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י׳עןצוירהלובן ( תה( ה1ןל ( ) לן״ן קעטע 1י  3י הוך
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רןמײן ! כ״וכ 3ו מ!ן גוען ז׳ודוה קמן
קוזוןמןמזודערמץ דעמ טפר
ןןערטן״מןדערקמן מן 3ו
פי 1גיע׳״דואקיאןווען
ערןף! נוןק* /ןוומצו
דמ ריגן ג׳מר׳בןי
צויג ״ דמרןםן

הקרמח
 9 !11מרמןןץנע #ןד׳מ י׳יייפי,
רעס
ןןרמק״
טמח• מ*דצן ^וע״צו גםר׳כן מ׳ן דען פרקפון ( ענוה ) ׳ד
| 1עןמ״נרדע* ו״׳גמ׳ןדער קמן גמר * ׳יבע כיקז
צוברמ׳ילררעד מד רצמ׳רעיג מיד
מי׳ן ( [ נעו )5׳
דר קמן סןןעד 1ץ כיק׳״ןמ׳ק [ נטוצדען מ 1׳ר< מגו< 1׳ * חח
הענגןמןדער ^ דהפוןענוד׳מונ ^ ד׳מכ׳ן) >>ד!ד} הענגן
מןרעסןדערדמפרטיגמ׳ן׳ דרוממ׳ןליע זומו[ ן*גי  1ן
מ!
דערדמפרעיגקמןכקומןמ״ן( 5עו 5׳ ןמ הײסגו
דו
ח׳נ״ןץמןא׳עדר ביז
דימחורה[ 5עו 5י דעןדיחורה
בדאעןיח מול ! ממעמוימ1ו׳ע דעריימרלטיניכל ^ ךאל
דמרוההײמ״ד׳מחורה !צ י §מ
רמממין ! נ ׳
מןדערפטיקגיעכילקחטזב
ה״מ״ דימתורה ( ״) 51
מו׳מיע״נ פטוקמ
' 4גחחילכםחןרתי אל ח^ זימ ן
 " :גידערט ךן דימ ח׳רה ד״ מ״ ״וצ י נמצאר״עע
ד׳מחזריןנ״וצי דעןדער מ״ן[ 5עוביזמע
דערקמןקואן3ו מ 1׳ גוטין ^דות דימ
החורה ) מ׳ןפון( ברמסיח)
^
ג<ן 1עיגיבןימרמ 1י דמייי ^ ., .ן

*עכע מײן מי״ןנר גמ
מ״נרןמ! ניק ^ ןמײן
| 5״וכי מד *
בי״דעדפר״בר
גד גע ןי!ן

י

מול
ןןײכרדורןדעמ סערטמיד
 5וכה  :״ןמ״ן ( ! נ״3) 51ו
דבן מןנ דמדמרן ווערן
דוירן ^ דוייןמיןה״ןגן
|נד 3וקו  #ןמא | י
 : .חקנן!ממ ^ ןהררמן׳קוכןגצן ^ קקפמימ)

גמאןיעכןטפר 1נ גווב<
ג״מרע דימטצה מ׳ | '
מץגעכןדעןזע! בגן
רערדמכגערע
ימ ^ (! נ״ו ) 5
<\  '1יר י* )

י

קױפןאנין

מין מ״ן
רעכ״ר

זי

*
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 • * .ח<* נ 1ח בית הננסח

\בךא הקדזעז בר זךהזא בעזיימז לא בראז אייא לנבזרי
מ כלהגקךאבעזםי זלכבזךיבךאתיזיצךתיזאןןשעזתױ
דמסניספןדיןןע! ס
פטוקמ׳זמ* וסי״ססדמדקגד
מי דמסרע * ׳ דמרות כיספן ד* רע חמס ווע! יןמ״ן
 : .״ן דען מ״ן א! ן מן פמ! קימ * קי׳ן ז*! ן ניס דרוכן דמס
ג״ספן רען ה* א 1מונ ד׳ ערד מונ וומו מוי^ דען ר *.א* 1״|
מוגסמסמוי^ רר עררןמי* ׳
יןה עזברא ן/קרועו בחך הזא בךא לנבזדז *
מ! ס וומ* גמס ניסמפן המס ימס המס ערכיסשן
מונדימערדמזנמ! ס וומס
ז״ינמכנודזועגןר״מה״א!
ד״מ ה״ז׳*!  :״ן מונ מ! ס וומס מוי^ רער ערדן מ״* מונ
וומס מ״ס ווסר מ״* מוגסר דער ערדן המס הק כה
יוג׳גנ ^ כ״ספן א״ס ברםן הר 3״ק״ס פון*י״ן כ3וד וועגן
.ערביספןמובןמ׳י ^ ד׳הי *!יד א! מצ״מ מ״״ןס״!
־ר מ״ין ס״ | פו ן פ״מר מײ | ס״! פו ן ןןינר מ״ ן סײ!* ״ן
רס מונה! בפ״מר* י״מא! מב״מהמסדקכה כ׳ספן
 4״ס מ׳נ מ/נ 1וס דער ןףי 1ד* ק< ׳ן פ( ״ס גמן ק״ן נ! וס
כ״מ  :ין המכןדרומ ימבן* ימ מו״ן קי״ן (* 3ר דרע) נ״מ
יען וומו ק״ן פ 1״ס גמן ק״ן ב! וס נ׳ס מ׳* דממיו מן ק״ן
ררעגיסו״סונןנ״ססמנדרסדעןחו׳ססענןמ׳ןמ׳ר*
רקמונד  : :״מ !וכ| הקכה סמגמוננבס סונן  :״מ נ״סס
יססדעןד** ימהקגד | ובן׳ >< מ :״ 3ןנ״ס* ״מ 1״גן נ״ס
־־ ' ״ס* ׳מעסןנ׳סי י מסר* נקןגיססמג מוננכס
• י -ע /מ״סןגעס! יב׳* כיןמונסונןמיר
״* ' ו ג״ספן | ןמרד | דרוסן ה ^ ןנן
'׳כיןי דערןן״! ד : :.ימ

'ססמנדרסען
'זנ׳וסוןןומ*
ס> ״ דער
/־ ) מונ די
^וס דען
רע )** מ
ן׳ עס״ן
׳קענןק״ין

״1ע!3י *כ׳ן
ןק״״ | )( עונס
מ* ׳מ * מ׳״ס1
!ס״ א 1מבה *
ףערק״ןסבר
 4ס קענין סמן
' 1סמ׳* כ״ספן
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מי־ק רא ^ן
נוונדימפימצרסן ווסרמונד* ( גןעדןןמונרמס גידנםן מר
חכאדגיגעבןמורעױאענטדמטז׳ווןןכ׳טפן
ודמע רימ
ןןערין י יען וומ* ווערמ! סנ״ ^ גןןעע דער ןן״ | ד :וזקכד
דמע י< מ מ! מ פון* ײנתבנוד ןןעג׳ן כימפן רמס ןןערןןיג3גי
כנוד גוזעמע ד* יממ גידגומ מוג י* גן עין * ע! עמוםן  :ונסע
*ײן נ׳טסן וומריין מ  :מין ע :נון כעסר־ נ׳ס״רןח׳! קמר 13ן
מי׳* ! ׳גן וו״! ד  :מ! ס פון דס אענמ׳ן ןןעגן נ׳ססן וומרדן מ׳ו
נוןדמט דקכד ג׳טמן מ״ |ז׳ו! מן מ׳ן מ״נר כדז* ד דמ  *>:ײנע
דמטטרגיטמןמ׳ןמ״ןגון דמס מ׳:
רימד״! יגי ( נס*וד )
מײט! כ! וט מונפ! ״סמ  :דימנד> וד * דימנ׳* אדמ׳ :מ״ן
א! מןמ׳* מ״ט! י 5ר טוכ מונדמס כ! וטמונ  !$׳״סמ״* מ״ט!
* 3רדרעדמ דמט ער די נסאה גטמן מ׳ן גון* דער א׳ט דמט
רע מ״ן ז׳וענסן ניסצ ן דרות דמט רע דעח אענסן געבןיד
וזורד מונ דימ א 3וח ער דמט מ׳כן גווי:ן זוימרע  :׳ן ד! טן  :מ11
ו־עןרע * מ!  :ין רער נסאד נמן ד! טן מונ גיט דעמ י 3ר דרע
גמן ימ * ׳מ יער חורה דמט ער דען אענסן גןף  :ן דען
רענט׳ן וועגי  :ער קמן קז *ן מין דמס גן עדן י וומימכרדי
ערחטוס! ומדעןרעבטןוועגנ׳ט נמןגינגדמקעכן ערמ׳ן
ימסג׳דמנז י 1מרונזטוטרעס* ענסן | ט! ׳  3י * ביןמונד*
ערכ׳ 3ןוינגט* ײןי 3רדרעמונמ!  :ײני  #ענס! ׳כי  :צין סוט
רע דמרוכן ד* ער הקכדרד ז^ יס ןן*{ דינן (!> וס{ ) ד* ער עסע
דרומ ד* רע ןף! ססרק* ״ן״מ ן ןןסס ד׳גסס דען מי׳גר דטר
״ג * ונטמ״* דרקמןהקבה כעסריעןמ* מ״ןקרגקרדמרוכן
עססערד* ערןו״ | ססרק*״* ןמונסר״גקס ימרוכןד*רט
וו״! ג״זונס* ״ן מונ ס[* פס דמרוםןד* מ״ן* ״ן קמפ ^*ו! גירוצו
*ײ | ימר דורן ד*רע } ןסס ד״נסס קמן מ* דער בעסר ןןרנןןי-
מ! גײן אעסינן סוס רע דרוס; פוןןןסס ד״נסס וועגן ( נ^ו 3מ)
מד ערכס דריג ^ מ! ס יער נסאה פיר מד מי* דער גין מ״ן
קנעצס צו דר נסז^ הדמ כרענגס רד דער דעס קנעבס ז׳ויס
*ץ מי | דמס גן עדן הנ״ן דען ״מו דער דער ד׳ן גיס ימ או*
ערקנעבסמןג״ןדממי* דער* ע! כ׳ג  #עגסנעס׳ר מ*
1
מ״״ןז־ו! מן דעןרד א! מן דס ק״ן ( סבר ) נ״ס מונדער אענמ
דמס ייממ״ן גרוסן ( סבר ) מ״ס גן עדן מוג מ״״ן גרוס ( ח!ק
!עו! ס דכמ ) מ״* מכר חט וס 1וס ( ! ה״פ ון ) ד** ״ן יער אעגס
ח! ס דעןגו ^ גון מונ ער ס וס  :׳ינס גו ^ חענוגימ מן ז׳ו״סוומו!
עסןמונזומו!1גי ) מונפ׳! ס! מפן ד* ער * ׳עס גיף ט׳! פי | .
נ חע״גיב ) /מןסון ( נא 3מ ) דמערכע ד״נסאה דעסיגו ^ פיי ן
נז׳) 3מיממי :דערגו^ דרדר מונד״מדײ! יג״נסאהמ״*רד
עס״סןסוסערדעכןגיןפ״ר רד מה ! ס -
קנעבסדעןמ* 1״ןז*
 1$דען (* 3ר הרע ) נון ימ 3״כס דערגו^ ד״מ ה״! ״גה נסז^ ה^
״ומיןדמסג״הנכןדעןדרקגעבסז׳וו* דען הר״ןנמן/
יין׳ ^
פמ 1גןנ  3#מדומ״  :ערערגרמ* ד״בהאר -מ״ןבד 4ןה הסי
ק״ |( סב!) נ״סמ* דר * ענס דרדמ המס יומ צס ! ימפר
דערנסרע *״״ | סב | רד איס מ׳* רע ערגר מ  :דימכדאה
דען דימ כדזוה קוז׳וס ניס מ״ן ד סג״דנומ מונ דר אענס קואס
*וממ״ןד* גידנ|[ 0דנ״ןד״* 11׳! מ״ןמ״״ן ב״ס״דןר* מ! ספ ון
רען * ענס׳ן וועגן״מ* נ׳ספ ןוזצןרדן ״ דמסומ״* מ״ | ( זוס)1
מ״״ןז*![ אבס מ״ןטעודה* ״נכןפר״גדמ״נ״בןןוממ סוס ער
פוןרע ^ סן ר״בס ערמ״״ן ס״נן פמ! ס3ו ד* רע דמר״נן ד״מ
\
עעודדז׳וביןןן׳! רד נון 3ינסרע ! יצט מן רד נון נ״ססע!סךע
טרןףרד״ ח*ו[ן דינן 3וס ס׳ס דר נון ססס! ס ערסיג׳ ב״ז^ ר

י

ן1

|
|

!
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דליםת בית הכנסת

פרק ראשזןן
רימבהאד י ני | צ1״  :יומכ״! ןד*  | • ',צרט 1כר><
סצ
 1ײןס  3ןרונ 1דר* מ! דסופרו< ןנעז* ןצמל*צ 1ן ווצןו! פו

דימ !יפיס מוי{ רען ! ײכער ׳ דער נמן כ׳ר״ס ער מן3ו עס׳ן
פוןפיסמונפוןפ! ״סמונמ! ר ! ״מפיג! מונפון מ! י גוצ 1י
ערןײןרײו׳ג׳נסמה נ׳טפרצזונרײגיגן * יצווײנ
וערןרו
גוסןפר״גדד* ער * מ|
ידרגמןרופסער* ׳* נן
ספײ*
קוזון3ו דער טע/דה ימ!  :ןומ  :דר א! ן גטמן המס רמס המע וומו! ! ײועצ< ונ רו רער גון? :צנ 11ייןצ׳דיןקנעבע3ו רר גטאה
״ןצוײןקנעכע3ו רעסנ
<צ *1
מונד  :ניע ריצו הײןיגינכוזוד*
״גןגוסןפרײגעחעגןמװמ׳וי׳מ ון מי׳1
ערג׳גימןפון^
(עריפה ) וג { דעןמײן מ׳ע{  3ר וו״סווצ1ו 1חצןו דער דר הין
פוןערססן המס הק כה מ״ן פמ! ס 5ו גריכס דס אי׳גטרער
גיס דצו אוו דר קנעכע גצץן ג׳ןדצו*ו! מ״ן צויע! צר גיוומרניי
עו |ןכ דער גמן המס ער מ״ן ! ׳כס מ | יג  3וגיןימ* א״גס דימ
ויין דורע  :מ! 1יכר דען גו { ! מ :ן דער ד״! ׳גי נס  #ד נמן ׳ג
 1יכס דימ דקכ ה כיספן המס מת ערססן טמג* דרגמ  4דמע
דימ קואע ןויררמו* { דער מנומע וומו* יממ׳ו דער גיקוא
״ןד׳מטרןן׳רי דר נמן המע
׳ערדימ ^! מכ< ס( כיספןימ : :
מוגסר דען כסא הכמד צ< זנער  !•:גיגו !ו* ןדי דײ 1יגי ניו *ןו
רע מ 1ר ! ״מ בײזור כיספן מונ מ 1ר ! ״מ סז׳ועקריגי קר״סר
דעת גו { ! מ  :ן גמן גין דען דער גו { .ג׳גו ןןידר3ו רער ערדן
ד* חמו! סז* עק׳ןזמ | י דער נמן המס ער ג׳ססעקס ד׳ ! ׳כע
״כסרדמסזז״נסדימןיןמונ די ( ! בגה ) הוס ער .צוין רר( 5גיגו פי | ( ז׳ומר׳ן : 13״ןי גוןןןײ! רע< זמ* ומ׳ו דג
מוי ^ דען !
דק בד דמי 1דימד״! גה נמז׳וה מין גו { הגײן גיעמן דמר3ו
גסמןמובןמוי ^ רען דיז׳*{ ד  * :׳מ  :מ! ! ״כטןמו*{ דיערדדר
 .נמן המס נ  6י כיספן מ 1ר ! ״מ ( כרז׳ווח ) מונ פיג! מ׳ן ! יפסן
דןעדקכדגימפן  1|3״כ! יתמײןכ! יהוע ערכיספן 3ון גו{
מוג ד׳ פ׳ס מ׳ת חסר ׳ דער נמן דמס ער* ״ן גוסן פרײגע
מ״ןפ 1״דר ד״! ׳ג נסאה דס ב[ י רו ערדע כספ ן דען גו { רס
ג׳רופס3ו דערטעודה דמס * ״גס ד  :ער דען ז* ענס | דמע ימ  :דער ( ןןסט ) מ׳ןדעהוומ' 1ג׳עמ! מדנ״ןוומו ערעסע
צוובטריגקנומונג׳עניסעדרוי  :רצהכ! יגידערט  3והגון י
דמ* ׳כע>וןיוצןווצח! ר* מ! סמ׳*
וכןה׳גסרססןכיספן י
3
ג׳דערע3ו דער ד׳י!גי נמאד דמ* ימ *רד
מונ ימפ כ! י ד* מי
כיספןחמרדןפוןדעסזועגסןחעגןמןדערוו״ ! דו דער
קנה דמ גיט ימסקו | דרו׳ס מונ גיע גיסט דני׳ן נ״מרע דו
אענס ״• מ גיס קמן* ״ן מן געסן גמן מן גסרוגקן מונ גיס מ|
סג ! מפן מונ  :וגסט וומס מגדר׳  #ענס 1׳כי* כ׳ן  :״ן דמרוכן
רע מועומ פנגע הרײןצןונ דרו׳ס ד* ד׳צן נסאה קמן כיסע׳ן
נ״מדעסן גו ^ ינון ןןען רד אענס* ״ןכ! י מוין כרו׳פע3ו  :״נר־
המס מוגס דקכ ה ג׳געבן י׳מ חורד מונ ד׳מ * 5וח ןןי* ׳ן דר
נס * ה ימס א״גע ד*רע * ן״ ןןסינו מו׳ן ברז׳כע3ו געע! ׳צי
אעגס ה 1סן* מ 1י מוב* יןמ״ן ז< עגס ןוע! ס גרעגקן דיחורה
*פן י מו מין מזבן גסר׳בן המכ יממ׳ו יומ בי! ין י* רע * מ'
דמס פר כמסן מ!  :וומ* מטור מי* מונ רע המס מונס דער
!״כס מ 1ס וןמס זיווחר מ׳* מ  :ו ווע! ס* ין מ״ן ז׳וענס דער גון
בעסר ו״ן מו דער !>ו 1מן רען דער *! מן המע ק״ן כ! י נײ
גיהערע 3ומ ג* { מונ דר ז׳ועלס הוט יומ מײן כ! י דו ד
ד! סןמונןןע!נ 1מ*ז> ור  3ועסיןמונןוע! עמ* * ר3ו סר׳גקןמונ
דו מד
וכןוו״נביהעפסןפון* ״גמ וומ< ! 1וסע
ג׳דערע 3וה גי { מבר רע כרויפס וד וע! כיג כ !י מן3ו ו״גר
חע1צ* 1׳ןמ*ז< ר 3ו 3
ךעןניעכעסרו״ןמ 1 :ער א! מן •
גסאד ןומרוס ןןע! ע ער
ןןעגן מונ חע! ס* ׳ן* ״ן כוין פי! ן מונ* ״ןפן״כימזנ* ײן ב 1וע
מ׳ו מברחט ומ!וכן דו ערוײןגוע כ1י ימס א״גע  :״ן קנד רו
ןןמו 1ס עג מן סמן מן דר וומכי ן מו מכן סבה מורר מ* ׳ומסו 5
דעןדערקנהמי 3 :ו נ׳סע
ער מוין כרו׳כע 3ו  :״גס 1גו {
ד  :ערוומ! סמ! ׳סמג׳וכןסו  43וכ׳ןי דמסןו׳ 1הקכהניס דב|
דוער  :״ | ( נסזיוד ) פרדערב |* מ 1מונד  :ער  :ײן ד״ 1׳גי
נוןחעןערדמו
מניררסטכיספןוומררןמ*  13יערגס * הי
כ!י ברו׳פפ3ו* ״נכן גו { רמ פר מונרי׳ניקטרע ו ״ן גופ כי!י
גסז׳וה*3כס יען ( גון* ) נמן ( מדרכד ) דקב ד חי{ דמכן ער* ו1
*״ן גו { דער גס * ה גמן 3יהן י דמרזנז סר״כס דימ ה״ 1׳ג
דו מ*  :יו בי! ן דורע  :ו[ ערגר  :״ן מ* די כהאד דען די כהאת
חורהמןקר 1שיםתהױכילןר 1שאנ♦ מיר* מ! סה״!גי * ײן
ז׳מקמןכרו׳פן  3ודערנסאה רעףימ
המענ״גזדמסכ ! ידו
ס״ססןדימחכז׳ויס* 1רו* מ! סס
דעןמיןביןמוין ה״! יגדמ*
מ״ןגסאה
עגסימסיימ
הגיסמכרדער *
דמסקײןנס *
דערמו
מנירסון רפ
מונ רע כרו׳פס ו ״ני גועיכ[ ׳ת3ו וומו
דימ* מ! סס גיס
ד׳ן ד״! יגן ז׳ויס דעםן ןוצ< ו דיר ז^ וחרמיזי
מיכרגססןנמן ג׳ס
מ׳נרגסריגקןמונמ! ד״ני * ׳ועסיסן רע * יין גונ 1יכ! ׳מ מונמ*ו וומו | מ  :דמסנ1י דו3ון גוןיגהער^ ן
נןדװ׳ן״גסמןו״ןעסיןמונמוז״ןסריגקן מד * ױמ דער ווסי 1דעמ מיו פר כמטן 3ו עסן טריפוח מוצ
ומ!ן  :״ן ! סנן ס ^
* ו{ רע דרומ מסי | מוצ סריג־קן זד רע ןן׳! יג  :וגד* ײן רר׳ז< יס
נ  5׳ | וח מונ ו כיןיו (! ז׳וממי :מ :חור מונמד ח! כדעןדמר איע
ערסהקכדקעניןדיגןז** סגיוונסן ! ״ב רעןןןען
ד  :ערו^
גייערגודמס א״גע
פר מונרײניקגו רע ו״ןכ 1׳דו 3ומ גו {
דר
דמס
מיין*ו עג ס סחמן מױ ד< ער* ״ | גיו וגס גיס רעכס
ימןמ׳ופרכמגיןדעמג | ידו3ו דערנםאה
רערחסינ 1ימ*
*! ב׳ג זוענס דר קמן דקכ ד ניס רעכס דיגן ער מיו3ו סחן
פר כמגון וד עד־
ג״דערע דמס ז* ײגט רד קגה דעמ צניו
ער3ו י * ׳ס מ!* ״גי* כ׳ן מונ מין מ *1״ני ( עטק׳נן ) מ׳ן מ1
גיע :ו 1רידן רידיב  :ימ  ( :סםעות מונ ק!! וח ! סוןדרערפי! א
׳גי דעני! דימ רע סיס מוין׳ דר חע! ס* מ! ערדמרוכן סמ| גיכו! פה ) איס דען כיון ריק פר דערבע ער ו״ן קנה דמס
רע דקבהחי! וומו ! מונרעכס ריגןימבר דער מר עסס
מיו דו גוט נ!י דו דמ גיהערט 5ירד בס ײר מי׳ן מוומח •! מ*
<ונ סריגקס מוצ דער* ין3ו* ״גק ח״נביהעפס פזן ו״גןחמ!
ד׳מבדזודדעןדי כדז* ה •010
וססאעגןדערמי* ערגרמ*
־מן מ! ס פון מירמ ג• { וועגן מבר ד׳מ בדאה דמס ק״ן( י 3ר
? ) גיס נ״מ* ין* ימ קמן* ״מ גיסס מנדרסס סמן דען חמ*
גיהערסמנר דער אענס דמס מי׳ן ( י 3ר סז) 5
;ו׳רה גי {
ד׳מ
גי ( נסזוה )מי ! מסס רע
י? ן ׳ן ימ :ז׳ן״גס י׳מ ה״!
ערנסווממיו עריומ מרגר
ךגיגסתח דענן גון^ פער

רע ניע סמר עסין מונ פריגקןמונ* ״ן וומ* $1עס נין ג׳ן דען
ג״מרעד* ער* ״ | ( כח ) ניד! סמוג * ״ןג  $נרביד 1ס מו
מוומי״ןעמר ערנ ^ רידן מיברגי.
מובןגסריבןמי* י
ריר אער דען3ו * ״גי נידמרפניס חען וומס פזן ניען מ•* 3ו
רידןמונניע מ׳נרגיריר מו ( דכר׳כן כס! ׳מ ) מ* נמן כעסר
מו׳ {מר * המע גױמגגיר **
ןןערעניסײדןחערן ״
סאעוומ׳זסרק׳כז רע * מגע מ*ו מ׳ן ביו

* 5כ

גמב

*׳צד טזממונ ר״3ן מין מן יז רע מצי 1ו( ע 3זרה מ 1י! ׳מ דיגע)
ר׳דרעעמדר דער מ׳מ
דרומ מי  :גריכ  :דרמ׳ן 3מרן ב׳ז
■ ) אכע
מרןחמסמו׳ס  :׳ערדנע חערפע מדר מײן ( כ! ײ
3
•ו׳מ 3ורן ד׳כח * ׳מ ז 1ג 1ײכן דען 3מרן3ו יען דרב׳ ע 3רוח
רען דער 3מרןקו״וע פוןדר ( אדד ) פוןדר ( גמוד ) דער
דמפרעיגחער* מ ןןער רע ג׳ע 3מרניק מונ
ווען ער ניע
דמפרגו׳גמיז דרמיז ג! ײן מז ווען ער ( ענודח
מ׳ער דער
דיגעדעןעררו { ״קנגומןדע | ( ׳חוד ) מונמ 1׳ ייז׳נל
מ! י! ׳מ
*׳עןג׳קסג׳מכטמיןזײןמויגןערעוע *מי מ 1י פון *ןײ
דעןדקכהדטפי׳גטדימ 1ט״ ד׳  3מרג׳ק* י׳ן
ילמפרטחעגן
פ״געדידמפרר׳ג׳ ! ײטײמע ערנמן
^וכ! סכןד  :ערדמט
,זזוער פיעט מוג׳נפרט חען מײגר מ׳מ  3מרן סחערט מודר
״מנוןחעמער
<זי! טמ 1דרס 1מגטמי׳נןמימ  3מרן י רע *
מפי1ו* ײ 1מ״גן קיגר חען ערמימ ס 1מגט
מגטמימ 3חמ
ס1
 : 1רע מ׳מ ח׳31ו גזטן ס 1מגן נמן טמר ער־ מ׳מ ג׳ט ס 1גן מ׳ן
 3מרן מונ חערדמ  :טוט מ׳מ 3מרן סעערןמודר ס׳ 1טן מדר
ס! מגן  :מ מ׳ : :״ן זעד גיט3ו גרינרן י צוונ סחער 1ן קמןרע
חסו  3ח טמן פון דעסט חעגן עצ מ׳ן מובןגסריבן ״מב י נון
ןן״ 1דעמ מז\ מ׳* ד* עס צעו מיץ הרגי ענירד מי* ממו דען
 3מרן חען מ׳ער 3מרנ׳ק ןןערט ח׳* מ 1מ״לר טמן דר* ׳עמ
** יני חע 1ט גערן מ״ן( 1וורמ )> ובי | מדר מי׳ן ( מ 5ב׳ח דין)
ערמ׳מטמןדזערדעמ
מדרמ״ן ( רמסהקי ) 1חימ* מ1
דמדמבןדימחכז< ׳מז! ג׳זמגט
רסעזמ! מ״ןז* ורמ*1כן י
גורנ׳גחער מבררע * מ 1גר
ער* מ 1ז ױ מטע 1ןמז חען רע
ג׳ט 3מרג׳ג ז״ן נ״מרט ער זצ( *1ץ מ* מ>* בין מז טען רע
 3מרנ׳ג חער י דען וע 1ניג! 1״טן דמט דקנח דמ1ט דער מזו
מברמ״ןרג* ןהט
טספמרבטג״יץי
טוטררײטגח׳ § (6
' גמרק״ן ^ טס פמרנט ניט ב״צו* ץ מז מזבן גסריבן מיוי
ךען דר 3מרניג מט ווטן אן מ׳ן סטרמפט זמ חערט רע נמן
אער ! מרג׳ג מ ןנ רעט נמן אער ניו ר׳דרע ס ״מט ז׳ן ניט
ומן ס׳נד נמן חעטר־ רע סײמט ניט למן יונג גצון צו 1טי1ט״
ער 1עט ו ״ 51מרן ור* ״ןער ג׳ן רע ג׳דענקט נ׳ט דז ער * ״ן
פרדערנטמונח ער  :״ןח״ 1׳ג׳ 1ס> זט סר מונ
גוט ( כ | ׳ )
מזמן
ריעגט צווג עז טצורמין ק״נר ניט רידן צן׳ן3צורן י
סטיט מין כ רק׳  6ציט רומ זו! סט בןןי 1גן ד׳ץ חנר מ ׳מ 3מר ן
זמטמרצןע/קיץזוענס קײן חמרט
וועןמיער 3מרניגמיז
נ׳ט ר׳דן ערחערט * וסט נמן זועי•  3צורניגי עס חמר צו״ן
ײוו 1מיץחט׳ד דער טעט ז״גמ זזן 3חמה דז רע ניט ז 3 !1׳רגן
מין ק״נן חעג זצו! ט רע נ׳ט 3ורנ׳ג ןןערן מזנ מ וב מירגןגנ?
צי׳ץ אמ 1מ״ן* ן ןןער מ עס דר3ו קעמ ח ער  *:ן נ׳ט קעגט
זעןחערו״גן  3ורןניטקגט
טןדעןחערמ* ומ״ן* [
דרד1
לר ד 1טן ח עי־ ז<ו* ט יומ 3׳רנן י מד טעט ער מימ (  3חמח)
ל* ער* ץ* מ! ט י 1טן צײמרט מ״ן ( סעד ) זו 1ט ער ז״ן 3מרן
גןויןד 1טן מ ונ*צו! ט קײן סמרט ניט ריין מונ ק׳ין זועסד נ׳ט
טו ון מ׳ן מ״נר גנ 3י סעד דרזמגט  :״נמ פמטר3ו חרע * ״ן
 3חמד חצו 1ט ה 1טן צוונ׳ סחמור מ׳מ מ״ן סבועה דרו׳ן ח רע
* ״ן 3חמדניט ןןמ 1ט כרעכן ידרחט׳ר סטמרכמוצ * ״ן * ון
חײכמ״ןפרואײודן
*ומורדמ״ןגרוסרטוחרער נממ מ״ן
ײנרטחורדגצוןערחמנדרטצויברדען׳ממ/נ
ער 3וג *
״ןח״בדערד* ׳מדז* ״מטרוג** מחמר פון מימ
נגר ! יס :
טרמגו דר צון 3וג ער מןןעקדעד טוחר נ[ ינ 1נג מויסן חמי!

