןדכנ
נ״יערטערווין*5ײן סט 1דמחערלוםע?!
דןרך
כיפן ( ד? עט רידן קונט ווגגן נון מײנר עסט פרעגן וומ? ט פון גיט דמ )(? ט דס
פט? צורןיז ן״גן ;? ײך זזיט יר 3קע ןכ נ 5ט וײן כוזנהצןןיך צמו ממר דט ערטט >יו | •*
צובר דס צןיו5ן יסרצו? צזויך פר בוטן גיוזעץ דען וי הוכן ויך דוקצו ײוקוצ? ײנט גן
ןעט ה? ןט ןויצו דמ טטיט ?ןצ הע& ה ?ך סט? מו3 5יט קמןווצון? וײן נביצויק טיקן די
גןיטרצו? נ  3יצווח זצוגףן?ן נ
ידו
וצ
דיורגײטהעטןיטרצז? נווקײן>צןךצויטןי  5רטעטווצוסערוןצו? טדצוהעטן
 1ודיור  3ײטדטגיט? ע  5טדן נוךצןיר ? נדניטצו?< צדי} גגו*ן * דרונ/פ׳קט
?י פינןיהזדיק צ
11י*ןצ< רצ/גיס? עכט צןיןצור? יטרצו? צזרןנ 1/ן דעהןו/צוו ד קענטן צוײףיקן^
צוײן
נעיצןדי גףנ/דחי? צו סריצוגן * דצןצ? גןדיןי פינ ( יהןדי< /דורךדיוס  #קןנ /וזצוו
דיוראי 5
ה ווצוונט צוונ בןיבןדצוצוינ :רנ  5טדוקצו* טן?י גודיןןיונהן מונ& םרוכןצוצזינ/
ווצזס>< 5
טטוהיצו ווער הוט דיך היצו העיגיםון ♦ דצןוצוגטער גוצו׳נן וויממיןאיצה
הי? ע *
וטײן>< פרמ צןוײנ׳  /פט? * צוןנע־י הס<ינ  /טרײבן דו ?י דעןיונתן םיעגטן
ווצמ>< 5
פטו היטביסטו סט צצסהרבינו ע  :יק? ן  -וזצזרןנ /זו? טטו עבודה ןרןת דינן
דצסצוגט
יונתן צויך הןב בקב? ה םון >צײני ע? טרן די דצי ג*צוגט הובן עט וז1צ |' ינר
צוי
עבודה ורןת דינן צוי צוײנר ון? צרקה נע>ין פון די ? ײט צוונ צןיך קצון>< יך גיט
>< חיה
וײן דרוסן צןי צויך הובווע?} די ? ײט צון טערעכן דצודין צןיך צן עבודה  /רןת
דצו פסרןק דיוי פינ ( יהודינ/
ווידרגןצויסןחצוגרײוטצןיג/פסט דט> ןדיךג? ערנט
ד
* וט צוײן צזענסוו? צוי עבןדה ורןת דינן צוי ער ח? די ? ײט צזן
םפרעכןעכןדה  :רה צויוצות
טײטט
צדין סרע>< דן דינסט דטצוי ) טײן>< עכם זו? צזי טוןצוײן>י?וצ  5ה די צוין דז  5ט סרע>< ד
וײן דפ
צויו עו ?ו? צוײנר צוי צוײן><?וצ  5ה כאיהטצון סרצןידר><צוןצוזנ ?ו? ןיךניטפײצזן
סרחרסחצןיערוײן סיינ/סר פע^ ןא? די ? ײטרוןפסרעצן *
צןווצןיודעךפפטצוברניט
ע3
ודהורות * ןדינן * דוך פסרוכן די )י פע ( יהזדיק סרעג דוך*ו דײננ )/עטצווב>< יר
ןוערדן>
ס? הצובן צזויןדע< /וועגוזצזו>< ירהיןגיהן ♦ דצזפםרוך דריןכחןגןצוינן גי  5ט
היןצוירווערטא>? הצו  :ן • צהי ג יגן דיוי מיכןן יהןדינ/ווײטר צוונ קצן>< ןקען ? יס צווג *י
מ* 5ן וויצן
די גןיקן דרינן ווצוונטן בפ?ןנ  /צוונ ינ>< נט כע>< ט צןירר צון צןןדר דער מיר
><? ך ןוער
צןודר דער וי ירפת דרונ/קצזן>ק דיד סטצוט ו/צוו? צוײןענ >< ן 4צ|)ו קצו><ן
דתי סינ
( יהודינ  /ווידר הײגן * ו מירן ברידר צוונ פםרן 5ן צוײ? ט דען דם ? יד ? יפ
קענן *
יר סצװ? צוײן ענ ><ן צאנ צויו גצור צוײן גוט ? נד ♦_ טא גוגןצןירי ? עקס הונדרט
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גןדימנדרןוע  5טדיור ><י ?5ז
דצוטסרוכןדי/יסינ^ יהןדינן
קצו * ןמיןדט *י  5חהןי* *
צןןןןודטיטןדיעגקסהונדירטיהןדיהנהויטןצווצ
גוגהערי
הוטצוײן סש? צסצ מ?  /ײני
עטןיצי ןנינגן לןין דס><י  5ההןיוצוונ נצווין צ/יסנ טןסצואעק ♦ דצוטסרוך דער יונחןוו^
ו/עןטצוירטןן ״ דצוססרוכן ?י גןמיסןטווײ ; צוונגיט * יטצוונ* דטןעזמי? דיריוצוכעסר
דס דו ביסט צויק דינר גן סין ןײטמןמ דו דן ןויןסטגן><י  5ה נײערט צוןײנטוײן צוסרזז
/ײן * וצ?ן אצור דער יונתן גן סרידן צמנ נטנןד/ןנגײקססון די ע  3ודה? רה 5וןט>< יט* מ/ג
/י ןיטן די ווײבר ציונ קינדר צןןנ בה ^ ןת סצא־צונײן גיהן צווב>< יכהקעסנ>< יט/ײננ; גייו|
יײד ןיךקיגןצןיסנווערןווצןןטן ♦ וזיצו/י נזן ניט אײטסןסנ><קושןצונןיןמצןרן דצו/וצ/רןד<
'ה/דיסנצויסנאקוסנגווצור ן/יצו צויר צוכ גיט אער צווועק ; נו*ן דצו ןויסיטןןי גן דעסנןנטן  5ט
דןנןךצוונ ^ יצהצאיןןי *ו ♦ צןןןססרוכןן♦ ג<>1י  5ה/וצו| 5/יןדירדטססרוך>< יכהאצ(רןסן
?וןטצויר>< יר נע><ן>< ײן סשןײיט/ײנסנ*• גהער צוונ><ײן * סרתצוויך>< יט ♦ דצוססרוכן
י<>1* /י  5ה גיצו נון הײ< ן>< יט דײני יהודיםנןןנטט  /ועןן>< יר דיך ןןןןצווקברענגן י איצי נון
>< יכה/צוך דט ײ צןין צן טטערק ו/צורן דצוגןןנ ער  /וידר הייגןצוונ דקיהודינ; סון ןנטןע  5ט
סרכיענטן
דן רי גוק גן דיטטצוט ןיס טונסןוגןדיןנויקנ צוןטוט♦ צ** 5ו־מ ><וק< ן
/י צוין סײצור צו/נ די יהודיק כןיצוטן די סטצוט אידר צוונ אצוזניטן בסןוסנ דסי דט
היטן
סש1
טײן
טיק
ו/צןר

ניט

דצו טטעןטן /י *ו1י | דיו
/י דט ><ק/סנ ( דן ) נוך צוירק ןניסןעכט נצוך *
סון >< יכה צ/ין צןיר >< קוע * צוונ די/ר יינתן דס >< סה רביכו עניק ^ דער ו/צ/ר־
טןסיטרטןווטונטן
כהן גן דער עבודה  /רה ♦ ער צןונ  /ײני קינדר כי / /וצ ? כןנ
ןנד טי? ה ♦ לען ע[י כהן מיצן אצו/ן ער ווצוושט סוסנ דיוסנ פען גן/ציגן♦ דוך
ער סר /יך סרןסנ ״ צו/נ סטרוסט יסרצןן ניט גןײך ווימ צו/יך  /ײגי קינדר
גיטטרוסט מט ♦ צ/וצ ם>< ומן הנ  3ימ ווצ/ר דס  /עןבןנ ו׳וין מך גיקע ןנ/ועזן
מקןקטיןה חר  5ןוצןר

ה/ט עס צוויך גיט קענן  /וערן ♦ וויצו צובר דט
טמוצון צווין דער ווצ/ר עס><3ןט ג

דצ/טטזנד

דיצו/עןכיגןטצוגן//צ/רנצוךקײן>< ןךצו/נטריטרצ/ןצויטןיכרטעטאצ/סער
<ט אין
ווצו 1ט ♦ דצואצוונט צוײן יהזדיצוײן? ןי צון דעינ גכערג צוסריסנדערנצוקצןין
קעסט וזײבצ//י  /דעק>< קוסנ בית ןח< ן דט דעננגט ^ כטיהוד* גןטטונדו קנ /ןײ
צ/וגןין 8וןצוי<
קעסטווײב טעטצזיסנניקטגוטם צ/ןנמויךגינג/יצ/הוררײמנצ/ך
צזמעק*ו צוירק פצוטר קען נית ! חקצ/ןנ בןיבדצןסיר חדםיק ? גין * יר ^*• אןט/יגערן
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מיררהובןדרןסןכמסןעראיטמיסןמײן יזנגןמזצצףיןסצ/רצזיןיןצוונ
גוגגוזײנקש/זעהד
ןויצןוינקקצןציןצויףײן סוועחרהןין
דצואצזר ז* יןס/ועהר גמר סרוצו צזונוי בןיבןדרײמ
טצוג דמ צןןנ ער*וצןר} וםםיג * יט
זײנסנ צו״רסנ וויצו טע נזןצוסנ סירדן טצוג אמר דמ סטונד
רע סריממוי{ צוונ וזטןט זוידר
הײסנגיזזן יציט וײננן ווײםדצו טפרטך וײן טוועהר גומיישנ
עטט 6צןר עסיו איט זץ.ןו * יט
צוננרר צוטין דט כעטט־טין זײן טוועהר דטער דוך היינט
וו 1בײמ -צויק בןײבן צוונ ער ב 1יב צודך דט *
מן צזנן פינסטן םצוג דט מצו/ט ער ווי דר •
הײסן ג״הן דצו ? טגט ויק טןןער גו צויקן
עט צויו גצןר הײש ווערט דצוך ביז קין .ן .צוויבייט דט
!יצווון ניטצןןן הײשטײנטזויצועטנון
קיגןצוובינטקצוסןדצז טסרצוךןײן טןועהרגוצויסנ
ןיבי בןײב דצוך תײנט צוך היצו צוונ
צצןיגן פריט רט? וןט מירגיו &ן>ציט צוננדר הײסן גיהן
דען טע צויז צןיגונד גצור טסצוט צובר
ןיק צוײרסנ דער אצוןט ניט צוונ נמסן ןײןווײבצווגדין
יונגצוזנןײןג> וײטטין | ר•
וומרןביןמדןמיטעטיןווערקמןנגוגסמרט *
^ קצו׳ -ןקי1ן
ירוטןינן צוונ די טטצוטהיט ג* דר
ועןבג גײט יבוט דען די גוינן סון סצ< ןק י1£טי ווצווניטן
דוועןביגאוןדצו ״ דציווצ*? ט דיצו ןןן עבין צוויטר גין
דטטסרצוךדעריונגגוןיײסןהערן
ןיבר 1ןןט * יר תיא 1יגן צןיבר נכט *
דצו וצוגטןײן ־ער יײן ווצזחגן אע |ן י< יר ןיגן צוינן
>צקוס[ דגדי גוישן גן טטיט נײצןדט ^
יר וועןן סצןרט גיהן  :ין גן די טטצוט ג= עת דטווצווכן
יהודינןדרײןררןגןטרײבדי
מיןיןפמרטדט ^ יר כוך קו ^ ין קען גבעתצןןררצויןדיצן
טטמטרמת♦
צוזןגוגןןי
סצןרטדטצוינןדיצןווןצוונטרגינגטןדיצוטטצוטגבעת *
דיזט>זקו<( ג  5עת דיצןטטונדגן גו
די יתןריסן סוןגיטןעצט בגיצוןוויצו ; יצוכוןצז׳ןדיצו
טטצוטקצז׳וין דצוזגגיטןוי זיךמוי^ רי
גצוטיןרעןעטווצןרניצצענט
דצודערדט<*וצ | ט
מיבר כצ 1תצןרבירגן ״ דצו קצוסנ גו
גין צווײ דענן פעןי צויץ צוןטר יהודי דער תצוט צוויך
גיווצזוכטצוין דיזקן ן  :ד צויקגיבירג
צןערינן נײצזרטנײצוןיך ווצורערגיגוגן טין דיד טטצוט
גבעת * וויצונון רעריתודי ? צוך
דען גצוטטזיגן צזויןדי גצןצוין דמ פרעגט עיצויןווצװ
ביטטות־גרצןןנ ווצזווויןטטותין *
דמטסרמךערמיךק ^ ןסון בית ? ח ^ צוזנצויךווין
גיתןגיסנ גיבערגצופרינן דצוווצוק מיךצוונ טיך
ביגערקעןטיןת־ צןןיך גן גיהןקרבנוא
דמגו ביעכגןצוזל י* ײן־זסיןת רצןג<
טקרען ער גירוצטווען צויך מױ  :זגוועריןזיצו
מיךמיתר * י ? גצוטטצון  :ע ק
מונעטצויזקײן יתודי דערצזיךצ* יט צוין  :ײןתזיט  :עצזט
מול יציר ביגערן ױמ מי ט קיײקן יי  $ו
 5ן עטין מ* דר גן טרינקן דען ירר תצונן גיכוק בײמ
מזגט פערמ1
;טמוגפערמוטרמיזי* 1
דמטפרמךדערמ? טיהורי
ורדרגומיסןגימ
מיעזרר מין >* ײןתויט<וצ? ם רירמגו :
גיןט ווי ? מיךמיטטײןין =? ײב  :יט מ ^ דימגמיזין

ספר

שופטים

וויצןןיצז נון * יטצזינ  /מין #ײן הןים גינגן דצן מטין דצ< צמנ םרמנקן איםצןיק צוזנ
?י־גן *
םןיהודימןיןמונויצו
ןומרן ? ןםכויג ^ ים צ? 1צובירעם קצויק כיןי יהןדיסן םער דצו* צ<?
ק? וססיםן צון ןיק הוים צמלדצו םםרצזכן ; יב צוונם דען גצושם מרןיוצוופ> וירעמ ? ן הןררײצו
״ים צוינןםרײבן * דצו ; ינג יד ;רוצ ? םר יהודי לוצוינן צונוין צמנ םפרצוך ? יבן ברידר םום
דוךקצזןעםנים צונדרם גיזײןןז הובצויךנוך
/גצזטםניםצמ צזײן םצןןקהײם צין
$וץזײנ<
צוײןםוכםרדיצונוך ציײן בתוןהצויז צוונ דיזםיזצזןןײן קיסשווײב צזיםצועןםוםווצו& צןיר
ווצזןם צוכיר צן דיזקןזזצון זוןם צויר ניקם םון צומ צזײן םצןןקתײם ♦ דצו ווצוןטן דיצן • הודיי(
גןדערםיר צונןיזצוונ
דצזנצזןדערגצוטםזײןקיסט ווײבצוונםםיטזי
צןיקןניםסטןגן
םןיטם ד.י םיר צן ♦ דצו ? טגין זי בײמ דער סרןיצו די גנ? נצו  5ם צוונ צן זזןרגנס פריצן
פרןיצוו/ידרסורםצןזןןיגםזיךדי סרןיצוצוויןדי םיר סוןהןיס ווצוו טיר
'םיקםןזיצו די
יזיטן רריןנ ^רן טונ זי םםזרב * נון צו ײןרגנם םעם דר גיוטם די םיר מןין דס רע ווצןןם
מידר הײ9ן  #ד.ן דצו פצזנדער זײן  /וײב ןיגן צווין די סמען דטזטגט ער םםיצז טוין צזיר
םוםחערצוזונטנןערזי
דטזטךעררזזי
ןועןין סצורםציהן צובר זי ענםפרם צויקןניקס
מןי^ זײןצויזין צווצלוגצזזן סטרם ♦ ןזיצזער נוןי׳ייםטירהײנן צ/יןזײן ה/יזקטקןדצונצוקעי־
צוײן איעטיר צווצ צן מנײדים זײן םום ווײבצן 3ווע? ן םםיק צוונ םיקם 1ן צויםןיכסן ג׳םןעצם
^ןן יםרמן טײן םםיק טונ צונםפיםםצו׳נן וויטעז טיסן גנגין ןוצור ט׳ן די סםמט־גצעה *
זעןכיסביזצזעםהצויזנוךניצו
מיטנון כ  7יסרטן זעןצים ביזצזעםה זטכין דצןססרוכןזי
רינ/גינגןדרןנןןועןיןצזיר
צוונםריסרטן דערהערט ווטרדן זינטצ<ו 1דס יסרטןטןיז ^
עגןת ה? םין  >/זט צזיר סון  /ןע? ין צו די סםצום גבעה:
'1
דחס5וגן כ? יםנרצון גן צוננדר צו די מםצום ^ סה צן דצו וומרן טירר סיר הוצדרם
■כ1
צזו | םויזננו צזצין די טן סןןערםר סי רן קזנםן ״ דמ ספרצו 5ן יז ןצ דעקןיזצון
דצןספרטןערצןזן צויך
גנון/ויטטיזדירדיזס ביזזזעסהג׳& עהן
סזןדטזקיפטו/ײב ^
צזיךניצזנםחערבריגןמיבד
גבעהדטאטןם
קצןנן צזיםוזײנק קיסטווײב טין די סםטם
נסםנײצןרםםײן וצ 1םריהןדיקצזנ /חזננטנןיזיךטין זײננןהןצזרצזקצוײן די יהודיס/די
איןדי סםצום גבעה מצווניםןצווצ ! ויסין סר דיזקוצ ? םן זזצון םזרצוונביגעריםן > זיןמצ <  */ו
ברענגןדצוגצובטיךצוינןצזײןקיסט ווײבצןנויזדצוןטגןזי בײטאיר די גנלי נצםביזךז
יז םםורב דצוהצוב צויך גינויק>זײן קיסט ווײב טונהצוײ זי ג | סניטןצוזנחצובזי ג& ׳קםצוין
םרצןןצןןסןהערדז * ןזעהן ז* ןרטביז> זעסהדז לוג  3עחגיסעהןטיז ♦ ! 1צ1
רי
טסרצזקכןיסרטן ע& זצוןניצזנםמידר הײסן גיהןביז צזיר ך*צ< זצוך רס ריצםןצווצ><
ווע1י

נמ * *

ספה

עופםים

אע?ן>צ? ח> זה ו??טי־(>< יט דעסנגיט? ע  5ט בני *ן ♦ דמרןגן סיקטן כן ימרצן | ס?וחיצן *ו דען
יהודיקפןנ  /גיס? ע  5טבני *ן חןנ חנטפיעטן חינן דסביוצצע& הצןיו בײצו צןײוגימעהן
צוין די עעצןע גבעת דרוסן געבע צווננז די ? עןביגן בי*י ןײנו תער דם * יר ןי וועןיןצוו< ן
ברענגן
מבירדי יתודיג< סוס( גיטןעסטבני>זן די וזצוןטןע& ניטטצון * נײצןרעויצו
 5רז><? ינ 1ןזיך צוןיטצ*ןצוירי טטעטצןדי טטצוטגבעתגן צוונווצוןטןןיך גןוועהרסטעןין
קיגן כן יטרצו | ♦ דצו זוצורן די יהודינן סוסן גיטןעצט בבכיצען ועקט צוונ דרײטיק טןחנט
*ונדר די יהודינן די מין דיצז טטצוט גבעת מצווניטן דימ ווצןרן ויבן הונדרט ♦ צוןיך
וזצוטיףי ויבן הונדרט ׳הודיס[ די גיטיקטווצןרן ^ יט די מןײדירדצוםוי
ניטסעןיטןנמך
צוײנס( הצןר 1ן טןײדרין ♦ צוביר דצד .סצו/ק ינןךצון ווצורן צןירי פיר><וצ ? הונדרטטויונט
♦ דצוגיגין יו קען בית ןחסן עוג ןיטן  5ט סרעגן ווער וצון דען ערטטן צון גרי^ טצוןצוסן
גיט 1ע  5טב*י>< ן
דמייצוגטגיטדצןטגיטןעצטיהודצוװןעס טון ♦ צוװגוגן כ? ימרצוןפר
דיצו עטצוטגבעהצובירדי יהודיגןפו< /גיטןעכטבני><ן דיצוסין׳ן צורןח צוונט? וגןטוט
סון סצן[ ק יטרצין * ווײצו צוזנ גןויגיק טןתנט יהודיסנ * דצןק ^ ין כן י& רצין םר גךט סער
*ײנסנצןרוןתקןדטמונוי ןוײניטן ביו  5ן נצו 5ט צווי ^ דטוימ מווגיטןצזגןןײןווצןרן * צוונ
פדצוגינ}} ווידד גן ] [וט צוזבזיט ♦ .צוןטןווידרגיהן צ< ןחצ< הגןהןטין צציטדי יהודיסנסןנן
גיםןעכט בניצען דצןטםרצוך ] [יט מיר ײעכטהיןגיהן צןבר ןיט וציגט גיט דו וי די צ<[תצצה
גיווינן ווערק *
צוװגוגףי דען צוכדרן טצזגווידר פרדי
טטמטגבעהדצז& ןוגן דיצו
יהודיס( סוןגיטןע  5טבני><ן דעףע 1ניגן טצוגווידר טוטצוצגעהן טןתנט פון ימרמ? '*
דצו סרעגןצווכורי ח >5ני (0צוײן קטיצוווצןרןנ( הוט גיט?וט׳ןימרצז?צווס( קןצין צו/נ צויר כוונה
מיויוצוגוט גיןזעוןדםויצו הצובןווע{ין * וײןנקאה טצןןצוןדיצן יהודינןדיצן דיצוסרןיצו
,חצןבןצווס( גיברוכט♦ דצו צויו דער תירו? גןטוצוגיט כ |ינסרצץ?וק>עין בײצז צוננדר גן טון
מײן נקװת סון דצוזביז * עטה וזעגין חןנוצ  5טן >< ײן כבוד ניטצוונ ?ןי.ןןצ ? ט דט סש? צ<י  5ה
סטיןממוזערן עי ניטדרןנן ? יטגזטװ סיןצוימקןצצין סוןימרצז? ♦
מערכצ* דקמ> עןכ|
י&רצו( טין די טםצוט ביהוצ ? מול?יצו סצושטיטן סר ] [זט מול ברצו  5טין דצן קרבנות צוונ? יט
טסרצןציןגן סנחטהכ־ן דט ערזצוזט ] [זט סרצוגן צוזבזיצו זזןיןווידר>< יטצוינן>< ןח>< ח
ה? טין צוןדרןמ = זי טע זצן?ין ?צןזין ב?ײבן ♦ דצו סרצוגטן זיצן רעצט גן גןט דצו וזמר צוינן

צוןיך רע 5ט ג׳ ענטפרט דען דצוז ערסט><!? זצוגי םןיז ט ניטצוובזיצן עט זו?ין? וטין בןײבן
רעןזיצו * ײניטן עט קנבנט מינן
4יע?צוגן

ניטסעןין נוײ? מירי ןוצוסי? ווצזרן דרןנן וומרן זימ מויך

צובירצויגןנדרטרפ ?1
יטןזיזיךניט
מוי־ '*|-מירי ג5ורזזצוונ טסרמצן
צוובעטגןט
1
•
.

״ • נ* *

ספר שזפטע

>ס
*ס 8
<

המביןמצו 1ט וו ןוצ& סן וי גיזזן ווצווניט וו וזצו/טן?י ונס ב 1ײבן ןצוטין דחקטסרצזך & ט גי  5ט
*צוחנן ווידר צונןי^ ♦ וו וצןןםצןיר ?׳צו ט?צוגן קענן■״ צןןן 5וגן כן ימרצו? סידר די מטצוט
ג= עה צמנ *  5יטן מיקן טןד צוויך צזײן הינטר ? עגיר הינטר די סטמט גבעה ♦ דמ גוגן די
י־ודינ ; סון גימןעכט בניצזן ווידר צונויוק׳גן* טרט? טונ ט? וגן דרײשיק יהןדינ ; טוט דצי
צצכטין ןיךדצןו סטןק יטרטן ןןיסין צןןטווערןוי ווידר גטןצוגן וויצןג וסמר דחק גיגיןוצ ?י
׳הזדי ^ צוןיז דר טטצוט גבעה צזןין׳ דסזי ןוצוןטן דעק ס ^ ק יסרצוןנוך יצוגין ןויצווי נוןצוןי
דערהינטרןעגיר צויסנטוד הצורסירצזונ
צוןיזדי מטצוט ג  3עהגיןצוסיןוזצורן דצוקצוק
גינגן צוין די טטצזטגבעהצאנ ט 1וגן טוטןצ }טווצוזנצוך דרינן ווצור מונ סר ברעניטן דיא
הינטרןעגירוועןדעררויך
פײצדרדצוהוסןיטרצזןדט ? וזגי * כטאיטדען
טטצןטצןיב<
צוין י< קו< ן מוי 1גינג דצו זציןטן זי וויטן רז דצוז  #קןנן ברענט ♦ צווכ?ו?ן זיך אענדין דטזי די
דרןנןדצויטרצוןנוןזצוכן דז דצוזײקו ? גבעההןבצון
יהוךינן סי | גטןעקטבניצצןטןוגן ♦
גן ברעין דצו ווענדיטן זי זיך צוונ טןיגן 5ן צוןין די יהודינןסון גיטןעצט בניצין מונ צוויךד<
יהזדיסן די דצןז צוקוין סר ברענט הצוטן צןזןןוסין זי דער נטך צזןיך צויןיס דט דיצז יהוד׳ק
סין גטןעכט בניצ< ן צוין דר>< יט אצןרן דז דען/עןכיגן טצוג טוט גטןצוגן ווצורן פןן ג ^ ןעכט
בני *ן צוכ 3עהן טויזנט><צון * צוןיךטןוגן זיצו טוטצו? מצןײנגיגןוײטוועזכי דיטדצוהצובן
ןועןין צונטןןיפין צןירי ווצןרן זיכן טןיזכט טןט גיסןצוגן דז דען זעןביגן ט״ץ,צ צווק קצסין פינן
צוונ גןונניק טויזנט>< צון צאנ דער נצוך קצן^ן יטרצו | צוין ריצוטטעטסזן דיטגיטןעכט בני>< | י
ברעניטןז־צןדטקײן
צווכוט ? ן\.ן טוטווײברצוונ קינדרצןזכבהצוות צווגדי<5י< קס< ןתסר
יהודי>< ער
לצו

ט\

דעןנײצורטזעקט הונדרט דיצו ? ע/ביגן
צויברכןיבסון גיטןעכטבניײן
ןוצןךן צזנטןצופין צוין צןײן חוזק קען ט? ע ר* ון}
וויצו דצוט גטןעקט כנ׳ײן צוזו גנ  /צוז ^ קו*ן ווצןר דצו מצוטין דער נצזך דצוט

סצוןקיטרצוןצןײן חרט־ דרןי ^ צוןכזיצןןוײנסן סר  5וטצוונברו  5טןקרבנןמ
מוכ זיצן טסרצןכ׳ן ווצןרןסן הוט צמנט גיט דצןט ?צוש׳ן גטעהן דט צןײן גצןנ  /גיט 1עכט סון
נוןיטרצוןהצוטיןצוײןטבועזזגיטצזןסרגןטדטכןיטדצוןזצוןטן
יטרצןןזץןצווסן קזץ ♦
*ווין גיהן><ןחצ< הגן הןטן>< יטדעק גיט/עכט בניצ< ן צווכ אעןכר דער דצז ניט * וג דעןזן?
דחגןןיט>< ןצוחין פרעגן צווכטר יטרצו? צווכעטןיכי ווערן דיצוגיט
ו׳יןצווסן כרענגן ♦
צזנטנײצןרטסוןדערטטצוט יבטגןעד דיווצןרןניט
>< יטגגוגןןוערן צןזזסינדטײן ני><
גןועזןטןיזנטיהודי<< או<> 5ן זצוןטצו/י
ײיט גיגיגן ♦ דצוזצוגטןכ? יטרצן [><ןזצו? טטיקן
יהודינןצוזסן ברענגן סוןדיט טטצוטיבס ג/עדצציטצ/ירי ווײברטוכ קיכדרנײצורע

ספדשופטים •< ** > ״
><* יד? ן יד דמנון בײמ קײנק>יצק ג/עגן דײן די ז ?/ט ןײ ןעבן ? ד.ן מוכ די ד ^ ביגן ?ו [ ט * ן
נעײן ימנןײ * ו*/י געבןגו אײבר גן דען יהודינן די נק־ צויכר גב/יבן סערן פון דעןגט/כט
כניײןצווי^ דו ניט צוײן גנ  /גיט 1עכט סון יטרט /וז/ט צוונטר גין דען וונםט טײנר העט ניט
דרסן וײן טוכטר געק גן דעגן יודן סונן גים{ עכטבני * ן דען כ /יטרצו /הוטן דט ערטט
צ<ו 1צוײן סבועה גטון אעןוי ו/ערן ט/צוגן דס גים/עכט בני * ן $ווצ ו/ערן עט/יכי יהודינן
צ/יבר ב/ײבן דצו א 1דך קײנר ניט גן צ/יגן>< טדך וײן בײ צ/ײן גחםי מבועה דרןםןטסרוכן
ןיצ/י 1ונד די םטצ/ט יבם ג/עד טיו חײב>< יתהוויײן /י ניט גד .ןטן הובן ווצווכןיטרצ/ן ג>< צט
הובן דם*י ניטצ/ין די>< ןחי< ה ג* וגןזײן צ/ונ די צצײד/ן די בײצוקײנסן> ק ג/עגך״ן די  >/ע/ן
>< יי געבן ג< די צ/יבריגן יהזדיסן פון גיםןעצט בני>ק גו ווײבר * צוזו * וגן גן/ע [ /ט/מנט
יהודיסןקען יבםגןעד צוונםןיגן טוטצ/ןי יהודיסן די דריגן ווצ/רן 4צןןנ אין  /יט נײצורט
|עבן מ/י *ײר 1ך די בײצ/קײנע>< | גןעגן ווצ/רן * דצ /םדײבן צןןיזרי חס/יסן וו׳צוהוט>>)
קעק וויטן צ/ובזי ניט הזטמזנהגוועזן צ/ובזי נוך צזײן באויןהצזי 1צודי־ גיט דו צוי/דר היו/
צצןהוטזי צ/זו בןדק גוועז) מןהוט זיגזע^ ט צ/ןי^ צ/ײן מסונט סזסן סט מיט ןוײן הוט צ 7יר
צ/טזק גיט * עקט נ/ך טײן דמ צ/יז םע צןײן ש׳מן גין/עזן דז ז׳ קײן בתו/ה צויזגוועזן ו/צ/ו נ״ט
דצו צ/יזזי צוײן בתוןה גו/עזן ״ צ/ז/ביקצ/סנ>>] מײרןך צוין דער טטצ/ט יבםג) עד צ/ירי סיר
הונדרט יד נוך בײצוקײנ<( ץ ג? עגן זײן צ/ונ>׳ן גצ/ב זי גן די צ/יברגן ס/קגםןעכט בנימן
 5ן ווײבר דצ /טסר/ק יטרצ/ן רי צ/׳ברגן יהןריסן סוןגט 1כם בניצקזײן צ/ירי זעקם הונדרט
צ/ונ זי ה/בןקב ?*ן נײערט פיד הזנדרט מײדןך /וצוי זו//ונ  /יד צזנדרן גןוײצ /הונדרט
יהודיסן ווײבר נעי׳יןווצן♦.
מיר טןן מיר דיס) סון צ/ויזר םבועה וועגן קײנד זײן טוכטר
צ/ינן ג?ןס וזײנ געבן דחס /טסרוכן יטרצ/ן גי צזננדר צ/ןיזרי טעכטרצויז דר טדר דז זי/צ [י
יצורצזק גרוק טנין הןטן פר די טטצוטסיןה דרוסנדי יהוד׳נ( די צ/ינרגזײן סו ? גט) עכט
בנימן די זן?ן דצז הין גיןצ/ו 5ז?/ן זיך סי בעיגן צ/ין דעסן ווײן גברג /וען נון יד טעכטר פזן
יטרצ ?/הק גענן גן טנ3ן זו נע (0צויט/יכר סון מינ)צ׳וײני 1וסנ אײב ווען דטן צ/ירי ע? טרן ק| >/
ן/ערדן * ו צןןכז טונו/ערדן דריבר ק?ציגן צ/ונ ווערדן עז ניט ? ײדן ן/ע?ן♦.ן ן/ע?ן מיר3ן צ/ינן
זצוגן צ/ײ הוט ד/ך רח>< נ/מ צויבד יד יה/דיסן סו< ן גט? כט בניוקצוןי ^ דס ניט צ/ײן גט? צט
קס יטרצ }/צ/ונטרגינג*ו/יך הוט צ/יר צ/ײער םבועה ניטגיביןבן דנ ן צו׳ר הוטזי נ׳ט ?ג
צ/ינ|
געקדעןזיהןקזיזעןבירטגנו> ן ♦ צ/זוטעט) דײהוד׳ק
סוןגטןעכטבנימן צ/ונ
נעמן צ/יטןי  5ר שײן ווײב פוס /טנ) צ/ונ גיגן הײס /צוין מיר{ יד צ/ונ זי בויצוטן צ/ירי טטעט
/וידר ט/נ כ{ יטרצו? גיגןטיט? כר צז/יךווידר הײסן ♦ צמנזרי חכמיס/םרײב) דס י& ורמן
זײן

►** 4
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ספר שזפטים

וײן מק ױשן טו  5ניט? מ ! ונזטיג גמעוןוצ 1ס מנן יןנן כסור צמנוצ< ן ח>< טזן עםר בצן  5דנין מק
יוקכסור וײן דיעט  5טר סון יערצו} טנגןגנגןצוין דוסעןדצןין די וו״ןגערטן דעןצןן יןנן
כפור הןדן דך דרןין  5ר1ו* ן דט גןט די עכירוה סון יסרצו ! * ערט>< וח*1ײן צווצ צווין*ײן
דימ צונדןיי ןוחור געבן ווצורדן 1ן יכרצון צונן יןנן כסור צוונ צוקחצגטה עסר מיןוצ *3ײן* יט
ן/ידרטויןגטוןד& די
צזןיןטנגןגנגן דטןצ) ? ח ^& העער חובןי& רטן דיס 3וסח
ידרצןונטריכרצןןדן * סדן ויק צ(ו3וצ*ו הובןוידען
יהודימ סוה[ גסןג  5טבני>לן*ו? | 4
טנ? גה? טן קײן י< ײד1ן הוט וײן ק? ײדר צין גטזן ווען עט טון ד* גרעםטן ען& ר טו 5רט  /וער
קןײדרצונטןטהנטצוי^ ד? די ענײנןטע  5טר די קײןק? ײדר
גוועוןצוונצויט? יכי הוטדי
צוןנדיעסירי ? טע  5טרניגן
בחרפה וועררן וזעףי ? ןןטןצונטןכהנן
הונן ?ו 1ןניט
צוזנוצ ? צןיר ק? ײדר הונןוי ע ^ ר טובןגזועןן פזן וועגןצוובדהזט צונט? עהנט פון צוײן
פרןיצו די נדה ונער טוצ טעטן דךצון צוין היטטי קןײדר צוונ ןועןצר בחור צוײן כןה הוגן
ןוע?ן הןבן דערצוי? צונויז* ( \ דט ן טנ? גנן ן דצו הובן די טע  5טר סון י&רצו? ג* מגט גןק
היפסקײטנוןנײערטנעק צוײן
ווצןסדופרצוײןעײבנעציטטגיצוגיטנצזןדר
בחור דך
דר/גןנוןצוויןצויגונדהןטןאיר ח ^& הע& ר
דןדוצוןיךסײגיקינדר ביקו>< טט
>< יוחעת
טהעסרהוט>< | מןין
נצובצןןיןפרצוײןט ^ חהדן> ןקיי ןף .חינות ?צ :גטצ; ןנצוןיךצןסןח><
גהערט צו הקין דוהזן? צן די קרבנןהצוןי יצ; ר צוונ נון אנטט>< יןטע>< יק דן״ןמ  /ןוטטיג
*ײןצןנ( ח>< טה עטר:
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וומרצויק יהודי

ררהיטצוןקנהדרוגצוונטציוי^ גבעיג

צזפריקדרןוצןרמײן

צר־ק צוונ סון גוטה> טפדה צווצ ויצוונט צוין די טטצזט סה ♦ דיור ציןקנש
פנינחקינדי טנד די
הוט גןוײצו ווײבר צוײני היט חנה צוונ צוײני היט סנינה דצו הוט די
צונויןגוגוטטהד* דג
דמגיגדערצוןקנהצוןײוקטו  3יק
דזנההוטקײןקינדרגיט♦
דצוהיןקרבנותדרײצן״ןן מיקיצור
גײטצ/יןדיטסצטפי? המוננר;  5ט
טטונד צןדיזר
יצז ? צוג ערוצ ? ט צוןין די גטין רצן צרמגטן די יהודיק צוין טצוו פר הין גימט>< יט*ײ 1ג* ינד
דצווצוגטמןקנה קען סי? ה דעןצףין > .ענט זיןיוצו גןט נמ 5ן צו/י גײט מײן>< ו? טיקיטרמצ
מיבר רידט ער צו סין יהוד יק דס פין>< יט צ; יק גיגןצזונמ/י יוק טו  5גיג צןר צדין צונדדן
סין י&רצו? דטזי *ו? טן קעןטי/ןן
<הו
אעג צןןין׳ דט רע הוט ןוע?ן צויגר רירןצןוצ ? י<1קן>
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•סגוס*

ניהן גנ גןטטהזי? מירי הס/־ ,מונ
קרבנוה דמהין *ו כרענגן ווײ 1צו\וצ ? קנס ןיײן
ממג יטרצון םחק נימע דמ ממר ער
נו  5ה דס מןיך סון מיק קמק מײן סרוקקינד
הד אחר ט^ומ /הנביצו * מד כרוצט
דינר צ& קנק קרבנות מין םטמט םי | ה מ גמפ
ער סושן קרבן גו פנינק וײןווײב מונ
נן מ׳רי קינדר מיטןיכ<< מײן טםיק מונ גן
חצה גמב רע צוײן פט׳ק דפ דצו ;מר
גוט ווצור בעסרמזט וןנטט נ #ײצודעןצ* זקכה
וזוטדיחנזז ;
מדזיבצוברניקונטקײןקינדרכקו^ ן
דצוהוטדיפנינה קנצןה ציברדי
וזנה מונ נענקטויך צוןפ צויט דער חנה
צווגון  #ור\ מיר ט | פ סיר וי קענט דוך קײן קינדר
כקןצק אונ םפצוטט מיצ< ר5ו חנה *
דען גן צצורגנפ פרימ םסרוך וי וןיזעטו דײני
קינדר ד * סניק ווע& ן דפוי צוין דפ
חדר ;גערן ♦ צויו עט צווק * יטצוג 5ײט ;ניוועון
סערטטטוצור{ דײני קינדר דט זי צןןין
דעג; חדר קויען * הופטו צזויך דײני קינדר.
העיודר ;ג>< כט צמו ןוטר די סנינה מ | ט
צענריך צן די חנה < צ/וו טעט /י מז׳ ימר
דט יד חנמ ניצו עטט ♦ נײצזרט ?י
טריצווצ 1ט ♦ דצו טסרוךוצ ? קנה גן מיר ווצורןנן
*גטטו ניט מונ ןומרן ^ טרײטעו צויך
בין דיר דןך בעטרוצ? ט צעהן קינדר י נון
<ויין><ו 1נוך דעק דט צין ; נגעטן צוונ
גיטרונקן הוט * דצו טטונד די ^חנה צוןין צוונ
גינג צוין דט בית הצ< קךט רט ^ ו דיןר
צײט טטונד צןין דיצו טטצזט טי 1ה דצוווצור
לויק זעןביגן בית ה>< קדם מײן כהן
דער היט ע?י דער ןצןט צון די טצןר סוק ביה
הצצקדט * צווו וזצור ד< חנה םזן הערגן
ביטריבט צוונ ןי טעט מיר תפ?!* * י  2ט
מונ ןי טסרוך ? 4יכר חערגיטדו
הזטט בטסין ^ גײצז צויזײמהער טמרן צויק היי<?
־ײני ״?צזכיק ♦ צו*5צןןי^ די ערד די |
ײט  -נון פון ןוע!בן בין צויך * בין צויך פון די
מובן הערמ ?* פ>< יך
צוויךניטטטערבןגזײך ו;יצו מ*ין ^ צוך נ׳ט טטערבט ב׳ןמיך
דען פון די 1ײט די צוןי^ די ערד וײן״
זו ?וט >< יך צןןיך ;ײן /ויצוצוײן >< ענט ןײןןןן
צמנ גיב מיר צוןיך קינדר * דען די
בריטט צין >< ײנק ?ײב די זײן><יריוצו ניט צןוק
מנטט
ביטפן ןוצזידן • צוונ זיך דוך צון
די צויזענע סון רײנר >< ײד צוונ דןמערטט
ױצו דײני מײר ניט סר געטן ציונ דו
ןןערטט * ו דײנר >< ײד צוײן ?ון ; נעבן ♦ דער
מײנק ><צון גזײך צוי ; • ;וצ מין צויך צוין >
<ײן ? עבן ? נג *ו גןט גענן♦ צוןנ עטמןניצו
קיק טער * עשרצזוין ? ײןקצופ וק><ן
דעןער1ו 1צוײן הײ1י;נר מצון * ו גןט זײן * צזןיך
טפרןך יז צוין צוירי תפןה דרײמ>< ין
אײד • דען *י טפרוך די ווײבר טטערבן
*ען ?י ונ/יגן א?[ פון דרײמ צור?ײצז ןויןן
רז ד ניט רעכט ה? טין* רז צויז • צוק
װבה
ןיצט צון גינדן י צןונ ח 1ה ענ ><ן * צוןנ
רעכט צןיר׳ ט  5יןה ה? טין י־
דיז׳
דרײצו
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דיײצן >ו $זמ מ? ט מיך יומ גמר סןײטיג ♦ וומר־מ ןןיןטטן  ' #י נינ* 1
חנה .מין מיר
דסחיך מויך גימינן*ו 1ןןימ / /נסכו ווײבד ״ צ*?ו רידט די
מ ? 5ה ? נצן ? דם נײמרט צןירי | עסגן גינגן ״ צןיר צויר ק ׳ ן הערט אןנים דצו
>< ײנט דער ע?י הכהן ויצו וזער טיכןר״ דדוקזצזגפ עןיהכהן גומירןוצורמן
ביתהיצקדט דמדן טיכור כיסט גיצןז; ײנ * /יטדיר י דמזציגנו
גיטטו צויןדש
פרמ״ןןןןיסרןימ
חנה ןןידרדען ע{י הכהן * ײןהער דזזן{ טט ז< יך ניטצו 5טין
כיה תיצקרס קד צזיך
גן גין צןןן צוין סד
דם צןיך מ?וכ סיכןר ןײן ״ צוונ
הוכ מײן גרו& צון ן׳גינס♦ דרןנן הזכ צןיךת & ה געצון 1ן  $ט * דצו עפרוך
ןוערטדײןתסןזן
ע?י הכחן ווידר גן צןיר ״ גיצז נון צציט פרידן הײגן ]§ ט
גיהעדט הובן״ דען דימ חנה טעם רעצט צויר תפ 1ה /ויצו ק ויצן
גיסיט
וו׳צו טיץ צ< ע  :ם * יטרינר תסן/ת
צוןטפוןחנה״
דרו ^ גררןזציר
טןן ?ן{ *
וועןצרינרוײןתסיןהטוט״ וו ון [ רע ניט םיכי דיןגןײך
#ו? ןיוניהגזײן ״
צוןיך/ו[ ק/ײן תפי? הטון> רע
וזײןטרטנק״
ע/כיגיוןןצוויוקיץ
ו/יטחנהדס ^
גנצןק הערצן ״ וויצו חנה יוףךטעט ♦ צוןיך  >[ *:ץ ןיץ תנ{־ { ,נ* וק רירן סי 1די ע  2ודח
צויזרערטדדגווטןן
צוויךטעטי דטן פרגײט)
צוונ  :יטהוךטרײצדן * ג 1ײךוויצוחנה
/רןא דו>ץ דס מיר גיטריצון הוט * וויח דצו ו״גט מ?< הן הנניצו טי־ײצוט הזךפין ןײצגו
.ה־ברטצןײערעיורהןרהניט ( ייטדצןי 1טיטצוץי׳< [ ' 5ק צו׳קפיטן י״ח דציךמןצצןוײן
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גוג
קרבנות
5
ן
ברענגן דמ ברוכט
זיצוצןינןצוײן תיסמז־ידי קןײד י
צובר
דערעןיהכהן
דער
הצוט
היטןתסני
גןוײצו קינדרדימ
צוונ סנחט דיצוווצןרן ניט
סרוק
דעןזימ
צןכטיטן
]
? סט
ת> זקדט גן טי [
דינסט צויגן כית
הניטרע  5טדמן וועןצויצצמנם
ווצוזטקרבנות
גזגיטכרענגן דצוקצו^ ן
זיצוווײן צצןך דצןט פןײ&
סון קרבןזיריט דצוהצוטין
זיצוציןטצזײן
געכןיןצזין דיצוהנט
צמנ טטוטיטןעס צן׳ן
דע ^ טיסן דצז נצוקער
וצ
1
ט
ווצוטער
#
מרןיס גיחן
יטדענן געכ׳ןין קצונט
צוונ דצןס ווצור ניט רע  5ט
דען
רער
כהן
הצוט
ניט
כײארט דיצו
צוין דמרפין נעצק דטן
ברוסעמצ  5דטן דיכט ♦
צוויך
קצו
>
<
ין
די
מ
גןוײצן
חפני צווב פנחט צווסט צן
מײנקדער מײןקרבן בחכטצוונ
מסרצזצן
*
ו
צזיקגיב
צויר
דמס צן״ס הערדםצויך
װטפרצזטדעןמיך אי | ניט
גיקצוכטפןײס עסיןוועןנון צוי ^
נטווידר
זיצו
זציגטװערט
נמךביזדסדצוס ח} כגירע><
ססט צויזסער ג\ ט רען מ ^
עכטיגןװיצו
מונדער נצוךנעק
עטזיךגיבירט
ווצןס דוצן ווי} פט דצןזצוגיט
דערכהן
ווירר
*
וצו׳קגיב צצזרדמט
©} ײסצויגןנד
וומוניט זןצן ןוי ! צויך עטצציט
גיווציןטנעצ׳ן
♦
ווצו! ןט מירי
צורךווכן דיצויוײבר
קרבנות ברענגןנצוךצןירי
קינדבעטצוןי
{
רס
זיצו
קענטן ווידרבײצוצוירי
טצצזנין 1יגן מד היןטןזיצוריצו
ןןײבר | גנ זצ1ןי? דט זיצו
גיט
קצונטן
בײצו
ריצוצעצוגין ןיגן

דיזומ

יסגזס
דחנןרעכינט 5וינן

ספי

שמואל*
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 /עןכים גווצ 1ם וועק זיצן בײצןפרע ^ די

״יײ
ןדיכרגיזעגן ״

דען

ןןעןצןײנרצוײן סרןימצוויןהצווטפײצ /צוירקנ>< צין גיןיגן דס צויועגצורצוײן גחמי ע  5ירוו
דרוגןהצוט גועיתברך סיצןדיד גןוײצו חסיי צוונ סנחש דיצן וין פון ע?י הבהן ג  #ר
* סײנטדען דורךצוירק טדר ווצזורן דיצו
קרבנוה ניט גיצוצט♦־
נון צויר סצוטר ע1׳
הכחן ו/צןרוצ ? ט מונער טטרצוסט דצודצו צזונוצוגיטגן צזיצןצויךהצןב
גיהערטמײהרי
בי? ה  ^.עטינן םו ? סצו 1ק טוטניטצומצצײני
ןיבהקינדרדען צןיר *וצ  5ט דםדך גיטט
סט 1קדריבר סר דנדיגן דעןווען צוײנרוו׳דר
דיצוןײטעפיטטוט דצוקענן עטדיצו
ןײטווידרסערריצטן ♦
אער
טבירווידרגןט ווצוםטוטצןןין * ןענן
ןויןערויךסעד
?צוטין דער מיקעה  1פן
דען ווטן צויך םון צוײהר סטםר ב׳ן צוונ בין צוײן כהן הגדון ?מו
קצון צזיך צוײך דוך ניטהעןפין קיגן גיטיהברך םצגן י
צ/בירדצו סצ/ןגיטן גיט 5ן טיריג
םצוטר דען גיט כיגערט דע דצווטןטן צווין ק?>׳ן דען צ/ירי עבירות וומרן /וצו גצור גחט
צןןנ פין דם גןט יתברך ם ^וצןינן קײן תםזבהו/צו? ט1ו ? וטין קדוין ♦ דצו קצו ^צוײן נ 5ימ
$ןדע<
ןעןיהכהןדערםפרצ* ךגןט יהברךם ^ ן םסריכטצו/וצויך הצובצוײךכהניסןצצין
>/צבדגיווע?ן צוןט/וגםט ימרצון צוונ צויך הצוב צוײךגיבצוסןדטצ/יר ; טןטדיןכהני ^צוין
>< ײנ< ןביתה* קדם נוןווצוחהן סערמכטין נוןדײני קינדר * יךצווצ * ײניקרבנותמין
ציײננןביחהצצקדםנון צויך ח״גצצײנט דײניקינדר ;צ* ןן פחנן דין דצוהעט צויןדימ
כהונהצויכיגןצו/ן/ײןצוןי ( דײני נצןךקײיןינגצוברצ/י : /3ט סוןדײני נצוןקינד מעגיןממ
ןויןצ/יךעםניט טצוןדען ו/ער * יך * כבד צוי/דטןוויןצויך ווידר > צכבד * ײןןןערצובר
צויךסער צוצטדערוצ? ן
צורךפערצוצט
ןוערדןדעןדײןצ׳טפחה צוונקינדרדימ ^ן
צוןנ׳קני * יןגיצוצט
ווערדן
דעןצ/יך
ווי
?
צציר
רעצטיכהניסןןעגן דם דײן קינדר גי
דיצו/ען  .יגן בעטןוצוןן
דםקויצו/צןןטדצוךצוןיך בײצודיצו קרביןה
נעקטויןדםוימ
צזןיך צןײן םטיק ברוט ?ן ע& ין העטן *
מןיך 1x1צ*ן דײן נצוך קיײןונג יונג םטערבן
צוונקײן צןןטר ^יצון/צ<? גסוכדן
ווערדןצוונטרדײניןוצן^[ צוונדצוטןןזדירצוײן טיקוײן
דם די/ם/צ  1ם גיטעהן ן/ערט דצ / /ן/םט דןצון//םן דםדײני  /יןחפני מזנסנחט רימ
מערדןצון ^ צוײנ׳ג טצוג טטערבן:
ג
נו\
צוין דימ  /עןביג גײט דצו וומרן וויניג נביצויסן צזונטר יםרצון
׳יי נוןע/י
הכהן /וצורןצוי ? וײן מויגן טזנקן דם רע ניט  /פהן קצונט ׳* צווסרי חצציינ(
םרײבן וועןצר דער בי/י קינדר הצוט דמ וןצורין דיצו עןטרן מירי מויגן טונק 1מויך
ווימ *ן
פינטהײצ/יגחקדטצ/י<ן ;ײן צזןיגן טונקןווצ/רן ווײןערעטו המט גוזןקינד♦
1
1
:
1

•

־

•

1
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נ* *יס ' ספרשמואל יס?>8
מןיך וור־״בן מוכ#רי ח*5ינ; דערסטוק>< ײנטדין צוויגן ןוערןטונק? דם ד* ןי 5נו 5ןן
דער כ3וצמ גינגסון ע[< הכהןצוונקצוקצון ^ ט ^ןצ? רם רערסץןט! מיקנבימ #דמ
דרוין טטיטצוויךדערכוךצןי ג| טט?י 5ט צוויוג 1עטטווצןררס><ײנםצוי ע?י הכהן
טטורבדצוקצוקגןטטנ3וצוה צןןי^טיווצו? דעןגןטנעזוט ניט פוקעו? ק צ)יין ד ^?.יד
1ו3ןס צןוועק דעןבי  /מײןצונדרר תן>< ידח5נ/ווידרדצוצןיז♦ נזןצוי גןטטןיכטרטיננ
ביהחזצקדט צוןיןג? עטטסצורן דצו/יגט^יךעו^וצ*? צןצןענד פו< ן ביתהצצקדט טןוסן
דצוקצןנ 8 /ט צווצ רופטפצנוצו?♦ טד טפיוךטיצוצז? דצו ביןצויך♦ דן טטונד ט*וצו? צוןיןצוונ
*מגטגןעןיהכהןןוצןרוסנרןסטטוצ<יךווצ(ניזו? טיך♦ דוזצוגטע?י הכהן ווידרנו>
צןצו? גיט
ווידרהי |?יג דיך ס? וסן צויך הובדיך♦ גרופן דצו{ יגט זיך ט>
צןצו{ ווידר צידר דט
ייסט גןט ןוידר
סצצןטןטצצוצו? דצןטטונדטצצוט? ווידרצווי^ צוונגינגגזעןיהכהןצוונ
טפרוךהיצן כיןצויך הןטטדו ^ יך גירופן רצו זצוגט עןיהכהן ווידרגן ט*וצו?צצײן
קיכדצויךהובדיךניטגרןסן♦ דרוקגימווידרהין?יג' דיך -,רןרופטגןטגו< ; דריטן
>נו?םצצומ? דן טטונד
טוצצןצו? ו>י דרצווי^ טונ?י^ ^ו מ?י הכהן צוונ טפרןך היצו בין צויך הוטטו
*ײךגרוסן ♦ דצומצווטטנוןעןי הכהןרזצ<יצ | |? 1-1גרופןה 1טדםןט>
צוצו?ווצווטטנודיזר
*ײט ניקט נוך םי1
דע |  5ט הוט נוך גיצו ײ׳ט צוינן גירעט דרושנטכרוך עןי הכהן3ן
םצמצו? גיט נון ןןידר היןצצונ? יג דיך צווצ ווען דיך ווי רד צזיײט וועיט רופן?וצ זצוג רידײײן
ןוטצציט>ציר דײןקנעכטן־? דיר*ו העין
•גינג
פצצןצז? ווידר היןצוונ (יגטדךצזךײן
טורטדצוקצו^ ^טדצוהיןצןןצרופטו״׳דרט״וצןןטײוצו? דט זצזגטטײוצ ? ריד אײן גןט
דײן קנע5ט וו? דיר5ן הערן ״ צוזוזצוגטג|ט *ו צויק זי ךצויךווי? עסט טון צוונטי>< ײנק
5וצ ?ק י&רצו? דמ ווער עט הערן ןןערט דען ןוערדן צויסוײני בײדיצןןרן ק? ינגןצזןןע?בגן
טמג דצןןוי?צןיך?;?ן קו>יןצווי^ דו גוייד סון ע?י הכהן גרוטי גרוה וויצו צויך צויקן הוב?וץ
וצזגןדזרךצוײן נ3יצו צןונ דניזןןצויןגפעהן ווײ? זײני קינדרוצו פי? עבירות גטק המןצוונ
הוט5ו צוינןניצור 5ט גוזערט דרוקוו׳? מיךעז^ו צוינן ניט>יוח?ז*ין אטן זי טוןןצ?י קרבנות
ווע? טןסר  #ירברענגן ♦ צוזכזריח>5יי?[ זצוגןדורךקרבנותןוי? גיטדיפבירות ניט גי
דעיגע?י הכהןגזינד>ווח? ז־ין צוברדורך* דקהגעבןצןדרדןרךתורה? ערנן הוטצויגן
|וט גןצוײן טײ?><וח? גמעזן דען עט זיק סי? ת ^ ידינן ח> 5צינן סןן ע?י חכחן צוונזײןיוצו
מ?יט ? ײט גמצוי־דן סזן וועגןןןײ? זי תןרה ג? ערנט הובן דען הורה? ערנןמול 1דקה געבן
איזצ<יןצו? טקרבמת♦ נוןוויצו ג|ט>< יטפ><זצו? דיזט גירעט הוטדצובןיבערזיגןביזגןסג
הןיגנט רער נוך טעט רע ךי טער פוסן ב׳ת ןןצוקדמצווי^צןןנ ט><1צ<? וומ?ט ע?י ניטוצוגן

י * /

אמט

סווס

•* 1*0

ספר שפואל

גצןר הזך

דזערצויסן

מכרעןיהכהן כם $וערט דען
וומ< 1מיס( ) [ ועהועגימגע♦
זצוגן יו | ט וומטצוי ? גיטגיצוגטהוט ״ צויז זצוגטטיחצו? ע{י מ 1ט ווצזם ] [יט גי־עטהוט
דמ טפרןך ע{י הכהן נון גןט מצוג טון ווצוט צויהן וומו{ גס 1ט * נון ווײטר וומר ט\<ןצז{צוײן
גחטר נ  3ימ צוונ ווצור גצןר ב  35וד גה{ טן כײמ יטרצן{ דען ו״־ן ווצווטט דט יע צדן רעכטר
נ  3יצז וומר דטןוצ { ט וומט ער ככימות יצוגט ךטגט& ך1
גוגןיטרצו{ צןןת 1וןח 4והגןה{ טןווידרדוסצו{ קפ{ טתיק דצוקצוצצןצווסן פו1
דא
ד
יטרצו{ פיר טויזנט דען זי םרצוגטןטיצןצו{ הנ3יצו ניטמוב וי וועררןי<?{ הוכן
מדר ניט ׳דצןטסרוכן די הןיפט { ייט סון יטרמ{ ווצורוק הוטצזומ ) [וט מזו{ ןזן טןצוגןצעיר
ןןע{ן  :ון קג ן טי 1ה גיהן צוונ ווע?ן הו{ן ] עטטמרון הךודט דצו די תןרה ררינן צויו דר זע{גב
הקזדטצוונדערחפני צוןנ
ון1צןו  .טהג { סןווידרצוונורי פײנד י ,צ? והו 1יטףי דעןמרןן
פנחט דזע{י קינדר די טרוןןצוין ״ צוין די *{ ח* ה ♦ וייצו ןמ דער צורון הקןרטקצןק דן
<יט׳טןצןןנטריציןרײהודיסןד/דיערדדרטיט 1ט״ צוזו פרט * ט | די פ{ טתיק
טרן1
ווצןרןנ( יטרצן{ ןן { ןטטגוועק ♦ דצןןזצןר * וצוירן גזצזגטוויצוצויר צוחןהקןדט וזערקןצין
מין צויד 1עגר ♦ דצו פורצטןןיך די ס{ טתיקגצזר זער דען יו טסרוצן גןט צויזנון קוי<ןצוין
ד׳ יהןד׳ס;{ עגר ווצווווערדן ״יר קעין ײטטין כ 1ײבן פר זע{ כק גיט דען דזזײן די גןט
יד רצו גט 1צוגןהונן גן דז פצן{ ק צצגריק>< יט סי [ מר? ײמ י כזת דרוק נון צןיר פ{ טתיק מיר
מוץ זיך טץספר ןוערן יזוי^ דז>< יר ניט גןקנעכט ןןערד ן גן די יהודיק * צווו הוכ צין די
<*  1ח< ה רצו וומרן סון ׳טרלו{ טוטטג ? ״גן ווצגרדן דרײפיג טןיזנט יהודיגן * צוונ ווײטר
סע{ צר יהןרי ד ; ־ד צונט 1ויפן קונט דעד צונט{ ^צ ונ דז ע1י קינדר חסני ציונ פנחט וומרן
צ. 1יךטוט גט 1יוגן.וצןדרןצון 3רי פ 1ט ^ יקבקצז ^ ןגיטט צוחןהקודט דוטרײבן־וונזרי ח  >5יסן
ח דריהודי טץן{ רר הינטן ;ןך מערט ><{ ךןוערן צויכריטרצן{ דרנצזק ײיט גו״{ טגןטט
{וחות סון ג{ יו ? הפ{ טתיצזוב ? {,צזוועק דז די ס{ טת׳קנײערט דען מרוןהקו טביקממן
הצזונערהוטזײניק{ ידרגן
*ןנדדד׳ןןחןתצזזנדיזרטצון{ ? ^ * יטדי { ןחות קעןטי{
דזערקונט
דצזזמטען׳הכהן צווי | צןײןטטו{
דיטןצזונטוטטדדצון ^ זײ | קצזס | ? יג | *
צןוין רען יועג זעהן דע | ער  /צזרגט גצזר* דע פי גןטט צזרון הקודט זויצו נון דיזר טצזו{צוין
די טטצוט קצזק דו  /צוגט עד צזין די טטצוט טי{ ה וויצז ןע ןוער צזיב? גי גנגןצזיןדי><{ חצה צוזן
טריצזןוצ ?י יהןדיסן צזיסן ציקזסן גצןר* ער * צזןןתערט ע{י הכהן ח טרײצזן סו< ן פצו{ ק דצו
פיציגט ערוזצזרןסנטרײצזט ד? םצז{ קןצז? ער י צןןןקצו<( דדטצ) וןצזונזצוגטעןצוןיו  5ןע?י
הכהן צןונ טפרון צןיך קןנןהײט צוןיז די מ? חממ צזונ/ײן פי? יהודיסן טזטגטןיזגן * צוןנ

דךך

^

טע ?יצי

עם/יצי מיט{ וסןמוצ דײני* #1מק* נדר דין מ* ך עזג1
דר מרון הקדס מיז צוןיך גיציאן
וומרדן״
ווימערנוןהערנוסקשחןזןיןןד& ן ^
דמדרםדמיןעזיח ^ הןגאר ^ גר מונ
סי 61ון** יננן ענא | הינטר ;< ך מונ 1ן
ברעצט*** ןגניק ןײ גןוי׳ימ<** נ םטורב דען דיןל עןי
הכהןוומרמ/עמ 5
עמיננײננןניצורטונוומרמײןטאערר> יןמינקןצטניקע> ייןועהן * .
גון דער סנמש ח ע |י ס ? הן מן דר הוט
מײן וןײכ די ןןמר ײעוברה ו/׳מןי נון הערע דע1
דעדףחןהרןודמ גמציןוומר מונ דו
מיר ^ ןמו ; מיר טווער טוע וומר ממ סמר יי גמר דר
סרמקן
קא ? מיןקינדט ניטן מונ*
וצ* ר גמר טןומך דמ& פרןצן די ןוײבר דר טרעק ניט
מ דר דען מ 1ונד גהינטטו מײןוזן מבר
?י ענטוןרט  :יקו מןנ נמסןע /ניט 1ן הר1ןציינ /י היט
יד קינד ׳מ כבוד יד ה׳י ט״טין*וצון
מיז דער כבוד סון יטרמז דען נון מיו מ 1דעד כבןד
ץס יטרמ /מוועק ־• ווײ [
דערמחןהקודסגנוץמיו״ ךמ& רײבן מוסרי חכמיסן דט
דיד
פחימגמר סרונן מייגמעק יו
וומר ; יך מין * גערמוקדען מרון הקדט מ/ט מ? ק מירן
ממןצמנ& מער • מןיך& רײבןמונוריחנ ^ יקדויטרמ{
דיןדחקןןסיןמוגגקוזק מיןדר
מ/חמהדען*י העטן*ו1ן סרעגןעמומ{
הכ  5ימ מובויןז{ ן ויחן מדר ניט מבר וי פר ? יטןזיך
מױןמיריגטרהמו3
מצטיטןגןטניטזימ * ײניטןניט דוע? פע{ ןקענט דחק { יט § ט
יימטטרוסן טונ { יזמויך חרב
ןוערדןדזײקוסנטיןהמיטדיןביחה ^
קדטחדווומר
דעןיטרמ{ טריבן פי{ ביו פון סט{
מיקה מונ מןיך דוביזמנטה>< יט פ{ גט בגבעה מןיך
מכטיטן יטרמ{ ] יוטמ קרבנןת ניט
מבר דר נוך רצטטן יטרמ{ מידרג  51ט מײן הןיו מוין
*ן/ײן בית
המקדט דמ הין קרבנות גן ברענגן מין די מטמט נוב:
ה ןק
ד׳סןשתיקנמ^ ן] [
זטםמחןהקןדטמונפירטןמיןמיןחמקז ? מםדודמץדי
וע{ כג םטמט הוטןיז מ*
ין ע  3ןדהזרהדי היט דגן דען דגן מיז טײטט צוײן
סיט דען מיר עבודה זרת ממר ג* 5
ט ווימ מײן פיט ♦ מןו נמ״ףידען מרזןהקזד ^ מונ
טטע{ טןמין נעבן מירי ע  £דה ; רה
מין דגן הויז * וו׳מ מבר ?ו צזורגינט די פ{ מחיק
סריממד 1טטוכדןמוצוומ{ טן גיןמין
מירמב ג| טהןתמי.ן סןנדןזי מירןמבגיט 1יגן מוי1
*ײן סנייןסר
דצהנמחןהקןדטמויןדי ערד דמהןבין/י מירןמב ] [ וטדגן וזידר מןין מזנ
סטע{ טן מיןווירר נעבן ) [ וטטמחןהקודטמבר
דעןמנדרן״ורגןטטןידן יז ןוידר מןין
ז* מ סונדן /י מירן מב ] [זט יגן ווידר {
יג ן מוין די ערד וזנדר קמס מונ הענט ד? נײערט
ח דגן{* יב דמב? יבדען>ײן הענט
מונ קמס { מגן ןמ די טווע{ וומו>ין מ׳ן דז הןה מנײן
גינג* דרוסן קומטד  %מ  :חג ה־גר
יבײמ דעןפ{ טתיק ח?י מרר מירי פסן ניט טרעטן

צוויןזיי ט*וע |
סוןמיר<הוי? רגןרעןזי ה[טןעזניט סררעכטדז/י דמהיןגינגןווײן

* **

ספר שבואד

<נס *>

מירמב 5ם דגן צףין *ן? אערדמגזעגן * מוצ דער סך קצײנ גןסס ס [ק ןמ די ס 1סתי<ן
מיברויקמעגךןמיגןמנטןדגניןײבמדוייגינג
די5ן מסדוד וומעיטן דז מז מײן ״כת
מונ * זײ קמ״ן טו 3קריצןמינן מיןמיד • מונדיוין} יטגיט ד׳וי אכממינר ויקןאן דגןוי
קמן קיין אכוו אער
ססוטיטן מןין די יהודיין  $ט ״ וי ססרוק דעי יי ד1
סיקן דמן ער תוטוצ ? ? ײן ״כוא ג& יקס טוין א1רי ? וע * קמן ניקס מין דרמנסיקס
גיטמיבר זי מ*ו מײן וע?*מי  #כח ♦ מוצ צגיך פק וד עט ? אעגן דען יד סןטהיגן
ןףסן מ? ט גוין צןרון הקודס5ו ומ ? 3מ5ן מנײן ומ  5 3ט מי 1הוק ד?  8סט זװװת װ1ן
?יגן = ןײקצוי< ן מרון הקודס מו\ 3ו 1ניויט דמ הין קןאן1ן ? עהן <י דרוין סיקט ^ ט
דומןניטועהןקמן♦ ומ  3מףךװזןקו)ק>יר ? די ה?ןט
ןמ ד מײן > יכה ןמ מײנ&נ מורט
ויך ןמ רי מ< רטןוומוקיץמענס דמהיןקו ט ומ ? 3ו?ן נקמה טןן ןמ די ס? טתיגןןוײ/
* ניט גימכט חו  :ן דען מרוןהקןדס טטין גי?ו?ן רו קין מענס * ןט וי טינן קוי ן •
ווימ קנ די גויגן מיק מקוין מטדוד וצןכן דו עם מ מיב? גי גינג בײט מינן ״ דרוין
ססרןק יו מיר מע1ן דען מדק הקודם ניציר בײמ מונס הוק ״ דען דורך מין וײנן
מירגניןמגן וומרדן ♦ מזל מויך מזגור מבןסט דגן ♦ דרוק >< 5טין יד טריק פון יד
פ? טתי< ן דםײן מין ת? ט סירןמיןמירמקוק סד דמ חיט תג מוו סיקט  $ט יד עו ? ב
אכה מויךמין דס אקמנ גת דס מײןגרוס גםרײמאמרמיקמקוק גת דרוקסיקטןוי
דקמרוןהקודס מויךװײטר * ודק גויק ! ומיןדי סטמט עקרון * מבר די ג* יק סץ
עקרןן טרעין אמס ווע? ט מיר הןכן וו 1מונם דער מרוןהקןדס מך מוסנבי־ענגן מיר
וזע1ן מין  .יט הו ״ן ״ מזן פר וי׳יזיטן ויך1ן מכנדר מ?י סריין 5קמם ? ק ס? סת״< ן
מזנ זמגיק ןא זו 1ט דק מרון הקודס1ן דען יהודיק ןןידר1ן סטע?ן מך^ דם וי
כיט מ?י מו< ן קעמין דורך דק מרון הקודס נ
נק דער מרון הקודס בײמ דען גוי< ן גב? יבן ןומר ויק תדסיק דמ
ו װיא
רוסק דס פמ?ק ס? סתי< ן 1ו מגנדר מ? מירי סםמ 6ן ומ  3מ? מירי
חב^ ין מונזי ססתצן1ו מען מיר בגערן דען מרק הקודס אידר1ן געבן1ו דען
יהודיסנ ״ דרוק ? ערגט מוגס  #ימ קענן ײמ מין טודט סיק זד מונזניקטגטיצט ♦
 11ע? ט מיר מין ווידר סיקן זו סיקט מ״ן כיטמנדרטענקונג
ת ספרו5ן מירי ח 5י<י< ן
מודרמײן קרק דען זוגםט ןוערט מיר ניט ווידר גחײ? ט ווערדן םקדימכות ״טוצ
סד מיר הוט סינ^ סײ< ן מזצ ? ענדר מונטר מײך דרו< ן טיקט סילגי? דנימײזמןצ
 8ינן? גי? דגי ? ײבר אײ? מירמ | מיטמײן ^ הכ זײט גס?מגן וומררן ״ דױ< ן סענקטדזגן
עד < ן
־
*

ו► * *

ספר

עמאי

•גס *יס

 1ענן יןדן
דען יזעצפער ניצ< רברו)נ? דין מיבר מײך
ךעןפעערקש צןײהר הער  /ניט ווידר ] [זע >*י ןנסצין הונ 1דער סרעה *? ך פןן> 5,רינן ״
דרוסנ נעיצט נון צוײן נײצוין וומגן צוונ3ןוײצו קיצן די דצז נוך צןירי קע? בר יויג | צוונ טוט דיצו
פי ^ גיןדני
וצײןצווצס׳נןגיןדניןײברצויןצוײןקשטין צזונ סטע? ט ענוצווױצוןיןדען
אצוגן בײצו דען צןרוןהקזדס צןונ ?צןןט*י ג׳ן צוןנ ועכט צוובד סוןצויהן ; ע? ברט גין ןוערדן
 5ן די יהןדיג ?/נד גן יצן/ס דען דצו הצוט רער יודין גיטדי צוכןת ? צושין צזיבר צוײךקויצין
צוזנמיברמײהר ? מצד ״

רען דצוס ןוער יוצוצוײןגחס
ח׳דוסדסדי קיצן ?וצ 1טן סזןצוירי
וײגינדיגהקע/ברגין
מונוו? טןוצ ? ײנטקענןגין3ן דיצןיהזדיג ? /גד5ו * ווטן צוביר די קיצועס ניט טון ןוערדן
ווצזהוטןוטדיצן ><
כןתניטצויברצווכטגסיקט סןן דענ/צוחן הקודס וועגן נײצורט דיצו
>< כזיווײני
פזןצוינןועןברטצוןצוונםקו>< ן • צווו טעטן די ם? סת׳ס; צוונ דיצוקיצוגינגן
>< יט דע< /צוחן הקודס דען רעכטן מעג * ניט 5ן רעכטן י .ײטן צוודר  /׳נקן וײט י נײצןרט
ר גינגן
דעןרעצטןןועג  5ןדען ? נדיטרט? טונדי ס 1סתיקטר< ץג< נגןןצ ? ס נצון 5ןועהן
דצוסחידןסביוד
קצו״ןצוןדססעןדפון די סטצוטביתסצצס
דצןססטזנדדײהזדיפןגן
* צוונורי תציציג ; סרײבן דו די קיצווצוגםן סירהצוונ ןובונג5ו ג| ט ♦ נון די יהודיק פון
דערטטצוטביד,ס>< מדי ווצןרןצוןי ^
צ/ירןפעןדרדפד ווײןסנײדןדצ/וצ; צןד פוןווײסן
קויצןדען
צוחןהקודסצוונד סרײצוטיןדךצןיןצון  5ן ? עהןדצוקשסןדער ווצוגןצוןי ^ רעג ^ .ע
ציוקירדצוטדענ; יהוטעפיןכי ?,מ> ים* רליטונד
דצוסטונדןדיקיצןסטין ד #צק ?ו< יןדיצז
י& ודיג/די ?! יישןצוונהובן
דעןצוחןהקודס צוןנדצוסקטטיןהירצזב צוונסע ^/יטןצוין
צווי [ ציײןגחנוןסטײן
דערדצ/סטונד צ< ונדצ/נצ >/יןדען/וצ/גןצ/ונגו הצ/קיטןצויןגיהצו? /
5ן< /קרבן 5וונדי קיצןבחצטןדצו גן ] ווט 5ןגןקרבןצוונדיצו יהודי ^
בחכטןדעןזעןביגן
טצןג סין קרבנות ״
צוברגןט ט/יג סןן דיצו יהןדיג/סי  /ט/ט דען דע/ביגן טציג צ/ירי
דכנ 5יקצוונסוס 5יק טוײנט וצצוןדען דצ/טגיסצוך צוינןדצורןג/דס דצו/וסין צוןצ ;ןצו/סן
דטןצורון הקודסצ/ן  :עהןווצוס דרינן/עג צ/ונווצןרןניט כוהגכבודצין צ/ינ/דעןדיצן
#ריגןסון דען סןסתיי  /סטונדןסון ווײטן צוונדצו ססרצ/כן>< ירווע?ן דצ/ך ועהן ווימ
דימ יהודיגן צוירן צורון הקודט><  5בד דין צזביר קײן יהודי דער5ן גןט כבוד בווײזט דען
*יצוהעטןןןןן צ/ןן בצ/ןרצו ^ צןירן סניג  /סצו?ן צ/זנדצו
העטןווןיןצוירתסי? הטצ/ן צ/ידצו
איןגבו ^ יןהטבןדרןגן קצו*(  $יןיהודיי/צמ< ♦/
דצוווצןרןדי
יהודיג/צויןדיצןסטצוט
ביתט<< סגצןרטחיצוריג צןף^ דס ]^ טצווו צוײן סטערבן צוונטר דצן גסיקטהצוט דח< /
*צוגטןויצו וועל׳ ווי  /דיץ הײןיגןצוחן הקודמבײצו דךה/טין דח<  /סיקטן דצן 5ודען
*'
'
יהודיג/

**
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יבזדיק ד< דצז ־* /ץןניםן מין די מםמם קרית יערי ? דט*י מין זז? נ1יןמז ?ין *
חכ <-יק טרײבן עס ווערן נײצורם זיביניק צוזגןקומן דיצו סערןזןצוגום ןניוועץצ&וי

מוכודי

5ומגיקט1י* נט:

רא
קץ>ק די זעןביגן יהזדיגן צווצ היןיםן דען צןרןן הקןדט 3ן זיך צןןנ טםעןיטן
צוין צו׳ן דצוט צוגינדב הןיט צוונ זײן זזן צוןעזר דער דינם פער ) [זםטצורון
הקודט * צוונ דער צןרון תקןרטבןיבדצן*2וצזכגיק יצור צוונ יהןדמןווצןרן
גצןרסחקנן
דיזרנײם *
דצוטשר,ץך ט׳צןצון־נביצן ןוידריטרצוןםוםצןיר נוןסון גנגןנ; הער1ן
תטזבה צמו םזם סון צוײך צתועק די סרעצצרי געםיר צוןל דינם נו גןםצוןײנם דצוןוערםער
צוײך הע? 5ין פון דיצו פ? טתיק הנם * דצוםעםן די ׳ה/דיק פזן זיךוצ ?י עבודה ; רותמוצ
דיניטן לז ןוןםצו{ ײנם ♦ דצוטסרצוךטיעןץ? ווידר דצןטפצו? קיטרצו? סערזצומיןםצןײך 5ן
צוננדרצויןדיצוטםצוםצ< 5פה ;ןציןוי? ץיך פערצוײךתסי? ה םצוןניגים ♦
דצוקצוזיןכ?
יטרץ 1קעןי< נפהצןונןי טריצןןמים הײםיןםרעהרן סערגןםצזזנזי סצוטםיםןצזונזיצו
בר/כםן צזויךקרבנ/ת צז/נזי טפרצ/ק ) [ום מיר הצזנן גדנדיגם * ו/יצז נ/ן די ס? טתיק
הערי טן ׳ייץ /י ךיטרצז? 5ן ץננדר פער ? ץמי{ ם ה/טין ץין די טםחםצזנסה דצז פר/צ<? יםן
/יךדי סןטתישן * ים ץען זו? חיצהנוה? ם* ן
דצ/סערקטףיך די יהודיקצוונ טסרצוקנן
^ י/מ 1טןץ חךתפיןה פערצוזנטנוגןם * וצ ? ;ן  :ץקט־וןץ? מיק  /דגנ־׳יג {וצ ^ סיןלווצ
צו/פפירם ןע
גיטצוונ םעם ?ײן תפי | ה ) 15ייםצי/נן [ וםדער הערם  /ײןתפיזה • ו/יצ/נין
טײןצזן דמט קרבן ברוכם דצו קמצען די פ{ טתיק צ< ןח>< ה5ו ה{ םין י< ים יטרצו{ צוביר ) [ום
{יםץײן
גחץגירונדר קרקצזיברדיצו
פןטתיקדז/י גמרןער דערטרצוקיןווצורן צזונ
צונםןןפיןצזוניטרצוןיצוגיטןץעןיץךצוונ וע? יגןצ* ירי סי{ םום *
דץןעניםטצצוצזןץײן
טםיין צוזנ היש צוין צובן העזר דמן ער טפרוך גיז היצו הער הצום צוונם ) [יט גהו{ סין ״ וצ ; ן
הזטן די פןטת׳נן *ורצו סער יטרץ} צזןנקצז* ן יים צויןצזר ) יטרצו{ ווײן ט^וצו{ הנביצו ןעבם
״ צזזנד * ןןםןץןי<< קן4
<ו*? 15
יטרמןאיררגעבןןןץטוי סוןיהודי< /גינו * ןהצוםן * צןןן
ןןץר טצןצן{ ריכםן צווצ טםחסן 5ןק מצו? ק יטרצוןוצ{ ןײן { עבן {צונג צוונ ט^וצו? נוג צוןי יצור

.

צויגן? כד צווק קען בית
קען ג{ ג? קעןמ 5סה מול ווען ער יטרצו? צוןוצ {י צמרטן גריכם מונ
גטםחסט המםדצן ניג ער ןוידר קען ר>< ה דען דצז טטונדןײן הןיט י צוןנןרי ח <>5י< ן
טרײבן ווען ט׳יוץ{ צויק ? נד צוחק5גו יטרצו?5ן ר׳  5םןזו הוםער 5ןו קײנקןןגב? ן קײן הנצוח
הובן צוונ צוןוצ ?י צןןרטן 5ערים רע צוןין ןײנק בײם? נמק קײן דײנןה גע? ט צוודר ניקט 5ן|
יטרצו? *
צמנ ט*(וצ ? בויצום צןין ןײן טםמם רמה צוײן מעח 5ו ] [זם דרןי^ קרבנןח ג#
_

*

מ־ענגן

3
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ברעיגן דען ס ?♦,צ*י3ו  :ד רצןט׳זטבן 3ועיןזזחד 5ווצורדמ מאנו״ןמןמןימורען >< עגן
קרפנוהגוגןפברענגן<ויצויובר ר* * קמי מידר גיכויט ממר דמהמנ * 1ןזוידר מרגניז
דרסין קרביןר״ ברענגן ז-כגן סי גיוע מןײנט צוין דינק ביה ה> לקדס:
שבזאל הנבימהצוט יךנדר ריצן הישן יזצון מוצ צוביה וויצז מן ס>זזצו1צ) 1ט ווצזר דן
ת
*עג׳נו ערוײגי קינדר גן ריצטר צויברימדצו! מין דיצו מטצוע בצןרוע  2ע
דעןד נצו>>ןםןחדצמ 5היןטןניטרעכט> וסםט י
צובירוײניקינדרטעטןניעמיצןער
צוברצוונור ח5יציק י* רײק ח״ן ד* דיני קינדד*צו/סןוצ*ז בי**ײן דודצו העטן סוחד גינו״ן
כײצןרטחײן* ימב/יבן*י1ן צויןצוירי זוײ* ר מוג 1וגן ניט צורוק מו :טריננרצו /ווינוצוומ? טעט
כייצורט*י אצטן ד* יטרמ <>/חטן סי  /גע/ט צוןים געבן <1דטן ם^טיןה צוונ גן דנ ן עוסריק
דצו ימ * ג (ײד גירע5ט :ןוע 1כר דײן דצוטטוטצו | ט נעסןערטוחד צוונגעבקײן
יצוצויט
צוויךווצןט צוינןםי גע/טגיבירט סזןיםרצו/דמטנע><י |*
רע 5טן סשקניט *
|ט ♦ י דרןק קצדצין יוצו די הויסט/ײטפוןישרצו /צוונטשרמצין*וטצוןצו /דו ב׳& ט
גיא
צן/טצוו 5דײני קינדר דיגי ניט*זצופרוק צו/ס דוצו ביהט דרוק גיגערן>ציד פוןדיר דן
בון
דוצו ןצו/טטצזיברצוונט*עצין צז־ןן יהזדי *! ? * /ךג/ײךמי מ/יגויננמײןײ/ךצזיבר*יןהצזבן
דצואצור ט^וצן * /ער ברוג*צויבר * י 5ון<3ו״ס צזי/ךמ #עגן /ןײ/ויהעטןצויןסצא־צזכט
ײןוו׳צוצזנדרי
צוונמןיןו*ײ */י< #סן דט*יצז/זע/טןג/ײך*
מצ 5ביגערטןצןיין * /ך ♦
סע/קר ♦ דעןדיצזגוינןסצןרגײטן פרןײון *ידניטצןןיןגצוטיהברך׳שמו נײצורט
צןןי^ צןירי סטצןרקצוונ צןןיןצןירקטטצורקין></ך * צוביר יהודיק די *צו/ין*יךצווין ניקס
זצ  /דרוק וועדט
>< ין סר  /צושין דעןמוי^ גצןט דרצוי* צויר רעכטי ײ/ך דער צוײן הע/פ׳ן?
>< תור /צוײן ק&יוצ ד*צוומרי ח5ר> ןנ פיעגן וויזרוקצוי* ס׳מצז /ברוג<גי /״עק /ו•♦ /ינורצז /צוײן
צן/ןביגערטןטטיטעט דצוךצ/יןדערתורה ד*יטרצן*/צז/ן ^ צ/כין צ/ינר/יךמײן ^/ך דו
ימ* דעד תירו /טיזוצו /ווצןר ניט  :דוג* ד** יצן צו־ק ׳ז/ך ביגערטן גײצורטווײ*/׳צו*צוגטן*י
דצזוזצזו& ט נון
ביגערטן דחקצוײן >צ/ך דןד* ו/טןג  /יך* ״ןוויצוצוצדריגדשן ♦
ס>מצן/דס *יצוצוײן ע 3ירה דצו * יטגיטוןהצוטין דןטעטערת©יןהגו  5ט סוןצוירנט
וועגןצזבדגזטטסרצוךטוצודןן/וצן& ד&סצו/קחצובן * וי/דען*יצו המבןדיךניט צו/ײנט
רפ ןצ 5ט נײצןרט ירךצוויךצןןין ד**י אײנר ניט ביגערן גן צוכטן נײצורטצו־רק>< /ך בגערן
גומצטן*׳ הוקנין/וגיטק 6ןו דעקצ<ון צ/ן דסצ/יך *י מןיט >< 5ריק גיסירט הוב *
י*
דרןק * ע 5 /ו מינןצוײן >< /ךצוביר *ציג צוינן5ן סןרווי * ין דעד >< /ךמיט צוינן ווערט
*ן נוסרןך ס*ןצז  /ןצ יטרצו /צןײן א/ך דער צויבר מײך *ןײ ו,ערט דער
 5והג *ןײ
־.
רי
יי*
״*
ןןערע

י* •* קמיי

* **

ןןעיטויךמיו קק
מײך ה? טןער/ 1ערטנע*ן צוײרי קינדך 5ן ןײנר><!5י 5ה  $ן> ײן  6עןדר
מקרןמוצגןוײן גומיקקנע ^
טגװײןפפערדמונמצוגן ♦
מונמירמוןוטאיקןײןתבומה
םנײדן נמ צוין די
אןחאמ גיהן מונ מײמריעט  5גור ד< ןוערן״וק מיקדיק מיקויץ כרוט
בסןחזנגזקוצן ♦
מרךוןערטערנע>ק די בעםטןפירות מונדי  3עםטן  £ע! דר  .מונ
ןוערט םע געבן
נן וײני קנעצט די י׳יינן מ׳ק מין ד< >ו? ח״א | יקן י מך ואנרט עך
ענ *ן דז
געהנד
טײ! טון ת 2ומה מונסוןווײן מונסקמײערי הב * ות
מןנמירוועיט
מ! ם>< חן דין1
וק 3:ט וג ןײנר><! מ 5ה נון דיויג ומג מיךמנ מײך מיגוכט מוין ו/עןמיררד
נ/ך םרײמן ן/ערט
ןצ ] [וט ימ בר מײערק><? ך /ן ווערט מײך ] [וט ניט דר הערן ♦ מבר דם
סמ? ק יטרמ! ו/מ?
טן דוךניט סו? גן5ן ם* ומ? * נײערטןי טפרן 5ן נײן מיר ווננ?ן מײן * ! ך
ה=/ן מיבר צמגם
ג 1ײך / /יממ[י גןיק הולן מײן><[ ך דער רפ מויט מ [* 1ח>< הה | טן * דמ
/ציגט גינן4ו טמומ
? וע/נ/ן מיברד מײןיה/ד׳ גןק><? ך • דמ טסרוך ? ומומ? ^ וק סמ? ק $י
נקמיט?י  5ר הײק מיר מ? ט מײן><? ך כקו>< ן:
ט
עש
וומל נ/ן מײן יהודי  5וק גם? ע  5ט בכי><ן מײן םטרקר פײנר אמן דער
היט קיט די/ר קים הןט מײןוןן דער היט טמן? דר וומרגמר מײן סײנר
נון מונ ו/מר קײן
סײנר ניט מןנטר י& רמ? מוג רע וומר מײן קמס גרעםר מער מ? ט דער
גרע& ט מ?  :רט
דעק סמ?ק ♦ נון די/ר קיט דער הוט  $ו דיורגײט סיןמי ?/ןפר ? ור1
ךרוקטפרוךער גןדינק/ק םמו[ נעקדוךצמנןר>< םרה ><
יטדירמונןןךדוךדימיד?
ןומו *י הין ד ג?
וסן /ײן * מןי * וג סמ <> [/יט וײמ יונג גכ? מר? יםרמ[ מרןגן ומ 5
פונדן יוי ניט ווימ ד נון קממן מןיך מין ? נד
* דמ םפרוך סמו?  /וידר ןײן ױנג
גימ >< יר ויע?ן
מידר הײק גיהן דען מיר וײן ? נג מוימן גוועןןסי? ?וי  5ט פר געטט
מײן סמטר די
מיץ? מוצ ןןיגט פר מו  :ם וומרןק מיר וו ? נגמןיםןב? ײק״דמטפרוך
ךריונג זז׳דר
גוטמו? עז ו/מןכט מין דיןרסטמט מײן גוו/טיגר נ  5יממ? ם ו/מוערג&טג
דןמיןמ>< ת>< יר
ווע?ן צן מייןגין מונ ווע? ןמי  /סרעגן ממם מירטון /ן ?ן * דמ טפרוך
םמו[ װ?ן מיך װמ בחנק
גןמיקגיןמעטן * ירעפ& דןמירמין
גןסמרדרמיטמצבד
ווערן דען מויןר
גע? ט הובן מיר מ[ ם סר  $ערט♦ מד טפרוך דער יונג מ< ךמפ
כוך מײן טטיק ןי
[ בר דמ מיט ווע[ן >< יר מין >< כבד ןײן ♦ ממ גינגן ןימין דןמקןגן
דמ קמ> ן מינן
מנטקיגן מײדן די דמ וומ? טן ווטר הו?ן דמ סרמגטן וי * ו די ןוײדן
ן/מו וומונט דוך
דער נ  5ימ הימ * דמ טסרןכן ןי * ו מיק ויך רע מין םך דיר מען
מיר מערק מין דו מקוק רע 5ט קו>< ף װ
ןוערטמירמ׳קכ׳גיגינן ימ
ערמנויןג׳ט

מוי1

>^ יינו ^ ספר שםואל *זס *•ס
מןין די היךקרבצות  1וברענגן דטן דז סט 1ק עטט ניט סר דך ביזער קו  #ט דטןעדצ׳י/ז
פצןר מיבר דזקרבןבענםן דר נוך עטן ר׳ ^ ע? ־גן די גבעטן דיןדמק גיט מנןין ?ו װערט
מיר צוין צון טרעסן ״ צמיזרי ח 5צ<י< ן סרײבן די * ײדן ריק ררו< ן זו1גנ צ< יט צויין דען טצוו1
ווצוי גצןר היסט דן ווצו/טן יו צוין ?גנ ק וט הן* איצו נון סצ׳־ון צייטן צוין די טטצוט קצוי/ז /קצו< ן
מיסג& יצןצוןהגביצומנטקיגן דצודוגטטצוון 3ןסצ< ןצוןה  :ביצוןיברזצוג * יר דון וומוווצוונט
יצןדצוזצוגטטמצוןצויךביןדערנביצו״ צוונ ] [ וטטפרןך ווידר& ײוצו/דען
מיצןדערנ 2
טצוג דער  8יר דו>< ורגינם צווק די גײט דצו ווי ! צזיך דיר צוי ןיה/די טיקן דער וו /<1/ך וײ|
צויבר * ןײ סצו 1ק יםרציןוויצו נון צויגונט טמו( קצ; ק דצו וצוגטםציוצוךגןצוי ? גיצו דו>< יט ד ײן
יונג>< יט * ירצןןי ^ די היךקרבנות5ן כרענגן צןןל דןצו עקצוונ *? רגן ווין צויך דיך ווידר
 1י־ן ן ווןצמלווין דיר סיןוץגן צןןטווצועצוין דײן תרצן צויו חוצ מיבר רי צוי ןי [ די דײן סצוטד
ןצןרןהוטדריברוײצ♦דיךניט * 3ערדכןדײן סצוטרהוטוי ןוידרגסונדן צוזל |וצוט
סר
אערעט  :ון נען?י טון ניטג© ו :ןד < וערן עז צויזיוצוצו! רזצסיון צוולןצ{ דר כבןד סון יטרצון
1ן דיר צוונ גו דײן שצוטדם הןיו* דצו טפרןך סצןןן ג< םצ<וצו | הנביצו ווצןרוק זצוגםטו ועןצט
גםןצטבניקצןיזדטקןענםטגטןע  5טצוונטר כן׳טרצוןצ־ולצוויךייײן י< נסהה
דע | ׳< ײ |
מיודי קןענםטצ< טסחהוו 5ורוקוןןטצ 1יונוןווצהזײןגוצוײ :ס( גרןטןכבור * נון םײוצון
פירטזיצוין צוײןקי יד בײצו די דצן
צוונוײןיונג צייטויך צווצ
נצןסגדעןטצוו1
גבדײצוט ןןצןדן • דיווצןרןבײצו דרײשגצוצזןצוזלט וצו/זעגטויצןןזןצין* דצוםסרוך
<>0וצו 1הנביצןגונן קוך♦ צויך הוב דיר צוײן טטיק פןײט צוןיןגן היבן ן .עב  /דז ברענג צ< יר
צ/יגןיד הער דצוברוצט דד קוך צוײן נובנקן>< יט דעס /סןײט מדרן ( ו/צגי צוןל עי !י גט
עוםצווןפירצוולטצ<>וצ  1םסרןךגן צויגןרוהזב צויךצזןין דיך גהןסןר* ?(! סטן עסין * צווו
דנ ןצס ?ו  /חס1
עטט םטו [צ< יט דעןטצ<1וצ  1רען ועןבגן טצוג • צון גן ציןרגיט דו !יס
דמססחך
ךוויןרירןןײהנוךטוןן״יצוזי 1ןדטטצורצזנויזגינגן
(וולוצוגטגןצויקקוק ^
טצץןצןן 1ן טצןן} \ן* רײן יונגי סצור צונײ | גין צובר דו בןײבםטין צויך וויןדיי זציג) ווצ/ז 1( 3
ג/ציגטהוטנ

*

דא צצוקםצױצןןצןײןקריגןצויטיויןצוולגיטטעזצוןיןחםצוזןקוםןצןונקיסטצוין

<צ  1ך צויבר  /״ן סצוןקיסרצון
מונ טפחך  3ו צויק נוןגןטהוט דיך גזןבטגן צוײן
צון ווען צןירצזיגןנד סןן הי  | :קחטון וועדט צוירגווײצןצ< נין סינדן בײצו דטןקבר סון רח1
ןוידרגפונדן צווצ ווימדײן סצזטר
די ןועדדןגן דירזצוגן וויצן דײן סצןטד הוט חצןיזןן
ד¥
*ומטנון זיר צוויך רס מײך ןועןצויר צון ווירר קוקווערט ביז צוןרי צןײצןבןיס3 /ן.ד 5ר/
אערד/
׳
_
־ ־
ד

* ►** *

ספר שמזאל*

י► * *

ןזערדן 5זײךביגיגרןדרײמ>ע  :ץדי זזערדןצזנוי^ גיןצוגיט ^ ןבימצו? * דינרטרמגצו
דרײצן גיקןך צזונ ךער צזנדר דרײמןײבברוט מונדער דר* ט טײןסןמ& ןוײן מנ ןי וזרדן
דיךגריען צמנד ןוערדןדידגןו״צו? ײבברוטגעבן ד׳ ? ע? ב* גן װןטטו םוןצוינןנעאן
♦ צןן  :ווען צויר קו>טז צזן גןעס בערג דצו ׳ך ער׳הן סוןד׳ סןסת׳קן ווצוונן ווען ןד
קןויסטצזין דער זע 1ביג טטצזט *זצ ווערדן דיד בג׳גינן צוײן גועןט& ט 5ון נב׳צויע
סון ד׳ היך הירצןב קזצגן צזונ *י נוערן הובן פצור צזן גין צוײן פיד | צװצ סןיק צווצ
ססיי^ צזזנ הערס צזןנ וי ןזערדן נביצמת וצזגן וצו ןוערט ] [ זטטנבוצוה מויךצזויןדיד
קדין דם דן ״ערמט צזך נבימןוז וצזגן *דצז ןועדטטו צזײן צונדרר ציצזן ווערדןײ
ווען דיר די :י צײכן ציןי בגיגנן װ קונ& טו וו׳מן ד& גיט בײמדיר צוי  :צזונ דוקזנמט
ט;ן צון ד׳ פןםחימנ סצןמ דו וויןמט״ נײעיט דו׳װןמטקוצין קעןג? ג? צוי דוציןחצזמ
ה 1מט >< יט די ס{ מתיגן מונ דורטן וןןמטו וודטן * יט ׳ד קרבנות ברענגן צזוין> ויד
/יק טצזג בײ .דו צז׳ך קוין צזונ דצו ווי? צויך דיר וצוגן ווצןמדו טון?ו? מט * נוןמצןן?
ג יג פון מ ^וצז{ צזסעק צזונ סיצן דע נײעדט וײןצוקט״? ווענדט סוןמצצןצו? ימ וזצזר
ער גי ײיי{0-צזגד ח *צי) גסצודדן ״ צוונ עמ גימצוק צוינןוצ { די גײצן ווצומ סציוצו/
ג^ צזגט הזט ו״צומ מי<ן מןין דע<  /ווכבןג בג׳גנן ןןעדט־* צןןנ ער קצו<  /צו ׳ד נביצויזן?
די הזסן וצ{ ר{ײצו כ{י זצירינן בײצו דך צוונ ד וצזגטן נ 3ימות י׳ צזזנ ד הובן דרן< ן
כוי *:רי<  /בײצז * יך גהט דען״ די נבוצזה דוצוט בײצו די נביצויק ניטצונדרמוצ{ ז
סען * יבמ *הח :ײן ״ דצז :צזגטמצזז{צזך><יטצזינן נב׳צוות ״ דצומסרןכןדיזײטווצזמצויו
דעקמצזו? גמעהן ״ צןױ דעןמצזו? צוך צזזנטד ׳ד נביצ/יז  ♦/דצןמסיצזך צוײן ׳הוד׳ וזעדצזיו
צןיי־סצזטר ׳ד נבוצוהקצזן דוךצויט? צרבק?^ן * ןירמתוי ניט 5ו< /סצוסר ״ דדס  /צוי*
צוײן מפריךווצןדט גסע/ן צוזנטדימרצז? /וען צןײן מס? צוצוןצו׳  :חמו 3ג//צ/רדן
דצו ? ־זגט
צויומצזו{ צוויךצזונטדדי נביצזיסן * נון מצזו? הוט צזײן סעטרדצן
זציגט דער סעטר *וצז׳<  /ו/צוװײט צו׳דחין גנגן גסעזן♦ דצז/צוגטמצזו? מיר
*ײןגנון די צןיז{ ^ו זזכן דצו קצוץן>< יר  1ןמ><וצז? הנ3יצו דער/צזגטצןונמ סון ד׳
צזײ ♦ {.וצ :רמצוו? זצוגטג׳טגוזײנ<( סעטדוויצומ><וצו? צןן גו ? ><? ך וג { בטהעט * נון
מ׳<וצז{ הנביצו רער ? יטפרז<{ ןכ{ ימדצו? קמן ציגסה צזונ מסרןך גן צוינןצזזן מסריכט
גיט צויך הזב צוײך מוח
<צ  1רי<(
גסידט5וול צוךהוב צזײד גהז{ פן סזן צוײערי פײנד צוו5
צןיר הזטסרמי< עהט>< ײנר צוונהעטזגו> ררגזצוגטצו* רסע? טז} ןקצוײן><? ך גןדי  5ק
צןײן ןזיצן דיצו מנדרי סע? קד״ קנ צןי* ונט ןו׳? צזיך גור 1ןוצ/רםן צסנטד צוײך

אי

א״5

ו* * *

ספי שםזאיי

״*סמ

#וול* אין וזען 5י< ; דש* גזר? גסצו? ט לעראנ? ביג ?ו 1מײן><? ך ןײן מיברמײך * דמןןערםפו
ם><מו ? וונניצוןנור? צמנטד דעהנ 5וצ ? קדצי גפי? דם גורן& ^ ד? גםןעכט בני* ן דר נמך
ואנדסט ער וײנור גור? דמ קצוין דו גור? צוןין דעש( סצוו? בן קי<ו דצו וןכט><ן צוין צובר * ן
קונטצויןניטגפינדןדצו סרצוגט> צןצז ][ וט
חצוועראערדצומגט ] [
וטערלוטדךסר
כורגיןצזונטרד? ג 1ײקםצוונדי כןינןדי יםרצו? צויטגיברו  5טמןבן * דצו>י .יפן<י צוונ
מז? טין צוין סון דודטן מיצן ער נון צװנטר דענן סצו? ק קיןנן דצווומר ער מײן קצופ גרעטיר
דעןןצ ? דצום 3וצ ? ק*
דצן ספרוך ט>ווצו? הנכימ צןנן סצו? ק נון ? עכט מיר ווענן
]עט דער ווי? ט ד־זט דען ?ײן ג? ײככיס צוין נ׳ ט צוונטר דע ^ סצו? ק ♦
דצו טרוצוייטטן
דצום 5וצ ? ק צ/וסי טסרזכןצוונור קינ׳גוו? ? עבןמ/נ טצ1וצו? טריכצון ^־* אין צדיננ /טפר
#יצןדך דער>צ? ך ח? טן ןן? ט שונ? יגט עט סער ] [וט ♦
דער נצוך גינג טצ< וט? מנכיט
ווידרהײנןצזוכמךםמז? דערגיגג גווײכסןהןוםדש גזגן * יטסצוו?וצ ?י טצופסירן ?* יט
מע?  5ידי דשסרןק וזצורןשונ
טעטןמיקןגרוטככוד צוןצתנ סענקטן טינן פי? טכרדי
סצו? קמסטיגן ? ײט צזונטר י& רש? די םענקטן מינן ניקם מוג* .׳ סער צןכטיטן צויןצווכ
וי םסרן  5ץוומם *ז? צחנם דער דצון יג הע? סיןמכר םצוו? טעטוצ ? םווען ערעם ניט
*
מערםדען ערןוצןר צוײן גחםר עניודרןנן ווצןרער י 5 :.הדם ערצוײן װ? ןןי־ן י.ו? ט
דעןווע?  5ר דערדצו כבודנצוך גיטדער בקו>צט ערםט קײןככןדוצ ? םו; יצן צוכםןינן
דערוזצו? ט * יםגיווצו? ״ צ<? חײן דערנצוך קצןנןער מןסןצןבר םצזו? דער בגכרטדם
><?
כותניטנײערטער סער בורגט דך דרוסן ווצןרער וןכ -צויץצצ? ך צו ?ײן ־• צוויך
םרײבן מונ* רי חסצינןער סער בויגט דך דרןנ ; כיי .דם *ן די צוורינן ותדויסן סרטגט
שוב גןט דערצ< יט * 1סרידן וזער:
׳ש נון
די גןיסן סוקעי<ון *יטצוירנן>ו?ך דעד היט נחם דערגיג ווידריםרצו?

}<?ח>צד 4גן ה?טן צווג ב׳? עגירט דיצו םטצוט יבםציי] ג? עד■*
דצו
*צ* גטץ די יהןדיס; סןנן יבם3ןםן><?ך סון עװון ><ך דוך ם? ןק >< ים צןןים :ן ן/ע?ן>ויר
דירדינןיי
דצןםסרןך דכ 8ד><?ך רצו>< יט חי? צויד יציטצןײךם?ןנ;>< כיןצו־׳קןיכנ;
סי | צויך ןײן רעכט מלג צןןים םטעכ׳ן דצו>< יטוזי? מיך דם פצןןק יםרצו? צן םצונדין
<>  5ין
מד ?.רי חכ -צינן םרײבן דער ><? ך סון ע>חן הוט טגערט די טסר
ת/רהווײ? מיןדער תןרהםטיט ע>עןןויוןצוב ןן? יןניט קו>ען צוונטר דענ{ פצז?ק יםרצו?
דך >< םדן גיןײן צייטטיק דחס^ צזך הובןוי ביגערט די טפר תזרחלן פר ברענןצוול
ךמ>< יט מיו מויט גםטו 5ין דצןטרע 5ט שויגדען די חןרה מיו דם רעכטשןיג סון

־
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־
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יםרצין♦
דצזםפדוק דײהור׳ה( פזןיב& גגעדגי ? * זרגיבמונש  3ײטוינןטמגד©
*יר טןןחינ; טיקמין דענןגנגין ןנדיטרצין קו* טדעןני>< צונטדער צוויםהעןסיןמין
ןן וועןן >< יר * ו דיר צונויט גין צו טצון>< יט מונט ווצוט דו איןטט ־*
דצו טיקטן ןימ
טןןחיעקק ג  3עד 5,ן די טטצוט פקטצווןמ>< ןךצוונוי ןצוגטןווצןמדער><? ךסוןעאןן  3ן
צןינן טזן* וע? ט ♦ דצו טריק מןי דצוט עמ? ק צוין די טטצוטגצור ? ער ׳ #דצו קצוסנ םצוון
סוןפעןדצויןדי טטשטגצזרט& צוט
נוךדעקדטדי רינדרפון די
טטצוטטוןמײןגנגין
ווחרן ♦
דצו פרעגט רע וומרוק מרײצויט דט סצו? קצןןן *
דצו  #וגיטן די טןוחיגן
עזןי  5טגןעד *ו טמוןווצןטדער>< ןךסון
ע״וןביגערטגו טמןגןדי יהודי ? פוןי  5ם
ג ן ,עד *
דצו קצןנן די נ  3ומח מוי^ טצוו? צווכ ער נצו< ן צױץ פצןר רינדר צמנ
ערטנײדיט
?י צן טטיקר צמנ טיקט י.י צוין גנצין 1נד יטרצוןצוזנ גביטט וועןציר דער דצו ןוערט ניטגין
*יט טציון צזונ ט ^ צוןצוין די * ןח״הדצןןןן
קוײנירינדרמןן
צןטנײדיןצןטטיקר דצן
קצוק גןטט פצןרצט
יטרצןן דט ד ?יךצוצי פער ן ^ יטין דצווומרן מירי דרײצוהונדרט
*צון טןיןנט יעצון צוונ גט? ע  5ט יהודצן דרײטיק טןיןנט צוונ ד ןצוגטן צן די טןוחיגן סון י  5ם
נו ? עד ^ ןרגןןוכגןדי ןזןצון היבטצןטײנין דצןןן[ צוײך הי ^ גיטעהן ♦
דמגוגןדימ
ט? וחיננ מירר קטן י־ס ג[ עד צוונ וצוגטן עט גוצוינן צוזנ ןי פרײצוטן ןיך ♦ דצו וציגטן יד
יהודמ; סוןי = טגןעד 5ןנן * ןךע*ון>< ורגןאעןן >< ירגןצןײךמנ | יטגץ * נוןסצוו? טײןט
ײטרצוןצויןדרײצו־ןיפןצזונןי סי?ן צןין דמ [ עגיר סזן
צוונטןוגן דםניטצןוײצן
בײצוצוננדר ב? יק * דצו טפרוך דצוטסצו? ק 5ןט>< וצזןוזנ 5יצו >< ירווע?יןצאס( ברענגן
ןצ ? ייהןדישן די
דצוגיטפטטהובןצוןין? טצוו? דטערזצו? ט >< ןךןײן ♦
דצוטפרוךםמו?
עס זן? זזײנט ניצינטצוו<< קו* ן ווײ? צוונסגיטהזט הײנט גרוםי הי ^ בוויןן *
דמםפרוך
טי<וצו 1־נבימ
פצןןקקנזצט>< יטצ< יר קק ג? ג? דצוז זעןביג><!? ווע?ין>< יר פמו? רע  5ט
*ןצןײכנן><? ך><כין * דצו*זגץ
וצ? דמפצי? ק קק ג? ג? צוול
<>  5טיןטצמ?גןס(מײניגצ<{ ך וסנ
וי סרײמיטן ןיך מונ וי ברו  5טן קר ^ כות גיגןט ב
יבי דא
ט שרןך ס׳<מו ? הנביצו3ןם( פצן? קימרצו?  :זן צןיך הוב  3ןצוײהרטטיקגפמ? גט
מונמיך הוב מײך מײ {<>1ר גיזע* ט נזן מיגונדהמבט צזירצזײן ><? ך נון
מיךביןמ? ט מונצצײני קינדרזײני בײמ מײךדצו זציגטכון מיגונדסער ] עטמונסער
דעין מ? ך ווע? כיר קצץ זציגין דם צויךעפיש סזןצזי ? גינןק תוב מ?>< ײן טמג צן מון רע 5ןט
װו1י{ צויועטמי< ןוזידרגעבן *
דמטפר/ציןמ? דט סמ? קדו
המםטדײןטציגמונט

נ׳צי קײןגימצו? ט גיטון צוודר מון רע 5ט מןנ< דו זזןטט• נימ פון קײנ<< כיקטנ גינ?*|י

*
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דען ס>< ןצוןהכ 3יצוווצו? טזײן גזצ׳ג םזן קײגקקײן הימ־ג המכין ♦
דמזמגט עו״ומ? זזכ  5ימ
ווידר *ז מינן
גיט מונםצוז | ה>< ןך זו? ן עדות דרןין / ,״ן דו מירצון * יר ניקס צוןןיכט גסןנדן
הצוטדווצוגטסצווןיוצזצויךביןמיקעד ♦
מומריחכיעיקסרײבןמ״ן כהקז 1גינגמןיס
יוצןצויךבין עדות ♦ דצן ספרצןך ס ^וצו?  3זק פצו/ק
מיןוויןדוךוצןןןדיצוגזטהײטסון
גןטדיצוערצוןשצון צוײךגיטון
הצוטדוצויראמרטקנעכט צוץאגריקדו& יקטגןט דען
*צסהצמנצוהרןצוונהיזןצןײךסון די ה  :ט ^ רייןצווכ ברוכט צוײך צוין דיז ? ןנד *
צוביר
יסר& ן פי
געטיןצויר גיט דרו ^ פר קןיפט וימ גיט צוין די הנט טיטרצומונ צוין די הנט סון
דיצו סןסהיק צוןכ צוונטר דמס פצו/ק >מצ: 3 /
דוסריצון יסרצון5ו גיטצוןנ דצו
ססרצוכי ^ יר
הצובין גיוינדיגט דטן ״יר הצובן עבןדה ? רות גידינט גיסערנן נון
צוונס סוןצוונןרי סײנד הענט צון>ו וועןן >ציד דיר יוןײנט דינן ♦
דצו ס׳קט צוינן
^וט דען
גדעוןצןןגיםתחצוונ דען ס * סון ד< הו/סן יסרצון פון צוירי פײנט הענט *
נוןצויגונדדצוצזיר הצובט גיןעהן דס דער >> ןך ס/ן ע* /ן קוץ צויו >< יטצןײך >עזה>> ה
*וה?
טיןדוהמבטמיר צוײך גיסצורכט צוונ הצוטביגערט צויר ^וצ? טהצובןצןײן>< ןךדער
><
יטדיצןסונצוי< ; * ןח* תקצון ה? טין צוןנ גןט דער צותיוצו צוײהר רעכטר><?ך ״
נון דן
סטיטצןײער מ ך* ווערטמיר צוײך נוןווײטר סר
גןטסרכטןזןצוווערט צויר>< יט צוײערק
מזךצוײטןגוטס הצובןוומוצובירצןיר צוײךניטווערט
פעיכטןסרגןטזוצו ווערט ) נןטט
הנטזײן צון
צוײך צוונ צון צוײהר ^ קיניג ♦ נון ו*י? צויך צוײך ווײזן ווי צ;יר צו־ין גרופי עעיל ה
גיטון
הצובטווײןמירצוײן >ו? ךביגערטהצוט♦ נוןזעכט צוי $ונדצן/זזן* ירדס צ־ןדעק
ווײ? סנײט דו
ספ? עגט עז צוין צור? יסרצו? ניט *ו רעגינן דוך ווי? צויך צויגןיד גו גןט רוסין
דוווערטגןטןןזין רנגגינן צווכ דונדרן *
דעןגןטווערטצזײךןןײזין וויצוצוירצוײןגרזסי
 .עבירההצוטגיטון דזצוירמײן>צ? ךביגערט הצוט ♦
דורוסיט ס ^וצן?*ז ג | ט דו ? יט גןט
רעגינן צו/נ
דוכדרן דען זע/ביגן טצוג דו פרכט ז׳ך דס גנ? פצו? ק פר גןס צוונ פר ס><וצו?
מונ זי
ססרצןכין גןסציוצ;? טוצו דוך חפ? ה סר מונס דען>< יר הצזבן פצור פי? עבירות גיטון
מונ צויגןנד
הצןבן צויר נצןך> וערזינרגיטון * דוזצוגטסיצוצו? ת״ן דז צויך ניטזצו? ט תפ? ה
סר צ/ײך ט/ן
צן/נ מײך דען רעצטן / /עג ניט ווײזין ♦ נון סצ ?/גט ו/ײטר *ו גןטס גיבצוט
מונ דינטק״ן
עבןדה זרות<1ער רעןזי קענןקײננ( הע? פין * זוצוווערט ^ טצוײךהעןסן
דען גיט סר ?;
וזטניטזײן £וצ 1ק סון* ועגןזײנסגרוסין נצו><ן דער דוגינענט מיזצוץ מר/
יטורצו? צווכ גןט
הצוט נון צוךצוי^ וכד צון גיהובן גן ^ צכין צןײך צויק 3ןז־ינ ^ סצן? ק ♦  /וערט
מירצןביר ניט סרוק זײן זוצו ו/ערט טיר מי ט מײערק><? ן צװק קו> ץ:

<סנו >
יג ונ \

ספר

שבואד<ססס>

*צזו? חצ* רצ** יןיצור * ןך • צוביי־ מוכ? רי חה^גיגן& רײבן כגר סמר ג?י* ך

מצ

מײן קיכד סון צןײנגן ימר דז קײן ע 5ירה ניטמנו

ונימ

ןןמ ״צ,ר צוך םמין ה״ןד

־י כוןםצוו? נמ ? * יטן? ך
דען ווען צוײנר צוײן רמט ( ועיט דוצןיוצ<ןצוי ?? ײני עכירות
גווײצוטוידנטיהןדי ^ צוונגצוב מןיודינסנוון יהינותןטןחנט יהןדינ/אונדצןמ מיבריג
׳דגינזתןטוכדיטריס[ פוןדי סן© ״• ' ? ״
קמיקטערווידרמײסן״ ׳דצווניני ^
©מ?
צווכ ימרצו?* וידר טסעני ^ טן צון דימ ס 1מתיק דצו קטצצין די פןטתיסן אןחאה *ו מ? טין צגיט
דרײטיק טוידנט ! יעגן צווסעקט טוי? נט רײטרצוונ צציטןןצוסי? פצו? קוצ ? ט ? נד מיסג
ןןיצונוןיטרצוןןיךטטןערסרכטן
אער * צווכיעורצןן ^ ^? יםן^ יךקען1ע?^?  3יעגצץן? *
דצן ! וסין דצו טיועק צוונ פר בעחנטן דך טין די היןין צמג צוין די ? עכר טונ עט 1יכי יהןדיקג
דיט ? ןיסן צן׳בר דעס; ירדן מונ טצוו? * יט וי״יניג פצן? ק דיט וומרן *ו ^ ן טביר
דמ וורטיט עוצוו? הצ<? ך צוןין,טצצןצו  /הנביצודבןטמג
דצו הציטין קײן הערי ) ניט ״
*יט

קרבנות1ו ברענןנן פר ) £ט גןײךוויטצויקטצצןצו?

הנביטליסןןיןהצוט

״/1יצי

דו טפרצוך
נון ט<ןצו? הנביצו ניט קט ^ דט ןןפיןוצ | דצוט סט? ק טוועק פון טצוו? ה ^ ך ♦
״ירדיטקרבנןתדטוויןטיךדצו גןקרבן
קדיטניטדצןברענגט
טצוו [ היצןך ניןטיצןצו?
ברענגן וויט נון טצוו? הצ<? ך דן קרר ן ; יברצולט הטט דצו קצו< /ט><< צון הנביצו דצו גינגצ״יהנ
טצוו 1ה׳< ןךטנטקיןנןטיןצןגריטן דטטסרטך ^ וצוןהנבימןוצורןסןהטטטודימ קרבנות
דמ
יןןויצוצ״ודירביפןןיןדצוב ״
טצוונהטטטניטגיווצורטציוין ^
סרדױגיכרצו ^
צויקדטססצוןקפורכטדן גצןרריר צווצ ? וסיןצו | עון צררצו/ועק
טסרמךטצוו 1הצ< ןךצן
דצודיצוניפיקצו ^טים ?

ודערןעןביגגײטדצו סצןרכט צויךצרךדיצו סןטתינ; ןןערן >< יך

דױיגגינױצויך הין צווג ברצוכטסר * יך דיצו
צייברפצוןיןצויצויו ^ טדערוןכט העט
העמטוגציטטגיבצוטגיהצוןטין צוונ הע& ט
דצווצוגטט׳צןטן הנב׳מ
קרבנותצןגןט ♦
צו״ין ״יך גי).צ< רט>< יטדיטקרבנותןןצו ווערסטו * יטדײניקינדרצויביגצוײןצ< ןך מיבר
מביר וןײן דוצו גצוטס גיבציט ניט גיהןטן הצןטט ווט ווערט ;צוט דצום
יסרצו? גניוועײן ♦
קיניגרײך סון דיר צוײן וועק כע ^ ין צןןנ ןוערט עמ געבן גו צוײנג/מנדרן דען ] [וט המבין
ווין דער דצו קיניג ןצו? זײן צויבר וײן סצוןק ♦ נון כ? יטרצו? ווצורן צווועק גיןצוסין פר דיצן
סןטתיק דו ב? יבן ניט ירןבײטצוון ה׳<?ך מןןעקשהונדרט יהןדיגן צוןנןײן יהונתן צוונ די
יהודיק הטין קײנר קײן טווערט ניט דען דיצז םן& תיסגדיצו ןיטן קײן טצ/ידניט/וצוונןצוין
צוונ/ועןדטןצוײןיהודי
מאערערציונםפיט
צןרין יטרטן צ, 1ין דמ יםרטן  :יט זטןטן הצוב׳ן
ווטןט הצ/בין צו״ן טקיר מײזין צןןיר צוײן ן עג) צוודר מײן הק דמ * וטט

רע

סן&היסן

מין דימ
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ספר שםמנל

<ס>**3

ן^ ^מיכ( זכדגיהן מוצ״/טטעסה?/ן צוונוועןכריהןדי דער \ מכיט וזמזנומיןדי
סןטתינ(?דנ נידרן דט הןט ער ג~ חיכט מײןפפײן3ן טרסן •/ין צ/קיר צוײזן צוו3
*ײן ; צוכין־י דרוסן ווצור קײן טןוערט צ/ין גנ? צןר? יטרצו? נײצורט טצןן[ צוונ יהונתן
די הוטן טןוערטר ♦ דט ? צוגן צוונורי חס< יק צוײן ^ צוך הוט גיברוכט טצזון צוונ
יחונתן צויט1כסן צוײן טןוערט1
יי טן
דיםןטהיגןגוגןצויטדרײצזהויסןדי
דמדטןנדיטרצןןפרדרבטך נון
טצווןה ^ ךהוטבײצוויך ? עקטהונדרטיהןדיס[ דיןוצורן מין די טטצוט
;נצעהצוונווצורצוויךכײצוצוינן מײן כהן דערדטן טסןד צוןטרזג ךטצ־ןדר צו׳טקונט 3ן
גןטסרצוגן דוךזצוגטיהןנהן ניקטגווײנגןפצוטרד&
ערהעטדעןכהןגיםרטגטדען
ערפרןיטזױגנןטונגצורצווי^ גןט־•
דצוגינגיהונהןצויטוײננןקנעכטדערצ/י ^ דין
רי& טזנג נוך טחג צוןיטדעסן ןעגר צווועק צןונ דס פצוןק ווצווטט ניט דט יו ; חן ווערצוײן

|
וועק גנגן דטטטרוך יונתן גן וײנסןקנעכט קונן>< יטצייר ?ו< צװנט פןין צוין דט פןסהי^
 ■.־י ןעגרצוובגןטדןרוצוונטהיןןביווײזטדעןגיטדערצוןיצעכטגקון ? וווצווןהעןסןדזרך
;
אינגצוןטדןרךסיןדצזטסרוךדערקנעכטגוצ{י )| [0צוטדוטוןן> יןטט דטןויןצ/יך צוויך
טון לצו טסרו ך יזנהן אי ך בגער ניט ^ןט צן פר ווכן צווב רע צוומהעןפןוי״י ן דען די״ ןןער
11
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צןײןעבירה וזעןיען ויך ניט צווין^ ן [וט פר ! ועט דען עו צויו * יר קײן טפק דט צוונז
] [וט העןפן סערט־• נײצןרט צויך ווי< דירצוײן ^ ײכןווײץ דטצזונט גיט גוויסהע 1פן
ןוערט צוונ דמ ? ן? דמ -גײכן זײן ןוען>עיר דך זוערן ןןץ׳ןעהן גן דק גןיק ו/ערן ;י
דען ? ציגן קו>< ט5ו צוונט װ ןועןן * יר *5צינן קו^ן י.נ ווערטצו< נפגיטדערצון>< עכטג
הע} טן דט וויר י.י *; עררןטןצוגן קעהן ♦ צןבי ןגערן ד זצוגן טטיט סטין דז>< יר
5ן צזײך קן״ן ון ווע{ן >< יר טטי{ טטין צוונ | 1ע}ן ניט צונוי{ גין * נון מימ יונתן >< יט
גײנסן קנעצט קצןזען צון דט ס{ טחינן {; גגר ♦ דצו טסרןכן רי פ | טתיסן קויעט ה׳רןי^
><< ר ווע?ן לוײך עסיט זציגן ♦ דמ טסרןך ױנתן5ו זײנסן קנעצט צוײ{ ?ןי^ צ< יר נוך
דען גוויט ווערט גןט דיזי גויסן צויכר ? יןורן צזין טונזרי הענט ♦ דצו { {/יונד־ן דען
כערג ענויןי צזןין חענט צונל סיט צןול וײן ק  :ע  5טצוי<< נוך דצוקצןנן נ :ר צוין דיגויסן? עגר
זדמ ג? 1וג ער
צו׳יץ
יץטוטצוזלפןיגוצ?
טווײטרטוטמןלזײןקנעכטצויס[וצ !ז
כוך ץןנ ען קץס[ צןײן טדעקן סון גןט-ץין גןינן? עגר דטזיצו? ,קײן הער} הוטן צוול די גןיסן
ןעגרדזגינגצוזןצזולגוטרענטזיךצוונווצןרצוי־ןגחט י.טוצ<? ץו  :טרצו׳גן־* דצןטפרוך
<וצמ ^ 1סצוןקזעכטמערצויזפוןצןןנטלוןועקגנגןדצז *  -ג ; ט ן דעןין־דן ץיט זײגסן
־ '
־
*
קגעכט _ _ _
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ס©ר שמזאל ►ואס•

ןי  :ע  5ט דצו מסרןך טצןן? גןנן כהן סרעג גו ] [וטמיצו>< ירט*  5ןןן[ ןצווג ד* גנ 1ו ^ גי £נ מי
?ענןנר מי ; נרעטר צוונ מײן טווערט ןוידר דז צונדר צויןדז סןטתישן? ע ; ר דצן טפרזך טצוו?
 3ד ; כהן 1ה ב?י* 5ןי< יר ^•* ן גטמ׳נד דען גוינן נוךיצוגן דצו

טטו? צויט ? ײני יהודימצויצן

נ/ךצוזכ צוךוצ?י יזזודיסןדי ויך פר כורןנן הוטן די
סןטתישן ט־ין ; ר/טי ט? כט צווניצו ; טן די םןטתיגן נוך * נ/ן דו סצןןק יטרצן} ווצורן גצור
*צוטדוךבטןוערט טצוו? ה ^ ך דו פצו? ק ד/קײנרזו ? ט ניקט עטין צןןיןדויטרצוןצו? ו״? טן
נוך? ד׳פן דען גויסןנוך ״ נוןיטדצוןקצןאן צוין צזײנקווןדדצו דרינן סיןהיניקפ? יטטמד
ןופןצוןי י־ודי&ן סורטצוונצוטין ניקטדעןוי
סןרצטטןויךפרדי טבןעה ד< סמו? מ>י? ך
גט/ן ה/ט צוכר< ונתן הזט ניט ךהערט די טכועה פון דינסן פצוטר צוונ ער עטט היניק דצו
קצוציןצוך

דער 3ןצווגט[ וךן צוונטרדי

ןןצןרצוינ ;? ײן
ןײכווידרגיפריטטדצ/טפרןךצןײןיהזדי / 3י/נחן ידײן פצוטרה/ט צרין
טכועה גטצין צווניהצוט פר סןוכט מע?  5רדר דצועפיוהײט עטט צוונדו פצו? ק צןיו וער
>< יד דו טפרןך יונתן>< ײן סצוטר הוט דעק סציןק גצןר וויצז דר>< יטגט/ן דען העטןיטרצו?

דערסןעטןזצוהעטןדדי סײנט
קעכןבעטרנוךןךסן ״
דערנוךפןינדרטןיטרצו 1דו
פ? טתי< ;? עגרצןןגנצ */ןטצון?
צמגרינדרצן/נטעכטןעזצןןיןדרערד * דצןז< יט טעטן
וי צוײן עכירה דען *ן הזט<<וי.ן סצןרדז כ ן
< 1ט3ן קרבן ברענגן דצזוצוגט><ן ען /3םצ;ו? דצו
?יט טצוון בויצוןצוײן>< זכחצוונןי טעכטטן דציועןטפצי,ר ] [ וטמ 5/זי צןטין ״ דצן טפחך
טצוזןניק סצו? ק ? וטט צוונטהײנט בײצונכטדי פןטתיק כוךןןיסן ״ דצ /טפחך דט
סצוןק נוצןישנטזצווויצןדומיןטט ״
צןברדערכהן טםחךןזטטצווכטםצור3ן ][ ןט םרעךן
ךצו פיעגטטצן3?/ן ] [? טזן? צן׳ך דטן פ? טתיק כוך יצוגן ״  /וי/טםז ין צןין>< ײןהענט ; עכן
דצווחןטגיטניטענטמירן דעןזעןבגןטציג ״ דצו טפרצוךטצז/ן גזן  5טו/י? *< יר ג׳ט
ענטווירן ען *ןןצוײן גחט
עבירהגטעהןן״ן • דחנ ;? ןטטצו? דןסצ;? ק  3וצוננדר קוצין
רצו ו>ננ ?ן>< יס ^ ןר? מערסן מוכ״^ יןט דטוןנור? טזן ק/ז׳יןצזןי ^ ײןןןן יונתןדמ ><ןן רע
טטערבן ♦ דצו ענטמירט קײנר פ/שנ פצז? ק נ׳קט ♦ דצזןצוגט טצןןן 3ןקסצו? קמיךצוו3
>< ײן ןןן יונתן מע?ןצזוי [ צוײנר ןײט דין * צו/נצויר*  ?/טצ/זי | די צונדר ןײטי.ײן דצ///י  /צויך
גוין מערסן
צ/זנטצזוןטעטתסןה 5י גיט
דןדצוזגורןרעצטקענ; ״ דצן סערפטער
גזרןדצוקץ < ד? גור5 /זןי 5טצו 1ןצןןניונן? ןמונח  3צוןקגיכגזידגצ11י  ?■ /דצ/טפרון
ט 5ווןמערסטנוןגורן 3מיטןז< ירצז/נױנהןדצוקצ/נןד? גור? צמיןיונחן ״
דמטפחך
טצוין3ן יונתן ?צוג>< יר ממט הוטטז ; טון דצן טפר/ך ער צויךהוכצוײן מיניגהיניק ןנעטין
מ? צ/יך דרןסן טטערכן דצן טפרןןטצו ?/פר ןוצןריןנחןד/מוטטטטערבן״צןכרד/

3וצ?ק
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ספרשמיאל
5ןצ? קםפרןך גןםצון?*ו | ט ױנרון עטערבן דערמײן*ע? 5י גיןסי סיזןמן יםרמן גטון הזט
דען *זווצורצון& גןטןעצטעוזון צוינןקײן האר פון דיננגקמפ גיקריאטווערדןדעד ו/ײן
דוד׳ןנןעצוגדויךצויקסי{ היןן ; יסעהןצויודלזדערןי/טן דופמ 1קדע | יו  :ר-ן דוער
ניע מטןרב ״ דן טד <ן צמנורי חכיציק וי ספרןכן וועןצזײנר ױצן צוסן תענית עסי  /נײערט
רס זוצט דז טצוט יוצן ניקט טונ יונרן חוטיזצו ניקט געסןנײעדט חיניק פר  /וכט דון ווע{ן
*יר םרצויק צןין די גדקה געבן ױמןוער גו{ ר צןןס רע וועןנט דצוצציט דעד ןיזסן/י יונרן
״ דצן 5ןןסצוו{ םו} די םןטת׳סן צוונטצוו{נצןנן ד  {\>/כות צויבר יסרצו{ רעצט צויץ צוונטצוו{
היןט צוןחיצהצייט ט{י די גויקצוחק הער אידד דז פצו | ק צודןסן צוונע><ו) צוונ ״וצוב צוונ
סןמחיסןמונ ע>צ [קצו 1נ הוטוצ { מ>< /ן רד גן צןונ ןוצןן עד  /צוך צןײןטטדקן וצצוןצמנטד יטרצןן
וד נצזסןער צויןגןזיך טונ דיןסע{ דהןיבט קהיט צוכנד בן דנ די/ר דנ ווצןד דןטטו{הצי{ ך
פעטר צןןנהיט דדוק נר ד/צויז טײטמ ןי  5ט דע)צ*?י טבח גן נ 5ט דצן גינדט דע ןיכט טן
וצ  3נד1
צןןצ*ןי פיכטטר) צוורט) דרוק ווצור ער ױ  5הדו צו/ו ת״ח פו)צןי ן קצוק דז ווצוד דר
קצונןם׳יוצןןהנביצזוןםצןוןה^ ןךצוונםפרןך צ | :ןטפדי  5טגיט צויךהוב
רא
טו
גזעהןווצןטדזפצו? קע 1וןקטעט 1ןיםרצו | דצןזיצןןיז ^ רינ5 /ן \ ן דרןנן
זן? םטן /יןצ?י צןוסןברענגן צוזנ רוױןםטני><ט { עכן1ו \:פזן ^ צוןצזונפרןיצוצוו 3קינדרצווצ
מוקט)צןןנםצז^ צוולקע^ זךצמכצויזןן• דצןםרײב)צוונ/רי ח 5י/י [0דען דזסצו{ ק ע *{ קןוצןר)
צוושן • צון
גדןםי ^ כםפינן/יוק :ט)  /יך>יכין *ו צףץ כהיזה דרוסנ בדענג די בהצצות צזויך
םצוון/צוגט ד  /גן דע<  /פצו{קיםרצן{ווצ :ם גיט)נבוטן הוט צוזנןיטצויץ? )!*.גודױ הזנדרט
סוסנ גם | ע  5ט יהודצו דצוקצוי  /עד צון ד { /נד ע>ז{ ק
טוי/נט יהןדיסן צוונ געה) טוי/נט
הו *ו ה? ט)צ<) דעסןטצז{ ׳ דצוםרײבן צוונזרי ה 5י< ינן דזםצו |
הונ הוכ>< יטמינ)צין>< ןח>
צןױ ב{ ד רתיזנוההזטצןיבקדם סצ< ןקע׳<{ קדע) דע םפחך ווען צןײברצווי  /ביענגטנצ ד
עחפהבדענגןווי/זןצויךדען צוױפי? סצ*? קצוסנ
צוײננן/ן צזן/ער צויןדען טצ^צ1ײ) עג{ ה
ברענג)צוו 5צוך ווצןםקכבר) די קןײני קי נדר דד 5ן צוודר די בה>< וה דצי גי נג צז״ץ בת קו|
צוןיז דןומגט /ײצו ניט גן פחסן ׳ נון םצ*ז{קצו<ן גומ םצו 1קקיני חווצןרןדי קינדר פוןיתרן
וד צזטה רבינוםוועהר רצ| םסרןךםצוו? גן צויין גי  5ט צוידצווי  /דעסןסצו?קכגצ<{ ק מ ןצויך
ווי ן צוײך ני קס טון ווײן צויר הובט] נוטם גטו) גןיםרצו? דצן ?י /ײ) מוי  <>/גרי )0גנגןדצןצזגן
י? מרןה רח נוך ם? זגםצןו? מ^? ך ד* ם*ו? ק ע>< ןק םו) די םטצוט ח1י | ה צון בין קטן םןר טו3
ערביקאנן דען><? ך פןןע><{ ק { עבנדג דער היט טגג צוונ טיטטןצ { דןםצו{ ק ע><{ ק צובד
םצוו 1מו 5דז פן? ק דד ברצזיטךיךצויבר צוגג צאנ 6יבר די גוטיםצו^ צןזכ דינדר צוונ ןוצןםוד
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ניקם טײגט דווע? כיג ט 1וגן וי גן טוט ♦ דצן סר״כן צממרי ח * 5יק מ
וײטדמ רע תעוט ווצזר צווכטר יהודיק דצו ?צוג דע בײצן חײנר גויה צמנ וי וומורד טרמגן
דר סןן חין קו *ן ה><ן הר& ע דער יםרמן ןער צציגר הזטגוועץ מןנ הוט ווע |ן דען * רדצי
רער דצוגימעק צויו פק דעק וצויצין טצןן? ה><? ך ?ןוין צווק ברענגן * מך פי? סון דענן סצו 1ק
ע>< 1קכןירן צויבר די ויך ג• בהצןןת גי*  5טהובן>< יט כיםו^ •
דרוקזצוגטןעטגיסצנוט?
הנביצו צןיך הוכ>< יך ביח  5ט ד* טיךהובסצמ? 1ו< ( צוײנ< ; ײ? ך גיצ<  5ט ווײ? רע צצײן ווערע
ני ט גפו? גט הוט דצן טעט ט ^וצז? הנביצו דריבר חסי? ה גו גןט די גנ? נ  5ט מבר ג 1ט|1וצ ? ט
סצוו? ניצ< רגוצןײנש; ><
ןךהובןדצוקטיןט><וצו? הנ  3יצןגוםצוו?הצ׳ו? ךקקג? ג? דאוציגט
יד

מגג יי וע? םן

טצון? ה><? ך 1ןט*וצו? צויך הוב נוןןצ ? ט פר ריצטוזצוט דיך ן [וט גיהײ& ןהוט * דט טסרוך
ם״ומ? הנ 3יצו ווידר דען סצמ? ה *? ך אצמ הער מיך דען סר גיםרײצו סוןםצו \ צמנרינדר
מד םםרןךםצוו? ה><? ךעם ןײן דיצן ם ^ יד מיךהוב סון ע>צ?ק
גיברצוצטדק דם סט? ק
יטרצו? הוט רח* נוח צויבר ״י מײ? יו גצ #ר גוט ווצורן רצו מע?ן וי די םצו^  5ן קךבן ברענגן
צובר יד ט? ע  5ןט הובן>< ירוצ ?י צמק בי־ענגן ? וטין * דצןםפרו ךם״וצו? הנ  3יטצו׳ ך מי? דיך
נון זטגן ווצמגיט עידר צציךהוטגזצוגט דחי נכט זיךדו אערםט צדן םס?><ן צמנטר יםרצן?
דוךז? ביטצויךדיך *! ?יץצוײן *?ך צןיבר יסדצו? מזוהוטדיר גיטגיבצוטן דוזע? טטדצןם
סטןקע>< ןקגנ? סערטי? גן צןןנניקס צןטןק ווײ? זי צועזיצדיגיןײט זײן צוונ ח גינגםט
ע? ע  5טגז? ןיז כמךצוול טצווגיםט רט ^ םט גיבצוטנק דוםסדי  5םט דוהוםטזי1
ע! ?ן  1ן
קרק ברענגן>< ײנםלוו דם § ט? ו& ט הצוט 5ן קרבנןת דען גןט הוטווצוו? ? זםט 5ן קרבנוח
מק ן״ גןטם ווי1ן צוויך דמ>< ׳ ט טיט צובר רו הוםט ווי רד גיטםגבצוט גיטק דען מײן>< ענם
זי 5טווצוו? נצוךדי מײגן בצ*ך צובירצויך זיךצוײנקמין דםהער? צונײןדצןםרײק צמנזרי
ה *5י< ן דם § טםפרוך 1ן ם><וצו? דצןםמו?  5ן דיר קצוק צוונ סרצוגט ווצמ ןוצמנטדער נ  3יט
דצומעדםטןםטו?? צמנדוםסרע  5םט צויךבץ דערנביצונק צויגונדאײז צויךדירדטרן
ביםטצוק>< ענםמול קצונםטניקםוויםןווען מיך ניטווי? ♦
דמרוסטיטיג״ײנקזןן
צןבינדב צוזנ ? יט צויךפר דען ם><וצו? גין דמ םפרןך םמוצו? דיזין ווי? גןט צוךניטהוכן דמ
?ישיםי זײני זיקקיכדר 5רצוי<( גיןדצןםסדוךם>< וצוןצמנטרדיקו
 11׳? גזטקײנןהטק •
ד& םסרןךםוחצן? ! ןיםי זײק זד דײני קינדר מ?י דצזםסרוךיםי עםצויזנצוךצוײנרצויברג
רד מיז
דריונגםטדערהיטטדיצם ^ *
דצןםסחךם* ןצןןםיקהיןצמצ ? וטצויןהז? יןדען
><' ר ױע? ן ניט עםין ביז ערוק * ט דט םיקט יםי צוונ ? יטדק דוד הז?ןי ♦ צווצ דצוערמק < ן
דצו ווצוךער סק םיניד גםטצן? ט צמנ היפםקצ *ו ועהן מד םסדוך גוט * ום#וצו? םטיצזצון< ן
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מונ* מזב& יךדען דר דמיןנ מיןםע ♦ מד נמשן& יממן דמשהמרן י< יט  15יזמןצ ; מןבימדען
ןיןד י< יטן ױיכנ^ ד  /ײ :י ברידר דמ ק ?ןג גי *<1נבומחצו/י ^ דןד פון דען ד ^ בגן טמג ןמ מ/נ
ווײמר צמנ ם ^*גו ןוירר תײשן קען ראהמונ די נצוװה §  01ה/ט*י ך =<5גיטון ס .ןעוצ/ןן
האןךצמצ קיןק צוישן צון צן״ין רוח רעת צ/ונ מײן ם ; עזן
י* 1י טציג דצו כושחהין די יןעגיג  /שןן
סצווןה< ןך *ו לוצויןןוײן צויבר דירצוײן רוחרעהצוונ צוײןניגעון קויופ דחנן ןצומוןכין
מונער ימרצןן צןײן יהודי דער דצןןןצו* ן מןי ^ דער הרפשן קצון כז/צוגןצן,י | סטן דיר דער
םגעון צון קויומדצו וןן ערמ,י ^ רי הרפשין& ן׳ןוןו * /וערטעודיר
בעמרןןערדןדען
£טפנבןצוהתצוןמ דך*ו־־ן צוײן יצענס ןןמפיגצויו ־׳
דצופשרצוךמ׳וןן ו/ירר וײני יןעליגן
יוצו וי 5מ נוך צוײנסן רצו הו  :יוײנר סון םצמן קנעצמ מן צוונ ספרצוךצוי ך הוב ; יןעהן לו כימ
ןחשןצוײנרדערוויו/ן יווין׳די הצןרפפןק׳ן יןןכערצ/ין צז״ןטצופירר צעצוןצו/נצ/ין־פער
םטענדי ; צ/ין׳/ןי ןכיןצןןנגצןר
היפטצ״נמטצ/ןן
צ/ךבײממיקדער
הײעטדןדדטיםי
*ון ♦ דצזסיקטסצוו 1הווןךלויפי רם רע רצ/ך /צ* ן וײן ז/ן דוד צןצןינ ; פיקן י
דצזנצוקיטי
מיקצו׳ןין צוונביןצ/רינמ צ/יןצוימברןנו צן/נ צ/ײן ןע ; ין צויטמײןצ/ונ צ/ײןי/נ 1נניק/ײןיןןצ
םיקפען *  /פכ/ןן דןרך ןײננן ןןן רןד ♦ דצו קצוק דןד לו םמ/ןצוונ םצן/ן ה/ט מין ןער ן׳ב
מונ ןעלי עימ ן גן זײנ< ן גי  /ןער מרעגיר • מונ סען דר םגעון רעק םצזין המ/ך מן קוצ ? דמ
נמג/ער די המרפפין מ/נםן/ג דחין דמקמסןםמ/ן  /וידר/ 3ןין ןעןבמומוב/ן 'ר ,בעסר
צ< ימ מישןמונ םיקע לן* םי דם ער ןמ/ט ןײן* זן דוד מימר בײמ מיסן ן/ש׳ן נ
י;
דיא
םן& תיקפרן יןימןויך
מיןדימןחציהןן׳ידרי& רמן
מוניםרמזםרן>צ? יג)ן
ןיךמרךדמ/מגין י& רמ? קיגן די םן& ת׳נ /מיקןיצם  /עג׳ר מך^ מײן כערג
ךןנײערט מײן ; רונד ממר גן/י& ןדען ? עגיר ס/ן י& רמ? מונ סון די ןפ & תיק ♦ גון דיצן
פן& תינן רי ה/טין מײןגרו&ין ריןן בײמ מיכן רר ה׳ט ג? יות השן& תי דר ו/מרמיבר ועקש
מי1י | ?  :ג מ/נער הזט מײן ק/פפרן תערניסןמ ד& גמר םו/ער גיוועןן מין ״ מונ ה/ט מך
מײןהערני& מ ^ /ןײניפיש♦ מןיךמוין ♦*/נר& טירן ♦
מזצהוטמײןקוססרןהוט♦ מוצ
די םטנג פוןוײנקםפ׳ט די וומרמןןדיק מ? ןמײן  /ועבירשיק ♦ מוצ רצמ מײן׳ןדיש
ק/׳נג פון דינ  /טפיט דצמ  /זעג׳ט ןעקטהונדרט ססונט ♦ מונוײן טי? ןט טרעןניר דער
גינגפר מי  /הער דער גינג מ?י טמג מ \ ן רע  ?/עגיר £ון די סן& תיק מונ ער רופיט* ו
דען יח/דישן לו מזצןצוגט/זצ/ןמעןן מיר ? גנ מןח׳צתתןטין טטע? ט מײן מונטר מײך דר דצו
מיט מ׳ר  | <.ת< ה חוטין  /וערט רע מיך ם .ןצוגןן/ןן?ין רי סן& תישןמ״ךג /קיעצטזײן י
ג:
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י ׳
י
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ספדשטיאלי
ןזערמיך מ  -רמין < ז 1מגןקענףו ^? עמירגןמוכ&ו קנעצטןײן
♦ 5אנמ^  1עיזטימן
דצןס סצו 1ק י& ר& ן וער מויך גןם יתברך ם* ן ןעכזםירט ער ןער  -מי כון סמוז זע] כי ריד
העריט סון דען גןיןת הפן& תי דמ
סערצטן וי ויך וער י־
ועןצי&
טעטדערגןיןמ
הםןםתי פירגיק טציג נצזך צוננדר גן ויורגינס פריצו מונ גןמובינט ססוט *
צוומרי
חכ *י<ן ומגן ער צויו דרן ^ קו*ן גן * ורגנט צוונ צן צזובנט דט ער נײצורט הוט וועןן>צ  3ט|
וײן יטיצזן פון קריצןמ ט>< ע 5ו וצוגן * נון דער יטי דער הוט מצט וין דצו ווצןרן די עןיזטן
דרײצודי דצוהיטןצן/יצוב♦ צוןנצובינד  5״ צוונפ * ה״ >< יטסמון צןין די>< ןח ^ הגיגוגן
♦
דצוגינגרוד פון סצוןן צוײן סעקמונ גינג גן״ וײנננ סצוטר הײמ גןצןונ היטט די סמן? סון
וײנ< ן פטטר ״ דמ ספרןך יסי גו וײנ< ( וון דוד נענ <3 /די ר צעהן ןצוב ברוט צוונצוײן>< טע
וצוכגין צוונ ברענג גו דײני ברידר מונ געהן>< יןך קוצין די ? ע 1ביגן ברעכג 3ן יע< /הויסט
><צון מיןדי >< ןח> צהצןונ גיצו  3ן צצןיגינס  5ריצו *,ודײני בריררצוין די מןחצצהצוונזיך
צןוב עס צוינן ווצוו  /גיט צוונ סער נענן ווצזס זי דיר ביסעןין ♦
צוומרי חכ>< ינן
טרײבן דט י&י דוד ביסוזן חוט דס זי צוי<( מיט ווןין גענן צויט 5 <1ר צוײן גט גןוײכק
ווײב דען צו״ן צןימ 1יצר הוט>< וק זײנ< ן ווײבצוײן גט געבן וועןצירצוין די >< ןח>< ח גיגוגן
צויוצוןין רצןס דין ווײבניטהוט דרסין פר זיצן ןוען רער ממןווכבדצווה /זײן חי/ת קו><ןצווצ
ווערןקײן עדי< ן דציגיוועזן די צויןגיזעהן העטיןד& ער טןטווער♦ נוןסמוןצזולדצוו
סצו ^ יסרצון די ו> צורן צוין צוײנ</צוײ 5ן גחנד ♦ דצו? יבז דןד זײני סצו^  3ן צוײנסנ היטד
צוונער טטונדסריצו
^ צוונ קצוקצוין די>< ןח>< ה צןןײני ברידר צוונ וויגוערנוך>< יט
צזינןריריטרצוק׳ ^ ,דער ג{ יות הפ{ מתי צוןימ ןײנין{ עגיר צוול{ עסטירטגןט צמצדי*
5ןצ{ קיסרמ 1צוונ ביגערט צוײן יהורי צו הצובן דער>< יטצוי< ן >< ןח* ה הי? ט ווי נון׳םרצון
וצו 5יןדעןריןןדצן ןוסיןוי זצ 1יצוײןןועקדען וי סערכטיטן * יךזער סערצוי(( ״ דצו
טסרןכן די יהןדיע די דצמעו { טיג><וצ{ סטונדן מיצו דר פצוון ה *{ ן־העטגןצוגט ווע{ כיר
צוזנטר יהודי<ן דער ויך גיטחיצזט דען גןיות הפןטתי 1ן סןצוגן דצו ווי{ טי< ן סצוו? זײן
טוצטר געבן 3וצוײנסנ  /וײב צוונווי{צוי< ן פין גע{ ט געבןמצ  5זײן סצוטייס הןח
פרײזײף
צזןמריח <>5י< ןסרײבןדסדי* רגןיותצןי* הערקו*ן
סןןערסהטןנדצוחתצוי* גיגיגן>< יט
נע>< יצןיר ס״יגרצװנ הוטויך >< גײר גיוועון צוונצןיז צוײן יהןדית גיןוצורין צובר דיצו
ערסה מיו מידר צוהײמ גיגיגין צןזנ הצוט דער נצוך גיווצוונין דיוין סטרקין ריזן
ג 1יות הפן& תי
״
וויצו נון חד ווצןר צזי< ! /עגיר דצו
סיעגט
חדןוצוםמיןדער קיניגטצןן{
טצון דעמ דער רען ריון
גןיןתהסןסתי ווערס מוק
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ברענגןאוג דצןזיייגווועיטצובגטון די טנד סיןי&ורסןדצו/צוןנטן צויגןד׳ סמ?קצון&ווויצן
טצזו  /ה*?ך גז״וגט הוט * נון דערצו/ימב דער הןרט ד< ריד סוףין ברןדר דוד דצו ווצור
דערצו/יצו 2ברוגו צויבר דוך צוןנמתרצוך5ן צוינ /ווצןרןנן ביטטו מער קד־ן ןוע<  /הןטטו ד״
^ג? וון צויךקעןמבר רײן * וט ןוי/ןווצו?  /טונ דײןווי  /יג הר  /דען דו ביסט נײצורטקוצ\ ן
דו דו ווין& ט די צו/חיה ועהן  -דצו טסרון דוד ווירר גןןצ ?*צ 5#ןוצןט הוב צויך דען גרעט

צויועודעןצוײןגרינךה/צוךדו * ןדערסוןרידןדר^

דצוווענדטויךדןד ווידרצמועק

5
ק וײנק ברןדרוצ ?*ןצ  5צוונ ; מגט ווי דר גן די  /ײט ווען ויך צןײנר יוצו מונטר סטונד דעק
ג 1יותהסןטתי גו&ןצוךן ו; צוטווע1
טדערצי/ךצוײנג/טוןרצןוצוגטצק/זידר * ו&יס/וויצו
דער א | ן ווין צויסןי״ין טוצטר געב ן ןג צוײנק ווײב צזונ פין גע? ט צוזנזײן פמטרס הןיז וו?
5
רײצווײן״י נון עוקציק* ־זעזטצןןן הײןך הורט ו/יצןזיך דוד ווצוןט צוונטר םטין ״יט דען
ג/יןת><[ ח^< הצן ה/םןדצו ןיט ^ין דנןחד הז/ן פר דעןקינג טצןןן דצו טסרוך דוד צן מצוו?
צויךגיטרךצו>< ירווצוו? צ< יט ג| טםהיןן דעןג/יןהגן דר טןציגןצןינןײצזזיךקײנר ><1רע
ציוק>< ײנט זוי}] י דצוקסרןך מצוו} דו קונמט ניט דעןדער ג [ ות צויז צוײןכע |<<} ח״ה סון
ייגנטצווי^ *
צוויןצוברדוביטטנוךיונג
דצוטפרןךדןד
ווידרגוטצזוןצויךהיטטצזײן
מ> [טצו^ סון>< ײן סצוטר דצו קצזקצוײן ? יבצק צויפ צוײן בער צוונ זי טיוגן * יר צוײן
צווועק
5
ון די הירט צוונצויך !ו{ צויק נוך צוונ נצוק עז צוין צוויו ; ײנקצצןי | צוונ וויצו ער נון מיבר י<* ך
קצזסן דצו ב* גרי | צויך צןין בײצו זײנסןבצורט צוונצוי ך ס 1יגצוי ן5ו טוט נ/ן ה? ט>< יר גןנו גהוזסן
דטצויךהוב דען [יבצון צוונדען כערן קענן צווקברענגן * זו ווערט איר צוך ] [יט
הע[ םן דט צויך דען ס[ סתי ווער קענן צןןסך כרענגן דער דצו דןך די><י [ ד* ניט ה[ ט
צ/ו 5ער הוט צוך ג | ט גי [ עסטירט צוונ גיט הוט דרמנ>< יר $ו גטיקט>< יט דעג[ /יווצוןצ/ו5
איטדעקבערן דזצויך>< יר ד #זע? בג ןז [ גו הער*ן נע>< ן צווכ ןז [ דען ם[ פתי קענן
דער ם[צוגן ״ דצו םסרןך םצוו? גי צויסןגימ הי | גיטוײצו>< יט דיר דצו ק[ ײדט פצמ[ ה><[ ן
דע< /
דודזק ק 1ײרר צון צוונ זע 5ט צויי  /צוײן קוססרן הוט צזןיןצוונ טעט צויי  /צוײן
וןרנים
ק צוןנ גערטט צויגן צוײן םוזערט צון צוונ הובצוע צון גוגין
דצוםנןרוךדוד 5ן
םצװ! צויךקצוןניטצזין ריזי קןײדרגין דנגןצןיך בין ע #ניט גוומונט דצו טעט ער דיצן
קןײדיצוןח צוזכזרי ח  <>5ינ/םיײבן דזםצזו[ ה><[ ךצוי? גצןר צוײן גרןמר>< צין גיןועקצוז ווימ
עםטיגןסטוקפטיט צוונחד צויןי ?,־ין גיוועץ מוצדצןגמןצוו? ד?><? ך כןכבכו דעסן ,דןד ; ײני
ק[
ײדרק דצו וומרן די ק[ ײדר גנ[ גרעצט נודוד וויצו ווצמ[ רע ק! ײן גוועןן צוי ; דצו
ןוצןןפט• פגןן[ הי<[ ך דו■

רע

• וועדט ><? ך ווערדן צמנ פצון[ דר םרצוק גצור ; ער צוונ ןויצוחד
^141

*ןג *> ספדשטזאלי
*צוך ח<#1ו 1דער םרוקן ווצור דמ םפרוךער רע קעגט ניט דריק גין טןלטעעזיצוו *,י
דצו נצוק דוד נײעמן מײן טטעקן צוץ רן הנט צוונ סינן ,ג1צזטי םנרין צאין ד י בצזך קיגן די
סינן חןצצםי תןיה ד׳ דער סןםתי גי | עםטירט הוט ♦ טע |י 5י חציציק* מגן רע הוצו
גנו*ן סינ^ גטײןטי םט״ן דוד ויךםיקן מוי^ די ם | ײדר צוונטעטוי צויףײןהירטןטעם
מוגצזין ?ײנהנ? מק מוצ נמק ד׳ םןײדר מין די הנט מיצ גינג <5יעק גוןיןת הנ* ןםתי דצו
גינג מויך הער בײמ דער גוןיות הסןםתי מונ דין םיןטן טרעגר דער גינג סר מיק הער
ווימ נון דער פןםתי ומךדען דוד דמ סר מ  5טט ער מין דען דער גוןיןת הסןםתי וומר
פון יזגנטציוי ^ מײן בען ײןח^ המונ דןד דר ומך היסם מרןיןמונ מך נוך ױנגיומך ניטןוי
דמםסרןךדער סןםתי בין מיךדען מײןהונט ד* דוצןמירקו ^ םט
מײן בען * ןח * ה י
מיט מײנסן םטעקן מןנ ער סר סןו 5ט דען דוד  %ימוײנ<( מב גןט רע םסרןך גן דוד קוקן
נון הער מיך ווין דײן סןײם געבן2ו עםץ צו די סיג 1מןנטר דעק הימ | מונ צן די בהצקת
סןק סעןימכר דןד םסרןך 1ןק ס 1םתי דוקןצצםט צן ױיר ױיטדעע םמערט מונ םסיט
מונ טרטםין מיך קוק מבר גן דיר * יט גןטםנמ^ן דען גןטדען דו גי | עםטרם זזוטט ״ דען
מונמיךוויןגעבןדי
דומיךדיךטוטםןצוג
מיןױײנרהנטגעבן
הײטווערטדױג | ט
פגריקסזן די סןםתיקצודי סיגןמונטר דען הי * ן מונ דען ןןיןדן טיר מןי ^ די ערדדו
ןמ ? נד גיוומר ווערדן ווזן ד* ג) טכײמיםרמן מיו מונ דו מידר * ףעהן קמן דודי  !#חיימ
ױמ ניט דןרךטווערט מונ םםיט נײערט די ציןחאה מיו צן גןט ♦ דמ םרײבן מונורי
ח  5מיגןדז דוד הוט גוטי טימניק מן די פןםתי גהמבט דעןדער גיןיןמ הסןםתי
גןידרמײןחןןיות
עטקמקמיעםון מין וײני
ומגט מידר דןד* קוק צו מיר דען
ןמ דם רע ניט רע  5ט גין קונט דחק םפרןך ער קוק גן מיר ״ מך הןט רע מיין
גוטןטי״ן מײז דער םן& ותי ומגט ער ווין ח ס? ײם סון דודגעבן גו די בה* ות
םײ
דמ גידו  5ט דוד וײן מןי 1רעט ניט רע  5ט דען די בהיצןת עםין יומ קײן ס1
מיךוו׳ןדײןפןײם
דודםפרוך
ןוערטערמךמיךניטטיטן קעק♦ מבר
ניט♦ דרוק
געכן * ו די חיות די עםין סןײם* ווימ נון דער סןםתי הובמן צוגין צזדוד דמ ? ו|
מיק דוד מנטקיגן מןנ 1גנ מןױ * ײנרהירטן טעם מײן םטײן מוצ טעט מזן מיףײנין
מןדעקםטערןדומיע דערםטײן מין דעע םטירן
םזײדרמונ טרע& טדעןסןםתי
מונצוגרוםווערטמןױדי
מויןזײןסניקדמןון דוד גןמ׳קצו
גינגמונסיןדערנידר
מומרי
פ 1םתי םײד דען דוד הוט קײן םןוערט מ ט מזנ הקינן מיסנ דען קמפבמ י
ח 5צויג ( םרײבןערמיו דיוילגפ1ין מוין זײן סניגן צזונ מין ניט הינטר וץ גפ 1יןדי
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דודציצומסווזיןמײצו )
גיןןוקערמערהינטרדך ג׳סצזןין הנננו דודנמך מײנ 1נןי ; ין
ןניתנוע צויסן וײן קוזסמ צןב נ/מנײרן צןןנ נוך צ/ײן טעג ; ג 1יומ הסןסמי וזןע מוי 5ו״נ ? | 5
ןני>צצן 1נוגיהבנודי ע 5ודה ורה פון דגן דרוק צןיוער ^סצו?{ צןןי^ וײן סניסןדער ווצןרסןצןו
יד
עבודהורהוןן צוונטר וײן טוטן ןײפ ? יגן צןו דער סטוק גיע ( 1ונתתי פגריצסן ע|
גןיןי  5ק ) דו צןיו טײטט צןין ווי? געבן דו צוײער קרסי? ון? ו*י | צןן ^ צ/ײערי טוןןוירדקײט
צוךטרײבן צןןיורי חצ ^ יקדיור (! יותהסן& תי הוטיוצן טײן הרניס גיהבטוצ |י { דע< ן
סטערן וויט צויו דען דער סטײן מין דעק טטערן צויו סו | • צנדר גנגן דו טיו דער טטײן
מין רעק טטערן גנגן וויצו נון די ס? טתיקוצן5ן דו טירמטרקר טוט ןןצןר דט? וסן וי טןועק
צזונ י #רציז יצוגיטן צוינן נצוך צןןנ וי סזוגן טוט סון דע | ס? טת* מ כיוצןן צוירי טטט עקױן
צוונ
דרנוךקעריטןדייהןדיסןווידרצןויןצוןנפןינדרטןדוסןםתימ? עגר צןןצדודנצוסן
דען קצוס סזן דען ס | סתי צוונ ברו  5ט צוין קען ירןםןינן צוונ וײן ריםטונג ! יגט ער צןין ? ײן
גיגע/ט *
דצןםרײבןצוומרי ח  5״יק וויצו םצויז ! צןך דו דוד גזיןת הסןטתי גיםןצוגן
הוט דט ערצזגט ער *ו וײנק סע | ד הןיסט ״ן דער ה׳ט צובנר צו׳ך ןוײם ״י״ן דו
דןד הער קויצט פון גיםןעצט יהודט * מיך מײט צובר ניט צווב ער קו״ט סון די
>< םסחהויח דצו ווערט ער נײערט צןײן חסןב וײן צוונניטצו׳ײן * זך *׳ קן>צט
ער צובר הער סון ד♦ * טסחה סיז
וואערטערצויץ ?<4ך ווערדן״
דוםפדןך
סײן יוע  /סון טצןו! ה^ 1ך טײן יהודי דער היט דוציג הצודו><♦ צווצםסרוך * ןםצוון
ווצןט סרעגםטו טוב ער צןיו רצןןי צו טײנק ><! ך  -סרעג צןוב ער ><צוג טזנטר