ראש*ן
ר* <]
פופ 5׳דן* מר ד :ערנ*ל 1דייה קממ צ( דר*כ׳  5ערן יצץרן דש
ער מי  #ר 3וצןיבר הי גידגד 1וג ער 5יג ןן׳דרציד״מ>* ׳סגר14
עוסרידמערדײמקממדמקממערכײמנכע דײמי רע
גינגפר ו״ן ק * ר ח* יין ( וײכמען 1מגדצ<* צון רע דנ״ן דמ
*צון ער י* מ״ן כחור בײ  :׳ין וו״ב ! מג י דצו ווצור ער ןער
 3צורניג צוונווצו 1ע* י ב״די דר ס 1מגן מ׳מ כעע י רצו גײצוכע
ער צון  :״נס פצוטרס 5וומד דז ער גיסעטצון ( וע 1עב׳זצ< ׳ין
סעה פר גנגן מ׳  :דר נצון פר ג׳נג צוימ מ״ן ןןע 3ג* ײן 3צורן
ןצ וצ ערדצןרכס צון דר ע׳רןווצו : :יצו איע צוגנדיי רידען זצן
דערס ערווילץ  :״ן ןן״ב םסרצון * ״ן 1׳בר זון ווי מיז ז׳ו׳רדי
קוז׳וטעזחערגוןסיר 3ײע
פמסרד״מ
וו״: 1צו [ גג׳כ ; ד״ן
ד  :רע דיר מיקזןףיבגעכ ןןען רע נ״מרע נון ! עבע :ו ןןערע
רע ווצול קו  #ן מ׳ן דב צוין נ׳ע גי  :עדן צווו מ 1ע מז חמ ביסע
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ז׳ימרגןפר׳מב״מ
ספרמןיומזײמ
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#ו! ט מיבר :
מנווסגוורדמרומט מוי ^ דימהעגרמונ חען ^ ןדרײמ ^!מ
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וזןגרוסיכונגההנןמזמ׳ןעז ביסײדן
ס ^ ות ^
מזמײגר גיע רו מ״ | א ( 1כסר ודכןןןעןער  :״ןג ^ ןגדענקע
מ׳ןה״סט *! (? ״ [ נמ ^ ןזו רעע ער*
ערסט & טע דז רע
דז

ח  1/1 /\131־וו 1>11ח 3ו־  61> 8ו11ס!1כ

! 11כ

511313ו־  1/\6חט1סרוו1

שב
א׳ט גרוסר פמרכט מונ #טי ^ רוסס 3יטרצפ מונ מען עױ
* ציזהמט ער גיזזר מ*ו גרוס׳
ו׳ויטמ׳ח מיןצד !* י״ין
פוייבט מ* פון ערסטן מן מ* ו מן רע דעס ז*! ן א! יכ הז<! ב׳ח
הקכ ה זוו  :רד ערסט סס זוער גרוס> כןןנה המכן מ* מגדרי
כיז׳זוה הקדוסיס מונ ןןען ער* מגט ( כרו  /מחח י׳)*ו* מ! ער
רען סס ( החייחד ) רױ־ן סר( 1הרויס ( מדיג׳ ) ז׳ויט גרוסר
גרוסרפמרכט זויט גרוסן 3יטרועו ז׳ויט גרוסן
כחנה *טי
מגגסט זויט גרוסן דר סרעקנס מונ* מ! גידענקןמין * ײן
מונא׳זורער ה
ה׳חמדוג* מ* ערגיסריבןמי :זו׳טדרי
מונןןזררזויטדער .ה דמסב׳ט״ט ( היה
מונז׳ויטדער ו
הוה יהיה ) ד* מ׳* ט״טס רע מ׳* גחעסט מי ד* די חט 1ט מי*
בספןגיחמררןמונמ׳ :מי 3וגדמױ^ דרחע! ט מונערןןערט
*׳ץנמן דערחע 1ט ד :ב׳ט״ט ( היההור .יהיה ) מוג' ז*ו* ןמ
*י ץ כחגה המכן ח׳מ זון מ׳ן ! ״מנט מדונ׳מי :ט״טס מ״ן הר

/1

ד  :ער מי* מײן הר מ׳בר דרנג ) חע! ט מ׳בר מ! די ״ומניח
ערמײןהרמיברדיהיח! מוצמונטר
ריממיפןהיזו! * ״ןמי*
רער עררן מ> ג מוין? מ! ׳* ״טן ד* מי** עקס מר1ײ מ ובן מוב
מונט 1מונ 13ז: 1רחמונ  13זוער 3מונ3ו 3פוןמוג 3וררוסמוצ
) 1ען ער מ! היג• מודר מ{ ה׳תמודר מ!* גט וו! ער  :ײן בןןנה
המבן ד* ערמי* מ״ן  #עכטיגר גמט מונ מ׳ין סטערקר | ןט
יער* ״ן * כט מונ  :ײן קרפט קמן ביתײ :ן צןוצ טמר ביח״* !
מי 1מ 1ר 3ײטחטןערחי 1מונד  :ערהמט גיחע! עיג 3ו * ״ן
מיבר מ! די עוחוח חמו טי חי 1מונ ןןען רע ןו► מונ הט די זוכט
רימחע! טחידר  3ופרמ׳סטןמונח׳דר  3ונוימן גמן * ״נח
וומי! גיפ!׳ן י מונ חען רע ןןי! פמר ! ערגן דערהײסמי ער
מיןדרסו! הג״ןג׳טמודרד* ערחי! פמר דרה״ז* ןחחנוח
*מגןמד * מ! ער פמר* מגן ר׳רב  3ה פון רר ח 1רה דמס מיג
א  $ד קדשגו לןןסוק בךברי מזךה מוין ןןען רע סק ג 1״ן מ׳|
רער סו 1חחנוח* מגט מ ודר פר ט 1׳חומ* מגט אן פמר דימ
ברכה פון דער חורה דר ןן״! זון פי | ( פםוקיס ) * מגע דומ׳*
ביטרעכטד* זוןמ״ןפטוק  :מ* 1גן ימ ד  :ז* ןדיסרכהגי :גע
המט דען דימ ברכה ה״סט ברכח החורהמײן ט״ | * מגן י׳
ברכה דער גמן איט דעס ח* ן מבר עס מ׳  :פ׳! בטסר ד*ז׳*1
*׳מ פמר* מגט פר דען סט וקיס בפרט ןןער חמס ! ערגטרו
נומגמכרמיערדרר׳ברכהאכטדרה׳י& ןמודר מין דער
סו!ן פר חחיגוײ מדר ור ט!* חווז דר טמר* י דר נון נ׳גו חידר
?גן  :ונסטחער עס מײן ברכה ! בט! ד חט וס 1וס ד* מ״ :ג! ״§
מוגמיער
חעןערסחטרטמ״ןסכיעהמוס 1:גסט ״
מ:
מין דימ •ו 1יג״ן גיט מ*ו חמו! מ :ער מ׳* סו! דיג3ו רײגיגן
ןר* ׳ק גו ^ מ* מ ובן גסריבן ׳מ * מ* ו מי* ער מוין ס! 1ד׳ג ומר
ןיו ר׳עיגן  :ײן גסז* ה מוג ער :ו 1ניט ! ויפן מין גמעס הו׳* מ*
^״ןפוימר ! ויפטמיןדען חערטסהוי :הנײן י חימיען
רע * מ!  :ײנינס* ה פמר וומו( ר״ן * כ״ן מונ* מ!* ״ן גוט כ! י
־ן* ערב:די ! ט המט מיסקוט* מ! ער פמר רײן זוכין מונד*
גגרב׳סזו׳רטהע  :מ! טר פמרחמז! מוי* רײגגןד* ערגיט
 £ײן חפ | ה טוט מויסמ״ןמון ר״גןכ! ימונ ד :רע :ײ 1גוע כ!י
ביט ברעגגטפר הקכר דר ןן״! עס מ*ו ב :יד 1טמי  :נןןצ זו׳נו
קוט בס ^ ירט מי :ד* ז* ײגט ר  :ער בי* י ריד גירעט הטמו׳ס
*״גס ג וט כ[י ד3 :ו  :״גר גסזוה גיהערט חי* מ!רע מ* ו מ״ן
בס׳** רט כ! יברעגגן ור רעס ( ז<! ן׳ז ! כיהזו 1כ׳ס הקכ ה) ער ־
־♦* טר גינ ויכד .דר ה״סכגײט וועו ער ווײסוומוור! רטס \

ירק
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רא^

א! כיהא!ינ [ 0הקכה ) איצןוטצוי:
ד  :מ :ו נ  :י! כ׳רט צ 1י  :י נוןזויצ(*וצ ! ערצןיסנ 1מ 1ד :רע * ׳ץ
ער  :ו *1ין טצ1״!ן צון צו״צסצורעוצ 1״ן מונ
ב! י ןן׳דר ריין
*י!* ין ווצ<ו! מונווצוו! כ :יגןחצאערפר* עדגיצ  111הועע  *:׳י
א׳ט ! ׳ועסיס ע**ײצו>* ׳מ ינ  :יריד צןונ ער*וצ ! חרעה דרו׳ף
יזצונן צוונ ער* מ! ןן׳ען דריכר ד* ער* יץ גוע כ! י כינ\> ו׳רע
ילצוטצוונ כ* יד! ע הצוטצויס קוטמוג :וצ ! גידענקן וױ קצון צוין
ו׳ו״ןפנ׳סמויןהיבןחימקמןמ׳ןהקבהמונטר * י׳ן פגיס
 11ײ 1י* צויןוצ *ו צו״ן  :יגדגר בי | צוונ צףן
קוז׳ון תפ׳! ה3ו עון דר
הב דיצו עכירה גיסצון מונ צו׳ן הכ *ו! ני בי  :י ר׳ד גירעטצןוב
צוין הבצן :ו פי! הרב׳גרוסי ענ׳רוח גיטצון צןוגצו׳ן הכ זוײן
יעדרענירהצוונזו׳טדער ענירה
#ט* הברן דר  3ירנט *
 1*11צו! ^ ײ | עצוג * ײגס ! טבןנ׳זורזוער  :ע! כי  :יגד גוןן
צ( ין
דרוס>* ״ן ! יכרןןט יתברן* ײמ>*רי ! ׳וײגי עבירוה י׳ווח! צוינ

•1

ו׳ועק צןויס ז׳ויעי  :עד מוי  :רען ר :דצו צוי* וומרדן צו״ן גסרינן
דעןמין וו״ס וומו 1ר  :מ! ז׳וײגי  :ינר  :ייגן צו״ן גטריבן חצורדן
דמ הנמין ( חרעד ) מוי ^ מ! * ײגי* יני דימ מיןג׳גימן המב
דעןטמגמונצרןוו׳! מ!׳ז* ײן
פון  #ײניױגנטב׳* הײגעמוי ^
וראערטוןצמןרידן* ע! כיכי :יריד נמן  :ע( יכ כי  :י
פג יג >
מ״ןקנטגעכןמוכמ׳ן ( כטוגג ) ווצוס
װעטיס מונמיןווי1
רידט ד  :ניט גוט ווער ! יבר | וט יחכרן היט ז* ײן אוגד ד  * :יר
ק״ןבי* 1ומרט  3וז׳1ןײ * ונדהרזי  * :מ! ג׳ןמוגז* ײן ! יכר ןיע
מיןקײןענירה> ןער* מ( סמן מין
בהיטז* ין פרעבירוחד*
ןן׳! ז׳וין מן היםן דו ז׳וײן ןןע הע! ^>*ר׳ דר3ו ד  :מין> וין קמן
רײגיגןמונ 3ו
כרדרדוביגטרט* ין 3ו
היטןדעןמ״ןמיט!
היטןור * ׳גדדמהע! פע :וטודר  3ומוננון ח״ערמי׳ { מ! דימ
בעירידדימיןג׳רעטהבמונמוי ^ מ! יבי  :יז* עמיסדימ׳1
גיסמן המנ דמ הב מ׳ן ( חרטה ) מוצ בין זזקכ! מוי ^ ז׳וין מ״ן
הסונהמונמײןקנטדען ענײסמ :ונ! דמ* ער* י 1גידענקט
סבןזועןערמ* ורעטמ! ״ןמין מ׳יגסחדר מודר
מדרז׳וכ!
מי | מ״נס ןןיצק! מונ ער ריט ד* זו׳ט גג 3ן הער3ן ( תכ ^ יזו׳ד
יבטמיןמויגןדקכהדעןטמרערגי| מין דימ
מי* ערג!
מו 1הנ״ן מוב טמר קוז* ן 13טון חפ 1וײ פר דעס (י׳ו! ןוז ! כי
הז׳ו! כ׳ס הקכה דטן וו׳מ ןןע! ט  :ץ מ׳ערמין  :״ן  :ין געי׳וןד*
מודרורמיץסר ) מדר
ער ווע 1ע גין ורמ״ןז׳ו! [ ( במר ודס
ווימט רנ
ןמודרדר רס
מפי 1וורמ״| ( פרין ) מונדרז׳ו!
פרחמרערטערעמיס
פטיקגיסזןהעט
ערמיסמ״ן ב׳ :
נימ מוגמר* ןײ פגיס קו^ןן דעןרע * ומט פמר וומו! מין מכ
טרמג מוןד* זין מ׳ס פמר וומו! כןןי! יגמ מונ טר  #וסט ! ״מ
מן דעןיז ! ן סיקן

מודרמןדעח מר מודרמן דעח

פרי ^ י1

ערןןידר3ו גיגמד קעס מ* ו מױן ורדמח * 1ן ( א 1כיהז׳ו! כימי
הקכ הז׳יו  :רע מו׳ן פמר מ״ן מב טרג טון מי ד  :רע מ׳ס מ׳ן
*״ן הוי  :הנ״ן גימ י מכר רע כידר ^ קײן מגדרן ז׳ועגמגיט
ומיקןדעןנײמרטער* ע! נרמ  :ן |  :ײניוומרט מוןמוצ*ו!
3
וו׳מוכןגסרינןמי* ע* מי  :גרמוןג! ״1
*ײגיגידגקןהבןמ*
 3ןןיס | מ״ןזז ! ןכסרודסמודר  3ןןיסןדקכהדע| מ״ן ז׳ו! ן
גרוםי ( דפנעה ) המכן מי :גיע
בסרודח דער ווי!
!ײכט3ו בחי ! גן ערזוו* גרוסיפמר ביע דכן מונו׳וו* מן מ׳ח
ח״סערגיס מונ
ס׳קן ! ׳יט מונ גרוסימכ טרמגטון ערסע
גטמונמוכערמ׳סטמר ג׳ן מוגטר * ׳ין
ערחערטבח׳1
׳גיסמבר דרוזו 1ו>< 1כיהזו 1כיחד,דו כד ^ מי :גיטמ  :ו רע 1

*.י־
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לב

טוב

כיגערע גיע ד* ז*ן ! ״עמן מיה ס׳קן* מ[ מן כ׳גערע ערנ׳ע
עג | ענמן גוע ני ימרע ווצצרע מוג ( חרעה) נ׳גערעערוומ*
מןנ׳ 1נגןמי :חמרעערז׳וו1( :׳דוי)* מגןמ 1נזו** ( חרעה)
המכןד* ערדמ*יכ * גיעמןהנעמונזוו** ץמין* ׳ץ *יןנעזיון
מ!  :ײןעמגגי* ר ז* ער  3ועון* ע! כיכי** סעיק מודר* ע! בי
ינ * יר׳ד  3ורידן ד :ה״עע חרעהנון ןןעןער* ײני* ב׳ןמ :מ
פר ריבע המע מזנ ד :ער מ׳* מוי^* ץז׳וקכ! מ׳ין חסננה דמ
מי* ערני * רדערערסע * ענס ערמ׳ :מחןעןערמוין
נ״מ* גיבורן״ערפמימי* ערגזוע*! מ׳ין  :ינדגרמ׳ 3ונדר
מ**
ערמ״ןירו^ ר ומר מי* רע
גןןעסעמ״ןרסעמי 3ונדר
מי* ער מיץ 3ריק דען* ײגיעכירוחחערןמ!י פר א 5וה מן
גיסריבןמ :דמוןערעסעיןמץ ( ה! בוחחסונה ) פמרמ׳*
ערגיפײגע גץןעמעמץגמעממויגןמי 3ונד מי* ער מ״ן
•1
ג 1יבערמ׳ן גמעסמויגןדעןהקכהמ׳ :מײ| דערכרז׳ןיגר
ערדר כרזוע  :ץמיכר ןײגי 1״ע ( חכן? ) מ :ער חרעהױוע
מונח״געמין  :ײגר (( ׳דן׳חכ^ ) דרנרז+ע  :ץ הקבהמיבר
מ״בידמרופןזמןמי׳ן מ׳עןיכרןן״גןמ׳ףײגר ו׳דוי דעןווען
מ״ערווײנעמונ* מגע ויחימוגהוע חרעה מונ הוע *ןײ
ג״דנקן ני^ רצועוןדממי* דקבה מ״ןדער כרז* ׳גרמע דר
כרײיע  :׳ןמ׳בר דען* ע! ניגןז׳* ענסןמונ הקבה כ״גערע
*ע!בי! ײע מוג ער המפעמוי^ ריתפי!ה פון* ע!בן ו״ען מונ
ערמ׳* * עי־גיןיבע מין הקנה
מויגןמננערמיןאער
ג׳מבעמ׳ן הקבה מו״גןז* ערמ* מ״|  5ד׳קמונ  :״ןע״׳ 1מי*
*ער3ו ען{ ה הכמאער מ :דער 3ד׳קדען דימ3ד׳ק׳כןקענן

)

נ״עסעיןמץדעןגיזוערקןחמוד״^ כעןחסגה ) סעינןמז
דמחערנ׳יטעיןמץ ( הןבוחחסובה ) חמ* ד׳מחסו 5המין
מיי^ מיע! יב״ ענ״רה מוגןו׳*י*׳ץ*ו! ר** מ 1ער* ץ ג״דענקן
ד* רע וו ׳ 1די חסובה ע ון מונ*ו! ע* מוי^* ץ (ז׳וקכ!)* ״ן דמ*
*ו! ערעוןמיד* ערמיןדרסו! הג״ןגיע ׳דר גמןווערע
*״ץ חפי[ המ /ג׳געק מוג ער ווערע דר הערע דעןהקכה
ייע  :ע1בי!ײע* ״במוג ער רר כראע* ץמ׳כר* ע! בי 1״ע עז
!.׳י־
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פרק
ראיסוזן
צ*ז צרן נצ׳ ן אער דר ע ו/וו׳ 1מד׳יגן ״ צןונןןעןערצ׳ץדיסו!
הנ״׳ן ג׳ע זצי 1ער מבעונג הכןד :ער דר ערטצ^ןצ  : ,צרן די־
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מ< נ הוע חרעה דרוי^ ד ע ר ןןערע דרכראע ע* מע״ע מןמין
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דערדיברכהי׳זכטמ* מין עס גמן
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הקכה דערוו״ 1ד * :ןז׳* 3ויזמוי :רופטטמר *  /מו׳ן קײן טו | צ<  :עט 1׳ 3׳טוגןדידמ  :גןחח׳נוחחי׳! דער חזן מורע
מדרחחנוה  10וונהעסרהער  1ועכטטוי :נט>* מ! 1יכרנימט  :מגן מן
ר 3ריתנט! ימג׳טרידןע : :ײדען ( דבריחורה )
אכעערוי! ! ׳ברניטמיןדיסו! הנײןגיןדען ד  :ערדעי*
מדרז׳* ע) ׳ודזוזמנרמיןררחפי! הדרון״! ד  :ירחזן ( סז׳ונה
מונ׳ מוב
עסרד ) מורצ1דצ< נימרז׳> ןק״ | וומרטגיט רידן נמן דנרי ח :ןניט  13הערט מונ׳ ד :ערניטמו׳זןזגט י
טעטערערסטמ״ן ( עבירה ) דרמן
ערסוןמאןזמגטמ :
חורהגמןתח׳נזי? מ״ןצ< יט! כרמי  :ס! 1דיגדעכ 7ח  :ן  3ו3ו
חערןמונ  :מ{  :״ | כו 1גההצ< בןמו׳ ;5מיט! כיברכהד  :ער :ו! ד  :ערמ>* |* גנ 1מזנח״סניטצ<ו׳ ^ ווע! כ׳כרכהד* ער מז׳ון
*מגן ( נרון הומוברוןהז׳וו ) מודר ( בר 1ןיזמוס>ןז ) מונ :ו!  :געד  :הײפטמײןמ)׳ון ( יחו)׳וה ) ד  :צ/י  : :ײןעונס ד  : :׳יני
מז׳ון  :מגןמו* ^ מיט! יבי נרכה מ :נמן בעסר ווערט בסײד 1קינדר ורוו׳טט ווערן מ* ו וומו 1מ  :ד  :מ  #ן יחוז׳וה ד  :ניט ו ו״מ
יןמ״ןנ״מספ׳! נע* ןוועןער וזצ< ורוין* ד  :מ * ןגיטמוי ^ ויע! ב׳ברכהד  :ה״סט מײןמאן
ווערן י מ״ןמ׳ט! כרזמ! :
דרוקסטרמפטמיןהסת׳חברן ןז׳דר ד*  :יוני
יחוזוהי
דמסטיגדזרמײנבן ( ^! ןנסרודת ) מוגעררידטז׳ויצ 1דעכן
קינדר  :מ 1ןמן יחוז׳ויס[* ײן ( * דהכנגד ^ רה ) מ* ווימ! מ*
•׳ו! ןמ* ן  :ײ | רידןחעןער  :ע( טמוי  :פ1׳ | מונ* ע{ מ דעןז׳ו![
״ןפמטרמזנא/טר ניע קענט מ:ו קענט
דמסיחונן :
{ 1צ<: 1:י 3ןמונ' ער> ועכעאיטמ״גכןמנדר | מןהיבן3ו ר׳דן

פדק

תלמח בית הנגפת
[1
י

דמ* מז> וןמוץנ* ע* ״ןכיכײ מו׳^ וומסדמסמאןג׳הערע
מונמעןמײצר* מגטמאן
רמרוסןמיןןײןעונסמןמ** ״

|

כגחנהמומ׳ןצ״בןגסר׳כןהמכחטןסון חסכ׳* מוי^ מי$

ו

יקימרןדממי* ערדי* ע! נ׳גג* ״רה

ביסערעחער 1ר* יכנ3

|
?.

נון 1יכן ! ״ע פון דעסנ
א 5ע! ז׳ויע  :״גתמאן* מגן נגןןגה י
ןזןעןעססוןניעמי* בשטת
ײעןדימדמר׳דןמץדערסו!
!

)
|
|
|
1
ץ
{

תתפלה דמסמיז צן״ן הרכיענירה ד* א) מין גמעס הויס
חעןמ״נרחער
עסמ׳* ג! ײןמ*
פון* ״גיהענדן* מ! ר׳דןי
מיה חדר בײממ״גס א! ן נסר ודמ מוגד* עס אעכע רידן
ןןערעהרע
ערפערחמרער
ךידד׳מגיערעסז>*! ן* כןן}
גיסערמפע אב! סכן פר דעת א! ן * ! כ׳ דא! כ״ת הקבה מי|
* ״גכן ך/דר ד* ערגיע* ו | רידןדצר׳מ בע!יםן י עסמי** ונסע
מי״ן עביר ה דער דמ רעע ד  3ר׳ק כע 1ית מפי !ו ג׳ע מ׳ן דער
וךבןת בס ולא
ד׳מגארמג׳עדערפטוקגיע
סו 1ימ*
( דנרית כע!יכן ) מין רער חורח עצורסע ו ר׳דן מונ צ(ין* ײגי
מרמהערןאיר וזמו!
ז׳\ 5וחצז ברגיסרברעןבע!׳כן* נא3
מײגר דער דמ רעע דברימ כע! ׳מ מפ׳! ומין* ײגס( ה ויו עגע

!

ערמ״ןע 3רהמונמי* עוכרא 3והעסהז׳וכ״סמ׳ןדרהײ 1גן
גיעעמררידן
ס)! נרד׳ײ״ 1״גי סכ׳גה אכ! סכ/ד* ק״גר
ד 3ריכ( נע!יס( יג! ןןןײעראכ! סכ/ק 1וחואר מײגררערדמ

^

ז

רעע ( כסעח החפי! ה ) פון דעקאצו! מןפון כרון סמאר כי*

|

ררחזןהמעסאזנהעסרה מ 1׳* מ\ גב׳* גמןקדיס * ממ׳*

1

פרמבעײיני
גרעסרמונפי! רדכררוער
*1״ןענירהפ׳1
ײןסכ׳גהמי* גיסעגימכט
וחמונהקכהמונ*
 1ה״!׳ג*חפי!

^

|

,
׳
,
)
(

.

[

סוןי־יג5ו י& ען עם* ײ ד* ביח חז׳ 1קדמ סעיצ^ (צ1רד ע?** ׳י
ציודרד* עס<ע  1יע גמן דצו
ר* עס מי* פרחיסגו גיחצורדן
ויען  #׳ר ס\ 1דיגמי * ר  3ודעןסנח  3וה 1ס | צ< :ו צןיוצ* ןיןד<
*וי־מ פר דעקנ ( כית ײאקדס ) עס* ״ ד* עע פעיע צצון די,
ג׳עדועפנןן
גנויעמוררעס * ״ד* עפפעיע
עסצוי*
דיגטוךא 3ו ייפנן ורז
וער זויסוס׳ מי* נמ* 1ײעע 7סו |

דעכן ( ביחהאקדס ) לן * יעטד* כיאוזמקדטר*>* ירהטבן
צווג* ר׳ה״ 1יגיסו! ןמונ* ריכ׳חי! כנטחד* מי* ד* ( ב׳מ
ח * קדס ) ד* ז׳וןצוי* םו! דיג*1ורט3ו הכן מ* ו11צוו 1מ* מימ
צוונדרותטע״עדערםסוק
י
ביחהאקדסמ׳* גווע*ן
 11״  #מןסד  :ןוײםעטוג* מ* וט* חי דער ( טכח ) טי* ט* ו
נ
צ( י* טו׳ןדײ! י׳ | יגיט | !1ימיצ(י* דער ( םכת ) ויען א׳ר,
סו 1דיג 3וד! עןדערויר צ( ונדערנט|  1ויר * ״נן סו!ד* גמן
עונצוועגמיווו״ןגוןדי וון
 5והיבןםבח 3ו  3#ןדערח״1
מוגוועןטכחטויוג׳עויעןז׳ןירטן טו 1דיג 3ו
כוײנע י
סעערן
ד 1ע) טנחט*ו 1גגכי* ע* רעכענ  3עצ* י* כי> רי
דערוירמונדרגו * 1ײגן  #׳ר
עוג 1ענןמ׳  10ה׳ו>ו 1דט* צוי*
רע 1םכתםו 1דיג 5והיעןמוג  3וה! ען י צ< ודײ! ײ! יג׳םו!ן
ו ו )1ז*רי ז* ורה המבן עט* ײ ( בסעא החפ 1ה ) רד םמר מו<
ײמנגגוןדערחפ׳! המ׳* א 1םי 1דיג
ררנ  11ורדערחפ׳!
מ״ןאורה  13הבןקײןרצר״פןכעןיס; ג׳ע  3ור׳ח ״ אןעטך
ג׳עהג״ןגיןםס 3׳רןגיע  #יעמיעמםווערע צוןג׳ע*4יע
%עכן וונדר הוע ניע>* יע קועיג׳ סון צון נ׳ע > ויע פ! עקדיגי
ק 1״רראיעמ1ן* בן*ו! רע יד טו! ה 1סןצ*ין כנורמ* געג ער
ורט״ן>ו! ן ( גסרודת ) מ*ו*ו1רע * יןה! ען זרדעס ( §1*1
 !*1כי ה *! כיק הקב הוצ* דר פסוק ג׳ע תכק לקראת ״ אלהין

מיןןײןצוויגןמונערסײע * ץגיסעםרהקבהמונפרןײגי
סכעה מוג ור רר ה״ 1יג חורה רי רמ סעיע מי (0מרון הקןדס
וגרײטןורןןע ורד״גמ ן | ע דן
ק״ןאורמניעמןגיעפרדעגזא! ןא 1כי חא!כ׳םן ר* טי* סײעס* ״רי 1ס׳ן 3
מוגד* מ׳פ(
הקבהדמאוןער׳וממײןרעכעעווחסגיכןהמבןד*רע * י! 1* 1סעדין 3רי  1צ(* ו 1עןדו גיגגסע ורט״ן ( א 1ןנסרודמ^
יוי ו1צנ* 1ר* צ* וןג 1ײןצזי*  3יסככדר ( האגד׳! כיןקודס ! חי) 1
ג׳ס ס״עפרדעס ״! ן מ! ביחא!ני□; הקדוסברץהומדמרובן
נ 1ןג! ײן״טן! הכ  /תכאיס* | ציע ןוע !ן הרבראכן ווער ווע! ע
סעיעע*\ חפג׳מ ! גיהג1ןכ י דמס המבן א׳ר (כקכ!ה) ד* מין
וצ ! ן 1ענדרמ* צוח״ע מ* דימגג/ווע! עמי* מיןמ 1ין סעיען ר* * יר* ע 1ס] מ* ו וי | * ורה הכן 1ר הקב ה צ** ורמ׳ין ( א 1ן
כסר ודמ ) ״יווצןו 1ד 1צ( ׳ןדערסו ! ןצו׳* ריה״ 1יג׳ססרת 1רת
מזצוווײע מ :דימחע! עהמנין* הודיסג׳חמונעמונ המבן
ה׳יזרדיטז׳מג׳העימכן
ג׳העסיג׳סו 1ןמ 1ןסינןג׳כויע /
העצוויןכערגטיגידירןהנעאסון
רי הקבה מוג* געכן
רנעו ע 1׳ו הס 1וכן צ״ג יומ רומגו* ײן הײ! יגי סביגה איר
מייגגרוסןעוסרצזונגרוסככוד המבן* ימגיהעדימ* ײגן
מ <1פר סעערע ג׳וומרדןפ ןן דעסע סעגןדמ**מ׳ גירעע
אירגיחעהבן צוו״ר
ניסטאערפו |(צ 1יריעונואדי
הצוכן
איר הכןגיהע ( נר צןונ 1ײע
המכןדגר״מ בע 1׳מ מ׳ןמ׳ר | סו!| מוג ד** ׳מנ׳ע המנן מן
י
יגיספרהורײ
הײ!
נוהגכנורגי 1ועסעמןמ׳רןהײ 1יגןס| 1ןאיעדעןר׳ד 1מזג ר* כעססי 1נד מיןדער ווע! ע רי בעסען ! ייע צו׳ן דער
* ו׳עקריגמ 1גא׳עדצרינןכע 1יסי דען || עיחבר 1סאווו׳! ס
ױע 1עמונ  :רי ( א! כינן ) מ 1נ* ר* ( סר׳ת ) מוג* רי ( נג׳מיסן)
גיע! ״דן 3ור*ד} ד 3רימכע1י  10אכ 1סכ 1מין* ״גרהײ 1גןסו1ן
פ| 1מ 1יײעונוח הבן אע־
י
מוגזרי ( סנהדרין )
מ*
יצ<־י 01ימערע * ׳מפר סעערע מ* מ י מוגמ*מוומו<
ג׳סעאערדעןדיהײ 1יגי ( טפרחורה ) מוג ווען *ןי

|
|
|

|
1
1
1

רא;זז$

המע עס הקדוס
דצוגמן דמס כיח האקדס מ׳* גיןןעסע
ברוןהוממןפרסעערעפוןדעסעחעגין דמ* * ימהמכן
מ* רמכ׳ס״ד11
ײעגוהגכסדג׳חעסעמכןכיחדאקדס
מןג׳עדערפעוקמ׳ןדערחורה
סעיעמ׳ןפטוקיסנ י .
דמסמי*
אחעזבתית׳תשמרו דמקךשוי תראי
מ* מע״עסז*י יןסבח * מ 1עמירהיען  3וה! עןמוגא״ 1כיח