*םרצן 1קו׳ין ״ דען ער קו״ט הער סון רוח ד♦ סו | ><וצו  2סיו ♦ טונ דם פט 1ק
צ< וטבצןןנע><ו | דרס |
ניטטונטריםרטן ♦
דצןספחךצובנראידר רע | חציג הטרו><י
נײן ער >< טג ןוצוןן צוונטר יטרטן קו>ע | דעןצןיץ >< טנם ביןדסו |  £צוןקע*י |צווצ>< וט 5
דרפן ווטז{ ניטטונטריםרצזן קו*ן *
צןברצוײןסחיטסוןע ^ ון צןןנ>< וט * 5ציגווצוון
מונטר ימרט{ קו>ץ ,שונ דוד קו>< ט הער פון צויץ סרןיצן די רטגוועון טיו צזןת דען סט 1ק
#ןץב די ! ע | כג טייגווצץ רות ה>< וטבי ה דען גיט הוט סר בוטן צויןדי תורה ד* .פו! ק ע><ןו
$ןונ>< ןט ! 5וןן ניט צווגטר יםדט{ קו>> ן דער ווײן ד! !י♦נ ט הובן עםין גיברו  5ט5ו דעסן
סצן{ ק יםר<* ן דצו/י ! ןײ צוות>< גרימ גנגן נון>< טנן ססןעגן עטן צן בדענגן צובר מײבר ניט
דרוק>< עגן ד♦ אײבר פוןעד < ן פט | ק>< זצוב ווטו ! צוונטר דוקה{ קו><ן ♦ דט םסרןך דוצוג
הצןדו><♦ ווידרוצ 5רנ די ווײבר סון ״/טב ררסן טך ניט קז״ן צןונטר יםי־טן ♦ דען !י
העטןוע ^ * ןדי 1.מײבר  5ץיםרצו1
1

עטיןברענגן
דצןןיטטצן {/יא<
ןביתה>< דרט  5רצוגן
' -
' %
*
־—
1
_
_

*

<£יו >

עפה ׳&טואל

'ייו *>

ךצווװגטן /י יד ווײבר  5ון פצ<! ק><וצו  3״ננגן11צוו!<5וכגוי יטרצןן ק ^ ן דען מײן  8יףמ די
/ן! בןײעןצויאר צוין צוירנן חוין דרזנ/הוטוי
ניפקענןג/די  #ײברפוןי& רמ! עפןביענגן
דרןכןצוך
אצוו  /דוד צןןנפר יפרצו  /קןאן דיוןײ! יע הער קו> יט ץפ מײגר פרוימ פון
אוצוב די ועןבןנ הועגהײפן רןת* :
יח ז ^י ^יגצוק דןד דען קצופ סון גןיוינ הםןפתי צוונ קצוק גןםצון? דצובהיןע&צוו?
דען דןד ב־יצוויך צוונ  /יפ צוין ייט ןוידר תײק קן *ן צוײינג /פצוטר ״ צוו3
יןנתן דו טצחן ה?צ{ ך ןװ דער הוט דען דודגצור וער ןיבצו?<פ ןײן 1ײב צווכ פענקטצוינן *ןײ
קןײדצוונןײןפוזערטצזזנוײןגערטי? ״
טוצדיווײבר םןן דעןפצו 1ק
יפרצו? רי גינגןצװה צו/י פטעט דענ ; פצןןן ח> יןך צונםקיןנן> ו׳ט צו/ר ? ײצו
כןיוו׳ריק צמצ
וינ*ן צןוצ פםריגן צוונ ד םפרו  5ןםצוןן חוטווטו? טןױנט ם ! טתיק גפ/צוגן צוברדוד הוט
 1עהן טויונט פןסתיק גפןצוגן מיצו דױס דער םצװ 1הערט דו וזצזר ער גצור ברוגז דעןעז
טעט צויקוויצו ד? ד דוד הע  5ר מצטיטן דען צוין צוונ ער גדוכט 5י | ? ײצט ןןערדןיםרצו?
מיןצוך* זצוײן>י? ך>׳ 5ן דרוקבקצוקער דען דןד פון יען טצזןנ צון צווצ ווײטר גצור פײנט ?
נון צון רען צזנדרן טצוג דצזקמק צזײן חחרעהצווצ צוײןסגעוןצוןיןדטן םצווןה>< ןךצװג דןד
מ/וגצזוי^ יד חרםפן פר צויקגןײך וו׳מזײן ג/וצמגהײט ןוצור דו גצזקפמוןה> ׳/ך דען פפיט
דעןערצוין די הנטטרוגצװנ וורםט דען דוד כוך דעןער גח  5טער וועןט דגין דוד צזןרי
ו/כטצון כיג?ן צובר דוד מײ  5ט צויןגווײצו *ו 1צןןױ דצו  5ר  5ט דןפצוו? פר דוד גצור ; רע דען
רע  #נזן ד #ךןט פון צזיןגװי 5ן צוױ צווצצןױבײצודוד דרוקגדצז  5ט פצוו? צזיך ןוי? דוד ; עצן צן
צזײן רצוטצוין רי צ<? ח>צה סי? ?ײ 5טקו> יט רע צוןנןצוין די צ׳ןחצ׳ה צזבר דןד טעט צו/ם> ׳יט
טכ? צזונ ער צוג צויןוצ ?י *? תאןה ווצוו צוין טצוו? הין פי קט צמנ ער הוטזצ ? ו*ו! דר צןצווצכ?
<םרצ? ןהזטן דען דוד/ער  /יבדעןרע * וגצוױ׳ריצ.ן די פפי  /פרצוינן צוין דיצ<ח > /ה צו3/
הי?ך כ  /יסרצו? ; דצז זיוגט םצוז  /גודוד ץ ך * ײןטזצטר די דצו הײםט><י רב ד׳ ווי  /סי ן די ר
געק צן צוײן ווײב נ״ערט ברןיך דיך טמפיר צוין ד׳ 1׳/ח>< הדטן סצו <>?/ײגט םי  / /ײכט ו #ן
רע צוין די></תצ< ה צמנ /קוי ן י דצן ספרןך דודוו& ס בין צזין דו צוין װ  /ח>< /ך טו  5טר
נע״ן ♦
דוווזצזסדער * 1ך הןבן ווי/דו ווי/צזיךטון װיצזנון
דיגײטקצזק דזז־
■  /דע
דןד וז/ט די טו  5טר  5ןק סצמ  /געק דצו גצוב ><ן #י צזיק ליט נײערט ״ן גיוב ד ?ג ?
צוײנסן יהודי דער היט עדריצון פןן '>
< חי/ה גו צזײנק װײב י־
/ג  /די צ/נדי
וט  5טר סון סצזז  /די היט ><י  ?5די הוט דען דןד  /ער ? ײגי דצי וצוגט ויןעוצ/ססו?
יו ע | צ< ן
ווע/ט די סי / 5
דע• ? '■דח געבן וי נעק דעו ר/ד י דצו ןיט סמ  /צי״ט/יוד
י ר־
!־*
ו•
״*
־״
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מעיטקײןנדוניצוניט פוןדירנײערט רןווןטטמיין
ךידןמזצןיןןצוױ(1צ1יג | דער  #ןך
צזונן ברענגן סונדרט טן& תיגן מזצ דן ז? ןמט צוידי ערוה מב טנײדן מו 5דו וין& ט וי סד
מונדטטעטדרו?
ךען *1ך ברענגן דען דער *? ך ביגערטטיצגרדי ס ^זתיגן 5וטיטן
טצזזן ת ^?ך דעןרע >< ײנט דוד ווערט מד דןרך צמק קו*ןכון *ן זעצט דוד מײן גײט דורע
עע טון וןןטאי נון די גײט קק דמ ברענגט דוד גווײ הונדרטרע  1זת דט} ער חוט
גיטיטגווײ חונדרטסןיות*?[ דמ וומו& טנק טמז? דם ] [ זטוומרבײ דוד דצוגמבםמון
וײן וט  5טרמי  5ן גודוד גןנן ןוײבדמ מײנט& מון דט ערוועןט ןוזן דוד מויןברעיגן
דמ
דןרךוײן טו 5רט ווי רע ומך דם וײן טוצטר מביר דעקן דוד מך ןיפ הוט *
פער  5טיט ! יךםמון גמרוערמונהוט דודסײנטוײן ןעבןזנג׳י רמגיגין דיסזטתיין
דערגזדרזין
*? ח*זו צן־ןט־ן><י ט י טרמן מבר דוד טעט מןו >< יטטצן צןןנהוטמ1ז
הוטיןמיןדײןעגיגןסון& מוןדעןדןד גמרןיב • מוגוריחכמיסןםרײבןמי ד׳סןטתיגן
ומציןדו דודמײן ווײבגיגוייןהוט דמומגטןוי וע & טיט מיןמיריתןחז וועןמײנרמײן
חמהגיהןנײערטערוןןזיךפרײמן
דרןערמיןמײןגנגיןימרניטמיןדי *?
ןוײבנעמטוו^
מיטרענןווייבדס ערגינויזןהוטדרו< ןווע?ן>< ירמיגונדמןח>< ההןטין צייטיטרמ! ודי|
רודניטדר^ מיןדי מ? חײהגיהןמבר דודוומימײן גרןסרן ^ דן מונטפרוךדי הורה
חײנט דערמיט מוו מײ | מןחייה ><ן ממג טון דמ וו? מײן חתן ניט מין די >< ןח>< ח
!ימןמבר מײן >< ןח>< ה די מײן ^ גןת מיזדו ^ ןוו? ד< ויבןפעןקר מויטמרןיפרמן
וןסרטרײבןמןוןוי דיסן& תינןוײנןדמוןןמסיזומײןחהןמין די ײןחיעהגיהןדרו ^ גוג
דןר מך מין די מ? ח< 1ה1
טםחך& מון ןןיררוײן וןןיהונדןמוצ וזידרזײני יןעגיס[ דסוי וו ? טןדע|
*ט דמ
דןדמוק; ברענגן * מביױנתן דערהוט דען דוי גמר ? יב דמ ומגיט
טיטןדרוקסרבערגדיךמייןעס ? ד דצוווי? מיךמיט
ױנהן גןדוד מײןפמטר ןויןדיך
חײנגן פמטר דמ הין גיןדט ער ניט וויטןון{ רם דו דיךדמוע? ט היןסער במיגין
דמגינג
הוטטדמוויןמיךמיט מינןרירן  £קדײנט וועגןדמקמנםטו עומויךועחן *
מונרידטמיטוײנגן  3מטרסו | דודוד וועג | מוכ
יונתןמיט זײנסןסמטר מןיןחסע? ד
טסרוךגומיסן דרקינגוו? ויךחך ניטפרזינדיגןמןוײנ ^ קנע  5טרודדען ערהוטױמ
נימקײןמזן רע  5טווידר דירגטמ | מונמ?ו וומוערטוטדם מיויומ גמרגוגןיך מונעי
חזטיומוײן חיות גיוומגטמונ ^* גג? ױמ הפן& תימול גוט טעטמײןגיױ&י חיןןדןרך
סיסןןןי ךן זע? כרט גיועהן חוטטמןנ דו וזןטט דיך דם וע 1פיג מן? ג& דײט ממח?
_ ^ _.
•
^ *■*

***

ספד מםואל ־
א׳ןלוטודען דיךמן דעגןמוןטוןדיג ב 1וטפרןינדיגןד& ודופיןסעדען
חדטיסףזנדר
מןמטךדטפצוןגטסטןןרעהן יןיהןטולטפטורמינןטןמ #מרצו ^ גןטןעכטערןןןביט
טטערק *
דמרופט יונין 5ן דע< ן חד מןנ עצוגט מיק יד ריד סון זײנק  5מטי טצ* ן
מזנ ברו  -ט צוין מידר סער*ײןסצוטרסוצוי! * נזןע? חוב חידר מ״ן>< ןחמה מןאיט ד•
םןטהײןרצו ^נ דור מיט יסרשןצוינןמנטקיגן צמנ דודטעטצדןגרו&י©ןצו 5ט צוןצוינן
דט/י © רמיקצןנטןןיעיןמוטטיך דמקמקרןד ןײדרמײבןצזסמזןדצו קמ<< דער רוח
רעה צמצ דעי י* גע*ן אי רד מןין רנק טצוןןדמ הוב חדןמ צ< טןיוגןצמי^ די הרספין דצן
הוט©>מן צזײן ספיט צויןדי חנט דצו טדע 5טיטטי׳ .ןן וויצוערווצוןטדעןדודציןניגןין מיס
דעקטסיטצוןדי וימנטמב׳ר חדו/יי5יטצוינ{ צוןיזדט דער& סיטצויןדי ווצונטטטעקט
צוונ דןד /יז  £ט מין דין הןי/דט ב׳פון סטו /אן /מ/ /ײן הוי/ד׳ גנ5י נצט פר וומ5ין ד  /דוד
ניטק־^ נט פןיטה ^ צין דמפסרמך/ײן #
בײ #י  /5צודודחערסטו הײגטנ׳טגונטןןיסין
ןןמןוערטדיךמײןפמטרבקויקמוגווערט
דיךמוקנרענגןדצוחין ווײןדצוטהןי/טון
םדווצןנטצוי/זו ווי/צףךדיךמיט
מײנק/ײ/חרןדסספענטטרהינמב/ווין ♦ צזונ/יי
טעטצויךזזוצוונדודצונטןק? • נק/ײןווײכ><י ? 5די ומגטחידרח פולירישגמיממיר
צצצוןרור/ערקרמנק ווערדען/י זמגט דרוינמ/ןדט /י דודניטנמך ןןיסן/צו? טן דמ
נמך<י / 5מײן פט  /מונןיגטעטמיןמײנק בעטמונ ? יגטסיסנ צוק ק״סין מײןהןיטסןן
צוײכ׳
& נציקזײןמ{ סוועןצ׳ײן * ענסדמ/יגט♦ דמביסע? טמיד  6מםר סמן?צה 1ןךד//יט
זןן; 1יןמ? ןיןדעןדזר * ׳טרעק  :עט״ וויטנקדי טןןחי״נקצז ן מיןדט הןי/דמדעקיטן
/י דמ /בעט מןיןדמ  /מ 5ין/י מײןפע? ( יגן דמ/מגטןדי סן .חיקצן םמו/ווימ רס דוד
ןףין אעק ןוער דמ טיקט טמו 1נמך וײנר טמצטר מיצ/צזזצ  /מגט*ו מיר אמרןק הןסטז מיך
כיטחגן מונ רווה& ט מײן פײנט מוועק גנױקט דצז םפרמך ז<י 5ן צו סמו /מיך המבט ^יו/ן
קט

דכין דוד הוט>< יך 8ע?ן אןק ״ײן חיןת בדע־ .גן ♦

טן חד מנט/ק׳ מונ ק& ק צן רע< ן

ס ומ? הנגימ קעןח<המוצ/מגט צומ׳קעץטהוסטו><׳ךצוי< י<? ןגיז? :טמיבריםרצ^

צוונמ/י טמג או/מיךמײן חיןת זוצמגן סר דעק><1ן םמו? *
נוןדער רוד ב/יבבײמ
^וצו? הנבימ מין נךת ברמה ♦
מוכ/ריצח >< יק טרײבן וזימקומס נןיה קען רמה
מ?מ ם><ומ{ המטגי? ערנטמיט דןד ימן ג־ר טד בית המקדפ בוימן /ו? * 4ימ נומטמו/
ג^ימ ? ומרעימ דןרצן ר* ה וומר דמסיקט טמו 1דמ הין דם><ן מין הוןין/ו? ט * וזימנקדי ־
טןוחיקדמהיןקמין דמ/מכיןזי מײןהןיפן נבימיסנדממונ סמומ? הנצימבײממיין ריצו
וצוגטן מײטן נ 5יצ #תמד  /מגטן יד ם/וחי ^ סק ט.צןן? ךמ נכימות ♦ י׳מ/מגטצ ^ /ע 5ןטמן?
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דצן צדקנגשצמ? גן< ן מכדרן><וצ | מ 1וחימ מונ דמ ד כון דצו הין קממן דצו ? מגטן ןי צוויך נ5יצןןא
־♦ דצןטיקט טצוו | *ןגן דריטןצצו! דצו?ציגטן ד צוך נהיצוות * דצוגינגםצוז? ןען= ירט דצן
זזיןדעןדוד ^ והןןין דצןקצוסןדי כבוצוהצוויךצווי^מצוו? טןנערןצוגט צוך נביצחר פר

דעקסמומןמנבימ;
כ
אונ
דודןןיסטצומעק  3וןר* ת צוז5קצוהנ 3ויונתןמוצ וצוגט  3ןמיקווצןןהזבמיך
דען גטצון צוזנ מצןו הוב צו׳ך גדנדיגט וזידר דײנק פצוטר דט ער צציר נצןך
אײנסןןעבן
סטיטדלןססרצוךױנחן * ודודצוןסןוצו&
ערדירגיטצוןהוטד? ערהוטדיר
דען ססיט נצוך גוזצזרסן צןןנ הזט גיבוטן דיך צוומ 3ן ברענגן דצןן? עןביג צ* ןס טוט ערןונבן
ערצצ & וגעצןיז ווען ערצבר סידרדנג צןיו דצ* בגערט ערדיר ייקס 3ו טון דעןערטוט
ױצו ניקסער* צוגט מירסיזצו* דצו ספרוך דוד צוונ סווצןר דרף ^ דײן סצוטר סטיט מיר נןך
>*
ײנקןעבןצוונוצוגטדירסדרוסןניטדעןערווײסדסדו צציךןיב הוסט *
דצזטסרוך
ױנתן 3ן דוד נון*ציג מיד וומו זו? מיךטמן דמ טסרוך דוד גומיקזיך צצצןרגן מין רמס חודסן
דממיזדער
טדרדסדעט >< ןך יןעגיסן עמיןמוי^ דעסן ^ ךטיסן/ען >צן>< ׳ךמצונגןין
ווערטדמןמג וויממיךוזער מיןמײן הײמיטג* וגין
גןמײנקסמטר דמ
ןעןטביענגט
מונזר>< ססחה מײן קרבן דמ ןוער מי ך מך דרןין ♦ ןןערטרען& מןןןמגןע  /מױגוטמוצ
ווערטניטברוגזזײן רמ מײנט
ערסגוטמיט ^ יר *
ןןערטמברסמון בחגזןײןןןמ
קמנטטווויטן דטער
ביגערטמיךמו<( 3ן ברענגין נון דן ׳ןכהןטומ מיר דטדמ/יגצן,
סרײנטסמסט ווײןמירגוטי חבריסנזײנןמונ מיטמננדר מײן ןיבטמסט גי * כט הובן מיז
דען מנגיןמן מירזן ברענג דו מיך מזק ווממןןיןטטןמיך ערסט גן דײננן סמטרברענגן
■* דמ טעט יונתן מײן סבןעה ער ווין מיסןמןס ; מגן וומס זײן סמטר זמגן מערט * דמ
©פחךדודגזיוניזן וויממער
מיךענימברגיוזמרדען מיךדר^ מיך ניט זעדן ןוטין *
דמגינג ױנתן מונ דוד מוי 5דמז סעןד מונ יויתן ספרמך3ן מיכן סר בעיג דיך צ׳ן דס
צןןרטדס מן הײשט מבן המז? דמ ווין מיך מײן יזנגן מיטמיר נעמן מסן דריטן טמגמן דען
מןיט וומו דו דיך סר בורגן המליט ױ ווין מיך בײמדיר הער דרײמ ססײןין סיטן מןמןוען
איך
מיטטנמךעסיטמונ ווערמיך 3ן מײנ< ןױנגן זמגן די ססײןין ןיגןמן דיר קוק ברענג
זי * זו מז ןסטו וויסן דט מוסנ דײנט*וי?ן בײמ מײנסן סמטר וומו 1סטיט *
ווערמיךמבר
*וסן ׳ונגין זמגן
דיססײןןיגן אײט מיבר דירןן
קמנטטוןויסןדט רומוסט מטעקגין
סער מײנסן פמטר סצמן מונדשס זין דיר מײן פמרט גײכין ןײן 4מונ ווער מיך דיר ניט
דען מױמ מגןזןזן<>/ירס5 ,ט  :יטנמד1הי\מוי 5דען עו/ק מןצמוי 5יענק עו[ ק ־ינוןצו׳ך

*סגו *

ס״ר■

ששזאל

• ** *

סײפ דם ח ןזערסט מיץ *? ן אערדן מ? ט דפן סזמדוך מך ג׳נמד איצו איר מוצ איצו זזײג♦
קינדר דצזטןזצוזרן*י כײד צן צוננדד ♦ נון דוד םר כורג וין צויגן עע? ד וזיצו נון ימסחדם
קצןנן ד& ןעציט ׳/יךעמן? גיהג
טיטצןנןעטיףעיט וײני יועגי ? דצו
״ועסיונהףיצן נעבן
דעןיצ ? ך דען ןןנטט ? צזש דזדצןזיק יונרן צןוג עומו? דטן דער  ?#ך זיצט ניט נעבן ןײנ&ן
 1זן סזן( עין הדע )  #עגן וזיצו נון דןד ניט דמוזצןר דצזוצוט יזנהן נעדן זײנק פציטר ד*ן
*צזנג? ט> .ן דןדדצזצצוו׳טצזבנר צןויטן צןינן ןיצן * דצז דידט טצזו? דמן * ע? ביגן טציג ניק©
דעןערגידוצטסי? ? ײצט צזין ערצזץרײן דען ער מיזמײן טצצצז צזצון
דרוקצזיודודניט
צוסנ עטין קו׳ן וויצז נץ רד צזנדר טצזג סזן רצזט חדםקצי< ן דצז צזנג? ט צזן זוי דר דוד צזן טיט
* דטטסדוךטטו? גןיונמן ווצזרןנן שיז דו יטיןןן ניטגןנןעטיןקוצץ הײנט צוודר נעכטן דצו
צעצט םצא? דען דןד דן יסי זון זן פײנט הוט ער צזין דן רע צזין ניט בײ* ײג< ן רעכטןנצוצצן
)גנענט הוט 4דצז טסרוך יונחן צן טצז•? דוד הוט איך גיבעטן דז צויך מי< ן ןן? רטותגעבן
*ו זײנב ; סמטר5ז ציהן דען ז״ן װטפחה העטןקרבנות צן ברענגן דצז אע? ט ער צזן דרוי|
ןײן דט זוצןר טצזו? גצזר ברוגז צזיבר דען יונהןצזוג ספרוך *ו צזיק דו צוזן גהורזיצירביזאיכנ^
צזיך ווײטוזצזו? דז דו דען דוד ? יב הזסט דזצזיז דיר צןר טנד צזוגגו טכד דײנר טענט?י 5ן
צצוטר דע | דו אזטט גיוזיטצזײן  # #זר זײן ווײ? דו ? יב הוטט טענן דײן סמטר סײנט הוט
צזוצ דצןז צןיז דיר צזײן טנד צווג צז דײן ״וטר דען זו ? נגזצ ? ט יסי זןן ? עבט דצז קצונ& וט קײן
*? ך ןזערן ♦ צןך טרײבן צזונזר׳ חכי< ינ< דט טצזו? טסרןך3ן יונהןדו ביעט צזײן גרוטעזות
טנינןוצ ? ט ווימ דײן ציןער צזיז צזךסײן חצוסהגיסעזן דנןבײצן דעגן קיפט ווײב סון גבעה
וזיצז״ן דז גיט? עכט בניצץזצ ; ןנ
גביוצטי צווגעט? יכי זײןצויבר גב? יבןמוג הצובןקײן
אײבר קענן בקןצין דמ הוטקצ צזינן ג? שגט זי זו? טן גין מד^ דען טצזנ? צן טי? ה צזונ מיט? כר
זן? זיך צ< יטגיוזצז? ט מײן ײײדי? נעצון>< יטזיך הײנןצן מײנהנמײביווימ דמטטיטמינן טםר
טןפטוי< ן דמ אסר דיזר טמו? מןיך דמ מול זו 1ם מךצזײן צצײדי? נעאן ♦
דמ וזמר רע מײן
גחטדבײטן צ־ונ טעטעט כיט דמ קצו< ן מײן מײרי? מונזמך דעןםמו? טטין מוצ ?|ו
זע? ברטצן צזינן * ו צזונ גינג צציטמיק הײנן ♦
דמ טסרצך טמו? מי ^ ונד גן יונהן דו עזזח
פנינןווימ דײן מוטר
מךמ׳זמײןחגוסהגיוזעזן דמרןנן טיקהין מזג ? וט
חדמײןהער
הז? ין דע מןז אײטטערבן ♦ דמ טסדוך יונתן ווירר גן זײכנן פשטר טמו? וומרוקמז 1
ער טטערבן מודר אמט הוט רע דטן גיטמן ♦
דמ נמנן טמו? דטן טפיט טונ ווער 5גנ
נוך זײנ< ן זון יונתן דט טד מין ביגערנו*ו דער ט? מגן מד מחטמ יונתן דט זײן  £מטרםצזו?
גיגערט דען דוד מו< ן צו ברענגן ♦ דחק טטונד ער מןי ^ מןנ עטיט דען מכדרן טצזג
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8 ^ 51#
ןןר 615חודעניעמי 3רןײןז5£וטר  6עיםמוצמגומ* יךגמרניק?ו דקערממרןיך
וער ** רע
דס דין פמער דען דור וומןטצוזסןברענגן • *אצ גן ^ רגנם דט;ניכגיזנדזן
מדןי דט
שע/ד טד דע דקרןד ביטײרן מוט< נמ נחק טײןקןײנן יונגן * יט דך צוזנ ט׳טס
><יט מ׳ינק פ £ײ?ן פוגן מונ טיטטצוײן מעײ 1מיבר דען יונגןמער מונ> מגט
יונןןד♦
פעײ[ /׳
; ט סר דיר סײטמונא / ',מנטטימ כיט טטין דמנמקדעריזנג די  8ס*/ # 1נ
בר/כט ?
גוױנתןדמאמוטטדערױנגניקסדער סוןנײערטיונהן מונדןד וומו&ןט
•מס
מיטדער ספײ} ביטײטט מד נמק יוכמן דען ספײן בוגן מול גמפ מין דען ױיגן מו5
?מגטגןמיק גימטימגדזחײק מיךמי/כוך מײן 8ײן הךטן ב/ײבן ״ מימנון דער יונג
מידרמין
דרמטמט ג׳נג מד טטונדדודמןין סןק דטן מויט וומזער?♦ך© ר בויגןהוט
גמט מונ גינג גוױנדן לווניס ! נידר
;ײן סניקמונ בוקטדך דרײממןןמונ ד קוסטן
ויך מיט
מננדר מוצ טרימן מונ דוד טרימגמר וער״ מד קפרון ױנתן1ו דוד נון דו><©/ט
סק
מײנק
£
מטר מנטן״יק דען רע סטיטדיר ןער נוך דרוק גימ מיט ם/וק מונ חמ?<1יר
מיס
מננרר גםןומק הוקבײצו )[וט ד?<< יר0ע)ן מײן5רײנטצ 51ט מ/כן גןויסן< 1יר מונ
 81יק
מונזרי קינדר דוטעןןמירחןק מונ 3יט/׳ן? ײןבײממונס דמגינג דןד פוןמיק
צאנ ױנין ג׳נג עין דימ םטמט ג
מכ
מײן םטמט מ5ט טב דמ סמונטןנײערטדרינןמײטן כהניק מונ רר העכסט
כחן היט מחימ/ך דמ?ו^ דוד מין דיןע/כג םטמם ן/ימ מין דרצוחימןך /צוך
דמ דר
פרמק ערמ/נ פפרוך *ו זױד 8מר/ק/ק1זטטו מזו מ/ײנט מונע/מי  /נימנט בײמ
דיד ״
דמומגט דוד דער>< ןךפמו  /ומטמיר עסױ ביפוןןמונ הוט גו> ײ גןצ׳גט מ׳ך מ/
עו מיק
שוד טון דז ינ מנט גטמר ווערט צאנמײני ^& רמי^ די הןב מיך פר כ/ר ן  /ר /מײן
חײמןיצן
מןרט הוסטו נון ברוטצ /עטן מודר טמס דו מנםט הו& ט דז גיב איר מ׳ט דמ
טפרוך
דר כהן3ן דוד מיך הוב קײן גמײן בדוט ניט* נײערט מיך הןב ד? ברןטדוי ^ יגט
מ/י םבת
מיק בית ה)< קדט סר  5ט דז ציױיזײןג ברזט אטן ;יך נון דײני<1סרהיס /גהיט
מק דז
ז׳ בײמקײן מײבר ג/עגן וײכן ממ סיןמיך דירו געבן דו ספרןך דוד><ײן>; ערחיק
זײן :יט
מין דרײמ טמגן בײמ מ׳ר׳ ווײבר גמעזן מונמך זײנן די כ/יק 6ון<1ײני ^ סרתיק
מךהײןג
מונ דז ברוט מיז מך ניט מזו מײ/ג דען ״ן הוטעז מױ פון גיטם טיסמסעק גנו> ק
מונ ךמ
ןןעןן מיר עזהײטהײ 1גחןטןמין מ*נזרי כ 1יק 4צמנזריכח ^ יקטרײבן דז דןד
> #גט
מ׳ינן עס זו? ט סון הײט מ ^ גיטם ט׳ סג? יגט זײן ממרדן דז עז גנ? הײ? ג מער ווע/ט
ע׳ך רוך
רר סון עםין דק דןד טיז דעןזנג??גן טמג צויבר עײן זןןנגר קרןיטגנגן מןנ מען
רע

״§ ן*<ר

ס$ר

עןטמל*

<>6*80

יפ ניטז& ט גפםן הובן ןןןופר ער ג& טןרבןמזנ סזן טכנוח נפסוה !? עגןממג מײני * *
מײןצדטורפםץ •
דצוגצזבצןױןדרכהןד/ברוטדזאן סוןגןטטנויגימו ^ גחוכןמא! ♦
דו& סרןך דור מידר גוװינן מוטטו כיטצזײן סװערט צאדר ניט מײן ספיט דען דו>< יר די
עפיןמײןנדג בפוןן דוט דאהובמיך קײן טווערט צודרסםיט ^ יט ^ רגנו ^ן ♦ דש
טפרןך דר כמןטיך הזבקײנט
נײערטדןפןזערט פוןגזיןמ חפ? טמי דען דו ךר פןצוגן
ןןןפט ד* ? ע? בג טןןערט הזב צזיך צזוג 1יגט צדין גוויקזטצוין צויץ טוך בײצו דע<( צןסזד בײװ
די
כהנײןקזײדרןו׳זטטועןחזבןדונעקנמדצזםפרוך
דודיואגיבצזירטדטןעזטיןןי״
גזײ ; 2יטניט *
דןדהוטסוןצ< חי * ןךצזךבגערטער/ןןצ/י< ןסרזגן 5ץ § ט
דורךדפן
מפןדצמב מר בגןיקן מערטרמ 0ײ | זיעג ״ נון וע ומור מײגר דן דר ןוצור דוד םונצז דר
הי שדוצזגהמדו><י דר מך צוזסצו זוצןט דר כהן מחי & ך גן דוד גיטון הוט דער נוך יזנט/ון
דוד צמגקצזקצוין די מטשטגת עין ד? פ? טחינג ? נדצודעקמבי& דר ?<1ך פוןדי פזפמ׳גן
דופפיזכן די ױעגיקקס >ז? ך 1ן><? ך צןציט די? ר צזיידערדוד
דזדימײבר סוןיפרס/
הזבןגיזנגן צזיקטין סצזז  /הזטטןיונט
סןטת׳קגנןציגן צזברדוד הזט גפ/מג /צעהן
ןןןתנט דען ער הזט דער ט?צ* גן דען ג? יות הס? םתי צזוג ג? יות הפ/מת׳ הוט ג^ צזגט וזען
ער דען יהודי ט/צזגט ז/וןןןיסרמ  /קיעצט ד״ןצן דטן סןפתיק ןזערט ער דען צזןקקוצין
*ן/ןןןדי םןמהי< ןקיכט ; ײן ג׳צ/יק צזןנדי/ר דוד הוטצ/יןיוצןצזוכ/גבר/בט דר/קזוער
ערצזײן>ע/ך צזוג דו צוציט  /וערטטרךן>צןך דרוס /ביענג צזין מ/ק ♦ סיצונ/ן דור ^ ע ^ /ט
חערט דו סורצט ער  /יך * דן ״צטער דך *ו צןיץ נרין צוזנ/יט דע ן גזױר פ1יןצוז ^ דין
בשרט צןןל סריבצוןי^צז/י טירן 5י? נרפי  /כין דןפפרןך מציס/ /5ײן יןטגי< ן/י  5ט>>ן נינן
די .דיןר>< מןזצ & וגע צוי  /זוצזמברענגטמירצויין ^ סוגע הריץ 3ן>< יר * נג/טמירדען
אפוגעיקדעןד/צוצןטזוײבצוונ/ײןטוכטר/ײן > צסוגע גוועץ צמנ/רי חצ>עיק ברײבן
דמ דוד מיץ ><ו? /צזגט
ווידרגןטצזןטזוצופדוביטםן הוטט דט& יז רעצטצזןלגוט י
נײערט ווצזרוק הוטטו ביטסן ליסען צוילצזיץ רנ דען צזײןטפין מי  /יוצז דעק ע? /ק
ניקטני  /נײערט מײן פפין צוי  /יוצזפרגיסט צזךווערבע& ר ױצז צזיץתן> צידחכ<ןצזי
צוײןנר דצזטפרוך ) [ זטגןצויק וויןטטו >ציר  /מגן וואפ צזיך צוין אײמן עןןין בטסן *ו1
/יך ע /ווערט צזיץ גײט קואן ד /דז /י זצ ?י בײדי בדרפן וזערטט דען חיצזוזיצזדוד
פון ױכיץ גינג דצזטעטער קײןתס/ה ניט דו גןט צזיגן הע? םן  /ו/ט
נײערטערןי{
םערקפ ט׳ן ד  /סז& תיק ? נד שול9צזר  /יך טויזך צזוין צדץ נט מונ רע הוט ױצז ד<1
טסערט
עץדעקגןיןת צוין/ייןהנט צןןל ? ^ מ/ו ג< די ס? םהיק וזיצז רע נון גן עד &ן
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מציםקאגןדמםםחצןד/מצי&יץעגי ^ ^ ראעןן דען חרמויןברעכגן * מײ 1ער דען
ג/יןת
מך?#ק גכרוצט הוע* דצועסרןךדער<י 1ך מכיע איד וועזןדוד ניקט ט)|מצ עד
וןוטגןיןתחסןסתימוקגבחצט דוןע? בגמיוצ) ין די><? ח* ה
גסעדןהעעגזיוה דע)
דוד מו<
גברן 5טזו חעטער עו טךצצןון הונן * מונ ג 1יות ומטצוימיוצו דער פירגוצוגצו
ןוער
מיך צןין חיגן )ן מןט מיר קנעכט וײן5ן צמנעו ןוערטער יציך דען הרגן ) 1וועזן וציר
קנעצט
?ײן גן מײך דמ טסרןכןוײני יוע 1יק מין& טוצוין ניטהיגן* 1) 4ע? צ1ין צןןין דײ)
י
קינגזיצןסטוןדעןזצירפזסחיקן״ן קנעכטגוצויק צוונדןסצ*ןקיטרצן{ דירעכנןדען
דודגו
טײנמ>צ{ך דצו גרוכט דוד צ* | גיט צוונ טעט תפזהצוונ גדוצט ויך*ו צוייננןנרין גן
><צין דצו
םפרוך גיטזיכססו נןן ן) צוו צן ד׳ נריןגיט וײן דצן פריב דוד צמי^ די טצןרןסוננ
סןמט
דערוצ ?ך ט 5יט טיו>ציר סו} דג הזנדדטטויונט גיזיןוצ*ל ו״ן *{ כח חין וציר טןןדג
 5זנס^
ג טןחנט גי? דן נון דער טכינו דער הוט צויין טו  5טר די מצ* ד * טוגע צןןצ סריצו צוין
די ק><
ידטונ דודסריט הויטן דצן ססדוך צוכיט ו< נגןט>< יר דען ״& וגעיין צןיך הובגנזג)
ו< יט
״ײני טו 5טר5ן סיקןדש? יטער דוד ? ןיס) * טונצוך >< יט ספינ) טעטגןטצוינןצזך
צוײןגײכןוויצודצןסטיטצויןס^ וצוןקס׳ט{ כ׳ד וויצוזיודודטיןטײנרהין פדקחצןהזט
פרסצוז!
שונוע5וו 1קצוננ צון די זע? גכ חי{ דטפןרכטןיך דןדגמר וער פר סמון דען עד ״
גדו 5ט
סי? ןײצט מערטמשז? םסירן ח חד דריהן קער דמ * ציט גןט ח ססינן קוזלןשוצ
א 5טן
די גנ? ה׳? סו? ססינן בעטדצו>< ײנט ניטסצוו 1דו חד דרינן ןוער דצו טפיוך גיט
ויכסטו
נון ווצזועדנוטסינןבספן וײן י צוךסרעגןשונזריחכ ^ יננצןײןקסיצוהישטטיט
טיצודןדקצ< קגן ^?ךצז 5יסצמנצ/יןטפרתהי?נ; סט׳ט ווימ דןד קצו< ןגןצזבי *} ךדצוצוי*
דערתיח/חצן{י>< ןכינ( פו) די סןסתינ[ חוכןשבי><}ך גהײסן ג{ ײך װימוצ1י * ןכיגן * ן
>< גריס[ הובן סרעה גתײסן צובר וײן רעכטר נצוז׳־ין וומי צוכיסגוגעק *
כב
רעה נזךצונט{ ^ חד צומעק צוין צוײנר הי{ די היט עדז 1ק שונ ז״ן סמטר
צוזנ זײן גנגי >< ספחהקש>< ן *וצזינן שומזײהזדינ[ דידצוסו} דגוומלן
מזנדידצו צוין ניטוצוכן קשרן די דטהובן שןי אןזן שוועק ןןיסן י דישק >< ן5ןצוינ)
בײשסיר הונדריט><צון * דצו נצויג חרוײן סצוטרצוונ>< וטרצחנ פירט וי * ו דע<ן >< ןך
5ון><
וצובצוונבעטטשיןןיבר הןםחך מײןסמטרצווצ * וטד בײצודירכיוצויחיחזיצ*
מו
גןטיזיטאיר ^ כין& ערט * דען* ײןסמטדצ<011וטרצזונ* ײניברידדדיסער  5טט|
ויךםרסיוון דח<ן ? ויפןןיצזוועק צמנ' קצז* | * 1חד צמנוײניברידר די ב 1יבן בײיו
*מיק
•
טןגוײ)  5מטר*ןןנו>< ןער ב{יכן בײסדענן><{ך סקאושב וו ?גנ  ?#סןיודוד היזגו
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מינן מןד צמנ מי׳ןגיעג ״ דע קצ/שןצ/יץ נ *5צן5ן דוד היע גד זזנבימ דער
ךוער ניטוײחוןטמי< ןדיןןא? ד מ/נגיעג
נײערטעסוןטגין מיןדעןןןןדדר דוחײם(*
חרתודצוגינגדןדדצוהין♦ מןכםצוז! וזצוי׳ גממר דו דוד מידר *ויגן ןנד ווצוי דטזטע
סצוו? גי ג 3נגה צאנטר צוײן־ןיסן צוונ צן/י ןײן יןעגיסן טטונדן הײצו צן׳גןדשטסרוךםמןן 1ן
זײני ױעציסן נון טיו קײנר צוונטרטײך דער>< יר זצוגטמצוודער דודצןיז ״ צובר מיר הוט
רע  5ט ח מ׳ר>ציר ניקש זציגט דער מײ/דז>צײן מײגנרמן יונמן מידרצציך צויזצמנ הןטס
>ציט דע<( דוד יווצןט ןנדענקט צןיר מגר מען דודמערט>< 1ך ווערדן מערטערצוײךמןי
גו טר׳גן>צ 5ין צוזנ מערט ער צן מײך צוןי פעןיר צוונ ווײן גערסן געכן ♦ דמ ענטמרפ
דןצוג מרן>יצ דער צןך דער בײמטטונד מונ ספרוך צויך הוב גועהן דז דוד דזי&י וזן דס
ער קצועצויןדי טטמט נוב גן דעןכהןמת׳אןךמזנ דר ועןבג מח׳מןךדר גמבמיגן גן עט |'

ו/ידר דוד

>ציטמו 5מך דזפטערט סון ^ יןמחםןפתי מצנ דער כהן פחגט צזך צוויןזײנט מיןן

גיו

גןט

דמ סיקט טמון קען ונ  5מוצ ןיע רוסן דען מתי>< ןך>ציט מןי כהניגן סון נוב דו קמ>י'ן<יצןשן
^ך טצןןן ♦דמטסרןךמפ )ןצן דעןמתי>צ |ך וומרוסן חןסנןו מײן קסר ג>צ  5ט>< יט דןד מידן׳
>ציך דען דו הוסטמינן*ו עטן געבן מונ מך ד? גןיוה הסןטת• טןוערט צתצ דו הוסטמיסן
מך בײמ ^ ט גסרוגט ידו ענעןורט מתי *? ך צןסומו? מי ךהוב גדו  5ט ממז מיז מײנר מונסר
דײןקנצטן מ? זממר הסטגמודוד ♦מונערמיזמך דרגןדײןמײדנן צזונערצויומי>צר
גנגן נוך דײן ז 5ן מונ לע • מיז גיערט גמעזן מין דײן ה ^ןן  5ער הוט ׳ומ>צין >ציך
?וץ סחגן מוין זײנט וו*?ן גי גןט דרןסן קון מיך ניקס דר גן דען מיךהוב גיקסדר
סין גמיטט ח ער דײן סזנמ מיז * דמ טסריד סמו? גן מתי>צ | ך ח מחייצןך >צוסט
סטרבן >ציט מ/י דײן סרײנטססט מונ רד קינג ספחך5ן דיני > צסח? יק ג׳ט מן5
טיטט דעןמחיצצןך >ציט מ1י ? ײן סרײנטספט דמ ממןטן עז זײן )צסרו^יסן ניטטון 5ן
טיקן מ׳די הענט מן די ] [זטס כהנינן * מונזרי ח5
>צינן ?מגן ח דיןי צצמרתיק ןײן
גמעץ מבנר ןמ  5ע> צסמ מזנ ?י הזבןעו דרןגן ינ #ן מעןןטון דעןמען מײן >צ 1ך הײטט
צדן ער זו? דז טון מונ זע סיו מײן נ ^ ירה ןן דר^ ערס ניט טון ♦ צובר עומי? ^וגבו
גוחצזגהמחמי ברענגדו מןנןדי כהניסן ״ דצוג׳נג חצוג הצודו>צי מי 5דר ם?גו יד
כהני<  /מירי סינ^ ומ  5מ *5יג כהניסן די מ] סון ןמ גהובן הןבן די ע  3ןדה סר ^ יט
5ן טק מו 5טמו? דר ם 1יג די סטמט ונ  3מ/ס ממט דרינן ממר פון >צנין מונ ווײבר
קינדר מ/נ זײגדיגי קינדר פק מוקטן מונ סמ^ ♦ ןך םרייבן שונזרי חצמימ ח מײן
טטי ^ סזן דוי>^ | גינג #ן/צ ספחך יײצוניט5ו ביזײב מ>צ | ק הוט דיי ] 5עבפו 1ןדן
.־׳־
' ־
י
ײ״ ' '
ון? טט

90ר

* נוײ

ו; |לוט
צןןגן ברענגן ענן יונג מו5צו{ טמצ  5דן וווטט ריז ^ נ/ת מיברזי גיהמט 5ן/נ ממרןגן
חוטעוניט מיגונדרח * נזת גיהצוטצןיבר די כהניישנ דרן ^ פון דעט ״עגין קצו< ןטצא|
>< יטוײניקינדר ומ< ןמין ד< ציןחצוחצוונ צוןדעד רוצוג המדוצוי * זסט ; יןסער ןויסן
ערדערסטניטצמנטי־די 1ײטקו> ןןןײןער ^ טמכ״ניה( צןןנןגיברןצטהצוט * נוןעט
ג/יב נ׳ױגט צויבד סון די כחניגן סון די טטצוט נוב דען נײטרט סחי ^ ך דער הוט צוײן וון
דער היט צוביתר דר* עןביגווצןר צ*נפ 1?1יסין גן רעק דוד גן • צוונ רע וצוגט * ו חד 8ימ
טצןן[ תעםצווק גברוצטוצ ?י די כהניסן ♦
דצןנוסרון דוד גו ♦ויסגציױווצווטטעם ווצוז/
דער ןוײן דט דורטן המר צוײנר דער דצו מיש דוצוג הצודןצצי דער סערטווצו•?וצ 1ס טטו?
?צוגן * יך בין טוןייג ןמ וצ1י נט #ות סו | די כחכיהן י ב? ײב נון בײמ * יר ווע 1רכ דר >< יד
ט?ן ןוערט רערזצו{ דיר צוךטון * דצוסרײבןצוונורי חכ*י<; ווימוומ<
זדזחדניקפדער
גיקענט
דטךווײ{ עט רורךטין גיטעקן צןין וו חוטןןטמישן טךביגצוןטמן וײניקינדט
יךנדר דעןמײן סרןימ קצוין די רצו היט עת{ יזז די טיטטוצ{ דצוו קיניגט קינדרצוונ ב{ יב
נײערטמ״ן קינדטיבר** וויטחימ דטפןן די טטצוטנוב צוײנר צויברבן׳ב דערהיט
וצ < 2תרדרו  (:זוןזיךצויט{י  5ר * ענספיר > עד.ן
דטניטדורךמיצךעפיט ביזגטיצטווימ
וומו{ רט ער ניקס דער גן קמן *
מך טרײבן מוטרי ה  3מי< ן דט ווע{ כיר מײנג< גגיט
ניקטצויטגיבט * ועטיןמן ^ דעגןװעגדמקןצצט
דעדדןרךניקט
גוטטדכןוויצודוד
 5וןיהוכדלןגיכגדצוגמב ^ ליויהן ניקס>< יט דמ גיצג דוד דער נמך
מיברמײןחוגגיר
קרןיטרמטצוײני * טרמקשעטין *ן :ררןנןציועט דוד
עטיןח״ןיגביוט פוןצ;חיצ<{ ךמוצ
דריברקמק מו<< ד׳
טטמטנובחעטמיגןיהזנאן
עפיןמיטגעבן ןן ן; טר דמזניטגיםעהן
*
מוגדמ מביתרקמגן צוחד ימ ברמכט ער מ״ן מסוד צייטדער דמרןקמנטצין
 5ן5ט
פימגן1
כ*
וומיגיזמגס * וחדוו׳מדי
פןטתייןטטריטן מיטדען יהזדיסן סון דימ
טטמטקעיןהמונדי פןטתיסנביגן{ ת די טײמרין *
דמפרמגטדוד
מןגןט מוצטשרמך ןזן מיךגין צ*< 5זן? די פ{ טתי  £ס{ צוגן מזנדו ווערטט דימ טטמט
קעיןההגןעץמבידרימיחודיגן דימבײמ
דודווצורןדימטטרמכין״
ןיךמירסעדצטן
יירמינן ןני׳יהודצן ווימזצןןין מירדען * יטדי סןטתינ; צזןהיבן רמןיש דודווידרמן
§ 1ט כרמגן שין ײנ? גן רס וייני ממנין ימ1ן גיהער* ט זײן * דמ זמגטימ<( § ט ווידר ** 1

מירווי{ דירדי ס1טתי<ן מין דײן הנטגעבן *
?עי{ ה מןצהי1ט *{ח^ז מיטרעןסן
&חיגןמןנ דח
י

מזיגוגדוד מ׳ט זײני מנין קען
טעט מײןגחטיט{מכטמןד׳צו
*״
ס |סךזיע

► ** *

ספי־ שסזאל' +**+

סן& תיין מ*צ נורי ב מיריהב > גות צואעק צזוו בעיס< נ 1דןד דיצן יהודיצן דיממין די סנמזנן
קעי [ ה זוצזזכיטן ״ כ 1ןעןןזצןר  5ןסמו 1גי 51
וגטווימדוחדהמ [נ1(1
צויןחטנןמנוקעיןה♦
דצן סס רצוךטצאן כון ןײצוגןטגי{ ובט תוין דןד הצוט מיןצזיין  #קימגן&ןין דןערביטןמטן
צויו• דןןויןצויךרס>,קוס[ ב{ עגירן דצן קמןצןיךדען
דודבןדביקוײן ♦ דרו ^ ןיטערכ]
יסרלץן ןצ צוככדדןק *ן ג? דעד ײןחיגה וויצו כון דוד דט הערט דט<* מי? צזװ גצור ביון ציונו
הןעצו טצון צן דוד דצו ןיט רןד צןן
סדציגן צוובםצון | ןוערט קוײן קען קעי? ה די םטצאו
גן פד דדבין סון חד זזעגן מזנ ימב די םטצזטעק *{ ה וועדדן>< יך צויגר ענטכרןצזין דט
םצוו 1ה  :ט דצן םסדציך גןטיוצןםצוו} זוערט קוצין קען קעי{ ה צווג יד צגצונין סון רער טטצזט
קעי | תווערדןדידצויבר* ןיןודין צן׳ן דצןםםצויןהנט״
דטגוגדודצוןיודי םטצוטקעיןה
*יט דיני ועקמ הוכדרט יהודיי^ די בייטצוי?[זוצאין * דצו ווצןד עם3וםצזי? גוצוגטזזיצו
דוד צןךם דעד םטצוט קעי | ה> ועד דצז* וגםצוז? ווידר הײקןצוו 3דןד יה ? ט דך צוין דעד
וויםטיײצו וי{צן׳ג< ווןי•* דצו  5וג יזכתן דעם םצוזן ה * ןךוןןצוונ ק ^ 5ן דזד צוונ וציגט
צזיה;וזיצז ^ טגיווים וועדטדוד5ןג<><? ך ציצין צויבדיםדצוןצ* .ונ דץ פצוטי סצמ{ ווטרטצוין
ציט בקןץדרוצןו^נצ ?ן>< ירצוןיךצנו ^ צויץגײצזט
םןוגןצצציןיגיטצזננדרדם דודווזעצוײן
><?ך דיןצוז 3יזניון זז? ט דין 5ן דור צן ח״ינגן נעםטין יוע? דד נטך גגי יוכרן ווידר הייקן צוונ
 1ודב [יבצוי ^וו ? ר ״ דצוקצ|1צ} יהורי ?צ<* וםדיצו םטטט !י ^
צמסצזגיטןווידרםצןון׳דײן
םונצו דוד דער יה^ טויך ב ^ןצ .-ו :ז צויין1גצן? ד דחגן*1צו  3ןצמ  :ם זו קצונםטו צוין ביקויגן *
 1מ םסרזךםצא? 5וצזי  :ן גיבענםטזײטצזיר * ז גיטדם צו׳ד צו״ך מיבדמיד דעד בצןר * יט
העט* כ " ט  1ט גיט ווידד הין צווג זכט גיןןיםאאו ערויך סד בעיגט דטן י׳ן וציגט>< יר
ערטעטצןןםצציטעדצגןינצוףן׳ידם ^ צזיןכיטב׳קו ^ ןקמן ♦
דטגינגןדי >< טני|  6זןוין
ווירדהײקןצזבדחד דעדהוטויך םןן ןדררצוןים טירנןו> ןדגיגכט צמנק <>; %יטוײני
<4מנין צזץ די>< דבד>< עץ וויצז דםםצח{ הערי טדצזיצזגטצויםן םצוו 1נון צזין די* ׳דבר>< עון
וויצזכון םצזוןהין  3וג 3ן !< ציןדען דזדדצון<צ .רכ !  3זדודג׳ ! ציגטדטגינג םצזןן>< יט ! ײני
>< ציצץ ,׳יןין מיײר ו״ט 3ו< ןבערג צוונ דוד>< יט !ײני><
דצ |ײוי][ דער צזנדרן ! ײטן  3ון בערג
וויצונזן דודצזײןיט דםעד וזיו{ ט דק ם׳זז{ צזכטןןיצץ דצזצמש[ רעגןסםמו? צוו! 3ײכי
יהודיקדען דודײיט וײני יהודי ?
דםםמוןו׳  5צוכגןו>זצ 1טצזניד עזקיוגןצויץ ם? יחגו
םימ{ דער םסדוך 5ן םצןןןצזײ} צזונ קו< ן בהעכד דען ד♦ ? 0עהיגן וײנן מין דצון |  :ד יימדמ
גסצו{י} רו3גו םצו? 1סון חדצזמעקצמנ 5וג דטן טזםתינג צוצטקיגן צוונ דןד 5וגצזנוו ( צגיןדי
< 4דבר עץ גדי * רצזםדײב} צוונודי ה%5צ<< גדצוםצמ? דט} דוי גנ?
עוקדינגןטהוטחע•

* 1ךא

*
י■

*וו* ס#יסס *ל

*י•*

ניטמיגן״דגוועץ* 1מצכ1
?ןדמןדמוציגגודודדנגןסשוקמיןתחןיק צוציןצ ^ רתי פחסןי ןכ
מרהן כה= דמו תיו ע־יגוע דצו
מין צו״ןע גן{ ףסן סר סצןו! דמו'• יגטצויךוצ 1י * ענ&ן וצ׳גן
!יןנןוצ  £ין** #וצין הנ  £ימ דררמ
 .ג* ציגע הצועצויך ח? ט ״ןחײן דר הצועמן מקר ןנוציגע
דען מיגןנד מערע י< יך עצוו 1צמנן כרענגן דצן עפרצןן
צן מיגן פ*וצו. 1־זנכיצו תןע מײת
גמגע דעןצויך מין דיר דצוך
העןפץ דלו עיקט גוטמײן * ןמך צוין גיעכוצןןט/ויצומײן עןיח
דרומגעוו׳צודיצו
סןעתישןמערןשץדלוו ןנדיתזרצו גפצןן׳ן צמנעצווןווצןןםע ניטצתם
רע /וצ 1עדצובןײבן דןד
גוסשנגין צןןדר צמבער וצוןט די סןםמיפ נמך יצוגן דצו מענדיע
סצמן ויך צווסנ צמנ * וג דען פן& תי
? נצוך דען ער גדצוכטצויך ןוי 1דןד נמך ווצמ - /קו׳ן מונ
דוד מ׳ט/ײני מצונן  £י1ןצווי ^
צןיר סניס( צווג * וגטן ג/ובט וײצו גןערער צזוס צין דיןן צ/ןרע
חצוטצוײן
גרונונטגיסמ! :
כד ניזי >< ן/אגטווידר  5ןטצמן וויצודודווערצןץ
דר״דברעיןגדי דצונצוגןט׳וון
דרײצוטןיאטיהודישנ צמנוו  5יטמץצ11י^ די בערגסצוודךדי םטײןבעק
חיןטן* נון מונטי יעגן
יצויצוײן גױשי הין לירינןחןט  /יךדןד סר כויגן ױיט ;ײני *צונץ
* נוןטצוון*וצו 1ט>< טתין /ײן צוונ
גינגמין די ד .נןכיג הי1צו1י* נט צונײן ר  /ער ןוצו/ט דרינן
מטחץ וײןדצוטסרצוצן די יחודי
< ן 5ן דןד הײנטצןיודער טציג דט דיר גיט דײן עײנטצוץ
דײןחנטגעקתעט דען מיגונד קעק>עיר צוין צ״סנ ברענגן דמ אצןןט
דודניטײיערט
דןדטטונד מוי^ צזןנ טניד טצןיןצוכצוײןעקפון  /ײןחקד& גינג
טצווןמידרהנןיטדצו
טפרצוך דודצן /ײני מצונן חט וט1
וק ד /מיך אג | ט מײן ה  :טק 7יגן צון דענ; טצין דען רע צוײי
יוצוצוײןוג ? בטר פון ) יוט ♦ דצו
טרײבן צווסרי חכיציק דם דןד העט צצעגןמצוו  /דען טצזין
*וץ ברצנגן דען ווען ײן
צוײ?:
נצוך /ײן חױת סטיט
יצצוג  /יך צוײנר
ווצן /ןןערן צןןנ צימגדען
ועןביגן צוןקג ברענגן מי דער *
עןביגצויןצוונן כרענגט נײמרט וגײ /דור ?/ןך דמט גחפ
חטידות צװנ צניעזת סון טצוון
דען מיצו ווצוון ער ווצור צוין צוײנר הין צווכ ער צצײנט עז חער
רךן יצענט דריכן רצוך רצו רע
הצוט זײן גןיך דרינן גיטק דצו הצוט ער זיך גצור וער צן
גדעקטד  /קצוינןכיק& זצוךדרומ הצוט חד רח ^ כות מיכרצוי ? ♦
מך המט חד מסי (ו
חרטה ח ערטינןצזײן טטיקסון
חק צוב גיטכיטן היזט ד  -ן סצו? ן וומר גמר םחשנ צחנ גינג
סטמײן
טריטן צןןגיגיתצוןנ צויגוכדױצו  5ט דוד דפ ערמןגיגידז גץ
צחטטדטןצו״ןעקפץ
רמקױיטדיגי$
יתטײדערצןינןצוש״
צןךוםרײכןמזנוריחכיןייןד//יך
חדרריברפר
פרזיניהצוט חער צויןזײן
צוןטן טצוגןקצונטויךניט רר חערמין ווען צצןמין טון גודעקט
מזטק{ ײרר דק ווע 51ר דר דצו
ניט,ו  5ט די קדידר פון וײ  < :חבר ד<* קויצט רע דר3ו דו

ן
< סמס>
ספי שםזאד
|
דימקןײרי צרן :ינ 1וומי־ ? ד .ןםין ♦
מן ו* ימסומו? צמין דער הין גנגן ןומר דמגינג דןד מך
*
מןת
די
הי
1
צוונ רןדדופיט דען סצו?ן
צןןלםסרוךמיץהערקיניג דמ* מן* יךםמו? מוהןדמ
סין דודצוןי^ דין סני<<זצ*ןי יד ערד
טונ בוקיט ןיךצוונ םפרצוךגןשצוו 1אצןרוע פצן ^ סטו
צןדיצוןײטדי
ןטזןהרערידןצוונהערטטצו
צודיצוןײטדיטדצוזצוגן
דודטטיטדענן
*
קינגנצון״
דעןדךהײנטביםטוצזיןדיהי? גיװעוןדט וצוגיסן צוײני יהןדיצןצו צוירצויך
י ?וצ 1ט דיךטוהן ברענגךצןכ׳ר צויך דר
בצוריציט>ציך דײנר דר ווײן דם דוצוצזײןגיוצוןבםר
][
זטםביםטנוףױמײןפמטרדמ* עקסקדײנ< ;
רמקמיןמײנדהנטדרסקקמנםטודר
 1קענן טד צוי ך דיר ני קט יין ביגער
*ו טצון מולימ ך הצוב יוצו צוך ניקט װידרדיךגטצוןצװנ
׳ דוצויטגטט>< יר נצוך *
יךצווקנ צו ברענגן ויךנון ) [וט רד
מערטרי  5טר ןײןצןוימן>< יר צזוג
דירצוונ װערט/יןרע  5ינןצון דיר
פון>< ײנטװעגן יי צוביר * ןײ הנט ?וצ | ניט* ײןמן דיר
״ ןצ ^ו װיזצ >< ן * צזגט צוײן צוןט טסרי ך
װצויט 5ןו ןחי ןײט קומט ןחקײט צוביר מײני הענט
ניט ןמ
נון ןןעק גיצםטו נמך דומ קיניג פון יםרצין נשך מיר דער
] עביןוצ 1ס טײן טוטר הונט צוול װיצו
צויץ | 5וצו נק ג? ט דער צ? ן>< עכטיג*צןן ריצטר גןוי& ן
/מונם דין דער װערט * יך צוןיך
בםעסעין סון דײנר הנט ♦ װימ נק דןד* עןצים צװים
? גירעט המט דמ םפרמן* םצוון מיי
דצוז ניט מיץ וק דןד מול סיצמן הוב צזדן ,וײןטטיגן צמנ
צמײנ׳ ט צוול רע םסרצוך צן דוד
מיך דער קען נק ד* דומ גרעצטר ביםט דען מיך דען דו
; הצזסט>< יר גוטם ביװיק מול
מ׳ךהצוב דיר מן* ביובװיק דען הײגט המבצויצט גיועהן דען
װימוצ< ןט מײגר *ןײ< £ײנטמן*ו
ןמםיןממעקגיןגןײךװימחמ
גטמןהצוםטנקגיטדער
; * מ} דירם בגמ^ין  £ון,וועגן
דמםגוטם דם דומ ןמ מיר גטמן הצןםט י נון מיךדך װצװן דם
■ דוצו מיץ קיניג מעררן װערםט דען
םמו} װמוםט עםרדמן דען װימ םמון הי׳ | ך דמ* קןײד
סק סיממן
מנבימ5ן ריט מד
םסרמךםמומ! מ*ו װערט גןט מןיך דײן קיניגרײך סון דיר
5.ן רײטין מונ װערט ע* גו מײנהן
מנדק געבן דעדמד *ו דיר מויך דײן קןײרר * ערט | ן
> רײטין
דיונןװיצונקםמזןהי< ןך * צוךדםמ׳ין דוד* יץרמקגו
ריטןהמטדמװמוםטםמןן
דם רודצ< ײןי< ןךאערט דץי
דרוין םסימךםצוו{ גן דוד מ׳ך*יך װמו | דםדוממײןמ? ן
װערםט* ןײ דרװן םווער מיר בײמ
ךוט יהברך דם חמ יד ך ניט װי} םט נוק< |*ןײ ק ״ײני
קינדר נמךמיר •
דמםממור
דוד ןל םמו*1וול םצטן המזך לוגמחײנןמול דוד מ#ל* ײני
ײמנן דימגינגןצויק װמןדצוץ דמם־גיעג י■ י׳ מד * מגן
מונוריחצמינן םד
חדהיטדען
טמו 1סמטר חמר סזן { ערנן מיר ד*
מײנר* ײןםװער מ* וװמון צגצבד* מ?* ײןמן** ײןסצוט*!
דען םצװןװצור ךצו
* תדם םןוערגיװעק דח ? י־יװערמין  5צןטר , ; :

(יצו1ן צויכן*
ןײ*

דצזװין

י► * *

ספר מסמל

גד• *וונ
טמומןהכבימשטורבמונכזישרמןסרז ^ טןזיו 5מנקן  #טן מיברמין
מונזקבגרבמין צויןוײןחןיוגור״ח* מונ דודגוג מין די ןויםטנײצו
סמרן * נוןעוןןמרצז״ןיהודי דער היטנב/דערווצוונטנזיןדיםסמט ^ינגון מונערמט
וײן הנדיןצויןכעמכרא? די/ריהןדי
ןוטרזעררײךמונערהוטדרײמטרזכטשמ^ מונ
סוי/יטג׳גן נון ריור נ* ן דר טמר גמריב ? צאנ גמר מוןגטרײמ כײערט ער הוט צוײן ווײכ
דימצןר ;מי־ היסטמול ; ר סיומ נון דיןרבנ  1דריה | ט מײןצצו! זײןש?ו{ טערוע נוןדוד
וזערטווימנבן/ײןס ^
סצרטדמטיקטדודגעהןיהודיםןסון/ײנימנן מונ ספרון לן
מיק גי 5ט*ו דעעןבכ  /מול גיי שטי<יר דעןכבןגמרפרײנטןך סוןמײנט ןועג/מ/נ* מגט
ימ / .רײןיד .ע  5טחד הוטגהערט ווימדוצך 1וכדמײןסצוןטערוכגה/סט נוןווײן
דײ :י ט*ו{ ג? גן וײן מיס /מ 1ד כײממוי .טדמהןבן מיר מיק קײן סמין גומן מונ הוט מ׳נןכיח
מײןסצי{ גסעןט דען סימג דײן הרטן די ןןערן דירלי ו״גן דרוסן בעטן מיר ד׳ו גיב* ו
מןכ& מוננןדײבסןקגבט
דזדעסיטגןעסיןזומיפדוא׳ןטט * דמומגןמומר׳ מכ>< יגןע/
מיו גמעון מגןער ב רמט וןטנה דוססחך דןד מיר כגערןיןסן סוובגןזו ? בון דייכן גיב מונ/
עסיט גן עסין * נון ד׳ יהוחסן 6ון דוד קממן ןג נבן מונ/מגטן מיסןמןסממט חד
גמגט הוגן מבר דערבג  /ומגט ול מינן ווער מין דער חד מונ מער איו דערזון
יטי ע; זײן י/יגונטדעך קגכ  5ט מזן סין די דמ מןרד ;ײן *ון מירסן הערן ו* ןט
מיך נןן ; עבן * ןײ עטין מונ מײן טרינקן ח מיך $ן מײנסן שמ{ סעדר *ו ; רעכט
סוב מונ  /ןןט ען געבן לו סרעמדז ןײט יד מיך ניט קטן ממו זי הער ז״ןדמגינגן
די יהןריסן ווידר צאועק סון דע ? כבן מונ ןצ׳גטן לו דוד מזס וזממ ?5:גזמגט הוט
מי מסחך דוד1ן דסן יהודיסן יד בײט מיסן ממרן טומ חיטןיצר ז״ן נמוערט ןמ
מונ נימ >< יט מיר מכױ^
חמן נבן ״ דמ ןמגן מוכזרי חכזימן רז דוד חוט /וזן
מײן דין גין >< יט יד שנהררין* ויבר דעסן,כבן דעןמידר>< ןתוטוומוןג #מוטטדז דוד
מ״ן מ[ך זג ? בט מין ממרדן דחסךמנט  #עןןחד מןסן ברענגן דעןנבן מונ מ/י זײן
גוינד די דער >< יט חזבן ײשכיסנ גוןעזן דן מן דעק חד זיןזו[יסן מנטסוטן הוט
מד גזגן ״יט דח פיר הוכדרט יהודיס; מונ *ווײמ הונדרטסון זײנק סח[ק
דיצמ/זנן דצןהײ< ן בײמ דעס; גיגײקס * ו היטן *
נון וויחד׳מ טןוחינן
מצורן ממעק גכגן םון דעסן נ ?3ימ זמגט חײן * סרמ סון נב? גן דערמביגי? ד?
כ* 12״• .:־ מ<פ סשרןך  £מיד זיך דח דער טח ס?וחיסן גסיקט מןיז רי >< דבר יג
ןמ ;
רז < הערן צדן ** גייןש י מבר רע
מוט יו
גוועץ ״ שונ * זײן מונט גמו

׳ײמ*

ס^ר מכמאי

*•**>

?יג! ךגחעןן צ*נו זי הזדן צוונמ ק*ין { ״ר גטזן ♦ מןנ חוגןסןכנו ני&־ < ךן
גימנג? ט ' ני״ערש וי יק בײמ מוגםגיניעגדן טייג מונ נכט ג/״ך ןויממײןאוימר
* נון דרונןזיך ע& מיו גזויס מ*ין מון ג? יק סד זזנדן ©ק דוד * דמ מ״ןט די
מ^ יגין מונזי נממ גןו״ימדןונדרט בחנו ומ ^ גמײמ פןמ& ןא״ן מונסינ ( ־גקוצטן
טמן ,מול  £ינן צומשאען מז 3הונדרט ס  6ונערצןוייקש חלגאײצו הןכדרע םפונפ
פ״גן מןנוי ןיגטען מןיןדי מיוןן ״ מןגןי טערוך 4ומיךימסרמיהן גימפוצרמי״ו
מיךוויןדרנןךקוץ♦ מונדיצי  -יג׳ןןמגטמיר&ן * צ׳ןניקםחערםון ״
מברדודעעט
עפגמי ווימסון דעק נ ?3י מונ חד גדו 5ט?ו /ימ ך נןןומ<ן? ןנ& ס גחיגו חובן ממם דער
 5ב | צוין דימ * דבר המט דמ רע מירזצ>ן נון ב׳זטון מןי | מ? דפ גועפ דפ מיך מינןגטמן
חמב * נוןגושפוממור דיומונ דיוצמבמיך מיןמײנ<; ןמקמיבר בןײבןפוןמןזײנ ^ הןיז
גזינדמינמו * מרגןקו * ט♦ וויממבר דיממביגי ( קמ< ן בײמ דוד דמ םט׳גזימ מב סק
מיוין מוצ פיןדוןד גן סוש מינ וימ פפרמך מיךביט דיךאײן הר דוממײנמשמיך העט
ווידידידגזינד׳גממבר הנגררײןצ< ײרמירי ריד*ו ו ענ < /ניט * ןהר $ןממםדירגטמן
וןזמטדערנבןדעןנמ
ןטײטפמן׳זממיזערמןיך * דעןנבן מיזטײטפ מײן
ם?ק * מבדמיך המב דײן טזוחינן > -ט גןעהן נון עט ומן גין גומ  /דײן טונמי ? גןײך וז־מ
עס מלינק ״מן גין ווערט ״ דען מי ך אײט ער םטערבט קײן רעהטן טוט ״ נין המב דמך
רחצונוהמיברמידי
דעןזיךדמהצובמיך״יטג׳ברצזכסגלוןשרדיר * מונפרדײני
יהודינןדיממיטדירניהן ♦ נוןמיךביטדיך פל גיטניט מוןסוןדגב/וט םון מײניג
חןימ דען מיךאײטוומוןדט חמןוערטטמײן*1ך ןוערדן דעןדומפירפטמ/יצצןחצצןמ
אזן ימרמן וןען חמכון ווערמטמןךזײן זמווערמטומךךמן מיך גדענקן׳ דמ דומ נינ4
מון טוןדגבןוט סיגמשן הממט * מונזריחכ* יגןםרײבןזיממ* ז מײן נ 3ימה גוועק
מול טסרמךמיך אײםדם מײן *צ׳ן מסערבן וועיט ןןיןמטו מיךדערנמך
וגײב
נעמן דמאיןמיך עפטמן♦ מןיךטפרמך זימ מיך ןוײטוומו! דס רזמ מײן מ/ך וןערט& ן
ןוערדן ״ מונ ווען דיר םון ממון נמך ימגטמונ זזנמט * ין טונמי ^♦ זמווײס מין דוך דפ
חמ מײן גריק ב׳טט מןג דם דײן נםמה ווערטוק -׳ן מונטר דעןכשמ ך .כ 2וד דם דוטזדי
ןעבנדגמערםט אמררןגן תחײת הויחיין♦
מבידימנםמה 5ק דײני םונמיהן ♦ דימ
ווערדןממעקגממרפןמערדן♦ מןזוויממןמײןט? ײדרםןײדרט♦ דע/די נםמזה 5ן*
רםעי<  /סצןנן קײןמנןחה טמגצמג נ 3ע דמםמעבןזיממי< /עון ?זמ< * /
מד
םסרמן
חד גןמגיגי? גןובטזמ? זײן דער § ט©וןןיםרמ[ דערדין מוטמײעגן * ר גםוקטמול
"־־־* ״* — — •־ — ־
י -
— ־םט
' ׳
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ג  2ע  :םט */יםנ1ז ח דו ג״צנ 1זממט ײמיויניטמן כןיע פיגיטן דק ןיו וומר מ 1ם דצו גןט
?עבט דער מיך כהיט הצוט דו מיך דיר קײ | ביזגעמן הו  :ווערםטו מנר ניט 3ן * יר קוק
ומ מער ניטשײנר טון דײנק הןיז שיבר גבןיבן דער*ויין שיר*זצ ביוי ? ײט דיט שונ טוט
קײן גרקהנ׳ט
שוצשירבגשןטביזצץטטצוטדזגוטמדז * 1גו* י״דגטמן השט * שוונשמ
דור סון מיר רזעםן וושז זי גבדצן  5ט הוטשוצ טפרשך גן שיר גיש נון ווידר הײק מיך בין
דירט * ןח ♦ /מ*ו ג יגמביגין ווידרהײנן שבר ינ? ןומןםטניקט דצוער םון וושושביגין
גאעזן וזצזר װונ ער חוט טײן גרו&י טעןדה מין זײן הויו * ו גייצט גןײך אען מײן * /ך ? יןט
טעודה מכין מונ נ ?2אשר גמר טיכמ״ שונ זײן ווייב זצזגט צוין ניקט פון דןד כיו גןק זזורגן
וזיצן ער נון מידר ? יצטרן ווצןר דצז זצזגט זי5ו מיק וויצז זי דע<ן דוד עטן גםיקט העט צובר
זד הר? סון נ ? 5טטורב צזין זײן 1ײב מול ווצזר איצז צזײןטטײן ״זלוזער*י־נער וזמר ער זיך *
שזנ צזיבר נעהן ט״ג מכט גןט דז רע טטורב♦שז טרײבןצזונזרי ה *5י< ן וזצזרועניט זן ב? ד
דצזמיזדר תידו ) ^ ט וורטיט * יטצזינן צזוכער> זע  5ט תםו  5ה טזן דעןעזממר דזזעןבג
צצוןעסרתיוציתםובה♦ צוךצויזרז * צוןט * וצזןהנ 5יצו גטטןרכןגוועץצוונצוידרצצצן צזיז
ערףצזרגגוועזן דלושןסטזרב כב{ נזך ניטמןין דז ץ  :יטטרףצורגזן{ זײן ווטן צזײןרטע
טטרבטנײערטמידרק שיז? וטטג ♦מיצןדור נון הערטדז נ* 1טוט וושרדצןםסרוךער
גיטזײצו ג? ובט דר זי ך חזט בוקג^ גוועזן צזן נבן סון וועג ן>< ײנר טנד שונ רע הוט דען נ  5ן
בגו 1טצזן דזמיבןסדזער גטזן הוטצמנהוטשיךצצגין גוועץדז צו׳ךניטב? וט פר גוטןהוב
מונדןדטיקטםןוחמןמן די צוביגי 1חובזי צזין ווע? ט*וסנצצמן הוכן
דמזמגטזײוממיך ^ י1
מײדזײן רזצויךנײערטדי פיט וזעטפזן זײני קנ  5ט מולזי נמ ^ פיכ ^ אײרןך* ׳יט זיךיצ .ונ
*ע 5ט זיךצזוי^ לוײןויןן צןןל ריטט גן דןד צזונ ער נצזג* .י גוסן ווײב* מזב סצזו 1נצ־קדןטוכסר
*י  ?5די דןד
זוײב גנן^ ן הוט צאנ גצזבזי5ן צזײנסן יהןדי דר היט ס 1יט כן  /יפןןערײבן
מויןריח >5ציסן חזדפ/טי  /יגטצז?י
צצוןצוײןבןוטט/וערטמיןדזבעפגעיעןצזיןשונמיכ/
מונ וימ/ט ניטפײמ מיר  /יגן דען זימ ןזמר נמך מ& ת מים זי אמר נמך דוד הצי/ך ווײב♦ נון
דיןר פ/טי חוטזיק י 3ר כזפה גאעץ מין מ/פיוט^ הגדיק דמ מ׳ן סוטיפרע וזײבמן אוטט
רע זו  /בײמ מיד  /יגןדען יו ^ תצדיק  /גט נ׳ט בײממיר מינןבעט  ,מבר דיןר ס? טי ? מג
בײמ מירימ< ז בעט מונ וומר דוך זײן ילרהרע כופה מונ םעטקײן פבירה צ( יט מיר ־י מוצ
סמו  /ה צ/ך נמק דימ מיכ  /םזן דזרהמ/ך מןגטמונ גמב זימג* טײן מנדרן דען ער>< ײנט
זיט מער ניט זײן רע  5ט ווײב ןוײ  /יז מרוד ניט רע  5ט העט< 4קדט גוזעןן דעןערגמב מיר

יומניטמײן ציגגד/קדערצזיט מקדטגןןק* :ײערט0ײ/ערהוטהונדרטגןיממן?
*
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• ^ 4 ) 1ספד שטאד ״ ** •>
גיברמצע תזט
דיו ^ גמב*\*יצומין נןהן א״יב דרןנן>< ײ :נ<1זצוו? ד מעי ח חך
נינו
״חשרעטןיגי ח ^ יקטרײק דוד זזי<{ ך 1זוטמיר ונטגעגעבן
חרךצו״ןסןיחי עבר
* ,ןי דרבצו?ידו  3וחירקו׳^ן
צזיוקהןעערדעןגט * בנ& גןזעץ דיצוד* ועכיןנכ ?כויצווצ*<י13
ג * ײנמ חי גט מעי גן<1
מבר דען מ>< ת נוךצ*י* ע* קײןגטג/וע* ן דממיוג 1ײךמןןן/ער יו
הצוונש בײ פ1שי ג #ןעןן דחנן הזט ןי דןד#וצ/ןן * עג ן  /ויךר נע* | 1
5ו
דא ק*ו*ן יהןדי ?
צ/רו די ששמע*י ^ מונםסרןק  /וידר סצ*ו 1ה״ןך ויך דןד דער
הןטזיךפײצוצוונס& יןדיממדברמי ^ סעןדחביןה * דצןציהישןיךשמןן
מוי^ צ*ל נצןנן י< יעזיך דרײצ
 /טרזנעימודינן חו * 3וג צוין דימ>< דבר וין ח ער ווצוןט דכן
דוד* וק * צןזן סיקט דוד
ס?וחי<< צוויו דיצו דצו מיגן ווידין ״גטן ו/ימ הצוו $גו/יע קענן
דצןןמגסצ<זן>< יט *.ײני * נין צו׳ק סע} ך י
דצוספרצוךדןד  $וצ/ײנקימודיהיטמ  3יסידר
ןוצ< רחי/מ5
ברןדרצווגססרמך $ןמינן גיצומיעאיר •
צדרןןעןןמעהןדוסמוןהצצןך
}עגי ווצוו ער ?
יגט מוצ ו/יצו סטרק ערצויו ♦ חי•• גינג דוד צוונצזבי&י *נ ח
 ?1150מ>< | ך
 6ע} ד 1עגר בײצו נ  5ט *
דמ זצוצן ; ימ דען סצ** 11יגן צ/ין דער //צ< גן ב/רג ״ינ דין ספיט
סטעקט צוין דימערדצוונ
צוײןבעצר י< יט אצוסר גו קצוססין צןןנוײן צווברסטר הךסןן
מן דער היטמבנדדר !צוג
* יט וײן פמןק צווק מיקהער צמנ* ימסןןפןזצ 1גצור ד #ערט דען
גןטסיקט צויבר*יצז יוײן סםרקן
דס? יצןןצ } היט ס[ ןפן * דצוססרצוך צוביסי1ן דןד
הײכט צויז גןן זדער טײג דס
גיס גוצוגט ןזציט ער ןןין דיר דײן סונמינן צדן דײן הענט געבן
דרןנןוויןצויךנוןגין * צוונוויןנע>(
ןןײןצוײגנןספיטדעןער  1וקצוססיןהצ< טסטין צוןנ
איךו/י 1צויןדצורסטעקצוו ^צוײן ^ ן
חדערססיט
דורךצרןגיטצויןדיצוערד * מבר
חדסטרצוך טוצועסניט ♦
דען סער ווין ןײן הנט ןיגןצון צוײן}<1ך דער גיט האט ןמון
*} ק ג?נס >< /ך דוערקײן ע  2ירה* יןט דצו>< יטטמן *
נײעיטוצווומרצ*} ס גיטןעבט ^ יר
עמ (ןציי ^ ניקסטון ♦
נײצןרט מיךווי [ עס ג,ו גיטסטעןן פין [ ײכט ןוערטמין גיטמק><ז?
מוקןברענגן♦ צוודר * ןײ
גײט ג/ערסוק *ן דצוס ער סטערבןזצו} מודר ווערט מײןײצון
ועןבירטצוין
דיצומןחײהצווקקוײן ״ שבר דורךא״ני העיטומ | גיטס ג* ןבטרניסמןק
קוײן ״ נײעיטגיצו שין
צוונ נענן מינןדען ססיט צוונ דעןעב  5יר וןמסיר דער גן קמפפין
סטיט צוונ<< יר וונג?ן דמ*׳1
ינוצווועקגין ״ וצ*ו כצוק דןד ד* ס * ןן ספיט צו/נ דען בעכיר
מצוסי ר צוונ גי גנ דעי־ סון
צמנ נייצענט ןןצור צוין םמו 1ח><}ך ! עגיר רער*יצו ג* עדן הענו
דען ^ טהצןט
צוײןסטרקןסן* ^ צויבר * יצוגס׳קט דסןיצו סעצורק •? יסן * צוונ* ר•
,חצ<ישנ
סרײק ס דןד ססרצוך 1ן צוביסירע )*וןצוי ^ דען ספיש קעײן *

צוברדערנצןך

בדצו5ו(
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ב>רצ* 5טרע ? יך £י |  1ײ
 5ט>< ע  5ט מכיטי ן״ן יגרהרע ניט קענן כו  5ת* ןײ צמצ * עצט5ו* ן
יןצן
ברענ ;ןחד ?
יג ע דןד  /ע/בייט דצותיןצוזננצויןעו ״ טזנצ< סי1ו חי־ועזכרט
*וצזט ^ןרצן ער אעיט
ןײן יגר ניט קעכן כוםה זײן דען טמו[ נ> ט מו<ן ג< ביענג) דחק
טעט רע מײן ט  £יעת
צװצ טםרצוך ןי מיוייי ? מ דמ ^ ט 1עכט > ײר ווע1ן צוימ ניקצו טטן4
וויטנון דודדםטצוון ת
^ ךםסיטטונ בעצירתטט דצוגינג ערדט בײטצמיןטײנ<< הו 5ן
כערגצוונ רוסיט
גןדע<< סצוןק צוונ צוצוכנר צמנ טטדצוך תעחזטו עט ניטדוצוצ& נר
ענטער><> ר ♦ רצן?
ציגיט מ5רנ חער ביטטו דט דו צוין ח ! עגיר סו<<>י? ך ל,וז טרייצ/טט
*
דטיצוגטחדגוטגכרויךדו כיטטטיןצזײן גיװצ* | טיןנר>< צוןצויףטרצן | צװצחצוחגנ
סי מצ| 5טט דו ניט
רע  5ט גו דײננן>ע? ך דען עט תעט צוײן קןײנט גיסע} ט חצוײ -.ר דט|
ו> ? ך תעט קעקצוו ^
כר־ענגן דח< ן ווצן פי ווצןרןצ ? ט  ? 1 5עבט צןיר וייטוצ ?י תייב>< יר .ח
חײןצןירצןײתדן ^ ןן
ניטגהיטתאט דער דמטיו  5טניגיוש? בטרדנן ויךחטזצןיודער
טסיטצחנדעראסרכעכירדערדעק ><?
ךצןיןנןקצופסיןףטטצדין * דצוקצוכטטצוו!
ת* 1ך דצחקו  /סו | חד
חצ  5טפרצזך ביטטו עט צצײן וזן חד דצו*• צוגט ח  -ױצו * צווב חד
םסרשך װײן הערקיניג וומרןק{ דסטטוצ< יר צווו נמך חצוו הצוב צויך דטן  (' •<'.טצוגודרי
ךירביוגיטצוןכון הצוטדין ^ ח
צוןגירײגטדטחצו >< ירצןווטוןוצוןסט 15 !1ודןצויךצוי< ן
קרבנות ברענגן וו
חערטערוציר& צטתן דץ ווען צוביר יי ןײטדיךצוון פר סירןחידר
>< יך דצווצו/י} ריצוועןביג}< £ער | 3וצט
רפ
דט*.יצו >< יךוצ#ו רס ׳צו? ן דטצו׳ךניט
דצזי^ בןײב | צוין צור)
יסרצן?צןן | דט צויך ק*ןי ניט טד ג*וט ק••} סרו>< קײט טצזן צוונ דט צויך
>< ןוגיהן צאנטר דיצו
גויגןדיצו דצו דיק צן סיעצצדי געטי צוך ווע 1צר רנר דצז ז.צוו  :טצוין
דוןגח? צ/רן קצו} ניט רעכט צןןין * צוהתןטי) *
דחקיוןיע״ןהער
קיניגוועק
גיכטטונצוך דש} צוױבי | יוצ 1ג? ײך גרעצינטקיג} דירצו ^ ןןען דןצוצוײנר
5
?ןאנצידיצוגטטצוזנ׳מגשט >< יר נצוךו/יצן>י | די פיגי? סר יצוגט * דצו 1צוגטטצזזןוז>< |*ן
צון צויך תצוב חרטה
דרןי^ רט צוין־ דיר נצוך יצוג ווײ! ד 1מײן?בײ הײנט סר טזנט תמטט
דרושןגיצונוןווידר >< יט>< ירצ? תײ< ן,ץיך״י( דירני>< רביוטצןן *
דצןוצוגטדורטיקנון
צוײן יתורי 5ן>< יר
דער דצוחוןט דײן טסישצוונ דען ווטטד צע  3יר צובר § ט דערוצו(טע
ב1וצ ? ין5ן מיט?י  5ק נצוך
וײני גירע  5טיקײט דט | § ט הצוט דיך תײנט צ 1ן>< ײן תנטגיגעב}
צוברצויך השפ װייני
חענט ניט ווע?ן ? יג) צון גןטט גיוצו 1בטן * דרוק נון מיצוצויך יידגיצו  5ט
תצובצןוווןערט>< יך
^ טימנרך טמוצוןיךאידרצן  5סן צוונ חערט>< יר תע( סן צוויט
4ו?>< דני גרןמ ״
דציוצוגטטצחןגמחיוחצוו* ח א ^ וע* י  5טגבענטט ויין דען חהצמוט
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*יךיןצוקענףצוןנ(
 :רענגן מזנ דוצו וומןםט ניט״יצמו
גוגןדצובײד׳ 0ןי  15צצדר ♦ מויןך♦
ח  -י< יז םרײבןד* חד
יעגםדדויזגןציככרמעי& ^ וצ ^רנ
יעןא
ניאצירמן♦
גײצואידר
דןדדען דצוחדדעה( סצ|( | דם עק £ן ?
קןײדמבםנ׳ד
דמיציגס
צ
21
ינ
ווידרטצאן
צוײ םי} ! ײ -
טכיטנ!! הענגן גב? יבן צון צןיינר הצןק
רצומיודיר דײן ק 1ײדהענגן גבןיכן
צוזצ חדתצוטע& גפזכדן *
דרמטשרצוך נוןמיגןנ 6
דוי
ווצוט
וויןטסוצו
3
רג
צוכר
מיגונםזצוגן ♦ ־
צוברצוכנרטסרצוןמי * ר ב׳ו
צזוי ^ חד צןיגנן טצמ? דפן רע טםרצון
סי! 1ײ  -פ תמע
מ) רק בנגכר צווצדפ) םפ׳ס 1ח|
צוצגבחיןטטין מוצחד הצום צוין
בקו ^ן ' ״
צוכרןצו? ערדיך צוגוגיהנ!
הצובן
ןן׳צ
|
דןד
*
מגט
*
וצוהצנט
ער דיןיןצו
צוהןגנרמכט ♦דחז
פרןינד׳גטוין צו־נר דםער !
בט ^ צווסגקצוסנ וו׳מדצן טטיט צוין
ם׳צןצון ^ קסיטן ד;
״ צןךםרײכן צװבןי׳י חציצ׳ין ח
צויין צויט? יצר ןצו? ויך היטן * ינו
*ײננןרידן
דען די ווײ? חד הונ 1גחגט׳ הןט דיך
קצ
גיײצט ןוי דר>< יך * דיןקןטפרןך
הקחסברןךהוצוחמהײסט י< יך צוןס ;ועןצן* ךדיצי ?
ײט סר פיריט מונ רי * ע *יצן צןן
יו עס׳פ ח
ניט רעצפ צוין דרןנן1ו? ד׳ר צוײ)
עכייה
$
ו
חנדן
קויי
)
צוונןויןדיךניט
דער סירה׳טן דס
דוצו דיךוצןןפטטועה :ײן דסחצו
דעדדורךס׳ןגרוסי חרפוהקו״ן
*צ<
ןםטמונ* הוןטטניט  8יםן ווצןןצ | ינןחו><
טסעיטדע) צ(י | דערטי 11וצ
כי
מטמ
סטיטדו
><ן יםרצןןניטגי
1ין* מ?רחי ^ דם ניט צןףןי יםרצוןוצ
י
ק
<
<
גפה
קעק
י
צובר
דח
גיןט יןצן
׳םראן $
*י 1 8ןצ
םטיט מ׳ן 2 1x1* 0׳ קפיטן כ׳די♦
ס אונ
דודגרט -
טסיןןײצסווער צ | יך םע
סרדפה
)
צוןגםצוו
}
ווערט איך יומ
בקןצצן דרןיז מי< מיר ניקם כעםר
דען נײצןרט צויך וזיןןןיסן מיוצןר)
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^ור מ}( ! דער טדר
קפ ד #ד ח ^ [ ךמ ' יןער 5ן 3יק | ^  **#זכטרסער * יטןײןיהןדינ ; מזנן
בחצען די גןיק םיןןפ &ק
גנמרמונדיגלק פוןפמזקגליןי מןצ די -גרק סון& צוןקעאןק
דיצז ומטן ײט
נייעע ניר ^ןג ט 5ין צמל וזמונסןדמפסןוסןדמ ש 1וג דוד ןיצומןצמנ ןיע קײן
׳ : #ר כןײבןעןדיצז
גר צןןד '" גדלת מןי ^ ד? ק** יר קעג< ג;ן>׳? ך צזציס דער עו ר׳יק * ציגן
איצוויצודודחעטגטןצוגן ״ טולדוד נמש(צז 1טט־רי בהימה צמנ ק? ײרר צווצצויר
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לסםגרצוךדודהמטגו* ים ווןדדגמעקי צןןסצ [ )1ה^ 1ן צוולצןןדיצויהודית
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כיז
וא
דױר 5ײט  5ר <ד  1יטן זיך ט1י © ןםמיק דט דמ ווט 1טן * ןחוגה הןטן
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דמרןננימיגךדרומביגערמיךדיךגן קרקגן//מ/מיךטמןןמן <* י דמטמרמךטמומן
וומ? ןמסט דן דען מיך קרעגן דמ יומ )יזט קוןדירגומקמיו׳מוג
מיןדײןטײנטגן/מדדן
מןדך ^ טווערטטמןמןי וויממיךדילגזמגט זזמבדט | יט וועלטדײן *? כותפון דע״'
צעמן מונ ווערטעזגעכן גו דןד דרוסןמײן דוניטךטמןהמקט וןימדיר ) [ וטביסו?ן המט
ימט דו טמןמז | טט ג*<ן סמ?ק ממןק * מזןווערטט דו מןנ מלך סין יהודיסן מיבר מנסרט
ווערדןמיןדי
פןטתיסןהענטמונממסןן״ערטט דומיטדײני קינךרגןמירקןמןמיןד/
גן עדן* מימ נוןמד  /דר ועןךםמו? הערט דמצין ער כידר מונ סערצט /יך זער מונ המט
קײן קיטסטמער דען עי המט ךען גנ5ן טמג מונ גצט מןיך נמך  :יקט געעץ < דמ גינג
יד פרןימ5ן
טחוןמונזיזמךווימפרמזןזײר דר
סרמקוומידמקסרמך/ימגומיסן  /יך
מ׳ך המה גטמן וומט דו המטט ןוע?ן המכן דרו<ן טוס מך ויטס מיך ייז מונ מיך מי? דיר עפ/
גןעסין מצין מי דו ג׳י* ט י מגר רע ןומזט ניט ♦ מזובעטיטן זײני יזעגיסן מונ די סרוימ
*יין גמי  /ער דם ער עטיט׳ימונ גינג נמך דימעז ? ביג נצט מויעק ♦
דמטרײבן מןנ*.רי
חצמיסן מײ? טמומן הנצימ מידר טןיז די ערד קמ< ן ״יט מײנסן זײדן קןײך דןמר כון ״צט
מן דז גןיזתײמהממי< ןדמ מערדן די ממייך טלן טטין * יט מ׳רןק/ײדר דכן ןמ קמןמײן
מט? נעטן סון מײנ< ן ווײגן קמרן דמזןיגטמן נרקדיג מין ד< ערד דמך ווקטט עט מיט /ײנ<
ק? ײדרמכ? סכן די ? ײט ד׳מ ? יגט״ןמיטק? ײדר מין ײמערדמכ? סכן מערדןזי מןיד
מיט ק [ײדר מןין טטין ♦
מימהיצומזיך םטונדטאןמ? הנציממןיןמין מײנ< ןזײדןק? ײדג? ײךווימעל
בײמ/ײנסן? עבן גכגן מיז ♦
מןין טרײבן מונזרי חצמיס( וומיוק המטסין מ? ך דער
טרעקט ־ דמן
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מז ? טמוין נרענגן דמרך כיטין דמרךמײן עצירה ♦
מןיך ערייבן מןנ/רי חצטיק
דט מײ | גוי גסרעגט המט 5ן רבי מבהו מירטםרעצט ךט מ?י פרומי נטמזמ גינגן מנו ן
מיסןהיימכטדגןטטכ  :זמה ? כוד מימהמטדען דימסרףמקענין דמןטזזנמןחנבימ
מלן כיענגן דפן מיט כיט־ין קמן מן כיקט טמן סמט מיק כשמ הכצוד מי  ♦ /דמ גמב
סינן רבימבהו מײןתירו) עט *וצןר כמךמיק ערטטן ימרדט םז<ומ? הג 5ימגיטטמרבן
וומרדען מיסנ ערטטןימרדמגיט דימ  :ט* הנמך ניטמנן ^ ג ^ כצמהכבןדגן דמצן
ב? ײבן דען מין ערטטן יחר ווען דער גז^ נמר נינן סר15ימ? ט מיז זומגיט די נטאהבײמ
עד < גו 1מ? ט מבמונ 5וצןןג ב? ײבטנ׳ט גנןבײמדעיג כשמ הכבוד דרוהנ המטרימ
-

*.

׳

־

י־  6ח> מ

״

*ווס•

ספי•

״• מ •*׳־

$חימ #י ט דעס( כיעין פזן מ  3קעגן ״וין ביענגן דען דימנמי< הממרדמז #ג?גכ * מין־
מונען מוין די ערד י מדך סריען צןונןיי חצאיגןמיין דממטיע די פחי גינג צןנײן דצועין
צןסהצויזדצוןרי
פרוימסצזרדריהןגוועןןדעןןיהצזגזיןצןס>צןצ<ןצזוי{^ גברצוקע * ךצזמו
דערתיחןדרײצוצור} ײמ צןין גוונבץ בײצו דעגן כיס ^ סון צןו״ דען דיצו פרןיצן דיצו דצוס
תא מ* ין כיענגע דיצו ד  5ע|1צוו | דצןזיצת צובר ד 1הערע ניעמצןפ דצןס יצת רענן צווג דר
עז } ביגדר דצוז>< ת}צזסטצון ^ ברענגן דערעז } בגהערט ןוצון} דצןזצ< תרידןמברער
י?  5כוע? ׳נ  50ןןגדי צצנין די דצן דרבײצו סעעצןדיצן
ועהןניקסצאצהערןנ׳קסי צוןיך
יןרײבן צוונזרי דזצ ^ ינן ח עצון! היצ1ך ?יט פרעגןדצזרךדיצןצוןריצן צוולחויציצןצוברקיגן
>0ממ? זיוגס ערניס מימערהענו גיסיציגע דצורך מורי ^צוזל הן ^ דצוצויז דער תירו}
ןו*י} ער דיצו כהניין פון ריצז סנןצועוכ  5הצונו}צאןצאק ברענגן דטן דיצו כשני ^ דיצוערציגן:
דיצזצוורימ צוןצןירן ק 1ײדר דצוהצוטטצוי? ה>צ} ך חרטה דרןי ^ דז רע עס גיטצון המע *
דחק טסרצןךצוףךצוצווצו} הצביצו טר ער זצו} ס ^ ין דצןס גן עדן קו״ן דחנן צויט} יכר דער
זיןסעײט ? ײניעביחת צוןלהצוטחדטה דרןי^ דצןצןיזץצןיק דיצועבירה<4ןחן י צוויו
קמן ץ זעהן מיצוצז״ן גחטר חשיד דער סצא} ה><} ך מצןר רע מצמטט ךז רע זצו} ט צויט ; ײני
קינדר דמרךדיזי ^ וז״ח צווננקו״ןמיצו ימ< ן ט>< ןמ} גיזמגט הצןט דצוך גיכגער גיהערצט
*יטזײני קינדר צורד צ<} ח> יה צןוגרע ><  5יטדמז}  5םון יסךצו? ניט טמער צוןנמצזר אועי
נ  £ס םון יטרצו! מעגן צןזןזצו!צןיט? יכר פרנט צזןין גירענקן זצו} ציוגר נצס וײן טון יגד?מ
מעגן ווען צויצן טון צגעכט צוײן היזק דר פזן קןײן זןזצן? ער זײן חיןחווצא\ ן פר יטרצן} :
כט נין
ריצו גויין פוע  5מ[ ק ס} טתיין דימ הצוטץ זיך סרזצו>וי? ט קען צןפק צאג ויצו
לוגין דצו הער לו הוגדירטן צזוכ צו טץזנטן צווג דוד תיט זײני ווצןנץ אמר
טןיך בײצו צוינן מוגזיצן ה*? טן זיך גןנן הינטרםטן בײצן דעין צ<} ךצוכיט ♦ צןבר דיצוטריע
סןסן סצו} ק ס? שח ׳ק דימ ססרמכן צו טירק מ} ך מכיןז מ& טםז } ריר דער דןד צויט זײני
יהזדי ? דען מ ז דמזניט דעך
חד סד
דיצוטעכטר פוןדיצו יהוריע צוןיןצימ גיזציגנו
האבןמיצןטצוז} נ> ןוג טויזנטס} סתיקטוטצובר
חדקענטגעהן טןיזנטטוט& ןצוגןדח^
מען מירמערדן ><} חײהה? טין מיט יפרצז? זוצז אערט דןדמןיך צוןין מןנט פ1צוגין מוצ
מערטזיך דערמ? ט מידךנומצוסן גן סמו? דחק טיק מין ןוירר טהײק צווציע ^ מ־ןניט
מיט דיר מין דימ><} חאה *
מברוצ  5יפטםרצוךער המט זיך ? גנ בײצו מיר גיה? טן מיך
קמן
מיןניקס ביז• נמן זצוגן *— צובר• דיצו* סרימ מצו} ןט • רוד• ניט הצנבן בײמזין דרוין
?ז•
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מציעואידרחד  /יך זמו וומר ע? ט גיע ? עכט מיך מ? ב ייך

וערעןמיך

הסקדרוגןגימנוןודדר
םרייןוזעוןדירטט
ה ^ ןכיקטבהצק דירןני& ונק צובר ^ ײני
מ $ £ן דלן ססרצןך חד גןין><? ך מציני אמט המבמיך דיר>< יץ טצוג גיו גיטמן דט צויך ניט
מן  <>1ןח>< ה ה? טין>< יט דיצומנצזיין סון * ײננן א? ן * צוברוצ  5יט ספרמך עו צויו וומר חצו
ןני& צוןסט>< יר גצזראצוו? וויצוצןײן>< ןמך צובר וויי? עס א> יני םריסן ניט המ= ן! 1ע? ין צוון גימ
איט דײני>< שק>< מרגן פריצו ןוידר קען גק 1יג * וויצו נין חד ״יט * ײני אצונןקצזצ׳ן קען
גק? ג שד מצזר צןיר מקוין גיק? ג  6רע סרסת מוצ ט} ט צווזעק מונ שיר וזײברצוו 5קינד וושרן
גיט דש דען ןןײ? דוד צזןיסן אצור דצו וזצןרן קו> ן דימגויק( סזק ע><? ק שונ הצזטין דצוז גטמן
צןונצזזיך דןד גןוײצו וזײבר ןו& רן צוויך מיזכגקג& ירט ןזטרדן * דצז הובן ש[י יהזדינן סון
צויטןיכרצזיברדיןמײב
טריקצוײןגרןסן  3רע
גקזגצוןצןזזײנן ביזזיצוניאר קשנטןשול
ערןוערצוןיםגקזגגיגוגן :י
טונ קינד צוזנ דשססרשק>< ףצזןט דור סער טטײנן זוײן
צוברדודפרןיטזיךצז?םצז ^ גזטצמנער םפרצזך 1ןדע< ןכהןדערהיט צזביהרדזער
וצזןטדנןשפודברענגןדםערגןטפרעגיןוומןטצאב ער דישםונצוינן זמןטנצזךיצוגין
דשזזײניגקענטןןידר ^ { זיין ♦ דצז 1יטצזימ גיט זצזגן יצזג נצזך דו ווטרטטצוןם
צוזבער
קענןמידר ביקו״ן־* צןזןהצזטצון חר בײש זיך זעקק הונדירט>יצןן צזונ יצוגט צזיכן נצזן
צזבר ! ןוײצז מונדירט ווצוין>< יצןד מזל ?צינטן ניט נצזך ?יו 5ן צןזו ב? ינן זיצזשיבר דיצו במך
מידרןצירהזכדירט ^ ודיקדימיצוגהן
שםזרזיון מונ היטיטן עיריגילײקם * צזבר די
טיצן נשךצזו 5ביקש><ן מײן גוי פןגן 5צו 1ק * 5רינן דיזן נצו<< דןד צו זי ך צוונ גצזבצוינ /צן עטין
צןזנ גן טרינקן צמנ גצוב ש־ק צײגן צזונ וזײנפרןיך דז כ ר זי ך ןוידר ר ר קוזיקט דט ן ער הצוט
מין ררײש טצזגזצ*ל דרײצזנצזכט  :יקטגעסן *
טסרשךערשיךביןסונן 5צןןק>< 5רי< ןצזזנד.צזב

דצז זציגט דוד 1ן צוינ/וומ .ר ביםטז רצז
גידינטבײצזדיצזע><< קי ^ צזו <>5ײןהכר

דצזםןנדכרתיצןזנ
ןזיגןןצוזןןוײןצןיךביןקרנקגיזזצורדן דטן>< ירהשקביגז{ ת
הצזט ^
דשז ? נדכןב דזצן 1ט גןדעןיהודיק לוםטיט שונ צוןיךדיצזטטמט * קזגצה !בן>< יר פפר
דיוזצוגטדוד 11צוי( 0קצונטטו * ירי .מגן
רם  6ת♦
עריוצזטוצו >< ירשברשײןםבועה דםדוצומיךניט

ווצווזיצוהיןגיגיגןזײן * דצוספרשך
וויזםטמןנןברענגן צוזנדט>< יר><ןײ

ןןןײזטערדגיןרודידצןזועגוזמזזימאצזרן ״ זוצז ? שגןזיש
הערצוזיךניקםטצזןזצו? ♦ ש?
צזוי ^ דענ)(עס ? ד שו 5צזטין צןזנ טרןנקן שזנ ווצזרן ןוטטיג פון מעגן גרוםיגזןות די זי בקו>< ן
הצוטין< 16ן 1נד ס? םתינן צזזנ 5ן< ן ? יד יהודצז י־ דצן קמק דוד צדבר זיש במ ם?גו זיצו דטן
ג :ג | עטג רם נימט סון צזינן ? עכן ב? יכ דען נײצזרט סיר הזנרירט דיט צאי ^ ז־יצו קע><? יך
דער.
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דערפקריטןמו 5מנט? זשן•* מזוביקמ>< ןזיממןדם מיריווירוידמ ציקםמויאןב ^ עמ
וײצו
*ן וויער מדר קינדר מדר פוהן ממון י דצו קצי׳־ן וימ אידר <3די  #צמײצו הונדרע
יהודיק דיצו דצו><יצוד**י | גוועון דצו סשרצוכן עטןי 3י כיוי יהודיק סון דיצו וע 1כע ן דיצצינו
דוד
גיגוגן ווצורןממ * מ** 1דיזי גןוײצו הןנדירט ניט><יצ 1צוונם גיגיגן וײן צוזנ>< 1חיצה
גיי־ז1
ןט הצוכן דײ ?*צ&ן ייש קיין חןין הצו  .ן צוןםד ><><ון מצןו><< ר גיג ^ ה הצוכן יײקרט 5ן
מיטןיצ ? אען{ ירר מידרגעבן * ײןמי* בצוןנקינד *
צוברדוד נןערמך>< קבריררטו? ן
ניט
צוגד גיע חצוטען ןצ צזונווצ1י מיט צמנדר גיגעלן צווג המט צוונם><* י 1גוועון פון צוונורי
?!
ונצוימ ל?ןג אײ  */ימיןמ צאנור גי ג *יקםגיהיט הצוכןםר >< יר בריךך זןצובן קעק נצוך ! ןיצן
דײקזצוןע צויר זע מיט מננדר טײןין ״ צוונ צויו ווצורצןי>< ר דער טדר מין יטרצן /ווע| 5י
רי
בײמ דעק גי* ײגם בןיכן די המטין ?וצזווצמן ח? ק קצ יד גזןןה ג 1ײו מןם יעני יד צןין דיצו
><
ןחי< ה ניהן מונ דיזץ םשק המט דוד גי 1ערנט פזן מברההנ מ 3ינו מד ער מין דימ מ 1חז<וו
?יג למ טײןט רע מך גי גןײך>< יט דימ מנדרן דימ ד׳ננר היסק כ 1יכן *
דמברמצט דןד
^ ^ *י 1״ 'רד ?* 3ן ג יק 1ג מונ םיקנופון זײניגזןןהגן
עיןיהודיסנדימדמממונןמיןמר^
יםרמ! מונ מנטביטט מינן מד אי 1מיך מ ײך מ  5בד ?ןײ ס?ן יד גזןןח סון
טונמיק:
מ?
אפד
עםגינגמיב! $ו >< יט םמין ח*? ך דעןדימ סןםתיק הי !טן >< ןח>< ה מיט
יטרמ  /דמ ><ו? ןט רמט סמ | ק י&רצין מנטןרסן סר מזנן מוכ סיןןן ^ רן םזט
גם
ציגן ממרךן מ1י 1דען בעיג ג ! בועומ < "י ט/םיניהנ םןיגן מרך טזס די קיצדר פיןםצמ?
דען
יונהן מנצ דע | מבינדב מזנ דען מ! יפ םןע מול מויך קמהנ דימ * ןח ז^־ ם * $ןרק מןי^
םמי דען דיגיי ^ םיג 1די *י | :יין מיי1צויין3ן דז רע דר 6ון
גמרקרנקממרדמ? מגטךע
י
><עירה דעריייין*ײן גימער נמך טיציגט דר םטעך דו איך מןין דו מיך די גדמ
נט
זמין גכן מוק ברעכגן צמל אערן מיר י*ס♦? מיט מיר טרײבן *י' צובךקז >< םךה אמןט
נגז
דמך נ? ט טמן דמ נמק ם״ו? מײן םןוערט צאצ יס ?* ע? ברט דרןי 1מו 5םטמרב♦ ס? מקצ
* ןי
מםרה זמךזד י*ומ ? טוט וומר דצוווער עד זיך מויךעז ? פרט * מית 5ק צער מעגן מוצ

** ^
ירב מך ״ ווימ נון דמזמם ? ק יםרמ?מז ^יןשימ מירמ? ךטוט ממר מיט זייני קינדר דצו
יפ
1
*
י
מויז
מירי
הײזיר
מײן
וועק
מ
*
ל
גויק
קממן
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־ נון דוד סידר גן גיק? ג ווצןר דו קצוקצוײן><צ*ן י*ײו דיצויהןדייןצ< ןח׳צה דער הוט ןײן ק} ײל
1ו ריטן צוזל ער הוט עדד ! יג) מויך דיצסן קצוס^ מיכ עך קצונן ע*ן צן חדצמל סי} צוויך יײנק
טנביגן שונ בוקט דךקיגן דןד דצ 1פפרמך חדווצוו ק1י* פטו העי * דצןטפרצזך ער צויך
כין צוויו דיצ*  }#ח* ה צונט} ןפן רען סי ! יהודיק וײני צונט! ופן צוונ מך £י}* ײני טוט גט |צוגן
וומרדן מונצןןיךמט * ןצתל*ײןוז) יוניגן ׳ײני טוט גיבןיבן♦ רצו טפרצוך דודווצמ סק מייטטן
רצו? > דצןפסרצןך ער מיך קצוק צוזן גסערחןי ^ מנין בעי־ג גןבוע דצו וצוך צןיך דסן פטז!
ה>< ! ך { יגןצז ^ וײן פפיטחצו! טזיך ועןבדט><><י' תזײ| דען דיא פןפחיקרײטר דיצוקצ4׳< |
סיר מיצר מיק דש רזפט ער>< יך צןןנ םייצוגט .י<י ך ווער מיך וועל דצו דזגט צןי ךגוטיקמיך
׳ ביןטײנר סקע><! קדצ* 1מגטערגן * יר *  1יברט}צזג> לךטזט דםןצויךבין טןןןער םר
י ווצווצטצוולצןיךקק דוךניט} ענגר ! עב| בןײבןצוזובין מיוגצגן  #ולהמבאץ><>< יהגקעו|
דעןטיךחך דפ ער ניטאײטר ! עכן קונט ב} ײבן צ*לו צויךנצזק דיצו קרון פון זײנמ קמם^
פרײבןחערשיקזײכיקסיןיןכיצןצט *
דחמאיצונוןדודדפהערט דצןגירײטטער
וײניקןײררצוול צןךוצ }י יהזדיננדיצו בייצוצוײ £װצורן צתל ?יצו ק} חגטן צוזל דח ווײניטן צזונ
*יצוסטטיטן ביזצןק צוזבנט * ךצו•4חגט דיודלו צוק וזיצןהצופטו דיך ניטג ^ ײצוט דןדוצו
דײביהענט} יגן**} טט ןט טך 5וטי> גו} בטר ןצ טײנ<(><} ך ררןק ון} דײן פ}טו צויבר דיר
' * ע} כדטוק><ן צויך בין צמן סן} דגצון דײן ב} וטסע | צויךדיך מויך צסציחבין* ןויי} חזע} כרט
* ־־ ־ '
־־־׳־' ־
' ־ ־ ־ ' ■*
גזציגט

ו^ * י>

ספי ש& ואל 3

< * *>

גזצוגטתוישטדו׳צוחזמטדען><{ךצוזס( גבדצוכט * ^ ןם& דמויחד -גומײיןםון^ יקקמע,
דמערןמןע
די ^ ^ןמ ^ ־יתגק ^י ^ וגער ^ פזוט * ^ ונ ^צח ^ ^& ד ^ נןרורוד נוך
|| טי ן ציןטי
םכצןההצוט<^ \* \ ד**ןק ><צון דען ערוצו! ׳גײן גיןועון דעד דוציג צודןזסרער
־ גי*  3ט הצוט
טד דימטטצוטוכ  2צןץצ צןיד כד*ינ<< צווסנצןוילן  /ײנן צןןכ דע צוי  /צן/ט ווירד דןד
[ גיןוע/ןצווצ
צןיגןנדוויצן&צוז{ טוטןוצןד דצוהצוט ערןוע{ ףזני  5וחטר*3ן גודןדדרוסן
/יטער צוין יצצציה ויץ *
ו$
אד
ק/צוגיט 1וד דױי קינה צויבדטצוו{ צווצצויבד /ײן*ןו ׳ונהן מןצ עדמפדטך
צןיג/כד /וצ ?ן דצ*? ( יט{ ע  5ט יהודצו{ עינן ד* קינח די דצוחײםטקטי[ ( רען
ד/ד ח><{ ך
גמכ צו׳ס{ ׳כ ? גיוצונג צוײן טק צווצ דיוי קינה נעניט רע קטח ווײ{טצוו{ מוצ*ײן
וון יתונתן צןין
די *{ ח* ח זציט ספײ{ ין צווצ ביגן צווק קצו* ן דען קסה צויו טײטסטײן ססײ{ ן
כוגן ) צזוצ
די/י קינה סטיטרעכט צוין טײן טפד דצד הײסט טפר הי& ר ♦ צוברעט{י 5י
חצ ^ <?צוגן דס דוד ןצוגטצןוןןןײןס׳צוו{ צאצ׳הונדן די סטצןרקי { ײטטוע קו>
ןצ *ןײ *ו>< הין
דצו/גיס{ עכטיהודס{ ערנן>׳({ ח>< החמ{ טין
דצו/סטיטחויךגסריבןצוין
טסדהיפרדצוו
■
צןיו טי) דיצו
תורה הצוט יעקבוצ  2ינ| נכיצוומ גי* צוגט דו נון צון צאצ ווײטר/צז{ דצווסג { עצט
יהןדטגרוסי><{ חיצותסירן *
דעןדיצוגיןימטיגן | ײטסוןיטרצן{ דיסוײגיצוןי | דיצוהיך
דר ס{ ציגן
מצזררן מיצוזײן דטך דיצוסטרקי { ײטגיפ{ ין זצוגטעו נון ניטצדןדיצוש{ טתיק
ןעידרצןןי |
רס/׳צו ציט זא{ ין דריבד פדי{ ין * ין ״ צזר | דימבעדג ג{ לוע/ײני זיט טוט
גיטזצזגןווטרדןדרוקזצןןער
סרפ/וכטזײןדז
קײןיעגןצוררטןיצו רטזײןזט{ צווצדןן
ניט סי /
ווטקטין זצן{ דזקי קעכט צצעסר דר פי | געבן דען דט זײן יד גבוריסנ צמצשצון{ צמק
קוק ט{ז מערן צוירי טרטיס
ציטצוגריצטדצז ><
טי  {#ת* ה צו ה{ טין * דען זןנסט הצוט
/צ{ ס יונמן
צמנ מצמ 7סי{ מטצזרקי פ/מתיק קענין טזק גרעצגן>< ׳ט טידי ספײזין בוגן טוצ
איצו טירי סמערטדצזזהצוטצוינן ניצןגיסע/ט *
ךען מצמ{ צוונ יזנתן מצמרןמזוגיןיבם
גיוועזן
זיטזײנן { יפ{ ױגי 1יעזן בײטטירסן{ עבן טונטךבײצז טוט טיר ^ זײצןז׳צוניטסון
טננדר
צובגיסײײן ווטרדן ( עד טיזזיט ביײדי זײני>< יטט  :נדר טמן וק> ןצווצ& ויך> ייט
טננדר זײגי
זימ צוין דטז ןג עדןוק><׳ןבי״צז מ*וצ ?.חנביט ) דק זיצו וומרן { ײכטרוצ { ס דײמ
טד{ יר טונ
טטרקירוצ { מ דיש { יבין ♦ צון טיר טעצטר 5ןו יםרט{ צוידאעצטוגצא{ סרײטן
צויבר דעגןמצזן{
דעןערחטטט{ מ גיא  3ט *ז טײךדמצוידצזײךחצ/ט קענןבק{ ײדן>< יס
רנזין פדבין ק{ ײרר טונ היסמי ק{ ײדר צזןצ צוין גי{ דני
גירונגמבידצזיצונדע׳טזײנן דצזך
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יןיהן  5ר .ײנט דעןמין זזמב ; רז&ן ז׳טצ>1ןן דיד ;י׳ד& ט
דען דײני• ןיב&
ססצוין ^ יר  5ין ןיבר גיפזן מ? ז אן ס ? 5עגצ 1די מײבר ןיב ? 1המבן8י מ♦ .ײני
דעך די
םערקץגי& זןצמנ מןיך  %ןניג״קס §ו( די ״ן ^ המיזסימיך פר ! צזרןגממרדן;
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נאך

ליןקמד  4מ דוד מן
סרעגןמןב ער ? מזטווידרמין דצןן 1בד יהודמ גיהן
דמצי סצזונ׳ן מונ צוץ וןעןציר מםמע עד״גימן
״ דצי* מןנט ) [וט ימידך

גיצוצדןדיצןססמםחכדוךממ* זגדוד צויםדעי גסײמווײבדצווצצדט מןיימדימדי&בײמ

מיסןמצןרןצציטמירי
ווײברצוזנקינדרגןדי
סטמטחברוןצװנזימווצווניטןדמ־* לצוקמ) ן
דיצויחןדינן  £וסןגיטןע  5ט יתודצןקי ןה? :רק׳וניעמכ׳םן
דקדודד ^ ןךמיברמי־ן| 5גן
אןךצמנד זצוגיטן
׳וצויקוויצודיצו יהודי ? מיןדי סםצום יבסגןעדןנרו&ו כבוד גיטמןהמטן
*וסמוןה ^ ך
דעןדצוהעטן וײן ןײב גינוי־ן  £ק די צצוימיר סוגן ציקוק ביה טצוץ צוונ הרטן
מץצו ק  3ודה גיםצ׳ן ♦
דמ&ן סיקם דוד *ו צןי,ן צמנ ןי ע ןצ ין*
קצ  .ן צ/יר ^ ןט♦ .י־ן גיבענםט
*ו § ט* הברך
םצמ דמו צדר סמ \וס) גי ט׳ץ הצוט גן טצוון ה> .ן< מצ זצון צוײן ]§ ט צוןץ־ ןוידד
גינמד מונ טרײצו
קײט ביווי/י ן צמנצוי ך  /וין צ• ׳ ? גוט! טצון מצוז>ציט צויך קצון ווײן צןיד צזײ ן
*עןציס)ונ .ןט >
צעסהג׳טצץ הצוע ♦ נון  6ײטד וײטצוײךטטרקץצחנ דיט גן טצופירן> צמנין
ןײןמײהר>>? !סצוו? טוט צוי/צוונ דיטןויניןוויי> דזדי יהודיקסוק גיסןעלטיהןדש>< ין
גיזצןןבטמצובןצויבר זימצןק>צ? ך * מיטיןן טצןן) קוטווטרדצוןיט צד׳נצוךצוײףזןדער
היטצויסמסתזיען זעןכיגןנצזק דר הןייסט ציצון צויירצןוסגכיס מין 5ן< >/צ? ן צויבר גנ^
יסרצון ♦
מבירדצןזגיםןעכט יהודט ײמ 3י? טן דודצויברזין צןכן ^?ך מונ דןדסהויסט
ממן היס יוצוב בן
צרוײז* נון זע ממד מײן אמ? דרהןיסטמצון מ 3רנ בן ני צייט זײנסן עצוןין
*וגקכןג  3עוןמונ
יומבבןגרךהגוג מיטדז רודה ^ ך
פמןקמןדמ הין דסמײןטײן
*ווי&ן מץ וומי דמ
טפרצזך דער הויסטוצמן ^רנ !ן יו* 3בן ! רןיה,ןמזן זיך דימיהודי^
מדןי מצץ 5ן
ספיןן  £ר מונס דמז צצײנטזי זמ 1ן  8ר מומ צציטמננדר צצןחי ה הזט׳ן דמ זמן .ט
יומכיומ דמזמזן
מוין זײן מז״גינגן מןם מךס קיגן מננדר 5מען ( פון דיזד זײט מוצ
 #1ען ( סזןדיזר
זײטמונ מיט{י  5ר יחורי ביגרײםט דעןמנדרן בײמ  :ײ .יק קצןנןי צוונ
םטעציט
צוץ* וטזט* דמ הוב זיך דעןעו !בג ן טמג ווידר מײןגרןסי #1ןחציה מן5ן; ׳פןיז ח
דמזעמןקיסרמזיציטמירקהןיסט> צמןמבנר בןניגס? מגןמצזרןפדדי יהודינןדי דר־
ה
>< ןך 5זםםונדן דס׳םרמ? צצוזטץסר מיצןמיטןןיסן דמה& טדריומב
מ״ןברןדרדי
היט עטהצו! עד קמנט גמר ווצמןן< יפן גןײ׳ך וויממײן מירס מינן
פעןד׳ןןיסטדיזרןו (צ,ןלו
^
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רעקה׳״יפט *מן מ 2כדנצזךצווצ מצו 1טמיןצוויןברעכגן ♦
ךמזמגטמבני גומ׳ < ווײו' סון
מירדמ וד{ צויךדיר צדין
ידוח צציטגעבן דעדדירןצז{ עה  1פיןדמדוט ווידרןי  5י 5ן
דײכק פצונק ק<  #מט דמ
ריר ניקע זצ ?/גימען־זן ״ טבר דיור עמצןה{ווצו{ ט ניט  6וןחינן
גץדצוילוגטמ 5כדג?
טיקצויךביטדיךאײךסון>< ירדעןאעןצויך דיךןצ<? ט 5ווקברעגןין
ןויצו דרסיט צןיך דײנק
כרודר יוחג סידר * נטר וײנק סניק קואן דמווצו{ ט דערנצ &חצן{
דצוךינ ט צוב{צוק ♦ דצן
פעעכט מ2רנ דנ ן עטהצו{ צוין דימ  5ינפט די מפ מד דער טפיט
הינטן צוחײג׳נג עונ 5י [
נידר צוונמטצורב י מוצױצו  <>5׳טזײנ< נפמ? ק ימגיטןמ? סנמך
דעקצוגגרשונ * ײןפש{
קביז דמדימוק שונטיגינג דש 1יטצ 3רנ ןײןפצן{ קגןטנגדר
רןפןצוונפר׳שדעקױצוגגןשוצ & פרשךװיש ןנגזמ? דשןטווערטנשך
צמקברענגןפמ
טזט * וק ? עעגט ניט גוט
אשרוק ביגערסטו דצס רײני יהודיק ניט גן * ערן דס ? ימשירי
בריררמ><רזצו{ 1צמקברענגן * דמ ושגט ױשב ױצו וישר ש? ם ןעט ?
עבטהעפטחשדשפ
?נג גױשגט? וצוהעט>ק
הײנט יסחןגיש ציןגיהובן><? ח<< ח5ן ה? ןט דנןדוױ מפמנ  3טגן
רימיהזדי ? ןט? טן>< יט
שננדר>< ןח>< מה?ןס * צמב?צןזט<*וצ  <>2יטדעק מןפר דע ןײן
פט? ק מטי? פטונק צןוצ
ימגיטן יפרצו? מט>< ין כשך דערנשךווצורגיגי 1ט וושמ פר סמ? ק
מוק קזקוומר דמ ןומק
פק חד  5מ? ק טוטגיפןמק נײנגעהן><צין צןןנעפצום?ומ * סןן
מבנרפמ? קןומקאיק ןק>< ןדרײמהןנדירטמצ  3זעכגיג *ןמ ♦
צןןנדטן עממד? טעע
יאן  3ן קבורהצוין *ײן
פמטירעק  2ר גןביח ? חק  3מזוגוגן * ימווידר  6ק * ננדר *
צמנירי חצ״יק פרײבן
ווײ? צמנרמ  5טט דמס דק סון יפרצו? ניקס נײמרס ערהי? ט
עס פערמק פפי? דען
ערפפרצןך ? מוףימ מדןי טטין סרצמנס 5ו ספי? ןידרזמ צוױ
רע ? בטק? מך מוק קןמין :
ג ןל 6
ממר מײן ? :
גי 3ײט מ? ס><? חמת גסיסן דע< ן מיס בופה מוצג& יפ} יוד ה><? ך
מבר דוד
וומר מ? ס סטרקר צמנ? ופן מיק סיןיהוײק *ו מונ דמטקיכגרײך
עוקצןיס בןסה דצ״ וומר 5
ס? ? עכי ר סןועציר ♦ מגצ דוד ביקמק קינדר מין דימ * טמט
חברוף׳יןנל? סטר מן חיש מ׳<
נוןרקהמטער>< יטזײכקווײבמחיג 1עקיןרע? ימ צאצדר
נמךביק ^ -מר צידר
מ״ף/ןדער הישכ? מ 3מיטזײנקאײב מביג׳? מונדער דריטתיט
מבס? וק * יט זיײ?( סײב
אעצה דימ סמרמײן ><? ך טצונטר סין ג& ור ♦ מונ דער סירך
היט מיוניה דער לץ
פון חגית מונ דער  5יכ  8ט היט ססטיה דער ק מ 5יט? מןצ
דנגרז־נקצזט הימימרעק דעקחױט ער>< יט דימ עג? מ *
מונזרי חב>< יקווע1ן? מגן
דודייי גע  1ה
ווער  .גי * עק
• י
• '־־י׳•'• ,
{־
דמוס&ו ?,טמ ^ טי רי ימ  ?5״ מךן סרײבן מונא־י חצמיג  0 /י*
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גענעערדוד״ןמגעגיתײמןבןצזכ?מ  5מינןע £ד דכר• הי״יק נענטעראין דניצון
דממיודער תירו? ער הוט י<יט ןײיסןער  5ןט כמ״ן דנימ? גהײטן ע? עכע ווײ{ על דמ
{צוחיטגינו*ן חיטנמךצזיר<  /פמריגן ^קצ בנ  1טוט דמואגטן ד׳מ?ײט דוק׳נד קענןנמך
סזן 1--
ת ; יצמר ג|ט?יט? ײן טנ׳?1נ? ' יךווימדזדה ^ ךסניסן דו מידרצעין וצנגט דוד
*ער
דער© מטרדרו ? ז^ גט ער כ? מ״ד*ימ* נדיטט וויצו דער טמטר י כצוך  #יןטרײכן
*וו :
ןריח
5׳< ינ/ד? /ןי מן טכםןוזן £זן דו מ |ך טזצטרמי ; צמו קןאן אען יםרמ?זײן *וין
דיס  #ןת
 #הג3ןגן צזוצ הצוכן כקו/ן מײןגויה דימ היפי/גמעון מי/זמ האט ער*י .מעגן ג<< /
*ייכ כע״ן
מיצו דמטטיטמין דערתורה מין דימשדרמסון כי ת 3צזדח</בקצז< /ד/ד די- #
נ> ?ךוט 5
רט עין דימא<{ ח* הצסנ? מג כײצומיר מןנ כקוגן דיזן צונטןוגן דרזק וומר רע צזןין.
ניט
גוטצןזנ טטןכדעד <  /סמטר נוך /־יכ<  <>/ןצ? ת ווימ חםטיןווערטצזי<  /קפיט/ט׳ו* נון
מבכר
חיןטדעןצ/יטבוםה בײצזדיןמ?5ות ע/מצזר נוןצזײן ׳יון דסםשרמךדרצוים נזםת
1ן צוצנר
מחחסנ ןיגםטצח*בײצו * ײן סצוטירם ק׳סס ווײכ דימ דצז הײטט ר 3סה בת מיה
אונ
מןדרן ניט ןיגןכײצזח>י?ך צז/מנה2ון>? ןך בבןד וועגןדו מצורצזבנר  /כר כיוג /עיבר
מים
בןטת טונםפרצזך /יך כײמ דןד ה ^ ךצזיז היכר גיצזצט צןײנר דער צויכרדיצוכןניםן
מיו ט1
טצזײן רעט בײצו דיר טזנצויך הוכצוןזו פי! גוטם גטצק בײצזדיר צמנ בײסדײנמ
פצזטרםגזינדצזונהובד/מןצזתניטוועןןןצזזן 3זדןדק?<ן צזוכטי3ו  :טזו/םטן״יררס
היבן
דיצן עכירה צוײנר םרויצז נזן גיט זו /מיר טון דים מונ דיז* צןןב צזין כיטווי  /טוןזגימ
גים
גטמצןרןהזט3ו דוד דזחד זזןנון זוײטר צזײן מ/ך /ײןצזיבר כ]׳םרצז /סון די םטמט דן
כיזקען בצזר םבע י
דטקונטדערצז׳םמםתניקםענטאירן3ןצז 2נרדעןערסערכט
זיךפרצן״ןי מזו םיקטצוככר ם |ןחי< 3/ן חד!*0ךימ<  /טודצזזנ?יש טיק•.צזן ן ?וענןצזי /
כי  /כי
צזר  /י םרצזןצז/ז 3ןדי ר דרןנן כענן מיך3וגנצודצזן* ז?*זי/מיך ^ ^ין דז דןזןןםטצזײן
מןךזײןצזיברכןיםרצ?{ ״ דצז צןנטביטט דוד המןך צזץוזירר צזיך זוין><יט דיר ט{ו<  /מכן
מבר
ןןען דוקומםט /וצ ברעע מ׳ר מיט דימ מיכ{ דז םמן{ טזכטר יחןיך םריב דןדצזים
בוםת*
ודזערצויגןזן{זײןווײבםיקן ״ דצזןישזיחמיטבןםת הו?ן סוןצוײנסניהודי דעד
הישסןטיצו | בן ןים צזזנצזירמן גינגצזירנמך צזונ וזײנטביסקעןבתוריסן♦ סונזר׳
חצאיגלםרײבן דםדיזרפןטיצזן { יגטצזײןםווערט3זויםןשיס(וצ*נג>4יסן>עיקןווײןזי
סצזר
דוד ה><{ ן גהטהזט דרוק הוטער ניט מע{ןבײצןצויר? יגן צןןנצ<ןם זײן יצר כזבה
גוזעזן
ררוסן וזײנט רע צזינוכט דז ער ד<><3ןה  £זןצזי<  /גנו>זן העט ךצזם ער /ײן י3ר נײר
.כן £ה
* ־׳ ־ קענטזךן י צןןנצזננר םשרמך3ן צוי,שןנימ נון מיררהײג /דט :ט ? מבנרדימתיכן
*
־
*־
*
 ,צזזנ

ספיי
*ןו 5קמכןג?
חד״יטגוונ ג יג * מןטצוי< ןדצו/ישדןדגי *י  :ןצן״ןשטןדה 5#ן *
5צןר דצו רידטוצ  3נר וזידר ךי
עןםטן צוין ציר | יםרצו ! צמצ מםרצק־מיר הוש םמר ןעגגםגן
גגערט דו דןד ז״ צויבר צוײך
/ײן צוזווויןצוי ך דער * ן העןסן דען גןט ־וט יןצו גו״גנו
מיךוו׳ןצ< '*ן םצוןקי& רצן/ב&
ערצצןפןן דיצוטןםתיק מונםזןצ//י צן׳לי טוכמינןדורן דיצ•
הנטדוד *
וויחנוןצויגוגטצוננרצציטדוד ;
צעצטהוטדצוטטרןךצובנרצויךוויןנוןגיהן
אזנטר כן יםרצןן דיך גןק * /ך
מןי | נעציןז צו ;ו /יש דוד דעןצו  3נר צךט ם | וק 6ןז ; יך גיהן
ו/יצז נון צ : 3רצ<; ועק גנגן סצור
דצןקצזקיןצ/כ>< ׳ט סין יהזדי׳גן גין צןך ; דיצו * ןח* ה די ; יא
* ךחןטןשע;1ן-׳<
יטגויקצוונברצוכטןגחם איצון צי׳ט/יך ? וויצונוןיוצוכצןיןריצוםטצןנו
חבחן קמק דצווצוגט יזן 5ן צןיק
וויצו דער מבנך מער היצו בײצו חד הציןך גווע/ן מונ דוד
העטצוין׳ציט ^
וזוזידרעוןדךגןןשן * צווזגי ^ יןצובנןדודך^ ןךמונ& םלצוו3ן מיק
וזצןןהום 11גטץן דז דן צובנר
בםןזק סון ריר ג ^ן חוםט דען קענםטו ניט דעןוצ 3רנ רע
מ׳ו  :ײמיט3ן ד< ר קו *ן ח ער
ןוין ש?< ו מןיו ? עהן ו1וי ? ח טוםט צןונ דם ער קון בעםר * יט
ריךצ< ןח> צחהןיטן *
צמוגינגיומ  2פזן רןדה ^ ך מנןיזזיצ/גטד/ד גיקם יצו פון מונ םיקט
נןן/חיק דעק מ2ךנ נמך קען
בןר מירח דם ער  /יןט ווידל 3ן דור קוצין * ווימ נון מבנר
ןןידר קען חברק קמק דמ 5
ירט מין יוצוב מןנטך ךימ ט״ר מןלז מען על פרידןדי< יט מיק
ך׳דן וומןט מול םטעצט מין דמ
מין דימ שינצגט ריפמ דז ער םטןךב מוצ דזסעט יומב
דחק דז ער ממןט מײן נק>< ה
טון מן מצנר ווײן רע זײן בחדר עסמה [ *ווק גכחכט הוט
י מז ; זרי צח מקסרײבן ער
ןיש מין חז<) טזן בור טירה דזמיזטײטפ בח :ן מונ דערנר
דעןמבנרקמקדיוקצאקךןערמי< 4רגרײגטהזטסצ/זןה ^ ךוזידרדןד *
דטןדמדוד
דעקסמוןמבםנידדזעקסוקזײןרמק ♦ /
זימדמסט׳טמיןסיקמןמ׳
קפיטןכ׳ד דמ
ספרמךמבנר3ן סמו ?1זט ד׳ך
דוד ניש מיבר רירן דז ערעט גטצזן המט נײמרט דומ
ביםט העצגןגכןיבן מן דערנר
דמ סזן מיז דיר מײן נןטיק עק רצ/ק במ גריײן טןנ דוד הוט
ינם גפזס־ן דען ; וער ער זמ
נמהינט בײצודיר גוועזן דמהעט ער דיך יומ מזק גיכרמצט
* מוצמך דמדוד  3ןםמןןדען בעצרמיטממסר
פוקקמסןנמקדמססךמך מ; 3ר חד
מיז ניטמזן :המ  :ט בײצן דיך
ג/ועץ זונםס העטער דיך ׳ומ מוקגיברמבט מןצח ער דײן
כעצרהמטדםמיזגהיש  £רגעטן וומךדן
מקבחין מוצדער זעןביגך^ מטעםדןד
גפונדןי
פץדיזרגווײממרןײמוועזן מיז מ 3רנ
היממוקקויק * מךהמט ערעס 5 :ר
זיכדיגט ןוײן ער מיז גוועזן
ווידר גןטם  /ו׳/רט ״ מזג הצוט דוד נ׳ט ווע?ן ןמזן קוײן
׳ ןצגיגײט  3ןזײנקצ< ןכ ;ו? ♦
מיך
םרײבןמןנזריחכמיק דז .יוצ/ברידט ^ יטמיקגמר
* •• ׳ ■ ■ ״■
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צ1
ד? * ד5ך דטן ער סרציגם5ו דע< ן צובנר צדין דין מין ת 5צןת ח |י 5ה ווגבן צזיץ פחי* ו
ןןער דיצו קיץ הענט העט װמו >< יט קצןן ?ןצ ח1י 5ה נעצין ♦ רען טוך קען ? יצן גים
מיט צויין הענד צזןי^ קמפפן י דצו אױ מי< ןוצ  2נר מיצו ?יצן >< וטט צציט צוירי 1טן
דיצו טיךףמ ^ םון * וויצו ץנ וצ  5יר * יךוצ ?ו בוקיט דצן דער טטע 5טױצו 2דטןמכגר
צןןן סר ? ונן י
צןףך םרײבן צווכ? רי ח  5צציסן דןיןצו £ 2ירט דטןצ)2גר< 2רדיצ)
טנזזדרץ צװנטר דיצז טצור י סונ ױצו 5טסרצוך װידרוצ  5נר
י ווצןרוגן הזסטו
צציר>ציץ ברודר עםצוהן צװק גיברמצט י דצו? טגט צוביר ער צויז צןיץ חד^ גױועןן
דו װײנט ער צויז >< יד נצוך גןצופן חצוט צויך ווע1ן צווקברענגן צןןנװעןצוײנרצ/ײינ{
נצוך ? ויםט צו׳ןצןן ^ צזברענגן זגצו צזצזג ער זיך וופרן*
דמ& סרצוךױמבעומױןזצױן
אמר מבר חמ המםט דיך ?ו1ן >< גין זיץ דמ >< יט זד חמ צויגן צו״ן פוט צוודר הנט
במ גהקט העטט * מבר מצוחע ווין צןןןן 3ן
ברעמן רחק ביטטוחײב>< יהח דרוע
ברמ  5ט ער מיק מיסן י ווי מ נזן דןד ח< ןך גווצןר ווצןר ןוימי 1ומב העט דעןוצ  3נר מוע
גיברצן 5ט דמספרמך דוד מיך צזונ><ײן קינגיײךד־ן מון טז 1דיגמן דעע בןוט סזןמבנר
דעןמיך קמן ניקט דר 3ו מ״ר מוין 5דען קמס^ פון יומב צוונצווין ? ײני קינדרזצן 1מ )7ט קו^ ן
טײ דימ מד<צ  3זרע* יץ מזנ} ײט דימ דמ מײטרגדין צןןנ דימ׳מ-ן טטעקן י< דן גין מונ דיצו
מ< ן ברוט אןון>< נגין המבן * דמטרײבן צױנזרי חס<יסן דו ררו< ן דוד פ1ן 5ט דכן יזצוב מזן
רסן מײן פמטי דבר דמ פרןנן מױ דמ טיקט ^ וט3ן זײני קינדר דואמ גבענטט מערדן
מיט ^ ינןמיןײמ
מיטגחרה >< יטד; 5׳ <.ה
מיטהיפטקײט מונ >< ינו? כג ?כנבבן מזצ >< יט
עןטר מוצ  1ומײנ< ןרטעטיקטגןט מןט 3ז ביןנן די}י  £ינן? צורןײמ * דח<ן אןזכטדוד
3ן
ױמפמויךמיטדיןי פי ^ היןײצו♦ דטן ןײט דיצןדמ מײטיח .י*.ין
חמױקיגןטןןמךקײט
דעןדערסןןווערטצויץ * ענטטאמך מוצקיגן היפטקײטי״} קןי ן צרעת דצוט >< עלט
צן״ין צוענטין העי* ןיך צןןגקיגן חכי< חז? ן ק?>< ן צ; ײנר דנגר צונ/טשעקן גיט דצןט צוױדעי
םדר םון נמרן * מוצ קיגן עוטר דח?וצ ? קו^ין מײנר דר מסן ברוט מנגין דצוט ״ חצ קיגן
 1גנ ןעבן זמ} צןיינר קו ־־ן דער מי -ןטןוערטצז< ן צווין קו* ן ♦
מך טרײבן מזנזר♦
ח <5יסן דט דוד ניט רעצטדרצון טעט ח עידצן ױמב ם})
כטדעןחדהצוטייצןצ! ין
זײנר דעהדט ערוזצןןש.י,צ) ״ צזוכנ ברעגגן ♦
ןןײןערצובנרהצוטמ•׳ יר* גו .עי.ן * מוצ >< ן
טןמגטױמקײנקניטצציטגווײמחטץ ־ דרוק דמטןי׳הה>;} ךו£צ! 1טדעןױצ;  5טיקדמ
צ)  1גטיוױ? 3וידרטן * הה>< ןך| 1יןטטו * יך צווק[ ברענגן * זומ נע<{ מך דיצו יןןות צ; יבר
דיך ךימױיך גיסןוכטהמט דײןעמער חד .רעןי־׳ ! ע 1מגט קײנן>< יט ) 3׳ײצוהוען ירמ
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*' #צ 1ס?>< הה><? ךערוזין*י
מיברןידכע ^ ^ ןקמ ^ ןוןןיךיןיקןןזהצוזין& ן ^
רען ? ״ט דיצז דצו צריערןנ ן״ן דן ממר ןײן ןןן רזז
2גע { סוצ דר>< צןרע ווצןר ןײן מיגיק! עןןיה
צמנ
מנןםטעקןוומרמעמדרמןעדטגיפרןיײן
מצ  5צויןטמערט5ןןג{  3וקן<4ןדן > 8וריצ/עית'
צןוצ * גג?<%ך
ברוטדןוזמריהןיצןדרעטיטצוןמײןצונדרןטיםז
דצןםפרצוךדןדגויוטע
צוונ ?3מ{ דען 8וצ ? ק דן בײצומין ווצור צן
רײשט כון צדיהרי ק? ײדר שונ םחימרט צןןנ( מ3רנ
*צמנ דר><? ך דוד גינןיצוויך גיו דר
קבןיה מונ גינגנו  1ײו נוך דער><* הט פון צובכר
ןןען ערדרער  3פ מ  ?2ןוער צמנ דרצ<?ך
ווײגס צ/ןין דןוצ 3רכ ק  3רצוונצן? ןד סמ 1ק י״נמ
>< יט מיק צןןנ דזד ה><? ךרר ק? צוגם צויבר
מ״כר צוונ םפרמןצו  3נרצויןני5וצויןדיצו>< ןח><
>ז
|
זזסושג!( וסרדןצ*צו * מ? סיגונטמןג; קו* ן♦
צןךצויודיורצ/כנרניט ( יסםורבןןןיצוצןײןרסע
\
צןןדר
רןגחדען 'ןי עס? עגםמ {{1גןברעכגןצ<
יםדעג)( סמערם ־* דעןדאדיןיוש 2צ< 0
|
ברסבם דצודיני דײני חענם ניס גבונדן
גוועץנו ? ײן איצו *ן ביכם צדין רו 3ח דר מד חײג
[
״יתה צוױ נײצורס דוצוכיטט צןןגן קו> ק 5ןן ?
ײעדס § ם ןוערםןוידר חײןנקװה צון מינן םון
2
מושןדײנטווי?ן י ווימכון דער><? ך* ע? סם*
צזגטרצו אציוטטוצ ? רם סצו? ק דצום דער ״? ן
ן|
ק*ין טו? ד ניט ד.צום ק דס םזם *
צמנדצוםיןצוב
יןיןחיום
צוןנ
(
(
יברצ
<
כם
?
ונדרדעע
|
*? ך ןויסן צוונ זוי?ן
• צודך וויצו דוד קמ (-זפון דיצו ק  £ורה דצ
5111ו? םערסקסעסין דען
*ע
?
ביגן
גמכגין טזוגיביטדצומן צוונטר
גינגי־י׳ סונ דער ><? ךדןד םפרמךמידרןײכ•
*וע^ יק סיטםצויר כיט דוהײנםמיו צוײן
ךרוםירםר צוונ צוײןםצופיריר>< צין פון יםרצו?
מי*
גיס?ין י־ נזן צויךבין נצ? ךמײןיונגי><?ך נייצ>?'

המ/ןךיזילחי^

ן
!

ן גי*ח? בטמטרדןג< מ<<? ךצוונדעד
יוצ 31מי* סײןם 5וסירר*
15ן צויןיםרמ??וצ?
םצויך5ןץ ?/ץ מןק ברענגן צזונ צויין נקאחטון
צזן צויק פזן מעגןוצ 2רנ דצמ >< ע 5ט פי?
?ײ 5םצןײן 'וצ1י 5לור געבן צוונם<ידצגג( פצז? ק
 0ונ צוויך מײ? צזבגדםוט אי? צזזנ יןצזב *
צזזםקמזיךטיטן דס<5ע  3םןדימפ?גוז*י ? גמר
םטמרק קו><ן צויבר יםרצו? צזןחיצה גן ה
?םן ײװ ? דיצו םצזפירסטן רצןםיק פק יסרצו?

צזוועק ווכנרן* דרוגןוזי? צזיךעס 5ן ^ טםטע?
ן 5יט אערט צזיק?י  5ק ביגצז?ן נצוך דינק
ביו דיוצ עי גםצון הצזט * צובי דוד ה><? ך
םעט די נצזך גןזצוה *ו? ײנק*ון ט?>< ח ד&דע
*ש? םדעןױמ3
?ןוןצוזנןברענגןמיצוצוײןצזנדרןרןגחמך  :י • '< י *' -
\*; ' *1י ־■
י'
י:
"
■
**
■־־•■  ' ■:־
 :.'. .ג ׳..
ד
כון דער מי׳ט בו& מ הערט
ווימזצ 3רנ וזפר גו ח* רןן צזזנ; .ןק ^ן; דמ
 1ומר ער מול צ? יפרצו?גיצ/ר*
ער דלנר םרמקין ״ דמ־וומק גאײצי יהןידק
*
 #ומוין ר& םי ? מיברד©^ סייזבו ^עכ 1י
><? חיסמ דיסהיטן ר  33מוצבעגו* ׳ד*
*י
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1שײוויח< 1ינן דיצו ונינ \ | .צוין יעסנצ; ימ כוטת הןין דצו? מג ער גן * יטמג ג״טצןץ**.ינסנ מד*
דמנמ׳׳ןויצןןיךמןמןמ״עןטן/ימווײן< ן; יסי | צ*צו *י גינגן צויןדמ*.
צויםמםתקמ״ירמוצ
סןוגןמ׳ןטוטצװצ חצוקטין לןישן דט | קצוסן^ מב צוול דצו נצוציןלען קצוס{ מולצ 1נט} ופין11
דוד ה* | ך קטן ח״רון לװצ מסרצוצן צן מי<  /ויך דצו הצובן * יר דען קמ ^ סון מיס בוםה דמ
טצוו 1װן דײן סונצו רער דירזצ 1ט נצוך דײנסן חױהימ * גימטנדין צןןנ צוי צוכד ןצומט דיר גןט
נק״ןת ועהןצוןמצוו  /מןנוצ | דיני קינדר * ׳צובר דןד מסדצוך <5צוינןי .וצו ווצור צוןט גןט
 1עבט דער * יךמוױןצ |<1ײן צרןת דער ןיוט חצוט דט צויך ווין טצי) 5ן צוײךגןײך וו| יצוצויך
גיטצו | הצובגן דעק * צון דער דצו קמשן צןועיר קען גק 1ג צוונ אוגט איד איצןער הצוט 'מצוו|
ה׳צןךצווסן גיברצוכט דצו הצוט ער גיצציצנט צויך װער צויק צוײן גוט בעטי} ברוטגעבן צובר
מיך ןיט מין מןנן ברענגן ווײןעי דע| ^ ך צװק גיברצוצט הצוט צוױ ומ? עמ צוויך גיםעהן צן
מײךצןי ר רמעיסן דזצזי ר העט צוופן גברצוצט מױ צוײן צדיק צוין וײנגן הויוגװין ^ ,ינסןגןעגר
דרוסן ווין צויך נקױה טצו|  5ון וײנט װעגן ןמ צןײך צאנ ווי [ צוײך צװיןגורענגין 4דצז גיבמט
דוד צו ו״ני קנעצט דזצוןויצו*וצ ( ט צװק בדענגן צוונ | יט צוין הענטצוונ סיט צוב הצןקין צװנ
/יש זיצוצװי^ העצגין  £ר דיממטצןטזזירו} קמ טײך צװנ דצוס צןיס בןמת קמס^ נצוק>ין' מו5
>צן טעט מין ג< ק  5ורה כײצןדצןו קנד פון צ £1רנ צוין ח  5רן | *
ה
רא
ק|5צי} נקכן> טרצןןג* דןדקע | ח  5דו| צווצויצןטסרצזכ' ןגודןדד 5ןנצוומצי.ו(
גיןע 5טהצ| מדצו בימטןטן צווגו  1רצומגי* ע1ן צוןנפידסט יטדצןןגןד׳ח
<> 1חציה צװל צוויט רימצז  1חחה*0י 1צרו § ט גיוחגט הצוט דו דוצווצו | מט מײן >< | ך וײ| צויבד
' יטרצוןדדושן קןא} ז< ידמ} מוצ ווע? ין דיך 1ןגן״ | ך ומ | בי} * װמ נצו*ן וימצוין צוןין גי< ן>< ( 1
סר גיט 5ו ח 5רון מיבר כ} י& רמן 4דודה>< ןך וומי׳ דרײט> ק ימד"מ} ט וויצןערצ<} ן וומר
מול ויבן ימד  5ידיטעדוײן ז<}  5ותמי | דימםטמט חבחן מיבד דמסגיס} ע  5ט יהודצוומ 3
מיברכןיסרמ} ןוצורערצצ}  1דריימ  0ונדדײטיגימר מין דיצןטטטט ידומןיקדע} דער
#ןךדוד5ג• צציטיסרמןקע} ירןט ^ קממןטוי מײ | געמן דע | מוצודי ח  5זגיקסרײב | ווע)
*טרמ 1המב | מײן  }#ך גיהטסוק>< ןצןתיחודמ דמהמטער>< וון הןיטד }.טיןגן יחסןיק
דמרוק ווײ? נוצו דוד מיבר צן יטרמן מ | ך ןומר דמ5גו רע יחט ( יק מײ) 1וענ * | דימ דמ
סמרגיהײםין המטיבזשמביר
דימגןצקטםרמצין 1ו מיקו־וצוקצונטט גוונורזצקוקניט
מײן ננויצן דעןרי ב? ינרן צוונ ? ממיןדימ ? מוין ד* ך ניט מרײןקו* ן 4דצז טרײבן צמנורי
חציגיק דימבןינק מו. 3דימ |מ*ין וימ  #ײנטןדרמיט ד/מירצ< קוקטוו טטרקטיו>< יר
ווע?1צןןי \צוו ;רו אןימר מטע?י | צײטרט ?ײנו דצומד ב? ינד מןנ ןצוקוײנן דצוךןצוןטצוירצ)
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נים מײן נט .ץ> וזיך  6טיג? סן * מ מײי עסדרארמ מןין׳דימ ״רמר דאם> יײנטדפר סטוין
>< יטכןינדהמןנ { ^ ין
דסןדימגי־טגיןקענן  :יס ? עהן מןדי׳ ניניגין ♦ מויך ?גמ ^ ןדימ
גןינןמײהריעןטרןדימהצזקגןצ?<  .ןרןט ( עיןמײןס  2וטדוגטמן דןקײנד
דנןמנדרן
ביק ^ טצ׳ן? מ 51ן צרדן קינדרן מונ קינדט קינדר דרוהן קענט מיר צוזנט ניק? טץ דן״ײנטן
דצו>< יט ד׳צובןינדןאזנ ןמײן דצמצוי  :יעק  2מ  3ינן מונ יגהק עזיה 9נמט{; ק דז עוגטן זי 5ן< /
ביצודב ״ דגן יעקב הצוט גהונק צןןצ יצהק צויו בןינדגוונגון דטער מןט * מר • צזבר דוד
נצוסן מיין רט טןוט צויגןצ< קן< דם דצו הײטט ג־ןן צי/נ רןד נענט עטדיצזטטצוט דוד * ציונ
דוד טטרצוך ןןער רצוצויץ געײטדיצו׳י '* ימר דצןריצןבןיגדןצװנןצוי ןדרוי־ן ינטענן דער
וצן{ זל״ןרמטויץ ♦
דמטןזגוימצףץיהודידעך
דצוהישיומבדןצרדת דר ;נן>  5יטצוין
דוד גןג/רצוט י־ צוו׳ךד־גנט דוד יעק  3מוניגחקזדי המק ; ס*; מרן צו צוירן קינדט קינדר ניקס
ביןצןטצון * צןגר עוצו ו  :ון צזיצונטצן ס רטן צ1י*ו  :טוצ ו עו נון צ( ״ | גןיד* ״ײטד ״ דרןנן
>< עגןי< ירו־צוון>< יט מינןײ |וד> התזט) * צא׳יך טרײבןצאנורי,ד ;15י< זי דטדיצו>< | יצורצ 1יק
מקוק( גמר הוך ןוצןר דצן טטני .ןט יוצוב רצןהין צוײן נחקש כןי<  /דער הוך ווצר מונ גיגט ןײן
טטין 5ן דיצו ערד דצו טעיג יוצל :דרזי ^ דו #ר מןי^ דיצן יוויצור קצ> ?>למ ט1גו צין גן טוט *
צון דןד וזצור לן׳סצוי ! ענגר צוי חטובר רען ג? ט ן*צור> זיט צויקנ גוהעןסןצוי( /״ צמנ מײן
גוי דכר היש חירי/
דער
וומרדערמןך צזיברדיצוטטצזט5דן
דכרטיקט

ס!ןר,יץ גי דוד מ*<{ך צןןנ פיןטענןבןיינ( צאנ פין גיצ־ר { ײט צוזנ פ׳זםסיץ * עןדיצן
וצן 1ןט צן דוד עײן היכס הוי־ו בזיצון ״ דצו וומוטט נון חד דם ] עט מיט דןד ה
צו צרירן ווצ :ר דט ער ומ{ ט ויץ צוײן ><{ך ביבר וײן פצו{ ק יטרצון ♦ דצו נצמנ דוד
נצןך ><י | ו< ײבר מו 5בקצו ? פ {,וין צווצ טעצטר ♦
צוויורי ח*5י<  /טרײבן טר
הצוט צוצגימן ןןײבר גהט * וויצו נון דימגוי< ן פןנן פצן{ק פןטהינן הערטןןןיצויטרצן{
דודגזשנ ><1ך ג״כט ההטן דצו גוגן ויצו קיגן צדנן >< יט טינן ><ןחצ< ה גן חזטן דצו { יט
ײיג י גיט פרעגן ?*ן טיך 5ן דנין פ{ טחינן מןייט גיהן וויןטטו>< ירזיצוצוין>< ײןהנט
געבן* דמ עפרצ<ך גיט יוצו דוצו וצןןעט ויצו קט,נ) ט{ צוגן צןןןטןיגועו דוד גצזרונר
דצן היט ער דצוט וע .זבג מורט בע{ פרגינן דו צוױ טײטט5ו בױכץ *
דען מיך
הצזב >< ײני סזנמינן5ן ברו 5ין ״ ג{ ײן ןוימ צןײן וומ& יד דצוס דמרך ברע  5ט ווטןעס
טןוערק גו ןלפן קו>< ט * ממ ?יײן דיצו גוינן מירי עבןדה ורןח 1יגן צמב דןד  5ר
ברענט וימ * מבר מונורי חס־ינן וצוגן דןד נצונןוימ דצו פרכגןויצז מיץקסיצוסטיט
חךמין טפר דברי הימינן חר.צ*־ר ברענט? ימ♦ דמ געבןוימ מײן תיח{ מײן גןי הזט

ין

א
גהײטן

►וי *

סטר שפואל כ ׳יינ* *

גת״& ׳ן מתי ח ; תי רד מיו מויך איע
דיצו גויסנ מין דתר צ<{ ח * ח גימעץ ווימדע ג* עהן ד,וע
ד? דימגוינן* י* ינ גי & ײגן גיאצוררן
דצוצזיןער צוײןימדי גווצןרדיןצןוצהמע מ{ די עכןדח
?רןתד׳צודיייגויסן גיהטהצובן *ו ט?ציגן ד& ויצוניקט מעריו?
ווצןרןדרויןטעיטנוןמי ן
דברי חיצייק דוד סר ברענט ןי דצוט
װצןר צן׳ דר צןתי גתיקצוסן ד? ער ויצו * בט? ווצןר דצו
סר ברענט ״ן דמ אײ? צוירי עכודח
ורות נמך טטצורקווצןר צוביר נצזך דענ  /דו צותי הגתי
ויצו חאט גן ט? צוגן צוונ ײבט? גיוועון
דט* יט קײן עבודח ורהצצין  /וצןרןוצ ? ט דטןנצזיצין ?יצו
דצוטגצ& דצוונןי? בר דצוסון 5ן ויך •
דרנצןךג* גן ןוידר די פ? טת׳סןקקן יטרמ |צצןחיצמ
גןח? טין דט פרצוגיט דוד ז*1י? ו ג י
גןט טוב ער זטו 5ן טיןגיהן .יציט טינן *? חמה5ן ה | טין
דמןצוגט]) 5ט
נײןגיטנטךניטנײצורט 5יצו הינטרזיט הערבײטרי
טײכיןבןיקצוונווטן
דוצו אערטט טײן גרוי* גתיט
חערן  \ \ #דימכןיען צוןטדעןה׳ב>< ים טינן ײן><? ח* ה  5ן
חןטין • דען ^ וןבטןרןועררןקו> ק
>< יק>< 1טכינ< סון הייצ/טןלויט ןוערדן *? חציההןטין
♦#טדימגוישן *
ט? ןןטעט דור
איטצויסנ ] [צטגבצוםין הצוט צוול ט 1וג דיטפןםתימ סון
דיצוםטטטגכעטן ביןצון דימםטטטגןר •
דשטרײכןצןןנורי חכ> יסןאימגןטםסרצ7/
5ו דןד ער זט? ט ניט>< ןת>< ה הטוטין
בין דיצו ! וײק בןינן טן היביסן5ן חיםין מן דט קמ>< ן
דיצן
בײט דור צוונ כ״מ*
םיצון גצור נצוהיט צו׳בר סיר ט׳ןין ניט ווײט דט
םפרצוציןדיצו יהןדינן 3ן דורה>< ןך
אצממח ^ ״ײןין ז־יר ןןערםןצציר אערדןדצוךצו/ן
מומ קויצין דצו םפרצןך דוד עט טיזט
כעטיר דס צציר צןןיצןןכ( קר׳יץ צו♦ דם צויך גןםט ןוצ; רט
נ׳ט הצוןטין ווין דען  5ט הצזט * יך
גיחײםין צןיך ן׳ןן אערטין • ןויצן נון דוד הײ?ך נצזןממ
רידיטדצוהזכין ד׳צוצןײ 5
יןבוינןצןן 5ורןיםין דצוקמסן ] 5וטיתברך * יםפין>< ןצוכינ{ *
דיו ןיצט><ן אייו צוײן גרןסר חי? וק
צ׳ין גזו׳םן םצוו{ *><1ך צוונ דוד ה* /ך דען צוין ם> 111הױ? ך
*5יש יצו ןיט ער דען כהן פון*•יך
גיןצןןנ ווצוןם נים5ו זים סרעגן ווײן די סןםת׳נ/צןןו ג״ר
נצוחנט בײלו טינן
ןוצורןצ) ונ דןד מצןרטט צווג פר ןיט♦.׳ ך צ<;  /צוןץ גים:
*
דער נצוך ה׳ןט רןד ת-צ? ך
ע 5ןת>< יט מ}י רטםיי/פין ׳םרצון צוונ דןר מסרמך 5ן
? 3יפר$ו?  0עןעס
מײךוומו? גיפצ< ןטצוו 5אעןעמ גןטווין הצוכףוציוועןין
צוירםיקןצויןצןר/יםרצו? צןרןנ /דן>
,ירןיןוועןןפר ןצומיןן כןיסרמ{ צ׳י׳ט מירן כהניקמונ
?דיסןמונצציר אע | 1גוטםמרון
הקןדס היןין>< יט גחםיק כ  3וד צוונ  /ועןין מ׳ק וו׳דרצוײן
הײ׳יג ה .ײן 5ן ריכסן 5ן ירןםןיס^ רען
מין םמ< ז היל{ ך 5ײםן המט ו<ן ניט רעצט גיצ; כט גיםט
מרון הקודם ד< ״ץ פרצוינןמיםןיכר
ן־ץ תסי{ ההעטגטמן • מזו גיסי{ עןןיצון{  5ן ריצו
רמטיסן סןן יםרצו{ דמ אמרכ{
יםרמ{  5ומננדר פר ןמ -ר 1טךם מן ומ( ם הו?ן גיטם מרון

הקןדט

עפרשפוארב
מקןדעו פק ד׳י טטצוס קדיתיעריג */ו עטע1ן מין קעךחט{י<< ״ דצונצוין *ן צרין נײמן?וצזגן
צאנ ״ן 1יגס גןסס צורון  -קןדס דרןין^ צווכ
סירס מין סו< ן הןין מנינדכ דר מין די םסצןוו
גכעה א*י■ *ווצ ד? גןכינדב קינדר זזיטן עחצו צוונ צןחיו דצו בןיב עןוצו כײ דטן טרון דיקורס
צןונ דר צוחױ גינג סצור הער צוונ דןדצוונ כ{ יסרצו! די סרײצוםן* יך גצור* ער פר ^ סס
צןרון הקודפ צוונ ט? וגן ציןי | חרספין צוולגײגן צוונ וציט פןיקין צוונ צרט ס{ יצײען צוונ זרנו
וצ ?* כ{ יז> וריסןצזונ  11יצוזיצזקצז* ן
בײצודיצופײצןרסוןנצוןדצו
ביגטויךדעראצגןזצ{<1
ווע/ט דער צןרזן הקודס צווק פצו |ין דען דיצו צוזקטין דיצז
דען צןרןן
הקודט
סיר׳טןדיצו ווצורןצוויט
גיקןיטפטדצו אײנטדער
עווצודערצויוןהקזדפ
ווערטהירצוכ פ{ין דרןק ה{ טיטער צוין דצז וזצײ  5ט צויבד דנ ן פווצו ברוג? צןןנ דרצוהצן
נצו<< צו־ץ יזיתה>< טונה צןונ טטצןר  1ןוײ{ ער ג * יט גרײפס הצוט י מײ{ ער דעןצורון
הקודפצוןרירטצוונדרפיטצוין ני *{ אערצזן
רירןדעןצוײןכהןצודרןןײ צוונעזטעט
חד גמיוויצז ח דר עמצו ווצןר צוומ קו ן דרוהן פר  5יט ויך דור גצןר וער סר דענן י> רןן
הקןדם צוונססרצוךןוצױ<׳.י{ צויך> ויט דע<  /צןרון הקורסקעק מו< ן גין דחהןווצז{ טערצדן
ניט נעיק צן דךצוין דין יגקושן ליון גײצןרט { יט צוין פירן צוין דו דךו פון צוײנק יהודי דר דצו
הישעובדמחננ♦
צווכוריחכיציקסרײבןחדױרמװצוצויודרו& גצוןסנקוצוןדעןערחעט
*צו?ן נוזהג כבך־ וײן צון גךסט צזחן הקודטמונ העט ון{ן { ערנן סון רענן• דמ יסרצן{ צויןצןר{
יטרצו{ ג יגן דצןרך דען ירדן רצו הצוט דר צורון הקודט די כהניסן * יט דך הניבר גטרצזגן
מין דען 1יסטן * כ{ טכן דןער* יךןע 1כרטהעט קענן טרצוגן צוונוועןטוןדי רינדר ןונרן
מןי{ צןײן ןײטגנגן דצו ןוער ער יצוך גיט סוק צוחן הקןדפ גיסציןין * צזויך גיטצוך עו דרו<<
דען חד ה><{ ך המט דך טועה גי ןןעון צזונ הצוט ניט גיןויסט דעק צורון הקודט ןײן רעכט
צוןצזטון דעןצוין די טדרה פ>ן באדבר טסיט ד♦ .די {> יינ< ןן{ןזצ ?י * ײטטרצוגןגןטטצזיון
הקזדטצזויןצויריצוקשי{
צונרניטצוןין׳צז״נמווצוגין דחקגקצונ(עןןצןצוו< ן
דטחדה> ?-ך
ט> יחה ניטםר סו{ ווצזר • צוולחרצזן ווצורןיךדוד טזעהדען עראײנט דו צוין די טדרצו
טטיט די { ןײגנזצו{ 1חקצזדעןצוחן הקןדט טרצזגן דצןןצויןווצוו{ צןין די אדבר צובר דר נצון
אעכטאן צויןנוצןן{ פירן { צזןן צווין צוײנ<< וזצוגן צוברער וומר ויךטועה *
צזןיךטרײבן
צוונזריחכאיקדן ןיךרורה><{ ךררןנן
הצוטטוכהגיוועןן דען דודהא{ ך ספריצטמין
ת־1י ^ קפיס{ קי״ח דײןהןרהצו־ז> ויר ג{ ײךזצ ?ז צויץגיינג דצוז אײנטער קפנט די הורה
גצוד<וצ|ן{ דצזטסרצוך גןט עז ןוערט דיר עפז גןקןאן דז ד< קיבדר די חןאט { ערנן ז?{ן ען
וויטן צןןנ חצו  :יט ״ דז צוין צוין רר תורוז טטיט אןןז { דען צורון חקצןצוןי^ די צוקטי{ טרצוגן

שונ חמ

ס״ **#י

ספה ששזאל ב

*ו**>

יוצו פיר?
וע דען עחן מוי { צדינסן סצ  #ן* מן דר צוחןהקודם בןיג מין דמ* עהד מחמ הןי/
דרײמחד ^ןי ^ מןצגןטכענםם זיץגנןהז '* גוינד *
׳שעןםרצחסגים 5י | קינדרדמ
ווצור ען 5ן דוד ה*} ך גײ״מגם וויצו דער ען״דצןדןנן ממ גרן&י
מעם מײן דער מרון
תקןדסכײציצןיהןווער דרוקגד& צגו רע ןיך ] יוטסמרון חקןדם גו תוזין מין* ײן * קןסןקען
ירונו 1ינן
מונ וועןגו מץ ערצוגן |צ**ן מןין ♦ד צוקעיןן ?5ן דימ ןןייסן  -ימ *; טפר דברי יה> ןיק
םעיטדס דןדה & ך
המצןןגוטעדירן ד< מ 1ןײק דע עטןיצ♦ /ןצ | סן ? ינגן עט | ׳ 5י מיט
נןרו>ייטן
עטן*  ♦5מיט גײגן עפןיצי איט * זנסעוצ | ר ןײש כ |י ?זצריסן צ& ג עטןיצי גיט
פסמיטנר״למ ^ סןײץמזנ ^ גןסזיטןןזצוןגיסס צורון הקודט מטונדדס דודהײ? ך
ציןסמיטגרוסמח < 5זה צזן סטעןט * דצוןיט דוד ןוידריסרצן] פר ? מ> יןיןמןנ נציזין גינזס
מי־ון הקןרס צוןיז רצה עו 3ל מח< ן הןין ציזנ דימ
טרמגן מין מןין^ מירן צןקטי?ן צזינזוצי
ציוסטדס דיצו ?וײ ?> ײטדעק צורןןהקודס גנגן ^צורן דעקסטד׳ט דצ/נזזטט >:ן  $ז 3יט
מיץ
צווקשצוזנצוײן פעטסצו^צוז 3דימןןײקדיצו ציין גיטרצוגןהמטץ דיצו כלצוכנן3ו קרבן
זיבן
צוזקיץ
וצ
#
ל
?
יבן
סצו
^
״
צזונ דער *? ך דזר דער ספרמנג צוונ טנ 3יט ײיט גרןסר
ס־יחה £
רעד < צורןן הקןדס הערצןונ ער המט צין צזײן חיפס ןײנן קןײד ♦ צזןנ כ[ יסדציז
דיצונן ןןין ײיטסןשרו־ז ציונ
יײטטרויציטןיציטגרןםר סעחה ״יצו>:ן נ׳ן
קעקײיטגיטס
מחן
הקודס קגין ירןסןיק דצןזצוך ד  /דזד הייןך מײג דימ  .־ייצן 5וק פענסטרןצ / :י.נצוצ?יצו
*צוךווימדןרה* | ךצןזןסשרינגטמזנ טנ 3יטפר  $טס מחןהקודס ♦
דמטעטעסצויד
גצןרןויצןדסזיךדוד צןא סטע | ט ♦ מיצזכזן
דנרהייןחוידר הײנ[ געג דצןססרצק־זיצו 3ן
מיגן מ י
זזימ העמןיך הצןטעז גיסטנרן סזן דעק ײ[ ך דער זיך גיסטנ״ [ט הצוט גןײך וזימ
[ןז זײט
מזז3ו טנ 3ין מזנ ספרינג ן דען מצוז המט עס מײן פמטר סמו[ מ | י.ײן טצ ג גיטמן
דחסנזוערטדיךפזןדע& טםעגןמידראצין פרמ 5טן♦ מער
דודספרמךצןיךפרײצן ^ יך
] [וט [ 35
וד דער>< ין3ז<?<; /ך יג >נמ  3ט המט> זער מ[ ס דײן ? מטר מונ  >/ייי ק׳נדר דפן דמ
היןטןדך
סמר סטמןין צוונ דעזניטיגטין זיךניט קיגן גיט מבר צןיךו׳ .עןזצ ך צנין סוןצןיגזנט
סר מכט
גיסטע | ט המב ןןײ  /צןיך זע צזבר ןג ט ! בכזר גטמן הצוב זומ מ־ערט>< יך | וט ןן־דר
?צוץ כ
 35ןד ה 1טין ♦ פזן דעיט וזעגן קמ  :ט דימ י< יכ[ יךן קינדרביקז״ן סון דיזסנ>נמ[ מן
כי/ד #
סטערבןזמןט ♦ מ :נ<1ן  :רצןצט דען מחן תקןדס קסן ־רוסןי ^ מ־ן דמסגי 3ע? ט
דסחדת<?
ךגיײמכטהמטדמכרש  5טדןד המ} ך פי? קרב :ןד ; פר ] [ וטמנ>זימ><ן>< יט
די
קרבנוי .1מךזהזט דמ בענסט דןד ה* ןך3וס[ שמ[ ק מיט גיםס נמיץ מונ גמב 3ן מיטןיכע
ממןמוצ
טחימ מיטןיצןמײן קוכןמונמײן סטיקפן־יסנזונצזײן ײמטוזײן דערנמךגוג
י *
מיט1י 5
ר*

נ* *>
צ? יט/י  5ר ווידר הײנן*

ספה שמו&ל ב

מוסרי ח <.5י< ; םרײבן דט די? רעו  5דזזמם ? עקש

םנירציןדמ

צוןטרצוגןצזןיךןךןוךה צמנצ? יט 1יכיביקצ ^ זעקס קיכדר צמלציוידמ״ןגח& ן
ןןצמרןזיצו
גיט 0ןן קצון ן/י זעהן וויצו מײן ; רוסי * גוה מיז דער דיצןחן״ידיגן
עןטר בקצןק ער ♦
מוגקיצדרדעןדיזר
ח- 5ץיק>  55בד מיז צוולמיצו צוין ^ טאערט ווידרבי3צו/ן >< יטעוער
ע  3ד טעט טר 3יטט צןרון הקודט ניקט><ין דען נײצןרט דט רע מןיט קערט צוונהי 1ט
דערצוײנקה/וציד
רײנטןיךווצווערםטונדדצוהצוטערזוטגרוםין >זצ | >צכ{ טק< ו״פר
חב ^  5ו עםין גיבט>< כ{ מכן םד צוי ? 3יט גרוםן { ון געבן ווערט• :
ז

ײימ

הטט סוןוצ { זײני םזנטיגן צאנ זצוש מין זײנק היסםןהןיט
נון דוד ח *{ ך
דצו םיקט ער צןיץ ײצו{ נצוך צוײננן כ= יט דער היט נמן הנ  3יצן צןונ םסרטן 5ן

הירטטעניןהצ< ןןצאנ
<צן  5טצויזצ? ויס
צויקזיךצויךמ **ן צזיןצו״נקהיסםןהןיז דםדצוגי4
ןן טט צורון הקודט םטיט נײמרט טין צו״נט גיגע? ט דט גײטרט מןיז ברעטר צמנ> טר םיר
הענג צויז דרושן ווען ^ ןט מע{ ט זו מע{ טצויך *ו זײננן צירק הקורט צןןיך צוײןהי פט הויז בןימן
ןזטווערטדירדערגן
יטשפרצוךנאןהנביצןצןדןדה><{ ךווי #רו<<  :׳טטוצועט
{טץ *
הע{ סן * צזבר דימ זע{ בג נצטנציך* זצזגט § ט 5ן דע< ן נמן חנ  3יח גיצזןנסוויכד? 5דןד
ה<{ ך דען צןיך וו־יט דז דזד ה><? ך גצןר ב{ ד מ״ן נדר טוט לן עסיז וומםגזט צויז דט>< עכט
ערט״ןנדרטצץדםעראירמי? צן״ןתויזבןימןצזבר צןיךווי{ עם ניטמצובן ררוך גיצז  3ן
צןיג/צוןנזצ? גצןי<< צןזו♦ זיךזינט ^ו{ דז <:ײן £ןצ {ק ימרט{ צוןיז דע ^{ נד >< גר* ^ טיזגנגן
דצומטב צןיך ^יךצוי ^ ר בײט צויק גיה? טן >< יט> דינק צורןן הק? דס ניט צויןמײנקהיסםן
ח; יז  :ײטרטןצ {ז צוין גי 3ע{ טר דיצו>< ׳ט סירה־גכג גי><וצ  5ט זײן צאנ צןןיך המב צןין צ? קײננן
גיז׳אגט דז><ן * ירדצו/ט צוײן הןיז בזיצןן{צזזן * נון צויך חצוב דיך פון דיצןסצו^ היטן צווועק
גי :ן><ן ץןנ<? יך הטב דין3ו< ן ׳ {<-ך גי><  5ט צזי בר ״יץ סט{ ק*טרצן{וצ ?צ מין הצזב דירצו״ין
גיומן גצז*׳ 'ן גי><  5ט דען צןיך ןוי{ ר; ן ו׳ו״טר  $ן>< ײן סצן{ קימרצו  /הע/פןומנ ו״׳/זי נ׳ט{צוץ
גס{צזגן ןןערדן מיצ?  ?3סצןר ♦ מן  $ט ? צזטדיר צןיגזנט זצ? גן דזדוזצ//םט ם ^ //הצובן פר
מ /דײנ♦ מויצזיפן צוונ סען יםרצ?{ מיין><{ ך הטק דמ זצ?{ רע מי>< ר גיזע 3ט סערדן 6זן דײני
מיביגקיערײךצדכר יםרצוןצוזנצןןזךאטןדומ
קי ^ ר דטדצ? * יטזצו/מט דומהטכן צו־ין
גי& םצורבןב׳טטזוצןזצן/ד״ן זזןם <>/ה >< /ך ז*ץ דערצז ?{ * יר צוק הןיזבןיצץצן? גוצ?{ טײן
גיוו/טיגי>< /ךזײן צןוג*ןי{  ?3טיקזײן מ/ט מײן סצןטךמונ ערזצן  <>/יץ זון זײן צזונ ווען דײני
יןנדד ןוידר ><< ך ביז עןנין זןצן ווי  /צויך זימ /צןזין םטרצוסין דמדך אעכנױן ם ^• ^
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אכר ^ײנ♦רב >< ד .ערניקײט מין צןיך דוך
ניט גני) פןן מיין נע>ין :יצזןצו?ן מיך דז קיערײן
כדיןטןוצו? נגיפרצון מײן *?ך הצןכן צזונ
צויך ווין ניפ דו קינגיײך נעײן פון ד׳ײני קינדר
צוונ נו צונדין געכןגןײך טי
צויךגנוײןזזצובדו קינגיײן פון פצווןצןןנ פון דיני קינדר י
מיצו נון דיופ דוד ה*? ך גהערט הצוט פון
נמן הנביצו דצו גינג ער סר ) [וטס צ;רון הקוד פ
צןונ מסרוך צוײן הער ) [וט ווצוו כ׳ן צויך
ד/צןיך ון1צןײן !ו[ך י.ײן צוזג ניט ח צוןײנט* ח הוסגו
איר כייך ^? מגטי־ <>/ייכי קיכדרמיבכיג?ו?ן
ד  /א? צןת הצובן יןןצו 1///צ/ין דיר סן פיגחטי
?וכונג גערן דען גןט דוצו מײסטןןצוו?>
וײן הר  /צןןנ חצו קונטט צוײנסןווצוו? ׳״גן וומ /דער
נוךיגטעהן /ן? דטן ע /צןױ קײן גןט ניט
דער דיר ג? ײך צןיו צןןנ צןיו קײן גןט ניט ןונדר דוצו
צןונ אצוזצו׳ /מײן פצו?קוויצו י&רצן? רני גיט
צוינן ממ גחפי ויצןונדר גטצן הצוט צוונ ויוצ ציןיט
דענן? נד צצנרימגיסירט הצוט
מןנןיצוצןרןיוט פי | ריע גוימצן/צ סון צויין גענן * צ? ונ דו
הצןסט דט עצ<?ק יסרמ? דיר צ! | גכו׳^ן ני<ן
פצן?ק צודיר נז*•ײןצוי= ג צוונ*יי? פט צויבגצןיר
וײן * נון ׳צײן גןט ה? ט נון וומס חצו
גירעט הוםטצןיבר>* ין צוונ צויבר ״ײן קינדר וצן
אערט דײן הײ? יגר נצוײן גרןם ןוערדן נ<
צויביקײט דם *ן ווערט וצוגן דער ] [וס צבצעת דר
צוי/גןטצויבר י& רמ?מוצ><ײן הוי/גדנד /
ן? ביםטין טר דיר /וצ היב נון מן צוונ בענםײן
הוי  /צוונ צויטדײני בענסו  :ג
דמןועררן >< יר גבענסט צו עיביגן נײט ווערדן *
צןיגןטערדבריהי*י< ן קסיט? י״ו
טטיטדודןדםטע? יטגןטס צןרוןהקודס סין דצום
גינע? ט דסערמי(0ג> צצטהמט
צוןנטײ? יט צןןיוריצו?וײנן דיסדצו וו? סןדנגן צווצ
?ןבן מ?י נײט פר צוישן צוונ קרבכןת ני
ברענגן >< צןרגן צוונציובינט צ 31ס׳יכיטסי? ןוב
גונג וויצו /יצו ןו ? טן ?יכגן סר גןט צוזנ י
ם* ע? ביג><וצ? ןצו־גין וימ מ*ו ׳* ? ובט גןט דוג -ט
צון ו־יןה״? ׳גןבצו^ ן  /צוגטווידרצ)? יסע?
קר ווצוס גןטטצוןקצץ * זינגטגיגןט צוונ/ינגט
סר צוינן צוןיןןצ? יר?ײצו כ?י*>< ריגן
צווצרידט סוןמ? ןײני<2צ) ונדר רי>< ט ?ײן הײןיגן
נמ ^ן עםזל(? ףיךפרײמן >< יט
מירןהערנן צוןידיצודצזגוטביזוען * פרמגטנון נצך
גןט מונ נצוך וײני>< כם צוזל מוכט? ײןצין
ג? יכט וצ 1ינײטצוונ גדענקט /ײני מצוונדר
דיצוער גטמןהמט/ײני ווצוונדר
צוונדיני ריד ״ שיר קינדר גײט פזןיסרצו?? ײןקנעכט
צןונ
דיש קינדר פןן יעקב דער דצו צויז
גןטט צוףזשראיןטר ״ גןט צויו צווניי גןט רער
טזט ד׳צוגכ? װעןט ריכטן גדענקט מן
צויבג מןזײניזיכרהײט דיצו רע פר הײטין
הצוטווצוז? צו־ןטדזנט חחה (
דסצןיזצויביג ) דעןערגי<צוכטהצוט>ויטצוברהסן צוונ
 1ײןם 5וײה>< יטיגחק צוונדסזע? כגהי?
טערנויעקב צןןצנן יםרצז? ני שײנין צויביגן
ו׳  5רר*ײט י׳ צמנ § ט טפרמן נןדירעי{
צויךדס ? נד כ  :ען געבן דס גור? סון צןײהרנן
;־ .י
 . .י
ננרפ •

►ון *

ספרטי> 6ל

בז
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סיז
ערבטײז״ דש?*>< מירי וויניג ןוחרן מזנ אצןרןצנ< ך פרע* ד דרען ״
צויינק פמ! ק נןק צזנדרן צוונ סוןצן״נק קינגרײן נן ? צןײן צונדרן סצו! ק ןזש •?' 1צוינן גי *טנ
קײן נדודן טצון צןונ סי 1ציןציק ווצןרן גיםטרוסט צוןק צןירן מי?ן טונ םפרצוך טןט נו>< ײנק
ןנזיו | בטן ניקפצוונ טוט 5ן צעײכק נביט ניקט { ײדט י ( דען צוברהוןצובינוווצןר מ״ן נביצו)
דנגט נון נז ן* ט טןוי ? י 1כד צוול סר קינדיגטזײנ׳ יה ?^וצ ?י טצוג ״ ? צוגט צוונטר דיצו ;נוי< 7
:ײן הערןיצקײט צוונ יוונטרוצ ?י סע? קר ז״ני ווצוזנדר־• דען גןט טיווער גיגריטט מזנ
דען דימגעטר סון דיט סע{ קר
בריאט צןןנ פמר  5טנו< ן צויברוצ ?י צוכדרי געטר ♦
וײנן ניקט צזכר ג | ט חצוטדיצן הי * [ כיטסין ״ הערןיכקײטצוונ צוןיך טונהײט צןיז סרמימ
צוונ עס גיט גי ;וצ({ טיג{ ך צןןנ סרי? ך נןצון* .ײננ  /צוורט * געבט נון נו גיטןצ { צוירי סע{רק
געבטצוי ק כבוד צווניצ  5ט ״ געבט נ< ךיט צוײן כבוד נו/ײנ<  /נצן^ ן מוצ ברענגט מימ
גסענק צוונקוצוט פר צויק צוזנ בוקטצוײך ני גןטצוין הײןיגהפיני ק? ײרר ען* וצו * {1יר
סרכטן פר מיקצוןי ! נדער הצוט מןיך דען ערד בודײ  /גווצט דוער ניטטוק ס! ט • עט
;צו? ןזיךפרײריןדיצוהיי<? צזונ דיצןערד ןצ ; סקזצון ; צוגןצוונטרדיצוגויהג ד^ גיט דער
צוונדטסעןדןײטפרי? ך צוונצןןטוומט
צערדטרןיטטציונווצןטדרינןצוי ;
קינגט ♦ ד;4
עדקןאטנןריכטן די וועןט • ןובט
דרו ^ טיזצוונ [**•* ןזינגןצוןידןזנ/צוץ ןן/ד סי־גיט דען
צןןנטסרעכט הע? ן צוונס
נן ] [ יטרעןערצ 7וסרײ  :ט? ךדען ; ײןגגצודעערטצויבגןך♦
מונלו סון די גויצן ד? צייר קעלן דײן הײןיגן
גןט דן־ו הע 1סר מונ בטירנן צוונטצ/ונ רס
גןןדטזײצזנוןגיט דער ^ ט סןןיסרצון סון
נצו ^ן} ןבן צוזג נו ! ודן  <-יטדײג׳ ןובוגג ♦
מיבקײטנןצויבקײטצוןנצו! רצוט סצוןק •: !<?.צוגןצ׳> ין צ* .ונ ! ובטגיט ״ צ<?ו ביפטעןט דןד
פר דען צןיון הקןרט * עטן־צי נבי ;:יק דיצןןוצורן ! ףיק דזזיצווצווטן ציזי טצוגזריגן ! וב
גזגג פי ^ ט דיוי ״צורןוצ ^ מונ חי *ן צוזנ ידותזן ציונ נצוך זונ& ט פין נו ספערטנר מוצ
סיןבהניוןוצ ?י טצוגקי־בנומנן ברענגן צוונטײ! טדיצז כהניקצויןפיר צווננאנגיג טײז
דיצן הײטן סיר צווגלייגניג>< ט * רות דס גינג מ?נע מרוק צוונ ווצווטט צויטןכרצון וועןכ^
טצוג ער דיצועבודת עצוןוצו? ט  5ר גןטט צורןן הקןדט:
צוירהןיסטסטצוםגה *
נמךם/וגחד דוסצו? קפ? טתינג צמננצו ^ צוײן
דןר
ח
דער נצוך ס?גו ער דצוט פצו? ק>< וצוב דט ער נןוײמ טײ? פוןדיצי גויסןטוט
ס [־וגט צוונ צוײן טײ[ ? יערע ? עדן * עט? י 5י ח 5ז<ינ  /טרײבן ער ? יגט •*יצווצ ? יזוי{ די ערד
וצ < 01עטיט < יטצוײי<  ; /ײן ח *אײצו*ײ? /נג כרמ  5טערצזוק צווגצוײןוײ/ןנג ןישער
[עבן צןןנ ח טעט ער ררןק דען דמ דוד ה><? ןצ< ושט צוכט/ויסן פר טצןן? דמ נצו ^ יע
:ײן

נמר שםמור ב <יי 4
>*
וײן £
צוסרצו!נצ> וטי #ז 5ןיעיכרידר צמצ 5ירט*יצן3ו דע ? ס!<5ק ח#ב♦ מבר
דער ״? ן ס? ן #וצ2 /
בימכט ןימ מ 1צי * ? .,צײצןרט מײצר אבעו? <
ע? חן דער
היןעצ/ין בכב? ד ־י דצןדו&ן /גצןר * יך ד? ד ה *[ך ז? ידר נוקגן צזן צןינן ♦ציןיך
ס[ וג דוד
טזע דמן הדר ע? ר דען * [ ך3ן13ן דצ• ער8צו? ט צןר ) יכרצי} צ־ײןעג > ן
בײ ^ דימ
בצוך פית ־• צ־וןיך כמ?( ער תי 2זט $װכ 5יג טו -זכט ;נויהנ םונן סצ<[ ק* צןןנ
>יב 3עהן
הונררט דצוסיגן דיצו ממטן ז ןב ט{י ?; ט רכביגן צ&ל טןיעטו/עגן  :צוונדוד
חיצ [ ך [ישצו[י
פפערד דיצוק/צו ן אןיע דיימן צווין דם״ן דמ ניט ברןי־ק קענט 5ן
דער <[#ז *
ה דע | ;טז הצוט יטרצו[ דפ בחטן דט קײן >׳ [ ך *וצ ! ט סין ס  £עיד
ה[ טן מ.י1
ים זימ * יך כײמי־נו מי § 1ט :ןצ [ ט | פר ?צזון צזונ ניט מןין צוירי
טטערקי
פסערד ♦ דרןנן פניר ער מין דימ ק[?צוין צוןי  * /צ/בר [ יש זיצי ניטציונן
ברענגן
דען ן־ין דצורןי קײן בהצצה צחנ< זוכטטצוו׳  /ברעכ ;) * צזוג דחק [ יטער זיח
סזן גין דצוט
זיצי דצ> ן נצוך ווײד | קצוכטן ♦ צובר דצז וומרן גן ניקט גיבחיצט צויל
בהי[ ט צןים״ג סיד הוכדדט
פפעדד דצ? ט ער רצוך העט הונדרט י׳כגן י מ}
דיצו גוינן
סןנן  £ט[ ק רס < ן דיס אצו[ טן דען הרד עזר עה [ פין מבר דוד ט? יג
מויך 5
וןסיכן טזט * ח״מ מוצגחכגיק ט׳״יזכט>(צון * מוצסין צןיר טטצומ דצוטק
דמ
זעגיטדןדהיי[ ך יהץרינן צויבר/יצן גזרצוטיק דטדצ? ט 5צ 1זקצורג(צ< וזסןצ*ןמ  5י!
טענקוכגגפנן י צוונ דיזרוצ [ ך הדרעזר
דערהמטגהטגיןדכיטמרטםין דיזיכמגן
דודדמ<[ ך
צז/כ ברצוכט דצו קגן ׳רזס 1יק מוצ צןןיט זײכי אקןצימ נמ< ן ער  5יןקוס  5ר דעד
5ו) * ציט
דעד נטן טן> זה היוןך 5י? כ[י< ן צוין דט בית ה>< קדט * נון אײן גד היט תועי
דער.1צןר
צוײןמ[ ךצןין דיצוטטצוטדו* ת דעד טיקטגחט><> ון פוןגצוןד מוצזיןנד ציונ
קזפ £
רגוחדה[ (4ך{ ומדצויןדרצןיט>< כבד די  0ײן דוד דען '.י [ ךהדרעזרד .עטמןגן
גברצו  .ט
דען דיזרהןעי הי [ טצ [/ט ו -גןחיצה >< יט דכן ײ[ ך הדרעזר • צוזןבקצזנן כון
דודהצ< [ ך
גחם *>< זן פון מ[י גוינן פוןעמון פ? ןס[ טתי< ן פזןעו<[ ק פון דןע־י
ו<[ ךהמת
צוונםןןהררעזר דצוטזע[ בג הי [ ט צ< ןטדןדה< 1ןךדןזײןזקט[>< הזצו[ ט צן
§ט5וײ}
ביתה>< קדטבןי.׳ין * מךט 1וגטוט רורסק פצן[ ק> י,רנןצוינןק/גחכד עצגיה}
טדזכט דצו*
< כטערזיךצוןײ | גרוטןט< ן * צחכזריהצ* יגןטרײבןדיזןטנן>< ציטעד * ער
*דגט רצי ט[ צו יץב; רה ניט*; ׳ >-,דו
עררצויזגור״זןפץזוכטט מ} סק דזזי קײכי3ן קצויה
נועטן * צוןיך ט[? גער דכרב׳וך<.
ידרטסטחכט * מויךם[ וגערדיצוגוינןפ| 1
סצן[ ק צוחי ^.וצ< נ* זג 3יט צוין גכצין [ ; ר* יןי ן* ■* רצוטינ ; דז*זיוצ ו :ןזטן 3ן דוד
קנעצטזײן סןצ
^ ££

צנוצ 5ןנן>( [ך

* ** 4ספר ׳וזשאר ב *>4*9
גןטהן{ [ 3ן דןדצי{ זן}> יט ער
סכס ״ צ־ונ גר *;צ*ר *{ ןצויבר כזיסרצו! ^צו היןס *<ןי5
גדס *^ , 5
יזרדכטיקײט צןיױרצז ♦ (7צ״נןרי חצמיקטרייבן דוד< 1ועט * ע< ןט
מןנמן
צדקהווגיןצן־יןעט־ר מוצ צוייןעט
<£ר מין קצו״ן דו ו<* גט דודגןןעגי ערמ? דען עסיר בג ^ ן
ןוגן נון דר עני
קײןגעןטהוטדו גוד צויין דוד■ גע 1ט 3ן 3דקה דו רע בגיןן קונט י מכר
ןיטנימגטעהן דוצו״ן ענ׳
צוולצוײן עט ר מיטצוננדר מײןקכוניצוחעטןגי -צט צויבר דןד
ה *{ ך ר ; ערט ב3צ*]ן ?וצ 1ט ו .גן
ען סןן סקר ן .גר נײצרט ן .ע ן ג*צוי<צ *| /צ״רוצ} ס דגן
ב* ו} ט רודמךזזײן בײטן *
צוךסטגי 1טדוד הי־ןךמןזהיסס1ן יצו* [ דזעריןענט ; ײןדיזרה
גוורטן מונ ; ע 3ט מײן יהןדי היש*ןצן״.
רצוטצו{י י<{ חי< ןה3ו סירן צוונ צײןיהודי היט
טחיןד דר ןוצןר דר גרעגקר צון
;ןויצ< צןײןק{ 3,ר דר 5ו{ זצזןיןטרײבטצ*ל ור 3דוקדוג דר
צןחיצצןךבןצןביהד די (וצזרן
זײןהעכטטיכהנינן מול דער סריה ^ צר זייןטוסר צ־ול דער
בניהובן יהןידע רר  *#מי״
גזעגגרמיבר דיצןטןײדרר צוונ ט{ ענקרר * צמגזרי ח  5י<; זצוגן
צ/יכרדיצו
צוורי< /ןהןי׳ימן מולדז דודקינדר ו .צורןגזע 3ט 3ןטריק *
ט
אוג
דוד הדיןך
טסר״ךצויזנון נײצכטנצוךצויברגיבןײן פץטצ<[ 1עג ; ינדממ
מי  /צויך/צ*<<
גזטיו ב< וײזן פון וועגן דיצו ןיבטפט דיצו צזיך 3ן יוכחן
גהט המכ * רמ חצוט כ?ן דזחויו גוינד
פוןטצסןצןןזצוײןקנעצטגהןןדער ה׳טגי ? ט
דיזן ןיט דער * ןן רודן י׳זצנ
טפרחך צויז נון קײכר צןיבר גב 1ינן פון גוינד טצוון המ 1ך
דצן ו.י{ י* ױצ/ <'1פי{ גוטט דער * ײגן *
ווײןצויוגןיונמןמײןטבועהכײ ^ גיטגטציןהוב
דזצןין. 3דינ< /גזינרו.י{ גוטטטון
♦רצוזצוגטרטרקנצטלינט 3ן<  /מ? ך♦
יונדןהחטנוך
טײן זון ג5צוזן דער הײטט<< עיבוטת
דערהינקט דען ו״יצז דיצו בטויה קצו<  /דו טצון{
מיט דיניקי״דר  .״ערןטוטגטןצזגןווצןררן
דצוכצןצןצוײןסרןיסדיזקינר צ<ולווצו{ טמיט
מי<  /דער פ .ן{ ןיסן טונ
צזייןטרנ קן{יט זיצן צוין פ1ן צוונ צויז ןמ< ן * דצוזצוגט דוד ה><{ ך
ןוצוןד },טערזױ דגין* דצו
טסרצוךגיבצזערצןיזצןינ( ה | יןסון4י 5ירצו*ו{יטצוין דוד וה {ין
צןןל ד< ' יצפיבוטהקטק; פר
דוד מונ סי? מך [ זײן סייק צסג נוקטזיך3ן דוד * דצוטסרצוך
דןר סרצטדי ךכיטצויך ווי{
דיר פי{ גוטט טמן צןןנן ןוי{ן דײן סצוטר יונתן צוןל ווין דיר ו* ןי
§ע{ דרווידרגעבן
ריטרײננ( דידטצוו{ גסגזןזײן * צוול דוצוזצו 1טט וײן ט״ג צוימר
צןיבר
מײןטיטעעין״
דעןחדה*{ ךנמקמ} יקרקע 1תפוןםמו} מוצפוףײנמוון מים
בוטת 3
ןןיךדערןןײ{ רע צוןצוי< /המט מןרדגסעזן דעןחײן ><{ך
מסגוומוןדיצוסירות
נעיען * צובר ער דרן צזײנק
זײני סע{ רד ניטענ ><ין דען נײמרט ןוטן ער צון צויק״ ורד
מיז * מי׳{ץג ^
טגזצוגטהעטחד ; ט{ עצ<{ ןזייןצאלטצס{1
דט/״ןקינדי״״{ עןצויןנינ1
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גזז ^
דצוהמכן ^ מנן ^ ך ^ ןררגאעץדרו ^
^
רמןמיר
^
ןן
גיחד
סרס? ןדרןנ/
ספר&ך נון
דוד ד ^ /ך גווופ׳בו& ת רע ןוי /וצ ? ;
ןוידר
;
עבן
דמ
בוקט
/
יך
*סיבןסה 1וק
*[ ך
צווגספרצוך בין צויך>< ין 5ו/ס מײןטופר
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ספרצוודודוו ^ ןך גן&י ? ?:ן *!:בי נטך הײנטחימצזונ ^ צזרגן סיןמיךדיךןןידר ^יןדיצן
טיקןדען ער צגיינטער גע |נ 1מין בײמ :צעטיכןר * כין מןי^ דנו ער ה״יכן גינג*
צוזן ןישצוין דוד ור 5ן צוזנ צןציטחין טיכןר * צוברמןריה ווצןןטדמךנ״טזזײיןגיןטמ
/צוג בײצז דז>צ/ך קנעכט ♦ מן ג*
ןש ^צןיגן דצו& ריב דוד הײןך מיין בריב גן יושב *וצאצ
פר ח ?י׳זי  :ת דעןבריכ מונגטכצז ן רעקמוריח זפןכירט >( יט מול מזן טטוכד צוינן
בריכ דטיומ 5זשןט די*.ן צהריהטטעןן מצו? דיצ |> ר,ח * הג{כ ( טטרקשטןצןיוח ^ דוער
דין חיוה קעק ״
נון יוצזצ טעטעט וויצןשיכן דוד ה *? ך גוגטרינן הצוט צזונ
טטעןט דען צווריה זזמו דיצוטטרקן גרק טטונדן רט מריהצזוקקצזק * צזונ צזןיךנצוך
זונטט פין יהודיק ירטצוישן * דצזטיקטיוצזב טײןםןיה3ן דןדהצ< ןך דערצזיק זציגן
?צו ט ״יצו עפ3ז ג :ז,ן מער צזיןדיצז *? ח׳צה דט שין יהודיקזזערן צזזקקףן צוונווען דער
חד זוערט רריבר ברוגזדץ סײןיוצזכ דז סר,ןקצמז :צזחינט בײצזדמ * קןנ( גסירטהוט
ד&וצן/טטו ז* גן זויצןאןריה זוערצזןיךצוזקקויצן ♦דצוווערטדר צי/ךדודן/ידר * ופרירן
ז ין ״ נון דער טז׳ח ריכטט עט ב* ימ רןד צן ? ,דיו צזנטכיטט רודה־^ ך ןוידר ןג
צ?י׳< ״ דזצןיזטכ/וש דיר רצו* : .יטוו* טטטן רנין עזגיט צזןןאיןדי ״ןחיזה *ו  .דךנזןזזײטר
דס חצן רמ■ י־ף < קצזנסט צדין נע*ן ♦ מיצז נזן דט לןןריהוו*יב הערט דטצןיר>יצ*ן ז).צזר
מקקו ין דטטר?יל; רט?
יטצזו־נ( צזיןוויצז? יט גון צזרזגטרןירט הזטדצז נצזסןדצז ריזדצויןןײן
ה,י :צן < מ* יכ ימנ דמ גי<ו* וןזיו״ן?ז[ * מבר דיוס ביו ײפטה טעט5י גןטניטגפןןי♦
נון צוונזריחכ^ י׳ןריט״עזןדסבין ^ עטהסןן דוך וצתר/דין דטער ניט צזזן צןײן
גצור גרןטי ע״ירמג׳טמן העט דען פר גײ״ן ״צןי־ דער טדר גוזעזן מען צזיײר צזין דיא
ציןח זחגגוגןצזיו דצו מצוטער גזסצןר ? 3דינקמ*בי גט געבן צווסזיטצזירצוויזגנו״ן
וו־גן צזיך ״ידרזצ \ן די׳ז מ | ק׳< ה*ןערקזצין ״ ? שזצזן רד גטקײןגטדין מערטערטכר ' ו#
?צ < 1קז</זןרצו ; צזןרר גטיוצוש־ין גטז״ן  £קצ?גו  :טצון בזן דןד גכיטטגזיוצובײן ^ טדען
צזורי״צזזע ברענגן דכגן ־נר ה־זטעט פר רינט * מײןער היעיוצז 5מײן הער פר רוי
ה׳יןךדען עט צוי/ניטצזײןכבזד דעק יןך גוה״יםן ןײן קגעצט סר צויק צזײן הער
צוונ טע/כר רר ; צן רדכי< ןכן ?צזי; #לומי ; רע חילב ^ יתהמן וויצוצזןריהצמגןקו־ןווטר דצו
8
מצ * דעןרער גט צוײןגוטר גט גוועץ
פןןדיצןערטט טעמצון ♦ דרוקיזי ; נק דוד
ניטצופ ? צזיסג* וע;ן  :ײצןרטטזןדיש ! ײטמעגן דצומש/טערהשכן דטצןןריהאוטהײק
גיןצמנדסריצוןײטמןטן ^ײנן ; ייזאער  3ק צוןי־יה טיצזגן מבר ^ טוומןט עטניטצן'
/צוק דיען |יט כהיט * ז צוײנק 2דיק רט ער קײן גיןםי עבירה טיזט *
דעןהעטמוריח

בײט

ספר שם ^ ל כ < >* *! +
בין מיךכון גיטעוצ! חנ(וצ#וצ  5רה< ן יגחקיעקכ דז י׳ן/צ ; 1ומגט דר ] [ וט  5ון צונרהק דער
]§ ט סזןיגחקדער ] [וט פוןיעקבווצורוסנ?*! י ן * יךניטצורך) נדענקן חונ ; ײון רער דןי1
פןן רוד דמטפרטך ]§ טוו׳דר דןד ד? צןח טײ  /צןיךזיצן>< יט סי{ צורן״צו סר װכט חוב מןכ
הטב וימצוייער ) נםונרןדוויצו שרונןדין וניכ/יבן ♦ דט מפרוך דוד מ ^ ךרס ?ךי >< ין צוויך
וומט ) ניןטעוצויךא׳ן פרןהן כןײכן דצי טפרצזך § ט צויך הוכ צוען ניצו) נוצוגט ווצזז צייט מיך
ווי{ דצוסרוז  5ןדצון  :ײןןיצוסרו< ; גב{ יבן •
עברגןדירוויןטיךדירוצוגן מצמצויטצויך
ווי? דיך  6ר װכן * ויךצ* כ ח סיי ^ כןײכן קזנטט צוונ מיך מי? דיך סר וןצן *יט ה/רירײצן
דן {י) נטויך דור צופי?ו בײטט^ ג כײצו ו* יני ו/ײבר צוןין דוער ניטוו ? ט הורירײצו נצוך גנין
צוכרערווצווטטניטדוצוי * יןרווקןײן יצרנוך ) ניטצןוצ< ין דר יגר
סטרקרצןיודצ/טטונד
ערצווי^ ס/ןוײנשןבעט♦
נוןדערטטןהע 1פט) נצ/רבןדדצןגןצ! ולײכיט דםדןדהמ{ ן
ומך ריצו בת ט׳ע ט/״ןוײן דען דןד הי<?ך גינגצ/ןי^ וײן דמך צ/ין וײן קיפוצן הןיו דצ /וצוך
ער,ויװויךצוײן
שרןיי/ןועטטצוונדיצוסרןיצואצןרגמר היסס דצןטיקט דןד צ; /כ 1יט י> ימ
סרעגן מער וי׳ / </ער/ 1וצוגט ץויצוןוע ר המ ווײב ס?ן צ/ײן יהן־יי רנ ר היט צ/וריה החדגי
צװנ ויצו תיט מכ טבע דמ הוט וי ך  :ון דיצו סחיצו טוצ? גאעון ד ; ן• ה ״< ר צ/ןן רײןןןצי־ר דוצ
נ(*
@( ויצורורצװנןצוגב* יטצ |' רטונ ? ישויצ/דרנ& ך״ידירהײי/גין • צזונדיצזסוןימווצזר
טרצונןצוגנויטטנטניטטצן רודהךצ? ך<ויצ* .דצו•*׳♦עןבד? .מי־; ר * רצו סיקטדוד ה ?ך צוײן
ם 1יחגן ױצוב צוין ריצומ} ח יה
דםער װ? ט ן& וןצן& ינןק/רן רנןצוי .ר ההח .־׳ • צ׳ ?;.קצ£/
דערצווריההחתי צו דןדהמןך דמ סרעגיט דדי ה^ 1ד צזין צוובעם יצ/ןו״צן> ן ג/גיט ^ יט
ױצןכצו/נ י< יטדע* /פצוןקצזזנוצ ? כעםנצ<ךו/צזז ^ /גי  :ג>< יטדיצ /מ? ח ־ה • צו; 5דעי נצ/ך
טסרצ/ך דוד הו{ ךגןצ/יקן דוער ו/ןהײשנגיןצ/יןז״ן ״ויו מזן גינגדר צ/ריה
דיד טנוי ן
צתצ> קטרוג• צויק  :צןךריצוםטמ 1קערלן
מונדיצמעןדה פ/ן ־{( ״צוםער צזין מצכד ד/,ט
גמעון צמנ דער •.צ? ך אײגט ערוצז{ ט הײ׳ן גין שונ וצ 1/ט כײצווײנקן אײכ ביז ם  5ע ? יגן
צוןיןי דם ר׳צו 1יטמײנן>ו{ טן דוזיצו
כײטרטפ/ןצ/זרית א> ר טרצ/גן ״& רדן * טמר
דער צו/ריה גינג ייטמײ׳ן * נײצורטער 1׳גטדך הןי׳־ן פר דם *{ך הךו
ים .׳.׳{ך״
קנעכט
טפןעגןצ/םי־זפן 4צוױ וצזג 1רין גן ^ מ1ך איצודער צןןריה אער ניט ך,״<
גנגן דצו םשרחך דןר ה {/-ך ! 3צווריה דזצו ביםטי/צו £ו? .£ /ג? דקן>( ן */צ/ר/נ /גיםטו
ניטה-־י׳ן ♦
דמטסרמךמ/י־יח ויךדערצוחן הקורם מונכןיםרצו{ ריט{ יגןמןי ^ דע</
סע{ ד ם 1עכט מין גי 4ע 1טר
צווסדץחעריוצוכצװנצ/ןיםריק סון יםרצ׳{ ?יג ן צירן דע<(
?16ד צןין דיצו  ?<>.ת זהװ׳צו ?
וצ { צויך דען ה־י<  /גין אונעסן צ/ :נטרי :קן צ־ונ> רך ;צ £קנ
זײן צװגטו { ״ײט<1ײ״׳  /״ײכ ? יגן דרןקן נ/ן וצן ^ צורוצ [ ם רוט ? עכםט צוי,ן גיצו ניט הײק* דמ
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םפד

כ ־ ***סי־

#פרצוךדזדוו ^ ןך * ו& יק ?:ן כןײכ נטך הײנטחי*וצווצ<1צורגן

סיןמיךדיךו 1ידר ^ יןדי'|4

אן ^ ח ט׳־קן דען ער צדינט ער  #עןט מין בײצז 5 :ט טיכ? ר * כין לןןי^ רט ער מיינן גינג ♦
צזזז ןישטין דוד ססן צוזנ ײציטמין טיכור * צוכרסאריח
וגצוןטרמךנ״טהײנןגיןטוב
/יוג ב״צו דז י׳י/ך קנעכט ♦ יןן
צזצןיגן דצן& וריב דוד ה״ןך מײן כריב גןיושב * וטוצ
סר ח ? * ינת דעןבריב טונגטכצו ן רעסנמוריח
זעןכײט<4יט צאנ מון טטונד מ*< ן
בריצ דטיוצוכ ?צ* ןטדיזן צקריחטטעןן חצו? דיטצ<( חי< חגןנג טטרקטטןצןיןצוו ^ דועך
צאסן דין חיןה קעסן ־־
נון יוחצ טיגעעט ןוימח׳סן דוד ח ^ ך גוג& רינן הצוט צזוכ
טטעןיט דען צוורית |}* וודיצוטטרקן גוי<<
טטונדןדטמוריחצמסןקטס( ♦ צוונ צוןיךנצוך
וונטטסין יהודיס( י< יט טיסן ״
רטטיקטיומב צןײןםןיח *? דורהאןך דערצויס( *צוגן
וצו ט * זיצו עסי 3זגנגןווערצויןדיצו י< ןח׳< הדטפ* ןיהןדיס( ןוערןצווס( קףןצ? ונווטן דער
דור אערט רריבר כרוגו? ײן
טײןיוצוכדוסיוןקצמונצוהינט כײצודטציקו ^ גפירטהוט
דטזצןןטטז ןצוגןסיצומוריה ןוערצוןיךצמסנקוץ
♦דצוווערטדרציןךדודן/ידר * ןפרירן
ז׳ין * נון דער טז׳ח רי  5ט־ט עט כ־יצו רןד צןךו דלו צינטכיטט דודה׳< ןך ? וידר 5ן
צ 1׳<•* דוטי?ט! 5וש דיר דצוז ניטוו־צו טטן יגי | עזגיט צוזואיןדי ײןחיזה גן  .ןיךנ? ןאײטר
דט תצן רט < קו־ן קצונטט טײן נע><ן * ; ייט נ?ן דט מןריח זוײב הערט דטמיר<<צ*ן ווצור
מנ( קו־ <ן דצןטרןיצזרטןיטצווסןצוין<; יטזיטגון צו״יזגטרןירס הןטדצוגצןס( זיטדוד צוין ןײן
מ #ין צ < #אײכ צזונ זיצו גיווציןמײן זון * מבר ריןט בין< 1פטת טעט *ו
גיטניטגסןןי
נון צוונןריח <5יס( ריט״ע[ ןדטעיז<< עטהסון דוך >< תר/וײן דטער ניט צוזן צןײןי
גצורגרןטיעינירמגטמןהטטדען פר צײ״ן ״צןר דער טדר גוזעץ וועןצןיײר צוין דיצו
>< ןת< חגגיגןצויו דמ ממשער ג* פצןרג? זײנס( מײכ גט געדן
צווסדטצוירצוויוגנןצין
וו־גן יויך  #ידרצ* \ זדיצ1
<י  1ח< ה מערקוצצן * ןצןןצןן דר
גטקײןגטז״ן מערטיערטכר יןא
צוז < ק? /ין דצו׳.צ* ן רר גטיוצו צדין גטדין *£ן צןג?  :טצון בןן דןר גכיטט *? יזמ ^ | " 3ט דען
צוןריה מוע נרענגן דנין ־נר ה׳וטעט פר רינט ♦ מ*ין רע היט יוצוכ מײן הער פר רןד
׳ה< ןךרען עט צויןניטצןײןכ/ : .ד דעסן׳יןך * והײי;ן ןײן קיעצט סר צןי < צוײן הער
צוונ מע/צר רר < ןררכי<[ כ? ־ .צ 1זןן< זןער חײינזרתהמן וויצןצןןריחצתסןקו ׳ן  /וצא׳דמ
ווצמ־דעןרער גט צוײןגוטר גט גמעץ
פןןדיצןערטט טעממן * דרועצויזנק דוד׳
ניטצי& ״* ( י& גוועץ  :ײצןרטשוןדיצו ! ײטחעגן
דציוושןטערהשכן דטצווריהזןזטהײסנ
גין< זונ דס ריצו ןײטןןןטן ^יינן דצו ןועך 5ץ צוןריה טריוגן מבר גיטווצ* ןט עט ניטגן
|צןץ דען & ט כהיט 5ן צ*יי  2 <:דיק ר • רע קײן גרןטי עכירהטזט ♦
דעןחעטצאריח
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ײג  8בת  26ע 4י?
עגן דמ העט ד/ד רעצט צ; עמ צ> ים
ען
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ר
ןניגעןן
דטן
צ
)
?
ס
דטן
ו
;
גנר
דער גט קײן רעצטי
גט גיוועזן גןײך וויצו צוײנר>< יט
? ײנגן וױיב ״וי? * ינד ןד,צ; ט ן; ען
ערןוידרגןלוירקעהגדצןומןט
דערגטניקטגעןטן דמווערנון
דודרעכטבײצו מםה
מיםגיןעגן דח<
ן>< כט ][ זטדםצוןריה ניט הײמ
גינג
צון
^
דטחדביט
מײןגחםי
עבירהגיטצוןדעט*:
יב װ< #
נון די ; ם בי ;>< עסה סון דןד ה>< ןך
גיטעהן
ווצור
>
ציט
די
;
ר
בה
םבע
דצו
טיקט ן [זט דען נתן הנ  5ימ 1ן דןד ה><
ןך דר סרטגט* יך ען וײן5ווײ><צונן
מין צןײנר םטצוטדער
צוײן טמר רײך צוונ דר צוכדר ווצור
צוריגן
צווצ
דר
רײך
יצצון
הצוט
פ׳/
םצו^ צוונ דר
עני הוט נײצןרט צוײן סעפןײן רי* ס
סעטןן
ד
*
עטט
>
<
יט
צוינן
צון
*
ײן
טיס צוונ
ןןרצונק>< יט
צויקצוןי** ײנהןבעכר ,צוונט{י ^
צודךבײצו
צוינן
צוונער
ה
1
טטעו/ו׳צו*ײן
קינד ״ בון צן
דענןעטיר קצןנן צוײן צזצוןצוײן גטט
דצן
מצוןטער
דען
גטט
צ/ײןטע/דה צ־כין
מןנווצו 1ט ניקס נע><
ן סון* ײני םין טצוןי דיצ* ער הצוט י
נײצןרט
דער
עטיר
נצוק
דוסעפןן
פון דעגןעני
סעןצט דר עני גצור ןיב הצוט צזונ
דער
עטיר
טחטט
סע
צווי
קמכיט עס גן
דעימנגטטטדערצוינ( קו> יןווצורנוףיוג דען פטק
ווצןןילףטןנן דענןעטיר צר צוײןקנט
5ון טטן *
דט ווצןר חד ה * ןך גמר ברוגן מיבר
דען
עסיר
צוזנ
ספרצוך
דער
עעיר ןוער
ווצו* ן
ווערט דן><ן צוין וציןכו צזןנן ברענגן דצןך
ווען
>
<
ן
עו
ניט
טוט
*
זצו
ןצו
{
ער
דצוך>׳' ו?ן געבן
גן דען עני טוז סיןגע
{ ט פירציצו{ צןזז פין צון ןײן סעפ{ן
מין ןוערט גוועזן ־* וויצן כון דוד
מוין גרעט הצוט דצו
ססרטך נתן הנביצן 5ן צ*ינן ןיך ח
ביטט דיזר עפיר * ; יך צ,ןן םפויכט
) [!
טצויךהמבדיך ^י {ג  #עןן סון פט 1ןה>({ ך
צוול
טיךהצוב
דין
צ
(
וגו
?
>
<
זךגיצ<  5ט צויבר
יטרט{ טונ טך
הטטטו גנו>ין ןײנ♦ מײבר *ו דיר גןק
ווײב הצו& סז דען ג? וזיציג וזײבר
ןוצןרןנן הטטטו דיר ניט
״ין גנו> ן דעןצןײן * 1ך>< גמ יוצו
צוכציהן ןוײבי נע* ן ממרו< ן ־וטטו
דען צוײןגרןטי
עבײהגיטמן דן חצו ג׳{ עגן ביסט
בײצו רז צןןריח ווײב דיצובת טבע צוונ

דוצוהטטטמיןדער*ו{ טןיןטונןברענגן♦ דרו^נ?
וצ
?ן דײניקינדרצויביג ^ ןח^ההצובין
אונ טך טוין דײכ<( ה* ח גןינר

ןןערט צןײנר קז>* | דער
ןצו{ 1יגן בײצו דײני ויײבר פר כ/
יסרצו{ דען ח״
ה׳וסט דצו /ג׳ן>< עסה גיטצון צוינן ייןד
צ/נר דיי .ר ומ? ע* .טצון סר צ>?׳ ? ײגו
(חןוטרןײןןין5
ובסןן< ןדר{ ציגבײצןןײ :י* ןײנרפדכ
| יסרטןוויצןדצוטטיט צ -ין טציוצו?
 3קפיס{ י׳יו )
דםטפרצוך דוד5ן ני | .הנ  3ימ צויך ייקק
יון
דו
צויך
גדנט
הצוב
גיט
דצן
םפרטךנהןהכביצונוןווײןחצוחיטההמסט
דצוהצזט יײ  5טדיצופ  3ירה> ,ןח{ גו; עןן
צןןנ חטןצן{ טט
ניטםטרבן צו/נוצן{ טט ניט צוין גיהנ<
גקו
>
׳ן
*
צוכר
װײ
{
דוצו
הצוטט
דצןן  3יו

ן

׳►מ•* ספה שטיאי ג י־ •© *׳
אע& ה גטצןןי? גןטפ מײנד דריגר סשצ<
טן קעכן זזמ •.וצ | דיר םטערבן דמ* קינד דזבוי!
ס״עגטרצוגןהצוט י־
ןויממן ני? ןה  :בימצ*< ועקגכ *ןוגצ #ר דמ& ןי^ גןש
מקינדדןעמ
סןע קרמנק וומר דצו ט  :ט דןד חפי ^ ] *3
עע סון וועגן דו ק׳נד צווצ ער פטסיט צוונ ןציג
צויבר נצטמןיןי דיצוערד דמקמ* ןי*.י :י
יןע 3יק צוונ ו?|51נ | 1צוין צווין היבן םןן דיצוערד
צוברערווצוןטניט צוונ*וצ< ןטצוךניקטעטין
צוונצוקדבנטןםצוגםשורבדצווקינד דצן
סרצטיטן ? יךדיני קנעצט גן* #ן צ? רןד
ווימ דז קינד גיטטצןרבן ווער דען ויצו גדצוכ י| 1
?ין דמ דצוז קיני׳ ןעבטױצן? וצןר ער ןיךחזן<י
 1ער ציכן טכן וויצן ןוערט ערטצין מיגונדר♦
וזיצן נון • *.יני קנעכטדצ .ן רידט{ ן ^זהן מיט
צןנני־ר יצז מערקט דןד דז דמז קינד טוט ווצןר
דצןםריוגט
ערגווײניקנעכעצן־ז
דצןזקינדגיפטצורבן דצןםפרצוכןדצו ױמעזמי*
גיטטלןרבן דצו סטונד ער צןןין ס?ן די ערד
לווי ווצןסיט דך מונ טעט צונדרי קןײרר מןצווצ
גינגצוין ^וטס תןין צוןנ בוקט י.י ך סר ג? טט
צוסן הקודט צוןנ וויצו ער ווידר הײק קמק דמ
ןיט
ערדךעטין צוזי^ טרצו ;ן
צזגטיס
צוונערעטיט♦
דמסרציגםןןײניקנעצט
גןצוי ^׳ומ♦ .ױמ דצןז דז דומ טו& ט דען ד<ו
דז קיני נצוך קרנקןוצ; ר דמ זומרמטן דומ דיך
>? 3ער מונ דועשיטטגיקס מונ מגזנד דמ
דזקיניגנן טזט מיז זמ עטט דו מונביטט דיך
נימר מ* ער * דמ ענט^ רטדור ןוידר
צןזנזצוגט דמ רו קינד נוך קרנק וומר נוך דמ פטטט
מיך דען מיךמײנט פין
ןײכט,וערטגיטמײן טרןימרקײט מוצ מײן סטטין מןןעהן מוצ
וזערטעטןמדן | עבן מברמי^ ונד
מיועוטוטוומו* מ 1מיך>< יךנון ^ ערוײן קמןמיכט
דען״יררהזןין מיךמוו< ומןןגומ׳ס{ קז<
ןמברעטקמןניט  0ידר  3ומירקן><ן ♦
דמ
פיעגן מונ? רי חכמיה( מ* יןקטימ< ומרו9נ
מױעימבר ניטט  3עהימ*< ןגזעטן דען ער מױ
יומ
מחוײכגוועןןסבעהימי ^ ןןי^ן סוןמעגן דץ קינד דממין
דערתירוןדמן קינד מין
ניט דרײמיג טמג
מןטגיועןן מוצמן דר^ ק׳״ןמביןןת הןטןמר ^ מײןקינד
דיניטדרײמיג
טמג מןט מין דען עט הײפט מ 1ז נמרמ־ין נ&
ן י נון דער נמך ביטן ^ רוד ווידר ןײן* וײכ
בת טבע צווב זימ גי<ומן מײן זון דערהימ
טלמת מונ ] 5ןט המט מין ןיב מונ דוד הײןך גמב
מץ
מונטרדימהנטנחןהנבימדןערןמןטמיטצויה[ ןערנן
מוננו־ןהנבימ
היטדמו
קינד ירידיה דמו מױ טײטט גיטט ג? יבטר
י נוןיזמב דר ה* 1ט א? חי׳ה ווידר די טטמט
רבות בני עימן מ 51ער גי,וצון דז קיניגט
טטמט♦ טײ | ח  5ממן טרײבן מזזגיןומן ער זימ
דען דמז פמ? ק יטרמ? 1מגן 1נג דר סצור דמ
זמגטן זימ*ו יומב מיר ווע{ן מכ  $יהן דכ .ן דמט
מקר/מיזניט ׳ייג! ,ד * וג .וינן מבריומב&
פרמך נײן רען עז ווער דודה<? ך מ״ן תרפה
צ//נ מ?י גוי^ן געבן רר נצןך נ׳קנו מוי^ יהוריין
דרןהג טןײררט מין מן כעט צויבר יי מויצ/ר

סער ש^ יאל ©״ #* 8י
ןןטןדדדנן ניט 3ן ס? יסן קו>< טהיחיט ?ז העטעין עיו -ן ד? איןפומבין רביי ניט
מצו > .ױ צ־ויך פין ד .רגן צוי<  * /קו<ן
גוןדצוטעטןעא * מיצינוןיוצןנ דריבר ןוררדע
3ו ברעכטצוינ/ןיץ מןוייר״ טןגהי{ טןין מיןצןײןוצ{ ״נזהחןין  5יר ווצ״יכין גײ .כר גהײןט
וו* דרןןצ* י' עי^ג ס{ן *
צמנוצוגטמוטדימ
יהודינגהמטןטןןד .כעיטטריברג*ןןמר  5ןדך
נציך גינג ער טין
טײן
ס״ערם<1ציר חוין צמנ { יטטײן ס״ערט * צץ ״ ציבר> ײט ןײנ< ן
ביגן צןברמךערפ בױצוןי ^ יבןסןוערטד
חמצטגפי? טינןי
דטפפרטך
ער 3ן< ן
ס\׳< יר  8ע<
גיזעסטוגערןדערריזײיטצןןג/קענן ♦
רטספרמךעריוטג״
דטססיטך
ממב וין דיך צוינ /״ דמ הקיט מינןטױ  3דעןקוסן בט טונ גינג דר גמך ײ 1ײקיין מונ הרגת
ןבױדמ דטס רם3 /ן< ן * קןגן צוכןימ ©! וט דער נמך סטורײיטן דיט יהודיין ווידר דיצן
§וצןרןרורצוחיי< קו< /כקש* | ״ דש סיקט יוצינ ס 1וחיק ! ודוד

צו/נטנפיטט צויי  /צויך

ווצובסןדיסעטג״גשײןגנו
ןריסטצוטדמפי? ו) סירדריכןצייןדימהצ< בצויךב !| 3״וצגן
ווען טיךנון וש? ט עײטר צוײן נעי ן מ ןוטיט * ין
דישסטשטנענן נציך ז״יײננ/נצוצין
נטך דרו<< קו< /דוש צוונ נענ /דיט סטטט טײן * דש נצןג /דןד >< יט דך דו טיבריג
 5ט? ק צאן יחןדיםן טונ בןעגידט דיש סטצוט ציונ גו*צ;ן דצי טונ נצינ /די קרןן  5ון טירנן קייג
מודר פון
טיריעבודה/רה דיט?? עגטשײן  3ענט :ר ,גט/ד־ דיט טסן דוד ט? נהע 3יט/יט
גווי^  4דשפרעגן תונורי חצי<י< /ט* יןקסיצו וו׳צ׳הצןט דודקעק דיטקרוןטוין ,ה? ט | ווײן
*יציױט צ?|״  3ענט; .רסווערגןןמץמױ ״ דט טיו דמר תירן  /דיט קרון דיש הציטצזובן
גהט ט־ץ צו־ן טו  3ג? ײך ו 1יטצוײןטג סטײן חגןויך גיהט ד? ? יט ניט סןוטר מױ
ג? עגן צודן רוד מט | ך קטסן 4טך צןױ3ן ערעגן ווע | דימ קי ו | טױ גווגיץ
די טגוי ה
ורה ןויטהטט
דןדדשדרפיןטןין׳/עצ ן דמ,ן ,י ן דרןי ױצו קײן הנצ׳ה הטדן סון דיט
ע״ו* דער תירי? ױױ צוײן גוי צןױ קו •ן דער השט גהײטן שתי הגױי רער מצוט ? יצו ציבט?
גמעץ ♦
דערנשךנצןקןדודשןירימגויג/דיששיןדישסטצוט רבהוושר ) שונפירטדש
מירןיס שוצ ? יגט ?יצי הינטר שײוריניועגין צוונ שײוריני צשנקין שוצ * יט ממקין
דערצייטוושררע #יש<1ז< יתמך? יט ער ?יױ פרכרענן טין פײצור זמ  5ױןידס? עפטצין
*יצואצ <  /ציין ױ?י גטין צןזו טעט ער ?3ש?י םטעט דיש דע<  /פצו? ק ע>ין | צןסטןיר) דער נוך
 3יג דוד ח<{ ך ו> ידר קען ירןס?י<  /נ
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דודמיץןךדמרהשטביקןן צ>יןדיצז ^? ה ־הצןיץגויה דס ><? ך טוצטר
סוןגסוירערסןן,וױרמי׳< גזױרןױײן י .ן
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מ>< נזן •*
נוןדיזרמ>< נוןדעדבקמ< /דימה><
רזײןמסעסטרמזוןיבב * ממירגן?י* ןדו
רע לויר
דריבר קרגק סחר* נון די ; ר מ #נון דד
חמט טײן חגר יײן םאיטסר קינד דעד
הי ע יויד 3
דיזר יונד  3דער ווצןר אײן ; רוסר חס<
דער נזפרטך 1ן מ* נון וומיוק דצטםן
צוזו מיב?
חויז 5ון טסג גי פציג * קסנטטו>< ירם ניע
מו ;ן ״ דס וטפרמן סאנק גו סי״גדרמן
ד  /מיך
גרןפן 1ושע המב בײמת>< ר גן ! ׳גן דז מ2
סןו<< פסעטטר ♦ מד טשרסך יונר  13ן
מיק 1ע דיךצן ^ דײן
בעמ מוצאךדיך קרנק וופן נון דײןפמער
דןדווערמגןדיר קו* ין
סבקר חן} ׳3ן זײן ? ומ זמג
ןצ מיק ןי = ר פמער ?סצ
דמך המר5ן מיר קומין דזדוומירעפיו
גיעט׳יןמש  3פ
מוצדזטיךעפגןדךאמצין צןונפון
מירי הנםעטין מובמיך ןיטטיגיער
גןעטין״ נוןמ><
נקעעטצןזוסיצומ׳קיו  :ד  3גזצוגעהמע
דמזמגטדןדגןתמרגיממין
דיץברןדרממנוןהויזמובקמך
מיקעסיסגןעטין •
דמ גיע תאר מין דמפ מײנון
הןיזמוצזימ
נמק מײן ט״ג צחנ קנעטטעמ פר מ><
נון מויגן דז טרמ זיצנו *צ קמ  5טעע
מזצ ברמ  5םעזגומיסגמין
רימקממירמברממנוןמפרטךמיךממגנוךניםעטין נײטרפ
גיממידר* ן מןי?>< ײןקמי< יר״
דמג׳נג מידרממןמנויז
דמםפרמך ממנוןגןזק
מסעטפר תי< ר גימ הירײן ברענג> ייר
דממ עטין דזמיך עזעט מויז דײנר הנט ♦
דמ
נמקתמרדמזעטין
מונברמכםעמגןמאנוןמין זײןקממיר
ןוימזימנוןבײממי ? גינג
דמ נצןגן ת
* ר דמז עטין מול ברמצט עמ 5ו ממנון
מק זײן קשמר סימזי ס נון ב״מ מיין גינן
דמ נמק; ער זיממוצ מפימך* ומיר קןק
הער>< ײןםסעטסר מן ^ בײמ>< יר ז
צגר
תמר
מפרמך צןמיק מײן ברודר טומ ניט מזו
מײן ביזײעטה דען צמנטר יהודיק ט 9ע
 %4ן
זעןציט ניט מונ>< ך
מיךניט גן מנדין דען סמוסעןטמיך *
יטאײנרטנדדרנמךהין *
מזצ מדך
דימ ןײט חי 1ןט רין פד מײן ביז* יצט ♦
נײצןרטסיןמטוסיךהמבן זןמרידמיט
מונזרן £
מטר חד דמ סערט רע מיך דײ געבן3ן
מײנק סײב דען מ>< נון ממט ד״מ תאוי
וומין
ײעגן נעמן דען זימ סמר כיט זיין רעצטי
םסעטטר גיסעזן * נײמרט רוד מיז גןטגן
בײמ מײני גויה מין דיא>< ןח>לה
מוצזיממיזטרמגןגיסמרדן
מוצזימהמטזיךדערנמך
מגײרגיוועזןדמהמטזימרודגינומןצמנ
דמצווןמיזד׳פתמרגיבמרןסמרדן♦
צון
מסן סמ? ט מיד ניט סמןגן
נײמרטערביגסמנג
זימ דזזימ מוסט בײמ מימ ןיגן * סימנן
מ׳< נוןבײממירגי? עגןסמר צסנזײן ?
וטטמיטמ׳רפרברמצטהמנו,דמביקמקערזימ
גמר סײנטמין מ | ז
ערזימןיבגיהטהמטמוצממבוןמפרמך 3ודער המרטטיטמוי^ 50
גימ פון * יר מסעק ♦
דמ זמגט זיןןגן מיק
דומהמסטאיךגומנדין גימצט צסנ רוא
•י? מא מיך
צןיגןנט צון דיר מועק זונמטין דטר *ו
* מניי איימן ןיס וד & ץ

י ״

י

יסא, .שז '.* .

' ספישםזאלכ
*ייצין קצעצט מוצ ער טפר<זך *ו מיגן טרײב י<רי די ;י
צופוייו צזונ ט? יט * יר דר נאך
דיצוטירכמךצויר $ו *
נוןדימתמרדימתמט
גמרהיפטיק? ײדר מןג? ײךווימדמ
סס? עג ^ וטרמגן
רוקיכיגמטעכטר ״ ווימוימ גוןצזןי ; דוצויענון הלי• גיטטוטיןו״מר דצו
1ן רײשטויצו מירי ק | ײדר מונ ?
יגטערדצוןי^ צויר קמס^ צוזנ גיכג צ/ון צתל טריצו* רמקמנן
מיר ברודר מ5י*?ןס * ומיר
צןןכמסרצןך נןמיר ♦ ' דײןברודרצוי^יכון מיוגוויט בײמ דיר
ג 1עגן נון כהיײג  :ײטרט מטי | ער
מיו דײן ברןדר כעק דיר די וצזכיןניט צןון גי הערגיןצויך
ווי? מיך11צוו? כןק< ן ןײן צוןצוינן* מוו
כ/יב דיצן ת* ר צוין ״ויו סון צ<סב 1וסןיוין טרןיצורקײט ♦
וויצונון דןדהי<? ךוע? כיט
העריטדמטעטעומיסווימצוונ ווצןר וער ברוגו * דצומרײכן
מונורי ח  <>5יגן סון ריונן ביו מעמה
וועגן דמ ה־ כין ריצו ח?< ידיגן חבממןגיציכט דוצוײ/
זונגרוצו?  :יטצו[ ״  :טגין מיטמײנין
אײדןן״ויןמײןקמיר דעןעןצ< עכט סיןןייכטכיקס
גוטס רער פון קו ין * נון צובמ?ן<
ן רידט ניקמ ײיט וײנק ברןדרוצ  -נון סון גוםס מדר
ביו ער כמגן ויך ניקט יון כײצורט מין
הערלן וומר ער מין סײנט דרןק דו ערוײן סןןעטטר
ז?>< ר $ו מכדן גימ  5ט המט י נון
מיבר גןזײצו ימר דצו הצוט דער מ״ס?ו< ן מײן ממ [ מעיו  :ג
מזיוירןטןינן צוין דיצומטיזטבע?
חלןר דצןמכטער צוײןגרןטי טעודה צו/נכעטיט וײן
3
מטר דוד מיטצן? וײני יןעגיגן מוצוצ [י דו מ[ ך קינדר *
מכר דוד ה>׳? ך מםרצון ?צוו
ב? ײבן וומחנן ומ?ן תיר דיךצוין מײן
גחסי הוצמתברענגן דמ בענטט מין חד המ? ך•י דמ
 £6רמךמ  5ט? ז׳ן צןוײ  :נןסמטד וו :
גןדומניטגין מי? טט ומ ? או דמךקןײן ״ײן ברודר
׳מיצנוןמיטדט ז?
ךקינדרדמטםרמךדןד 1זמוומ? דירט״
דמבעטטמבם? וקגמרוער
ח דער מ?ך? יש
מי<נו|גין>< יט דעט ?ך קיבדר צובס?ןגן ״ דמבסע?ט מ3ט?ן<ן צןוײני

קנעכטן יועןמ< נון*
וערטטיכןרןוערדן' דצסוי? מיך מײךהײטן דומיר ומ? ט דטן מזזנון
ומ < ביענגן מןנ דמוומ? ט מירטמן *
סרהטמײךכיקםמיךהמבס גיהײנ־ן ״ נןן מיבר די
*עך מ[ וגןדיקנעכט דעןממנון טזט מןג
דיממנדריקינדר פון *? ן דימוע 3טןויךציזי|?
מיריז<וי? מיו? מונמנעןן  1ןמןועק ״
דמוומרד ^
ג׳סרײמקרןפרדעזן ^ ןךדוד ווימ
מ?י יז *? ךקיכדר ןוערן מו׳ןקויזן
דו מײנר װער נ׳ט דר סון קוי׳ין דמווצור ויך חד ה?<1ך
מגער מזנ  0רײטט וײני ק? ײדר מונ
טריב מײן גחסן צער מכר דור הי<? ך ברודרט וון דר
דצןהיטיונדבדער טסרמך  0דוד
? יברקיניג דימוךמיזגוויט ניטמון דומ?י דמז יךגיגט
:קינדרוײןמןגןקויקכײמרטגאיטמיויוןמיומ? ײנטטוט
דצןוהמםגוג׳טמבםןונןגיטצון
,ןןײ? ערב״מוייני ס< ועעערג? נגגןמיו ♦
נוןדער *( ך ומך מחיי .מןי ^ ד׳מ סםרממ דמ
זוצוךערפװ? קקוײן ?
דמטפרמךיונדבויבטטו
דווײןדײניקינדרווימערנוןיהורירע
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דמ קצןאן דו
קיניגטקיצדרצאנ הוין מיר< טטימ אן״ן מזנ ווײנען מונ דער קיניג חדיזציינו
מ1י זײגי יזעגיג;
דימוגײנען עןגצןר מגרצוברצו 3ס 1וק דער וומר צוזזמק גי 1צזסן1ן ז״ננן
הי1רןן  3ןדעקתןי<
ידעסי 1ך  5וןגםנר  -צמנר 1דו:צזןו 58ורטחיצןריגצוו< (וצ * מןמן
ןיין םצוג צמנ קצונע
דעןצובע1ו< ן דריבר ניש1יב הצןבן צןןנ צןינו1זנ( דרפינו ניט צוונער
דט><? וםנינ(קוצ< | :
יד זויאנון
יוצנב זצנך דז צנבטןיק קיין גנצוד גפינדןקצוכט בײצו זײנמ  3צוםר דצז טיקנו
ער צוין
די טטצנט הקועמונ?יט הוזן סץ רצ? רטן מיץ ק 1וגײודן כחיצנ דעןצוין
דער ןע 1כיג םםצוס
ווצןרןםין חביגינן מײ 1פי{בןיסןצןי ! !וצןקעטצ/ין דר עסצנטצזונ ! וע 1כר
דער
דדגווינטצויןסי{ בויקצוי 1דער ןונרטק 1יג דחקסיקטיוצנ ? דצו הין טונ?יטאז ,
]?
טיץקיױגיפחיצו
צןןניוצנבטפרטוגודערפחיצו גיצןצןדעק קיניגדוד מונטוצנדײן
טחיצןר ק? ײרר מן
צוונ טטע{ ריך ג? ײן ו;ימ צוײן פרןיצזדיצו? פגי גײט גיטרןיצזרט הצןע
צןיגרטײן
טוטן ציענסן ציונ יוצוב זצוגטצןיר*)ויצוןימ * יט דען קינג דןד רידן ןײןט ׳
■ צון דימ
פחימ די גינג גון
קינג דא־מונםי? צוויןדר ערד צויט צו׳ר פנינ(צמנזי ס׳ רמן הנ \ 1יר
דצוך דוצו קיגג דוד
דצו ספרצוך דער>< ןן דןד*ו מיר מטז חיז דיר ד צוסבר צון זיצו צו׳ן בין
צדץצו ^
כהנוןצויךהמטגןףיצוזץדיגענקטן זיךצגיטצוננדר צוונטײנרטןוג דקצ/נדרן
נץ
*ו טוט מיגינט
קו*ן דיט קרוכיצ( װנ?ן װיר>< ײן צונדרןזון צון טוט< ?£צוגן סון וגטןןווײ{
ער זײן כרןדר טוט
גס{ציגן הוטנון ןוען ער צוךזצו{ טצוונ( גברצוצטװערן דצו העט צויוד״ר
נצוך קײן קייר><ין
צוונ קײן יורס ניט* דצו ססרצוך דוד צן מיי גיצז הײק צוין ווין צויצן גביט|
1
דזזיצוזצו{\ ניקסטצץ1ן דײנק זון רצן יזםרטך די פחיצוצויךביט דיך טווער
דסךבײצו ^ט
|
דזניקטגטעהןזצוןגואײנגןזון דצוטווצוררודבײצוגצוט דזכיטו־ןיץהמרגיקריצצטזצו?
ן ווערן פון דײנ<ן זזן♦
דצןטסרמןדיצוסרןיצןןיברקינגגיב מירדר { צובניטדז צויךעפיז
 |,רידן * צוג דצוטפרצוך
דודױצו י דצו זיגט דיצוטחיצו ווצרוין -מצוטטו• זע? 5י גידנקצװי^
גיטטפצו 1ק צוונ
ווצ־רוקגידענקטטו ניטדןדיר זעןכייט צוונ צומנון ךיץזוןצויז נוןטוט
ווצזיונן ווי 1טטו דען דײן
זון צובט{ וק צוך טיטן ! צוזן צאנ דוצו וו׳/טט צוין ניטווירר *ו גנצודן
צןן  :עין דען זיךגןט הצוט
יוצו רחוצנוח צוינר צוײן ציענטן צוונ טיטט ניט גמרן צוײן צצענםן
נײצןרט ער ברענקט זין
דריברצוןי^ דז :י * נט זו 1פזן צויהןסר טטוסן אערן* דרןג( בין צויך
נון צו דיר קןצין ציזנ הוב
דיר צזײן מט{ גברצטדמן יד ןײט זציגטן צן * יר עז ןזער ניט>< יגזך
דז דר קינג זו | ט רחאנות
הון צויבר זײן זוןוצ  5ט?ו<( דרו<( נמקצויך * יך צון צוז וזמןצויך הענו
*אײצו קינדר צוןנ צוײנר
מגט< דמן .מנדרןצווסנגגרמצט
"
•
דמןן"• & טט חיך דז דוצוןןער&ןן
ו ! יל
׳
> א ״
)
.
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$ה> יצומ
המגן ד* #ן> דר>< ןײ מידרן ?<ן ניטעוןט
* מנגברענגן דטן מיד ווייםוד >< ןײ הער
רךניןנצוי
; וויצןזצ**ן>< ןמך דרושןמערס צוויך גיט><
ינ 1דיר*״ין ״ דצוספרצוך דער>> /ן ד< ד
ו! צןיר נון
םר |צוק׳ן>< יר ניט עפז צויך דיך פרעגן
ווי 1ומנ ;מ ;><י ר הצוט דיך יוציב דיוט
ניטצו?/
צון ג 1ערנט* דצוועגט די ^ רןיצווצו טצור
ט :דוצו ןעבםט ןע צןיו וומריוצו  3העט *י ן
יוצוט/ומןג 1ערנטמיצוצויוג* צוגטהצובפר דיר
דעןױצובהעטיומגערןד? דוצודײןוון
ןוידר  /יב
תעטטדען צויך מײט דוצו בישט ן/ױוטײן
איןציך צוע ןוער& ט דײניג ן׳ -ןייקםטצ־ן ♦
*מנדציגיגגצוױ פוןדןדת><[ך צ/ןועק״ דצו/ינןד(
דה>< /ך רוסן דען ױטב מ;צ םפרמך נון
?צ<>.1
ײןױןצןנטןו ^ ווידרקו><ן ״ וצ ? ןפי/ױמ
 5מ/י [ דיןסניט צווכדנקטדען * /ך צוונ
©פרצוך נון
דךטיךדודומעמ>< יט>< ׳ר גוט><
ײנםט ״ צדיו ! יגױצו  -קען גטןר צוונ ברצצט
דען אבס
1ו?ג ווירר קען ירןם?י<< * צובר דער><
? ך דוד םפרטך מידר יוצוב ?  * :,׳ר דצון
<?£ = */
 £ניט צמנטר><ײן סייסןקו״ן נײצןרט ?וצ*.
צובס/וקחין וײןהןתגין * ט*ו* וגצובםןןגן
מידרטץ */ינסן הןו ; צוןג קצושן דען קיניג דוד ניט
צוונטר זיין סנינן,צו״נב/יב צמןצן ירוס/יק
!.
ו־יצו׳צ/רד  /ער דמ/קיניגם פני ^ ניטזחך * נון
^ ס/ו ^ דער * יקטגצוךױחב דו ער וצו/ט
!וצויגגקוי׳צן צ/וסצ ?/ט<י 5ין ד/ער חעכט מידר !ו
דמנן קיניג דןד קן ן ׳וונטר ;ײן סניצן י
!וכרי/מ  -ו> ט/טניטקן><ן *
דשטסרחךצובט/ושןגו ;ײני קנעכטיעכטױצו  3הצוטצוײן
סע/ר/יגןנעבן>< ירצאנערהצ/ט גערסטן
דר/ין׳  /דוקעין/צוג׳ט היןצוונ ! ינט ע>צויסןצון
יויט םײצור רצוגינגן/יק קכפצט צ/ונ
סרברענטן דיצן תבוצוה דיצו דח מחקעטצוןי^ דמס
*ומנסע/דג */יך מױוצוכם/וםגטינן גבחטן תצוט ״
דצו קצוק י/א! 3ןוצ  3ס/וקחונ טסרצוך
ימ ^
ו/צןרןקןהחבן דײני קנעכט ״יר>< ןײ סע/ד
סר ברענט ״ דצו םסרצוךציבס/וסג ! ן
ױ׳ו3
דרו׳* ד  /צןין הצןכ נחך דיר גטיקט צןזנ דוצו
הצוסט ניט מע/ן קו״ן צון דוצו הצוםט אין
מו/ן
 /חזן טוןגפזרווצןרוסגױ/צויךחײן סחטר
ניט/גהן ביןצויך דען חײב>< יתה? צוברענג
?גרחיךחוקן ״ דצוגינגױצוב 3ןדןדוז* ןךא<
נברצוכט ! זוועגן ד 5/וכם?; ^ ; צו/טווידר ג<
״ ^ /יןפמטרקוױן *
יטגינגצ/לם/י&גצונײן ! ודודח>< /ך
מונפי/נידר מןי [  :ײןסניק
סר דעגג
קיניג צמנ דער קיניג קושט דען צובם/וק נ
ו$ $
דצ/ט ג/ײכן פןן צמט/וקנ ןוצור ניט
גיפונדן ווחרדן צויןגנ  /צוי  /יקרצו /וצ ;ו
גטר סיןצוונהיפט״צוונ פוןקצו
^ כיופסן דצן הצוט רע קײן>< נגי  /ניט
װונ עי׳
? וי/ג מ/ם צויי׳יר  /נגי היור צאכ צ*/י
יצור ?י  $ער  /יךטערן ךען דיצו הצור
*צןרף* * ,גום-
וער ח .י | י ' י ;נק קחסןיצמנ ווי־גן
רע  /יךגיױחרן החט טווועגט /ײן החי
*  #ײצורןונדרגוגיויכט י .
נון די/ר ט  $ט[
/קדער  /יס״ךצצמ5ין חײןהיםטןוושגן
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וט  5המע סין םפערדר מונ פו  :ס ג יג>< מ :ן דיצן ? יסן םריא< ן הער • מגןייצמ ^י ? ממן
ערתצזט
גיהטפונפ* יג><צןנןריצזוצ  1יק״ן * יןןנים גיהסתצובן דעןײןהמט מיןמײן
קרןיט גןעם׳ן ) נפכןדומען דער דצ/רן די >< ין/צזבגנגןמיו מזצ
סוןדעסו׳עזןהצובןויצן
קענןגיס״ייד 1ןיסן צקכ וײןכיט>< יד1ניװצ; רדן
צוןיךהצוטןןימק״ןכמןיןניגומיןדיצופיע
דלו הצוכןדצו? ויסן קפק לוןי^ דערנר טוצדישט1ן *
נוןמב ^מי
כיגעיטגערן><?ך גןוײן
מוצ יוצזןט :ײן פצזטר חד צווטן כרענגן 1צזון דרו< ן טטונד צובס}ו< ; מ?י טמג סריצז מןין מן^
טטע? ט ויך דצוהין ווצוו דצוי• םצזןק ״  #ר ןוען כון צזײנר גצונק הצוטצזוצ ו1זצ 1ט קו> ן פר דוד
מ ^ ךצו-ק ^ קדר׳גרןצוזןגעבן
דמספרצזן צובם [ןץ צן צזיין טןיאועןכר סטצוט כ* טנ#
דמספרצוךדער>> צ׳ןװצו :דרםסטו מימן צ׳וי  :ווע/כר םטצ׳ט צ/יןבין־* צ׳יךבין ט׳ן{צו״ינק
גיסןעצטיסרצון
דומדרססט ניטזויען ןמןוע/כר סטצזט צויך ביןדטןדער אךוצו^
ני ט* וירון ץןי  :׳ועןכר סטצוט צויך ןןער ו ^ןנ ^־רר דצןרך םיןײיכט ווערט רע קיר צ<ײן רעכט
ג׳ צוזשן יעכט ׳< כין וזען צוין צוי־ןוצזג צוויו וועןכר סטצזט צזיךיער צ׳וזסרײבןטייןהכ>׳יסןי
דא  •:פרצןך צוגסןןנ /דיייני ריד  :ןײ וומי* צוכר דער><? ך ווי ! דיר< ניט צן הערן  ?*:ט צזין צובד
דיצטר צ״נאײןקיניגצ׳יסןןנד  :ײןדא״עןט מין צוידר * צ׳ןרעכט טצזן ׳ א׳נ ו׳ען צ׳דן ״צון
קאסן מזנבןקטויךגו צובסןןג/יצוגינג צובס}ו< /צאנרײכט איסןוײןהנט צו׳נהיבטמיסן
צוונ קזסט צ׳ין ״
מזן טעטוצ  2סןן< ן אונ נמסן דצוז הער? פק כן יסרצ׳ן צ׳ן ויך >< יט
וײני ס־< ײצזן ״צורטן*
נו| <5ײן><ןצ ^ן<
/מכסןוס/מונספרצ׳ןגןוײמ/סצוטרדןד
ןיבר סצזטרצויך ׳וין גיןױוצ
ןןיןקרבנותערענגן
איןדיאסטצזטתבר׳ן דעןאיךטפןן
צ׳־ין נדר ״ען ײיו גןטאערע וויררקען ירןסןיסןברענגן דצזן/ין״ין ג׳ ^ טצ/ײן קרכ)
ברענגן ♦ דצו סרײבן אןנורי חכײיצ  /דוצונסןןסן ׳ב גערט הצוט סון וײנסן פאטו־ וןײ|
איךביגער קרבנןת 5ו ברענגן וצוגיב * יר * יטגןוײא תן>< ידי< /חס*י< /דיצוז׳ייט * יד
גין :ױ? ןגי״ײון י< יךוויצוצויךטצוף * 1יטסײני קרבנןת דצוגצובאיסן וײןםאטר אײן
כריכדמסטןנד דרינן ד 5:׳וײאתןי< ידיגן חב *יסן וא?ן * יט אבסן׳ע גיהן נוןוזצןועי
ןזיןקצ/עאיןאןי םטעט דאמײוט
ערדעןבריב דצו כיקצןסןער צוןתצ׳ןיסטעטן דיא
גרעעטי חס׳ 3י< /שוכתןאידו כח * ימ דיאאיט ?ו  3סןוע גינגן צ׳בר וימ העסן ניקס
צ׳ינ/דן
דוויאזועןטן״ורדוײן * יןדויח *? ו פײערט דער נמך
גינגןאבסן״ןקנעכןװ
צווג זצוגטן 5ן דעסג גי>< ןײ פקןק פון יסרא? וע 5ט דיא ת ^ ידי ?
וײן כ״צ♦
ו^  :ס?ן ^ דרוע וייט מיר וח בײאצובסן* ( 6ער צויז יוא סצוו? מעיט דס ער ואן מײן
 ?#ך וײן * ,א> נ טבס [׳?ן סיקט י ^ תיסןאין ^ ין סטעט פ׳ן יסר״ן ״גין צויר ״ערןן
הערן
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מערןךי טחצ׳יגיןכןוזןןן ו/יסט דן>
ןג<
ג> צט הוט לדן דיצוסגיצוט יברון *
*ך טיקטצן 2ס} ןנן
נצוך צי״חיהוסיז דנ ר ן״מר דו דור ה>< !ך יוכ 7גויטזן
דגרטטונד
אנס{נן  /ך״ בײצ * /דצוקצו> ןוצ 1ט
יהןדיגן לו צובטןוין1ן • דצו קד,גן צוײן יהוד י צו־׳ל ?צוגנו
ןוידר דןד | 1יצןדו
פצוןקיםרצןןןועןןצובםןןגןלוק צי | ךהובן ידצוסכ׳רגן דוד ה>< 1ך *ו ןײן
יועגינן ןןזךציר צונטןדסןצןןיו
יחסןי</צווי^ ד ו ניט צובס{ו< /קוציט><י טזײןקןצ{ ק צוונ ס ןצוגט
צאנט 1ן טוט>< יט די גנ? סטצוט
יחטןיצן • דש טפרצוכן ןײן יועלינן ^ צוו רו ווי 1סט דן ןײן
#יר גן © ריח ♦דציגינג דוד חײ1
ך לו סוט הינןין צויס דיןגנגן מי* גדנד ♦ נײצורט לעהן
קע<עש ןןײבר דיצו ןיטער דמ הײ<
 /דזז• דז הןיזהיטיטן * דצו גיגן> יט דע?נ קינג חד צוןין
יו־ןטןינן צוןי די חםז 5י<< צזזנ טך
פזן גת זעקס הונדרט צצצןן ןײן צוײט 1גרי ^ גװעןן צוונ/צ* ר
רטם היט צןחי הגמי • דצו
ספרטך חד גו טינן גצזחק וויןסטן דיר טזן ן* יצו טצון מזנ |)י ןסט
חיטאירצוחסנניהןצוןנביטטערסטנײןךגוצוונטקזק צוונוויןטטצויגונד >< יט >< יר
צויס({ נד מרןנןליהן ״ דח<
ןבןײב בײצודענןקינגצובטןינן ♦ צוונמיך דנק דיר דצוך
צוןנןריצז ברגן הער׳גיקײט צוונדיצוטרײצןדיצורוצו><
ירבגערסטגוטון * דמספרציך
צןתי 5ן דןד ה>ו 1ך ווצא><ײן הער
קינג זײן ןוערטעט זײט *ו טוט צוודר לו ןטבן זצו ו״ין
מיךצוך בײצו דירזײן ♦ וצ*ו גיגן
זיצו>< יטמירי ווײבר צוונקינרר צמנזיציווײניטןצור>< יט
הוצר& טינןצוונדערקינגדוד ><י טדעס[ סצוןקריצוגוגן
צויברדיצובצוךקדחן • צוונ
דער כהן גדןק צוןנצוביתרהכהן
דיצוטריגןײיטדך צוןיויחסןינן רען צוחן הקודם *
אבר דודה& ןך זמגט לוצויצן
טרצוגטדעןצוחןהקודטמידרגו ^ ןײגרססטט צוונזטן
כיט >< יטצוונז טח<( גיהן דען
ווען צןיך זןצה בין סון גןטזןמ ןןערט גיט>< יך װצוזן טידר
וגגהןןמזןדעקצוחןהקודס >< יטןײנ<< הײןיגןהןיז ״
ןויןדקןיוטקײןןיעט3ו >< יר אין
ח* בן ןזצ<>1וזצוי  5סןײק ] [זט>< ך
עז>< יט>< יר 1ויטעסצוי<( ןוצווןגספ} ט ♦ צויך בין ציןט
><בק | בצוח 2ה *
צוונד/דהקךספרצוך 5ודע<ן גדוקהכהן דו  5ט דיך ניט דס עם
גוטןוער רסצןיר צויןיחסןיס[ ב}
ײבט * צוונוגטן צויר עפיט הערן  /וערט דצו סיקיט>< יר
דײןן|1צןדןי>< ע} צווניהונתן
דסוזן צוביתר מונ{ ןעט>< יךוויסן • צווב צויך מי? >< יך זןי>ין
ט ^ דעס/פןזן סון דיצו>< דבר ביזצויךצוײהר
בוטססטביקזנ/דזצויך חײס וויצו צויך
עס>< 5יןןצו | •
צוזוגוגןדצז מידרצויןדימסטצוט >< יטדעןצוחןהקןדלי מ :נ
דודגינג
צונןין מד^ רעןצוי1ן בערג צוונסריצו צווגחײנט
טונזײןקצוסן׳וזצורסרוזיקןטוויצוצויץ
טבן צווצ גינג ברביט • מונ צוזו
טעטןוצ} י דז סצוןק דס בײצו מי< ןןןצור י דצו ווצור צוײן גחױ
גיסרײמצוונטי מינו־• מזג זע
■•
־■ ^ *_ •
1
■אצורן ,גןצ< גט צו דוד מיצן זײן יןע} עחיתוצן צװיך ווער ב*יצז
>
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א ; גוזונ(5וונ חחיתוס? ווצןר מײן גחמר חכנן ווען ער צףײוןצןײן עגה גמכ ןןאןזצןר
״*י 1גוטי ע 5ח ג?* ? ײ{׳ 1,י!| ע | ״ % 1ט? ע{ כירט חעט מוין ע 3ןת גיצורעגט דרןגן טעט רוד
תפ{ ה5ו § ט צוזנ טפרצוך{ יבר ן [ו ט צצך דןך די עצח סון צוחיתופ! גן נרהײט י וויצו כון דוד
קצןנן ׳ווץ די היך עון כרג ווצוז ״ןפפע 1גט? יך^ו כןקןפר ] [וט
דקפוןדורטןהוט * ףןענן
ויחן ח חרר דמ דר צוחן הקודס דרינן יויז צוונ יויגינג דרויןצון צונןי ( דעןער גדצן 5ט
פי{ { ײצט קןנןצויךניט ןוידר צוונ צויך חי{ רסןת נעץ פזן גי  1ווײןעיךוו  /מ׳מ ג? ות גין י
דל•  -יגעגינט צוינן חוסי הצןרכי דער ג? ע{ פון דןר דר הוטןײן ק{ ײךר גןריטן צוונ ערד
צוןי ( דעשן קצופ ג{ יגטצןן * £צןר ויךזער ציגער סןן דען> 1ך חד וועגן י־ דצ #ספרצוך דןד
גימיןווצןו ן<{ דיח דן דן ןוי{ סט*< יט ^ יי־ גין צאנ רצויציט טוסטו װיר צןןנ דיר וויצז נײצןרט
*י1ן צוכס{ ושנ ױונ וצוג *ו צוינן וויצו צויך בין כײצודײן פצזטר גסטנדן וומ ןוי{ צויךוצ * ו  :ד כײצי
דיר סטיןצוונויך ח דו? ןע* ות גיכסט דו חצו דר װיט קענסט סר סטערן דיצוע 5ןת סון
מחיתן פ{ צוונ חרטן הוסטו דען * חק צאנ צזביתר דיצן כה :ינן דצו קונסטו עו טינן וציגן צווי
*יצו*א 1רדןצ< יר׳סענביטןחרךצןירי $ןוײצוןין * טזוקצושןחוסיהצזרכי
דערסרײנטפון
חדצויןדיצוסטצוטיחסןינן ;
י י
♦ו
װיא
נןן דוד
ווידיגינג דטקצן ^ וצוינן דער גיבצו דו צ< פיבוסת קנע  5ט
צווצ דער צופיבןסת ןושר דןיונתן וון דער צויט דוד טײן סרײנטספט
החט דרונן חך עשט דער * פיבןסתצוןי ( דוד ה״{ך טיס צוונ דןד הוטצוינ( פ׳{ גיסעיקט
צווצװפיכןסת11
צןרטײןהינקד׳גריעטןי דצויוןדודצוין צווועקגי{ צוםין
פוןיחס{ינן
דצ<קצונן *י 5זצ דעןצ< סיכוסתקנע 5ט גןדןיצזונ כרטכט 5ןדוד צזײן פטרצויז{ײן דיצו
דמטרוגן
נזוײצוהונדרטכחט צוונהונדרטרצוןינקיס צוונ הונדרט פײגן צןונססרצוך
'{והן ^ ך דצןסצוןס<ו*{ צןךדירסענקין דיצוצוין{ יןדזדײני ווײכרדרןי ( רײטןקענן
מונ דס צונדר דס צוירעטין קענט ןן ן ׳ןירצצירןײט * דצוספרצוךדוד גןצןינןוו& ומי*
דײןהער צופיכןסת
דסערניט גןװירקויק צויז *דצו ססרצוך גי 3ןצ ער צויז■• יגן
<רוס{ יץ צוונגדענקט <וײ{ עי.צ/יגן  :ד צןזן גי
גיםװיטדענןקינגרײך
פיןן״צטווערדן
יסרט{ װיךגןק צ< ןך><  5ין יי פוןוועגןווײ{ צ< ײןע{ טרפצוטרסצווןה> 1ןךדן>< ןכותגזמט
הצוט ♦ דצו ססרצוך דור ה><{ ך נון עטזצו?צו? ס דיק זײןןצ ? ס ווצזס *ויך !( סיבןסת המפ
גיסענקטדצו דנקיט גיכצו רען י{ ךחד צוונ  5וגווידרהייץ ♦ דצן סרײבן צוויזרי
־הצ -ג׳סךדסחד ה׳<? ך ניט רע  5ט דרצון טעט דען ערהוט ניטזש{ן צומ כ{ דיחןנעװן
דצוס ? סון הרע סזןגיכט ט׳ברדען>< סיכוסה
דצועטיוגזמקדזוצודו וויצו נון דוד
\
עײםר

״•*••>

שצןואלי ב ״• נו * .

גמ

•״גוייןון& נמן דיט& עמע בחורי< ;
דמגינג מײן יהודי דר ממך ד ^ :המ ^ ךקרןב דער
וויזו ט  #יע בן ; רצודער גינג מןיו
דער טטמט מזנ מערסע ״יט סטיין צ $י 5דוד ה><{ ן#5כ
וײנהגכזצ< 1ק מוג דצא סצו/ק ;
ינגצוף{ דימרעכטוײט צון דןד יצ $צאי | דיצו/׳נקן
*ײטצוונדיורטײעידרסןו  5ט
דעןתדןנצורןערצוונצןוןםפרעךטאעיגן דוד גימנון
•רןין ; יצונו) טחיו ןד  6רן 1ח דוצו טןקחסט׳גר>יצון נין ]־1
טהמטדירווידרבגצו 1טדצוו
כיוד? דומצון>< ײנ< ןקרןבטצוו 7ת> צ/דגטצוןמצ* םט
ײוצדודוצוביטטײ/ךגימצורדן צין
יײנר טטטטמיגונד קענטטו נון
וויטןדןדוט עײן גיט ! ןןיר צצצון ביטםד  :דוצו * ושט
ענט{ ף< | £סר דײנסנ :ןן צובט/ןנן ♦
דט זצוגט נון צוײן יוע  /סון ד/ד ה>צ/ך דער הי ט מבי&י
רד זציגט ווידר דודהצצ? ך{ יבר
קינגמצו :יט{ דיזר טוטר הוצט ס{ן 5ין צו דען קיניג דרןגן
*ויךמי{ גין צמנןן׳{ מיק זײן קמס^
טב הקין* דט טסרטך דוד 1ן טיק {ט :ט טין ס{ו {♦£| 5
|ײ  5ט המטגןטצוין והײטיןת
ערמ׳ך פ{ו 5ן זמ{ דמן מיךהמבט  5ר דנט♦ דטן דך><ײן
עײגנר וןן דער טט׳טצ< יר נמך><
ײנק{ עבן וומרוק זט/ס דען דיור אי ני גר טצון סי{ { ײכט
#ערט ן £ט>< ײןיט { ע  :ד ןמ ועהן
מונ ווערט>< ירגוטט טצון ן/ען ער>< יך םון ס{ו  5ט ♦ דמן
דיור טאעי בן גימ דער אצ* ר צוײן
גחטר ת{>< יר ח 5ןג דצו>< ײנט דוד יוצו  5ט המטצוין
יס ? {ײ  5טגהײשין *
דצוגינגחי׳״ *>1עגפמרט>< יט :
ײנקסצו/קמברדפרט>< עי
דער ווערפט מ{ ו>< יט טטויבומ * 3
יט& ט״ן מןין דט ן חד מונצווין׳ :ײן סצו{ קצוזנ ס{ן  5ט
צ* { עטטירט דען דוד 4נון צובט{
וק קצוק קען יחע{־ק>< יטוצ {  :ײנק £וצ{ קמצ  5מןין :ײן
יוע{ צ* חיתוס{ מיטמיין צומחטי
הצור 5י רו חדה ^{ך סרײנט דערקצןק צוןיךקטן
ידןם{ יגן ♦ דצוטםרצוןחוטיהצור
 5יגומ  3טןןקסרידצוונג{ יק :ײצו>< יטדעמקיניג* רמ
ססרמךמבסןוסנ*
ומיקמיודמודײןסרײנטםסט
חדומהמטט״יטדוד וומרןקןביטטן
ביעמיטמייןגנגין4
דמטפרמךחןם׳המר  5יוועהגגןטהמבןווי} מונדמוסא{ קיכרמ/
המבין ןויןגו מײנסנ><{ ך בײמ דע< ן
וע{ ביגן בין איךמך מונוויממין בין גיטרײצוגיוועון
בײמ דײנ< ן סמטר מוו ווי 3מין מך5
ן דיר :ײן ״ נון מבט{ ןנן םפרמך צן וײנק יוע{ מחי תןפ{
ןניב נון מײן ע 5ה וזמו ומ{ן מירטמן
* מר םסרצוך מחיתוס{ רמו פמ{ ק גיטחימט נמך
יב&נ מןרד גן וײן ןמ חר חמ{ ך דען
וימ מײצן דומ ןוערםט וומו{>< יטדײנק פמטר דור ה><{ ך
!ופרירן אערן דחק 1יג בײמ וײני
קיפט ווײבר דימער הימג? מוין המט מונ ? יגבײמ וימ
פרג{ יטרמ{ מר
אערדיןוימועהןדוחמרעצטמןרד ביטט מןדײנקפמטר דערנמך
 #1רדך  8מןרע  5ט>< זרד :ןײ *
מר  1יט מ  3ם{ וקנמצין מײןגיגע{ טמוי)? וײנסןדמן מונ
*
*
ביט{ ןעוו דעש סמעירט קיעט אײגדרפ כ 1יטרמ{ :

ספר שפדאל ב
י*
הד
נצןךססרצוךצותיתוסן $וצו 2סןונ( צ״״יךווין כע^ן * ווע ^ ־טויונט יחזד^
צוונצויךןויןיציטצוינן בײצונ  5עצוןיס 3יד .ןווידר דײן סצוטר דוך מוין דאימ
נצוך ציידצזוג>יטוײצן
דצווויןצ>יך דס ס & ק דר סרעקן דס בײצז דײן סצוטר׳צוױדמ ווערן
דצוט1יצזײןןןעק }
ןיפןןןצוקצוןצויך דר נצוך דײן סצוטרצו^ ינטצווסג ברענןנןצוו 5דערנצון
דצןן צונדר סצןןק>< יט כןיסרצו? דיך סר מ״ן ײןךוועריןהציןטין ״
דטגיסין דױי עצ* ן
ווצו<ן  3ןצובסןןנ(צוונ 5ןדיצןױעגי׳{ םזן דע<(וצ  2פן) נן״
דמטסרצוךצןבטןןנןןצו&טצוך
דטך דעןחוםי הצןרכי רושין טוין^ דטצציר דין עגד* צוויך הערן ןועןן *
דצוקצוקדער
חו&י הצורכי
גןצובםןןגן דצןסשרצוך צזבסןןנ( 5ז צויין ? יךדיצזדצהיגעגההצוטצוזזיהוסן
גיוצוגטוומסטין
רײןעצהוצוןין>< יר עט טין גןײךן״יצורחידןסן גוצוןנטהױט ״ דצו?צזגט
דער חוםי הצורכי
ײײן הער קיניןנדױיע 3ה די צוח׳תןם? דצו >>/צ־ן ןנטדןהצוט רצו? ט־וקײן
ג .וטי עלה ניט דען
דןצןקענסטווצוו 1וויצו דײן סצוםרצוול?ײני צ< צזנן ססערקי ?טײ וײנן צ;ן5
ניטדער טרצוקיני ?
ײט נײצורטגןײך וויצוצו־ין בער ווטן> ן צוימוײנײונןני נע>'צ 1״ צןן
פין ןײכטהצובן
זיצודך סרבצומ׳ןצויןטײננןהײײןיכן צוורט ווטן>ײר דעןבײצונצטצונןױ
וועןין• סיוגײכט קו><
ין וי צויבר טזננןצוונטןצוגן צוונו צוזנוזען>< יר דמוערסט>עציןגענ7ציגן
וועדרןוןע
ןוערטדערנצוךכןיסרצו? סרגצוגטדטן ויצוו״יסןוזצױןןויצז דײן  5צוטרצוײן
ס טרקיר>< צון צוױ צוזנ
הצוט צוך סטצורקי ןײט בײט ויך * צוביד דױי ע 1ה גיבצויך ׳ דווצוןטצו
סרוט< ןין בןיסרצו?
טון סי [ןצ } סזצזנדצזינן>< ער צןןנגיצז חצזצזןיךועןבירטמיטצווז ן>עןן
״יר יײ -ין םצוטר
צויבר סצו? ין צין וזע? כיק צוןרטווצוו>< יר מין סינדן ןןערין דצו ווטןין>< יר
צוי ־ר? וצ קןײין רס
ניט צוײנר דער סון קו>< ט צזונ אטן ויצו ויך סזן צוין צןײיר סטציט בןנעבין
הצז :ן :וצזזצוןיןכ1
יסרצ<ןכײצורט><יט?ײ?יר צזן דיצןסטצוט קו׳־ןצוזנוצןןיןדצוגןצו&ןצוסין
ווצוןדטהין״עןין ♦
דטססרטךכןיסרט? צזונציןיךצזכסןןקדיצן
עגהפוןדטקחןסי
ה גרכי צוױט בעסיר
זצ | סדיצז ע 5ה סוןצותיתן&ן ♦ צזביר הקדוס ברןך הןצו דער גצע
עס ד,ן צו ׳ רס><ן ניט סצו? גן וצוןטדי גזטעצה סון דעק צוחיתוסז
ץ< \ \ דם צובסןוקומןט
צזו< קו ןצוזנ
דסדןדה><? ך* ןידרקעןירןסןינןקוײןקעכט ״ נוןןןיצןדיויע 5הגיסעקן
ווצור רצו גינג חוסי
הצזרכי5ן דיצז כהנינן 5דוק צוול צזבימר צזןנ וצוגט5ו צוינן סיקט מײהר
קינדר גיסווינד5ן
דןד טונ? ןסט מין ןויסן ווצוס טיך הצוב סר טײן ע 5ח געבן5ו צובסזומ
צוולווצוס רער
צוחיתןפן הצוט סערצזײן ע 5הגעק טזל וצוגטווידר דודה><? ך דס ער
נצוך דױי
נצזצטצויבר דצוס ווצוסיר םצןרט * נון דער גדוקצזונ צוביתר קינרר ײמ#ד
היקיהונהן צזןכצוחיוצען
דיטררסיןויוניטועד.ןןצוסן  #ײןזיממןס קצו^ יןגודודצןןנ
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ןצוגסן #
שן  /זמסצ/׳ןדיצ/סטסט ירוטזינן גיסעהן  ;/רע דצ/מיקסן צןירי
פעסירצוײןדייטס
אײריןמוג/יי* מינן ׳& ןג דודצו וטןסן גוןויפן סצין דעהן דןד דיצז ע 5ה פוןצ; דויהופןצ5</ד♦.
ו רע וצו | ס כמך דיוי  :כס צויבר דצואוצןפר פצןרץ  -בון דיור יהז  :הן צוזנ צוחיי< ע? ווצור ין
םר >< טרת *צןרדןדצו/זפיןדצ/צ/ין צוײנמ יהורי הןים דער הצוט/צ *־ן ברונן צ/ץ/ײננ( הי|
רצופעיגן ןיצוהינײןצ/ין דען ברונן צוונ דיצו סרןיצו צזינן הןי  /דיצו פצוקן דען דעק פון ברונן
מנדעקסדעןברונן 1ןצוונסםרײססדרןץ הבוצ/הד/צ׳ןע/ניס * רקס י־ וויצונוןדיצו
קנע  5ס סוןוצ  3פ1ו<(קצוי<ץ צ/ין דצ/ו  /ע 1ביג הן׳/נן? זכץ דעןיןיהןצוונצ!חיצ/ע ) צובר?יצו
8
ונדן/יצוניסדעןדימסרויצו/צוגסןיצוווערץווידרצורןי  /גנגיןצוונסיסדי קיעכס פון
וצ  3ס/ןנןןןידר צווזעק ןוצורץ ד־מ ססיגן*יצזווידרצווי  /דעק ברונן צוונ גינגןצ/ונ /צ/ג< ן גו
דןדזוי< |ך אמך דין אןי | צוונ גיצוגיסווינד צויבר די בצוך דטן צו/והצזס צוחימופ ]צ/ייןע 5ה
סידרדיךגעבן *
צמןגוגדוד ח׳י?ך>/יסצן 1וײןפצו 1קצויברדטןירדן־ז
ןויצוכין
מחיתופ }ןצוך ד  /דין ע 1ה סמר ניס סצ/רט גנגץדצו גיג ער פזן צזנע?ו ^ צזונ גיג הײנןצןין
/ײנר ססמסזמ  5סעס גןוצוה גו  /ײני קעדרצ/ו 5וןירגיס /יך? ע} ברטצ/ו 5ססצןרבצ5;/ווצור
ניגימבןצוין  /״ןסצוסירפ קבר״י מונ דוד קצןנן מיןדיצז ססצוסאחנ-ינןדצוקצן> ־ן גיצו׳ת
צוײני היש פ 'י צוונ דעד צ/כיר בן ע>ציצ ?/צוונ דער ברד?  ,דג? ״די דיצו ברצ/צסן צ/צ/ינן
בעס וועדק סזנ בעקץצווצ צזנדריכןינן צוונ ווייןצוונ ^ ע?ציונ?נגיןצ/ו 5צ/רני ץצ; 5/ן־נץ צ; /נ
ןנרי} קןכיןצןו 5היניק צוונ סוסרמו5טצ^ צזונ רינדרלוו 5קע/דען דצן גידצכסן דןד> :יס
/ײנ?( פצו/ק/יץ> /יד צ/ונ> /ס מין די יצדיר ♦ צוונ צזבפ/ 1ק> ׳יס כ? יסרצ<? די פצ רן צוךצ/יבר
דען ירדןדינע פצוסר דוד נצוך גןיצוגן צוונצזבפןןנןדין היססציןהימ ע>< פמ ג
*זו
אינ
דוד רי& סס דצן/סצו? ק ד /בײצוצוינ/מצ/ר *ו דער צצןחויה צוןלגן סײןיסדיצו
יהןדינןדיצו בײצ/מ׳הנווצןרין גן דרײצ/ט״ןצןזנגצ/ב צ/ײןטיין גן ידובצוונ
דצו /צונדרסײןגצןבער גויוצוב בחדרדער דצןהיט צ/ביסיצוו 5דצוס דריס סי־ן גמב נר
ווץ הנס צ/ײן יהזדי דעד דצו היטצות  /הגיתי צ/ונרע  /עגטצ/יבר  /ײן פצ ?/ק רצ/ינינן צ;יבר
*ןוכדידס צו׳נרצ/סינן צויבר סןחנסצוונ דודן?>< ןךספרצוךצויךזויןצוך  /עןבירס>< יס
צי״ײך
צוי׳ן דיצו ןתייחניהן *
צוברדצוססצןןקשסרצוך גזדןדדויו וצ/ן& ס ציסג׳הן דען ן!-י1
איר פןן
ן ווײרדן צ/ןנ עטןיכיצ/כס?! פן דצ /ןצוגיטכיקפ ירצןוויין צ/בר דוצן/ע 4זט
צןןנ/קו ץ צויןד׳צו צ< ןח.׳< הווצןןןער עשצוןשסערןצ/רן *
דרןנ( כןײבדוצוצ/ץדיײ*
מסצוט צןיצ סוצו פער אונפ הפיןה * דצו זצוגס דןד ה * ןך צויךוזין סצין ווגזס מײןןוי/ו/
־גיסמ} ס ♦
דמ שסוכד רוד בײמדיצ /פ £צ/רס םון דער שססס ז/חנ/נ/דצןגזג ד|
;/

׳■

״ .י, .

פצןןק

בפר

שםזאל ב

* נ *>

ס ^ ק זןרןי?  3ן הזידדיםןצןןצ * ו
ט |י?  :ס מו 5דעד קיניג דוד גיביטט דין רצו&ומן גי דעק
יןצוב צוונ *ו צןביםי מונ3ו טתי
הגרי צוונ בפעןם מינן סונטצ< יר איין ?ון ציכםןוי( צזוצ׳ המג<ו
רחיוגות צויברצןי<< צוונ ברענגט צוין נים
ץ< \<ך ווק מיר צוין כיקןצצט ״ ציונ זיץ גנן עציןק
הערים וע איצן חד דצו? דצו* יג
צוינן כיסו 1ין הצום * נון דיצו * ! חי< ה דיןכ /יך ןמ צוין דע^
וו! ר צוסריסןדצו ווצןורדן גים}
צוגן רצןו סצו? ק סון5ו 5ס} ןנן צוונ ןוצורין טום גבןיין £וןעד < ן
םצו} ק צובס{ו< ן דעןעז  1ביגן טצוג
גןוצז; 3יקםויאט יהזדיבןנוןדצוו פצן?ק 6וןצי 5ס1ו< ןדי 0
וצ  :ט{ וסיןצןיסןווצן{ דצוײנר דצוהין
צוונ דערצונדר דמרטהין דצוקצויין די חיויורעוױמןת
דע ^ווצו? ראןנברצו  5טן 5
יןיהןדיג(צווס[ םוןדעצ( סצ<{ ק צוכס{ ןנן דזדצ< ט?< ןק<> ן  11צןרץ
דצורן דיצו ח׳ןדז רעןת *ין מו
דיצו דצו ן״ןצוו ? קוי׳־ן דצורך דצווסןוערט סון חדס 3וצ{ק ♦
דטו טעט דרוסנ גיט ווײ{*יצז
הצוכן>< ורד גיוועון אן חד ה *? ך ״ נזן צובם{ ו< ן דער רייטט
צווי^צוײן><וי? צןיו? צוונ קצוין
טונטרצןײן בד< ן דמב? יכערהענגן * יט* ײני המין צין דעגן
כףנ( צוונ דער><ין {צויןי{ צזנט} ^ צוונםר צוינן מוועק *
רצוסרײכן צירןרי חס<י<; ע  .ין
צןכס{ו< ןצויןגצורסטצו{ ןגוועון פזן
װעגן ז־ינר הצןרן דעןער הצוטגצורהיפםי הצ :רגיהג1
דרןןןצויו ער הענגן גכ{ יכן צון
דיצו הצןרן * ] [וטביגצו{ טצוײנ< ן>< ױהכנגד>< ידה״ צןך
<ורײבןמונורי ח5צ<י< ן וו׳צו צובם{
ןגן צןזן הענגט מןצןײנגןכןינן>< יטדיצוהצזרן דצויצויןער
צדןסווערט צוונווצו{ ם
זײניהצורצ? בם  :ײדן דםער ?וצ{ ט רזרצוכסצו?ין דצוזצוךעררצוט
גיהנין צוזנםר צןיגןצןוסן סטין ״
נון צוײן יהודי סון דע< ן סצו? קדוד דער זצוך רעןצוכס{ן< ן
עזן הענגן דצו זציגם ער עז 3ן יוצוכ
דצו זצוגט יוצוב 3ן צןינן דצו דוצו צוין הצו& ט גיזעהן ןוארןנן
הצןםטוצוין ניטטוט גים{
צוגןצויךווע{ טריר צןײןהיפםןגערטי? גיםענקטהצוכןצווצצזך
 3עהן טמ{ ׳ר ״
דצןםפרצוךדערזע{ ביגיהודי ווידר 3ן ' וצןב ווען ח>< יר םון טןיזנטםןיר
םעכקן ווע{ םט זוצי אע{ ט צויךצ־׳ן
דצוךטט צווין גיברצוכט הצובין דען דער><? ךרןד הצוט
יזצוגיכצוטן1ןצז{י זײני רצוםינן צוונ
גיין גנ3ן סצן? ק זד ><ן דענןמ* ע?ו< ן ניקם טוןזצו? ט * ונ
ו 1ען צזיך םון עםסינן טוד גיטצון
העט זןצו ווערט>< ן עם דצוך גיווצור חונ דר נצוךםטענםט
דוצ|< 1ירניטב״גוןוען>< יךדער<<
? ך |) ע? טמןנןברעכגן * דצו םפרצוךיוצוכצויךקמןניט
?נג ןןצורטין צווצ דיך £י? בעטן
נײצורטיוצו  5נצז< ן דרײצו ק? ײיי םפיטין מיצו רוטן סזנ םטיט
זיצוצוין טבם{ו< ןהער? דצו?
עבטער נצוך מן דענן מײ  5יגין כוי< ן רמ גינגן 3עהן קנעצט19ן
ױצו 5צוזנ ס}< גן צוץ טוט ״ דצו ב?
צוזטיוצוב>< יט דע< ן םוסר דז זײן 5וצ ? ק ניט ויײסר?מ? 0ן
יטרס? גצוך יצוגן דעןױצו 5
ביםונט יצןז סצן? ק יסרצו? זער ♦ מונ><( נצונןצו3ם?< 1ןמונ>< |
?יגט
צויןמין צןײנר גחב
צןןנ
םטע{ טן צוײן הןי 5ן
 1־ל . .
־ל -ו •
םטײן•צוןי{*ו׳ן צקנ דצ)וצ 5װ? ונן כצוךג? טגט
•
ײצד • •
י
-

•

_

_

די׳

סי  > 84ספה שםויאל כ ©״ >85
הטט דט הוט ער גכרט צו״ן היסטן כןימטוצ הזט ען ! הייטן נמך ןײנסנ נצז>< ן דען ער* #5
*<
אייןמיך קײן ק׳נד הטכ דז>< ײן נמ ^ ׳ן וט 1ט גדמצט ווערדן דרןגן ו/י? מיך דעק כןימבויצון
אוצ  /וי/ען גצוך>< ײנג( טסנ מײטן טיצןנד דמער מיזצןן<  /קוצגן המס * ן מין דטרסן ביגרצזבן
מונ?רי תצ>< י׳פרעגן תיצוטטיטזצ  2ט?וסנ הטט קײן קינד צמנ טיסנ קפיס  /י״ד ססיט טב& ןןק
וזצ/טדרייצןןין טוצ טײן טטצטר דער
תירו/טיןןוײ/טצסןןק הוט סר ברענט דיט הכוציה
סוןיוצוצ דרןסןן״ני מיסנזײן קינדר גיטסטרבן דטן טוסריכח * ׳<  /זצזגן ווע | כר דער ןײן
תצר יד תבוצןה פר ברענט צודר זופטטצוײןהיןק סזטדר ! צןסס קײן קינד ניט * צון דד
מחי>< ע? רןגרוקןןן דער טפרצ/ך גןיזציב | ׳בר ?צןןצ< יך צןדודה>< | ך? ןיסן צוונצ/יך 1וי|
מינן דיצו <<טי בטורהזצוגן וויצוצויין גיט ג,הח? סן הצוט • דצןספרצזךיוצוכ * וצןיקןצי^ דןצו
גןדודדיזיב& ורהניט
דעןדיזטצןזניטמזוצזײן^עזט׳
בםזרהדעןדעז>׳?ך ?זןצןיזיזצו
* 1ןט *
צןןניוצוכספרצזךגן צוײנק יהזד׳ דערהיט כזסי ? וין? דןצזצן דע[0צ<? ן דןד צזונ
צז 1)1צויק מצוסדוצז ; ניזעהן הצוסט דצודנקט דער מטי גןיוצזב צזונ?ו{ ♦
צזבר דער
מחייצען טפרטךווצוז?י; נט דיר ד רען ?צווצ< יך דצזךצזך ? ןיסן דן צזיך עס דטגןקינג זייג *
יצו טפרצוך יוצזב טזצז עם ניט דען דוט ברנ צגטט צייק קײן גזט בעסן נרזט ו־ײ? דו><? ך

ו׳ ןטוטמיו נ
דטטפרצוךצזחי <.ע? צזיך ו• ׳? רעך ? ויפן דעמפרצזך יזצזב ? ויןי ה׳ן דצז?* ן
דער צוחיזצע? צזונ צזיכר ? ון רכין כוסי *
נון צזין דיצזיטטצזט>< חכיג  /דע זצזט ךןד צןזיסן
גןוײלןפסצןרטן נון דער ז/עכטו דערצזזין דעק טצזרן זצוטדערזצזגט ׳ן .ידר דוד / 5יךןיך
יט״זןצזצןן ? ויפןצז? ײגט
דצוספרצוךדודן/ײ? ערצז? ײנט ? ויפט
דמכרענגטער ןזירגוזיט
׳מײןגוטי כטזרמ דצו ספרצזך דער וועכסר צזיך זיך נצוךצזײן< צ־ן דצז ספרצ/ך דזד דנ ר
יווערטצזךצזײן
בסזרהכרענגך
דצוסשרצזךדערוועכםר
דערערטט? ןיפט
ג? ײךצןזזוען ערןוערצזחי>< ע?  3דןקזןן ־*
דצזספרצזךדודדיזרצ/יזצ?ײ | ) נוטר>< צזן צזונ
׳ברעכגטצזך גווינזצזײןגוטי במורה *
דצזקצזק5זחי<< ע? גן ? קינג צוזנטסרצןך פריד
*יזצז>< יט דירצןןנזרקיגג צן/נ כוקט זיךצזןין? זײנק פנינן צןדיצז ערד צזןנ ספרצזךג? וכט'
זײצז ןזט דער ; ןזט דער דמ הצזט?צזזיןמצ ^ ברענגן דיצו דצז ה״בן מזר ד ג*ור זן צזן דיר •■״
דצו פרציגט דער קינג צזיז צזך נמך פריד ^ו * ״ננ /זןן צובט;
■ןגן *
דצז טפרצוך צזחי>< ע?
ווימצ< יךיומכצ* *,עקטיקט דצזזמךצזיך צזתגרוסגיטו*?,
צאנטרדזיוצזכקנעכט צזיך
יײטצוכר ניקט ו/ײטר״ דטן ערוזצז? ט צז׳נ( דיצזביז כסןרה סזן זײננןזוןניטזצזגן ״ דצו
טפרצוךדערקיניגגיטיזוזײןצןןין[ דיצן זײט דצוקצןנן דער נצוךדער כןסי צזזנזצזגט דטנ/
יקיניגצוןברענג דיר צוײן גוטבצןטט  5טרען ^ זטהצוטדידצןיין גק>< ה געבן ציןןצ ?י דײני

מונצזיסנ

** * >

ספר

שמאל כ

^ וס•

<*?צמיג< *
דצןספרמך דוד ה * /ן3ו דעע כןסיצןי♦ .צןך נמן סריד5
׳דצו& סרצוך
דבברפנסי<ג*?צו/צו?ו ;ניןגןצ? 1ידײניטונצ< יק מן>ויליע* גנזןצןין גןדײנין
*זןוצ ^ סןןק *
ןויצי דערקיניג דצזזהערס דצזגינגערצזוין? דיצז ססצורט צויןי .ײנקפצו{ יס
מונטריצו
מוצ זציגט צ< ײן וון מכס/וק * ײןןזןמבס/וק ווע/ט ] [ וטמיך ו> ערסר ד׳ר
גימטצורכןצוײצןכט/וקציײןזון *
צוונזריחכיויקזצוגןדםער הטטצוכטי־מ/גזצוגטצזײן
זון רצזיויטהצוטער צוכט/וק צוךן גיכרצןכט
צוויזדכןטטפןיןסוןגיהנק צוונהצוט צויקי
ן5ו  3ס? ן?

גיברצוכטצויןדזןןעדן נ
יט נון
ןויצו דזסצו/ק סון דוד הא/ך זצוכין ןןיצודר><? ן צוײן גחטן 3ער טריכצווק זײנק
זון
צזכט/וק טונ ער הצזט זײן קצוסןי גוויק/ט טונ טרימצו/ט>וײן ?ון מבם/וקצוײן
זון>צײן זןן דט סר /י ^ זיך צויט/יכר הײק ג/ײךוצ 1זסיצוזיךצןײןפצו/ק
סר/ויסטצויקטוד
ןועןדילו>< /חי<
הפר טפי/טצןיז טונצון דיזק טציגדטווצור צ/ײן טרןיצזרקײט 3ןק £צו/ק
ווײ  /ןיך דער
קיניג צוןן ןער * צערווצור ♦ צוכר יוצוכ גינג צן דןד ה ^ /ך צזונ טפרצוך 1ן
ט׳ק״טט
טוטטוחט * כ& ט * 1טנדין צו/י דיט/ײט דיצז דיר גהצז/פין הצזנן וזידר 5ן דײנק
׳קיניגרײך צוןכ
דיצו דיךצייט דײנק גדנד כײצו דען  /עכן כיה/טן הצ/נן צזונ * ןין  3ט דןדו^ז
דײן סצו/ק צוונ
דײן הןיפט  /ײט  :׳קט צןכטט דען ווען דײן סצן/ק צזונ דײמ הויסט  /ײט
ןועחלו,/
צוהוקזקד/ו/עגדירניקטדרטן זוען ;
ײערטדײןןזןצןכגוןוקןצו/טנצוך/עבך
דלו דצורך
קענן>< יר נון דז דו  /יכהצזטט די דיךםײנט ־צוכן צןןנדוהצוטט סײנט דיצןדיך
/יבהצזנן *
נוןגיצוהחיזצוזנרידצ<
יטדעקסצו/קפרײנט/יד דעןצויך סןוערכײמןגיט
ןוערטטחצו ניטצזחיןגיןןצו ןצו/קײן )<צון) 1ערבײצו דירב/ײבןדצוזצו /
ד׳רדיןיגיה
|
ערגירןוערדןצוערצוזצו/יצחת דיצוצויברדיךקויקזײן *
דצןזע^ ט זיךדערקיניג
טונטר
דיטססצורטדצווגצורעט גוקסט/קגיזצוגט
וזיצןדערקיניגזיגטצוונטרדער
םסצןרטרצוקצוקזײן סצו/קצן 5 /ן צויק צובר-דצןז פצו/ק יטרצוןדיצובײצןצונע/ןקווצזרןדיצז
ו  /זסן צןיק/׳כרצוין זײנקהןין * חיצז נון
צזנט/וקטוטוומרדטססרצוכןדיע/סטןצוין  3ט/ק
יטרצז/
נוןצוכנ< /זמ טיןטזט ווצזרןגךווע/יןצעיר ניט וזידר דען * /ך דוד ג? צוײנמקיניג$
נע ^ ןדדן ער
הצוט צוונז זײן טצוג פי  /גוטט גטצזן צוונ הצוט מונז גהצז/סן סון דיצו ס/טתימ
הנט דחסן
מע/ן>< יר דען קיניגווידר הו/ין • צוך הציטדערקיניג דןד צזנטםוטין גן דעמ
הויםט>< טן
סון פצו/ק צזכט/וע דער דצןהיםעצוטצזצזןנ מנפיטטצזיגן>< ך דז>< יך דז םצי/ק
יטרט  /ווידר *
ןנן>< /ך יעיזן דגוזצו/טטו><רי צוײן הןיסטציצין*ײן ״[ דזיו  3#יויטצוט דנין ד,ער
צצ/ךחרהטטדעןיוצנכ טונט  * .ײ/ערדעןצובט/זנן צזומ .גיכרעכטהצוט ^ וצחקיניגם

*

ביסע/ין

י

ספר שמואל ב

בי  £עזך נימןניא | צון המט * מך  6יקט רער><? ך דןד ג*  5דןק הכהןצמ 3מ 2ירר הכהן דו
יו $ז ?זצ ? ןרידן
״ינוגיט/עצעיחזדמ צ< ונ ?יצ??צוןטןצוי :ן ?צוגן צןױו** טח 1|$י״ג< קרתיסן
#צורוק קו״נו צויר נין3ןי< חיכטרטסן דוצוינן * יך ווידר?ה  1ט *ו וײן צזײן קיכיג מייר צזײך *
דצו
טנסיטטנדצווגיטןעצט יחורצו * ו דודהצ<1ר קןנן דוצו * יט דײנ<< גוינד צ? ונ>< יט דײני
קנעצט * טזן קצןכן דער קיניג דןד ווידר טונוויט ער צן דיצו בצוך פון ירדן קציגן דצו קצ?>• ן
דיט יהודיק פזן ג׳ניןעצט ישודמ רע<ךעצ | ך חד צונטקיגן צויק גן הע 1סן צויבר דען ירדן*
מך קצוק גן דמיןדוד ת ^ך טנטקיגן דער טציעי ק גרצוצויטטוײנט יהוד־ק פין גימיעכט
בניצרן צוונ דער םצועי בן גרט םי} דעקקיניג גן פושטונ ספיטך צצײןחער קיע זײט דין
ניט נוקקצון>< יר אצ/ז ט׳ך דיר גיטצון חצוב דצודוצזצוןיז ירוטןיגןגינגעט צוזנ חצוב דיך
גיןוצורסין<< יטפטײן
צזןנהטבדיךוערגיפ?ו  5ט צןןכצויךדערקען
דזצזיוגוינטהצוב
*ידר דיך * נון צזיךבין דיר צונטקיגן גנגין דער ערטט סוןוצ |י דטו גיט 1עכט בני *ין
דחק זײט * יר צ< וח! וןצו ןוערן כ} יטרצו! מיטן דו דו טינן ווער& טצוךצ< ןח? 1ײן צויר צערידח
ןוידרדיך ־*
צוברטביטידערהףסט>< צון
סוןיודדערוצוגטגורודומןדצוחקפו[
זיעטט אעגן ניט צווק קוז-ין דער ט<< עי בן גרט דער דט גיס 1וכט הצוט דען קיניג * דצו
טסרטך רןד * ו צוביםי ער ?וצ} ניט טטערבן דער ווײ} צויךערטט הײנט ביןווידר צוײן
נײצוי ״? ו גיווצורדן צןיבר יטרצן} צוונ דןדטןוצזור גן ט.י< עי דועד טיגונדניט טטעיבן
?צו 1ט♦
צוך קצןקגןצוינ* /יכצו * יט ? ײני פונפגעהן קינדר צןןג 3ןונ* יג קנעצט צוןנ
בימטע} טןצויהנדיצוצויברסןרטצוונ><צוכטן דודער>< 1ךחדצוניבר קצוק ״
דער נצוך
קאקצוךגוהן><} ך דער>< סיבוטת דעשיהזנהן ? ון דער הצוט ? ײני פיט ניט גיוועטן צוך ? ײן
כצורט ניטגטצורין ♦ צוך הצוט ער ?ײן ק} ײדר ניט ןוצוטין ןמ?ן סון דעק><וצ}צין ד? דער
קיניג חיצווי? יחטןיק גכגןאצור *
דט טסרצוך חד גו>< סימטת אצוח< ן ביטטו ניט
>< יט>< ירגי* וגין • דצןטסרצ< ו>< פיבוטת >< ײןקנע  5טגי  2צודערהצוט>< יךביטע? קטדען
צויך הצוב מ׳ן גיתײשין ער ?וצ <>1יר>< ןײצ־וי?ן צון גערטין ד? צויך דרןיןי רײטן קצון ןוײן צזיך
?צ*כ< בין ח? ןמצוט עטגיבמניטגיטצון -נויצןרטער 3יגצ< דיר צוונ טריב יער *ו צויבר>< יך
ר 5י} ות וויצו צויך ביגעריט דצו? קיניגרײךגו הצןבן * נון>< ײן הער קיגיג חש כישט גןײך
ווישצוײןגןטט>< 1צןך דוצן ^ גטט טצוןווצווריר גיפע 1ט דטןצויו>< יט>< ײנק סצוטרט
גי? ינד דיצו ײצוי־ן קיגן דירוצ ?י חײב>< יתה גיווע? ין סזן וועגן ווײן><ײן ע? טד סצוטרטצוז?
חצוט דיך>ו?ב?( צווהנ ברענגן דצוך הצושסו רח״נות גיהט צויבר>< יך צמצ דוצו הצושט איך
?מ?י\ עשיןצןןרײנהנטיט א&ש
חמכטיךנוןווײטר
גירעצטיקײטצורר
צןםרײמיןג ו< /
׳־־ * * יי
*
'
*
.
*
• • •
־
*
י 3יג-

ס 5י מהיאיכ

*** *

קעי ; *
דצושסרצוךדערקיניג דןד 1ן )( סיבןמ ?ןוצר .רעטשסןסי? צויךמוג ( ! וןז^ ען
סשקגע ::
ןדוממונדײןקנע 5
טניבמומןטדימפעןדר>< יטמ  :נדרטיי1ן ♦ דצוססרצוך
אסיבןםת * וקקיניג דןד ער * גמ וצ | ן נע* ן דען צויך בין גצןר סרןצן
דוצויךיײצןרטדך
דעןקיניג/וידרהײגןקוידןמיטפרידן י צוו  :ןריח )5צינ( 1צוגן
דמזזעזםגממןדמדוד
הצוט דען רכיןןת צון גינוץ פון דען ניבצוצזוי ^ דטן פרןצצן צצפיבוטת מונדודהצוט דען
פשקגעבןדוצצפיבוטתוצוןטײן׳ן דיצו פעןדר צציטוײניןקנע  5טגיבצו
ד״גינגצוײןבת
ק< ן צוןיש צויהןהי)< ן ען ווערט ציײן קנע  5ט קו ^ ין צןןנןוננרטטײזן ״יטדדנמ עיניקן דצ/ט
קיניגרײך דצןו ווצור ירבעק דער ו>צור צוײן קנעכט צזונ טײןט דצוו קיניגרייך>ליט רחבעסן
דערסצןרדצוןצויניקןפוןדודה><? ך♦ /
וימדממיןאןצינןמ׳טטיטקסיטזיב * נוןדעיי
נצוך קצןפן דער ברו ?י הג? עדי צוונ ניהטיעי ט דעה( קיניג מיבר דעס( ירדן נון דיןר ברויןי
דער ווצור מ  $ניק ימרוצ ) ט מונער ווצןר גמר צוײן טצןפירר מצון מונ צוײןרייכר צצצין צוןנ
דמדןד ווצור מין רי טטצוע
״חניסןדצזטפיקיטדיןר ברןי?♦ דען קינגדןד י־ דרןסןפםרצוך
דודה ^
ןךנןצוינןניצומיטצןירקעןירוטןיהןזוצןןצוןטטועטין דײן ? עכן ? נג מוין^ מײןטיט
־*
צוברברןיןיטםרצןךגןדןד וויצוןנגהצובמיךנצוךנו? עבןדןצויךוצו?
טמיטדירמנןין
ניהן דען צויךב׳ן הײנטמצניק יצור צוןטוו׳צוקענטצויךמײנס[ עטין צודרטרינקן מײן גוטן
גיט)< ק טב גווינן מדרןצו? טצויך ? וטט מצובןנןהיפטי דנגרמדר גןהרספין מדר גײגן דז

'.! > >1

מיךןצו?  1צ< יטדענן * ןךקען < ; טןינןניהן צויןווי? נוןנצוךוןײטרצדןיויניג צציטדירגין
צוברצויךמיןו; ידר הײנן ניהןצוין״ײן טטצוט
צמנסיןדמטטערבן
דןצוין/יגצויןמײנמ
סצושרצןונ>< וטר קבר ♦ צובר צויך הצובצוײןןןן דער הײטט < 0הנן דערןצו< 1 /יט דיד
ניהן♦ דצוכןוצן .׳< ׳מצויסנ (! צןן דוצו * יט * יר טצון וויןטס ־*
דצוטפרצוךדודה״ןןדייןןןן
ןצו  /י< יט צזיר ניהן צוונצויך ןןי? צןיסןסי/גוטט טצון צוזנוצ?ן ו/צןןדןצןפון מירביגערטט דצןן
סי/צויוט? וטצון ♦
וויצונוןדערקיניגצןי״רדעקירדןסמרדמקןטטדערקיניגדענן
ברןיןי טןנכרד?י * יג ו> ידר הײגןצוןנגײן טן ס< הנן  3יג>< יט דעק צ<? ך דוד ♦ ונון דמדוד
ה><?ך מיבר דעסןירדן וומר דצו וומר בײמ מינן נײמרט דצ/ן גיט/עכט יהודמ מינ עט?י 5י
יהזדינןפוןדיממכדרןג׳טןע  5טן *
דמז׳ציןטןןיךכןיטךמ? מונטסרמ 5יןנו< ןגםןע  5ע
יחןדצן מונ נןסן קיניג וומרוק הצןבן דיך דימיהודינן פ/ן גיט/עכטיה/דמ גיגגבתמונ דיך
מןײנט מיבר דענןירדן גסירט צמנ זימ המבן מונז ניקט דער םון גיזציגט י דמ טפרמך
דזגיטןע 5טיהודמ 3ומ< ין ז< יר טעטן זע דרוסןדען דרקיניג דוד מיןצוזיזר קרוכ/זמרןפן
 ? ײטמיר :ון כיוגו הצןנן מיר עסיגעטיןגנו><ן פון<<? ךצןדרהמטערעפיןמןנןגיםענקט
דמטפרמך

'ייו1
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דממערצזן דצןן ? 63קימרצן | גןדע< ןגמןע  5ט יחןדמ>< יר המבן ױ>* געמין גוײ 1צון דעה;
<> 1ך חד דען יצירהצן :ן ױצ 3 #עהן ; .יטןעכט דצן צןיר נײצורט מײ 1ג ^ עכט דיטדחנן הצןע
צ/ירצוונטןצן} ין דען כצוד מןטלון רט<1יר ווערן דיצוערטטן ^ יוועןין ביי;׳ו חדה^1ך ״
דצן רירטן ריצו יהוריגן

צוומג

גיטןעכט יהודמ ןנצור

טטצןרק ווידר דיצו

יהןדינן 5ון

דיצו טנדרן ןנים | עצט נ
<יטצז  :נדר דצומצורדצו
וויצוויךיטרצוןגענקטן1

,כנון

צזײן

ביןןויצטדערהיטט״ע

דעןטופרצוןנטפרצוךווצןןהצובן
,ק ב  5רי פוןגטןע ^ טבני״ן דרבןצןןיט< ויט
^נירגוטצון> ויט .דוד> ציטדצןןיטין?ן * גיצונוןצויטןיכר םו< ןפצןןקיטרצןןוויררהײ׳<♦ דצן
ן ^ כןיטרצו! גןדענןמ 5עבןבכרי צוזנווצורןווידרצצןרדצון חדײ צובירדיצ< יהןדי?( פ; ן
כײצוחדמוצחד קצןנןקעןיחסןיצן ♦ דצונצןנןחדדיצו
גיסןנג ^ טיהודצודי ב( יבןטטין
גיהן קיפטווײבר דן צוכמןוםנ טצור בײצוצוי :ן גױעגן דיןי נצןק דודה ^ ך צוזנטעטןיצוצוין
טײן הןין צוונ טפײןיט ןי צוונ חדהצצ? ך !צוג ניטצצין בײצןןי צ #ובןיצו)ווצורן ןעבנדיגי צון>< נוה
• נק,דוד טפרצוך5ו עי<טצו ;יצו חץ טונןצן><י | דצון פצןןק יהודצן צוין דרײצו טציגין דען  .עיר
מעןן<< יטמכע בן ככרי>< 1ח>< ה הןטין צוונ ע><טצו ב 1יב} עיגר צוויעין צוןט דרײצוטצוג דצו
בןבכר׳ווערטצוונטןוימיר
טפרצוךדערקיניגגןצוכיטי ח יוצוכטברןדר ןיךדרטבע
טצון צ? ןט צובטן?ןג דרןנןדן גיצוצוןין צווניצוג צוינן נצוך* דצו גיג צוביטי צוזנצוךיוצוב * יט פי1
סמןקדע׳ןטבע בן בכר♦ נצןך ״  ,נון צוונטר ווכבגן רצן קצוסןעצצטצז צוזנ ביגעגינטצוינן דמ
הצוטיוצזבדין מסערטצןןן ןײןמײן גימטעקטצוין די מײדצ{ :וועןעןןצ< ןטצורףט פצוןין ״
מצופרידןײצןוציטדירצוײןבחדרדצוטטעןיט
ןויוונוןעזצמ/קשצןגןיוצוב דצןטפחךע^
 *#ךיוצוב *ו דען עיצמצןצ !#מ וועןטרע .צו־ן קומין צוונ נטינן צוין בײצו ןײננן במרט 4דצז הצוט
עז׳ימטניטצוכטונג צוןין׳ דצ ?/יו  6כמ״ערטצןונ יוצוב נ־ןנן ןײן מוועיט צוונדר מטע  5ט דנ:ן
■גן טוטצוןנ ער םין דר ניררצוונ וועןציר םון ימרצןן רער דצן ןצוך דען ע><מצו ןיגן
ל;רע ? | יבמ  1ין,דחנןמיקטיו  6בוײן קנעצטצוול ןיטצויןווצורםיןצזוין דעקוזעגצוונןיש
.#ציגן דןצויטןיצרוצוןטפצןרט גיןצוןי ^ ח *ן רען מ2־ 1בן בצרי ביקו״ן קענט 4צווניוצוב
יוןזיוט דען ע>< מ .ץ דרונן צוזנן גיברצוכט<וײ | חד ביגערט הצוט דעןע>< מצןגן  :עגין * ו יוײנןן
? 1 #יפט><צון צון יוצובמטצוט♦ צוך ןציגן צ#וכ #רי ח * 5ינן דמ יוצובהצוטצוין דרןנןצוונןגברצוצט
־ווײןערחקטןוירר דודה ^ ןךגיטאןדען דןר הייןך הצוט צויןגיהײמןער ןצוןצוײןןצו ^ין
־דצומפצוןקיהורצומין דרײצו טצוגןצוונ ע^ מצןרערבןיב ןענגירצוןימין ♦ נון יוצוב>< ינו
עד ^ מצווקריטיצוגיטןעד < ן מכעכן ב  5רעצוך דטןו{ ער צוין צןײנרטטצוט דיצוהיש טב[
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ךמבי/עןנירט יןאב דימ? ע/ביג סטצ/ט
מןצ<>צ//ט דימ סטאט*וןצזרצווק ןזעד 5ין

מד

ו/מר

*דןןל 1יע פרןיצןמין דער ל* טמט דריק ׳*
ממר* תכ״יקזצזגןזיצן וזער גיוועזין ערתבמ
סטר ריט רופיט גזצזיזצובצ<זנ?יצז * זגיט1ז
מיי( ביטטז יומב דטר טד טזצטר די טנתדרין
צןחטטיטדצוךצןיןריצז הזרהגיטריבןזזטן
*ן צןײן טטצזט ביןס* ירטדצזזצזן *| ויצו פצ/ל
פרעגין
יזןב דט זיצז ניגערין ט};<< צן צצמכין צזונ דצ[ ט*
ןצ { *ן טק צ; פין? בײצז ד׳ טטעט פון
דיטגגי ^ צצכ/טכן צןןזצןײןטטמטעןצב}
דיצזדצןצוײיט צ;״ן הדסטטטצזטמונטרי& ר& ן
>< ירביגערן פריךבזהצן}טין צ<י^ יסרע}ןצ
? נדוצן'״י | סט גןטטטטציט סרדערבין ♦ #ד
טפרצןןיונזב ״י דר בןדרטררצזןחטוט{ו׳< דםצןיך?
זצ } ט צמז ציײן טטמט פריט ?גן נײצןרט
טטצןי  .צןק יצצןןתער גיןיזטין דערדפ
תײטטמבע בןבכרי דער זע 1ביג הצזטוזידר
טםעניגטצוןדע^
צצ } ךדןרגעבט רטן ןע |
ביגן צצמן גן מ<טנ עצן*וט־[ין *רי צווזעקציד.ן ״
דצן ט ^.רצןך ריצן
ערןיצן ן; ידר יזצזצציר  4ע{ןי
דירזדןקצזפצןמיברדיט * ךצרו :ערסין *
מןריצן ; ״תיצזדיצןרידט * יטדעק פמ{
ק ) <-יטצןיריתכ>< ה״ דצן& ר״נן צזונ? רית 5
צצי< ן
דצזטטצןד צןירהס< הדען דיט1
ײטטיןדיצןטטצוטדיצז טסרצןכיןצן דצןר^ קיינקצזיבר
ענטסרן צןיןריצוטזנצןיי* הענט דען דער דין .
צןײ ןןען דצז טזן טןיזינט יהודיקבײצז צזננדר
וזערן מזצ#, .לקעק * קצזוצ׳ל -גיטן געבט
צןזנסצןײן יהןדי דט><רי מין הרגין צזודר 4צזו ניט
<ןצן<< ע{ין *י ר צןײךזצ }י הרגיןדצו*ע{יןזיצןזי
ךצןי מ{יומ<ג כרענגן {צזויןצזי ד<* /י צזײן יהודי
זצן;
יןצןיגר ענטםרןעונ דט יצן צןין טזקברענגן ?
ןצ { דדוק |ןצז}טין דיצו צוין דיצו םטצזט דען
טבע ןב
בצרי צוךניטצורךט געכין צונד דיצז
פרןיצודיצוזצזגט רד דין צוין צןברוגעןייןצ/ײן
נענט><יט<ײ <<:
נ ^ ן די< ן ן> ע}ין><די הצזבןדצזציצזג> ן צזין ז.
מצ } צזחײגעבן
 %דצזגינגן
ךי } ־יט פון די טטצוטמזכהצוקיט
דעןטבעק בכרי דץקצןס^ צובצאל וועדצטן מיןצזיבר
דיצן ; ךצןר צוונ יזצובב}
צהטצ< יטדע<ן טו  5ר צוזנ רצז פצז} ק גיגהײק:
כצן גןן
טע ןוצור הזנגר צוין צזר{
׳טרצו} דרײצן יצןד נצזך צוננדר דצזט ערטטיצזר
גירענקם דזד פי} ןײצטןײן
צזונטריטרצן} דיצז דצועבזדהזרואדינןצוזצ
פןן דעטט ןועגן צויז הונגרצויק } נד צזבר><ן
פרטגט רד נצן צזזנ צין הצוט ניצלבט גיפונדן
דער עבזדה< רןת גידינט העט ־* דמט
צונדר יעד ג׳דעגקטדוד יט } ?ײצטזײן צױנטר
יט>וצ } דיצודצןזגוח טרײבן צמנ פון דע&
טוועגן צן׳זהונגדצזי<< } נדדמהצזטצין דעד נמן״
גיפ< עגטצזזנהצוטמ>
<טנ
גיסונדןדר דמןיןחטריב״
דצןןרריטיצזיגירענקטדזד
יפ { } ײכטזײן צווכטריטרצן}
דיצןדצןפרטפיעכין צדקה גוגעבן  5ר טיןןײטצױלזימ

מק״יײ״י.״•
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גיפרעגט
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זניפדעגע מ 5ה 8צ 1נ*#טנ ג& וכדן* ד*ו ןי׳צז דןך  5רצוגן *ו
דצועכמןזזיע אינ{ ^טז כיזן
אנגגן זז *י?<1ןק 'ץ
רעצםן הוזפד גי< 4גי>< הט חצןע צזזי/פצזזן מ><? ך צ 8גזוײןטצ<ו} ה* ןך
ד*  :זע/יזזין
חזקברענגןד׳מג ^ עוני ^ • ד  5 #רעגן * זונזר* חס<י / 3צדין קפיצז * יר פינדן
*ויזניע ר :
פמ/ןהצזפ,ןצוץצאנן ברענגןד*  #ג  2עוניכ ; דצזצזיןךגר מירו[ ווײ [ ט5וז ? ה 1ןע
מישןגיברצזצפ דיצז
כהני< ן פו{ ד״מעעמעבוב צז/נ דיצז גבעוניק דיצז הצזבן מצזן? גיהקע
*זונ 4שיר
גיסרצזגןצו דיצו החנינן צווצ מיר נצוריכג וזצזכן זיצז גיהע סזן דיצז ההניקן צןןנ ווט ן
*ןצויינסן
?ײן>< ח* ה.ענ * טדצזצזיזעזגןײך צוןזמגן>< ןצזיןצמקגיבלצזכט העע •
נזןיצ♦
עערמךרוד־ה< ןך
פזןדי ע  2ירהוז* ׳ן><ן קײןרטכטן ד< ע© דג׳ * הם מצזט קצזן צויך צזיגזגד
כיע צונדרט ^ יןדען><ן>< כעקײןהטפד ניט ווטן דצזז יצזר צזריבי
צזיזו״טןעיגםטצזרבן
עיז ♦ צז־ר
סון ריצוגכעונינןמעגן ריז זזי [צזי ך זיצ /רוסןצזזג זוין זיצווזידר בזזי? גן ײ
נזן
דרקיכיגןיערו 5
ןדיצזג  3עונינ/צמלזיזגסצן צזינן*וצזז זצו? צזיךצזײךטצון דזצויר *ו כרידן
וײע דו דר הוגגר
זזידרצזןי^ הערע * דצז מסרמ5ן די ג  3עוניק צןצזין * יר בגט ר ן ניע קיין
יו [ כר צזדד גמ 1ד
מןעצזז[ קיכדד צוונ>< יר דגערןצזךניט צזײן ציצזןגונןיטן נזןיטרצון נײמרע
דערמצמ [ דערצזזנ^ 5
רדערבטהצזטדעןזעןביגןזצז?> ן סרטי 1גן
דזזײןגילנגהםניט
ניטזגז [
זיץצמנטריערצז | דרײןגעבטגוצזונ< 8פוןזײגי־קינדרזיבןצויזנן צזזנווירזוטןין
ויעצ/וי | תענגןמין ג  3עהעצזו}< £ר גןט דצן/ן/ערט ) [וטו/צח? גיסןין ״
דצןספרמן דער
יןיניג>יןזצז[
זיצוגןצוײךגעבן * נון דיצזגבעוניסןדיצז  /זצזרןניט סזן יסרצזן נײצןרט דצן
11י^ [ גוי ^ גיזועץ
צזין גײטן יהזטע דגז ער דצזז [ נד צזײן גכויק הוט נײצזלט דז  3צז/ק יטרט1
דימהצ: /ן צזיקגסןוצזרן דזזיצזזצזןןבײצו יסרצז? ב? ײבן
וו״ןזיצזנוןניטפזן יסרצין ^צירן
דרוק הטיןזיצז
קײןרחצעעת דען דןדוו  ?#נ 1צזינןגעבן פי[ זיןבר צ//נ גצזןד צז/נ זיצוןוצזןכן
עזינ ס הגזבן דגי.ן נײצ/רט יז בן קינדר / 5ן פצזזן צזזק צן ברענגן *
דצזנצ/נןדמרקיכיג דןד
נ& ײמקינדר&
וןרגסהבתצויה צזזצסינ 5קינדר סוןצציכ[ דוזיצוג״צזונן הצזסצן רנינן
כנדמיצן} צווכ ווײן>< יצןדיזי סײ [ ק* כדרהצזטצי1י [ דר * וגן
דרגקסרײבטדר סטזקצ׳ן מז
וזעןעזצ/ריקיידרוויברןגזזעזן צזברדאי פעןקי  :דרזײןגו/עץ * יכן טןועטטר דיצזדצז
המםגמ׳יטן * ירב
* צוונ רןד גצזבדיגי קינדר צו דיצז גבעוכיק צז/נ רטר קיניג ר/ד דטר
רב >ציט זיך צויבר
דען עסיבןפת דעז יונד ן זץ צזוג גצזב צזין ניס צן ד י גבעוניק /״• [ רוד צזין
טנזעה גיט .-ן הצזט 5
ןיונהןדזערזײני קינדר ניקטטצוןוועןט * נון דיצוגכעויינןנצזיין־
די זיבן י< נץ צמנ
העכגטןזיצזצ& ^* וזין דמן בעיג ־• מוצ צזיר>< וםר ר 1פה בח צזימ דיצו יצ< /
צזײןזקמזנ } יגטזץ־בײערר תןײהצו/ין עײן
צעןזןצ/ןצןישניטבײצזטצ/גרי פיגןצ.־ * [ ,מ
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קן״ן צןזנ ב״א נצי* ניט דימ ח׳ומרע< ת זד טעטזימ דק גנגןױצצר ביז דימג״סיקמין דז
עזצין
הובגודעגינךדצןוציגטקעז 5ן דודה*{ ךוומז דיצןרגסת טעטןןיצן :יצן דך>< גער
צוין רצו | יט דוד ה־<{ך זיצו נעצון סון ריצו תןי׳יה מנ ביגרןכ זיצו בײמ דימ קב פון םמון צוזפ
יונהןןצ}*ו װמר ךוט מי רר 5ן
פרידךדצןפרײבן צמצזריצח *יסנ ח חדה>ע 1ן נמ< ; צ׳ןי דיצו
קינדר טק טמו{ צןול נוירט דצן רפ דען צמ־־ון הקודס צמנ ווע} כר דער דט׳ן צןרון הקןדט
ויך נמסן דק גצזב *ן יד גבעונייןצןונ ורע} רכ רד דק יירקהקודט ניט גןזין נצןגןדין גציב
קמטגודימג  3עוני?נ צמנ דודה*{ ךטעטתסי}
החדדמחןהקןדט ?וצ } ט ניטענ > ןגן
זיך דק ױפיבוטת ״צןך סרעגןצןונוריחצ־^יגן וזיצןהוט>ןי ריוי וינן קינדרגטיט פוןווגנ \ ן
ןוײן טמו} חצוט צןוןרעכטגיטצון טטיט דצוך מין דיט תןרה ח קינדר ניט ?צ)} ן ג -טיט אנרן
צןןנ( צןיריע} טרןווי}ן *
דצןצדוררתיחןץןצןןצןיןןידרריתורהטק *ו* נ*מ} ניט * כין
ח גןטם נצןץזצו{  6ר ט*; צט ווערן בײצן דיצו} ײט יק דימ גוייגזציגטן ; ןזצן[? יך ניט צץײר
ןײןרעןטלמ{ ה><}
ךהוטדיגצעונייןןויטגטצזןצןןנ
צחצו׳קניקטרין ^ גפגהן * די וסן
טיטט><ן צןיצןיד ז־יני קי נדר ח גןטט נצוין ומ { דצו>< יט יג ערט ווערן ״ ךמ פ/ן דעס  ^1(9ן
וצןגןצ1ו  :וריתצ><יסן > קהצןטדצודרונןצןוו} גנ הענגן} יןץ
קונהמטניט גימ{ טן ו; צןכמין
דר תןרה טטי ט ח צין קײג ^זצן{ צויבר נצט הענגן { צוזןקצ■ צק} עטט כצוד ו -עגן דג,ן 1ולן
ןנויסן? ־ין דצורך צןר) יטרצו{ גיצוןן דצן הצובן ןיצי ג& רמגט ווצו רוק הענגן די דצן דצוהציט*1
צ>ין גויוגט ח זײן צוײט{ ״ןצי ( ,קי נדר גמעןן צמצ ווײ} טיר פצוטר עסיזביז גטצק המט ^ ידד
די גויס[ די זיך המק ינגײריג ? ןעץ ררוק הצוט זיצו גהענןנט דמטפרמצןוצ{י גוינן זע צויו
נון קײן בעשי 5וצ} ק צןןץ ערדן ח><ן ;יך קקצן צוינן ה{ סן ציז רז סצו{ ק יגרצ}{ דגןאגן ק
 {#כינן קינדר מוסן ברענגט סין גרי< ן מעגן צ< כ{ טכן צןנדריצןזצ גציי |* יך צצג״ר מונדרט
טזצ סופ^ יג טויזגט>< ק ♦ נזן עו מצור צ)ןײ י { ח* ה צוץ { נד פזן ונטגן דיצופןטתיקמוצ
חדצציטזײני קנעצטהי} טן><} ה׳עה> רטרי ם{ טתיס[ צןבררודווצדגצזר * ידסןעז ^רמ
מײן ריז דער היט יןטבי פון נוב רר ווצןר טײן ריץ
זוןדיהיטערפה רציווצור דו ג ^ יצט § ון
*ײנץ ט £יש דרײצו הונדדט ספונט קוספר צווצ ער הצוט צןײן נײצוהרניט דיזר גרציכט
דען דוד ה׳<{ ך 1ן דער ט{ציגן מבר דער יהודי מצי&י בן גרןיה דער הע{ טס מי< ן צמנסר
ט{ זגדנן ריץלוטוט * דמטווצןרןריצו ױעציסנפץ דןדגוול טפרצזצן חציזו׳{ פט ציטציער
>< יט מונטמין דימ *{ ח>< ה * יהן צןןין^ דזדצוז{* צט פק יסר  {#ניט פרזצוסין ווערס דטן
סי{{ ײצט>< עצטן זיממונזר>ג} ךט? טם{צ) גן ״ דצופרײקצװנןרי
הצײוקדועוצמיגיגינג
ינוגט גורור ה״ |ך סק דײנס אעגןדינן צווסןקו׳ ןמ{י דימ כחיימפוןוג 3מ*$
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ךא דו5גן המדו ^י צמנ מך מצזו?>< ים* ײני
קינדר דרןנ( ןצו/םםן צז״פיר *וין דײני סיימו
מענדן קןצען צןרר דײני קינדר זצז/ן ד׳ר
מזנן קו> ן ♦ דצז*ציגט ר< ד רע מי[ ןי כר צדן ןײגי
©ונמיק הנננדזק>זןצז?צוינ(? ײני קינדרוצז1ן
צזוק/ק * ן * נון דןד ה* /ךגינןנ *0ן
ציין ׳
מײנשן ד& ר [ דצן>ז  5ים ?יך דננר םםן * ו
צוײנק הירק דמ םיטט דוד ה>< ןך דען מירםן נצוך
ו #כר רע םרעפםצזי ן ניט צסנ י צזגם דען
הירקנצזךב׳זצזןדי םםצןטנ/ב דזדי ס/םמ׳סנגן
פטזנד♦
נוןדיצ/סןםחי< (*זצ  5ןדעןד/ד צ/זנםסרצ/כןד<  :ר ^
׳ןדזדדערדמןגןיות
הפ/טתי הצזטצאס(ן.ברצז  5ט דרןנ/נצןק
דצוצזין צז,נ  /יגםן צ/יקצזין מײנר קמןםר דצו ג&צוך
מײן נמ וזטו דוד /צוג דו דצ/ז ן; נ - /יג צוורט
נידר גינג דו רע<< ד/ד ה>י? ך ניקס גיסצזך רצו
אצורדיןטצ/נןערכטבה דצ/צןוצזגטןיךצובי
&י בןגרויה * ים״צועירקיגןטבר .דצזגיטצזך
ד  /דטון/ט׳ר ו/מר5ו ב/וטצוזצ שײן ט/יב קצז
^ צטנ פריצ/כר מי׳< רצז ״ / #טטזצ 3יםי דןעט
וו׳טדוד ה>< /ךמיב
? 5ו גינגין דצ ?/זכים ער דען רןי ה ^ /ך צזונ
פינדםטיןניטדצזפרצזגט
מז  3ים׳דיצו טנהדריןזונםט דר ^>< ן ניט
רײםן צודן דו א/ך פפערד יזצוג צ/יך צובר צ/יג/נם
דרךן? רײםן  /רי! דר>< [
ךצזיןצ/־ינרטכנהטיןצ< ובצ;יך צזיקהע? פןקענט * דצ/ןצ/גטןדיצ/
טנהררין רוט>צצ/גםםו/צ/ו 1רר/י^ רײםן
דצ /ר ײםט/צ 3י סי צז/ג גי םצזךצזי ק צ/״ן נש דזער
ןנצ/רב/דדצוחיןקצ/ </דצ/טפינט דזריןן *
/םר דיצ/רצזהיטערפה צ/ונן׳צןן/ערםםדיצו
טפינד [ נצ/ן דעקטביםי דט נצ/נןןיצז צןביפ׳
צסנ ם |ז ; דיצ /ערפה דר>< יט טום * דצ /זצזגין
די גויק ס/ן נוב דען מכיטי קן^יגן דט
מערםםן זי דען רוד צ/ין די היך צ/ונ הי/סןצ/ײן םסיט
צ/ונטרטיסן דזער ןמ 1ם צזך^ דפןם  £יט £
/׳ן דטזצוגם צזכיטי צזײןםק דזדוד זה ^ /ן םםין
פםןנד ג * יםן הימ /צ//כערד דצן פרצ/גט/צ
 3יטי דןד ה><ך / /וימ דזאער 5ן ךנךן דגער היצז
*ער דצ/זטגט דןד  /ן׳צזךום מידר  ? 0ג ^
גטהעט זײני קינדר זצז/ןצמנ /קןק מדר ער זצז/
צזיןזייני ס/נצזי ק הענטקוק דט תעט ער
גזציגט רע ו/י  / /יברצזיןזײני סונצזי ^ הענטקזי׳ן
דצזטטרטךצ/ביטי זײצז נמך ח/זר /צזק צזי
דײן קיכדרצןןג^ קן^ ן דניטעק זיצז >< יט צזנגדר
חפ/ה צו ךןט צוונדוד צ//נ צוכימי ןזפן
צ/וועק צוונ דער ריז/ז^ מינן נצ/ך דצזטפרצ׳ךזצ 3ינזי
* /דען ריץ גיטהײסןביגרצ/ב דק>< וםר
דימרצ/גיטטצ/רבןצ/ין דצ/אצ/ר דערר׳זם׳״זצ/ך
גסצ/רן צ/וגזער דער פרציקן סון ו/עגן זײנר
>< וםר צמנ דוד צ/ונצזבי&י דיצ* דער ם/וגן דטן
ריזן* דערנצוךקצ/שנ/וידרצןײן
ריןרןערפהזזן דר היטטןדצזטן> ג צןיןגוטוטטײןיהןדי
דערהיטטבכי ״ רעד בצ/ך דטכ דך ווידר
צזקי< 1ח׳< הצזן>< יט דיצ /פ/מהיסן דצזם/זג דער
^זנן
דעריערמ/מיק לזינרשק בית י
?חק רען ג/יות פזן גת דער ג/יןה המט צ/ײןםסיט
״דזדע/םטנג ש/ןםעי־ט זומרצןז/דיקמ/זצ/ײן
< /עבד בר */צמיןרי ח  5צי<< םרײבן דזדיזר
צו/הנ
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מ? חנן צזחגןןעון
דורד ^} ךצוו 5נענט מץצו 1חק דמןצויוטײטט גזטם זײטןעזיגי  #ול
מןרגי< ( מיזטײטםערז־>
מטגוועבןהיפםגי* ײגםגו<< ביחמ>< קדם *
דעדנמךזזונ > יך
ןוידר צףין }<4ח>< ה *ו
גה דצו קצןבןצויץ } כגי׳ גחטר ריו דער המט ןא וײנר ײנט ועקס
םינגר טונ צזך ועקס
גיען צון דיטפיט דער סמר צץ־ דער עיסה טן דצ ? /עטטירט ער דצןן
פ*ן} ק ׳טרצו} מבר וע
יכ  1יג מין דער ׳ונהן דו דודהצע? ך ברודרם*ון♦ דיוי פיר ריץ ממרין
דעו
ערפה קינדר אזנ קמ ^ ן מ}י מןנ; דמרך רוד מוג דצאיך וײגי קנעכטן:
כב ווימ נון 3יט מצ/ט
דןד} גוועןן £זן טצו }/צוונ פוןוצ }י ? ײני טונצןי ןנ צמנ חצוט נזן
רוצו דצו
ןיכגט רע דיןי } ןב גיעג ״ ] עטצוין *ץי פע}ןן צוונ ^ יין פעטטונג
דער מיךצ*} ן
בםערק קמן * גיטצן׳ו<4ײן םטרק׳עפ }ןן דר1י | צןיך מיר פר טרןיצו צוונ
רע צויודיצו םצןרטט
צמנ דיצו הערטפט טוןײײניהי ^ ערמין>< ײןסו} צ 11צגן }5ן  5טער
מין *ײןעת { פר צוונ הע} סטמיר פון גיוומ} ט *
דסנ  /ווי} מיר גיט } ןבן מוצ צזן רוסן וצן
ןוערמיך סון יצײני
םײנטדר} יוט זוערדן * מען מונ/מיךקומן דיטןויצוטמג דימדצוןײן
מןרערט/ט מונדיצו
טן־ןהסטיגןןײטגומ־רןועןן מימדימ םטרמנ/ומםר צווצדיצו
גיוע} טמ  £טסון דענן
דיממיןחגיהכ ? קו> קומ< ןר׳נג}ין>ציך מונ
דימטוטןםטריקקומן
׳  3ײממיומ} טדען
רוןמיךמיןמייעיגרוחגז
גןטמוצםרײסצומײננ ^ /ט ? זמהערטער
מיץת 6י} ה סון* ײן
וומונונגמ/נ מײן גיטרײמקומט פרוײני מןרן■* דמ סן ג | ט צמרניק
!ממרסצ׳וקי} | 1מזנ
טטורמיטן דימ עיד מןנ דימ גרונד סעטט 5ון הימ} ײמ גיטרין מונ
ףטמסין * מונ
דממפ^ גינגמזיןזײנר נמ־ץ מונ מ״ן נרענדיג  5ײמר גינגמןיןןײן מונד
ףןנ קן}ין ברעניטן
פןן מינן ( דמ /מײנט גןט םיקטגחטי יטןרינ /מןין מײני  5ײגט צאנ
ףןיך פזן הי><? המ} ט
ומ  £פ גןט><} חי< ה דמרך םײמר מןנ דינדר ) מופט פמרט גןט סון
־יצ<} הירמב
מוצדןדימנעבי} ןײניציןנטר וײגיפיט סונהמ} טדך בײסדיס><} מ 5יםן
־ימכרןבינן מ? ג מוזעבט דמ הער מזנ סוועבט מוין דען ווינט
מונזײןגיגעןטמוקמין מיו
פינטטר מזנניוומרצין ײקןוומ? קין מונסר דע ? ג} מכ}  £ר סינ /
דמברענט עםסיט
פ״מר קו}ין מוצ
גןט} מ* ט דןנדירן סון חימ? מונ דער מיברסט גיבט גחשי קו} ןחרע
טיקט זײן רונריר
וויס ססײ} ן מונ פר מפרײט זימ מונ } מזט ב}יצן מזנ דער טרעקט * ימ
דמ } יט ערזעהן גרןטי ווטיר גוט צמנ
דערערדןגחנד וומר מן ^ גיטצץ םון ^ שטגםר״מ
סונ סזןדעמ מזטסן
מזנ} וסט פון זײנר נמזין ( דמז יצײנט אק גיט בחגז מיז זומ מענט
ןר דימ ווע} ט דמז
מונטרםט ■< מיברםטין ח דיס יה><} צמנ עךד ציטרן מ} ם ווימ אן דמז
וופט גפינט
*1כײמ• דע ?• מבן? צמנ ז< גר ינןמין דצוזינ[ גיוומרפין טונ נסך זונםט טי} )•
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עגר ו< יךנועע  3עמן* יךענ >ןצ £ןז ; ײנ<<יח><ן צוזל גיג>< יד מוי  /סיןסצו& יד ( יצן ?#יין די5ן
דממיררצזיך מצןרןןןמעו^וגגרק צןן& צךין&טרצושןווצו& יר ) ערביםער ^ טידךפזןציײני
םעערקין  6ײנטצמנ<£ון><ײצי  £ײנט דיצן צצירגןוצעכטיגווצןרן ״
זיצזקיןץיןצויבר״יך
 5וןדעםגטצוגדצועז><
ירמיבןגינגמביר)  5טדער־מ ^>< יר ♦ ( ועסיר& ^ יחוידרצזןי*
דר ענג מין די ( וײע דען גןע הצוע ( ובום גן * יר רען גיע ביגציוט><רי נצוך> יײני סרוציקײט
נצוד צווכביצצו! ט>< ירס נצוך דיצן רײניקײע סון יצ־ײני הענע * דען צויך הי 1ע ^ טס וועג
מונ מיך ןוצור גינו  5ע ? מ ווידר * ײ־ק ] [וע דען צווי וײני גירע  5טיקײע המב צויך פר>< ײני
ווויגן צווצ וײני גיבצוט מצוור{ צויך ניע סון>< יר אול צייך בין גנ ) צן צויק ױול צויו היעצייך פר
•גגירןת דרוק ביגצו 1ס<י יר
נצוך>< ײני גרעצעיקײע נצוך צוונ נמ ^ י< ײ :י רײניקײע סר
זײני צוויגן * בײמדעק הײןיגןןןצןבי& פו הײ! יגצוונ בײמדיצן  £רןקזוצו ביפטוסרןק
ומ  5בײצו ריצורײ :ן ? וצו ביסטו רײן צ : +יר בײצן רען פער קערטן דצו ב׳סעו צוך פר קערע
( דען צןײן לדיק קײןווצוי! גןטט גריכט טרקענין צוזצ ער ןציגט גןט טוט ט! ט רעכט צע׳ר
א*ין רטע דער הצוט ] [וט טך ניט סר גוט • דטן דוצועה ! פטט גו רע׳< טריק סט ! ק מןנ
ו< יטדײנימ 1יגןןוט><וצ 5י-׳יטו יירריגצנדיצו הוכין ! ײט ״
דוטגןטביטטצ׳־ײן ! יצטצמנ
דוצו | וט אצוכטט>< ײן סײטטרנוט גו ! יצט ♦  .דען דצורך דיך קצ׳ן טיך טײן גנ) חער גן
ם} צוגיןמונדמיךצ<ײן )? טק; ץןצןיךגןיברדיצןצ< ןיצורגזסרינגן״ ] [ זטטמעג זײניגצונן*
מצוביןקײן ץצונגין צמנ
גןעטרידדיצןןײני דטרךגי ! ײטירטגןט טיןאימט־ין טץרטסצן
א!י דיצוזיךצז ^ צויגןסר
ןצוטיןדקאצווצוױטײןגןטןוידרגןטטונווטוטיזטי ןביטעסר
מנדר צוונזר ^ ט ♦ גןט הצוט ץיך גיטטערקט * יטקרצןצט צןול ער ״כט * ײן ייעג זונדר
אאכגי ! ♦ ער ץכיט װײני  £יט מ* ו גי& ויינך וויצו צוײן היר? צוונ טט<  !:ס ץיך סעטט צמי5
אײני היךער ! ערנטגן ץײני הע  :ט*ויצו♦יטזצו!ין  !#ח * ה הצו! טין צוונ} עמטײײני צורי^ ן
דט צויךקין צוק קוססרןרוגין םסצזנין■* ( דק דודהצזטקענן מפצוק צוײן קוספרן בוגין
דןו׳ךדריברהצןכ־ןצוןי><}צישן םר ווצאנדרטצװנהצורןזיךגי  £ערכט * יטצוינןצ ! חי< ח
 1ןה! טי | ) צווצ רײניהי ^ דיטצוױ ץק טחרטסצווגרצורךרײן דעי< וטיקײטדצו>״צוצםטן
איךגרוט ♦ דןצן><ש  5טטצװנטר>< יר ווײט ול גין רז>< ײני סיט ניט גי! ײטן צויך ווי!>< ײני
פײנט נאך יצזגין צוול ויוצ סר טי! ןג ציצ צויך *י ! ניט צוזק ווענדין ביו טין זימטוק גיברנצט
מצוצצויךווי! ♦יטמיגןכיענגין מונ 1ןסץײטיןצ־ונזיטזצו!ין>< ירניטצונקיגןפ״סין * *ייי־זון
צוונטראײניפישסצוזין ♦ דוצוקצונסט ^ יךריס  .ן ץיטסטערק צן דר *} ח* ה יו קצונםט

מונטראין י(
וערפיןצו!
יריצוויןוו׳רר <>.יןזעצין ״ דוצן><מ5
םטרזאײני
םײנט *ןוין• £י
•.
<׳
י
י״
 ._ .. .