רערפטוקסע׳ע
עמירמ״ןפערכען ׳
ה * קדסדמס* מ1
סעיעערמ׳ןקחסיםן
*  3וו״צ( ױמ! מ׳ןדערחורה י מ״ ] אמ1
רמדרסחד׳
סע׳עערמ׳ | ( בהר )
וגרמסמגדראמ1
ל(
וכןכיחהאקיסדמ
סנח  3וה 1ען 3
' ממזצוווימקואע
א׳רמ״ן
׳חו׳מעסמזמ י וויממיוד רע סנח ו״גן

צן״גרגיע סײע

ורדערהײ 1ג ( טפר חורה ) צ((צ רע

רעע ( דברימכע 1יק ) צ( יןדערסו 1ןדעראו* גוו׳םמיץ
ערנ׳עגידעגקן*וצ 1מןדער
גרוס (*** וחפגיה ) הנןד*
(סכעו? ) דירצ( רוצ( עצ( יןצסנ* רןסו1ן מונער מכע ניע
ברעגסרען הע איע
ד׳הקכה* ע!
רי הײ! יגי ( תורה )
*ײגררעבעיהגע איעססר ^ וײמרמײ ^ ױ״סויימר מ 1ס
ווי רי חורה ד׳ איר הכן ניע מ״ן ״מרע אערלמן

ג׳עמ״ן ״מרעוו׳נ3

גר

יווימ* מ! מ״נסן גיע

פמרכעמןגין צ( וגצו״ 31יערנס צוןגין דערמד * יבע
מ״ן
רי הײזיגיחורה סעין מימ ( מרון הקודס ) מונ רע * מ1
מדרמגךריר׳רדימ נצזן פי1
רידן ( ד  3רעןכע 1׳מ )

בל

מג

וגרגרו״ן זמ
יןמ* ״ן ( כןןנה ) ד* רע די הײןגי סביגד
 3רעריע 11וי! מו׳סדערסי 1ן * אי*מד * ניעמײןע* וח
פגימ* ״ן דעמ ניסט גימבט ימ * דימ הײ! יג סכיגײ מזנ דימ
י״ 1גי טפר חורד< עס ימ  :מ״ן ( ז* ס! ) מ׳ער דערדמ גימ
מוג בעע מ״ןזז ! ן ( נסר זדמ ) רע ומ!  •3מית קואין3ו דער
 4מ!  3״ט3י מ״נר טעודד דימ רע צוימ גז< נע דמס ער כעצו
יי ע |*׳•! ן* ערי מיג* ער ער כעט מית מ*י גמױ * ער ד* ער 3ו
מימ* מ! קואן  3ו* יערסעודה <
רערז׳*! ןמי* מ* יגמר
ו* עז* ונויגמ* יגמרמיץ ( נע *ו ) ערגיע  3ומימ 3ודר טעודה
מ* דערא !ד<(יז* ט  3ומ׳מ מ׳ן* ״ןד 1י* דג״ןמוצ * ע 3ט*ןי
חינטרדעהטיס י רמגיטדר* ע! כיגכי* רז׳> עגסמײןחעק
מינ ! מ* ט יעת ז^ !ך* י 3ן מזנ גיט דין מוצרעט מגדרי סז^ ועוח
מיג רעט ״יט מגררן ! ״טן מוג קריגט * ין * יט * ״במ ג* ינד <
< 1רע נמן גיט ער דין מוג טרמגט פר רעםן ז׳ו ! ן ס  1ינקדיגי
*ניו פרדעיוז׳ו ! ךמויגןמע ! מסט יען ז<! ןמ!* 3ו* עיןדמ <
ןןערטרער *! ן  :ער 3מרנ* ג מיבר מיס מוג ספריבט דער
ע*
וחפגיהדמטז* ירניטןןע! ןגמן ! מ* ן מונז׳ז׳ן מזימופצו
גכעטן  3ורער טעורד נון סײט ער* ין ניטרפ ז< יר מזנ טוע
* 1יר* ע! פ< סז< מן מן מונימט קײן צמרפט ניט פר ז* יר רר
א! ן ! מסטמיה* ײן ! ון געבן ! מ* טמין קעפפן מדר דענגן
צ< ןג! גןמ*
ערספרדילטהמטי נץמי* דמ* ( ז* ס 1עבן מ*ו
מ׳יןןן *
דערדמרעסןדכריכ* בט1יבן )
מץדערסו 1ןדען
מ! ימיגירי גכעטמי* ר* רימ ס  3יגד* מ  31ןןיסן מונסרומן
מוצד* ז׳ויג־מיכ■ !ובן* ו!ן מנגר* ערמונ* ריחפי! ותדרדערן
*מ 1י מו׳ ^ רמס* יע} ( נ< 1עט ) מ! מוג* ריתפ*! וחגזוכט י
מונ דר ע* .יח פגית ערײבט דימ ד״! יג סכיגד מײן וועק זויע
*ײגמספ 3ידןגגגדס א״מו ר<  :״ן ( אחסכד ) גיעמנדרסנו
וומו יין מונ 1מסט דעןוז ! ן * ! כיה*1יכ  £דקדוס כרון דימ
כ!
ײבןעררעטדמ* או׳ 1רעט מונומס הער ^ חײסגיסנו
דרפון דמרומ ימטרע * ״ | ( זוחסצה ) מוי ^ ןומס מצדרסא
^ווי ^* ײן דגד! מדר* עסט מ וי ^ וומס מגדרי גרד״ט י מן מ׳*
נגר ( מפסר אדררר ) מיי ^ מ׳ער עכ׳רד מין* ײנר חפי 1ה
מד * מ׳* ג! ײןמ*
יעגרדעררמדמטגיטרמגן סטיגקדיגי
 :בין פר דעסו*ז  1ן רי קמן גון מיץ מ יט! ׳נר טמו | מבגע״ןרד
פון ןןיממײן גרוסי גווע! טיגידרני ; יגד דמ* מ<* די מר רידן
ג< י1
דערסו! יןזוימד* רע
דער  3ירנט * ײןדײ! גןנמז< ןמן
ו־מוד* עדא  3טד* דידײ! גיס׳!ן חטוס | ןכןפרןןיטט ןןערן
מוני* יסרמ! חט וס! ומ פרטרינן ןןערדןער *  3ט ( חסמ
*סזירעו ג* ירוײ מעגרוסיגן דסמ יס * רעו ) י דמס ק<ד*וג
ג ןןדר גױוס״ הרכיזער וועגןי ררוגז* מ!* יןמײ 1מיט! ינר
*ע | כרט סטרמפן מוג ער*•! גידענקן פר
ןןעמ רע דצ♦
פוטיטמונער* מ 1המכן
ןןטספמרכט מוגער * מ! ניע
ג׳ר* עדג* 1יןמונכ! יסרמ! חטוס! ונז ״ נוןווי! מי [ כיסײדן
| 1עןז׳י 1ן מ! סטין ( כסעח דחפי 1ה ) מדר חען ז״ן טמר* י 3ן
(בסעח דחפי! ה ) דררמס׳ה חכזוה סרײנט פק דעפן
(* ודר מעגן די מ ײן מיט 1׳נר מי* סו! ד׳ג3ו סט ין חמ* די* נן
*ײןדמ* דמי״סס
(
רכרדקחסה )
דמססיעע
וומס יײ!יג * ניןויץ ד* ט״טסטרע מ*י וומ* מײןיחיד גינו
בומרמורן* ״מדעןערז׳וו*
מײןזונײן
 #מגןהמבן
רער 3י דמ** ע! ב׳ג
ה״סטינר קדוסה
דמסדײסע
,ח״ ( גי >. 13מ :
וקחסהמונכדכו־ז צ< ונץהדי( ^ ד  :סמר

ירק

אד ^

־ק,1י

דער (ח״ <ר ) נינו ! 5וחע**
״מדטןע* ווער מײן ז׳זמין
ו׳ומנן דער כ״יצן ד* דער חון :צ< גע צווי ימז קד{ זצ< גע
נצ< ן י  6מי* צוײןצויצ \! גר סו! דיג 3וסטץי נמןזייבן עט( כי
* 3י 1י* קײן ״חיד צ< ן גיגו טצןר* גן צוו ער חע! ט חידר ס * וגה
עסרדצוורן מ:רד ח* | צ< דרצ< וי* דער טפר חורה ( ײצ< |>* ׳גו
מײגר כרכהצודר ווען*> \ צורע ( ס!וס ע ^ רה ז^ דוח ) דצן*
טצורקײן יח׳דניט צןורן עס* ײדעןז׳ו< ע רען קה! ינצון* ײן
טע  1׳נר ! ײצוד* מןפפ! עגס  3וסג 1יןפון ז׳זגהג חעגן צו*
צו׳נסדו כמײדןחי! י3ו מחן עו! ה טיסיט ז׳זן צנוין^< £ין חעגן
ר* עי׳יצוי*רד ( ס 3ח ) פון הסק יחכרן צ<ונ 3ו; יגד! ) ווען ז׳זן
 3ואצןרגגס ןמ דיבסווײ! עס דר
טרסעסנחצוי*  •3וייכר
*מ! *ן מן ססין דען ע* צוי* מן סעמע ד* ( קרכן ) חי *! ,ון
 3ןנזקרבןהמטזוו  :ן סט׳ן ח סט׳ט ז* | ימר 5וצזן  3י ( ברזן
סצסזי־ ) סטיע אן צון ע* צוי* צזןדר ערסע ס 3חפון פטוקי
רזז׳זרצזד* ז׳ויעע די ( ד!! ויה ) חען * צוגט
ישמחוהשסיס
ןחגלהאךץ סט׳ע זזן צןויןצזוין׳רר ןןײ! די ערסעןצוור׳ .י 1מ
צ*י* רר ( סמ ס | צורכעה צזותיוה ) 3ו ( פוחחצזח ׳דין ) 0נ 1יע
ז* ןמ 1מוי ^ ער *ו: 1ײןכוונהדמנן | : 1ןכו יויזכרן ספי׳* ע
גרוסצ( ונק! ײ 1צ< פי! ודיצ< חירםןמיןרער ערין
גיכעער
צוינ!1ככן * ײן סעײ* י ( 13וינרן דוד ) סטיט >* ן מן מוי ^ בי*
(מחה ״ ! כדן ) דמי * ע! כיגמי* עפי* ( קכ!
ר׳ ) ״מרופ /מ*
י** ןדו מוין? סעיט3ו * סחבח* מ 1ערמויומוי ^ מצ 1יןמונ׳* ו!
מ*ו סעין בי* נמן ( ברכו ) מ* מין ע* װ*! נמן כעסר כמ׳ידן
3ו ( חי! וח ! מ! ע! ׳ון ) *ו! ער ווידרמוין* סטין ׳3ו ס 1זונה
עסרדמונ3ו{ בג ( והומרחוכ ) /מ׳* מיס! כר סו! דיג 3וס< 1ין
מונמי  :אעדסו! דיגמ* 3ו
סז׳וונדעסרהימונחען דערח* ן
 1״מגע מו׳* דער עפר חורד* מ! ז׳ון מן סגוין דר ח״! ח קײן
*חידנ׳ט גומר ! ײמנן מוי* דערט  5ר חורד  #יט דער כרכה
עס* ״מדען עס ןןער 3עה | אמנןדער־ כײמדײסס עס מן
מ״ןדכריקחסהי
מונמיומופע מ*
אןדעןמרוןהקויס
מוי ^ז׳ו  3ע מי* ז׳זן סו! ריג מוי ^ 3ו סנוין> זכ | סכן פר מ״ן טפ ר
חורו!* ע! ברסד* ז׳וןמי* סו! דיגמוי^  3וסס* ןמונ ווען ער
עעיג*1ו 1מ״ןמיס! כרגחמרנס* ״ןד* ער  :״ןפ ; ׳מ*ו! הכן
5ו (זז * רח ) מולגיט מי׳ן ק״ן מנדרי* ײט ׳ מוג* מ{ ניט עמן
מ*סע ! יצ* ! יעו *וונן דע !/יגט נ׳סע דרמן וומובד * י מיר פנימ

חץ קערין עס * ײמ קען א* רח ע** ײ קען זזערב עס* ײמ
 3י(  3פון ) ע* * ײמ 5ו ( דרות ) מ* ווען מי׳ן מיט! נר טח וס!* מ
מ״ן כ* זגדרןג! ויכ/דעט כפרעדימ ! ײט דיממירן רוק  3 /ומ
מרוןהקודס3
וקעריןדימטונןןן׳דר) 1ט׳י* ברןמוג* י * ״נן
(ז׳ןח!! דסמ ) מ*
דערפטוקגיע
זאחוךיהםאלהיכליי דמס
׳מ * מ*ו ט״טסד* * י* ין סטע! ׳ן מיר מחור 3וע מרון הקודס
3ו * רמ וו׳י*כ\ הקב ה דעתגבימ יח* קמ! ןןימ מיין ט״! 1״ט
פוןיסרמ! ײמ וומרן גרוסירסע׳בן יימ סטע 1טן * ׳ן איגו
דען רוקן 3ו | ( כיח ה  #קדס ) מונ 3ות מרון הקודס3ו דמ חמר
דס ^ יתנר; /רע  3מרנ׳קמיכרד* מ* ע! כגן ! ײטדו*מי מ* ו
( ז* ח! | הסת ) חמרן ד** ימ דימ הײ! יגי סכיגה נ׳גי מפטטן י
מונ ד** ימ* ׳ן איצומירת רוקןןןעגדן 3ומ מרון דקודס  •3י
ימרוק מ״ן מיט! כר דר ןוגז יחכרן ס *ו רע  3ט דינן ןןי! רר
*מ!  :ײןפניכן 3וז** רח  3וקערןמ< נגיטמוי ^ קיער מנדי׳,
*״צ 1ניעןןען
ערסס׳טי
מכרןןעןמ״נר*
יצסדמאגטר
 1יו
' \9
י דס ימ * ניצ 1מ*ו וב & ו) מ׳

לב
טזב
פרק ראסו*}
ונ
חען
מ״נרסט׳טדערןן״!־ד : :״ן סטמטוומומרוי^ ד  :ער חען ער ספינדפר צ<* ׳ נ מ *! ןמונ רע ו־עעמ״ן אטפטור•
*י 3ט מזז ג׳זיכט מי  :ג׳חמרדן ׳ מכר מין עט! יכי ! עגיר דען א! ומונד*ז׳וו1ופנ 1טרעןמיגזמןגוןנז; נ אאוןצוזחצו!
* י׳נן ר׳ סטעט מן מ:י ג׳זיכט ר  :מײןמ׳ט! כר מפ׳1י > י׳ם ו ין מיט! כר (׳  :ן דיכעןמין  :ע 1כר (*ורה)  :׳! מ״ן מיע! כך
*ײנפן  :׳3ן>יו :ערמןהמבן  :׳יןפניסנ 3וזי :רח 3ו 3ומ מרון סצ 1׳ןמונ ; מ(  :ץ  :ע! כיזיורה! מ :ןמ] ג׳ן וו׳צו חמו! ד :מר *'
ךקודס י מבר דימ3ו{ נד מ׳ןמונזר /קה! וח מ׳ :דר ז׳ינהג אםפט פון הקנ יזמ ? עו׳זנעי׳ימ! ז׳וער מוגמי* פי! גרעמך
|
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קמן ניסט אעך)
נעאןדעןדי׳ן !ײב מונגועי מונרינפאה קמ /ערדירני< ו
* ׳[ מ׳ינר3ו דענז מנדרן קערט מונ ד  :ער  :ין ניט איט  :״ן
פנ׳פןקערט  3וזו  :רח 3ודערפוןקוזוטד  :מ׳יגר דען מנדרן
נעאןמנרררז>ן!ג>ו! כ׳הז׳! 1כיתהקנה קמןדירנעז׳ון ד״ן
ןמ  :׳כטדסמי  :זיכ:ט 1ד׳מ  3ןןנהדע| חעןמ״נר רעןמנדרן !׳ינמונ המכ מונ גיע מונ  :׳! מונ ערמונ ריחע!ע מונ ׳עג׳
מןז׳כטדמקוז-יט מ׳ ^ מגדריגידנקן ^ מן קוזיט דער פון מע! עקמןערדיר מ! מנעאןי חימ  :מ! מיע׳זדעןנ׳טמײן
רזמ״נרזייטדעןמנדרן ( ס> יועדןבסעחהחפ 1ה ) מולדר אזרמ מןגין ח׳מ* מ! דצח׳ז*וי! ר׳דן מונ׳דמ :הערןן  :מ! גיגו
ן
( ח1ו{ הסמ ) דער דר פון קיזיע מ  :מובן גסרינן מ׳ :דען ווען חיפן חמ :ד  :או׳! רעע מודר חימ  :מ! מ״גר* ״נ< ז *! ׳  /ג׳ע
;
מ׳ט 1כר  :״ן פג׳מ  :ע1ט קעןיז  :רח3ו קערן מ  :ךעט ער  3והערןוומ* עררעע מדרחימ* מ! מ״נרפר סז* עהן דימ
[
* ״ן ג׳דנקן מוץ בעסר ןןען ער דען ( מרון הקודס ) מן  :׳כע
גרוט׳קעפט!יציז׳*3והד ?1ער*ו! גיעמו׳ין  :גן מוי^ מיע! ס ד
!
מ; נדימה״! יגיטפרחורהריממ׳כן ( ה* כ! ) סט׳טמזנ׳חמ* ברכהע* גמעיע יזמק״ןגע! עניע מונ רע פרפז׳ועכע ר׳ /
גס<
׳בןמ׳זמ׳ןמרוןהקודסד׳פטוקיכןדימ״נן זיעגסן מ| גרופי קעטע! יכי  3#זהדומי* ׳ומניע גימכע מין  :ײןמויגן \/
ג
דיגריסקעטם 1יכ׳א3והג! 1קענגימירחמו! מכ נעז׳יןחימ
דעכנויגז׳יכןמ  :ע -ףתי״לנגךיתמיד מונ  :ונסט זיער
|
דעצטיגז׳יכןמונ׳מײןכןןנדדער דרנ ד*  :״ן עכ׳רה מ׳ :דער* ײ | ( מחיר ) קערע 3ינזמרין
פגיזק ^ רימ״ןזיענסןמן
חעקןמכרויעןזץ מ״נרהרומקערט דערב׳גערטנ׳טד* ד.קודמ3י מודרדרנ׳ע דעס( ח :ן  3והערע דימחפי! המזדר
*״ןכןןנה* מ! מרןועקטןןערן ׳ געמ  :ץמ״ןמיט 1כרמײ| דער נ׳עמהין* מגן מיי^ מ׳ט! כה נרכה מודר רער ( ד5ריפן
( אס! ) וו ןע מ״נר סגויגד פר מ״ןיז ! ן ( בסר ודמ ) פר וומר נע!ית ) רעטמיןדערפו!ן י
מונחי׳ןלעגזצחימ׳נדנמ״ן
ער ןןעךט  :ײןרוקן גיג 3וןיז ! ן קערן בפרם ןןעןמ״גרמ״ן גריפיז׳י 3וה מי :רד דעמ ח31:י הורעררונן  1<:מײן מיע 1כר
 1יספטהעטפרדעפןזו!
ןוו׳מחערטערסט׳ן מ׳ן מ״ם! גיוומרגע*ײן ר :קײגר גיע  :מ! דעמ ח :ן דרײן הע! פן מיג
 5יטרגט מונ ז׳ייט גרוסר מנגסט ( זיכ! סכן ) חען מ״נר מײ|
ג׳טא׳ע דעמ ח :ן* מ!* ינגן חעןער פון נ׳ע ןןע!ע רען ( פמ
י׳יכפם העם ר* מימ טרע ^ ( גי^ מונ׳ זיאון ) מן חי ןןערטרע
רידן נמן פמר ער ניני דען ח:ן דר״ן הע! פן מ^רד ז׳ויע דעק
סטין מ׳ןמ״ט!
פמרכטמוגמיןמ״ט! 3׳טרננימין גריסר ח*ן* ינגן דען חעכן זו! ז׳ין פמר3ו הערן יעת ח*ן מרר דעסן
מגגסט מונ ער חערט ןומו! מוי{י הערן  :״גת  !#׳  /ד* ער רררר״ן הע! פע מזדר רער*1יע מירן* עגע דמרוקמין :ן״
ןץנים< 1ועהחערמונד  :ערמ<ןס * ״נ׳ (  :כ׳וד) 1נ׳סט פר
עונפגרופ* מזין  :מ! מ״ןמיט! כרג׳וומרנע* ״] מונער
\
געסגי 3ו רירןפר דעכןזי! ןמונערחערם  :ץ ניט דרוסו *מ!  :יןפ! ײטןד* ערז׳* יטדענזקה!* מ! מ 1רן דעןדי חפ*!זי
קערןמונערחערםחמו! פ! ״טגמוי^ הערןנון ( אכ! סכן פ 1ןקה! מי :פי! ז׳וערמןגינעממ* חעןמײן ( יחיד ) מ!ײן
ק 1וחזזיר ) וררע] (ז׳י!ןז׳י! כ׳הזי! כימהקבה ) דמ* טרעפם *׳יןתפי! המועמ :דערפטוק  :מגע הןאלכבירלא ימאס
מ״ן מ׳ט! כת מן  :׳ין ! ״ב מוג* ײן גיט ח׳מ* מ! רען מ״גר* ״ 1נון ןןטיחברןדרפר סזיעכטניםדימ חפי! הפוןפי! ! ״ען
1י( ׳/ניט 3ודערןד  :טר  :ץגיט ( טועה ) מ׳* מודר ד* ער
מברדיחפ׳ןהפוןמײן יח׳חוערע ב! דפרסז* עכט פון  :״ן
נ׳סט פר געסם  :״ןיז ! ׳/ד* מ׳  :דר ח :ן רר מ׳ :מונ :ר ^! ׳ 5
*ינדחעגןמ :מץמובןגסרינןהמכר : :״ןהפי!ה גיע מן
 3חיסןיסרמ! מונ 3חיסןרקכהמוץד׳ 1״ט דימ * ץמןי״נן
גינעתןןער מונ ( רמי יס!ינז ) מײןמנדריזיחסבהמײןקעםן
ןך׳! דר ח:ן ( סז^ ונה עסרה )* מגםמדרדער * ׳[ !׳גטמו* 5מימ* ״נר חפי(ה דמ :חער ג 1ײן מ ! :יט ער דען א! ן*י3ן מוב
*
מ״ןסטענדר מידרדער* ץ סמק( ט מוי^ מײן סטענדרח״ן
ערגינגספ 3ירןמ  :מוב| ג׳מריבןמי* מונ  :ײגי  :ינדחערן
ךי־ח :ןסזיונהעסרה  :גט 11׳ןן׳!רע * ורענטפרן זרהקבה
ג׳דמכט דען ז׳יכט רע וי! !יבר ניצו חפי 1ה מ ון דען רע ז׳וכע
וומרוסד :ערמ:
ופרסזיעכטגמטס דינסםמונ׳ גידענקט
*״גיזינדגירענקןער ספרעכעמין  :״גרחפי! ה ה^ויבני
|
גיטפרחעזיןערדוסט׳טמונער ! מסט  :ץק״ן פמרכפ
מדרסלחלגוד* מי* מ :יט״םסזוןזוץרעכט חסובה טון
|
ני/ימןג׳ןמונערהמ
^
״ןגדגקןמו׳
^
דכר׳כן
בט
!
׳סנמןזר
מינפר גיכז׳ייר ז* ״ג׳  :יגדמונ' רע המנוניע ( חרטה ) מו״ 5
2י׳׳ -.׳יטערדמר׳בר מזי| 3ו  :גןמוץ? מיט! יכהברכה י מודר :״ג׳* ינד מינןןי! די* יגד ןןידר עמן תימ* מ! רע דען ניט * כן
חימקמן מ״נרימ :מ׳ן  :ײןפג׳תהמבןד  :ער* ײ | ( מחור) ר *:״נ׳  :יגדגירמכטןןערן י מדרמןער * מגט ( ט!ח 1נו)
*מ 1קערן:3ן ( מרון הקודס ) 3ו מדר ד* ער* ץ מן ! ״גט מן רע חי! המבן הקנ ה  :מ! מ׳ק  :״ן  :ינד פר געבן מונ ערהוצ1
מ״ן חגטמדרמןמ״ן סטענדרזיכ! סכן דער  :ץסמק( ט גמן נ׳טתסי 5הגטמןד *>:״ננימ׳ערר*  :״נ׳  :יגד ורגעבן
מו׳  5מ״ן סט׳עגדרמונ זיכט  :ץ מײן ספ׳! מ׳ן דערסו! מ :ןועררןמ /תסוכה ד :מי :נ׳ט מ :סםין חערם ימין ( ד !.כומ
חעןערדר ה״ס( ןןערמ׳ן  :״ננזהו׳ ; ןןעןערדמןגינג מ׳\ חסובה ) מדר רע בעט ( רפמינו ) דמ :מי :ט״טסה״! אין
מ״ן מנרר הױ :פר חצורעד חערט  :׳ן סע * ן3י סמק!ן מדר ס׳ק> י׳רמ״ | ( יפ 1מה) 3יא״נ׳ ( אטה ) ד :א״גע3ו * ײנן
* 1גסט ( ח 3׳פ( ת) 3יטר״בן ׳
מברמיןדערה״ו׳ג׳ * 1)0׳נדןמוג' ז׳י״גםמןמ״ןרפימה3ו * ייין קרלקה״םמוגער
ס״כט ער* ץ ג׳קס פר{ | ט גמן פר די חע 1ט דער ( כ! )1פון המט נמן נ׳ט פמר חסו3ה גטמן ׳ נא 3מדמאעכטערר1
דר* ןמ׳ :מ״ןמ׳טנכר *• ; :״[ 1מ / :דיכט /מ׳ןדער סו 1מ* *ײנ׳  :׳גדגירמכםחער | ׳
מברןועןמ״נרזי׳טז
1

בל

טוג

מורט מונטוט ו״ן חםי}ר ז׳ויט רעס[ קד 1דמ  :״נן ג״יס פי|
 1״ט די דמ פמר חסוצה גטמן דמבן מי ד*  :י מין גמסס דוי:
1לגײ | גענן דרןבן ןןערט מיר תפי 1דרערהערט
מונ :״גי
דיפ 1ה ןןערט מן *ויט מן גינעיז דר ןןײ! דו ער * יט דעמ קי1
מורטימןןערן דימחפ! וחמ! ׳ז* יטמן מגנדרמןגינעכן מ:
ו־רפטוקגיטהןאל ? בירלא ימאסןוטיחכרןפר ס  #ע 3ט
גיטדימחפי! הפוןפי{{ ײטן י ררוכן  :מ! מײןמיט! כר  *:ץ
הפ׳! ה ז* ׳ט דעכן קי 1טצון ׳ גון ןןען טר גמרט דוט ( ״סחבח
מונ ער דוט גזמגט ( כר •3מונ כרון ״דװכורן 1עו!ןכ < עד)
*מ!רע  :ץ  :ע3ןז׳* ׳טגר 1סרפמר 3טמ : :עסער ור מײן