^י׳י ^גאסי

►#0
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וייר מנעןןיםין ד* מיד  #ײן פיינט*מהן ברענג •ן־וכו ן זימ מע?ן< יך מנן ג י ]! | טיןמרןמ*מי*
ז־צןךקײן היןן צמנ ער טוט צוינן נינן ענטפרן נײמרע מיךיאין דצו *ו מטסיןמ? ט אי* ודר
סטןיב פין דיצו ערד צמצ איצן דער דרעק צצוין דיצז גצוטין ןןמןוין מין ויצו צוןי־ך גןםערײמין
מונ גו פטוטין ״ דוצו טוטט * יך בי םער״ן פון דימ גענקי טן  /ײט דיצן ימ וײן צוונער ייגרמ?
( ציןס  £יצו דוציג המדןוצי צוונ מחיחוסן צוןנ דימ סון  :יפיק ) .מונ חמנמםט > רךביזזיטן
דמ צויךוצו? חןצוײןרמט צויבד דיצוגויקדם צו״ין סצוןקדיצוצייך ניטק? ננטןחצווצוןן><* ל
דינן ״ ( צוברצוןנןרי ח ^י ^ םרײבן
ערטפרמךמיךביגערניטגן ויגןצויברדײנומ
טול גענק פוןיסרצןן דען *ן קצ*ן דך ב/ד דמ סון סר  :ינדיןנן נײמרט צויך ביןנער סײן רצןם
*ו  :ײן צויבר גוינן ) * חצו פרע>< ןד קינדר * ןןץןײקינן קיךן צ* ר < (  6ר סמרצט * וץ *
?ציגן וימ המבן ניט מן צציר ציורד גיוועץ ) מונ ןימ>לןןין * יר*ו הערן * יט צןירן צאךן •י דימ
סרע>צרי קינדר די  :ײני סר טאמ ^ טצאנ סערצטן ןיךגנן מיךןימ נםןיש מין די חפישה
״ ^ ט רר ( עבע מונ גי 1ובט זײמ ׳צײן כטעסר צמנ אײן
צמל>< ןײ בסעסר מזלמען #ר
דר זצון מרהיצט וועדדן ״ דען  $ט טןט סי | נקיגןת צוונ קער  5ט פי | סעןקיר מנטר><ןי
מונ לי ^ ט>< ין סון מייני סײנט מונ דו מרהיכםט מיןווידך ״ ןוידר דםן ד• ו׳ידר מין ןענין
מונ רוצובטיר>< שט איךסון די בין״יכרר * דרו^  11יןמ1
ךריןןזבןמונטרדיגךמנצאנ * ו
דײנ ^מנ ^ין ווין מיך1בו דיגן דר לו דיג ? קיניג סין חי{^ ביו -ײזט צמג סי 1גינמד ביווײען
לו זײנק גיזצוןכטן דוד צוול לו זײנק זמק מיביגןיך ?
ג?
דאמ
זײנן נון דימריד מדן? הינטן נמן דס | ומ  0רע הײטץ המט צ־ןחדמײן
מיביג קיניגרײך צוונ סג :ר הײטין סון זײכי לךנדר לו קן/ין><* ויח ♦ ^ ט
המטגן צ< יר גיימגט דט סון צציר קוץ ״ערט צעטיחרער ןןקרט גיןועןטיגן מיבר רען
גמ׳לין עוןקמונ>< ינ 1מײט | סרו* קײט ♦
מונ/וימעמצוקממרגןןיצט מפרט ^ מןדימ
קמ■ ^
גיטמןנמיזניטגוומןקינט
לײמרטעזמיןהען צוצגמיןנצק־דע ^ רעגןדממקעיוי
דעיסון דזגרמז צווין דערערק גמרזערמין נוןצ • ןהןיזמיט>< םיחניטמןובײמ]3
|<
דען ער המטמיט מירמײן מיביגן זיצרהײט גיממכט מו 3דם מ?י דינג וושין גיזזגלט*מ 3
גיהמןטין ןמ | מעךדן דען מ |י מק הין^ מןנ מיץ ביגער דמײ צו׳ן
דטעיניטימקעע *
דעןדמןצ< ן <5דנסין>< טיחמי? מ* יןגיוומקטין נעי״טכימ מב אימאנטטגמיקט דמרוצן
דערידמיה הנבימנענט דעןצ< טיח לציח דמז מיןטײטם גימשקטץ
מןימןפואסונןעו^
כע>*־ן במ מונ זײנין ציט זןמ הוך פער גןט מ^ ט דמטמןכורו סןן מטי ^ןנ  :ק מןצןמ
בןײכט מיכיג מןנ ימ זמק רעקט גקזיקט ) מבירימןי ר * ע׳ < ד׳מ ןין * מגץ * ערן  #יךר

9״

ג* *©•

עפד,ש18אן?  3״©?*
>ס

] 3יע.מו 5מידר זיץז׳ & יח דימ ןןעררן /ײן ; ויצן דיצזצוןי  /גיוזמרטיני דערניר דינז> ץ נינז ^ייב*
דימ חענט נעצץ קצץ נײצמ־ט ׳גיצו דינן :יקש דען נײמרט5ו כר ברערן צ* ןן ווערין ציויךמ1י
רפעיהןצזדברענטוועררןטיקגיהנקן *
דצועןײנינוןריצוטטרקי 1ייטדיצודודד ^? ך
הצוטצו־ינרוזיש ױטברער
מצוזניטגןתחסעוני דער הובןיץ טפיט צזן ןציונטןוגצןכיט
הונררטטזט צוין צוײנר * ןחי< ה צוול מצוי־ ניט>< יד ״
צוין רברי הױ׳ינג נענט ער צוץ
יםבעםן ״ צוונור׳ חצצצינן טרײבן עט ןןער ױצוכגימעןין דערצוין צ;ײן גרןמ־ר הכנ; גױגעןן
מונטר ריצו טנהררץ צוונ ציױצוײן גרןטר ענױגיויעןן צוגר צוין דיצו ^ ה צויןער גי. 1עןין
וויציצוײן הציןן ♦
עט1י 5י ןציגן דע
העטעדיני עליני גיהײטין ♦
נמן צויכןוזצ ר צויץ
םטשרקר יהודי דעד הישוצ  1עןר וויצו דיצו יהודינןןער פר צוכט ווצ־רן פער דיצו פ} טתי< ן
אונדצ /פר/ציצ<י 1ט) ןידלודער>< ןח>הי דציםטונד דיןריצ ? עןדצוןי ^ צװנ ט? יג די פ? טתינן
,דןציי ^ ריצי הנט צין מויערט קןעביט סד בןיט ציונ יטרצון טעטן ניקט נײצורט ד גינגן צו׳נן
כצין ציןנ גיגן דיצי סגיינן ציןת ♦ נצין צןיקן יוציר נוך צןײן מערקד יהודי דער היטטאה דצי
ןזצןרצוײ) * צין זד זיך דימ פ[ מתי< ן םד זטי־יןיטן לו צוכנדר דצו ווצןד דצו מיץצי״קיר צ< יט ןיגןן
ציזנ יטרצין ױזטןצונטןןיפין פרדיצו סןמהינןדצוטטע 1יט
ןיןדיזרמציהדצוהין צװנ ו.צור
יויצוזנגיןצווצעןיגדיצוסןמתיקדצו קט׳ץדױי
די׳ײצוגבןדינןגו
דודצװנד׳צופןטתינן
©צו | ק ? צזגן גן בית ( ת< דצוהמטרור } ושט * וטר׳נקן ווצומיר צזךזדענ /ברונין צױנטר דיצו
ספצורטלובידצןח<< צוונםנרצוך*• עןצויךדצוך ־צו. ,זע | ביגן,מ ר
ביקןאןקעצטצוזןטןיגן
זיךד׳זי דרײצומטרקײדא .י<< דעדךדי סןטתיקן ? עגיד
צוונעעפסטןעטיד צוונברצזכנן

עזצןדודצו ;ר חד4וצז 1טטניטטדינקן דען ערטפרצוךוויצוןצו} צןיךדצןמ משיר טרינקן
דזיהןד׳ ^ דויבר צויר ןעקגיוזמגטהצןב־ין נײצורטגד
צה  <.יק ' £רע\.ן צןײן קמיצוהיצו טטיט׳דער צוקיר סטונד >< יט 1ינץ צױנמין דנריהי!1ינזן
טטיט עז ווער גע< טט גיוועץ דר תידן} מיז עז זײני גןוײצו סעןיר גיוונ זן צוײנז .י< ים ןינזן
דג׳זצו? 5ו גםטנדין צז ריצו סןמת׳סנמול דער צוקיי איט געדטעצויזלו געטנדין 5ן ימרצו1
דח*ולז[ ט גערן רןד נע״ן דיצו גערםגץ סןן יצוז יהודי ציקיר צוול4וצ ? ט זיצו גגרן גטגן גן
ז־יגי סש ^ ר״ צוזל ווטן ער דיצו ס} פתיק כוסה וונר ז־־ן זןצו וועןט ער דעק יהוד׳ וויד ר
ב* .וןין * יטדסלן  ,קיר 1י ־.
ן־ןדנןסןםתיקלזטטונר״
צוךהיןטןזיןדיצופ} טתיה[ צ? ין
טיטטטצוךזפר ] [ זעםצמבזו*

דיזקגערטטןצװל \־ץ קצונטצוי־ן ניט בײצוקו ן רצו;#וצ  1ט גערן דור טנהדדן כי צוגןדי גו
ביי } /חש[ * מרן צוול טעדמך וגען ויך קענטווטיר ביקו ןשין־־ .יה }.־ {<.דצוז ציײנט די תויה
די• מױגיג} ׳כן צן מטירײ ךצו< וצוח צויק רי טנהרז ין פוןכ׳ח [ ח ^ ווידר \< טיב צוײן צזלדרר
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* 1ג גו< ןגיט? עצט
גדגןקערטטןציצו/דמלוגיןין דעןד׳מעז | ביגףהןדיק  #מיןגצןד
םערענןני ! ײט דס ; נדצוצט ער זימ ן> ערן ןי ך נים1י?ן ?צ״ן מכר דער טטן הו?{ צ//ן רער 3ן
מוג ; ימ/יטןןיד ג י/ן  5וןיוט  * £דער נמו * וגערלונ; גיטןע 5
טדןערמײנטןוערטמײן
טדקי<ז? קד< ןד׳מזצון עומיבר ויאקוציןווײן ויצוענודה
ורןתרינןטברעוןנינג צו/ו פצ :רט
דער נצוך יצ ? נוער כ 1יסרמ 1צוכרױצי= גינגמ1ז ונצןסןטוסן
ערגדמכטחמץיר דער >\ |ך' *
ווערפמײן
חרטהחצונןךרוקצי? טער דריבר
נײןחדםיקמונגויכניג טי־ג י צויך ו .מר
יומצ רען סצו/קיטרצו 1גטרײצו* וונ>י  3טנווײצו 1עטן דריבר טוי [ טײנק עריבסר ויצוצון
מןי | מינ צווין מײנק ^יין טײן ווימער נון5ן רוד ה*? ך קצןק דצו גמב ער מיק דעןק/ענטטן
 1ע{ ן} ־ען ער ווצו/ט ניטהצובןדז י טרצון צומ מײןצוןק ? עהינט העטן דו חטןס/וק דר דצןרך
אײן עין הרעקצוק צער דוד ה״/ך ווטרניטדער צויט 5ן פרידן דצןציוסט צזין יוצוב דען 5מן
״צוגן סון ןכ יטרצו */וי ע*  /ע׳רי ן) ערן* דצו ווצןרן יטר * ןציכט י מ | הונדרס סןזנט טצופ ירי
*ינין די רמטוו״רטר< £ײן קצונטןצמנ דזגם 1ע  3טיהןדצוסטרן©י ^ הונדרט צצו 1טןיזנט
*ן* דמ סרעגןצווי/ר׳ חכמיקמײן קטימ סטיט דצוך צןין דבר♦ הי>< יק עז ווצןרןצוירי גסנ זן
צוײ ^ הונדרעממ? טויזכט דיצודצו טווערטר  5ירן קונטן צוןנדזגם? ג כט* הזדצו ווערן
ג ; 0זן טירהונדרטצ<ול 1טןיזנט טוצזיבניג טןיזנט דטצןיז די חײו  /דזטבם  /וי צןןנ כניצין
5י?  1יומבניט
רעןערטסרטךטיךקטןזטגןדצוזגטןעכס | ןיצויזיומניטג 5יןט|1צןרןצן,ו
כני׳ון קצון מיךזמגן נײ/יך זין*יצ* מ?צוונן ק*>צן ביז צוויןזעקט הונדרט ן .מחקן{ יז צ! יך צ5ין
דז זימןויררצווק קו*ן דיוק נענט ער זיצווויניגר מזצןין דגרי היצ< יק * מןיך ווצירן צירי
דרײצוהונדרטטויזנטיהוייקג* יןטדימדערמ? ךמצווטטסוןמינן
דדןדרײמדוני• רט
סויזינט ווצזרן מוי* געײ? ט5ו ז׳ינר יצ/חיצה צו/י חדם מירי פיי ^ צןןנ * וויגיג טןיזינט דרומ
טסריכטערהיממצטהונדרט טויזינט מונצציטדי
דרײמהונדרטטןיזינט דממיזעט
ײמ ^ 1הונדרטט* יזינטג? ײךוויממיןד  2רי היצעיקטטיט *
מוױנמךדײןחירו/דעןיומב
>< ציטמיק 5וווײמ  5עט $מולגמב  5ודודדעןק? ענטטן *
נוןדודהמטדנרנמןהרטהח
ער יטרמ 1גלי{ ט העט צוונ םסרמך סר גןט* * ײן גןט מין המב נמרײ> גטמן דז מיך יטרצו{
ג 5י/ט תמב דימ מיררמך דיענירה מוח{* מבר גןטטסרמך 5ן מײנק נבימ דכר היטגד
מ*ו* זירגימלו דוד צאנז; וג מיק מיך המב מוט צו טיקן מונטר יטימ ; דרײ מר{ י•  5ר* ת ; צו1
ממג ערמײנזמןיןצעזן ו/עןכיזער ןויןמוצדמזזײןזימי מובער ו״י/המבןדבןימר הזנגי
 1ןדיןמיןמר ) יטרמן
מדרדרײמה־טיקמןתיהצןדיןמיןמר/יטרמ[ דז־טרמ/מי רדי
מ{ ח ח< עך ; ירן זצוק מדר צוובדרײצוטמג זמ[ זײן מ ין גרןט

טטרכניזמןגטר יטרמ{♦ דמ |

מק <*

ו* **>
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קמ ? די* יגדהי  3׳מ1ן
דןדה< ןך מוממגט עזצןי&ן צווכ סשרוך גיכ ^ יר כוןן' 1די* ע ^ שי 6
ו/מ; צןיך וצןין ןן? 3ן )־ןט
דר>< יד גש׳קסהמט ידצ # */ע דוד ה*? ך/וידרקד ;  3יצןעעתמ
*יר גצןר ״יט צזגר דמן
מי? צויך ניט פצו? ין צןין די צצענסן חנט ניייצןרט צןיך ןןי | ןיכר 5וצ ?ןי
מין ןיוטם הנט דען זײני
בריצהרגיקײט צוייגצןר גרןם דרןק * מג גיט ? טק קוין צזיבר יםרמ?
איין גרןט םטרב ן * אויך
גרצן  5ט דןד ה*? ך צןיך ןןי? דרןסן ביגערן צןײן םטרבנין צאין דו
צזי ך ןןצז
םטעקטין די
 3רהוצ ? םוןנעט צןײנר דען העט צןין הובגר גינוזין דצן העטן ד׳
?ײט גי וצ/גט דר>ו? ך
געצצט דרןק הונגר דען ער קצזן ןיךןוצוו? דצןן הויגירם דר ןוער ןרע
העט פי 1צןןצרית מיט
הבןצזה צודר ווען צו׳ך העט גן״גט די םויצויקןצז? סןצוין צ; ר? יםרמ?
צ<? חיצהה? טיןדא
העטןדיצו? ײטגיןצו טדער>צ? ך נעצצטדרזיגדצןןצזן ידעןערב? יבט
דצןה־יקןיגןדרונןנצזגן
דודחצי?ך צון םטרביןדצוצוין דר * ןךמונמײןגימײנרמציןג^ ײו
ןוימ נון חדה><? ן
רצזם םטרבין מן גינוצין הצזט דצו םיקט ן [יט צוײן םטרבין צזוגטר
יםרמ? דם מין מײנין טמג
םטצורבן סין יםרצן? ןיבנ^גי טויןינטציצון ״ צובר גיט הצזט דמך
רח< נומ מיבר יםרצז?
דעןגןט ומגט דרײ טצזגוצז? ן י םרמ? םטיבין ןוימ נין גיט ןמך ךן םןן
מין מײנין טמג אמ סי?
גיםטמרבן וומרןדמנמין גןט דען םטן ןק גיו;זצ ? ט דען דר><? מך
ה•< ןוז ממ? ט דער נמךקען
ירום? ימ מןיךגין רמןע?ןט 6ץ יםרצו? מןיך פי?מצ < ן גןברענגן
מברגי ^ םסרצזך 1ןקי<?
מךהמותעןמיןגינזג *
דמםטונדדר>< ןמךח4מו? * ןירום?י< ן
מין צןײנר םײמר דיממ*
ינ< ן גוי3ן מטונד דעק><? ן סוק סמ? קיבמזי דער היט מרונמ *
 >/ימ :ון דןד הי<? ן דען<<?
מך המןת ןמך דמ ססרמך ער וומםהמט יםרמ? גיןינדיגטמיך
המכיןמדימעבירה
גיטמן י< יט דעקיג ?ין דר </ן? צמג/ן יטרמ? ימ גין/מ  5ם?גמ >< ין ט/ט ״
אימ נון דןד ממ  /מגט דמ
הערט י־מן םטרבין מןי^* מויןרי ח <>5ינן רם ײבן ךיט ןמגט5ו< ן
מ? מךוזי< ןתנע ^ מײןת?><<
רח 5קמוועקסוןירום? יק דממיןגןײךמ? םדוצוהעםטגמנ?
ירוםןי־ןגיםןיזגןמונ ריזרת?< ידח < 5היט מ^יםי
דזיומבגבר/דרדערםטצגרב * דער
נמך קמ׳ן דער גד הנביפ
נ /דןד ה<?ך מוצ םסרמך ו; צןן דענן><? מךדו < ןת זײן גיוןמ? ט מיו
גינוץוימרין מיןרימם
ימר י £וןמרונה דמהין בויממײןמובח גו ] [ יטדטןדמ/ןע 1ביג
מויט מיןה ,י ?יג דען
דמחמט פר גײטן מברהק מ 2ינוזײן ןק ! ןגןהרק גברמהטמןיךזמ?
הינטן נמך רײן ו.ן ם?< ח
רמ הין בןימן ימז בית הו< קדם * דרוקגינג רןד ה><? ך3ן דיו?
מחנה מונ םסרצוך /1מיגן
? יבר גיב>< יר רמךדײן םײמר1ן קוי ^ן דם מיך דרײן בןימ מײן
מוששרםטז! !* גיט מןי^
רז דמזםטרבין מע  5ט £ינן םמ? קווידרצזןי^ הערן ״ דמםפרמך
דר מרןנה1ן דןדה<? ן
מיך ווי? ריר רימ םײמר םענקן צאנ דימרינרר די ררינן יוטע£

דימריצדדכרעך ^ ן
 4עןגיר{5ןנדצ  #גי ג ״ג 5ןז
דימצעהן חין 1ןסןקיק מזצ דיצן דרעם ד
חמ 5#ןס; קרבן ״ מבי־ ײי הצ< ןך מסדצ(ך 5ןצןיס(/5יך ביגעד ע #גיט גיפענקט דען־ודמ
ו\ 1#נ מי ך ^ךןט מ*ן קרען ברענגןוזצוס *י ך קײן גע? טקצוסם ״ צןןן קןי־פס דןד דירינדד
צווצ דיצו סײצור  5ון רע< ן צורונד מזסן פונ & יג ? יןכרי סקןיסן ״ צןיין טעד דבס הי<1יסן
סטיםמןנךןעקס זןונדידםסקןיגן דצוצויןדעדתידוין ^ו צוננדר ד .צוסעס ג׳ק״סם ? עקס
חזנדירם צוזנ סון צויםןיציגגיםןעצם הצ/טוקצזן ^ גיתובין םונס 5יגעקןיסן ״ דצןןײן
רןין פיעגן
5ן |:ג ^  6כםיס( גיאעןן ד5ו צוין סוצפ* יג /צון ^•ננ ^ צוין ןעקםמונדירם ״
צןןנודי חצ ^ צדיןקםיצו וויצזהצובין יםר ^ דיןן ^ ךצןרונה דרםיןןצןן') ווצוזנקצויןצזרן
יםרצו /יצו צןיןךעד תירן^ דיןר צורונה>< ים ןײנין סצוןק הצובן דע) רעצםין גים רס ןןט
גיהןםן יוונ הצובןצוײ) םײן ^ ותגיהןםןדיצו ויב)>< 5ות דיצונחגיבצוס} *• צןרן דרוקהצונ)
ןיצו צוין גיןצועןצוי< ן ןנדוואןק יען גןט הצוט דס בצוטן קיק גוי צןין $ר} יעדצו} 1צו״ן 5ןוזצווצ)
סזן ; ועג) דס ןיצו ניט ןצוןם[ן יפרצון סער סירן5ן צוירי עבודה ? רןת ווק צובר גויסן דען
רעצםן ^ סצורקעלן דצו הצובן ןיצו וומי^ * עג) ןצ<ןן יצוווצוהן אעןןי טק ניטוצ1י<צ  5ןת היןם)
ווברןיצובןיבןדחאצוונ) ב׳ן סן>צה ה ^ ך קצו < דרןוצוןםןי צוויך כיםדצו (צוץ ״ צןןןבוימט
דןד ה ^ ך צןץ ריצו םײצורמײן ^ בחצוזנ ברצו 5ם דרןי^ קרבנוה6נו סײצזר סין סוקהיצצ1
נון גיםש להבח דער
צודן דמו קרבן 1מהערט  1גןן סם־רבין סון ימדצו! וזידרצווי^ ״
5ו דיא־ גי׳יט גי ג  3עץ צווצ מויך דצןן צוהןצ< ועד ךן  /מהרבינו גיצצצט הצוט 1ן
םםןיד
*םרצןן צובד דוד הציןן ־קצזנט ניט דצו הין 5יהן דען ער וזצןד גצוד ןעד דעד םרצוקן סןסן
ו> ? מך ח/ןת דרונן ברצוצט רע צון ן*ק קרבנןה צווי | דיןק> הבח5ן ירוסןיק צוונ ביסעןע
צוונןריחסוינןמרײבןדןדרןסן
דמםםןיזהרצוהיןבויצוןןצוןטדמזביתהיזקדם״
וצ ;ן סין מוסנקצן/יין סז) יםרלון דטן גןם הצום 5ןיםרצון גיןצוגטקצ זצוןם דצום
ביתה/קרם בןיצןןצוונעןסר ןנגםויצו נים דרןי^ דרוגןקצן/ין ויצו
מוק רען 15יט |י 5ר־ןצון גייענקן צון דמן ביה הצצקדט דרוין
הצןבן יד נביצוי׳ןגיי־צצט צויןצווצןריתסיןהצוין מ < ה
עםרת דפ /ן צוןי טצזג דדינן<* 1גידענק)
׳צוין בית הצצקדמ נ
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מי *£סי
נוןךןרה*1ךצ< 1ונ עמר
דמקמסנצדק מײן חו1יודו * ןד/וונ ן>ץ מי?[ ט :ן׳ײט קזײדר 5ן
רעקטרמקמנטערײךגיט
דרןוער!יין ״ מוכ^רי חצ ׳יקערײבןד/חוןיזדקציק מי ? י מ
סןן ןןיט עד דען *{ צווהווות /צזך
דממיןער דער טרציק חחינ /דימגטוין כי הי 1צזו,עק
גינ ; ״ מךלורײכןצו? *:
> רידזצ *י< ןעזקצזקצזיקדצזסון
עײןכרדנןסצזוןהז -ןך צוײןכטיק
פון רטק צוכטגיר דכן זוע 1כר
גיט צוצט ר :ח 3ר ק 1ײדר דמ  3ר ןינטעד דך דא׳״ן ק{ ײדד
צןי<ןקי־ן היןגעבן דרןקווכ ן *ן
דכן דןדטון צ< יטפ* 1ק 1ײדר 5ן דעקט דמקלנטער דך
ניט דר ווערז׳ן* דסטסרמכן
דיצו יןע 5יק צו דוד הי<{ ך {צזן דיר ו׳צין ציונטר כ? יטרצו{צוײן
טיני פין {$דיח צויר הי ) נטך בײצו
טיר ציח די וע 1כיןנןצו? בײצו דיר { יגן ןןןין ד?  /יט דיךוצ?*
ןןערקן ^{ * צ,ןן בקטקן* ן צוין
היפטי סי| 15ד*ןל היס צוביסןנ ד .טוט; ית דיצ| -.צ׳ןנ צוידר נײמ
דןד טונ דןר {יט צויד צויר פי ןג{
עסט צוול הצוט ניקט צ< יט טיר5ן סיקןצזןי^ דו די הין בײע
צןיד ב 1יכ מ דטמין דר ן,ערײן
קענט ״ צוומרי דצאיקטדײבן נצ־ךצוי ן טעקצזײן )י 1ך> ציג
צןכ 1עהן ןוײבר נעק צובד גיט ו;
ין ציוב דוד הסט סין צ< כ 3עד.ן ? ונדי די מניטג דיוק דצ/ט
עד ניקט ו< יט צןיר *ו טפין * נון
דוד הו<{ך המט טי ן ןןן דפר היט צידוניה בן וזןניד דער
ו,ץך ראיין פצוטר דןדוצ 1ט
ןוצור דצוגדציצטער ג־ר ווי{ )<{ ךןײן צוזל ביטטע{ ע מ קרײטד
צו/נוועןנן צןונ פונפ* יג דרצןבנטין
דיט צר מיק{ ויכן וט ווצורן צ״צן דצ׳רךציײן קיןיט דיצו
><י({ גנןו<ןצווי ^ חויצוניט * ידווצורן *
צודיגק צוחניה הצוט ?ײן פצטר ד? דיד< 1ך ניצו
ניקש פר ןןערט דע | ער הצוט צוין
גציר? יב דגן ער ווצורןנמר היכס צווב ווצ,ר נצץ־ צרטןןק
צײן ע| 3ט קינד ♦ נון דיגר
מדוניה נצוק צון גיך דען הןיפט צידן♦ודי 3ציינ דכ ן כהן צ׳ביד־ר
צוכר וונטט*וצור ינ * נט><י |
בײמצויקדען יוצ/כ הי{ ט ?יך ןרוק 5ן צייק דכן נז ו״צוובט רז
רןר ןוכרט,1ן * ה טצ ן גײנק גון :
צ/ך צ* יק דו *ן ׳גר־ןט ימו 3ציוק נרטצג ן ן,ײן ער דגן צגנר
צוונ ע* סצ/צ״ק גיכרצוכט הצוט
דרןבן גדרצט ער טיך ןוי >1יך 3ן*  5ין3ן צודוניה יזב צ יך
מעכט{ עבן נ{ ײגן ♦ צוך ד.י{ ט
גיך *ו צויק דער טניהר דעןוצ  5יתר ןוצ־ר צוב ;נ? נ 3נ סון
כךןו׳ײ 1ער פון ע ,11כהן
הער קיק דרוק* 5ט ער דך ציויךצן*ו צוחניה*דצ/כעצטי(1
־ * ד *
;־
״
מ־א
מדו ; ימ

״•**©י

ספר מלכ׳ם * <גס *
>ס

#זדוגיה פין
מצזן ,צוזנ ריכדר צזונ גי * עטטיני מצ ^ כײצז דענן עטײן ( מוזןת ) דצזז וומר
|5ײן גרןפר
טטײן ןניסעזן ד? ? יך דיצןפעערקי ןײטדצןצןרצזן ער ׳וצט זזצזכן צזןב דצז צ/׳נן
תיבן
קצזגסן צזזנ ער ןיט רוסין 3ןדע<  /קרכן צזזנ צןדער טעודה מןי ינעגיקנ צון< ןך
צןונ צון יצזזצי |
ך קינדר נײצזרע דיצו עטערקי ןײע סון דןד צוונ בניהו בן יהוידע צזונ נהן
הנביצזצזזנ ^? * הדיצז ןיעער ניש רוסין י׳
דצז קצזהן דער גהןהנכיצז
גנדיצזכתעצע
דיצן דצן זוצזר
רצןז&ןיצה  #וטר צוונ ער עסרצזך צן צןיר זיך צזיגןנד וו*? * ן> -ציןדנן צזדוניה
!ןקן צ(? ך ןצ  :ר דײנפןזןן ט?צוה ניט *
נון ] [ןט ןןי? יןצזהצזבן דײן זזן סן>< הזצז? *? ןזייין
מיבריטרצז?
ןוען דוצונוןצןדצטט דצו * וטטדײןז<ן ט{ * הדערנצזך * ׳טצוי< > /צ | ח> ה
הןטי־ן דרן<
;ןזי? צזיךדירמײןעגד .געבן גיצזגזנ * /ןך דנדצזזנ זצזגצזיק ער מצזטיוצז
ג*
צזגט/ויצןפן>< הזצן 1ט נצזךצזי( ן><? ךז*ין *וצזרןנ * /כט * ןדען צזיצןנט דע ^ צזדוניהצןק
י־
צזןנןןעןדוצזנצוךצזזזצציטצןייןזזערטטרירן דצ? וויןצזיךצזךגו< ן * זוקו>< ין צזונ
%ך וויזצוזיך דער פון5ןק><ןךזצזגן ״ ציזו ;נינג ריצזבת עקענו ? ״ןך מין דיצז ק> יר
ןןצון
דיצזצוכיפג בײמ דע< ן><?ך מצזרוצ#ל זיצז כוקט ויך ג?ןצ ><? ך * דצז טפרצוך דןד צ /צזיר
ןזצזזצזי ; דיר דען><ן
הצוטניטדרהיןגין צזין דןדה><? ך ק>< יר וגײ? דיצזבי& גבײצזמינן ?צזןנ
מונ אעריזיטצזיק *
נײצזרטכע ונ  3עדיצ• הצזטגו גײטן>< עגן צ; רײןג* ן *,רו< ןסיציגט
דוד וזטרונן קו>< טטו צזיגונט ♦
דצו* צגגטבת טבע דוצןהצזטט צן>< יר גיען; צזרן כײצן
|ןטדזטן>< ת
>< ײןזןןזצוןנמך דיר><? ךזײןצויבריפרצזן ווצזרןסן ^ /ן ^ ןדנןצזיגוכד דע</
צןדזניה גן< ן><
?ך צזןענ >< ןדען ערהמטהײנט צזײןגרוטי טעודמ גי> ׳כט צזונ ער הצגט ?צ -זן
רוסין ט? דצוז
>< 1ךקינדר צזזנ 5ןנן הןיסט>< טן יזצזב צזונ גוצזכיהר מכהן טנר>< ײן זזן נצן ה
היזטערניטגחםן
דרןנןבגערטער נון גזזיט>< ורדגןזײןצזן ^י־ןזןן פ?> ה דצזרן< /נון
 3גערטכ?
יטרצז | גןןז׳טן ן/ער נצזך דיר?<4ךזצז? ;ײןזצ ; נד ; צ .׳ךצ! זנמך>< ײן זןןס[>< ה נ׳ט
?ר רסעי<* /צ
*ןין גיה? טן ןזערן דען וזײ? דוצו גז״גט הצוטט>< ײףןן ז?<>?#ך זײן דצז ןזערן
דיצו | ײט זצזגן
דז>< ירט סר זינט העטן דז דצזז><?  5וה צזײן צזנדרר בקמ<ן * וויט נון בח
סבעמזו><
יטדודרידטרצזקצז< ןנתןהנביט צזזנןיטזיךכײצז דטן>< ןךצןזמזן צזןנקצינן
גן< ן><? ך טונ
בוקעזיך פרצז־ג /צזזנ& פרצזך>< ײןד .ר קיניגהצןזזטוגז^ גט דזדײן זון מדונ׳ה
זש? נטך דיר>
י׳ ?ך זײן דען טר הצזט צזײן גיוטי טטויה גן גריכט צזןנ הצזט ד ײני קינדרצו}
גרןשין צזןנ
גוצןביהר הכהן צןונ זימז־יני עריןיך צזןכ זיצזהןטן צזחניה ברצזײ{> ?י צזונ אין
צזזנ גחק הכ.־.ן צזוג בניהו גן יהוידעצז/נ ט?>
< ה דײן זזן הצוט רע
ניטגיופין דרו< /ו?%צזיך
דיך עךע^ ן
צזזכ דוצז דר * יט גן םדידן ביטט< ד  #טערצזך דוד ה>< ןך רופט * יר הרײן די
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בת& ו־עווידר דעןןיצוממר צונויטגנגן
וויאנתןהנצימקמנן מו ^
טרצםין*וצ ?צ 1ד? = ה סבע>< יע כתןהנכיצז דצו? צ* ןגיניטע 1ס העטן *
יוןבז־זטבעגינג
ווי דר
צוניין דצו טפרצזך דור ה ^ךצןזו ווצור צס דצי  $ט 1עבט דעד איד גה ^ פין המט פון
וצ1
צוײני
גרןת וויצוצויך נון 5ןדירהצו= צוײןטבועהגטצוןדוט1צצהזצוןי< 1ך ויץוצ*ו ווי1צויךי
עןתײנט 1ן ריכטן ♦
צןוו דנקט דיטבהטבע 1ן< ןצי 1ך צמג טפיצוך גיטגעבד? יומ'
צייביגןעבטט ♦ דצוטפרטך דןד הצ<[ ך גיט הין צו/נ רוסט צויר דען צדוק הכהן צמנדע^
נתן
הנביצו צווב דען בניהו בן יהוירע ״ צויו קצוצין ןיצו סר דעןצצ | ך דצו םפרצוך דוד
דזדודה ^ ן צינו

צו
צוינן נעצצט צציטטײךצצײןגיגי הו^ ה 1טונג צןונ?צוטטצויץ ?ןו םןציה רײסן צווי^ דען * 1ין
צןיזן
דצן צויך דרןין ססןעג  1ןרײטין דםןטיך בין ציוח} צוף^צצײן כ 5וד דז * יץ ןןןזצוןדיוי^
רײטןצוף^ רןעז צזײן טיצץן ^ ןײן דם צויך
טיקבגער 1ןק ^ ך ! ןהטביןצוזנ סירטצוץ  1ן
דיצו
בטךגיחון 1ן * דטן צוןי ״ןכיק הצוט ציןגיזןבטצוק ןושיר דז עט טיץטיצצ{ זײן זצון דז
ו־ץ><
{ בות זצון צןזוטטרענג צוונ צזיביג ןײן וויצו דיטווטיר דיצוצויצצד ןףסן ״ צוונ דוצונהן
הנביטצןונ דוצו 1דןק הכהן זצזןטט ז? בץ>< ײן זון ם[>< ה גוק *? ך צזוב טירזצו 1טבןצמן>< יט
צוײנ ^
סופרצוולזצוןטזצוגןךוטגעכשין *?? 1*1אןךטן״ה * צןזבצוירזצזןט דעדנצוך
צוי< ן
נצוך גץ ביזצוין צצײננןהףזדצו ווין צויך צוץ ןצוזןצוףן ^ ײנקקיניגןיכן םטזןזיק דעןדע
ןנון ^ ךדץצזיברכן יסרצןן ״
דצוזצוגטכליהובן׳יהףדע גןטגפב דןסן>< ההי< ןך פין
><ז}
זצון הגובין טזנ דצום ז״ן קיניג 1יכר סטון זמ 1נצוך חטכר ןןערןצוןז יוט ביטט גוועזין *
מזו
גינגןזיימ>< יט טן>< ה טזנ צוך צוןי טנהדרץ צ 1ונ צןןיך דיצזגבודיגן סון דיצו סן״דירר צוונ
 1דןק
הכהן נצומצויץככ!י>< יטצוי 1דז דצו טנחנד בײצו ^וטסצןרןץ הקזדס צוונ ז [  -ט דעסן
>< יט טול><ן בןיז>< יט סוסרןת צזוב>< ן זצוגט גןט געב דענ; טן >-.ה 1/4צוונברכה
״
צוונצןן דצוז בומצק גיכג ס?>< *- ,ה ^ גצוך צוונ ב 1יץ>< יט טרזאביטן צוןנ>* רמ צו״ן גיוט♦
ם< חה
דזדיטערדטיטןט §ןו חירק גי& רײצן י נןן דיצן? ׳יטדיצובײצוצודוניהגעכיטץ
דיצן
סרצוגטן ווצןז דצןם דס צןײן ; טר״ממער טין דימ סטצוט דצן ווציר צוינן גזמגטוויצו דוד
הי< 1ך העט זיץ זןן סן> זה1ו ?
<>  1ך גי>< כט צוול וויט>< ן צויקצוזו צייץ גחסן פבזר בו^ יץ העט
צוונוויצןזיךסןמהסץגזעגטהעט צוף^ דודה ^ ך קיכיגןי  5ןסטו | ציול1ויטצןןדצןז>< ןך
ייועליק מײן י< זןגבצוטן העטן צוול תעטןגזײגט דז גזטגעב דז ער העכר וועד צוזט דוד
<זי<ןךצוול זויצן דןד ה ' ! ך גזצוגט
העטגןובטזײצו גןט דער>< יד מײןז?ן געבן הצוט דעד
צווין׳
>< ״נ ? קיניגןיק סטין זילט רז>< ״ני צןףגן זע זעהן * ו/׳צו נון דיזס דיצו ן״ט בײמ
שדוניה הערטן דצו ;וצוין זיש צןן דעו־ טרצוקן צזול צויטןיכר  $מוועק* כוןי־מיוצמ* דר טדז•
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סונטר יטדציז סען מײנר !ו ( סער ] עטט * עח מוצ רירט מין מן ווצו המגו ק מין י .יט דרפין
דרןסןהצוטדיורמדוכיהזיורס
סיןצןןטצדיןפרײהײט
דעןעטאמרצןןן
דצוערמוןנע ^ן
גימניטפוןהינן םו> ׳ירט 4זז
 3רטן>< חה־< ! ך מונן ^ גו ^ -וטױעח צוונטמרמךצויך
ון׳<1ך צו־ין טבועה טוט רו ער ײיך ניט ווין צוונןכרענגן * נון עוןןצ; ר5ן ט! * ה ה*! ן גוצ^ גט
דצו שפרצוך שןײה ה ^[ך < ןען ער םרונן בןײכט מוצ
איצודער צודוכיה * ןרצו העט *
גןטטעןןווטד*< ןצןינןקײן הצורגיקריצצט ןןערדן ווגר צויך צוגר
ביגערטקײןצן־י ( רור צון
ווײטרעפישרןןגןישןטסירן וןצו וצוןער צוונןקוק■* דצוןיש טןיוההו׳ןך דען צודןניה 5ן
ןיךרו־ | €צמנערבוקטויך גןטןי< ה הי< ןוצןונט 1יעהטסרטךגן צויהןגיצן׳ײיטטןןסןהרמ
* מישןטסרדכרי יח  <-ינןטטיטוויטדור ה ^ך  $וט!* הצןןטג*ןצןה סעט דען ערגדצוכט
מײן ױן טןי< ה צויו יוכג צוונ הטט בית הי< קדטד־ו? גצןר גרוט ןןערד׳ן יוינ מויך וצו | עט
גיכויצוט ןןעררין << יט גרוטי חצ< ות צוןין דט עטוצ* ין טנ/וצו! הצוכן צוין ריט גגגי וועןט
דרושןטשרצןך ער גן ; ײנ< ? /ון ט <>1ה ; ירצויךהעט>< וט דט צןיךןוצו1כ 1דצוט כיהה>< קדט
בויצון טבר גיט טפרצןך5ן װיר דו הטטט פין בןוט פר גמצן צוונ דן הצוטט גרוטי<< ןח >.ןה
גיעירט צמנדצןט כית ה.׳< קדטיטט ועצוכיט ט 1וסןמי ^ ען!< ן דרושןוצוןטטועט ניט כןיצ ן
גײצורט דוצו ווערטט צוײן וון ביקו> ין דער ןוערט וײן צ< ןכות מיט צונןחה פירן דען ער ?צ*!
טײטטפרידדעןיטר ,1ן
טןןשןהצןכן סרצו! דין טײנט רעןערוצון ה״שן טןיצהדצןטצןיו
?צו! ן פריד הצובןצוין? ײן גײטן דער וע 1היגוצו! דצי; בית ה< קדט בןיצון ״ נון מײן ?ון ג| ט
מערט * יט דיר ? ײן צווצ יוערט דיר דר 5ן העןסן צוו 5גןט וןערט דיר צוײן גוטין טכ? געכ ן
דו ד׳צועס טצון קצונטט צוונ סען חצז ווערטטיו! טין גןטטהןרה וןצו ו׳ערטטו עוטצון קנגנן
וײצו ניט פרגצוגט* צוויך הצןב טיךטוןגןגרי  5טגיגןטטביח ה>< קדט>< יט מײ נרצורי׳יט
חונדירט טזתינט גענטנר גצו? ד צוזנ טוידכט ^צצו? טןידנט ? ענטנר ? יןבר צוזנ סןן קוספר
צןונ ?<ײ?ן< וערקדצו ; הצוטקײןגיןן ניטצו? ןפיןצוונצודךפין הצן! ! צוונ טטײן דןצוקצונטט
דירכצוך ^ ין דער צוביטטעןן ״ צוו  ;:ריחכ< 1יסןטײטטן>< יט  #ײנג/סצוטטן דצ;?צ?י ; דוד
ה <.ןךהיצ 11גר* טי תעניןת גיהצןןטןצוונ צזןיטצוג ןוצןטער גיטסצורט הצוט ציףײנג/ה; (
געןטהצוטערטןי ( גיהוכין 1ןנ/בית הו< ק; ט
גוןײןערגיפצוטטהצוטדצןו ; ג 1ביג
ה! טו :
ד ; ער ; וצו טי ! 3וןצ  : :דר פר ;ט<י ! ט הצוט * דרןנ  /ווען צוײנר תעגיח הצוס ;וצ ! ער געגן
 1רקה* 6וט ער דען ןע 1ביגן טצוג גינישצויט הצזט ♦ טןיך<< צוג עט ןײן ער טפרטךצוין
><•♦  < :׳< ר< יטדען ויט} ינר>< ענט ; ט! ויך ; יט צונטן שר רײך דען ןוץוצןי ; ; ־ין  ;*\\* /ן
] | טסי 1צויווע ט! ט ט; ועק דרןצ  /סיצו ווצו;( ד ; רןד ה;׳< ! ך פי 1גע! ט הטט דצוך טפרמך טי׳
וומט
1

בפי מלכיפ

ונ

יסנז>

וי׳יז מיועו מיו בי | ^ יימ מ ט 1גיט ניט ן* ין ״ מןיך שסדצןך דןד המ/ך דןמחמ& ט #וגצ1י!
יטרען פין טשײ* 1ע* 1עי? גצ< ןי ט ^ ידן סון מןי בעןי><ןצו  5זת דרוקוצזיג ניט וגימדו דמן
ן

כית ה;< קדט ״ןימןדו/םש דג ן ) [וט ןוערט דיר דער5ן העןסן * צוןיך ןיע דןד צר**? ' [
קען ירןטןינן*ו?י הןי סט ןײט סון יסרצו? וןע? כר דר נײצורט עסיו*ו גכי טן הוט דצו מטו  -ד
!
קצוונײײנ׳ברידרהערט>< ייגןי צויך
דזריי ^ /ד ^ מונטפרצוךגיזימצןןן•♦ * ײןפצו?
•
העט יטט צן בןיצזן גי גיטצוײן הויןדןן״ן מכינה דרינן רוצוןןצו? ט צוונדודין צורוןהקודמ
סין\
דרינן זײןזצו? ט צזקי׳ גיט טסרצוך גן * יר דמ צויך וט? ט צוינן קײן ה | יס בויצוין ״ײן צויך
צ<? י־וײןת גיסירט הצוב צוונ פי? ב? וט סר גצוען הצןק נײצויט צ< ײן ןןןסןצוהןצו? טעןטצי | ווטן
ער* וערט סרוק ןײןי נון<<ײן ? יבן ברידר היטמ גןטמ תורה זןצזיוערט עז צדיךןוצוי? גין ון
צןיר ןןערטצורןיסרט? קענן כיה? טן צזויך דוצןצוײן ז־ן ט?* הזיך דער קען ג| ט * יט גנגונ<
י
הערנן דען גיטקון צ*?י גידנקן ןןימןדרןנןיןערמטו גןט פר זןכןזוצןןזכרטער דירגזטיז
*1
טצון ווצוו ניט ״ ויערט ער דיך ציויך פר ?צזץ י צו״ גמ  -רןד1ן ט?* הצי | ן ציוין גמריכן דימ
קדטוזיצזערעןביײ*ןזצו? טצו 1נוויצופי? ד ^ גוייצט
גריטסוןצויט?יכיש[ חדרצוי ? ביתהצ<
|
ו*.ז? ז״ץ פון די כ? ינן צןינן בית הי< קרמ דען גןט זצוגט עזנן מ׳<ןצן? הנכיצן צווג טזוןצו? הנכיצי
;|
הטט זע ני דיד גזציגט צוונ דןד גצוכ עז צ״ין גמריבן 5ו זײנ ? זץ מ?>< ה ה><?ך ״ צ׳ייך גציכדע
׳
*זײ/צןדןגטריבןוויצןדי כהנינןצווצןדי ^ווצןןןיצוטצוןןצ־ .ןטןצייקכיתה>< קדטצןו3יוצןזצ־ץ
צוייךטפרצוךדןד
ןנוןטסס״ ׳ורא׳י  -גןצזינן כיח הי< קדט צוונןצ ^ ו; ע? כנן כ?י ן^ ר ״
<,
ה<? ך3ןיל ?י טרי<< צזן ינ־רט? ןגגכט><ײן*.ון ט?>< הןצ״? דצ־ן ביח ה>< קדט בדצין צוונ ער צוין
׳ז
נצןך יונג צי׳נ רימ  -ית הי< קרט גן כויצון צוין ניט צוײן כדצוןצ ? ט ןוען>ץןצו? ט ג> צוײנ ^ ןל
סיןגובטײטןדעןעןצ/יןצ־ײןכיימנן ^ ט
כגיצוןנײצןרטדצווכיתהיצקדטהמט
צויץטןצוש
י
דע<<ןצ{ * עכטיגן נון צויךהצוכ סי? גט? ד צוונ ן־ןכרמונ צוכנינן טוכןת מונ * כר>< ין טטיץ
!
צוונ־קופסרצו? טגיבירײטני גיטט בית ה* קדט נון ווי? צויך נצוך * ין געבן דרײצוטייזיכנו
זיןבי -1ל
גענטנר פיץ גצו? ר דן דצוקו־׳< ט הער סונן ? נד צווסיר צ״נזיבן טייזנט גענטנר פיץ
^
נןןןןעןכרצוונטר צוײךךרדצוי; ין
ז< יטדיזס;זצון>< ןדיציווענט סזןביתה* קדט *צ< כן ♦
״,,
וטזיככדןײןצווג״יןעפיזגןץכנײןכיתה * קדטטענקןדר * צ׳געןטציןי טזוגצוכין
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אוצ דוד ? ובט 2יטומ  5םפרמך רפ מ? דעסנםמ?ק יג ? /בטדי& טו ג? ט סון י& דמ? ממי
§מער 6זן מיבי ; כי/גןצויביקײט 1ן דיר גוט גבירט נון די הער?י  5קײט צ׳מ ריגיוומ? טמצ 3
ד♦וצ  5פרקײט צוונ די צויבר  /יגונג צוונ די םונהײט דען/צ ? ן| /| 51צןיק הי>ע? מזל צ/ןיןערד צ/ױ
דצןן ױמ רײן דען גן דירמיודו קיניןנרײך סוןדיווע? טצווצ דןצוביטט דר הי  5ט צויברוצ ?ו גן
מײנסן טוברטטן גן ויץ דען עןטר צוונ ככוד קוי> ט פון ריר דען דןצן כישט צןײן הער צויבד
צון/צוין דײנ׳ הצט טטיט קרטסט צוןנ> וצטצוין) רײצר הצט םטיטצו״צקגרןט מונ טטרק 1ו
צ>  5ין י
נון צוומר ן( זט> ויר דנקן דיר צ#וכ ? ןבן דיך צווצ>ציר רי> ן דען צצוצוין סון דײני
רה ?י  5קײט דען וושו בין צויך צוונ ווצו/צןױ>וײן פצ ?/ק ד?>< יר /וצ ? ט פד צצ׳עגן קר  5ט גן ז?צובן
דיר ג< טענקןוצ ? /ןויט> ויר צןיגןנד ;גטצון הצובן דען סןן דײנר הנט צוי/ע * /ו צו/נט/ק * ן צו/כ
דרןגןםענקן יויר עו ווירר * ו דיר דען דצו /ןנע? ט צויו ניט מונ/ר נײצויט ײיר  /ייןקיגן דיר
צןין ןע ?ןם ש? /ווערן>< יר סרעוצדי צןונ וויציגעשט דען צז/נ/ר? עבן צוין די/ר ווע? טצןױן/יצו
מײן טטטן צןןנימ  /קײן הצוסונונג ד  <>/יר ניט םטערבן /וצ ? טן ״ נזן צוזנ/ר גיטוצ ? ד  /הךצן
גע? ט ד  /ײיר גםענקטהצובן גן דיר גן<< בית ה;< קדט ד/צ/י  /ט? ז פין דײנד הנט הער קוי< ן
צןןנוצ ? /ד ; ע? ט פ/ן דיצו ווע? ט דצןזצוי  /י וש דיץ *
מױווײטנון
ײײןגןטד/דוצזפריבטט
דיצוהערגן צמנ גרעצטיקײטצןי  /דיר צון גנעמ דרוק המב טיךע/צווױ מןי  /דןין ריכטיגין
חערגן צמנ  8יײמימ ? ג? יך ד /גע? טוצ ? /דער גי געבן מונ צויך המב>< יט סרײדן ג/עהן די'1
6
ןצ ? ק ד /הימצוי ו דו  /ימ דיר עט געבן הצןנן פון גנגן<< הער* ן * נון דוצי הגיד ) עט סון
צן־רהקצווג יגחקצןזנ יעק  <>2ך דו ןיצווע? 5י>< חטבהצויכיג/צו?ן המבן צוונ ד/צ/ירי הער?
ימ>< רוצו? בײצו דיר ב? ײבן ״ מןנ גיב *ו ציײנק  /ןן םן>< ה צזיץ גוטט הער? ד  /ער ח? ט דײן
הןרהצןונ ד  /ער דיר ריץ בית ה>< קדט בןיצזן קצון ־״ צומ דוד טפרצזך5ן מ? דע<< פצו? ק
דויצז< ומר ? ובט מרי ייייד * י  5ט * צוװ ? וביטן ויצו * ו ג? טצמצ/יצו בוקסן  /יך גו גיט צ/ונ *ו?
><? ךדןד
צןןב/יטברמנטן קרבנות טחינט צוקשין צזונ טןי/ינט ווידר >; ונטוי/ינט
?ע^ ר צן 5/געציטן צן/נ/וצורן ? זשםיג צוונזיכטן?ט < 1הח><? ך גן׳< מנדרן><צו?  1זק ^?ך צןןנ
מידר><צון נמנוצויןצוך ^/כן><? ך צוז 3ם?>< חביקצזק צןיץדיןצזיןכןיטרצו? ציויגן ד/ני>< נט
#ידרצויסנטעט
״ )|5ױכיםטע? טדודה><? ךצו?י גויק ריט/יךהצובן >< גײר גיו־ע/ן
4
דזזימזצו? טןםטײןהמקץ מונזונטט ><?מ  5ות .גןטמן3ן< ןבןימסו | כיהה>< קדם:
 3װי**

י נון חד םטערבן זמ? ט ימ טםימך ער2ן זײנקזןן< ו?>< ה זיך מיך><י ן גץ
דיגןיזעגסץמלןײט ♦
נוןזירחחמגומײנק ^ ן
ןזערטטמוצחדומ
 -־* .
• '* ן )י מ
ו• • 9
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ןז ? טטמצו>ציין ^ טט תןרה סטיט דצו ווערנ 1צןןיך ךוט ? יץ ווצןרט
ײ  5ט גיציגטהצז&׳•
$ן * יר ווען דײני קינדר פחגן ײין וזצווט1ן ויממיביג צןײן *? ך ו״ן צויבר ׳טרט 1דרו ^י־ן
נון
דןדוטסחקקןײבמט י׳
טןיך ןיך דען הןיסט * צין ױצזב דען ןצוזניטצוו ^ דקכעט
טטערבן נײצורט זיךדצורך ח ^ ות דז דוצו טיןצוןקנכרענגטט ןוײן ער מויך ציזסנ ונכרצו 3ט
ןן׳יט רען צן־נר מונ דען ע>זטצו די ןזצןרן צןוײט חטןכיצן צוונטר יטרט 1טול רע ברצוצט ןימ
דצןרך רצוצווח ♦ צוו ?3 5דיצוקינדר םןןברזיןי ^ עדי צן דענןביווײז גחט טרײ#
א/נןצוזזיצומיברדײן טיטעטין דעןזיציטעטן ^ יר סיןגוטסן־יצוצזיך צונטןןי •! צצומט
פר צןבסןונן * צוויך זיךדער ס״עי בן גרצו דער הצוט * יך * יט טטרקי קןן ^ גי& ןוצמ
טד טיך סר צןב& ןן ? טנטןןיפן צצושט צןבר דער נצזך קצזהןער מידר *ו יציר צזק ירדן וי 3
כעטט צ< יך צוחזןהצזזנ צזיך טןומןר צזיךןוין צויה; ניקט טצץ ♦
צזןיךדטײן דיך וצו 1ט?( 1
ן
<} ך  <:ציןטטו  :דער רירטןיךכײט  -נוףיךטוצוזציטחכ ^ תדןדוצזצזינ( צזןיךזצוןסטאוץ
ברענגן צוד ^ דז מיטןיכר 5ןו צויק זעהן :ןצ } דז>צןזצי} צן טײננן *? ךבכבזד ה? טן צאנ מט
?וסןןכן 4
צןןןסטורבדודמינ ^
ןטעטצויסנגןקבןרהגןגיוןמיןיח& ןי ? ♦ מוגחיי
א ^ רוצ 1ט ןיבנגיג יטר ךמ ער טטצורכ י? צווצ צזין חכחן ווצזררע >׳ ?ך * בןיטר צזזג צזץ
ירוטן ן׳ >וצ 1רערצ<? ןדרײצזצוזנ ררײטיגיצןר י
צזןנטןײהזעגט/ירש ^ ^ טמזטטון *-
צזומרי חקיעייןסרײבן דצוןיצײנטער מטר זויטצוײןטייןזציןסייו ^ זטערןוצזר> ןך צויבר
דע ? גנ גי | ע<? ? * מך ווצוזעט רע זצ}י טודוח צזונ מ?י ח 5זצןת ♦ נון דעי צזחניה דטן
דוד הצ<? ך ;ון דער קמסן3ו דיצןבת סבע דןס? * ה ה*?ך צזןטר צוונ םפרמך צו צו־רויך דוצו
ןוײשט דו>< יר העטדצןט>< ןכןת צזיבר יםרצז? גנירט *
דעןכ? יטרצ)? ןוצוןטן>< יך
{ן :ן><? ךהצובןנײמרםגיטזצכיט
דידצןזקיניגרײךקצזנןצזןין דײף 1ןס? ' ה נוןצזיךהמב
צז־יןק? ײניביטצזן דיך ר? דוצוגינגפטצו דײנה[ י .זןסן״ה צזןנביטיטט פוןצציכןדצוסער
>< ירגעב דיצו צזביטגהסונ ^ ית גז ^ וזײב *
מיזגינג דיצן בדנט  5ע 3ןמירגן  :וןסןייח
צוונ דער סןצ< ההצ<? ך טטונדקיגן י״ן ײוטרצווי ^ םון וײננן קיניג?י 5ן טטון צוזנ בוקט ויד
קיגןצזיר צוונ ועגטויך דערנצזך ווידר צזונער ? יט
גןןײנרחטר ציךצזײן  6סו? | נגין
מןנ*• יצןןעגיטויךכײצוצזיק ציוצ ויצזםסרצוך3וצוי< ; צויךהצובצדן ק? ײני ביט *<ן דיררפ
:ציג ^ ײט ניט •
דצזטמרצזך טן>< הןצזג>< ירט צזיך וזי? ס סצון *
דצײמגט/יצןצזיובינו
דיךגיב רציךריצוצזכיסג הסןנ>< יח * ו דעק צזדןניה*? 1ווײב ♦
דצוססרצזך
ה ^ ךגןצזירןיך דצוי צזין ו/ידרצזײן צ< רידה פןןצזינןצזונדמ :הצןטצז׳ ^ גוויטצזןגןערנ<*
דעריו ^ ב צוןנצו ^ יהרהכק דבן ןדצןד ^ דצזם צ<?ך מײכניט נעי< ן דעןער מוטמןין
ק״] ן

^ ספד מל>כ*ם א **** *
א*ן ^ ךוײן דרן*( מעדנ 1עד דיצן חכיםג סון ןײנם ככוד מעגן רן> -ן לןין דער כמך ״ו* מ?
 5רצוײן>צ} ך הןמן לןןנ סײן עד יןצןלןך ע} טר צןין צןן צןיך דרוס(>< יעט ער ערמין> יט דער
 1ײט דצןן יק ניגרײך צוך ביקן*ן ♦ ררוש /מ*וצור מ{ ה בײצו ] [וט צווצ מסרצוך טןצוצוינ /דצןן
צוונ דמזצווב גיט צןדונית ז*} פון רעטוועגן הײט צווק קו * | *
צ׳ןיגביטטמן־וה ה*} ך 5ן
דעקבניהודן
יהוירעדןערן } רען צודוניהמוק כדענגן ״ צןןנ בניתו נן יתןידע טענו
מזן לןונ דער לןדוניה מטורב ♦ צוונ מ}צצת ה ^ ןך מפרצוך צן דעק מב׳תר צויך ןצן[ ט רין
כיןיךצוך } צןןןצוו<< ברענגןאײ} דןצו ״ ירר ײיךצוונ ווידר צ< ןײ סמטר גטמן תצוטט מונדוצו
וזצוטט ווע}ן דען ײחניה * וק ״}ך מכדווי־? דומ ריך םי 1גרן-ז־ גניט הצומט י־צ*>צײן סצוטי
וגמט * וק | ויס | סד צובס} וק דרן ^ ןוי} צ/יך ניט} צןןין מוק ביענגן נײלןרט׳גיצו דדיקצוין דײן
*קוקצוו* דןצוןצו} מט קײן,ד} קהלוכן צוןדיצוקרבנוי? סי גןט • רצײגמצוך צויקצ׳ך דען
דיןר לוביתי קצוה /ד,ער סון ע}י הכהן ח ] עעגוצוגטהצוט דן ע}י הכהן קינדר ןצו}ןצוין
ד} ןתקו 4יןמוצקײןכהניק* ןןײןדמ* גיטמומיגונד *
נוןיומבתערט איצוחדהליןך
!  .זיותתעט גטצון צןוע }צצד♦ דן רע ןצו 1ט יוצובמוק ברענגן ♦ צװל צוך ^ מך יוצובווילן מ ,4ד
ײך נוקקױעד מןןײניח 2ריק דיצוצודוניד ,ווצז} טן גוקײ} ךתצונ | דיוק } ףסט יומבפר
ןוטט * ובוזמונ ריריט מין ןמ דמו וומר ווימ מיצונר מײן סרײהײט מין דען ןןעןכיר דער
דען .
׳צובחמןדידטדמדדסיט ץ מיסנניקמטצזן ♦ צון עווזצוד
מןײהגזמגטווימיוצו2
ןןעד צזקי< ןבחג} מ• | 5
דחקטיקטס{י< ד ,צן מיקח ער *צן| 5ו) י< ןנהגין מןנ ביכגע 1יט
דעקכנימובן
יתוידעךןעדמין זמ} טמוקברענגן
מברױצובטםדחךערווי{ ניט ס?ן
>< ןבייגיןעד ווי{ ב״מרעק
״ןכחמטערנן ♦
דמס* קטס < 4הה*{ך
דסןכניהודזנר
הו } ט מין טוט מ{ מגן ןןען ער מון דען יצזבח ןמ רידט דען עז מטיט צוין דר תויה ןוען>< ײנר
מײן יהודי מוק כדענגט מולטוט עם ב> חיד זומ ממג ײן מין נע ^ ן מ £י?ו סון ׳* זכח מוועק
צמצ ן״ זמ? מין אירד מוק בדענגן 4צאומו דיור יומב דר המט לןןײמ חטיריקמוק גברמצט
דען מנני מול עיזטמ #ונדר וויטן מונ וו׳}ן סין -־יײנק סמטר  1ןד דר וק זיו? ער וו׳דר צוזק
יןוײן ׳ מ*ו טיטטמין

דערבניהו בן יהז דעצוונצין

טעטדען ' וצוכלוקבןרהצוין זײנקהןיז

'יקדימ׳צדבר♦ צוזכזרי ח5־< יקטרײכן ז־ין הויומיו ׳} ' יךגיוועןן ו׳יצואײןײדבררזמןי
די ; ; ה  £קר
מונפרײממיולןווהמטעד
פרײמהןיומויןגיה{ טןמיטגעטטונג מונמיט
ליןגוטמטמן♦
צןךםרײבןמונזרי חצמיגןח ױמב טפדצ ךגובניהןבן יהוידנ * ןט} ציגט
קײ <>| ,יט  4וײח רוטין מונז־ין סממר חד ה><} ך הצ :ט*י 1יג 5ו}  5ט ווײ} מיך דיזי גווײמ

*לן^ מקגברצו״ט■וומיו ^
בגערט4דע•*'*>*יך• וכן ןמ4 .מוק גו
כיענגן ״
ןןיןצוניסן> הה}.1ך
<  .־*.־*
■ <.־
־• •
__ .

*** +

ספישלסם א

* (* *>' .

ודצוקזזותצויבדזיךבעק זןצזוויזצףךצדךןצןץצמסןבי־נעגן ״ מד & כרצזך& ז ^ חה ^ךז
ױצועדוויןןיצומיברזיךבעצץצהוקצו*ןצו 1ידיצןקןןזת  #יבדזיעיקינדר *
דעדנצק•
עיקטםן>< ה מ*? ך גו דגמנ שי
< יע
קגדצודצוווצזרדיןר ט ^יע ק גרמ דען סז* ה ד ^? ךרבי
ןנוועק דצוטםדטךטן ^ה ת>< ןך * ומי< ן מיך ן; יןתצק דוח׳ן ^ טטײב ><< ר*וצודן צוין ײוט1י< ן
צמנצמו ב/ד דודוצוא׳ר נײצודס צויכד דיצובצוךצוןת ידוטז׳קגיטט דם ווי? צויך דיך ? מוין
מוין ם־צבנגן ״ דםױםרצוךםצצעי ק ;דצו ג? ק><?ךצויך וזי 1עןה? טין •״
נוןט> יעי בן ןנרט
?3׳ ב* ו ירו &י ? גןוײעיצצר מכרצןי < דדיקיצא* דצו ? דפין צןינןגוו״ימ קנעצט צווועק צוזנ
/יםן * סןגויצוציס * ודע?נ>< ןךןנמי׳
ט?ן *
זגדעדטאעיקגרעקען גיוצוובמןיטוײני
קנעצטווידד *
גוןעוווצודג׳וצוגטגןטז ^ זזזז ^ זחניצוטצצע׳ןועדצודוירו& ןיקןננגן דצן
?יט רע צויישנ יוסין טונ׳םפדצוך *ו ימ < דוצוד .מטט >< יד צדן םכועדגי טק דו דוצוווי?  6א
וניטצוויוידוסןי<< גין צוונווטן דוצוצוררטגינגטט זוםזמ{ צויך דיךצוזס( ברענגן |וצ* ר? ק
כיעצטטז  :ק>< יץגבצוטצווכ דײןםצןפת ׳*
נקדדמון׳זצויךדיךזצווץצווקברענגן צוונ
דום ״ײטט ווזמ ד וצז צן צצײנגנ פצוטד רע ב׳ו גטצץ המטטדרוצןזצן{ טטומצ << קוי׳ץ י צוון
ןימ צדן דעד>; ןךטן* ת פיגנ בדענגןדצ :דךדעןבניתו ק ימוײע״עסןיצי יזצציינןסרײק
דמו ווציל י* ,ן גחטיצח >< ה דען דמסאעי ק ; דפדען דודתצלזך& ןוציט דא םפדצוךעד
*ו פי<< ז & סטזצןןמ* רופןי ^ גין ידןפןיגן מיו צמו חײזיג וומדזנן גיצטטוטרןת ןנ דודה ^ןן
*ײנטזץדעהוזעדגוטגווגקדדוסנטעטמיצןדודתצצןךניקסדדוק ׳י
נ״צורטדזד
ספרמן גן פן ^ תה><{ך זיך טוט עסיט צדטדיץצת * ןז זד דומ םפירן קצזנטט צוובוק דעה
ציייגזטגזועק צודר מוב עדצןן>< יךתצוט ^רד גו; עק דדןנ( ספרצזןטז * ה * וצד< ן כדוטן
פיןירזסןיש[ = ן״בן ווימ מן©?* ־הזצוךדועדציי־ויזגינג
דחזצעטסרנק׳ויך דפדןמצציץ
סמטדגיסווצט תצזטט דצז הצוטטןעו ציטגטצץ פון ווגמן* נײזעדסןח ידופןיג /פיי גנגץ
נ״טרט דוצותצזטט ^ זררצץ ^ ךגוועדן דדן<< ןצ; ןטטוצמ< ( קו>< ן דסוןוצור נ 1ןפ <>1מ
ד ?<>.ן דזצ ^ ה:
נן ןט
ס? * ת ת ^ ך *צןר ?יך>< ף .זזהןצ< דטן סדעת דטן><? ך עק ** ר׳ק צוןנ נצןשןוײן׳
טמצטר 1ןשנ ןן׳יב צוזנ ? יטזיצז ווצוונן צוין דיצן&טצוט דזד ביו ערסךו גבןיט הצוכו
ן״ןהןת צזוצ דוביתח  .קרס ״ דא טעטס?•< תת><{ ךצויץ גדוטי עבירהדז סר־יין1ו ? גוי
1׳.רמ * תתתן וזיצווזצוו? וד עדזיצו * גײדזוצןד דען דע תצוט זציזןמיץ ׳וקגמ > ן דיעשין ניגו
^ר פירט סק ׳וײנר ס>< ונהדרו ^ סדײק צוונזרי זזצי׳יס( זד דצמוע 1ביג>< ע 1קצאן ד%וו ?צזך
גבריס 1צןוני;  5טרז דצ?ו יקצרין<נד צ& ^ ןוער& טצוזנ דער כצוך דח' 1צןת גבןיט וצודדן

דן

א ד״

די 6#נ1נמ1

'#פוז״שלמסא

ךמ &רײבן מ/מרי
חכמישןדן א*י:ר מ4

וומוצין*1$פײמ*ײנסן רבי דפן

ס^
עיבןגראןןיןרעי ^ הד ^ ךרבי
גסעץמזצצמ
?
כגמ/ש
*
יע /
עכס דצויצוגןערניטדו
 ,סרעה טמצטר מבר
כאך ו*ייסן טוט מד צמגן
רע
ד
מ
דען
דמ
קמנטימ<גץד י יב ניט אערן
נ/ןפןײההײןךהמטדמך )
[ יט/יב מזצטעטמיממ?י
־ ברמ 5
סרןייקײטסוןדודנײמרטער
טוײן קרכנוא ןמ צו/י מורטן
צווי
{
צו/י
חיך
*
ניט
חקמ פר
.
גיטם מרוןהקודט • נון
ודין ײצו/גוג פ?ײהצןין
דימטטצוטןנפעון
דען
גן
די
;
ר
*
ײט
דמפטונד דמ דמו מפכן דס
*סרצו/צוין ד׳צןיצדכר ; נבןיט
תצוטין צןונ רע ברצזכט דמ
צןקרבן
טויזנט
קרבנוה ♦
דמ
׳עסרצוך] 5ט 1ןפ/מה
בײצונ 5טצויס( חןן׳ן דךדוצוט
^
ח
ביט
עסיו
סון
יציר וןמ וצ׳/דיר
דיצוכי ^ נפעהן♦
דאטסרמך טן * ה * ײן ט<3
מח
הצוטט
1
ו
יצײנ^
5
צוטר גזציגטדן וײן
;עןןצו/יצןךוײן נצוך
מיפן נוןדוצוהמטטעט
גיהןטן
דומיך
מיגונטיז/ךבין מברמיךבין
־נצוךגצוריוכגצןןנדצוש
סצן/קיטרצו/צויוגצורצוײןגחטסמ/ק
דצורויגביט מיךדיךדו
רומצציר וצוןפט גיע
?ןצוײן ג* ט הער /צווי^ דו
צויך
קענט
והען
וומפ
;
; חצויך קענט
נוט צודר ביו מיו מןין
דײן סצו |ק רעכט ריצטן *
דען
עער
דצו
וזי
/
־
צויבר יטרמן מײן ריכטר ןײן
דער דצו סטקיקיוי  /געבן
דער וע/כיג דער צצןן
ןיך
;
נמר
ווצןן
/
סצור
ועהן דטן ווען צוײמי
טה וט/וק ניט רעצטי
סטקיסן ; יבט צו׳בר יפרצו1
וןמ
פטערבטער
צ/י
צ
;
דרןגן כיט
/ן ;ײן גײטצזין ♦
צויךדיך/יבר הער ] [ וטגיב ^
ראײןק/זגהער/י
ו/צו 1/ד ; ט 4
נון עוגסי/גיגיט גמר
יהח * ןך דצו* גפעטן ד.צו1.
ףרןןפערצוןגיט
גיטיסןווײן
,גיבעטן הצוטט
דוצווע/כיט פון<< יר
צוזנדוצוהצזפט ניטסון צ< ירבגערט
עוסר
מדר
מדר דו דוצו ;
דודומוצו/פט /גנ  /כ3ן
צו/טט *ן/הצו :ן וציטדײני
נײמרט
דוצן
*.
הצוסט בגערט מי* ן ק ( ג
הער/ד* דוצוקצו :טט *ײן
סצן/קיסרמןיעכטריצטן *
דרוין
געבן דו דוצו
נוןוויןצויךד׳ר דײןביט
וצו 1טט צוווצוײןק 1זג הער /
ביקןץ
דו
דין
ג
1
ײ
5
ן
נצוך
זוצו /צעיך ניצוצןןי
ניצו גיוועון צויו צוונ עס
טערדןוצ1ו וויצז דוצו וט/טטןײן
*
צוונ
מןיך
צזןי
|
ןומס דומ ניט פ;ן י< יר
גיבעטןהצוטט דצןןןצו/סטו
צוךביקןאן דודײן גןײצןמיט
עןטרמונכבןד
ניטוײן ומ?
צמנטרצו/י *51׳ ?ווײ /
רוצו/עבטט טןנ ווען דומווער
&
ט
ה
1
טין
צצײן
הויהמונ ^זדנ ג/ײך
ןןיצורײןסמטר
חיגיהןטןהצוטדצו ; מ/טטוצוך/נג ! עבן -
*טךער דזזק
צוווווצוכיטס/יצהצווין דצו
חןוקטוןוצ < ת טצןר דען
ערקמנט
צןןובןד
סר
גומז
טטין טכעיק ןסזנות טזנ
שיג/צוונבה׳צןת רירן ־* צוונ דער
נצוךגינגערקען
חונ כילמ  5ט סי |
ירןס/ינןסר גיםסצוחןהקןדפ
קרבנות צווצצי  5ט צוײן גרוטי
טעזדה
צן
דיני
יןײגינןווײן ער צוזו פי  /קונט
!ערנן״ ס<ן תינן  /ערנן
צןןנורי חכוציסןווען .ז׳ןצוײן שיו?
(
הנוט
צווי
^
צוײן
טסרדצ* ;צון>ין

׳1צוןצוײן

־
ג

פס ^ םלפם '>*•־
■►>? ו ^ 'י;ד

י״

^׳
מן מײן עעןדמ><  5ין • נזן עז קמין
סד ס?>< ה ה*? ך 3ו/״מ הויןדמזמגט מ״ר * ן״ מער1
יךכיגימ ך מונ דיוי פרוימוזמונן
בײממכנדר צןין מײן הןהנזן מיך גי 1מג צזזגכקמק מײףון י
מונמי רב ףרײמ טמג רד נמך דמ גממן
וימ ךמ מײן ? ץ מו 3מיר * ורימ זײני מ? ײנט מיק הןין'
מיו נימנע מעדבײמ מזנו * נק מײן
ממ? בײמ נ  5ט דמ  3ן קמעט& ע ויממיר קינד3ו טזע■
מין מירנןבעט מונ וימ מין? נ 3ןנן בײמ נ
 5ט מןי ^ גי& טנדץמוצ וימהמט מײן קינד מץ *רי ז
גנז׳^ן מזנ מיר טוטקינד המט וימ בײמ
מיר ג? יגט ♦ נץ 3ן ממיגפט סרימ דמ ממןטמין י
^ ׳ ־* ץ

^ .

מײנקקינדגןזויגןגעקדמןמגמײןטוטקינדבײממירדמזמךמיו דזדמזטוט קיכד'
מיר מיומונ וימהמט>< יר מײן !
עבנדיגק׳נר מוועק גנו>ץ דרוץ בגער מיךדזזימצזירזמ?
>
< ןײ
ןעבכדיגקינדווידדגעק •
דמספרמןדיממנדר סדוימנײן דמג
טוטקינדדמז'
מיו דײן מונ דמו?
עבנדיגקינדמיו><
ןײ * נון מדוניהי< 1ן גיב מײן פטק רריבר* נק ןןען
ץ> ווי? מײן פטק געבן דמ ומ?ן דימ
דײני&ג מירן * נק ווידר ומגן  -מןין דז דימ דגין 3קנ מיט
מננדר המבן וויטן וצוןן דו
דימדײנמןמ׳רן 3נקפר טטנקהמבן * דרןק טפרמן ט ^ יה׳
ה ^ ך נון דיוי סחימומגט
דצמןעבנדיג קינדווער מיר מונ דמוסוטקינד ווערמידיי
תברדוה מוצ דימטפריכט דמו ?
עבנדיג קינד ןוער מירמונ דצמ טזט קינד וזער גומירי׳
זוכרתתי דרו<< זמגטדער><
ןןגןוײנייןע 3ימ ןמטטמירמײן& מערטהריץברענג ( ןי
וצ? וברמ 5
טקמײןטווערט 3ןהן * ןל
דמומגטטן>< חה><? ך< וידר זײכייוע 3יקמין וזי? צ 1ן
5
ן
פטרה>< גןויטן דיןי גווײמווײבר
דען פנײד דמו ? עבנדיג קינד מין גאײמ מונ געבט
*ומי ט?  5ד פררמ דימ הע? סט פון
קינד * דמ העט ץנ דימ רע  5ט צחטר סןן ? עבכד״ג
קינד רח><  .ות מיבר מירקיכר מזנ
וימטפרמך ><ײן העד קיציגט 1מגדמו קינדדמך ניט'
טוט גיב עו מי3ו מיר ״ צובר דימ
מנדר סררמ טפרמך נײן הער קיניג טנײד דמז קינד:
ױ  /מיןג
*> ײממוין ר? מ< ך זע גיטהמבןמז ? מול זיממןין ניט■
מברטן<< הה>< 1ךטםרמך
נון זיך
מיך
וועד דימ רע 5ט מוטר מיו
פון ? עבנדיגן קינד ןוײ? דיוי פדןימדחמנןת המגו
מד מיןדמ דימרע  5ט<< וטד געבט
דמו קינד *ו מיר ״ מונורי ח  <>5יץ טדײבן ס מיץ קו?
פון הי מ? קמ ; דמו מיו רימ דע  5ט><
וטר טן>< הה>< 1ךהמט מיץדע  5טן פטק געבן * וזימ
נץ ?5יטרמן ומ5ן רו טןי< ה ה ^
ךצדו מק ; רומר ח  ? 5ממד דמהמט מידד ממן יעןדמדס
מי<< ררקהי? טן סן יטרמ? מין § ר מ*ץ>< 1ך:
ד אוג •
ם?>< ה ה><? ך םטע? ט
מץ וײן >< ןצות מ? ט היסם ןמ > ייט וײנ♦ יןע3ןמ
מןיך ןע 3יט ער3ןזיג
?^ יהודינן 3ן פערטטן דימ דמ ומ? ץג וײני הו^
ה 1טזנג מןנ ויץ־><?  5ןת יפ וצויגן
דמרךיטם גנ) ימר מײן מיט?י  5ד פר ^ ךעומק

חיט
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וודם * ומ  5ט/ימ הא/ך>וושט מ/י עמג המץ*ן וײנר הו{ הזטונג דדײטיג *1נ1לי ונו>< /
עא  /מנמצגיג ״/טר ג><ײן• מ? צזונ 4עהןרינדר מוצ געהןג״עטטני רינדר צווגחונדרט
סצ ^  /ןנדר ריא היימן ־חנ דיצז ריבן מינ? ונדר ז-ן״ ;ני< 1טט :י סיג /דעןטן״המ^ ןךממר
ו  #טץ ;** ו/טיגר א | ן דוער יןיכיגט םוןדיאגנ4י וײט 3ון דיצו בצןן סרה םוןהםטח כיו
קען ע :ה ״ צווג^רי חצצינן סרײבןרוט/צהת ^ך הצ/ט רעןגנין ען/סןמיגן גיהס♦ צ/ין
/מ*< הח־<?ך גײטן דצ/ 11צורןיסרצו/צןווסי/ח/וונדצויקײער מונצויט/יצר וומונט בם?וסן
דוטיט/יצר יונוחההצזט כײמ דיני קרקעןתצו/נםי/יו/צימקצוײןמ/נ ווצויןט/צוהמה/ן
אצםד י מן דיוי גווי *| ?1הודיסןםר וצוצן צויט/יצר :ײן חדמ דיצו גנ4י ה ^ ה/טונג 3ןן>י/ך
דונערגינעגיקט>* נגי/טצווכ״ווטן״צוטטעזן דוטטרוצוהײח צמנהײמ 1ןד* צובה> וןיו
וונגן יד םםערד דען ם/הההצצ/ן הצוט פ׳רניג טןיוינט טטע  /מונ קר׳פכן* י ט סערר
*ודינימעגןצזונגןןע ^ טד? ינעססערדגידינירכביםן־״ צוונךוטגמב גןט?> יהה״?ך
גרושיחצ^ וי/צוײןדוערצוײן גרעטירר חצסןוומר ^ ין -צו/ודיצוד׳צ^ יקדיצווין1ו>( ורח
ה/טןריטדצוקענןכיטז^ צוזגר ^ ןצאהצוןצסטערןועהר צוךצויוברחײןגיעטירר חצשן
ןווע׳ןמ/וווטהרבינוצוונציין צו/ומדגןהרצוסון מונצוברהנ  /צוםינודרו ^ גינן וײן ס<  >/ויט
צח * הצווינצװבטר מ1י גויסנ ״ צווין קצונט רע רירןדמלן מי /צור/ײמ * ס/יי/צמנ דהרך
 5י/מר/ײצוגיעגדמרך>< ושיקצו צוויךקצונטער רידןסוןצז/יבןמ  /צוונפוןצו/יגוויקע
מונ סון צו/יבה״ותמוגסון סיג  /צוונסוןסיסווצוןגןצדט/יכס גוט ווער ווה/עספרצו״ן
טגוזהצוןצויסןהעט ♦
דחקקצוי<יןצוזי>< /ניסן צוונגויסן גוהערןסז>< הה></ך ח 5י< ות
אונברצוצטןסי/םענקונגײיט מונווצ/רןצוין״צבד ״ צוןיךסרײבן צוונוריח*5י<  /דו
מיסן/נד צ< נריסןהצוטעסגיתטגןי ? ;רוטי חציליסן מןצויין>< צו/סיקטדער> י/ןס?>< היו
ודנסן .סווער גןדעסן><ך /םק ^גריסן דוער צויסן ומ/טמיקן סי  /סוע  /ק דגי ןער וזג? ט
דצו? ביהצה< קדסבדצון דצוקמכט דער><[ך פון<׳  1ליק ועהן דצויך ; ײנ״״צ ה ןןע/כי
ןנ צןרסןדער דצןן/ע/ביגיצור עטערבןיצוטט דיצווע/כיגן /ײט מ־קערצ  /צוונסייקט?יצו
גוס/י< הת<ך /צוכר ט/יזה הי< ןך*צוך צוין וײני חכ< ה ד/דיויןײטצו/דמ/יצור סטטרבן
וווטטןצוונצויסןניקט מ/ןןערן דרןשןגצובסןיעהה^ /ך גוצויט/יכסןוײןיצריכ׳סן צווכגי
ויןצןריסן־וונטיקטדט,ץןן ; וידר 1ןן .־ינקמ .וער
צוונסריבצויקגוה/טטןוצירויצודרןיג
גיז״קטדוחט צוימנטקײן תכריצ ^ הממטןיצן גןקכןרהגוטצין סן  :ע< /וי<ז ןויררהין
><* טצוירןהכריכיקנ
ח נן ;ד 1ר/<1ך קם גןר תיש,־ץרק דער ווצורוײן .
גצו  /צדןגוטר כרײנטגיוומקג/חי

*

* * ־

ה׳/ך
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ה>< ןךוויזונוןדי/ד><
זךחערטד/חדה>< ןךטוטסמר מוג/ײן/ון& ן ^ הוזער״ןד מןןיין
סטצוטדרד/טיקטערעס? יציױגגגינ  1/ןט}> יהה><? ך 1זצוײןפרײנטספט *
מונםן\( 0
ה><{ ך פריכשי</צז/ו *
ו/יך *ײן ס׳וםר דוד הצזט ןועןן צן ] [זט צןײן הך/כויצון צובר ער ה&ונ
עטניט קעין צוין
חסערק כרענגן טון עעגן גחםי * ןיו* ןת דימ טר ו״ן טייג גע׳יט הצמו
נון טי 2וכט הצןב צו׳ך סון
צוידר ^ ןע1#ו<< מוצ גיס הוט גמיגט ח דןר הזע | ן*ון דער נצון? ' 6
* (ך דן ווערט דער* 5 ( $ט צדןהן ^ בןיצ־ן
נוןמער טיךגיגיש צוײן הןין צו כךצן דו
*ן ח? דרי נןג וגןסוצ ?י נוציג צוןנ
םבה צוונ יו< /טוב קרבנומ כרענגן צ* וג ד זמ הך  :ר*
צויך המב מ/ט ״ג חי״ן /
ט? גמר גחט ן/ערן דען צסננר ] [וטצוי  /גיעער*(* ״ןי געטר גוגי
צצירבגערןכיטגי
גןםצו״ןהך/צן בןיצין דנ ןצו |י היצצןדןגו ג רי ע גי גיטולט/ויןצויךדען
מיס/צדןהוי/ב/יאן  *:יצורטצ/יך בןיצןצ/ײ} הויזח><ן גןט/מ /
דרינןקרבג/הברענגן ״
דחנ/ווין צויר דיך נין
גהעטן הטדן טיק * ירמײןווחן צצצון דער דצ /ערבטןקמן סון גציןי
צסנ סון  /ין  :ר צווג סון
קופפר צ? /גסון צןײק צ/וג סון סאר |#ך מוצ סון חןי .ר/ט מזנ 3ון גע{י
וײדזצ ? נ דער דצוקצזן
צווי/גרמבן 5וןוצ}רי ןײמ קונטטןיצן מײו **4ין בײט צצײניחנ ^ןה •
אוצ טויך היק
יצירעטןיכי פןע/ינ /סין דײנ< 5 /וצ ? ק דיצויציר /וצ{ן/צ ? ר 1ײמהמ/ן ״כין צויק
//צו? ד*ו>( ײ / <:ב/יצ/דטן
דײן סצו? ק צוי/גטיקטר דצן 1ן מ?  <>/ןײ מצו? ק*■ דצון /צו/מינן יצײן
סצו 1ק צו/ידהע? 3ן טוג
צייך /וי? געבן צן דיצופועןיק ג/ונגיג טך/ינט ?(4רט סײן צוןנ ג/ו :ג יג
טוי/ינט״ןטדגערטט
צסנ * וןנגיג טןידכטסןדר וולןצזונ / $ונגיגטןי  3ט סודר צויןי דא
פריכ צויצן חירקןוידר
/ 15וײן גיט /ײן סצו? ק יפרצו? צו/ו גצור ןיב מוט דא ה/ט גיעצןיבר ? ימ
ג/גגטצןןןצוײן גחפן
חכ< ז* ויצזחמבישט 5וונג? זכט/ײצו דע ר ] [יט פןןיטרמן דער דמ
בם £י{ הצוטד* מהי>( |
צוונעררדרדצוגעבןהצוט
ןוײ״נגןסרײנטדןד פ; ןמײןו; ןדער
צןון יוײן חכקצוי  */נון
מיך פיק דיד דצזידינק ד//ײן #זטרצוי* 6ןי גיט{ עכטנ  5ת{י צמנ ? ק
םצוטדציי  /צוײן גוי סון
צור דר קמןוצ ?י (<?ציצוח וומ /דוצומזנ רײגי חצי< יה המבן מע?ן *צווצ
צוןיך /וצ ?ן >( ' יןפט{ ק>(
יטרײגקפצזןקגיןגןפנײדןהצוןן 5ויהוומןרןבנון צווג/מ? ןפןי ג |
גי״צט״ערןצן סצוין
רצו/הצו{{ צוךן דטן יגןבי/קען יפה ךדנצוךק #נסטו/׳/ 5פירןןצ/וץ
בי/קטן יחפןיסן■*
צובר םיק>< יר עטיןצןין> ׳ײןד | .הןטונג שבר  # ?*/ה& ענקט צןקוצןך
חירקצו? ,יצויצוין  /״ןחי*
 1ח? סינג גוונ גגי טןי/ינט (<? טר ז< ע? שונ צווכג יג  5ורר צוין ♦ צןונ
פ{ י< ה{ יפצי{ןצו[י גוי ?
דיצו/יךהצובן>< גײר דישדצ/ווצווניטן צויןצ/ד{ יםרצז? ך* ///ומרן
הזנירט><וצ } טוי : /ט
צווג דרײ צווכ סוסגיג ט/י/ינט מונ  /עקט הונררט דצו<י  5ט טןי< ה די
יט ר:- ,| ,ג יגט<׳י : /ט דימ/מ 1טןשן/ןשטןןרמגן
צןקבןיקפון ב׳הה>< קדפ סונצ^ ג יג
•:־ י' '
׳
* ׳* ס
*
טוי/ינמ

•^ 4׳

ספר מלנים וו

י**4#ן

טןיוייטדיצןוצ 1/ןט הקין צןונ * ןצוצה עמן מוין דען כעיג צומ דרײצו טןמינט צזז 5ןעקלן.
הונירע יד ?וצ 1טן מיברויצ׳ געגע ןײן וימגןדרינגן *ו דר צ<? צזכה דזצז1י ם*; ערי><?זצ  5זת
צוןוטן דיצו גרי ? טצזן צובר סון סצו | ק י&רצ*? נצזסןםןצצהקײן קנע  5ט ניט ג׳ק בןיצן דוןימ
ן & טן * ןװ טןוערי צ<?זצ  5ןת טצון נײצורט ב 1יסרצו? צצןןען מיהנ סטע! | ייײטיג טויןינט
ירמדייג דיט דטנײצןרט הצז?} סיריטן טןין דעןוו ? ד קען ירןטןיסן דצזו ווצןר קיק מןוערי
></צז  5ה ניט צוונ מך דיצו ןע 1ביגן דרײשיג טויןינט ריט ב? יבן ניט צןיזצרמןין צוירןהײןירן
נײצןרטמצ מיק1י  5ר מעןער צוײןחדטגיעי־ביט הצזט דצו הצזטעי דעי נצזך> צעגן מירר
!ןוײצו חדטיסן דטתײ ^ן ב? ײבןצןוי^ דן צויק ניטטןוער גיןוצןרן צוין דיצו><ןצז 5ה ♦ צזןין
סרײבן צוונזרי ח  5י< יסן דן דיןי גריסנ ניט סון  £רן>< קײט הצוכ) ויד>< גײר גוועןן נײצןרט דן
ןיצו גןעהן הצזבן דן יהודי< ןזצ ?ז גצור חטוב מצןרן דרוק צזויך צוכטט ןיצוטן>< הה>< ןך ניטצן? ו :
דעןגיונד £זסן■׳
צזוג><ן ןע* ט
חטזבצזןיםרצזןצוונזצ ?י הדטי ערביט>< וטטן ןיצזטצזן*
,ביר .ה>< קדט> רט גיוטי גו? 2טיגי טווערי פטײן נ
ן א׳נ ט?ז< ח בויצזט דצןן ביה ה * קדט צן ירז& ןיס( צודןי דעסן בערג>< ודיה צןןין דעסן
ןע/כיגן בעיג ןזצ/ן צזברהס;זצ  3ינןןײן ןןן יגחקגןקרק ו<זצ ? ט בדענגן דצ׳ז וזמר
טין די סײצןר סזן צורונה ה ^ך די דזד ח;<? ך סון צז׳שנגקןיפט הצזט ״ צןןנעןןוצ; דגבןיצ/ט
מין יצןר ת רצןוזצור  £ון ציוין גיג יטרצז? סןן ״גריסנסיר הונדירט צזזנ צזכגיגיצןר צוונ צזיגן
חדט צוײד דן סיררי יצור דוטןצ< ה הצ<? ך (<? ך ןזצזר 4צזונ ריצז פענשטר 3ןסנ ביה ה* קדט
ד׳מ זוצןרן צזויטן וזיניג ענג צזונ צז׳נן זזיניג וזײט צזדן ר< ריצז ? ײט ניטןצז?ן ן״גן גיט>< י ^ ט'
*ן  5טה>ז :ן ךן ער ןעהן קענט דרזק ווצןרן ן־צזגי><  5ט ניטזזיצזןזכטטסענטטר־* צוונצז?,
טטײןרי צ<ן גןס( בית ה־צקדט נאנן דצ/ןןומרןצזײטןגנ3י טטײן דען צזןהערט קיק האיי
צודר הקין צזין בית ה< קדט דעןנײצזרטצ<ן הצוט ןיצז מןי  /דען בית הצצקרט רעצט גיהקט
צןןדיצוטטײןניטגיתקטהמטדען ־ ןהצוטגיברךצט
* צוו  :ןריח <>5יס( טרײקדן< ןגן><
דצן 5ן ט־יןןוערצ< 5ן דצןן הצוטגהײטן סי< יר דצו תטט צצן דען םטײן גיגײצינט מצזן צין צויק
דו ? צזין גןוײצז הצובן דדןין הצוט ק דען סצ< ׳י ג? יגט רצו צוין רע קס צוננדר גנגן צזונ דעי

ביטעפניטחצזקגהצז/םין
רהצזטדעןטיצירגיבמץ 5טטןיןדעןגןעקדעןצ;?י
מ״ן
ןוצ־יןןצז?
 3ית ה -זקדמ 4עט? יכי ח  <>5ינן טרײבן דו ט?צ< ה הצ<? ך ? יט סדעגן ריצזח <;5י ^צ< יט
צזיך די טטײן ביהקן ? צזק דצו וצוגיטן ןיש צזײן ןועד>< 5ן הײטט טצ< יד דמ חצזט צצטה רגי :ו ו י
מיטגיטסןטן די צובניסן טזבןתדי דד כהן חגדו? צזן גיטרצזגן הצוט 4דצווצזגטט? ' הה>־? ד
איצןקצץ מיך צזין צזכר בקו ^ דצז יצוגסן רי ח <*5

־־* ״
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פרעג ךי טדיגן די
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ווערןדידט וצזגן דמ

סי״גס

:3

1סו

' '0

קמוי׳מלכעא־
ארמגע ער ד* םד*< ן ד*ן ומגעףיצ /שדעג אסר
*? ך ממ ^דצו״ דר ווערצ 1דיר ע  /ו& גן ןמ
דער
סן>צה ה>צ? ך מיקעבניהו בן יחןידעד/ער
//צ ? ט דען מש  #דצד1וצ ?ן ק*/ן פי מין נון
מס * דצ/י הי/פ
/יךצון צדינגןצןרע דמ הוע רע צוײן
קןיין כרונן ג״כע ד  /ער ןןםיר * ן טרינקן
הצןע צמנ צןיי׳צר םר חהצינת רע דען ברוצן
וזירר מזנ יע גינג צ< ןי עציג צוןזעק ♦
מזנ
ןןק ער וזידר קצזסנדמ טרינקט ער מןי  /ד.ין
ברונן דצו גינג דער בניהו כן יהוידע צמנ
גחב ד
 /ווטיר צןכצוו 5ציכיטצוןי ( צוײן צ/נדר  /״ט
צןיין ?צוך צןונ סיטט מײן דרײן נון מס^ דטי
קצזסנצמנ סי נדט ד / /״ין חזת ? יון *ן ו/צ/ר נון ער
פר  /וכט ע /דצו מצזר ע /ןןײן דצו  /צוגט עד
ע/
סטיטצזין דערתןרה ד/סץ ו/ײן ניקנו
גזטם קןזצט דרוקמי? צויךניקט טרינקןןןיצו
צןבר
צ/טיצדמי ± /ר דצ/רםטיג וזצ/ר דצז טפרצזך
ער ע /טטיט צזבר צןך ו,ײן צ׳כט צזײן פריןך
צוי
צן׳ך ן/י? דצ/רםט ? ײדן דצ /ו/י? צויך צוי ויײן
טרינקן צ//ו טרצ/גק רע ד/ער טיכור ו/צזר צ/ןנ
ס?י ^ דצז
קצןסנבניהו בן יהןידע גי גין צזונ ווערסט
צווקצויקצוײן מײ/ני קיט דרןי^ סטונד לי
םסן
הי/סןרס מיצוער נ/ןצזוי [ /ו  5יט דצ/ווצז? ט ער
 /יך צווין רײטן דצז/צזגט בניהזבן יהןילמ
זיך דער ס ?
הצזפ/רם צ/יז צזן ריר י־
צ/ן/יקטטצ/ם>< דטיצ/יטצןיסנגיןצמנטרו/ען[? 1ײנע
ער/יךו/יררמײןכןיסנד/דערבןיקצ/ןנןס׳?
דערנצזןטריבער 5י? צזןין
דעק/ועגדי
דצ /ס/ן ? נג צן םרײבן ו/ער נון בני חו בן
יהןידעדר ברצ/כט צןין5ו םן״ה דצז<1כיט נוסצזדצי
מײן
סטעקן סירציי?ן ? גנ צ/ו 3ווערפט צ/ין פר
םן״ה הצ< ןך צ/ונ טסרצזן  /יך דוצן  /וערםט
דצזך כיקסצ<ין
הצ/בןצ/ין די/נ/ע< ן ? צוןטצוײןקבר פקפיר צזי?ן
ד/צ/הצוטטנוצןדעקגנג!,
עזןקביג/זצזונגן
צזונהצזגוטקײןר/צוניט ד/דוצזצרך
כגערטטכזפהג< /יץ מ//צ 1גט
ס?* ה ה
><?ך גיצ/י ? מיך כיגער ניקם י< ין סזן דיר
דען צויך>< וט הצ/בן דצןן )־,ערצ׳כין ד  /דצז
הײצוט פיזיר י /
צזיך><ו  /ד  /ביח ה>< קדס דר צ׳ציגו
בןיצזן♦ דמ? צ/גסצזםצזרצןי דער׳צ ?צזך קון
׳ק
דער הצוטצזי^ ט \ ןי1ן חיבן געבן בײצו דע ?
צזןיהר הצזן דער  /ע! כיג ד.צזט דטן ם>< ןר
סרבצויגן דצןהצוט קג/ןכטצ/ײן כעטטפוןצ/ײ
 ? :צ/ויהר הצ/ן דצ/הציט * | גסונדן צ/ײן
נעםטד/ערױעי צז/יהר הצזניגיהט
דצזברצזכט >< ןצ<י|י ןגרו?ז ג?צ//גצזר ? ןיטר וס 3
ב׳דעקטדיצז ױנגי צזויהרהצוני 1ן צ/ין /
ײנמנעטטדער>< יטדען ג?זצ  /דצ/קצז ? דערט 1ם
צוויהר
הציןצזוצ /צזך  /ײני ױ  :יג צזזנ קצז  :ט ניט צו
זיצז קו>< ןצ/ןן הז? יטער דטן טזציר צמג ןיגט
צוי ?
צווי^ דצו/גןם /דצ /םפ? טט  /יך דצז /ג1זצ  /דצז
קצזק דער בניהו בן יהוידע צ/ןנ יײגיט דען
צוןיהר הצזן צזזועק צוול נצז ?צני ? דען ס>< יר דצו
װצור זיך דער צזויהר הצון  /טןברט * * יה ד/
ערדעןס * יר  5רןצורןהשט>< יטדי/ק חער>< כן
טצזיר דצז הצזט ^ צ)? ,סטיץ עזן צוכנדר
גיססןטין דען *ן הצוט דרפין קײן צ/ײ/י $נים
ברןי  $צוי ?ױב ? הז<דק < ודעןדיג/צ/ײןן
 1״

קערגם

/
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•• ווי> ספר מימפ ]* *4*10
דעדזענגטדז ^ ענםן זעבןמו^
ץ/עבןמכדדצןןכיהמ * קדם
^נדגט דואעני£
ןמ דצ/ז בית ה>< קדע ן*צזד
ררוזן זמ} קײן מ״יק ניקש סון בית ה>צקדי 6צזן דירן *
קרוםה
װערק צ& נ סון צזויט גיהקטי ^  5יג 1שצימ סק מן < ןײצז נןזקוזעדק
גיויצע פזן מײטן סיין
בןיצזטערמקחדדדציזהיע
אולמימביהמוץקדט
מונ ןזמרצ< ן*וצ  -ר ג וגן ידטגצזןר *
דצז מי/צ?ןי הײןיקײטדען דצז זע | ב ד*י |וזצ < גי׳םטעןם יעד
קדסי קדםיגן רצזז צזיו עײטס
ווצ/ר מיברלוגן>< יט צזײטן ןנצזןד * יטהיסטי צ< ןסכוזגיצ  3ט
אר ^ הקזרטצ/זנ דמז גג 1יזדד
דצזוזצזרןגיצצצטמןיז גצוןדגןו״יצוכרןב׳ק דיצזהמסן צזדי
ףערדעןצזרקהקזדעז
*זיג
צו״ןגנןיצורקײנדניטגין דען
ס | יגן צז׳ביר רגן סרק הקודט צמנ צזין ד׳זק יזדד דדסיט
יטן י״צזדטצזקיוקכסוד דמגינג דד כהן הגדו 1צוני־ן ײט
ז< ט  5ינה  #צזרצ/י* דדצזז
|ו1
טעטצזןנ בןיכצזנד גיטןנןנדדינן צזונ סין כהניק דיצז ניט
גרןשר תפי ( ה דיא דע ילו  6צוד
צזקיזקכיסורצזנרן וננןנן דצזזײני ז׳צוצוןקקןצק דען>< ןמסק
סרןקזײני ןנוועק ןועןזיצזזײני
) זיס ״יטצןידי סינק לו טוט גיטדעסן * מזיך ( יטער סין
*ןן תי * ןזײני קז״ן צוונ זוצןב
< כיןצויקביר 3הו< קדט ס* ןצזןיד ןייצוב{ וק  #עדק מזל
זײןיןצזוגתיססי  0סורנקצ
*ןיסםי
* דצןז ב׳ת ה>< קדט זזצזר מויז גיבויטצ/יןזיבן יצד נ
ןניס׳גןנו־
צוך צזײן היפטהןיז דדיבד בןיצזט דע דרײלזצעהן יצזד י דצו
טןמה בןוצזיטזיך
׳וי אזנ
חכיציק ניט צזזזײן הדז צזיז היססר גוועזןצזןזדצ)? ב׳יההץקדט
סרײבן צזןנזרי

הצזטדע { ענגד דר־יבר גבויט מ(ז צזיבד דען בית ה * קדס •
ווזנ דרזק

נײן דערבויצז

זזצדדן נײצזדטגןק בוימ& ןז בית ה> קר<ו
גןײצניצוניטגיזעהן
סקביה הו< קדס צזיזזיק
גיטווינרסיזפצזיטגגגן דנ|
דצז גצזב גןט ><ז{ רער 1ן זד כיקש גהינדדטזוצןר דועט
הזלןך בויצזן צזדיצו
צזןיך ןיש
מ  £יןו דיצוצ<? צןציק הצזבין דעד לו גה צזןפין ״
צזײטןגרוטיגו/צזןסיגי פטיץ * יט גיוע ציומנזתצזזצ
טצזצטר פדעה צזײן היסט הוישצןןיז
• צוזנ דער זזירק דעדוזצזר צייץ גיונר צוז> ן 1ן> כין
> 1יט הייפס הצז[  /צזונ גירןיךגיצזצט
><  5טער גןפן * הה * ןן גןזײצזקןספידן זײ?) מיטןיצי
מ 1ד ןײט>< ןצזצןת סון קזססרדצו
סון *ווי״ ^ צזיןין דצזזזוצי) ד דיצ/דיק סזן צזיטןיכר זיי1
זצ ^ עחן צויזין הוך צזזצ צזײן סצזדןק
עד קוססירי קרזני דיצו זוצזרן פינ{צוי ( ץ היךצןןצ דדזי {אצ׳רן
טזנזצ ;י { דער/ײ? דצז
קזפסיק * '{ גדזק צזונ* ויצזדןזץ צזונגן/ק ו .ערק צ/זנ דימ
גיעכט״יצזקיטן אצגיסזאצטץ
קדגקטמר 5ןי
גיןדקויגןיך יג >< כט דיזי לאײצןזײןן ״צזרן גיטטעןט סצזדנן
דיןין ״צזרן

ײי״

ד -יי*י>  *>*-י׳1

־י־יי _ו
'וניי־יײי* ׳י י׳״ײ־ײײ״** ״ ■-ײייײ״ ' ""

►**ס-

ספרמלכים א סי 8
א( '4

י  5ן מןנ  -זעז מין טײצ1ג £דצוז כימ ה>< קדם זט{ צדביג ןמ נרײטןײן
אזנמיביגטטרקןיץ *
דך כצון *  5ם רע צוןח קוספי צןיק קעטי{ דכד ן* ציר גיהן צויןין ווײם צוונ פינ^ צויזין מוך וד
ןזצוד ; יצכם וויצו דצןן יק צוונ ו .צודן גיגצומןקוססירן קנעס^ גוו״צן1ײ}ן צוונ דר כטך>י 5ונ
ערצןוע ^ קופפ׳רי ד׳נדד
דצןםטעןים דע
דדײצודינדד צווין דיצוזײםגםון צוונ דרײצו
קופפירידיכדד צווי^ די ? ײם §ון * /רח צוונ דדײ קופסידי דינדרצוןי ^ ׳ד זײם סון ר רן&ן
צווג דרײצן קופפידי דינדרצוןי | דיצו  /ײם סון><דע  5צוונ דוקופםין ׳ק צוויןי דיצו דינדר
גיםםע 1ם וד דצןו סגי ^ פק דיצן דינדד צונויו גווענם ווצוד צוונ דצמ קןפסירן ימ * צורצוײן
ה  :ם ריק מןנ ןײן רנד* וטר ווימ טײן בעצידט דנד גציצם ו/יצו כ/יצונדיזני דןןין צאנ ע׳גינג
צחז סי} ווטיד דרײן ט |ן צןדיצו טןיןינם * צוטדו דפ גײס) גיכענםצויובמ ״ נון צוין דין< /יהן
דצמ מטר דיצו>< יןוה דוןיך דיצו כהכי ע טדר ן/עד דט טאצו ןזצוד
דעדןוצור/ידדדינןטובן
י׳ צודך< ־צים דע קוססירן ; יםםע 1ט גםד ! יךןך1׳נ * צט>< ים צוןיר ןײט כןוק וזײו צוונדצומ
סםונרצווי ^ סיר דעריד צוונ טונםן קוספירי ןיווצזן טונ
קוססרינידינדד מ} ן גירזך ג>י 5ונ
דיןי><  5ם דע געהן צוונ צווין צדק{י  5קםטטןם עד צוײן קוססןרן גיט סט ןד טיטזיצר היןנו
סיר^ יג>< צוט דיט><ן בה כעים דען ער ו> צןד סיד צוי1ןי וו״ם די*י גיט פט םםונדן טוין
קופסדיכידעדד דעדי ווצודן * עזזן דמסםעזם><ן פיר^ צוןין דיצו רעצםן ןײם סץביה
ה>< קדפטונצזןיך םינ \ צ11י | דיטזינקןןײםדתי בדצו  5ם> קצודיטקדבנןה דחיז 5ן וופין
צוונ דןדיצו כהניק
טךצוידהענםדדןיםןוםין צןןנ
רצוזיגןוומדגיבדןיצם * ודיצוכהנינן
צוונ ןועד ם<וצ ווצד דיטווצורן ? ין דרינן םוב  /י־
צוונזריזד  5י< יק  $רײבן ת סז> יח ה>< ןך
ײיקג/יגטהמםצו־יןקאמ? פוןדצו בצוךעיםו/
דעןןןנפםהעט״ןןין
ניםדרסיןדריק
םוב[ וײן דען צוין ט־ינקע1י דר^><ן ןיך כיםםןבן׳וײן ״
צווין/יטם ^ הה ^ ןך *צוכין
קופסידי םעשן טונבעקן
טונןןכטטסיןכןי ^ צןןנפן; הןיטכיט ^ יגןדצןןקןספיוו׳צו©
יו׳׳< חוין גנגין< וטד דען  -ם* ימר גצזר פין ״ צוןיך | יטפז>< הה>< |ך>< 5ןי מין ד<;יי בימ
הזקו םצוײן יןרץ> הבה
צוונטײןגיזדנןםים
צוונגעהןטיםצווי{ טים ] יברןײם סינ|
גיוי״ני ; ״כםר
בןרערןיניץהנםטונ׳ סיין * ןדעדרע  5םןהנם דיןי זיטער> ציןפד
דצוז קודם קדםיץ ווצוו דעד טרק הקודפ םטונד דיט* דורן פון צזײם} ג׳יןד >< ים גיןיכח
ב}ו <  *.נרק '* צוויך } יטעד>׳  5יןוג { דכיםעןין טונגי{ דניבעקיןצחנ
ןעסןצוונספטנין
וצ 1טצווין ; ט 1ד *
ײדצויורןדיטיונגיזצוונדיג} טייןביה ה>< קדםטןןגמןד צווגריטםטרן

*ו״ין טי ן,וי״יק ה־ } > בר>> ים טײטז ו.צ< זרצויבר גיגין ״
נוןסון דמק בןימ סון בימ
ן*>< קדם נוים 1יכ ^ .ןן ; ר< צןםרײגן מי* גטד סי{ רען ם}>ה׳ ה>< | ך
םירםעם י< ים גו וטי׳

זזכ.י<ה

■־־>

יסג* *

ספר טלםמ א יסמ?*>#

ךןציות £ןןוצ ? יר ןײצ 1ח * 5זת עז /וצןר גכןיט נמך דימ זזצ״הסןןד*י><?>< יט דיצ)>,יז{ וה * ׳
צוךװצזר ע? גיייצט נצזך דיעחנ>חו מימדער ײענם צוין דינק*1יב>< יטדיני ג? ידר צוך נצוך
?ןימט ת5
נמך ריצוניסצו 5 /ןטרײבן י.ײנן * צוך ווצור צוין דצחביח ה>־־קדנ* ג*  5ם מײ}
גיןדנרןוײןמטצוק יחנ/רי חצעיהן סרײבןדו דיזמ גמ? ד די סבע מן דך המט דזע<ןצ?י ימד
ןני 1רני ערגיבןאצ  3אנטט סירןרי טרציגט דױט ג  !#י הײטטו׳־ן דצמגצ)? ד פרויק דצהצןת
טייטס דצר גמןר דו גי? דני פיחת םרײגט צןון מצור דו בית הי< קדס מני• גי׳צס צװצ םןי׳־ה
ה><[ ך [יש הו1ין מ? דצוזגצזןדציונכ1יס[ דיצןןײן סצוםרדודהי<?ך גיהײןיקם הצוס 3ןגןבית
מ><>< דט צוזנ [ יגטדצז צוין דצהבית ה* קדנימי 1גיםפ צ 3#ר *
דצןםרײבןצמיןרי ח3צ :י^
דיצז ןע{ ביגן כ[יסן דימ וומרן גים גיברוכם מ־ ן ביתוו>< קדט דע ן דזד ה> ['-ך המם עי• פר
וייט דען צוןדןדה * ןך  5ײטןמצןר
דרײצויצןרגחעזמנןר ד? סין יהןדיםהןנגירם נוט
גיסםצורבן* ײנן דצו הצום דוד ת><? ך*וצ ?ן צוי די* ט גע? טענ >< ין צןןל המט עש ־״*?} געבן 5ן
דיטיהוריסנדיוײניהונגירטיועגםטצורכןווערבעטרגיןוטקצו?  5:וה? םין 5ן ^ בןיצי,סון
ביתה>< קדםדמרו<< וומרערניטןז  2ה דאײני
כןינןגיברדכטווצןרן צןי<< ביהה>< קדם
דען םן>< ה הציט גינזק דו ער ןײני כ{ י׳< ניט כידר  3ט ־*
טבר עטןיכיחכצ/ייו ; םרײבן
רןד ה>י 1ך הצוט וע 1ב׳רט תפי ! ה גםצון דו ם?>< מ ה>< [ ך ניט ?וצ { ט בידרסין ? ײני -בןיסן דען
ן* | זײני כ}י ?* ייני גי><  5ט מצורדן צ
?' 11מצו? דןד ה><[ך צוין דער >< ןח>< ה גיג?[ ת הצוט 3ון
דיצוגוינןדציהמטחד הױןךווצזוןג& ישט דזדצוםבית ה>< קדם זצגןםחרבן? ערדן דצו
וטגטרודהי<} ך ו> ערט נון דצײגיבחיכט ןוערדן5ןג ; ביתה>< קדם דממערן דיציגויסן
וצוגן יןןנזרי עבןדה זרה היוט זיךווידר נוקמ גו; עזן צון דימ יהודי ^ ןןײ{ דמצוז ^ מויזר
><>< ץ גינו><ן הצובן צוונהצובן צוירבית ה>< קדם ררךשגיבויט דרוסנבוימם ס}> ,ה דצה בית
הי< קרט ניט דט פזן נײצורט וומר גןיגטצוין5ון 3רצוין בית ה>< קדם * צוונזרי חכ>< יננםרײנן
דזוצ !י ! ײט ד׳ ןס כית ה>< קדם גבויט הצןבן זיבן גכ5י יהר דצו צןיז קײנר קרנק ז־צורן סון< ינן
מונקײניןמ׳ז קײןה>< ירצודרהמק ניט  15ברצ? כןגוזצ׳,רן דעןצוזוגצןר ן .רזט><ז  /צן־ז?| 5
בויצי גמעזןןצ{ז ווען זיך דער בן* ט פוןזיך זעןברם גבויט העע נ
ח וױא
מן דצןזבית ה>< קדם מיז ווצןדיצו{•טם?><ה ־;>? ך5ו מננדר פר?> ןין?כ

יםרנו{ דז ׳:ן ?וצ 1םהוןין ]עםם צןיוןהקוי ם?ןןיז דער םעצום דןד דז י׳ןצ/יהנ
ןצן{ טטרחגן צוין דחזביתה< קדם צוונ צג־ דצןם ׳< םכן גוונדיצןפןי׳< רז>< ם  -רביי! האט
?צןזין :ןי? ויןצויןדיט>< רבר צןונם)< הת<}ךי? 1נכ[יםרצו 1די־וברצו 5םן פר ^וםם צורון
מקודם פין קרכנןת סןן םצ1ן צ/ 1נ רינדר ךז><ן י׳ ם5י ון קצוגט צו/נ דטז פײצ/ר יפ | ״וןיה>< /

צווי1

►גאס•

ספר \ םלכים א

מןי | די 5ןקרבנ/ת ?
מוצ><ן פטע? ט דכן צןרק הקןדם מין דמ? חדר דזזץ  :עצסקדם
קדםיס{ דצזם<4ננ ? נ/| 1יצןצוין צמנםרדיצו  }^ ?5פק
ד׳צוכחגיקצסצעזזוצןרניקס ^ יןמין
מחן הקןדט דפן נײצורט דיש גןוײש ןוחןת דיש § ט * ו ימוה רכינו געכן ד.צזט * מיצו נון דיצ/
כמנינןצןןי? דעק חדר 5ק קדםי קדנומן גנןנן מצורן דצו קצזנן צןק נעכןיצטר ויציןק צוין דמו
ביתה * קדפ
דןדמןגנן ביהזזאקדט סו? בעבן וומר דען ) £ט דעד 6י? ט וציטזײני
העו־ןיכקײטדמזבית הצגקדט* דצןטפרצוך ^ * ד״ײ ^
חיחױ ניןד ןן ױ  5טוויןמןטין
צוין כיח חי׳קדפ צןין צוײנק נעבן דז אן ז״ן סצינח ניטצון זעהןזצו? נון ״ײן )עיט צויך הצוב
דיר צףין הןיו ןניבןיט זד דןצן צןיכיג דרינן* ײן זצוןטחצ  3דר צ< ןך סןצ< ה בענ& ט גו כן יסרצו?
צוןיןטעטער זײ} ד £ .יןוזצמצםפרצוך ג{ זכטזײמ ) [ זטדער ) עט סקיפרצו} דערצן ^ ינק
סצשר ^ גטדצוטדזערצזיק קײןהףזבןיצוןזצו} נײצזרט זײן זזןזצוןעטטצן צוזוצויזעם
צזןיך צוינונט גפעהן ג{ ובטזײצו נזן גןט ׳*
צווכ פןצצה הצי | ך גינןנ סי  5טם צחכח צווצ
פפרײטט זק הענט צןןיז קען הי>ין צןזנ ער םסרצזך צייק ) [
> ט דער ] [ יט  3ון ׳םרצז? עט צויז
קײן ) עט>זין צמבן צזיק הי  #ןצןדרצזוי ^ דיצו ערד דער דיר ג} ײו צןיז דען יוצו הןםטוצ 1ט
ןזמז דוצו*ו צןײנק פרהײצרט דען דוצו חצוטט צוויך גח? טן צן>< ײנק סצזטר חד ןוצזז דוצזצןיסן
סר הײשן הצוםט נון>< ײן גןס ? זמ דצוך נון צן־גזנד ווצור וזערן |( צןז דוצוגז * ײנק טציסי דוד
 5ר הײטן דחפט דז מקן זײני קינדר פחקזײן זצו ווי^ 1סו זימ?צןזן צ<י * ר צ<? צימ זיק ♦ טןיך
וצ ז עז ניט ן ^ ן צןרידן דז רוצו זע? םט וומוצן צוין דיזק הןיז דזצויךגיבןיט הציב דגין ווער
ןזיןדירקפנן צוײןהןיזכןיצין דעןיצ ?י הי><? זײן צו גרינג דז זיצי קענסן דער ? ײדן דײני
הײרגיצקײט צגכ? םכןנון
דיזטהךזדזצויךגיבדטהצונ נײצידט דצוז הןיזהצובצויך גבןיט
דירקרבנות *
וברענגןצחנהסיןהגוטקנודיר
דרוקביטצויךדיךיק
חחצוןוע 1סט
מונזרי ד״פי? ות דן נעצין דיפ>< יר טצון מגרן צוין דיזק ביתח/קדם ציוצ חצן זציןםט צוונזרי
עכירות>< וחו זײן* 1וען נק צויציט ווערטצוײן ם  3ועה סצון דצו>< יט ער זיך טר ס? ןכט צהל רי
ט  2ועה ןןערט גסעהן סר ז־ ײנק>< עח זצז כיטצוי ך דיך דז חפ עז הער ן וועןםט צוץ דײננן
הי>< ןצוונהע{ פןדעןגרע  5טן נציךזײננטנרע  5טיקײט צוונדע ^ רפעבגצזןןזײןניז וויצו
דע עז פר דינט המט״ מךך וועןצוײן><זצ ? דײן סצוןקיםרצו? גםןציגן ווערן מען זימגי 3 .ירןת
טז־ן צוולזיצוןוערדן סירר דםןבהטמןג? דירצ(ו 3זיצוןוערז ן פר דיר צ; יר דכ׳יןהטרן צוין
דיזגן כית ה -
קדסזצוכיטצויךריךדצוך
דזחצןןועןםט צויר
הפיןהדגרהגרן צודר
*ופןכגזצוי־ין ^וצ1
ניטרנקנעטווײ{ זיצוע  3ירןת טונןןועןזיצו
נקןדירהסייד נ׳זנן רוג
#ערדןפירהסיןהטלן פרויר

צויןדיזקניתה ^ קדט  #ביטצוק דיר לנ :ו, 1נר זיצן

►'**'• *

מפה

מלכ*ם א ״©צ* *

דמך 4מדר חען נמ  5קן><
טצןדר  /ד .סט 3רות מ/נצ/ײן * ענס ן/ערט 5ן דיר תסי? ה צ1<51
אין ד׳ןק בית היןקדס דצו דער
הײרצוין ד*ןך דען דוט קענטטצו׳ ט? יכס * ענטן חעי /צןןצ
גיב צוין נחך ; ײנס הערגן נחך *
צון חען םון קן * ן ןןערט ט״ן ג וי מונ ןןערט ? ײןתסי? ה טצון
מין דיונן
ביתהיןקדס 3ן דיר דען רע המט הערןדיגן סון דײגר ; רוק ײכט ״
דמ ביט
מיך דיך גיב טיקיצ ? ו מצוו ער
סון דיר בעט מוי ^ דווצ ?י סע? קר וויטן ןמ 1ן דודצן צןןיך ןצו?ן
גןדיר דינן ג?ײך חינו דײן
פמןק ׳מרט?וצ ; נ דצוו?י,ןן ןוימן דודײןנצזצ׳ןצוין צויןדײגקבית
ה* קדט4
דרזקסטיטבײצוצוײנקגוי ד* ] [ וטמיק>< יןד<  5 /ןהערןט 5*/וצזײנקיהןדיעו
וײט וויצו ער תסי? ה טוטצווי [
דו רע ויךטךוצי? גו ןוט ה? טן מבר גוצזײנקיהודי גיבט גןט
מיקדער נמךצו? װײן תער? ;
וטמין 4צזןיךןזען יטרמ?וצז? טן  £ר טריבן ווערדן צוונויצ•
ןןערדן טירתסי? ה טצון קיגן
דעקבית היצקדט 3ן טוג ;יצז ווערדן צויר תסי? ה טצון סזן
גנ 5ןק הער5ן צןןנ ויצו חערדן
טירי ע  3ירוה ניצער טצון חײ? ויצו נון צוין סרעצצדן ? נד וײן * װנ
נחין צויר תס? ה  #יט גנ 5ןק
תערגן קיגן>< ורח 5ן ירןטןיק 5ן דטביט צזיך דיך צןרהער דצוך
צוןיךצוירתסי? הד? דיצוגויקדיטויט גיסנגןהצובן
דן/ןרחײנותהצןבןצויבריטרצן /דען
*טרט 1טיויוצזדײןסצו? ק
דןדןצוויחטױו * גרינןגסירטהצוטט
דעןדוצוהצזטטױצזדײן
סמ? ק י&רצז? דיר טןת דער ? קע
װין וטזצ ?י סע? קר * וויצו נון ט? ױב הצו/ך דיוי תסי? ה צווין
גטצזןהצןטדצוסגמנדערטונבענטטדצהסצו/ק יטרצז  /צו׳טהזצר טטיקצוונער טפרצוך
גי? ובטוײצוגןט דער
הצוטגעבןגןוײנקסצו/קרוצז
צוונדערצוונטצןוזסי/גוטט גיטצון
האט ג/ײך סיצןער 5ן>> טה
רבינן רס הײטן הצזט * נון ךוט * יר ביטן דיך וײטצויט צוןימ
חיטדןצוגױועץ בישט>< יט
צזונורןע/טרןדוער צחנט ניטוצו  /סר /צמן
נײצורטעי וצז/
צוצין רו>ציר דך ה/טן 3ן וײנר
תורהצוונ ^ ןת דיטער 5ן צוויורן ע/טרן גיבצוטן הצזט4
צןןנ דיט תסי/הדיטצוי ך סי׳ ^
ט גיבעטן הצוב דימוצו  /צין גינעקוײן סר צוזכורק ךןט טציג
צווג נצטדו ער רעצט טוט
גןוײנקקנעכט צו/ג צו דינק סצו/ק צז/י טצוג צזוין די.וצ ?י סע/קר
וט?ן דער קענן דו טונור גיט
צויו דער רעכט גיט טונ דו צוײהר הער  /וצו  /סרןק ?ײן בײצו
) [ זט ג ו גיןצוין וײנר תורה טוצ ^
■ זת ג? ײך וויצו עט הײנט * וגיט״
דער נצוך ברצוצט
דער>< /ך ס * /ה צמכ צזןיך יטרצן
 /סי  /קרבנות דען דער צ< /ך ס?ציה ברצוצט5ן קרבגזת
<1וײצוצװנ 5וונ* יג
טוידנטרינדר צזזנהוכדרט
טךויגטצוונצװיגיגםדדגט טצו^ דמ>< יט
דצןוביתה ^ קדט יצחנךגזןײן4
נוןדצןדיןטגיט׳וךדצהווצזרצוינן חדטתטרי דטהי/טן
דצוטכטטצוגיוקטוב דודצו
דצחביתה׳< קדט מחנךחױרין צוונצוצטטמג הי/טןדצו
טוכןת
רודט טירגעהן טנוגיוקטוכתי [ טן 4צוונוריכח <ינ ; טרײבן
דודטיוסי/וס ^ ׳ו^
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כיסןר ; ענןן ה> ןק דעןדבן ט? יג סר נחכות דצז * ןוױמיןנ( כיפור דחצטדןײן *
ןנרן& ר ם -יהה<ו גגן סון ביה ה< קדע מנוין ועו צוןיך צזק יןנןכיסור מןצ *ו נכט גינג מײ1
קזצ ױוױ ? ןןתיױ[ איר*וצ} שצו/י קו ^ ן 1ען[ ץ תכצן ״ צזונצןליךצזיטןיכר יהןדי דער רר כצוך
היק קן< ן צןױ דער תצוט ןײן ו/ײה כסר גי סונדן דן דצו ניט שסק כי דה צןין גוועון ♦ צוונ
מיטןיצר תמטצוײןכרית * יןה גיהט * נון כמך טנומ סיקט ט} ^ ה ה * ןךכןיטרצן? ןןידר
ה־יקצוזנ צויעןצר כענטט דען ^ ך צוונ גיגן תײק>< יט גחטר ט* חת ווײ? גיט גן יטרצןן טזצ

1>5

ג< דןדזצ ?ו סי 1גוטס כזויון תצזט♦ דצן טרײכן צזויןרי חכיויק ער טפריכט דרןקהי ט גן חד
צזןננענטכיט גןטןיעתה<< ןך דען דצז טן>< ה ת* ןך זוצןןט דען טרון תקודס צזין דצחכיה
ה> וקדש טצןןדצוווצזןטן דיט ססןרטן ניטצזוין גין דמזצוגטער סין תסיןןה ג( ײך ןזיצו דצו
םטיט ^ין
תתיןיקקפיטןכ״ד
דןערטסרצוךצןירססצזרטןגיטצון ^ דען ] [וטןצזןצונײן
קו *ן טנרויט אצןןטן דצוך ניטצזוי^ גין
ביןערזטגטטוט עטדצןךסון ^ ״ננן  3צזטר דןד
|נכוד סזן וײנרסרו י< ק* יט זזעגן דצי גינגן זיטצזוי{ דצזוצז 5ן כן יטרצזן וויצז דןד ת * | ךצזײן
גרוטר * דיק צייז גוועןן צזונ חצזי<( דימ ע  2ירת סזן בח ט  3עצזיז>< חז | גווצזרדן:
ט וױא נוןטןיצה ת>< ןך דצןן בית ה>< קדט צווצ זײןהויןצזויז גיבןיצוטתצזט ד<וביווין

דך גןט5ן צזיםן גןק צזכרךן וױצון יצווכ גןט טסרצוךגןמיגן צזיך הצזב דײן תסיןש
גיהערט צזזנ צו׳ך חצזב נון דצזו בית ה> וקדס גהײןיגט דז>< ןײכצןצזין ו&ן צזיביג דין צזן דיזין
צזורטצזונ>< יט צצײן הער?צזזנ>< ײני ציויגןזוי? צזיךןצ  5טזנג דרןין הצובן צזונ חצז ט{>עה ןוען
דוצו ווערטט ^ײן>צ 3ןת ה? טן גןײך זזיצז דײן סצוטר דוד גיטצון הצזטוצז :צזן דײן קיניגןיכר
םטוןצזיביגוײןצןיבריטרצזן♦
ןןערדן טברדײניקינדרדך וזענדן סין י< ירצזזנויצו
ןןערדן סרע>< די געטר נשך גין ציונ גן דט בוקןצזן? דען ןוין צןיך יטרצזן סר זוערסןצזןױ
צןר) יטרצזן צווכ דטו בית הצוקדטדיציױגיתײןיקטהצןנ נן *ײנ<( נצו״ן דצזט ווין צויךפר
ןצזזן צזוכ דצחסצז1ק ימרט: 1צין צוײן ליסריך וזצזרט צזונציײן ג?ײכניטוײן*ןזצ |י סעןקרצזול
דצן :בית ה>< קדס*יצ 1חרן 2ווערדן דצןן צזונטרטט1ן< ןצויברטטן ח צזןי דיצו דריבר גינן
דיצוווערדן ויךפר ווצזונדרן טוניימ ווערדןוצוגן ווצזחנ( הטט ]עט צוױגיטצוןנן :ײנם(
סצזןקצזונ*ו יײנק בית ה>< קדט ♦
דצו זוערט><ן יצזגן דחק ח ויצז צןירן ןןט סר ןמץ
תצזבן צזזנ דצז תצינןן ׳ך גבזקט5ן צזנדרי געטר דרןגן הצוט  $ט דיצו גרות צזיבר
*יציגלויקט ״
וזיטנוןטןי< תסערטיגזוטר>< יטוײננ(בויצזדצז>< 5יטערסרײנטטפט
>< יט דעק חירהן סון גור דוחירק טענקטגוטןײה ה* ןך געכג יג><וק>< ות צןיקג וײנין
| | נד רם יהןרינן וצןןטן דרינן ווצןונן צןןנליןיצה ת><!ך םעכקט גן חיחן צוןיך גן ; /גיג
צ<קן><ןך/
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מקו ^ ות מיק ? נד ג?י ( חןצ חירגן גוג דמ הין דיצו םטעט * ו
דרוסןטפרצזךעדצוײזויצו
ןײןדמדדמואקוימתדיצו* ויראײןסרײנדט 1אה גיטענקט
המעמולעדמימד5ו* ןכדכ  3וןדמו15י* עײג 1םמ״ןןנדיג ? נדר* ניקםגמו5וי* ♦
צבר
דער *? ךחירק םענקנן צן ם? מה גמיגיג גענטנר גחןד * מונ ©? ײה בוימט פין מקו* ןת
דרײן ת  3ומח גו< יגן צוונ *ןק * ןת דןער דין ו; עגן מזנ ןײני רכביגן דרינן י־' 1ש צחנ כמך
מער
ןןכםטמיסםיכנײניקדימסןמהה ^
ךןוטטהמעגובוימןמיןירןםןיק ♦
יב

ןעהן מבר

גסיןן * וימ ניפ

מצ מ?ז גויין דימ נמך מינן?
רן ) יםרמן זומוכיטן
דיממוטטןקנעכטזײןגום ^ ה ה* ןך מו5
גמכין מיק * ט מכר קײן יזמדי גמ&ן ער ניט גי קנע  5ט כײמרט יהודיע היןטער גן* ײן ןײכי
בעןי ז׳יןח ^ ות מונ גן* ײני יןעגיק מונ םריק מזנ מיבר* ײני וועגן מונ גו* ײני רכ  5יק ♦
מןיך ןיש םןי< ח ו *< | ך פין םין><  5ין מונ םיקט? ימ מיבר יק מיט דמ* חירגןטין,מ< ? 3ימ סןרן
איןרמ* ןנדמןסיר
מזנןימבקצומןסיר
הזנדרטגענטנרגמןד
מונדמברמ  5טןעטגן
טןי< הח< ןך♦
מונם ^( ההמ 1ך
ןיטהוזיןדימטמ 5
טרסרעסמדודימםטמטדוד דטן
ערםסדמךמײןגןטם מיון
חקודםמיודמהין קו>< ןמ׳ןניטבי? יך
דןדממײןסררמדין
*מןדרונ  /ןיטערגן* יממײןהוי* בוימןד** ימדממרײןגנג♦
מןיךבדמטדער״ןךם ^ ה
ד* מן/מדמזמיןמײןחן? קגי><
כטמןחערדווימםמנגין ♦
מברמורוריחכ ^ ימםרײבןד*
די* ם ^? וממי* גמע* ןמן דימ םטמטמןימר סון ירוםןיקדמ ? יט דןד ד .מ? ך דמ* ע? בןמו 6ין
מןי ^ דןיםרמן קענטן קען ירום? יק קו^ן מפיןן בײמ נצט מען* ימ מוז 1גינגן קען ירוםןיק
קרבנות גןמיענגן מברטןמההמ/ך>(  5יט דמ** עןביג גן דפן ער בןימטדמזעזט דין
הײ* ר גן דימ  5מימן3יו< ר 3ון ד* פרעה טמצטר ♦ דריבר םטימפט ירבעק ״ן נבט גן
ם? מה המ? ך 5יצו דמ םטיט מינ{ קטיטן י״מ :
י בין
עווומרמײןמןכהאוןןנדטבמ
דימחערטזמגןפון ם? מההמ? ךדם ער
גרןםי
חכיןתקענט
ניטדמרך כיםו^ נײמרט רעצטי ה  <;5ות
דימער
קמנעדמידגיפ *
דרןקגוג*יצ? קעןירוםןיסן
מיטפיןסמ 1ק מונמיט 5י? קע* וןיד1
דימדצוםרמגןפיןבם>< יק מוצגמ 1רמוצמ  5ניק טו  3ןת
מונזיצורידטײיט טןי־ההמןו
מ)*<וצז** יצוביגערטמזנ צוןיך פין מ? יןרעט :י* 1גמב* יממינ( מ] י* מברם  4ה הײןדקמנט1
טירמנ״טגן •
דמ* מךדיממ?  5הט  3מ דימגרוטי ח  5מןת פוןםן ־הד| .ך מןצ1
דמםסיםטהןח ד* עי גיבוימט המט
מונוומםפד עטין טדעעט מוצןויש עםממ1
מדדינגזיך מין* ײננ /
ה? טונגגן גינג מ? ם מיע ; רןםי חצמזה מזצמןיד ♦.י ן תיסםן גע1
דען ער גיכג גןנן ביח ןןמקרם רמ* מגיט רימ מ 1כיז םבמ נוןךצ *מ[* ו* מי ו־וצום מי ן םמ 1
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ס״יר גיהעינ 1־צזכ
פזן דיײי חכי( הדגן ש< ךהיוכעניטיזע> ןג) 1יכן מכד־5ן׳5ז 5נ 1ןיךמין
דן ״ן ה׳וט (< יר נצזך ^י
יייניגגזמגט  5ק דײני ח  5ייןמ *
נזן מיצזגוט המכןטס דײני
ינעצי׳< דימ חיצ< ר
דיצז חפ׳ימ סק דיר5ז תערן עט ? ח 1נק ןיט גיןזעט ;יין דכר דין גזע5ן?
המט
ויכרןײן ?£נ 1קינירצו! זד
דזאקמכטטטצזןגדיכט צמצגרע  5טיקײט * צמנ דיצז
ז< ובתט  2צזגמכ *
י ? ^ וס <<1ח תזנדרטצןןצגאנגיג צענטנרגמןד צוזצ סיןצוכני<?וש 5מן
ציגנ׳זךסיןכט׳רנןעטצויזנמךניט
צהזסיזכם׳רנןחיגגןנדקז׳-יין חזצצןזזגזע צין? דיצז
*ןכת ט 2זצ *ינ 1זיך
גינרמ  -ט תציטצזזנ דער * ןךט ^ ח טענקם צזך עין1ו צזיר צוונ זיצז צוג
ווירי
*זצ ץ ט*
ין ח <5י<ג פרײבן ד.,מנ ציזי *ז גינג (< יט דער<<1הצ ט 3וצ דען עט מיז
דערשדרפקטן<
ההייןךגיחעקדןעראוסט טננזדומ יג * צטחצזטגזדיײגד ^ ״ןציגץ
דימ נצזחנט בײצזצןר
} יטרצז !*זצזיניטן צזונ חצזט טר זיצו ןצזזין ברענגן צזןיר ןײצזכןי זציריין