פרק
ראש*ן
*צ<1ן ( ומדבת צ< ה ״מ 1הץ כנ! 1בנן ונצ | גפסון וכפ! * מויץ)
ןןעןרע * גע :צ< ן ער  :ין גידעגקן ד  :ער זועיט ( ז׳וקים הסכן
:׳ץןןעןערדר 3וקעממזב * ןמען! 1ע! ט*ןײ !ײב צסג ( עבן
געו׳ון צ* ונ  :ײן דב צוונ גוע ןןע! ע ער ניע ןן׳דר ןוט ייזכרן עון
צ< ונ ןןע!וג ( ז׳ןוךסדסכן )  :״ן צ< :מײנכן פרו>*ן יודן 3ומג< יע
דען ןןען ער  :ין
11צ< :מין* ״ן * חס 5ה מײן  :ע 3ע ד  :ער ןןי!
ן| ט יחברן !יב דמנן ז>*יגונג ^  :ײנכן דער5ן *ויטנג ^ :ןײ !ײב
צוינ * יט מ!  :ײנכן גוט רמ מי* ע* ג! ײן מ :ןןער־ ער מ!י טצוג
(*׳וקדס דסמ ) ער* מ!* מגן וומרט פ־ר וומרט ער*צ(! ק׳ין
וומרטניט ורמ! ופרן י מן  :י!׳ז* ן רי ווערטרגיט מןמנגדר
תענגן ווען* ין ד* וומרט מו׳  ! :מ* ט מ* ןןי  :ין ד* מנדר וומרט
מן דיבט מ* ( כב! ! כבן )*ו{ *ן טטי! ד! טן דר 3ןוימןמוג עטב
בעדן* ע! כי| 1ערער  :ײ 1פי! מ׳ ( 1קרימײ ט * ע) מן ןןען נון
דרנזיונןןמ״וגמןוןןסטיעזוגאןמןמייןזועגיגדר 3ןן״מן
מט׳! י! טןמן  3וויס| ( וחרהימ ^ )>*: :׳ז* | מטי! ײ! ען מונ
 3ןןיסן< נסבע ) מ 1נ 1| 3יסן דע( 1סכן ) י ״ 1מ׳  :סו! דיג 3ו  :י 3ן
מין ( קרימח ס * ע ) מוג מין דען כר 13זי דרפ׳ר מונ רד נמן
מונ  :מ! מרוןכי :מן תהלותלאלןןלױן * מ! ערמו׳^ מס׳ן
מונער  :ו!  :ין 3וגר״טן מ* ער* ע! טןדײןגין פרמײ |׳ז*! ן
כסר ודה מונ  :מ!  :ין סטע!ין* ײן ( פניכן ) 3ו׳ז** רחיז* יט  :ײן
פיטן ג! ״ןמ  :ד׳מא 1מ 3׳כןמנ 1ענער  :מ!  :׳ן ג׳ט מן ן״גן
(ג) 11
ניטמןדיןןגטמןנ׳טמןמ״ן מטעגדר י  :ײנ׳כײד<
דזענד  :מ 1ערד 1טן מוין? :ײנכןדער5ן  :״ןרעכטי דגטצזויף
נ״גר 1ינקןדנטמונ  :״ןקמפף  :מ 1ג׳בוקט  :״ן נ״ט מויף
גריכט  :״ני מו׳גן  :מ 1ערמונטר ד1טן ד :ער ני ^  :יצע מן
פמר ער גיע מן יימ ןןנט  :עדןדמרויז צ< י :ג וט דר* ״ן מויגן
גג^  •3טיט* ן״ מויגן  :מ! ערד 1טן מונטר  :יןמונ  :׳ץ דער^
*מ! רע מיכרזץ  :״ן  1|3נדדמב|  13דקכהמול ניטחטוס1
>כ<
יחט וס1וכן3ו ק״גכן^ז  1מן גיט חט וס! ומ מפי1ו ניט3ו דער
פוכיגדמןגיט דען ניימרט3ו דקב דמ! ״{ מונ  :מ!* ״ן פןןנד
דמבןןןען רע דען (מכןהז׳זיוחד^ רעט מ :מוכן גיסטגדן ימ • ,
רע  :מ 1סט׳ן ז׳ו׳עגרוסר פמרכט ז׳ויטגרוסר מגגסט איט
 3יטרגט ז׳ויט דר סרעק! יכן דר 3ן מ* סטינד ערפרמײןיו<! ו
בסר ודכןמונכעטטדען ^! ןד  :ערמיכן> ועכטכיגנמדןמ
רע מיכן* ײן ! עכן  3#ט רר ! ענגן מ  :מייגר רררו כעטמוכז
*ײן ! עכןי
טסטמרקײגרגיטמו׳  :ספײמןמ׳ן ( סז׳וונה
עסרד ) מוכמיכןמ״ןספײ  3טמץ  :״ן ^ וי! קעכן* מ 1ערס
מ״ןס! יגדן י זוערעסמינן ^ ימוט  :מ 1ערפפ״מןמי 1מײן
טון דעט ער קײן טון  :ו{ ער  :ין ןןענדן <3דר !יגקן* ייטן מוב
*מ! ד .יגטר  :ץמוי  :ספיימןי ע  :טמרקײנר גיטדוסטןנון
רײספרן מין סז׳וונד עסרד י ער טמר כ{! נ׳ט מויס ספ ײצון

>|
 !#ן ( כסדודכן ) מונער  :מ!  :׳ןנ׳טמן 1ײגןהינטר  :ין נמן
 - %ור  :יךמןניטמויףמ״ן  :ײטניטמן3ו 1ײנן י מן* מ! רע  :ין
ג׳ט מו י ^ג ײן דגט ! ׳גן ניט מו׳ף ק״ן סטענדר ני״מרט ער  :ו1
£י3ן
אויטגרזסרפמרכטזײג׳פיטכײמ
מננדרזײניהעגד
 .מו *1ף  :ײגי כרוטט*ײן{ עקי הגט מץ  :ײן רכטי דנט  :ײןקמף
*מ 1ערמונטרזין כוקן ד  :ער ניז* ן  :י 3ט דערמי *י 3ט מדר
' < 1וטיטפירמי! ןוו״טפ| 1מיכןמונער! 1:גרוס ( בןןנה ) דמבן
מויףדימ! 1ערטרדימ 1יס  :׳עכן *וי! דרויסגין מונדו ער
1מי אערטר ניט ! מ  :ט פ!ן מ 1י :וײגנן ז^וי 1מן כןיגה י מ ונ מ״ן
<3יט! ( ]3ס=ז )* מ! ער סרףדרוי :רירן מוג  :מ! קײן סת ור
טי  1ופרןרע  :מ 1טמןמז ווען ער ע :ור מײן  !#ן ( כסרודכן)
מונ רידט>* יט מ׳ן מוג ןןען ער* ןײ נמ>*ן רידט פר וומר ער
ןזירט מץ גיט ור ס!* פרן :׳וכ! סכן רו דען (/ו { ן><!3י ד״{ 3ימ
ודקכד ) ד :רע  :ײן הײ 1יגן ססן גיט  :מ 1פר ס! ופרן מונ  :מ1
^דענקן ד  :ער־ מי  ( :דיד דוד זידיד ) מ :נ ר  :ער מי :מ״ן דר
מיברדיגנ^ 11ע! ט מזנ ןןען ער  :גט ( מ 1מדר מ! הינוצז{ הימ
גמ 1ער גידעקן ד  :ער ימט דימ קרפט מונ ד׳מ א  3ט צ #נ די
ררר* 1כקײטמויףצז! ירימ |! ע 1ט ד׳רמז״נן מ׳כרמינסמוג
מ 1נטרמונסמ 1׳ךמ!י ויר  :ײטן נפרט ןןען  ()#קר׳מח סװע
:מגט :ו!רע * מגןז< יטגרוסר ( כןןנד ) דיהײ! גן סז׳
 11ח חען
*גר  :גט עימע ישךאל :מ 1ער* ״ן מױגן מיכר* ׳ן  :עדןדען
( ס>< ע מי :רמס׳ ח יכוח סמו>זרוכן עיג׳ככן ) דמ* מ׳ 1ה׳בט
קען ד׳ו׳ו! מ ״טרי מויגן מ:ו כ! ד מ  :ער דען הײ! ׳גן מנן ריט
*מ! ער  :ײןמויגן3ו טמןמונ* מ* 1ײןפניס מונטר* ין ר{טן
 *1ער נ׳>* ן מן  :יכט ד רןנן ד :ער* מ : 1״ן כןןנד דכן מויף ד׳מ
וזײ 1׳ג | ( סו׳* וח ) מוג' ד  :ג( יכזניטמײןמנדרי אחסנד מײן
קעהחטוס |ןכן <רע :ו! דודי*! ׳גן ( ס>׳>זװ )  :גן ^ יטגרוסר
 9מרצטז׳* ׳טגרוסן  3׳טרנס * ׳טמנגסט * יט גרוסן דער
סרעקגיס װיט סןןײט מוג׳ ז׳ויט גרוסן כ  13דמונ ער* מ 1מ  :ו
מן*ײן כ| ןנה ימכן ( ״ מ! הינו ײ מחד ) דר || ט דער דמ מי:
מי 3ונדרמונ :ר )! טמונד״סז< עמ1יכן ד{ טן מיןנ׳טורמיץ
ןןט ד' ער ןןערט  :ײן ןוט מ! ״ן דער ןןערט  :״ן ( ײ מחד ) מונ מויף דירעכטי  :״טז׳וכ! סכן ניט פר  :יןנ״מרטמ :מץ דמ
ן! עןער  :גטמחדדי ( מ
 11ף ) נ׳ט״טד* ער מיזמיץ יןטמונ
ג׳סריכן דמב י מונ ןוען ער מורט סז׳׳ןונה עסרד  :מ 1ער  :ין
ק״גר ^ ערדימ ( חיח )
ב׳טײטדזערמי :מײגיגמויף  :יבן מיין ןףגציג סיט! ן  :ײן ! ײבד  :ערגמט יהברן ! ובט *ויט גנ 3ן
הי ^! מונ־מויף ערדןי דיד!! תב׳ט״טד :ערמי* מײנגמויף :ײגס ! ״כ מן ו־עס ג! ״כ | מין ( קרימת סז׳וע ) מן מ :ו מ  :דר
מ! יפיר  :ײטןדער! 1ע! ט י ז*ן טמר די (צ<{ו^) גיט ! נגדינן די פטוק גיט בל עצמות♦ תאמרנה ײ דמ* ימ  :ט״טס מ! י ז׳וײני
(חיח )  :מ! ער{ עגגרדינןי רי ( ר! ׳ת ) נמן ! ענגר מוג  :מ 1גיכײן  :יזמ!ן ! ובןדץ צ< ונ :מי  :מ!ן  :מג 1דײנ׳ ! וכןןטיחכרן
*ײ 1אחס 3ההמבןמ:
מיןרמגסריבןדמבמונ דען פטוק  1וימז׳*ן  :ין  :מ! כוקןמונווימפי! ו* מ! דסווי! מיןדמ סרײבןי
*מגט  : | #ערדוןדרןומרט | ד : :ײןכן! נד :ו 1גג^  :״ | ׳ מונ וו״* 1מין גמן כ׳ן מ׳כן ד{ גוח כיח דננסח ןןימ וומז! דמן עס
(כרון סכןכבוד>ו 1כוחו )  :ו 1ז׳ון ניטדון  :גןמ1ל :ו | מײןןןיג 3׳ג
וןערטב׳ס׳ידןמתד{ 3וחחפי! המיט{  3רמ ^ ס! 1דיג  :ין 3ו
]1
סט׳צר 1טן 3ןו׳סן ( ועד ) מ 1נ 3ןןיס| ( ומהבח ) דרג^ץן *ו 1ער
כוקןפיגף׳ו< מ! ט גיט ז׳וערגצון ניטז׳ןערגמןניט ןןיג 3גרמין
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ס* :נה עמרה מונ ד  : :״גיד׳סיג ^ו! מזער מןהיבטברון
מחה ײ ) זמ 1ער  :ין בוקן ( 13בר ון מתה) מונ 3ון טסן :וצ ! ער
:ין ״ידרמוי^ ריכט 3/וכןמנדר | ז>ומ! ״ידר  3ונרוןמחה :ו1
רע  :ין מקן מונ3ו ( ײ * גןמצרהכ: ) /ו( ערז״ן ״׳דר 3ומ ׳& ת
מויןריכטן  3ןסןדריטןז> ומןט  3וז< ודימז: :/רע  :ין בוקן3ו
( מחה הימ ײמןהיגו )  3ון סס(  :מ 1ער  :ין״ידר מוי ^ ריכטן
3ו= /סירדן *ו( ט :ו 1ער  :ין בוקן מן מ :ו5י( ברוןמחה ײהט 1כ
ס* ן ו 1ן נמה ןהוחת ) מונ ד  :ס״נפט ז׳ומ 1מי 3 :ו ( עוטןהט1ונז
ןןען ער עומה ס 1ונן מוי :גיט  :מ 1ער  :ין ,ב.יקן* מוצ  :מ 1דרײ
טריט הינטר  :ין ג׳ןמ :ו גיבוקט/1יט דען ! ינקן פוט סמר ״ען
ערמ״זדרײטריטגיגגגןזמקוזיטעמר  :ער ׳ז 1יט דעכן
!ינקן פוט ב 1ײבט ׳זטין  :מ 1ער  :ין ״ענדן 3ודער ןינקן  :ײטן
מונ זמ: 1מגן ( עוסה ס\\  9כז* רוזיי )1ירנון :ו 1ער  :׳ן הרונן
קערן מוי ^ יימ רעכטן  :ײטן מזג ^ יןזמגן ( והומ יעמה ס 1ומ
עןינו ) דר גמן  :מ 1ער ור  :ין טקן מוג׳  :ו: 1גן ( וע 1כ! יסורמ(
מז׳ון ) ד :מי  :מ :1ורמײן בוקן גירעכנט רער ״ײ 1ד  :ער זיוז
מי! ג׳נול,טר,עטר :
יןגיןמולערטמרויןגיטמוין ריכטן
ני  :רע הט גײגט מ #ן י רר גמן  :מ 1ער  :מגן ( יהיר3ו |) מ:ו
!גגמ :ער״י 1מונ  :מ! מ :ומטיןב! ײב 1בי :דערח :ן מןהיבט
ס* וגי ע& רהמדר בי :ער קדימה  :גט דר נון :ז! עי־ ״ידר גץ
מוין^  :״ןסטטמונזמ: 1ץ״ידרבוקןמ  :ער״׳דר קעמ פר
רענ/זו!
ןמןצעמטמרק״נרגיטהיגטר  :יןועדן מ*ו ! נג מ:
ערסטיטמ׳קמז> ןונהעטרהמןמ:ו ! נגמ :ער סטיט במ
ער3ז  :״גר סטט ״ידר גיט *ב\ סכןד  :ער גיט טמר הינטר
*ין  :עהן״״\ דרח :ןמזרט
סז׳ןונהעסרהדרומזוןערסטין
ב! ײב 1מײן ןןיי! ״ען ער מ׳ :עיסה ס!כן  /מ; ׳  :גנגןעס מי:
ג 1יץ מ :מײגר דער דו ווערט מ״ןענטפרט ׳ מונ וועןרע
ז ע! ט גריכט 113וידר 1ויםן מו י ^  :ײן סטט מ וג  :ע! ט גיט מ׳ין
ווײ! סטץכןײכןד  :ווער גןײן ימ מײן הונט דער  :ין העט
בססימן מ1צ רע פרעטט  :ײן ספײמכט ןןיררמ :ו גר זוגונה
מי  :דר דמ גר ׳כט 113וירר! ויפטמױ^  •:יןמטטמ״ן מיט! כר
:מ!  :ערמוג  :רע
ג׳וומרנט :ןײ ד  :ער  :מ{ מ>י | זמגןמוין?
מיט (כי ברכה מוג  :ו |  :רע מכט וגג המכןר  :ער ק״ן ברכה
ייט ור הערט ד:רע ג יט  :מ: 1מגן מ״ן מז׳ין י :ימ ווערמ״ן
מ*ן יתו ^ ה ר  :ער ניט וו׳מט יימו מרניןיז מזלן גהערט מונ
ד׳מ קיוסה  :מ 1ערזגן * יט גרוס׳פמרכט ערזמ 1זץמ :ו
ג׳רענקן  :ץמ׳חמגמן קדוסהמ :די א!מכיכז מ׳ת היזײןזגן
/3ז׳וודינ /זמ 1ער זץ בוקן ״ען דרחזן * ורית זגט  :מ 1ער  :ין
בוקןניט3
וזערנ״מרטת מײן פ 1טווערט בײמרער הרין
גרובדען״עןזין מ׳ינר <:ע1וב )3ו זערבקי ^ ן
ימסווער
'גירעכנט פער ימפרט מן ד  :ער  :׳ן ניט3ו טי ^ זמ! בוקן דן
מיכן קעת  :״ןפנינז פרדץ ערוה ) ןן״ 1ערמז וגיםקט מ* :
:מןער :
מגןזן/דימדרבנןמונמ״ןמ׳ט{ יכרזמ( גיוומרנט
זײןמונ* מ! ו1לוי 1מכטינגהמבן ד  :ער קײן ברנהגיטפר
הערטמולדז ערמ * ןזמ! זמג/צוויןמיט! יכיברכהדימדר
חז ןזמגטמײןמיט! יכר* מ! זין ! מזן דיכטן מז מײנרמיג
מוגטרדען  3עהןד׳מדעןחזן 3ו ו* גרן ״עןגיט 3עהן  :יינן
מין דער טו! ריממכטוגג דמבןמוי ^ מ 1י ד׳מ כרכזחדידער
ח* ן * מגטמונגיטמײן ( ז׳ןגײןמז׳ון ) דרוץ? :מגטדמ ״ער
עז מ״ן ( ביכה!3ט 1העח ו ס1וכ ) /דמרות זמ 1מ״/מ׳ט! ׳כיר
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פרק
ראשזן
י 1י
וין 1מון ד* נטן מ  :רע מײגר מ/נטר דעת  :עןבג 5 /עהן
ןןערמבר דימ/״טדימדמ  :״נגן איע דעק ח :ן מדריימ ימ
חחינות  :מגן ״״י 1דער דוון צ״דט ס * ןנה עסרה מדרײ״ ! דר
ח ! /:ײמנע מוי  :דר הפר תורה דימ  :ע! נג /ג״נסועבטןן״בי־
דער מ״יאן כןײבן דען דס  :ימ  :י  /מײןביןונדרס  #פ״ן דען
>ז1רי :ו |ן א 1יאיןמ״יגנז ( קפר)  :י׳ן אונ *רי :י 11לןזמר״תפיןה
ז׳ויעמנגדרסמן דפדימ חפי1ה  :מןלוןגינענז  :ײן רפ הקבת
מונ גיע ד  :ז ״ן חײנר  :א 1אכ סײד 1פון דע ? קה 1דע 1עפמ״ג
מײן גרו& ״ענירהדר  :יןלוככוײד פוןהק  1עפ ז/ער י 1אי 1פ׳ו
דערפון 3וצ 1ר״יקי אגיזאבאיןלוײןעײןאיב! יער פין
ג& ריבןדען& ײגררר  :״!
חפיןהביזוגדרעועדענזחערע {
:ײן תסי1
הניטדערהערסבפרט״ײןדאפ
קד 1ײסיןהעוע
דא אבערע  :ין מײן כי 1:נדרהח £י[ הראמ אייגן״ן א  :צוײנר
ג׳נגהיןאונ נויאפןיןא״ן^ ב ^ ר& אי  :דערנ״עהלזע :״״!
(קרבנוח ) הלוגיגבר& בע קען ירו& ןית אוג־ערהלוע  :״ןמײן
םוגדר (>ו  :בח ) ג׳בו״ע דליצו זע 1ביג הײ& ע א׳יןסוה ד& ל״ג
מײן ה׳ינע עב״רהד& אי  :ג 1ײןא  :ו דעןצןונ :ריח  £י{ןח :ײ.ן
אןפעלן&
דערקרבגוחל״נערגיעהין איג׳ עוע  :ןײ חפיןד,
יב  :ונדר ניגו ז-ו״ע דעקקר,ן ראמאי :ג1ןײ ל<  :בייאע רע מײן
ב * ה לןונ ברעבס  :ײן קרבנוין בי  :וגדר י רארוכזזא!  :יןאײן
לויגיןבר פ1״יןןןדפ רע איט דעק קה 1אורע מול  :א 1דענןח  :ן
אונ :רן ( *! י^ ) 3
והערןןוארטפר״ארטאולערזא! אאן ׳י
:אגןאויןאיעןניברבהל״נ  :אןא  :ו צוגייןאיןפארצטלי  :ווען
ז״״ן  !#י^ רייטרצ ד ען  (#ן אונ רע העע אײ( 1י׳י&עפ ) ד^
לין טרעפט ( גו ^ליונ ^ ^! ) ײיא ײערטעי־ אעין אי 1אײט!
פלורכט מוג׳ לוין 3יטרגצו אןנ ויערט  :׳יגמ * 1׳} 'ואין או׳ן
הערן ד  :ער  :יןניט טועהחער ״ ארר ר  :ער אי| :ןײ  :בייח
גיט סר גע& ט ער ווירט לןיאר3ו וימי! לוויןהערן אי | גרינן
פל/רכט מין גר/צון 3״טרנ״ט רע ו/ערט  :ן״ ג״׳צו גיט גידר
:ע3ן לןן ווערטרע  :״ק פנימגיט הרוק קער\ פימי׳* 1ן עד•
ןו ערט  :״ן גוו״צו גיטלון !יינן אן אײן ײנט אידראו י ^ דעמ טיפ
ןא ווערט טר  :יך ג׳ט
צולוק1ן איי^ אײ\ צוטעגיר ןא
הערע
ערג״י& קײןןןלןרטג׳טרידן 1ואטגיט * \3יעמ ( י׳לאפט)
גיהערט ״ אן ווערט ערניטאויא  1$״ן א״ט א״גמ אנדרן3ז
רידן פר דעק<ז  1ן מן יאא א״ :פראי\ ז>י \ ן כ& ר ודכל רער איג
ה״נט ״ה אונ אארגן ! ׳גט רע אין ק 5ר אינ ײערטגיי׳לרזלער
גידאכט נאן גיט אימ אײן וע1כ״ זלירא א\ אזנגע1ב< ציטרנע
אונ& ט״ט אין אײטןז>ן 1רא ( ז> יכןאכ\ ק 1יח1זלר ) פרדען ז>ו 1ן
 1#כיה*( כ׳נזהקבהדר 1עבט < 3א״ביגא/ב אי * ר ז׳וער !:״
עהראמגיט ןןענדן ברױ היא יברוןצוז^ו הגח )1א ינ׳ןא  :יבע
רע א״ט1כבןלןין  :״ין הער ^ הג״\ אוג׳ער יוײא א 1י ג״ראגק\
1וב 1צוכן רצו אן  :א 1אטי\ אי\ אײט 1זזירא אונ 3יטרגט בסרנן ,
וועןדרחזןארטדראי :א1נ  :רזלןיןצורא1צצוא{ י\ װיא זא1
 :יןדען א״גרא״ן :ן״  :ץתנײן צעז׳ון3ו טאן  :ט 1כיג״ :זאט״ק
דזערזײןאחיר ן 1ע 1טהרורןקערין 3וכלארי\ הקודא 3ורע\
ה״ןגן טפר תורהאדר ד& רע ווע! ט צ1אק |1אוי ^ אײן אטנדר
אררד  :ערז״ן ןוע! ט אן1ײגןאן אײן ווגט ארר ר 1ער :ן״ ווע 1ע
נידר  :ע3ן אן גין׳יגט ז׳ינ! אבן רם ערויע 1ט ריי 1רירדיגיט
ג׳הערט 5ודר דפי 1הדרומ איר ! יבן | ט״ נעזיט א״ן דאא3ו
הר 3ןאוגא״ר :י 1ט לףז> ור 3יג״דעגקן אזצוט״נדאירפראײן
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במר וד׳כן לןין* ״גכןחדרלוונ* עןלו! לוײערי ן׳ןעמיכן מוצ ער
חערט לוײערירידדילןיר רידטדעמג! ״צן * ע! ט לןיין ה! טן
 11יטלו !ן* צןלו*
חעןלןירצוטינדסרלוײןזו! ןלןונ דרז*! ן ווער
מץ דר מו! דריגן י ז* נ! מכן ד* מיר* ולו ״ימט ד  :ד׳מ ה׳ױ׳גי
פכעה*5י  :מיןלןונ  :רןצוז[ ןלןונער  :יצט
לןונערהערט מ ! מ
מוגערזיצטלו* ט !צסןלוין* ״ןהער ^
הנ״ןמונערווײמ״ממ
י־ולופרגידנקן הלוצוטלן< בןד״נס( הער3ן ווילו*ול ! ,דירניטל 1ײן
*׳ןורממןגין ׳ ווילווולןו{ דלן  :ד* לו״ | לןיט! צרלן׳  :מו 1ד׳ג 3ו
,גידענקן וועןערלוין  :ײנכןהוי  :צו׳  :לןין* ײגרקז* ׳ר :ול מי:
עדמו[ דיג  3וגידעגק 1צוןהקכהצןונער *וצ {  :ײ | הי׳! ׳גןנלןזון
*ויזור ^ לדן  :״גה הער3ן הצןבן ער :וצ ! גיט גירענקן מיןבין
 1דלולויןזו״נרקז 1ירל{{ ״ןווער* עצטזוין י נײןעמ*ןצ !  :ין
מײן לןיס ! כר !מ  :ין דיצט ןול * מט עד הקב הקיגן לןיכןצןונ* יצט
מ!  :ײני ז* עמית מ  :דר פט( ק גיט מלא כלהארץ כבודו ןוטט
עהרמי  :דיצוגנ £ווע! ט סו! י
לוןגיטדרסטוקעזויחײילגגךי
' .רןןמידצויןהבגיטלון ןןט יחברן3ו קיגן ז׳זיר מטעט׳ג! יצן לון
 ^ ,ט דער פטוק בכל דרכיך ךעהו צוין מ! יײני וועג כ! וזור מין
מ► ! ד״גי* צי 1טוצוחיסוןצן*ןלן! דײגי* צין לוץ מ | י דײג׳ פיר
:נעזימ :וצ ! מטוגידענקן לון הקב הלןונדוצו* מ! מט דין מ׳זלר 3ו
1:ןל  :יןדיצטן מ :
מט׳גמטופרהקבה ׳
גוןדמז׳ווזערגדוגנקן
/מיףײגסי הוי  :לוין *** ןבעטלןין* ײןקזוירי זיוכ! מבןד  :ער
' ^ו '* מ^ 1יג  3וגדענקןדלומ לוין גלוטמה 1׳  :מ׳ןדערהײ! יגסו!
וומו דצוצו׳  :דימהײ! יג ( מציגה ) ןןאודלולו׳ :ד׳מ הײ! יג חורה
יןד* רע ז׳יו* זוער ז׳ו ורלו הלוכן לוין דער טו{ןל  :לן׳ן* ״נכן
2*191
*ויטל*! ן| 5 :צן  :חומו! ד* לוײ 1ל 1׳ט[ צר * ער זוורלן הלוטןןען
<גר מטיט3ו ז* מפט פר מײין וז ! ןול * חען ער לןין* ייננן הויצו
*ויז י מ*ו לון ז*ז* ער אורמ הלובן ןל ןי דער מ{ 1ןןל * רע הט לוין
^ײנכןהו׳* ח׳לןער* יןז 1נהג* כןזוצטלוין * ײנכןהו׳ * :ול ! ער
,גיט הלובן דען * ע! כגן אגהג לןין דרײה ! גן מו!ן לע זוו* לויזור
*,
וסטץמיןגרומרזוורלולןןמט׳גדער & רלףץזןןן י לוונ
,ןןען ער קח& ה* מגט*ול ! מ״ן לויט! צר * ״ן צוו׳גן לויברזין
*;! טן3ו דען דר״לו ז*ול ! ט קחמ קדומ קדומ מ 1נ' דערגלון 3ומ
|< *[0ול ! ער  :ײןלןו׳גןןףדרלןונטר* יןה[ ט31ו רער ברצה
^יר ומ!יכן*ול ! ער נימט זוערול *  :ײן קמ ^ול ײ | ווע 3יג בוקן ול ונ׳
ףמ! ג׳ר^ צט 13ןןידר לןוין ריצטן לןונ ןןטן רע מז* ונה ע& רה
%ווימ הלוט דעכן ח*31ו ג׳הערטול ( די ברצ וח דלו זולוג ער* גן
ולןןי (• דער הינטרמט ברצה במ! וס[ לןזון ולוז* ןדר נזן* לוגט*ז 1
רחומ וחנון דמ הײמט חחיגור?רלו*ול ! זון* ין נידר* ע 3ןלןןב* ו1
 2״ | פניכן  3ו דעקן זןיט אײןרלןקלןןדרזו׳ט לן״נכן ט! יהז** ט
?ײגר ! ינקן הנט ןוען רע קײן חפ׳! ץניט לון הלןט ׳ הלוט ער
מבר הפ*! ׳ן לון*ול :ול ! ער פ ! ין לןוין? *״נ<
רצטיהנט אונ*לו!
ן ין נ״גן מן <3דר !ינלןן  :׳יטן זו׳ט  :ײגמ קלופ ^ לןונ ןןען דער
ח :ןצו/ד 4יבטקדימ :זצ ! ער ןףדר־לווי ^ מטין י לןונ  3וצומרילןוב
3ו ! ז 1ג 3חלןונ 3ו ו3ול [ 3יו | זוצוגער * י 3ן לןדרמט׳ן ןןילוערןןי!
מי  :מע לןבר דמ ערמ  :י 3נדיג* לוגט דען דער ( לוורח חײמ)
טרײבט זון זוי  :לו״ן גרומי צחנה הלובן3ו ( ובלו! 3יון גולו3) 1ו
דר קד( מה דרוכן | ןען ז* ן  :י 3ט * 1קמ |יז* ן זוער כןןנה הלוכןןןלן*
ץ< ו׳  *:״גסנ זויי! רעטןל  :ןן ׳לו רער ייןלוי  13 :קרילןה מז* ע
מונ  13קיימ זוו  :ער ןןיררלויי ^ מטין
ינרול !י די  :צין דילן
*ן ניט טצןר* לוג /עמ* ״לן רען עמ  :״לו לו״ן * נ׳ן בײלו לןנגדר
גודערזעןנגףצןלןיזלןיטןברמוגד׳ןגלויי ^ צו מטץ מונ3ו
י
' ■* •,
* *<
ןוייײי
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פרןןרא? £יזן

יב

י! לוײן יחידוולו■! עמי־* ײגן ווען מון ניס * יין >* נ״ן  :״גן ב< יח
מײירי& ^ גערמיױחחי ^ לוגןןי^ נדיגלוןמזלונה עמרה
מונ 1נג 1יייײ רחןם וייליחײ< 1ת אי׳ן יחיר טמרכו ןו ^ו{  :לוגן נון
עמר רע ניע* י | 3יען חמ  :הוע זון ז*ד! קן גחעסע •3מסין עט
ן״מדעןע&
חערמײןמונטד  :ערנ׳ט קענעטטין אןדרד:
ערפדןרטיוו׳ןצו״נתחצוגןמודר״ג& ט״ער ניט קענט
 6טין דלו טל< ר ער  :י | 3לווג׳ ווען ער  :י 3ט דא :ןל ( ער נ׳ט  :י5ן
ל | 1ג[ ײנט נ״לןרטןל  :דער י׳ן אי  >:ו׳ט דעת  :י3| 3ו קרילוח
6׳>* ע י חעןדערח  :ן [
ײלןגטלוויטדרהפרחורה פ! עגט *)1
יון 3ו  £טין לןונער :ל|[  :יי | סנימקערן  3ודער טער חורה  3ו
פון דער חורה בכוד חעגן ער טלור צ[[ נ׳ס  :ײן פגימ ןןענדן
פון דר הפר תורהלןוג ער :וצ [ דע (0חין3ו הער/חמרט פר
חמרע צןוגגיט דר״ן צו כזרײאן מדר הע! פן< לןוג׳3חי  | 6לוײגמ
צןונדעןלןנדרןלוויןרופןדלוז׳ולו 1ער  :יןלו״ןחיי[  :ע3ן זל \ נ
ןוען דר ח* ן קדיט  :גט טוט זון ד׳טפר חורת3ו לןדרז׳ון דעקע
עפ :דריכר*ול * ו  :ער  :ין ןןידרהרוכן קערןקעןזן* רח ח׳י[
דילוהפרחורה  3וגדעקטלוי :ןל{  :ב{דלן  :קדיט לוויט לוי : :לן[
ערניןח׳דרהרומקערן 3ודערנ 1כרחורה  3י י 3וה{! חען
דט  #ןה{{  :לוגט ס! עגט ז׳ון לון  613טין ׳לןונ ןןען ער :צוגט לוין
(ו 5צו! 3יוןברוןהוצולוןה׳נוטכרלןגו ! צבוד: ) 1ןל { ערט * צוגן
*׳ט פר*! ׳צןהער | 3ז׳ייט גרומן פריידן עבןןל  :חען לןײנר דן
גבונדןווערלןוגז׳ין  :ע! ט לדןפרברעגן לוימ פ״לור לןונ ע^
קעמ ל 1ײן  !#ןלןונ * עכט לןין ! ידיגלןוג
גטבלןיגזלו״ןגרוט׳
מררהלו* וצון  :ו! ער פרי! ן  :ײן ד* לץןנ* הקבה הט לוכ גמײרן
סיןול ! י עבו ןכ לווג .ער טה לוונ* גגעכן דען ריצטן גוטן ג! ובן
רלו ז׳ויט הלוטערלווגט ב& ירז׳ונטסון דעןגיהנוהדלן& לוינדט
גרומ פײלןר לוי* רטצט פ״לןר דלומ ג׳הנןגןי לןונדיצו גרומי
פררהדלומ לוי  ( :גןעדן ) דלןרונן*ל*! ער  :ין סר׳ילון דלומ
מ׳נזמ :
ולו״ןגרומ׳מררהלוי  :חלורדןגיגעבן׳
דרוה*1לו!