צוונצזופטהצזטערןצז׳ץקויקסרזיצוצזןי  -עיעפניש סזןדיצזגנ} זזעןט גן טננין סד

**' ׳ $דן ער גיוויזן חצזטזײן חכייח גןצווי צתכינן ־זצזןי
ביטעסניט סזןדער ווע?(1
רימ ד״שבןצזי׳ננ •<וי.
' ן קני< ין ווען ער :יצז גיווצז 1ט חצוט * דיחז״ןצ | /מין צוײננ  /בזך צזד^
גטײבן גיזזעזין
מונ וזק *ן זיצו נײצזרט גרזפין חצזט דצו צזיז צזיטןיצש < וון זיך
זען - .ירט ?יײן נין
צז״ן ייצ׳! חפיט><ן דען צזויהר המן דז ער זצון מך קז * ין ־״ צזבר 1־ער
^ ניע ימ
בי ^ ע | ט טןי< ה ; ז(< ןך צן דיצו צזגדק פיגין דז *ן זצזןט דפן צוןיחר מצזן
חזדן ו;י  :זערנו1
קצןנ{ פר  <#חת,׳< ןך דצז .,צזרטן * זזהי< ןך גצזרזערכרוגז צזיברצזינץ
(חח ^ ער ניטקו־ץווערדצן ^ןצזי ^ גירזסץ חציט *
דציטפרצזךער ? יבר טן> ׳יהח * ןן
עטמי״נון  ,רײמחדט זדצצי׳ך  :יק ? רעכט
זעטץצזזנגיטח׳ניןחצוב דעןצזיךנצזנן ^ יך
ס -ןר נןזעחן צווב
צז״ן 1נר ווער דז דיי ציט צזינטר טצוןצוער דצזהצזב צזיך גיפונדיןצזײן
.י ^ דצז״י  <<.וךדריגרט־ין
פרויצוריצזהײטט * ןכתם 5זצ
מונדצהזעןביג } נדצ/יזפז?
ג ^ י יצ ^ *י?  -ר צ3*#
סוןזצ ?י<~ ?■1ימגוייק?* ״ נזן* ועןעטרענ( צ< ןךווצזוןגיסןטדצוזועןין
י*- ,ןדז* '
ךדמזזעןביג
< י רצוךזצון 5ןסנ>< ןךצץנע> ץדעןצזיך/ויןסןיהן דצזהיןצזיט
מ*י סיג׳ו צזזנ גיב * יר צזיץ בײב * יט ״
דצןטײב *{ ׳־ח ה*? ךצזײןבריב רצזטטונר צזזן
דײנן פון * יר טן * ד .ה * ןך וזינטטצזײך סי !
^ ני 1גיט הצוט *יך גןנ( * ןדגי<י  5ט צזפיןן
איברריצו״יןדןחיזתצזזנצזיכרדיצזפיג? *
די4־ײני * ׳ך *
צבד נון וניןטטו * ז>< יר קז>41׳צווויז טיךדיך ״כבר זײן<< ערצזןזזונטנ1
* ^ * .צזוניטוויןצזיךמיבר ריךטיקן>< ײן בע?י • ? חיצזמ ווען
דוצזוזיןטטגדענקןצןיךבין
ו ״ײטפץ דיר ד *מין* ^ מבעןי<< ןח>< ןת רצזהין סיקן נײןצזיךווין
דירסיקןצזזןפיןבעןי
צןונצזןי * ן 5

יקפקדיצזגנ/

*וו >

•ס)1ס>

ספר  5למם וו

א{ח>ון * ^ז  2ע 1מןנ ןוי/די חיות מצןירצזין צוײעד ק* יר *צוזט קײן * נוחה זז & בן
צןונס <>1ה ח< 1ך בינדט דעןכדי  3צוןמצזויהדחצ< ןס? יגןצוונ 1)5יסיגן
פר *יצ *
ס! וגין ״יט צוינן צזונ ?יצזקצן ^ ן צוין דיןצ *! כ־ סבצו 1נד #צון צ&י * צותן המט דיצז>< 1כמ
דצהיננסד
סבצ< צוײןטדדצוןצוירדן* יצוגינג 1ן<( ינ/מזנבוקיט* ין  1ומי< ן דעףיטהי ! ט
צןײן ע  5ודח? רהסיט?יצונון ומךצווו סי? סיגין קו> ־ן ח דיצוווןדעד סון סינטטד טײנט
דצו דר טרעקט ויצו גמר וער צוונגן דײטיט מירי קןײיר דצו קצונן צן צויד דעד צוןיהד הצון
דצו  /צון זיצו ווימ ער הצוט צוײן ברי 3צון /ײ | ס? יג! דצו נצוק  /יצן דען ברי  5מונ ! ײצוינט צוין דצז
דער סרעקט/יצונצון צצעד צוונ ! יט צוירי יןעציקסרעןן צוובזיצו עסיע גהגדט הגסן1$
*צוגן סון ס!* ח ח>צ! ן דצו טסדצוצן זיצו נײן5וו 3צון צויז זײן >צ! צוה גוויט נ׳קט צוגד דיצו
><! כה סבט ! יט צזדיצטן סי ! סי \>< יטט  5ניקסו 5ודנ צוונזעציט דרײן? עקט סויוינט יזנג♦
ןײט דיטןצ  /צןין צוײנ < ימר טונ מןי^ טײ  :ק טציג צוזנ צדן צוײנד סעהזײני גיבמדן ווצ רן צוונ
פיקט זי  #גוטן>< הה><! ך סטדט טנײן צזונ סדיב טיק טײן בדי  <>5יט צוען גן צהו * מ׳ך * ןכה
טבט  3יט דיך>< ך צציטדײנד חצײה דז טיךקצי) קטן ירוסןיקקו>< ין צןין ירײטיצוד דען פון
צזזוגיסטך דזויט קצומקע)
אײן ! נד קג) ׳חעו!י< /צויזזו  :טטדער צןקזיב) יצור1גנ *
* ו׳טנוןטן>< הה>< ןךהעד׳ט דזזיטקו>< טדט ! יטעדטיר
*רוסןיקטיןדרײצןיצןרן״
סכטקיגן גין דעןבנ׳הו ןב יהוײע ר׳עי ס״) גווןטיגר היססד אצי ).ווטד ״ ןןיצו זיצן נון דען
צובד
 3ניהו בן יהןידע זמך דט * ײנט זיצועד וועד סן> יהה><!ך טונ פי ! טיסן צן פוט*
בניהו בן יהןידע מפרצוך צויך בין כיטזי | ײה ח>< ! ך נײמדס צוין נין? ײנד קנעצט טײנר דט
זצוגט ד׳מ><! כהסבט צן טידי ׳ועגיק צין דצוז ! יווצון תנגן ? יכט>ק ווצה דעדזצ ! ט ! יוולומי*
דען ןוען דצןן ןײן קנעצט צויוצוכ! סכן וויצו וועדט דעןזס >< ה ה>־׳ ! ך זעזברטזײן ״ $ו*ו נצוק
*יצו בניהו בן יהוידע צמנ ברמכט זיט קט ) ירוס | ינן ״ * ויט נון׳סן ^ ה ן .ערט רז*יצז קמק
דצזגיכג ס ^ הה ^ ך צוין טײן חדר רז מו  :טן>< יט תיסצו אײט גיומז ג׳><  5ט ןוצ־ד דצו>< ײניט
ד ה>< !ך דזזיצז
דיגו ןכתט  5צןע* ווער ןושידדצזהזבזיצז טירי קןײדד מוין דצוזמן
הצוט הצןר צזן צוירי סיט דצוטפרצוך ס!>< הד,י׳י ! ן דןטביטסןןצוו! צזײן היכ&י סי ן־צז צובד
צזונטן״ן י־ײני סיט הצוטטוהצןרוויצוצוײן>־<ון ספ 1סגטצןהצוד ) דצז* סט׳ט  1ןדיט ווײגי
ניט היסס דט* ווצזר מןצו־ין ח > 5יה דיט ער1ן צויר טעט * דט גצוב דיצז><{ כה טבצז צ־ןיט
דעטייטגןסןי׳יחהי< ! ךצוןין 1ןרצוטיןמזנספדצוךן•■; רטטו * ירזיצ־׳ןצוזןקענן דטן״ײס
*וצןןצזין דצןן עדד קןמטס/ן ערד מוכן .נידס ג ! ײווויצי
מידין דוצז צןײןכח < /ביטט ♦
סטיר * חנה! ט* יןגערן צוקהויט* דצו ססרמן טן>< הה>< ! ךדצןוצוי* פג ן דטן עןןוערנו
* י
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מיז דד ערד גיגרמבן מוצ
ןוטן טזזיט זומצויז טזגןײך  #יצוווטיד מונ קןטבטמןמק דויט $
דיצו ווענט צוול וומן>־ין עו
טיהן פײטד \ץט רמ *  5ט עו מײן ער׳פה פון הויט ״ דצ/ז מנדר
ןוצןו צויו נון דצןו 5ן דען
סדיגן טיו ײזט״ן חסיבןה מנרצן ד׳צורמ >יין חיו ע< מײן סנד מוצ
 1ן ד* מ * חיסןסטיט מנ
היפס מכד צו דימ 1עבנדיגן צוי׳ג עו ניט ממו 1מוצ דימ פ׳ג׳? הטבן
עוןנעדן מכר דימ  5יס
ניט״ דמ עצטפרט סן>< הה>>) ךדצמ מיו פ? מקממין1דנ ״ 1ריע
מיועוצוײןחסי  3ומ מוצ 1
ודימ><יגיסן> צכט > יןה  5רי 5יצן דדןיט מגד  1ודעןןעכנדיךן
<>  5ט><ן דדףוזײןר
דימזײט><טי *ו בינק מו 3ד׳מ סיגי{ דימ עטין גערן ס 1מקטקעדנר
מבד דימ סיס פנגט><ן דמ
ימ ט י וומו מח נק ד  /דעד בדונ) מיז המןן צמצ ד׳מ ממיר וײין
מײון ד׳מסעפסין םטײן מוצ טדענקין ווטיד *
דמומןנטס{>< הה><? ךדמו מיו  5רכ דען
ד׳מ סדכ/׳גט><ן
מ׳ן מײניןכןי מונדעד | עסן דמ> ׳ן>< יט סדבטדממיו מטיד ♦
מףך
ססדמך וימ ווצמ מיו דמו
ויבן גענן מוועק מוצ נײן קו״ן צמצ צןוײציסענקין מײן מוצ מײנוי
טר׳נקט״
דמומגטם?>< ה ה>< | ךד  %מיזמײן ק׳נד דען ויבןגענן מוועק
דמוזײניויק
טמגסקמירינחמ ״ מוצ נײן ןק>< ן וד וימ נײן חדסיק טרמגט *
מולצווײמסענקןמײן
דצמ וײני
דימ צןוײמ בריטט מיצ מײנט דמו טריצקט דמו מיו דמ? קינד *
דעדבמן
ססדמךוימ
ממו מיו דמו
מײן סרףמקמן ומןן1ו מיריןקינדמײן  5מטרמיזדײן סמטד מזצ
מײן י< ק מיו דײן דיד צמנ
דומ ביסט * ןײ קינדמוצ מיך בין דק סוועטטר* מד ומגט ס{ ממ
המ 1ך דמו מיו דמו קינד פזן
דימ טע  5טר פון{ וט דימ ביימ מידשן פמטד ׳ג  1עגן וײני מן ^״
דמזוע{ כיג קינד קמן ײממוטד מזווציגן• דער
נמךסטעזטויממיצן מד
העדבחוריקמוצ
פי1צי1צז #לטעטוימ מ( ג יג/ײך מ) מין ממנמקןײדד
מוצו׳מספדמך  1זסז>< ההמןך זמג
מירצק
וועןציטוײני יפ ? !{ מדדבחודיק דמ { יטי* ןי< חהמןךכדענגן נוטן
מוצעפסין
מונ
ססדמך
1
ן
מי
ט?י צק
עדו ^ ט ײמ סוט מף | הןטן דמ ווצןד דמו וע{ ביג ״מן דטד עדר
דו רימ ממנין קײן הווין מן
העטן נײמדט מײן{ נגין דמק מונ ווען וימ מויו גינןן דמ טעטן
וימצוײן>< :
טיןמןנקוומובחןריקוומרן דיצו סײמטן ויךניקמ מובויממײ) סוט><  5טין
מיטמיײן ימקמונ צווב
ויצוזיך מו ^ הובין דרוק>< מ 5יטן וימ מי1ו ; דמויך מײן סוט סק
מיײןדמקמכרײמ סיןצןשסײמט׳ןויך
ווימגימײנןיךפ׳ןגןמיןטײמהמבן מןסױנגן
דרדן > ומ 5יטןוימקײןסוט 5
וןמירצןדמק
מוי ^ דו מינן דצןס העיצדניס הרסיר גינג
רח? ממציטן
וימ מײן סזט סון דעק ממנטין דו זימ מן העטן דמוומוטט י ררזן ו;ס{כימ
בחוײ ? מרד פיןגןוזמרן ״.
דער ימך סטע{י ט ויממי<ןן דמ העד
יהודיוןי־׳מגיוידט
וומין מ 1נ{
ײשײמניטגיודסטוומרן < ןןנןימטטס * ״ 1יג ן ייוח
מילספיזיזס־י^
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ימיר ^
יגן ןןעןכי ד♦ג>׳*? מ הצןכןצןדר ניט דצ< םירט ןי ם* 1ההצ< 1ךסר דען מרון הקודם דצן
אצור
דצןז םנינן סון דען די די *י 1ח גמטן י £ון1י  5ט שונ יעני ניט♦ שונ *יצו געב מינ /סין
זזציצוח צוןי/צ 1ברערו/צ #שט/יצז טןדוײשדך דריברסר ווצוונדרט מןנט ^ הד ^ ןך
כיקצוסנ מ/י יצורזעקט הונדרט שונ ? עקט מוג ועכצי ; גענטנר ונשןד ? ונדר וושוער* שיץ
קו/צניט הצוטס/ן דען>< צם ס/ן דיצו טחןרה צמנ ו/צוז צויק*  ?' 51טענקיטן ♦ דצן צ׳כיט
סן>
׳יהה ^ ך גןוײאהןנדרטונ׳/דני טצ/רטמין ׳ שןיךצ)!* כןיק דישמיבר ם 1י< ה ה ^ ך סימ
ןוצןרןצייטן גיןדני כןיסן* דען/יןכד וומר ב״משיקסרניקט גישצטדנון ערהמט סין סין
ן״יךצוןין ,דענן יגן דיצוקצו ^ ץ מיי^ צוצי דרייצו ישר דיש ברשכטן פין/יןברצמצ ג & ד שונ עין
העןםןבײן שונוויןדהצוסין מונ םסשין * ש שונ םן* הה> יןך ווצןר רײכר צוונקןןךרצגעי
*ןצינן מוכ צוןיצעןהיהגקמצצין ? וצוײן
דיצן/ײןחסגההערןמציןטן צווצצןיטןיכר
מןךברשצט ^ יט פיןסעיקונ ; פון גצו! ד צ/ןג/יןבר צ/ונקןײדר צ//נבס><יס[ שונ פסערד
דט/גיסצ/ךצ/ןייצ/ר ♦
צ/ןנס ^ הה>< ןך/׳גטדצח/יןבר צ/וי^ צ/ננדר ןנזײךווישו<ן דיצו
<|}
טײןןיגטצז/ן סיןהמטער ♦ צ/ןיךןיש ^ ההצצןךציכץ מײן גיווטןטיגן קעטטןיכן
^שןןצווה  ,העןסין בײן צווכ
בידעקטמין צויטצוײטן גצו) ד יי
די/ר םטו} הצוט זעקט
גיטטפןין צוזי ^
צוײןצויטןיפרטטצוסיןטטונדין גןוײצז גיןדני  ,ןיוזצ/ן ד/דישןיוושן
אצויןגןועןן *
צ/ונ/רי ; <;<>5/1םךײבן ד/צזוי ^
דעעםטןןןומרןםון בערןצו/נצ/דןיר
מוצ1
עי<י .ךטןנ//נטט צלןחיןהצו 1םפ׳ | גצןןד,דם ןוען פ?* ה ח>< 1ך הצוט ;♦ך ( 1ע[ן נידר
/עגיןצוו ^ /ײן
םט/ןדמהצוט רע
גיטיעטןצ/וי ^ דיצז ערטט םטטפין ,דצו ש׳/ט סע גיוגכט
גמע/ץ>< יט * פקןן&יי -דסצ/מ/דער גיןרני ןיווצו גיטרצוגן החט  /וײטרצ/וין ,ד׳משנדרן
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םעמפין ש/נמ/ש ש/ומײטר ,צוונ דעדנצ/ךטי  /גיקז^ ן צ/ײןצ/ד/יר צוונ הצוט שיע נידר
ג? ע*
טצווי ^  /ײנק פטןן צמכ דער כמך מ / ,גקוײן מיין יג | דנר טדןיר שזנ צזיק  /ײן קיניגןכי
קי/ן
צזו ^ גיז & ט צ/יכדנגר נצ/ךצ/י  /גיקו ^ן צוײן גיןדני טויב צוונהצוט צ/ןין גיטצין שײן
גיןרנןםנקחונדרוי/גינו ^ ןדיצוטפרתורס
צווצהצוט/יצוגעכןגום/צ< הה<1ןך /ויצודצ/
סנןיטמץ דערתןרהדז& ייצר/טן דער
? ערנן צן/י/דיצו חורהד/ער מונ/ײני קינדר
ומ 1ן 1נג 1עבן •
דער נצזך ימ  /קויצן דער כהן הגדו? צווצ דיצו שנהדרין מונ הצןכן /יך
גי/עגטצ/ני^ בײדן  /ײטן פון םןי< ה ! *#ך  /וען דען /ײן ק? י<ן ס? סי עדיעדיצו סןם עדומ
המבן
( וע 1ן/חגן דצ/שי <>/יטסןי< תהי<? ך חק ^ הגיציכטגיווע/ן ד/דיצזגיןדני חיןתצון
/ץיקםטו[ הץבןצ | ( צ/ן גיהובן $ו טרײשן ד/דיש עדיגן יץןרשגיהט השק  :צ/ונ הצןנן ניט
#יאך ^ ג/צוגט מויך שי  /עעיגימכטגיוזעץ י<גי  1י< םקו  11תר/דיצו; 1שוצױג׳וו? טיגן גיחן
■ "״ * '
%
'י •־ ז:
* ׳
׳ '
1
גיצ< כט
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►** *<־׳ספר  .מלמם ־א ►•0*1
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;

גי><  5ם העבן פזן
?ײצזוומון רי 5
ידיגגיגײגט ♦  0סרי חצמיש( סרײבן פי | ^ ןןדיז&נ
טטו{ דז גצור{  :ג פרײבן צויו רז פי |
מר | ײצו דחי ^ גיסטנדן מיו סין גיו&י חדוטי ^ ח
זע!  5רםםו ! ניצוגוועוןצןיו • וויצונון
יפרצן! סרוינטהצובן דודערצי 1ןסון>< גר' יקצוןי^
גנגןצזיו צוונחצונודיון
טטו{ גנויצן דצוהצוטער * יךווע! ןדדןיןוע5ן
דמהצוטערניכו
גווישט
דז רער פנמ!>< יט>< פק!/ו׳־ז ג><  5ט צויז
דמערנוןגיסטיגןצויו צןןיןדיצוער&וג
סטסי ! דצו הצוט צזין דערגי ! רנן [ יווצוגט}
צ< גן דזער דער פון צויזהינקדיגווצורדן צוונ ײן
הצוט צוין גתײטין פרעה נ  5ה דצוז צויז
דער הינקדיג פמנה■ * צוןיןמיזוצ*יןיצצו! עפיזרד
סןן צן ברצו 5ן ווצןרדןנמךסןיצה חיצ! ך טוט
ןןען צזבר קוץ מערן/צ !י ח  (<<* 5צוין גנו?׳גן דיצו׳
העטןצוין  :יטווידר צצכין קענן ♦
צןןיך ווען ט!יצה ה>צ! ך גיטטיגן מיז צוויךדיצוזעקסט
סטפי ! םון סטו [ דצוצןיז עזגיצ< 5ט גונעזן
יציט>< סקן |ודצ דז אן צוןיז גירוען חצוט דזער זא?
רע  5ט * פסט ה 1טן דז זע!  5ס טטו! ג! ײ 5
ס ניצו גמעזןצןיז ♦ צזבר©!*צההצצןך דער םר
?יט זיך צן זערצזוי ^ זײני תב* ת דען צןין
דער תורמטטיטצןײן><? ך זצו!  9ט סי? ססערד
הצובן טבר ער תי{ ט פי{ פפערד צזולוצ |
זײן סצערד הו! ט רע פון>< גריצ ( דזמןי><!  5ינן'
־ צצושטן ס?צצה ה><? ך צוב קויסן כ
יצו אויך נצו ^ ערפי | ווײברדען צוק
דרתורהטטיטמײן><1ךזצו? ניט סיןווײברנעצצן
זצ ^ דזז־מ
טיןצזניקטביןפר סירן מבר כ> ן>< הה {<1ךטםרצוך צויךביןצוײן
גרןסרח ? 5סצווווערן
זיצןצציוקעגןפרפירן דרןנן נמס[ סן>< ה דיצוטצ?  5טר סוןסרעה
צוןל צוךנצוך זזנשט פי? גויות פון סצו? ק
ע״ון מוצ>< וצוב צווצ צוו־נן צוןל גידון מזצ חת פון דיצו
זע! כיגן גוינן דזגיטגזצוגט הצוט><ן זצון
זיך ניט5ו צוינן>< סדךזײן דעןזיצו ווערןצזײך ם<י
סירן5ן צוירן עבודה זרןח צזבר ט [<צ ה
קערט זיך ניקט דרצון צוונ נצוינטויזינטווײבר זיבן
הונדרטתי? טער
רעכטי ןוײ־ר צוונ דרײצו הזנדרט קיסט ווײבר *
וויצונוןםן>< חוצ 1ונ
ווצור רצו  5ר פירטן מין דיני ווײבר דז ער
ניט מזו סחק( ווצןרוצ ?ז זײן פצוטר רוד ה><! ך ציוצ
ערגינגנצוךעבורהזחת * צוונזרי חכ><
יגןפרײבןטח 1ס{ ((1רזטן>< הה>< ןךזצו? טעב 1רה ׳
זחחנגדינטתצןבן נײצןרטער ? יט
בןיצוןה־יזר 5ןזײ  .יווײבר * וריצוע  5ודהזחחדצן
רעגינטצויק דיצותןרה 5
וגןײךצןןןןןעןערזעןבירטע  5זרהזרותדיגפ רען ־ר ? יט
בןי־זן 3ן זייני וזײבר הײזר5ן דענן צוב ךזט
פון><ו 1ךצוז 5 5ן דעע(  .ץב {\ ט עכהרד״ הןי?5ן מן י
ירוט?! (צו ^ דען בעיג דצן תין גינגן
 :יץ װײבר צוונ מםםירען ציירי ע  5ורה זרה ׳י
וצ> יךטרײבןצוו ; זריח^ 5ק דןדיצוטצן5
טרס! ןפרעת ײ  5טצןײן><><? רז> ן ד  %קרב  :זת׳
*<1ץ ביח ה>< קרט ניטברצו 5ט ביז \ 0
פיר ט ^  /צווקי רעין כטג ימן ט[■ חה> ? ך ? יגט
*י
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ספר מלמס

* נ* *

ן #ן דימ ט?יע?
סןן בעו ה> צקדס*ו* ײנק קמס | דמ ןיט זיצז* 5ין חײן דעק דן דרען ג>י 5
ן<
סמר ןויצוםטערן
מיסן הי>< 1דימ ספרים*יצן צווכן צויבר דין בעם דצו<1ײנט ם?* ה ה*? ד
ןע  /וערוצ  1ענצוך
ג 5ט צווגב/יב בײמצויר1.יגן ביו וײן ײוטר בת םבעקצןג  /מוג םטרצופע
/$׳׳ ; צ/וג םפרמך
ווצופ ווין דצוך מןי? זיײננן ןןן מערדן דוצוין דיצוווײכרוצ?ו פר פ׳רן דיצו
ןײט,ויםןווצוו? ד
* דוצו מײן פרו *ן סצוטר ןניהט הצוטט צוןנ דצו ווערדן וצוןנן ווײן דןצו צווו
בין ביםט
דצןםןלוגסטוי< יר כמךצויך * וטט צוײן ביוי פר׳יצו?ײן י צוויך סרײבן צ׳זסרי
וז  5ויס /דע ןיך ם
?>< הה><? ך פרןיש מוי^ ןײנר חכצצה צווננצוג  /םי? ןוײבר צוונהי? טיג ט דז
מיןדערתורהםטיט ( ? מירבה ? ונסיג ; ) דצןןצויוטײטם מײן ^ ך/מןניט ס׳ןווײבר
נע״ןדעןער><
ײנטניטדועןגיכגצןןי^ןצ |י>< 51ינןנײצןרטערןצ׳גט ד׳צויזד צוין *וסי?
ס/ן ירבה
מנצ/ןן צויועםטײטם וועןצוײן *? ךניט ס' \  /וײבר נע״ט דצ/ווערדן מין ד׳צו
מײבר ניט  £ר
סירן צובר ניט דן עם דרןג/צזטורצוין * צו/ױקצוןצ/יך * יךהיטןצויך בין
מײן ח5ם* /
נון *?צ/ציםג ןײן ןניןעגט צויבר דצןןוצ ^ בית דער ןעןביןנ><?צוך םון דער י/ד
דער גינגסר )[ וטמונםפרצוךםן* הווין><יךצוויז>< עקןצוויןדײנרחןרה *
צןברגןט
םפךצ/ך טןתיכט
פן>< הון1ן ניטצן /ועןנן קענן ברענגן דן צ/ײן םטיפ1ן סון> צײנר תןרהזצו?
רס טטערט  /וערן דען>< ײן תןרמ?
וצ  1צויביג ב? ײכן צויךמי/מין יון/ 1/511םטרצוסן ווײןער
><
ײןתןרהניטןניה? טןהצוט״ דרן(  >///זרגןטונצןרברן ; ןצ/יכרמינן דעןצו/ײמ ^צו/הצ/ט
זיך ^  11ןם? מהכוויןןמוגהצוטצ/יקגווערט
דןער/יךניטןמ? ? מןןםר סירן נמךדיצו
עכןדה ןרר* /
ןגין דרןםנםסרצוךצ/יגוכט ) [וט3ן ןפ >יה הץ/ך ןוײן ד/ממ/ן טושט דצו ו/ין
מןדן
קיניגיײך נעמן פון דײני קינדר נמ מיך ווין ען גן מײנגן מנדרן ונעבן ד< דוך דײני
קינדר ןמ |ן בה?
טןצוײן ק? ״ני קיניגרײך דען פון ווגנןגן מײן קנע  5ט דןד ןוי? מיךעם דמך
ניטגנ?1
צן/ןמוועקנעמן סוןידײני קינדר מונ מ/יקדומןמ? טט נמךמײן >ג? ך ב? ײבן צ/ירי
יםרמ?
סזן וועגן דײן פמטרפ? צוז׳ג מכר גמה גינ/קווי  /מיך דיר ? מץ5ן קן*ן ♦
דען
טײ? ח <5י< ן
םרײכן דן צוײן ממ* 1ציגט ם?>צה ה><? ך מםמדמי וומן המבן דימ םדיםנ סר
 5ח,וײן מיס דצו
זצוגט מםי< דמי כעק דימ קיט פזן>< יר רןדר םק המסןרם דר/ין םטיט
צמונמ ^
ערדימקיטסוןמיםן דמכמקמפ><דמי דעןםן>< ההי< ןך צוונ/ןערסט מיןפיר
הונדרט מײ? סון
ירוםןיקמונ מםעדמי *  5ט * ין מז ו/ער ער ם?י< ה ה><? ךצ/ןל? ״ג מ?ןבײצו
־><?
ךזוײכרצוונם <1ת <ןמ .ט ? ןיסן מיןדערגיצן ו/ע? ט מוממגטמןןצ/יךכין דער
ם? ׳< ה ה<?ך סון
ירן-ש | יסניובר רימ? ׳יט ו/מרןצ 5ין < מנםפמטיטן? ײיר דמזמגטן דצו ו/מם
מיןרצו* .סרמײן ;
ר מך מ1י תןיצידיק חכ (י ^ םסרצןכן׳וצןו מיז דמז פר צןײן נל דר מ <1צדן

81

1סו

ספר םימם * ► 4 *1׳■
ס> מעה י.מגצ 1דעןמײן רנ בוײבט ניט מויןצן״ן ם״זעת דחנן םסרמצן ימע/מין ניטג?ןײ
ןך מוצדע& שרסצן גום?* הה| <1ך> וײבר צוובנצוךס ^ הדטווער
מונצאבערגײיצומינן
ןעגדצו׳מגיסןןימ׳ומדמטפרמבןדיצןו? ןי< ידיגךחצ ^ יק*יצוןמ? טן
מנרןעהןנצוך וײני
פישדעןסיןןײכט צויןעןצוײןםר
דעןדיצןסד׳סנהעכן ניטצןןןפיטצן{ ןדיצוןײננ צובי׳
דיצו ןוײבר םפרעכן< וען ער בײע עומ ? יגכו דצוביהןטערצו{ ןדיצן ןצזקן צון צוןןײני פיע
צוונ צוויך ווין ער צווסט בײצו צוזנן ! יגן צוין דער נדה צוונ אןיך צצוט ער צון גו ןיגן בײ״ ןײנר
ציוםר בת ס~ ע דמ ן מיזצוןןמײןחיחם סוןסן * הה  #ןך צןןזבצוןדנצןצציןריצותןיוידיהן
חכיצינ  /דען ם? מה ה ^ ך צווכ גצובין מינן דען םקה> עפןרס צו׳ןדיצןהנט צןןןבןי ׳ן 1
מםמדמי ווידר צווועק יווצ ם{* ה המ?ך ווצור ווירר>צ{ ך צובר עטןיכיכח >< ינןוו?ב?ן ןצוגן די

•1

רע
גיםטצןרבן ווער צווג ןוער ניט ווידר>צןך ווצןרדן ־* סזנצןײן>צצון קחקןער בײצו
צוײנ ^עב { הבימ דצועטטער ״יט צויקקרןיט דצןןצ׳גטער דעק בע{ בית ןײן צויןענד צוונ
דערעב  /הכית ןןארצוין * נחנן מוצ םפרצוך ןצזיג ניט דןצז ווער& טןוצןן} ןוידר *? ך ןײן די
נצ׳ךקמנןרע * ו מײננןעב ? הבית דער קצוכט צויק סײטט ?5ײם צוונ וזצןר צוין ײכבד מכי
ווצורצוין ניטמנחנן
נײצןרטווערםטצויגןןײן צויןענדסיר צוונצעכקטןיךצייטמי<< מד
םפרמך טן>< ה ה><? ך צוין שפר>< ם1י נון ןיך מיך דן ען בעםר מין צן עטין קרויט מול ד*
ס1ו? ן דצו בײמ מין מ? ן צן עטין פײטט ס?םײ צוונ דן 5ענק דצו בײמ מין * צוןיך םטעןט ג |ונ
צווי^ מינן מײן גוי דער היש הדד פון סמ? ק סדןנן דמ המט דיןר ד .דד > מ׳ן מ  :ט? /יסן יפ
דןרמונ סר יומ  5דען יומכ 1יט מונןברענגן מ1י>< מכם סמרםון פון  5מ? ק מדןנן דען יע
ב{ יבמי< ן ? יד מרןנןןעקש חרםיין ?גנ *
מבר מיגונט קמסןדיןרהרד ווידר מוצטעכו
גיום צרןת צן יםרמ{ * דמ סטע{ ם גןט מ״ן םונמ מוי^ מידר ם ^יה ח*? ך דער היט ר ןי1
דער וומר דער מ/ך סון סמ/ק מרסן ♦ מויך םטע? ם גיטמײן םונמ מןי^ דעד היט ירצעע
ןב
נבט דען ירבענןוומר מיק סמסירר><ן דמןעצט מץםן * הה ^ ך צןנן רמם מבר דיזר

יר־ענן,ויזד מורד מן מינן מזצ םטרמסט מין דק ער םסרמך דומ מכטט דײני ווײבר מץ
יג ט דען חמ המנוט ירוםזינן *ו גי׳יכט דן דײני ווײבר ימ ןומןכןמו  1ן צובר דײן סמטי
דוד המט עם דמ ןע? בן מוסין גי{ מזן בײמ נמצט דן יםרמ{ הצןבן מימר קען ירןם? ינן קענן
קו ן מיר קרביןתדמ 3ןברענגןמןי יאינןטוכיק4
מונ ירבענן וומר דרןנןמון םטו??
דןערדעןםןי< ההמ{ ך םטרמ& טרקעם ןומרמ*ץ><וצ ? דמ
גןגירבפנןצזזיןירןםןינן
דמ בגעגינטמיין מײן כבימ דער היט מחיההם? וני דער המט מײן היפםן נײמך ^ נטין
ןמ דמ נמנןדער
נבימדעןןעןביגן>< נטי{ צמנ צורײטטמין 5ן 1ןוע ^ םט>רק מונ םסרמך
ןודעק
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בעי טלמם א *סנוס•

נ/יעען ירבעס( /יך צעק דיר חימ שון געהן םטיקר דטןדצ///מןד'רצזיק
תדומ
*מן& ט טײן ז<ןך ןײן צןיברגעהן סבטיםן סון יסרצון דרןנ( ווײןםן>< הה><1ך ]( וטפרןמץ
הצוטמונ ןמיט גיטעהן תטיןצמ־] יםרמןמןי^ גרי 5ט ווערדן הײור *ןוצ1י עכודה? רוה די
ד * ר דצןרך יהוריגן  £ר סירט ןוערדן ♦ דמך*וין מיך ניטדציי ג  | :קעיגרײך סוןצויגן
בעי<ן סון אעגן דימ פרו><קײט? ײן סמ^ ר דוד דרויןןמ? דען ס ^ ה ה ^ך קינדר ניטאין
הצונן צןןיצוײן ק 1ײני קיניגרײך דמןצזין ד* גיט 1ע 5ט יהודה מונבניצ<ן ״ טבר דוצוןצו 1טט
א?ך ווערדןנצוךצו? רײנין !וטטן נון חען דוצוווערטטסרויץ* ״ן מימדוד ה ^ ךגיוועןןצוין
ןןןוצו?{ חויך דײני קיידר נצוך דיר ביה! ןט דצוז קיניגרײךצויבריסרצן | צן צויביגן גײט בין
*© יחקןצוטצוברדערנצזךדצןןצז1דצןן><ן 5ןתווידרקןציןצזןיןרודהצ< 1ךקינדר דצןןצוין
אסיחוציטדינסןקיניגרײך * יון ווײןירנעשן דצןן גהערטהמטדצוווצןרערגצצרסטצוןן
מונ סטרמ £ט דען ם?.י<ה ה><{ך צובר ער * וטט סר צוינןצזנט? ןיסן קען>< צריגןדצו ב? יב ער•
בין םן>< ה ה><?ך סטורב * צןןן סטןרבנון ס |*ןז הצ<?ך נצוך דעסן דן רע פיר* יגיצורצ<? ך
ווצורצמכ<<ן טעטצוין5ן ק 2ורה צןין רוד םטמט ♦
ן .ין ^ רחבעגןוזצןר<<{ ך

צוןןיץםטצוט :
יב
אזו1
וגדיוררח־עגןמ ' ןייצןםטצוטם : 5ןדעןדמהין  £רן><
יןטןויךפןיםרמןמ׳ן
דצו גןנן><? ך צן ז< כין * יון דצןן סט | ק יםרצ< ן םיקטן נצוך דע< ן ירבענן דער דמ
וזצןר גןןעןן דו ם?< ה ה* ןך ק  :ע  5ט רמ קצןגן דער ירבעגן £ן צ< צרינן * יט כ? יםרמן דימ
גינגןגודעגןרח  2ע< ןדערדצוווצןרדןםן>< הח><? ךןןן צווצןימםפרצן 5ן גןטיגןןיךדײן
םצוטר םן * ה דער הצוטציי :ו גטר וער ביםווערט דרוגן הןט דוצו צוונז נון? ײצטר דמ וופ?ן
>< ירדיךגו< ןצ<? ךצזןיעצ<ן י
דצןםפרצןך דער רחבעין גןצוינן קו>< טצויברדרײצוטצוג
ןוידר 1ן * יר צוזוווי? צויך צוײך תםובתוצזגן ״ דצו הי 1ט רחבעגן ע 5ות>< יט דיט יןעגינן דיצן
ם?>< ת ת * ןך צוויך גיהט הצוט דיצו ןעןביגן םפרצוצן ! וצויגן גיב דע ? סציןקגוטי ווצורטוצ ?ו
ונערדץ נימ דיך >צ? ךצוןכעצען *
דערנצוךהיןטרח ^ ענןעגות>< יטיונגי ןײ  1דיצודץ
ח־רישן ווצןרן דימםפרצוק נײן טוצו ניט ווצוודצו< פצו | ק הצובן מין נײצורט וצוג ג< מינן צזיך
ןוי [צוײך >< יןבם,וערן>< יטי< ײננן קןענשטן פינגר<< רע וצ |ן><ײן פצוטר מײך ביע; .״רט
חצזט>< יטוײני ןענדן דען>< ןײ סמטרהצזטמײד ^ וויניג גטצון צויךוויןםצוײך נצוך הרטיר
*וצין ״ נון ]( 1ט>< כט
דןרחבעגןפצוןגןןצוןטנן דימעגןת סון דימױנגן ? ײטמןין דוער
אןנן וײן><?  5ות קןצען וצו/ט גןײך ווימ דער נ  5יממחיה הםןיני גוצוגט הצוט ״ ררוין וצוגט
ךח  -ע< ןגו ? עמ 1ק גןײן מיממי ? דימ יונגי ןײט גרמטן המק ״ מבר בן יםרמן םסרמך
י '
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ספי סלסם א יסמ*ג
וזצןןהצובן ^ זירד־ען ג .ומיקן ><< טד< דה><? ך קינדר גיצונוןמיט1י  5ר ) וידרה״< ( ייךצ | 1ני
וומז דוד ה & ך קינדר ווערן פר מ״ן קיניגר״ךהצובן * צוזן גיגן כן יםרצוז ווידר מוועק
אונ * כטן צויבר זיצו דען ♦רבענן בן צפט דזט} * ה ה *? ך קנעכטצןסן><? ך צווכ דר רח 3עק
דז ט? * ה ה><? ך זןן דער וו? ור ניקט><ין ע*ין *{ ך דען צויבר ירוס 1יע צוונדז ט  5ט סןן יהודצו
אזנ ב ;י><ין * דצןסיקע דער * ןך רחבעק צוײן יהודי דער היט צודזנירק דער דצוזצו? ט *ש
צוןין? היכן סןן ימרצון מבר יסרצו? ןוערסטןצוין ^ו טוט דען זימווצורן גי?>< ןרד ןא ס?צצמ
הוו/ךזןן י צוונ ווצוןטן צוויך דז ט? * ה ה׳( 1ך זון צוןכן ברענגן דזער זיך> וועטצןןי ^ זעצין אןי|
צז״ננן/וצוגן צןןנצונטןון׳ קטן ירןמןינן  -מויזרי חכיויק מרײבן הימ זיכט ק דז><ן מ 1ז זצו|
'<£וצ ?^ן צן דיצן עצןת פון ציןטי ןייט צוונ ןןען עז דוכט צו״נק מון צןןסן גןייך צן זיין צוןנ זצי׳ן ניט
סצו! גן צן ד♦ עצות פון יונגי ןייט ווען צןין טון ךזכט גיזיין דז צןיר עצה וועד בבטר * נון וו׳מ
דזטןצצה הצו? ך זון קטן ירומוינןקמנן דצו ןיט ער סי ז>< ןין דז מ  5ט יהןדצזצמנ בני><  /דערי
ןויןרן הוכררט \\<*\ טויזינט צווכ צוכגיגטןיזינט צוונ וזמ | ט><? ח * ה הןטין > רט דעס5 /צ* ןק
יטרצן [,וײןזיצוצוןצןינן העטן יצורדגוועזן ♦ ציברעזקצונן צויץ נכיצןדער היטטציעיהדוי
טפרצוךצוסן * ןךרחבענ; גיט טעריכט דןמ מיט דייכנן פחןק זצוןט ניט>< ןחי> ה הןטין
>< יטצ? ײערי { כרידר * יט
דענןפחןקיטרצןן
דעןצןיךוויןעזהמבןדזיטרצון זמןפוןמײך
גטיי 1ט זיץ *צזזו סציןגט דער רחבענן3ןנן נ  5יצןצןונ ןיט דז סצו 1ק מידר הײק גימן * ןא 5
דזטן>< ה הינןךקנעקט רער < בענן דער וומר>< ןך צויבר3עד,ן טבטיק פקיטרצןן צןיןדימ
טטצוטטפ׳נןדצוגדצזכטער ווכן>< ײןסצןןקיטרצון זצזזי .ןצ; ןײןנ( טוכ  3יהן קעןירוטןי< ן
צויר קרבנןת דצז הץ צן ברענגן צןינן בית ה>< קדט ךצו | 1ערך .יצןזיך ווידרצורגעבן 3ן טן>< מ

ה<} ך זײן זון צןין צןנן><}ך צןןצן פעק דרוקנצןקער זיך סירדזער וועןט>< 5ין* וו״צוגיןדני
קע} בר ♦ עט{ יכי חכ *ינ /זצוגן דז רחבענן טסרמך צוק סצו} ק>< יר ווע?ן ניקט 3ן טמן הצוב^
איט דעס( רח  5עס[ צןןנ> ויט ירןטןיק צווצ ןןײן>< זר ניטהמבן דען צורון הקודט ײיד § ט 3
ציינז ה{ ט דרוק ןוע |ן><י ר>< כ׳ן ג<וײצו גי{ דני קע{ בר דען מזו וומ? ן צןז מהרן הכהן>< כט ימ
דיצו * דברגןיקרצו{ צוײןקצו}= דצוטעט יזצוצוהרןקײן עבירהדרצזן דצונ* ע?ן * ירט טןנך
טמן צוונ>< יר ווע? ין דצוך 3ו גיט מונזר הסיןה טצון צןונ>< יר בגערן די קע} בר ניט פר )5ןנ
3ז ה{ טין נײצורט עזזצן} צוונז צוײן זכרון זײן3ו גןט ג} ײך וויצן3ו ירוטן '< ( צןיז דר צןרון הקודױ
צוײן זכחן דז> ק גןט דינןזצו{ * צוזןצויבר רידט ער דמז םייןק>< יטגוטי וומרט צובר דעוי
נצוךקצו><
ןזיצונצורטיסרדרײןדזזיצודי< וקע? בר צוןבעטיטןי
עךטר״בןצמנזריחצ״יסג
חערזיצן צוזןצויבררידט רע זע 3יט מ? ט צןײןרטעבײם צןײננן צדיק צזונטפרמן דצן

*  *0ספר מרימם * *>60
^{ ןט ןיןתח * ײן דען יד  5ענן !ןגן מ{ ך מן *ו נע *ן מוצ מןיך מםי 1ו וזען יר״עק י׳יזן כגעיצ!
עבודה? זת .גורינן *
דמןמגטרער * היק חעוט{ונ( עבודהןרות
דעוןויןמיךניגו
עצון י׳
רמומגט רעד רםע * ן םסריצט םןעצע מוו נײצןרט >< ײנט * יע דן צויר וא |ונ
ירבע&ן נןקן ^ך ןמ נעצצן אזצ נןח{ ןט ווצןן ער גביט .לןןן{ יטן ןיך &י{ סדחי 1ײט צדבר רידן
מנ חתא׳תן ןי ךצמצ צ1יש {ו דר ני׳ןצ מחיה םן [יצ חאי< נת
ןיךנוייבמנןדןער *{ ך ןײן ןן{ ע
װיצו *ן :ןו ןײן חחיצצח מוע דח םפדמ5ןןיצו /יך דר נציעחין אסי{ ן ״טכיגן דר צ<* ט צווצ ןיצן
אײנ׳טן דערנ  3ימ ד .עטצ | וין ;צן< גט 1ןד׳מקע{ בדנןדינן דצזדו< {/יטן ןיךמי  /טיבד
רידן ♦
דמ אצןד מ״) גי 1י) קצו/ב 4יטטע{ ט מין דיצו םטמט דן צמנ מײנם מין ריצו טטמע
בימוצ  1מז 5ירנע ^ דער ם סדצוך ; יט ניט><ין קע | יחם{ ינן דען דײן ) [וט דעד דיך צזןיו
אצריסןגסירטממט
יעדמיןמויןמימבײמדיןי גסײצוקע/בד ♦
צוןיךמיבדרידטעד
דען סמ{ ק דו ; ימ ינ >< דמן { ןט געבן מיד חדו>< מ מוצ מעעדןת * ו דימ כהניק מוצ ?מיסן עד
ןוע{ טכהניי (ענ > ק גן דימ ;י{ דני קע{ רב פון כ | יםרמ{ דןמיט/יצר ןמ/ט >יט ; נןמײןכהן
וײן ״ דיו< ןמ/י דעצט׳ צחניצן־מונ{ וףסןדימ  /וסין מוועקעק ) ידוםןימ מי ^ ביה ד <>.קדם
מיר ענודה טמן מןיךמ{ ןווצו /מונטר ישימ{ דפ פרו>< י 1ײט וומרן דימגוןנן ציןײוק טו 5
קען ירום{י< ן * מנד ידבפינםטע? יט מך נײמי יו< ( טוביין מן צן יםרמ{ רען עד טפימן
*•י{ רימ מין ירןם{יסן ה{ טן רעצט יוסן טוב מין תסדי דמן מי  /טוכ/ת סונצגעהן טמג מיןס
ווןרם דמןצו{ין>< ןײ פמ{ק יו< ( טו  2ד*{ טין מין>< דחםו | פוסצעחן טמ)נ מין חרס דרןנן מוב דן
מףן מײננ({ נר עט{י  '3םו | גינג) מקמוכות קען ירום{ יסנ רמהין מיר קרבנות צן ברענגן
*ען נין מײן יוסנ טוב מין מיןתסון דמ ןיין דימןע{ ביגן יהודיסן מון סידד רמ הײסן דמקענן
ןימ מויך מיט מיר ה{ טין * ײן #ו<< טוב ג• דימ קע | בר ״
מבדדערנמןטטע{ ט ירבעסן
מוין ,מין מ{י טטרמטן םו><ריסנ רימ ניט { ײדין ןמ{ טן דו מײני סון ןײן סמ{ ק ןצ{ מ גין יזען
ירןם 1י׳ן ימ הין קרבצות צו ברענגן נײמיט><ן ןמ{ ט מ{ ן ברענןנן סר ןײני יג { דגי קע{ נר
מןןנוןנן ן׳מ מ{ ןײ | סמ{ ק 5ן דימקע{ ברקען רןחוצ קען בית מ{ דמד.ין מיד קרבנזת גן
כרענגן ♦
מךםטע{ טיר  3עקדרןקצוןמין ^ רחסוןןײן
יוקטובדעןמיןדיוקחודטמין
ערגבמרןאמררן *
מךםטע{ טעד נמך ןונמטםבת צמציוסנ טוב
הערנין מרדמצט המט מונ ניט נמך ] [וטט בסע{ ך נ
ע (ח *
צוןדעד>צ{ ךירצעקיןנ  5טםטונד
מיברןײןמופסי םטו{  5וביהמ{ ח
רע םי דימ גיןדני קע{= ד וײן קרבנות ברמצט דמ םיקס גןט מײן נ  3ימ דמ
מןדעי* צמנומןן 4רוממופצר&וט { חממופםר םטו{
מזןספדיצטגוטעןןוערטדימ
ןמ
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דימער מןין ןײנסנ
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וײ ^ סיספג מלכיס א<©וג *>־•׳
 1ײנוקו> ין ד>|5ײן>ץ? ךמערטקוח
פוןדיגוקינדר דןדחמןך דער ןוערט הײטןימםיה
*?#ך
דערווערטצוויןדיךןימן
צ/ןקברענגןצו? ײר,ודי< ן דיצוצז | ' [ דיך .גיצ? ןפפירט המבן
!ודיצוגיןדני קע? רב צוך
מערטעדצוןין דיך ?צזזן
נדבדעק דײןע <>1ןה צ! ונמ? יע* * ות
סון דיצו גםטשדבגן יתודימ דיצו
גדינטהצובן גי דיצו גי 1דני קעןבר צןזצדצמוצוןדצןוגײ 5ן
זײן דןדמזגטעהן זצון דען ויך
צויצזנטזצן? דיזרצמספר פטון * ובדע 5ן צוזלוצו? הירונטר
ס?יןוצ ? ז וזצןז רחי ? 1יגט **ו׳ימ נון
ירבענןןב נ  2ט זד חערט דצו גרײסט רע ״יט דיצו הנצו
נצוך דע<< י 5יצו צוזנ טסרצזך נעמט דען נביצותסוט *
דצווומרדענןירבעמזײןהנטמײן
גיסרן ^ פין דז ער זיצו ניט ווי דר
קענט צןיז ך גיהן * צוונ צון דעד צוזפסר טםו? דער 1ן
ברעצט
מןנ פי?ןצ ?ז הירונטר ג?ײךוויצז דער נבימןנזצוגט הצוט*
דצוםפרצוךדער><? ן
*רכעסןגןגןנביצומיךכיטדיך טוצותסי? הגוגןט
דזצוירקענטמײןהנט
ווידרגומיר
גיהן ♦
צןזו טעט רעד נ  5ימ תסי? ה דז דע ןוידר גחײןט ןוצןר ״
דערנצוךספרמךדער
מ? ויד  5עקגוקכביצ>? יבר
גימא׳טמיר דצוךהײק צחנ עםאיט>< יר מונצןיך אי? דירמך
עפיז ןנוטט טענקן* מכררד נ  5ימ
טפרמן צןימ< ן מען דוצו>< יד םון ווע? טט טענקן דײן
ה? ב קיניגרײךרממי? מיךגיט מיטדירגין
דעןגיטהמטצן מיר גזמגט
דזמיןמיןדיזוי
םטצוט ניקט עטין מדר טרינקן זמ?
מןנ מך זמ? מיך ^ טווידר הײמ גיהן דעןעז ? ביגן מעג
דען מיך גצזגן בין * דען  .ץ דר ^ ני ^
עטין מדרטר״נקן בײמדימ יהזד׳ק דימ עצודה זרות
ד׳נן דען>< ןזמ? קיקהנמה  :יט פזן
מין המבן ״מזו *גו דיזר נבימ ווידרהײין מין מײן מנדק ׳
יועג מ? ז רען ערפמרגנגן מיז ♦ דמוומר מײןיהןדי
מײןםקרגנ׳ממין
ד׳מטטמטביה
מ 1דמ קמ׳ק זײני קיכדר לו מיק
מונ זימ זמגטן מיק אימ מײן  :בימקזצ׳ן אעד מויז דען ?דנ
יהזדממזנהעטגחטי
אמונדרגטמןמויןדעק מופסרטטו? לוביתמ  /מונמ?ז אמזער
גרעט העט דמ טסרמך דעדטקד
נ  5ימ צן זײני קינדד ווע? 5ן אעג מיז ד ער סקר נ  3ימ
גיגן ן ממ ו< ײ•} זימ מיק דען אעג
דמםפדמן עדגן זײני קינדר זמטי? ט מיד מיץ צרזין מצן
ז וטי ] טן זימ מינן מוכ ער רײטיט
דרוי ^ מונגוג דעק ננימנצוך מונ גסינדט דנין נ  5ימזיגן
ציונשר מײ  <:ן מײכן בןמןמןצ רע
טסרמך צוימ ^ ביעטורד נ  5ימדערסון ? נדיהודממיז ״
דמזמגטעייומדמטפרמךדערטקרכבימגןמיק
קוקמיטמירהײק קנןביתמ? מוצ
עט>< יט * יר דמ םסד מך דעד
נביממיך די ^ ניט דען ] $טהמט *רי בפו?ין מין זצי? מין
דיזר פשמט  :יקט עטין מדי
טרינקן מונ מןיךדעןזע? ביגן ויעג כיט ןוידר גן גיהן • ציבר
דער קקר ג  5ימ זמגט מיק פקד
פיר ל-צו םפךמן מיך ביןןמ צ* ק נבימ ג? ײן אימ דזמ חצ׳
מין מ? ךמ הי* גן מיר קו .־ן מונ הןט
מיל ג 5ו?ן מיךזמ? זףן אידר קנין ני 4צו< פיז ; מונ דומ
•
•
 י *•
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^
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מן דער כ  3יצן 1יט? יך מיבר רידן םון  £קרנ2י5ןזמ 5
דצזהמטנוןדיןרנכימ
טמיקמיררקטןבירגמןמולענוט& וצטרינקט ^ יט&ןע *
וגיכג ^
חועתעיעצירהגטצןןדן ער  5טט כ  £ע{ ןב* ט גיהןטןר .טט דען ער הע ט ג #דיןק טקר
*.

גהיטכיט*י £$נ $נ1עד ^ 1'^ 1ט עסיט* מגט דטטוט ער ע  /ניט

רע

ענדירן דמ העט

* ערקין מ דטן ןועד טיין טקר נבי  8זי ןןעק ♦ דדןגן ןןיטדצי טיבר דעקטיט?מי״ן
ער
דטקט ?  5טטבפע [ ך 1ןנןםקרנביט דערזציגט5יא * דוט גבי  8ויײ? חצודיך.ד 5זעטןל.ון
מײבר רױ \ זןן> ויר ציול רוט הצוטט גמטן * ול גיטרןיקן היט ד ט וועי טטו * ןק קו* ן צ׳וכ דומ
דיצןחכ#י< /טרײבן ו .יצו גיוטיצ -י:
ווערטטניט בײצגד״ני ע? טרן גןק  3זרה קו■ ן■ ■
ידערדיט געטט ^ בדצןיו דטןדיןר ו; ציר טײןטקר נגימ דטך ןןײןער 5יוןוג .ר נ  8ך
געעטונג טעט מולןצוגט דעק נב׳צןטי טקר פירצזןי ^ דן ער נײארט♦ :'-טמיקענין ןצוןט
דרןנןוומר ער ון  5ה דן ער דערנטךקײן םקרנביטצ< רע ןוצןר< 5ונ דו ]ןזט  #גט דארך
*ןי< ן אימ דער רעצט נבימ מערט מוק קו>< ץ * וויצו ו־צו נון רוץ ג גע ^ ץהמטן דט זצטי 1ט
>צן דען נ 3׳ט טײןצויד? דו ער ווידר ממעק 5יג צוונ מיטער טנדטצווי ^ דז סעןד קצייק דמ
?צוקמיבר מיקצוײן ? יווצו צוול ט 1וג דען נבימטוט צזול דער ןיווטטטונד בײצזדעקצויוי{
מונ בגערט דעק מיוי 1ניקט * ו טצון מזצ צוך נגערטדער ? יווצז דס ן נביצו ניט צוןן3ו עעין
כײצןרט רד ? יוומ וזצזר גםיקט סון גןטדן ער דען נביט*.יצ 1ט נײצןרס צזזק גרענגן ״ײן ער
גינגןדיטומגג׳ן עםטץדיצן
טטבפעןךגיהןטןהצןט־* נוןדיצוןײטדיצו  5מריבר
ניט ^
דצןטפרטךדערםקר נביצןער צויןטײן רעכטרנביצו גיויעןןגײמרטצןי 5ונט
טטצוט י
דצןרײטטערצזנןיןצזונ
הצוטערניטגיה 1טן ) [ וטטגיבצןטדןער >< יט>< ירגעכןהצזט
גסונד דען/יווצן׳נצזך בײצז דעק טוטן נביצןטטיןמ? לדערןיוגצןהצוט סט צווין גערן דנ־.ן
צןװהובער־רען טוטן  :בימצוףן ןײןצןיןןצןןלפירטצזיק
נהיצוצןזנטויךניטדעןצןיןי? •
מץ דיצן ט  .ומט טול ביקןצוגט צוין צוןל טעט| 5ין ?5קבןרח • צוןל דער סקר נביצי טכ־רצזך
נןטיךםטערבןןןעד דמטוט ^ יךצןקבןרהצוין ־־ןק ^ ר  5זןדיןקנ 5יצו
 5ןן> י  :יקי  :דר *ו:
צזק דן ױײן בײן [ יגן בןײבן דנ ן עןןוײרט דיצן צ יט קו ין ח ײן ״ערט טי ביענן מ?< בײן
סץ רייו גיטט־ןרבנן 1ײט* וע 1ני דיצן עבודהןרןזז גדינט הצובן דצןן* וערט טצון ־דער << 1ך
יטטיה.־גן ־יןןויצן ריןל נ  :יצו צוןיך צוװ גוצוגט תצ 11י נון דער  ?<.ן ירבעק גן גבמ ״יצן.,צ׳י?
ךן ער<ו1י תירןטיק סוןדױנן  :ביצוגןעתן ת  :ו 1רצןך 1יטער  :יט נצןך נײצןרטי :ר דינט
זײן ק; ג 1בר טוצ ןוע{ קר ולר דצו  :וךיוצזןטמץ כהןןײן * ן ןײגר פ  3ודה ן< הדכן 'צוס[ כרןמ
ער זיימ,ו ער ער ןוי \■* צן ^ רגןן ק * ; דעסן ירבע׳ן :ן :שב *ןצוײ  ^ :גרוםן טר רער  .עי 0
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ךי
ן
דער י ר 5קע ק כבמ דער .הממ מײן ?ון דער מי ט מביה
דמוומרליןרמציה
צוײן ^
קמקדטמפרמךדערזיןךירבעהןכןכ״מגןזײנ ^ וןייבנמטמנדרי
קןײדרמן צןןל סרטטען דיךצןןומען דוצוניט ^ יןןןײב  #ערפפ צוולגיצוצוין דימ־פטצונו
טי [.ה
דצן? ײןק צ/יו צ/ײן גיוו? טיגר נ 5יצז דער הײטטיצזחיה הפ}* ני דערןי ?  -יג נ 3יצו דצזנו
זןויר
צווץ־גזציגט •* יצו צויךןזער *} ךמערדן צויבר יטרצז[ י דרוק נעק נון צי־יט דיר ^ עחן
?רוט
צוונ צןײן קריג>< יט היניג מונ גיצו 5ן צןינן צוןנ פרעג צוין צזןב ר״ן קרנק קינד ווערנן
!עבן
בןײבן צןדר ניט ♦ נון ד? ירבעקוזײב טעטוצ  :וצוונ זיט קצוגן קען פי [ ה טין דו נ 3יצ1
ה;ןי
דצוממרדיןר נביטגמרןצ*יןצו 1טר צ< צין רזער ניטזעהן קצןנטפרע | רע ציונדצ?/
ןוײבירבענ /בן נבם דיצוהצוט ןיך סר פטע[ ט
ןןער ויצו ניט דן יר  5עק בן נ  5ט וו* ב *
צובר ) [ וטטפרצןךלודעק( כ  5ימו׳ך
ךןירבעקבןנבטסײב קו><טצןי 3ןנט  15דיר צוונוימ
ןוי 1דיך
פרפגן צזוב צויר ןזןזצו? גיןןיד זוערדן טדר ניט דרוקדיד צציט צויר אןן * וויצומן
דזירבעקכןיבט וו׳יב קצונןצ׳ן דזנ  5יצוטיר דצוטסרמך רער נ 2יצו * זצויר קמנהירײן
דומ
ווײב פןן ירבעגן רן נ  5ט ןןאט דרספטו דיךצןזז* ו פר טטע1ן צויך קטן דיך ןומו 1דען
גןט
חצןט * יר טזןצוןי ^ ריך פי 1בי ן גי ןצ< גט דען צןזןזצו 1ציך דירן ״ג | פי 1גיטפ וועגן צוזן
טפריצט
דער
גיט פזן יפרצו? טיך הצוב דין *וק*■ 1ך גי> ׳כט צויבר יטרצו? צוונ צויךבצוב

דצוז
קיניגרײך גי :ו* ן פון><ײנקן קנעצט דזד פזן זײני קיי רר צןןלצויך הצוב דירט געד^
צובר
דוצוטוטט ניטזויצו * ןײ קנעצט דןד גטצון הצוט רען י<יײן קנעכט דוד ןוצגר־ פרו ? *־
צובר דןצו
הצומט דיר עבודה זרןת גי * צט צוונ דוצ• ביטט עיגר>< יןוצ 1ו דיצו פר דיי גז .כ ון'
זײן דר
* נ/ווי 1צויךנוןצו  -ןביטריבניט טיקןצי׳בר דײני קינדר דזזיצוציןיצו ^ קזיןדצ
ק־ינר זצו
 1מיבר כ 1ײבן סון דײניג גנ? חויז גיוינד דען ווע 1צר דגיר דצ* .פטערבט כ ון י
דײננןגוינד צוין צוײננן * קןנן דצןן>!? ןצו׳ןדימ
הונטסיעטן מונ ןוע 1צר דער צוןין דענן
סע 1י
טטרבןןןערטרטףמןן די סיג? סרעטן דעןויצו ?זצ ?\ מ} צ׳ןגןקו^ ןצוונעו?יצ 1קײכר
ניט צן
ק  5ורה קוץ* כון חצו ״ײבצןן ירבעק נן נבט גיצן ווידר הײק צוונ וועןדור״* ״ערטנו
טיןדײןפטמטקו ן
דצו״ערטרירטזןב 1ד
דײןקיכרפטערבן
מברז־ןווערט מיןגן■
קבורה
טטן דען ס-ן דײני קינררזצו 1לז קבורה קו-י ןני-־ נט * רע דען דיןר דחק ןןײ 1ער
צןין
פרי/גוועןן♦ דעןי׳ן־ןרי חצ *ינ< טרײדן ו־ןדױר ען המטדױי  5יו>< קײטצוןןיךדנין
דערירבעסן לןכבטטטע? ט סן ריקןצון ןיט} יו .כ :ג
דויהודימניט ^ ןטןקכן ירוס 1ינן
גיהן
צוקיוץטו  5דט ה־ןצויר קרבנןת *ו ברעגגן נײמרט ויצ ,ז< 1.טן יכ .ס נלגירגן<5

** **

ספה מלכים  * #נו*

>* יצדע  2ודה ורז־י דמ ממר דיור?ןו דימ ןע? ביגן טןילריננ>< 5ט  4ומ  #3צט דזיטרמן יומדמ
הין גינגן דחסן חצןדער ןןצה דזער * וקכורהקמ&ג  :* *.מויךטסרצון דערנ 3יצז מחיה
ט |ו :י ןןידר דו ירבעמ ק נ  3ט מײבמװ ♦ * יך ]טע ווערט צזףך  /מזןוק>ין צןײן יהודי דער
דצז זזערט י<} ן ןײן דער דע/ביג סערטדײני קינדר צמנ מ/יקרוכי ^ סוןירכעק בןנבצ1
טזט ם/צוגןומ  3ער ווערט גן ברעצן צ&י עכןדזו ? רןה דימ י רבעק ק נ  3ס מזט>< צ 'ן ןמן •
טזנ צזןיך דו סצז 1ק יטרצו! זוערט רמ ג^ י/מגן זזעררן פק צזירן טוגצזינן צזוצ דצןןןערדן ״ין
ווײטן ? נדן מוונבק גסירט מעררן צזיבר דען נהר ט>< בטיון פון זועגן וזײ? ןיצזדין נצוך גנגן
די עבןרהזרה פון ירצעק בן נ  3ט דער דצז גזיכדיגטהצזטצחנ גי><  5ט ; ינדיגן *ז< ן פצז? ק
יטרצןןי זצ ןי* יגדןירכעק בןנ  2ט זוײבסידרהײק וזיצןדצונוןצזיןצזיר>< קוקקמק דצו
טטורב צויר קינד ג? ײך וויצז דער נ 3יצז גזצזגט הצוט צוןנ דצז? 5זצ  1ק יטרצז? ק?צזגיטן צזיבר
צויקצמנ ק טעט צוין קכזרזז י זצ ?ו גיכג עט כון>< יט דעק י^? ך ירבעקבן נ  3ט דער דצו
*צ/ך סצור צזיבר יטרצן{ נוןוזי? צזיך סרײבן  5ון דעק><?ך דר דצו ווצ/ר צזיבר דיצז יהודיק סזן
גיט? עצט יסןדמצזונבני  #ין * דען צזיבר דיצו ; עןביגן0צזר * ןך דער רחבעק דז טן>צה
חוןגודידןרוובעק קצןצצין סי? סרנצציןײגו סון ימרצו? דיצו צןןײוק טוב צזוי^ גינגן
*!*?
גןדיצןקעןברסזן ירבעקבן
קעןירןטןיק צוירקרבנווז צוברעכגן צוונדצזדיכיטןכיט
נצט״מויך ווצןין דיצויהזדינן פון גיט 1ע  5ט יהודצז צוונ בכי״ין גצןר סרוק צזבר עט וזערט
נײטיטצזזו סי1צזן? גיזײט מדד דרײט ימר וויצו ער נזן רעצט ><? ך ווצוי־ דצזצויבר כצזקער
;יךצזזנערסרןיט ] עט צזונ צזןיךזײן גנ 6 /וצ ? ק אצורן כי>< ר פרוק דרוקקיזגןמיבר צןזײצו
ימר רער נמך צוײן גוי דר>< ןך טיטק סוןצ< גריק>ציט מײכק גחםן סצזןק צזזנ נצזק צןןי מירי
דמקמקצוײן נ  3ימד .יט טאעיהדער
סעטטן טטעט צוײן צוונ גיג כין קען ירוטןיק ־״
טפרצןך צן דעק><? ך רחבעק מונ גו ? ײנק 5וצ ? ק יהודמצוו 5בנימין צוזן טפד׳צט ) עט 11״?
דרןקסר}מצ מיך מײךמויך דזצזײך דער>< ןךפ;ן>; צר׳ק גרוטי
 5ןירי< יךסר} צזזןזזצזט
גיות צזן טוט ׳* דמטעט דערצ< ןך רח  3עק מונ זײן פצז} ק גחטי הטן 3ה מינ דצז טפרציצן
ג | ט מ־ז גרעצט העי^ מזנט דמך ♦ ווימ ; ימ נון מ*ו גחטי הטזבה טעטן דמ קמק דיזר
מןןטפדיכטג 1. 1ווײ? מירתטובה גיטצזןהצזט
וידרגומינןמונטסרמך
םמ׳גיהחכציצו *
כײמרטמירזמןטדמך >< חין
מןיןמיגוכטפרדרבין
מא*.וי? מיךדימטטמט ירןטדנ ; ניט5
יקנעצט ;יין גו רעי< מ} ךפןן מגרי<(מוין־ ח מירומהן ? מ 1ט מןב עןניטבעטר מין> ,ירגי
דיכן ־ןןן ין מיר קכעצט ןמ [ט  :יין גן די מ מענטן י<? כיננ *
סגן ^ רי־ג

יזלגינגמיןירןטןי ^ :ו*

צערנמזנמןןעק מ 1דמן

מװ קמנ( נון רער *? ך טטק
יןךמןגרזת >; ונח[ ימןגרני*

^וװ•

ספר

טלמםן)

*סגו 4

דיצו צוינן םית ה׳צקדם ווצןרן צזונ צוויך דיצז גיןיני טצזרטסן דימ
ה ^ ך המט ן&ןז
 3#ין צזונטזירזײן היפפן קיכיגןי  5ןםעון צאנ דער *? ך רח £עק ןיט><  3ין קזפסרי
טצןרעםן צון צןירי םעצוש י דיט טרוג צצן סר דעגן ילזך ןןײן ער צו־ן ףו בית האקדםגינג<
טונדעררח  3עק ד* םן * הה><? ך ןק דער היןעןעי גײנוציןחציה >< יט דעקיר  3עקבן
נ  5טדען דצן רע נצוך םרןנןווצור דצו קערט ער דך מן ד* נ 5ייורידצו/נ בגערטניט צ<
טי
צויין ^ חצצת1ן הןטן צובר דער נצוך ווחר דיור רח  3עגן צוןיךביוצוונ זימדיניטן צוך ע 3ודת
ורןוינ דצו סצו? גט ער ניציר צושן גביצו מונ גןט צוונ םטעןט צין דו ןײני יהודיגןצויצגד
*ןח* ת היןטן ״יט ד׳מיחזדי ^ פון ירבענן בן  :בט ״ ןויצז נזן רחבע ^ *[ ך ווצור צויבר
יהודצוויבנצעהן׳צור דצוםטזרבער צןןנקצו ^ו קבויהצזיןדיצו םטצוטדןד צוןנן״ןוק
מניהווצור * ןךצוף״ןםטצוט♦
דמרמניהדערנמ ^
ויןצוןיךפירצוןחצצהגןהןטן>< יט
דיצו יהודינן פון ײבענן בן נ  3ט דרן ^ סר ?צגיןט ער וײן גי© ןע  5ט יהזדצן צווצ בני״ן וומרן
צוירי סיר>וצזן הזנדרטטויוינט צוונ דר ירבענן ןב כבט סר וטצויןט צוויך וײנײהודינן דימ
ווצןרן צוכט מצון הונדירט טויוינט צוןנ וימ צוגן 3ן דער צ< ןחי< ה ♦ דצי גינג דער י< ןך צובית
צווי^ צוײנק הוק מביג מןנ רוםט 5ן דעק יר  3ענן בן נ  3ט גן צוונ גןדיני יהודיק מונ ער
םסרצוךצווו* וי  -ט צויר וויטט ווצוון דו ) [יט גיצוגט הצ׳ט דו דוד ה* ןך>< יט וײני קינדר*ח? |
צויביג דצו/קיכיגרײך הצולן צויבר יטרצון נײצזרט דיור יר  3ענן בן ב  3ט דעיהצזטדך צווין
גיוומרפן צוונ הצוט>< ורד גיוועק צוזנ הצוטצוײן ? ןגין צן הנגצון*ייך גנן><ין מין ײין סמסר
גײטןרתב־במדצוער נצוךױנגןזצורדצז ;וצורן ד>ן * ןרדקצוימ נון ווצזרונן אע? טצזיר>< יך
ניט צויגונט גז< ; ׳<?ך המק דען צויר ה? ט גנ? ני>< ר גיטם תורה דטן צןיר הצוט צוײך גי ;<  5ט
דיצו גיןדכי קע? בר גי צוײנמ <5ט צוונ צוירהצוט סר סטוטין דיצורניכטן כהכינן צןןנןוי^
צוונ צויר נעו< ט צוךצן צוײעימ צוב גןט עםזײצן ; /ערערןוי? ווטןער נײמרט ברענגעגי
ײצו עבויהןרהצו־ין צווקצון ױונויבן םצןן׳ 5וקרבן דצו צויוער טזןמײן כהן * מבר<< יר גן
ירןמ?י< ן ד׳ימ ו־־יכן כצוך
גןדענןרעכטןגזט
צוונדיצזגרעצטןכהנינן צווג ? ן״גן דיצוטונן
מיר דינםיע  £י מיהנצוין*״*  ; <:בית הי< קדםצו?י טצוג>< צורגינטצוונצוובינט ♦ צוןיך המבן
><
ירבײצוצווגםגןשםצןרןןהקודםמונ זײני כהניקצווצ ] [ וטםטרו״יטן רן״יר צןיברצוײך
ב?ױון טין דיצן><? ח< ה דרינןביטן<< ירצוײך הןטניט>< יטצ1ו  :ם><? חי< הדקצזיר ןוערוו
ק״ן> ??.דצוער גו הצו־ין *
וויצוטן דיןר ^? ך צוביה מוןרידט דצוחצוט מי< ןדער
ירבענן י:ן נבט
םיןצוזנןרינגןט >< יט זײנמ פצוןק דצןוט 5ןדיצזיהזדינן סוןגיטן־51ןנ
יהו־צוצוונבניצגיןיויצוויט
םוקנר׳נגןטוווןרן* דצו■ טעטן ^ יממירײפיןיז ג יגיט מונדימ
׳1
** • .
• •
.

*

_ . . ..

י

^ ספר מלכיס א ״סמסי
פתמקב/יק * יט מירן טח*י ןע דמ *  5יט גןט דג דימ יהןדינן סק ירגעק( דן כ  3נ 1גי& ז ^ ן
וומלןסןן די?ן יהודינן צומ * וזטן צ*כנ ? 1ןיםן ד* דטןע 1ביגן ט״ג מו< ן קצו^ ין פזןדיצו
יהזדמן סק יר  2ע< ןקנ 3נ 1צוירי סינן *וצ{ הונדירטטויןיכטי *צץ צוזנדער ^ ךצ׳ריה
צ״יך< £ין אקןאןת צוײן דיצן 1ן ירצענן כן 5:ט1ן סטוידן * דמז ;׳םצוך  ? ' {" >/דייי
צזכית פר ןצוטטצוןי ^ ןט דצןהצוס ירבעק קײן * זןניטמין זײני ט״גן -
:
ןמ

אפה

דער נצוך הוב דיןרצוביהצוףךצון צ״נ ווצןי׳ ניטגצ?! טרוק צוןטוזיצןדןד

ה* ןךגיטצ*
ןהמטנײצורטערטעטןויצןןיץפצ<
מ :וטטזרבדיןרצן  3יהצ11בווצןר :ןײ  :ץ צוטצו * ןךצוןדיןטטצוטצויבר׳הזדצו צוונכצ״^יין
מיקצןוצןנג׳קשטן יצור ד  :ירבעק בן נבט><( ך ווצור צויברדיצ< געהן גיט? ע  5טסון יטרצו/
♦
ריןרצןשצווומסצןךצןירןטן׳ק מוצטעט פיןגוטט ערווצןרצןןןסרזנן וויצןדור
טררחבעמגטצןהמט ♦

מיוןךגױועןןצוין צןול  5ןברע  5ט צ< ןיע  3ודה ןרות דיצוןײנײהודיין גי*  5ט הצוטין ת
קײני * ין מינ( 1נדו/צזרן ♦ מןיך* ײן ׳זוטד היט ז< ע 3ש דיצן בןיצזט צו־ין הוין דיצו ע 5ודה
:רה דצןןןעזביג צ /טטיט ער קןײן צוזנ ןזערסיט ען צ; ין דיצובצוך סוצ ; עצים? ײן זיוטר צוב
ךן/יצן קײןהערטשט יוער המט צו׳בר יטרצןןצזןין׳י ר : :יצו ניט  :צוןטיטרי ן פר מירן ♦
צוונערטסרצןך
גןןײנײהןריקג 1קגיטןנ  5טיהודצןצ! 1נבני״י |
ןיבןבר׳דרדינט גןנ1
דעןוצ ? ײכנצי 1יגן מונ הצןןט ןײני הןרה צוןנ אצןת דצן ןו  ,רס עט צזײך ןו״ו? ו ין צ׳ןן ויצורן
זײנײתזדיקגיןרסרןנ( צוולןיצוהטטיןמףךמנוחה פרצוןצןיריטויצויק ציונןיצזבףצוטן
5י  /היפטי צ? ןל פעטסי טטעט ♦
דער נמך קצזק צוינר ןיצו מי ן ג וי היש  :רח דג .ר צ׳זך
מק בוט רער קמנ( מיט טףןינט וצצןן טןיןינט סצוןק י< יטצוי ן צ< ןחי< ה גן הןטין רצו פי׳
*צ<י 1ט
רערמןךצרוצןןײנײהזדינן דיצווזצןרן סיין׳הונרירט זוצן} טזיןינט מןלצ־צגיג
טויןינטצוול ג* ג קי \ ןצןינן *! ח/יה צן הןטין דצו טעט רער * | ן צועצו חפי 1ה גןט צוול
 6סרמךמײן ] [זט טוצןצזו  ::רצזך העזפין דטן י< יר פר ? מן־ןןיך .ײצןרט צווי{ דיך רעןרוצו
 3יע ט ] ט[ו צוונדוצו5ז: 5וטניט צוגב די *פיטין צויריטןן פי: 1ײני ןצןצו־ן עןניקטקױן ו׳ר♦
*ןןןצ< ס ] [זט
דןדיצוגױקגיטןמגן״צורדן מוליזטצו  -׳יש ןײנקסצי{ ק בקײײןגװט ^ ק
צאלסיןבהצןתמןל*יצוג* גן״יד־רקעןיר* ט?יפנ • יצוגינגצוי ןמײן כיציצ־נטקיגןדער
היש עןריה רער טסרצוךצןןן • גןט וועיטצוי ^ ר בײצוצוײך *ײן ״ען צןיר צןךוצ{ ט בײצ׳ 3יט
כ 1יבט דען,ועדעצוי ר {וט ריין דצוןוהרע זע צןײךווצון{ גין ״ערט צויר 'י -י 3יג רי { " '־1
רמ ; וערט ער צןײך צוך טו ן<ץ :ן * טע ״ערדן צזכי סי{ טמך ןיץ מץ יםי מו ר
■ : :יצו י ןרײן
לעכטן חט ג{ ןיק ווערר{
צזזנ .צןןיך.קײן  .רע  5טי* כהי״יק ריט ןיע{ ערצןוצ?ל
י. .
. .
י

*

^
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זזויח) ניחזנ1
ןןןערדן מכר ווען ןימ סידר ת& ן״ה נ 1דן מין צןירי גחמ מוצ * מ מעדדן מון
ן [זטיםרצן]
ווירר?ז 5ן דצו מעררן ייצו צוין גסינדן דען םע ווערט5ן דר? עןכיג3ײט גו דימ
דצוצןןים
צחלצוײןגיק  :יטמצווןגו גין דעןעםן 1ערטצוײןגרוטגיטו * יןדץ5יוי 5צ> ןידימ
צזד^
דערערדן ןןצןונין רען צוןעצוײןףצוןק וו״רט צײטדעגןצוידרן צצןחצזהןז 1יט1צןן5צוײן
םט/־ןטווידר
ריצןצןנדר רעןגיט ןןערט? יצו צןרסרעקין י<יטצו 1יר  */יצןצןרםרעקניט* . ,
<
מבר ויר וײט :ין גטרישטצוונ כזײבט
גײצו ן [וט דען מייהרו גוטי צצעםינןדיצ/וןדרדן״
:מײןב/ 5טןןערי ן* וויציכוןיער״ 1ךצוטצויין ,נציצןןת
העריטדצומצןרנירצריןיךצײנ
 | 5פרעכמ תף
ני* 3 .רה ןדןת צוין די  :ק י•5:ין? נד צוונ ער םטעןט צזײןטצוגצזן ד? וײן פצ־ןק
?צו1טן? ז 15
קד״ ;-ןת ברעננן סון דיצו םמן? ריכןןיצו כקן>< ין הצונן צ ,ןדיצו><[ ח  '-ה צוונדצו
סר דיןיטן
ןיך קטן יחפןי-ן טין חודם טיוןוצ1צ ויצז כרצוכטן[ ) ?5זט5ו קונן ויבן הונדירט
מקמין
צזזנןיבןטח׳נטם ^ מונוימאמ ^ טן צציט צוננדר מײן כונט דודצזווצוןטן ? יגש
דינןי< יט { 5.
<נןתער5ין צוזצןוײרדצז ניטןןערט דען ) [ יטיםרמןדי .ן דעקןצון-דןצזו^
ברענגן עט
ןײמ צזצזן צודר סרןימ צודר קינד צמנןיצוםוזצזרןגי ^ ט>ציט בזכק םטינן מוצ
צציטטרויזיטןצזוצסיןןיכןצווצןיצוןזצורןסריןיךדןןיצןצוחצזןגיםנוצזרןהצוטן ״ דרוקגמס
צויכן ] עט צוך רןצו פון צ<ן צויר םונצוינן:
יו אין
די ;י טציגן דצוםטורכדער ^ ךירבעקכן נכט וויצןערגיוײצז צ/זנ  5וונגיג
יצור ^ ןךווטרגיוועןין מיברדיצן 5עהןט 5טים[ פוףפרצז? צוו 5ןײןןקנד 3
ווצןריצןךצוןןײןםטצוט ♦ דיןר כדבווצורביןגינגצןדך
נצוךדיצוענזדהןרהסקןײנמ
סצוטרירכענןקנכט ♦ צונררע ב? יכ ניט>יין*  /ןצ< ןפ צזײן יצןר דננן צוײן יהןדי דנמד
הי ט בעםצו דער םןוגצוי<ן טוט צוזנ ער ווצןר\  1ך צק ן״ן םטצוט ♦
מוצ דער נצזן ןן  5ט
דיזר בננםמוצ
1י קינדר צונ צזןי קמגינן פון ירבענן כן ;  2ט ציןנ ם/וג זימ צין טוט גןײד
וויצוגןט^ ןצוגטהציט
דמרךןײןכביצועחיההםןוני
דזדצוסגנ/הויטגזינד סוןיר  5עגן
בןנכט
ןצזןצחקקו׳ ן וױיןער גן׳נדיגט המטימונ הצוט ^׳ן ןי  :דיגן 5ז יםרצו 1דםןימ
עכןדהןרןת גדינט המבן ♦
נון דיןר בעםמ ווצור צזן מט סח<ן צוונ טעט מימ
וצ? דמם נױ פק ירגעק ק נבט ־♦
מן ד ןר>< ןך כעםצו דער5גי >< יט ןײני יהןדימ
וזיררדעגןי׳יןךצושצוצזוצבןיצוט גחםי ^צז; 5ין ךן דערציןך צוטצז ןיך פיטרירןקצונט״
דמ׳נצו׳ן דער
><? ך צזטטזצ? וײן צןוצר צוזנוצ  1ךצ/ם ; יןכר מזנ גצו/ד צזןיטדעקדןנר
סקײיתהיצקדם מוצ םיקט עם גיצוײנצןגף דערהיט ןב הדד דער ריןך רק דציםק
,זוו?וצ ;
סיטטצויםן ןיךמײן סמערהצועצצי טדײן סצומר 1$וץ גידיט דחנן םיק צ/ין ריל

־י *

־*

י ׳

ימ׳5ונמ

<סנ*יי ס&ה םלכים א *•* *
י מייזגט מןן 5י 1גע | נ 1דען איך ביט דיך ײך ד* דער א 1ן בעסײ*<ץ 1סק י׳ייר נימן * צ/ון  £י
** יןם דערא | ך  5ון דצצמק וײן סצזןק צוזנס׳ן מין דימ יהודיה({ נד דימ דטן><? ך בעםמ גן
סעוכקצוול יצופ /סי | *קןציווג מײן י וויצז נון דער ^ ך בעסצו רצח הערט דמ זזעדטרע
ךימ ט* גין צוןי^ לו בוי״ן צוול גיג סון דען ^ | ך צוטצו צוב • דצו ןיטצוטצןה ^ ך ״ן וײן סצו 1ק
*ר וצ<?ין ח צוסי ןו צזיק חתן ײושט ערביםן ח ײן דיצוערד צוול טםײן צווועק ס 1ײםט ♦
דצןקצן ?צוײן נ 2י■ דד מיט חינני דד גינג לוק י< ! ך צוםצו צוונ ער םפרצוןוצ ?ו םסריכט ^ ט

ןוײןדו ריך פר ןצןון הושטצווי^ דען><ןךסון ח< צוונ ח הושט דיךניטצון ^ גיט טרןצוק
קמ

דען גןט הן ^ דיריוצו ח דוצו קצזנםט ס? צוגן דצו? סמןק כומ דער ווײ  /דוצו דיך דצוו וט ןכיג
אטןם ^ ןים טר ןצןןין המשט דען גיםסצוזיגן דיצוועהןצויןצןןי ןכדדו ער& טערקט דיצו
 3ין פון גנגיןהערלן ווצין דרוק הצושםו צויגונט ניט דעכט גטמ) חדוצו דיך גיט צווין 5יט
 5ר ןצווין הצוטם דרןין ןוערמםו נון סון צוילונט צין צוונ ווײטר צוײם! ציןתציוה הציבן ♦ צןכר
דער ^ ך צושצו וושר גצןר בחגי צויבר ח כביצן דידן צוול ! יגם צןין תסוט צ׳ול צויכר דרײ יצ; ר
רד נשךקשס^ דעק>< ןך צןשש צוײן גרושח<1יןדנצוןשן * ײני סים דש ןיש ער צוין וײני קרענק
ניםגים סרעגן נײשרם ? וצם ציןו רסומות צןןב עד דער דצודך  #עכט ; הײןם מערדן ♦
צוול צן
דער נצןך םםורב דער ^ ך צושצוצוול><  11עט צוין צוײן יבר דו סןן>< ים
דעןווטןציײן ויןךצויו
ןברענםש׳ברצו־קצוײןגרושיביעיוגג *
סצון ^ישםצוין צוונ><
זנימטשדבן רצו  .ום><ן וײן כײיךג^ גײ פר ברענם צוןיןח צוײן צונדרר >  1ר נים? מ  /דו
ועוביגגצײקשברןיכןצורן״חעםביטײסןןשן רטקײןי ? -ך נצוךצויקצוווגוםציין חער
ויררמדײבןפןןדעק>< ןךבעממדכירדצו
נון ווי} צןיך<
זײןגיגײקשבחיכיןןש? *
דיןר בעמש וומר שויך בין ג< גןם דט
אןך וומר מיבר דימג *הן גימןעכם סון יסרצז? *
צןזןמפריכט
טיקטגוטצוײןנבישגומיסןדערהישיהורמהנכימדערמפרמומןן ♦.
;] 5ם צויך המבדיך צוןין דענן דרעק שרהוכין מול צוין .־צוב דיך צןק><?ך גי״כט צויבר> /ײ|
ירבעקיןגבט צוולחצו * כםם *ןײ
סמןקי& רצון צוול חחגישם צשך דיש עבירןת סון
מולדײןגג/גןינד ן״? יןצווב; קו>< ין גןײך
5ש | ק יסרצון דנדיגן יחםנ דך צ<ןי דײניקינדר
וויצו ד<ן צויז צווק קן>< ין ש 1דציז גןינד סון ירבעק בן נבם ♦ דען ווני ןכיר דער דצו צוין סון
דצןןציןיןצויקדימהונט

׳הוישגדנד סוןבעםש צןןלערןוערםצוןקקןז< ין מיןצוײנרמםמם
דצ/ןצזןיןצוץדיצוסיגיןפרעשין
סרעשיןצןןל וונין ער וזערםצוןי ^ דעק סעןרמןק קו * ין
צוול עמ ן*ו 1קײנר 5ן קבורה קו>< ץ ״ וויצן ; וןדיןר בעמצו סיר צוול לןזנגיקיצורציןך ןוצור
צויכריםרנו[ דצו ©ט/רבערמין דלוטעמט הירגהצו/לןײן ;וןצ<ןה דער טצור ״ןןצוןןײן

יסןןאי
סנ1#51

♦

דיורווצןר ציויך

***•>

ספה מדכים #
ביןצןונווצןרמביריניצן>

>< כיט

צין 3מײמ*צןד

צןיכר צוינןצוײן = ו  :ט צוײן יהןדי דער וומר דער צווכרשט סון דיניריםר טצזפט דער היט
צון זײן טטמט * וויצו נון דיור ויורי><? ך
ויצרי צוונ ס 1וג צוין טוט צוונ דיור ו׳ור♦ ווצןר
ווצור דצו םןוג ערוצ ♦1יהודינ/טוט ווע | כיר דער נײצןרט קרוכ ווצור צו דענן כעםצו צוונצו?
ו־ין הויוגיויגד דםניטצוײנר טי= רב | יב גןײךוויט דערנ  3יצויהוט גיזמגט הצוט דטן
עבודהורןהצווצגוגין
םערסילצזהטט גודינן
דצןסגיטטך דעננ= עםצוןוײןעריםרצןן
נזן דצוס סצןןק יטרצ< ן דיצו הצוטין דצום ? עןביג><צו|
נצוך ווצוט דצו צוײט? ה= ן צויו *
פןטתיסןדצ/והיטגכתון * וויצונןןדי 5ויהודינ( צ< ינןןעגר
כיןעגירטצןײןצוקוסןפוןדיט
העריסןוו׳טו ^ רי העט דטן>< ןךצוזסןגיברצו  5ט דצו><וצ  5יטףיצוצזינן ןעגירצוײן>< ןך טײן
יחודי רר היט ע* רי דר ווצור דר פעןד הויסט>< צון סון יםרצון * נון דיור ע>< רי רד ןיט די
ערביןעגירט
ערצוגדעק ^ רינטךטונ
ויןח -יהבןײבןאיט דיתםטצוטגכתון נײמרט
וײן קיניגןיצי טטצוט דיצו דמ היט הרגה ״ וויצז נון ד< רי וטך דט דיצו טטצזט • טןט גיווצוןנן
*ערדן דמ גינגער צוין דו קיניגןיך טןטט צווכ סר טרסת עט>< יט פײמר דם ער צןןיך דט
*יטצוונןקטנ/צוונטטצןרבסוןוועגן וײן ; רוטיע  3ירןתדעןער טעטצ( דו/יצוירבענ ;ןב
נוןדזפצןןקיטרמןטײןיטדךדצןו
נ 3טגיטץןהצ 1טצוונ><וצ  5טדצוזסצ< ןקיטרצוןזינדיגן *
זטן= יג>< מ? מין ג) ןײצו טײ? צןײן טײ? הי? טן סרצוײן><? ך צוײן יהןדי דר היט תבני צוונ דיט
צונדרהעןפטהיןטןשרעײןי׳יןךדיזןע ^ רי טבר די יהןדימ דיבײצןע>< ריןוצור) די ווצירן
טטערקרוצ ? ט דיט יהןדיס( דיצו בײטתבני ןןצורן צוגנ דר תבניקצןס(צןו ? דצוווצ,ר ע* רי נון
רע  5ט>< ןךמיבר יטרמן ״ דיזר ע>< רי קויסט צוײן כעיג סוןטײנס( גוי דר היט ט>< ר דמ
טטץטדרויןצ< ונהיטדצןטן>< רןנצוךדע< /גויט* ר *
בןיץטדיןרע>< ריטײן קעיגןיצי
דיזי טטצוט טו>< רן ווצור נוןו/ײטר גי־ןטין 1ן דיט><? פינן ס/ן יטרט{ ג< צוײנר קיניגןיכה
טטטט * דיור><? ךע>< רי דערטעטצו? ט ווצוט3ן ][] ט צויב? גיפי{ צוונער ווצורטרגיר>< ין
וצ ? זטןי * ןצינן דיט פר צוינן ווצןרן צוזנ ער דינט דיט עבןדה ; רןת סןן ירבנ מבן נבט צאנ
גחטינרהײט • די  .ר ע ^ רי ןוצןר><?ך ג* וע? ן יצור
ער>< טכיטיטרצו? זינדיגןדטרך טירי
ומ  5ער טםצןרבצ#ו 3זײן זון צוחמב ווצור>< 1ך צןיכר יטרצו} צין זײן טטצוט י דיזר צוחטב וומר
צוײן גרעטירר רטע>< ערצו: 1צו?י>< ןכיסנ דיט פרצזיס[ ווצןרן דען די ע  3ודה? רה פון ירכעק(
כןנבט דיצודו  5טטצוין זײן גיגרינג  :ײצןרטערנצ/כ< צו־יןגויה 5ןק ווײב די היטטיז־ן די
דרהישעתבעןדצו ה־? טדר>< ךצוחטכדיע  3זדהזרה
ווצןרדי טז  5טרסןןדען< ןך  5ידן
*ו (] (0ןטדי ><
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צזןי * ןכינן דימ סר שיקזן ?5רן *
מחמ=  1זעדעב? דה/רןת דינע מ? ונ ירבע< ן מונ שער
שןדישססשרטין ? 5ףיץקי ניג?י 5י
צוונוריחבשיסנמרײבןדמ צוחצובהצוטןצושיןםרײבן
םעצןע 3ןעון־^ רן דו ער ניקמ בגערט ג? םיקן ג? הצובן> זיס דענ ; ) [וע פון יסרצןן* דצו פיעגן
צןןנורי חסצינ; ש* ין קםיצןדיורצןחצובצוין?זצ? גצןרבי? גי  8עןן צון י .ײן פצוטר עיזרי צויוצןןיך
גצןר בין גןועץ? וצורןנן צןיןער נוןניטמיק קי״ןגןײך ^ שדגהןחף־נד פון רעענ; בן נ  2ט
צןונ ןזיצןדצוו הןחסון דעץ צזןךבעםיו 4דצו צויו דער תירו? ווײן ו*ן סצוער עצ< ריצןןןצוײן
י>ז 3וה גטצון מוט דו ער די היפם םטצןט םןצזרן גבןיט הצוט צויןצןר \ יםרצןן דצו גצוב ״יסנ גןט
ןײן ? זן צוןין דיור מעןט 4צזין דצןו צצןך צוחצוב גײטן דצו ןזצורןצ*ץ יהןדי היט יחיצו? דר בןיצוט
ןןירר די םטצוט יריחו רצז סטןרבן צויק דין קיידר דר עןמט םטורב שינ; ןןיצו ער ןיגט די
ת ןנרוכט ?£ן די םטצוטצוו 5דר יונגםט וון םטצןרב צוינן דצו ער ןוצןןט דיצו פסצןרטן צון הענגן
צןונ דצמגיטצוךצדק דרןנן ןוײן ער דיצו םטצוט יריחו ןוידר גבויצוט הצזט דטן יהןמע בן נון
צצכט צזײן חרץ דוצצן?י ניט ווידר שיצון?וצ ? צוונ וועןצר דר*י ןוערט בןיצון דצו?ונ?[צו׳ה(?ײן
קינדרעטערבןןזיצודצזםטיטצויסנטסריהוםעקפיטן ו׳ 4דצןםרײבןמומרי חכצציהנד*
דרצצ ? ך שחשב גינג ג? די? ק יחיצו? צזוכ ווצזרצצנחש( צובןיקבײצו צןיק צוונויצז רידיטן סזן די
ק?? ה וויצז גיט די םטצזט ירח 1גיפ? וכט הצזט דם צ<ן ד ?וצ ? ניט ןוידר בןיצזן דצו םסרצוך דר
>? ןך צןחטב צזײווצן? וט?ן די קןןןת וײן סון יהןםע בן נון ען קו *ן דטך רי ק? ןות נינן פון? ײנמ
רביפןן צצםה רבינו 4דען צצםהרבינווצוגט צזיןדינר תןרה ןוען יםרצון ןוערדן עבודה
צןןנצןיךהצובעבודהןרןתםטין שך^ שןי בערגצוונ
ןרןתדינןןןצז ? צזןקײןרעגןניטדין
עטצוןיההנביצןתפיןהגוגןטצזונ
דרוק ^
ברכותצןןנסיןרעגן4
צויךהצובדצזךפ׳?
ביגערט סון גןט ד? עו  :יט רעגינןוצז? בי .4ער ד& ןרטגן ד .ירר ב׳גערן וגערט:
סוןגןעלדערמפרצןךצןדעקצצןךצזחצז^
דרוס ןוצורצוײן נביצוהיטצוןיתתמבי
י;
?וצזןזצןרצוןםדצו ^ וכוןעבטצוובןנם.4צ § |זין רעגן צוו־ר גוטרטויצוביןצויך
עםווידר ? צוגןןוער ♦ צווצ  5טםפרצןך  5זצוןיסזןיבי' צןגיצו פי .ןהי  :ןצ?וכ  3יצןקען> חרח
צוונ סר בערג דיך פר מ־צוב בײצוצוײנר בצוך  .*1$ %ײטט כרית טונ דצורטן ןציןמטו צזןח
דיש בשך טרינקן שזנ שיך השב גבשטן זײטיך ^ ודש הײטין עןרביק דיצו ועןביגן ;צוזן דיר
גיוועץ דיצז
שזנןר & קשיק מרײבן עס ןוערן
דצז הין ברעכגין עםין שיגן טוד4
><ן נענטרשבין דיש ושןין דירעמין ברענג *|ן

דעקטים סון דענן>צ 1ךיהומסט צזדר

סון דשמ שחשב טיס וזשמ חש עמין ררסמט ^& וז גינג שזיההנביש דש הין שונ עמ וושר
צזישגגיברצןכט שןי ששרגינמ צוונ צןובנט בי״וט שונ סןײמשונ שןימ דיש בשךכריחלש
טרשנק
• .* £
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ןויצ/גון 1/5יהתכ 5יצ | #נ;נ דמ  /צ/ע פר במרגן דצן ; /מר קי*ן רעןנן צוין מין
טרצוכקער ♦
יםרצו?ןצ  :נ די כצוך כ־ית ווצןרגנןערוקן ♦' דצומגט ךןט  5ןצוןיה ה5:יצוןניצוכון צ #כס? ןין
צןןועק פר צוחצוכ צןןנ ;ןי ^ צןץדצזסצ< ק<נ( גרסתדצורטן =* 1יכ כײצןצוײנר יןדןצוײןצון ^ כה
דיצווצו! דיר גן עטן געכן ♦ צוונורי ח 5צ<יצ( סרײבן דט עע גיוועון צויו דיצו<1וםר ס/ן יונה
הנכיצו♦ נוןצו | יההנכיצו גינ ; קען גרסהוויצוער צווכטרדיסטצוט פסצןרט קצונ; דצןןוצור
וצןצו־יןיודןצןײןצון׳צנהדי קן/יבטהצן ^ צו/יןדצןר/םטצוןיה הנכיצוצו/נספרצןךגןצויר
!נג צ< יר דצזךצויןצוײננןכןי ממטר רמ צןיךטרינק ♦ וויצו ויצונון גינג צןינןגו ? נגן דצוןצוגט
ער *ו ״ײ גיכצרר דטךטײן טטיק כרוט ♦1דצי ^ וגט די צוןיצנה ווצו סר ןוצור צוןט דצוגןט
ןעכט טןב צויך טײן טטיק הצןכ דען ץיךהצוכ נײארט צו״ן ה  .ט סו!צ< ען צןין מ״נ< ן קרוגצוול
טיגןנטתצזןןד& צןיךעס קצוךצן ^ ירצןןנגו
צוייןוויניגצויןטי׳גגןצוו טונ צויךקן = <,טוין
>< ײנמ?ון< וזנ דערנצוךהצוכן<< יר ניקט >< ין 3ןעט׳ן רצו • :וץצ< יר הונגיר טטערבן ♦ דצו
פטרכטדיךניט גיט הין צוונקצןךדצוו עטן/ויצודוצוגיוצוגט
טסרצוךצוןיההנכיצןגיטיר
דירצוונגודײננגקינד
הצןטטדצוך>< ך * ירגןנ; ערטטן צןײןקןײנן קזכן דערםוןטונצ<ך
דער נצוך דצןו צונדר ♦ רען טונורי חכיצינן סרײכן דו צוןיה הנ 5יט ןוצצר צןײן כהן דצוכצןה;
*יט5ן סצור ח^ ה סוק טײג צוויך נטסן ער גוסן ערסטן צןןין דס דיט ברכה מןס דצו ײן קוק
וצוןט ♦ דען צןזן הצוט ךןט גייצוגט דצןן צענבן מיסגקרוג צוונ דצןזצוי!צוי | גןצןו דצןו וצון ניט סר
גין כיז דס ךזט צוערט,וירר רעגינן ןצוטין צוונדס,וידר צוןס ווצוקשט ♦ צוזי ג׳נג דימ
מןצ 5נת  /ןידר הין צוונ זי טעטגןײך וויצן צויר צוןיההנכיצו גזצוגט הצוט צוונ זיצו הי 1ט צוזן הויז
>< יט צוירנן גכ? גזינד סון דעסןוויניג>< עצ צוונצויןצוײן? נגי גײטגןײךווימ צןיר מןיההנכיצו
גיזצוגט הטט ♦ נון נצוך ןנגי טמגין דצו וזמר דיזר צון<< נה זון טוט קרנק דס ער קײןצווטסן
>< ער המט דצוזצוגט דיצוצון<< נה ^צו; יה הנכיצו  ;:צוז הצוכ צויך<< יטדיר גן סיקן דוצוגןסס
נכיצו כיסטו נײצורטגן * יר קוק ^ ךײן צןןיןי דז גןט*צןן נײצורט ><ײן עבירןת גדעבקן דטן
צויךומ קטצ< סט דצו ןוצןר צזיך סחנן* גיצזכט ןוצורדן בײצ> גןט צובר צויגונט קיגן דיר דצו בין
דחמגידעכקט נון ך] ט צויגונט * ײן עכירות דס צ< יר>׳ײן זון צויז
מיך גרעכינט סר כיז
קרצונקןוצזרדן ♦ דצוסטרנ/ךצוןיד ^ ככיצן 3ןצןײגיבצ< יר דײן זוןהערצוזונצו ^ ערמיר
קינד צ/ונ  -ר גינגצ< יט צויכן צווי^ דע ? בןךינ( צוין זײן קצןצלר צוונ ער ןיגט דצוז קינד צוןי^
,זײןכעטצוונצ< ןיהה :ביצ /רןפטגןטיצוןוצו/נ ערספרצוךצ< ײןגןט טוסטדןצזצ< ירצןזו פי1
 3רות צןן דסדוצודיצוצוןצ< נה סטרצופסט דז^ויר קינד סטערבן זמ | ״ דצוןיגט זיד צוןיה
; הנכיצ/טיבררצןסקינר דר״ט ;< צון׳ט/צגן צןיטןיכנן ^ וןספרצ/ך ער דוצוגןטצוןיסרצןן

ן״ס
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\ןז דיךיי נט׳< חל |{ ןקעדן; ידר 5ןצו { ק?^ן • צןןזצורה -

רטגןטדיןד  3זה 3ון * זיהה ; * יח

דן  *.ם קי  :ד ; ט< ה  /ןידר5ן .״רןק ^• ׳יצ ;גטן(> ור ןדדרןי -בכדיג ״ דצונציסן ^ יה הצ־יצן
דןקינדצןןצברוכטעזווידרז׳יניײוטר צוז 3ס  1ר< ך  7$צןירי .יךדייןןוןן  1בנ • 1דצוכזפרןך
ןיצו נון ; יך צויך דן חצו ײײן גוג} טיגר נביצו ביםט :
יח װיא
נזןדרײצויצזרצןרן< ן ;ו ¥5
־ןדטעזניטגירעגינטהצ< טדצזןצוגט ] [זט 5וצו? יה
הגביצוגיצוצוזנ ?|5ש דיך ווידרןעהן גזצןזזצןב דעןצןיךןןין יןן ןוידר רעגיין
?צוזן ץ,ין?
דיצןערדצויךהצזבדןךרח זנןתצןיבריפרצו{ ״ דצ 1ו*צ; ר נזןגרזט הננןנרמיןדי
ט -זיוטמז ירון • דצוהוט דר{<1ך צוחצובצדיןסרוײן יהןדי
דערהיטעובדיהדער ן״ן הן^
װײנטטרווצןר • דיןרעו=
דיה,וצןרגצורסרןסנדגןדיטצויןבן דטצוחצובווײבדיצוצוכטט
דטןךזט יטרצזיגנ) ניקטצוונןי ברןצטגןטטנביצוי ^ ט{צוו< ן טבר דיןר 5ריק דר עובריה
ן -ער נצןנ; צןיגןטוד הזנדירט נביצןינןצןונ פר־בירגטןיצוצו{ ט סוצפגיג סונפגיג צויןחײן
הי{ צוזנ גצוב צויןדצו הין5ו עטן חונ5ו טרינקן ♦ דצו ; צוגט צו״ן * ן{ דרצי{ ך צןחצוב5ן ריןין
עובדיה מיך צוונ דוצו ןןע{ ן 5יהן חנןיט צוין דט סע{ דוצ{י טטרצוטן צן ןעהן בײצווצ {י קווע{
ברונןצזונ בײטח{י בעך צווב> ציר ביקןצקקענטן עט{ יךגרצון דסזיר קענטן 5ןענ ןגעבןצן
דיצובה>< ותצווין? רטןיצזניטצן{ הו  :גרטטרבן * מןוגינגטחלוב יווץ
ט״ןוועגצזונךיור
עובדיהצוין צזײן חנדר וועגדצו בוויזןיךצן{ יה הנביצן 5ן רין ^ עובדיה יט פי{צוץ  -יבדיה
 5ןסוט ״ דט טסרצוך א{ יההי  3יצו 5ועובײה גיצו צוולןצוגווידר
דײןהפרן מחצוב
וויצו צןיךדצןסער *
דצווצוגטעובדיה ווידר5ןצו{ יה הגביצו״וצוט הצוב צויך פר צזײן
עבירהגיטמן דטדוצו * צןצן ווי{ טט דטי< יךדער><{ ך צוחצוב /וצ { יוונןברעסן דעןוןצן
1וצןרצן{ ט דצו ] [ 1ט{ עבט צוובדצוצויו צוײןסצז{ ק
צודרקיניגרײךדטדיךדערײןן צוהצוב
גיט הצוט{צןןןןן 5ן
דעןערהמט דידווע?ן { צוון צןןנ/ברענגן > רי 1חמ גוציגט הצוטט
עט וצו{ ניט רעגינן •צוולצו{י>י{ כי<( החבןגוצןחמב גיטוזצורן דטויצו ריך ניטגיזעהן
העטן״ עט?י 5י חצי׳זיץ ווע{ ןזצוגן
דטערןוער צויברדען גנ5ן עו{<ן י^? ך גיוועזע
דצו הצזט ער { לןזן וצ{ יה הנביצןןיק צוןצו{ יצוורטן♦ ^ עןצויןנוןןצז{ טגין 5ןק *{ ך
צןחצו  5טונצויךזצןןטצוייןןצוגןוויצווצ { יההנביצז סיהנדן * ער ווען נון ]§ טט נבוצןה
מוי^ דיךקעין צוונרוצו ^ נשט ווידרצווועקגין דט * ן דיך ווידר ניט סינדן קענע
וצו מערטײיך דער *{ ך צזן ^ ברענגן צוונ דוצוווײטטוזצוו{
דטצויךביןפחיןגוועזן
סוןױגינטצוו ^ דעןחצוווײטט ווצוו{ ווצום צויך רס טרײצו גטצין הצוב 5ודימ  5טם
נכיצןינן צןירי הונדירט וויצו מיך סר כומן חצןב  5ר דיש )<? כה צויזב{ םך

י ~ י־ ־* ־

ײי

*׳

ח1/ |^ 31׳וו 1^ 1ח 3׳ו= ©!> 1ו 11סו1כ! 1כ3131

>

•

ײי *

יס

*

ספד

פלכיס

יא

- .־׳ -

י

-

400

וימ המי 1ניט ״י ? גכיוצע וי
וז״חה;* ויןמטו נ*ן י׳צן דמ צרך דער>* זך*־ •^ ?.ע גדטגגן
דצו& פרמדמןיה ה3 :יצו ן* ידר
דען ' עו  2ײה סוומר5וז (] #וט ? עבט־איד<> יןי יך ה־״יע
זערן ! וזן גן יעי׳ ;
צוח׳זם ״
מױגינגדערטופריהנן& ןיעןךשזמ *
צװנן־׳גטעסצןינן
ווייו מןיה ח  :בי*ו פר הנ־ן ווער
* צןז*  5וג צוחצוב 5ן צודה הנביצו ווייו נון יוחצוב דגן ר׳ןיה
ה ; ב/ץ ;צוך רצן פשרצוך צוחצוב צן
צויהנ בימטו דער יםרמן צמו ? ער ביעריבט הוכו דכ ן דוצן
ציכסט ח גחס רעב צויז ונײןעע
ייט רעגינט • דצז טערצוךוצ 1יה הנביצו ו; ידר3ו צוחצו־
צויך הוב יסרצ? ן מט ביטריבט
יײצורט דוצו ציןנ דײני עןטרן דיצובטריבן יסרמ 1צוןי | דס
צויר הזט פר1ז*י | גי  1ס הןרה צןןנ
^תז צוזנצוירגיט נוךדי עבודהןרןה נוך ״ ןע ויךסר
( 1י{ צויגו :
טגוצו  : .דרכן יסרמ{ צזןי{ .דע?; כערגכס? צוונ צוויךפר ״(
יןדצוהקדיםיד
הונדירטיהוייגן די רצןןיץ
סקר נביצוימ 1ןדיע  5ודהןרה םון בע{ דוצוי ; ן ^ ועטן גיכט
דײן ודיב צויןד? רערנצוךו ?/עס
רעג׳נן * יון צוחצוב טעט צןןן 1יט סר ן ׳{ין כ 1יסריז{ צזוג
וצ ; יך ריצו פיר
הונדירטסקרנביצו׳גןצווין ,רעקןבעריג כס<? • דצוגייגצו 1יההנביצוצן *)?
דטן ש וןקצמנ רע ספרןך5ו
צויכן  .וימ 1גנ הינקט מירצוןין? * ווײצוןײטן דכן רן י&רצו? ןי־כן
דניקײן יעגןקצןנ; דצו

הד ן
עטןיכי ןןידר><ן צוןנ דינטן5ן ] [ו .ן צוונצוןיך5ו די עבוד ה זרה

סןנן בע? ♦ דרו& ןה? טט צויר
גןט סר צדין | | ט וצו רייט ׳ײנן ײ? ינט ה? טט צויר דמן דיצן
עבודה זרה סון בע{ פר צוײן5ןט
זצו ב{ ײבט בײצוצזימ צון־ינט ״ דצו טאיגן כ 1יסרצו 1סטי?
מוצענטווירטן גו׳יןיה
הנב־צונ׳קט ♦רצוספרצוך צוןיההנביצומיך בין  .וןצוי* ונטצו} ײינן
מיבר גיב? ױן  .־ײן נ־יע 5ןזײן 3
וגןט ♦ כון ריצוסקר  :ביױיק דיצןז״ן יזױ י פיר הונדירע
צוונסונס^ יג ♦
זטגעבטגן
צװנסג* וײצובה ןת רצו  :מןןזיצונע*ן צוײןבה״ה מונ דצן
וצן?ן ןי גן קרבן ברענגן ♦ נוצוירנ(
טנגןטגןרענץלען♦ צוונ 1יגטהון?צוןי ^ דעננ זבח
מונטוטקײן פ־יצור דרןי^ •
צמנצזיךמיך ןוין צוך
מײןבהױת נע ן ״ צװנ ווי?
אךק־ ןפײצור ררןי ^ טצזן •
ןצזרוסטחןגןצוײהרנןגןט״ צװנצויךווין רוסןגוױײכנן
גיט
ןןײןכר גןט דער רצו ןןײיט פיױור ? צוזן קןױן ״ צווי^
דס קרבן דען
עו  1ביגן גיט זצו# 1ן ח? טן
פר דען רעכטן | ןט ״ דצו ספרצוך כ? יםרצו}
יוצו סע ומ? צוון זײן•
דמ זצוגט וצ ? יה חכביטצן דע<< סקר נכיצוי ^ ענ ><ונ
מײך נון צוײן בה״ה צוונ ><
 5יט זיצו צן צןײהרנן קרבן צװנ טוט קײן סײצור
דצו בײצו דען צוײחרר זײן
סי? וומ וײט דיצו ערםטי ♦ זצן סרײבן צוונןרי
וזצ.ייס( דם דיצ• בהױמ ווצוןט
גיט גין י׳ײטצוינן דען דיצן בחױח םפרצוך צןוצ ? יה הנ  5ימ
מצוחק *וצ 1י■מיך **ינמיר וײן מ?ם ריש טנרר
הכ  #ה םד צויך זצי? דוקצו יג
*•ײ* ײײי

דיצז

•

־יסמ •*

וסי>
ספױ מדיכיס א ס״ *

קרכן ןיץ ♦ דצו ^יגט מןיה ז? נ 2יצי גיצו  #יט מיצן
דיצז ע  3ןדח ןיה מײן
וגו צוך גיערט ןוערדך וועןןימ אערדן נורײצ-ן ג< מירנ; צ/ב
דען דמרךד׳ך ןוערס ^
ניט ענע״רן * נון ד׳צו בה* הזן & ט דצוך ניס גין * דצן
ןוט ♦ צוונ ער ווערט צוינן
גצוב ןיט צןצ/ע,ן ♦ צווןצ /גינג דיצ /בחאה צ< יט צ< ן ♦ דצן
נצ/נן ויצו צ< ןיה הנביצ /צ//ג
3ן צ/וי [ צ/ירן צווססר טטו /י־ צוונ  /יצו רוםיטן צוירןצ/ב גיט
ריצטטן דט דיצו בח׳צה
דוט  /יבר ( בען ) ענטוור צןןים דצן רופיטן /יצו עוסן
< בע ) 1צוונ  /יצז טפרצוכן
* צובר עס ןוצןר דצו ניצצנט דער דט ענטווירט ♦ צוו 3זיט
צ< ימינט בין 3ןסןצייטצוג
צוירן צוזפפר סטו? צ/רןנן * צ/בר דצ /ןוצ/ר קײן קו? ניט דער
הינקטן,ןצוונ ? ןיסן צ/וסן
ו/יצו עט נוצו צווסןצעיטצוג3ײטווצןר * דט ספצוטיטצו |' ה הנביצו
צ/ינן ענט/וירט ♦
מײ רוסט הוך דטן מיר ה? טיט צוין יוצ /פר טײן ן [זט נ/ן
5.ן רען ♦ ט; נ ער סםרטך
עפיטגןרידךיטצ/ײננ;
סי? ןײכט הצוט ער צ/יגינט ניט דער אײ [ ♦ דען ער המט
? ד גמנןנין ♦ צוודר הצוט  /ונטט עפיט צן טצ/ן ♦ מ/דר פי ? 1ײכט
מודר ער צויןצויןפט
♦ דרונן רופט מיר צויצונד הוך מוב צויר קענט מיןצוןי^ ןועקן♦
ט? מסט ער צןיצןנט
צןןןרוסיטן ריצוםקרנביצויגןגצןרהוך צוונקרצןגיטןדך * יטזגעטרצזוסרטטצןרמעטד
דעןצן/ןן/מרעטדער עדר צוט טצון פר דיצו ע  2ןדה
בין דפטיר ב? /ט סוןמינןרינט
? םףיד ^' ױצ ?/ןןמגטןןימנבימוא־* צ<  :רעט1ו5ןרצ1ײט; נצןרןןןערק
זרוה * צוונןיטטע
[־צ; ירקקרבן ״  /ויטעט נ/ן  .׳נחה3ײט
דעןדצן ווצ/רני * נט דערצ/ינןפײצ/רגעבצזןי
הנ 3יצו3ז ט? דע&ן סצ ?/ק נון גיטצן י; יר ♦ צןן״זקצןצ<ןכ? יטרצו?גומישן
אמר דטטסרצוך מ? יה
דני/ .ןע? ביגןזיןבח דטןד 0 .סןדט
דצזןוצ/רגמעןןסרגײסןדצ/ןעןבגצןײןזועחג/ןעזט
> ן ני<1ר ןן? ט3ו ] עט קרבנןה כרענגן* ח גינגוצ?־ה הנביצו
סלן? ק יטרצו?צוזסנגווצןרפןדן
צוןנ ?יט צויןןוידרציוי [בדצזן * דצ /נצ/ק/צ? יה הנביצן ;>3ען[
יהנביצן צןגןזע? ביגן * זבח
? ע  5טסוןיטרצ ?/מוכער נדצוט דעךזבח ו/ידרצוןי [ ♦ צוונ
סטײן קיגןדיצןג/וע? [ גט
דטן זזובח צוײן וױיטיגרוב צוונ רי  5טיט דיצז בהזזה צן צוונ ער
*ער ז׳כט׳גריצגט הרןגן מנן
די
? יגט הו?? דרןי [וצ ; נערטפרוך3ןן פצ׳? קגיטהז? ט>< יר 5
׳? יגטןיטצזןי [ דטן>< ןכחצווכ
צןןי [>< ײן קרגןצוונצוןי [ ר  /הו?? ♦ צומ דןפצו? קיטרצו? טעטן
זקריג צויט וופר צוזנ גיטטען
הנןיציגיטט מ׳ר נוך3ו<ײ ״צ ?/צןןן פי? ןןפרצ/ןין ד ן קרבן צו/ו גיטטן
־צןןו דט־ טפרצ1ך.וצ? יה
■ עח צוןיךסו} ו,טר
[ דן דמט ווטר*זצז סי? ןוצןר רןדר גרצובןצווגן ד ג ן .׳-
ד ווידרווטרדרך
דצוגינגצו? יההנ 5יצו צ׳ונספרצוך<1ײן ] עטדןצו -גןטפון
זוצזר* )1,יטנזן>< נחהנײטווטר
טוצן דוך הײנט טײן צײכן3ןצ<< ר רזךײן סצן{ קיטרמ /זו |ןוויצן
יצ/ברחק צןןניגחק עןניעקב
—
דט
_־
ז־־־ז _
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״סגגס• ספדיטלכים א •ס** *
דנז ח מ מ? ײנט גיכו בי
מוצ דז צזיך דײן קנצנו בין צןזנןצ 1ן ווצןן מיך גטצין הוכ דן הזכ צויך
דורך דיך געזן
ענטזוסזיר סן א< ײן גןטענטער * יר כון איץןוט מוין דו דײןפ ?)5קיםרצןן
וויםן ?ו!ן דו דוצו ביטט
דער רעכטי ]{זט צוונ דו רומדער דורךקצינטטמיר הר/ווידר פר
קער{ גודמי .יצןדיך ;;
ידרצוןנע* ן♦ ודצונזן צו/יההנביצו דין הס | ה מןיט ןנטצזן הצוט
רצו פין פײצור ס\  $היצ
<ן הירטב צוונ סר ברענט ד? קרבן צוונ דט הו / /צוןנ צוך דיצ/טסײן
צוונ צוך דיצו ערד צוונ !
עקיטצווי ^וצ  /דט וומסר דט צןין דער גיוב ווצןר צווק דען ><י.בח
י־ וויצו נון
דטפצןןקיטרטן ד׳/שןצ/צין דצןסי? ן/יטצוןצ) | יןצוירסניק צזונדצןטסרצןכן
] [ זטצוי/דעררעכט ) [וס )
עטצויןדעררעצטגיס״ דצוטפרצזךצו! יההנ 5יצן צןנ  /פצן/ק
נע)< ט> צירנוןתפןטוצ 1דיצן טקרנביצןיכן
פיןדיצועבןדהןרהפזן־ ( בע ) >/מןןברצ/כט
><ן
טןדיצוסקרנביטינן צן ^[ יההנכיצן דט נצ/סגדט טןיההנביצן צןןנ טחטט  /יצן צו?
צןין דיצובצןךקיטןן ♦
דט סרײבן טזנןריהצ)< יק דפ צן/יה טסרטך דרןנ /צןוײצז צ<צן?
ענטפר<< ירדען צוןיה
טפרצוך דחק[ ענטוור צ< יר צוײןצצצן? ^ו פי? ׳? צווי ^ דט יטרצון ניט
וצוןןזצוגן צויךהעטסײצור סןי/הי ^
ןגברטצטדצורךכיטו ^ דצוצ< יטענטןור צ< יר צוך י
צ* ך טעטעפ צוןיה,טןקצעחה גײט
דעןהעטערטגטמן 15צוורגינט דט
העטןדיט
^קרנבימינ/גזצוגט
צווג? רצייב ^ןט דיצוטן דיצוהצוטעמ גטצון ווער עמ דען גיסעהןצן
נצט
דצוחעטןדמ גי
.צ׳גט ע/ןןערדיצו [ בנהמןןדגוועץ דרו< ןנ?וײ? טוצ ? יה הנבימ
דס גײכן צוונן  -צינחה גײט ♦
דערנצזךמסרטךצוןיההכביצן 5ן צ/חטכ  5יצו נון הײנן
צוונעש צ/ונ
טרינקדעןעמ רימט/יך מזן דס עמ רעגינן ןוערט וזײןדיצו& קרנביצןינן
נון ציןטוט זײנן * וצ ן יג יג צוחצןבודדרהײנן
דצוגיכגצוןיההנביט ציוי ^ דער מפי/
ס\<ך בערג כר<< ן צןןנ
ער בזקטזיך צזוין׳ דיצןערר צווצער טעט ?ײן סניס; גןזיםן/ײן
קייט צזוצ טעט5ו
גןט ןײן תפיןה♦ דצז מפרצוךטןיה הנביצן 5וזײן יונגן דערבײצן
צוינן ו־וצןר גיצוזיך קיגן דע< /ינ 5 /וצוזברעגןקו>< ט
דצוגינגדעריונגצוונןצוגטוו׳דר
צו/יההנביט
צויךןיךניקטקזי<ן ♦ דצןמפרצוךצוןיה ווירר 5וצויק גיטו; יררהץדבן><צו?
כסך צוננדרצוונ6
ך< * .יבנטן
דצו טפרצוךדער יונגגןוצ | יה הנביצו צןיך ןיךעמגיט
צזײן ק 1ײנרןוסןקן צוןין
צוןח דען ינ /הער צ/זוגחמ מ?* צוײן הנט ברײס ♦ דצומפרצוךציןיה
הנביצווויררןײןױנגןגיצו הין צןןנ זטג ווידרצוחצזבערןן? גטווינלצדיןןצזוין דעקוועג
צוןי^ דן צזין ניט
בטרעפט דר־רעגן דעןען ןוערטדר רעגנן צזונצוי *ן ןצוךהין צןןנ הער ח
ווטר מון דרגנ) הי<<?
סו? סוןווצוןקןאזנווינט צווצקצןנ  /צוײןגחמר רעןןדו 5וגצותצז 2צויןןײן
םטצוט קעןיןרעצו? צןןכ
3יטמ םטרק קצןנןצזוי ^צו/י ה ד  /ער /ו^ בײצו דען קחצוב בין יןרעצו?
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דען #י5ו ממו | דו צוחמב דינע עיןדת? רוה דמך וומר ער מין><  5כד אײן רע מײן
דען ק טוט עס גיט מ* ?  51כןד נײצורט גיט דער מין ןניןעגע הצוט * ןנן ״?  * 1צווכןרי
חצממן טרײבן דט דיצו׳ן״יט צויץציחצוב גייטן י־יצו דיניטן צוײטן עבןדה* רןה וומרושנ המבן
*ימ דעןמןט ^ גיהצוטצצ׳טצןירן * ןחצוןח דט צןחױ 3צןיו ױצןמײן גיממןטיגר * ןך גיוועוין
צוונרציןוחהױנןגיטריבן דעןצןןיזזהנ 3ימ
־• דצזצוין דמרחיחן ווײן ןיצוקײןגיטווען
*פרצזךצויך ביןמןײנט צןיבר גיבןיבן צוונסיןווצווטטןווצון? דיוועובריה הצוטהוגדרט
נביצויק סר בצורןן צוזצ קײנר דער עט דטן מ? ך ומגט צובר צוין ס#ו! ** !ך גײטן דצווומרן
יהןדינןפרוג/גיוועוין נײצןרט זיצו טרינן פין רכי ןןת טןש צןיבר דוד דרןנן הצוטין ויצו קײן
**[ מיןד׳מ><? ח* ה י דעןמײן גרוטי ע 5ירהמח אען י>ן ר  5יןןת צוונ 1םזן חרע טרײבט
עבןדהזרןחדינט דען ווען צין עבןדה ^ חת דינטטוט *ן *ו גןטמײן
#ץצ*ןיז ווען״ן
ע  5ירה צוביר ניט גןדימ/ײטנין גןט ? יצט מײנקןצונג צו דען ער מיןבמרסנ הער^ יג ווען
מבר מײנררכיןזת טרײבטצ ונ ברענגט ? ײןחבר מיןמײנסןהיןקדמ טרײמיטדיןחבר
דריבר גי יג ש דמ מי? גןש כמרסן הער* יג מונ ער מרהערט מינן מזנ מיו י*יך טטרצזקמ
דריבר כיקסג ״ מןיךווען מײנר עכודהורןת דינט מען ער מביר ןןירר הטובה טוטמצן
מוסטקמןערט ביט ווירר מתקן
מײנרמביררכיןותטיײבט
מיומיהנגזט מוח 1ווען
וײן ווימ ווין מי ^ ^ ט דען מוחןדין;
נון דער *? ך מחמב מהײנן קמסן דמ? צוגט ער 5ו וײנסן ווײב מי* ?5מ? ןוומס
תיא
יט
מ[ יה הנכימגיטמן הצוטמו ^ רעסן בעיג כר ^ מונ ווימ ער העט גי& חט
דמסיקטדיממיובןמײןטןיח גומןיההנ  3יממונ 1יטמיגןומגן
מןמיר טקרנבימיסן■*
דצממובמיךדיןציט * מיגןיוויךוויןןמסין
צוייז * ויךמײן צזבןיוט דער טוצזמיר דיטמונ
מזנן ברענגן גזײך ווימ דומ דימטקר נבימיק הצזטט מוין גברמצט ״ דמהוט מןיה הנבימ
ציורממונ ! יץ מוועק מין דען ? נד יהודצו קען במר טכע מונ מ/יה הנבימ  /יט ? ״ן יונגן דמ
ערועגיטויךמונטרמײננן ווצןךהוןדיר
טמגיײזמיןדימ זעדברמונ
מזנעיגינגמײן
םיסן צוונ ער בעטיט גןט דט ערמין<מ? טטטערבן ? מבין דען רע ווער יזצוניטבעטיר
ויךנידרמונט [! ן דצוקממ מײן .י< | מךמונסרט
מ? ט* ײן מבןת ״ מונמ? יהתנ  5ימ ? יגט
דען מ? יה הנבימ ןמ צוןצ ער טשרמן מיין טטימ מוין ,מונ עט * ר מזמך זיך מ? יהחנ 3ימ
מוסן דמ ? צוך ער ד.ט מינן צ• קמסין טטיט מײן גריטט ברוט צאג צוײן קן מיט וומסיר ווימ ער
ני | געטין מזנ גיטרזנקין המט דמ ? יגט ער*יך ווידר טןוסין דצו קמסן ווידר מ״ן ײןמך גן
מינן מונ רירט מין מןמןנ׳ טסרמן טטימ מוי ^ מונ עט דען דומ המטט נמך מײן גחסין * עג
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עפי םלכיס א
*ז  3יחן ״
צוזזםטוגדצזןיההנביא צזןיןצוונע&טי
מוצטדינקטמזנגימ דעדנצק־סצרט
ךס ערדצןו ך רצ* '
ן ^=ז ג<גםי | גין קפיט סיד גי ג ט״ג מזצ פיד* יג נכםבױפר קמ<< ,ץן\
דע?[ כעיגטיגי צזק צןײנר הי1צן?צ ער כ |כי דדינן 1יגן צזינד ני כס ״
דמק ^ גיםפ
צבוצ/תצן<?< ?
צןןנטפרטןווצזט>< צםטו היצןדוצוצזןיה * דצח ^ גטצז{ יההנביצזצןיךד.צזב
גיטצןן צדין
נקװזזטזשנ ן [זטט ןוי |ן רו טיךהמכ ןיוק צןןנן ברפננגץ ש ] דיצז& רק נכיצזי (( דק
דײן קינדר יסרצו
 1הצןק דײןדכרהײט פד [ מטין צ< ונ זיצי הצזןט׳ןקײן>< ׳ןה >יין צוונ דק
*זבדןהצזנןזיצזצןכרצזכין צזזנ דײני פרזצצי נכיצוייגהצזבן ויצז?צזטיןצזז< ן בדענגן צןונ׳צףך
כין  :ײצזדט
צזזײנטמיכר גבןיבן צזזנ זיצזנוטע* ן צזיר צזך נצזך * דז דצו צציך ביגעק מז< ן ג<
גרענץ *
רצזטפרצזךגןטפנכזמת גוצד ^ גיצזהירןיט צזונ פט׳יצזצזו ן? דענן כנרג כד
ןעטטהערן׳כק״ט דצזג׳נג רע צזרזיז דצו ג׳ינג ) עטס הער ) יצקײט פר צזיברצזונצזי גןט
קוז<< דצזגי  .ג צוין
גרוטרטטרקדווינטצזזו צזײן וזינט דעד דיצזפעןזין גןכרעכט צזזנךר
דיצוכערגצזויז
רײטטצזכיר ךןט ווצזד ניטצזיק ?ט 1כיגן וזינטצז׳ונ נצוך דעין ווינט דצזקצןגן
צז־ין ערד בודי<<
צזכיר גןטווצזד מך ניט צוין דענן עדד בודק ״ דד נצוך קצזק צריךסײמר
צוביד ךיט ןןצזד
צזזיך ניטצזיי< פײצזידצזזנ דעד נצזך קצז<< צזיק סטיןר יינט צ< יט ? צזגסטין
גיחיט איצז נק מ[ יה הנ 3יצ< דצזז העדט דצוצווק וגיק? ט רע זיק סגימ
גינג הירןוע צזונ
עטעןט זיך צזן
דילז טיד פזן דיצזהין רצוקצז<< צףקטטי<<5ןצזיזן דצזזססרצזך וזצזז הצזסטן
היצז*ו טצזן רוצו
צזןיה י רצזטפדצזךמןיה הנביצז צדךהצזב צזיק נקצוחגיטציןמצ ? גןטסוזיזן
דגין דײגי קיגרר
יטרצזןהצזק דיק בונט סר1משק צ? ונזיצזה | סן קײן ><י? ה נ׳ט צזונ הצובין
דײן ז״יזכח גן
כרצזכן צונ דײן נכיצזי׳< הצזביןזי צזוק גיכרצצם דזנ צזיך בין צוזײנטנון צזיבוי
גיבןיבן
רמגזיצןטטעק<1יר נצזךצזוגזיצזןוג 1ן>ציך צזדךצזז&נ כרענגן ״ דצזןצוגטךזטןנײן
דוצזגיטכיגעדטטצוײן נכיצז * זזײן דרוקזע? דען צ/ןיטעבן ם  5טק דיק םטצזט* ו<< נ  3ימ
צמנ י־עןגןירזצ>ן ךער זצז1צזײן >< ןךזײן צזיבדדיצו גד<ן פק סצןןק
מרצןצזונדעריהןדי
יהורן ; ־ער *י< 1צוײן
ציןךוײ{ צזיבר יםרמן ווײ | נק יסרצזן זזצזכ׳ז זײנן זזיצזדוצז זציגטט זוצי ןזין
צויך * רות פיק} #
>< ״ינ<< סצו} ק יטרמן טד עטן׳צי צזן<<ןק> ןזטןין דצזרך חזמ 1צזזנ טטןיצי
דצזין יהוצוםונ טןיצ<
דצזדךצזןיסעדונײמדט סקגנ? יטרצןןזצזזין ניט> קצזיבדבןײבן
5ז | זזי; -ןט >,זגט :
הודי<< וועןצי יהודיהןדיצזויךגצזן גיט גיבוקטהצוק 5ןדיצוע  5ודו* זרזןי
צוונריצזרצו ניטגיקוטט הצזכין לען-צוב ^ נןבען♦
גוןצוזיההנגימ גינגדמ
ץק <<~רע *ו צזןיטע
דט דע מקי רטצזינן  .םכ־ן י דצז גי גנ וצ 1ידו הנציט * זצזיקצחנןזירסנן
קדעקמיכדײע <
דצו  1ישערזײן דיגזלרטטקציןנין ^ דע ?וצ  1יההנ 3יצוגצזו< 1נצ 1/יםון

נוסימן
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ספי סלמם
ט& דצזך5וצ* 1יה הנ ^ יצוזיכר ווערטטצוןי ^>< יך דמצויך קציןה״נן גין 5ווכק 5ון  5צור קו& ן *ו
>< ײנק סטטר צוונ<< וטר מ< צויךיציטדיר גיצן ״ דצןשגטוצ 1יההנכיצו צ*י ? גיצ) ד .ין צוונ
קוסןװידר דען צויך זזצובעפיטצציט דירצוןיןג* ריכסןצ& וןון ,דער וצ  1יטעהײג; צתנ
ברטצט 3ןןײמ בהצצןת 1ו קרבן צאנ גצוכ עט דעסן פצז? ק צן עסן צוזנ 1ון? דער כצוך>< יט צוןיה
צוונזריתצױיקמרײבןדס * ן ויכטדס*<* ךגןטצ* ןפד .צוןט
הנכיצוצמנווצןןרוײןת [* יד *
כײצודי טטיןןצװננידר^ גןןײטגןײך װיצנהיצ) דט ) ט[ז ניט ווצור צו׳ג  /גװטן װינטנײערט
נצזך דע ^ נידריגןו־ינטנ
צוײןגויהיטבןהדדדער װמרדער><? ךסןנןסצן 1קצורגן דער פרוצוצזיןט
כ נין
*{
גיװ 1טיגםיןסצוןק צזזכצוןיךצןזײצו צוןנ דרײטיק>< ןכיסן די ה*[ סןצוי ^ צוונ
װצןטין פין ר־יטר צוונ טעגןצוונ עיגי .ג צוזנ בןעגירט די סטצוט טן>< רון צוונד סיקסן נין
ד< סטצוט4ו דעסן ^ך צוחצוכוצ? ו * *2ויך צוזן ספריכט דר><?ך בן הדד וצ [ דיין ד [ בר ציונ
דצוצויטסיטפדר ^ךצוחצ׳בצויסן
גט 1דמונדײןתיססי ןןײבר צוונ קינד די זײן צו/ױײן :
דרבןהדדטיקטוזידר< 5צוחצונו״נן
ו/ירר3ו עזצןײ .ןוצןרצוי ך בץ דײן צוזנטר טצון * צוכר
ךע< ג דען צןזן צויז זווויןצוי ך סצווק ס<קן צויןדי מטמטדי זצוןךעזדיר נע^ ןצוונ זי וציןןצוןרײן
צוונזריחסיג/טרײבןדטער הצוט צוןיךוועןןהצובןצןוי טפרתןרות ׳־
ג 1וםטיקײטהז1ן <
דצוטסרצוךצוחצו . .דצו ;ווי [ צויך סמי $ו װײני יןעגיג/צון* ײגן דצ< זצוגט ערעם גן די עןםנן
סוןדי םטצוטצןכר וי ססרצוכןצן צןיסגטוצוניט וויצודער בןהי־ד דיר צונטכצועןהצוט דען
*יר ןוע? ךזיך ק׳גן צוע  /ןוערן צוונכסרט ד״ז ער צוונור מײ ^ ג טסר דורה הצובן ווין דגין
גדינטהצןכןדצוהצוטעסדצוך גיהטחטידיק די דיצותןרה
ןועןםוןיםרצןןעכודהורןה
יטמחטכוצוגןגןדצוזבןהדדסןוחיקצויךבין װצוןןרײןצזונטרטצון
צזיןצוכטהצובן * דצו ?
רנצוךדײנג/היכטרטטןצןנטפיטן רצןז<וי [ צויך ניטטצןן * דצו צונטפ׳טט דר כןהדד־
: :#
ווידר5ן צויגןןוטודןצוניט טצון״ערטט װיצוצויך*ו דיר צו״טפצוטןהצזכיזו זצו[ די ערד פון
טן׳גרוןניט גינוקז־ין 3ן * ײכי רכבייג רס י<וצ דר ^ טטיןקע> ן־< פי 1װיןצויך ^ ץדי טטצוט
|צןןן קו ^ן ♦ דצגצוכטפיעט צוחצוב ווי יר ג< צוינן עטזצו[ י.יך כיט שזן רי ןצוײכל דער נ רטט
מין דיצו צ< ןח״< ה גיהןוויזגןײךוצ ! פ מײכר דער סןןײצו ^ןלזצרד^ ג<<וצװכןהצ< ט דעןרוצו
׳מג״יכןןוערטט ׳״ • וויצוכון־
וןין& טערסט [<1חױה ה [טין * ער וגײט צזןד דןצודיצו > טח
םך רער <[ ךבןהדר הכרט דצו 1יט עי־ צרין :וצ [ ןןערקןצ ^ װערפן סער דיח טטצוגו
י׳ןויכסטצויגןיטפר מיצו
סן״ורון ״ נון ; זעפיק -זצו ץ  :ביגן*1ג  {< /ךצוחצוכדער ו־וגט

<פרצון ה:ט גע ;ן
םיו ^ צוק גמטו ה<יפן ^י׳שןד־וך ס״גרכט ריןביט דעןןןיך <ין ו׳צו צוין
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מ) ין דפז דו * מיצון
ד? צויך דער רעצט גןט בי] * דצן  £<6רמך 5וח  2#ד* ורך  0ע< ן
*ערט דען ריצן><? חזית גווצןוין וועדדן דמ ספרצוך דעד נ  5יח דחרך דיצו ונגן 1נד חעין
סוןיסרצזן דצן טפדמך צוחמכ ווידר דען נכימצןזנווער וצןןדען דעררצןעז ן״ןציןדימ
וצןחיצהדצווצוגעדערנכיצודו ןצון& טדעררצןטוײן״ דצזןיטצודןצו״ גיןיןצן} דיײחיגן
?נד הערן דצן וומרן צןירי צןוײצוהוכדרט צוזנ צןו״צו צוונ דדײט׳יק דר נצוך ןיטער צצוטטידן
ויכן טןיזינטיהודיגן ועןצי דיט ניט עבודה ; חא גדינטסצזטין י עטןיכי ח  <>5ינן טרײבן
דט
דצןס * ע? עיג צ<צ? ן ןזער כן יטרצזן ניס >< ץ גוועוןוצ ? ס * יק טןידנט דנין וזײן ינורצז?
עכורחזרןד .גדינטהצובןדצוקצזיץ ? וצזםיןטזנן *
נזףיצז 5וגןצד.ןצ*ג ;>< קונן מנןמצמין
צייטצזגצײטצוזנ דערי׳< ןךבןהדד גיהט>< יט וײניצןוײצוצןול דרײטיק ^ ןצינןדמ& יקנו
'דערכזהדדטןןחיץצזוימצןןעהן צוובןײטצוזיו
דיטסטטטגפטןןוזערן״ נוןעעקצוײן
טןןחי ןס צן דענ< כן הדד דיצו ןציגי טן עמ ןײן ? ײט צוויו דיצז טטצוט $ו * ין גנגן דצו?צוג ט דר
<צ 1
ך גן הדדצץ צויכן זעכט דמ טיר זיצו ! עבנדיג בקוײט ♦14ן י* וגן דיצו יונגן ? נר הערן
סון
די מ יהזדיי< צן ? ערטטן צונדז צוונ דיצן צונדר ףהןדינן צןינן נצוך מוצ צ/יטן׳צר מןוג צוןי|
צו׳ינןרער צוינןגן הכדיןקױנן דלנ * צוכיט גיטדמדצןמ סצן? קפון צורנן צזנט? |י  # | 5יגו
מירן ״ןציהן י
צוי״ו בקצזץ דצומ פצווק ימרצו? צ/ײן גיזסי גזי? ה סון וועגן צחנ
סעערד :
נןן עמקצוץ צוײן נכיצזגןץ י<? ך צוחצוב דער זציגט ויך ווצןט חצו טומט דען
אען חצו מון צויצונט הצופט דיצו *{ ח* ה גווצוונן צובר רצומ טנדר ימר ןוערט רער
<צ  1ך סון
צזרסן ורדר קו \>< יט פי? סצו 1ק *
דמטפרמצן דימ יןעגימ פוהן ״ןךצורק ןיך * יר
חמכןצויגונט דיצו >< [ ח>< ה סער ןמרן דמז צויו חײן * יד ><{ ח>< ה גיה 1טן הצובן צווי ^ דס־הן
בערגרען רעריודן ^ ט קצ1ןחצון{ העןפן גןזײנ< ן םצז{קצוו ^ דענן
בערגחצוסגיןטנו
צוברןצזזן י< יר>< יטצוײן>< 1ח>< ה ה{ טיןיויין ג 1ײכן פע{ דצווכ>> יר ניט דיש>< ןח> ׳הגווינן
ןועדדן דק דר יזרן ) [וטצוי ן צוייןג? ײכן סע{ ד ניט מטררקצוויך צר זצז ^ ן דירחידר ציײן
סצו? קגןמננדר ג{ ״ךזוצו סי [ צ< ןמ צן פציר צוןנ
גענןקײף־ןציקי׳יט דיר נײמרטטריין
נעק>< יטדירדען><{ סנןדין
ניטצוןוגהערצטצוין דיצוצ< ןח> הצוןמ טריעצויסןיצרםר
ווצוזגטזײן חױת צוזנ ו״י} מײן סץ בקו ןקיגןדעק><?ך דרו<ן טוצונוןציזו ווצוט גי? סט> ׳יר
ןוע? ןדיצן י< | ח ׳חגחירן *
נוןדצןזצוכדר יצורדצו ג יג דער *! ךנן הדרו,ידר צונוי^ תוצ
דתט סמ{ קימרמן * יגןצזויוקיגן יוי ןצוכרנמווצזרן צויריזוציוויניג ק־גן צוינןצוןטןוערן
*יצונײצ< רטג>* ײצוקרינן הער  .ןײיטציק} יך ♦
דמקציןנון < ײןנ  3ימ * וק ײ? ו רח< 3
דערטסוצון

צחוטסו׳כ  () *.יעחײ} דצןטסצ־! קסו | צ> ח ^ /
־
* י *
י״

גטהצוגןדנ י ׳יי  * ^ £ ,גר'

ןןצון}

$

5!13151׳61ץ 1/חט !סחגו
11כ 1וכ
 1>111ח 3־ו ^ >]61ר 1ס
ח 1/1\/131ו

י► *-

רמ

513011 -

3)30532 -0-01 -0117 -0231

םלינים כ י► * *־,

•צוו? מ*ןי םפיקי גןג <>1ןחי< ה*ו ח [ ןס מוי^ דימ בעיג מבר צןיגן גן*י 5ן ספ? ד דא -קמן עד
 11כ  11ידווי [צויברי
מנו>צןח< 1תה? טן דרןנןוויןצויךודיןן דם מיך& ײן גיטבין צוןחןיסורפן צ
ענטפרן צןןריאגויסןצויןדײןהנט ״ ן/ימ ;י .מיון ײןתיצההןטן * יט צוינדר רמ ם 1וגן דמע
מוגדיטצויבריגן
סוןדיטגןיסןסוסןפטןקחר ^ הונדירט * מ} טוידנט
ע ^ קיטרצוןטוט
מנט ^

יסןמיןדימטטמטמפק מונווימ/יטצוין

דיצוטטמטקצו ן

דטםיןדיצןוידצורצוומ

דו ויבן חונ ^ יוג^ יג טןחנט צודך טוטב [ יבן צוונ דער><1ך נןמדד מנטז ^ צויןצוײןטטצוט
מונסר ברגטויך פר דע< ; * ןך י& דמן סוןמײןקיצר צויןדי מנדר ״ןןיט נון ריצו ציןחי -הסר
מפיןט אצור דצוםפרצןכןדיצןיןע 5יק 5ןק>< ןך דך>< יר הצובןגיתערט וגיצו דצו פסןג גן 5ן
וײן ריצויהוריק מןציק חײט [ ברצצהעיגיגי [ ״יט דרוק ןןע{ ן>< יר ויך םחימיג םטט}ןצוונ
גינגן
אירוועןן גין 5וק * ןך פון יטרמן סין ןײ  5ט ווער ע עררח* נוהצויבר דיך הצוכך
*ימיציטטרןימר ק [ ײדר 5ן דעק * [ךצוחצו  3צוונ ויצו םסרצו 5ן ןיבר ק׳נג דײן קנכט כןהדד
בעטןדטדושמיק ניקט טון וצןןיטט ״ דמםסרמך דער * ןך מחצוב5ו מײן
דער ןצוטט דיך
[עבטער דען נמך מײער מ׳ו * ײןברודר [ מטטמין 3ן * יר קו ן דמקמק דער בן הדד גן
מיע דמ גמסןער מין בײצודך מוי | מײןוומגן מונ ער טסרמן 3ןק *? ך מחצוב מןדי טטעט
מיךדירצוןוויררגעבן צוונ דײן
דימ * ײן סצוטר המטגנו* ןגיהטסון דײן  £מטר דימווי \
פמןק וו?{ צוײגי ניגטי ן הובןצוי ן *

ײןהויסטםטמט ד* טקגן* יךןוימ * ײן סצוםר צוײגג• גען

גהט חמט מין דײן הןיסט טטמט טו* רון דען * יר וועזןמיט מננדר ט [ וק יכן ״ צוגו ןיט
דמוומרגןטגצורוערבחגו
דעןבןתדד ןויררמיטטןוס( הײנ 3 /יהן ״
דער * ןך מתמב
הדדדערהצוט* 3יטרצ׳ןגרןמ  3רןת מןגיטמן ׳ מוצ
דעןדיורמןך בן
מיברדעןמחמב
דמהעטמחמינצו,יך ; מןןקײןרח׳ינו ^ המדן״ונער המטדיןן
המטסיןמוקגיברמכט
ערמערןײן בחדד ♦
נןקק דץ דט דק סון יטרמן צוול המט מין דערצוגיכענט
דחסגקמס/צדץ נבימ 3ו מײנק מנדרן נבימ מונטער<:.ך  3ומיסנ ויך ןיוט המט ג* מגט
חצו * מןטטמיך ט[ מגן דמ*וצו 1טדער ; ע[ ביגניט סמ [ גן 3ודעקנ  5ימ מינממןטמ! ,
דמטסרמך דער נבימ 3ו מיק זיך מיך הוב דיר גומגט מין גןטט נמ ן רט
ניט טןיוגן ״
דרןק,וערטריךיו ץ  /ייומ סןיזגן
דויו < ידטןצו ;ן ; ־ונטטמול דוצו׳  :מטטעט  :יטגטמן ״
ער״וערטריךמו ^ ברענגן * מימ  :וןערםזן־ויקגי  :גדמקמקמ־יןןיןומצוי  -רדען
מונ
*ע[  :יגןנ  3ימ

רערט[

וגמןטו  1״

דעי  :מךקצוס/די? רנ 2

ימ״ירר 3ן

מײנק

מנררן

יה> י״ מונט <£־מד <3מי <  7רג|  1הוט גיומיט רןוטןטט •< יד ט[ מגן מ?ו גינג דט״'
* *[ ־דג ית* ד* *ין גווג טמג רען ; בימ ב[ וטיג מ״יג רפ וומונדט צוין גיור וער י
דמ

״*מ*• -קפד מלמס ב ״• י*•* ׳
דמ5רשי1ע?ט ויך דער נביצו ציונ גינג מן דעק מעג וולוו צזחמב:ו!טהנירקן^ ן*

וויצזקנ

רערצצ |ך צוחצוב קחנן דמ טריצן דיור נבימ ג*<<>צ 1ן צןחצןב צ־חכ םפרמן * ײן הער קיצג צןיר
1ן ; צוין דיצו>< ! ח* ד .רצזקןקצזײןיהוד♦גן>< ירצוונדרצןכטצעיר צויין צצצון דצוהטר צוונער
טפרציחיןה? ט>< יר די/ן * ןמ תסוטצ(; נ ןןערטטוצצירצוין1ןי  5ן ןחףמוויןצויך דין צוןןײן
פעצועאצ < ןברענןן צודר דוצו>< וטע>< ירצוײן גענטגר ? יןיר ןעכןצוןוײןטטצוט״ נון צויו
ווצור וצ ין ״ײ1ןצווי^ יוײן י .ײט גנ*ן דצוווצזר>< יר די/ר>< טן צויט?צוס | דצו הצוטצציך נון דער
ד־גן= גצן? וב? וטג ^ ^ גןוו•*? צויך צויןהובצוין? ןיפן ? ד.ן דר* יטניב>< יר מן צו״ן סטקדריבר
דצוטערצןך דער ןדצוחצוב גןטינןווצה/וןצזיך דיר
העןסןדוהוטטעט מר ? יבצוןגיו״ן
ד  /דןדען ׳•־צו) ניטווי? טט ? ןיסן? צן/ן
דרןנןטטע? צזיסןדטן>< קסידר* 9י?ז נוןמחצוב הוט
דעןשטק ט״זנעבן י״ט>< כטדער נביטדין פנינ/וגידר
צובדצומרקענטדנר> ׳ 1ן צןחצו 3
דפ עט צוײן נב׳צו וומר דצן טפרמך דער נביצו גן צזחצוײ/יך צמו טפריכט ^יט דרוק דם דומ
>< יר הצוטט צודך ? ןיפן ? ־ץ דען* !ך בן הדד>< י.ין טןנצ/דרןסן/ו? טטןצו /</קו><ןצזן  /ײןטטצזט
צוונ רײן פצו? ק /מצ טושן קי ן צזן טטצזט  /ײנש פצז?ק *
דצו  $וג מחצוב ווידר הי־הן
י גצזר טרןיטרג קען טו>< יוןצזין /ײן ה( י;/
כצו
נק
דער>< 1ך צזחצזב הצוטצוײן ט? ,ץש צזין דיצז טטצוטי/רעצו? דצומצזר דצוצןײן
יהזדי דערהיש נבות דערהצוטצוײן ווײןגצזרטן בײצןדט>< ןךטןצוט *
דצו רידטצוחצןב >< יט דע<  /נבות דט ער טיסן /זצ? ט געבן ד׳/ן ״ײן גצירטן ער ״יןצוי< ן
צובקןיםן צוודרערווי{צוי< ןצוײ( צונדר| 11ײן )נצןרטן דערפיר
געקרנןצויך וויןמןיט
די/־ןזזײןגצורטןמצוכיןחײן קחיטןנצזרטן ווײ? ער/יצןנזהצונטןיגט
בײצומײמ/עןזט •
צובר נבות םפרצוך מידרדען ״?דצןחצןב דצו& טזצוצזיךניט דםצזיך /זצ ? ט >< ײן
פשטירם נח | צזןת פר קןישן * דצז וזצזר צזחצזב טרויצויג צזונ ו/צזר ברוןנ/מײ? צזיסן נבן-ת
ניט דען< וײן גצזרטן געדןווצז? ט * דרו<  /ןיגט /י ך צןחצוב צזוין  /ײןבעט צמכ וזצזחנצןר  /יר
טרןיצזרגדצוגינג/ײ ,זזײבצזי/ב^ 1צזי< /צזו/ 3יצזסרע 1נטדעןיוחצזב  /זחרז< /ער/ןמ מןן
ןזטטיג וזער צזונ עטטניקט דט/צןגטטחצז  5צזיךהצזב ? וטטגהט גןדעסנ ״ײןגטרטן
פוןנבןת צזונצויך הצובצויזן וונב? ן צובקויפן צוזדרצזײןצוידרן
דערסצזרגעבן ווע 1ן
צזזנערוויןעסניטטצון ♦
יפרצו! ר/דןצודיך ? יזןשט
מ׳ןדיר דען ״ײןגצזרטן
טריבמײןבריב <וי # # 4

דצזטסרצוךדיצוצזיזבןנוצזינ /וזטטזצזןטנחצזײן><? ן/ײ) צזיבר
ןצו/ן סזןצזײנקטסן צוזנטי ררןקן  /יךעם ט ^ -טקינק ־ צזיר
סזןנבותווצזון* 1וונגגךבר<גכגן ק
ש/גגיגגקימצוי/בןהיןצױכ
ןןמחצובקצװ ^ מןצ* ימפר חי ^ ג ^י ' מז*4ו׳י<גן * /למ א? ד  .מחצ©

ומתק

ספר מלבים •61*0• #
מהצןצ/ו 5זיצז םייןט צזין צ/ין די עזטצזט סזן נבוה5ו די ע? טטן םון די סטציט מונ צווז םטוגד
ימ<  /צריב ג& ריכן זיצט טגזיןט מ | מײן תעניה מונטד דען פמןק דז>ין זי  5ט ו* רז םר מײן
ט״ירה פין * קןנן גטעהן צויז טוצ זעצט דען נ 3תו צזובן צון צוונטד דעהן55י 1ק צווצ בטטט ? ט
צןוײפביןןויצטר יהודינן ריצן דטזוןן פ 1טי עדוה זציגן* יןין רעיןצלוה די זעןנגן?ו? | ;צזג ן
וויצו רער נ 3ומ העט 1ס[ ובנ 5 1ןט  $וצ דעןיצ ? ך מזצ סירט דעד נצוך דסן נבןזי טר ויט צ! |צ
דם טטײנטצןין * נק דיפ יהודיס; טין דיט טטצוט נ 3וח דיצ /טעטן ןנןײך ןויצו צוינןצויז ^ ן צן
ןנטריבן הצוט פזן ןזצזר רר נ  3ות טונ/גברצוצט דורך צווײצו ? 8טי ך< צןןנ דר נוך^ טריבן
דיצןעןטטןצויןדיצוסטצוטגודערצויןבןןויצןדרנבותטוטווער ״ דצןטםרטך דיטיזבן
 5ו5זחצו  5נון גיטיוצןג*  :ד צוזנ נעסן ײר דען ווײן גצןיטן סין צכןת צןןי/ןונטט ״ דצו פרגי/ט
צין צוײן קפיצו ןומרןען הצוט זיט דען נבןת נ׳ט טטרצןקט | ןק צזונן לרעצג ןןן׳ײ? דר ו/יד ר דען
י>  1ך גטצון חצוט דעןצוין ט חמן צ/׳קפיטן ח׳טטיט יוט ד טצןײן *? ך ציציג טײןןוציו? ? ײן  5ע | ר
דטצןתדרתירוןצוזוצויוטײווטרי סירןדצסקפצ־ןד
נעצקמ< 5גןזײניקנ  5טצוןיזטײןן *
ווצוון נעיק חונ * ײג עז געבן גו זײן קנ  15וזײן זיצו ייש כדרפן צוין די ד? ח ה
>׳ח ; צןײן
דטזיטע& עטן צןבר *< ״ ; <<.ןײן סע? ר * ונע> ן דר ^ציײן ?  1נ טטצון דרןגןםריב ןיצוצירן
חזטטחונ דטן ־׳ייךגפי [ וכטצוו ן? דזדםסצו? ק דרידר די 3קןומרן צ ונדט
 3ן ןוימ נבוח
><ן צזין קענט טוגן כרענגן רען ״וען ט־ן די ע? סטן העסן צוין ןןע ^ציוסן דרנ־נגן דצו הוט נם
דז סצו? קניטג? יטן ררוע צצכט דצוצ׳ןןצוײן ׳  :חבו? ה י רצוטרײכן צזן־ןיי חסייק דט רבי
אטירטסריצטמ? דימציײן><? ן ? וןטצןןס/ברעסןדוציין חיד ײצוון סר §? ין צונ ?* /ן דריין
 6ריבןי דן נ 3ןת העט 3יע גס?ו  5ט זד דצןן סצן? קב׳ןיגד ןןער טיכרצויןצוו 5העט דטןי ? ך
ןנס?ו  5ט רצןצןין נקוצ ? ן׳ין>ציחן פינ  /סר ס?ן♦ צןבר רבי יהודצו טפרי  5ט ווען צ<ײן>ע? ך ? ןןע
מײני  /צווי/ברענגן דצן צן׳ן ןײן * * ון צןןיך ניט רעק *? ך  6י ? 6יןצוו 5דןדצן צןיק דט<  /ןויץ
גצורטןגנוצקחצוטרזצויג דיוי  /דעןריצןצויןב? הוט ןןןןצוויךצןןצן־־רעיגןצןסיןןדז נבוה
(ןינדד דצן הצוט ער נון קיין ^ רט גהציט דצזצזיזט דיור נ  3ותגןןעק דטברזדרןון פין
נעהנטמודט גוועןן דעןאחצזס♦ צוזן גינג דערטחצוס צוין דט
מחצו  :דצו צןיז קײן
צ  3וה ווײןגצורטן צזזנ נ& מ צוין5ן ןיך ♦ צובר ] [ וטטפרצוך גן דענן ײ? יה הנ  3יי .גיצו ^ ו דטן
|5חצו  3פין דעןויײןגחרטן פקנבויצ צוונ ןיוג צןינ  /צמז טסרי  5ט ךזט דוח הצ; טט צו״ן סרויסן
4יצ)] ?צןן) טזטן?1צוגןצוו 5דוצז<יו ? טטידער * ןןײן יןרט ןײן דצןרןצ/טסרעכט נקךזט ווײן־
דוצו  .׳דס ' ג #6ן הצןטט ד&־׳ ^ טטו מןז  /קן|>ק*; חונ דיצן הונט זצו? ן דײן ב? וט * ן ? {,עי־! ״1
1י  £טטצןש ווצןןדיטקז ^ךמ [ ג? עקטהסבן דז  .ד<  /פזן נבזךז צןונ ט? רײני ק ס• ל פוצ
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הויו

הו '* גוינד ומ?ןוצ ?צוז  £יןז ^ן * ש< נסע ?ש 1געעהן גן דײני קינדר גזײך ווימ פט גגמ5זי*
גן ירבעסןכן נבס קינדר צוונ * ודיצ׳ קינדר בעסין דם?  1/5דייגמעהן דודומ יסרצו?,
צהו גצור ; ינדיג גי 1יכט הוסנ ^ 1צוונ צויבר דײןאײב צןױבן ספריצנ• גיס ד& דיצוהוננו
וצן1ן פרעטן דיצןצויוב! צ! | דיצו ציןיצןר צוין ײצוםעצוט יורעצן?■י נון ןןע[ קר דעל פון דײנסן
הןמגוינד ווערטמןנןקן '.ן ^ ןטײן טטטט דמ וט 1ן צויןדיצו
הונטפרעטן
מונןןעןכד
דער דצו>> ערט צ (<9קן> ן וצ ןנ פ ע 1ד דמ •וצ1ן ט*ן דיצי  #יג 1פרעטן דען עט ;ט  /קײנר
$ן קכןרה קר ן דעןעטצוי?