מײןלויט! צרז׳וצ ן ד :ער דימ מררהביה!ט ד*

ער דילו

מררה

ניטפר  :ינדיגטחט ומ!ורן ז* יט  :ײגהבי  :ה זוע& יכןלןודרזו׳ט
*ײניב׳ :ה רידול* לוובן גטריבן מי*
3
ו 1ונחהחעןעמ *3יטלוי :ז׳ונחה  3ולןזרןדלומאן :לץ[
לן׳ן דילו מו! הנ״ן ג׳ן*ל*! לוײן לו׳ט! צר  :רע לןוג* ער
גיחלורנט* ״ן דמ ער גיט ב׳הענד לןיןדילו מו! הניין3ו ״נחה
דכוער* ין*ול { פוןלו! י* יגיהענר!
ז׳זיט׳גז׳זצןדמ רע
דממ
אנחהניט פר  :ויז׳וט חען עמ 3ײט לו׳  :זוגחה :ול טלןר ער
ניט גין לוו׳ ^ קײןטעודה אן טצור רע קײן4ו !לוצה נ׳ט לון
היבן עמ * ײלן דען רע העט זזנחה פלןר גילןרט לןודר עמ* ״לן
דען ד  :ער דילו ז*!לוצה קענט מו׳  :אצין לןי דט דימ 3ײט
פוןזונחהעוברחערלון*ול ! מ״ן לו׳ט! צרלו! י  :ײני הענד ! ׳
מונטר חעגן {ול * ןד* ערדילו 3ײט פון זזנחה ניט רפ
*ו׳זזט לוונער *ול ! * עהן דלומ רע ז׳ויט דעה קה{ לןרטמוכ
עט לןיםן לןײן לןוגט חער דמ ערניט קענט מין דילו סו{ קוזון
לוי | מ! יחעגן*ול ! ער ד״לו ^ ײט נ׳ט סר * ויזון דען דילן
חפי!.
הסוןזונחהמ׳* ז* רע
לןןגינעכןסרהקדומ כרון הולו
ךעןלן
{
ד׳לן
חפי
!
וחדערחײ
{
דילןחסי{ הפוןז 1גחהלו׳* בײלו
טגווען  :״ני ז׳וײ& טי הענד[  :״[ לןונ רע
גיטהי | לןונ{ לומט
וצ ! * ײןהענד! צוטין מונ טוט ד 1פ׳! ה ! מ& ט וצ ! י * ײניהענד!
ב! ״בן מונ גיט3ו ! ובן הקד ומ ברון הומ יממ צ< ׳* הקב ה זרע
!׳בדממ רע מ !• * ״נ׳  :צין ! ממט בןײכן מונ ער גיט

1

לב

טוב

מ׳ז ייצוו 1הנײן מונ רע
מורס>1יס דעמ קה 1ימשמ׳* ג( יכס
מין הקכה מויגן דמרומ  :מ 1מײן מיס! י  3ר זער מונ* ער י
ג׳חמרגס  :יץד :ערצו נ׳ס פר  :וי  #ס מונמ* דר ( די | ) מי* 3ו
** ורגנצווו׳מער  :ין  :ו ( 1גוהג )  :״ן ימ ד  :רע מץ די פו ! הנײן
ג׳ס ז׳ו׳גו מ! י|  :צוכ׳ן מ :מובן גיצןריכן מי  :י מ*ו מ : ,מוין דר
( דין ) 3ו ( <1גחה ) * ׳ט מ 1׳ן  :כן ער מיז פמר צוו! ד׳ג  :ײ | גו^
ר׳ץ3ו ז* כן ׳ז* כ 1פכן ׳מ  :ער פמר 6ו[ דיג  :ײן נצו ^ הרײן•3
>יבןצ<( נ * ׳ט  :י3ן * יטמ! י  :כיןמ׳* דער דץ  3וז׳ :גחהמוץ ׳
מיב ווס} ״ן* מגט ברוךײ יי& ולם אמןואמץמונ 3ו עלינו ^ ע־בח
' *ו :ער מוי ^ צוס׳ןח* 1ער דר גמן חחיגוה * מגן * מ ז׳ומגער
*צוגן חימ פ׳! ער ווי! מי 1ן  113ימרגנצופר ( כרון צומזור ) ז׳ומג
ער  :מגן חתעוח מ! צו וומצו ער ןו׳[ גײמרס ד  :רע ניס פר
*ו׳ 1וס  11׳סדעסקה[  3ומורןצז* מוכןגיצוריכןמי* י מונןוען
עי־ ווי! מ 1י £דערצוו! ןגץרמ  :מ!רע  1יןגיסהרויצומײ1ןרע
*ו!  :יןמײן ח״! מיץנידר* ע 3ןמוג  :מ! גירענקןמונ * מ!  :ין
סר״מן צוץ  :ײנה  :ין ד* מימ הפמ יחכרן הוס ! מ  :ן* וכה  :ײן
ד*רע * ׳ץחפי! הסוט  3והקדוצו כרון הומ* 1ער מ* מ! דימ

פרק
רא $1£
יא
פר צוטינדניטחמ& מץרירטצחדר מין
צוטינרפררעקז*! !
צוונצ< ׳ןד
!%ג 1מץרידן ז׳ויטמ׳מ צוובמץ העטז׳* ׳׳ן>יחצו 3ה
צזוי ^ ווצוצו מנדרמ דצו :סר דריטנ 1דען ״{ן  :ער מ וב דער * 1ן
ןןער 3צורניגצויכר צוין י צו״ צון וויצו זצו 1מ״נך וזפי1זו עצזן
פרהקדוצוכרוןהוצוצןונער :צ<! נ׳ע11יצוןווצום רע  :צוגנ 1י
דצוצו :׳•יו ! *וצ ! רידןצווב* י׳ן הר/וצו 1ניע ןויצון וומ  :רע רעגו
מיי ^ ימ& גיט דערפטוקצוין י& עיההנכ׳צוע! יוהם! וקןוגז
יחכרן ! ימ דען נניצו יצורצו! צוגורצופן מוג׳ רע ׳צוגע צןוו המע
ג׳  :צוגס  £ט יחברן דצורות ד  * :יצו גיגעהן דצופ פמ(ק יצ :רצו1
3ו ט ון חפ׳{ ה>* ׳ג 4צו׳רכן או׳! צווג>וינ 1מ׳רכן ! עפ : / 3יצו ״ײגן
 3ועהרין  #׳ן י
מברמיריהר ^  :ײגןח״טפון * ירעצומ׳ג
צויריפצורבטצן  1:ײע דיצויריגיןןמונה״ע נצזן גענן כ1וז׳ 1ר

עמצויזצו׳ריגיווצןונהײע דמ# :וי! רעטד׳מ [ עפ3ן פרגי,ז!ן
צוונ רמצורה ^ ןןי י;* ני& ט רער םו ן ינון 1יבן ! ײעו 1יצוזצו! רען
:ײן חפ׳! הררהערסווערדן ןןען ערניטןוײצוןןצוז ער רע*
צוודרד  :ער רעס  #יעוײנק ז* ו׳! ־מונ  :ןײ הר ^ הצוע  :ײ/
גידנקןוצ • י ^ ווצוצו צןגדרצו ןןען יוצו  :ע 1כרט נ״ס ווײם ווצופ ער
עכומד׳צומוי ^ ררערדן ז״ן * ימטונן מיר חפי 1ה  3ומײגכן
רעס * נון ווען הקכהמסרען  3וצזיכזוצ 1ס חצוצוריצוכיגערע
מנןןסמכר מ׳ן ס 1מ א״ין חפ׳[ ה3ו דען ! עכנד׳גן
׳חכרן צה< צוסןוי1
צויןד׳רגעבןגוןוומ :
חערסערקענןענספרן י
פ 41
ודערדרהעױסמ! ד׳מחפי! וחפון מ{ רי * ״! רמוצער
נוןוויצו :וצ ! ן :״ניחפי!
וחדערהערסוומרדן י דצורומ :
<צ1
רער הערט מ 1ד׳חפי[ וח מץ מן רופן * ׳ט גנ 5ן הער3ן ימצ•
צוײןצויס! ינר  :ײניחפ* 1החצוו! פרצועין ״ צןןנער :וצ !  :ין
 ^ 8ער 1ץ* ער פר״מן ׳ מברער  :מ! ניס גדענקן עצו ווער
ןן׳סן ווצומ ער  :צוגס מונ חצוצו רע
כיגערס פון הקדןצו כרון
*ימו[ נ׳! ןד*• הקדוצוברוןהומז< ״ן ת  £׳ 1ה מןדר הערן * ע!<1
הומ י צ< ונןןערדצןצו ( !  6זןהק4דצ) 1ניספרצוסיס :ו! ער  :ײן
דר ווײ! ד* מין * ׳ץ חפ! ה המכ ׳ומ ככוונה גיסמן י מכר ער
חפ׳ 1ה סצון צוין מ :ו מײגמ 1מו ן ד  :ער־ :חצוו 1פר ססיס י עס
ג׳דעגקסג׳סמן
דימעבירוחדימער גיסמן המסז׳ויס* ״ני
:׳ימנו) וומצופר מ״ן !צווןר  :ע : :ײמעצו  :ײמנו 1ס״ספמדר
ניורידא׳ע* ״יגגן גוסב! ימ :נ דימ
ענירוחדימערג׳סמן
ווע! צועצו  :ײממן חיג 3יגעצו  :ײמפי{ י
רעןעסמיזכעפר
המס> ויס  :״ג׳ הענרן מונ איס מ!  :״נ״ ג! ׳רר מונ רימ* ינד רי
מ״ן ןן׳נ 3׳ג תפ 1ה ד  :רע רפ פסי וס מונ ער מרס י ד  1! :ינ 3ג
ער ג׳סמן המס ז׳ו״ס* ״גי בי :י גיגקן מונ ער המס נמן
ככןןגהמ׳ :טוי* נטז* מ! בעצור דען ד  :מײנרפי 1מרסמונ
נ׳ס תצוינהדרז ^ ג׳סמן דמן ווי! ער המבן ד  : :״ן חפי 1ה  :מ!
פר ססיגו עז ג׳ס מדר ד  :ער העס 7ין כןןנה ניס נון מיר
דערהערס ווערדןדר  :׳ןמ:ו גירענקסחטזצו! וכןדער< 1וס
(יק ( ״ס דמ ? ן׳! סרײכן פון דען ! ײסן דימ דמ  :מגן
גרוצויןיגדמוג׳עראכטד  * :ן  :ײג״  :יגד גידענקס מ :ער
§׳! ( חחינת ) צודר (  #ע * דוח )
מרר ( יו 3רות )
ווערסגריבס ( חנווצו!וכ< )  3וק ( גיהגונןןג״מרס רע *ו!  :ץ
מרר ( ^ ערביכן ) מדר ( ז׳יחזור ) מרר ( ט! יחות)
מ* וגידעגקןז< ״ן ! ינר
ןוטיחברן
ווימסזצוסיג׳גמדמונ
ע  : 6״מ מן זומס עצו חער דער דמ * מגס מונ פר
כרכן הר 3יקײט1ו״ט ז׳ויר  :׳גײגר * ענצו מ*ו ס׳: 1יגד מ :מין
פסיס ניס וומפ ער  :מגס סוי  :גס אמ1
כעפר אעכס
ג׳טמן המנ ז׳ויט מ * 1ײג׳ ג! ׳דר המכ מץ3ו דיר גזינד׳גט
רע גמר ניצוס  :מגן רען ווען ער  :מגס מוג ןן״י&ו ניס
מוגמץ
המבחידר ד״ן ג׳טמן מונ נמן טטע! מ׳ן ז* ץ פר ד׳ר וומצו ער  :מגס וומס מי  :נון  :ײן ( כןןנה )
וומרוכן
מונ טומ חפי! ה פר דיר מ* חען מין נימ ג* ינײגט העט י מונ
*מגס רע עצו רע  :מגספ דרית דצו רע ןןס יחברן דער־
מין נין יוגיט
חערטנמןגיט חירר׳ג  3וטון חפי! הפרדײנכן
איס ןן׳ 1דינן דמצו מ׳* ןןער 1ין מ״ן וק 1ײני דינצוס דער
הײ! יגן געט! יכן נמז׳ון ׳ גי& ט ז׳וער דמט
כרעגגט ז׳ןץ דער מד רינס מײגת הערן מונ רע חײס ניס ווימ מדר חען
 3וד*
דיץדרבראיקײטמונד״ן הר[
יכק״טמונד״ןהײ! ׳גר
מרר וומ* רע דינס עם ןןער פ׳ 1דמר
פון3ו צורײבן
,גמ * |וצ * ו גרוט מ׳ :ד* דו נ׳ט ור צואעכטט קײן גיכעט דר חן
ניצוס * ער דממ מי* יוצו ןןיסג! ן דצו דמפ סעג 1ין גיכעט
׳
נ״מרטמונטרטעגיגט
מונטרדיר מוגטרדיץ געט! כץ צוי* מיכר מ! י גיבעס נ!ו 1ור דימ ( חפי! ה ) דימ *רי
גיגניח ימ המ ^ מץ מרז׳ור  :ינדיגר ז׳וענמ ד  :דו אין ןןערצוט
פו[ דיג * י׳ן3ו סון מ 1י סמג דמפ׳מ * מ׳בר מ! ׳ ( חפ! וח)
מן 13
גיגמדןמןנע> וןמונ יומ ווערצוטז* יץחצוו  3הסרדץ
דימ מץ רער ןןע! ס *״ן דפ
אי׳נפ ( קרימח וצ  #ע )
נעז׳י ו מוג חמ חערצוט אין ! יד׳ג אכין פין מ״ני אײני * ינד די
מונ ( וצ ^ וגה ע& רה ) פון ( כר! ן פמז׳ור ) מן כי*
מיןהמבמוגטרז׳ו״ני  :ימץווטן צ 1וןדיממ! רק! ענ  6ס* ינר
גמן ( צוז׳ווגהעפרה ) דמפ המבן ( ז׳וי׳קן ) גיחעספ
מי* מוגטרמ[ י * ײנ** עד י מוי ^ דמצו * מ! ז* ײןחפי{ הרער
דימ
א 6נשי נצסרת ךזגדולד־ז ימ * ׳ינן רר 1נטר
הערט חטרין ימ* זו! מ״ןמיט! יכר ז* ענצו גי־עגקןרפ * י׳גר
גןןעפס
( טנהדרין )
מונ הונדרס מוג׳ 3חמנ3ג׳
חפי! ה מונ גמן  :ײגר תפי | ה מן* מ *1ץ מ״ן מיט! ׳כר אענצו
( ננימ׳כן ) מוין דרונער גוןעצוס ( חגי  :כר׳ה * 1מכי)
ימ :יר* ין נעי׳ין מונ ער* מ *1ין מ* ו גירענקן חען מץ מט׳נד
נמן אער ( נכ׳מינן ) מייס ! קעטס! יכי ! ״ע * ״נן
פר מיץז׳י! ן כטר ודמ צ? ונ מץ > יעכט רירן פר מימ מונ מין
גוועזן
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גחע* ןזריצן דמנן ( כ | דחןרה כ ו[ו ) ^ יקעגע די המכן מזנ* רי
א׳עגרומרכןןנהצוונא׳עגרו& ן
חפ ! ות ( ז׳וחקן ) ג? וע* ע
( טורוח ) ד׳מ טודוח* ײנן ניעצווי* 5ו גרינדן מײנר ווײמ זוער
מ* דער מנדר גמן* ״נסנכמ ! נון גר״כע מ ונ דטר נמן ד*רע
המעדעןזלירהמבןגמרןןינ 3׳ג ! ״עמין
(קב! ה ) ג! ערנע
יחכאהרעכעקענןנון
ךעןדורוחמץמונזרן 3ײעןדי גרו&
ווען מײנר שון דימ טודוח ניע וו״ע ימ מי* ער מוץ י 31מ ^ ׳ע
דער חס! הדער וו״! די* ימ ע* המכן כנווד מן ג& ריכן יהעען
יימ ( נמ & יננסחהגדו! ה ) ווע! ןהמכןד* מ״ןמ׳ע! יכר דימ
(טוחףן )* ע 1עןםר ^ ע׳ןדמהעען* ימע ^ ניע ( כטוד ) מן
ריכןמונהעעןע& ג׳עוצ * וגמרכ׳דטקע ג& ריכן דרומ
ג&
דער גז* ״ן ז -ומן דער ^ צחן נ׳ע ןןײ& ע דער מץ דצון ( יו 3מ )
מברדמ& עײע& פוןדען ווערערן מוצוומ& דימחסיןהלון
כ! נגןמי* דמאו* מיע! כר סר פע׳ן וומ& ער * מגט ררוסנ
ג׳כעעמינר מ! דימגיבעע מיכרמ! דימ
מי* דמ* עעג! ׳ן
ץךחינוח מונ מ׳נר מ 1ד״מ חפ׳ 1וח ד׳ מין דער ווע! ט* ײנן דען
ע* מי* כע& ר מ״נר דער וויצ 3יג מרע מונ פר ^ עיע חמ*
רע * מגע מ* מיער דר* טר פי! מרע מונ ו״ו ^ ניע ומו ^ ער
במונהמהךבוז ^ לא
מורע מן& עיעמיוג& ריבןטוב מעט
יגמרןז׳ויעכוונהדען
ע& מיגבע& רמ״ןווינ^
בכױנדי ׳
נוןמײגרםויההצ< בןווען
פ׳! מרןמןכוונה ׳  .נוןוו׳מ* מ!
ער& נ׳ע סר& ע״עמונ וו״& נ״עוומ* ע* עײע& מ׳* י צוןמי*
יומווים״ג! ןד* מונ* ריחפי 1וח* ײןגיזיוכע וומרדןמן& עמע
דערקרבנוחגין ״עןמ״גר* ע 1ע ברענגן מײןקרכן מ״ןדמז
כיח ה * קדש הנײן מונער * ע 1ע * ײן כוזצה נ׳ע המכן ״מו
מרויןדצהקרבן ( א  3סר ) ווערוומ* ווער* ״ןקרבןנ״^
כרענגעמן
מדרכהווער ( ח״ 5זויד! ה ) ד* ער* ײן קרבן
סזנה ד* ה״& ע ( חו! ין כע* רה ) מן מי* דר דין מ*ו ווען מ״ן
רייכר מ״ן קרבן כרענגע דמ כרעצגע מקטן3ו קרבן מ״נר
^ מדרמ״ן
דערברענגעמ״ן
דערניע* ערריץ ימ *
מ״ןמראראמן כרענקע מײן עײב! 3ו קרבן
פעפ& ן 3וקרכן
ברענגעמײןהגעפו ! איע
מיערדערגג ^ מרוכ/מי* דער
*עזו! אע31ו ( קרכן ) דמ סעיע ג& ריבן מין דער חורה ב״מ
כתקרבןריחגיחוחל״ ע* מ׳* עבןמ* ו וומו! מןגנעכן
צויע1
וןרעקמראןמ* ווומ! מ* דמ* קרבן
סרהקבהדמעקדכן<£
סון רעת רײ  | 3מדרבה מס׳!ו זלער מן גיגעסן דען ע* עעיע
ג& ריבן כ״מ דעק קרכ | פון דעמ מרז׳ון& עיע וגפש כי תקריב
ר* מ׳ :ע׳יע ^ מ* כרט  3ע דר מרוה אמן* ײן! ״ב 13קרבן מ* ו
 .וומו! מי* ע* פר הקבהמן גנעק מ* דמ* קרבן פון דטסנ ר״  3ן
אחר
גז׳ורמגיע
כ״מרי 1ווען* ״ןהרז) גןעמ׳*ןד * דימ
ך,מןבה ואךוד הממסט ובלבד קויבון לבז לעומיכש דמע מיג
צ<* ו גו״עע ע** ״ממ״נר דררמ ברענגע פי! קרבנוחמדר
קרננוהדממי* ע*
ן״ממײנרדערדמנרענגע ןןינ 3יג
ע&
מין מ* מ וומו{ מן גינעת סר הקח  £ברון הומ מ* צוײנר דער
קרבנוחכרענגענ״מרע ער ז׳וז* * ״ןכןןנההמבן
ןערסי!
3ו הקדו ^ ברון היממוג רע או* ווי&ן פון ןןע& ע ןןעגן ד* עי־
דצ< ^ קרבן כרעצגע נוןזו׳י! יימ מונ  :ריחפי{ וח* ײנן מן& עע
קרבןנון מ׳* יוממן3ו פר& עין דע מײנרדר־מײןןןע 3׳ג
מ׳*
מרע מונ פר עע׳ע וזמ ^ רע * מגע *
עו׳ :געאמ 1יפ ! כע& ר מ* מײנר דער * רע סי! מורע
וומע * מ! מ׳מ
מונ פר ^ ע״ע ניע וומע ער * מגע י

513011 -

סת|

' . :;^00031 -0 -01 -0012 -0021־וע1-1ס811

ראש1ן

*״ 51״! ג״נעט תען עמניגו* מ! * ״ן רפ הקדולו כרזן דזומ מן
גיגעכן דר ןףי 1ד* ערפ ניע פר צומיעוויץ ^ ער* מגסווי! ער
יוצופי!* צוגן*ול ! טרצו* ױגן אין מ* ו אײבכן ! ^ןו ד* ער^
רפ & ט׳עי לוןעע! יגי ! ײעדימ* מגן׳ 31ר 1ח מונ ( אערכ׳נן
צ< דר אח* ור לןזנ ט! יחוח מונ* ימ פר צוטענן ניט11צום*ילו* יוגן
טו׳* נט >ולו! ! יברז< ע  3טן* ילונימט * לוגןדצוןד**ילן*ול * | 1גן
צןוג*ןל |  /ג׳ט פר צוט׳ןוולומ*ילו* מגן ווען לן׳ינר נון לןײן גג 3ן
עלוג*ול ! ט* לוגןלוןצןגנדר* גן מונ * מגן צזונ ער זוימט ניס וולופ
*ײן כגער ווער ןולום הע 1פט* ײן* גן ( לןדרכה ער לןי* * חרן^
וז^ גד ^ ז׳ו יע עט 3 *1ןןוערטר ד* רע ניט ר  3ע{ ײלוגע דמ ק * ע
דר פון דער ןן״ 1ערפ ניט פר טטיט וולוצו ער* לוגע י דרות
!״לןנעערלוניערכע דלוטלוי* ״ואלו״ן גרו&

יה״כטטכירה

דר ( * חר ^ וז׳זגדן׳ ) לןי* איע* ײגמ לווקער  3ע* לוגן י דילו
חפ{ן1ת * ײנןנ׳עגז׳ו  3עגזולורדןדען{ ״עןדילן ע;* ניע פר
פעענן נ״לורעדען ! ״עןדיעגו11לוו! פרמע׳גן דרומ *ול* 1ץ
ניעפרפע׳עלוונ
לןײןלן׳ע{ כרה׳עןלןונ׳*ול ! ניע* גןוולו* ער
לןײן לויע 1כרחי*צוו{ דיגדכזעעג! יןגכעע 3ז ! ערנןד  :ערפ
חצוו! פר עע יע לןדר ער*ול ! ע * לוגן לוין ףל ין ( ^ון ד* ערטוולו!
פר ^ עיע י לןדר ער*ול ! ע ! טרנן ד* ערצוןןלןו{ פרצזעיע פר
 3ײעןלוי* לוופע לוין ^ ענ  3רצוו! ניעגןוע* ע לויכרלוײן> וח* ר
לןדר  3ןןײלןדרדר״ל< לווי ^ול ! ׳ז* ײנ ^ עלוןט! ׳חוו{* ״ןלןןציע
פי! דלוהלןעע* ני ^ גי* לוגעדען דרח* ןדער ח* ןהעז׳וו* ן
וולוו! פרצועיןדטןז׳* ןהלועפר  3ײעןגיהעח* ניס 1ד׳לן * ײנן
גווע& ע רלוע׳ יעיכוח אן הלוע ניעגנו * ן ח* נ׳ה דעכןקו! נלון
מ* ז^ר׳ לוי 3וגדר עונן בעוונותינו הרכיכז וועןערנײלןרעלוײן
גוע קו! הלןע דלו פרעגע *ן ןףיער נלון ניקצו אער י לןכר פר
 3ײע | ה* וע ז׳ון גנואן3ו ח* נינן 3דיקיכן חטידיכן א* דר דין איג
נוןדי * ט ! בגןח* ניתהבן ע* גוזיצווול! 11פר  £עגדןלןונעע! יצי
דיע* לוןסרעעגדןר,לןרןדולו הלובן ^ יעדען ח* ן לוײןגועהן
דרו׳ע3ו
לןדר הלובן * ין לןןלןײגצו !ןל * ן ער״בן דלו* ׳לו הלוכן
גהערע ןןלןמדרח*ן ג* גע הע לוכר* ׳קײגר הבן ני& עגייגע ;
עע* ײלן דען ד׳ חפי! ה די אירול 1י עג* גן יע הלובן * י ג* לוגע
לןוג ג׳& ע ז׳וער י לןןדע* ג! ײכןדי יו 3רווןלןונדי ( אער 3ימ
מ *1הע דר ח* ן ג* לוגע ןל ונ ניז׳זנ ^ אערלובר לוי 3וגדר הע לו״ן
לויע!  3רלו״ןז׳וח* ורסר* יןל| 1נא״ | ע! חהדלוע אכע דר 11״!
דרדרוקלו׳* לןויןיגקו ^ ן לן״ןלןיע! כר* גע עבן ול *ול וולוו!ול * ( 1
לןג 1
לןן צור״לןע לו׳ע ! כר נלון העכר
דערח* ן י
דרחןןלןןנ& רײלןעלז* ןןעןערצוגלזר | |לוו 1פרצזע׳גרי לןוי^ י 1
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גוגו׳ז׳ועס״ס וועג/מ/דר ד  :ערהעט פ״! חורה גי 1ערנט
מ/דרד* ערהעטפי[ 3דקהגיגעב/נמן*ו!* ׳ן ק״ן זיענס
ניסטמ* דרקעי 1ט! ׳נרה! ט 1דעןדערזלענס מ׳* 3ו ניסט
' מנדרסביספן גיחמרןדעןד* ער* מ! חורה ! ערנן מוג׳יימ
ו׳ו 3וון3ו ה! טן רימין דער חורה* ײן גסריבן ז\ ג 1סכן ר** י1
ק״גרניטטמרבריז/ןוומ* ערפרגוטי ^ עסיפןטוט מודר
ןןלוספר גוט״ זועס׳מ מן* ין הוט מ* סטיט מין פרקיסן אס
למרת תוךההרבה ' אל תסןיקטובר־ז לגזצמך כילבךמצךמ
דו* מ! סט דץ גיסטמיכרגעזון דען דוער3ו ביסטו כיסמפן
וחמןסר״נןדימיןדר
גיוומרדןג>! וועןמץ* ע! טמ! ׳ד׳זו3
ח 1רהמוגסגיבמטן :ײ | ט* ןןערפי )31סרײבןדען ע** ײגן
* עקס הונדרט מונדר״ 3עהן*ז  3וח מין דר ח ורה די ז* יר* ײן
מ 1י סו! דיג  13היטן מונ3ו ה 1טן מוכ מײנת מיץוז  5וה3ו קעת
*מ 1ער* יטמ) ג! ״ןמ* מײנרחרט מוץ? עפיסדמ* ה׳יסט
גוטסזמ ימ! ןז* יר מןןןרטן מובמײגתמײן וז  3וױ 3וקעמ
ד :ער  :׳מג׳רענט  3וט! טמותג :ו׳זוטמונ ןןער דמס ג׳ט
גידעגקטמ׳ן :ײגכן* יןד* ערמ! ידי*ז  3וחמוי^* ין זוקכ 1מ׳*
וטמןדרטוטגיטרענט י מןמײנר
ד*רע * ׳ווי! גירענט 3
דרעט! יכי זו. 3ית גרמנט ער ה! ט* יצן ור קײן וז13ה ניט מדר
ער ה 1ט עט 1ני* גין ור קײן ענ׳רה ניטמונ ער חי! די* ע! בג
\ז  3והניטטוןמ[ דר ד** ע! כגענ* רהח׳! ערדוןטון עסי״מ
מ׳יןזו 3והמי} כ [ החורהמ 1דרמ״ןעצירהמי | ג! החורה
חע! נידי ער נ׳ט מוי^* ץ ןן׳ * 1קכ!* ״ן3ו ד! טןעס* ״מדימ
מ! רק! עגסטמ׳ .דרדימהרבסטדר* ע! נגמ׳  :מיכן כ!! פון

סרק אר 1£ן
דרמײןענירהטוטבסוגגמוןגערןמודרצ< פי( נ ** ירער
יצ►>* יע ןןי! ןרר י 3ר הרע דך ר״ 3ע מ׳ן דר •3מן דער
ע וע*
צ( ׳* גיעצץימ צ!! פוןרעתמרזרצץברחעןצדר גנ ^ מיער
|| ערחטוס! ותדר לן ורצץנעצ( ײן*3והצץןדרצץײ | עניררל
צץוגטרץצ{ י* עקם דוגד רע צןוג דר״י 3עהן א3וח ע* * מײ ער
גירטנע זגסהרביגו ע! יוהס! ומהע ד* נ׳טמ* יג  #״גטמודר
ורכוטןמודרערג׳דענטערבדר^
ערגדענטד* צ<י* גיג\
קײן עונטדרןכן3ו ! ״דןמודר ער םפרען ע* דר ^ ניזונ ^ ור
איר3ו 1ײדןצןוגערעועדיעבירהפצורע חען ז*ן צו׳ן סון
ררוק סטרצופגונז״*3צ< דו ה{ע ערס ור ק״ן ענירה גיע צורר
ער ז* יעעערןןערע ק״ןעונסדרוק ! ׳ידןד :צוי* צוימ כ!1
פון דעמ גריסן ( חרק הסק יסזורמ ) נזן* ןײ רד ז׳ו13י?וצ 1י
איסצןגנדר ר׳ צןין דר חורה* ״ן* עקס דוגדרע צ< ןנ ררײצץ
 3עהן דו* ײנן דר ( ! מויק ) ד* * ןגיע סמר עון דן הײסעצןײן
!צץןן׳יןדר״הונדרע צ* וגפינןצ(וג*נע  3יגצ(* יפי! צו* טצוג
צ( יסיצץר* ״ן ססרינט צ(יצ\! נר טצוג3ו דעק * ענסן צוין נע
דיןעיצץמןזוירק״ן ענירה ניצ* רעןמ* פי! ג\ גמ מיקיצץר
צוי*(צ 1ופי! !צ( ייק* ״נן י דרנצ( ן * ײנן 3ווייהונדרעמנע
צ(ינ פ׳ר 3יג*ז  3וה די ה״סן א 3יח עסה ד* ז׳ו׳ר סו! ד׳ג* יין 3ו
סוןצי :וו׳! צ( זררז* ענס ג! ידר צ(ן  :׳ןהעספריננ\ מיע! נס
ג[ יד 3ודעקז׳ועגסןצוין ניעדיןגײמזו׳טזוירצ( ״!  5#וה י
גון  :״גן דרא3וח מ!י זו׳ע מננדר* עקס הונדרט מונ דר״צ(
 3עה | צ( ״ן צ\ ״!* ײנןגוהגנ״סטז* ערמ* ׳מ |רמ  £יסרמ 1מ*
חריז׳וה צץונ ז׳ועסר צץונ די>* 3וח דימ׳ק כיח יאקדס נץהג  :״ן
צ(* קרבגווז מודר כגדי כהונהצו״ן ע״ 3* 1ות דינינ* צ( יע! נק
^וענסן3ו קוז* ן מ* ח! ׳ 3הצ( דרגעין מײןעי׳! ץ3ות* ׳ינןמין
רעןדורוהצ(1ו< סגרנינ 1גוהגצ(* ( סז* יעה ) מונ ( יונ! ) מוג
(ענדעררי ) י נמן * ײגן עע! ניז* 3וח רײ 1מנוהג* ײן ציײן
צ( יע! נןז* עגסןצ( ״ןצ(יצ! 1נן זיןמונמיגיוברפרו׳ די* ע! ניגן
ןוערן מפ׳! ו3ו ו׳! מן3ו סר׳יבן מינ׳ 3ו ! נגדר סץ3ו ! ״מן<
מבר צ( יןחי! עע!ינ * נ 1סרײב 1חמ* פיןניען עיעצי׳ן מוג* רן
דײ* רמיןמונ* ריקה! והמיןמונ :רידורווזמוגצ( יו ווי! ור
אין נעזוןד* טפױהז׳ןוטרמינ די* ע! בגן* נן מ! יברענגן מ׳*
3ןןנ 3יקסרקיקמ* ד* טפרהז׳ן 1טרהועמן5ןןנ 3יגפרקיקמינ
מ׳ן ח׳! עי! 1ני* נן מ/׳ס עט! ני טפריק כרעגגן מןמ׳ן רען
3וונ 3׳גפרקיקי מברצ( י 1וו׳ן* ײן טדר פרענדרן זומספזן
ג׳גיגסטןמי* ד*זוי 1מיןפמרמן סר״בן מ :דר טדרמי* די
*ע!סן מײגר מ״ן טפר מוי* ! ײמנט י נײמרט עע! ני ( ײעד<
 1״מגןפמרגןמונ !ו  :ןדעט 1כ! ײבן י נו] ח״ 1מיןהנהגה *
כיחהכגטה ) מו׳* הכדוןוי! מיןדערנון סר״בן ( ה[ נ |*11
חפי[ ה ) מונ דעױ גון דג ד[ נוח חסוכה מוי־י־ע( נון (ה! נוח
סלדרךתשובהותפלהוצךלןה מןןבירין אר־ז רוע
 3יקה )
הגזיךה דר נון ווי! מ׳ן סרײבן ( ר! צות סבח ) מײן ט״ 1דר
פין מונ מיין טײ[ פון ( ה[נודו יןקטוב) מײןט״ 1פ/ן
(ר 1כיחחו 1הז 1יער ) דערנון ( ה 1כוחדרן מר ^ )זויזוצײ! ד1
ערמיק ( טפרהזווטר) 3וקהיגסר 6ט | סטיטדעןמין  :ײן
 3״סןמי* ז׳יער ( חרביתמונדרןמר ^ ) גןןעסט מ* מין
מונ :רן  3ײטןעסטעטוומו 1פוןנ׳טןד* זון ד* ( ה 1נוה דרן
סריבפמרגןמונדעסןמונ מיןדר ז׳ויט ע* טעט
מר ^ ) מן
עסמןס[ ׳גמין מ!י גטין ג! ״ן
מפי! ופון ניטן ד*

ח ^ו/ץן/ז־וח ^ ח ^
ח־ >61
ץו 1ס!1כ!! כ5113151ו־  1/\6חט1סחו1

לב

טזכ

צ״  £טרמ^ דעת  :ע! בגן מי* גמר ! ״כצז3ו ^ טרמפ | מינ
מײגרדר ; יןנ< זג קערצז מן& טרצ ^ ק׳גןדעכן * ע! כגן
הע! פצז דמן מ! מ ני&זצ פ>י דע&זצ וועגן המכמין> זוע ד< מין
ע ^נ׳ט ! גגןן׳! זזכן דען מײגכןדעד* ׳ן ניט ןןי! קערןצזן
^טרמ ^  :מהי! פט ! נג .ק״^ 1טרמ^ מןגיט י מברדער  :׳ן
יזמקעדט מן ^ טרמ^ דעמ  :ע! בגן מ׳  ! :״כצז3ו& טרמפץ
מונמ* :מ״נז! ט׳-.ז  /כרכה מן רע : /ע! כגןמונ גןןימ
מײןכןע׳ ^ הבמי
גו 1ח׳! מיומן היבן דמ ^ ( ה! כוח ת £י!ח ) בע :רחהמ!
יו& כ תה!ה
הלכוח

תפילה
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ערק
רא״יןגי
גינג ער  5ר צז״ן * | ן דמ ןע 3ט ער מוכן״ג״ ק!יע־ר
■ ריעט! ן
>׳ין ניט כל| 1עפט :ײ\ מימ קוט לןדר ד* * ׳צז גיצ 1פעדר״ג* ײ\
מדרדכו  :״ן קצזפן^ןצ ! רר* י׳ן כצורנן גיפ פעדריג  £׳  *1:1* :ו|
ערצןו׳[ ע>ןן 5ויערמיןדימ ^ן{ זזנ״ןגיפ יןףצוזומו! דפ דימ
*ן* ערמון ג! ײןצן׳* י מײן
►ז !( כ
& ר ודנן רר
מ׳זרײנע היצן
זצ 1נ>זצזרגן ! ׳גטער צויןקכר י צזכרפר < ענן (ז׳ז 1ןא! כי
ה>ז! ב׳כןהקנה )  :ע 1טןז׳זירטו  :נט>זצו!> זערככודלזן פאן
צזכר די חכ>*יכן ! :זזצזבן ע 6נ׳ס זזרבר גזזכט נ״צורפ מז ג! ׳ין
לןןזועןצז״נרצז״ |> זםפעזזעעפרצזײן ץ 1ן * ׳צז זזצזבן
ג׳* צזגעמפי!ו ןןער ! וע! פדצודערגי * ״ןעו!ןכ ה! ע*1׳ןצו :
<צ
זצ  :פרצז״ן> זןןכ ^ רו 1כןנ״צזרטה! טן *יצז * ין
ניעערגר ״1
פר הקכ זזזצ* גצזןןצ י* ( כעזזנוחזזרביבז ) ד* עט! יכי !ײגו י׳זער
>׳זורצזר־צזבןפרצז״ |ז׳ז! ןבפר1דצזצז*
פרהקכױ* צזןןייגן
עט!יכ ! ײע ז׳זער נוזזגב5ו1צוןצז״ןזז![ ב& ר ודכן דען  3ר דען
>*! ן>ז1כיהז׳ו! ב׳כןהקכה י רצזרזמ*זצ !צזײןצויע! כרדרצזן
* רע יג חמרגט* ״ן ד*  :״נ ׳ ק! ״רר ריגע!י[*יצ !ן  :ײן צזונדפ
*ײןנ& זזה מן*זצ ! ר׳ין* ״ןדעןזוע 1צזיןגר* ע!צ 1גיןסר צז״ן
4ז! ןכמרודסנצזונערהעע צז״ןזז & פטפר דעמ !#ןצזזנ ער
ןן׳& עד& דר *![ צז״ןפנפה  13צזיכןהעטפרןןצזרער וזערע
גיטג׳ן ^ יא& פטב׳ :ד :ערדען>ז! ןפצזרכ׳ווי! גע דצי& דער
ז> ! ןק׳ין 3צזרןצזיי ^צזץהציט ׳ ני! 1ײ* ד* ג! ,י{א*<* ״| 11יצזו 1׳1

את יי אלהיןן תרא ואוחו תעמר וב 1תרבק וב־^ מ 1תעי' ב$
דערפנווקמ׳  :מזו 3ופרט״ט ^ ןפר ^ט  :מ! ^ טודין
פערכ&ן מ׳נ מץ * מ! פנזודען מונ׳מןמינז * מן& גזוד׳ן
ב׳העפגיןזזעןריממ! ׳ דימז׳זידוח מןד״רהמ& גזרימדמ* ״!
ג׳& דיבןדעןעמר& צזו כ״צה׳ינכןנמז׳זן מןןערןדמדר ^ ח
ד׳ גזזרמ מיו מח ײמ! הין חירמ ימח מי :מ״ן מיבריגןןצזרפ
דמ* ב׳& ײצז חמ כ׳&זנ .וו | דיגדין3ו פערכען פר ן/ע יחנרן
מ :נמחוןײ  :ע נמןפרמיוזג ^ זזער * מן& עוריןמןפערכגזן
דממ״ :}-יינטםרת[ זז׳דיכןחכ> ףהבי ^ טו
מוין6ו | דיגדין <3
פעי־כיען ואותו תעבוד מין  :מ!<\ מירר׳גן רמ > ז״גפ 3ומיכן * ןי צז״גר ^ טע1ן  £ר הקכ ה 3ו עצון ו״ן חפ 1ה צזזג׳ ער וויימ דפ
*מ1י1ג\ וד״ןחסי! הטמן ובו -תדבק חמ* מ! פטד׳ 1מן מימ
הקנ ה צז׳ין פ״נע& פע מוי ^ צז׳בן הצזע* ײנר* ׳גי וזעגןחיג& פ ו
כיהעפגזןסרעגגז דימג* רמוויממי* דמם ז׳זיג! ן ד* ׳ז*  : /ין
דעןחט ו & וכןוז׳עןד&רע & נ׳ט מ״עדצזפצזי* נצזן כ׳* ר צןזנ
קמן כ׳העפען מן הקכ ה מי :ער ימן מ״ן פײמר ד :ברעלפ
פ׳! צז״ן ערגר ז׳זע& ה דען דר
צזייג בי& פן הציע* י  3ע ער
מ! יע״מרי מ! ממ :ו>ז״גצ\ עםחמ :ןמ& ע ד׳ן כ׳העפפן
נ׳עזצ !* צזונ דר ד* צזזר כי& פןהצזע הערע רע ניפ
מונ דו
מןדען ח!>׳ויד׳כן חכאיכזדמחער& טוז״ניןררכימ ) ! ערגן
ווע!צוט ז׳זײנןער הצזפ& פר גע& ןצזודרערכדרן^ ק״ן עונפ
דמםמי  :ג! ״ןמ* הע& טז דיןמן מימ ביהעפטחמ& ו״נן :״ן
דרומ3ו ! ״דן ד ^ חער מבר בי* ןצ ול נון טרגי־זצ [ צז׳* צזיע! צר
ג־ רכ׳ק סימ מי :ער ער מ׳* מ״ן ( רחוכן ) מ :ו  :מ!חצ מן מי״ן
פי[ ד׳ג  3וני :עהן* ״גיק( ײדר צןונ* ״ג׳שון דצזפ ני& וג דרצןן
רײז׳זןו״ן י
חיממעעדחניןערג׳בטמוג& פ״זטדיצזגג^
ק! עכנזוזצז&ז מזןרײגט! ין י צזויצזןחיצזצז׳חוען צז״גר ג׳נו
ןןע! טמס: 1ונפעמזו  :מ! ^ טומןמ״ןחנו: 1״ן י ח׳צומ׳וער
^ורןא&
סטפרצזײןאןןמןערד&
חדרהנ״ןגיט *זצ ק ^ ׳זפ
ג<זז ! חסד י מ  :מזמ! ^ טומוגו>ז! חטד* ייןחיממ** ער
*זוח! צזיכן צזײן זזורצז צזן פונ׳פ״ן 3יערנט יפצזיכן ! כןווצזו! רפ
ע?1נגי? מזו  :מ! ^ טומיט! ככןפרגעבןמול חמ * מו& ט מן
גיט צזוג פר גע& ט* ״ני גרה״ט צזוגערפרכפ  :ײניעענוה
מיט!
כקי׳זוח!  :ײןזוממ עיי ד׳ר ג׳טמןהמט ׳ חיממ׳* ער ץ< * וצזן*זצ1
ערעצזןןןעןערצז׳ןדיםו! הנ״ן גיע *וצ ! צז׳סןצזן
בגערע דט * ן  :מ! ח& ובה טמן מ :ו ט< מ דומ מן> זן ח דימ ! ״נו
׳<< ״ן> זורממןג׳ןד ^ ער* ״) ! מבי | פרגעטן  :מ < 1רעןזוען
ח& ונה גווגן י חיממ׳ :ער מ׳  :זזט׳ב רע טוט גוט £דען גוטן
מײגר גיט פ׳ן די מו! הנײן* זיע ^ ײעות ד ^ רע ז׳זינו*ןײ ח 5ר
!ײטןמוגדען ב׳! 1:״ען מ* ו  :מ! צוטמןעמן י ח׳צי מי* ער
פז׳זועוחר .עעצזודר רע קוי-זכו רנ״ן זיזיעג! עכערז־<** ע! כג
סגערטד >:זן  :מ!  3ומיכןחפי! העמןז׳זיט נג  3ן הער 3ןמונ
ה״& ןדי חכז׳זינן ק!חו רצזפ דפצזי** רי פרבצזצ\ 1יצז* י{ ק״נר
 ער הערמ גערן יימ חסי!ה סון דען 3דיקיפן ימ*< מ{* מ 1עטונינז* מ  61יוע[ ן מפ׳! ה3ו טצזן צזודר ד*>זן* פ! צזין יי
הג״ן
חפ׳!ה טמן פר מימ ז׳זיט גג £ד״גכן הער  13מונ ז׳זיגי גנ} ד״ן
גיןבחוןק! 1חרצ(  6כ!ו> זרדרח״ 1ד* צז״גרה! ע צזין ^ ועוח
!״ב מונ ד ומ  :מ^& ט  :ײן מ״ן 3ד׳ק דר וומרטן)דמש מ׳) די׳ן
צזודר צזין צז״גת ג! עבער רצזמ ה״& ע ק! וח רצזפ ווננן מ׳ער
דוס׳! הג! יטטן  :מ! י ח׳מ* ׳ןמ״ 1מיט! כ .ד * מ 1גוהג* ״1
פד
*ע! ג\ גיןרו צז״1ז> ! ן כ& ר ורכן צזין& זזזעות צזדר צזיןג! עכער
*״נר חפ״! הדמע׳ז מ : ,מובן ג& ריבן מין ( ה[כ וו? הנהגת ב׳ה
ד& ןןערדענןזז ! ן יוצז ק״ן עהר נ׳גי ערחערע* י '\ !ו 1כקז> זן
ורי<.טח ) מונדמצזמ׳ :דערכ!! דערפו | פע * מ! * ױ מ״ן
דרומצזי  :מין לזיג( 1כר ^ו! צז״ן פמ 1יס׳ד 6ז׳ז | :ן׳ * מ 1סצזר
מ׳״! כר!ימ&ן
דיכטןוזען ערמ׳ן דימ פו 1הנײן גיע מ* גינג ןןצזז !  3וגיר״נזן צז׳ד*>ז 1קו> זעפרדעת (׳זז ![ ז׳ז! צ <ה>ז! כית

ערפרצזו״ן ז*![ נשרודתעם* ײמפר* ײנרחפ׳[ ה ע& ז״מ
מין  :יגר ח £זה ע : :מײ גמן  :״נר חפ! הע ^ *מײ חען רע
מ! ״ן  :ײן דזסי 1הטוטע^* ״מערטוט* ׳מ> זיט דע< זקה! (:צ1
ער* יןמ ׳< :־ 3וריכטןמ :
פטעדערפרצז״> 1ז! ן כ& רורכן
צזן זוען ט ר צזץ ד׳צז פו( הג״ן גיט :זצ ! ער* ץ3ו ריכטןצן  :געג
רע פרצוײן>ז! ןכ& ר ײ>/3ייטלז! ׳* כין*זצ !ךע * ין ח! טן צז*

הקבהדיחנ> ז׳כןה״טןדימפמ 1י ^ מ ( פרז*רד ) דרפר* 1חך
מי* עײעצו מ״ן פירזה  5מדר צו״ן פיר ילוי  :מ* צין פנזיע מ׳ן
פרקיק גיר״ע דין מן מ׳כן פרו* רר מי חמ גי& ע מיכן פמ! ם

3ו דעת>ז 1ןצזיד* חצז ג׳& זנ צזין ימפ חדר וומו דער א! ן מינ׳ן
מ׳* מכןכןזזכ! ^ כןד** יןדר אענצו צויגצזן עו! יגמ 31יגר״נון
מיד ^טג ^ גיטפררעכן>ז! ן *! כיה ^ נ׳כןהקבה י מוגןן׳מ

.

לב

טוב

:1יצ( ער זײן גו;? :מ! ר״ן> זכן מונ ד  :ער  :״ן ! יבהג& ^ ה  :מ1
פמררײןז׳זכןד& מ׳  :מ! ט מובןג׳& טנדן מין
בידרן׳ע^
ניטןןידרצ( ןמ  3וח :רן י רער ^ דר&
ג׳טמוגןיגטדעןפסוק
מזומוי :שומ 1תפילהעריךבל בשר יבואווגומר יממ מיז
טײטצ$
הקבהדערהערטמ! יד׳מחפ! וח פו/׳& רמ ! יימ

פרק
•אוי& גיגנגןזץיטגרו& געוטצןונגרו& גןט י 3חקצ; יז גזועזע
מ״ןטיו׳זן3ו ( ג |! ה בג! ) ערמי  :מןפר סריבן חמרדן סון
מביצז! ן מונ דר נמן צ< ׳  :ער3י מיק גיקוז׳זן * יט  :י׳גמ הי׳בגו
י׳ומןמוג׳ המע ^! והז׳זיטמירן
גיזזכטמונ׳המטמ׳ן בווי! ׳גע י
צה ג אן צוין ג! ות כב!  :ײנן יצורמ! מן  :ער קעעגו!  {,גיןןע& ע
עיגי

 :ע[ בגן חס!( ת קו׳זןמ 1פר דיר מרעגט) דר ׳ז( דר ^ ע ^ ז ע! ט
סטיןחפ  ![,ח' חמרוס ^ טיטתפ׳ ! הגיבטעך מײן הרו ^ יער
וו׳י[ ד :ב 1י ^ רמ 1ניטמו׳ן 2מײןזזמ! חפ׳! ה ט( נה
מ׳ץקה!
ט1
טפרדעכ/מנררןקה! מיריתפי! ה ״
מוונןועןמ! ידימ
קה! וחמיריתפ׳! המוי :
הכןגיטזןמונןןען די מ! רהינטרפ
ק״ [,המ׳ר הפי[ המוימ המס ימ קו * ט צ( ״ן ז׳ז! מן דר דריבר
גיגעצטצ( ׳  :צו; נ געז׳זט צן[ ריצ( תפ! .ח •3מגנדר מ־נ
מ״ן
קרוןדרן׳& צןונזעוטן׳צו מו׳ן? דעןקצןכ ^ פוןהקבה ד  :צןי:
מײן ( ס& ט ) דר צןנדר ע& ט צ( י  :צוזו
^ טיט דמרוכן גיט
זזפי! וח דען ק׳ין ז׳זענט קמן גיט הערן 3ןןײ ט * וע 1חצוױן^ אײן
וץמ! טי
אברהקבהדרהערטעט ^
ניטוץנטתפיןוחאוי^
מ״ןז׳זא! טא  :ןןעןאײגרא{ ײןחפ׳! ה טעטדא& אי  :דראנדר
פ& ט י דר דריטחרו׳) אי  :חצורןכן&
ט׳טנ׳טחםיןוח י  :׳ן
•אײן*1
ובצורודסחעןא״ןארוזר * אן ךס צ,׳כ /ק;זץט א״ן
כעט! ר !א& ט ער ג׳ט א״ן פר ; ׳ן*
►ב! מכן ד  :ער צןינן  :״ן
גיבעטגיטגיןןערטערהערטא׳נזגיט  3ןאבר ווען מײן
רײכר קו> זט ורצןינ : /א !זצ& ט ער אין תכן? פיר ארר א״ן אר
מדר א׳ינר ו־ער גוטי קעסט! יגיק 1ײרר מן המט ןןי ב[ ד !ו  :ט
הוס ׳ץחקן גיןןעמס* 3חקמ  :דער פסוקגיס ויצא יצדקל״־יח
ער
איןפיראונ׳גןןערט אין  :ײן בעט אכר הקכ האי  :ניט א  :ו
בעידהלפנותטרב צןונ־ערג׳נגמ• ׳ :מוי ^ דממפע! ד 3וגוון
גגר ! א& ט א׳ט! יככ /פיר ער רר הערט מיט 1יככ : /ײני חפ׳! ה
חפי! הקיגן דעמ צןובנסדזמ׳  :חפ׳ 1ח ז׳ונחה י דממ מי :פר
5ו ער  :ײרײן ארר צורבן ארר ער האט גוט׳ ק! יידראןאדר
מובנגוי
יעקנהמטז׳זהקןגיןןע&
טחפיןותערניתמ  :דר
ערה& ט בי :י ק! ײדראןנ׳* ארט ןןען ד& הר ^ גוטאי  :אזנ׳הט
פסיוק גיס ייפגע במקוס דלן עיס בי בא העי?ןעז
׳ץונ ער
:ײןכןןנהאזער  :יא  :ו! האכן י
אדרכההקבהדערהערט
סעסהפ׳ ! המה  :ע! כגן מרס צןונערמיבר נטכטגט דזצו
מיצןר ד׳ חפי! ה פון א״גפן ארן׳זןז׳זצון א  :פו ן איעס ר״כ ן ז׳זאן
דען עמ וומרצסנסרגנגן דילסן דצומצוי  :חפ׳! ת ערביח י
דעןדרארכןו׳ומןמיזדעו׳זיטיגצןונ הקכה הט ! יבדי דע^ זוטגי מיל ימצו ג! יזז׳ז 3רימ מי  :ג׳וועציני פ׳ר הונדרס יצ -ר דמ מיג
[ײטאזגמײןרײכרפ! עגט הצ( פרט׳ג 3ו  :״ן א; נהקכההצ( ט
דרלךגןגיז׳ 34סגי! ומררןד/ץ  3״ססוןחפי! וח מחר׳ח מיג
מײגטד׳א המפרט׳ג׳ ! ״טדמר/סןןןערט  :ײניחפי! ה צויער
פ׳ירן& ע ^ צןזי ^ דען
טמגדמגןןערסד׳ל(  3״ט י״ץז מיבצו
דרהערטא :
םוןדעןר״כן ׳ פוןןןגן  :עהס׳׳רד ^ הקבה
נמןבע& רןו׳! כ׳צוײדן י מונ ^ נחהמיז דימ 5״ס נמןזיבן
ב׳גטרטדיחפ! זזזמ :דרקסוקג׳ט
קחזטמנסךבךיסושוכו
צועוחמוי ^ יעןסלזגמי  :מןדמ ^ ג! וזז גיןןעצוס  :יבי 3:יק ימר
אלײ י דא ^ א׳  :ט״ט ^ גע * ט דזיט אײן ריל דצן > :
ז״גט ו (:ונמ* וחמו{ מ  * :ןדצן ^ ביחהז׳זקד  6המטמן גיהובן 5ו נו,יצן
חפי! האונ ןןירר קערט3ו | וט צןונ פו״ן ןןנן | ער ג; זזיר ד  :צי״ן
מוצהמכןניפטער] צס׳זבוימן כי  :נצון  3ןןײממונ5ווצ( נ 3יק
דע* ווטיג) תפ 1החערטב[ ראן
גינעסצןזררסטוקגיט לב
ילןרן י ןצ  ! :צ( ׳זדיל(  3ײטפו| ז׳ונחההמט3ז 1׳ימ 5י[! טמזמין
נלייברונךבהאלהיסלאתבזה מײןהער ^ ד 3 :וברמגןאי:
ןוער נמןבע& רכי&ײדן י דימחפי!> ; סין ז׳זערבהמט> וחקן
ב!וז׳ 1רדעז׳ 1יטגר ^ טחמ  :ײןהפי! הניטפר מ* ועכט י דאפ
גיןןע& ט יעקב דמ& מ׳ :קיגן דעת ג! וחדמ ^ ביטרי ! נג ג! וח
צ!י  :ןןיאג! ןר  :אוג :
ר׳מבוחאברהסי 3חקיעקבדי  :׳יןט 4זנ׳  0צו 1:מי  :צוןדימ  3ײטן
פוןזץערינמײ 1גנ 3ינכטדט :ןדמ ג! וח
גיןןע& ט 3ומירן קיגדרן מונ די דרײ אטת אברהין י 3חק מונ
מיזגגןיכןןורערנכט ״
מונ׳מזומופטי־מ& מנדר
*עק. 1איט! כרני  ;:נדרמ׳  :מײן טיז׳זן
צסנ א״ן זוצור 3״  3| 3ו מ וח פ ון מברהת י 3חק יעק 5דמ ^ ח ׳י& ט מו י ^ ד י דוי״ חפ!וו?ז
דמסלןנדרצסתפוןמנרהקדמ&
״& רמ^ חימ עמ י& רמ! מי  :גנג^ מ׳סג! וח י אברהכןאי  :צוײן
צ►׳  :דימב׳חדמצו ביט״ט
״יאז | גחעמט מוי ^ רא& ג[ וח וזגרית מ  :ו
חמו! מ  :ער הט אוזן ( כוקר ) דמ ^ מיז3ו ז׳זארגן ימ ^ מנדר מוח פון י 3ח ק דצוז־מיז,
; 5נגרה 1בן  3יהןקעןז׳ז 3רינ* דרנוןהט פרעהצויבן :״ן חײב
דימ ( 3ייק ) דצן& ביטײט (  3הרײת ) דמ ^ מיז נמן
ג^וז׳זן
מונהאטאיכז  :יא #ו :ןןןיררגעב|  4זיטגרומ גט!< אונ ז> זיטמגדמצו* ׳וײנט  4זנחהמיזז״ן  3ײטנמן  4ויטסצןוג י דמ^
^יט גרו& גוט אינ דרנצוןצ►׳ :סרעה ער& ט גימ[ אגןחמרדן
מגדי־מנחפון יעקנימ 6מיזדימע״ 1ימ& ביט״ט ( ערביח)
ן׳זיט גרז& ׳ ( זזכוית ) מ  <:מי  :צון גןןע& טר ^ דא  :ין׳עקסז׳ט
זימפ צןיזחפ{ וחערביחדמ ^ מי  :ז׳זערינצויזרײמ וכט דער
ןי׳גןקיגדרן הצןבןג 3וגן קעןז׳ז 3ריסה! נגרה[ בן י מונדער
נמן המכן מירי קיגרר מיןזו  3ריכ /מן דיצן די ימ
חפץיח
נצןןהמטעראיריקינדרגיגוז׳זן י
ג׳הט י
מונדערגצון  :ײנן  :ימ
מזנדערסןמ׳ןדער ^ דכר מונ ׳יער ׳• ^ | :מי|
ג׳& ןמגןחמרדןז׳זיטגרו& רפן& ג*
צןונדערנאן  :״גן  :ימ
מר  £׳ ^ רמ! ב׳ 3 :וכ ( /חרבןהב׳ח )} כי :ך  :זיצ ^ ב׳ו״.