קײניצןוזכיןגוועץצו/ט צוחמכ

דעןוײןןןײב צויוב /

פי

רײגט מין ^ו ט1י׳< ביץ * צחנורי חס׳מ< וצוגן רטער צוןין דיצו טשר הורה ג * טקפ
הטט ] ו[ ^ טנצו ן צוונ המטציןדימ טטמט צוןגפריבן דען פהן סון
דימעבןדסזרך**,
וויצונוןמחמב
דיצןרירפקדעקנבימגיהערטהצוט דמ *ן רײטט רע ןײני קן״דד
מונערטעטמײןןק מן
מונערסטטט
מונערגינג ביביט מוגווינדט ןײן סני^
מןנטטע^
טז׳ךגמרטרןימריגיי
דמטפרמך גןטווידר דעןמ* 1ההנכימ המטטונינו
גןעהןוויןין מחמבגמר דע> חטיג? ךמטע? ט קיגן ^
ירצזןנערטוטחטןבהדרן ^ ןןי/מין
דיןי גחשי צרןה ניט ? מץ קוי׳ן מין ןײני טמגן * נײמרט מין ןײן ןונט 3ײטן דמןמ1ן דימ
 5רןת קןי׳יןמיבר ןײן ח/ײי גדנד*י מונ* .רי ח ^ 5יק פרײבן דט דיןר נכוה הוט דמן  5ר ןינד
דן ער מין מי.ו י עמר? ך מוק קמק דען ע ר הוט מ? ן מײן גזט קו? גהט מונ ער הוט מ?י יוק טו?
ג? זנגן מישן בית ת>< קדש וןען .ער מין מ { .גנגין
רג? י מן דחש ממ? גדמ ^ ט כבוח ןוער
מיךגיהןקניןירןט1י< ן
דמ״ערטמירמחמכ>צײ( ווײן גמרטן יעמן י׳ דרןנג ב/יבער דצן
ה־ינן *
מברנבןחגדוכטניט ! וצזיגיט גסריק הוטמיןןײנר תורף ד? ווען ישרמ 1וןערדך
צזדן' גיןצן/ײןסןטוב^ קעןירופןי ^ דמןמ? ני * נטג? וטטן גן מירי  .סע 1דר ?  .דמרןנןקמין
;
ער צוןיך מו׳<ווי? 1ער ניט גיט מכטט פ?ן וועגן וײנ ^ ווײן גמרטן, :%
1 .,
יג  -נין  .עטוומרמײן יהודי גוין >י? ך מיבדדימ יהודיין יסו? ג גיט 1ע  5ט * הודמ
דערהיטיהןטםטדערוזמיגמרמליןםרו׳> ר>>?ך ? דממנוטדי? ר .יהו  6סט
ס? זק * יט דעסן מחמכ דען ער המט ןיך3ז מיק>> חחהן גוועןן
מונ 4וג צן ימ  #קען
טן ׳רון♦
דמססרמך מחצוש ׳דימ טטמט ,רמוי ^ ג?דע > ,דימ ״גהטךט יב 1ך 1ןן<1ײנ?,
יהודי& ןגן י וזעןדזמ * יך ו* ע? טט עמ ? ןפ ןרמצו? טן
מירויממײןנעמן  . 3דעןמץגונדרנ*
המ־לןןימ דיצזג׳וי׳ן  6וק  5מ) קמי<ן־ ♦ > -דמ ססרמך דער }^ ,ך יחזטסט יומ .צצײן מס ?|י
מוצןמײן ס ^ עין דימןש? ןמ? מיטדיר  $יהן ׳י
■ ? ימלע * ירווע? ןקמר *ז § ט ?ןןן סרעגן

י* = *ירעטמצון ^? •  #פר*
(״^ 1־דעך^ .ךהח* 50
/צןנגדך?5 ,ר,הו;דרע

ימייין

5 !13151׳61ץ 1/חט !סחגו
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ח 1/1 /\161וח 1>1ח 6ו־ =]61> 1ר 1ס
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״•* ויג

גןעדגיהןמודרניטדצז& פר״צן/יממן
צעיאי< ן $צ איעגט*יצןצןן : :ער*וצ 1ט קעןסוןת
מביױדער* 1ך יהזססש דר
זוערט דצזמץ דצוט * ןך ה  :טגעדן ♦
ןצ ; ן״ך ציצוכוי^
וצוך טד דצו&ו מקר נבימינן ווצורן דען ויצןרידןןצ { צוײן ןטוןיצ ^ וגןײך דען יהוסםט וומועע
ןוצו*| ,וכבן עם רעצטי נביצןיסן ןוערן דצן  /צוגיטףיצו* . [ #ץ [צוײן צדינונגצובירצ־״יטןיכד
צוין טײן עױונדרן סצןרןגן ״ דצודןנ  /טסרצוך דער צ<{ ך יהןטסטצן דע< ן1ך צ :חנו  5צוױ נון
ק״ןנציצזהימ *  151ר* >< ירצןוןםרעגןקע ; טין ״ דצז טםרצון צ/חיצעט טיוןוצו<ןצוײן
נבי־צו היצז דער טני ט ^וט הײמ דער הייטנו צדכה בן י><ןי צולניר דר ? עןכיג וצוגט צייר ק״ן
פײנטדצוטפוצוך
מנררי נבימוה דען צו־יט{ ביוי צןןנ ניצוק״ן גזטן דרןגןתצובמיךצוין
יהוטסטדידרצוךניטצןןן״{ צןו מין רןפץ ״ דצו טיקט צןחמב :צוך דענן נ  3יצו ױיכהדצווצועין
דיוי ג<ו*יצן><{ צינן דער צוחצןב צווצ יהוטאט צוין צזײן סײטיר בײצו רער םסצןי־ט סוןיבוןו< רון
מונצן{י טקר נביצויסנ דיצו וצוגיסן צוירי טקד  :גיצוומ סר צןינן ♦ צוונ צןײן מקר נ 3יצו היש
*דקיה הצוטצויהנ גיעצט צוײװ־ני הערנר דר טפרצון*וצ? ןספריצט ךוט דוצו ןוערסט דצ .ו
רוצזהערנדהעטט ״ נזן דעד ט | יח דר דען * יצהרוסן
£צו{ ק ^* ; * וםטוטין ג( ײן ווי .ין
ןצו{ ט רעד טסרמך צוך1ן דענן נבימ * יצה ? יךצו{ ׳ נציצויהנ פון דצו? װ{ ן צןהצוצ דיוצו\ ןצו{
גוט{ צןנן ױ{ ך ריד רו?ו דצון צוך דיו? בעטט דער 1ן ״ דצו טפרצוך צויכה ?וצן ווצ,ר צויו ךיט
וויצז * יר ךוט ? ד \ ן וועדט ״וויצז נון  <*.׳כה צןן י }-ך קצוק ד וצ טני צון
{עבט צויךווין
רד ױ | ן1וצויגן? מ/ן מיר ציהן קען רימח ג/עד צוןדר ניט דמ טםרצזך װיכה גיט םנוי 5צמנ
קא שיר הצוט **{ רצ 1ווערט צויר /י בקו*ן ♦ דט טפרטך דד *{ ן■ צו צוימנ טיך ביט> .רע ריך
כײמ ] ןע ר* דו װיד דעןצוי<ז */ןג ?ו 1טט * דח טסד ןך )<י  5הצויך*צוך צוין דר נ 3וצוה* וי דצ;*
5צוןק .טרצו{ צי טפרײט ווצורןצוןצוןיצוויטן רצו טפרך ךןטהצובןדען רי*י קײן><1ך דרוין
1יוצ צוי ט[ רצ ורדרחײהנ ״ רצו? צוגט צוחצוב נוהוטפט /י כטטו ד?>< יי \< יכה ניצו ניקט גיט/
*צזגטדצו* צזגט מיכהמידד מחצו  3נון הער מיר ^זטם ווצןרטדעצט *ו* צויך וצוך ךזטןיניך
 *? ^ 11יןקיכיג 1יבן סטו{צזוצ? ײני װןצינן בײצוצוינ  1/ן דר רטצטן ? ײטן צוונ1ן דד ןינקןוײגן
*
צויין טיי{ ניטונרן רען ינענק בײט צוןנ צוײן טײ | ווצודן ״י .ר דנןװענטן דוצ ?צוגט גיט ווער
11י{ נון צויברדודןצוחצוצ ד* ער*צןן 1.יהן קען רװות ג 1עד מונ ד* טר *צןן דצז** ע{ כיגײצו{
9וקוק> קרצז* צזגט מײנרחזן צוונדדצןנדרצוווי ךמגינגצזןיי? מײןרוחי <;צמנ?יך..זו <0״< ן
ערנק״ה קענטטסן< ן
ען | םד
נםאמאוןנצןת דד גינגצוןי* דעןגן
מיײבן עו וומריזײ
ײןךצזמצן * ו,ײ 1ערצוין הוט * װית גיןזעזן ) דק* ^{ ביגטפרוך צויךווי{ ג יןצווע*<יו ךעין .ח
נצ/׳ןײ */גוןן*וצ \ ןח ערזמ<1צןנןי ? 11הךד *6ציגט & ט טוקמי״נ ^  11קצועע^
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מץ ןומ? יצו>
ייס צזיבר רידן צוכרוו״ין דו וויןטט^י  5ין דו*ײני נ3יצוי<( ? מ?ן סקי ?צוגן ?וצן

גיצן פ ן>< יר צןצוכע
צןןועק דצן גןט 1ײט  :יס כײצוצו׳נ( צןײן שקרן * נון ? ׳ן דרוק וצוגן צו׳וכט
רײן םקר כ 2ימי< ן דמ
דןצן :ג& סט צונוק ג־הן • נון דער סקר נ '3צו גדקיס דער ןנייג צן
עו ' כההנביצ 51ז/נס 1יג
צויןצוןי ^ ןײןכצוקיןצוונ ערפפרצוךוויצוצויו דעןגיצפזן צוײגנגן
צוזנווערטעקצציםדירצזווגירעטהצובןכין צןיךיזצוצוךצוײן3:יצו • צוכרצרצזזפפרצוך
5ן
גרקיהןיךדומערטטנצוךןעהן דעןטצןז דזרן
דיךצצןטטפרקריכין פוןצו*יןקצןצציר
צןין
די צונדר *
מכרטחטבסשרטך סירט * ירדען>< יכההפוט צוונ געבט צויק ניײצורט
ווצןטר צןןכ

ברוט ביז דט צןיך בטןןג( ווידר הײק קזק צוןיט דיע
צצ  1ח^ ה♦

דצוטסרצןך

צציצחחןדצזז פט/ק הער זצירגןקזזצט דער צ<? ךצוחצ? 2
כטןוקװידרמצוהצזטגוטגיןויס
דטניטגירעטווצוםטיךדצוגזציגטהצזכ ♦
צןזןגזגדרזיןך
יח/טסטצוונדרזוןךצזחצע
צציט צוננדר קען רצצןת ג? נגד דצו צצןחיות5ן ־ןטן * דצן פפרצוך דער
צןחצוכ צן דעכן

ויןךיהוטפטצויךוויןצויךצויןדיצזצ<ןחציח סרעצצדטטעןןצייט צגײני קןיײדר צוןין דטצצן

צציךניט קענט דעןדי
ג(י< ן פון פצוןק צןרקזײןיציר * ןן צצײגטטןטונצויעי צובר דו ה 1סט דײן
קןײדרצזן ♦
נזןדעדצצןךסזקפצוןקצזרקדרהצןטגווײצןצוונדרײטיקריטצצײנטטרדצו
ביפעןטער
צןטינןדטד ; טןטן .־< יטקײנקיהודי ציןחעההןטןנײצירטןי ? טןסןןעהן ד♦; .י
דען>< ןךצוחט  2בקע*
ן דעןהעטן ;יצן>< יט יטרצןןנןק צצײנטטן>< ןח>< ה גיהןטןוזען דער
*<? ך צוחצןבג? עהן
העט דם דיצז>< ןח>< ה פר ןמרן מער דצוהעט ער סןיטהג><צו  5טצוויך
ןן׳ןןטט דער>< ןךפ/ן
צןרקוגיצו>< יכההנ  3יט נ 3יצווה גי ; טגטהצזט דטקײנר ;צון>< ין פון
יםרצון צןןנן קן;<ן דען
נײטרטצוחציכ ♦ נזןוויצודיצןצ< ןח>< המןהוכדצ? 1צוקדמ?>< ןךריט
צדינטטרדטן צ<? ךיהוטסט דט>< ײכיטן? יטדט
ערןוערדע< צ £ךצןחצ  3דטקצןצ -ןויצו
וויכר ם־נן צובר
יהזםסט סריצו ^ ז גיט דט קצונטן? יצו דט פם ניטצןחצוב ן; צץר דצו צ< כיס ן [? ט
דםןיצןפוןצויק
גינגןצךכדצןםגיטצוךגו יהוספט דטערצרט דענ( רםעצ(חצו  3גיגוגן
ווצןרצוונח 2ירת ? יךגןצןרסע צמכ
העטיהוסםטדצו
ניטהפיןהגטצוןווצז ןוערערצזןק
קוץ ♦ צובר עס
וגצןר מײן גוי דער סיטט צוון גיפער צוונ טרצ( [ דעןצ<?ך צןחצזב צוין ןײב
צונײן צון דעק צוןרטוו
&ז דצןס הרניס סון צונגדר גיט לצן טפרצוךצןד,צ 3 /צן ? ײננ; קזטסד
פ׳רצייךדצוךצןןח
דערצו? חציה דען טיךכיןגווצוונטוגצןרדן ♦ צוונ דיצוצ<ןחצ< הוומרגצ; ר
טטרקדען ;
עןכיגןטטגצוןנצוחטכםטונד צןןין? ײיכ( /וצוגןקיגן דעקפצוןק צורקגוט
צוונ דצוס דנן פן׳טט
מ?<ט עון וײני קמוכדן צווי ^ ? ײננ( ווצוגן צמנ גןע טובינט םטמרב
. . . .
 - .־״
דטןיטצ<ן צוךורוסן צויעןעגרדש צויטןיכר ומ/טאידר
ערדטדיטוזןטונטרגינג * ״
•
ל

א

דיײ?
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׳יסמ*

**
ר#511
גיהן־* צ/זצ/רי חסציגן נוײשםן עם /וצןר ״*ן ג־עג צ/־נן ? עגר םיט1י 5
ח*יג(
די/ר רטע ט/נו וומר * נון ײן ןי ^ דגן ! ךצווין ןײנ< ו/קנןצ/ונ ץ סירנו
ן׳שעיג דם
״ צ/ינ *ן גועגו צוין דצן צן ק  *:רת • צונר /ײן </ר ! \ יו/צ דין כ */ /ין
צוין ק״ן פו צרן
ן צ/כ צ/ן /ײ  :ק טײן־ ו/צ/ו נ 5ןה ו/צןר צו <</קו ן ♦ רט רימ כ[ ניק קצו>ין
דיצי א.גםנ 1י*
ד< ג/ײך ״יצ׳ ] 0ע ^ י/גע ממע דם דיצו כ[ ״י < ד־ן׳ן דין ד<< | עקן י
צ#ןצ [ עקטן דין
*{ך יוזןטפט צזג ןוידר ד\יג< קען ירוט[ יגן דט ק/*.גןצויקן ד  -ר נכיט יהזצן
מזצ רער
• טוצ טפר-׳/ך צן צ/ינן ןןי/ט הצ/טטו גטצ/ן דט דוצו דע ? ר& ע צ/חי/כ הצזטנו
צ/נטקיגן
*ר [ מטו דיך ג> ^| 1גו \? 1ט  5ײנד * כון דןצ /סער  $ט סצ/ו •! /ערט דע
ןןע[ן ח ;[ .זן
דריבר ם ,.ריוסן♦ טכר ןוײ[ רןצו וצ< פר<?[ ביטט צמנ חטהצ/טט/צ [י
ד׳ו \ז / /וצ [ ט
 /רן,ד טןי  /דײג<  /נד גטי/ן • צ//צ מטע[ טט דײן ה* ר? צין ד  /חמ נגערמנו
עבודה
ררו< ן /ט[ דיר ניקט גיטעהן♦ יצ^ /נג די/ר יהוםטט/צ [ ם צ/־ן  /ײכק
^ ט ^ו דיבן
♦ צ/ונ טטרצ/סט דין פצ[/ק יחודט דט ןיצ !/*# /נ׳ן פר/נ[ ןי ]* צ/ונ ער ןעצט
ן  .ר צ/ר/ק
צ/ין/צ [י * קןיצות יהןדינ< סייר ןיט גן דײניק<♦ צזונ ער טפרצ/ן ^ רימדײנייןןטכט
פטקי ^ געבט דען ט ר געכט קײן פעק ניט ריט [ ײט דנן צן
דט צ/׳ר רעכטי
צ/ין כײצ /צןײן ן/ען צןיר מײן פשק געבט ♦ רפן ^זט ןע 1ט צויט[ יכק
] [זט צ/זנ גזט
ווצןט צ/יק[ צ/ײן יטר בטערט טי* ♦ ווען נזן דיצו דײניק צ/ײניי< מײן צ/ון
ווענםן <*#׳ ^
;ע־ ן /מ מטרמסט ] [זט דיצ /דײנישן ♦ טונ רער דמ פר [צזרן ח  /ט
רעכטן םטק
[ ירט רצוך ניקט ♦ דען גןט גיםט עט טיק וזידר /צ | ט־ינק צוידרן יוורט
דער פר
גו/צתנן הטט דער גאייט צ//יך ניקמ ♦דען מן מײכק צ/יךרן צזמ־־ט רצ/
צ/ןנ/צ )יך דעי
< גןט ןוירר *ן פי{ סר { ירן דט נון קײנר ניקםגאינט ווע[ כר סקר טענת
{צ/ןט טיי
צ/יק דיצ /דײני< צ/יין טקר פטק געבן ♦ עט צ/ין נײטרט דם גיט דריבר
צ/יר ן/ען
הצ/בןגעקיצ/ררןןערטקרעענתי
גרוטי * רנת טיקט♦ ווײ{ ןיצו קײן .רע 5טן סטק
נין גדע קן טין צןןן פןןער צוײן סשק * ו גענן ״ ווצירוק //׳{ צ/יך ד־ ן
ןוען*ויר ודג? ט
סעק /׳*ן ״ נײן דער דײן הצ/ט קײן ע/נט כיט ווען ער דטדינג טוט דען
צ/יבר טײן
טײן גרןטי ״גוח ׳״ ווען ער צ/בר טײנק ק**ן רעכצ ן םטק גיכט יצו
טוט ער ציויך
ציט ; רעטיר ןײן־• דרו< { צןטט נ׳*{ גיטט סצ/רכטכײצ/צזײןן -ן *
קק רים ע 3ירח
ו/יצ /צ/יר ן* [/ט צ/ײן סעק געבן דע | בײצ/צ/זנןי־ < ) [זט דצ/צ/יןקײן ^ןן
צזזנ חיס־ט מײך
ן־כט ער ניט צין צמב טון צ/ײן יצענט חטוכ צ/יןצ/ן;* ר ניט צ/ויך הע[ סט
רעכט מויך
ײן < צוןנסזן/ןנטט
בײצ /עי< קײן טןחד י צ/ןיך נ״< יהןםסט סק דיצ /כהניק צ; ,נ ?

{צזרניי

►ווי• הפד מל*בלס א
? <ציגן פקימיגיז
מנןעגפןימ צויכר ^ גוט זצזכן
צזולםסחוךגןןיצו תצדי?ג> 1ליצו
] [זטס ןצןכן גיטר׳יטןיך ןערנטרע  5ט ]( וטםתןרה צמנ הןטרע  5ט>< טסטצוןי^ דםצןיר
צןײך  :יט  £ר ^ ןייגטק־גן ) [וט
צוזנדםדריברצןײןגצורןקענןפון ^זט צזיברצףיך צזןנ
צויבר יםרצו! עןע :ןו צן/פ ץיט
פיײח ״ער ^ *-זכ>1ציט צןײךןײן5ן הכ? סן גי גוסין* מויד
טיקט ערצויןןײנקן ן ; ד צוחע פי^ ? 1דביהנ צייט טסרען דיצוז־צו ןז? םן 1עמן * צוונ צוונטר
אײץ ^ו זײ  5 £ :מ? ק * מײ? נון ימפפט ןײן סט? ק הי? ט5ן ] [וטם סצורצט דרןנן בקצו^־ן צן/י
גויין צ& נ עןציק תײן ילורט ^ ר דין־ןצצ  1ך יהופסט דם ןיצו ניט בגערטן><?תז< ה צציט צןיק 3ו
ה? טן כײצורט םע קצן׳זן סין ג? צןינן דיצו ווצןרן צויןצ<  5בד ^ יטגרןטק גי& ענק צוונ דן סצו? ק
יהזדט צצערט ןיך 3ן ןײני גײטן דן טירי ווצןרן געהן
מצ ? תוכדירט טויןנטמצ  3צזצגג טויןנט
דיצזח? קונטן>< יט בן ; ןםישןדיןי תיןטערגןןײכי>< ןח׳< ת ןןנדרדי יהןדי< /די ערהי? ט
צןיןצו1י טטצגט1ן דער כי׳צוגוכג ♦ דצו בקצןגן דיןר י^? ך יהוטסט מײן גרןםן עןטר צוזנ
 5בןד ודין ער זצו עחסן ווצור • עט ןוצןר נ<ן צוײן
דן דטקצוי<ן די גוי<< סון סצו? ק עזצון
 15ונ>< 5 | 1י< יטױזןס £:טײןח ' זהגןהןטן ♦
דטטעטיחוטפטתפןהגוגןט צוונןיט טײן
סטט טצוג צוזין רן-שון י־צו קט״ןוצ ? ןײן סט? ק 5ן צוכנדר דן ןיט ווצוןטן *ו ] [וט תס? ה טצין * ו
ירוםןיק ׳וןנ יחזטסטגינג צוונטר דעק סצוןקצוין דובית ה״קדם טונטעטצוןן ןײןתפןת
* חט ; ןטדער גןט צווןצןונןרןעןטרןדןצוביטטיוצןצוײן ] עטצ 1ינ; הי><? צוונצוײןהער
צויברצוןיקיכגרײך עון דימיגוינן צמנ ?< ק דײ  .ר הכט צןיןקרצוסט צוונ
<צ  5ט צוונ ניצלנט סי*
דער ןןידר דיך ןײן קצון דען דןץ הצוםט פר טריבןוצ ?י גוייןצווין דיןנ ; ןנד צוונ דוצו הצןםט
ען געבן גן דײנ ? סצן? ק יםרצו? צזול ןיצו הצזבן גן דיר דרינןצוײן בית ה>< קדם גיב וימט צןונ
דוצו הצוםט יוצו גי -ץגם * ע ן צןיבר יםרצו? צןײן גרה קענןען ןײצו סון><? ח>< ה צודר םזן הונגר
מרר פוןםטרבניו צודר פןן  :ןנםט םטרצ ^ דצןןןןטןהיר םטין עןר דיןפן הןין פר דיר צוול
חןוצוזן>< יר דיך צון רוסן צוין צוונורן גחה דצו אעןםטוצוזנט העןפן דחנן נון>< ײן גיט>< יד
ביטןדיךצייגונט צוין צווכןרי גחת הע ^ דוךגוצוונם
סוןדיצזגויק דיצז >< יט צוונט
ביגערן >< ןח׳יח גי הןטן ןע? 5י גןיהן דן רומ גוציגט הצזםט >< יר זצו?ן ןיצו בי& ונן צוונ
צןיגונט בניגצו?ן זיצו צוונם בין פר דצ ?/גוטט ♦ נון ]§ ט צווגזר ; זט וויזטטו צוונםניט
מע? פן זצו ןויטן >< יר ניט ווצזם >< יר טצון זמ?ן ♦ דען צ< יר הצזבן קײן קרסט
ניט גן ביטטין סר דען גוינן הןיסןכ נײמרט וצ ? מויןרי צוןיגן דיצןזעהןצווי{
דיך צוונ צזוי ^ דיך סר ?צזזן > זיר זיך ־ ,צד.ו
טעטיהוםסט ןיין תס? ה פר ןצ | זײננן
שצו? ק
דצוםטונד דציצוײן נניצו היט יחןיצו? דצוזציגט ^ טג/צןױן צוןצער םפרמך

מערט

י *ו3ס• ספר מלכים א **מ
מעדט > נירגןמ* רס5ז? קי־ודמ צד.ן ל 1שרי  5ט  5נ 1ננם ?וצ  1מײךניטווימןײן ♦ אןדר ד*
צוירמײךפערצטןוזעןטפרדיצזהףפן גףנ; דיצו& יברצדיןוועןן
דעןצןירהןטמקי־ן
*< זח׳* ה ניט נײצזרט ^ ןט ןןערט ײ? ח* ה הןםן דען גיהט װזרגן צזכןה צזננ הןעטקײן *? *.זײה
דטוזערטמיר דוךזעהן ;וי ] [ וטטהי ^ ווערט זײטצזײךוײןיוויצןוי נוןהערןדןנכיצןן״צ; רטן
דצזבןקטזיךדער ועןךיהוםפט> ײטןײנ< /ציןגן־כטשןי^ דיצזערד * טןנ דצזט גנןפצזוק
יהודצן דיצז פיןן פר ג] ט נידר צזונ בוקטףיך ^ ט * צזונ דיצז זוײק ןזכטן ןזט * יע
גרזסקגימרײצו צזןנגןנ/ײצזרגי& טטזנדןויצזפריצזצז ^ צוןנג׳גן קיגן דיצז14־<  /גי *
וויצו נון דז סמזק ׳הןדצז אןן גיהטן דצו טפרצזך דער>ע? ך יהו& סט צן צזיבן מײן זיבן ברירר
=ט י־ן ) [וט מײער<  /גיט צוונ גי י .ײני נביצזינ  ?/מ ןוערט צויר * ו? הצזבן מנ ער מונטר  1/ין
דו פצזןק מןנ טטעןטצזן רי ןײ ז׳נגן  :צזןט ג י ןזט ציונ דיצו ןינ;נר הוטן מן היסטי םיני קןײדר
מןנדצןגוגןפרדי
יהןרינ/הערצזונדצזםפרצזכן דנקטגן ] [זט דכן ןײני ברצזהערגיקײט
מיןצויב;נ? ן ווימןיצז מן צזן הובן  5ט *ז ? ו:בן צזונ 5ן ינקן דמ>י  5ט גןפ דן ז׳ך דיצוגוינ ?15 /
צזןנטרצזיידרןעןכרטטוטטזצזךן ♦ וויצזנזן דיצזיהודינ/קצוק
שיןדישגוינ/זעגר דצן
פזנדן ן׳צז
ןיגןיזײטןטזטיגרקצזזנקײנרןוצזרדערסוןקד ן ״
דציגיעיהומפט צ׳יט
ק
ןײנ<< פצז? דט ןיצז נײצורט דו צצײון סון דיצו  /ןינ /נצזײן ײונ טײןטן דוצצי ון צוונסר צזננדר
 5ןףןדרײצזטצזג ? נג♦5
דעןויהעטןגשרםיןגגײקטביקוק ״ צזונצוק סירדןטצןנקיזײן
ןיט* וידר ג§ צוננדר רזןיצו גיט ווידר ?? ביטן ״ דרוק הײטט>זן נצזך רו זע> גג מורט דצ; ם
?ובצזןרט♦ צזון * זגדזסצןןק יהזדצז ! וידרהײק
צזזניהןטסטסצזרנןין דיצ/טפין צזו5
ג< ; ן מנײן קקירוטןיק ♦ צניטגײגן צזזנהרפסיןמונ>ציט טרוצליטן1י  %םביר הצ/קדט
 5ן זזיטצזײט? פרײדן י וזיצז נון דער ־<? ך צזחצזב גטטןרבן ו״צור רמ* ,סר׳ז  1ן מןןי־ן עטצזט
וײןןזףזחן ' ה 5ןיברדיצז  5עהןטבטינןסוןיטרצו{ רןן* צזרצודןצזײןרטע♦ נזן די -ר5צ? ך
יהןטפט דערסר צזײצגטזיך * יטדק ? ךצוהזיה דזזיצזצזיטצזנכדר טי ^ ציכטן מןיןי דען
ישןגןסצזרןצזיןדטןנדצזזפירגןהזןןגצוןד * צוברעטקצוקצזײן נביצז
דערהיטצזןעןר
לער זיוגט צן יהוטפט צןןן טפריכט גיט ווײ? דוצן דיך הצןטט 3ר צוײניגט> ׳יט דעק רטע
מחזיה ״ דרומ הוט צוויך ] [זט דײני ווערק צן ריטן5י :ן5ו ברצזכן מ?י טין דז זיצן
קיטקזנטן פחק ״ דערנצזךווצו? טצוחזיהןוידר טי ^ ?
צוזן<1יפ
יןןןםסט צזבר יהזטפטווצו? ט ווײטר צזיט דעק
ר&

עקיץעטקינ/הצזבן:

י&ו* םפד בךדכים

אמו*׳

א
די־זר
מתזיה ד? מזז׳ץב ןין דער)ן 5ןר גמי בין ג ?.ײך*ויצו ןײן כמטר)5ח׳י * דיצט
עבודהןרור ♦ ,דצו פ 1טצוײן
דיןר צזחןיד* סון ט? צזשהירמב דצ; רך
דו גגיטר 3:15ער* ומר קרנק מו 5טיקט ס[ ןר*< ץ צוין דיט טטמט עקרון בז דטן ^ ןוקן 5ן דיש
עבורד* זרה דימ זין היט בע?? ״וב צוונ ער ? ימ פרעגן 5וובט .ר פזן זײן קרעכקצוו ו קענן *
^ ? ^ 5ייין ^
מךצוונןצזגטווידרךןיההיביטגיטגןן ^
ןטןוחיסנטוןדעקןטחזית
צןןל ^ גצןיכןצוובצויר ^ ךניצ׳ינטורן פרעגן קענטוצ ? ן די״צו עבודה ןרה סון בע |* .מב5וין
דען ניט מיץ גיט צוונטר יטרצו 1דען ק סרצוגן קענט דרן ^ ןצוגט ו* ידר דען* ןך טר ו -ערט
ד-י* ג 1ע ^ ־כיט5ין ^ קו>ין ♦
דצזגינגןדיצוטןוחינ( ווידרגןנ ?<>/ךצוחזיה
דצןפרטגטער
1
*צורוטנ?יצו?ו כ?ד -ווידר קע ^ן *
ןאגטןןיצןןןידרגו ^ ^ ךעטקצי ^גוצווכטצוײןצוצון דער
טפרצורגיטווידרהײנן 1ןצוײערנ{צצ? ך צוונןצוגטצוינן אזן טפריכטדער ]{ופ פון יטרצו?
מי ן רט? 1י | גןטצוונטר יטרמ | רט דוטןוטט סרטגןגן דיצועכודה ןרוה דרןנ ; ןצו? ער
טטרבן * דט*• צוגט צוחדה ״.ץן  $ן״ר עט דען סרצוײןי -צון דר יז גזטגט הוט דצו טנרצוכן ןי
ער וומר צוייןהצוריגר* צון צווצ צןײן ןעררן גערט? הצוט ער ײן זײני ?עבד־ן ♦ דצו ווצווטט דר
? 4ךד ן עןצוזיההנביצוצוי* גו 1כןן *
דצוטיקטרער *{ ומחןיהצוײךהודי דערןוצורצוײן
דצןט צויבר סונפגג יהןדינ /י׳יט זײנן סונפלג צ< נן ד ז ז׳ זו 1טן דעןוצ ? יה הנביצו הסוט נעצון
ווימיון דר רצןטקצו ^ בײ ד? יההנ  2ימ דו זצוט ציןיההנביצו צווין צוײןברג דו זצוגט ךר רצוט
גוצוןיחהנ  5יצודוצונבימרר גןפסי׳צין * קןנןגןציו
ןדרזעןךהוטעןגזצוגט♦ דצו זציגט
צזןיה בין מיד רען י׳ײן ג |  *.ט י< חן זוז*? קו  -ן צו״ין פײצור כון גיט צוול זו? פר ברענן דין >< יט
דײן סונפלג י׳יכן צוזן קצוק צוײן פי־צורפון הי><; הירצוב צזונ פר ברענט זיצזוצ ?  -דצז טיקט
דער ^ ךצןחזיהווי־ רצ; ״ן רצזט *
יטפונסלגיהודינןדזןיצזזוןטןדעןצזזיההנביצז הו?ן
וויצןערנוןקצןנןבײצוצןן׳הד* נ  2יצורצוזצוגטערדוצוגזטטז< צןדער>< ןךהצוטגזצוגט דומ
מןטט5ו*י: 1דג הירמב קןו ן דצו טפרמך צןןיה ווידר בין צזיך דען צו״ן גןטט * צון וז זצו  /קוצזן
צזײן פײצןר פונן היז׳ין הירמב* מנ פר ברעכן דיך> רט דײןפונפלג יהןדיק ♦ דמ פין מײן
 5ייצזר פוהןהיצ< ןהירצובצוונ פר ברענטזיצוצון י־ דער נצוך טיקטדער>< ןך 5זחזיהווידר
 0ײןר5
טן * יטסונפ* גיהוריגן דטזיצזזצוןטןדען צוןיההנציצו הו? ץ ^ וויצו נזן דער
דצוטקצזיןגוצזןיההנ״יצז דצוסין ער צזויןי ?*יןקכיצו צוונ בוקט ןיך קיגן צז/יה הנ  3ימ
מונבעטיטצוין צןןנטפרצזךדוצו ^
טטזזמןצויךביטדיךהצובדצזך רח>< נודנ צויבר>< יך
צ< יט><ײ ;י פונסלג יהודי ^ דען דער סצןרצןיז צןײן סײצזר גסןן הצוט דיצו צונדרן פר

כרעכטג

►* ו* * ספד מלכים א *•>68$
בײנצשווײ*1י  15קיגן דיר גצןר טחגיג גירעע תמ ^ן צובר צויך ביג 1דיך קןנן דמך 5ן מומ ף
דצוקמנןצוײן ציןצוךצוונ וצוגטווידר צזןיתהנביצו גיצואיע דיןנ(>< צון גי ^ ^ ךצותויהדומ
דרפשטדיךניקשגן פערצטן * דצוקצונן{צ 1יהה :ביצו
><?ך צוחןיהצמנצין׳הה 3 :ימ
<ופרצוך וויד*<־ *י
מא
>< יר | זט גיצוגט דרוק ח דוצןזזצןטט םןןחי ? גטיקט גי דימ
עבודה
ורה פון בען ו 3ו 2צו 1ט ווען דצו ק״ן ךוט מער צוונטר יטרצןן דען *ן פי * גן קענם
דרוק וצוןטטו ניטצווי ^ קוץ נײצורט דןצן ו  :וןטט טטערבן ♦ צוזו פטצורב דחר צ( ח? יה
3115
ןײןבחדריורקוחראןךצוןן״יןסטצזט :
ב נ*ן
גןט ווצוןט הצובן דם צ< ןיה הנביצו ןצו | ט ןעכנדיג צזנןין׳ קען היצצן סצורן צוין
צןײננ; טטצןרק ווינט מי ס נ#ן ריוס ג& עהן ןצו? ט דצו המטוצ ? ימציײן ^ ןיציד דר
היט 5ן?ימכבוצ ? וג׳נגצו? יהה3 :יצו צ< יט ןיעקת ^ יד
צוונערהעטויך וערן פרצו׳קסר
בצויגן
צזןין ח ער ניט ועהן ? צוןט וויט ער קען הי>צ? סצןרט דרןגןטסרטךוצ ? יה הנביצן גן
מיק ב1
ײב היצו צוין דיצו טטצוט ג? ג? דען גןט הצוט גיןצוגטצויך ?צזן גין חין די טטטט בית ט?
דצועפיעגןסרריצטן ♦
צונרןײןתןיציד צןןיטעטםרצזךוזווצורצוןטרמ )יוט? עבטצויך
גיצו
ניט סון דיר * ןויצוןי כון גינגן צוין די טטצוט כית מ? דצן קצן^ין נביצוינ  /צוןיו ח סטצוט
םתצו[
צוונדצוטפרצוצןגן צוןיטעמײסטו צוךד ^ גיטווערטדײן רבי צוןדירנעי ןדצן
ואגטצןןיטעןוידר
צוינןױממיחוײטעט ווצוון׳פווײגט נײצןרטטטיןדצו טסרצזךצוןיה
הנ 3יצןגןצו? יטעןיבר
בןײבדמךהימדען * וטווין
הצובןצויךוצזןקעןיריחוגיהן • דצן
טפרצוךצוןיטעןוצווזצןרט? טד 1ןעבםט צןיךפר ? צושדיךניטוויצןויצו נון>< יטצוננדרקפן
יריחז
קצו׳ ן ־צז קצו׳< ן  :ביצןינ/גןןצ ? יטע טוכ ײט ספרצוכן ןןײטטו צ/ך מ׳צו גןט מערט דײן רבי
פזן
דיר נע*ן דצו  :צוגט מןיטע יוצו צזיך ןוײטווצמ? ליווײגט נײצןרט סטין ״ דר נמך *ציגנו
וצ ? יה
הנביצן ג*וצ ? יפע ןיבר בןײב דצוך היצן דען ג? ט הצוט> ייך ג& יקט דט צךך מן דיצו בצוך
ירדןגיןוצז? ♦
דצווצוגטטןיטעןזצזסרווצורצוןטדצו ) [
זטזעבטצויךפרזצוטדיךניטמיך
0י?><
יט דיי גין * צווו גינגן וי>< יט צוכנדר כון עו טמונד סון ״ײטושן פונס ג יג נ 3יצוינן די
דצו ?
צוצין מיצו צוןיה הנ  3יט צוונ צוןיטע צון די בצוך קצו><ן דצו נצןנןוצ | יההנביצו :ײן>< צונטין
צוזג פ?
וג צויןצזזי ^ דצןס ווצןטר דצו גי טײןיט ןיך דצןן ווטיר רט וי<< יט צוננדר טחקן דצורך
די בצוך
גינגן ״ וויצו*י נוןצוניבר צןיבר דיטבצוך קצו<< ן דצן ספרצוך .וצ ? יח הנבימג | צו/יטע
ביטנוןצוײן ביטפון>< יר ןןצו ווי? צויך דירויצוגעבן
צויצויךפוןדירגינזזיןווער* דצן
בעטיטצז? יסע צוונ ספרצוך צויך וועןט דס צויךטד ? גןוײט ח! ק סזן דײן נבוצוה ביקענן *
.

מבר צוזנןרי ח <<5יק ןצוגן ער הצושביגערט דס ער גןוײצוצזצו?צןן/

צוײן

״

גיוסיר נביצז ןוער

עפר

סלכיה ס

* ג• *

.

ו> ? יה הנביצו ג דצ< וצוגטוצ 1יה הנכימ רויו הצוסט ס ין גיוסי כיטגיבמסן דצוךנויררן
דוגו ^ יך קױיסט ועהן> וען צויך סןן דיר קען היצען סצןר וןצו ?צ<ן מס גיס״הן,ר ןד־ןרו* 1ין
ר װ ו  :ןכיג יציוןוצ  :ר  :יט ועהן קצונטט װט ווערט עס ניט גיסעהן * װיצןדצו ; ון * ינו
צוײ״רצן/ן ר• ין דצו׳קו ^ צו׳ין סײצןריגר ו; ט ;ן ׳ציט צוײנקן סײטריגן ססערד־צ .ונ סײריט ןי
סין צןננדר רט סצויט צוןיה הנכי :ו מװ גוי*< טט <  £יוינט צונןי ^ ק  .ן הייצןוצ< נוצ 1יטע וצןך
עט 13צוזנ ער טרײצוט צוײ צצײן שסטר צוײ צצײן פצוטר דומ כיטט גיוועון דיצו ווע ;ן סון
יטרצןןטונוײנירישר ♦ ( דצןויצײנט
דטרךדיךהצובןיטרטן טיריצצןח׳־ות קענןגו״י ן
צצין ץוט דצןרך וועגן ־וןנ רײטר ) רי נצוך נצונן ט? יטע רטט ט} יה *צונטי} דעןצ } יה הצוט
פןיןן -וטין״יצוערקד -ןהי < /סןד דעןוע[ ביגןנצו׳׳;וצ } יטע טונ ; י׳גדר ס־.ן* .יצןער גןן
ק ^ ן מן ; ־יס כצוך פון ירדן דצו ט 1וג ער דטט * וטיר צציט דע׳ן יונטין םון דינין רכי צוונ
ססרסךןןצון* ויו דר גיט פוןצוןיהחנביצוןןען ער צציר יצוךצו 1ין העןסיטצוװ טײןיטויך
ד-
װל <
וטיררטערטרןקיןדר רצורךגיצג *
דטטטוידןעון טײטוסןסין ככיצוי ^ רי ומצין
 *3ד־ןוצוגסן ?־צו> וירועהן :ון דט דיצונכוצוהסוןצו/יהצוױקו ק חןיןו 'י  :נ/ת[׳׳< ידצו[ יטע
דרןסןגינגןויצו ץינןצונטקיגן יוונויצו ב/קטןויך  3ןרערערר צוונו׳צוטסרצןכן  3ןצו סןעט
ן״ :י צמנורי סוסציק • :יצוינ< י׳יר ווע1ן נון גין מן חןי צוורטן דט צציר װכין ד־ין רכיוצ 1יה
חנביצודבן סין ןײכטהצוטצוין מ״ן ־ןצוך גיעו ן צװנ
הוטצויןגפירט צויןצוײנהנצונדרן
}  :רצווי^צוײ  <<:כעיג צוודר גוין יו־י ;י< גרוכד ♦
צןנר צוןיטע טסרמך ? מטט עט בןײבן
ד ק עט צו־ו פר געביש ער צויזקעןהיי< 1גסיירין י צובר דיצונביצ/י ^ װסרן וער ביסןצון
צוי < דט יר ויךטעצוטרי ן
וןנטטהעטןויצוגוצוגט
ויךערביגערט ןײןרבי ניט װידר
נײטרטער** ״יןצויגיכטררחטוכנכיצו וײןדצןרןנ{ םסרצוךצ׳ .ןיטע נוןצויר י -עכטגין י
 : #רדלוקס  ,ןװירר צוונדמט -סריכןווימועוצוין נייג
׳טגסונרןצוןדרגיהערט העסן •
דצןטסרצוךוצ  1יטעהצוב שיךעט ניט סצור גיוציגט דט צוירט כ} ײבן וצו 1ט ןצוכין * נון י -ט
קח ן די יהך־ױןפוןדיצוטטצוט יריחודימ טפר< וכן 3וצן{
יטעןיךגיטצויוהיצוןןטטיג 3ן
וו מנין נײטיט עט הצוט היצן בױ וומטר צוונ גיבט קײןוצ{ טי} ײט ניס היצו * דצו ומגט
וצ ^ יטעברעכגט ׳יירהטרצו״ןנײטגןצוו צמנטוט
רריץ♦ וצ צ ןיגו ברצוצסן עו 3ן מינן
דציגיכגער 3ו< ן״צוטר קװצוןצוונװערפיט רצוװלוןןדרײןצװנער
טכרצוךציוןטפריכע
| 5ו .צויךהצוכ
דיוטװצ,טר״ירי גיװנסגצ(זצ  5ט *
צוװ״י רןדיצו ״צןטר װי  ,ר גוונט
ווצןררן ♦ דצוטרײק ױונורי חכ\< י׳ן דועוצו־ין
גרןטחידןסװ־ר דטןומ[ ןייױ װכטטניט
גוט גין װשטר טונ רמרן צוין הש{ | עט  /צוך נמנן עה צויץ נײמ כ[י צװ ין ד ו ןינ ט ומגן װון

>►  8י * ספר־ פליכים

ב * +0

פרהעטפפיטדיײ 1גק 1עבפ דן דדדצירךגהצ/ןפץדיצזנו * סןס? יטעמלו? נ 1קקביה
ןצ ? גיהןמיצןער נוןנײצגרטגו דימםטצועיריחו צזצר 1גינג דמקצז״ן
קןײנייןיגןגןדימ
םפצזפצזצןיןמןנןי לופצופיק צויבר דעןצ* ןישעזצ> נ וי םפרמכין ג/צןיבנצוײדוקמן׳ר קצזפ^
קוק הירןין דען דיזי יונגן ןזצזרן בחגז צזיבר צוןיטע דו ער די ןןטיר סידר גוונט גי  #מ  5נו
הצזט צזין די טטצזט דען דיזי יוצגן הטבן צוןם פזן צוכדרטט וזצמ וזטידגיהזןט צזונ הצזבן ע<
סרקזייסטצויןדיטטצזטיריזזז * מןמיצזד
צזזןטסצזטיסןדצואענדיטדךצוןיטעצןןכ; צמנ
דצז עריצזךדט קײנר צזוצטקצז׳צן וזצזר דט עפיוגדט? פזןצזיקקע ^ דצזפן/כיטפר דט
דצזרך גןטט נמצץ רצזקץ ץ
צןןנב׳זןדגוזײטבערן
צוןיזדעקזזצזןדגוגץ
טןנגזריען  5ון
דק
׳זנגןגווײטצזזנפירגיגטוטיי
צזזיןריחכצציקטרײבןסוןהיצןןערנטק דט>< ןקײן
גטט *•זצ ? ן׳זזן צוןײצט גיןזצ ; י? דער טטצזטצזצןים נײצזרט *ן ןצו 1צויק ? 1ימ נצוךטצזן * דען
ווערןדיטןײטצציסצןןיפעמנוײיגנגץגוק ^ קוק ♦ טצו מערן
דיןיביזײונגןניטצזיבר
צזיקקזקדקןיצו
העטןדךגיטײט פרדיצד׳צצזצץצוץדי
טטמטדצזווערןצוךכיטןןצזםי?
נפטזה צזזםןקןיצן סןן ימרצז?  :עטן־כי חצ*י  £ווע |ן הטבן
דזצזןיהתצכיצוווערקעןהיצו?
גיסצזרן צזברצןיערצזצןי ^ צזיז קו><ן זזצוהצוטזיךוײן סןײט פןםן ? ײב פר * ערטדטערצזײן
 5ײטייגן ןײב בקן> ץ הצזט דט ער צזינן היצין המט קענן בןײבן בײצז דיצזי׳וןצוכיסנ■י אבר
עטןיכי ח  5מינן טרײבן דער טטצזרגן וזינט המט צזץצוצןי^ קיגן דיצז וד * ן גפירט מזנ הוט
מץ גפירט צזין דצ/זגןעדן ד :ער רצןרט נצוך ןעכט:

גוזי#

סןדר ^
ךצזחדהטןטממרדצזווצזרציןךןיץברודדידיזרמ״ד־תםטטדיור

יהזרגןןוצןרצזדך ביזדצזךהיןטער די ע״< פון בען ניט פר ) [ זטנײמרטער
גינג נצזךדי גיןדכי קעןבר פוןירבעשןבן נבט* נון דר>< ןך פזן סצו? ק
צעוצ* 2דער וזצןר
*ורדצזןיטרצזן דק דרפצזרהצזטער > עןןץגעבן מ? ײמראמגן
׳טרצזןהוצדרטטןחנט
ןע>< ירצןונהז  :דרט
טןיןצטווידראיטצזירי ווצזן
דחקצ׳־וםטירט
דערצוןךיהןרקןײני
יהודינן צזזנ צזנטפיטט 3וק ^ ך יהוס  3ט3ן צזיך ביט דיך הין^>< יר>< יט דײני יהזדיק דען
דר צ<?ך><וצזב הצוט מן>< יר צגןרד גיוזעץ * דמ צזנטפיטט צזיק יהוטסט דזער צזיק העןפין
מצוןט צזונ ןי><  5יםן>< יט צזננדר דן ן< גיהן וזעןטן * יט צזירנן סצז? ק דצזרך דן ? נד פזן צןדןגן
דק דר>< ןךצזדזק דר ןוערט צזיצן צוך העןסין* צמו * יגן רי גוזײצו יהזדע * /ןצינן צזזנ דר
גוי דריציןך פזןצזדוק>< יט צזצנדר ןזיצז ןי נזן ןיבן טצזג * יטצוננדר גיצוגן ו״מרן דצוקצזכטן
:י צוץ די ״דברקײן ןןטירבקוק צן טרינקן_* דמטסרצוך דר>< ןך ידיורי* *י** ין ^ ט דר

ג* *

יס

עפד פיכיס ב

► ** •״

בר״ין ד  /ידד דרײמ*[  $? }? ' $מדן קן* ן
*׳יט מונ״ר ?( סל £,ק סון דוד& ט ןועגן דמ  :מגמ
ךר *?ך יהןםפש קעצען>< יר
דמךגומײנענ נכימןק> קדו *די פרגיגן קעגען8וצ ? י< יד ט  #ן
/צו7ן *
טר ? חגטצוײן י וע |><רי קענן קן ^ן *ז מײצ< ן נביצו
דרהײטטמןיעעדעדהזמיד סון
#ןיההצכען ' דצן/צוגטד  * 1ןךיהז&
סטיומעד מין צו׳יק גדע 3דט צ  3ימ ׳ ממ* יג]*ו מ 1יעע
דר ^
ךימוםפעמזנרר ?<1ךיהורק
מונדד״זךמדוגןאימצקמןיסעומךדגיןי> דג< דט|
>< ןך פןן יטרצוןדצוטסד&ך מן׳םעגן
מ׳גןן/צזט דוםטו א״ט * יד גי ט ח ? 5״חמ גיענמ ניט
*/דײני םקר נבימי
<< יד
חהמםססון
דײנק  5מער צחנ נצזךדיצוםקדנ 3יצוי<( פון דײנו
מוטר״דמיוצוגט
דר״ןךיהודקגן מןי& עגידענקדציד ניטצןיגוכט ע׳ײצי
עבידותדטן
• *יר ו*ןי מיגונטימ ן מײן גרוטי גרה ♦ דמ
טפדמך מןיטע כזן זומ ווחר מ?ט דמ גיט ןכבט
מיק  :יטרמוועד דיור פרןקמ? ךיהזם 5
טדממצןןט• מיךדיךכיטמן גועהןהמבן * ומ 5
ימ ךהעט דיך כיטגימצטדען מופרי
הכעיק טדײבן דט><ן דמד | קײצן דטע ניט ןמ וכ ןמ
מבר 5ןו יהןטפט מע  #מד מ♦? מיך
מײןגבימוה ׳ומגן דצון ןוײן מיך מיגןיטבין דיוגו
גוועק דמצד ; ד׳צוצ  5ומה סןן><
ידמוזעקגנגן דדוין * ח מיןהצען צוײןכ?י וײד צמנזמ
דמרך דימ סיײדיקײט
םן*ן כ ;י ׳וציד דיצו נ 3ול* ז ןןידד5ו><די וק> ט •
ודמ נון מןיטע
ען<גוצ*י | מײן הדספין דמ קמק § טט ב 5ומה
וזידד5ו צויק צינ דע
טפדמךמווטסדיצט
$ט> י׳וצט מיק פעןד גרעבן רמץגמ
וועדטקײןדעגן מדר ןדנטקו* ן דען דיץכמךוצזן
סון<וצוםר יערדן דט מיר>< יט מײהרן
בהמות טדיצקן קענטמוצ דמו דןצט ג | ט נמך 1ן
גרינג זיין  :ײמרט מיד וועדט דימגדק
סונן  8מןק* ממ  5צאין טןמג ן קענן מונ מיד ?מ] ט מ|
מיר סעטטן טטעט ךס ימ םסן מוצ מיד
זמ] ט צמגן ןועדצן מ?׳ גוטן בויין מיין | נד מוצ מיר
/מן ע צן ןןעדפן מ? מיד אמסר נרןנן מונ
מ/מירי גוטי פפ \חר ? 1#ט מיד צ< יט טטײןסר
דדבין ־י ןוימ עז צון>< מרגן וומד דמ קצמנ
מיץ גו; יטד מוצ ס זט דצדצג ? ? נד מים ווצזער ״
נון דצןז סמ{ ק * ומבדימ וומוטכ ן רט וײן
טמג דמ נ׳מ קײן ממפד גיו/עזן מצד אימ צון דצזט
׳ועןגיןג ממ! דימזוןטײנטמןי ( דימ־וע ?
ביג  4מפדדמ ד ; כסטזיצו 1ו ? ןײ דיו דימועןביגן
סמםר אעד מײט} כןוט דרוסן ססרמכן זי
צמנסד מכנדד זע מיז גוויט ניט מצדרם מונזרי
סײ  :ד המבןזין
זע{ בידט מוכטר מננדד טוט גסןמגן דד/ק ויעזן
מידמצךםכרןןדזמיר
צײחרט רימ סגדישנמןיזויהן *
ווימזימצוןמנויזקמ♦ ן 5ו< ןזטגד דמ פי1ן דימ יהןדינן
מי ; רזימ מוצסןוגן ^ ידמז סוטמונ רער
נמך נמדןגיממ״ק מ{י טטעט סן< ןפמ{ ק זיוציצ דוצ
ציכטין כזײה :מ)י גוטן סעןיד צמג ײןי
ןומסד ביוצ | ו״מןדסן זיצןצן מוצ ווצרסכןזײ • ןוטי
מי׳< מוק מע מיר הןיעט טטמטהיס
קוטתדימ טוצןזימ ♦רט ןעוי ) * יײזיע ז זיט
■ * *
_״
*
דא א
מיין
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״ײנעערער וויןויך דצורן דצז> סצז?ק סזןוודןפןדר
דמיךסןמגןמיט
דבןהונדיטממן
* מברעד קצ ^ גגניעדמ נמסןעי דמו י<? ך מח ? זזן צווצער סדפת מין& ך{ ד* מ><ןיצוד דצו
*צזר די מןךמדן ? כרוג^ מיבר יםרמ? דודמרך דימיהודיגן אערמינןוײן זוןמו< ; קו* ן *
נובר מונזדייחכ ^
ײגסרײבןדסדר מןךוצומבנמקויין מײגעןמןומ  1בימ  3ע מיןגןקרגן
מוי^ ד־מצצךמדךען עי ^ דעגע זייני יןעגי ? וומיומ דמז פמ 1ק ׳םימז מזז גױסי>< ןןות
זענגדעןזימ
דינןיוממלךעבזדהזרומ *? יין ווימער מןיך דעט וומרו ? הען& ט מינןדסן
ן § עאיןמן& ^ יר • דמזמגיטן זײנ׳ יןעגיעדר* ? דסמ׳ר ע? רט סמטר מ 3רה ? ןןן־ןטזײן
װןיגחק גן ? קלבן ברענגןגו ]( וע דדן ? ; רענקט גיט מינןדמסעז ? ביג *?*5וצ ?י גײט דצו
?מןטעל צוןווי? *
ײןזוןצזןיךצןקרבןברענגןצןזזבדמכעער זײןזון 1ןקדבןדיזסמכיע
רס ] | ע

ביוגזןומר צזיבר יסךצןן^ דעןפר ספרצוךזין וזצוס דיזי גד טוע סין גיעס סעגן
צמנמײן& מזקיסרמו& רגעטטמיך *
מזוגוגןזימסידלהײ ? *

ד  #7וומר נוןמ־ין.יןדין די המנגגיהעמײן י  2ימ5ן ? ממן רד וו  %ןנסטמרבןמונזױ
חצ ^ ^ סרײגןעססעל גו ^ זןדז עזבדיהווײבדערדי הונדירטנבימיגן
לס במרגןדזענו  5רדיימיז 3ן דזצגןזי ניעזמן.ומ ? ברענגן ימ המעךיזר עובדיה גכ? ט
מוי^ גינומן מןין רבית 6ק דע ? יד < ? ד ; מממ 3זוןמןי^ דס ער דעד סון המט קענן 0
עסיןגעבן-גן די נ 5ימי ?וגיצג  :וןדד׳עו 2ריחטוט ןומר זומוןמןעדער מ?ך יהור ? ביגמ? ט
ךןפון דצןז עובדיה ווײב דמ המטזיממ? ס גסרימן מונ גינג מוי^ דמז בית חײ ? מונ זימ
וו( מוסט) ניט וו  .מומיר ממן
עובדיהןמגדמסלימ זימ מדדומ•  5טססמר  2סיגר>< מןסמו
!יגסטז דמקמ ?מײן.ןק ? מןיזדי מתי ^ מע ^ דגערסטן קד עזזיגן סיר די דמהײעןןוטס
סמרצעיגן ןײעדצהחי ; מברד< מונ מיןב מזנ יו ^ מונ־ עובדיה דמ זמגט זימ מ׳ך ביגעל
יגן  5דיתרסבײממי ? סטיעער סמי גמרמײן גןטסעמיכטיגר ממןווימ<1ןצוירנוןזײן
ק 3רוויזרמסי 1זיממזי^זײן ק£ר מונ יז סערצזך מיקהער וומומיזנוןדײןסר ןיצרונגדמ
דגסטמרבסטדמ ססרמךימ ך א ומ זמ? מיך נו /הין מיט מײנײהומי ? רמעזגסטו) 9ט הוט
ג ; מגט אימ רע זיפטיייזין*וי? נוןצזךזיך קײןהין^ נעופוןגוטמונ מויך דיתי ^ יהנסרימן
גמר זער דצןז ^ גט ימז תע עןבריה גי מיר מי ך המב דײ ניון מײן עיני,צ מי? גיןצוזן גימ נון
* ? 1נביממןיסע מזצזניגגןיממיך דימהןידלע כ 3ימי ? גססײזט חמבמין די ה׳ 1רסדמ
קײן מנגי? גיהט  .זמבן ןמ כיץעמוצימ | גזזײמטמג מוננצט מול יג ו המט ג׳מגט מיןיד
וזורה  /וער מײנקעני ?ײמט רר מי/גןײךמן״ל
־
•
.
.
. .

^רמ ]( יטג1יהן ^ עדרו ? ןמסטמ^יסע
קנ3
ימ־ -1 .

►גײ• הפר סלגלם צ ►-0*1
ז?צ3י*ן ת ס׳??ז יטמן$ז  $ט
ךמ  .ן חדן קענ& ט דען ^ צב ^ן מונ זד דו מויך 5ן עעןעצ 6צ 1׳
איעדײנ♦ קיגרר״ מיו
םדיטזי 1ן?נ גגימ׳טן״מעמונד  6םרטן ת׳מ״םט ס*וצ *ץי >ימן צדץ
 1רק גמפץ מיומו ^
הוםגעןטמנטןעהמו םק * ןךיהזריןצון ^ רביה צמנרד * עןביגקויצה
מוצ>.י <>1יד נעאן>
ץר
גאײצויקינדדזןקנצט רד מ״ן דז מיך * ט בי5מ?ן קמן* דמ םפרמך
מ 1יםעגו מידדמטטו נין
גנ^ ײקט׳מין דײנין הךו דממגט׳וי צןיךחאבגיקס צוןם מ״ן
קרוג מיט מיןדמ ?
מגט׳מןיטע ץג מיר ממ גימ נון הץ מונ מנטןעהן 5ון דײכי םצגי ^  5ין
4רי יךיגמונ גיממין
מייץקמציר־מונ& ןיטי״מטיר הינטדדיר 1ו>< יטדײניקינדרמו5
םיט מין מןי קר<
גדמווערדףי מן 5ון מיןןוערק * נקד טעטצמ מוכורמ דימקריגןמ
 1)5 ,אסרן דמ טרמגטד
ןג מייץ קינדרזײן נון קײןןומייקריג מערמד * דמזמגטמידזק
גי׳ין מוןהערט ד* מין
צץין י 1ממגינג>י ג*<ן נ 3ימ מןי& עמוניו ? מגטאימעם מיד גיגן
ןוערדמומגטמןיטמזומד׳זןנענןדמומיןמונ סדקציןעומןנביגמ! דײןטןןדמ& ןסונ
צדטדע<<
צדבריגיןגעןטדמאערפטצזײךקעי] דרנערןדו צציטדײניקינדר * מוצמס
ג־טמךצוון •מכ אשר קנ
מק ממן דמגןןנמןיםע ץמ יר םטמט& וגקמונ יע אמר גמםט בײס
מײנר סדן><י סרדצודי
גצממיישןגן עטן דטטרײבןמוסרי חצי<י<ן וד ׳קײן צרדדציט דען
מןיםעקעק ןמ ועהן דען
יו מיו טטרמקס גסטמרבן א גציר מײן גדו&י קיוי -ה גמר גײמ
מיקדרוקסערמךדיזי
 0רדמ * ומיר ? מצ |ןיך די? רקס< סמןט5ן מיגטוןען ערדמרך
גיתט מונציק־* ׳ו רע מיז
גמר מײן חײןיגי ממן דרןק ןמץ>< יר מיק>צ  5יןמץ מוגזרק הןי׳© .
ציין היסטי קממר מוצ
מ״ר וגע1ן מיין דדײן םטפ?ן מק כעט מונ קמ טיס מזנ מײן מטןן מונ
יצ*ןי ןײצטר מונווסן דג
אידר צו צוונןקד׳טזז ומן רע היגײן גין ״ נון מיר * ןל סעט צמואימ
נון מק *וצ{וצ 1יטע וזידר
דצוהיךקרקדמ וויז קצדןדז רע ץמ וײן קמז־ר גיהגצליסוײנ^
קנעצט רד דמהימגחזי
*  .דמגפי! יד קממרגן מןיסע גמר ווצמן מד סכדך סד 5ןמײג< ג
קיצטגחוי רן{ צוירדי
בעןהביההן מחין מימ נק די צדןימצונו ^ גייג דמ ב 1יב זיחןיםן
טטין רפן קק
סרןיקמנטמץ ןמ עגדין דמטסרוךצין& ע5ו וײנק קנ  5ט ג׳חדןציג 5ודי פרןי
#ײ} וי מיךצוז׳ מצבד
המט גוועץ ו; ען*י נון עפםחעט צ־דן׳צןריצטןעײמדפק ײזן א אין
מיךעןצו מידמויוריצטן
* דמטסרמך די סרדמ&ק סונמיה נײןדסן זײןבדצי } ניק©
דען צוין<י) צהגטי־ מײנק
 5מ?ק מיך הצע מיט נימנט ניקס * ונמן ״ דצו מנרמן מ{ יסע  5ן
דיניןקנצטסמויןיטומןמיךמירםגמ ^ דמז גוטןדווי ^ ירמןגגציןדצט״ זמזצגט ןײן
קיצטגדד יו דימטקײןזק
גיט ײ׳מ ן גטמזיטער ^ מיר ןימונידי דדו ןדמסטכזטוי וין

מלנץ&
רדינו׳דמונ &י& ע& מחץ סקדיויגײטמ׳בימײןימר ךל?ו  4נוצ .יןקיגזו> ונן

״•<•> ספר םלבים ב * וו*
טפרצזך זי 5וצויס( *יימ צויךניע * גריךצוונ וועןעט&ןז ןןער דצ• ;נ& עןעי דורך צןײן יט דן
ביממיךדיךןדיעזצו1
גמרבןײכן״ צוי
ת״ײןמןחןטדךנוךודדר & טדבןוױיןעןדורך
מ ין  :ע )נ& מהןמיי♦״ נוןדי פרןימוומר טרציגןצזונח מק 5וקצו* יןו.,ן גןדל * ״טדזצו/י& ע
ג? מ; ט סוט י ווי נון דוקינד גיוט וומר דו גינג דוקינריצוײן ״יןן צונויזצוןי ( דזסעןד גן וײן
סצוטר דען רע םנײרט רו וען= ג מוו תבוצןה צוב* דצו אוגט דר נוך דז קינד1ו ;ײן פצוטל
מיי יױין קוס טוט מיר גמר וויט רצועט :יץ פצוטר 1ן ז״ן ^ יפרת נעסןדטןיונגן צוונ טרצזג צוי \
 1ןדינר מוטר* דצונמסן די ״וטר דזקייד צווצ זעגטעזצוף ( מיר טוש ״צובר דזקינד פטולב
צןירג־צן נ ^ ^ נימ דצו ; קינד צוונטרוגעזצונן־ [ צו׳ן צן/יטע ק״יר צוןצןיגטע ;צ:ין [  :י־ןנעט
צונגינג הינןיזגחנ טו׳שט די טירגוצווצוי צונטסיטטגוגוירסןו׳יןטיקצציר דוךצוײןצ׳טלה,
*יט  :.ײןש־ןיןרעןצזיך ןוי | דענ ; כ 5יצו צוןיטע נוך  $יהן ♦דצו ;צוגט צויר ״ן ווצו/וויןטטובײצו
מייןטון גזצויז יוגו  :יט רצוט תדפ מדר פבה דעןיוס; רצוט וזדפ מדל סבת דמ ז* ן זצן גן מײן
ה 1יייר ח < 5גיןד ; צצןד  2רי תורתסון צויק תער ן חןוזצוזצויוצוד ר צןצונט דר> צעך דצוזגטוי
זע דט ניקפ דר& ןחיך ןוי ן צןצוין צוונ ד זציגט צןירס(>ין ניימ דמ סןן רז צויל קינד טגט וומל
ייצןזןזצוטיןט *ן 5ןצן־רצו־יןצויז!.
צןןנזיססרןךגןףגטרתפירד^ ןצןיזן ס !  :ס ורטמןצזןיסן
דיךניטיצןזן קמ < זי צווי [ דען ברג כרמ ן דצוזשך יז צןןיפע דצן טפרצוך צןןיסע5ן זײן לן  5ט
גחזי ;יך
דימסתילזסוןטונמית קו* ט ןןי [
צוירנזןמכטקיגןפיעג ;יצו מוב זיחנצון צ/ן
|עק * ווײ1ויצו  :ון צוזו קצז/דצו ; חגט זיצו גו גחזי יוש * צקל ןויצו זיצו ווײטי *ו מױ& עקצוגן
דטפי ) דצןצןיקגן פןש דצז• 1* 1ט זי גחז׳ צוןועק טטוטן דען עזצויזדען נבימקײן כבןד דט
מײן פתיצוצויקגן פוש פןטטכר צוןימע טסרצןךןמזזי דצו דעןזי
הוטצןײןגרוםצון/יגנט
הוט מיר
עזניטגזצוגט *י מזו זצוגטדי סרןיצוגן צוןיפע הוב צויך צוײן קי לנ
בגערע
דעןטױו 1צוופט* וצווןדםעע  :יטצ< יגןךצויזווידרדימ ט  5ע ^ וטוןדעןצןיגונט צויז ציײן
יןי  :רטוט  -דט ז׳זגטוצ 1יטע גןןײנסןק  :ע  5טגחזי גימ מיפצויר ט< נ נעגן י־ײן& טעקן
צויןר״ןהנטגוונצוױ [ דעק״עג
וופןדיךווערטצוימטגריטן
דמדנקצויקניט מזנ צוןיך
גרישדןנן ינ ^ נטטיננעק -צײן ם 1.נקןץונ [ יגעזגןןי ( דמקינר ז׳ז ווערטעפ  /עבנדג
ןוערדן״ טנלריצו סתיצו טעדמך צןטןימע זט ןוטר
מןטדצוךוטןעבט מיןגיצוניט
סון דיר רען רוט * ושט} ע [ ״ירט מיט מיר גיהן״ צןזן גיגןצ | יטע ; גןבירט מיט צויר
מוג ז־ין ק ; עצט גח ;י םצןר צוינן העל צוזנ רע קץשן גןק קינת״׳ מונ ? יגטדצזפ
מ(ײ *.־גפטטקן  '[•<$עט * • ,מ ; ד
דטטטגטדסקײר  :יט ןעבנדג ווערךדמ ?ן | גחזי
ווידרגןריק
צאנזמגטעיט גגמ[ יטע ווימדפ קינד ניט ווצן[ןנ ן * בנדג,ןערן ' *ת

ספדיסלב׳ס כ ^יסג* *
מרײבףוזנזרי חצ ^ יקער קצונעעפ דרוצןמיט
צוןיסעםטעקןניע ןעבנדיג*  5יןדטן
צמיסר וועגן דצו קצןנן  .גר / 5צזיטןיכק דר צויק כיגעגיכש חונ פפרציך זיר מיט דיזן טטעקן
 *# ?*/ומ־יךײת ןעכנריג> צכ־ןדמהי 1ט ערניט ; ויצןצ/ןיסע ביסןןיןהמט דס ער>< יע.
ני׳ימנטרירן זרו?ג 1מו^ ן דעק וועג דצןרןק קצןנטערדצגס קינד>< יט דעין פטעקיןניט
ןעבנדיג ׳יצין • ווימצובר צןןיסע? 5קקינד ק*< ; דמ ןציג רצוט קינד טוטציוין ; ײנקבעט
צןזזסןוגערד׳מקמ* יר .טירנקך ; ין *ו צוו<
ערטעטתפיןהצוגןטצוו5
ערן׳גטדךמוין
דמנןקינדדסזײן *! יןסמרמ ^ דמסקינדס
חןמןנזײןמןיגןמוי^ ; ײניצוויגןצזו; 3ײג״
הענטמן ^ דמס קעדס
הענטמזוביקמק
דמטקינדן״ידר זי-ן נעוימרןיצי הי/דר נמד
גינג מןיסע מײן ממ? דמהער מוצצוײןײצו? היןמזצ הער מין די קמאירוצ ;צ ןיגט דן דער
נמן ווידל מיכר דמז קינד מזן ; יטט דמז קינד ; יכן>< מ? מו 5דר כצין טעט דמסקינד ; ״ני
מויגןמו ^
דמרןפיטמ/יסע צןזײנק
קנעכטגחוימונםסרמךגימ רו^ מירדמזקינדם
מוטר מימ זימ נון קמק רמ ספרמך ער צן מיר גיצו נעק דײן קינד מזו בןקיט ; ימ דך םער
מ[ יםע צווכ נאק צןיר קינד צווג גינג דער םון ״ דמ םלײנן מוגזרי חכמיק מימ מײן גרוםי
מצוה מיז רר דימ געסט ״ככד מיז ךען ווײ? ;י צן מ? יטע גוטם טעט דמ המט ;י מיק קיכד
ביקוי<ן מוצ מיז מיר קינד ויידר ? עבנדיג וומררן * נון צוןיסע 5וג יר נמן מין רימ טטמנו
ג? ;  /דמ<? מל גמר גחס הונגר מיק ? נד דמ ^ מיק פי/נביצז־קדמ ספרמך מ/יסעגומײנצן
גימ מין ךען ממןר מו ? 5עז קרןט מןין דםמירעס
עסיןדמגינגמײנר מן | דמפפע? ד
צסנווצז? ט קחיט מןין ? * ;*ן ךמ נצוק ער>< יט יי קרײטל מײן קרןי ^ דס מיק טק ה>< ןד .מי;
דקערקמנט
דמזקחיטניט • ו .ימ דמ? עסין נומ גיקצ״׳צט ווצןר מונ \ ן ר־כטט עז ןמ /מ 5
;יממשיןדמ ספרמכן זימ

צומןיםעמײןהער עסמיז

טג/המןהמיג/סמפ ^

דמספרמך

מןיסעכרענגט>< יר >< ען ׳ מונסוטדמזמע | מיןדען טמס ^
מזוטעטןץמ עסדרײן רצן
פמדיט דער ג* ק המןה קײנק ניקט מונ ; ימ מטין מ? ט * קנ דער נמן קמק מײן יהודי סון'
בעןסןיסהמונגימצט
צןדעקלםמ מ{ יסע  5ןוי 5יקזויבברוט
דסדמזערסט>< מ? מי;
 5ײטיג וומררן דמז הײסט מן בכוריין דען דמזזעןכיג מוסט >< ן ברענגן 5ן מײנקכהן מונ
ווכגן ײן / 5מײנשן ת? מיד חכק גיבטמײן>< הנה זזמ מיז עמ ג? ייך מןס העט מן טס 5קן כהן
גכרמצט דיוק קצןק ךיזריהודי מןנ גרמ  5ט דיזי םענקונג5ן מןיםע דש זמגיטמ? יסע 5ן
;־ינקקנענניגיכ דמס  15ך• נכימיק גן עסין דמ זמגט עגר זײן קנעצט ^ יךר 5ןמיץו.םמ
;מ; מיך לש; געכן פר פיר הונךרנו נבימיק דגן וזסס וןטרט דסז מיגן פין ה ^ ןפין'* דש
סשלמךמןיסעגיבע ^ * ומיגןדען זמ  1פסייי 5ש ^ .

עךסוועררןס! [ די ^ עסין<גע ;י 0

;״עית

$
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* •*$1פע *י םלכים נ
אעדדן צטףדעד סוון קענןצזיבר !צזק * צזוצדי־מצ5יצז!י ? מטן דער?5
מיביגןיױודמגןטגוצוןיםעגזצוגטהוטצ

מיצ

צזזױ

מ שןן .טין ; ד היט ענ > ק דערוומר צוי״ן גדזטי רממ מונט*י11זטו  3כ״ימ
נוןד׳מגזיהנםקסצזןק צזרהן
פ*ן צןדנ; דצוו/מירע ** ןרע *
דעק
גצמרסוע* > 5יןיןד|
דימיזימ  1מ״ץ *ו?! נםןןצוץ צור^ ׳םרמ[ * 1סןינדקמזצ דערענ > ן
דזןצמנזרהטרן/טר צ/ין
אײדןיק רמ/ציגט דט/עןבג ק 1ןײ צצײד׳ןן חידר דז נעצין/דיב װע |
רמ ? יטרט 1בײצ /דעהן ט? יטע חננין /דער קענט מייג גו/יט ר .ג ?  5ן דם דע ניצר > 5יז ע
וועד י מ*ז אוגט דטט ננסק מײב* ו מיקוויט דצזטױדן>< ײד1ן גו״גט ד .טמ דצז ומןנט דד
דטטפרמן דר * 1ו סק צןר׳ק ג? דעק נעצין גיצו דוןמין
דעק  5ק צןרק *
נעצק טע צו
מרן יטרצוןזאצ מין מין זײד מק כרי  <>3יט גענן צין דען צ< ןך © וןיטרמן וד נגר ריר הטן § |
מ* ? וד דו גהײןט ווערםט י צחןצוג רד גזיענ >ק צוין מין יערצון צזיצער נצ/ק * יט/ין  $טהן
מולערכיציכט
!ענטנר/יןבדצמנזעקטטויזנטגיןדןמוצ * עהןמר 1ײצןידנמ/יקןײדד
מײן בריב צןק ײןן 5ק יםתון דען רער>< ןך 5ון מרק גםדיבןרןט צוונ צ//ו םטונד צויןכרימ
גסדיבן/ין דומ * ןן 5זן יםרצןן מיךםיק דיר מײן העצטטן הןיס>< צן דער נע>׳ן דצווין נו|
ויןןדטןביין
ד  /רע גהײןט מערט צ/ןצ סד רע ניצצר>< גןדע ^צ 1ן זײן ♦חיצונקדער יהזדי ^
ןײצינם רמ ג? רײטטדע *ןײ ק? ײךר 5ןו צער חעגן דען רע עסר צ/ך בין מיןדל ן׳צ  /ןזטם
מי/ע/צויוניקםצ/נײעדעןדד א/ן סון מר?
סטמטדוצויןמײןהײןן קמן ן,עןעך ^ ורע
בי/ע/דערמ/יסע
דימםמןעהקמק מװויײט
נגגערט מממײן עןיןהמן *רי ג? המנן* נק
ןןנכימ גממד וומר רזזיךרער *[ ך עןן יטרמן סק דיו עעג | מזן ו ^ ר  1/ .עד ן/ער מוצ חימ
י עד מוט/יק קוײדד ?3ריטן דרןקםיקסדר נ >3מןמ> םע  $ןק ויןן צזצנ ןיט מי<< זמגןן/צ/דוק
כיטטו ריןמ/ן מנער ן?ז דקנעאן ט ><1ר וק יין זוו/׳יז מיךמ־ן/יײק ו .מ  /סד מיץ נבימ מונער
יםימן מי  • /רמ זמגט דד מןך סק ׳עימ[ ג? נע>ן<י דו נ ר וון נ  3יצז ציןיטע גק ימזן רײטט
עיקטדערנ 2מי
מןיםע טיר * מד
סרדםנבימ
ענ >< <>1פ וײני ס  5ע 1ד מוצוועגין
מוצזײמדױטזבן/יבן * צ־ן צזיק ירח
מןיפעזײן קנעצטהדןיזמזצ ןיט צוינןזלזגן גיצזהין
רמוומרדערנע> קגמר ביזגו לונ גיגמוועק צמנ רע
וועדםטוגתײןטוועדדן♦
טמ
בײמ מיר
דם רע
םסרצון מיןהמב גי< ײנט רער נ  3ימ טעדט1ן מיר החיש קד׳ן
סטעצד וזעיט דיא מכה  6ון 1רעמ מןרירן מיטוײני הענט צמנ חערט מון זג גןנ*
ערםפדיצטמין/ו1
דמהעטמידקענן גמ? סןוזעדן * מבר
וופ 1מטמן מוצ מ! ם דען

ר^
^עייןסקוישמק־ס ^ ידק צוײסיטמןמותמבמין מױגחמיזמין-מײגגן3
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יןמבעטילי ו 6 /רמ 1זומ?י

דיאמן

דיצ/צדןמז־ןיסרמן ?ײן צזונ מיך בין חר ניט גד*ײ | ט גוומרדן וזמם ןוןגרגו צדר דעןד* ען© |
ןוען צויך * יך ווער מיק ירדן ןוכבען דח< ן גיע רע צו״ן גחען יוגו צמועק* מנר וײני יועגיסן
 6שרצזכן 1ן צזיק ןיבר הערווען דיך דער נ 3יצז העט ױצו מײן גרושי וך גהײטןצןעצזן דצו
מעטטו וע ױצז גטצזן דרושן ביטן מײ י־ו ווייז דין דר נביצז יןצו צזמ צזײן גריעה ךו גהײטן
המט וומדןק וויןטטועומט טצק ״ מד ןיש ויך דער גוי נעצלן צויבר רידן סון ?ץי • ןעגיקוזו!
ער ווצזר ןיךוט  }3צזיקירדן ויבן ציצזן גזײןסימ צזיק דערוצ | יםע גהײטן הצזטצוױ |)צ*ר וין
ם} ײט זוידר וומהיפט מונ גמכטגןײך וויצו דט } 3ײט 8ון צוײנק יזנגן קינד*
דמוומדויך
דער נעי<ן גמר וער מטמח צמנ גוג ווידר 1ן?ן נבימ מ} יטע מונ טפרצק־ נון ןין* דן דטקײן
ן [יט מיומין*ו?ן ? נדן דען נײמרט בײמ דען םמןק יטרצו} נזן מין סין דיר פון דיו מעגןפין
טענקן
ימ״רמןיטעטפרמךוןןזמרמזטגיט
זעבטמיןנעק
ניקםסוןדייגמננקנן״ד<1
טפרמךנע* ן ווען חמ ^ ירצז { יטט דז מיך וו? ט נעמן מומ מר  /י& רמ? גווײמצזי?ן מיט מו־ן
יטרמ} ערד מונ דט מיןקעכט מין מײנק ?  :ד דרוי ^ בוימן גן גןט מײן * הח דען מיך
בגער נימר עבזדה? חא גןדינן כײמיט דימנןבירה זמ | מיר גןט מןח? דין ןזען מיק
*וזךגיןןוערטמין
זײנרעבורחןרההןיט דמןיגטער ויך
ײיטדיןמריקמף ^ ײןמקען
ױ
מזזמיןמיךמיטטיקבןקן*
דמטפרמךמןיעע גונעוין גימ נון בסןןק ווידר הײ? ן
ווימ :ןו  :עײן מײן וזײ? מוי^ דעסן זועג ןוצור דמ בדמצט/יך דט נבימ מ? יטע קנע 5ןנ
וזימ ז־ין רבי כזקטגנו׳ין ה' מט סון ענ *ן דרןקן וזי? מיך נ;ן גטווזנד דען נעמן
נ־מך ? ויםן מונ ; /׳? הינטר ײײנקרבי
עפיטגטענקפקמיסנ בגערןמד^ דזמיך >< ײ
קמן דרוק היסטי סעןדר קויסן ? מזן ןןן׳ דער גחזי דעקנעײןבצ׳ץ וויצזדערנעזין
ימך יען גחזי מזן גן ? ויםן וק ׳ין דצן טטײגט כע>ין פון וײננ( וומגן הירמב מונ■ עזי טםרמך
?י גידי וומט מין וויצן גיט ע־ .צן דג ןד >ציף מך ג* ? ןיסן קוײטט
דמשגטגח/י דרן ^ דזצציך
מ? יטע הכבימ מוט ןזידר $ו דיר גטיקט מונ ! משט דיר * מגן ווימ מיק קוצין וײנן גו/״מ
נבימיסנ ױמזמזטטומיסנגעבן מײן * ענטנר י (.ןבר מונ גווימ היפםיקןײךר דצזטםרמך
נ * :ן צןײ ? יברכעק דוךגזוײמגענטנר זיןברײיטדיר מוו כמקגחןי ג/זײמ גענטנר
ז׳ 1רב פון דען כעײן מונ גווײצו היסםי ק} ײדר צאנ טיוג עוהײק מנ
פלבעיגעע; צןזן
דין הזיז מונ קמק ווי רר גן דױק רבי מ? יטע מ? ם ווען רע
נירגנט ןזער גןןעק ♦ מבד
וצ? יטעטםרמך | וגחוי וומובישטו ומ ? נגגחעזן ♦ דמ טפרמך גתזי.ימ ך בין דון נירגכע
*יןגכ^ ן ״
קברמןיטעטסרצוך גוגחוי
מײמײנסטוכימ רטצןיך/וײש ווימ שח ?יש? ן .
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ספר מיכים $
עד ? נע *ן נמך גןצ*ש} 5צא ו #יצו חמ מיס( דש זין= ד מנגנוײן זזח& נזמיךהועס מז& ג/עהן
מיבדדײנײךכוד
נצומהדדוקזצןן נון דכולדעמ פזןנע*) קויעןמיכד דיך)5ןל
מין א״נר
ורעמיממ־קסניממונקמקפןןןיק דבי צ/ןי  6עמ* ועק״ דצו
מיגג־׳י מזוממרגחןי &
גקענטדפ מיד סמטד
סרעגן צוונודי חצדיגחיק קטימווח& הצזנןדז גיז/י קינדד דדצז
#ןן רעצט הוע גטצון דו דע גע 1ט גנווק הוט סון דען נעײן דצו מױ דעד הירין * מ חןכן ע1
גמטט צוונוי הז  }:דען עחטד ניקט דרײן גדעט דר ז< <> /ז? טן /י צוך אלודע ן/עדדן נ
ו טך 3י 1נצימיי/היןטןדו בײצומןיטע דצוטשרמכן/י& צןצןי&ן דעד הימיג
דצודו?( |צוש מונעז ןמ דעג  /ירדן גין מונ1ו?ן מיד
סןצוט  /מי  /צוונט עצג ״
דמןמגטמ{ יסעיןמגיטד,ין *
דסמירדדןי ^ו> 5ןקענן ״
דסמידעסיש * צין
המן/הוזן
דצו טסרמצן  /יצזגומינן ןיבי גימ חךצזך מיט דצו גינג מןיםעחנבימ מןיך מיטמיצ ) ״ימ /י
נון מן דען ירדן קצוק מונ הקטין חן]  /מב ווימ נו | מײנד מײן בןיס( מו<  /ד .קיט דצו סין מין ח
מײןן פון דעדהמק מין רמט אטיד דמ טרײמט דע צןול טפדמך מצ :ט /צ* ן צדן חן טמן מיןי
זומנעומנטןיהנט רמ/מגטמ |ח £עווצממי/הי) גצןין דממײ/ט ער מיו/חמוי־ט דמ״מ< /
״עדסטעס דמהין דמ טוויױט דמ/מײןן מן דימהיך צאנ<דע צמ<< ו־ו
>לן
#ןי& ע מײן המ{ /צ
מייןן מוײ דעהגמטיד * נון זע וומר מײן .׳ת  /ח* ר> י/ך פק מדע ווידד קמ< < 1/יט פמן׳קמינ
ערהי} טע 1ןת מי ט ןײן י | עגי<  /ןמ וועןצס( מודט זימ זיך םי כ ; ,ו ןן ןו■ /טןמיג/סעןד מוע
/ימ קענטן דען * ןך & וךסרמןחסוש בקוװ) מונ<ו מו  5ט #ימ/יך סד כמרגן המטן׳וו מו 5צ1
סיקט יעד גבימ מןיטעצוסן  )#ך פון יטימן ־מזנ וימד מין י -ןהיר חעי מיג׳ןעגב׳גן צודט
ביט גין״יו 1דען דימ גויס( הובן ןיך דמהי) סד נמדג) חצ ןוצע/ן מין ׳ד פעין דמסיקטמי * י
עןטהיןדמגסמידעי רס דר נג׳ממ ^ ההמט״ טבד
דער מ | ך׳סדמ{ ןײןסןוח׳ < דמ ?
<׳ 1ך וומר גמר מון ןןטטיג רדיגר טד מינן ן״ן  -ח1ו1ה ניט גיו מי_)>* מר מונ יע
די גף <
ס סרמך צן< ײני יועלינן סע מין ניט מיגןך טע מיזט מײנד מונטיד מײך דער רענן מ{ ך )3ו
יסרמ( מ? ס מ/תיר מיו ״ דמזמגט מײן ױע  /צן<  /מ{ ך םון מי< ן ציק אײן הער קיגיג ען מיז
צןיײר מונטד מו  :ס נײמרט דער מ | ך טון יסרמן דער המט בײמ ןיך ציין נבימ דר הײטט
מ{ יטע רער  /עןבג  /מגט מ{ ס5ו< ן ^ ך סון יסימן ט/ם ו,ל> ס מח טוטט מפיןן מין די ט}ו^
הןט/יךדעדנציממיגזנרדמספדמצן/ימ צדסנ
דמןמגטדעד * ןךוומו
,ק׳ציר ״
דס דמ חײסט דאן דמ סיקט רע בײמ נצט רס דימ סטמט דדן £י{ טמ{ ק5ן םוש מונ גו
ססערד מונ

מויןדינגןטן רי סטמט חד דע | נ  5ימןג [ יטע ה& וש בקע״ן * נזןד ד ת ^ יד

 ? 9מ! יסע ומך  5ן< ן
•
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ימסײ

ספד מלסם ב ייסמ*

* מגם ער515ז? ימע אײן רבי ווצום ווע!ן * יר דוך טון דם * קוק צןי* מוק רינג ! ם צ< יט פ ^ ק
דצו? צוגט צוויסע סר  5ט ריךניט עם דץ צ< ער *זצוכיגן בײמ צוונם דיא צוונם העןסן צויןוצ | ס
דיצוגוי׳<***ןצ#צ צוןימע טגפ תפ? ה גן ן [וט צוונ ססרצוך צויין גןט * ךדס><* ין ת* 1יר דיצן
#ןצוצי ^ זעהןקצזן י־ וצ?ו ןצןךדין תןיציד צויןיןדצו וחך ער וזיצו דער ביג ווצןר פו? פ*
צי ; רג
ססער ^ צוונפײצןרג וועג ן יוונצוןיךצוו<< ציןיסע הער* נון צוזיטע טעט סצור *ז גןט תסןח
צןןנ ער טערצוך ןיכר גיט צצך דןך דס מ ' 1גוי ^ כיקס/עהן קענן * צןע ט 1וג דצן
דם דצן
ניקט * צוכן♦
דצוגינגצוךטעגןדעןגוײן
צןןנספרצוךצןײצןירוײטניטדעכטהיצןדרצון
צויך ווין צוײך ווײןן ווצון צןיר בקו״ן קענט דען ציצון
דעןצןירוןכט״ טוןפירט
וילוצן{ יםע סןן דיצן טטצוט דתן צווועק צוונ פירט דצוצויו דיצ/טטצוט טןוצרון ווצוודער צ< ןך

[ סוןיטרצון*גצוז  :ט♦ וויצוזי-״ונון צויןדיצזטטצוטטן>< רוןווצורן
| תפ! ה צוזנטפרצוך יײןדזט << ךדצוך דםזיצזווידר
ועהניג ןןערדן״ צווו צצצוכט
זיצוןזט ווירר דגהנ־ג
דצןןץצןןיצווויצןןימטצןרןצויןדיטסטצוטטןצורן ״ דצןקצונן
דערצ< 1ך פיןיטרצון צזגין
צוונטפרצוךגומנביצוצוןיטעןןןצויךמןד ^ גויקןמזןטוט
דצוטעט וצ ! יטע

עידר

ט!צוגן ״ דצו* יוגט צוויסע נײן דטן צ* ןי גוינן רט דוצו צוין דימ * ןחייה בקוצ־יטט ווען דוצו
>ציטצוי  :ןי<} ח׳צההןסטדיצו ^ גטטוטוטנו! יוגן טבר  5ןדיצודצוזיגן טוצו ניקטנײצורט
גיבצוינן גןעמן צוןנגיטרינקן ןיוטדצוווידר גוטירנ(>< ןך  5יהן צוזנצוין< זציגןוויצוען
צוינן גכגןי/יזי צוזו << צט רער ו< ! ן יטרצו!צ: ' 1ן ^ײ | טעןרה צוונפיקט זימ דער נצון
בנוניכן ווידרהײנן ״ נון זינדר דיזמײעטה דצו הצוכן דיצו בע!י>< ןח>< ןתןצ} ט ><ןרצו
גהט םרצוןימע
צוונדצוקצויןניטודדרצו־ןימרטןןנדציינןטוד * מ | ! נגי * ײט דער
נטך רצן סרן<י [ט דער<<! ך פןנן סצוןק טרק ווידרוצ} זײן סצוןק צוונבןעגירטצויןצור}
יטרצו}
דיצןהויסטסטצוטטן ירן
צוןנערבןעגירטדיצומטצוטצוזוןנג דטדיצזיהודינן
דרעףיוטטןעטן׳ויזןןצוזנטדבןדרעק
דןדיוגיזטטצו״ןקצוספון צוײנק צויז{ צוכט
גיןדןצוזנצוײןצצצוטטןיבן
דרעקגיזטפיכן גיזדן ״ נון דרצ<{ ךםוןיטרצ( ן
דיגינגטןי^
דיטמטצוט צ< ןילור גן בד* הן דיצו ״{ חי< ה דצו מריצן גן צוינן צןײן יןדן פרןיצו ♦ דיצו מפרצ; ך
היןן>< יר>< ײןהערקינג ״ דצו ^ גטדערצ<! ךגןצזיר
גיטןןןדירהעזסן הובצויךדוך
*עןבירטניקטגןעי-
ןווצןטצצנג־ןטדירדצןטפרצןךןימדךדיןי סחיצו חנ מיך דיצן
>< כטן >< יטצוננדר דד>( ירווע! םןקמ 5ן צוזנזריגןוײצוקינדר טןלצציר ווע{ טן עמעטן
פרהוכגר נון נעכטיג
דמגינגמיןהין צוזנ קצןצט>< ײן קינד צוונ>< ירציעיןעם >< יט
צוננדר /ויצו>< ירמן >< ײןזון
צודןגעטןהזטןדצוומגטצןיךגןמירגיבמן דײןקינד צולך

'

דב

אי.עי

ספה מלכיט ב
חעד דס צציר ןע קצוצן צוונ יציט צוננדר עטן צוכר דצו רס ברגט מיר קינד צוונ ויצו וויןעל>
כיט קו 5ן |ן*ן דרוסנ חע ^ * ירצ< ײן מעי ק׳נג ד* ד צוירקינד צזויך חרבײצו  /יגטד?>עיר עו
קן 2ן* וונ י< יט צוכנדר עטן 4איט נון דער
סון יטרצ< ן* עןכט הנפי־ט דצו 3ן רײטט ער
ד*ין ק 1ײרר טונ ער טסיצוך ךזט טוצו י< יר דין צוונ רז ווצוו צויך ניט ןוי ן הײנט ן< ץ דען נבימ
טןיטעטזק כרעעןדען ווצזרוק טוטער ניט תשןה * ז  5טסוןצוונורןוובבןנן ״ נון מ 1׳טע
#טך צוין דר נבוצוה וויט דער י< ןך סזן יטרטן ווערט נוך צוין טיקן דצו*צצט ט 1יטעצוין*ײן הןין
מונ ריתןי< ידיק חסריןצזונ ט^ טי ןײט סןן יטרצןן די זטטן בײטמיק דיט ןערנן דנורח דצו
טסרצוךצןןיטעצןצוינןזיך דןרןגחןןן דטטין דער * ןךסןן י& רצון דןטיןדןצוחצ ב ןיו
דערדעןנ * ןתצווג ; גבר? 5
טהחטמיגינטבגערטער צ< יך צוןיך צוןקצובלעען ״ דרוך
נק וועןרד *? ך טײןיהןדי הירײןטיקט זו קוועטטט מין צוין דר טיר צוונ טןיטט די טיר נסך
*צויק 1ן דט ווערטדר>< ןך סק יטרטן בןי
זעןב׳רט קו<יןץצ
ךטטיר י נןן זיצוטעסן צוןז דט
 ,קצ<ש(
ררנצוודערי<
ןךןעןבירטצןןנטסרחךגןצןןיטעטי? ןט )[
ןטטזוגרןסיגיות דטי ן
עטט<< ענטן סןײם טונ גןט ווי ן דוך ניט העןסן ווצ/׳ז טיז דען צוןין ) [וס גן הוסן :
ואכה צוןיטע מסרטך נון תערטועיר צן ווצוש גושגזצוגטהוט<<צור<ן צ(ןנ< דיס גײט
דצו ז? ן אידר טזו ווצןןסין זײן
דטדטגעןטןווערטטיןריצןטסטשטןילרןטײן
ײימטזע<< ן<< ען
ץ< \<ך צו־יןפגין צווצגןוײחגערטטן>< ען טןיךצווקט־ין סגן ♦ דמזמגט טײן
יהוד< דם><
ןךױעןגוטןיטע 11יטצויזדט * יגןך דט § ט דטטק ןוערסדען * וערט ג? ט
סענטטרטיק הי *] >< ןכ דט תבומת הירטכ ק ; גק י דט זמגט טןיטע ג? צוינן זיךדוט
ױסצוטסט צןבררוצו?
ו־נרמטעזזעןבירטזעהן??יצוצו1י
דינג״ערטווידרזצו ? וצןןפין דין
צוול וד -ן ןןערט 1חך ניקט רד סק עסן דען דן ווערטט
קן׳:-ן ״ ; ון זע ווצןר דיצו זעןבג
נ*  1פיר׳יהורינן תןיטן סרטן ירן דיצו ;וצןרן>< גןרע ״ צוןנזרי ;
זכיויקטרײנןעטןןער
ג& ־נץדננדגיחי>< יטדין
דיײטןץריטטסרטכןגן צוננדרווצןזןועןןצצירנק היצןז׳גן חין
צוזנזרק >< גןדע הןיז דען כוײבן >< יד היצו זצו><ו ;ן מירתוכגד טטערבן געק >< יר דען
צןין דיגן ט ט טז ןן צויז הזנגר צןןיך צןץ ד׳ ט טמט דרז ?וצ* ז ד  .,ט | ר בעטט דז>< יר ווע/ן גין ג<
דיגויקױיןץירןנגר דעךןו׳ק<ירצזונ(  11טזן״יטררצק>< ירווערןהיצוצוןהונגד טטרנן •
צוכר עןק*ןן מונזצוײן>< זן דרן ' | טטין דז זיצו צןונז | עקןןזן דצו הצובן>< יר עען גינוג ♦
מצ
טיטזנקריזי פיד ^ ג^ רעי ^ גןק ײצורגינטש־ריצו צווץ צמצזי
גיכגןצויןדיגויקןניגרוויצןד

נקקץק
צןץדזערטט ג;גע1ט ס<ן ןעגרדצוסזנדןזיצוניציבטדרינןצןנ זיצו זעגטןז־ך
דטהין ט; צז  ?.צןץץצומ טחנקן צוזנזימנצן ^ זיןער צוונ גט} ד צמנ קןײדר צוונ זיצן רצ
ברגטן

עפד פ<*כ*ם ב

מידימין

צןנדר ;גע?ט מונ
<ײן
סיןצ
 1גקנצ)1ש מין פעזי צןזנ דרנץ׳קמ><ןד
גגײגע צוזנ עחגן ןע מפעק דען דימ גוינן 5זן ס ^ ק חרנןדי /זצ/רן מזמאעקנו ^ סןעד ן גןע
| } יעג/מינןהערן׳/ןו ;די.ן דמקעז<ן £י{ ס  5עדד>< יטגחםש( סאזקתוםשדע 3ןדיגרישנ **
| צוננדרעןק< זוטצ< ״ן ; חםפצו} קצוונחצזיוגו/יטניקשצונדרס דטןנײצורט דעד״זךפון

דמצוימ
קוזד.יד;
וןסצו}
דינגפדיצז>ו}כינןפ/ן* גריגן מזנדינז}צי<ן5
בדד*1ם;.
ינורצן}ד.
\
הע{ שףוזן דחין מיוחבע& ט דס ^ ירמנט?ןי 5ן \ צוונעטקצן& ןצועןצ/זמײןן .רןסיזמרצו
מןדו ;* ממירי פסערדצןזנצויררי& טוגגצזונןנעןסצוונגןטצווטזיגןזיען צןןנ}נ  3ןדצוסוןי
טגנוצוןהזטןדצוטפרמכףצןגןמננרר >< ירטונןמײן
מימנץדי יהןדיק״גןרעיש; פיזגע?
ע ^ ירה דרצוןד :׳< יר ע; מין דיצז טטצ! טניטוטגןצוןין דווימ ציעצסן פין/ײכט דטןגוי ? נוך
ן * צוגן דרוקן גינןנן וי גוך כײט  :צט טוג ד*• גםןצוןדי טצןר ווידר דען טטצוט וועצטר  /וימדימ
! גוי ^ סוןפצןןק צ/חן רי היעטןטנפןיטה גזיצטיוד ; מ' רנ {/עגר צוונ ;׳ זזעסןצןןט טטיןטוג
[ ?יגן}ן;ן ♦דצון־וגט>< ןעם 1ןדען * ןך פון יםרצו} דצוטטונדדערצ< /ךכײצינצטצון {,צוונ
ער םסרמךגןוײןיןעגינ/ז׳יר הןלףיך נן פרצטן פיןןײצטהונןדעוגטוןצוןי^ מײןעראה
ירגחטהוערמיןדיםטמטהזבן דרוסגהוכן ;יצו סי/זײצט ףאןנטוציר
דעןוי//י  ?:ף} ימז<
ןזײ/ןצ/ןחצוונור ^ ן ^־י גיןצמצ \< ירו#בנ ? ןויךצ/יסגסע/ד פרברגןצווג/ועןו• מסרדן מןיו די
טטמטגין רו קעין  <.ירויוצ? טוט טןטגןדען ע/ /ײןצ/ײט? הונגמי? ײט צווצ דר נזך קענףיר
מין די טטטט קז״ן* וצו וצוגטיצזײן יןע  /צוןײןך יטרצז? עו ו״ןניט ״ין מיגר גיב/יכן ם/ןזאנגר
וועגן רען סינ^ פ  5ערד דו קון י׳ן דוך עטןיצייהודישןצוןי^ סםערד צונןיוטיקן ג/ויהןמיצ/
עם צצ׳ט צוינן צויו ״ צווו טיקטן דצו יהןדיקן מנןין צן ועהןצווצ?יצ ^ /וגן ביוגוןירדןדצ/
מונקןײדרדטדימגויקהצ/טן סון דך
/ן/צןויצןדודער גפ^ /ועג? ציג צ/ןלו סן/ריטטונג
גווצ/רסן מד^ דט זיצו קענטן בעטר סצ/רט? ןיפן דעןצןווגמרצ/ײןגר/טי >< ויצז גמבצוינן
) [זטצוײן״ צוווקמ><ן דיוי יהודיק ווידר ג*ק צ<?ך צוונ ומגסן עס טינן־♦ צזוו גיזנן צו/י
♦הזדינ/מןיםדימםטמטטוירןמנויטמ/נוימסןינדרטן דטןעגר פזןדיצוגויק דט5ןגן
>< טרגינטגי 1טט צויןדיט טטצוט סן>< רן צ/״ןאצוט״עז  /ןןנןצוײןסגין מ/צגו!ײצ<> /צוט
גער& טןיוע? צזזקצוײןפגין גןײךוויצודעד נכיממןיםעגוצ/גט הצוט • צוויך יג& ךמ פס
ןויצ•וצ ( יםע גוציגט הטטדטדר>< ןךי 1ע  /צמי/קמ< /דען דנןועןביגןטצוג דצ /ד& ט צןין
גיןעגט דער ><}ך פץיסרצ/ן ג< נ/רמם צויבר דיט סטצוט טצירין סון פן>< רן צמצ דס
 5מ} קדט דחכג עוןןער מיןר׳מטצןרין דט פר הצ/ר גו ק/יעעטט דס ער סטצןרב ♦
דם ג& טך צ/ין מײן ער גטפצ/ט הזט *ו דטן נ5ימ מ? יםע דממ/י& פ ומגט דם>< /ןיגן

ו* ןט

ס*

*

ספסטלכ׳ם כ <ס4 | $

מ? עווידר מ/ט וו & סין ווערדן טין דיט סטצןט םן״רן ג
ח
ד#
וצוגטטןיטעווידר דיצז סרןיט דט ער ויך כײטתיןט דימהיט סו  * :יה זד
זיצןזצוןט גיהן צווין צןרן יטרטן דק עם ןןערט דבןיטר הוער וײן טין מרן
יםרט * 1מונןרי ח < 45ינןסרײבןד* צ1י* גסעהןווײןזיטע 3
ודהזרהגדינטהובןדזערסט
יצןר
צושין ןי ווצןזןי מך סרןתבוטה הוטן צ/ין סײןד דןצונדר< צ/ר ןוצ/ןןי הוטן צזין ט־רהײןר
ד?
רריטיצןר טשין ןי פר הונןנר ט? טיר בהיצןת דז פירד יחר מטין זי צ/ירי צויזן טונ פערד
פר
הוער דז פינסט יצור טשין זיט> וײז ציונ קגין דז זעקטט יטר צןעין ןי דז פןײט סוןטירי
קינדר
דז זיבנט יטר טטין זיט רז  £ןײט פון צוירן זעןבטט ? ײב ווימ דמ טטיט מזו טיןרער
תןית
דז עט טזן זו | גין ןוען יטרטן עבוד ה זרה דינן♦ טזן צו;נ די פרןיצו צוןיזצןר? יטרמן
ןויצו ;
וןרערבונגרצוןועקןוצןרדצןקצןנןזצוורדרצובר ^ ןהןטצוירגנו ןצ< 1טירפעןלר
דטגיגגזיצו סרדעסן ״ןךיסרט /
מונקןטגטעט מי< ן״ נון דעד פצור דצוהוט
דער
צלןך פין יפרט  11טץ רוען דען ; חזידען תן> ייד פון צןןיםעצוןנ  /יט צו׳ן סרעגן ןיבר
זצן ; צ
<
ירווצוט
הצוט דצוך דערנביטצוןיסע פר ) נסטי נטינןגסזן דט זצוגט ; חזי ער
הצןט מײן טוט
קינרןע־ניגגצ<  5ט וויצו מן גחזי טזן גוין צלןך רידיט דצז קצןנן
עבן
דיח פחיט גי גין צוונ ק? טגט טינן סון ז< עגן ט׳רי םעןרר דיצו>ין צויר גנוצצן
העט ו1
ײ 1זיט טןיטן ווער ) נןןעזן דצו םסרצוך ; חזי צןנן קינג זיך דיז צויז רי צי ויצ; דז ח/יטע
צןיר
קינד הוט ןעבנ ד ג ג* כט רט סרגנגט דעד * ?/־ זיצו דצוזצ)1נט זיצו יוט דצו?׳ ט דר קי נג
צןײן ב־סעןך מויזגין
וויטזײננןיוען
דזציןזטןטטירי פעןדרטן ווילר ! נןמטג;}ן •
נון צוןיטעצזגקען סנטקצון
ווועגןדזערהזטוועזןצוכןטײן נײצון .׳<} ן טיבי דיגוינ/פון
טרנן
דער רט זן! צן יטרצו} צרןת צןן טון ווײ} זיטביז זײן יט ן,טר נןןד ריצ } ך סוןצ; רגן קרנק
דצוווצורטיןגזטגטחיטצויןדין
סטטטקוץ/ןעררר
טןיסעהנביטדצוזציגטער צןזײינן
יוע}
טײן גר דר חיט חזצו}} יברנענן דוך * יט ריר טײןגטענק טונ גיטצוןנביט צוונ פרעג
מין
שובצויךפןן דיזר קרנקײטווידרצןי [ ר  /ן ןוער ♦צוזז גינג דער חזט? צןןנביצוטן׳טע
צוונססרצוך דר>< ןךבן הדד } וזטדיך סיע' גן עובער קוןצוןי [ קןי ן סזן זײני קרנקהײט *
דצוזצוגטמןיטעזצוג ןוירר דײן >צ} ך ער ןוערטגזונט ווערדן ♦ צון ^ דזדומ טין ניט
*גער
ביטט טבר ער זוערט טטרב־ן * רמזוטר רער נבימ טןיטע גטר טרויטיג צוול קונט
*יך
ניטצוו ^ הןטן ׳יזנ טריט״ דטטפרטך רר חזמןלוטןיסע ווברןנןטרײטטו ו< ײן הער *
דצוז׳וגטחןימיעדרןנן דען
טיךווײשדזדןווערטטגרוסי
צרןתטןןצןנןסצוןקימרטן דען
■דומ
ןוערסט מירי היפסי טטעט טין פײטר רפ ברענן צןןנדיטיהוד׳נן צניט דטן םןוערט
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״סגי * ס?ר מלכים ב *ג*
>ס
מןסן ררענגן
צוונ צןירי ױנגי קינדר צוונ םר״גינדיגה
ווײכר די ווערםמן 5ן המקין *  5ובר
חוצו{ םסחך
בין צויך רסך צןײן סצןש | יר הונט ווצוו ״י1
צןין דצןזקענן 5ן וועגן ברענגך צובר
5ו 1יסע
טסרצוך גןע הױט * יר ; וצוגע דס דו ?וצ 1כיט
וצ*ין ײןך ןועררין צןיבר דצוו  5צוןק סון
צזרכן*
צויוגינג ת;ו־ 1סוןוצ 1יטע צוו 1עק דצן סרצוגט
דרצ< ןך ןכ הדד 5ן דעכןדהצו? ווצןן הצונו
נון דער נ״ייו גזױגט ־*
דצו? צוגט רע צויק צוײן
טקר פיר וויצן ער גיומגט הצוט ער ?מ?
גוזנטןוערדן *
צזברדעןױגדרןטױגדצןסטי.
רברר *? ךדצו<וצור דיןרחןצון> יזךצוןוײן
טטױט *
צוין שסררברי הי׳^ ינןטטיט יהןטפט
דער
דצןןןצןר
צויבר
דיצו
יהודיסן
סון
גטזע  5טיהודצןדר ? ע? ביגהצוט
פיזקינדרצווניהןמסטגצובצוינן פיזגעןטצוןנצו  -ניכן
טן  .ןת
צוונ צןך עט? יכי טטעט צויק 1נד יהודצו
צובר
דצוט
קיכיגרײיך
גצוב
ער
15
?
ײנק וןן
׳הורנןדעןערןוצןרדרעןטטצווג יהוטסטסטצורכ ♦
ד׳ןריהורגןווצןרדצוו ^ זךצוחטכ
צוײדסנ רחק
גינג ער נצזךצו[י עבירןת דיצו צוחצוכ
גיטצון הצוט ־י ררןק>< ציט גןט דו ליצן
גויסןסון
פצו?ק צוחן אץדן<1ןרך צון ץינן צוינ
דצו
׳
;
צטין
צויבר
דך
מיק
ױ
?
ך
*
צוך
סין
דצוס
?נד ? יבנה צזב♦
דען רצוו גסצוך  5ןצוי .ן ?* ״? דצי תצוט
ין פר ?צוי^ דען ן [? ט סון צוירן ע? טק
צוונדצוטטע?
יטן ? ן 5ןירןסןי׳< סין  .-ןרןהײןירוצ ; נ
סי? עבןרה ןרותהײדר♦־ צון קצו< ן
צוייןצזײן בריב סוןצןןיה
הנביצן דצן טטונדוצ.*1ו דרי  .ןצוןןטפדיכט
דחבן דט דו ניט
כחק כיטט
וזיצן ד״ן סץטר יהוטטס גיו״עןן צויוט
יונ דוצו <-צ 1צטט רט דיצו ־הזדיסן}5
יחטןיס; גענן
ניוך דיצן ע״ז צוונ נױך הוריר ײצו צוויך
הצוםטן דײני יוכדרי בר ידר ? צוןןצ־ןין
כרענגן די
דצוןצ ?  -עםירדיניגוובדן ױ? ט חצודו
וק ווערטרוןגיטצו י יןגרוטי  5רהטיקן
צויבר דײןסצו? ק צוונ
צןיבר רײן ״ײב צןונ ק־נדצוונ תצוזע?
ברט״ערטטגרןטי קרנקײט
?ײרין ױין
רײכסנ בןיך רו דײני גידנירק ;* ערן דיר
פון טצוגצן טציג צווין דײנסן זײב גין ״
דצו * כיט
גןט דט צויבר דען ׳הןרנן קצוץ דיצו
גויק סון פ? טתי< ן צוונ דיצו ערבײסןומ 3
סזינררטן
יצזז ? נד יהןדצו צוונ םיריטן פי 1ח .עק
צוונ טןציגן סי? יהורי<< טוט צווננצןצ־ין צ? ן
צויר צייסן
צוונ דצןט><? ך  ##ון צוונ צוך זײן ווײבטונ
קינד דט צויק  :ײצזדט צוײן זןן צןינר ב? יב
דר היש יוצוט
צוונ רע אצוי גצןר קרצונק צץיט זײןצק
גיווײד דט טע ניצ׳־נט הײ? ין קצונט דס
טריב ערצ1ן5
ווײצוימרדרנצווגינגןצזי< ן ? ײןגדעיע(
גנזהירןיטדטערטטצנרבי דא
^ | גי< ג *!
ךזײן זןןצוחזיה דיזר צוחזיה ב? יכ ניט .
יײן .׳ !,ך 5ן רןט?ינן דעןוצ* ין יצור ״דר
ײדו
גצןר ביז5ן גןט רען ער מצוט צוײן ביזי
צצןטר ריצז היס עת? יח צו/צ רע ו״צור ץך
צוןיך צץתחתן5ןנן הויז גזינד סוןצותצוב ;

ט אדישק

 .הנכ<וןטסרצזך5ו
צוײנענביצוגיצוטי!דיסטטצזטסמדן]

נ* • * עןד טלכזם ג
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מין * נ ?זצ ? ב דמ3ן<<>י? ך מי״ר♦© ראז צזײן יהודי דעד דמ מײיאו
>דצ 1דיד דיון קיו ;> דט
מלגרס 1דמי־ס הי ן וק ^ן /זש / /שדמס//עהן דגין ימ/מ ד 5ן
♦ הומ כן :י< םי ♦ דען  /וען דומ
מין מ* ין לזכוין מוצ כעסנ צזין * יטדידצזין צףיןסרב& דגינה
בײצזצןכדרייהןדישןדצזתײש
><♦ ס/5י 1צוזצ שיט עש צויקצזןי} וײנ<  /קמפןן צזונ וצמנ013י נ/צהו
קצףדראצ צ נעק דיןין קר/ג
מזנדרנמךטוצ/דיטיר
י £ £.רי  3סגן  1צןידה ^ :דיךנזן *3נןי< ןךגדן? בטצויבריסרצון♦
צןןןקצן ; דר נ 2י.ץ קען ר>< ןה ג 1דע דצו זצזשין דירצזטיין פזן י הזדיסן
צזזי^ צהנ ? ף} צו,זעק ♦
דער נ 2יצו מיך הצוב דיוש/הןיפט * צון עעיט צווצזגן • דצז עעונד
בײצו מנידר דצו> ״גט
צויק צוין צו־ץ קיציר דצו סי טש דר נב׳צז דצזועין צזוין דצזויהוצזקצזסג
יהןצז צוןין צוינגינג>ציט
גןט צן׳נד .ט הצוב צ/יך דין ^ קיבןנ יג  -יס צזיבר אײן 5זצ  1ק
צוזצ ער טערןך צןון טשדיכט
< ברענגטט א? דט גזינד סזן צןחצןב דקעד ווי  /ווידר נק :׳יה טטן
יסרט? צוזנ זיך דט דןצוו
; ;.ןזג עיןסרד<י ! ײטתצזט !צזעין ^ /ברבנג ( צןןי } דם דצו
צוןצויקיזײ? ער * ײנינביצזי
צדזב[  :ץ?ביאצ  :ט צוירב ב? ״בן חונ צויך זזי? טצזןגןן גוינד סזן צוחצע
סזן> זח* 2צוונ וײן,דיב
 | גזי  .ד,ײןןיר, 1:2קבןנצטצזונגזוגוינד סזןבעט״,מונ די ה/נטגי דיווויצוטיךגטחןהצזבצ׳
צזי  :ב? צןין דע < עע? ד סזן די טטצוט יזרעצז? צוונ זישו ? ציט /3קבורה
וצו?ן פרעטין ••:ן וז׳יב
נביצז /ע?  5יש גירעט הצזט דצז טעט ער די טיר צ/ךן צןןל ?ז} צ/זועק״
קן*ן * וזיצו :ון דר
* רף ;קצזסנ *ו דען טנדרן יהודיסן דצז טפרצזצין ? י5ןצזי<  ?*511/ה/ט
ןויצו נון דר יהזצן גוידד ה
די רטעיק יה ? טן צזײן נכיצז פרצזײן>< סיגע ״ צזך הזט עד ו/
דיר דר * םיגע גזצזגט ( דען
מין הזוײות עו?ןנ ניקט גוו־טט הצזט ג? ײך איצזצןײן>< יטזגע )♦ דצו
גצןר ד־גד ג? ערנט דז דע
וצ ? ער גוצוגט גצזבן צןיר קענט יוצן וזצזט ער ספ? עגטזצ ? ט5ו ; מגןעפ
טשרצזך יהזצזווצזט :
צוברד טפרטצן3ן צזיסן עט טצוט ייקטזצזן .ט גזצזונט • דצזזצוגטיהומ
צזיזצז־יטןתכןיק♦
גזמ? בטצןשן><?ך ♦ וזיצן ד דצזט העריטן דצזנצזק מיט?י 5ר צו״ן
צן צוי נן וויצן ער צןין הצוט
צזונטי דם ער ;זצ ? הוך דצןצזזנ ד ; עט צזן צזײן טיצצן צזיו דס י.יצז?
קןײר צוזנ ? יגטן עם יהומ
צןןן>< יט 5ןײנ<< םוסר מזנ ד ססרצזסן יהוצזצויזנון צז/נזר><? ן•־
מזנטר צזיק  :־יני 5זזנ ; יב?
צזןיך גן פדידן ןןי דד נביצז גזצוגט ה/ט דט><ן  ?/:דצוז ג*י נד /8ן
דצו זצוגט יהןצז וײט צויר נון
ןוע?ן>< יר 5יהן צלןדי םטצזט יזרעצו? דצו? יגט דרעו ? ביג ״? ך יזרנן
צזחצוב צמק ברעיז.ן דצו
 }1150עיוגווצזרדןצזיןדי
צזחצוב זון דט ער דך אי? חײןין ? טדן 5ון די ווצזונדן דירע ^?
דצןם
צןןק ברעיגן • צהן 5וג ימזצו * יט צוי ןנ צוכן׳ } קען יןדעמ?  / 1״ נזן
><?־ה< ה דצו וזע?ן וגירדען
דער היט צזחדה דר וזצזר גי 5זגן 5ן דעק א/ן יור<< בײצז צזי?
דר ?<1ך פון גט? ע  5ט יהודט
נזןדראעצטרצווי}
.ו? ה  5ןדין דען דיזר צוחדב דר סצןר דר צז״דמ 5זן טחצזב ♦
ח 5הרד
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דע) עצןרן 5ן יזרעצו! דר
םפרצןך5ןן><[ ך יןרסנ וויצו ער< עך מ״ן גרןס סצו 1ק דצן,־זעד קו* ן
דצו ? צוגבורד צ<? ך סד ײן
זצן 1פ צןײןיהודי רײפיד ענויפ& יקן דר זעןביג זצו? הערן צווב עג1
ט[ו ? וועד> ויט דיזשן
סצז 1ק צוודר ניט * נון דד יהןדי קצן< 5/ן יהזצו צוונזצזגטצויגןןויצןדר
*[ ךיןרנןתמטצןץ ) נמיקט 5ו ? עהן צוובער
צוןיןטןזקצוןיטןצוידצזדרניםי דמזצוגטיהזצו
*ו צויק וומ^י גיט ענו דיך
צון בןײכ הויטן בײ *יר ׳ נון דד וועכטר טןי | דע<< טורן5ו ׳זרעצז[
דר זגט 1ןק>צ[ ך יןר<<
וויצו דר יהןדי דען ווצון גטיקט הצוט5ו זעהן דען זע 1ביג.ן הענןײז
בײצו צוינן בהןטן י צןזו
טיקט דרוצ [ ך יזדק נוך ט* ין רײטר צונןיו דו זציגט יהוצו מן5ו מיןווצמ
|ײט דיר ררצון
בן־יבבײצ< יר ״ דטזצ< גטדרו* עכטר ווידד דכן><[ ן יןד<< דיזן יהודי ה1ןט
זי ךט ב״יצו צוינן מונ ח
וועצטר טפרצוך דר דצוט סון סצו? ק ח  5ט<< יך ע? ןןער רר ה;< סט
*ליןיהוא דען ער
סירטדצמ סט[ קגןײך וויצוצוײן צ< טןגע ; ןיט>יין עדרצןין♦ דצוטפרךרד
><[ ך יורק<* ס ?  :ט>< ׳ר>
< ײן ווצוגן צוײן צןיך ןוי) זעןבירט טכןיו פצןרין* צמו' 5וגדד <<[ ן יןרנן
צוןנ דר * [ ך צוחדה דע<
< יממ מנטקיגן* וי זי נון <5צוננדר ק ^ ין דט טרעפיט עזזי ו ד? עס
ןוצןר
דעק צןקיר
סון נבות דק ד1ן= יגן  :בןה הצוט צןזוצוכ}צדן חוק ־מ עכגן * ןויט מן
דד *[ ך יןרנ ; 5ו יהוצו קמ< דן
טסחךערגו יהוצו צןיןצןך ט[ו<<>< יטד׳ר ׳צןכר יהוצן ססרק־
*ומז)־<ן> דטד* ד ס1וי
< ־( טין טון וזעגן די הןרירײט פון דײנר סוטר צןמבן צוונ פון טי־ר
!ןיבירײמ * וויצודצוט דר *[ ךיןרנ(
העריטדמןוענדיט ער* יךצאנ״ .ט1ש צונטןדפין מונ
םפרצוך ג<ן><1
ןצןחדהעס צןיזטײן>< רידה פר הצונדיןןצ* כר ו ד יהוצוםיטט>< יט סטײ? ין
עונ בוג־ז  .אךדען  1<.ךיורקדטצויק דיצו
ספײןדמרךזײ) העי }
טדךטגיכגמןנ פי | 6ןז
ןןצוגןדטז׳וגטיהן:ץ  5ן ; ײנק
קכעצטדערדמהיט בדקר גידענקטטז ניטןןיצן>< ׳ר>< יט
צןננררו יטן :צ<
ךצוחץבדט><ן רעןנבןה צזזנן ברצןכט ררןצ( כעקנצןיגונטזײןדףןרגןצןןנ
ןוער^ טיןמו ^ רטט
פע( ד פוןנכוה -רען ךוטהצוטעט 1וע 1יןהצוכן דער ;ן־ין יצוט ב? וט

כןןנמהצןונפוףײניקיכדרצןזוצןןט גוגזט& רײטיןדצוחק ביגצןןטצז׳גוכטצטתוט •*

צוןיך טײ1
יט דעריהןצו דעגן *[ ךצןתןיה צנ ( ךצוונ ט 1וג צוץ ןמ טוט וו *[
ווצזרצןןנווצןײצזףךדר צזײרג< סוןצוחצוב ־י צובררריהוצו  1יש דען ^
ךמחזיהסירןקק
ירום[ יג( 5ו קבןרה5ו
טצזן דצן עד טסרצון ן) ײ [ דע צןײן צדיקפ ז׳ן צויז דצןפ><[ ן יהוטסט
זון יחגן♦.׳ [*,ער5ן
קכורהקו־צין ״ וו׳צו נון יהזצן קטק צןק דמן * קןנן יזרעצז[ דין ווצור דיט
צןיזב[דצןטצוחצו  3ווײב
צוונ טעטזיך היסט צןן דעןןיט>< ײגט־יהןצןזצז[ ט מײן [ וטט *ו צויר
כקוי׳גןצו 3:צויר
ניקטטצון מ< ן [ עק צןןנזייצןךצןזז 3ןע פעיטטרצזנןיז * וויצוכון יהומצודר
טירקצן< דצז זצזגט זיצן
צן<(׳<< צןײצן עט [ ײט ניקט דרק טר חצו><יק זון צמנ >< ןײ צוײרז<<
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מ>? טם צווסגגיברצוצט דען מײנר היט * מרי דר ביצוצט צזדך מײןצצצו? דען ^?ך צוונן מכר
מונדמוזרזורססןןיצןגןגן
♦הוצוסשרצוךגןןײניקבעכסןוערססדצןגןק סענטסר& רדם
פענ& טר צןנוילו דס דיצן ס  6ערד צוונ דיצו ווצונט םו  /ב^ וט ״צןרזצ ; נ ןי ןוצור צןןן גן סרעגון
־* צוונ יהומ ועגיט ?יך דמ רע עםס צמ 3טרצונק צווצ דר נצןך ססרצוך ער * *1ײני קנעצט
?עצט דצוך נןך דיד פר פ 1וצטי פרןיצז צוונ סוט ד צן קכןרה דען ?יצו צויו ♦וצו צוײן קיניגם
טצוצטד״ וויצודצז נון היןגינגן מןנ וו& ט ן ד גןין  5ורה טצון דצו פצונדיןד ניקס ^ יןסון
צןירדעןנײצןרטדעןקצוסצןצמנדיצופיטצןונדי סןצוציןהענטצוונ דממ יזנדר הצוטן ד*
הויטצומעקגיטרצוגן צוונגפרעטין ׳* וויצזד נ׳,ן ן/ידרקצן [<'.צוונ ? צוגטןעמ *ז יהוצודצו
<צוגט יהוצו נון צויו עמ גטעהן ןויצו גןט גירעט הצוט דצ; רך דטןצז} יה הנכיצו דר דצו גוצוגט
הצזט דט מק יצקןק יןרעצו} רצוי.צו}ן דיצן הונט פרעטין דיצז צו־זצןוצ ?ו גישצוך עם דס צויר
?ײב צוין ווצ/רדן גוררעק דט צין ניט זצוגן קצונטדצוזצוין די צויןבן * צוונזרי חסויכ; מרײבן
ווצורוסג צויז נון עבין צויבר גיבןיבן פןן צןיר דר קצזסן׳ צוונ ד׳ ט פיטוצ ; נ דימ הענט דמ צוין
דערתירו/דיד צויזבןהצזט צ?סן >צסי< חגי? ועזט 5ן חתן? כ} ה דען *< יט צויר־י סיט הטט זיט
גיטטנ 5ט סר די כ} ה צווכ ♦ציט דעק קצופן׳ הצוט יז גמיט} ס דז די כ} ןת גיצצוכט הצונןצןןנ
טגיסצוטמטדזזיגי [ מכט מצונןדרוקהצוטןיצו ןןכדיגוועזןדטדין♦
צציטדיהענט הצוטז
דטקצון *ן זעה ן? ויט צו״ןגחסי ^ והצןיז דערדצוצוסײת
גןידרזײןגוקצורהקויק ♦
חתן וכ} ה צויז ג
ןיבנגיקקינדרדטסריביהןצוצוײן
הטטצוחצוצגיזצןןןצויןדיצןטטצוטםוסן
דא
*
ברי * קעןסו>< רון  :ון צןיר הצוט בײט צןײך ריצו קינדר סוןצוחצו 3צוו 3צוןיךצו ;י
רכביסן צוונ רימטזנגדרוק נע ^ ט דעןבעמטן צוןתצוחצוב קינדר צוונצערכיט צויןגוסגציןך
צוונ ה[ טצי? חצוה צציט>ויר צובר דיט צדןדיצו טטצוט טןצירוןהצוטין > מרצוצ־ר יהוצוצוונזיט
בגערןקײןטנדרןציןך3ו הצובן דסןריךדצו םריב
צונטסיטןצויעציירדין דײןקנעצט צציר
הןטקן/צונרעגגטצווסגוצ [י
יהזטנטך טײן בריב צן צוינן ווע? ט צויר צציךדעןסרצןײן צ( [ ך
ברענגטציירצןירקעס^ הער קעןיןרעצו? * דצי״הצוטצוחצו 3גיןצןןן
קינרר פוןטתטבצוו 3
דבנג יג קינררדצו ^ וגןזיצוצווי^וצ [ די גרעמטןחמןביסגדי צוין דיצוטטצוט? וצורןצזברסון
ןןעגן צעןרצג רפ יהוצן דט ברטכטן יזןצ [ צןןקצוול יז טיקטן ד♦ קעפ ^  3ןיהוצו קען יזרעצז [ דצו
םפרצוך יהוצן 5ןןצ [ דענ ( סצו 1ק כון קענט צויר זעהן דט עמ סון גןט צויז דז י ' | זצו [ דצוז הוין
גזינד סוןצזתצובצןוק ברענגן דכנןווימ ב} ד הצובן ןיצןצציר ד׳זי קעם ^ ג& יקט • דר נצוך
?יט יתוצן גן יןרעמ[ צווק כרענגןוצ [י חסןציקצון 3קרוביק  5ון צותצוב ךם ניט צוײנר צויכר
ב} יב
.
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בןיבדדנצזדנוגיהןצוקנלןםויצרןמוצמנטרמעגןבגעגינטןמיק * ווײצוונ  6יד* גיהודי?
ד׳ דמ ווצןרן ברידרם קינדר סון דעק ײ} ךמהזיהמד * מגט עד גומען ממו וועןט מ < הין
ויהןדמזמגטן זיצו * ירזײןדצמ *} ךמהזיד , *:דידרקינדר מונאירגיהן
הינטבדסאיד
בגריטן ווע}ן דצוז קיגז מג קינדד צוונ דימקיניגןקינדר דמזציגט יהוצי עד־טט זיצו צויןצןײ
גרובדיזי ^ײצןצןןל
פ־רגיגידודיגןצוונעזגיםמךצווו ״ נק דר נמן כגעגינט צ( יגן 4ן|
דמןומגצוײןיהודיהישי< נד  5קרצ  5דדןןצורגטרצוײןםרןצר * מןדצוזמגטיהומגוצדן(
ו) כײצזאיד צ? ןיך * ״נ<(? וצוגןצווגזיןדי נק>< הד<
צ׳ידטמןוויןמוצ/ןןטטסיןןצוןדעיןדןיז
גזינדפוןצוחצוכדציצוגעדקעןטו ^ רןצוונ} יטטוסט? מגןצו 1די דצונצוךצויכר גב} יבןזין
סןג/הויזגז׳נדמחצוב״ 5ווניהוצוןיטסרזוו ^וצ ) דצוזסצו} קיטדמןדיצנדמ  4צןרךמצ
״צוןי ך עיקט רע מגנטר כ} יסרצו} צמנ} יט צוינן זצוגן דר><} ך צוחצוג ד.צ; ט נ  #ו ג י?> יניגג דינט
*ו די ע׳זענ } מגד יהוצו כגערט נצוךאין דגר צןצןדינן דרןק הצזכ מיך>< זט 3י 1יי  3גומ
*ו פרענגן רס דער עמז ד .זרהעב } דר<י< 1צוםט איר הרבײמ רן& ןוצ }י כהניצן סון דיצן
ונכורה אהעב ) מזצ } מםט אירקײנרוצ^ ' 1ן גןײבןרען מעןכרדר דמצודטק בןײבטדען
טיומיך /צזק צ#ג  /כרענגן מגי ׳הוצו טעט םע צזוי ןמײן כר>־ :ה דען ער ביגט רטזיצז}מ
כײצומננדר צן ד.צ? ןב צוונ בגנגרט זימ צמק
צןברעגגןדרוקזמגט יהוט ?צוםט צגײן סײצ־ר
טצוג צון טםעןן צו ׳ד ע; ז בע} עד דצו קו>ןי זצ׳ןןצוןיסיניק  8וןבע?
צמנצוןדיצוןדעקבע|
ג<? יק״ צזזן קצו ן מ?י יהור׳ק דיצו ןצ דעקעב  1ג? 1יבסן די ; ינגן צוין דכר עדז הן זפק
עב } רז דמםנג } הןיז ןפ } אמד *
דמג׳נגיהוצויצזזײנ ^ יןט^ דטרמנר די ק 1ײדד ןזי -צט
<ומדצז 5/םסרצוך בדענג><

ר׳

הער ןצ צןיט 1יצמ .דער צין דען בנ? גז? יבט

צוז־ןהיסעקן״ד

| צוזיגצג * ןצןצויט} יכקצוײןק 1ײדצ& יןדםדצו ^ יןזצון ^ צזןןיסןקוצן ♦
דמגינגיהמ
מיטדעי  /׳הזדײונדג בןדכ ? צמיך צוין ליצו ט  5ודהזרההןיםצוונ יהוציםפרצוךגודימ
׳חודיו/די צןה/בען ג 1דב׳טן
זבצטצוײןצווקדםהיק קײנדמיזדר דצז ^ גיט דינטדכין
מיךביגער נימנט>< ער ךען
זעןצײהןדיקדי; גןדכר עבודהזרהעב } דינןוויצוזיצונון
וצ} בײצוצוננדר ווצורןדצוהצוט יהוצוהןי& יןגםטעןט צזכ ^ יג םו>< דיקצפנ זציגטצן צוינןזט 5ן<
םד >צ׳ר קײגר מנט?1י  5ט 5ןו ך יז♦ יהןדיק צימ מצמ מיר><די ןןטדט רײנן צוגט? ן *5ן} צזין
דצו ווי? צזין צוײן ? קט מו< ג ביינננגןי׳ •ויצו נון ר♦ יהןדי(ןן*5ו 1ט | דצםקרדן צוריבנ;  1ומי
עבודהזרחבע} דצו זמגס״הומ צןזײםבע} >> 5ה>< והגיטד .ינײן ציונ ס}צ גנ׳ז־דצ׳זטו ' 6
טד >< יר נימכטדי  6זןקו>< ט״•
הזוןולגרןדמצוןטוטגיט 1מגןדצצנצ * | /צ,ו דיצו  33ודמ
ז? * מוך * וע  0ג!ממ  .כ<

םרנל*

מךךדנס  £גןןד* 4 * * ..ס צ 4נ *צ ו גי> טנ 1ןצזײכ< ן

5113151׳61ץ 1/חט !סחגו
11כ 1וכ
ח 1/1 /\161וכא> 1ח 6ו־ =61> 1ר 11ס
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וזייט׳ +ה/וז* מון װצטיהוצו  *:י& רמ? ס״יעי נ* ט ג? ויבן צ׳ן די ע׳ז סון בע?*>5דר ד♦.1יזדנ*
יןג |רב  -די ייפעק ק נ  3ט זזוט }ןזן * ק דױע? פג ן}יש י -.ןצו ססין ״ רו ? יג §ג 1וציגן גו יהומ
חן <כו דוו :ו[ סטו אכה זײן דו דײןקינדטקימ ר ביויוין
ווײ? דו דזגםוןהושט*ון הו״ גזיפר*
וד פירזל־ג? יר די וז { ןזיגןמןי ^ דעןקיגיג? יק םטו | סזןיטרצ■? /ןײ? דודז ^ צוה' צײומכ יע
ו* נןערט הושנו ד* £ .יל מרוד  /מך מנצדר גקינגט הוק דו א | ן דײןקיכדר מןין 5די דןרוה
נוך מ  : :דר ק׳מן * צמר יהוצו;1ךש דוךצינוגג ^םדושן דעןער גיצגרצוךצ^ ך דיא יג ?דנ♦
יןגןעך ד♦ ירעעשןכן3 :ונ ג״&ןנ עמ וד צויטיטדצו? וינדיגן^ ו .׳יק* דרןנן קאנןדו< יז/בג
סין מיק ײ ^? יג 5י  /טוט ס/ן ׳  6ר5׳//מי  /סי?
• חיש ימשן רד
**וצ; 1צ*% 1כורצו? צו״ן גוי
מוגסטויפ
ווקו ^ צויןצור/י&מר ?־״ ' צ*וכ יתדוויצור *{ ףמכט־צמצ צןוכצג* רמ מי  /סן׳ר /
■ ג? ײך
װוכ ז*ןי א  /יתוצוחוןוצורצ<?ך מיבר יטריו{ דיור>צ |ך װצורצוויךב** טעע/מ< ע  3יר/ח
ן/ישירבענ /ק  ? :ע צובר דעי גוי ח& ן דער>י{ ׳ן סוןסצו{ ק מרגן דער קצו ^ מער ♦ערצון
דט {? ,יטרמ{ סצורן♦צ { ׳ טונג גט{ ציגן םון צומ /דס נײצויכן ־מיײר ב{ יק סונפ* ג יײער
•  > ..׳■< •  ■; .צווצ *בע ) וועגן צןןצ *זע *ן טןיונט סוש פ *{ <£י
צוידוו׳דרטרײפןןויאעם ג זגינג ^ יט\ די>ז{  5יג) ןצןיבר דומ יהודיק סון
פ׳{
*ון ־ .קב
גטן גצט ימדצווצ * דן ^ י דטן וויט יחוצו המט װויר סוס גלז{ מגן גהט דט ן
(>  1ךסון יחודמ דעןע{ ך צןזווית רצוהןטצןחזיה שײן ׳צוטרד♦ ה־ש עת/יזזדי ווצןריצ \ ךסון
ג״איני ווחצוב ווי> ןו< .זצוך סד כויר ז;ן טוט וויצור דצןטטע/טזיהזי־ך דצאי ־ודשזיצוווצן/טצוײן
* | כה וק מיקר דיצו יהורי ? סון גיט{ עצט♦הןדצוצוו5ויצו /יש טוט ט{ 6גן צויט?י  5ן דרדצו
מערקצו׳ן סון זרעצ| 1וצש י וצ  -ר היךיןד ^ ט זהוטצע דימןן ^ר דט גיוועזןײ{ ך צוחזיה
ס* ועטטררען סרןײן יהוירעת& ־ן׳וײבדי גכ ^ תצ/דןקיצדמװעק 3ןו ס *{ ךקינדר דפ
ן*  .בסביטזש? ט צוןק ביענגן צוונויא ^ ר םריגט נןםוצ*ן רט-בירנ! ה ^ קדט צוין דז חדרןוצוו
דיג  £1ז  :הןג  $נגר טיז מין פױיזהײ/קןטה& אג דצןגוג רז׳קזנד * ^ עגקט יציר{  :״ך ־צובי*'
דיצועת{די  .ד -ימ וומרגן מײן יךנגן ^ מצט׳מיבדדיצו ״הןדיק־ ןצ זרו& ןיגן ^ מבר דגני
יק ! ו׳יד  .כהףיהןודע דעד ןיש © ^ *'*{ ן צוןי מןיסט ^צ ^ סון זיזודוצן^ 6׳׳׳־  - -יצאצ מ? י
זיצווז ^ ן ^ו ^וט דילך
רד וכנטן  .ימנ -ברמצ 1זיצו מיןדט בידנ הטקדט,צת 5וימ ויצ ^ן
מןלזיט טעק דרוק? צוױן נןבןעגו צוונ דער• כקיוח/יךע ןוי*ימ <ן  1־דם מוך רטײןך
זןן סר הנרן  /וער מופ זיצו ביסטע/טןיצ*{ ׳ { ^ ך ^ ף ^ יןזד ^ קךט 1ט ^ ף,״( וךזיןף :
צויקןיװוןט׳־ע( וןן  .י> ן ' צומ.ז במ 5גגן' '* ־> ' *צמ
ו/וו < עד,װמצ\ ןון גווכןןו & דצ ןיעוי

דיסעוע /מים
*הלי״  #־׳מ& מ• גטב?קד ^ .
־ •* 4י• —
׳

ךמ

זז ;<(ך ג * ק ^צוט *וין[וק * .י * ם וקים

<סג!9ס•

ספר

םאכים כ •*• 80

דמוזצזין גטסע? ס צזין
םתהמקדעו סי} י ׳ -ןדי< ן דמאמר דמט ^? ן זן מער פמד
גבדוכפ מונ *ן טעס מין , ,
יפםי ק? ײדר ןמ מונ דיצזקינגןיכי קרון מזנ צן ׳? 1ביס מי< 5 /נגן
קינג מזצויש פטטקצ<יש
דימזוענט צוול ויצןפפדמק צ׳ונור קינג ןן | 1עבן */יצזנון זיא
עתןיההעדטדםגינײ׳ײצו
(?13מפ ? ק דצוקצוהן זיממןיךצזץ דפ בית המקרפ דמוציןןיצ*
וויצודעדקינג׳ססונדשר]
דערז״ן וו־צזדכרטדי ו״מר מולוצ1י ד .רן טסונדן >< ים
סרו׳יינן צוונשן דס סצו/ק
וןמד בסצצזזה מוצ טרומיססן דצו * ן רײטס דיצוער/יה צ ידי
ק 1ײדר
מונדשפפדצזןדס
מיוצוײן / .־דידהמונטײןצזוין דןר • מבד דער יהןיתנ הכדן
ספרצוךןוידדדיצותויפסןײס דטיקמןס זיע עתןיה ניס ממיח־וײן מיןביהה ^ קדפ
.לײמרס צ ןוצוןט וימ׳מיויס
פ < ן מוצ וזעןצד דעדװיטס ויסצוידגיס דען ?צי/ס מיד
*מק ביענגן שזצ י ן ומ1
סויצזדוישןצןן? ןברענגן * *ו וזצירףימי ? גברוכסווצמ דיפעדד
גענןצויןדוקינגססןמט • יד
כצ*ך * צסיהדדעמ״יןבונס צ< יס<<1י ידןדיק מזצשןיךצ< ינו
דע<<יי  1ך יוצוס דו ויצז
וועןסןגי ס3י דינן צןונ דעד נמךגינגףיצז צזןדיצז ע׳׳ו הןיס פץ כע|
שוצוימצןסןצזגסן  -׳ןיבען
מוסכ׳רטסיןמזצדנןבען י׳ מוצמײןיהודױומר צלײןס־־ןלו יד
ע״ו בע? דען וע/ביגן סןוגן
ויצז סוס צזן דעק מוספד טטו  /כע  ♦ /צוונ מ?י הןיסס ןײנו
׳צזןצדימבנטןרימנמץדעךוצזס מויודעגן בירהמקד& ׳ מונצ< ןפירס צײן צזץ דפ׳
קינגסהןיו
מוצמןועגסמין מדן,
דעקקיכגןיצןטטו? מוצ דיור ציןךיהומס ווצר
גײמרס מ/ס ויבן יצזי וזימ
ער מ1ך וזמד ״ מול יהוידע הכהן טעע? ט ווידד מןגןנימ
נ־: ,י< ן מי< ן ביה ה #קרם
מידי עבןדה וג סצין ל | () 1ס צזוצ דימ ? וײ ^ * ו היסן מיין
כיז ? מ צקדס גןײך ווימ דןד הציןך גמצס המס:
יב
עןי
דױימןבהעצזןיה דיצוכיוי 3
דןיצודימהמטדטביר .הײיקדםניסגימ 5ןצ
מוצ מוין ויצו
צרס צןירי קינדדהןבן ן#ן /ברנכן פין ןעבר מיןביה הצ קדע
מוצרג * טי חורבת רדינן
גי׳צס דטן וימהמסןניטגימצס דו בית המקדם נײמרע מייבמ
^סדס בע? הוי* * דדןין ספרמך נון דער *? ן יהומט דו
ומןס ו־ש ביה הז״קן ©
וזירי מן ^ ברמן מברעע
וגמי קײן גע 1ט צ,יק ביד .ה>* קדס דטןדימביו עד1.די  .הו 0
נ־ט ײןפגנו ן צומיד
עבודת ןרה עב ? דרוק טפרצין דד ^ ןךיהוידעלו דימ דכ ^ יק
מונ 1וײק דס וימ ון 1סן ציהן
מיןוײנקןנדצן צז/י יהןדי׳פן סד וימ ווןסן גע? ס דנרצוגג בן
מזצ ג 1ײךוזימ דטהרבינו
גוצ׳גסהוט ד/מיסןיצר ומ?ינ מ?צײ < יגעבן ^ ד 1ױ העק|
רט צ,ן
טם ? לג ייסצזו ^ גהובן המס דטורוןסצ ןצ׳ *וצסצזך { ה׳נן
דממיסקדגנודצן
גיענןנן מ,
<י וס גיה הי׳קז ע ו ל> י׳יס צן גןימן י נון ן י נהניקיןצ ? ו״ק
ײיןײגנ  /סךע

ספר מלכ<ם ב
נ| 1ו< ןצזןין דמממר ין דר ?#ך חן& ד * נעײן דועג ? ט צזין צןירן ב״ט? מזנ ? י״ן דמך ניק©
כןיצזן דרןקטפרצוךרע ;י מ/טןצון מײער יךן גע? ע מןין ה־דן ! וקבןיצו ד ;* ימ עמ בוימן
ן; | ןט מוצ די כחכיקחשרן ע; ! ןפרידן וד נמן יהדדע יוײן גרן&ן קשעןמנ
<צ  5ט מדןצויין
1ךו צאנ י& נועןט צוין בײמ דנגן * ובח דצו זומרסט * ן דריץ מ | מןנע? ט מצזו צויטןצר סענקט
!ןן בית ה׳צקדט אען י<ן נוןוצוך דו סי ! גע/ט צןין דעג /קםטןןטג דט קצ*<  /דו * 7ך טופר ״יט
דען כחן הגרןן צזזניצןגיןטרו גע? ט צאנ> ק גצןב ע ; ! ן עטןיצי יהןדינ  /די דריבי גוע! ט
ןוז*רן דו וי וןןטן דרוי  /דינגן וי>< ר 1ײט צמנ סטײן יוע 3ן דו * ןדוביד .ד*י< קדט לעטי ן ווןט
סשועושיט פעןגווער צזונ די * ע? ביגן יתןדינן די צויבר דען בויצוגוע 3ט אמרן ד♦ טטטן
נים קײןחסבון ניט דען עו וושורן צ*?ש רעדןיצה ןײט דריבי גמ 1ט * מבר ווטו צויטזיכר
גסענקט הוט 1ן דיט קרבנוה דו* ע? גם
גע/טברןיצט ײןניט ! קברט מך ו/צזר י,ײן כןינן
מין בית תיוקדס גאצט צוויו דיונן גע? ט דען נײצורט ד*עג ? ט ט? ײנט אטר גה? טן ניקו .י< ין
צ*? ; נ׳יצא־ט 1ןן בלטעוןכיד .ד ^ קרס* רצן  /ומרן יסרצו?© רו< /וו ? נגוצ ? ; דר יהןידע ד .כין
?פבט דר נצוך סטויב ער ןויצזער הונדרט מונ דרײטיג יצורוצ ? ט אצמ־ צוונ><ן טעט צוין 1ן
קבורה בײט דיצו><? ציק  3ון יהןדצו דער ןוײ? דט עי׳*י גאר סרוק מצןר צוונ>< כט י& רם/
דט ויצוצןך סרוק *.צורן • צובר וויצו יהןידע הכהן טוט ןוצור * דצןקצו><ן דיצו מובר& טן
יהןדיק  1ןצזירק><? ךיהוצוס מוצויצז><  5טן >< יטדע< /י<? ך
דוויצוניטאײטר בגערטן
] [ יט 1ןדינן נײלןרט 1ו דיט עבורח ; רותצוזנררקינגסצו? גט ! ןצ/ינן ״ מונ ]נ] טט* קטפי/
נביטישן 1ונוינןצמכ?ישצוי :ןוצ* גןדט ויט ;יךוצי? טןוזירר1
ןקערן ״ צוברויצז וןצו? טן
דיצו נג׳צויסנ ניט ! ןתערן ״  .מן דער יהןידע ד* כהן דער המט צוײן וון ג/צוון דער היש
ו  5ריההכהן דערווצורצוײן נביצו דערו -וגט ! ןצוינן צווזססרי  5ט ] [וט וושרוקה? טיט
םירניטײײןגבשט״׳ דרו >/וערט צויר נון ווײטר ק״ן>< ;? המבן ״ דעןמ״״^ צויר ^ טסר
/מץהשט ״ וו* וערטערמײך צורךפר/ו־״ן״ מברדיצז יה/דיםןז< צטןצו״יןבונטצ/ינר
טיסןשונוישוושורסן צוין >< יטסטײנן טוט מיסןבית ׳ה< קדט ״ דען דער׳צ<? ך יהזצוט
השטעטגתײ&ן
דו׳קעסט ^צוןט *
מונדערצ< ןךיהוצוסגדצו 5ט * יט ןש דיצז טרײצו
דיצו שיגן ו*ק ? שטר* שןידע גטצון תשט ״  8ימ גון דעי נביצו ו  5ריה הכ־.ן טטערבן וש? ט
דשס  *.רך ער ]( ןט ;  1/דצןו ; עתן שונ ןןערט סון>צ* ינטווע^ ן מ״ין נקצ< הטצון ןײ מײך .״ דצו
 6ר יען שוכורי תנ׳< י< ד< דיו < כ? וט סון
דעקנבי׳צ/וצריה־הכהן הפט ניי< טנ קענן ׳וב
ןןי&ן דט * יו ;ןו ס 1ין ; כןי 1ן .ץי < בית ה< קיט ״ טיכ ה ^ ^ צןןשצויכרויךג ^ רסן
ע 1ע< וען וג וידט גיו -ח דט יג * ה< ק* ט נ1יו חרגג< ושרדן ״ ךטח ש םײן ג*י ג  2ןור טדן

ספד פלכים 3״ס** #
מץרץס דער גינג מין דס סת ה> עקדט דצן גמן ער דן ד< ן דמ עסין מוצ ןידיט דמ  5י* יג* ן
ער ממרומ םטיס דם דגן דצןצתנ נתס ?ו ם״גןך דמע/גג׳ן דיצגיהןדיסן גן צדנן>< ײןד.נגר * יר
הצזבןגיהט צויק ^ 1מײן* 2מי דער ד.יע ?  5ריה ד .נ  3יצו דב ן ןעןבןנןהמבן>יירװצ < ן גבר ו 3ס
מי< ןבית ד.י< קדט דרןנן עי 1וײן דגן גיט חצזן • דצןןוצןד גער גוי נבןןר צזדן דער מיברםע
יוע  /פון ״ןך גבוצד נצו 5ר דער םפרצוך גוןמיךיא /וו ? גג נקצ< ד .טוןץדי יד .ןדי< ן 5ון* ײנע
ו/עגן* זונ ווי? יהןדיגן
םחטן״ךן זײןב? וט ביזעזצןןי ^ הערט ?ן םי < |ך *ו טץצימגצמןעי
סין כהג< ן צוונ ןןײנן צוונמחטט יזוצ? דרן־ן צובר דז דנן ווצוןט דוך גיט םטין םטץ רד גמך
נצונן ער סין קיגדר פון צוידעןרבי ד .ןיז םהטט יז צוןיך דרןין דצו אצ/ןט דז דנן נוך גיט טטין
םטיןדצו זצן ט
דרנבוזרצודןמןדןזכריתזצריה מיךהוב סוןדײגט ו/עגן וז פי/יזאדינן
מינן גברז  5טיוויןשטו י ןן ה/בן זד צ/יך
כןיםרמןזוןצןןנןכרענגןםוןדײנטוועגןזןאיןמי  3ס
טון וויצו ־ון נכןזר צודן* / -צימגזמגט הצזט דצז ב?בי זד דנן טטין םטין • אײ  /גון דער א/ך
יוצןם ןז כיזזוצ/ר דצזקצונן דערצ< ןךחזצזןצזץזײ :י>( קוײוד .צוונםןוג פיןיהןדיגןעןט
דצז זזצזןט רע צןך גיהן קען ירום/ינן דצ /נצויןדער צי/ך יה/צ/ם צ//דם גצ//ד דם דד סחסן
*? ךדי  .ום  £ט גםענקט הצזט צז גןט צ/זנ דם גע? ט ש/ן דעק>צ/ך יה/רנן צזונ דער ת? ך
צזחזיהצזןטעצזטז״ןעןטרןגןצזזןהצזכןדםנצזנןערצוןם
צוזנםענקטעם דעגן חזצז?
דערת/ך 5זןצזרנן
דםעררוך ; צז/טסוןירום! ינן צוכציהן צוכר ןזײ?
דיצזיהודינןמ
גצזרסזווצןרן דצז קצז־ן ער דם צןנדר יצ/ר ן/ירר>< יט זזינג פצו/ק צווננצזנן דמס ? נד
צווניחםןינןצזײן
מונביקמיןגחם ^ ןח דעןצ< יטמי  :גסצ< ןקקזנטער צוינןבײמקוץ
1יש ) ץט גםעהןויײןזיצז דען ^ זטיםרצזןני׳גרמכטיטן חצ דינטן עכןדה זחמ
צזונדעס<? ךיוצזם
וזצ/רזערגםןצזגןן*צזרדן
דםערקרנק/צזג צוןצדערנצזד * צטן
צזײןב/גטצויכרצויין
גווײצויהןדינןדיצוהיסןיתוזכד מוניוזכד
צזוצט/יגןמיןטוטצזול
4ין טעט צוץ ניט 5ו ק  2זרה בײצז דיצו>< זכי<ן סון יהזדמ ןוײ /רע וז ביז ווצזיי גיאעזן דען
דער כוךהוטן די יהןדינן חרטה דרןין אוג דימ זע/ביגןהןיסט  /ײטיהןדינן דיצו דעןמ? ך
פר סירט הצונןעבןדה זרןו״5ן דינן דיצז זע/ביגן זײנייצ  /צזו< ן קוץ מץ דיצן מ/חתזן יצוונ
זײן זון מ* 5יה ו/צור מ/ךצון? יץ םטצזט:

*ג

ניז וויןמיךווידרםרײכן איצןעםגוגינג ><יט דימ יהוד < 5וןדימ 1עהן

גים 1ע  3ט סוןיםרמ | דען וויצןךסר><? ך יהומחן גיםטצןרבןו/מר דצו
מצטן וימ  1ןנ(><? ך
דםיהומתזזון
דערהישױמם דער זזצור<<ך /ץש ם/מרון זעצגיחן
ימרצזןנ
ערגינגנמןדימע 3ןדת ;
חזירכעסןכן נ  3ט עןצ
מכטיםרמ? דמווזיצן,
•
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ב *4 *1

־  51ירומ סענק* מן ימס סליןקיסיצל? ממםן גחםי 5דןה 3ון די גד
& ן 3ןז
ד,רק י דמ
מצןרדעיצבימצו (־םע קרצזכקד♦ועןביג קרצונקהי׳יטדמ סון םטצןרבגי * דצז גינגגו
צו׳נןדערצ<
ןןיןצזטמוצוזײניטסרמי< /מ .נער םפרצוך״ײן  3צוסר> ייןפצזטר דוצזביםט
די ר״טרצזוכדיצז וועגן סקיםרצזןווצזטוצזןין> זיר נוןוזײטר טצזןפר דיצז גוי ? כזן כמןק
צזרנ( * דצזוצזגטצזןי& ע צןצוי<ז( נע<< צזײןספײןיןבוגןצזו 5םיטדצז נצז<< דגר * ןךיםרצזן
צזײן בוגן צזזנ ספצזנט צזין צזוצ דער נביצז צזןיםע ןיגט צוויך וײנ♦ הענט דרןי{ צזזנ ס ערמך
1ון ץ{ ך יטריון וט ־ז נק י ז* סענ& טרוצ .י{ יךגן ציורח צזוכ סיש* צזוו טעט ער דצוו סענםסר
מ,י{ צזונ םיטט רצזטפרצזךצזןיטע דצזם זצזןצזײןטיציןןײן צזײןססײן סוןגרו&י היןןגןק
§ .ץ[ ק יטרצזן זוידר רצזם  £יזןק םוןמרגןצזזנ דן זוערםטןי דר םןצזגן קענן •
דער נצזך
ססרצזךצזןיםעצון ׳יןךיםרצזןנע< /דיצזספײןצזונםןצזגדצזצזןי{ דיערד ״ דצזנמנ /דער
>< ןךיטרצז 1די ספײןצזונםןזג זיצז דרײצזציצז?צזןי{ דיצז ערד צזזנ העריטצוןי{ ♦ דצזוזמר
אןיםע חנביצז ברזגו צויבר דםן ^ ןך יםרצין צזונ טסרןך1ן צזיין העםטוצזײן *זצ }צזו-י ר  :עקט
גיםןציגן וןצז העםטז קענן ד׳ גוי<  /סון סצזןק צזרסן םןיזגן בין דצז גצז  ?:פר רער ביט ו; נ ר ן
מבר נון ןוערםטו דצזם סצז? ק צוי ? נײצזרט םןצזגן קעלן דרײצזיצו! • נון צ/ןיסע הכביצו
םטיזדב צמסין טעט צןין1ן ק־ןרח צזין צזײן הין  :נקדצזם זעןביג יצזר קצז ן דימ \ ןיק סזן
סמןקמרס( רצזד; ןט יק דצזם זעןביגיציןןצז ק  3ןרה טצ.ן צזײן גםסצזרב ן יהןדי צזזז צזי׳ןי^ ן
דךריצויהודיען מוכ״מורפין ידכןיהודיצז ןדמם מןיםעהי} ן״יצזער ויךגקצזזזקוגיןט
דםוײן בײןקמ׳יין צזן דמם נבימ ץןיםע בײן רמווצזר דײ .ר יהןדי צזײןרםעדמוו5־ .ןטצזןיםע
צויסןניטבײממיסןהצובן
דריקגיםמךמיקכשדם ער ןע :׳ .נדיגז; צזרמ ׳< } [/מןועקצזביר
קצ מײננן מנדרן ענד צזין ער גםטמרגןוי״ײן? ין צײס יומ גיוועון מיו דם ער םטערבן המם
־*ש?ין  :ײמיט רער נ  3ימ מ 1יםע< :מ? כוצזין ניט כ״ס מי<  ?/יגן הצזי .ן ״* מבר עט? יכי ומגין
ךיןר יהןדי ווצור מײןגרןםר 1דיק גיוועוין הצזט גהײסין ם |וסנ בן תקותצזונ הצוט סין גוטן
גיםצק גיחטבײמ ןעבנדיגנן ? ײב דעןערןע 1יט ןין צ<? ם צויןןײנסןמקוק ץצ דימםטצוט
פסמרט צוונ* זען מין״ר פון  6״־ןד מין קן>צן צזוג מין * ידג״עןין דמ הצזט ערצזי<  1/ן סר׳ ק
געבן* זזי ער ןמ םטמרב דצו גינ \ ן סי} יהודיין 1ן ןײני קבורה צזונ י ן סעט צוין ניט רנ כט
1ן קבורתווײ? די גןצק קמ׳ק דמ וומרסט ץ מין בײ .ו מןיטע קלר*1״} סןזצ ? יםע ביגכ יט
הצזט סק ןײנס/רביזצ ? יה הנביצז דםער 1ווײצז / .מן
ןןמסיןניטיקסעט צזזם כיר מונ צזזיה
חכ  3ימ <  5ט בײ ןײנק ? עבן מײן ; יעים ? עבנדיג מוניצ{ יטע׳צ  5ט מן׳־ךצזײןצצענם ? נ בני יג
נזינז דמטטיט מק^  5ינן ב׳ קפיט? ד׳ דצןןימר עםצזכר ניט טופיןון פי | ז .ײ? נק רצןןצןןן

 11כ! 1כ3113131ו־  1/\6חט !סחוס
 11ס
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קפר סלכים כ

א״יןגרו& ר ודיקגו ^ ר ציונ ןן?זר חיק דין רע  5ט נ* ט גיטעהן * יגו דר ק; 5יה דמ
מןיטע ןןידר ןע=< דיג טטי׳ ניוך ו* ינ< ן טוט מונ ד*? ר ט 1ונן בן תקוה צןין דר נצ< ן איד ו הי־ין
גנןן* וונהמטצוסיןו קינדר בקו *ן * נון דער ײןךטון מרק דך ומצו? דר וןמר דמו עצו ! ק
׳מרש! דר><י 1ר ט? וג סי! טוט צןגר ^ וט הצוט רצןך רח ^ נות צויבר יטרצו | צוונ ןןצו/ט וי ניט
זציץגנן טר

דערנן פזן יו־ 1גן ןירי פרן ^י ע! סרן צוברהנן צןונ י{ חק מונ

יעקבדרוק/יט

גיט יען חוצ< ן טטערק חונ ; ײן מן כן קדדווצור ךצון ד*ן טטמט דצו הי? ט דעריוציט * 1ך
יטרצון יציטצןישנ *? ח צהצוונ ט/וג צזין ררייש *וצ | נצןךצוננדר ג? ײך סיצודער נביצו צוןיטןנ
גי; צוגט החט צןונ נצןק ן* ידר סין טטעטצןייין ן
יד > ווזך ןוצןר גי דיןי * ײט>י !ך צן־יןידאדי רד חיט יוצןט צןיבר די יהודיצן סון די 5עהן
טבטי?ן פוןיטרצו | צוונ צןיבר די יקןדיק םזןגיטןע  5טיתודצוווצןך  ?<4ךטין
יהןדי היט מ׳יגית ♦ ׳ךיור טיציה טעט נק״ה צון דיטיהןריק די וײן סצוטר צןוק גכרצוצט
הצוטן צוונ ער עיצןכט וי מידרצווק צובי יוירן קינד־ר טעט עך ניקטגןײך ןויצן צוןדעל
תורה סטיט דט* וען ציײן סמטר עסיו טוטןוידר ררתןרה דצן?צין .׳ק סןןדעם וןעגן |ו די
וטוןצווןגסיןצוברערטע< ן
דיןרײןוצ|< 1גיהערטעטווציו? ווטם 5
קינדרניקשטצזן ״
קוןגיטןעצטיהןדצן
ןצ> לגיהגי [יט ? יײייהודיכ{ דיצז
עטניטװיט גנ 3וקהערגין * צון ^
*וונבײ;ןין ףיצורצןיוצזרן צויבר גיוצונציק יציר דציגיסצזנד ער דט צןיריןוצןרןדרײטצצצו?
הזנדירטטויעט צ?; יטצןר ! עדני יונגי [ יײטדיצזדטוצ |י קצונטן צויןדיצו>< ןח * ה  3יחן4
צזןיך דינגט דער *! ךמ>< ציה יהוריק פןן דיצןיהןדינ( סון דען 5עהן גיט 1ע  5ט  5וןיטרצו1
גצובער״ונדרט  $ענםנר ; יןבר גיןזןנדרט
ןטצויק ? ניןטן הע? פין ?ו ז״־נר>?1ח׳צה דצו
ויצז? טויונטיהודי < סןן יטרצו? צוברעט קח< ן צזײן נביצו 5ןדעקאווציןזדר םםימך ?צוס
דיצויהזדי<< םזן סצו 1ק יטרט? ניט>< יט דײנןיהזדיק גיהן צוין דיט ולןח ^ ה דען גןט צויו ניןן
>< יט צויבן ויײ? זימ עבודה ןרות דינן צוונ ןוען דוצו טון>< ײנטט דוצן ןוערטט גצןר טטרק ?ןצו
| 1ערטטו ךצוךגיטןצוגן ןוערדן ווען רוצוזיצו>< יט נעױטט דכן כײצן ךזט טטיט ריצז קרטפןג
דצו ; ציגט דעך >י? ךזצ ^ יה' ודדר דק נבימ
 <5הע? סין חזנ ציך צוײנק סמ? ן5ן ?צזשין *
וןצוטןצוןצויךצועירטטןצן־ןהצןבצוינןטון הזנדרס { ענטנרויןבר דרוי^ געכן ךצווצ׳גןן
דער נביצו מיי גיט הצוט צצוך פי? גע? ט דט

רע

דירט בי 5ט? יןקצון ♦

צזא דצבקיט דער

ז5ך? צוי< גיה דיש ; ע 1ביגן יהןדינ ;וצ ( ; ןידר צוב דט ;יצו ;צו? | 1מידר צוין צןירק ? נד צויײן גידן ״
ז 4ול ןיצ 1ו1צורן ביוג; צויבר דעין ^?ךןצ>< גיח מזנ ;יצו 5וגן ווידר הײ&ן צמנ צןװגיה דער 5ןןנ
״יט ; ײני יוז[ ריק י נײברט סצןרט .צןןנ ך\? ט ?* ,ח ^ ז חיטריצן גןי<< פון ע* /ק,מח?
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סוי מלכים כ

*נוי>

ם*  5פי םזוג 3עהןםוי ; נע גויש; טןט מוצ * עהן טןיונע נמנן ער ת  5וס מול מן פירט וימ
מזיןמייני/הוציןםעןויןמונ * ןמערםטד י | חינמבד& וינ/ןיעטמרנן״
יימנוןדעד
אןך  >#גגיח מידר קמנןמוים די ײןחײת סון מחגן דמ כרמצע רע ״יטדך דיע 3ודהורןמ
8 #6צ* ן< ן מדמן מונ רע םעעןיט ; יצו מןין צוין די יהודיהנ 1נד פר מ״ן גןט מונ ער בוקיע
;יך גן מינןדצו אמר גיט בחגז צויבר צו״ליה צוונ םע קמנ/מ׳ײן נ - 3צז םון גןט 1ןצוי?נ דעד
טםראן וומרןי ( ציניוטו ד♦ עבודח ורןה 5וןדיצו^ נויק דימ דצו גיט הצוקקענן העיסן* ן
מינןצווצ דוצו װיןםט?מי רס ) עט הןטין • דמ וצוגט דעד מןךממ 5יה *ו<  /נ 5יצןהצוכצויך
דיךגומײנ ^ יוע  /מןגינו״ןד& דו >< יר/צוגן וויןםטווצוו מיךטמןומן דדו< /ט<* ײגסטין
אוין דט רן ניט גט מגן ווערסט מבררד נ3ימ הסרט מןין5ו רידן צוונ דד נמן ססיצוך
לנר טײ 1ח ציײני ר יד ניט5ן הערן וויןטט דמ ויך מין דט גיט ^ וט המט ריך 1ן רס דט .דכ ן
י׳ נון רד ממ 5יה וומי גמר טטמןן* וי׳ן רע די גויגן סוןמרן<< \׳יטןצ ^ ןהמט דו ן<  /מנסיטט
*י1ו -ן ײןך תמט דד דמ וומד מ? ךמיבד די׳מ יהןדײ  /פקדי צפח) געןטצט סוןיעדמן מוצ
1ימ ימ ^ זמגןקןנן מיר הירןח מיט ד׳ײני יהודי ? מונ המ? טמיט מיר מ 1חמה מבר דר  ?#ד
מוןיטרמן מנסיטט מי ? מיךווי 1דירמײן1
ס* } זמגן עט״מר מײן צימ? דימ דנידנר מי?
*מןי־ דימטיקטן צו דימ טענין כןו<< מונ1מי מינן $ו* ן דט דע מז )יו ן טמצטר גטבןצן
*ײס/זוןצו< /
אײבמון דע
דמצטט ויך גמר טטצ 11 :זײןצובד עטקממן דימוויןדןחיןמ
מךט רע<<> ,מ? ד מונ צוטרעטיטןדימ
דעדנרדטני( כיקט ײין ו רמ מי.ן דומ מויך דומ
אײגםטווײן מח דימ גויצ/פון מח< /המטט קטניןטןמגן  /ומביטטו דרןי/טטמןןצתצ
סיקטטצן מידמיך ומ | מיטדיר *? ח ההמ 1טין וומביט מיךדיך כ 1ײב דערהײי ןדע)
וזמחצן ןויןטטזממצין דט * ׳ײני יהןדי<<זצו 1ן רײןיהןדיק טןטט} מ \ ן *
מברמ *#הי
מם  1גט מי<< ניט צוונ ג יג י< יט זײגי יהזריצ ( הױ ןין מברדער *? ךיטרמןגיג מינןמנטקיגן
מװ
סמרןײימימדיסןסוןממגיה
גיטןמגןדטמ״ןמיטןיצר |ון מיןזײן
הןיטמונדטי י< ןך
יטרמ? גוג קען ירוטןיננהייײן מונ כדעצט מין די ײוימר מײן פיר הונדירט מיןין ? יגמוצ
רע מנ < מויט רטן בית הײקדט מוצ מ,יט ד טמ מ* 5יההךט פיו וי |ךכ מ; נמג |ר מונ סירט
ט* מין וײן טטמט טוײחן מוצ רע וומר ><? ן ועצגעהן ימר מזנ רע טטמדב מונ זי־ן וון
די  3ע<  * /מד * ןךמן וײןטטמטדיור וומר * ןךמײןמוצ פייגיגימר מיבדיםרמן מןצעי
וומיגמר מ׳״ן ביוידי(} ך מונ יטרמן
המטןגחטי 5חדצסוןגוי</צי  /וײגיטציגןמכג ג׳ין
?עטטט דמ עי 1גןטדט מי? ענד מוצ יממר פון יטרמ? מן״ דמןיטרמן ןומז ןטיר מ? צווק קו1
יןוי! ד 4ןנמ ׳ ן סזןיערצ״ן
ו*צעט*םררמקײן
ה־ןןמיןמןצ ^
טחעט׳יומגירגמוךס ^

ספה םלכים ב
ניט גנ) סר טיזגן& וןדיצוערד דרזין *זצ  5ט גןט רם דיור * ןךירכענןנצונןווידר<5ײן 1-5
ןנדסןןדיצוגוינ ; ס< ןדיצושטמטת>< תצוןביטצון דצןטינןער  5ת♦
דעןדערנכימױנהבן
צויצתי רער*צוגט צוױ נביצןןת5ו יטרצן{וויצו ^ ט ווע{ ט הע{ פן <3צ #ינן • צ*1ז מטצויב די* ר
ירבענן מונ* ״ן ױן* כריהווצןר><{ ך צוןדין טטצוט די* ר * כרית טעט צןןיך ווצןםגו ג| ט צזיבן
ןניפי{וויצו ? ײני ע{ סין צוויך )ניטצון הצובן דצו>< ע  5יט ןןידר צוין אײן בונט מיין יהןדי היט
ט{ו ^ בן יבט צמנ טצזגדיץ  /צריה טוטטזצ /וצור ><{ך צ/ןדין טטצוט דױר ב/יב נײמרט><{ ן
צו־ין חרט דער נץך קצו<< צדין יהןרי היט * נחה; בן ןנדי צוול ס{ וןנ דיןן ס{ ; </טוט צן/נרע
וזצורצ<{
וטןןײןסטטטלעהןיצזר • צ1
ונערטעטצוןיךןוצוסדצו ] [זטצויבן ןניםיןדטקצוהן
צוײן גוי היש סן{ רער וורור דער>י{ ך סון ריצז גויק סון צןסור צוונ ביגערט ?ײן { נדצוײן ^ ו
נעען רצז טענקט טיסן דיןר<<חנ < ; טוידנט לענטיר ין { רב דט רע צוין * ; </י<{ ך ןיט צוונ
דער נצוך סןוג ער רטסגע{ טצוןי ^ רען גיר<ײן ^צון ד* דצו צןיק הצובן ימץ געבן דצוטגע 1ט
ווידר • נהו * וג דערצ<} ך טטןר ןו׳רר הײםן • דיןר ןוצןר צ<{ך געהן ימר צוונ סטמרב צוןנ ןײן
וןן סקחיה ווצזר><{ ך צון דין טטצוט * דיןר סקחיה קיניגט ג** ײצו עןר טעט טויך ווציט ^ ט
צו׳= 1גי יפ { גי יג צױויך דיצן עבירןמ נטך סון ירבעק בן נ  5ט דצו י<זצ  5ט צוײן בונט ןוידר צ/ין
זײןיובןדער
היטסקחבןרצ<{ יה
דערסןוגצויןטוט צוונער ווצורצ({ן צזן ז״ן םטצוט י ^
דיןר סקח כן רי<{ יה*וצ; ר צוןיך גמר בין גו ^ וט:
טו
נוץ
ווין צויך מידר םרײבן זויצו עם * ו גינג צןין ירוס{יסנ צציט דיצו יהןדי ^ סון
גיט{ ע  5טיהודח צוונביי״ן ״ 1ו׳צוצןירצ<{ ן צן־ -ליהבין> וצורצוונרינט
דיצו
עכזיהןחהסון דיצוגויס( סון צודושןדצוי< צונטיןעט{ יכי יהןרינןציײן בונטצויברצוי< ן
צוול ס{ וגן צוין טוט * צמנ * ן<י  5יט גין <<{ ן ןײן ןןן עןיהן דצו ער ןעכצעהן יצןרוצ { ט וויר *
דיןרעןןיחווצור גצורסרוס; ררוק הצוטער מןק *  {/דסער ביגװינגט דיצוגויקפון
פןטתיש( צוונדיצןערבײנ)(וצ ?ל דיצונבצצוכיגן דן י־־ןווצןןסטצויןווײטין { נדןגןןצוגןסוןדיןנן
><{ ך עוויה וונ ער בויצוס גי״{ טיגה בניניסן גן ירןט{ יסנ צןןיך בןיצוט ער פי? צוין די * דבר
דען ער הוט פי{ בה ױת צוול צןןיך סי{ עקר צוזנ ווײן גערטן דען ער הצזט {וסט 3ן קרקעוה
דצוט סע{ ר בןיצוןאצ  3ער הצוט וײני יהודינ3 /ו דר><{ חו< ה דרײצז הזנדרט ^וצ ? טןיעט
צוונזיבנגיקטויזנטצוונפינ^ הוכדרטצו/נ רע ><  5יטגױ?{ טיגהגיסי /וצ ;י^וצ ?י טערןדלו
זײןנצו ןגצורווײטגיכג • דצו^
וצזרעררערנצוךגצורמטמ{{ צןןלערסרגרי^ זיךצן [ ןט
דען ער גינג צוין רצוט בית וןוצקדס צוןנןןצו{ ט *ו § ט ברענגן דשז קטורח דז דצו גגירט גן
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ספר מלפיס ב ״י>'6*8ײ
די  6כהציס( דצי גיצג ג י איהן דער עוריר תכהן>לימ צוצגיג כחייגן די  6םצמצדן מידר דסן
צצ/ך מונ* יצז טערצו  5ין3ן צז׳ ? עו גי בירט דיר עו/יח ניט גו* רס חצן* ון& ט גי ] [זט ברענגן
דצןו קםורת נײצןרט עכי גבירם גי דען כהנינן צן ברענגן מוג די קרבנות
כרעכגן 16י|
גןםט יתכח דרוסגגיצו רוצז נןן היחין מגן דןצו © ר גרײסםם דיך צין גים דען דט דוצוםמן
!ויןניםדציורע 5
ינםרירגוםנים  5ןצ* ײנעכ  3וד♦
צוכרעןןיהאצירברוגז צמנחצוםםון
דםו קעורת צוין דיצוהכם וויצו ער נון װ נריגי ויםר צויבר דיצן כהניגן דצו ביקצוק ער דצ/ם
גיעת צין ןײנסן ניםירן װיװ יון דיצו כהנינן דוכין דו דר
>< גןרע צןױ ןןצורדן דצו © פיטן
וי צוין צונות צוול מויך גינג ער גערן צוחיו דצן ער>מך דט צוװ צזיין ציכה טון ] [ים מיבר צוינן
קויגן צוױ * צו/ו<וצ/ר דר>< /ך עןויה>צ5
ןרעבױצויןוײןםוםצוונערווצוונם צוין יזײןביװנדר
הויומןנ
וײןוזןױתעריצםסצװזײןד& צצו/ק׳♦
דצזםרײבןצוומריחכצויגינ היצופוןייצם
זזן דם>ין נים*•׳ו? גצזוח כױך גיןצון * ו נעצין עסם ד  /מינן נים גיבירס דען רױר טוויהןוצן?וב
סצוןווצוז די כהניק סעטף׳זנ ער ווצו/ם עס םצין ] [ום  35 /דן דצוך •/ײ  /צויג  /דיד סררה נים
גיבירם דעןכײצזרם3ו דיצו כתניק דצו ו} צור ער * צןרע צזכ  /סכן ווען צוײנר ןוי  /צןײן טררה
הצובןדיצוצויק
ניםגי־״רםנ״צורם סוןגצוןת חעגןצצכ? טפן חצזינ[ ] /זם סי  /גרןת ןוערנו
גןםיקן״
דיורעוויהבןיבזע/ךצויןירןטןינןגןוײצזצוונסונסגיגיצזר צ^ נ& םץרב צוונ/ײן
/ון יזתגן ןוץר>< /ך מן זײן םםצום ריורצצ? ך יותי  /ווצןר גצור סרוס( ג/ײך ווי זײן פצוםר עוויה
צ/ונערווצור> י/ך ועצגיהן יצןר 3ן ירוט/יםןצוזנ ער םםצורב*
צון וײן םםמם:
ם/
דיזה
צז/ךצזח/ווצורגצןרבױגוגןםמונער/ייןןײןןןןדצורך

צוןנדיןװן 6חז חצןר> ג/ך
דצוםצײםרגיןן־.י*5

דצותצולן
ססועגןגזםצוןדיצוגויגןדעןדהי/םןדמן סײמר פרצוײןעי׳ו
צוומרי חציזינן טרײבן זי הצוכן צוײןקינד גנ  /סי םר  3תצויס /פײצןר דען סײצור  /כבוד ״
דיןרצכ/ךצוחוםםיסםם מן פי  /ענורה זחתצוין  /נדדרןנןקצו*ן צזיבר צןיג  /דיצוגוינן 5ון
צורקןצוונ ם/נגן סי 1יהודיהןםום צוונ פיריטן סי  /תסזט ♦ דעןעם קצוצגןדיגויקסוןמרנן
מ; נ םעםן צו־נן גרוס * רןת צון דרןנן טסרצוך מחו ווײ  /דיןי גניהן ױצן צלן/ןת הצז ::ן די־וק וןי/
צוין צויר עבןדהורות סי * דן  2ם ה/םין מברער מצוו& ם נים ד/ער דרזק ם/יסן> ח/הצום
ווײ  /ער עבזדה זחת דינם ״ צוןיך קצןנ( צוײן יהןדי היט פקח בן רײ/יה דר * 1ך פון דימ
*עהן & בסינןסוןי&רצו /
צמנם/יגםוםסון
דײהודינןסזףזןךםהז הונד< רם>צצו/ט{ ין :ם
צוזנ גיומנגיג םןױנםצוןי^ צוײני ( םצוג דעןרצו? גיםצוךצוינן ווײ  /זי צוירן ] [ים פר  /צוזן הצוםין
צוונ דיניטן ע י ז צוןנ צוויך ןןצור םום גיױ/ציגן דער צנעםיהדצום * /ן ןןן צזוכ דצוםצ<? ך
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ספר מלכים נ
#ײנסטרצוזנזײןהײכסטריועין צוולכצן^־ ן תםוט ג< וײצוהונדרט אמזםןיןנטווײגרמוצ
ק־נדר צווג ויצו נצן ^ ןגרו ^ ^ון ^ טצמל& יריטןדטקעןטו^ רן רצן וו דור נון יצזמײן5 .יצו
דננר היש עןיר גינג תבטקיגן גן די יהוייק דיט קען סן^ רן קצו״ן ציןל ער וצוגט1ו צוינן ווײז
 15צויו ברוגו צויבר דיצויהודיק סון גיט1עצטימודט דרוק הצוטצןיר וי קע.ןס1
צו,גןשבר
טיר הצוע קײן רח< נןת גיהט צויבר טײהר ברידר טונ צןיר וײט ועןגןק >< יט צויבן צווין גנגן
דרוק וע 5טכזןידט חיר צו־יךניט פר וינדיגטטן מײהר גןטצוןי^ דט צןיר כיגערט דױי
יהזדיקצוײהר ברירר *ו כעצצן5ו טײךגו קנעצטצוןל ^ו ױײר דרוק סציןגטצ< יר נון טיקט
דיצזגיפטנגינןיהןדי׳ן ורדרהײקדען גוטטלצזרןצוױ& ון טיברצוײךדערלערנט *
' |/יצ< נזן דערנביט דױט גיוצוגט וזטטדט ^ טכיטףיך צוך^ עטןיכי יהודיקדיצוהיטן
עזרייז טונ ברכיה צוזכ יח/קיה צז/ל עצוסט דיצו •וטרין דיטרצןםינן סוק םצן |ק צו*צ זיט
טםרצושיןנןזן סטןקצן רז ^ טד׳ט יהןדיקתסוטיק כיטטין דיטטטטט טו/רןברענגין
דען עםקו■( טזז  .טטלרןתסוןךוטצויברצוונםדען ודרהצובןסצןרםי{ עבירןהצ;| מזנס
ןןצןרןנן< וע1ן>< יר נצוך זדןטצ/ן *
צןזן |יטןדיצו יהזדיק<<{י ׳הודישנתעוטיקןידיג
גין דו טטונדןו׳> ין ריטרטטיק פוקסט1ק דערעזדיח צוזל ברכיה סוניחזקיהצזול
עיצטשצוונ זיצו נצן!< יןדיש
גיסטנגינןיהודיק צזולקןײריטיןזיטטןים דעקז׳י^ ון ווצןט
ויצוטין דיצו ^ ח< ה גיגזןת המטיןציול ״־ן גיובצויק ק{ ײדר *ז ד׳צו נצוקיטיגן צמלטוךצון
דיטעיטצווצצןעטין -
ןוללזטר׳נקןטולץסירטשןיןמיזיוןצו{ דיצןד׳-׳ס״צוןווצןריןיווצ
>ין שירט זיטוצ { ווידר טין חיר{ נדטין דטט | נד יה/דצו *
3ן דיזר לײט קצןאן צןףך ד׳צו
גוי ; סוןטדו < צוןנמ{וגין ־£י{ יהןריקטןט דול נצו;1ין ? יןתפוט צןונ ציויך ד׳מגויק
פזןס{ סתי < נצז ןצןײןסין ^קןזצוהצויןדצוט ^ ןךשחזןנרצוןלווצווניטןררינן *
צןןנ רער *{ךצןחז * זג3ן< י<{ך פון צןטןר קטן ד יסק חזנ ער טענקט צויק זער £י 1גע{ ט
דס ערז־ו{ טט{1
נש > רטטי < יזצןכין טויך {יט ..ר צן כרעק :וי < בית היצקדס ריט קוספירן
ציש רט דצןז קןססירן יק צזןנ דיט קוסעירן גיט פט ררןי^ סטוכד שול רע סטע{ טסע
נײטרטטןיץ טטײן צוול ט,יךדמט גיבײצוווטודימכת י < ררונטר סטונדן צן/ל צזןיך
זײןט[ טטטיר (< צוכטערגן רט * ןדצורךדצוט
כיתהציקיסיריץגינג
דעך־יהעט
גמס .עןרמ סר רע< י<{ך טסורמויך ס 1יטט צוחז דמס בית ה־׳קדס גנ{ גן דסצ<ןניצצר
דרײןגץזט{ דק כײטרט צן דינין צןזײני עבןדה זרה דרו < ב1יצוטערצויןצז{ יגצוטין
צזןסשר סטי{ 3ן דערעבןדהזרה ״
צןזזזושר רגד><{ךצוחז * ןך? ע 35עהןיצור
*וירזסןינןצןןלערסט& רב צןבר *ן טעט מץניט לו קג־וימבײצו ריטיהודי <צ< ןכי<

[.חמ

4

*נו * ס&דטליכים ב ** ) *
דיומ ווײן ער אש גמרבי? :
יו נין
מיןצויךווידר טרײבןאיצזעט גו גינ ; * יטדיצויהודינ ; סון
דיצז 5עמן
גי& ןעכט  5ון יםרצז! ♦ צזיבר דיצן ועןביגן וזצןר
צזײן יהודי הימ
סקח בן ר* ןיה דר ןוצזר גצזר ביו 5ן ] יזט דרו< ן צוין ז״ני טצזגן קצויןצזײן ; וי דער היט הגןת
ס/צופר דר ווצזר דר ציןן פוןוצ& ןר דד נצןז  /תסןש דיצו יהןד׳נןצוין דיצו םטצזט עיזן צזזנ די
טטצזט צזב 1צוונ דיט פטצוט יגוח צוזנ די טטצוט קדט צוזנ ד< סטצןט חצןר צוונ דט  /נד ג 1עד
*ןןנ ד>? נד ג/ג  /צו/ט ווצןס דען גט? ע  5ט נסת/י 5ן טטונד צוונ פירט זיצז צווועק צוין דט  /נד
מטןריד&
ווצןרנוןדןערסטגןותדזיהודינןצוזועקגסירטווצזרןצוןיזצוריןיסרצו! * מבר
דיזר י<? ך פקח בן ריצ/יה מײן ער ז/ביזןוצ/ר דצום/וגצזין *ו טוט צזײן יהזדי דר היט הןסע
בןזצ 1ה ? וונ ווצזר *? ך צזן זײן סטצזט ♦דחר הוסע טעטצזןיך ביו 5ן ] [זט דוך ניט גנ  /וויצו די
מנררן יהודיקצצ/פי^נ דען זונטט אצ/רןגסטעןטגוזעזןצזוי {זצ1י סטחטןיהודינ( וועכטר
ד? קײן יהןדי זז 1ט קען ירוסןיק 5יהן 5ן ברענגן דצזדין קרבנות נײצ/רט> ׳ן/ז? ט ע .,ברענגן
 5ן דיצו ע 3ןדה זרןת צובר דיזר הוסע ווצןר דצז צזבט  /דז וזע/צר קען ירופ/י ^ ה/ט וזע?ן גין
דער הצזט עס ״עגן טזן * מבר דוךהי/ט ער דס סצז 1ק ניט דער 5ן ״ ךזט דווקצן 5ו דינן
צוזנניטגןעבודהזרה״ דצו>< וטטדיזר>< ןך הזפע צוןי׳צןרגרוט * טגעבן 5זדען><? ן
 5וןצזסןרצןןנ דערנצוךנצןסנדער>< ןךצןסור דעןהןטע תסןש דען ער הטט ו< ע? ן צון
מינן ציןרד זײן צוזנקײן >< ט * ערוועזן געבן דעןער סיקט5ו דיצו גויין קען ^ ריקצוין
 5והעןסן *
דערנצוךקצזקדער צע/ךצוסור
צןןנביןעגרטדיצוסטצוטסו>! רון דרײצויצור
 1גכ דערנצזך נצזשנער ןיצןצוײןווצזזרן יסרצו? ווידר צזוזעק גיםירט צזיןדס ? צד צוסור
צוונ >< ןןעגטזיצז צויןדס ? נד ? ח 1ח צזונ חבןר צןןנצון דיצובצוך גו?ן צויןריצזסטעטםון
צזדי ♦ דען דצןס גיסצוך 5ו יסרצו  /ווײ/
זיט צןזןביז ווצןרן ♦ צןןנ זיצו זײנן טײ?
ס זזגזזה
גןײךןןיצודיצוגױנ;  3ןדינן5ן צוירןע 3ודה
?חת צזןנטר ט?י בןיהן ♦ צזונ צוןיךצזןי^וצ ?י
סטרצוטן * צוונ צויןוצ ?י גטין ♦ ו/ען נזןגןט
סיקט נכימיהנזיט
גןסטרמסן ט?י ט״ג
*ויגינט
טונטוביגט
דטהצובןזיטדיצו
נ  3יצויהן סר טצט טזנ זיצו גינגן צזירה
נרהײט נטר טונ זיצו ^? ןיביטן  515ןןײמ
״
/
־ ײ? דגי

צוטײןחצ ^ ײןסרײבן
דיצויהןדמןסוןדימ
עסרת הסבטי ? ו/צזרין גיטריבן ווצןרדן
הינטר דיצו בצזך דיצז>< ן עאבטחן נענט
צוונצויקטסרדזדצזהײטטדספירדימך
עזרט דס זע? ביג טפר רעכנן פיןצןן><תו
בײצוצוירנן עםרימוטרבע דטסטיט מימ
קפיט  /י׳יג טזן ♦

דער קינג טן״נטר גצונן
<411(.

״סיו•* ספה מרכים ב *ו* *
ןגיןדני קע? בר צוןנ *ו דיצו עבודת ןרה
פוןבע? צווצדשןיטן צו׳רי קינדד דצןרך
רס סײצןרגין דע ? סײצזר ! כ־ןד צוונן׳צז
היןטןדיצומןצןןצןבנת צוונדצןס
הער  5ר ] [וט צוזנ צוךך ; ינ)נן ?יצו > ייט
כיס ^ צווק דרוק ווצןר 5ןט ברן ;*צןי = ר
ויצן צוןנווגרסט ויצו צןןיס ל־ר^ י&רצו?

היײןס

מןי& ןײיינןצוןגיןיכס דס נון ןוײטר קײן
יתןדינןצז־כרבןיקסץ צןרןיסרצןן♦ דען
נײצןרט דיצו יהוריסג סו< ן גיסןעכפ
יהודצז צוונ בניצון ♦ צןונורי
^רעגן צוײן קסיצו דיןר > יןך הןסע ןיט
יוצן יסרצון אידר קען ירןטןינן גין צוירה
קרבנות דצו ?3ברעען ןומרןק ןײנן
חכיצימ

דכןיסרצון צויגןדר צוין דס ^ ןדז קוײ|
ןײני יוצו סר צויסן נצזךביןרה * ןציסן
ןנוןעץ♦ דצןצןיו
דערתיחן דיצוצונירן
*ןכי ^ הױבןניט
וועןןןײדיןדס י&רצון
ונין וצוןין קען ירןסןיק גו ^ וכו 3ן דינן ♦
דצוח< ן הצובן יהןדמן ניטסין
דער 3ו
ןניקענט דעןןיצןןײניןגיגןוצוונגן גיוועןין

תסוש דיצן עםרת ה  £5טיגן מו 5סידצ 1ןיצן
גיפנגיןצויבר דצןסווצוטיר מונ ןיצו קצוײן
צויןצוײנננצונדרןןכד ־דצזהיןטןד♦ ױדינן
עצןת ח ןיט ווצוןטן גנ] סון צזןי גויקצוזועק
 3יהן צוין צוײן ןנד דצז ניצו קײן ןײט גיווצוזנט
המבן מןין דט ןיצו קענטן גןט דינן מןןג יגן
ןיצו דצןרך די בטך עפרתן הינײן דצו טעט
צוינן ]נןטצןײן  3ײ5ן ד& דטסןוטטירסטין
סטונד ביןן׳צו טניברקצויק דעןדצןרך
דט ןעןביגן ? נד
ווצורציײןגחסרוזעג
צונדרטהןביצורןנג 3ן 3יהן דצזווצוונין
*יצו דצו ״ מןיך טטיט צויסנ ריצצר יוטיפון
צוין טפי י׳ג קסיטן ה׳ דס נײצורט3ווײצו
סבטי ? גיבןיבןןײנן צוין מרןיסרצו 05/ו5
צוןיךצוי< ןצזנדרןביתה* קדטןײן נײצורט
צןוײצו טבטיק צוונטר טעניג ווצורדן 3ן
דעק ^ ןצותחק
דחסננענטציןצןײןיןדי
ױד דרוק דו * יר ןײן סוק גיסןעצט יהודצו
מברדיצועםרתהסבטינן ןײנןניטווידר
קו״ן צויןצור ) יםרצןן 3ן ווצוונן נײצורט בין
צןיגןיט ווצוונן ןימ צויבר דיצו בצוך עפרתן
דערי ןײן ןצו סין יהודיגן ד׳צו קײן3צון הובן

3ן
דערעבודהורה 3ן דינן דצו הטט
ויצז ][ וט סצווןןניסטרצוסט ♦ צובר דוך ניט
 0נגיט 3ןרעכינןןײן
ןןצופיןמיררןײני:
ןננן ^ רםריבן ״ צוברדיןר הוסע דער
וומר דיצו סןיורינן >ו  3טן דצן העטין
יטרצון ווצוון קענן
גוגיטדינן ♦ מולןיצז טעטן עס דצוךניט
נײל־רטןיצוגינגן
עבויה ןחת נצוך * דטחק ״ושטן ןיצוצוןיט צור ] יסרצין פר טריבן סעררן
גןײך וויצו  2ט הוט צןןן ןןןן ןצוגן3ו צןינן דןרך ןײן נביצ/יה; וויצו נון די עסרת

ד,ס5טימ

י

״*ר * *

ספר

מלצים כ

 9א  3נ | <1צ/אעק סד סדינן מצזרדן דצז1יש דער>< ןן דינחר הן?ן ן ןיסן פ?ן ? נד סתי ציזנ 5זן
עזח צזונ פןן ח *ץ צזונ 8ון שפררשן צזזצזעונט דצז צזין דיצז יהןרי * ; .קז -׳זת צ/ולצ/יןטזצ׳רן י
ןזיצז ; ון יד צזיןצזר? יפרצ/ן זוצזונטן* רצו *  15ןן ט דס מיבר זי ק״זיצן1י*״>י.ן די מצזרן פיןצצצציה
דטםריבןזיצז דעסן -ץןךצוטורגומיצוע& גיטאיגןך זוער ד& גוינ; קנגנטןווצזן :ן צזיןצזר?
יטרצז*{ דע | סין ןיןזצזןקעצין צזונ נרעצסן צזיו י םי 1טוהנ דט קענ; דרןע ןוײן דצז ניט !וצזוטטן
וויט ^
רינןזצזןגודעןךןטםוןצןרןיטרצזןדצזטיקטדערצצןן טסןר דצוהיןטײןיהןדי צזײן
כ״ן ררצזײן !יצדן  *.מי־ דרזט 1ט זיצן ןערנן מיצו דט גן ןוןט דיין ?ן?ן צןךך דט זיצזקענטן צוינן
ןנדבןײבן * מןדיצז^ עןביךן ; זי ^
פרכטןדךצזןפפר גןט ״ צזבר דטך כהיןגןדצזצ/ירה
עבודה זדןדנ צזןיך* דען די גןי ^ דיצז סון בכן קו>ק ו/צזרן דיצז הזטן טיץ עכודהזרה די היפ
עכןח בנותדט/וצזר צזי ץק? ןק ^ יטיויגיהינק} כיר * צוונ דיצ* ^ ןינ<
סוןכןתיריצן
הצזטןצזײןהעןגןדערעטרהזרה ♦
צוזלדיצזגזינ/סוןחיזת
דיטהצזטןטיץבצוקצ/ולדימ
צזץ עיזהדיצוהצוטןצףי ןהזנטצזזנצזײן טיזן ♦ צזונ דיצז פזן טפחיס;
דיט״צרברעניטן
מירהקינרר 1
יטירהעכוי־הזרהדיצה־צז וזצןר צזיץ
סכערד 6ונ יצ -יץ י׳ןין צזיזן דיזה
^ינןנעקצזונזריחכ ^ ינךכותײ ^ דלז הצןטןזיטצייץקי ^ מץײדערצ< זר 1וין דענן
עןן ? ו/ײ/זיצ /גיטצז/יך פר ךיט היןטן •
דט * ײניטן נון פר
גײטן דיצז יהןדיע עס וזער קיץעבירה ♦ דזזיצו ע 5ודה
ורןדנ דינטן בײצו ךיט ווײן זיציגןטצזך דער

ייה

#ן

קונטןדרן ^ וועןטזןנביטי( (
קצןצוןגוטטרצוסן
*צזווצו? טן זיצן דצז 1כיט סצ!? ןנן רחנן>< וסטן זיצז צזיןדפגןןת גין;
עטז״צזרן צוין צזר? ימרצןן נײצןרט מיבר גכןיגן יהודימ פון

גמןע  5ט

יהודצי צזזנ טכ ><ן צזי ^ ? נד פון ירןפןיסנ דריבר /וצזר *?ך דערצזחז ♦
ןךצזער מןגמטודבן־זוץר חןזצזר><? ך צזיברזי־ןײן ז?ן חזקיה♦ דיזר חזקיהוגצזר גצןר סרןנן
1ן ןעט ג? ײך וויצן רןדהיצןך טזג ען טיז טונטרזצ ?י ןצינן ^ ט סרןייקײט זײן גןײכניט ניט
ןנוועזן צוזל מינן ערטטן חודמ ״
וויט
דע
ציןךמצ/ר דט 1יט ערדט ביה
ה* קדפ אידדמןיןבןיצון צאנ ברצוצט הינײן דיצו כהניק צוול ! דיק טול רע סצור
׳זירןט זיצז ציןי{ דיצזגט צמל ערזצזגט 1ן צזינן טיר ?! ײק הײןיקטצוײךצ/ול הײןיקטדפ
גי \ו המקדט ו/ידר טובטוט צזמיטזצ ?י טקזוערריקײט סון ט?י
דיצזעכורהןרןתדען
/צ ( ; זרי ע | טרן

דיצ/הטכן זיך ץצ ^ םעי זינדיגע

טוגזיצוהמבן ^ ןט פר ןצזטן צז/לזימ

מ* *י ספי טלבמ כ

* >60

הוקדצוכימ ה^
קרםגוגיטזמקמןנהובןקקקרבנות מיןדרינןגבחצס■* דרו<(5ן**צ1
גןטט 3ןרן קוצין צןיבר יהודמ מ/צ ידןטןיכ; דרו ^צוך */ינןצ/ונ; רי עןטרןצוןס[ קואזן אוצ ממעק
גסירט ווצןרדן יון צויך וזין גוצװנורמ; גןט דינןדרוסןועכט דם מיר גןע דעטט פרריכט י
מװ גינגן ד♦ כהכיקצוונ זויינן צןיןדו ביח הצצקדס5ן רײנגןצוונטרוגןצונןיןצוזי צווןרײנקײנו
פון דיצןע  5ןדהןרוה ווע 1כי דיצוצויסן ביה המקדס ליטזנדן מוצ י׳יןטרוג ויצו מין דיצו כצוך
קדרון צוזנדעקנוךכי־צזכסצצןס־ן קרבנןת צוונמסע 1יסדיצוכהניקצווצ ן*י׳כן ןנידר#3
אירסנ דינסס צ/ונ /יצ ?/ןביסן צוונ וצונגן גי ] [זס צווצ צוידרצ< צון ו/צןר פרי 1ך</ול ז/ססג דס/צ 1י
דינג ווידר ביסס גי גריכס ווצורגזײך סיצו חר זזי׳יןוג>ז  5ס הוס דורךגןסצייס גד הנביצו
צ/ז * 3יס דען נתן הנציצו * צוןיך וזצ/ר גססנדן צוײן קוססרני סזנג צוד [ צ/ײנר סטנג
צוק  /צרון סון צגטה רבינו הנגר רם ) ץס יסרצו! גהצו} ק הצזס סר סזצ/נגןביטןועןכר
די/י קוספריני ס} נגצןןוצ/ך • צובר צוין צוחו צווצ חקיהגײסן היןסןיסרצו} דצ/ו צר צוײנר
ע  3ודה? רה דרןגןןיטדצות/קיה צובכרעצן♦ דער נצוךווצ }/ס ח/קיה סטח ה} סן
מבר אן קונס עס ניע גן רעצסר גײס ה} טן דען דצןם  /ע} בג צ<וצ } ווצור דצוס בית
ממקדם צ/ונצוך דיצזכהנינן נצוךניט רבצס גרײניקס דרוק הי? ס דער צ<} ך חוקיה
עגותדסק/צוזססשחהןסן צויןתןדסצוײר
 1ן דער * זך ח/קיה דןרךגכ^ מר^ יםרצון וועןכרדער קןקווי} פטחגוהזסן גן ירום 1ק
1
דערזצו}קןצצן* צזךםריב ערגןצוין } נד יסרצ 1/צןוו♦ צ/יר קינדר י 6רצו} די נון דא  /ײןו/ידר
קערס גןצוײערק גיס גן דטן גןס צוברהק יגחגיעקב צוו/צו ן/ערטער /יך צ/ך סינדן זציון
גןצזײךדס ערןוערט צ/ײךבה׳טן סר דענן><} ן צ/סןר י־ צז/נ סוס צ/יר ניס ו/יצו מ״הר
גזײךן/יצ/צ/ין

דערתןרה& סיס דצו סיקנו

צונדרן ברידרגסצוןהצובן דעןדחקוײן דצוצוךצזוזעקגפירס ןוצ/רן דרוק קןציס נןן
הער קען ירוסןינן צוונ ה} ס סטח צוין בית הי< קיס צוונ ווען צוײהר ןוײב צוונ קינד /ײ/
סזן צוסעקגסירס וצוןײס ניקשדרצון ווען צ; יר צוײך גו גןס ווענס/וצו ו/ערס גיגו
<>  5ין דס דיצו סײנס ןוערדן הצובן רחציניתצ,יבר יייז דע  51סצ/ײהר גיסצ/ױ גנעדג
צמנ ברג /הערגג צ/זנ ער ןןעיס וײן סנינן ניססון/צ* ין  /וענדן ווטן צן׳ר צןײן 5ו
צוינןהןסס * צחו גינגן דיצו טןיחינן << יטדיןן ברי  3צוייןןנדי& רצ/זצ/יןצ/ןיססעססון
״נטה יווצצו ^ רינן מזנביוקק נ2ו1ן צזכרזימ ! ציסן צוונ ססצ/סיסן צוןי^ דס חוקיה
סןוחישן צוונ זיצו דעצ< וסיקטן סך ניס קיגן גיס מןל דצו קצוק ניס קען ירןטןי ^ צמר
טסן־צי יהזרינן 5ו ? גסןע  3ס צוטר צ/ונ < 5נן גסןט  3ס צינכה מז 8 5זק גים}ע  3ס
/כו;ן

דיצ/דעמ/סיקסן/ין

צ/ןנויצוקצוקקקיחסןינןצ/זנע& קצ/קגצ/ר ^ יןיהודינ/קען

ספר

מלכים ב <ס*$יס

יחטזייןצזונ הי? ט דצוט קרק סשח צןונ ויצו צוטין ^ זת דצו זומרןעטזיצי יהזדימ סון
ג& ןעכטצוסריגן צוונ * נטה צוונז*ןןן טונ יטט  5ר דיצןןומרן נטךצןון רײןטונ זיצן צוטין דמם
קרבן
סגוחזויצוגטריקטטיטצוין רי תורה דצוטעטחזקיח תסיןה סר זי צוונ ער טסרצזך
דער גיטיג ג | ט דער מערט * וחן זײן גן צןןי ריצו צויר הער) מן כרײטן גןט *ן זןכן צוונ ןײס
ניקט דרצון ןןען זיצו טון טון רײן זײן דצןןוערט טינן גןט דצוך> חח 1זײן טזו היןט>ין זיבן טצוג
סשח * יט סרײדן רט,ץזן קײן סטח צויז גי־ןטין ווצזרדן סון טן>צה ה*{ ך גי^טב צין ביז צזיגונט
מונ דער נצוך ווצוין זיצו טײנט טד זיט וועןטין נצוך זיבן טמג ה{ טן גי גיט צוין גן { ןבין צמנ
מישן קרבנות * ו ברענגין דען ^ ן ברצןצט סין קרבנות גי גןט טןי ^ רט ג? ט * עכט
דימעבירןת * וחןזײןצוונ דיצז כהניגןטונ ! ויינן טטוכדןצווין צזול בענטטןדצוט סצוןקצוונ
יחזקיה * צזצט מןיך דט יטרצין גטבן * ו < טן כהניגן צוונ ןןײק צ* יר תרן* ןת טזנ ^ עערןת
מוי^ דז זי קעין מן-ן דצו סןײמיגר זײן גי גןטט דינטט צןזן זוצןר סין5ו גיברצוכט דט ^ין עט
ניט  [!#ט מוי^ די׳בן קצונט מ?ו מצור אײן גרזטר טןצר דחיזגיצצכט מול חזקיה ןובט גו גןט
דט יטרצוןזוצו סרןג ;זוצורן • דר ווײן נון יטרצין זוט גצור פרןק ן ^ דן דיזג /צ׳כיט ג׳יט דז
טיבר זיצו קצוק דרנצ ? ך טנחרב טבר ערזצו[ ט צווגן קו* ן צוין צור | י& י טז מונ דט יער צ? ן ? ער
רײךזצוזטן מערדן דט סון צזונצזזוגינג עט* • 1דר ציןך טנחרב פון צזטןר קמקמיןצר1
יטרצןן טןנ נצןג ( דיט צזקויצןתוצ ? צזײן דצז טיקט דר
חזקיה 5ן צזינ  /גרזצו 1דצזן צזךז צ ר ?
יטרצזןגיהןזן ווי  /ער טיג /געק דרײ הונדרט גענטנר זי{ בר צזונ ררײטיק צענטגר גצו 1ד
צןזונצןס/דסגןך חזקיהט{ דצזט גצזןדצווגזי{ ברצוןיז דצזט ^ ן ומ  5ר צזזל צוןיט דעקבית
ה׳גקדט צוניך דצןז גצו? ר דז דצו ווצור צזן די טיר סזן בית היצקדט מןנ ״צןז זןנטט נידנ קנ1
ווצןר צגיט גט{ ד צוונ גצוב זי5ןן * זך צוטןר ♦
דר נצןך טיקט דער ^ ןךמטנר זײן יןעןהיס
תרתן צוונ זײן צויברטטר קעיצרןיכג טונ זײן צויברטטר טענק רער היט רב םקמ דצום מי ו
טײטט דר צויברטט טענק דיזי קצוײן צגיט טײןגחטן סצו{ ק קען ירןטןיגן מונ זיט מי{ טן זיך
כײצן  :־ענן צווברטק טײך צןין דעק וועגווצןן * ן ןזעטט צזונ זי טיקטן *ו חזקיה ערזצז  /צוינן
הינויזקוי<ן
דצוגינגןהינזיזיהוײסנ ררצזןיקיגן בן ח 1קיה דרהזן׳>< ײנטטר טזנטבנצן דר
טוסר טןנ יןץ= דער קצן;{ 3יר דצו טפרטך דער ךב טקה ג• טי נן זצוגכט ווידר צןײערגן * 1ך
חזקיתטןןטסריצטדרגמטקיניג דר>< ןךצוטןרןוצןןרויןפר { צוטטו דױקצונ& טוצזויך
זצוגן>< יט דײני ןעס1ן דז נצןך בײצו דיר צזיז עגןת רןוצ טטערק דזדו קענטט *{ ת* ה ה{ טי[
ווצוורןי ^ פר {צזטטו דיךנון לזחצו צון>< יר>< ורדביטטדען ווען דוצוצזײנטטדו וזע{ טט
דיךסרןצקזצ ^ דעןז< ןךפו 1וץגריג/רער זצזןדיר תע{ סיןדז מיזצןבר צוויךגיקט רטן
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רע מיז ג/ײן  #ן* ; .י/5ײ.ן ^ כרצן  5ינד טסטקן ודמ * ףן
נים מ?ן רע ציויך בד קמן ניט הע[ | 5״& יזמטו דטן?ציגן חצודס } זטט דין צווין דײן גןטןד
ד,ןטט נוןוצ * ו ס' 1ע  3ודמ* חה ציוושק גטצון צווב דןהוסט .גזצוגט דײני ' הודי< ; זן}ן ניט><< ן
דינןצ; | טצןצ/ײנקגןט ^ ײנכזטו
דעןדודרןע! בגןעטדיד ציןײנטמעןםןרןצין • דען ןיך
טוצו><די יע 3הו וצוווין טיו
יירגטבן
גןןײצן
טזיונט
ס
&
עדד
דצוסוםט* יומ כיט צןווצן סין
בןןערט פט [ק ח ח דדןיןיקענסט ןעצןגןןײצז טןיונטדײטד  :ןדמוויןטטו קענןב&טין פד׳
דע< ןגרינג& טן סר דעד בײט צווגע צןיו דעד סצוט><<ן סצוןק טוגטדזיןציןט ןד צוונ צןןיך
י זציײנעטו חצויך? ונדד | וטט בסעןן ביןקזצק טין מרןיטדצון דמץ גןטהזט ־סידד צצין גוציגכו
ןיינט דמ

מטעד יףיןקימן

צויך/ו [ צויןצוי ^ סזרמ? ציהן♦ <
מבדערווצןדזיןטועהדטן ^ וט ןיטצייגןוצוגןעדוצןןצוין
צןריןינורצ;[ צ/סעק פירן די עטרא הט  3טי<ן וזײן זי בהןןצןרן צוברניט יד יהזדיי{  5ק גטןצנן
׳יהודצו דען דיצוזעןבגןזןצורן פרוק ) :
דצן׳וצוגטדעדסבנטטזצד צוןגדעדיוצובגן דען
ד  5סקה ןיברריד ךח ריט צ/זנט צגין מדגו ^ 1סן\ דטן  .עירקענן זעווצץו? יפ עטיןצןץנ ריד
ניט צ< יט טונמצזןי}  /םון הקו־טוצ < \ דז עו ניטהעדןזו}ן די יחןדיגן דיצוך} דיצו>* ןיצןרזיצן
צוןי } דז זיצו ניט פר [ צוגטןוערדן ערדעןצ< ןך צןסןר * דט טרײבן טומרי זזכ/׳יסנ סד דיור
דבטקה ןוטד צוןיןצוײןיהודי גמעזןצןןל (־ .עדצובג  1*5פק דעד טצ& ונה מונ ןזעדטײןגוי
גוזצןרדן * דרמ/
טפדטןדבטקהוומז צצײנטצוידהוט צ<יךצ<ײןצ<} ןצוםןר  1ן טײןסדדןצ
צוײהר ? קינגציןײנט גטיקט נײצןדט זד צויןזן] רידן*ו צזןײהןדימדיצו דטשו ןניסןמןנ ט
זײן סזן הועידט* ועגן ח זיצן צמזן בטןגוצןה צוןל טריכקןהטהנח♦ ד/בנןןנד ד  3עקה צןי}
צןזנרירטצ<ין 1מון הקזדםצוונ טסרצוןד,ערט צ<
די 1ןצן< רצן}י יהודינ /ןןצןזמיןזטגןמין סון
דעןגחםןײןךטטןר׳צןזוססריכט * ״! ? ינג
זוטטצןײןניטסדפירן צןײהר>י} ן הזקימ
דכ)
ערקקמײןניטהמ ן&ן סון צדינד הנטצ/ןין זצןזצןײןהזקקה ניטנמ־ יטטןצ/ן־ } צײהד
|| ט *ו׳זצוגן ^ ט ןזעדט ׳יווי  $ן גיטגענן צוןדז  ^ .ן צועוי הנט ׳דען ז ז מיז נוין ניטדען
ד .צוו צןיז ציײן גןט גאעזן סוןוצ }י גויצן די דמ הובן קענןהג .ןסן ציײן כצ? [ק צון צײןד \ ט דע|
|וצ#ן זײן די ע  3ודה זרות פון די גןיצן ה<< ה ־צוול צןרסד יצ רד 11טסד ן׳ק צךר הנע צדדעוה
מטו המבןזי קעצן הע}  3ן:צן טידק פצו 1ק סוןי׳׳ײנד הנ טצ/ךז זײןרין 5ט סוןדי יהןדיג /יד
׳נןטןצי< ) גו* צוונטהוב |ווצ 1וזהונןזיצ< קענןהען ^ ג ^ סצוןק ^ ידציןטוף יינו ההסצוזןקצ^
נוןצוי־הי ןן ^ צוןיך ניטהעןפןגו דיצ• טטצוט יד/סןיק פון י,ײןהנ ט ו ו וקקז> טגון1ו ידי
הירןיזצ/לדער גפבטצוײן  1ןציד זצון<י} צןיןצ־״ין ןצ־ןן * יע־טיסנ/זיגן נ׳יזצ״ן הוק דס

 ]'$עײן הןןןן.ין 1,ןזעגןצ/יןצ ײ^ צןנדו }

דנ

ךעזצגי * -ט ^יז ^ס/

?ידז

^

צ? ײד.ד [ גז 1צוו* ע<11

*׳ר

מיר? עכן יןעצן כן * בן מ #נ נינו& טערבן
י ( דען דער><?ך טנחר  5דעד׳מאסקײן  ?* 5ק
ניט ןצוזן וושונןמיןלוירק 1נד צזף ^ דט ןיצו נים ןמזן אידר * ןרד ןי״ן מןצויק דיוק ממע ג ר♦ז
סר טךנזם״ין מײן | נד צויןדצןזצזנדר דטן פר היטער 5ן צוײןקײן בכטר | נד גוגטנן
וו ? סצןר?י 6רצו 1דע ^ ןסינטקײןבעטר ? ינ ניט מ?ם צור  /י& רמן ) * ןויט נון די יהוד יג(
*ע?  5ט
חעריטןדמטוויגןזיטםעי? אוגזיצן
ענעפריפןג/דעסןר 3
סקמניקסדפןדער
א? ךדמקי ^ מצזטצוינןגיבצוטין> ין וצזןטצי( ןנ׳קםענט  6רין *
דצוקצו״יןדטר& גנמ
סוסירצזונ דערוצ 1יקי< ן ציוניןצזח *קו א?ך חזקיזן צוולדצזהצזטיץ צזיר ק?ײ 1ר ג־ן רינן* \ ' \
׳ו*צןםי׳גנט 57ן וומרטסוןדצזס ר  3טקה דיצו ערצווי [ גיט גיזטןס ממט דיצו זצוגיגןזמ
|ןדעס(><? ךחזקיחג
ינו ײי ^
נוןדער><? ך חזקית דיט ריד חערט סזןדעין ל 3
סקהדצןגורײטטער
דיני ק? ײדר צזוג ער טעט טײן/צוק צון צוזנערגינגצזין דצוטביח הצצקדס
מונטעטזק תסי?ש * יוונ םסרצמ־><ןײ § ט עס צןיזוןצוו? וימר רט דער  ?#ךצזסןר סין
!ויקשצוט בצווצאנגן דרןגן ד&ן זי קײןמר 5ןט ^ ט ממבן צונר דן ביטט יומ דר רעכט
דחנןזײצודין דטךנוק ^צוןצויגן * צוןיךטיקטדר *? ךחזקיהפי? יהורינן צוונכהניקצין
גטטן צוין זעקדי קצוץצןיםעיה הנ<2צוצא 3י /טסרצזצן3ןצןי< /צזזוטסרי  5ט דר><?ך ח/קיה
דיזס זײן יד טעג סזן גרות צאנצוײן *צזרןצוונ ? עםטירונג דען>< יר הצזנןגי ^ נט דר צײגס
עמ ?סןקצזןעד {)5
ט} ס? ײצט רחק טןצו צוך נון5ז גיט תסי? הסר די צויבריגן ימדק די נצון
?כד ז״ן דט דצוך ^ טצזן/עהן זמ? ט די ? עטטד ןוצורט סון דעק רבטקה ♦ צ#וצ יטעיה
וונ 2יצוטסרצוך1ו צזינן זצוגטן/ידר חזקיהצ/זן * צוזן טסרי  £ט ^וט סרציטדין ניט  5ןן די
?עטטי׳
אצןרטדירבטקהג״זגטהצ/ט דעןדךצןיךןן♦? דעק * | ך מעןןר ט״ן * חטנמצזײן
געבן ר /רע /ןצ ? ימ רד ה״סן גיחן צןין זיין ? דנ מונ רע זצן? צןין ןײ נ גן מײג< נן ן נ ך מןנן קו>> ן ♦
י* מן י  2טיקה ןןידר ה״קצן ; דצו פונדט ער דען><? ך צוטור ני * ר ג<? כיט דען נײמרט טי
ו*י? ט■׳<? ת> וה ; וידר דיצו טטצןט?  2כה צזונ ער הערט ןויצו דער><? ך כום ןןמר מןיט גיגיגן
*<? ח׳לה צו ה? סן יעיט דען><?ך צוטןר
דצומענדיעער צןןק צזונטיקט ס? וח׳ק ןג דענ; *? ך
חזקיהצמנ ? יטטיקזצזגן צזזןזצזגטו/ידר דען ><? ךחזקיה ? צןזדיך דײן ) עטניט סר פירןד*
*ציגט דיטטטחט ידוט? יק ןןערט ניט גיגעכן ווערדן צוין די חיט סין יי? ך צןטןר ״ דצחצד*
ג* ט מטר דען ח שמטט יוצו גױויט גימערט וזצוז דר><? ן מטור גטצזן הצןט צווצ ?י ? ענדר די
מל גייוצווכט הצונן יוין ? נד גוזן צאנ *ו חין מןנ גן ר ^י צוזנ גן פדן דימ דצו ווצורןצוין ? נד
ה?ט * ר* טונ  <.וט •צויז נון דער ?<>4ך< סון חיצתטונ רער *? ן גן מרסר ס/ג דר *? ך סון סם/יי/
4
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מונ דר><} ך פ?ן
הנמ מזצ עוה הצןק ד,ען יד
ןעןביגן גוי< ן קעכן ביםעד * ט סעדק דמדן
צוירןגעטרדרו׳גמעדטדיררײן
מויךניטהעןאן קעק *
ווימנוןז׳מקיהדי בדיס
בקסוןתצןט שון די םןוחינן דציגינגער דמ
מיט צויןדצמ ביה ה׳< קרס צומ ? יגיט יו יס ג |>ט
מיברוצ *מולערטעט/ייןתפיןהמולספי־מךמײןגיטדו ) 5טס?ןישרצו? דן יב& טצוןײנטדי גןנו
?י קיכיגרײך צאין ערדן דען דו
הצןשט ביעצופן יד יה ײ? צוונ עדד נ* 1#יי | ^ טזיך
דמךצק די 1עטטר אמיט ׳2ון><? ך
טנחרבדיצועי־גנױקט המם ? עםטרן דען ? עבנדיןנן
ךזט * דעןידין גןטעםצויו*וצוו} וומר ד /די
צ<} כיהןסון מ&רו יפ } ? ענדרביגאצו/נגןהצוכן
צזגנ
ד הצובףוןי צןירי ״ע  /רפ ברענן } צווין
ימט צויו ררנג( גיםעהןוגײ} ןיקײןדע  5טן גןנ*
נ׳טגיחטהצודן  :ײמרפועןצי § טדי
דמגיצגכט/יץמןיםהצ/ }/
סונעטײןצןדדדוביםגו־
דדרעכטגוטדרועןהע} ( דצןן1ן מונט ךן
וצ}י קיניגרײך צוןין ערדן ןצו};ן דרקענן ד/דן
^ט ביסטוצ} ײנט די־ דעכט ג? ט ״ וויצו
נון ח* קיהןײןתפי} ח צווח גטמןהוט ד -צונמק ]*טן
דץ חםי} ה צוןיױנ שיקט רנן ימעהי הנכיצו
לו חזקיה מונ ? יטמישן ומגןצ/ןן ם< מ־י  5טדעד)
|ןט סןן יםרצו} צןיךהצוב דײן ת £י} ה
דדהעדט פק מעגן טנהרכ דעד מ? ן מםור דרוצן
סיציט דיך ניט רם צוי< ן דו פי1ל? רי םטמ
* גיון צוונדו טצוצטר ירוע? קםיט} דיק קצוסצו
צןונ יוכט טכחדכ ניקם רען5ו* וע<(צה< סט<
גיססמטצ> ולגי 1עסטידט נײמי־ט דעןגיטסק
יםי־צן} ד״ן רןצוהמםט גיןצוגטצ? יךקצ1ן רמי־ו
ײייני סי 1וועגין םטײגןצון׳ ^ דיצוהעכםטן ־.
בערג צוונ צוין דען * צוןד}בצןן דען צוין
הצו־גקרצובין צוןלציןים גיטרונקין £י} פדמצגד
ווצוםר מול  /ומ פי}©וצ ? קהצובצוי ן דם צויך
קען כדוקן מצגין גן  }*5ןום׳ר נוןוגמ /דרסםטן
׳ } £פדצונגן רקהצוםטו
ניטגיהעיט ד /
צויך מוי 1ג/ע 5טהצוכ דםפי? ציקןהומ /וצ ? ןחר ^8
וועדדן צןןנ סי}*צו}ן צוןנן קוק צוול וי ן״עדדן
זײן ויי דצווגרמו צ׳דן דען פט? דצזו 3ןוי דצז©
גי ן״ גרצןן דם מ> |י די דמצ׳ר ווצוקטיטדס
דצו ניט טי | |} צמרגי} סדיןסוצ} ם הצוכמין }/צ ?ן
יס די  5סןדמרך ריךוצמם דדפםטו דטן
ריך סי} גדי* ן מול פוצץ מידד ציךדדוג /רןןזן•
/מ} דײן עיר נעצציט וויזד די סטצוט ירוםןי
<{ ניטפצןרטגיןצוולדו־וצ} םטו? יזד דץ גיזן
דנ ן וועג ו״צוודן הי; ר
קמן כיטט דג:זי  5ט םפריצטדדיצ ? ןצמ/ור /וצ ?
ניטצויןדיסטצט
קו ן ײונ י י  /מ}צ-׳ויך קףיין ספייי? ניט צוניץ
םיטןצמל טד /וצ } ׳צוןין קײןםצונגק ניט דד  5יר,
צך ^ ״צ ד
ןגײצרסנ־ד  /מ} ןוױרהײק
נהן צ <;1צייך ו״׳} ז יםטצ; ט ירןנ} יין ד.ט}  5יןצ:ו< ן
מײנט ו> י;ן צןןצצוו<  /ײײנם קנצט דוד ו/י}ן
״ דטן די הודיק ב ]/גים1כ צס הודצ/די /צ;? ן
צויברב}ײד .ןמ; נ/י  5ו; נרדיןנציןו .ײסד
צוכן/יןןוצ״ר ^ין דם  /ימו״גיזן נצק־ציײןק נ< ן
5.ריפ י• * -׳ןוכןגן י<עג ?
יקוועי  1ין ע־} ט׳גר נ}
ײנןמונזימ  1נםידזיוכגפןן
.
דטןנגיוג* *
.
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ספר מיכיפ3

מגןגוסט נקצצה ווערע עןציט כ51ון • מוכדצןםמז [ דיר צןיץ< 3ין ןײן צוין דיןנןיצןר ע&ונ
ןןצןס רמגגפרעעןלוי/צמצ ײ ^ נךרןיצןר חצוז דממידר ממקטס צמנ מ ץדריכן,יצי,ר * טהע
<מנ טנײט 5ןןכס ? 6מנגטסײן גצןרסין מוג ע& ס צןירהםיחרג ״ דמ צוג דער >י |ך טגחר 3
ןעןכןט צמנ הי [ ס
<צ 1וד>< 1ז><טי צזיסןצמנ נצוך מין
צןיטןינםטזעגדר צמצביקצומגממ/סיג
*און  :וןנפי? גןיסן צןתסושיק צןןנבי | עגירטדיסטצןס ירןס1יכן ♦ מנרבײצונציכס םיקט
]ןוט צןײן  ^ .ךמ סזן יה ^ הירמב דער ט 1זג צן טוס מין דענן | עגיר ס; ן ד וצ גגיק סון מםור
זןןגררט>צצז 1טויונטצווכ סינןי צמנ צוכגיג סןי? גס מיצו נוןיהןדיגן 5ן * ןרגינסציןי{ מסונדן
דט ?
׳מגןדימגויקמןסוט • צוומריחציציסן סרײבןדמסוומרן
גוועןןמײסןטרינןצןוכ
אןציסן *.
גוןדערטגתרכהיוט סיןתסוטי<<מיצןןיצו ? מכין דטגןס מזוצוק ן .רוטי ד \? ן צ|
יםרמןגיטצוןהצזט דצז סרהיטן ןיצןןין
מןצןירטמגגןס 5ן דען דח ןיס ןימ חןקיה חידר
?( יפיןמונ ןיצן כןיצוסין  5ן ][ וט צזין
צררן
ןעגדר
סיןצןוססר ססין צוונברצ־יכסן * ומגיט
קרכנוךג מזג טעטין ס? ן גוסי ) צובר דער ײ? ך טגחרב >< ועס מנטןףפין צוונ ןי [ מיןןײן
מטצוס גינוה וויצן ער ןיך נון כוקט צןיןן״ן ע 5זדה ןרה הויןדיצו דצז היטמירך דצו קצויױן
*יץגןוײמקינדר דימ דצו הײטין מדרױ? ך מונ © רמ 5ר מונ פ/וגן מירן פצוטר טגחר  3טוט
מונזיצ#גט1ומיןמיןדמי? גדמררט מונ זײן מן מטרהדןוומר*?ך מן זײן מסמט דמסרײבן
* * :זרי חצװיק דס זײן ע 3ודה ; רה דיצו היט
דרוקגטרךדעןנטר מיז טײסס מײןכרעט
דען רע סיגדט מ ין כרעט סון דער תיבה פון גח מד ןמגט ער דמט מיז מײן גימצוןטיגר
אסדערנח בסירמט המט סון מבו? ווימ גץ זיק ? עגיר מיז גיט? מגן וומרדן דמ& שרמך
רע 5ו ; ײיי יועגיקמימ קזמט עס דט יסרמ 1מןןמזןחצןרן דצוזמגיסן ןײנײוע 4ןנ דחק דז
מירעןטרסמסר מברהנןהמט דין זון י 5חק ןועןן5ו קרבןברענגןדמ ספרמךער וונין מיסן
מוו מיז ^ מווי ן מיך מײן* ווײ קי נדר מך5ו קרבן ברעכגן מבר דיז תער יטן זײן 5ןוײ קינדר
צאלזי*ומריןמין ממית* דמ סרײבן מונזרין חצמיסן דימעז ?= יג  :כט ד&ו דצוז ? עגיר פון
טנחרכ מיזטזט ג & מגן וומרדן דמוומר עזמן סטת 5ן נ  5ט דמ ססי ג ר  3טקה מן די * וימר
מנ הערטווימ יהודיק ח [[
זמגסןדמספרמךער 5ו
טנחרכעןגסי  5טהײנט  5ןיסרמ?
גוויס מײן גרוס נש דחק 5ימ כמ מבר טנחרב ססמסס עס ״ מזצ ג | ס המ ^  5ן חזקיה דען
מין זײןצײטן ; ומר יךין עסן הטר | ניט גי סונדןוומרן מונסר יסרמ? מונ עד המס יםרמ?
יג ה 1סךערת 5.ו [ ערק מזנ ער המס פי [ מי 1געכן 15
דימןיכסרדמכײמ 5ו ? ערנן צמנ גי'
רינן*
צוןיךטרישסס ער זײן  1מ[ ק יצזונער ספרמך מײן ברידר מײט גיטרי טט
#רצסמײךניס  £רמ[ך מ&רן דפן דרמצ ;ז ^ ע[טס צ *1גרעסר רען ער * דעןמיןעה ? סן
1

י#ו*>

מפר פלכים ב

*

#ענסן הענע ׳ןדר5ן צוךז הע 1סט ןיט צוזן סר ןיטן דןי& רמןמןן} ] [יט ^ יטגניזמהרגין׳
מוןבקמ ץ ין גחפ>צ *ון ץ 1ז וומי דר םנחרבפון סי 1גוי ? גיגז? ת מוטצזןצ 5י? *? 5י<  /קמ ^ן
מונעחוכעןג> 151פ ! ,גיפענק מוב צוך צנ חגקיס ווײ [ צחו צדיןגרמי טנ גסעחןוומר ג
כ נון
דרײטסמג סימ־צוי דמפ ! עגיר סוךטנחרב
מיזג׳סןצוגןסמרדןדצחומרדר
מ?ך חזקיה טוט קרנק< צוזנזרי ח  5צרק סרײק רז דךחזקיה הוך חיןטווצז 1פ
ביטגין 5ן סרעגן נביצאת סוןיפעית הנביצוװײ | ערמיץ *? ךווצורמונ יפעיה הי 1טז׳ך 1ן
הן־ גן חזקית צן גין ןןײ? ערצזײן ג 2יצו ווצור דחק יצכט גןט דז חזקיה קינק וומר דצו ואוד
יםניהבײצןמישן * בקר חזןי • צוונ יפעיה הנכיצוטסרמך5ן חזקיה גיט הצזט גזצוגטפד
דוצןזצ? 1סט גסצוה טצון *ו דײנק הויפ גזינד דגין חמ ווערטט פטערבן צןןיך ןוערסטו ני* ו
ןןידר? עבידיג ןןערן♦ דצו זמגט חק׳ח טח ת& יןה סר יציך פי? ? ײצט סערצוי ך דײן זכןת
גניטן ♦ ציונ חזק־ה ןועידיט זײן סניק ןצ דר ןןצונט צוןין ךז ער צוײן רעצטי כוזנה העט זיץ
הפיןה ^ו ט׳יןתונער ססרצק־ מײן ][ ןטגידענק * יר דצוך וויצז צןיך צזזו גצלר גטרײןיך בין
סר דירגנגיןצוונ צויךהטבדיריומ
גדינטיציטגינוסןהערגין ו* מר*<<^וצ  1מיך בון
מטערבןצסנ חזקיה ווײניטגמר זער * נון טי יטעיה היביסרעכט  5ון חזקיה גנגןווטר
דמ זצוגטךזט ווירר יטעיה הנציטגיט ןןידר טוסנטונ זיוג ןןידר חזקיהצוזןספריצטדר גיט
3ק י־ײנק ע? טר פטטר דוד צויך הוב דײן ח פי 1ה דר הערס טונ טיך הטב דײן םרײצ?♦{ צון
>־
גזעחן דרןק זט? סטן יון סידר גיזונט ווערדן דזדן צוןץ דען דריטן טמג קטנ& טןןידרצוין
דצוס בית ה׳צקדט גין מול ח זח< טט נטך סןי& גיהןיצור ! ענגיר [ עבן צוול טךיס | טיך דימ
םטצוט ירוט? יק בסירק סון דען טנחרב צוונ דמז סין צויך טצוןצוז ? מײנט סי^ ן צוונ צווק מײן
קנצט חד ה*? ך ןויןן♦ רצן סרײבן צוונזרי חכצציץ וו״ןזי ך חזקיה  5ר  6חק היןט צאנ טעט
תסי? ד• גןטזצןןט צןיקנהע? ם | ס זי? ער פרןקןוער דחקוומןטציימ גןטניטזצוג\  6וןדײני
סרוױקײט סי?ן הוב מיך דיך רד הערט־מןין רז ער ניט דרןין זו? ט טטצו?? זײןנײצורט § ט ־
סשרצע־ צויך  .־רהער דיךחוסן ״ײן קנכט חד סי?ן♦ דצו טסרצוך י& עיה הנגיצו ברענגט
סיר
תרײןצוײןמעיקסקמײנרפײגן צוונזי ברצוכטן עסדמ ? יגט רע דיצו סײגצזוי [ דימ
דז ? דצו סצור ער גי;%י? ט * עט? יכי טײטסן צוןין דען גרינד * צןןנדציז סמר מיץ גחס נע
דען זונסט ווען *ן נע>צט צזיץ סײג מונ ? יגט זיס צװין גרינד דמטוט עט ניט גוט ניצמרט ׳
עס סערטוצ ? ט נצוך עיגי ר צוןל תיצו גמןןסט י דצו זצײניט תזקיה נמך ניטדס צויגן־גןג* .
אערט גנ׳? חןין העןסין דען סיצזיסעיה ה2 :יצו גן צויק קצוק צמל זצזגט צויק ערזצו? פטערגנן
סיי? ערק*
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י& עימ מצ  2ימעו צןױ נון ^ ( :צג גיוזרט דען )יןט הוט&ןו צוןין ריך גן/י ; נוןעץ דו ח סטרדן
זו | טט דט וצעט חוקי ת חצוו װן& טו צוײן צביח? ײן צויך הוב כקנ 1ה פ<ן>< ״ני עןטרן ווט ןצוײן
>< ענע ויכטםון צןײןטןןערט?יגןצןןי^ וײן ה1ו צוין צוןק1ן ברעיגןון װ 1ער ויןדוך גיט *ײצוט
דין נײצורט וט? דוך תצ? הטון חצורןק וצוןצויךנון סר גצוגןמיצוצויק נון י& עיה וצוגט ער וצז|
ןוידר ג?ו  :ט ווערדן דמ * ײנט ער ׳ם ? ?ײ  5ט הצוט י& עיוז צווו גוצוגט צוןין רטער צויןחעןע
צינחק ו־ין דרוקזצוגט חוקיה צויך ווײשווצוו? ויען  2יסגוצוגטהןטוצוגטיכטעו • צוכר פי1
|ײ  5טרעטטטו עז דו דזצוצייך נײטרט * נחק ביטט צןדר פין | ײ  5ט הוט גיט טײןתנצוי וצו־
י׳ייט צזייזגנו<ן ררוק בגער מי ך רז דוטצציר װ 1טט צןײן גײ  |5געבן דזצויר חידי גזונט זצו/
ןועררן דו מיךקצון ווירר מין בית הצ< קדט גין ״ דמ וצוגט יטעיה הגביט 1ן צ; מ< ד ווצו? דיר
צךין 3ײכן ׳.ײן* ?ו 1ד ר וונן זײגר גימווי נד גין צעהן טעןת ״ צודרוןן ערצעהןבעות קרצד
גין רמוצוגט חוקיתסטיןגןטטין צויזטניטצ״וט צויץגרוט חידןט וצ 1טוופן ער הינער זיו
גיט דרו ? פםו צון רע דער זגי װ{ ווידר חינטר זין גין צוןט ן; טן עט<< ירר טצזג צ־ן היב ♦
דצו טעט יטעיח חסןה צווצעו גי& צוך צוזו צוק זגר סון וײנין  6רוטר צןחו * צובר צחנורי
ח 5י<י ^ טרײבן רס דער נביט מין פרצוגט וצ< ן דער סצוג * עהן טעןת ! ענגר ן/ערדן
*חרר וטו ער 1עהן טעןד .צן ריק גין ״ דיו זצוגט יחזקיה דער ט״ג*ו?טג צנ ןה טעןת ןענגר
ןועררן דטגיטטךעט צוונדיצװון ברט 5טדיטוע{ בי \ .ןט* ות צוײן פון ציחו וײןסצוטר
דק דט װחז סטויב דט מ״ר דער טצוג קןר{ גווטו רן טךן? דט *ן לוינר דנין רטעזןוט
דידער
עהןטעותברצונטדיטזץ צןיגוכטווירר צןײן
קײןחטםדיוצין ריטועןגיגן 5
גוןצוײןגויתיטמרטוובןצודןג־ןבןטדןדרווצןר דר
טמג װמסי{ טיגןנט{ ענגרןומר •
רערתטטגהערטוויסחוקיהחערקרכק גממזן צזוצ חערווידר גװיע
וצ ( ךעוןבבן
טן״יקדטער הוטגענ׳ן ונקט טעות״צ 1
תצוטדערזעןבג״?ך מײ | טדר
ןוצןרדןרצו
ביזנײןטעות ציןי \ דגן טצוגסיצו
מונדערצטךגיטןןסין
דעסנ טצוג צחן ג״ע ^
נוןבײצן חזקית ריטװן חייטרזיך גינג דז רער םיוג ! ענגר צויו ״צורןװ ו 5 .טערטוי(
מונ װך וויט עט״ידר  .מןרגןצןיו ; ןיןרן 4רמטםרצוך ער *ז זײני יוכ .גיק ווחרזק הטט ציי
װיך װצי 1גנ טןמען ? יוק דױן טצוג צוונ נ  5ט טזנ טי 5ןכט טױ ווירריו״צזרגן דצו וי גגץ
וײני טטערןזעהר ניץ דען נײמרט תײנט צןיז דיט ןװ ווידר הינגר יין ג \ ן ס; ן ״ג \ |
חװןיה *?ך יהודמ * דצװטגטרד צ<? ך סון ב  ?3צויז חוקיה צוװ יויץ סיו^ ר צ׳ציןו ז י.י<ו גי״
נריד זײצו
פייב רע
מיקנט טוט דמןןי? לזיך צויסנ צוך  6רײנט?י 5ן בריב צןטרײבן ימ
5ן< ( [<1ךחזקית צןןנ םריד וײט ןצ רער גיטצןע ירןט [יג( צװלסריר וײט ! ןנןגרו ןגןטי נו|
דעי
'
*
' י י * *׳'־־ ' ״
• *,
' י

יייווסי ספוו בלכים ב *מס״
ממי
רער>צ? ך ב  ?2המנו צוײן קיג? ר צוןנ טומר דעד היט נכו 5ד נצ,גר עןצ דסגמ ? בג
דצוטפרמצףימ
דצוססרצוןטרןוימהצוטצוירגסריבן
ננרעביןניטדטוויגוערנון קמ<ן
מוו ה ובן  *#ר גסריבן דטםסרצןך כבוכד יצינר צויר הצוטניס רכט גניריבןדטןמיר ד .מט
גיכענט צויר גיט צוײן גרובןןייטציונצויר ד .וט צוין היצטןגונ גטדצ ן צוון הוט צויר וו 1ןמרײג ן
סריד גינן גחטן ן [וט צןןל סריר גן ירןטןיגןצןונ סריד ><? ך הוקיה דצוומגט דערוצ ? ך
ב ? <.דן ווידר גן נבוכד נצן 5ר |!' ער דמוצ ? ט ריצויב  5ר ? עוט דר וײצו צויגינטטויך דר ט?* ח
דרוין גיצו דוצן דעין ט? יה :צוך דט ער ווידר צןונן קערטצהו

גינגככוכד נצןגר דרײצו טריצו

רעין ״? יחנצוך דצו קצוק דער צ<? צוןגבריצו? צןנןהיװ? צוונד ?.טיטצוין * נון

פוןדיזוועגן

ג>ן ערטטן 5ן טרײכן
דו ערגי גיט צווו כבוד יב ג:י :ין הוט דען ט? יח ווירר צוננן גיווג־כט
ז*ױ ווצןר דיור נביכד נמ 1ר ווכת חד ער>( יט דיני דרײצי קינדר צ<?ך ווצןר צווג ײכט דט ביה
הײיןדס ח<־  2צוזנ דר ?(1צוךהי? ט צויןשוןןועגן רחצינוה מיבר יטרצו?* דטןהעט דריצ ?צוך
גנריצו? צויןניט גה? טן צוןנ<; ער ווײטר ניך ג? נפן  :צו ווער ער  :ןכח גו .עןן דו רע הש ןטןינן
יטרצו! טיי גנ ) שוגןגברמצט העט פון וועגןדוער  :ו 8י? גן גיט ביןו״ן הזט צוזנ יטרצו?
בןןיץ* ו  5ט קײן כיוד ״ נון דיור>(? ך טיקט דען בריב 5ן חוקיה צוזנ מןיך סי? טענקונג מין
צצכבד גן וײן * ווי?ן נוןדו)<? ך ט? וח ןנ וןשרן צן חוקיהרן> קדצן ווצןר רער>>? ך חוקיה גצור
^רי? יד >< יטצד :ן צןןנויײויט צויין צוןדיןצמגחמ סזןוי? בר ציונגצו?*־ צוונ סוןוצ  1ר ?אײ
נטאיש; צזונדובעטטטי? ציונדימהרניט ק * ר צוונזצ ? ט ןוצןט צוין * ײן צןןגרןה ןזצןר עט
ווצןר ניקט צוין וײן גצצן קינגרײך דו ער צויכן ניט ווײויט י־ צוונורי חכי<ינן וציגן צוסי?ו דימ
?ןחוה צויק צורון הקודט ווײויטערגןצויכן ♦ נון די  :ר חוקיה טעט דצז >< יט צוײן
עבירה דען ער דו  -טוין דין עטןךגרמיגןצון דיצו ניטיין גטעהן סק״וײני  5רו<< קײט
צוונגמבניטגו ^וט דען כ 3ןד דען דיוי גוי< ן וומרן קן*ן גופרעגןדיצו חחטינן
וועגן
ווצזט  ? ' $גטעהן ןןער צוונ דו טעטןויצו ןייט? כבוי אןנ ער גצוב *•  5ט דעןכ  5וד ני?1ציסצ
*■
יןזונטטגצוןהנצונןיחוקיהציףיךווײןצוי?  5טגהו? פןהצזט פרדענן><? ך צןטור
נצוך><
דחגןקצונןיטעיההנכיצו גוחוקיה צזונטפרצוך גןצוינן וומןקן>< ןד* ר דיו׳ ט? וחיין
הערצןןנ ווצוט חמבן זיצו דײגוציגט דצו?צוגט הוקיה ויצו קו><ן עון ווײטן ? נדן תער ךען■
מין ווײטןןנדןווײטציןסוןציירגווצוגן * דצו וצוגטיטעהחנ 3יצו ןוצוטהצובן ויצו נק מיןי
דײןהןחגיעהן דצןוצוגטחיקיה עטצוייניקט חין ^ ײן הןי* צענ צוין >< ײן מןגרומ רצזי. 8
גןחיקיההערנון אצזם ט3י גיצוגט
צויךניטגוצועןגוויון הצוב רצו* צוגטיטעיההנ 5יצו
זןצוע עט ווקךנו דיצן גײטוק><ן דו>ין מעוט נע><ןןצ ?ש ווצןט

צוין

דײגין הןי*

פון מוגלןמ■

*•ו • *

סגר טלביםב׳

■ *** >

ץד מזצ ץ מעלעויצ) עידןעק \ ב  * | 3מו 5ציויד דײני קינדד דימ סון דיר גבצירןזןנידדן
דימועןכיגן מערדן><ןזןןיין צןק ״ןךנב  /מין וײג ^
1ן קוויד יינגן * < ד* ווצןרן חנגיצז
>< יממןועוריהמ< נד<יצו | ן ) מןיך טעטחזקיה ניסרעכע דרמןדס רע וצז |צ 1דין' גזיצ(
וער><  3בד זײןצזןש וזערן?י פןן יוורצזן דטןוימ הוסןיוצז ע 5ודה זרותגדינס מןנ ער 1ע 3נ1
מנזמזי׳/ז ^ ג><יעצוינן ♦ מד סרײבןמונןריצח ^ יקמער דצ/צעצטצזזנ/זסטג<>?>15ינ1
מײנסן דערעבןדח/רןמ דינט דער><  3ט ח נצוך דער גןקוי< טד׳ וײניקינדר סר טריבן
אערדןמין דיז ג 1זת דען ״ין ן*י פייןךוײן וצז*ו[ *ן פריןךוײן >< יט דיצן ןײט דיצו גים דינ)
מברפרדימועןביגןדיצזמןצזב געטרײצוגןןיבן דצוזז | *ן סר מיכןוצ ?וײן><><זן צייק מז׳ד
חןשן צזונ סט צזינןגי מײץ ג^ ײך סיצן חיקיה היצז גטצןן חוט ♦ וזיצז נזן יחוקיה עד גהערנ1
חוטסון יטעיה הנביצז דצז טפרצוך רע צזיך קצןןצוינ /ניט גטזןזזצוו נ? | גןט טי | ״ין *י גטי  5ט
וועןדוך נײצזרטצוין><ײני טצזגן נצוךטןוק וזער ♦ צזונ ^ ט ןיט דו ס | יק**[ ניטקן ^ןצזין
/ײני טצוגן דעןנײצןרט רד נוך קצזק דער>< ןך נ  5וכדנגי רד נצןקצוןד >/׳ * זן  5ון ידושןיק
מזזעק קען בבן צחנ>< צט דןבית ה>< קדם חרב* צזןיןרי ח <>5יקערײכן דם חוקיה/מגט
דע תצוט סיןגוטם גטון דןצזין דעד חןקיה הוט פר בצדגן טד טסר רםוצזוה דעןטן>< ה
זז ><} ך וזצורצזײןגחסר חצק ׳• צטמײןטסר רםוצזותצון>ןזצ |ר ןײצ /חזזיןח <* יצז נוןיםדצון
צזכטיטן גי>< ר ג\ ט זזען ןיצז קרנקו,צז< ן נײצזרטןיצז?ןיצין צזיבר דיןט עסר צזונצדדטןצזינן
רםוצוו׳* ררןױ ׳ צזבר ח/קיה טעט יןן .ג 1כגטפר צז״עק צמנ זוצוד ען סר בט -יגן צ/ןין דן ןיך
יפרצז}צוף^  0קם>< ין סר?צוק ^ {?</ןצזיי ן קרענק נײצ/רט צזדן ] [וט * דיןרחןקיה ןיטגצזר
סין בןיצזן צזן יחט} יק צזזנער טטןרב ח ער נײןצ#צ צוזג^ ג ימר> ׳ 1ך ו* מד *ז יחטןיק ׳ דצז
וזצןר ןײןןןן * נטה><? ך צזן ןײן םטצזט
כע דיוח >< נשה ן/צזד>< |ך מד רע גווען{ יצזר מןט ן/צזי צזןנ רע גינג סי  /בין נוך מזל
דע ןיט זוידרצזוי^ בןיצזןצז/י היך דיצז ן״ן סצזטדחןקיה  4דח 5ן הוט♦צזויך
ריצטטער& ידרצזף^ דטןצזןפפדטטזן& וןריצועבודהןדה בס .ן צזונטטע 1טצזןיךןזידר
צזןצז ! יעבודהזחח דיצ/צזחצזבחוטגהט״־ צוןיךבוקטער זיןצןצ/זק־״צןםצזיןהי><ןצזיז *ו
רד זזן צזונ}  2נחצזונ טטערןצזויך |יט וצנ& ה יס | יהןריק טוט ט?י גן צזוצ צזין ביה ןןצזקדע
 1יטערבויצזןצזײןצזופסרטטז!צןצז1
יעכןדהוחחטונערםטעןטצוײן  0נ 1מיןדם ניה
האקדטצזןיך {> ע דע ןײןןןן דןרך ח פײצזר גי) דד עבוד ה זרה ןצכזד♦ צזןין הי | ט נרצז |'1
םס ^ טונצזוי^דיצן  #צןרןצזגר דיזר>< צטה פר סירט דיצז יהוד יק דסזיח ג ר רג סעטןצ■טן
דיצזיגןיה/דיצ/צזיןצזרןיערמ 1גיוומןנשהצזבן  #מונזריחכ ^
קטוײנןניהצזטצזןיחי׳ןגן
 .־ *״
'
.
י ע״ןמ
__

״ספ ^

יס

ספר

מלכים ב

ט־יןדנ מוײ ג * עקטצוןי  /דער תןרה ט/ג
וןמט זיץ עבודמ< רה דיײן גטריבףידיוגן טיי{ונ
) [וט כביפי ^ 3ןנן פ ^ קיהודפ רימ
ועןביגןטפרצוכן צןוו טפריצט ] [וט ד* דר ײןד י < טזזץצ
גמטעןט הוט  :עןכי צוון
ןוערדיקײטצזערצון? ופו׳גויסן דיטגויןפרןיםלצון גיווצווצטהמב|
צוונ חוטד  :ספ 1קיהזרש  :יכדגגי־וצט
דורךדיןעכודה  :רןת
דרוקמפריצטגןט מיךוו* |
ןע[ ני צרוג ברענגן פיבר דמסצןןק
יהןדצו דןןועןצר עמ הערן  #ערט דפןןערדן טין דין
צןןרןקןיכגןצוונ צ* יךוויןסון  5ודיצןטטצ 1טיר< טןיגנ .
גןײךווימטיךגטוןהמבגודיפסטצוט
טן׳צרןץןנ נצוךערגר דוך וויןפיך
ןצוץפיבר בןײבן סוןצצײנ ^ סמןקטוצמיך ו׳ויןדציגעבן
צוין צןירן סײ  :דן ־ענט דן ןיפ ןןןן ןײן5ז פײנר
סןינדמנג 5ן ןיפ טןיצןירי סײנט דרןנן די ןימ
גטרון הו .ן ״ וט <5גיט פיב? גפןטוצ .ונ
ןיפ הובן * יך דר צערנט סון דען טצזג צין ין ןי צוךן
וצצרי ^ גינגן ביןצוןין דיזןטציג  -מן
דיןרצצנמהווען גןטטיקטנבימי ^ נן צ <<'1ן< גצובער
 : ?#וניקט רןי [ צ׳וצןיש פין צווין ברענגן
• צוונןרי חס׳י ^ טרײבן דיןל־ צצנמההוטיטעיש
הנבי וי צווי ך צוושנ גבר וצט* וויצו ײר ען
נון^ו גרוב>צ  5ט ד• קציינ דער ציןך טמור צווצ בינדט
צויףציט טײןן צווצ פירט צו׳ן תפוט
וויפער נון צוין גרוסי צחת מטעקט דצוהוט ער חרטה
ט,ין דיטעבירןת דיטער ןײן
טצוגגסצוןהוטצווצ הוב צון טוצרוםט גו גיט צוונדעצצוטיגט
ןין ןער סר גיט פוצ טעט גרןטי תפןהג
י גןט דרן?נ דר הערט גיטןײןתסןה צווצהו ^ציין
ווידר 5ןןײסנ קיגיגרײך ק ן ירוכז?
יהג * ןזיט נון צצנטה ןןירר קט.ן ירןט?י< נ קצומן
דט דער קעיט צינטה דט גיט ןוער
דער רעכט גןט ♦ דרןהנ טעט ער ציציעקצוןי
פרעצצדי געטר צוןיט דעק ? נד מזצ
מןיט דעק בית הצצקרט ♦ צזונוצ ?י פוססר
טטי? פון ריצו ע 2ודה ןרןיג לימ1יש
ער וצ ?  5ן ברעכן * מזצ ער ריצטט ווידר צו^
גןטט צצובח * צמנ ער 1יט צוןיט רוסן
דט ןײן יהודי?ן מ? טן ווידר *ו גןטמוססירן *
דטבןיביצנטת ציןךצ״ײט טזצ פונפי^ ג
ימר צןירוט?י ^ צןןצטטורב צוזצזי־ן זזן צוצ׳ןן
ןוצןרצצ ? ךצ
ןדיןטטתטידיןרצו ון
טעטמ? טןו? וט5ז ) [וט צויב? גס׳ןער טעטט} יעבירות
ווייןן־ין פמ?ןר * נטה / <4
ערטטן גטצון הטט * צובר רע טעט קײן חטובה
דריבר1ו*וצ
זײןסטטר * נטהגטט\ הצוט נײטרט ערב? יבוצ 1פבין •
דמקינ׳גטערגןוײצו ימר צוונ
זײן קגעצט צצכטין צו״ן בונט
ןוידרדען צוײון צוונ בדצןצנץ צוין צווסנ צווצ ער קט?ן.וג
קבורה צוין צ< ײנ<נ גפרטן * ךער
נצוך ט? יג *ן דיצו רגחניסן טוט צוונ יצן מצט דצוט
ז צו>צון<ין ג<נס צ<?ך דער היט ימטיה:
כב
דיזך
* צוטיה עצוך צוצט ימרוצ
? ט וויצו ער *} ךן/צור צווצ רע טעטוצ ? ט אצה 5ן
גןט״צו< 1גיצי 1״
ערטעט וויצןדוד ה״ןךצוויך גטמןהטט * *ויצו נון
יגוטיה

ס* י8לכי 5ב

״• מיג

ימידה ממעהןיאריו ? ךוומר גיוועק דמםיקעער וײן סי  £ר דעי איצ}  6ס | 1יע * מ?צ 1גין
*ו דע<< חןיןימ כהןה ; דון מין דממ בית ח׳< קדם מ׳,ל ציןוצן? ט הזןין דצ/ס געזט דסדיצ♦
יהןריגןסענקן גן< ןבית היוקמזצזוצ צין  #ןע דצו  8ון כוי -ין{ צןון דצווביא ה ^ קדם ווצון עפ
בןיצו פע[ יג צויו צוןצזצוןט דצןרו ? רינגן  0טײן>צע 3ין צזןל גימר ןײט דצןםביר .האקדם 3ן
כעסירן צוונ \* זצו[ טק,ין חםבון נים  5קצ 1ין צעציין דען עס ווצורן צןײט[  8רן><♦ ןײע דיצן
דריברגיזעגטווצורןצווצזיצוהנדיןטןרעדןיך * יטדענ/געןט ♦ וויצזדצוסנון גי&צוךדצו
חןקיחצוזכטסרצןךגןדעגןם ^ ןהעוסרוויצוער ציויך גיפונדןהפט
קצןנןדערכהן דיגדון
מײןמפר תורה ! יגן צןינן בית מאיןךװ צווצ דערעסן ןײצונט י׳ויןדר ח/יה צוונ םסן השופר
ביצןכט דיצו טסר תןרה גו<<>צ? ך יצןםיה צוןצ ער*צוגט צן״ן>< יר הצולן דצוח גע! טצויפ( בית
צןרבײטםןײטדחגצע
ה>< קדםוצ ! ם 3ן צוננדר גיםטופיןט טונ *י ר החבןעט געק גן דיצו
דמ
איר דער כהןהגח[ דיוי טסר תורה צוןצ םפןןײטנט עס פר דע< ן קינ׳ג4
םרײבן צוזנןריח ^י ^ דם דימ תןרה וומר גיוויקזט גיוועזיןמוין דימ קן/זת דימצוין דער
דימערםטםןרה צוין דימ הורהווטןיםרמן ניט פרןקנוײכין
תןרח םטעניןדש דמממר
״ומווערטיםרמ [ מיטמירנ (>< |ך צויןדצןםגןןת קדציןצוונ נצוךוןנםטצוין קןןןתוויצומן
דעי ציןך העריט דמ; ןײצונן׳דצו זצוגט ער דצוו מיו גמר מײן ביור טיצ<ן דו די תןרה צויג ונט
גיפונדיןווערט מזצעבין גיוויקןט מוין די קןןודנ ררןנ  ?3/רײמט ער ו״ן קןײדר דמ ומגנו
דער>< 1ך ימםית 3וסןחןקיה הכהן מוצ 3ו מחיקנ/מוצ 3ן ע  5כר מונ3ן םסן הײן  5ר מו 3 3ן
דעי ; עםיה גיט דמך 3ן ) זטם נ 3ימיס( מוצ וציגט מין ווימ דיזי טפר תוו ה גיסונדן ווער
גיטמיוגיוזיםברוגו מײן מןנזרי עןטריןניט
פרהמנדיןדע(
דממער גיוויםחײן  3רת
גיטמןהמבן וויצו מין דיזר חןרה םטיט ״ מ?ו גינגן יימ מין מיין פרומי סרוימ ד | .יו דימ היט
חןןדההנבימש ד* מזען= יג נכימה חמוגיטגן יחםןינ/מין דענן מנדרן ח! ק סון ירוםןיג * /
מונזרי חכ׳צינן זמגףי ןוער דמפ זע/ביג>צמן גיועםן מונ המט תורה גי ןערכטמונ ״ ' זציגטן
דמ ומגט די/י חן! דה נ  3ימה *ו מינןזמגט ו״ידר דכן
 3ן מיר ווימימםיהגיומגט המט ״
צצמן דער מײך גיםיקט המט צהן םפד׳ 5ט ג | ט מיך ווי! גרןת סיקן מיכר ך י״י םטמטצוו3
מונצדברדי יהודינןסוןפמ 1ק יהודממ/י וומרט /וימ מ ן דיור טפר הןרה םטיט רסע ד/
מי ך דצמ סמ! ק יהודמ סר ןל?,ן המבין מונ דמ המבין ע 3ודה וחת גי דינט דיויגמיז מײן
גמרן מע מרצערנט מיבר דמ דס ניט מןין3ן ןעםן מױ מבר3ן דעסן יטםיה דר ז׳ייןך יהןד מ
דערמ״ך

גיםיקטהמט גןדענן

זעןב׳גיןזצו?

מירמוו זצזגיןווײן דזמ דיךקיגין ״יר

ונ

גידע ^ וטיקט המםט מונ דו המסט ריץ קןײדד גן ר׳טן ו | מ׳ן מיך רי גרןת מיבר די םטמט

.

י

'

ידןםןיע

ג* *־י  .בפיי״מלביס ג

* יו*

^ין ^ יגןנים ? יממן מין דייכ• גײםן נ״צורט חמןמןםעממןןק מין דיץק״י קדין ♦ אד
אמרמחדמגמן ?ו דיןי5גרןי  #גי רימ י״ןיה כבימח
5ער ד ן ^ י'*לי ^ ק קײ| קי״מ
מײ |מד
י ^ /גז עיעגף• מ .נםן ײמן קענן סרעגן ירײית הנבימ יעי אשר*מו רםז*ען ? יג
גיוזעץ דממיז דר יגיח */ייו גינגן דח ^ץ צזיר דען דיצו ןוײבר המכן גמר מיקודיד העין

*ןןנויצןןןערםצןיהמי 1תט״ן *ו ג]גוצו1ם יריויתהלבימ ♦ מןוךטרײסןמוכזריחס< ןמםד
ךיוי  1רןיןןוזו | רהנב׳צזזז ווצורגמר םעציןין ווימדערסײבר טדרעיו ררןסנ ^גיןצווכזרי
״כייינן עז *'$ניט ה׳פם<וען די ״ײבר צוײן םררזז זזצוק דען ויצו/ײנן דיוי 1גמי םטמןן
דען ג״ײצי מײבר* ײני גבירות גי,ועןיןצוונזיצן וײני דרויןלוםצו() גיאעזין דחקהצזבןוימ
טפיטוסטיקקסיטן ך׳דט *יצו
צוךתענו/יכןכעײןגיחיזםצוײניתיס דבןרהדצוסעיטצןין
קמכינועקמבדויציגינג גיטנןצךקצמנדרןיןהצוטדצוצוךצוײן
דעקײק
טיקטנצוך
מעט1יכן נמ״ן דען רגןרה צויז עײטט צוײן בין מ* ץ1טון סון צוײן סר /דצום ט>יצוצויז * צסצ
זזןןרהצוין טײטס צו׳ין ןר/ןכ־ן דצןזצויזצודךצוײן סדן טיעק דרוק דקויצוווצודסטצוןןצווי^
מירי נביצןןת צוונ*יצןומגיט צןדצןס ײןךסןןדו׳ק זצוגט $ו דעקיצצון דער צרירגיטיקט
ד*צוט ;יצו?צוגט ניט *צוגט^ וק * /ך דען/יט צוכטיט דען ״ןך קיגןצויר גזײך ןויצוזונסטטײן

*צק * , #׳וטרײבןצןןהריחסרקדישסרהודהדימצקרצוהינחטדימוומרדימשסר
חןרחדס ײן סרכצויג׳ן חצוט צויןדצמצןדמה ^ ו *ײטין דעד ?עןביג סד סרסה סיוט^ר
חורןת ״ צובר דימתש׳דיקנצוװיןצן״ ;י מ*ל פרכצורגין*יצו צויןכיתחײקדסצוןין חכיט
*ןןישסרהוחתמוועקקויקזחןן ♦

גדצונוןחוקיהנצוךמיקקמקצאנווסןט ןימווידרוזןן*ן

דסקצונט״ן ;׳ ניטסינדןטונוויצויקאיןימסיה גײטןדצמ ;יןבר 1וסננדר? ע*יטצויקבית
היצקדט

סד

מת
ווצור דיוי שפר דמיה אידר גסן ; ק צמנ סטונד עבין ג׳וויקזטצוןי^ יד וה 5
ךמןוצןר /יך יצוסיה דריכר>  $רע עזײוסט ניקט גוט  /ביטײטן ״

ךער<י  1ך ימסיה /יע סרןצו;גן׳ןוצ 1י ׳הודיק צק גיםןע  5טיהןדמ קס גרןט
ג<נן
;5
מונק/ײן מונ /יש  6רע צןינן |ײ #ינן צזןידיצןקןןות דיצומין יער ט  5ר
חורהטטענןדעו׳צוגיט ווין טיקן צו׳בריהןדיקוועןןיצו ניטסרוקןוערן דמרוק>צצו 5ט
דערוצןךיצוטיה>< יט דעק סצו 1ק

םד

ויס ומ/טן הןטין דיצו וצגות סון גוט ״יטנג *ו<ן חער1ן

צוזצדצןם סצוןק יחודצו ביאיןיגט?יך דצו ״ גן טסן ; יצו׳מוג דער>< /ך ימטיה גיב׳טט

ןג

דיט

פהנינן טד קז ?צזןט טצן צןוים דעסג ביתה יקרטסןיכןיקדיצוזין גיגרצוצטהצוטגןדימ
עכורהורות צןוגווצןט דמגי״מכט וומרגו ס  /רצוסהי>< ןיט העל^ ןג דיממןצוונדיט? בנה
•
מונ<><ו (תו סןנ *
יטןעס *-הןיטין רס ירוט/יק צןין רעק סעןד סקדיצו בצוך
ויצןער ~כרע?

קדחו

״סג&

יס

ספד שפחולי פ

* סןו *

׳

קדחן שזנ מיר מט טחג * ן מין דיש סטזזטביתזצ ? * מך | יש ער ג? גרעצין
ע  5ודה
?רןת מוצ מערסט/יזצ ^ ר״קברינ /סון די יהןדיסן די עגןדמזחזי /גדינטהצובן ״ ש} יך
ןיטערעבברע  5ן דיצוהײוירדיצו דט מצןרןשן ][ |  1ט בית ה>< קדט דישדט שןןםסינטן
זדידרגןדיע 5ודה/רהדט*יצן דצןרינןצוירהזרירײצוסר ריצסן צוונ ער וע* יט צןבדיט
*מודינן די גן די עבןרה ורןת גדינט הצובן צוזנ וועןציר כהן דר ויך סר ו׳נדיגט הצזט־צ; יט
די עבודה? רה רי ועןביגן דרפיטן ניצצר>< ער קרבנןת ברענגןצזןי^ ) [יטט צצובח נײצזרט
?יצן צושיןןויןןןצי 5ןת צוןנטר צזירן ברידר יזבר* יצו דרפטן דצזט קרבן פעח ני ט>< קריב וײן
וזוצ קײן קרבן צזערברענגן ״ צזויך ברצז  5טיצז& יה צזב דיצז עבודה ורה הוסת דער דמ
ווצור צו־סנ טצ< ן סוןבן תינ<< * צוונזרי ח  <-5׳נ/סרײבן דיצןעבןדה זרה אצור גיוועזן דיצז צ ' ן
*וןד כענטדצןןיטן די יתןדינןצזירי קינדר םרצןיר דצורך דצוטפײצורגיןד< עבודה זרה
ןכבזד עטן׳צי פר ברענטןצזיר קייד גין דצן צזזצ ן/עןדצזס קיכד סרײט דצז ט/וג<1ן חי{
די סײק? יןדט דערסצזטרסון קינרזצזןדצזטמרײצזיןסוסן
קינדניטהערןדעןהופת
מי  /טײטמ סויקין צוונ בן הני< צו׳ז טײטס ווטן דער זןן טרײצוט דצז צויו גיטטנדן דמט פט?
מין זיבןטענק צוין צוננדר צוזנ מע 51ר דער צז דיצו עבןדה זרה גיברצזכס הצוט זעצ׳ין<4ע?
!ןנןקרבן דצוהצוטצ< ן צזײןמצונקלזוי^ גיסןצזסן צזזנווען  5ר
דערגיברצזכט הצוטטןיגין
 5ןק קרבן דצז הצזט צצן צזיק 3זוײט טענקצזןי^ גיטצזן ן  5בןד צזזנ וזע?  5יר דער צזײן סצזן5ןסן
קרבן גיברצן  5ט הצוט דצז תצזט>ין טינן דרײצז מענק טוי^ גיטןצוטין ןכבוד צזזנ ווע?  5יר
דערטק ג״ירר* זנ/קרבןגיברצז ^ ט הצוט דצז הצוט י ן צויק פ־ר טענק אןין גמ?צ! טיןן  5כוד
טונוזעןכירדערטײןקצןןבדערעבזדהזרה
גזסנקרגןברצוכט רצוהצוטציןצוינ/פען
םענקצזןי^ גימןצזשי) ן  5בןד צ( וצוזע? 5יר דערטײןטזקט גןנ/קרבן כרצןכסדצזהצזס< ן
מינן זעקט סענק חי ^ גימןטטין 51בוד צזוצ וועןכיר דער ? ײן קינד פר נרענט גי דיצו
עבודהזרדןדצזהיןטזיןצזץ ד,מ/בדט>קצזי<< ט?י זיבן טענקצ/ןי ( ט/יטטדמ ער גינג 1ן
דיצועבודהזרהציןנ קומטדצז ♦
דיןמט 1טמסעןטדער יצזסיהה>> ןךצוב * צוזנצזףך
הטטין די5וצ(?ציס /פון פט? ק ׳הןדצזגיצ1זצ  5ט צזין בית ה>; קדט פסערד צזזנ ז/עגן דער ןןן
?כבןר * דען גי ?<4צןרגינמ וזטן ד♦ ןוןצזןי^ גצזנגןצזין דצזהצזט ןיך דרײןגיןעגט דער><{ ך
מון יהודצז טזנ צוין צונויןגיפצןרן דערןןן ? כבוד דיןם סר מטטרט דער> ׳ןך יצזמיה* צןיך

מ? יעבזרהןרות הײןיר דיניןצזההצ( |ךהצזט? צןןיןבןיצ/ין*ו

ןײני

ןזײברדיןי*ו ברעכט

דר><? ך יטםיה * טןיך ג/ברע  5ט דער><?ך ימםיה דטן צזזססר סטו} דטן ירבעגן בן ננט
זזמטן(; ן(><  5יןגןביתצז{
צןןנדעןכ/יצוטונדיצז
היןנןסטיטערגןערד צזזניצזפיהןיט

• ׳■

ד 4ן

*** +

ספד

מלסם כ

* ( 41

ד 4ןוצ ?י עוצוי יהזדינן די דצו ? מגן
מןין דצום בית מקצחת5ו בית מ? צוונ *ו ם ^ חןמעןצי
דימ עגןדתורו ^ ^ דיכם ד.ץ :ן דצו
ערוצ 1צוירי ע>5צןי 1צוזנ סר ברענם /י צוןי^ דער
עצודה/רח צווספר ססון צווצ דצ<
טגיעצוןצוי 3ונע גןײך*ויצו גןס חצןש ןצוק/צוןן 5ן ירבעשן
בן נצם דס צוײכר קחן ווערם דער
ווערס הײ& ין יצומיתדער ווערט דיצו יצעגעין כײן פר
כרענן צוןין דער ע  5ודה ורח מוספר
עםון צו/ו גיםצוך ע  */וויצו נין יצןעיה ווײםר צזוין דצולנ
קברןתגינגדמ סצונד *ן> זײןקברדצו סרעגיםיצוסיהווצוס
צויןדצונופרצוײןקברדען
ער/צוךצוויןצןײנר/ײם ווצוקשיטןרודן צוו 3צןףן? דער צ1
:דר/ײטדערנר דמ ן ציגם>ק * ו
צויס( וויצו דטט ווער צוײן קבר
פןןטיײכן יביצו דער צוזז נביצ/ות הצוט גי/צוגט /5׳רנעק בן
נבט ג* 1יך וויצו דוצוצןיג< נט סזטט דצו
? צוגט  .יפטיה ן< וםם די/ן 3דיקצוי ן ? ײגק קבר ןי ז ן דצו
ן״ג בײמצויגן דערטקר נביצן רערבןיב צוןיך 1יגן י
דער נצוך נצזנ; יצונףהצו^י יהןדיס(
דיצולצודינרוזצןרן
גזדערעיןדהןרה דיצחעןכיגןווצ/רן
צ/ןגיטעכט־צוןיןייצועבודה
ןרהצווססרסטו! צוינן ןנדביתצזן
צווצטזצצרוןדעןעםווצורןנצזך עטןי 5י יהודימדמדיצו
דמניט צווועקגיסירטווצורדן
צזוצדר נצוך 5זגער מידר קדן ירופןיק ז דרנצון טפרצוך
יצ;
סיהצ< ירו׳״עןיןנון גןצוומרנןגןט ד .זטין דען יוין טוב
פןןפטהוויצועפצז׳ן דערתורה
גטריבן טשיטוצ ;צ עט ווצור צוזו קײן
פטח גיהצוןטין פון ם><וצ< ן הנביצוצ?ן ביז היצו הער ךס
כ! יטרצ׳זצוזוצ< ןט >< ים גנ 5ן<<
הערגין םעטיןוצ1וכ גוט ) צוונ ברצוצטן רע  5ט צויר קרבנומ
כ? ׳םרצין *ו גןײך י צוונ עט וזצור
צוךוצ ?ו ביצוקיץ>< ןךגיוועזן5ו יטרמז דערצווו ג<  2ם
הצוטתטובה גיטצון פןן ; יצןק הער3
יןצווכ> ציםגצז 5:יר צצצוכטגןײך וויצודריממיהגםצון
הצוטדמחוצוןםגוםזײןסצוןקיטרמןניט ג* גינצוד* ןידרצזן נעצ< ץ סיןזזעגין דיצוגרוטי
עבירןתדיצודר ^ ך ^ נסהגיטצן הצןםצןונדטער
יטרצוןזוצןזערהצזםזינדיגןגיצ צוכם
דרןסן םפרצוך ) עט צויך ווי<>1ײן סצו!
קיד.ןדצו סיןצצײנ ? צזן גזיצם צווזעק ןוערס׳יןגזײן ו/׳צו
צויךגיטצזןהטבגן דיצן  5עהןסבטיה(
צןןנ מךוויןצויךצצײן טטצוטירןטןיהג פרצזצטין ! צומיך
נזן עטןוצור דרצצ ? ךפון>< 5ריק דער
היט פרעה ככהדער ווצןןטגיהן5וה(>' ןךצ; טןר>< ים
צןינן>< ןח>< ד צוד .ןי 1ין צווצ ווצוזם
נײצןרם צוײן דצןדן צןקםצזןידצורך צורןיטרצ)} דצי גינג צוינן
דער>< ןך יצןטיהצזנםקיגן צזונ ו*וצ ? ס
צוין נים דצןרן 5יהן ן*ןז דצו זציגט דכר><! ך סרעה 5ן
צומןווצזטהצובצזיךצציטדירצוטיקן
דו >< ןךפי} יה?דצז  5יצינוןװידרהײק דטןצויךביגער
גײצןרט 515יהן קעןטטור היטצוינן>< ןח
>הז
הןטיןדטן 3יט הצוט><י  1נ '5צוי ? ג& יקט דזצוין
זיז? .׳< יטצויכן>< זח>< ה ה! טין דרןנן
פער  5ם דיך נון פר גיט ״ צונריצזטיה ו.וצ  1ט ניט צ :ב ?צזזן
דצזטײטם>< ןצןוי ^ןיכ5 /ן דט ער טטצ
^ רבמוצ >>ן טעטצןין5ן ק  3ורה בײצז דיצו>< ןצ'(0צזין
ירןטןיגן

״•
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יננןעד^ 0
דוםרײכןמןנירי חסיוי ? דעןימסױן קמ < ררןק מן ? רסןער הןס ןיךםטן} |
ויזןעמןקיהןדצוו/עדן סרןקמ/געם םסים מיןימרהןרח  /ןען יסרט  /סרןג/זײן  /ןנצ/ןקײן
י>  1וד ה גו ה/סן
#ועיט דמרךמד/ימרצ4 | /יהן מ £י? יאמן/יצ/ניס ירס י& רי /נןנע  5ן
דמ>י** נס :ון* מסיה יסרצו}* וערין שיונ /מ/ב**  }#ס דמן שרכה ניס די ס״ס געבן דןר ך דין
עכ/דהזװח חג״יסןרנ־ן היגסר סירה
ןכרמבר* מייזיוז/ומיטס כיסר/דק סמ 1ק חין עןר
נןירן מר חוסןײצומירי ע  5ודה  /חח מסין דס * ן׳ימ ציט ןמך ררו < קמי< נון יצ״םץן מ״ג /יע
.חעס  /יוןסמןנן $ו סרעון דעד דמ סערמך גיס הוס נכימ׳ < גסיקס ד ז עי זמ/ט>< יע דעין
דמרידיטנרעסיטצ< יט
♦י/ךמ& ורמ/ח ׳הה/טן * ןוימ נוןרפר ײ? ך ימ& יה ססעריןןןןס
וײני  /עםצן דצו/׳גס  /יך יראיח הנכיצו מישל מי < דמ חער סערדסער  /מגט ] עט דער מין
גייעכטדטןמיךתמבזײגי בסע/ך ניש גה/סן דד נמך ק/מגט יר ^ יההנבי מ צ/יבר מיקצן
צו> ןג/צ |י ימל ו/יס דמססיע מיןסיקה גיססגי//בסרמי  /גס//צזין דימסײנטן הענט דס * יר
ר/רךבסעח< ס / /עדדןסוןדיצ׳ ג/י< /הענט ♦ מ/נ גנ  /יהודצו
ג ^ ינטזזעטן י< יר ז* /ן
*ווצ ירןס/ימ  /זמרן זיך/ער ויצער/מ<  /מיח * /ך יצ/סיה צמנ מ/י  /ינ^ ר מ/ג זי נגיןדיצו  /ונגן
ק/ציג/ידר מימרדעןיצ/סיה דען עז//מר ן .מר מ״ןפח^ ר> י/ךג//ע?ן דעןדי׳צ/ער צ; בט
•צ/רצ 1<//ווצ/ר דצ/מ  5ט * ן צ/ין צן < * /ך צו/ג ורצ /רע גןוע/ןי יצ/רצן/ט/וצ/ר דמ ה/בער
סקמן צמנ צן כרעצט צו/׳ ע/ 5דה ;רוח צו/ג גקיך מ/י סטקיקדיצועד געב] הצ/ט פון
דען ציצו /ןמ דש עסי/ך צ/י // /צ/רדן בי  /ער טכצעהןיצןר צו/ס צויז ג/ומרדן *ו ןןעןכגן
ידע] עי סר  /מרן הציט געבן * ײן סטק דצוהצ/טערצ/ין/וזן ו/ידי רןט) מיל הוט צ/ימ
מךז זײן בײט  /יד יע/כג גע/ט ן/׳דר געכן דעןער ה/ט צו/עגײײנט ס׳  / /ייכטהוכ
הובמיןקײןרככנןס& ק
מיך א׳ו טזעה גווטזן ווײ  /צ/יך גמך ױנג ב׳ | ג/ועזן טונ צןיך
גגגכן דעד ווײ  * /דען מונטר מצט 3טהן ימר זצו  /קײנד מיבר קײן דין ז * ן ׳יגר
״מסיה ב/יפ מ/ך גוירוס/יצןמײן מונ דרײטג ימר מונ נאך זײג ? ט< ט יצ /גמ* ן ריצי
״ה/דיק זײן זון יהומקז מוצ צ׳יציטן מין צון מ/ך ד׳זר יח/מדוז ןומר מ/ך נײמרט דריימ
חױסיק דען רע טעט ן/מו צ /גיט מיב  /גסי  /דרוק קמסנ דער >< /ך מ/ן צ׳־גריקדער
היטפרעהנצון מ/גנמקדען יהוצ׳חז תפוע מ/נ סירט צ/ין מו/עק קעןרב/ח דס רע
מזגער/יגט מײןסצונג מוי{ רימ יה/דינן הוגדרט צענטנר זי/בר
קײ | * /ךז//ט * יןזײן
מןנ מײןצענטצרגוןד מונ דער יהזמחו טטורב דצ 5 <1/ט דער מ/ך סועה דז ימסיוו
וןן צ/ן ^ ךדערהיט מ/יקק מוג פרנ־ה גמב מין מײן מנדרן נמ><ן מונ היט מין יהויקמ
טזנערטמןרזער זימ גמב 1ןו ^ /ךסע
ימהןכ דער יהןיקק מןי^ דימ ^ ונג סון  /ײגן
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* מזצ ריזר יהויקק טננט
צי
הד
נמד קץ < ״ײן גןי היט צ 3ן  5דנמ 5ר דער ווצןר דער> יןך  5זןדימ  6טמנ4
 1*3דער צי \ .קען>< 5רי ? צוןנ :צןנן עזזצ ״ן דעי נצזך קצוצן ערקען ײ ו&׳ן&נ
דצ1
>עזשט רער<צ  1ךיהןיקק צוין צזוצטר טעעז״ן דרײצו יצור דד נצזך הוג עד צון טזג ווצ/ר
צוזרד
צון נ 3ו  5ד נצןגד דצו><  5ט  5ט דס דער ײזך נ״זכד נצןגר טיקט צויבר ד♦ יהודיקמק
יז 1נד
דיצו גןיק  5ון כטרינן צוזנ שון מר (( צוזנ םון ״וצוכ צוונ עצ< ון די דצז גרום היזק טעטן
5וין צזר?
יטרצון דנגן ^ ט הוט>< וטיטרצ? ז צווק גוברטצגןווײ! דר צ<! ך ו׳־נטה זו םיזעכידןת
^טזן
הןט ציוצ צוןיך סי ן ןזז} צוזןסוןמ כזיט צוןשן ברענגן דצו הוט גיט דיצו זעןכיגן עכירןמ
גיט ווע
!ן  .יעחןז״ן צ<; 5דז יסרצו? צזןלז נוך פצורט צוזן עכירזת סעטן וויצוצויר♦ ע? טין גטון
הצובןדרןקרעכינטמ׳נן ^
זטצןירעןסרןעכ׳רוהצוןיךגו♦ צויןטפרירצציה סטיט דמ
דיזר>צ?
ך יהןיקק צןיז סר ׳חטןיקגן ט (ץ  5ט ווצורדן דע ער צויבג ניט 5ן קכןרה צויז קזי< ן
* דיזר
יהזיקק ווצור>צ? ך מײן יצןר 5ו יחטןי ? צוזנ קיזיןײמ דעד נצוך ווצזר זײןזון יהןיכק
צ> ? ךוצ |
זײן מטצוט * דצןקצו& ן דד*? ך צ 2ו  5ר כצן 5ר צויט ז*ין פצןןקקען ירוטןי?3ן בי? עגרן
זיצו
רצוגינג דר*<? ך יהןיצין<5צוין>< יט זײן הןיז גזינדצזזצ*< יט זײן יןע5ינ  /צווצ טעט מין 5ן
 3חסןי | צובי דעדז<? ןנ 2ז  5דנצן 3י נצוקזיטמ |
תםוטצווצםירטזיצןקטןבכןי צוז3
נ2ו  5ד
נצן 3ר נצוקצוויש* חטןיק צווועקוצ ?י צו/גחת צוין דצוס><? ך הויט צוןצ צוויס דעןבימ
ה>< קדט
צווגציזי כ? יק נמק ער>< יט ♦ צוזנזרי ח  5י< יק טרײקוצ ?י כ? יק מדר ניט זע?  5י
כןמןדימץיויקביההימךט גיכרןיצטהצוט *י^ נקדבן מולגיהײןיקט המט דעןדיא
זע?
בגן כ? יק זײןוצ ?  5ד סווצוזכדן ווצןרדן ווימ זיצו נכן 5דמנ  1ר המט 8ע?ן נעזין *
מו 3צ2ז
 5דנמ 5ר צצוק ײןיך>< יט זיך הפזטוצ ?י דימ? נד העדן פזן יהןדיק מונ מ?י טטיק♦
|ײט3
עהן טןיזצט מז 5מןי בע |י ><? מ  5זת מוג ס? משד נמקער מ? ט>< יט דט נײמרע
מינר ב
? יק 5ן יחט? יק זזמז מריגן £זצ ? ק וומר ימונזרי חצמיעזמגן ער נמק נון מיט הסוט
זיכן
טןיזיצט ז<ןצןן 5ת? מידיק ח 5י< יק דימ דמ הײטן טויכי מונ טןמפד דטן אען זימ עפט
גזמגט
הוק מין דער הורה רמ מיז מירר מן ווימ טןיבי ? ײט גיעטן דזנימט הוט קענן עפו
סרעגן
מ? 5מיז מןז מזן ביט! מ״ן גיב? יק דז קײנר קײן קטימ המט קענן דרןי ^ סיעגן ןוען
זיצועפמ גזמגט המק ♦ מונ מויך מײנט ער מיט ט? מטר ז־מ ז׳ין ניט |צופ} גיזעטן מונ מ? ט
הןרהגי? ערנט דיזי וזמי־ן מ< מדזירוט?י ? ממעקג  3ירט מיט מיר ? ><? ך יהןיצין קען
• ?33
מזצ די מ? וידיד  5ין מושטהצומ ב | ײק זמ ? נגןצ ? ט נ 2ו  5ד נמ 3ד ? עבט צײמדטמימ
נ 5ן 5
ינמ 3ר טטמ־ב יממק ? רז2:ן  5ד נמ 3ר זוןהיט מןי? ײחדך רער מנ ? דען יהןינין
מןיז
וו&ן גז

מיב? גסין!
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״סנוס• ספר מלכים ב ►*ז•9ס
צזץן דער תכנייוה צזזנ גצובצוין ג* ץ ! עבן \: 1גו עטן צוזנ * כש מין גצןר חםןכ *  8זי מיבר דם
גייע״ין £צןןק>< כטדר * ןךנבזכדנצזגרצזײן יהודי היש ^ חניה דר ןוצןר דס יהויצן סעטר
דערוזגןבגווצזרנצזךצצןךצזיברדיצזצזיבריגןיהןדיקגןירוסןיק צזזנ דער>< ןךב= ן גצזב
זצ '׳< צז־ין צזנדרן נצזקצזו 5היש צזין נדקיה ♦ דיזר *? ך זזצור צזויך ביז גי גןט דק גיס זזצזןט
השבן דס ירןטןיסנזזןטחרב זזעידן סזן זזעגן דיצו צזןטן עבירןת דיצזיהזדיסזגטצוןהצזבן
צטגיטרןןע/ציביויצ< ןכיסנקי  :גטןצזיברי&רצזןצזןי^ דז דט בית
צןין ײנטהגײטן דרןס( *
היזקדסזזןט גנ? חרב זוערדן צזזצ עס קצזסן דען צדקיה צי/ײן רז ער זיןט ^ ורר זײןצו׳ן>< ןך
נבזס־  :צזצר ♦זויצזנןןגדקיהגעהןיצזר * ןךזזצזר צזיבר דזגצ< ין £ןצ ?ק גזירןטןינ /דצוזזצזר
דזצזיזטןעטרהבטבת דצזקצזנ/דער *!ך נבןכד
עז צןינ/חדט טבתגעהן טציגצזין חןדט
נצןצר ק;גן ירוטןיס; צזזנ וורפט סנגן צזוין סר דען זצקוסן טזנ בןעגירט עז דצז |( צןר ירוטןיסן
טױ ד זצ צזין
בןעגירט גןוײט יצזר * צוונ ןוײן נןן דערצ<? ך גדקיה זיך ניט דעצצןטיקט קיג ן ] [
ירצזיה הנביצז *וי(ש גיסטרצזסנגה זט צזזנ צזןיך ברעכט ער זײן סבועה קי \ ן רען י ןך בב/
צזזנערפרטטטסטזײןהי/רזע< גיט
ןךבבןהזטצזיןבסןזצזרןרורךגיט ♦
דעןדער><
*ו ^ זטתטו  2ה טעט ♦ צוונטןיךצ<ןי הןיסטןײט סזןיטרצ<ן צזונכהנינ /דיצז טעטן יןזו סין
עבירןת גןײך וו׳צז דיצז גויסג דיצוצזיןצור  /יטרצז? גויצוזנט הזטן צ׳וג זיט סר צזון רײניגטן דז
בית חיצקדס דןרך צוירי עבןדה זרןה דו סיקט ךןטזצ ? ט נביצזיכ; גו צ/ינן טזנ ? יט זי םםרוײן
דען׳גזטהוטדטךנצוךצןןיןרח> זיןת צזיבר זײן פצז 1ק צזזנ צזיברזײןביתה> זקדט צזבר רימ
•♦הןדינג םסצזטיטןצזן< ן דינכיצזינן־צזזנזיגו סרזצ  5טיטן זיצז טונ גןט ביסעןך ביז דז גןטצןזן
פצוןקדזגוטקיקרחצזנזת * ערהוט צזונסיקטדען *{ ךבב{ גן
ברוגזןוצןרצזיברזײן
בי{ עגירן ירןמ{ינן צןנןעסרה בטבת ייןויצזער מןצזינן דריטן יצנר רר סיר ?צ׳ג דצז ןוצזר עז
טײן <ן{צז־ן מ></ז דוןן׳ןד דר הזנגר גצןר גרוטצוין ־רזטןינ /צזול זוצזר3ן צ< ן{ קײןברוט>< ער
ווצןז
צןן ׳צקוסנ דצן 3ן םפ{ טטזיך די צצויצןר סון ירןס{ יק ♦ וו־ט דטז דיצו יהזדיק ז ק ־
בע?י צ< ןח>< ןמ ןז׳זרן דיצזצזנטןוסן צזןת ידזסןינן בײצז נצטצוזנ צזןיך דער 1גרקיהו.צז{ ט
צזנטןףסן דצזתזט ער צזײןהי{ צזונטר דיערד ד♦ גינג ב ז מן די סטצזט יריחז דיצוהוט ער
צוין שוד וויצן ער נוןז ?ך דז דצ * .*/קן -ן ירןסןינ  /פר  /ןרן ןוצזר דז גייג ער הנײן ביז קג ןיריחז
צןבר ] [וט׳<  5ט דז דצז זע? ט הין צןײן הירסקצוכ /דצו? 1נ־ן די גויק דען הירסן  :וןצזזויבקצןױן
ןסירטצזיןתפזשגודיטסטצזטרבןהגןסנ>< ןךנבזכד גצזגרצוול
דצןדען  {.ך גדקיהצןזנ><
*ן טפרצןך צןײן צוודטן צזיבר צזינ/צזןיז ו ט ױן זצז? ט דז צ<? ך גדקיה קינדר  #ן טחטן
פר זײן סניק צז/נ דער נצזך םטעכט><ן דע< ןגלקיה זײן מןיןנן צןןיט צגןל ױן בצזנד צוין מין

קיטן

.

סגר טלכים

ב<<ססס>

קיםיןצוונ״ןפירטמקקעןכבן *  ,דצוםר״בןשונמ־יס <>5י< ןדם  5דקיסז £נמיצ<^ן  4וסע
:ויךמיךאיצוגןט דעררעצט  5טמיזדעןיר>< יההנבימהמט #
רי ^ נגנכימוחןחציגעי׳
ןוימ מיךזצון ק ^ן בב  /קוץ צוונמיך^זצון רער 1ן דיצו כוםצוטבבן ניט זעקקענןמיגונטצו♦*
עם נון בעוונוח הרביק גיםעהן ימיצו נון דררמם חדםצונווצור  -ןןצור
זיבןטמגמייןחדם
דמ קצו< ן קען ירושןיק צוײן גוי הים נבחרםק דנמ־ סר ברענט דמז ביח מיצקדם צוונםד
צ< |ך ם 1צום מוצ צו ןיהיסםי הײור צוונ דיצו ^ ויצור פון ירןם?קי וומי־ זננ? צוײן גײטן צוונ נצוקן
צו,ועק תסוט פין יהודיק קצום נצזךמיבר גיבןיבן צו־זצוונ וומנחיך 1ק * ןך  ?33דעי געבן
דצויןדיצו סירםערוצ ? צו״עקנ׳ייצורם ווצזטצןסצי יחודי< ןווצורןדימ | יע ג  5וממדןמי< ן
,ןנדןוצוונן דפויצז ווצורן ווײןגערםנר צוונ צןקירם ןײם ; <צוין * ןכיקב׳קסיטןיב ' המע
צויךגיםרק״יצו נבהרמדףוצו םיןיהודיגן צוימג״נרצזצם הצזם סיןוועגןרצום דקו5מײ
הנביצו דט ניםםםיןטםין אצןןם ) ; צוןיךדיצו קוססיק וײןן דימ דצוגױועןןווצןרן צוין בית
ה ^ קרם צזונ דצוםקוססירןיק צצים זײ|* וגיהעד צוונקופסירן םעפן מןנ םצוןיןצוונצוזי
קוססיקצוונזי 1בק צווגגיןדניכןייןצ< ןם נצוגןנבןןר צודן>< יט * יךקעןבבן ♦ צוונצוןין־
נצןנןערדען כהן הגח 1דטר דצוהיטסדיה צוונ דערנהןדר צןןםנצוו צוײןווצורדרמימ
!םניהצוזנ נצוך זונםםזעצגיג טצוסירי יחודיגן
דיצוברמצטק5ו נ 3וצר נצוצרצוונצזן
ברצוצםזיוצ } צווק  -ווצוטנון צןרצצי יהוד׳ק ווצןרן צוין צמ־ןיסרצזן דיצו ? יט קווצוונןודיןזימ
גיגערםן דעןנבוצד נצןצר *ו דיקצוונ עסווצור גיזע 1םצויברזיצו צזײןיהודי היטגד?הי
בןצוחיק< ן ׳• וויצו נוןצוזײהןדי< ןצןןסווצוםבע[י ^ ח ^ זהווצרןהערטין דםדער &ך בצן
גיזעצט הצ/ט מיבד די צו׳יבריגן יהןדינן דען גדזיה 1ן< ן הןיסט *צון דמ קמק זיצו 5ןצויגן מין
דימ םטמט מ 1סה יהודיק דימהיטן יטמעמז בןנהניה מונ יוחנן ין קדח צמנ םריהױצ 5
ימזניהמיטנמךציין
יהודיקמןנדער
גדןיהטעטמינן מײןסבועהמןנ
ססרמךסמרצנו
מײךניט סרדעק מ1ך בב? מונ פר זײנין פמ [ק
דגקבןײבטמיןמרזיםרמן צ׳וצדינםדען
^זך בבזזומ ןןעדטעם מײךו,מוןגין ♦
מברררײמםמגמיק חדםד־טרידצקצמ  ,ד ,ד
יםינעמן
בןנהניהדער וומרצון זדעמןןצה מונ געחין יהודי< ן קמציין
מיםמיקצונזמ
םןציגן ד צן גחיה טוטמוצ צמן מיןיהודינן מזנ גויגןדימיב  -מ מי< ן ווצירן מין מ 1דה ♦ ן;מי
נון דימ יהןדימ מ \ מדן יםרמ? זצוכן דם מיר הןיסט ממן גדזיה מיזטוט ג יםןמגןוומר ו ] דצו
גיגןמ? ייהודיק ק? ןײ מונ .גרןם ציןיםדמ )* םדמןמונזימ 1וגן מין דמם 1נד>  5ריגןדנןזימ
כרצטןזיךסרדיגךנןפוןבצ  4ײןמיי טצן[ הינרםוס * צד ־י מו זרידצז '< ןםרײ 3ןדצ* י
קירן ^ ^ מײןגמנןרצו

עטונדןדי כקנינן צ,וכ ן״צי ן>

רק

יב יר גגןר .דמ ןןיצןזימע ^ עק

יייו ^י

ספי מלכ*ה < '
►* ויג

מןב ס? ומןתבית ה* קדס גןצןןנ
גמ״ןדי ס<1ס!><* ט/יך מ/נ ! /סן מןין ד 3#יה מאייןדס מןין
דודך מונןריחצ>< יק סרײבן*יצו
ווטיסן די ס [ יטן צוין די היךמצ  5סער וכן צוומר ] [ וסן< ' 1ססו
ביט ר*מבן ד <</יר
דמ/ב׳חהװקדסהמבן/מןן /ו נע&ן דימ ס} יטן 1ן דיר דמ קמנןמײן חנס
'פון הי>< ן צוונ נסנן די ס 1יטן צו/נ
מיסנב/כד נסצרוו  [ #ט מין דמז בית ח * קדס סנײן ןין דס
קיוננון י*יסדי פשחרטןניטמוי^ ברענן .ןדעןדרײצ/
הוידירט/ועגן ס/ןיציטסיקיןן ^צ/רן
ס | נןס! צ/גן ו/מרדן צ/יבר סײן
ססצ/רט ס/ן ביה היוקדס מיציצון נבןכר י 3ר /צ/ך דמהמט,
ערצצןרצו 5ט־ ווערט צ/ין מדך
פ/צ/גן ?ו/ן ו/יסעו גנגןו/צ/ר * וטיחרב ד/צ/ײן*$1ך סןן היצין
קסק צ/ןגסן/ג  /ײןעהן ט/ט דרוסן
;וצוןט נבוצד נ 3ר ווידרצוןי? יר/סןיקגיהן פי>< /רממבר
צןײןק / /קמנן סוןה׳>< ן
דצו/ססרצזך ב/ײב תיצודען די גײט מי  /ק/צון דס דצו /בירנ ה>< קדס
/צ1/
חרצווערדן דמ גצזב ] ט[/
מײנ ^ גוי מײן דסער נמנן ח? יר ב/ןט צןונ ס׳טט ע  / /וידר ד♦
ססמיט ר/דמס בית הו< קרס
סר מוןרײנ* קטו/מר דצו טעטןדי ג/יסן דר נמך צ/ײן סןצ/ק
דמגינג ד< ספמיט מוי^ ו/ימ
נ/ן נ / 2צר נ 1ר דמ׳ בית ת>< קדסצ/ײ///יניק זמך דס עס מײן
גין 1/טיג הויס  /ומרמד  /ןמר רע
סטמ7ן ררי בר דס ער קענט מ/ן מ״ן בניןחרב צנכיןדמ
גינג מידרמײןקון מןי/דמ/ססרמך /
מײ נ* ט סטמ/ 7
דעןעסמי/ניט דײצר סטמרקס 1/ד
נײמרטיסרמןתמבן
צרם/ןדדמרך
מיריעביר/תד/דמס ב׳ת ה><
קדס/מןחרבןןערדן
* מונ דער
<צ  1ך נב/צד נ* ר
המטי(צד*ןסיין* ה/דיק מ/ק ברענגן מ/נ המע נ* ט פר ס/נט
נמך*י  :יג ןײט מדר מ/ט׳ ןײט
מ/דר בתןןת * מ/נ דמס י״ ת מ״קדס בן׳באמ  /נג חר 5
בי / /י בנג׳ ג י מר דר/ק סד יסרמ
 /נ* ט גיהןטן המבן קײן סבת דמס מי  /דר  /יבנט טמג מ/נ
מןיך קײן
סי< יטה דמסמי  /מ1י  /יבןימר דמחמט><ן>< ו/ן ר/מןמ/נד*
מפעןדר//יסטןמ/י1
^גןמונמןיךהי | טן/יקײן
יוקטובניט דרוקןיש ] [ וטדמסןנר /
יבנגיגימרו/יסטןיגן
דס דמס ? כד /מ | רומן ןןײן /י
גןסמר ניט גר/מטחמבין מ/ו? מג רמ ! /כד• ןויסט בין/י ךזע
ווידר דר
 /י/ט דמרך מײן גוי היש כ/רס דר וומל דר מ/ך סון פרע $
סל< ק

קליק

סליק

בין
דו 1מיג/נט סרײבין מו/נרי תעניתק העד
קןצצין>
<יר
פמסטיןעסרה
בטבת ררוק רס  /עןכיג<< מ |* ר/ס | יק מי /
מיך

ו/מו

ביןעגירטגי/ומלרן *
סמסטן סצעה עסר בתמה
דחק דסדמ//עןכ* ג מצין מי/ירוסוי < רימ אןימר1ן ברמצין
ןןצ/ררן ץ/נמײ| גינוצון *
דמ
פיעגט < ן ן*ן קסימעס סטיט מברמיק סש/קעס* ועד

מונ>< יר

יג*ועקמ־<<

נײנטן טמגמיןתץן/עמר/קסערןיצידרען/יב&כחן טמגרמצו/דרחירון

מפה

< ** * >

מעגץת סי * *>>

חרע & יט בית האקדס מיז מײןגנו><ן ווצ/רדןנײן טוג צןיןת>< ן /מבר ד  /מנדר בימ ה ^ ׳קדם
צוי ;צוײן ;ונ>< ן#וצ/רן ןיביגעהן טצ/ג מין ת>< ו /דט פשסן>< יר דעןצונדרן ביח ה>< קדס צמך
דמזערטטימונ>עיר סטטן נײן טטג מין צ׳ב דו
ךען דצן; ; עובןנ הוט מונט ןוערויר גטון/ט ?
דטםיעגטצצןצוךטײןקטיצוטטיט
צקדםסרברענטונטרן
חטעתבמ  5דצומי? דוביתה>
דוך היצזע? ווער ג& עהןויבן טצוןנ מין סב צו/נ צ/ין טפר יר>> יהטטיטצון * יהנדןטצוג צוין צוב
דצו ?יין צו/נורי חכ><ינ<>< תר  /דו דמה׳צו טטיט ןמ דבנדן טמג דז * ײנט מן? יבנדן טצ/ג וײן
דיטגויק צוין בית האקרס קו><ן צו/נויצוהשבן ןניפרעטן צ/ןנ) נסןוער * ט דריגן ביו צון נײגטן
טצו; נ צןן מובינט ד״ גינדטןייאדט םײצור מןקט ביתה* קדם דו ברענט דען געהנדן טצוג
צןןיך דרופן םשסן * יר צון נײנטן טמנ ווײ  /דימ טריפה דצו קןנהובןהוט*צןןצ ' ׳ןהדין?; /טן
ווערטמײןגןטווער ׳דרןקהןבןצווגע־י חכ>< ינ/
>< יר דעןציהנדן טצ/גצ/ךפטטןנײצ/רטע/
ןנד/יה םשטן>< יר דרײמטצ׳ןנ צ/ין ת& רי
ניט ווע/ן צןוײח טציןנ גכיטן צז פטטן * צוונ
דרוק ווײ  /דער גדיק גד/יה בן צ/חיקק מיו צ/וקקו>לן >< יט סי  /יהודי ^ דט מ/י יהוד׳ק
ןטןןעק/ןיפןטיןדש/נד>< גריק ווײ/דצוקײן&/ו >< יןד .צןטן צוונ קצו><ן דער
הטבן><ו?
דצורך פין&ןנ( * מבר>< יןטס  /דוכטדער תירו  ? /ײן ןוצויןסג דט>< ן ניט סינט דטמק
טבטהע& ר
מןניט םינדן
קדםמי/חרבו/מרדןצ/ןנד  ;> /׳ר
נײנטןטצוגדםביתה><
בת>< ן ; צוין דער תורהדט דצ/כט י< יך ?ײן>< יר הטבן בקב/ה דט עס צ ///ונסעהן מיו בט״ה
נײצ/רט דיצו תורה ווי  /דיט גןוײצ /פר פ/וכטיטמןנ ניטנענן ןנ/ײך ןוימצ/יו ^ /ציגטמין
רטוײןטצוןנניטוצו/גנענט ווערדן ןןען ערצ/י? גיבצמ־ן ן/מרדן צ/ןנ ? מ  /רפ
קפיט  /ג״
פ/וצט  /ײן דרוק ן/י//יצ /דיש חןרה ניט נעק • צ/ול דט היצ /טטיט נײן טצ נו מין תצ< ה
דצו/מײנטניטד  /דצ ?/וע/בןנ מצן  /ירןט/ישנ ןוערצ/ײןוננו>< ן ו/צ/רדן נײצ/רט דצ / //ע/בג
גיט דם קײן ברוט ווצור צויק מקושנ צובר הגגר נוך/צ ^ םכעה עטר בת>< ן /דצו צוי/ערםט
דט>< קוקצ/ײ| ) ננו>< ןו/צ/רדך צ/ונ צוויךתטעהבטב הצונן>< יר בקב/ה דם דרצ)ן דצומ
מונדטהיצן פטיט  /יבן ט״ונ צ/יןצ/ב * ײנטער>< יטצזק
קדטפרברענט ימ /
ביתה><
*ע/ביק טצוג צוי /נבו/רצודן קז* ן צובר םרברענטצוי  /עם גיווצירדןצ־ק נײנטן טצוג מין
צוב מונ דם צןין ירמיח םטיט צוק געהבטן טציג דצו /גיט ניט מן { דצ //פר ברענן נײצ/רט
דצ///ע/ב ^><צו/צ/י  /ער גםטנדן פר נב/כד נציצר  -צ/בר דצ / /ביתה ^ קדם צ/י/ט ממ
פרברענטןוצ/רדן צ/ונ דימ הןרה ןןי  /דיצןגןוײש פר פ/ןצטיטעג ניט נענן
נײטןטצוג
ג/ײךצויצו צ/יוב/צוגטמןין/ײן גיבורטטצוג  $וונ דטם >< ציגדצ/ט פירןם/ײ | <1צ/םצ/ו ; *(/י
ח  5מיק  /מגן ק/קן  ^ /דןםנונות ;
י

־

־

!|
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;|>װמי ספדדציאל '<2וו*
דער *
** עדמ><[ ךממרמ* ק/מנד< הודממײןיה/ד*
קמקדעס< [ך נ3ו  5י נגר סון בכןמוג יג [ ע4
ירעירועןיסלמוגנמקןימצ*1ין
מנ  5ירפ צןוועק סי [ יהודינןצמגצוױך דען
*[ ן יהויקנן טוג צמיךכצוסל ער *טי עט{יצ<
כ[ יסןצזןיסעד < ן  :יה ה> צקדמדיצוןע 1כיגן [
יגטערצו'ן זײןעכורה? רה הני? גןבב | י דצו
גוסרצןך דער><{ ךב { 5גןזײנ< גמיברםטןקע><
ירר דטער?גצן [ סצוןיט [צוץ סוןדיצו יהודיגן
מסוטיסן יס [ יהודישליזוגזע[ 5י
יהודינלדיצןדעמערןהער מןקיניג{ יכ<ל גיע [ ע  5טמוג
דיטדצזקײןײצזנגי[
הבטןצזקןײבצוצוןגדימדצוםיןווטרןצמצ דיצודטק{ וגוומרןדם דצן
קענטן [ ערנןזצ [ יר [**וצ ח >5צוה צמנ [ םונות
מזג דיצו זיך סיקטן*ו דיןמיןדינק ק* ניג?י  5ן
ם
[טש דיצוזצו[טצצןצזןים !צןזן ♦ צזןגדער ״ [ך
בב[ זעגיט דםײןזצו [ ט !ז צזינןגזעטיןגעבן
5ון עטץ צוונ
סוןוו״ןחטםדער><[ ך ? ע[
בירט עטט צוונ טדינקטצזונ דםזימדרײמ יצןר
וז
צזוי^ צןרגוגיןזצז? טן ןוערןדזטע ? יצי קענטן
ז*ין רפ דענל * [ ן צן ןײט יזעגינ/דו גפמנד
זצן דען דניצז[ צמנ חנניהצוונ><יםצז[
צזונעןריה דיצז ווצןרן הער סון די יהודיק ציןצ׳קצזוג
דערטיברםסעק > ציררגצזבצוינ{צ1
נדרינע>< 'ןצו? גנעניטדעןדניצן{ ב[םצןגיד *
צווג
דעןחײיהםדרך * צווג דען * יםמ [ מיםך י צווג
דעןעזריהעבדנגו * צהנדערדניצז[
ווצזרדער צויפרםט צזונטר צוי נן דחק מצזר
ער גינעכט כמך דז *{ ך עבןדה זרה נצזך דיצן
היםב[ ♦ דרןנ(
היש>יךצזיןב [ םמגר * דצזנצ 1סןז׳ךדניצו[
סצזרדםדטניטווצזןטןזיך
 5רצמן רײניגןיזיט דעסלעשיןצמנ טרינקן
פוגל *{ ךנײמרט ער בעטיט דען צזוברםטין
עק > צירר דםעי־צןינןןצז? ט צונט{<זטין שזן
דעק עטין צזזנטרינקןדם>< | ן • דצז>צמ  5יט
ט§ דם דער צזיברםט קעמירר צזינן גצזר
גינשטיג וזצור צזוגער טסרצזך * ן צוינן ן/יצזקצון
מיךצזבירדםטצזןדען דער *? ך הצזט>ציר
מןי ^ גיזעצט ווצזםצזיך צזײךזצן{ צזעטין צווג  3ן
טרינקןגעבןוועןנון דער>צ[ ך זעהן מערט
דםצויר צזת יע>צר[ יך צזרןיט זי  5ט מיןצז/ט דיצו
*ונדרן יונגן ריצו צז־יהר ג [ײ  5נזט גײני דצז
ןוערט מיך דער * [ ך צזוק ברענגן•* דצו זצזגט
דני£ו{ נון מיר ביטן דיך פר זןך עם איט צזונ
ם 1עהן טמג צזזג גיב צמנם נײצזרט גי עשין
ו/שיטין סע[ רוומקשט
צןוגגיבצוונםקײן ס[ םײ
ניטצוך גיב צזונםנײמרט וושיר ! ןטרינקן
אזגזיךדזמיר תיסםרזײןמעררןצו[ שיעני
דיצודם>י [ ךעטיןצזזנטרינקןברןי  5ין * נזן
ער סר זו  5ט עטריצו * עהןטצזג מד ווצורן
דצזהיסםר [|5ם צזנדרן דיצן ד? בעםטעטיןצזונ
טרינקן העטן סון דזי< 1ךעשין מזצטריכקןמ
גמבער מ[ זצז/וך? ) 1כ׳זעשין צזוג טרינקן צוונ
 5טגמבגןףוי
פיריונגיןגחםין שרס .
ןנדרםוימקצז  :טין{ ערנן מ[ יר ן׳ימחכמןתמןג

דערדמהיטיה 1יק< לדמ

*•

 ?,טונןה

*** >
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?סמכומ * וןנ דצי5ז | ןומר דער גן צו/יך מײן חצש[ דםרע נ 3י 5מה קמנע ומגןמי  5קמנס
צור? ײ/ 5טתינ/צו*יש ? יגן ♦ מונוויצןריש * ײע צןרןנןוומרדיצ /דער *] ךגיזע 4טהצוסדןןי
מ? טן  £ר דעןײ 1וגברצו  -ט ןןערן דלוקמנן דער מיכרטטעק ^ ירר צוןנ נרניכט דײונגין
נמ ״ ןסרדעןצי? ךנכו  5ד נגרמונדר><? ךרידט * יטצוינןדמ ווצורןצוונטרצו/י ױנגןניט
גיפזנדן ןו׳/רן דטגןײ  5נוטוויצוחנניה> ײטמןןעזריה ן/מרןדטן דר>י? ך גיסינדטויצומין
וצ 1י ? 5ין מוי{וצ ? ט ו/צום ער ד סרעגיט דז ןימ געהןיצצו? ק | וגר ווצןרן דעןוצ? י טטערןזעהר
צוזנוצ 1ט מ[ י<§צ* ר זצוגיר די צויןןײנקן קיניגרײך ווצןרן דרוק ווצןי־ן דיןי גינוי׳ין גן ןײן גײט
דענ ?<>/ך נכו  5ד נ 1ר * דמ צוין גן סרעגן צןײןקטיצ♦ןוען םון דניצו? ניטחמט ןוע? ןןיךרס
ערצוכירניטכיגערט דטער
צוזןרײניגן טר ער רם * ןךעטיןגעטין הצוט ווצןחשן הצןט
? 11ברט טיו? ט טחטן צוזנ צןישןקצז 5ין1ן?רןעין ♦ דצו>וצוג דער הירן \ ןײןדניצו? הצוט ניט
ווננ? ן הצודן רט דער<י 1ך גיווצור ןצז [ ןועררן דט ער טײצןיט דט> קך עטן גן עטן ♦ צוונ
נצוךאײןהירז/יזצוגיןײןער ביגערט דרןנ( קײןס? טײ ניט גןעטיןדען ס ( ײטסרטטוססט
כהצזהצו/יךביגערטערקײן
טיןזיךדעןטנןתזן צוײנר
דט>< ענטין ט 5ן דען ערנעיצט
צוךנצוךצוײןהירון
ווײן דען דער ווײן צ/׳זד־ען>< ענטן צןך ז* ין טצן>< ב 1בן צוונ זײן? ב •
><צזג זײן* ימ טעטןעט סון תטו  2ת ו/עגןןןײ? יטרצו! צוישן גןןת ןוארן • ו/יצו צוונזרי חציוישן
הי 1
*־ײבן דיצו געהןטצוג דט זיצז עט סר זן  5טן טד ןןצורגיוועןין דיצו עטרה י><י הטו 5
:י
מזנ דניצו? ווצורוצ  1ט חט/ב כײצו דעס  /״ןכות ביז צוסן ערטטן י צור פוןעד ><>< 1ךכורט
ו/צ/ר נזןצויסן צונדרןיצןר דט דצןט כית ה><קדט חרב ןוצ/ר דצוטרײ><ט דען
ב עמ
מ1ן נכו  5ד נגר צוײן טרןיע דט ער דריבר גמר זער דער טרעקט31/5
ווצז  5ט דצז סזןצןז^ רצו [ יטער רןסין מ [י טטערן זעהר צוונ ווצור זצוגיר צוונ מ1י><  5טפיע דו
וצ ? טןצוי׳ן זײן ח?ןנן זצזגן ןןצוט צויע גיטרײמטהצזט דען דער><? ךהצןט? יץח[וסנ מידר
זיצו *
טסריקג/מיעצוונזר הער קיכיג  5ט
סרגעשןוויצוערצוןי^ו/צו  5יט ♦ צ/בירזײני ח  5׳< יסן
גיב דיר ? נג ? עבףציגצוונט דײןחןןי/זמ ווע?ן ^'ײ /5ץ דער נצוך צזןיט ? יגן י דצו*צוגטרד
מ? ך דר ח? וסן צןיז מיר סר געטן דרוסנ כיגער צ/יך צוירזצז? ט>< יר מין זצוגןןוערט מיד צוין גן
מיר ניטויזגן זצזזצ ?/טמיר מ? צזוע קו>< ןצזזנ צ/ײהריהײזר /וי? חיך חרכ>ז 5ין ♦ דמ זצוגטןזי
וויררגו |><? ךזצזג דר>< ןךצוזנז ןײןדו[וכג? וווע? ן  #ירמיןצוויז ?׳גף דוזצוגטדר><? ך ן/ט ס ( י.
ברענגצויךסיןגײט >< יט צזײךקענט צ/יר *ײן ח?ז< ג*צוגןקצון צויך צזך//יםןדזצ/יר>< ירצוין
ר 5ט ב& ײרן קענט חווי ?צוי ך גוצןײךסי? טענקן ווצוו ניטזוצוזצו? טצזיר מ? צווע קן>< ן♦ דמ
עקדןדר
5
ינ/מ׳דר ג? צןע^ /
טשרצוקוײניח ^
דמזמי& נקצוןממ׳דמר \
*ו־׳י" -
צןיזקײן ^ ע־  £:ממוי  ? -ד י•
.
 ' .־׳
׳י
-

*• *>
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צ>  1ך  5ון מוג #בגערטצוו 5צוין נמך ניצו קײן *? ך גוזעןין דער מײן *וצ ? י.צו?  5ט הנערנז המט
סזן מײבהג שטערןןעהר צןדר וזצזר זױגר דעןזזמז דער *? ך וויטןמין די .קון ני* נט ? מגן דק
נײצןרעדי><ןצו  5ינןצויןהי *? די ניעכײצודי> צענםן ווצןןין * צזןיןרי חכ * ינןסרײבןןיצן
טםרצוצן רצןן קמן קײן> צענט ניט וויסן נײצורט דצו די כית ה>< קדע מטונרדצו קמנע><ןצןײן
 3הן סרעגן דר די מורינן ותןמי ? צון הצוט דר הוט קענןצ?/י נביצווח צוײנל( ןמןנן י דצו וזצור
דר><? ך ; צןר ברוגן דען ער טפרצוך אצ/רוסן הצוט צןיר<1יר דעןצוײן ע 5ה ןנעבן דן צ/יןןצו?
דצןן ביינ ה>< קךט חרב>< בין צ/ןנ בסע? ט5ן ןײנסנ ת? ױן דער היט צ/רױך דן ערןצו? ט מו< ן
ברעעןוצ ?י ק?וזני ? ײט דיג/ין ב  ?5ןןערן ״ דצו ןןכט *ן צוןיך דניצו? חנכיה *י&/צ ? ןעןריה
ד*>< | ןיצוווצו? ט צוך צןןכן ברעכגן צובר דנימ? טסרצוך גןסג ת?יון ? יבר * מ*>< יר ווצורו ?צוין
מזן צוײןסטרענגי צןןרטיןצווױגנ 1נןסו | *?ך דצןןצוגט דער צורױך ווײ? ןיצןגן דעין><? ךניט
*צוגןקענןווצו ןצוי< ן גיטרןי * ט הצוט י׳
דמ ןציגט דניצו? דצו ה? ט ינון נמך םטי? צוזנ דניצו?
גינג ><? ך צוונ בגערט פון צ/יסן גײט דז ער צןימ ווי? זײן ח?וקנווצןן? זצזגן קענן ״ נון דער
דניצו? גי  -ג הײממונ זציגט זע גי זײני חברימ ?5דעסן חנניה *יטצו? צ/ונ עזריהצ/ןי | דזזיצז
ןוצו? טן * יט צוננדר תםי? ה טצוןגו גןט דז ]§ טזצ ?/ט ג׳צ/ינן מיטן ?צוזין דען ח? ׳מ פון יבוכד
בצו 5רצווי^ דזזיצו  :יט
ץ< \<ך קו* ן זמ?ן * יט דיצו צונדין גדין* צוױ זצ׳גט עז גיט *ו דניצו?צוין
דער נ3וצ? ה בײצו נ  5ט ״
דצוןוביטדניצןןגזג! טצוו 5טפרמוג? ובטןײמגזטטנמ "ן סזן
מעיקײט *ו צויביקײט דען ג? צויין צויז דיצ /ח * 5ה צ/ןנ דיצ< קרםט ער קצון סר ענדרן/צ ?י
 1ײט צוונ טטונד ער ןעגט "? צימ צוב צוונ קמן זיצו ווידרצ/ןי^ ןע 5ין ער גיבט גן דיצו ח * 5ינן
ח * 5ות טײן צןן 5גן דימ פי ססענדיגן גיבט ערפר םטנד ערקציןןצ/גן גוצ/ײמןווצןט
דצו סרבצורגןצןיז צוונער ווײט ווצזט צויןדער םינטטר צויזדען בײצוצו*  £מין צוײט?
?י  5ט ״ צויך דנק דיר נון צוןנצויך ? וב דיך גןט * ײן גיט דט דוצו * יר גיבטט סר טטנד
מנצ קיסט צוול דוצןצ/ונם ג׳ציגט הצ/םט סון דעס *?ך ז 5ין ♦
צוױ גינג דער דניצו?(5
דעס( צוריוך צוולטסרצוךט? צוגנוןווײטר דיצוח  <>5ימפוןבב? ניטטוט
דעןברעכג * יך
3ןסן קיניג דצ/ןוי? צן׳ך םע צ/׳ ?? מגן ״ דצו קמנ/דער מו׳וך  5ןדענן *? ךצ/ונטפרצוךעט
מיז מײן יהודי מד דער ו<י? ךעסן *? ך זײן ח?ןסןזצוגן *
דצו קמ< ן דניצן? ג׳סן><? ך דמ
זצוגט דער *? ך5ו צוינן קצונטטו * יר *ײן ח? זסן זצזגן מונ זײן מוי ן ? יגינג ״
דניצן? ? יברהער קיניג דיצז סיציג טטיק דימ דומ פרעגסט דיצו קצ/ןקײן * טנט ניט ו/יטן
נײצןרט עט צויז מײן גןטצויסן הי *? דער מ?י טוחה ווײט דער הצוט דענן "? ך ? צוזין וויטן
*
יימגטעהןזצ?? • _ נוןווצןט
רירגישחימטהמט דמט ווײטמיך ניט דצ/רךמייני
דצו ו״גט

_י ' .

.. ...

: .7

י ק 1וגהײט

*125

^4 ! 1

1

ד 5יאל

* ** 1

קזיגהײצ!ןצ ? ם חען/ 5יךמ־׳ין ; רעטי ר ח  £5ןוערצ<? םמ  :דריצצענםן כײ| 5יצ 5) 1נ 1האצ 1איי
עם גזצוגם ח ׳ויך עמ ןצוגןזצן? צן דיר צמנ צןןיך י״[ צןןין [ען  * \ :ןןיצן עש דיר גין ןןמרט *
דצמצויו נון דײן ח/ו ^ דעי< דוצו ;? עהן המ& ע • ווצןןדוצו בײצוטמג ״ים מומ זניעיש ךצמ מין
דיר בײמ נכש עיר קן״ן דען רןצו גיטס איע פשיןײן צןןנן זןצו הצן& ען צוןיך גיןעהן וויצן דמ
םטונד צוײן גיוש סט 1קיגן דיר דצוז ווצןר גצןר סרעקןיךצון * ו זעהן דצ// /צור דער קצוס^
סון סש? צזײט? סײן גצו 1ד צו/נ וײן ברוטס צןןנ צןרינן דיצו ווצןרן סון ןיןבר צוןג ןײן בויךצוו5
?ענדן דיצו ווצןרן פון קופסי צוונ זײני םענק? דיצו אצורן צו״זן צוונ זײני םיש ווצורן צןײן סײן
מײזן שונ צוײן טײ ? 1עטיך ; עןקיע ן׳וכשטו בין דח קצןנן צןײן םטײןהרצוב דער קצוין דצוהער
ןןנדר דיט ״ענסן הענט דער ד.ג? כיג טטײן םןיג דז סטן צוין זײני צוײוני צןן 5ןעטיך §י43
צווצ /5ם? וג עם קן״ן צןןןווצור צ< ןע גן צועריוי? ט צוןן ו/צום דצו גצן | ד מוצ ןיןבר צ/ונ קוססר
ןוצור ציונ עם*נצור־ צ<ןן קדין 5ן צוערצייןט ג 1ײך ןויצן טסרײצור דער צזן ווי־ר צווי ^ דיצו ערד
?יגט עונ דער  /וינט וועהט עם ח * ןעם נערגינט סינדן קצון צוןנ דער םטײן דער דצומ
פשן צו םן?/גן הצוט דער ןעןכיג ווצור צן צוײנ ? גחםן בערג דז עדדטרך ריצ׳ גנ^ן ו/ע?וג
גינג ♦ דצ/ןצוין נון יײן טרןינן יון ווע?ן .׳< יר דעס[ קיניג ן׳וגן ןײן צוןין ןיגזנג ♦ דער קצופ^
סון סט? דטןבטײט דײןקיניגרײך דען חט בישט דםהויקט דער קיניג טיברוצ ?י
יען גןט השט דיר געבן םטרק טונ כבוד צוןוצ ?י צןןרטןו/צ/ו ! ״ט ן/צןןנן צןןנ טןיך דיט חיומ
וצ ; ין? דיצןערר צוןנ דיצו סיגן צןיק הי *? דימ הצוט ןוט דיר צוין דײן הנט געבן דרוק ביםטן
דער הןיסט ( דקז צזיז דטז *?  5ןת ב  ) | 5צוונ נטך דיר ווערט מן ^ קואןמײן צונדר קינגרײך
( דזטין דטן י<?  5וה סון סרע צוזנ * די ) דצןז ווערטזײןצוןש דײןקיניגרײך ♦ גוונ רד נצוך
וןײרטלןו ^ן דצוידריט קיניגרײך ךן דצו קוססירןמין דז ווערט גי/ע? טיגן צוין די גכ?ןןנב?כ1
(דטזצןיזררלו{יהש  :דר ײוקדוןדצוןצ<?  5זה יון ) צןונ דער נציך  /וערטקוײן דצמסירך
קיניגקײך ( דצו* צןין דמז>לן  5ות סון רןגן ) דז  /וערט ציןו הרט זײןןויט*ןײןן דען ג? ײך  | /ימ
טזןןוערטטויך דןקי  :יגרײךצוןטגום[צזגן טן 53ן
מײץצז{ש צן כרעקיןט צוונ 5ו םןצוגט
ברעק{ן יצןןנ דז דוצוגזעהן הטטט די סיט צןונ דיצן צעהן פון סטן די ןוצזרןצןײן טײ? ? עטיך
טונ טײןטײן צןײזן דזבטײט דז דטז סירד קיניגרײך ( דזצ<?  5ןת רו< ן ) דז מערטזײן מײן
5ו טײ? ט קיניגרײך ^ עז ןוערט סין צ<? כינן הןבן ) דצוךווערט עזטיגן טײזןב? ײבן ( זי ווערן
וצ ?ז דען נט><ן הטבן םון ריק ) ג? ײך* טןנ ו/יט דו גזעהן חוטט טײזן דז>< יט ? עטיךסר איםט
מיזטזנ דז ריט גיצון פזןזײני סיט/זטרןצוײןטײ? מײןטוצמײן טײ? ? עטױ ךצוז בטײט לו^
ט־י 1מערט זע וײן ציײן טווצוך קיניגרײךטול ג ^עײ? מדןםטרק קילגרײךמןל ח חגזעחן
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אײזןאיע ? עטיךפר * יױט טד ייסײט דצ 1אערדן?י ך !<54נמך סענסן גכזימם ז יך מגטר
״מננדר * יסן (* ן צזננדר>< םדךוײן )
מברזיןוערןדךדוךניט1ו
מננדסזןטן* ג? ײךצז? ם
•וויצו * ן ניע קןן  £ר>< יטןמײץ>< יט ! עטיך ♦ מו 5דט וד ג׳זעהן הו& ט ד  /צויק םטיין מיוזק>< ן
 5ין ענ יג מרמבזונדר> צענטן הענט דצוז המט׳צ ?ו גו ע? מגןצ1וצ־ 1ן ♦מגסציןט דצןו ביט״ט
דט עט ןוערט וק>ןצ דיצו נײט רט מערט גצוטדער צויןהי*? מיו צוןי^ ריצסן צוײן
קינגרײד ד<ו ווערטני>< ר>< ערמוי} קײןצונדרןפצוןקקן״ן צוונמערט ניצו תר דרביט
ווערדן ♦
צוונ עמ מערט צויבג כ? ײבן ״
דטט צויו דט קינגר־ײך סק
א& יח דצןם ווערט וונרר הענט קו ן דען גצוט צוק״הי *{ ווערט עס ז״? נירט צן
דיצטן רווײן קינגדײך צויבג ב? ײבן ווערט ״ ) דצוצויו נון ריק ח? ונן צוונ דײן צווין ? יגונגצוןי*
* וזיצו נון נ  3וצד נטצר וע?  5םוצ ? ט גהערטהוט 6ןו רניצו? דצו סי? עדצזוי ^ ןײ ןמ ג*י  5ע
מונ בוקטזיך סר דניצו? צוזנדר >< ןךביסע? ט * ןזו? ט 1ן רהיצו! קרכנזח ײקריבז״ןד  .ןדע
זצײנט דניצו? ווער גןט ווײ 1ער וד ווצווסט צובר דניצ;? מפרצוך עז קעק צוין סין דען § ט צוין
הי>< * 1דצו וצוגט דר >י | ך עז צויו צויר נןן קײן ססק ניט צוז צוײחד גיט צוח צוײן גןט צןיבר צי,ןי
געטר צוונ צוײ | קינגצויברוצ ? יקינג דרדצו קוףצוגןצ<?י דפ בוי גניט ׳• דצו  51ט דעד> ? ך
ךמןדניט? גמר הוךצוונ גובמיןשי? גרו& יטענק צוונ>  5טצוין 5ןן פערטט צוינ׳ר ת גנ? ? הד
בבןצווצ ׳וע^ טצוןצן צוײןצוכנרסםןאיברזצ ?י ק? יגי? ײטםוןרבן צוונ רניצו? בעטדען י 1ןדו
ערזן? טועצן גן& ריוןצויברדיצו ?דנ & סטץס ב? 3זײניחבדינן דעןחניה צוול  #יטען&צו
עזריחיי
צוונדניצוןבןיבצוטרצזיןדן ^ ךהו ^ צ
ןן
ןט
דעד>< זךנבן  5דנצן 1יןיטצ  3ןצוײןגי? דןסט? דסןנמר זעצגיג ^זיזין הוך
צןןנ ועקם צוי? ין ברײטצןןצ ? יט טע
ןצ צןי ^ ? נד ב  15טיןדע ^ ״יזגרזנדפון
דוימ * צןןנרד ><? ךנ; 3כדנט 1רנויקטכודוצ ? יזײגי
סעדסםןחנ הערן צזןכ ןצד פ? טגד
*
צוונ רי  5טרצווצ םקידנן צוונגוזצט ? ײט טונ *ז מ? יגמ? טיגןצויהן ? צד דס*יצו זצו?ן ט?י גן
צוננדרקןצ<ן וד פט? צןווײהידצוקצן>< ן ;יחצו? ! וצוננרר דו סט | צן ווײהי ״ דצןזעגטדד
><? ך צוײנן רד מרײצוט גצור הזךצו? ו • העדט *יר * ז מיר 1ײט 6ןןצ)? י  6ע? קר צ|( 5סנדצ־ 5ן
זןי ןצןיר< ,עדטהערן דעןטצו ! םזן דיטטדצו>< יטן צוונ בוקינןצזו 5הרםסין צגונ גײגן
1ו ? 5ויטן צוונ * יטוןצוןנןצ ? רןײצןע? י׳וידיקוצ ? ט דעןזצו? ט צויר וצ ?י נידד ס?ןי צוונציר
ו* ? ט דם גי? דיסס ? צון בניטן טונ ןוע?  5ר רד דצו ניט ןזערט נידר ? 6ין רזנ דרט סג?ןצ
עב ^ דקזצו? * ן צי׳ןדעןג ! ' ט ; די) ןק? וצוו 5יןו; ופן ♦ צ< וןסי?ןצו? יג 1ס( נידי צ!ז 5בג )ט
וימ סס? ר 1דמרי0תט << ינ 6צן/נסןיכ1י ^י<? גינגן ♦צויצו נוןרזגיטי הןוז *ו דצו קצזײן
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פסזיצי גויקציןיו דימ םםצונו ביןדי סר ק? צןגיסן די יזזןדיהג קיגןדעסנ ?#דנ3ו 5דנמגר
מונ  :יטטסרטכן
ןיבר הער קיגיג גיטגעב דיר ( נג | עבן דןמ מצוטטי/צו? צוץ צו״ן גיבצונו
מויו גין דו מ1י *
עכ&ן ווען וי ןוערן הערן דען סמן סון די טרןיציטן טונ מ 1ר זײט כזי ן>< די< ן
דצןןצון צוידרצצןנידר םזיןמונ
דצווגיןדןסטןמןבעטן אונ וועןצר
דעיעסניט טוטדען
ומ? ײן מין דען
קצוןך צוובין ןוערפן נון ןע *ײן יומ דײהודיק די דו גןע 5טהצוטט5ו ? כד זזערן
צויכר דמ* ? פד
בבן דיטדט הײטן חנניה צוונ><יטצו? צוזנ עזריה דיצו  :עןביגן דיצו סרצוצטן
דײןגיבצוטצוונדצוהןטןדײן גיטכיטבכבוד טונ
ןיצובעטןדזגיןריסטןניטצון ♦ ציזן
ווצןר רער * 1ך
נבוכד נצןצר ברוגן צויבר רען חכניה צוונ צציטמן צזונ עזריה צזונ ססרמך
צןצוינןווצוחקוועןט צןירניט>< ײןגבצןטה} סן צווג
דזמירצוײךניטבוקט גן ^ ײנק פט?
דח ;יז  -ט ווען
מיר ווערט ווידר חערן רט? קון פון ריצו טרצוצציטן צוונ טןי ןײצו כןיןצצריצן
דצז זצוןט
צוירנידר סןין צוול ןצו 1ט צוײך בןקן צן>< ײנק פטן צומו מיר עטניטטוט דצו*וצ  1ט
מיר צוין דעק ג1
יצונדיגן קמ? ך צוובין גוזצור  3ן ןועין ?וצ* ונ נוןזעהן ןןטר דער גןטזײן ווערט
דער צוײך תע? ען ?וצ ? צוןיןירין הנט •
דצווצזגיטןחנניה צווג מי& צוזצוונעןריה 5ןנ( ציןך
?יבר הער קיניג עט צויו ניט םון ניטן דט
צווי ^ דײני ווצןרט פי? ענטפרןןצן}ן דען ןיך
צןןנזר גיט דז><
ירצוןצויק ג? ויבן דער קצון צוונסווצוו? העןפן צוןיז דײנר הנט צוול צוןין דענן
קצו} ך צןןבין צוול
ווען עם טון צוונזר גיט ניט טצון ווי? דצוזמןטטו דצוך וויטן דז צציר ניט ןועןן
דײןגיט
בכבודה} טן צוזנצוןיךגןק גי? רהןפשן דס דוצוהצוטט{צוץןעצן דצוןוע?ן ^ ירןיך
צוויךניטצןכוקן *
דט (וצור נבוכד נצןצר גמר ברוגז צויבר דעןחנניה צוונ><יטצו 1צוונ
עןריה צןןל
טטע? ט* יך גצןר טײגןיך קיגן ןיצו צווצ דערוצ ? ך בפע? ט ציןןצו} ט דען קמ} ך
מובין זיבן '<וצ ?
ציוך צוננדר חיגן ? צןןן דט ער זיבן ><וצ ? צןןן הײט ןוער מ}  : :ונטט צוונ ער
בפע? ט גי וײמ
בע?י>< ןחײוה דט זיצווצו? טן דען חנניה צווניציטצו? צוונ עזריה בינדן צוזצ
ןןערפן צוין יע
? ג? יצונדיגן קצו!ךצזו 5ין ♦ דצומצןרן דיזי דרײצו יהודיק גבונדן צויןצוירן
>< ענט}
צוונצןירןטוך צןונהוזין צוונמיטצןןי צןיריק? ײדר מזנ *ןןוצוןר^ זיצוצוזו טנײן צוין
דעקי קצו? ך
צוובין רען דצוזקיניגםבסע?ך>< וטט *ן גיטווינדטצון דצי ווײ 1נון דער פײצור
צוובין צןזו גצור זער גהיגט וומר דצוטןוגדיצופ? צוקצוחין
צוונסרברענטוצ ? יגומן דימ
הויטןטטונדןווע} כןדיצודעןחנניצו מונ צויםצןןטונעזריה הינײןגוומרסן הטטין דז זיצו
טמורבן *
צוונדערחנניצוצוונצציטצוזצוונעזריש
דיצןפיןןהינצובצויןדעןפײצוריגן
צווביןגבונדןצויןצויריק? ײדר *
נוןדער><?
ךנבוכדנצןגרדערזצוך צויןדעקצוובין
הינײן צןונ ער
דער טרעקט צןןנ טסרצון גןזײכי ױע5י ? הצונן><< ר ניט דרײצו >< צונן
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ןןו #ר 5ן  #יןד * £ *#מרגבונדנר 0ײ* * דמזצזגיטן רימ יזעגיכן גןסן צ<? ך יזמ  5י קיניג*־
רצוטסרצוךנ2ו  3רנצו* ר ווצןרן< ןזיךצויךדען  £יר><צונין מימ צמגין<וו  5דיצו ןעןכיונןגץ
צןישןצוובין צוחגן ? ונדי גבוכדןצוזנ דער  5ירד דער ןי  5טג | ײך צ* ןט ווימציײן
*
דצו גינגנכוצרכשגר טן דצוט ? צןך פון סײצוריגןצוובין
צוונוצוגטצןירמנניהצוונצײטצון
מ 5עודיזז צויךויך נון דט צויר וײט קנע  5ט גודעכן הע  5שטן ^ ט דחנן גיט נון ווידד
הירויו •
צוווגינגןדצןןוידרצוןיטדעק סײצןר החים •
דטןןסן דצוהיןמןו״ןיועגיגן
צוונ טריק צוןנ ויצוזצו 5ן דם צוינן קײן הצןר טסן קצוש^ סר וענקט ןוצןר צוונ צוויךצןיר> עענטן
ניט סר ברענט צוזנ>צן טצצעקט 1ןצ< מ? קײן סײצןר צוןצויכן *
דעןדער ^ צוךגכריצון
דערקצו< ; סוןהי * ן דער צוין גיז־ ^ ט צויבר קע? ט מזנ טניצו טונ>צצו  5ט דעק צוו  3יןקצןןט
דט דצוו סײצןר ניט הינײן ברענן קצונט נײצןרט ײוטט היגויו*ו ברענן דחק גיטיוך צ/ינן
צוין וויניג ניקט צוונ דיט הזיטןטטונדן דיט סר בר ענטן • וויצז מן נבןצד נצןגר* מ ןכט
*צןךדצז& סרצוךער
גיןןבטוײצודער ^ ט סון חנניהמול *יטצן? צזזנ ע? ריה דטדדצו
הצוט גטיקט זײן
דער 5ן* ײני קנע  5ט ביםערציט הטט דער ווײן דם דצו ויך פר'
?צוזין חצובןצוןי^ טירק  $ט צזוצ דצו הצובן דצןז קיני גט גי במט ניט גי צןכט נײצןרט זיוצ הצןב ן
צוירןײבגיגעבן
דטדצווועןטןקײן ] [ וטאערערן צודרצוןבעטן דעןנײצןרט גוצוירק
ן [וט צוןײנט *
דרןגןוצ ?י גביט צויך ווע? כי־ דער דצו צויז צוונטר צוןי סעןקר מונטר
ןצ ? ר ןײצז ןטומח דער דצןסרמכטדען ^ ט דמזחנכיהצןונצצימצו! צוונעזריה דרצון
ג? | יבן דערזצו? צווק קןצון דען עט צויז צןזו קײן צונדרר ] [וט צוין דער צוזן ביטער *ן קמן צוןט
דיזר ] [וט *
צוונדערצצןךגצובגןדעקחנניהמןנצציטצוזצוונעוריהגחטיגיווצוןטצויק
?נד ב  ♦ ?3צוונזרי חצװיק טרײבן דער>>1ך נבו  5ד נצו* ר דער טרעקט דרזק דצוער דען
*} צוך גכריצו? זצזך דען ער קצופט צוין נצוך סון דעק? עגד טנחר  5דצו דער> יזײו גבריצו{
ייצוצו? צוין צוײנר נ  5ט טוט ט? וג דצו ווצןר נבו 5״• נצןצר צוןיך צוימ ? עגר גוועזן מונ ער ממר
צונטןויסיןדצויצײנטער ער מערטצויצןנט ווידר צוזז סין טןט ט?צוגן כ
ד נק
דערלצ ? ך ככו  5ר נצןצר זצןך ווידרצןײן ח?ז< ן בײצונצו  5טדצוזצוךערווימדצו
טטונד צוײןחיק צציטןמיקןנד דער וזצור גמך הוךדיזצוין היצי  /צ/ונזײני
*מײגןגינגן
דיצוגנןוועןטצוויטצןןנערטרוגסיןצווסש דטצןירר צצצןןדער סוןגןעציין
הצוט צוןין וצ ?י חיוח טינן פעןי דיצן ווצווכיטן צזויסר צזיק צמנער וזצןר גצור היעםצוונ
צוידר ^ צון רער כעריט זיך סון מינן ״ צןןל דער כטך זצוך מיך צזײן הײ? יגן ווכצטר קןציין •
( דצוט צויז טײן י<? טך דער ווצוצט טיצכר צוזנ ט? וסט ניט ) דער זע/ביג צ<? צוך קצןנן שק
יה><1
—
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ספדדניאל
ימ ^ הירצן־ דער םרימ גמר הוך לאנ ער םפרמך הקט דיןנן כויגן מיע מןנ חעי  5טן*ןי
צוופש צןחעק מוג דיצוחיות /ןצ ?ן פןן צזיק ממעק/ןיסןןמ  5די ם׳ג? ?ו?ן סזן ןײני גײײג לזחעק
ס 1יהןדוך ןחעןײןפפצוק יזיטןײנר חצןןר | 1צויןדיצוערדב/״בן צ/ברדימחצוורגןןצוןצוין
מײזריני טונ קוססריני קעטןצ׳וי^ דעק סע [ ד מרוםנ הער גין צווגרע ?ו  /צזונטר דען טןיצן
ד/היזצ/ם/יגןדןער נצועון/ווערדן צאנער זו/בײצ /דיצ/חיוח רעןד• ?יין צמנוז/וי׳טצ/ינן
קרײטר פון דיצו ערד עטין צ/ונחײןיצענםן הר ? /ו /סון צ/יסן גין ^ /ן״ערדןצ/ונרע ?וצ  /בקו* ן
עײן הר  /פון צ/ײנר בהציהביט דם ןיבן גײטמרןקןײנן י דיוש צ/סצ/יוצ/יןדיצו ע 5ה פון ד<
/ועצטר ( פון דיצ/<>/צן  5יק ) בס/וטןווצ/רדן צחנ>< יט דען רידן סןןדיצוהײ/יגן (></צז  5יק)
צ/ז ע< גירעט ווצ/רון טןין דן ריט  /עבנדיגה  /ײט? צו/ן צורקגינן דט ןוט גווצו/ט הוט צויבר
ד* /
ענטןקיגגרײךצוןנערגיבטעס 5ן ןועקערווי /
טונקצוןדערהיצן דיצ/נידריגן
/ײטי דיזןח,/ק הצוט נ  5וצדנצ/צר ג? עהן מ/נער/׳ט הן/ן מ/יטטערןןעהר צוזנצו</
ןוצורזצוגיר צוונצו/י ^ צטפיקוצ< נחס<ינ  /דםדצ /זצו/טן צויקדעןח/ןס; צחיט/יגן ציבר
;ימ קוימן צויסן ניקט ;ציגן * נוןדער נצוךםיקט ער נצוך דנימ  /צוןנ ?צ/גטצ/יכ  /ךע  /ח/ונן
צוונ ; טגט צוצ/ינ/צו * /ײגי ק/יגי  /ײט קענן>< יר ד׳זן ח/וק נ׳ט ;צזגן ווצ/סעיביטײט מבר
חי ך ווײט רט בײצז ריר צזיז דיצינ  3וצזה עון גןט דוצן קצ/נטט>< ירם ;צ/גן * חיצי טן דניצו/
דען ח/וסן העיט דמ טיטזעגיט ער ;יך  /נג צזונ זײני גידנקין ביטריבטן צזין ; ער־* טןנ
דניצו/וצ/גט דער בצ/ך 1ןק/<1ן > יײןהער קינג צ/יך ןןצו/ט דס דער טרןינן ןוער גו דײנ<
 5ײנט
רעןריורח/ונןביטײט ניקםגוטם ♦ דען דערבןינן דפן דןצו גועחן חצוטע
דער צווו גצורהוך
מונדימגנ  /ווע/טמויטגיט
דטביטסודעןדײןקינגיײךגיטביט
צוןחי .׳< /
צוונדיצזגי/,גוע/טצזןיט ♦
צוונדםדוציגועהןהמטט חיצזצ/ײן>< /צזך קויקצזיונו
דערדמגוצוגטהצוט >< ןוצז/ט
דעןבויסגטבהקין צמנ
צוזצטררעןרעגן 1יגן בײצוריצו
חיןמ דטביטײט טןין דיךקינג
דעןעםןוערט צוײןגײטקו><ן דם דוצז >< וטט וײן
בײצו דיצו חיות רעות צין• [ דעי  /סע/ד * יבד דוצז ויעיטט דק םכ  /ניט חצובן וויע
צןײן>< ענם
נײצןרטדוטווערטטײווןעטיןגרמו פוקפע/ד מונדומ ןוערםטצוי< ןסע/ד
/יגןג/ײך חיצז צו״ן מנררי חיהרעה צזיז ביו דפויכן גײטסרוקוײני * ( דםזײניויבן
יצןר ) ביו דוצן חערטט דעד קענן טד דער העכםט ] עט הצוט גיווגלט צזיבר זד >< ענטן
קינגרײך צזונ ער גיבטעפ 1ן ^ עד חי •/׳ ( דען ויבןי״ר צויו וד בית האקדם גבויט
אטרדן טונערהוטט>< חריבגיחעון
דחסנ״וטט־ערויבןי&־ ווימ צוײן חיהרפהוײן )
צןןנח
דערמ/צוןג ^ הסט ? ז/דצזןדעןמיק>< יטוערחצ/ןר*  /םטין  /וןןרםצוי*
1
׳ י? >
•

4

► •441ספה• דניאל
דײןקיניגרײךווערטטו דציך ווידר צויכר קוײן * נון * יין הער קיניג מיך מי? דיר מקגוטי
ע 5ה געבן צוויןח
דוצו ןוערעט ? ידיג? ײן סון דײני עכירןר .דען טוצן * ן דיצו מרצין ? ײט פי?
גוטס צןןן ןוערט
גיט צוך גדן? ד הצובן>< יט דײני עיירות ♦ צומ גינג דניצו? ווידר סון><? ך
נ 3ו  5ר נצןגר
צוווכגק ♦ דצו םרײבן צוונורי חציציםן דצןג וע 1ביג>צצו | ווצןרן יםרצו! גצור צןריע
צוונ ןןפין דענן ^
ך צוןטפרוײןסןצוט צוינןכנטין גיגעכן צןוןםפחט עדדיצו צ{ ר>< י [ ײט
צוײןיצור 1גב
צןכרדערנצוךםפרצוךער ווצןןןזין׳; יצסגן קוײין צוױו 1יןדצוי יגע? טנעצ< ן
צוונ ווי 1צציר
עסיט דרןנן כןיציןגן * ײנ<  /כבוד דען וויצו צוײן יצןר צןרןנ  /ווצןר דצו גינג ער
אןי^ וײןקיניגןי 5
ן סןצוט 5ן בכן דצן ספרצזך ער דיוע צ/ױ דיצו גרןס סטצוט בב 1דימ צויך
גבןיטהצןכ 5ו>
צײנ ? קיניגןי 5ן ווצזנוכג דצןרךצצײנר גרוטין>צצו  5ט צןונדטרך >< ײנר
הער?י  5קײט (
צומגצןר טטצזןן ווצור ערגצוב נים5ו ^וטד־כגן? וב ח ער צויםנצןןז צזײן כבןד
געכן הצוטצוונ
צוניןצויבר וײן סטצוןגקײטווצו? ט רע דען ענ״נ  /גיקט>< ין געכן )  -ן/יצז נון
דער>< ןך וען  5יש
נצוך רידט דצז קצוק טײן סטיק סזן הי>< ן הירוזב דצוו טסרצוך צווין דיך
נ 3ן  5ד נצן 5ר
ווערטגוציגט דם דײן קיניגרײך ^[ סון דיר גנריין ווערן צוונ דוצז * וטטפזן
דיצו
ןײטצונטןןיסן צוונ חצן ? צוןטט בײמ דען חיןת רעותצווי^ דעק פעןד * ודן בןײבןצי״ןצ
גרט?  5ן עטין
וויצודיצוצווקטין ביו ח ? יבן 5ײט ( ויבןיצןר ) צןרןנן וײן צוןיןח חצו דער קעצן
*טןטט דז דער
הע  5טט גיט גיווצו? נ 1הצוט צויכר צוןי קיניגרײך צזונער גיכט עס 5ן ו־וענג
ער ווין ♦ צןזו ב/ד
>< וטט דער נבוצד נט 5ר צונטןןיסין צזח דיט טטטט בכ 1צןןנ 1ו[ מין ח
סע 1דצוונעטטגרצןזןויצזדיצוטקטין
טונבןיבטצוגצווננכטצויןפעןד 1יגן
חפוןדענן
טןיצוטזנ רע \ ן? ײןהצןר צוזו ?  :ג ןוטקטיטן
וויצודיצופערירןפוןצוײגנ/צורןיר צווחײני
נעג1וויצו ק? וצדן
סזן פזגין ♦ וויצז גוןדיט צ״ט צורוסן ממר דצו הוב דער נכוכד נצ/צר*• ײני
צוויגן צווי^ קען הי
>< | צוונ ער בקצןנ /ווידר זײןט  15טונ5ו גןט דען מןיר הע  5טטן דט ןוכט
ער
צוונערטפרצוךצזידדנקצו 1נןןב  5ודענ/ג] ט
דערדמצויביגןעכטציונדערדצו צוי;
צזיביג גוזצוןטיג
דען/צ ?י ד צוצןוי{ דער ערדןווציוגין דיצו זײנןניקט5ן רעכען קיגן דענ/
צון>< ע  5טיגןגזט
דען ער>צ  5ט עפ וויט ער ווין>< יט דען זעןביגן דיטצוןי^ דענ /הי>< ן זײני
צווג>< יט דען
זעןביגן דיצוצוןין דער ערדןזײני טו 5ני ^ נט קצון צויק ןוערן צוונצזצ/י<?/צוגן
ווט?>< כפטו*
וזיצזנון יבןכד נ 5ר זעןכיט ; ,רעט הצוטדצו קצזנ /ער ווידר5ן  :ײינ /קינגרײך
צוול <5וײננ/
גפטןט צוןנ ןײני יןע 5ינ /די הי? טן זיך ווידר 5ו ט׳ן צוונער בקיןנ/נטך גרעטיר
הערןי  5קײט ♦
צוומריחסינ/טרײבןחדערנטדגטבצוי ? גןטדיצ< גיו .ןט ח ^ןי היוה
רעוינ צוינ /צוןנטר
טעניגווצןרן ♦ דען ער רײטיט צ)?ז ט; יך צןײינ /ןיןוצזן צוןנ ער הצוטצו־ין
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סײ 15ייגן טיצןציןמןין ןײנק קמפ^ ;י3ין ♦
דערנמך טריב נ 5ז  5דיגי יזמ גחט חידומ
מין?| 5י ? כדין ןןיצו עעו מיכ< גכגץ ן $ער ♦ צזזצ דרן< ן דיק צןיך גזדענ(* 5ןירהע  5מסין ^,ןנו
דען וײני גײצין וייני גרוש*צ1צ דיני זזמונדר ; ײני * עכטיג מוצ? ײןקיניגרײך ןןערט צ! יביג
#וצ צויבר די ; ש 1וב צויך נבוצד נ 3ר5ו דענן ג| ע צויק הי* 1דען ? ײני ווערק ; ײני צוײס?
ווצןרהײע מוצ ; ײני ײנגג זײני רעצט * חוצ ןןעיכר * ענס דער דצו עסצוןןמי/דען קצזן
ערמדריגצצכין י
מויךסרײבןמזנ; ריחכ* יק ז;
ײןרניצוןהמטדנןנחכדנצן 3רצדין
ע 3הגעבן ד; ער ; צןןגדקתגעבן ןןען ער מיק צוברגיפצ ^ גט ד .עס ; וצן ןינר ער בצ 1ירצ< נ1
ווצורדן * היצו סוןזיצט צין וויצו צזײן גרןעי ;ךצוי ; מו< ; 3רקהגעבן דטן וועןםון צוײן בי ; ה
גדרהצוןי^ דעסנ ״ענסן צויןהיצ< 1צןיןטוןצוןיט גנגין ;ןצןקצון ק ; יךד־צוך ז< גין ; ײןדער
סון> ייט גיקה געבן ״
דען העט נבןכד נצוצרוצ 1ס פצורס גדקה געבן צווצ ןוער כיט
פסצו!? גוועדןצויבר דיצוענײק זןצוהעטער ניטצוין ;וצ 1/דצןרןנ< הער בידרפט צוןןיפין
דבן יצןר 1נג ״ צווצ דער דניצו! ו; ײ1
ערדעקרטענבוכד כמצר דיצוגוטע 3ההמטגעבן
צוויןרטערבטירהסווצןרגווצןרדן
פןןגיססססרצ ^
דצוהצוטערסרוינטדטערט־ן
צןחטןרופ גײטן ניקט> רן גיצוכס טיז גיוועזין בײצןדעק * 1כוח דטן גי גןסט סײנט ;צון *ן
קײן גזטי ע3
הגעבןגן־עןסין צויהן סר גןטטסטרצזן? :
ה װיא
נזן נבוצדנצר טוטווצורדצו/וצור נצוךמקצוײן י< ןך דער היש ?} ם & ר די ; ר
ב 1סט 3ר צצטכט טײן י^צו( טײן גס&י טעודה ״ צוונזרי הכיציק סרײבן ךיצן
טעןדהןזטרדרו ^ צוןגיסט ^ ןטדען דצוט> ׳קומ
בכןווטרבןעגירט פוןס& ןקצ^ רט דט
ווצןרן ײט ? ײט דיט ״ 1יוקןכנגזועדן ; ײן דיט ; ײני ל׳רןיט גיפןין ?ווצ הטביןטײןגחשי כה
צוויש גטײןט דרזנן וזטר ער בט״חה צווצ><  5יס טײן טעודה ♦ צוןיך ווצווטט ער ד ; יסרטן
ןט [טן
ווידרדערזי ; טן] ערדין* וקדיצוןיג  :גיגיטרטרזנ( וזערן דטצצײנט ערעטןוער
נזןדיצןגײטדצו *
דעןערווטרזיךטועה
טיסנחסבוןזוצווהער דיט ; יבנגיקיצןר
גירעצינט ; ט 1טןועררן ווצווזיטטןהיבן דטרןנ(צ< ײצטער )( ןטקענטוײן פצו 1קניצ< ר
דער ןיזן ״ דטרןסן ןיט ער הןןין ריצוכ 1יג( צזזיס דעקבית הזוקי& מוצער טרינקטצווו
סי 1קיגןצו1י ; ײ :י ױע3י< ןדט ער3ו צויטןיכנן קצונטב& ײד טצון ט/צ זטגטצ<ן ן& ט דיט כןיק
סזןכיתה
וקרטביענגן
גועןכיןײןפגוסר נבןכ־ינצןצר
גינויןהמט
צוזיטדעקביה
ח ;קדפ •
צוזןטרינקטערדרןיט צ< יס ; ײנ• מײברצ׳ .ןצז< יס ; ײכײןע 3יק צ׳וצוימ ןוביטן
ג״מירה גי 1דנימזצ ; יןברחמזצםטײני מוצהיןצניגעצין ; ימזוײניסן דימגעצין העטין
צ(׳  :ןגיהמןפין דימטטמט יחסןינ/צן מײןנעמין ז צןבר ז; ײן ; יממ;ן ; מטין דמ ; מצין ; ימ
־
_
■
קןצוין
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קו״ן מײן פיפרוצ { ט ןוער ע&ז סוןציײנסן צ< ענםן תנט דימ סריבעסימ
קיגן דעשן ! ״צטר צויןדצוט קיניגםעןמש
צוויןײמגטינצטווצינטמזו
צצ > עתע
*ויט :ון רערצ<{ ך ב[ טצונר  :מך צןןן דיצו ח  :טטרײבן דצו דער טרעקט רער כ נ ק פי
/#ך ןנשר ןער דו צוינן דער גי{ 1ײב גיטרט צוונ דער קיניג טרײצוט ןנצןר
צו } 6רן
וווך *ן וצו{ ט{ צזןין רושיןוי{י*ײן ק{ וגי{ ײטצוין = כ{ טוצוצ {י ווצטסינן צוןנ ו־צור
ן.ץ ; ר צוונרע {יט סינן ןצוגן וו  {.בר דער דלו ווערט קענן ןצזגן ווצןם דציגטריבן צוין צוו5
ןוצןן ען בטײט דעהן ווי{ מיךםענקן צוײן םין ק{ ײד סון צוײט{ סורס{ ןײר צוונ ער ןצו{ גי{ דני
קיטןצוזח{ ןטרייגןצווצערןצו{ רערדריט הערןײןצןין צצײנקקיניגרײך ״ צןןןקצוי ןצן
טננררןצ { ןײנ׳ח ^ 5יהן פרדעסנבןם & ר צוברןיצוקצונטן
דימםריסטניט { ײצונןצמנ
קצונטן ןײןצווי&י ? יגונג ינ ט וצוגן ♦
ןויצז דצום דער ״{ ך מן יצוך דצו דער טרעקט 3ר
בצוך ילין צוונ ןײןםריהן ווצורן ןיך צןףך
<צ  3ער דצוגינג דיט *{ כה גןקזצ { ך צוונ ןיצן םפרצוך
ןי= ר חער קיכיג דער םרעקניט צןןן ןער דק צוײן יהןדי דערהײטט דנייו{ דערצויןצוין
ךײנהןקיניגרײךדצזצויןצוײן נבוצוהסזן גןטבײטצויסן דעןצוין
נבוצדנמצרגײטן דצזצוין
עי גיסונדין ווצורדן דם רע צוײן גרןשר חכהן צוין צעין דצוםוצ{ ׳ ח 5י< יסנ צוין בב{י־
ןצ<נ{ יט * ןדעסנדסצו{ רו £ןי ווימערגןצןצצןךקצוהנ
דצוןײגטדערצ<{ ן סיךהצובפרצציר
גיחצוטצו{ ,צ< ײני ח  -זיהג מין ריצו םטצוט נבן צובר ןיט קענןדיצן םריפט ניט {ײצוין ♦
נוןצןיך הערדוצןןצן{ םט יס { קענן קצונםטןצ< יר נוןוצוגן ווצום עם צויז רצןןט[ םטוצוײן ק{ ײד
גיםענקס ביקןצצן צציט פורפי{ וײד צמנ גי{ רני קיטן צזוק דײןה{ן טרציגן צןן 5דוצןןצו 1םס
דער דריט הער וײןצוין<< ײנ ? קיניגרײך *
דצווציגט דכיצן{<< ײן הער קיניג ביה{ ט
דוצודײן גיםענק צוונ דײן
םענקונג 3ןצוײננ( צונדרן צויךוו׳ן דיר דצוךדיצו םדיפט
{ײצןינן צןןנצויךמי{
דירןצוגןווצןםעםמטײטי ♦
דעףיךצצײן הער קיטג גןטהצזנו
גיגעבן3ן דײנהנ סצוטר
נבוכדנצןצרגרזםןקיניגרײך צמנ צצצוכטצוונה״רןיכקײט צוונ
רע ןײניצעמ  -ט דצו םײצוט ן* .יך סר צוייןןצ {י קיניגיײך פון דיצו ווע{ ט דען ער טגיטןיצןם
רע ״צן[ ש ערט{ יגוועקערסצו[ ט ערצעצןכטהןך ןוענןער |!וצ { טרע צ< מצט נידד ^עם(
ערװצו{ ט איצו רע טבר םשצן} ) צוןנ הוךצ/יטיג אצור דצוווצןר
ערפוןןײנגנ קיכיג/יכן
םטז{ גיםטוטין צמנ ער רס { ידט ןײן כ= וד םד ןײן הער]ווצןר ג 1ײך וויצז צוײן בהצ< ה דונ
רע צ< וטט סיקנ סע{ ר ב״צו דיצו ןוי} דןחיות { ךפין צוונ ערצ< וטט גרצוו עסין וויטדיצוצוקטין
צמג ער צמטטצויקנ סע{ ד נמט וועדדן פוןטןיצוצוונ סןן רעגןבין דםערןיך ןןידד 3ן ךןט
אענטצןןצ יג  1ערנט הצוט ךן דער העכםט ^ ט גקו{ ט הצוט צןימ־םד צ< ענםן קיכיגרןײ
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מונעדגעצועםטעהנערמין *
גנןחחבןםגרבישטוײןןןן מונדומהמ& וטדײןהעין
סר גיט מדץ־ ניטגדע * יטיקט נײצזרט>ין המט דיר * ןזץברענגן דיצו ב[ ' ? סון* ײכק בית
הץ< קדם ח דןמ>< יט דײכי מײבר מונ טריקן דחיט גיםרוכקןהצובן ׳ צווננודעשנגןטצזיגן
הי * ן דערדײןצווטנן חונ צוןז ןו> ןט חצו טומט טיזצויףײכרהנט
נןדעסגהצוטמירניט
ג?ו= ט נײצורט טיר הצןט דיש ער געבן גו צוײערן געצן דיצו מןין זי ןבר צוונ גצו 1ד צזונ הצוןן
צוונסט״ןגי*  5טו ״ן *
דרוסןהצוםכוןגןטצויסןהיײן *
וגיסיקטדיזיהכטצוונהצוטד״ר
דצוט /צ/זין סרײבן צוןי^ דײן אצוכט צמנ צןזן צןיזסע ♦ ( װכצו ״כצו הק? סרטין ) * צ/ונ
דמט טיזנוןזײןצווייןיגוי -ג״ * נצו זצנצו
גזטהצוטדײןקיניגרײוטו׳יזגגיןטעטצןיזטײן
ענדצציטצויק( ♦
צוונ תק 1דצןז טיז גןט הצוט דײכי עבירןת צוונ * גןת צוין צוײנר וזצוג
גווצוגן צובר דײני * גןת זײן 113ײ  5ט גיוועזין ♦
צןןנ פרעין דצוז װײכט גיט ווערט דײן
קיניגרײך גן ברעכן צ/ונ ןוערט עז געךן צן דעע>< 1כזת * די צןןצ סרט * וויצו נוןדניצו?
ןעןציטצןןת
גירעטהצןטדצוםסעןטבןטצן 5רדז>< ןזצןןט דע<( דניצון> זיט סןרס 1זײד
ניקןײדן
צווצגיןדניקעטןצןצןהצוןזטרצוגן צוןנ>< ןןיטפרצ{יס( צוןיזרו  6ן
דטערדער
דריט© ערנוטזצון זײן צזין זײנשנ קיניגרײך * צןבר בײצונט  5ט דצו קטץ דצןס סצו? ק סו|
אדי צוזצ סרשצווצברצו  5טן דען בןסצן 5רצוזס( דט קצוצן דער דריןט דער>< ןך סון>צדי צוונ
נצומ דצןט><?כןות םןן כבן צוײן:

ידיזה ><ןךדריןשזע* טצויברזײןגנגיןקיניגרײךהונדרט
צווצגוונגיגסרינןצוונמיבר
דיזי מ?י זעגט

רע

דרײצו הוכי טרינן דצו ווצור צוײנר דרונטר דער דניצון -וצ?ו

ווצור דיזר דניצון חע  5רוצ1זוצ1י םריסנ גיה [טן דען ער הצוט>< ין סכ 1צןז זיצו צון>< יט צוננדר
דרזש( גדצן 5טזיךדער><
ןךדריוסדעןדגימ/צןזעגןצויברזײןקיניגרײך ״
צוברדען
>> ןך םרינן דיצו טרצו  5טיטן דעין דנימ? נצוך צווב זיצוקענטן עפיטצון דעק דניצו! סינדן
5ו,י^ דזזיצןקענטןצוין ססן >< 5ןבײצו דען>< ןךצוברזיצןקונטןצ)ןצזי<ן
ניםטגסינדןדעןער
ווצןר דען><? ד גצןר גטרײצו :
דצן ססרצו 5ן דיצו טריק גו מננדר >< יר קענןגון ניקם
סינדן צון דע< ן דנ׳צןן דרוק וועןן><רי >< יט צוימ צון היבן פזן וזעג ן זײנרצוי< ונה* דרונן קצו>ין
וצ 1י פערםטן גינן ^? ך צוונ זיצו טסרצו 5ן צוזנזר קיניג זטן צויביג? ננכן נון דײני סערםטן
חצןבןזיךדצוזבדצו  5ט דז>< ןזצוןן> וזיןצוײןםטרענגןקיניגןיק בפעןך צוןיזגין דז>< ןזצו|
צו׳ןדרײטיק טצוג  5וןקײנק ) ייטמפיטםסן דעןנײצזרט דעק ^ ך זצון> ןצזןײנטצון
בעטן יוזצ<> ׳ג|  5ר דער
דער חידר טוט
דעןזצו?>*ן צוין ריצז ןיווצון גח־ :ןוער 5ן *
דרן׳< נוןןײר קיניג דצו ז ןןסטן צוונזר עגהביקרע  5םיגן דז דוצז דיך זצןןכט צוונטר
סרײבן

־סגזוסי

ספר דניאל

סרײבן מןי^ דס יי><  :ס דער ןדדר טצ/ן דצןר^ * צ/ןן מצ<! גס דער>< זך דרי/ל 1ג /מינן מ31
צןןכםר טריב* יך *
ן/יצן נזן דניצ ?/גין/צןר ן/צ/ןר דט ןע/צס גיבצ/ט פ/ן *?ך צ/זנטר
סרי :ן צןיןן/צןרדן דצן מײצןט י.יך דגיצן  /דצןך נים צן/גער גינג צ/נןי | צ/ין ן״ן ה/ים דצן ־צןגו
ערצןןפיניפענמטרקי 1נןיחםןי< 3ן * ( דעןיצן/צן/צןזם/ײןתםיזה טצ/ןקיגןיר/ם1יק/
ן/יצן דצ /טטיט צוין יע/כי ^ צן׳ קסיס  /ח׳ ) *
דצ / /ע/בין קניצ/ט ער טוין  /ײני קניצו
פר 3יטדרײצןצ/צן 1טין טצ/ג דצןמצן־י .דיצן תטי/ת פןןין 3ר צ//ג > צנחהצ/זג צצעריב צןןג ער
בעטט צןןי ! ןבטט/ג יגקט גן ןײננ;  5יט //יצ< ערן/נםט צוויך פס? עגט ג /טצ/ן ♦ דצן
קצןיןין כזן עט1יכי טרינ; צ/זג פןנדןדען דניצ ?/דםער תפי? ה טעט*ז גיט דצ /קמױן ןיצן גן
?ויסן *ןצ ;
ײזךצןןג/טגיטןצןיקדןצןהײרקיניגהצןםט /ניטדצןט
גיבצוטצ/זנטרטרינןדט
ןוער טין דרײטיקטצ ; /עפס ביטן ווערטעם/ײצו פ/ן ^ טער/ײט ו/ד .ט םרגיטער ן/ער
דעןנײצןרטסןן דעכ; קיגיג
מןײנטדעןמזזיןמיןדימ
זיביןגחבו/ערסין *
דט/צ/גט
דערײזךיוצו * דצוזטגיםןי.
יצןגןנןצןןךעסטיןרערד :יצ< ז דערביזיך& פז זצ/זט/ײןדטן
ער צןיז צ/ײן פר טריכנר יהןדי נײמרט דצןך הצןטטו צ; ין הוךגיצ<  5ט מבר ער*צ  5ט דיך צווג
דײני גיבצ/ט ניקם ער בעט *ו זײנק ן [טױ דרײמצצצן? צזין צןײננן טמג ; וויצו כון דער צ< זך
\*  5 ?1ס הערט דמ ' ן/צןר ער ןיך זער צצגער צ/ןנ ביגערט מ? מ דען דגיציז צ<*י? גי זײן דצ/ס
טריבדערציןך צוןצציט צוינן ביג דט דיצו זזן ןוצ/זטצוןנטרגין צ{ ברדרנצ< ךקצו>< ןדיצןםרינ)ן
!ןנןעצ ? ד מיט גיזוצןןט צוזכ טפרצןק חצן צצןסט צוונט דען דפיצז? געבן דט צ< יר מינן מין דיצו
ןיביןגחבווערסיןרער ןוײזרטדזצודמס גיבצוטצוונטרטריבן הצוטטדצוצויזיומדער
טדר בײמ דימצ< ןצינן פון סרט צווג צודי ווען ?י ך מײןץ[ ך מונטר סרײבט דמקצזןצ<ן עז ניט
מןנןטטוען♦
דמי< ןטטדער<< ןךביסעזך געקדטצ< ןדעןדנימ1
ןמזטןוערסןמיןדימ
ןיביןגרובמונרער ציןךמפרמךגן
דניצוןמיךקמןדירניט
העןסיןנײמרטדײןן[ 1טדען
דזממןסצוןבעטםטדער/צוןדירהעןסן *
מןןןוצןןרפן/ימדמןרנימןמיןדימ זיביןגחב
מזנ *ן ברמבט מײן ליטײן מונ זיגטעט סר דימטיר פון ןמךסון דער ןיביןגחבדמ סער
חתמינת דער>< ןך דימ טיר
סזןןיביןגחב 5ן מיטןײינן חוהגן מןג צרט דימ טרינןחןתנן
דען רער><? ך פערצט ןיך פי | זײצט ןוערדן* .יין טריק ןןנטט עפיס כיזצ< יט מינן טצין י
דערנמךגינגדערציןףצ/ו/עקמיןןײן
טןצוטציןנערןומרןיךןער ^ גער מו ?[ דען דנימ?
מזנערעטטניקסמזנ
קמוטדימןעןגיגנמצטצ/ויךניטםןמפן * צוונגןעןצצצןרגינס
פרימ טטונד דער צ׳ןך מוץ מונ גינג גיט״ינד5ן רער ןיביןגחב ו;*מ ער מן דמ הין קמ< ן
דמ חסט ער גמר טחימר 1יך דע?[ דנימןגן מןנ נ & רמךמײן דנימןהמט דירדײן
חט

ספך

דניאל

׳©**
>ס

]ין•1
מףך הע 1פן קיבין סןן ךי ןיבין ״ דמספרמך דניען <$ך * | ך אײן הער קיניג גיע געב
ד - ,ר ?
נגן  -בן ^ יין גןט דער המטיעיר0ןײ  &^ .ךגי& יקע דעד המט 1ן דיצן זיבין צןיר>< ײ 1ר
!וגיסןצוטןד&
דמאירק״ןזײדםגיטמןהמבן
דעןמידהמבנוגןנו צוונקיגן ^ ײנקהער
קיניג
ניקס ביזגיטטן * דצוו .טךדער* 1ך גמרבט* זזהמונ 1יט דען דניט 1ווידרמדט
דיצו
ןיבין גרוב  .יוןין וויצו נון דער דניצו! היחיס קצוק דמ ספירט * ן קײן םמדן צ׳ןצ/ינן דען
ער
הטט  :יךצוןי^  :ײנגן גןס פר | מץ צובר דער ^ 1ך גביטט דס ק זצז | ט הער ברענגןדיש
ןעןביגןסריקריצןדטןדניצ/ןסרק 1ליגטהטבן
צןגןיטזיטןוערכן
מיןדיצוןיבןגיוב * יט
ןצ רך״ײבר צוונ
קינדרטונטיזיטגטךרעצטצוןין דעןבטדיקהירצוב קמ>< ןדצו ווצ,רןזימ
גיטיטפון
דיצוזיביןטונטירבײןטןגןקנעקט ♦
דצוןיטדער ^ ןך&
רײבןדמסחיחסמין
מןי : 1דמזו י
י* יחוינסצויײך  5ין
סןזגןמיךגיביטנוןצוין * ײננ( גנ* ןקיניגרײךדט->.ין
גיטדןטןנ שערצםן זט 1סר
דעקגיטדס דניצוןדרצון
גןןיבטדעןער מיזדנר ןעבנדיג
גןטצןוכב[* יבטצ׳יביגצווכזײןקיגיגרײך גיטניט מזנטר דקער קמן ביסערצןצוונגײ  5ן
טצוןטיןהימןצוונצווין די מרד דרווײןדט ערגהצןןפן הצוסצןדכיצון צוחדי ןיביןגרןכ ♦
צןווווטרדניטן וזיררהקי^ בײט דעןצ< ןך דריוס צמנ
בײצו רען*1ך כןרט | #ך פיט:
סליק

סליק

סליק

(דניטןצייז/וצוון ? ענגר
עזרעטצוברסזןמײט? נבימזד .דיפיןמןיס ? יגונגהמבןדמווין
מיך
ז׳מיגינט ניט פר טײטק רען גהערט גן די צזנדרן גבימןא סון ע& ריק וצורבע ) :

ספד עזדא
ךיקך
■ ירצציה היביצזהוט גז״גטגיהצוטווידר יםיטןוועןזיבנגיג ימר ןןערקהירןנן
קוק פון דעק * צןןצןןדט דיצו ערסטן יהודיק זײןצויןדמס ג1ו * גיפירט
ןןצורדןט1
סדען״ערטגןטזײן סצוןקיסרטן ווידר 1ו גוטיןגידענקן ♦
דרוקםטונדנון
דצוטזע?  -גצצצו? צווין צוײן
גויהיטמרט ךערווצירדער > ןךצויבר דמסןנד בנןציוצ
צויברדמס1
נדטרטדערזעןביגכורטגצוב צזיקן [ וטמײןדםער ןיט צוןיסיופןצוונציןיך
צוטנדטטןמויטגיןצןזן *
צואגיביטטדער ^? ן מרס ווײן * יר גןטהמט צ׳י* | גענן ציןי
קיניגרײךפון דיטוועןטמונ הטט פציי ? נגןגײט  4ץ זצגין ( דציךזײנ ^ נגיצויסמה
הנביצו )
דטמיןזמ 1ווידדבןיצ! ןרמט ביהה^ קדס 1ןיחט! יקדרןק וונר מיזנוןמוגטר

י

־•

יי

לם

<

ג *י

י ״•י*©• הפה *זיא ״•?**
ן־וטס סאןקדער דצו מי/שינןי^ גיהןקען * רועןיהנ מנמין דצןס
דער><ציג מ  :ןין? גי הן דמ מערם צוינן ) £ט *? ןדערג? געכןמונ מע/כי יהןר׳סן די דממעןן
*ונןי 5 1יהן דצווצו /ײ( *ו מינן מע |©ן><יכ* ד ! רכ מונ גצוןד מנ ק 1ײדר מו 3כה ^ ות צ/ונ מויך
?ונ& ע וושס ק ביגערע 5ן סענקן5ן ) [וסס בית ה> עקדס *
וויצז נון דעסן *?ך ביסעןיך
ווצורדצו><ןצ  5טיןויךצודן
סיןרמסיקסון דעסןגי& ןעצע ׳חןדצוצוזנבניק צוזנפוןדיצן
כתביקצווצןןײקוועןצרדס )יזעצויסן צו״ןגעבן
הצוסדסערצויןין 5ו ; קען ירוםןיקמןנ
עם ווצזורצדנןגיחצןןסן> ןיע ; יןבר צוונ יציט גצו | ד צמנ צויט בחיצוו ? וזנדר ווצוס* ק נצוך דר
*ו>< נד  2ווצורן ״
מןנ דערצצ? ך כןרפ ? יש ןנגן צוןים דערע״והןיס צוזי כ? יסן פוןביה
הצצקדס ווע{ צי נ 3ו  5ד נ 3ר גינו * ןחצוס מויס דעק ביה הצוקדס דצןגי} ע ויצו דער *? ך5
מ־״נק יומדי היט ; רןכ  ?2עט{י 5י וצזגן עפווער דניצו} גיוועץ דר ןוצור דר צווכיםט צזונער
׳־דיצןיחןדיק ♦ צוונדצןפ ווצוךן דיצןכןיק דר״סיקגי{ דמ בעקין צמנ ט1י? נט ;י{ כרי כעקין
אוצ פיץ צוונ3ןןצן 3:יקצ< עטיר צוונ דרײטיק גי{ ךצי בע  5יר צוונ נצוך צונדרי ?י{ ברי בע  5יר
פ* ד חזנדרט צווצ 3עהן ״ צווג נצוך אנטט כ/יקטויונט ד ;וצ ?י כ | יק סון ;י 1בר צוונ גצו/ד

פיאהןצקדסןזיךר 2ןי*ון

ווצורןצוירזז סינ^ טךויננןצמנ סיר

הונדרטסטיקדיוהכ1י<  /ןןצןרןצו{ סןן ב  /3גיברצןצט
קען ' ירופןיק:

כ
דא 3וגן ויש צןנןין קען ירוס/יק צויט/יכר 3ן ;ײן טטמט ןומו דיני ע/טרןדרינן
גימצוונט ה׳ובן דט דצוט בית ה>< יךס נצןך טםן  :ד * צוזנ עם 3וגן י־ודיק
משי 5צן׳רי 3ןוײמ צוונ פ־רגיק טויונט טו 5דדײט הוכדרט צוונ ועכציק ; ןנדר טירי קכע  5ט
מוצ>< ״ד דימ ןןצןרן דבן טןיונט צוזנ דרײצן הונדדט צןונ ויכן צוונ דרײטיק צוונ ויצז הצוטץ
<
< יט 3ןןײצו־ן  :דרט וינגר שןנ ; ינגרין צוונ ויכן תונדרט טונ ועקש צמנ ךרײטיק פסערד
צוונ #3ײמ הונדרט צוןצסיב^ טונ  5יר 3יג >< וי/טי ;י{ צןוכ סיר הזכדירט צוונ םינ [צוו3
דרײשיקעק >< ןיך מונ ועקש טויונט צוונויבן הונדרט צוול3זוצונ 3יקצויוין * טונ דיצן הויםט
?ײט םון די יהודיגן די םעכקיטן 3ןקביח ח>< קרפ שײן צוונ וע35קי טויונט גי? ק שזנ צינ}
טויונטפסונטוי{ ברשז3
הונדרטק/ײדר 3ןדישקהניק״ .צמן ? ע 3ט ;יך צויט/יכרטין
*ײן סטשט דיש כ־ניק צןןנ ? ןייין שונ יסרט/יסן ״ מונ ית׳ניק ( דצ/ס אמין די הצו / /הצוקיר
מצ  5וושסיר טיעגיר 3ן< ן כיח הי< קדס )
מונורי ח  <5יק סךײבין היצן 3י/ט דיצו חןרת
וצ
 £י/ן דיצן בה וות וויש סיןצןנןי^ צןין שד ) יסי־צו{ גיג? גןוײני דען צןוז גצןר ןיב הצוט ג| ט
צןרןיסרצן /דס צוםי/ן דיטכה< ןה גיצי/ט,וערךן ווע?  ♦5די מין טר/יסרצו/גי 3וגן וײני ־* 1

טך■סי  :ט *ן צזיק סגטןק* דסײנ  %ט ר&ס גיסןעכט•יהודצן טזנ• בניק*ײןוצ*י 1גמנגין י י^׳

ס״ * • *

ס״ה

עזרא

*>• *1

דעןדיצועםראהםבנרקוײנן ניטצזו ^ גצונגן ^ ױ יײני נמן
מנםטעיןימייינגיבןיבן
,דס נײמרטגןוײמ צמג פייגיג טויעט דיניצזוי ^ גמצגןדי׳צ* המבן גיהמט מצו פי 1קנמצט
צמג
? ומ סי{הב *תן דםיצ 1פ ג ^ ט צןת ביזצוןין דמט הינטר& ט דז ״ן ניט זמגןזצו 1עט  #עו ן
מנטט אין יהודיק>< יט דעק צווין 5גצונגן נ
ג
ודא נון דעד חדם תםרי דצןהער קצוטנ דצו קצו *ןי די יהודיגן צעוס צוןי צוירסטעגו
גן צונידד קען ירןטןיק דצו טטונד צזןין צוײן יהודי רד היט יהו& עבן יהןגדק
דער וומר כהן הגדו]>< יט ןןנטט ציין כהניק צוונ צוויך דטד וױכגן נן טצןןתיצו! צוונ דיני
ברירר צוונ * ׳ בןיצוטן צזק>< ובזז*ו ] [זט צוונ ויצו ברצןכטן דרןי \ קדבנוא דצןט ערטט יךכן
^צוקרצןםה&הנ דען דצוט
ביאהאקדטווצורנצזךגיטגיבןיט
דטןדצוהצוטיןצזורצזגרדי
גויק ריצו טוצ( זיצוהער ווטוניטן  *.מול ןיצוהיןטן דען יוקטוב טוכואצ; ונברצןכטןקרבמת
צובר רצןס ב׳ת הזצקדם װצןר נטך גיט גיבויט נײ ^ רט זיצוגצוגין גע[ ט צ׳ןנ צןי ן גן די גיו< ר
ןײט צ/ונ&טײןועטיגין ג* פי  /גויק דט>ןצ וט( ט הו1ןי הצוןן צמיפ דעק וומןדגובויצ/ן דצווניח
די>< קדס דען דעד *? ן כורס הטט עם צזװ יב  5ו |ין ♦ צוול ^
יקטנדרןיצןרדסוימפוןבגן
אמעק ג׳צוגן װצןרן מין מנדרן יצור דצו םטע? ט> ין יהודיצן צוו־ן דיצן דט זצוןין נר*יבן 1ן דיצו
ןײט ד׳ דטערבײטן ןצ בויצו עין ביחהאקדס מוצ דצו *ן דען גױנד ! יגט 5ון ביה הי׳קדט
רצו סטונדן דיצו כהניק צציט טרויציטן טונ דיט ןןײק דיצו קינדרצןיז^ * יטםצןן ^ ײצויןטד
זימ
וצונגן דיצו גיומנג דיצו דוד ה>< 1ך גייזצט ווטט דם זילו ןיביטןגו ג\ ט דעק טן״פצטיגן
צוולויצזוצונגיןצווקצוצנדר צדט
ןיבוצגצוזנדמנקומנ גי גיטדם §ט גמר גיפיגצויוצוול
וײיי
בדײהדגיקײטוועדטצויביג צויבר יערצוןצוונוצ [י יהודיק ריב[צוץ>< יטגרופיםצוןונג
><
יט [ ובונג דם דערגחנד ם/ן בית ה>< קדם גי[ יגט מצ; ר ♦ צוברפין ^ וןדיצוןטןכהניק
צווג ןריק צוונהויפט 1ײט די דצןו סצײיג ב* ח ה>< קד ם גיזעהן הציסין דצו ויצו נ/ן דען גרונד
פון דיזק ביה ה * קדם זצוכין דצו ווײניטן ויצז גדד הון דעןדצום בית הצ׳־קדם וזמר ניט צןון
גוטג׳ברט ווצורדןוצ ? וע דצוס ערםט ביא ה* קדםגיוועזןוומר ״ צןזצפיןצובר דײוכגיטן
*יטנסזחהוע/כידי דצזםערםט ביא ח * קדס כיס גירצ/צמ הציבן דם דצום גיפרײצוגצ/ר
הון ןוער רם *ן דצום יןכצין סןן דער םרײד ניט הערן קצונט סון גרוםק ווײניןדםצוונטר
דעק סצוזק ווצןר דם צוװ דצןם גיםרײצו גצ/ר אײםגיהערט וועי ;
ד
היא
נון דיצו יהוריקםונצויק העריגן דם דצ; ם ביה ה * קרם וצוןט סידר מןיץ
גיבןימטווערדןדצו קמײין דימזעןביגן גויקצןדעק זרוב  5ןצוונ 5ןדטן
ימדיקהןסטןײט מונזיט& פרבציןװיראעןין * יטצ,ײךנןילין
דטןװייגזן־ביןצדן

ספר

עזרא

ס״&ו •*-

#ןמ* יהר< ןגןטדעףימ>< ײניטןד ' מיהודי< ; ;מ} טן ;יך מוי^ ; ימנר ? צןןןדמ ןןערדנירבףצו
גהינררטווצןרדן • מ ; רד* חיהןךיג( מפרצ{ קעסגבירט  #יךניט ד ^ זיר
מזנמיס<* ט
*וננדרןןןן3ו § ט* ייןה1י* בוימי 1נײמרטאיר ןןעןיןפר צזונטצוןײנטבויצזין גו ^ ןט מײן
חויזגןײווויממונזדעסןךכורםדער ןןיבטהצוט *
צוברדיצוגדנןטרכטינין5ן [ טדר
נצוךדפזימ קענטן דעןבויצו פוןבית היצקדט הינדרןלוונדצו טטעןיטןפין חרן״טרךצוך
טריבן #ינו צוײן בריכ * ן דען<<}ך צןןן דער רחןסןדער קנ* ןיר צוונ ט׳לטי דר טרײבר ( דער
וזצןר דט ה>ען מן ) צוזנ צונדרי דט רטט סון דיוי ןענדר וןעןצ' צוונט הערנן ? עגט הטט דעי
ןנרוט מ?ך טנחיב גו דיר קינןנ ? ײמ פריד רער קינןנ וויטן דט יהןדיק ; ײני קן* ן צוונ#וצ
מערן ווירר ג #בןיצון דיצוצ #וין ריריונ טונ בי ; טטצוט ירוסןיסן דח< ן ;וצ  /גון דער קיע וויט1
ןוצוו דיזיםטצוט ווידר ןניבןיט ןןערטזן ןןערןדצוןוידר צוןדיר * ןרד ;ײן ד ; ;י | 5קײןצוטצודר
םגונג
ניטגעבןווערדןנוןזצירהזבןדיצוםנדםוןדעןקינג
ניטיועגןגוזעהן דרןכןםיקן
מירציונןועןןדען ^ ך
פרםטדןהיטן
דעןןצועזוכןצויןדײןטסרי ^ דצוצוןיגטיכטן צוו {
גםריבןןןערדן
רמווערטטודרינןפינדן דם די ;י םטצןט צויו צ/ײןמןין ריריםי םטצוט
מונ מײן םמדןיכה םטמט גן מןי *? כיסן צזזג גן
צ־*1י ןנד דרזק טינן * יר עט דעסן קיניג
 5ו וויטן ו /וו דימ * וימר סוןיחם?י<ן גיבןיט ן/ערט ןוערדן ; ןצו סר ם׳רםטו צוןידצום ? נד
דם הימחמ < ן מי ; * דצומריב מיצן דער ?<5ך ו; ידר גי מיך הצוב ? מןן ;ז  5־ן מין וצ !י
דימגםי 5ט טפריסןדערנצוך ; ומ פינרצויך דם דיצויהזדי ^ צוןםצזײןמןיןריריםסצוןק
מיז דחנן זו פר ןוערט מינן דם ; ימ ניט ווײטר ב״ימן זמ1ן מוי ^ דם דע ? קיליג דער
דמרך קײן םמדן גםעך י ווימ נון דימ גוי ? דען בריב סןין ><? ך בקמ* ן דמגוגןזימ
מײןכיגקעןירןםןיסנ
מונסרןועריטן דם *ן גןיחם?י ^ ניקםמין בויצזן ; מןט * מ?* ו
ב? יב דר
בוימפזןכיחה^
קדםפרםטערטביןדז ^
דוומרדרדריןםדערוומר מטהר
ה*? כהמיר ;
וןדפןןימהמטמיטצזחםורןם;
ה
ײיא
מבר דער>< ןך דריןם צ< ןךוומר
דמקמגיןגןטםנ ^ ימיסן דימ מיטן חגי
מזנ ז 5ריה מונזמגיטן ווימ ג| ט ןועןט מצובן דזדמם בית־>< קרס ווידר

גכויט;ן? ן/עררן* דמ םטוגדצוןי(

מײן

יהזדי דער היט ; רןדב? בןפצו/י ימן מז3

דעריהןםע
בןיהןגרקכהןהגח 1דימ הובן מן גן בוימן דם בײזתמקרם דמ קצויין
םריסן פון דימ גויסן רימ מו ^ ־חםןיסן וומרן דימםפרמק ןוער המט מײך בפע? ן
געבן דם מיר דם בית ת׳וקדם בןימן ; מ? ט ♦ מונ מ/טט מינן ; מןן  /וימ ;ימ היען ד׳מ
יהורי?( דימדםןוערק מןםט {1טן מבר<< ןקערט ;יך דון ניט מן מינן * מונ<<ן בןימטמ? ם
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ירסרמןןײניקן׳ןקעןירןטןיקגודען
 5מרט • צןץרןי גזרי״ן גןן * ןךדריוסצזזן  3ן♦ #
הףוסון רצוטגרו״ן ] [זטו־עןביש*י צויגוגטעןימןױוצ דמסווערק גיט גמר גסוויגד3ו
צציר הובןדצוגיפרצוגטןוער צועןכסנג 1ו גטבןהוט גו בוימןצווג>< יר טריבןדיצוצוזכרסטן
נצוי -ןוןיךצןו ^ ״ז  <:יר דצןדיר גענןקענן צובר ? יצוגצוכיןצוזנטבטײדאצובןיצוטןצ ^ ןהוי
3ן דעןגרוטןגןט דר הי<  1צוונ ערד בטפן הוט וועןכט סוןעיןימרן גבויט הןט צ/ײןגרןטר
*ןךפוןיסוצוןדער הוטגהײנן סן^ הה^ ןך ^ ײןזיצו נון גדגטהסטן ?ו  ;/נױןזיצוגסןצו*.
ןוצןררן דןרך גכוכד ג?ו 3ר צוכר דער>י(ך כגרס הטט ווידר בפע?ך געבן דס *ן דצוס בייז
ה 1קדסכןיד,ןן :ןןטצ; זגצ| 1יךגצו= ערדיצוכןינ{ סגןביתה>< :קדםןוידר3ן דיצו יהןרינ( ג י
כײ  1ביג הוכצון3ן בןיטן טוובןיציףיצוגטך ♦ דרוסןנוןדוטהער קינגןןן
דען ססב 3ר דער*
צוין דײגי גסיצט ביכר דער גצוךצןןב עס ןוצןר צויו דס דערצ< ןך כןרס בפעןך המטעג 3י |
צוונ סרײב ציוגס דײן ״ײנונג ווידר:
בסע? ט דער ?<1ך כןרס דס צין ןן  5יףט? ט צוין ? ײנר ק 3:יזײט ביצר דמ
דא
ו
גסצוגד><ןצוזו ♦ מיכן ערסטןיצור פזןכזרס * יט בסעןט ער דס צצן
דצזסביתהאקדס ^ ןירןסןינ/ןוידרבןיצון זט 1זע  5ט 3יקטיןןווײט צןןנ וע  5ט 3יקצןיןי{
דעןזןןדערצ< ןך
צוונדעןקןסטן
צוולדרײטוועגטטוןסטײן צוונ צוײגי פוןהןןן
?נג
ב3צוןן ?ןזנ טויךצו1י כ{ יקך דיצוגכ;  5דנמ 3ר פוןירןסןי ? גנןצ׳ןהןט דיצןדון><ןצוי 3ונט
ווידר דמהיןברענגן * דרןסןזואןצוזטזיצו נוןןוײטרכןיצון צוונצויךטוצומײך בפע [ דט
*ןזוןלעאןוצ ; יזט ♦< ײניגיסע 1סון צצײנירענטיןדס *ן דצן>< יט בןיצין זצו | מונ צוויך
קע [ בר צוונ [ ע* ר צוונ בעק צוונ?ז ין צוונ * ע |  .צווגצןי 1צווג ווײן צמנוצ ? ס ןןצוס זיצו בדרסין
דזזיצוניטגתיגדרט
 3ןן צןירן קרבנוה דצןסזו? ><ן צוינן געכן צןויז >< ײגיגיפען מןי^
ןןערדןצוןצזיר ? גיטסדיגסע צוו ^ רסזיצזז -ןןןצווספרן גוצןירגןגןט צוונ מך3ן ביטן
דערנוןווידסיײן בסע? ך טוט זצו זצו?'
פר>< יך צוונמײגי קיגדר 1גג ? עבן צוונ ןןעןכר
><ןצו* יןבןק* ן נע?< ןמןיזזײןהןיז צוונצוין ררן ^ העגגן צוונזײןהףז זן | רעמ קיג^ םר ס1' 1
זײןריזן בסע?ך גיב צויך דריוסהי< ןך ♦ צוזוגיגג׳דער בויצו פזקביתהי< קדסגצ/ר טטרק
סצןרט צוזג ןוצור מין סיר ימר צוןיז גבןיט צןק דריטן טציג צויןחודס צודר צוזו ןזצןר  #ן דז בית
וקרבןהןידרטקעןבר צוזג  3ווײצוהוגדרטןע>< ר מוצ
 11נ י<ןברצז  5ט3
ה>< קדסי< ת  :ך צ
צוונפרגיןיסרמן<3וע ^ בעק מזב ; ןצןר צןןס ווידר מיןבית המקדם
פ׳רהונררטבעק
היפט>< ןגיסטעןט ♦ יצוונ זיצוהיןטן דער נצוך דס קרבן סטחצושןפיר 3.עהיםן טצוגצויןייטן
גןײךמימ
* -
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דיען ^וכ *' 5ט/יממזו  £ריןך* צווצ מויך דער ודין צןינן דער> יןךבײמ סטונד איט<5ןי דיצגן
גוי הען  6ן►
מןנןרידסציפנםרײנןוומח ^
הצוטדערײןךכורםגבןטןגן>< כןדרײצו ןןענט
מויו םטײן צמצ מײני צווײ הןןן רמ צויו י־ער תירו ) ער ןצוגט אעןןיצו * יןסןזוי דר>< ורד* ״ן יו
%יומײן וונט הו ^
דמקמןײןעטבןר ווידר חר  5 <>2ן:
ז
רה  3צןרהיט צוײןיהודי עורצוהטוסרהכהן דערמצןרגצורצוײןגרוםר ן>< דן
דערווצורגצורבקנט בײצו דעק * ןך דעי * יג מנוי ^ קען ירום1י< ן צוונ
ז״ער י׳יןך גצוב צוינן צוײן בריב * יטצןזן ״ דןצו עורצו צזיך גיב בסע | ך דצ .וןובב?  5ר יהודי
דער * יט דיר ווי? צונף ^ גיהן דער צצמג עם טזן צוו 3יןןיך צויך צדט צוײנ/םריהנדיצו ויעןן
דיר יויטגעבן  5יןגע? טצוול? ונםט ווער עפם ווין דער צן םענקן דצוט נענן >< יט דיר
מונצוויך ביפעןצויך גןיוײנ׳ ןנד הערן מומנ ירןםןיהן ןןען דער עורצן טופר ןוערט 3ן
צוײך קויון צוונ ווערט סון צוײך בגערן ציויו יוײנ♦ רענטן צזיגן גיגעבן דט ויצו קרבנותוצןןן
דרן( ןקןי  5ןדזט 1טצווין דםניט מײןגצורןקעסן צוןי ^ צציך צוודרצויבר * ײני קינדר♦
מןיך גיביט מיך דם מ5י יהודיסנ ריצו דמ צויר ערביט טונן מי ? בית ה * קדם ״ןס
כחנינן צווצןןײ ^ צוונ טצןר היטר צוונדיצוהון) הקיר צוזנ׳ זעגיר סוןריצוזעןביגן זצוןט
צויר ניט נעײן קײןס* 1צג
צוודרזזנםטביטמערנוט צוונ דומ עזרצו זע? יהודינן 1ן
רעצטרצויברזיצן מיצודןצזײײנטט דטזיצו חצמינן זײןגןטגן דינן מונ דענן>ו? ך צזויך
גיהצןרזןקזײן דיצו זעןביגן זצו!ן><  5ט הצובן * זטצזן
צציטדיצוצונדרןיהודינןעםזײצןגן
תסטן חדר צןןנןצן גיענגן צזדרצון ?ײן >צ>צזן םטרצזפן צזדר צוײן צוי<< חרק טצזן צוןם
ז־צוון זימ>< כטהמבן * גןטז  11נוןגיןובט זײןדזער זעןכס
חצוטדעיןי׳יןךצזײןגעבןדם
ער דז בית הי< קדם צזא ג* ירטהצוט צוונ הצוט>< יר ברײהערגיקײט דער ג ײגט בײצו
דעסנ & ך צןןנכײצןזײנײןעגיסן  :צוזזווצור צויר גיטריםט צןול עז פר ז> יןיטן זיך צוןי
מויסטןײט סוןיסרצון דז יהוייסן מיט מיר מנןי^ גוגן קען ירןםןי ? * וויצו> ײרקצוײן
צון דיצן בצוך צוחוה דצו זצוךצוי ך דז קײן ןןײסנ >ציטצ< יר צוןין גצגן ווצןרןןצ  :ן םיקט צזיך נוךזיצו
נטךעט 1יבי דזזיצוצוןיך וןןטן * יטגיהן *
מונזריח  0ינ; םרײבן דןזיצו דרןנןדעזרצו
גיקיטת הצוט דזזיצו ני>< ר זוןטן זז סיןהצובןצזן>< עםרות אײ? זיטניט די ערםטן זײן גוועץ
צןןי ^ גוגין גו  3םט
ב׳תה>< קדס♦ נק וויצו מיך ציןיז גוג 5ןנ ; ^ ך דצוהצוטצויךאיך
גטעמט דז מיךמז  1ט סונן ״?ך בגערט המכן רכבימ>< יט מזנם דיצוצוונט מןי | רעס( וועג
ג ] ײט געבןזמןטן דען מיך תמב גזצוגט גןנן>>? ך ד& ז צווכזר ] עט הע | סט 5ו מ/י רימ מין
זןכןמןנ זײןר/גי צויז מיבר מ1י דימ ץמ רע ? מזן דרן ^ װײן * יר נון קײן גיןײטם ןײט ה  /ט

*מי♦

ספר

עזרא

*'>* 1

ארן דען מעג דיןנן< 1ט מיך>< ײני יהןדינן סי* מ 1ןמונ ןיט סײן סטטסגיג15ן ןעגן מונ ״יי
דן  £יסן צן צוומרק ןוע לווצ גןט דער הערט צמנם ת 5ן ציונםמוין דען מעג ניקס גיטמך ♦
דינצוך נצו ^ מיך ג* ןעןן כהניין צוונ וןעגט טינן דיצו כןינןדצןר ♦ וןע 1כי>< יר דער *? ך>< יט
געדן הוט ח ןןצןר ןעקמ הונדירט צווג םונפצג 5ענטר ןיןבר מונצין ? י/־רי כזיט זזונדרע
*ענטני צווי; צון גו | ד הןנדרט * ענטנר צוונ * וזננג גיזיני בעכר ד׳צו הזטן טויונט גיןדני
ציינגן טונ 3ווײ קןססירן כןיק? ויטר !( יטגצוןד צוונצויד וצוגט גןצויכן זע  5ט צויר ןייטה״זג וו
וײן דיזי כ | ינןצוך ה יןג צוונ ביה '; טט עו הײןג בײ צןײך בין>< יר קןצ<ן קען ידן& ןינן * מונ וו׳מ
*ןירקעןיחםןינןקצדק וצ ?ו מצורדט/י?= ר צןונדיצוכןי ^ צויברןיוורטגןדענ; צווברטטן
מזנטריטרצןן * צוונדיצןיהןד׳ש[ דיצוי< יע>< ירקדקןןצורדןדיצוברמ 5טןסיןקרבנוה ז
רעןעריציטיצירהצןטגעבןדעןווײויטמיךגןדעןגדנןממפטזײטן די
צוונדןציןךבריב
קינגםםטרענגןבסעןךןן ווצןרן דצןגןיהודיס( ^
צןןכןירוסןיקווצןרןוו׳צןדצונוןןצוכן ח
חביוה> ׳קרטוער><  5כד:
פמך ק?ן>> ן3ן>< יר די רמםינן סון יסרמן צוונ זיצו טפרצלצן וויצן דימ פהנינן
ךעח
ט
ניטצוכגפײקפוןדיצו גויקצוי ^ ןנד |5ו
צוונ { ףישןצווסטרקןיקדיצודק
צןןגפקחה
גןיןמ  5וק סמןק כנען
דעןיןדיןהצודןגנז ןןוײבר
צזייןצזזןןוערריקײט
צוונ סון פריןי מ; 5סון יבןשי צחנטיןע>< וןמוצ * ומב וצ? גסון>< צריק צוונ פון וצ ^ ורי
דיממיברםטןימודי?
פרצוזןרייניקט דעןהײןיגןוצזק>< יטדעןגוי<< צוונ
מונזיצןהצוק
דיצוהצןבןרזצצײנסט חגטצוף ןויצוצויך זען ? סהערט דצוגןריס מיך >< ײןקןײדר צוזצ
רןסעט>< ײן הצורצוןיזצוונ צויךזצןשגצור טרןיצוריג פין גי>< נחה * ײט דצו קצוק $ו >< יי
יהודינן ווע | כי דיצןדערסרצןקן י *.ין מוין גןטסווצירט צןונצויךטטונדצוןין מוצ  5יזמד$
< ט צוונצויך םסרצןן־ איין ו ^ ט מיך
>< ײניקניצוצןו|3צ 1ךםסרײטט>< ײןהעגטמוי> קיגן ] [
םעק>< יך צוונםײצו>< ױ><ײןצוויגן צוןין גן היבן * ודיר דצן צוונורי ע  3ירומ וײןאיסי
צזונןריקעפצוגמקשןצוזצצןןנזרן>< יעגרײ 5ןצוי<וצ? וגרן  6ביז צזןדעןהימ{  5וןד*וצ נײע
מן סוןצוונזרן ע{ טרן נצוך הער זײן>< יר שין גחםי ע 3יחיו ביז מוי^ דען הײנטיגן טציג
דען צווסנ צוונזרי עכיחת ןויןן דצו ןיין>< יר מוגמ? נזר *ז 5י ? מוגכהנינן צזמעק גכירט
גןײךווימעםציינןנט *ו
מיןדטגןואגושןטוט מ? נ *ו רןיב מוצמיןגחםי& נד
וומרדן
גיט מיט מזנס י נון עס מיז מײן ווינג מוג ב{ ינןך מײן גנצוד גםעהן  £ןמונזרמ  5ט
דם מונו גוך עפם מיברמיזגיבןיבן מונ ^ ט המט גימזנס געבן מײן נמג? מײן זײניגהײןיגן
מויט • ( זומ פי 1אינג מןטמײן נמג? סזהגהךו ) ח  £ט? ויז צ/ןנזר מןיגן אי
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ומ  5געב מונם מיקוו*ניןנ ןעק דט>< יר קיעצט דין ♦
דען>< יר ן״ן5ן דימ גויגן קיגי  5ט
צוונ גןט הצוט טונט דציך כיט פר ?צו?ן־צ; וב * יר טןן קנ 5ט ן־ין צזזנ המט זײנ♦ בר>־־הר גיקײט
 5ןצוונסגינײגט סרדען
פוןפרש דטןימ צ/ונט דמט ! עבי{ ןצןןין דטער דטטבימ
ה> זקדמ זזידרצוןי ( ריכט טזנ צזןי חורבו ?:ןזידר5ן בןיצוןדט>< יר וזירר צוײן ביטטנד הטבן
י* ני | צ״נןר גןטאטט*וצ ?ן>< יר ? טגןנצזך דע< /דט איר דיץגבצוט פר ? צזזן הטנן דטדוט
דצזרך דײני ג 3יטי< ןגי י ציגט הצזטט דטס ןיד יצז מיר הינײן קוײטדצזזצזײ .צזײן צוןן רײן ? נד
דטרך די גוינןדי רייק גוזצזונט הטבן די המבן עז פר טזן רײניקט צויט צזירן צווני־ ״יניגונג
דרוק* צזןטצזירצזײךסט 5ןצזינן>< טדך ; ײן צז׳ .נ צזןיך*זצ ? טצויר ניט ביזןכןצזירצריד צזזצ
גוטט יטיוויגןיך ״דעןצזיר ןצזןטצזײך© ײדןפזן צזינן צזונ זועןצןיר דטטטוטזו ןצזןעסצזײך
ווצוו? גין * נון נטך דעהנ * יר פין 5רזת גןיטן הטבן סון וועגן צוומרי עיירןז? דצז הטטטן
*ןןים דצזך כיםונט צוונ המםט צוונס עטןיצי טיבד גיןצזץ גןײך וויצזעטצוי 5ונט 5ו גיט *
מבר>< יר הצזבן צווניו צוןנ/גיקערט צזונהצובן דײני ג׳בצזט ניט ג* ד .ןטן דטן>< יר הצזדףיך
תמ זעטדך גיןןעק5ן דטן גןינ /ןוי ןטטו דין דען מיבר צזונט צזר 5ערנן דס דז גנ*ן ד״ן פצז 1ק
פרדרביןוויןסטדצוח׳/ביטן יצירדיך •
נוןדןצזגזטיטדצוןדזצוביטטגידעכטדכןדו
הצזסט נצזך עטןיכיסון דײננןסצזןק ןצזןיןצזיבר בןײביןדצזרך דײני גזטיקײט נזןצזיר
טטעקן צזין צזומין עבירות צזןנ>< יר ביקענן ניט גיסטין פר דיר:
*

זויא

מן

עזרצו צהו

בעטט ציונ

מונודיבר דצזגינגן

ווײנט פר

גןט דצו

ווײניטן מ{

דצזט  5ל .ןק פןן צזצזהן

עטןיצײהןר*( 5 /ז )< ירצזןנ צזײנרהיט

סכניהדער

סטרצוךנוןעןרצןזזירהצזבןזיךפר
זינריגטצוןגו״דס >< ירגויהגינוק הצזבןנוןײןקצון
דמס נצוך רפ ווצזרן רען [צזסט צזונס צזײן בונט היטזצ  .נדר *צזכן>< יט צזוסרג  /ג? ט דס>< יר
11ג? ?ן סון צזונס סײדן דיצז זעןביגן ווײבר> ייט דיצז קיידר דיצז סון מינן גיבצןרן זײן /וצןרדן
דרוהן םטיצזנוןמןי ( צווג היבצזן>< יר וועןן דיר דד  5והי ןסין * צזונזרי חצצייהןסרײבן
דסדיןרסכייהקײןגויהגינו>< ןהצזט  5וסן וז״ב נײצזרטעד סםדצןן סןעצטצןןןצזןי ( דס
מנדרי יהןד׳צןןצןןןצוןיךקוײן צזולןצזןןןיךניט סעי־ן ♦ דצזטטונד ע? רצז צזדן? צוזנ> יצצע
דס צזןיצזזברסטןיהודינןעס ןײצוסוןכהניסגציזל צוײקציןל יסרמןיהג דיצוצ׳וזטיןשיהןצזײן
סבועה טצזןדס ןיצז דעד 5ו העןסן וועןק צזןל עןרצו ווצו ןין דריבר ןער י 5רע סד ער
ביקסעסטצוול טדינקטצזןל >> ןןיטצ׳ויסרופין דסצו? ייהזדיק ? נזןטיןדךםר זצז^ יןןקנין
יחסןיהגמולוזעןצרדר דלוניטקענן צוין דרײצוטצזגןןצזזצזןט ער צזין ד,ו<< ןײןצןלזצ  1דצזז
יײ 1זמ[ ט הפקר ןײןצוןל ןמןעפון ^ זטספצי 1ק מכ

־1

גיסצזפטן״ןדמפר

ןצומיןטןןיןצ[/י

יהודי^
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*הודישן דימ
דצו ווצורן סון גיט 1ע  5י 1יהודצו מונ בני * ין קעןירןשןיש( מץ דרײצו נ 1אגמצ 1*55
פצוןקוצוטן 5ן ירונוןיהן צןוץ צו״יןכרײםי גט אונ דצןן סצן |ק גיערט סון דיוי עכירןת ןוי1ן
מונ צוןיך
סון רעגן דצו מטונד דר עורצו הכהןצווי | צוונ מסרצון גן צוינן צ/יר העט מײו סר
גריסןד?
צוירפרע* די ווײברגינו ^ ןהצוט דוצוירריצן עבירות סוןימרצוןנצוךגרעטיר
מ  5ט דרוק
בקענט מ״הרי עבירויז גן ^ ט צוונ טוט ווידר גוטמ צזו 3מײרט ציײך צוב סון
דיצו גוישן
סון
ןנר
צוונ
סון
דיצי גויח אײבר *
דצו ענטןןירסן דימ גנ? גיצצײן צןןנ זיצן
מסרצובן ע<
י*ו? 1ײן וויצו דוגוטגט הצומט צובר וע וײן סי? דייו ג 1ית גנו ^ן הצובן צוונ צןיגןננו
מיו עז רעגן
וועטד *ן קצון ניטתוישן מטיןצוו 3דמםףערקוצ  ?,ניט גן סררי  5ס | צויןמײן
צורר גןוײצו
טציג
דען
עם
וײן סין די זען  5ט גיטצון הצובן דרןנן?צון צויטןי 5י סטצוט צציט די
צווברסטן
צוײני נצוך ריט צוידר קוײן מוי^ דו ײן רצןן ווערק קצון צו וועגן  -רענגן * צ/וו ן/מרן
במטע 1ט
עטןי
5
י
יהוריס
;
דיצן
דצונצוך פרעגן מו 3צגטונג ^ ןטןהצובןד ^ גווערט גןוײ מ
חדםיג ? /כג ד*>* ןדמו
ןןערקסרר׳כטט מיןמןיאקומןמ מיןמר ^ יםרמ? ןזצוויהודין
ווצוזניטן *
צוזזגסצ 1נר< ץעטןי 5י כהנישן דיצןמײדיטןןיךסוןצןירן סרע> ירןווײנר צוונ ^ ימ
בר י  5טן
צויטן׳צר צזײן קרבן ג? גןטמן ^ רי עבירה דיצזזיציגטצון העטןצזונ צזויך גיםצונדן
דמצ/ונטר
דיצו [וײיג ץונצווגטר ימרצןן דזדצוזצ  7זיךמײדיטן סון צוירן פרע>צדי ווײבר
מונ עטןי 5י הצוטין צןןיך סון קינדד דיצו וזצורן צין צזב גיםײדין פי 1גןטמ גיצ< ײן:

*ס* ספד נחבריח
א
^ ךך * מגטדערגח ^ יהבןחכןיה״
עזןוצןרצויןחדםכט?יוצויןצ? ומנניגםטןימר
דמ*זצור צויך מין די םטמט םוטן דמ קמקגן י< יר מײן יחודי היט חנניה * ינ1
עט?י  5ײהודי< ןצזויזמרןיםרמן רמסרײגט צויךזיצו
ווימעודמךםטינד גוירןםןיקמונ
וויצן עם גז
גינג צן דען זע? ביגן יהודיגן דמ מסרמ5ן דמ צן חיר דו דימ יהורישג 1ן ירןםןיסן
דימ ווערן
צוין גמטי טנד מונ םיצצןך סון דיצז גדסן צזונ צזןיך ווערן דימ ײוימר פזן יחם? ין
נמך3ן
ברמ 5ן מןנ דימ פפמרטן םטענן נמך פר ברעגט צזונ ווערן נמך גיט גיבןיט י״
וויממיךנחמיה ו ;נ? 5
יטהערטדמוצוטמיומ1
נווײניטמונטחימרט  3ווײמגנ 3יטציגמו5
מיך
פשטיט מונ ^ ט3ן גןט מונ מיך םסרמך מ1זן ״ מײן ךוט דומ ביטט מײן גחםר מונ
םרעק1י  5ר
גןט ו ערדמה? טדימוי  5רהײט מןנ דימגיטיקײם3ו דעני דיממין ןיבהמב׳ן
מזנ דיצז*
ײנ׳ גיכמט ה? טן נזן מײן גןט?מצ דמך דײני מןרן הערן מונ דײצי מויגן ןעהן דם
חמ דר
יזערטט רימ תפי? ה סון רײנגן קנע  5ט ח מיך בעט רפ דיר טמג מזנ כ  5ט מיגר
״
.
.
^ **
 .דימ
^

** 8ס• ספמ נחפיה ׳ ***•>
ריצוקינדרישרצ) 1צןןנ צןיךםןצן בקעכןדיצז עכיױה סוןילורצן? דיצן ^ יר מידר דיך גיסמן
ממ  :ןצןונצ/יךמס< ײ/י £מטרםהד? ג? ינד
דימהצןקמןין עיירןת ; יטשן ן/ידר דיך מןנ
אירןײגיבינגוועדן דסיררניט גיהזטןחמבן דײני ^ ותדען דוצזהמטט גי* צוגטווען
אירויך סר וינדיגןוןטו׳ויןסטוצמ  :טצוונטר
דימגןיקסרטסרײטן וועןמיר צוײךצוביר
ווערט
ווידר 5ן>< יר אענדין טונ צןיר וועיט זצײני גיבטט ה? טין טן? דען ווען טירסוןן״ן
ווערטטין דער ענד סוןדער ןןע 1ט ממווין טיך מײך ווידר ברע ^ ןגן דיצן סטמט דיצו צ/יך
רד ווי ! ט
חטב תיצײןנצויצןיט>< ר דצו? ע? בין וײך.צ/ן* מןיסרצון ?ײני דײנ׳ קנעכט טונ דײנס
סצו 1ק
דיצו דוט רד מיןט הטסט דטרך דײני גרוטי><  5ט דטביט מיך דיך מײן ] לוט זר דומ
ווט? טס
דצ/ךדערחערן דיצו תסי? הסוןדײני קנעצטן דיט דצובגערן ד״נןנצו* ן  5ן
 5ער  3טןטונ
גיבדטך5
?רײנקקנעצטכרק הערגיקײטמין דו ^ ןךמגיגן מןי ^ ד? דיין
ביח
הצוקדם ןוירר גכןיט עערט * גודיור גײט דצו ווצור מיך ד? קיניגט צדיןסענק5
ב אוג
סע ווצזר טיקגןזטנניגטטן יצןר * וק *? ך דריוס טיק חודס ניטן דצזםענקיט
מיך דעןוזײן מײן 4ודעק><?ך צזזנצזיך  /צזך גצןרטרןיצזריג מחיט ♦ דצו
ספרצוך
דער צ<? ך 1ן צ< ירווצ; רןק ויצטטוזצ ?ו>; יכ? דןצז ביטט יוצו כיט קרנק עס צןיו נון
ביקט
טנדרם דוט המעט צזײן גרוט טן 1יגטצזץ דײכק הער5ין ״ דצז פערכטיט ״יד *יױ
וער
דער ><? ךצ< עכט ? ונטט עפין ביז גידענקן ררוק םפרמך מיך צןנן *? ך דער הער
קי  -יג /וצ ?
צ/יביג? עבן דען /זצ ? שיךכיט מיב[ ? עהן דער מײ? דו דיט סטצזטוי״צןן  </ײני ע? ער ן
?
ביגיטבן יגן
דיט/ען־יג סטצזט ? יגט ווישט צןזנ צזירי פפודטן  /ײני>< יט פײצןרפר
ברענט ״
דצוםסרמך דער קיניג ווצזס ביגערטטו דען פזןצ׳ירדצז בעטיט מיך 5ן םטר
גיגוטצויקהימן צון 5צויך ממרמך גןנן ^ ןך ג* סןטעטןוטוןצוק>י? ך צווג1ן ןײנײןעגיצן
ח טיך *
ע  5ט גיהן קען ירן& ןיקוזצזו ^ײן ע{ טרןביגרצובן ןיגן צוןנ דוצזיךויצו>< ע  5טווידר
בןיצזן *
דט?צוגט דער><? ך צזונ צזויך דיצזצי? כח 3ן>< ירוויצז? נג ןוי? םטו צזבר צזדטן
ב/ײבן *
צזע/עציט מיןגוצןינן מײן צײט / /ען צ/יך /
ע ? /ט//׳דר וק * יןצ//ןן׳{/> 1ירדעד
קיניג גןי
ד  6צויך גיהן  /מןט מוצ צויך זטגט ג>ן><? ך ד /רע >< יר ברי  <>3יט געכ 1ן דעק? נד
סקידרזער>< יר><* טגעברכביק דיט>< יט>< יר  5יהףטזטןביוצזין צורןיםרצ< ןדיצז  #יך
ב? ײטן
מער ן דו>< יר ניקט גיסעך ״ צוונ צזויך גיב מיר כריב>< יט צזן צוײנ< ; גןי דער היט
טמ ^ דער
צזיבר דצן {<>/ן הצן?  /ג? ע 3ט צןין רז ער><רי הצ ??/געכ3ן דעקכויצן / 3יר /ט? יק *
מינ דער
><(ך גצוב>< יר /ע? 5י בריב<< יט צןןנ ט׳ך קצונן צן/ן קען ירןס? יק דט ו/צ/רצויך ד רײצו
טמגדצןצזונצזקסירדןטלוג בײצוננטדצו * צזגטצויןני * נטניקטדער ם?ן נײצורטצוין

ספר

גחמיח

*ג8
>*

ןנינזנ ׳רמ> יײני ^ ינין צונןיט,ץןנ ץיך רײמינז מזסג יחסן־סנ מרן ? יצו ן>זך מיך ווימ דימ ײןימד
ד* .ן ; ץר* ; רגן בריוצין * וץרדצוך ביהו1
פיןויךימדיסןדיוײיט מברמיך* 1ברנגצטבײצו
נ  5טצוי ^ שור דיץ ווןיץר נמך ײין ץב ץןצצן ייצורגינט־םפרמך ץיך 5ן דיצו־הויפט  /ײט ץןנ
מונ  3ןדיץכ־ניין ו* ץוכמטץירד?
ץרןץעטירוםןיקץוןוויטטםטין
ציונדימספמרטן
ץ־ .ןסרברענט דרו < ןץדן
ידדויץןו׳דרבןיץן ץזנץיד *ץ) נט  1ןץינןדודבר ץןךצציד
רטןההץטרערנוןנעבןץוןםפרץציןןיץגןץירדץןוע/יןנוןץןהיבןנןבןיץן * וויצו
נוןדיץגוי?;
חעריטןרוץײנרווער דער 5ן יהודיס;
הע/פיןמץ/טניבןיץן
דץטעטעפ
ץינן גץר
וויץ
ץזנ
דיץ ץוברםטן גויגן ץןש דער טנב{ ט חרוני ץוצ טוביה עײוני ץונגם< ן
ערבי דיץ רפ טעץטיטן ץונ פר ץכטיטן ץונש ץןנויץ םשרץצין מץײ טוט ץיר !* עןט ץיר
ןץ דעסן / <.ך ץןרך וײן ) וץרןן ווע/ט ץיר ווידר בויץן ץןג ״ן הץט עם ץײך ץופט ןנןןערע •
ץבר מיך* ץגט *ו מינן דער ] [וט ץיסןהיץן דער ווערטצמנם ייןןדרנןןנעבן דען ץיר וײני
*ײן ק  :ע  5ט ץיר * עןןכןיל .ןנ/בר ץירהץט קײןפײן ץדררעצט
ץדיגידעכטניט ןץ
ייחםןי • ; ,רעןרץזוו•ירן ; ד; ןדיץענחרבגי* ע5
טהץטץןריץםטץט  6וןדיץעםרת
הםבטינן ץיץ דץ םטיט ץין ״ןכיין ׳ב קפיטן י״ו דץ העטןד גערן גיהט יהודינ; וץןסן דך
צןץען ^ קרבדין רעןדץ יוײכיטןדץןוערןץךיהודיהנ ווײ/וישטן ] גןשג | /י 3כ | 1וונגן דץםןן
עב/דה׳רןת דער בײץ דינ׳טן:
רא
ה/ב דער כ־ן הגח! מןים  5ץיטוײני ץנדרי כהניק 5ן בןיצן דיץםץ \ ספמרט
ץןצד* ודע 5יטן דיץפ  £ץרטן ץןנסץם דער  5וגיהערט ץןנבויץ .דן עםביו
צןן יען 1ץרן < מה ץ .נ בי/ץן דען טץרן תננץן * דער נץךו; ײ״ר דמבויץטן ד״ט יהודי< ן
פון דער םטץט יריחן דר נץן בןיץט ץײן יהןדי היט ומר בן ץזצרי ץןנ די סים ססצירט
בןיץטן דיץיהודיק טזן שנץה די ועציטןןײני ספץרט ץיט־/ײנסנ
גוועןבץןצםןעטר מוצ
ריג 1ץןנ דר נץך ווײטר בויץט דער<1ריצ< ות מונ דר נץך ווײטר בןיץט דעדצ< םן </ן מ/צ
ךר נץך ווײטר בןיץט דר 5רוק ץוצ דר נץךמײטי־ בןיץטןדיץסןן דקוע ץבד מירי רײ 5י
ןײט גמק ניקש דר 5ן  :ײץרט די גמײני /טײ •
דרנמךבןימטדריהוידע
דיץ/טססממן
מונ גיטעןבטן עו ץןנ* ע 5ט יײני טירן ץןצ ם? עטרץמ ריג} ץןנ דד נץך כויטטרד ץ 1ט* ת
 8ק גבעוני מוצ רד יחן דימבוימטן ץיגםטו? צן דק  /דנ סיךד * מוצ דעי נמך ב 1יץפ
דער עןוים  /דעי גמ/ד -ם״יד דרנץן מימט רד חנניה דיז/ן ץסיטיקר ץוצדמ בוימטן
כיו מןדימ ברײט ײןיץר דער
נץךבןימט דער רחביה רר
צמברםטהויסט אמן פק דמם
ד*( יכ פירט? פןן ירןםןיק דער נץך בןימט דעי־דדיה קיגן וײנ<< ד .ויט מיבד דער נמן
י מימט

'״סג* *

ספר

נחםיח״'* 880

•בןוצזע די חטז&נ דער כמך כןימט נןןײמ סםיק דר * | כיה צןןנ דער חסו  3צןןנ*י גזימן יזך
דעןמצ 5יןטצןרין♦ דר נצוך בוימט דר ט? וסנ דר צווברםם סון רען ה? בן פירטין נן ירוםןיסן
ער ^ יטזײני ט ^ כטר צוונדצו* ט* יןפסןרטדצו* בן< צוטדערהנומ צוונדיט מין״מונר 5ן
עוח דימ* עניטן ו״ני ססורטןצוזנ טןעטר צוונ רי ^ ן צוונמך טוחינט מיןן *ן דיצו ציוימר בח
צון דיצו>צי טט ספורטצוו 5דיצו>< ישט ססורט דצו בןיטט דר> צןכה דער צווברטט סון דעסן
דיציווײןגערטנרדער ? עןביגבוימט עוצציטןײני טירןצוונטןעטרצוונרי ^•־
פירטןפון
מונ דיצו ברונן ספןרט דיצו בןיצוט דער ט/ן ^צציט* ײני ספורט צוונ טןעטר צוונ רקנן ♦צוך
מיצוטערדיצוייוימר צוןטײךטןחבײמ דוקיניג& ג״רטן יב * צון דימ טטפזיןדי סוןדימ
דערנצוךבןיצוטנחיצ׳הבי? דורקברצויבר צוונ ביןצוןטײךעומיה
םטטט דןדהער גיט
צוונ ביו דו הןיו סון דיצו טטרקן♦ מונ נצוך צויסךבןיצוטן דיצו 1ו " ? צוונ דער רהוי< דער נצוך
בןיצזט דער חט  3יה דער נצוך בןיצוט דר בוי דר נטך בויצוט עור גןוײמ טטיק דע ? ווינק|
הי נצוב קיןנן דענןהרניט הןין* נצוךצןי נ< נבןיצוט ברוך בין צון דיצו טיר סו ן צוןי טב הכהן צוןנ
נטך צוינן בןיצוטצוןי^ דענן בעיג>צרי> יח גןןײמ טטיק סון דער הןין טיר מןיטב ביןצן דצןט
ענד פון הןין צו/יסבדער נצוך בוימטן דיצו כיזניגן דיצו דצו וומונן מינן פן>ן דר נצוך בןיצוט
דער בניאיןמונ דער חטן  2קיגן מיריהײור מיבר דער נצוך בויצוט דר עןריה נעבן ןײנצן
חויז דער נמך בוימט בנןי * ווײמ טטיק ביז מן דטן וויבק? צוונ בין מן ד ; ן עק פוןפןןקיגן
דען ווינק? רער הוך טמרן דער פוןקיניגט הןיז החיזגיט בײמ דענןתסיטה הז^ דר נמך
מימטןדיממזןניסןמןנ דרנמך בןימטן דימ סןןתק? עצ* ןײמ טטיק קיגןעד ? גיוטן טמרן
ב׳ז מןדעגן טמרן מוסן מונ סוןדימ ססערד פסורט מן דצו ב־וימטן דימ כהנינן מיט1י  5ר
קיגןזײנסן הןיז דרנמך בןימט גדוקבןמימר קיגן זײנין הןיז דר נמך בןימט טײעיה קק .ן
מזרח דער נמך בוימט חנניה מונ הנוקן גיוײמ דער נמך בןימט מטוןנן דער נמך בןימט
מןפיה ביז מן דז נתיניצן הויז מונ קיגן דימ קרעמר קיגן דער ע* ה פסןרט מונ ביז צון דם
דימגמןדטיויד
ססןרטגודמבןימטן
זצוזמנןעקמונגןוימןמ< ןזמזמנןעק * ןדער טמ^
מזנדימקרע>< ירג
נוןרימגוינןמונ טנבןטחחני הערטן דו דימ יהןדינןמ?ז בןימםן דמ טעט עט
ד מיז*
דסןדער טרבזטחרוני
מינןגמרווימ מזנזימ טסמטיטן מןי ^ דימ יהודינן
דיצןגןטןצצרןו/מוניטןמײוומט צזכיןדמךדימ מזןײעצטיגן
טפרמךגןדיממנדרןגוינן
יהודינן זמןטן זימ קענן מזן פמרט בןימן מזנ זמןטן זימ די סר ברענטן טטײן מונ צום הןי פן
ווידר םריט מצין * מונ דער גוי טו  5יהטסרמך מײ וומז זמ? ט מיר זײן ווען סיקט נײמרט

►#סמ • ספד

צחסית״סנ? *•

מצדן ? וסן די קענטן די ^ ןימר וזידר צחסן דײמן מבר מיך נחמיה טעט ^ ײן ינפיזה13
מוצמיךםסרמךמײןגןםזײנימירדמךמזזגמר סרס 1וכט צןןכמיןס ^ מך צןיךביטדין
ווענר טיר ט * עהן מד^ צןיר קמפ ^ מול גיב ןי צן חײנר סר צוכטוכג צוין 1נד צמנ סר געט
מירי עביח־
■ גיט דען וי ווע?ן יוכין דו צוונורי ב*י זײם ני>< ר בןיצוןןצן?ן י צובר>ציר יהודינ(
די קעריםן ?יך ניקש צון צוינן נײצןרם>ציר בןיצוםןדילץ>צןיצןר סון ירןמ( ינןוצ [ש סצירם מונ
צצירבןיצוםןביןחדימצצוימרבקצוסנ מירי מן -י תיךצןץןבקצוײן מןײהודייגמײן זוטטיג
הער [3ן ערביםן י וזימ דער טנב 1ם חרוני צוונ דער םו  3יה צוןנ דער גם< ן ער 3י מונ דיצן
גויסנ ס;ן ע>צון מזנ ממרוד העריםן ״׳מ די יעןיצור סון־־רומןי ^ סון גי גייצצט ווציר דצז וומרן
ויצו גמר ברוגו צוונ ײכיםן מים מנידר מײן בונם חוימקו״ן מוצ><< ם מוי? *? ח* ה ה/םן
מונ דימ * ןימר סזן ירוסןינן ווידר מןשן ברעצין * מבר>< יר טעטן תסי | הג* גןם צזזנ>< יר
סםעזםן י  -ןדיען צז מויצרינ  /יןיגןדמ בײמ םמג מונ בײמ נכם ״ מ ^ ר די יהןדמן מפרמכי ן
*ן מיר דימ יהזדינן דימ? צזמם םרמגן גן דר ערבים די וײני גמר מוומך מונ>< יר קענן ניט
מ/וגימזוינד בןימן מן דימ יצוימר מזנ מומרי טוכמינן גידענקן>< יר וזע? ףימ מיבר סןין
| 1ען י.י גןג/זוײיקסםן דרמןגדענקן ביו חצצירמזנםרוי קוצצןמןרבגןינג דמ קענןאירוי
הינדרין מין מיר<י  1מ 3ה* מךקמ><ן גי מזיז פרעיצדי יהודינן די צווסנ די גויסן הער ןומוניטן
די ימגיטן 5ן מונז מיר מעכטן דךווצוי? סר די גויסנ פיר ןעהן דען וימ ביגערן מןרבגןינג
מיבר צוונ? ג? קוץ ♦ דרוסנ :מסן מיך עםןיצי יהןדיק מונ םםעזם דמ הינטר דימ מןימר
 5ן ירןמזינן מים מירי מווערםר מונ מפיטן מוצ מים פפײזן בוגן♦ מונ מיך םפרמך 1ן דגין
הןיסם 1ײם פון סמזק סערכםצןײך  :ים פר מינן דען גידענקם נײמרם מזנזרן גחטן מ<צ
סמרצג ^ ר גןם& וצהזםיםיצןחיצה
סרמײהריברידר
מוצפרמײהריו/ײברמוצקינדר
מזצ פר דימ םםמט יחמןיםנ י וזימ כון דיצי גוינן העריטן דז מןמוכן מ?ו המט ימהיר גיוועןן
מ?ן [ יטףימעס בזײבן
מזצבגערםןזייםמונפ קײןמ 1חמה 3וה 1טן מ?? גינגןמיר יהזדיסן
ו/ידר גןנ; בןימ מײן מיםןיצרצן? ײנר ערבים מונ מיך טײןם דמז יונג סצז? ק מןח דפ דימ
הע? סם ײו?ט_>ן ערבםין מזצ די העןסםהיזטן פסיט מוצ םוזערםר מוצ פנגיר מוצ ססײזן
בוגן מןצדימהןיפם ? ײםדימ םםונדן מזטמימרדמבײצו מונדימ דמבןימםן מוצדיצו
?מטם םרמגן דימ ערביםן מ? ם מים מײנר הים מוצ מיט די מנדר הנט דמ המטין וימ רמך
מים?י  5רמ״ן כ?י ןײןמ־ןדימהנם מוצמײןטןןערםמן גיגערם ״
מוצדערדממיםדענן
םןסרבזמזם♦ ( דמזמין! 1עןמײןמן ^ רןרזײףמ 1זמ
בזמןםערדטןערמיודימזײט
מזהיר ^ דער זעןכיג טטן ; דמ{ זבי .ימ מיר מןצמיך זצוגםגןדימהןיפם ןײםדימערביע
_*
_
' .
י ' י
מיזגמר

(<  4$ספר סזפיח • *>02
צןח גצןר סי? צ/זנ צ<רי לזטעצן ןמ ריצו * וימר גצור וו* יט סון צוננדר נון>ץוונב?5ן מורע מיר
ןוערע הערן דצוו מוסר ב} צוץ דמ וע 1ב הי ן פר ז*י} פ צוײךוצ  /גן מנגדר ווטן * סיז דער
דערןוערט*וץו! סר צוונפ *}וי * ה ה/עין צוונמיר ווע? ןוצ } ע
אערצויו צוו5צ 11נור ] [י 1
צמרטערביטן • וצ ?ו יה } טן דיצו הע} סט יחןדיסןסןוערטרצוונ ססיען £ון ' -׳צ/רגינס צין
מןיךוצוגט צויךגוהןפצן} ק
כין  5וןצוובינט צןןנדיצוהע? סט יהןײק דימ בןיצוטן ♦
מיט1י  5ר ב1י* ב מיבר נצו  5טצציט ו*ני < ן יונגן5ן ירזס{ יק } יגןצזוי^ דואירב׳ײצונצו  5ט היטן
סמרטערביטןקענן ♦ צןווב{ יבן צןירטציג צוונ
קענן סר צוו,ור פײנט צווג בײצו טמג

נצו5טצויןצוונןרןק} ײדר1
ןן גץ

עםהובויךציןצוײןגרוט גיטרײצוצוונטר

דעקסצו{ ק צויבר

דיצועפיריק דען

עט{*  5ײהודיק ססרצוצן צןירתצובן צוײן גחט ג* ינד טזנ צןירהצובן ניקם גו
עשין חד  :ןווע{ן צצירסוןדיצועסיריסן גע} טצו ^ ריביא נע״ן צונרעט{י  5ײהודיהנ
עסרצןבן יציר מע{ ן 5ן דען עסיריק צוונזר קרקעןת מר וע5ן דן*יצ 1צןונ* גע{ ט דחק ןײ& ן
 [\ #ריביתרז^ יר תבוצותדרו< קןיסין צוונעט{יכי יהודיק סריצון צוונזצוגיטן<1ירהצובן
גיהטגעןטצז ^ רביחגנו׳ן סון דיצן עסיריגןמונזיצו תצובן סוןצו{י צוונזרקרקעות צוויעק
גינוצצין מונ מיגונט ״ןזן * ירצוונזרי קינדר צוינן געבןצו קנעצטצןן 5צ׳יר זי־ן יוצו צ,זזווצון}
יתודיהנןצ {ז יז צווצ>ציר ?וצ{ ןצוינןגעבן צןןיזר זין צוונ טע  5טי 1ן קנטצט צוונ *ו אײד * 1ייצן
׳צויך נח רהזג{ ' 5ס גיסרײצו הערט םון סצו 1ק דצו ווצור צוץ־ברוגז מיבר די הןיסט} ייט צוונ
צויבדדימעםיריהן צוזנצויךווצזר זיצןמז} ז} צוזנצויךססרצוך * וצוײן ! וצןסטוטצויר ווידר
 6ר עבירןת דען מיר הצובן גיקויסט סי} יהוריס( עזן דיצוגוינן דיצוזיצו תסוש הצוט׳ ן צוזו
6י? מונזר סר * עגן מצןר צןונ מיצונט ווע? ט מיר צו־י ערי ברירר צן צןײך5ז קננ 5ט  :עי* !1
דט סוויגן זי סטי} צוונ קמיטן י<* ר ביקס ענטסרין דמ זצוגט צןיך 5ןצוע ן מ ן}י בן ברי רר עו
צויז ניט גוט וומז מיר טזט •זצז} מיו צוײך ניט סר ג? ט סער  5ןט צוזסן דיצו סנד סק דיגו־ין
ןןי}ן ״ דען צןיך צוןנ זצײני בדירר -דיצו הצוקווצװ? ציויךגע? ט צוןנ ת  3וצזהג{ יהן צודנקצורצק
ירנעיקקײןרביחניטסןןצ׳וען דחק געבטצוינן נוןמידרעקר צוונוויק
׳יחודיק צןבר><
גערטן צןןנ הײזר צןןנ מןיך דצז* גע? טד* צויר סוןצוינן גנוצין הצוט צןרבית ״ דצן זצוגיטן
ריצןעסירינן * ירןועןן ^ןנ איררגעבן גןײחויצורוצוגזצוגטהצזטט דצוחסטצזיךךיצן
כהניק דס ויצזצויץסבועה דריברטעטן צוו 5צויוסיט? ט מײןסוטמזח צוונצויךספרצזך
וועןצרדערדצוניטה? ט אצזסצויר<1יררס
צןזןזצו{ ג? ט סיט?ן ןײןצויט? יצןסוןזײנקהןיז
♦מויך ד׳צזיחןדי^
מײשץ מטטצז/ג * יטזצוגסן \ <,זוצ ן צזונ זיצזטעטן ציןיך ממ

ךימ

* *•*3 -ספי נחמױז ״**מ
דיצו 5צור * יר ! ןע
רמס סצורן צויבר יםרצו! דימ ןעןביגן דיצן המסין דמס 5ןצ ? ק יסרא?
בים/וערעדעףיצ/״וםטן צ/ינן געבןברונ 1צמנןו״ןצװ $גע? טמונ
מפיןוצ/ירעכדיקדימ
הבדי? טןיציט גיוומ? ט
>ציט דענן סמ?ק יטרצו? עבר מיך נחמיה טעט ניט צ/זו דען כון ג/וע? ^
ימר דם איךגיועגט
בין *ו< ן סקיד צויכר יםרצו? דצ/הצוב צ/יך צװצ י< ײני עבדיקניקם
גינו׳ין סזן יםרצ?/
סון דעק ?ינד סקידות קוםטן * צהל צ/ויך צ/רביט צזיך>< יט דעק סצ !/ק
צון דיצו * ןיצןר סון
ירוט? יק צמנ צוך קןיסטצוי ך 5ן>< יר קײן קרקעות צוול צלײני עבדיק דיצו
אוםטן מןיךסרביטן
צ/ןדיצוןצןיצ/ראונ דיצוצ/׳ברםטןיהודיגןחצ/רן צ/ן>< ײנקטיםצ/ירי
הונדרט צווכ
סונסגיג צ/ונ צוויך עט?י 5י גויק דיצ/ /יצ /הצובן ציגײר גיווע/ן דעןצ?/י טציג
*וםטאיך הצ/בן צוין
יצײני הויו ה?  1ונג צןײן צ/וקז/ין צ/ונ ועקם גיצצעםטי םצ ^ צאנ סיג? צוונ
א?י  3עהןטמג> צוםטצזיוהצובןסי? מײן
דאךהישצ/יךניקמסון דיצ /יהודיסנצןנעײןצזוים
דע< ן? צ/נד
סקידות דען דיא *?/צ  5ה סוסן בןיא ווצ/ר װיםט םווער גינוקצווי | צ/ינן
״
ןמ מײן ) ןט
גידענק מירןצ ? ם נןק בעםטין וומם םרגוטם שיךגיטצ/ן הצובגן צצײנק
סמ? ק יםרמ! *
ן״ אזן ן/צ/ר נון
דיצ /צצוימר סון ירוםןי׳ן נג ? מןתגיבוימט נײצזרט דיצו ספמרטןממרן
כצ/ךניטצזײןגיהעכגטדצ/הערטןדימגויקדער טנכ? ט יזרוני אונ דרגםנן
רע 3י מונ*ימ ם* קטן
לנ צציר צ/ונ ?יטן מיר זצ/גן דם מיךוצ ?/ט לו מינן קו^ין /י העטן עסם>< יט
>< יר 3ן רידן מבר  /ימ
המטין ניקם גזטם מיכן ;ין דרוקמנטסיטט מיך סידר $ו מען צויך העט
¥ץ גחםי מ? מ  5ה לו
טמן מיך קענט ניט קויק ווען דימ><? מ  5ה מויו מיו וןמ מי? מיך קו><ן ״
דמםיקטן וי ווידר 5ן
>< יר מיבר פיר>< מ? נמך מננדר דממנטסיטט מיךמינן מ? ם צ/ח מידר

ז

דמםיקטדערטנב? טגוקסעסטןצצמ? מיררמײןױנגןגן>< יר *

טי

מײבקבריבדצו

םטונד מון דרינן ע/
מיו נוןקוץ סר די גויקוו׳מ דו מיט דײני יהודיק ביגערן>< ןרד1ן זײן
ןמ ><? ך דרןסנ
בוימםטו די>< וימר םץ ירןם? יהנמזנ דומביגערםט*ו וײןמיר >< ןךמונצוןיך
המםטו; דיר נבימיק
בםטע? ט די סר דיר מףז םרײמן ומ?ן גן יחם?י< ן מימ דמז סמ! ק יהודמ
ווידד מײן><? ךהעטן
מען נון מונזר מ? ך סרט זע?  5ט גיממר מערט דמ מערט פר יומ בריגו
זײן דרוק קזשן לו
מזנזזן מי? ן>< יר מיט דיר ע 5ןח דריברה? טן* מבר מיך מנטסיטט גומינן
וומז מיר מנטסמטן
המט דמז מיז םקר דעןעז מיז נימ גםעהן ד* מיר ביגערן מ? רד גו זײן*
נײמרט די ג/יסן נמ>
יןזיך זו מן דזזי מונם ממ? טן רר םרעקן דז מיר ניט מײטר בןימן זמ? סן
צובר מיך םטרקט מ?ז
מי ? ע  :גר מי מער די מרבײט ״ מימ זי נון דמ מיט כיקם מןיז רי  5טן
קמנטן דמ דינגיטןזי
םקר נביצוי&ן די  /ו׳דר>< יך זמ? טן ; בימ/ת זמגן מןי [ דם * ן דצ/ז בןימן

״סמס*

ספר,

נחטיה

<ס4 >1

םעיןןצו? ט? צןץ מויך קסנןצןײן יהודי גי>ויר היט סײעיה דערססרצוך גו>< יר קןנן?צווףציר
דך סר בערגן צוין רצןם ביח ד*>צקדשוצ*ן רצןט קד&י קדטינ; דט  #יר דיט טיר נצון טונם5ן
טןישן דען יחסןי< ן הצוט נצןך ק־־־־ן ספצןרטן ניט דען דימ^ןינ  /ןןערן קו>>ן תײנט בײמ נצנו
מוב ןןערן דיך ווע?ן צווסנ ברענגן • מבר טיך זצ/ןנט מידר דען ט* עית טײ מײן צצצין צויך
כיןזיוןטצזיךמנטןןיפן צוונדטטיךזטןטןניןצויןדצו& ביתהויקדס טיןדטטקדטיקדטינן
מונ זצוןט קענן? עבן בןײבן דען>צןדצןר^ יוצו ניט הינײן גין צוין דצןז קדטי קדטיין דר/סנןניט
צויך ניט הינײן דען טיך *צורקט טן טינן דט טיןךזטניס ; ניטיקט הטט נײצורט דער טג?3ט
מונדערדטרךטוק
חרוניהצוטין/יצוונידינןנט צון ^ דסצוױ>ציךןצוןטצ/ןגוט פרזינריגן
קע^צוונ ד& דצו צוןיך צוײן ביזן ןניטרײט צויבר צציךהעטן דזזיטמיך ןעטטירןקעכטן יי צןון
ןוטר די צצןיצןר סוןירן& ןיגן צוויט גיבןיט טין סינן טונ גןונגיק טטג צויןצוןו? דען גווײסצווג
סונסגיןנ טטןנ בןיצוט ״ן דרצון ♦ ןןיצו נוןצי? ,גויכן טונורי סײנט העריסן דט עערכסן ןימ
וצ 5ן דטגוט ^ ןןדצוגיגצוב דגןעטווצןרןןנטט ניטי ^ ןיךצ/ןןצוין
*יוג״רןערדען *יצו?
צצגיצ/ר * נון עט ווצןרן סין יהודיסנ רצןטיק ריצןןיך הי 1טן צן
א״ן קןרגי גײט גן בןיקדיצן
דעסן טנבןטצוונ טו  3יה דען סין הצוטן ןיך גוצ/ינן>< טדך גיוועין צ/ונ ןיצן סריבן צויק בריב צן
צונצ ער גןצ/ינן צוונ ןיצןזצוגיטן צצירגוטט סון צ/ינן צמנ * ײןזצ/כין זטגיטן זיצ /גן צויכן צ/ונ ןימ
צ< טכטין>< ירצוײט ] * נרצו1

*

צ/וצ
װיאנוןדי *ןיצןרצוןין גיבןימטו/טר דמ הענגיט צ/יךדי ססטרטןווידרצוײן

טיךביםטעןטדיצןטצ/רהיטר צוונדיטזינגר צוןצ די ןךיסןצו ונצויךןעגטאײן
 3רודר חנני • צןןנ דר חנניה דר סערטט סון טןמט דען ןע 3טצוי ך טיבר ירוסןיסן דען ער
ווצןר צוײן

סרדצר צצצון צוונ  5טט פצןרצטיג> צערזצ? ן< ! <£טנדרי טונ טיך טסרצון גןצ/ינן><ן

*צ ?/די ססצןרטןסןן ירוטןישנניטצוןין* טצ/ןביןדט דיזוןהײט םײנטצ/ןנ>יןזצ/ןמןןטטין
צוןין^ די וגטךןוײןדי ספטרטןנמך גטןטטיןזײני צוונ ק ןע 5ט1ן טן^ רינ; יהודיסן די דצן
היטןצוונ ווט 5יןזמןטן * נוןירוסןייןווטרגצורגרוס צוונוויניגפצ/ןק דרינןצ/ונ די הײזיר
ווטרן נצוך ניט גיבויט דצוגידטצטמיך עס ווערדןןיג־ןטין ירןסןינןווכב? צי די קײן יחוט ניט
העטן דרןיןנצ </ן צויך מיר סצורדז צויך זצוך דס מיטןיכר * יװזט וגצןר דס ער מ״ןיהודי ן/ער
דצוגסצ/נדמיךעטןיצי כהניק די ןיךניטקצ/נטןזצײחט זײןנטך מיריעןטרן דען זיקצ/צ<ן
הערפוןצוײנרביןיצ< ססחהדצ) ןצ/גטצןיךדן זי ניטזצ/ןטןעסן פוןדיהײןיגןקרבנוה ביז
הינטןנצוך דז ווידר צוזריגן ותן>< י׳ ןײן ןגערט דעצויטןיצן><ײחט זײןוגגירט♦צ/זו ו -צוונטן די
.יכחני׳צןונ די ןןיי ^ צןןנ כ1יטרצ [/צויןצןר ) יטרצ?י ין טןנו עז ןגצד .םין* גסענקט * /גןטעצןןצר ;
*

ח
מיא
נון דער בײצן קצןק דער חורמ תערימד  5ר זממי? טן זיך דימ ימןדיגן מוין
צוײנר כרײטין גצןעין פר ריצו ן/צוטיר פסמרט 3ן ירןם 1יק צוונ דמ ז״גטן 3ן
ךען
עזרט שןפר דם רע וצו/ע הו/ין ) £טם הורה טןצ? מ? ט*ו מיכן דרןיט ? ײענן דען זע ןואר
צ/ק רצונו הםנה דט/ײטיכטעורט מונ דרםת טינן  6ון> יטרגיגט טן יכ ן
גוטיטטגדטן /׳ן
המט
) ני״טכט3ן עזרצו מײן הו 5ן כןיט דרןי ^ טטונד ער מונ צוןין בײדי זײטיןדטםטונדן
דיצו
הויסט
/
ײטצוןנ
דער
נצון דצןט צונדר פצו/ק • וויט נון עזרצו צון הוב דמ מויג ט  /דטו
סצו/ק
טטי /דצו הוב עזרמ צזן גןט/ 13ובן דצו ענטםרטוצ  /דצןז פצן/ק דר ןי ^ צסין מוען ״ צווצ
זיצו
נײגיטן זין צמנ זיצובוקינן זין3.ו גיט><טי חירסניק 3ן די ערד צוונ דימ /וײײניצ  5יטן דו
דצוס פט 1ק ררןי^ העריטןצוןצ טר זיצן טע סר טטונדן צוונ זי ןײצומן
צויןדערחורהגמר
״כיפײדןיךמונפר
טטענדן׳ךדטצזיטןיכר סרטטונדו/צזם>< ן
גיןײמנטהמט״ צווצ
נחײיהצזונעזרצז צוןנ ד׳צז ? וײק דיצז םפרצוצין 3וצןןדעקסצ)? ק ד׳זרטמג צויזהײ/יג  3ן
גיט
דען עשצזיז ה״נטרצןס הטנה דרןנןזײט כיטטרןיצוריגצזמ ווײנטניטדעןצז? דצזט
©צן? ק
דיצו ווײנ׳סן דצו זיצזהעריטןווצןטעזרצז גידרסת הצזט דרוק גיט נוןהיןצוונעסנו
גוטי
עפין צוונ טרינקט ז׳טי ג׳טרענק צוונ סיקט 3ן דיצזצזרצ׳י | ײט צון צוײן טײ} ו> ע? יכ דיצן
כיקם גיקצו  5טהצזכן דען דיזר טצזג צזיז הײ 1יג3ן צזונזרק ג* ט ררו< ן זײט צזײך ניט>צ3רע
דעןזײטצזײןצצטצצחמן ^ ט דמטצןיזצזײהרטטמרק ״ צוןהינן} ערגןצזונזריהכ> עיקדם
>צן צןק
רצזפ הטנה זצון ניט טחישריג זײן וויצן ןוצןןן םד גיט צןק רצזס הםנה די ןןעןט רי  5ע
3א 5ר
רוין ע&ין>< ׳ר צוןין צזן רצזסה& נהזיטי עסן דזצ;ײן עיצזן זצז? זײןדםג) טזצ)}דצזזיצי -ר
זיש 3ן
צזונפ>> 5ין * צזוצד׳מ} ןייק>צ  5טין דצזס סצ)} ק טטי? םוזײגן דז זי ניט ווײטר טריצן
ךען זי
םסרצזצן זײט פטי} דיזר טצוג צןיז הײ} יג דרוק זײטצוײןניט>ל 3ער דצז גינג מ} דצוז
5מ? ק
הין מול מעין מוצ טרונקין מוצ םיקטןצווין מײןטײ} צזוועק צזונ זיצו וומרן פריןין דען
וימ
המטין דימ ווצורט סר טטנדן וזמז>לן מינן פיר ג? ײמנט הוט מונ מ<< מנדרן טמג דמ  5ר
וממי?
ןט זיך ןוידר דימ מוברסטן יסון פמ} ק מזנ דימ כהניקמונ ? זייק 3ן דענןעזרצו טופר
פד רע
מיט זימ ? ערנט יד תורה מד גי סמנדן זימ ווימ גןט גיבמטןצה ; ט דם יפרצן? זמ? טן
יז 3ן
מיןטוכןת מקיו ?וט  3סון מויכות דרןק ? יט> ן מןיט רוסן מין מ?י פטעט מונ מןין  3ן
׳חט}
יקדפמן זמ? טג׳ןמוין דימבעיג 3ן הז?ין} ויבמסוןדימ בז קדט> ׳־ןטוכוהזמ? ט
מצין
צזזן><  5טץ יהודיקטוכןת עט}י 5יצוז ^ צזירן דךטע } יכימץמירןהוןמונ מץדכקהו^
6
וןביתהמקדםמונ מוי^ דיצוברײטןגמטןצון דימוומטרסםצורט צזנמן ^ דימ ברײטן
*ממןמן דימ ססצןר ^ מפרייןימול עטזזמרסזן ק* ץםרי? ױ טוכןתגיממ  5ט פין יזזןםע

 .־־ ־
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סגי נחמ׳ה

״סמ *־

פיעעיגיצע מונציזי טצוגסיןטזכזה דצזןײמכש ״ן מיןדיצן ד .זיה צזונ אן
בןנזן ת?רג
כרציצט קרבנות וזיצז זיך גיכירט צ
צזישן פיר צזזנ נמצזיגיגטטן םציג צזין תסרי דצי קצ/״ן דצזט פצז/ק יהזדצז נן
אונ7
ט
צזננדר> זיט ספטין צזןנ הצוטין יעק צזן צ/זנ ?י גיטן ערד צזןץ צזירקטסצז צוונ
ויצז הצוטין חרטה דרןי ^ דט זי גויןת גינז״ן העטן *ו זזײבר דרןק טטע 1טןזי צזן צדץ פצזשט
טציגמזנ י<ן !ייצונבו דען? ע? ביגן טצוגדצזוסירטין סזןטטןנצזין ^ טטתןרהצזזנ דצזוםירטן
פזןטציג דצזטעטן ? יצז טירי הסי[ ה צ/זנ בוקטן דןצן ן [וט צזזנ ביקענטן צזירי ע 3ירוחצזוצ
דיצון 1יי< ןםסחז  5ןםטיטמן ^ צזולןןבטגו ] [וט צזײער ) [ טפ ן צזיביקייטגן מיביקײטצוזצ
זזןזצזן ןןבןדען נצזיזן 3זן? ײנר הערןי  5קײט דער דצז דר היקט צ/יז צגיט צזןי בענטזצג צזונ
ןזבטגיט דען דןצן ביטטזצ [ ײנט דוצו הצזשטג ^ צזכט דען היצ< ן צציטזצ 1ט זזמט דרינן צזיןצזזצ
דיצזערדצזונצו׳זם זוצזם דרןי^ צזיןצזןלדצוםיגןצוונצוןםזוצזם דרינןצזיזדוצזצזצזכםטצזןט
ןעכנדיג צזזל צון דצזז הי* ןםחער בוקט זי ןזצ ^ ם לו דיר דען דוגז ביםט דר ) [זט דר צזערה?
כםדיקצזויטגיגוגןהצזםט צזוסײןהערןצזיז
דרווי? טהצוטצוולצויןצזוים דעק סײצןרסזן
גיטרײצו פר דיר גיסונדן ווצזרדן צוזנ יו הצזםט צזײףיכרהײט ^ יטצזי ? גי>צ  5טגו געבן גי
זײנקזצז> זן דצזם ! נד כנען צזונחתי צזול צזיזורי צזזנ סריזי צזול חוי צזזל גיגםי צזזנ דו הצזםט
דײן זוצזיט צזויך גיהןטן דען דזצו ביםט גירע  5ט מול דן הצזםט צזןגיזעהן דצזז צויןענד סזן
צוונזרן עןטרן מיןא 3רי( ן צזול צזיר גיםרײצז מצזר גיהערט צזן דען יק טז^ צזול דו הצןםט לײכין
צוול ווצוזנררגיטצזן צ׳ן סרעה מונצזן? ײני קנע  5ט צזולצזן? ײנק 1נד סצז? ק דעןדו דר קענטט
דס ויצז מוט וויןיג ווידר וימווצןרןצזול דוצוהצזםט דיר צזײן גחםין נצז׳יין גי>צצז 5ט ביוצווי1
דעןהײנטיגן טציג צזונדוצזהצןםטסרצזינןדצזזיק גיםסןטיןדם ד מיטןדר דצורךטחקין
גינגן צזונ דיצוצוינן כצזך יצזגיטן דיח הצזםטו גיזוצןרפין צוין דצום ווצזםר זזיצזצז׳ין םטײןצ/ונ
חצו הץםט דצום פצןןק יםרצו? גיסירט כײצז טצזג צוין צזײנק ווצזןקין וײן צזןכ בײצז נ  5ט צזין
מײנר פײצןריגי זײ 1צוינ31ן ןײ  5טןצזוי^ דעק וזעג ווצזו זיצו לוגן צזונ דער כצוך הצזםטו דײן
הערןי  5קײטביוזיוןצזוי^ דעןבערג טיניצוולדוצזהצזםטײיטצזען סוןהי ^ גירעטצזונדו
הצו& טצזינןגגעבןצוײן זןצזרהצופטיג גירע 5טצזול צוײן גירע  5ט גיזע? צזול גזטי גיבצוטצווב
זיטןמ* 5ח הצוםט דײן הײ? יגןםבת צזינןגיוצוגט מוצ רוצו הצזםטצזיכן סין ״גןת צזול גיבצזט
געבןרצורךצעםה ( רבינו ) טזל ח הצזםטצוינן כחט סוןשי *} געבןדט ויצזהונגרטן צזונ ן
ןוצוםר צוינן געבןצוןים דעק סען?ין דצן  /יצו חרםטיג ןוצורן צזונ דוצן וצזגםט 3ן צוינן וויצו יזוצ
דםויצוגיטסציןגטןגן
דױם ןצונד וצוןטןצוײן נע* ן צ/בר צוונורי ע/טרן וזצורןיזו? ז״יןיג
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 7יני
גבמט צוונ ןנ׳דטצטן ניט צון דײני וומונדר דיט חט 5ן צוינן טעטט נײמרט*ינו וורפטן
5ן צןען
צ/ײן הןיסט>עמןצו1י 5דט* יצו ווצזןטן ווידר קען * 5רי< ן 5יהן צובר דו ^ ט וזרשטצןיהן
דיצו
עבירה * וח[ ןי׳ן צוונ דומ ןורטט ווידר5ן צוינן בר>>ד,ר5נן מןנ ג .יח 1נח צוונ פון ; רוטר
בסיהרליקײט דצו פר  /ןעטןדצו ניט צוונ צווב זיצו טון צוײן גיןגוטן ק/כ * כטן צוזמי טפרצזכן
דט צוין
ד״ן ג| ט דער דיך טוין * גרינןגסירט הוט צוזנ ןיצו טעטן גחש ןעטטרוכג דוך ער
ןושטו
דט ניט צ/יןדיט * דבר נטן דײני גרוטי ברציהרגיק״ט נײטרט דוט טפײןיטט ןיט
םיר 5ג י
מר מי ן דימ>< דבר דם טין ני קם גיצנג? ט הוט טירי קןײדר ווטרן ט 1ט נײט טונ טירי
< 5ט
גיסווען,יטן ניט טונ חושן& בטטצוינן צוײן קיכגרײך סון טיחון׳צ .ול עוג טונ טירי ווטין
ט?ו פין
צוד .מטערן צדן יה וין צוןנ דער נוך ברצוצטטו ״צו טין דיןט ? נד צו/נ דט טעטן>ציט די
כןךצו׳רןןוי?ן נמןצןןנןיצובקמצין
סעטטיםטעט צו/נצוײן גזטפןנד מונןיצובקטצק
ה־יןרדמןצ | ר ? ײצו גוטקײט דרינן ווצורן מונ גערטןמזנ עקיר מול ווײןגצויטן צובר צזונ/רי
עןטרן
דיצוווצורן 5ןדיר צוזןגיהוחיסנ צוןנ דצווזמורסן דײניגבצוט הינטר ןיך 5ן ריק
צוןנ צוןי״נכיצויק דיצן דצו סטרצוםיןווצ< ןסןריצוברצ< כטןדצוצןן<<
צןןנדמטריכןגיוט״
?עטטרונג דח<ן גצ/במטו דצן צויןדיצו פײכטן הענט דיט לו צויק 5רןהצ׳ןטעטן צוונ
דצז צוינן
ניט סמו? ווצןר דצו שריצוןדצוווידר5ן דיר צוונ דוצודער חערטטדמ ווידר דצורך
דײני
גחטי בר>< הערגיקײט גצזב& טו ווירר 5ן צוינן הי}^ צוןיס מירי סײנט העננו
דצודצו
נין ם 1ונן הוטן דצוהובןדציווידרצון ביו  5וטצון סר דיר * דרינןגצזבפטו
דצז צויןדיצו
סיינטהענטח דיצו פײנט צ/יבר דצוהערסטןוצ ^וט דעןטעטןד אידר הסו  3ח
5
ו דיר מונ טריצון ווידר5ן דיר דצו דר הערטטן דמ מידר צוול ביסער^ סט דצו נצוך
דײניגרדטי ברמהרליקײט גצור צוופט צןןנדז ןיטט צוינן וצזגןדז ןיצןווןסןהןטןדײניגבמט
ןצ  -ר דצו
ווצןרן חטוויןג דצו וומןטן ? יצו ניט ד* ןטן דצו טיקטטו צוופט נביצויק5ן דצו ד מ 5ן
טטרצופן וצ = רדצ11וצו?טןצוינן  .ניט 5ןהערן
דרןקהמטטונזןדײן ביתה>< קדטחר 5
 ,גי< כט
צוונ ימרצו{ ?וצ*ן פר טרײבן צוי ןצו?י ? נד דצוך הצוטטו עס ניטגמר מ1י} ג> לכט>< ינן
צזוכט
דען דזצוביטט מײן גינעדיגר מונ צוײןרב >< הערליגר ןעט נון צןןנזר  2ט דומגחםד
טרעק? יכרגיט
דערדצוצויןברמהער* ג >< ירביטןדיך ה? טדצוךניט פרגרינגצו?,
גרןח דיצוצוינרצוונטקן> קןײן פון דיצן גײטטד ><? ך צוטור ביו
צויגןנטהער•♦ חצן
ביטטנוןגרעכטצויןמןינןדט רוצו
צויברמונטגיברמכטהמטטדעןדןצוהצ; ליטרע  5ט
גטצון
צובר מיר וײן?ה גיןועון מונ צוונזרי  .קינג צוול סערפטן צוונ כהנימ צוזל צוונזרי
ע? טרן
דיצן הצובן ניט נצוך דײנק גוע? גי טצון צוןנ /י מ הצובן ניט צוכט גי הט צוןי 5דײ :י

גיבצןט
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גבמט דימ דומ מינן הןמט1וץ?צוגן מונ וימ דיגטן ניט 1ו דיר מין מירס( גוטס דמ דומ מינן
גיגעבן תןטט צוונצויןצוירנן ; וטן  /נד צוונ ויצו הובן וין  5וןדיר גקערט דרןגן ןײףעיר הנײט
דם טצוגט נצוך קנעכט צוונ צןין דען ? נד דו דן1ן צוויורי ע | טרן גגעבן הצוטע?י ך דריבן ןײן
*דין קויונם רסוק * ט גן דנגן גוישן נן דען  ?#ך סרט דיצן דןמצויבר צוזנט גוע 5טהצןטט סון
סעגן ? וויזרי ע״ירוד? מונ זימ גווע? טיגן צויבר מונזרי בהצצןת צוןנ  #יר זײן נצוךצזין גחטי
*רןח * צמנ צוין ריזן וצ ?ן * רןח >ע  5טן >ציר דצוך צוײן בונט צוונ צויר סריבן זיך
ו* צוננדר ח א׳ר צוונזר גןט דיכן ווצו? טן מוצצמנזרי הןיסט ? ײט צוונ כהגי ?( צוונ
?ויס( דיצו חתיצינהן דך דרןיץ^
״
אונ
זד סצו? ק יסרצו? טעטן צןײן סבועה דרןין ד? ויצוווצו? ןט גןטמ תורה ה? טן מוצ
דז זימ דך ינ>צרווצז? טן ״& ךד זײן יו דען גויס( מין ? נד צוונ צוך ווען דייז גויסנ
ןוערדן ברענגן יו יהודישן טחורה מדר זונטט עטןןןערק יו סר קןיפן דצו זן? * ן עז כיט
קויסן ןש םבא מונ מן יו׳ן טוע צוונוצ ?י זיבן ימר דצו ןןע?ן>ציר ה? טן םירטה זד * יר מונזר
 5ע? דר ןוע?ן ? ןזן ןויטט ? יגן נ׳ט ין צןרביטן זיצו צוןנןצ ?ז דען ווע?ן * ירוצ ?י צוונזר קנצט צווצ
>< ײד ווטזיהודיס( זײןװידר ? ןזן סרײצו צוויוגין ״ מונ צוך><  5טן ׳< יר ײיט צונגדר זד >< יר
אע? טן געבןצו־ט? יכרוצ ? ײמר צוײן דריט טײ? סון צוײנר * ינ  /דימ><ן שק? נענט דז י< ןזן? ט
דרושנקןיטן
בית ח * קדם קרבנוח טונ חןיךוומרסן צעיר גור? וויצו><ןזצו? ט דש הו?/
ברענגן( 0*1ביתח ^ קדםצו?
ייטרמונרזיקזו? טברענגןצו? ײצורצויןדצוט
ביחה״קדם
בכורינן רז צןיז ווצוז סר סירןת דז ערטט><ו? * ײטיג ןןערט צמנ צוויך די בכןרינ( די ערםט
גבורנןבהינות דז *ן בצויכענט
צוונדםמירח? ה זן? טןגעבן צוו<5 5ןיךדגר<>< המוצ
אעםרות3ן ד< כהנינן צוונ ?ןײס( יזןי [ דז דמקענטן ה? טן ן] טט דינטט מיי ; בית ה>< קדם :
יצו אזו וומוניטןמ?י יהןדי ? מין מירי םטמט מבר גןירןם?ש( וומוניטן גוד גמר וזיניג דצו
וומרסןזיממו  :טרמ  :נדרגור? רזנײן ח? ק*ס( סוןיםרמ? זן? טןוומונןמיןזזנםט
םטיט מונ דם צעהנט ח? ק זז? ט וומונן מין ירום?יס( מונ דס םמ? ק>< כטן3ו מ* ט?יכס( מײןימ
טבירך ווע? רכ דר רמ סרײמ<וי? ג וומונן וומ? טצוין< רןם?ןנ דען זע ןוצמנט מײנר ציט גיערן
*ן ירןס?ןנ מ? זזו  :םט מין׳צקו ^ ת מין ־ןר/יםרמ? דעןצן ירום1יס( מיז מיט סי?רמ ? ײמ םווער
זוװמונןגוועץמ? מזו  :שטמ־ןמר/יםרמ? רעןגוירןםןים(* ומרןקײןגערטןניט מויך נמד
*ונםט מיט £י 1מר? ײ רחשנוו ע? כר רד מן ירום?י< ן וומןנט ח גמב י<ן מיןמויך  ! •5סע? די
צוײן מין דימםט מט יריחו יימ מויך זײן ןז ? ןט וײן*וײ 1ערגויחם1יס( זעש:

נ► * *

ס* י נחםיח *4) 1

מוןידוסןיןמןיוומור
יב עט* וומר נון צוין נח*יה צוזנצוץ ע:רצ< גײט דם דיצן *ויצןר
דצן טיקט *ן נצזךוצ !י ! וײין דס זיצו וו! ןט קטן ירןטןיק קן^ן ירוםזיגן ווידר נן
רייגיגן>< יט סריירן >< יט ! ונוע1ן גיט צוונ >< יט ויען צוונ * יט& ןא״מן צווצ >< יפ
טרצויציטןצווין י< יט הרפ 5ן צוןן פר וי<! ןט זיך ט!י וינ ; ר דעןדיצו דער הטטףיך צויין הןין
גםיצוט צןןקירוטןיקהערצוונדיצוכהניק צוונןןײקדיצזרייניגטן דך צוונוימײיניגטן
דטסצו! ק צוונדיצוטצןרן צזונדיצואןיצור♦ דצונצוק ״ןברןט פון 3ןוײצוקרבמתדצו
גינג ײן><יטצןינן גודעררעקטףייטצוובן צוןין דימצצןיצור5ן דעסצי& טטצןר גןצוונ עס
גינג צוימ נצוך ד׳צו העןפט | £וך־יצן הויסט ! ״טן פוןיטרצו! צוונ ד? הע 1פט פצו?ק ׳טרמן
צןןנעורצן שושר דימגינגן סרצוינןהערצןנן ברןכן טצור5ו>< יטהרססן מוגגײגן מוצ
איט טרצדדעטן ♦ צוןנ דצוט ברןט סוק צןנדרן קרבן גינגצוןי^ דיצו צונדר זייט מונ צויך
נח*יזז  :ינג צןינן בצודצוונ דיצןצזכדרהעןסט סןק סצן 1קיטרצון>< יט דיצוהויסט ! ייטדי 6
ףען 5ןנן צוופן טצןרהיכוי^ ביו צון דיצו ברײטן><יימר צוונ5ן< ן טמר צוםריק5ן מןנ5ן< ן
מ? טן טצןר מונ גיק סיטטצןר צוןל 5ןק נ* \ טצןר צוונ טטונדן צוון ריצו גןוייצו דנק
קרבנות צזין גזטס ביה חי< קדס ציול צזן ירצןצט דעףעןבגןטצוגוונסט £י? קרבנות
צויק ביא ה^ קרט צתנ צוידס<צון ווצזיסריןך דוק עט<וײט הערט דעןעטווצןרןוידר
היפט 5וגיטטעןטצויקביחה>< קרט♦ צוןנדיוי ןובגיוצזנגזצזגיטןזיצז גוטצו׳ךןויןדיך
ןובן דט דוצו *<* ך דער הי  5סט הצושט דט תײני סײנט ניט מוין * יך גיסרײצונן
וומרן דם צזיו מין תיןיקיקםיטן [ שיר ><ו>< ור חנוכת הביח ♦ צוול מויך וציגיטן

ויצודען><ו< 1ןרןיהינועק;
דיורגײטווצזרגיןײצזנטווצזרדן צוץדיצזשסר תןרה וויצז דיצו גויק
יצ
*ג
סו< ן סמ? ק עי< ון צוונ ײוצזב זמ1טן ניט קו#ןוצ ? מיר טציג צזונטרדצזם
סמ?קיםרצו! וןיצוכוןיטורמ! ועןצם העריטן וומ טעטן וימ צזןןעק מעןצרדערצזײןוו״ס
סון צזיגן גנוי׳ין תצזט * דען צויך וצוך דם דצזטסצז! ק יטרצו? ווײבר בצן״ן סון דיצו גויק סק
מםדוד מונ סון ע><ןו מונוצוצו ^ צאנ דיצו יהודיגן קינדר דיצז רידיטן דיצו חע? פט סון
דען גויין ? םויותקמנטן ניט ? םוןהקודם רידןמוצ מיופ?ו 5ט מןנמיום! וגעט?י 5י
יהוריק דריבר מוצ צוויךיוסט צויךעט?י 5י מונ נמקמײן סבועה דריבר דטם וימ ויך
ניטומ?ןט * םיו וײן1ו דען גןיק דען מיך םפרמך וע 5ט ם <>1ה הו<?ך דערו/צזיו־ין
ג?ײ: 5םניט צזונטר מ?י מ?  5יק מזנ גיט זוצזרצזינן? יב טןנ>< מ 5טמין 5ןק><1ך מיברכן
דטךדטערגויח גוסײבינמק דממכטןזיש דםערע 5ירותעעע רח?
וםךמ1

״ י׳"

׳י

' **'

ון׳עט

י״^

)^  4ספד נחםיה
זויעס צןײך  5י מיצן מ/ג עצןססויצז מכ♦ מןיךדצןס כהןהגדו? מן הצןס ?יך>< הזזדן
גיןןעץ5ו צוײנין גוי היט טנב? טזזח :י * צזבר מיך ימגט מץמןזעק מויךכמךןןי& ט
כתנינ ; דיצוהצוטן? יך דצו צ< יט סרצווי( רײגיגט דצן> צכיטצויךח/יצוצוירי ווײבר פצורם
טיקטן
צוןיךדערכהןהגחן מןיסכ דער גצובצן טוביזז מעכ<ני גוי צוײן קצו ^ ר צוײן צן׳נן
כית הוצקדס צןןנ דצוסצןר הצוט צון דצווע 1ט הינײן גי 1יגט גע 1ט צןקרבנןת צוונ תר?* ןת
5וזצ>< עטרןת צןברוויצזדיזםגיםעהןווצור דצנונצורצויךניטגןירוםןינן דען צויך ווצןר
בײצן דעסן ^ ך וו׳צו צויך מבר  /ו׳דר קען יחטןינן קצוגןדצ/זצוך צויך ווצוט דער כהן הגחן
צןןיטב*ו טוביהגטצון הצוט דם ער צוינן צוײן קצו ^ רצוײן ^ ובן צויק בית הצזקדט דצז ווצור
מיך/ער כחג? דריבר צוונצויך  /ורסט צןן דט גיגײקט סיןטוכיה צונןיפצו/ל צויך גכצוט
דצןט צון דיצו קצן>צר םןנן ביתהאקדט ןוידר רײניגןוצוןט♦
צוונצויךןיטווידרהינײן
כרענגן ןוצוט גןדיצוקרבנ/ה גיחערטאויךווצןרצויך גיווצןר וויצןדצןט פצו 1ק יטרצו | ניט
רע  5ט געבן צויר צזעטר *ו דיצו ? ןיינן דחסנ ווצורן צזויךסין ? ןיינן צוןת* רןםןי ? גיגזגן דט
/ימ& רביטן צ*ין דיצו סגג[ רר צוונהיןטן גיעםדינטט ניט * יןדצו וו ר צויךבחג? צויכר
דיצןהןיפטןײט צוונצויךמפרצוךגוצוינן ווצורוס(>זצו  5טצזיר
דטדיצןןףינן דצוט בית
היצקדפ פר ?צ#זן ווײן צויר צוינן ניקטגעכט
דטזיצןויךדערה 1טן דח ^ ציצןכטצויךדפ
צוןײהןדיסגצצהטןברענגןצןןיצוירצזעםחה צוין צוײןצון ( ר צוינן בית הציקדט צוונ צויך
/עגטדריברןײט דיצודצוזמןטן עטגןדיצוןוײק מןיטטײןן צוןין? דטזיצוקענטן בןײנן
כײצו ג? טט דינ& ט * צוןיך טטעןט צויך צון וויצו עט צ/ןרדכ? ,־ גיהןטן/צו? ט וזערדן צויגן
כיה ה>< קדם>< יט ךוטטדיג& ט ♦ נון><ײן ] [וט גידעגק>< יר *ו גוטן ווצוט מיך גטצין הצוב
 | 15י&רצו! צוןנצון ןײנסן בית האקדט • צוויךזצזךצויך ןויצןיהודימ צןנן טבה קעןטרן
צן/נסיצן? יצן תבןצוה צוין דיצן מטצוט הינײן טחגןצווצוויצו/יצןצו 1ר ןײצו ? צ/ענו הינײןטריגן
צןסןםבת צןןיךןןצןרןגויסנדיצו ברוכטן םיט צןונוצ{ רןײמ עחורה צוןנ סר קןיסטן עם
מנןםבת
גןרעןיהודיםנ דצוצענקט צ#יך >< יט דיצן יהודינן הויפט ןײט ווצוחנ ; ןײט
מירדםיהזדינןוצוןןצצח?{ טבה זײןדען* ע51י ע  5ירות ה״צובןגיטון צמנןריעןטרן • דרוהנ
הצזטגןטצויבר/יצוגטיקט פין גרןת ווצוחמזוע? ט
מירנוןגןטווידר דרצערנן י
וויטנון דיצ /טצןרן גןירןט1י< ן צוןגיהעכט ווצורן
דצובסעןטטיך דט ><ן זצןןטדיצז
טצןרין דען גנ1ן םבת גן ה{ ןט צוזב >< ןזצו? ט זימ ניט
מןיןטצוןכיונצזךטכת ♦
 ^ 105ו?נוןצ? 1יג* יגןקרע>< רחויטן ? יגן פר ירןם1ינן דעןגנ*ן םבת  :צוזוטעטצויךגן
מינןווצןזןגןוײצוצודר דרײצןםכתןת נצוךמננדר דערנצוך זצוגטצויך ג/צוינןןוצ; ר/נן
״ ••
־־■ ״ ; ' * ' י' *
* '*
.
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י*>מ

*1

ווין גיט זי
:ו
צויד ו/ין
דעןצויך
סרדיצוטםצוט 1יגן

בזײבטמירצוןיטבה
קןיסן צוק סבת דרןנן וע  5ט כון פון מיצוכט צון מוצ ווײטר דמ&ו צויר ג*>צר קויעט
םבה צוײהר ט 1זןחז םײ 1גן הצובן צוונ ווצוו צויר עט * ין טמן ןוערט ווט ווין צויך הנט צון
צוײך ? יגן ♦ סון דעסן ? עןביגן >וצי,ן צון מוצווײטר דצןקצו״ן *יצז נעצרצןנןטבמ ♦,
צוונטרדיסטטצוטטצגרן
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