צווג הוןגיה! טן גיווע ^ טמ׳ןדען *! ןמזיגןמזגמ׳ן דען& רימ
צו/׳גןי צ( ונצןןוןוצ(ו! צ( :י 3חקצ( ׳כ! גיןס5ונ 1ג*נ[ 1גגגזוערנ 1י
צ( זו צ( וין1צז ( עדצ( צוג! ות בב! ניס ! גגג? וערי 1נײצ(רצ: 1׳בנ 5׳ק
י& ר י
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( ״ ט מץ וו־ג ה״(; מיץ פ>ן צוײעריןן׳( ד׳ק״טדצוט ז^ ׳יגט צזין
וו׳( מײער  :ינדז׳ו> ח: 1ײןדצ(צוה״צוט ג״הי׳( ט ״
דעןדער
:׳נדצז• * ין המט דער הײטטמ״ן ג׳חמונטר * מן מפריכט
דערנב׳מטוטחמוכהחערטצזיץהקבהוז 1ר* 1ײן ״ ממ׳
צזײגרדערחפץהטוטפרהקבהױיטןןײגןד  :ער ןן״נט
צזין  :ײגדחפ( המ; נ ער ןן״גט מ׳בר  :״ג׳  :׳גד מונ צו׳בר :ײג״
ע( טרן  :ינד דיצזדמט נ׳חהז׳וקדצופר  :׳נד המבן מונ מיבר
צזונ :רימ(י  :׳גדדצועצונ׳טקמן ג׳בוימט ןןערדןצזונ בפרט
מוי^דיצז  :יגד דיצז ער ג׳טמןהצזט ד  :מיכ /מײן וו״גן מןקיז׳וט
צזין  :ײנרחפ׳( הןןעןערג׳דענקטצ<ן  :ײנר  :ינד  :ע( כט
גיבעטצזי*
הקכהמןגעענ/מונ  :ײןחפי 1הןןעדט גחיט דר
העדט דען הקב ה צזיז מײן ( רח^ן ) ער דר בס׳זט  :׳ן מיבר
דען  :ע( בגן • ׳זעגצודעדצהוגןןײנטהמטמיבר  :ײני  :׳נדדר
המט גזויטדעכט
חרטהדערב׳גערט מ(  :ײני טמג נ׳וור
:ע( כי  :ינ  31וטמןמןדע* ג( ײכןמ  :דרפטוקגיט
קחזו
לבבנם זאל בגד׳בס 13ר״סט מײערי הר״ן דמ חערט צזיר
ג״ט ב׳דערפן3ו ר״יסן מ״ער׳ ק( ײדר ״ כ ^(1ר דמצו ז׳וײגט
מזמטזטמ״ער׳חפיןהא׳טמײננ/מריכגןהערץ י :מיר
ןףינט מ׳ן צו״ער׳ חפי( היצז ןןערט צ׳ יר ניט
בידערפן3ז
רײטןצ< ״עריק(
ײדרמיברמײעריקינדרכ(ו^ רדי קעדר
ןןערןמוץניטצוטערבןפוןחעגןמ״עריזער י
מןגיט
דערפטוקעװבוןזךינאם ייבצום רוכבי יגומרדטמי :ט״טצו
ןףדרקערט  3וז׳ויר  :מגטן/ט> ו׳טפטטןמונז׳זיט ח״גן חען
מירהפ׳( הטוטמין צוײעריחצןןבהזמט־טצו״ערי חפי! ה
איט פטטן מוג איטןןײנן י מי* מן ימ :פ׳רלז פון דעמ פסוק
3ו ר״טט מײער הער^ ימ >:ז״גט צזיר  :מ( ט ניט המפרט יג
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פרק
עיני
גיזמגט (<צ 5ינו *( כנו הג\ מנו ( פנין ) ״<5׳* גרעכ< <31צ<ײן
גוער רעגן גיקואן דמ גינג צויין בח קי1צסיצ) פוכ/הי *( הרציב
נ״נו  #ײנט דזדער פרוז׳ןרצויז צ< :יענר ״ ע* צויז מײגרמ*י
פרונזצז :דערצ< גדר י גיכוט>* ערד  : :׳יןחפי 1ה פון רב״
עק׳בצו צויזצוןגעעכ/גיןןעצוט י צווצרב׳צו! יע :רחפי( הצוי:
נ״גו צון גינע״ ג׳ןןע& ט דצוצוצוי :דצןרןכ /ד :רבי עקיבוז צוי:
:ער דע^ זט׳ג ערצ<׳ :צוידר *צ<| ״יח( ןןעדי ןןידר לוין טוג^ ״
דרוכ/צ/י** ״ן חפי( ה דער הערטווסרדן י צובררביצ<( יע :ר
ווצור גיט מיט( כסן ז׳ו ןך( י דרוסווצור  :״ן חפי( ה ג׳ט צון גנעמ
ג׳ןועצוט דער נמן ג׳ט דיצו ג^ רצועז צויז •צוןצןײן *וצ ( ט קײן
רעגן גיוועצוטדצו  :ע( ביג׳ז*וצ ( ט הומ רביצו( יע :ר דרײ 5עהן
חעניחתגו :רגווע :ט י!16גצ<י  :דצ> ןקײןרעגןנינ\ גיקו4ו | ׳
 3ותהיגטרצ 1טן>וצו( צופרצ׳ןרביצז( יעזר 5ו ׳צורצי 1גיט הי|
מונצו׳ין( קבר׳כן;ןצוונ * ן  :׳ןצויט( גר  :״ן ק 3רר :ער
:יןרר״ן (יגן :וצ ( ןןען ערחע^ טהוגגרצוטערבןדוהצןבןכ(
יצןרנ<( צו|  3וןן״נןצווג' סעסן חפי | .ז ז׳זיט ןןײגן
גריכטס
קצזמ צו׳ין רעגןדצו* עהן׳ז* יר ׳ וצוןוצוו( דר* ׳ ן צןןגטר טענגט
פר הקכה בפרט * יט ןןײגן דמדערהערט הקבה  :ײןחם 1ה
מןהצובן גי:צ< געחבז^יכ ( : /צןײגרדרדמטוטחפיוהצויןז* ״!
 3״עדרמי >: :כר  3ודער ווע( טצ<ונ  3ויענרןןע( ט י צן :רר
פט 1קגיע ןהללזיירורע״ויחיייבבבס ^ד רי דצו ( ובןצוונדי
חפ׳( הט :גן 3והקבהצז;ין? דער ןןע( טדיצז ןןערן ( טבן 5ו
מיביג 1׳כןצזױ^ יענרןוע( ט י צ< וגפ!  11ועגן  :כ; חדרחסי( ה
ןןערט ביצוירזזטצויין * טג& פרצזײן ז׳ויתסוצווגהמונ  :ײני
קיגדר ןןערן בצויראט פר יטורית צזוג ור ( חיו־ח רעוח )צזױ^
דצז :ברעגגטדצזצ! ( הפרהז׳ווטר ) םי( ז*עצן*כ/דרוין?ןןיצזדז
סי | וועגן צזיריחפ׳( ה* י צוונ צויריק׳גדר  :ײן בצויר^ טגןןצזרן
צזץןן׳ןדצזניט ( גגצור״בןדרפ! | י צןײנרדער  :״ןף  £׳( ה
טוטצזיןדערםו(> 1׳טדעכן קה( דצוןןערטב( דצזןג׳געס מינ
*ײן חפי^ זןןערט פ׳( צז׳ער גהערטצז :ווען צז׳ינר מ( ״ן  :יין
חפי 1ה טיטןצ  :דר ע״וק גיט ( הןצ> 1גכיר (זצ י *צ<ט ) גין ן 1ט
דיצזחפי( הפ1ן פי( ( ײטן ײט ג׳ט אר םז׳ןעהט דרוס :זצ  1צזײן
צזיט( כר  :ן״ חפי!ה ז׳זיט דעק קה( טצזן ׳ ער * גט רביטזועון
ב( 1ק׳צוצז׳ינרדרצו״ןצוו( הצזטצז׳ן  :ײנר צוטצוטצזונערגיט
ניט דג״ן צזונ טיט  :י׳ן חפי( ה ניט>ויט דעת קה( דער  :ע( ביג
הײצוטצזײןטכן רעערז־* כטד : :״גיקיגדרור טריבןוזערן
זצ  :דער פטוקגיט בה אמר ״על כל עיכיגיהרעיםהגני נוחן
?וסמעלאךמתס ״ צזזוצזי  :דערפטוק 5ופרטײטצון צו  :ו
:צוגטןןטצזפריבטדערנביצזזויצזג& ריצזן צזיבר דיצז ב׳ :ן
)  6צע<ב< ) דיצןדמניטקו* וןחפי( ה 3וטצוןמ׳ןגצוטצוהז׳* ״
נו | צ< ץוו׳: 1יצזפרצוטוטן פוןצוכצזיר ( 6גד ״ ער  :צוגטר 3
צזיערדרדצזפ 1עגטצ>( יטצזגצזיןדיכוו | הנײן >5ג׳ןצזונצוײן
טצזג גיט ער גיט דצז פרעגט הקב הצזוין? צוין ווצזרומצוי :דר
ניט צזין די מו( הגײן קוז׳ון כופרכט הקב הצןי  :ער גנגן >3צז״ן
א 3וה ( נוגה (ו ) כ(ו * ר :ו :זצ ( מ׳כ/דימ א 5וה גירעכגט * ״ן
זצ  :ןןער ער צזין דיצזצו׳׳( גיןןעםטצזונד׳צז * 5והזצז(צז׳כ/צו* ו

*״ן נ״מרט דעז׳ווטיג ׳ דטן הקכה ןןי( ניט המכן דימ חפי( ה
פוןדען ( ײטן דימ  :ין הון ה( טן הקבה הט פיעט ד׳ המפרדגי
|ײט* צו*׳ז 1ירפעד | דמריחכז׳ן׳כ ( : /המב | ( גו :רתעניח)
גיןןע :ן פון רעגן ה(בן ד :גיס רע ;ן מ ׳ :ג׳ןןעצוט דצו המט *ן
גוזר גוןעצוט חעניוזסדימ  :ע( ביגן חעניתכן הצובןגיהײצון
רזעניח 5בור * ןהמט  :ימג 1׳ץ גיה( טןמ  ( :׳ונ/כיפוריכ)/
ן> ויטמ(; ] 3 :י
דמהמטױןגימורטפ׳רמונ 3ןןנ 3יגברכוח
המטז׳וןפפ( עגן  5ומורןמן  :ע( כי חענ׳תכ/דמצוהט ג׳מרט
!ײכטן מוי^ יעגר ווע( ט ׳ צזי :ערצ( בר  :ײןהגד( נצ> ן גנגן
רבימ( יע :רמי :דער חזן גיןןעצוט י ימהמט מינ/הקדוצו *מ־;
וערטערפרפינצ! טרט  :״| ןועגכ(! * רער *ו  :דגזרןכ/
כרוןהוצו  :ײןחפי( הניטדערהערטמי :ק״ןרעגןנ׳טקי^ |
(ײדןר* ער  :ץנ׳טהצזטפר  :׳כרטצזן ן 1ט ער העט  :ץ
דטרגמןהמט  :ץגיצוטע( טרב* עקיבצוע(ױהצו(ונ  /מונהט
*ע( יןפר :י 3רןצון הםכן יחברןכרון הוצז דר־ צז׳מןןצזו( העט
חפיןהגיטמז ״
דממױמײןרעגןקי ^ מזוכצדמוערהט
ג׳געכ; ' 11ז* ערדצזפר* .ימטהעט י
ערגמגטרבי
יוח

ח £1/1/\131
לב
טוב
יודןפוןחעגן רנ״ 3חקןןען ד :ימרצ׳( מין מירן 6ו!ן* יץ מונ
מיכ/נ׳ח הזודראןיץ דמה!־1
ןיןד׳מה״ןגשצ׳נהאןדרינ  /י
מן * מגט רנ׳ חנמהוןןןעגן רכ י 3חק די 36יגהרומטאץ כחי
כגיטיוחמונ מיןכחיז* דר 6וחמז דר פטוקגינ\ יאל׳י לבבם

פרק
שנ♦
יר
ד* מיער ! גגןעכטדער5ו * מרגנט מונ5ו מגכגטזפרימא״ן
מו{ הנײן גיט
צ► :דר פטוק ;יט אשךיאךם שיומע לי לקקזדסל
ךלתותײוםוױם לשמור מזוזות פתךןי צןונ דר סטוקגיע ול וין
כי; מוצאי מצא חײםךפקךצזן מ ;י פוןדען פטקימצוי* גהערגו
צוײנרדערמ!׳ז׳*צורגג 6מונמ! ימננט מין די צ !!1הנ׳יןגיצ1
כ5ײטןףצ רן דר ח :ןמן היבגו דר ! ענט ( נג ׳ לוברכגיזיו׳ן  :גגו
ד :קײן חפ׳!ה גיטצוי:וצ  :ומן גנעה עם ן ׳יצןדעןצוין ררצוו! ן
דר * ׳ע דעכן קה! מרטןצ  :דר םעןק גיט לעימזע אל הרינײ
לאל התפילח צין צן״גמ מרטווצוויז*ן פ! עגט!15וכן * ׳ט ג :נג
דלוצו ז׳זײנט דימו! דצורטצןי :ציוין צוןגינעמ ד׳ חפ[ה ער  :גע
( רכ׳ן כרצוילי ) פון וועגן רכי י 5חקפוןןןנ׳ן ! ערגן א׳ר דג
הקכ הציי :גוו׳נט! ין לוין דרצוו!ן צ< ןדערפטוקגיע אלהים
נצב בשךת אל הקב ה ווערע גמט!ע ג! ואר* ״ןציצינה רוצןע
וומו דיצוגי* 1״ןג׳ :ו*!טצוי:כ׳יצו צ< נגדר 5וטצי| חפי!ה דצל
זעהן ו* יריוןןצןו! ר :הקבה! וזט :׳יןצ! 3ינהר1צוןצויןצווגזרן
צוו!ן י גון !יבן ! ״טוויצו :וצ ! צןי׳גמ ניט יצ יין>* ורצו צון ג׳ן חען
לןײנר צוין ד׳צו פו[ הנײן גיט דרות :מ! ער ן ין גיט (צןן ןדיכסן
וצ  :גיגג ער ורצו׳ין ( * 1ן כצור ןדת ה1ווצוי ) ןןערןןצו!ט ד:צויםג
:ע!טצוײן  :ע! כי>* ורצוצון גיןצו :פר צו״ןצורציררפרצוײן
אופט מירלופי!ו פר צוײנן עהרן צו׳ן דר ע5ה לןדר פרצוײן
צןרײכרדצוקממער גיט * יטקו 1וחדמ* מין דילו צוו!
צ *>1ועוחוצ ; דר * יטג! עצטר :צז( ט צוימ צוײן ה 1בי >*ורצו
צון גץערווירדניטז׳ויטצו *וע,הצוץריצו מ! הנ״ןג׳ןצודר
ז׳ויס ג 1ע 3טרערזןערד*יןחציז!  5וגרײטן הו׳טן צו׳ן דער
פצז1יצוצי :ו11ציו1ליז * ׳ן צוײנר5י גרײט הויצון לןידז ערקיז׳זע
פרצוײןא!ן כפרודמ י ני | חצורןכ: /צי( צוײנרדעןמגדרן
גיט א :היר* ״ןלוונ :ול ! צו׳מײגר דען לונדרן דרצן} דערזי* מנן
דן ערצו ז*יט ז* ורמ :וצ ! גין מ׳ן ;ןטפהוי :ור יי ה״( גה פכינה
צןן ז* ירהוי :ןמ :והמטמונןרהוי :מ״ן גיב 1כעןןנ! ת הרב׳פן
דמצו צו׳ן מן מײנם ד:לןוגלר ג! וח דר ! ענגט כעןןגורו הרכיכן
זומולן׳ןדצוצורײבןחי( דמ :מ׳גמןלן; בן 3ןכןע״ 1מן גמריבן

למקךש משט וגומר ׳ מ ונ מ׳ן ןן׳!  :״  131ימרמ! איסנ ( ג! וח)
מץאירן6ו! ן 3ו מ״ןק( ײן כיח הז׳וקדפ אוו וומ! צ(ן* ״ |  6צ* נה
הלוטגיר 1לוטלויבןגרוםןביתהז׳וקד 6מזו טועןײן 36יגהצון
רולןן א׳ן אוגןרן6ו(ן דאצוהײמעדן ק( ״ן כיחהז׳זקדמ נ^ן 3א
דא ןןערט װן ג׳הערט ד* ייא הײ! גי 6גיגהרומט מץ אונזרן
מו( דרומ :ןל !ן * ׳ר ן׳ן מן ג׳כיר! ן ה! טןמ* אובן גמריבן מ׳*
דערפטוק גיט הקול קול ישקב וךדדיםיךי ש׳ךו רמ ררםח דימ
גז׳ירמ אןו ןןען דא 6קו( חערט ג׳הערע פון יעקכ אץ דר פו!
מזגלוץבח׳ * דר  6וחד : :יצו 1ערנן חורה אונ טונןתפ׳ןהדא
האט ד׳צו הנמ פון ע&ן נ׳טגיןןצו! ט מיבר י 6רמ! דלו קמן ( עמו
הר& ע ) ימ  * :יעט (צורב ) /קצ< | ׳עק  65קיגדרנ׳ 6טביז טצון
מכרחעןי 6רמ( ניע טונןאיריחפ׳! המ׳ןמירי 6ו1ן מונדמ
דאע קו( ניט ןןערט גיהערט מין בח״ ז׳זדרטוח :א האט ארק
דר ע  16הר 6ע ייא גוומ! ט איבר יעקכ  6ק׳נדר חט (61ןנ /אונ׳
ווען  :ין יטרמ!  :א>ו!ן אץ מירי כת׳ כנט׳וח דממ * ײנטמין
אירי | !16מונמ׳ןכח׳> 1דר  16חאוג' טונןאיר׳חפ׳! ה ככןןנה
| מונד  : :יא 1ערנ | ( ! טמ; 1׳*-יכ ) /דמ ג׳דעגקט הקכהמן דען
(חורכןהכיח ) ןן׳א ( כען; גוח ) ד* רא  ( 6בית ה* קדפ ) א׳*
פר 6טערט גיחמרדןמןנ דן*מרצי! מי :פר 6פרײט אונטר
דען׳ !6׳/על(!
׳כ/דעןטוטז׳ןהקנהדער בר * /צו׳בר ׳&רלו!
מוגעראי : :ין ( * 3ער ) פוןדמ& כיח ה ^ד,ד| 6ןעגןמונפון
יצורציןחעגןי מ :דימג* רמ גיט דזרבײוט׳כן קיטו^ ממי*
• ג׳גנגן צי׳ןמ״ן ( חורבה ) פון ירו(6יכ /מונ המט  :ײן חפי! ה
גיטמןמץדער ( חורבהי דממי:גיקוז׳ון ( א! יה הנ 3׳לוע! יו
ה(6וכ ) /מונהאטגיוורטהו׳  16מו׳[? דער טירןנ׳  :ער מי*
ל<1רו׳  :גגגן י דמערמי :הרו׳זקו>ז | רמערנו]  :יץ חפ׳( ה
זמטציוי  6ג׳הטהמטגי :אגטמ 1יהוהנ 3ימ 3ו רב׳ יוטי בן
יקיטז׳ומ מ!וכ /ע! ין רבי הט ער חידר גיענפרט(6וסנ ע( ין רב׳
דערווײ! דמ 6טפר  #וטרלו* ומרײבע 4וו* צויןע :מוין ןןידר
ואור״ המטמ! ׳הוהג3ילו3וצויב /ג׳ :מגט זוײן* ון וומ:הצו& טו
סר״בן מן טוט עם פין נ׳טןוצ • פט מוגצזופט פר׳יבן ״ען דר
גהורטמיןד״ןחפי!ה הבמין  3ומ׳כ /גי  :גט מין הבג׳יורט
אעגם מנטוומכט רממ* :ער סו! דיג3ז ! וכן צוונ5ו דנקן דעפן
צו״ן ( בת קו ) 1דימ הצזט גיברוז׳וט א* מ״ן טו׳ב מונ הציע מ*ו
פקיתברן ד :ערמימן״ןגצ *>1ההמטןןידרגיגעכןד* עצ־
גי :מגטוו׳צן ד  :צויןהמנ פרןןיטט  #׳ץ הוי  :מונ ד  :מין האב
מין גיט גכ!יבןלוץוצ 1מ^ לןונערג׳כט צזיכ/ז׳צןווידר נעפל-
פרכרענטז׳ו״ןכיתה ^ קדשווי ד  :מ* ןהצונפר טריכן>׳> ײגי
מ* דמ ער לןימ* ימ הצוגולויי^  •3היבן געבן ימצן׳* ן׳צז ז*די
קיגדר 5ו3ווי| 6דעןפע! קרןי
ימטהמבמין גיהערטדמ
גוועזן מונ * ׳אמ׳ :אבג׳ערכט ג׳״עצוטאונול  3ונדר בקוי* ט
 6פרמן מ! יהוהנבימע( יוהמ! וכ> 13 /וירז׳ו״ן  :וןאין פןןער
ער* ימוו׳ררד : :יאמי* אוימגיר 1מטדמרנכ : /מ! צדט (י  3ר
נ״מ * ײנ< /קמפ ^ בײ ז׳וײננ /צויבגן ! עבן ניט מי 5ונדרמ! יץ
ז׳וענצוגירענקןמןדעןגרוצוןחטדד :הצןפןיחברןז* יט לןיפן
!מטט הקכ הצ<  :ומײןקו( מויצוגיןנײמרטמ 1׳טמגמונ טמג
גיעמןמוגטוטגמןלו1י  6עהמונצ<! ירגעדמרוכן *
<צ 1מימ
מונןןעןד  :יפרמ!  :ײנןמץמירן 6ו! ןמונל : :׳מ  :גןבכןןנה צון גין א״ן פמרכס מ וג מײן מנג& ט מ ונ ער*וצ  1גאר כהענר
(מז׳ון ׳המ טז׳זיה רב5ז*
*׳ 3ר ן וט ) למצויט(ט הקכהוײן הוי 3ט צ 1פרינגןאויצו* ײנכןבעטא :וועןערמ״ | ז* אפט העט פר־
מונ* צוגטמ :וי וומו 1דעכ/װ! ן דעןאן מ*ו ( ובט מץ  :״נכ/
מ״ןאר אודר פר מ׳ץ *! ן ווערטערגוו׳א נ׳טפר 1ויפן
הוי* צ< ונווימצןי* דעכ /פמטררעכ/וײנ* קינדרורטריבן :׳ץ
מונ ער ווירדכ׳הענד אויצו ן״נכ/בעט& סרינגןמודרווען
לוונ וויצודען
קינדרןדיורטריבןן״ןסוןפאטרעט׳מאײנר
ערוויאט  13גווינןגע! טווימ ווירדעי־מןן פדיע( ן מוי(1
דרמ
^ ו׳ומרגןמונ׳ ציכנט מ׳ןדי&ו! הנ״ןג׳ט  5וטמןחפי! ה * ײנכ /כעט 6סרינגן (>* כ(  6כ | ) פר דעכן ( *!ןזיו! כיהז׳*( כיפן
דר ! עבט ! נגמ :מוין די ג> ורמגיט ער  :גט רבי יהומע כן ;) ׳
הקכה ) מונ וועןער אוי  * 6ײגיב/כעט הרו׳ע <^ עײגע
 3וזײניח!
ז׳ו׳דיכןסעדרעמײןמץדי 6ו! כ! וזור גיט פר׳מ *א 1ער * יפ3ן מונ ער * מ( בי* ז׳ומרגנ * 6׳ין מ׳ן*ײנפן
הני*ן 3וז׳וורגנ 6מונ 3ואובנטדערוומרטן דפמיר* מ! ט ( נג
*יןאונער* מ 1גידעגקן יוימקמןמין דען גר־״צון חטדפר
געבן ירע *
גטרנימח׳כרחנינצזוומו עט׳ט דעמ׳כןסטוק
געי^ן דען הקדומכרון הומ>* יט >* ׳ר עוט צזג״ן ״ימ קמן
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מין דצ!צ 1פר ג! ײכן יוצו ןןען ער  :ע! ט ! עבן טויג נט ׳צןר !חייצז
גוטצוטוצוטצןדרןןעןדוצוווצוצוגוט& טוןחין& ט י צו״צןדין
!׳ומ! ט וצ ונ צןין  :ע 5ט ניפט צןנדרט טון טצוג צןונ נכט  :ע! ט צו׳ 3ניגו פד דען צופעסר צוונ ט־ומזײן יוי ^ פין דקג זז פצור־טצןןב
ניסט צןינדרםט טון דען ד* צוין  :ט! ט ! ובן הקב הצןוכ /די גרוצו׳
צףיצןדץניטמודרקערדץניטצוןד׳צוצופעטר י דדנצןן
גינצודדיצו ער ז* יט ז*רי צז! ״ | גיטצון המט נמן קענט מין גיט
זגעערן״סוצוזוגרינגצו  :מײןמד! רדר פ! ׳י־זגוגרגמןןעד
גיגוגן ! ובן צןונ־ דנקן זוב! צוכןדיצו גרוצון חטדיק צןונ דיצו גרוצון לןזו*צו! צועו לון זײן גצןרג& וועד צוין גצועמדינצוט !ןצ  :דין דר
גיטיכ/ד׳נגרגיטצוןהצוט ז* ׳ט צןונזרןע! טרן ןןען רט * ע! כי (׳ 3רהרע ) נעזצוןרײ3ן צוײצוצויןזזצובז׳וין נצון נ׳ע מויצו
גידנקן פר  :יןנעז* טדמגיטצו׳כזגוףצוצוײןז* ורמ מן דען גצו! צופן צןדר ד׳צו קע! ע צו׳ג <3גרוצוןצ  :נוןדר י 3ר הרע  :״גי
ערגיענקטעצוצוי :גיט זויג!.ן ד  :צןין * ״ן ! ובצוזנ* ײ | חטדיכן נ 1ענוחווצוו! ק/עעגןדרוקןצוגצ 1ער  :ײצוצוין ןוצ 1דעצועצוג
מונ׳ 1ײנינפ!>ן 1הדר  3י1ן קמן י
מובדץדרי 3רהרעןןע! ט צוײ |צןד! ר י דרנצ 1ן  :צוגטער :ײצו :וגצוווינדצן  :צו״ןהירמ
מןר׳יןן מונחע! טג׳רענקן עצומי :נמן פריממוי ^ 3ו צוטין דצן:׳ז* ײנטערדו :צו!צ 1טג )16ינד ! ייפן3ו צן׳ינרז״* 3ות דיצן
רוץזוי! ןן;ץו! נצוןב׳? ײטןקוז*} צו׳ן דיצוצו;! מודרצוץ חי! חמ> ! :מ! צוטנ׳טטרעג  :ײן 3וטצוןצויץ*  13העס  :מ! דירג! ״ן
מוץ 2טט׳ ,ן | ט יותברן3ו ! ובן צןויןצןי :ד׳צן קע! ט מ* ו גר 61צ: *1ײן 3ו ! ויפןנצוןצןײנר*!3יזצן :חעןדו !;י& מט גצון צן׳ינר
מץ גיט קצון צן׳ן ד׳צו קע! ט גין צןדר צוימ  :וזורגידעבט ער ד׳ ^ן 3יצו*♦ צןדר נצון צו״ן גוטן ריוח דר גצון גצוגט ער  :ייצו צוטרק
גכט מי  :קמר ^ צוין האכ ז* ץ נצןן גיט מו׳צו גיצ) 1מפץןצ  :דער צןג צוײן ! יבדצו * ײנט ער דר> ו׳ט צןוב דין דר י 3ר הרעו וע! ט
טדרצ►׳ :פוןדעןי 3רהרעערקצוןחצןו ! טענוחפירן ד  :ער צוב רידן פון ||ג\ וצ דעצןטןצ  :ערצו ווצו! קצוןצןןנ׳ צופרצון3ו דיר
רען ז* ענצוןפר פ׳רן קצ<ןדצן :וצ ! ערדעמי 5ר הרע צןנטקגן צוי צןין כי |צחוציו ? יגיןצןין דר קע! ט מרר צויכן רעגןצןדרצ| י1
.גין אןונ :וצ !צןיכ /ענטפרן צוין  :ײנן גידנקן גיצו חעק דוצו י 5ר קצןןנ׳ט ! ײדן ה׳^ צןדרקע! טמדרצוץקן ניט פטטן צוין * כט
הרעחיצוחעןדץרופטצו״ןצזרמדרמײןטוחרד  :צוץ חיט חטוצ! 1וכ/קרנקווערןצץדרוויצן :וצ !צןין  3דקה געכןצויןהצןב *־
וזצזפ3ו גח׳נן מדר ד* צוין העט חצוצו3ו פר ! ירןצןודר ווע] חט
:ע 5ברטזױטז׳ויר  13טמןמדרמץ>>ן :ז* ײני קיגדר דער •ז
וצ
 11ױ* מײן צוריפה חער ד* ער* ץ פערכט ער * עכט פר
נערןצ<[*^וצ ! י^ 3ותקצןןערווצןו! צןויצורידז׳וניןדג ער צןין
!וצוט המבן ז/ימ כ[ ד צוונ גצןר ביהענד ןןערט ערמוייי  :ײנכ /צוכ רידן ווי | דר וק  :צוגט ער  :״צו צוטרקוצ  :צןי׳ן ! יבדעמ גיא
בעטהרויצוצופרינגןצןןסוגיח׳י׳זטנוןחעןצןיער צו* ו גצור קײן גרו י! צןונטר  :״ן צןו׳גןגיצ\ צןזנ ער !צזצוט ן ין ניט צוב רידן
גצווףגד ! ו׳פט  3וס( גחי}צ(
דרפרמײןפר 1וצוט זוימ :צ)! דען  11עןערעפצופר  5וקןווי! דצופרכט ער  :יןפר ג׳>וג3ןצן  :ו
| 5ײןז׳> ענצוניטמוץ? צ 1פריגגןפרדעבן *! ן ז<! כי הז*! כית *צו!צוטו צויין :ײן!ןצ  :דירקײן גרו׳! גיטצון ג׳ןקערדיןניטצון
הקבהד* מי :
׳ומצוײןגרומרגוו׳ןןןען ערדצוטטזט ^ וגמײן
דען ( י 3ר הרע ) נצון מן  :״גי בי :י סענ וח מוג  :ײצו גערי 6ט
גרוצ 1ןפר ! וצוטחערדמצו גיטטוטדען דמטרעפטצויכ/יוצו צ( ונגרינגצוונ' צ 1סרקצויןג<^טצוד׳גצ1טצו! 3׳יטבײצוטמגצןונ ,
מן  :ײן ! ײבצן; נהב צןוגגוטצןוג  :׳!
צןונעהרדיווע! טצןוניעני
בײמגכטצןוגפריצוצוונציפמטהצוכןוטיוזברן מין דײנכן
ןןע! ד צוונ פון חעגן דצוצו גרוס׳חטד צןונ ימצו גרומי ג׳נאד צזונ
הער3ן 3ודעןמין ^ יטגנ ^ דײגכן הער3ןצןונ' ז* יטגג £דיעכן
כרכןהערן׳קײטד׳צוערטוטזו׳טדעןןײטן זוען  :יןמ״גױ
(״ב צןונ צןי ער צון היבט5ו טצןן ןוטט דיג& ט זמ! ער  :׳ן פצור
כ  :ינד חיצןפ׳<1>1וצ ! ט* ײן טצוג חמ  :צוימ ניטיכן צוי  :גיצועהן צוונ ן!צןו! רײ| ז׳וכין  :ײני 3רכימפמרטמןד  : :ײ | ! ײב! 1מו! רײון
ןןיצופי! נפ1זצ 1ח :
ײנכ? צןיס( כגיגנ־טזוימפ׳! זזמ 1טד  :רע יץ׳ :מי  :ד* ער ניט גיט 13ןוטצו דינפט> ויט מײגמ בױן ז״יט טנ .ף
בסוירז* טגץןצןרןכי־ןכ/רעכזטוטד  :עדגחיצוטהמט ז׳זן דמ*
דרנמן  :מ! ער  :ײבי העגד וומו! חצוין מו׳  :מײנכןכ!י  .מיבר
ער  :ײן טמגניצוהצוטגזןצורגןןץרן צוןיטצזגצן ^ מןיצועהמוג  :ײנה העגד דריבר גיטן מו׳:צץײנ ^!י מונ ווען ער  :יןוו& ט
מ! ירגעצןונדערצן׳נ /המט גיצופ׳עטפון  :ײגר יוגנט הײט
מויצומײגכ/גיטפפ  :מ! ער דען 5פן צןדרדען המן מוין? טמ} *
כי  :צןויף רעכ /ה״נטיגן טמגצןונ דער צוין הצוט בצףרז* ט רפ
מונוו׳דר  3וטמןמונון׳דרמוי^ טמןדרײצוז׳ומ5ז׳וו :מיט! כר 'י'
5ן! ן בי :ן כג׳גנ  :פר ביטר׳ ! ״ט ור בעי קרגקהײט פר ( צוויר
דריברגיטןדעןצןײ| ( רוחרע ) רומטצןוי ^  :ײן ' העגד נמן
׳ן&ןכ יצו ^
רנופרןןצזרפרפײצןר פרמ! יכי  :ה 3וק׳ז> ן המט
:ײגתט! ^
דמגיטדררוחרעניטצןוועקבי :ד  :ז׳ון דר״מ
ןגרמץנ׳היטי
ײןחעףץמ״גר  :ע! כצו בידענקט צןונ ^צן!
דריברגיטטווצורדמרומטמרקײנרצןויןניצוטמןרירן
גידענקטצוןדימפי 1חטדימצן1נגצןז׳ 1ט  :ץ  3והער 3ןחימקצ| |
ז׳ויטדרגיפגטההנטמיד  :ערדר״מ *צ)! ט דריבר ג׳גצוטן
מיינר ! ׳גן נ! ״ב ןצןונ :וצ ! ניטוצ ו י ^ צוטין113ו ב ן דען ד ערן דר
הצוטזוצוצועױצוןרירטצ( יזמײ 1טכנהגיט 3וכןי׳וו׳! מוין ניט
מיפןצן  :ו פ׳! גוטצו גטצוןהצוטןצ^ ננצוןה״נט דעצו טצוגי דרןכ3 /ו  :״נןצוויגןמןגיט3ו  :ײנןצוורןצון ניט3ו :
ײגרגמזמןק״ן;ן
היב ^ דר צןורחח״כ /זןן ז* יט דעק מונ  :צזגטצז*ו רבי י 1דמ נן צופ״  :וו״! דעררזחרעהמו׳ ^  :ײגןהענדןמי :י מונערזמ!
חיז׳וצו* צוגט  :״ ץ  :ו צזטרקוצ *צוײן ! עפרטצןוג* ײץ מ* ו גריגג
דימכרבה ^ כן ( ע! נט׳! חידיכ ) /מונמצור' 3רי וו׳! ערמן
מ  :מײןצוד 5רמונ  :ײלומ  :וצ 1טרקמ  :צו״ן ! יב צוונ  :״צו ןצ  :ו  1ערנ | מ׳ערצ/יןדיצ !!1הגײ | גיטדמ  :מ! ער  :מגןברכח
כיהענדצו  ({:ײןהירצו  3וטצון  :״נד׳זןי!; פון הקבה ערהצוט הת 1רהדעןז׳| 1טמױניטדבריחורה ! ערנןדעןער זומכט
 1ר( סןדיפירער!״צו ג  :מגטדעןצן׳ןרע; פיר ערןײצזצוטיט
פמרדימברכהפון ^ ברכחהחירהמ :מובןגצור׳בןמיזמין
י
מזדצן& זזענצוןט ^ דרינן י
ערהיבטמ,מ 1נ  :ײצומ  :וציטרק { ^" :ת ביחהכנטת ) ^ נמןוויצ| ז^ |  :ין  :מ! ה 1טן צויז^
ןמיןד׳4
מ  :צו״ן 1עפרט דר 1עפרטמ׳  :גצןד  :ערע :וחער טײמט צ1ו ! הנײןגיטמונדערווײ! ד  >:וןמ׳ןדימצח 1מ׳  :דרינן צחנ '
*׳ן גיסט פר ני * נ  £ןןטןער פר 3וקט צו״ן בהזוה :וצ פרעטט
ווימד  :ז* ן  :״ן גי ^ * מ!
פמר רײניגן מוג מוין ז׳וכ!
ער  :יצופרצוירר >וצןןצ :ןגהמטקײן  6״צזניט * וצ  :וזמ 1צוטו
מגן  :ײן ( נטז* ה ) מן פמר רי׳ניגן מונ דז >*ן ניט
צ( ן  :יץ :צוגצ 1טדיןגיסט צו״מיפרני*1נ 3ןיניטחעןוצ  :צועפ:
טצור ר׳דן צןין דער צוו |ן ( ד 5ריכ /ב״!יכ ) /דמצו מי:

לב

טוב

מ $סמובןגיצ 1ריבןמין י ה[ כ׳ח ניתהכנטה ) דמר;כ /כידר^
מ׳כ :גיט ;! ידרצ|!/כ  3וח :רן י ןויןולז[ ד :דמס ( טפר ה׳^ וטר
גרכ׳[ דער פו/צ 1ר׳׳בט פוןדען ! ״טןדימדמרידןלן׳ן דר
ז״1ן! (בצ 1עח) ־חפ^ ה ) ^ ירפינר/צ 1׳ | מ״גכן ^ דרמעיזמגט
רנײ! טימ״/ז׳ 4מ [ טבין,ץין גנג/צןו ^ דעמוועגמיס; וע! טדו
המבמץגי :עהןמ! ׳הו הנבימע[ יוהצי ! וכ/מונערהטז׳ 4׳ט  :ץ
ג׳הטעי! טוי ; גט ק ^[ ץדי  :ײגןמ! ימוץ? ג׳! מרן ג׳חעטט
המבמיןמין ג׳ערעגט * יט׳ולו& המ& טוד׳מקע ^ ץצ(! ׳^

פרק
עיגי
טי
ניצ: 1ו: 1עהןמוי  : :ײנ  ( ,מרבעהמ *[ ח ) יז ער־ קײן :י  3ט די־
יצ< מטיט םרצו׳ס( סדר  :י 3יס קיגן צ<י^גצסיצו  :יע׳ ( מרבעה
מז*וד5
)טמרערניט ; עהן מ :נערצ<י  :צ [(1דיג  :ײג׳ צזו׳גן
מונטר  :ץ  3וה! טןמוג* ײןהיר  £קעןפמר 3ו>־זקביז דרמ:ו
(נזהג ) מי :דערהמטן £טמ פמרבט
מברחעןמײנרדען
מנדרן מן  :יצע מין דרחפי[*־ ררקצ< 1ק״ןןןטצו פמרנט ניע
המב/י
דרוסנטוג/עטן׳כ׳ן״טמירימו׳גן ^ ןןען  :׳מ מורן
(קר י מחצו ^ ע ) מדרווען  :׳ממרן (צןו׳ווגהעצןרה ) דמרומ
מ״נר דרןןי! מן  :ין נעי׳ון ן/טוצ פמרכט דר :ןצ [  :״ן פג׳כן פזן
דען ! ״טןןןענדן  3ודר ןןנטבכ׳רטמ׳ןדר  3״ט ןןען דערחץ
מרט ( טז^ ונה עצ 1רה )  :מ! ערכ!! נ׳ט  :ײן פנ׳מ <3דען ! י׳ט/
קערן ד :ער קמן (ז׳וכוון )  :יץ3ו מיט! כר כרכהצוי׳ון ?: 1צוגן
מ :מובןמ׳ :גיצוטנדן י לןונ ער :וצ ! :ײן ( כןןנה ) הבן פרןןעםנ
ערצוטיטצןןנ *׳גזןןעסנ עררעטמונ פר ןןעכן ער  :״ן הפ! ה
סוע ׳ מונ  :מ!
גירענקןטעןערצוטינדפר מ״ן (>ו! ןכצור
ודכ) /תיצ 1צוטוגדערב * ורמ ( * כ!  6כןק! וחז^ ר ) ן £רדעמ
( *! ן ו>׳ ! כיה *! כית הקב ה) ד  :ער :ול ! צוט׳ן מדר  :׳3ן מיןמ״ן
אורצומג .־ןןעןצן״גרדעןצןגדרןמן  :׳נטדמ פר ג״טלן׳סנ

ג״! מדןטפרמןערמץ המב  :יממוי ?/ג׳! לזדן ז׳ויט מ״ט!
מלבי ^ בלה דימדמה״טןאף לןזנ
ח׳מהדלןפרעגטמ׳ןמ׳ן
ןן ;גנ /המטטו :׳לולווץ? ג׳! מדגטמודר וומו ווי! טט: 1י היןפירן
צזפרמן ערצןץ פ׳רזיממ׳/ד& ג׳הנוסנ הג״ןמ :נ  :ימב 3מ!ן
רען ! ״ט/דידורידןמ׳ן דעןט ( !1בטעחהתפ׳! ה ) פ 1ןדעכן
♦; מג מן פון ( בר• ן צ 1מ * ר ) בי :נמן ( מ׳׳> 1נה ע& רה ) מ ןג נ ון
קדיטדט דרח :ןזמגטגמן ( רחוכ/וחנון ) דמצ 1ה״טט מ!זצ
בטעת החפי! המן ןןערט  :י׳  /חפ 1הניט דר הערט פזן מ״נכן
רער דמ רעט מין דרצוו!ן ( דבריכ /בט! ימ ) מ* מובן גטריבן
צ*י :מוג ער מיי מ״ן עוות פגיכן דר ןן״! ד  :ער  :ין ניט מ״ט
מר דער ה״! יג טכינה מונ ס .ר ר׳מ ה״! יג׳ ( עפר ת 1רה )ד׳לן
ן״ןז׳ןורלוי גע * ט נ׳ט ^ ערלו״ | (
י׳ןצו! ) פוןדעןינו> 1עמ!י=(
מץדערצוו!ן  :״ןדמ^ 1זעריוממ״ | עחתפנימ המבן
צ< 2ןן׳לן  :ילו מירןג( זיבןמ :וכז< ׳רלוה! ט /צןזנ  :׳צןניענןמ׳ןמ״ע!
מןפי[
דערפוןטר״נטדער ( רמטיתחכ>וה ) מן
תי 1מץ ז׳ןורלו מ*צוטיגדן  :׳מ פר מ״ן ><! ן  :ימ  :עהן ניגי מוי; גוןןןלוג
•סר״בן ת׳מ עט קו״ט מוג תמו רע פון חימ* קס־זט ח עט 1כי
:מ!  * /יר גון ט ון>< ׳ר צועעג  /פר מוג :רג /ןוט דר ! ענט מ׳בג
ר׳דןמ׳ן דרצ1ו 1ןמ׳נד  * :׳מניט גדענק/מןדען גרוטעונט
מוג ׳מ * רערמ׳ :הןההוה ןיהי .ה מן  :״גן ^ ירמ״ן ( עכן
דער דמ פו ן קו * ט מוג ח ער פר  :׳ניגט  :ין מגו רפ * ינד יגט
קודצובגיבריתקודצ) כג׳ )
מ 5רהת׳ 3חק ו׳עקנ ז׳ו׳ר
<ימה״! יג׳טו! מונכ 1׳צזרמ! ח חט וט[ וכן מ״ן גרוטקעגט
המכ ( /.ח ! מ! הינזמ * ת ) מןנמונזר חורה מ׳  :מז׳^ ח מונ
רער פון קו * ן מ :מ ונן גטריבן מי :מי | ( ה! נוח כיח הכגסת)
מזג :ר׳ צסו וגהימ  :מ * חלוונ :רי חפי!ה מ׳ :מז׳יריתצורוכן :ו!ן
רמר/כןמ׳ :דעױ דין מ*ו מו ווען מ״נררעט ץמ דער צ1ו
!ן !׳ויר גיט טויןגע זומ! זוערמ :פרוכ : /״ן * יט מונזרק ג!יבן
מנז׳זן
טרײמטמיןמןמונערקערטזץגיט
ררמןדמזומג דרוכינ  :מ! דמ :מיט ! צר פר  :ין נעז׳וןצןןג :וצ 1צועין מץ מ״ט!
>וןל1יכ/זולן !/הײטן ( עזומפגי ^ ג׳מ חרז׳  :מונ פר  :עדיג
!׳ןורמד* ן״ןהפ׳[ה  :ו!  :״ןבכןןגהער  :מ( * ץ מ״ן חקנה
נ׳ט דימצ1ו! מוג ( כ! יטרמ!) דמטהמטג׳פטקנט ^ הרר ! יב
ערכט/ד :ער  :״ן חע! הקמןעמן נכןןנה י לו״גררער 3ו
י 3י יער ( כע 1גורמריהז !{ ) צסג תמ• ער פון ח דלוטקו> 4ט
ז׳ומרגנצופריממיןדימצוי! גיעמיע& רעכט טמגמיג  :מ
: 1עט 1׳כירידןמיןדערגוו| 1דמםתי 1מץמיץ ימ סר״בן
טמר ער קיץחפי[ין ניט בענ&ן מבר ( לורבעהכנפות ) טלור
פוןתעגןדען ^ רמצויחחכז׳וה ) פוןדעןקו ^ ט עצזהערדס
ער וומו! לון טמן מןנרכה מזג ווען ערמץ דרצוו! מ״ן גרוצזן
ק״ן
גמטטפמרכטדממין כ״עץדעס;  :ע 1ביגן [ ״טןמ׳ :מוג
ט! יחלוןטמט  :ממ׳ :ערצוו! דיגמײ 1כרצה 3ו * 3ן  :מ! ער
מ׳יגר* יכ־ט עמ פון דען מגדרן ק״גר סרי״מט דען מנדרןמן
:׳ץנתנהמןהלוב/מוץ? דמפ ( צורבעהכנפגח ) לוונ׳חען ער
צודרכהער
הערטנורירןער
ז׳ן״נטתעןערגיטרעט|ל 1ג
בעניצוגימײן
ט
!
׳המדרמ״
[
מרבעכנפותד
:
:
מ
!
ער  :״ן
ערהערט 3ורידןד׳לץצוצוט ע :ניטמוגער ווײצזטגיטד  :ער
כןןגההבןד
:
ער
ןוי
!
>
וק״כז
:
״ן
די
^ז
5
וה
פי|
33
יח
מ
 :רי גםריבן
ג! ״ו5יזותמו! מיזל 1יןדעס[ עוגפרר  3והערטר׳דן מ :דררו
צוט יט לןין דר חורה ששו ייהם ציצית על בנפי בגךיחם מונער
ייעט* ע! טערג* טגערןמ״ןצואועה 3והערן  :מ ןןערט
*צ !:ל|ן | ר׳דןדי וומרטדזנץמץ ^ ק״־עד׳ ו>׳  3והפו| 33ח״ *ד
*ענרנ׳טרידן ןןעןער צובר גצוטמ פמרכט תער דמ>< עכט
 5מח׳! גי 3״כנט * ״ן >׳ 1׳טדרגרוצױה״! יג׳* 3וה דיממונ^
גיט 13הערן ״וכ! סכן ח ער ניט ןןערטרידן דמ:קוז׳וט מ! פ
׳ דקבה גגענן המט צזיגגיןומגן קיגןכ! ההורדימ :נמןכעמר
3י | דעכ /הער ח מי מ״גר* ״ןפניכ3 /ו דען ! ײטן5ו קערט צ* י
וזירט ביצו״דן ןןערן מיג ןןען רע חפי!ין ! יגט* מ! ערעןגן ח
מ״נר  :׳כט דען מנדרן מןמונ ןןעגדט  :״ן פניכ /מ״נר3ו
רען ב׳ן<< ין * קײ ? די גרוגו א 3והפון חפי!׳ן ד :מץ
 11׳! ג׳ 3״כנט
מנדרן מ* * ע&ן  :יהינטרצן״נמט׳צו מו׳|? צו״ןטעודהררןכן
*י׳ן>* יט דען 3״צןפון הקכהלן :דרפטוק גיט וקעורתם לאות
ד  :מ׳מ״נר  :׳יןפניסקערט * ודעס מנדרן דמצו קוז^ טדפ
טליךיךוהױלטוטפותבקעניך מוג דריגןצוי  :גצ 1ר׳בןד׳פיר
ערמ1ט* ׳כט תמט ג& יכט מץדערצוו!ן זוער הר״ן ג׳ט מדר
פרסח ?ןךיטו לי :וה( ה כי יביא־ :שמע ןעיךאל :והיה אם ע־מע
ןןער
הרז׳טגיט דרפון קיז< ט ח * ןרעטמין דער ה״! יגן י
מוגתעןערדיברכה :טג  :ו :ו! ער  :יזגן> ויט גרוצווזכןןנה
וצ  11ןזע 1טמברגוטסומרכט  :׳יןרןמיט[ כר  :זיןפנ׳ס ןןענט
ד :ערמ׳ 4>:קב1עו־!>׳! 1כ 1חצו*ו׳נ/דלו  :יצין פ< | הקבהדל< 6
פון רע| ! ״ט | מונ>^ כט  :ץקער31ו דר תגט\ 5מ  :דרד׳ | מ׳*
מי :צ( ״ןעד1חדצןצ( * יר  :״גן  :״ן פמ! קצןוגער מי :מנגזר
ח מ״ן מיט! כר* ״ן מייגן* מ! מונטר  :ץ ה! טן מוג  :״ןהר^
|| ט ח מ׳*

3ו הקב המיבר זץ מפ׳1ו ווען מײנר:י 5ט מ׳  :רער דין

חער

מ״ן ט׳>*ן מוג מ״ן וולור 3ײגן דמ * :יר טרל 1גן :ײן
ח 1תכ/פוןהקבה מ  :א׳ץ ז<! ן דער  :״גי קנעכט מיץ

ליכ

טזב

פרק

עזני

דוותכלמןהענגטד  :זוןצו׳ןקעגן  :מ 1י מ :ומי  :מןדימז) 3וה >}צ< ן 3וגהיןצוונ* ע 5ט  :יןמוי ^ מירטירדצ< מיר־ אײדחמזע
פון 3י 3ירז מונ חפי! ין דצו צןי  :דצו חוחלן פון הקכ ה דרוכל גיט די
הגײןגיןזמןןײןטערמירדעןכרי ^ דע ^ ימ מימ המע
גזורצו צוײנר דר ניט תפ׳*1ן ( יגט דרצוי  :מײן רעכטר רצוע י
גיגעכן צון 3ײט מונ דיצו 3ײט ןןארצ( |  :ע! כגן סמג מ ונ ד  :זיצן
דרונל מי* מיט! כרצוו! דיג די חי £י! ין3ו ה! טן ( בקחצוהו  5טהרה הצ< עפירהוגדרטגיןדןכקוז׳| 1סוןדען>׳וצון י דצוגינגײמ
 1וןטמרניטצו! מפןווײ! ד  :ז| 1דימ חפ׳ 1ין מוי ^ המט ׳
#ײד3ו דרז! נהצןןנגגוגטצןיר דר  #מן דעדדירהצוטגצויקצג
מן טצור• / #גיט גין רר ז׳ויט צון צו׳ין מןנר״ן צורט י צזןטמר  5ירהונדרט גיןרןצוונ  :ײן 3ײסמיז הײנטצוןדעכןטצוגרער
 1וןגיטר׳דןדבריכןבט! יכןןוײ! דמ  :ז׳ון חפ׳! ןמוי ^ המטער *י3ט ירו׳&ן מוי ^ דרט* ר :׳צ<  :צוגטןצן :צוי | הרײן גין דצןער
מו  :צויזזר  :ײןדעה הנ /צןוי ^ דיחפ׳!ן ע* טמר קײנר ניט צוײן 1זנײ | קמכןדצ( הט  :יצוו׳ ^ גיבעט  :׳בן כעגיז׳ו׳טצוײטן2י [ בר
צוויגן ב! יק  :ײן דעהגיט דר סון !ןצ * ן ער זוו  :מ׳ז׳ןר3ו גדעגקן צווננצוןלןײן בעטדצוצוצוי :פו | צ< ײט! גצ<!ד י צ< ונ  13מיט! ב£
מן רען הײ! יגן ( צוגל הגח 1והגורצו ) דען ער מוי ^  :׳ן המט
בעטגהערטלוײןזיןבריןײטר< צןונ 3ודעכןגי{ דןכעט
מונסוןד ! :ועגןד  :ז< יר :
ץג׳טקעגןה 1טן נקדוצוהונטהרה
גהערטצ< ײןגי!רני 1׳יטר  *:לוגינגהנוי ^ צוונ  3ע 3ט  :׳ןצוו׳^
מ״ן גנ3ן טמג ררומ המבןןצ 1נ  :רי חבז׳ויםןגיזצוגט ד  :ז* יר גיט 1צוצוג׳! דני נעט ערגינגצ< ןהנויףצ(ונ  :ע 3ט  :׳ןקיג 1צויר
*צו!ן צווי ^ הןטןמײן גג3
ןטצוגרעןנ״צורטמיןדערם !1מ׳ן צויברדלן קמ ^ ןײפיר ( ^ ) צןונ&ןלוגן ל 1ינןמין  :ײן פגיכן
 1ער  3ייטר  :זון צורט קר׳ממצז ^ עמונמין דער 3״טד* * 1הנײן ימ גינג ער ןףדר הרלוכ מונ  :ע 3ט  :׳ן מוי^ דימ ערד ׳
^חפ(! '{<*וצ *) גהעצורהכי  :נמןדרײצןקחטות דמצוז׳ו״גט דצו גינג :יצו צ< ן הרצוב מונ  :ע 3ט  :ין מך מןי^ די ערד כ״צו׳ת
ב׳  :נצון ( ונמ !? יון ) דען קצז׳ ער  /׳ן יומ דיחײ! ה! טן בקדוצוה דצי טפר,ץן ווצומהצןמטולון * ירגי :עה) מון ווירדקײט צןדר
!נטהרהצוונ׳ כז׳וירהמונ ער :צ;> ״ויזזר 3׳ גידענקן צון דען עים
ווממפרצו״ן *וקהצו& טי צון ו׳וירגיזעהן ד  :דוצו גיט ןןין& ט
המױחר רריןציז 1ודעןערצווי ^ גיןהצוט ד* ער* יןדיצוחײ!
נײמ איר ! יגןדצ< מחערערמיןהבמ! זוײ | עגקײן צועגיר
*צן! ה! ט; רײגט 1ן; צוונ הײ! יגמוגד* ןוײ(  :מ!רע ( ! כ{ הפחוה  4וענצוניעגי :עהןמ :דוצו ביטטצןונחמרןכן ד  :מיןכיןהרצןכ
הצונן ^ טצופצ׳רכטצןונ :צו!  :ינײיי חײ! צווין י! טן3ו רידן
גנגןלוונןו׳! ניט  3ײמדיר ! יגן דמ ^ ןןי! מיןדיר  :מגן הקכה
דנריכןבטן׳כןמינזויטלןגדרהזכןדידצוגיהעח3ו גצוטצו הוציי מוג :מײן*ז  3וה גיגעבן די*ד  3וה פו  331ית מד טטיט 3חײ
פצורכט י מנר  5׳ 3יתד׳צןצ) ׳ :ג׳טצ?  1:הײ! יגצן  :דימחפי!ן >ומ 1דר ני׳צ( גצוריבן אני ייאלהיכס רמצו ביטי׳ט מז ו מי1
דען מין חס׳! ין צוטיט דר ( צומהגדו( ) פי! ^וצ ! גצוריבןער ווי! פוןדעקגי3וצ ! טווערדן ןוערדימז׳* 3יהפר צןכט מונה! ט
מטיטגצוריבןמ׳1
דערטפרחורהמנרמי 3 /׳ 3חמ׳* ניציט *יצו ניט רעכע מונ מין חי! צון מײן מנר געבן3ו ד ען דרדיצו
גצוריבןדצורוקטצור ז*ןווצוו 3ז׳זיט גין צופ׳(ו צוו׳ן דצוצז ביח >ד  3והיוץ רעכט ה 1ט מוגצוי 3ונדר  :ײגן זויר דיפיר3י 3יחוצ 1י
;הכטמ י
מןטצןרקײנרניטגין סירצוי!ן מן 3י 3יחדען דיצו
סירגיקוז׳ון קיגןז׳וײן©גיכןד  : :״נןמ* סיר עדימד׳דיחע! ן
ן׳ו 3והפון  5י 3יחמי  :מ  :וגצורגרוצועצוצוי* צוײן גירעכטניצו עדות צןיבר ז׳ויר  :צוגן דצו מין די ע 5ירה עומ איט דירדרוכל
קיג/דיצו חריג 3#ותדצןצו  :ײגן דרײ  3עהן צוונ^ עקצוהוגדרט כין מין הרמנגי | 1-מונ בין פון דיר צוײן חעק גנגן צן׳ן וו״ן
^ 3וח דען 3׳ 3יח מי  :מין דער3וצ : 1עקצ) הונדרט צןןנ צןכט
דיצוסירהוגררטגיןד] פרפ 1ין 1מ* ן מונצוין ןןי! גיטזיגדיגן
פעד© מוגפיג ^ קגעסן^ רמ& מי  :דרײמ 3עהן י דצוניטײט ו׳ו׳ט דיר י מר צופרצון  :יצוצוין ! צוט דין ניט אײן חעקגין דען
דצומיט! כרמי  :צ 1וןדיג 5וה! טןדהײגז־ו 3וו? מ( נ מוין פיר יצו חצו ז׳ויר גיבצוט גצוריבן דײן נמ *ן וןידומ ה״& טמונמ/יג
עקןהמטעריימ ?< 3יחדמב׳ט׳יט מוי ^ פיר עקן דרןןע! ט |ןע! כר מטמט דס דו ביצוט צוונ בײצן ןןע!בכן רכ׳דסדוצוגיטע
וומודוניצוטדוביטטוצוו! דיג  3וה! טןדי*ז  3וח * ןי יוטןה 3דיק צויןדצוביוזהזודרצוהגײן י
ערגצןבמירמ! מ ג& ריבןמונ
מי  :גיןןעצוט מין ז*? ריכן מונ מי* גפנגןגחעצוט מוגטר גויכן ער  3מגמידרמ״ 1הײכןצ 1ונ !יצ 1צוירדצוגע! ט ׳ דצוגיגגדי
גמן הט ער דימ * נ' גחגיד 1טן י מן גיט דער פטוק וראיחם * ונה היןצו*ג פי״ טײ! ט מ׳ר גע! טצןוי ^ דרײצו ט״! צוײן דריט
איותױזנךתס את כל מצותײ זלא ך־־זרתורו אוזךי לבבנכם עײ! גצןנ  :ימדען>>׳1ןחצוו *:צוחצווגט י
מונמײןדריטטי׳!
זאךוךי ; זיגינם  .וךיתס .קדזעייס וגזמר  .מין דען פטוק מ׳  :פ !,
קצוי! ת  3ופרעגןדי גז׳ורמדרמח פי! דרפוןמיןווי! טקמר^
צורײבןד׳מגז׳* רצ? כיעגט ח ^ רןכן צוטיט ( ורמיחכןמוחו)
גגצו  :מ! טצוט׳ן
ורמיחכזמוחכןעצוגיטמוי ^ ד׳ 3י 3יחדמר< ת
*מגט
דיגזורמדרסון ! ערגן אירדרר* מזו 3וח רעכט ה 1ט
דערמי  (: :כהד  :ערזוערט  :עהןדימצוכיגה* ע! ברט י מונ
מײגר דר גיחמרנט מי  :מן דערוז  3וה פון 3י 3יח דר הוט מומ

גצו כ*מי דען מר>ו י 1ײטן וצ ונ ןצ ״ן דר יט ט ײ! גצומ  :י ז׳ו יט :ןי י
מונ  :ימ > 3גמין דימ צוטצוט חמז רע חמוגט ׳ מזנ  :יצןקצןבן 3ו
רביחײצומ 1נצופרצ! ןרני* ײמ  #ין>* גײר מץ חי! מי׳ין ׳ודן
ווערן י צוסרמןרביחײצו ^
וצוירסיןן״צטהמצוטודײני
*וויגןגעכןצווי ^
מ״ןבחורדסדוצוהמ& ט |וצוט 3וצןיכןצן 1נח
בי& ט נײצוצוימגי! עגןצןונהצוצוט ( *  :גה )>* יט מיסנגווע& ט
נוןווי 1צוטדיןז* גײר> יי |*מי  6פרמןגײן>* ײן ! יבר רביחס
צןז ו צן׳ :דצוצו זועצוה גגגןצןונ  :י ו וצה מין דען ברי  5טטיט דען
ערצןירהצוט געבןדו צופרצוןרניח״צו 3ו דעק * ע! כגןז׳וצון

*יןפ׳ |צווז^
ריתדיממיןהיטןפרמ! ןב׳:ן מוג׳ ער ןןערט
בצוירז* טפרדעןי3
רדרע* >* ירפינדןמײ |׳ז 1עצוהמי*
גיצועהן דצו צוטיט מין דרגזורמ עצז ןןמר מײן
ז׳ומן דר וומר ^:לןונ3ו דר סרויצו גיט היןמוננעז^ ט צוײן זויט צןננדרצויר *י! ט
גערגוומרנט צ* ןדערז* 3והסון 5׳3
יחערהלוטגיהערטןן׳צו * ו*  ! :צןןנבר  3הזו*
טמנגדרהמבןי
ד׳צובעטדידוניטהמצוט
מ״ן צויג׳* ונהחמרמי /צןײנר צוטמט דיצו חמ 1ט בײמ ניזונ 3ן
גווע 1ט דרויןטמ /צו״ןצדטור :ןצ ! יג בײמצןירדרוי ^ כהתר
צןגדרצו ! יגן דען רע מיר גלןכ םמרפ׳ר דונדורטגי 1דן דער
דעןצונרהצוצוטוכיקוזון מוי ^ רד ווע! טןצ 1נדעןרטכטןצוכר
*מן טיקט צויר פיר הוגדרטג׳( דן  :יצו גמנ מ׳כ /צוײן 3״ט
וזערצוטונקוז^ ] צווי ^ ׳ענר ווע! ט דער המט ק״ן ס׳עור גיט
ווען ער3ו צויר* מ! ט קו * ן ׳ דמ גו/דיצז  3״ט קצות דר  :ע( ניג ררוסן :וצ  1מײוצויט! ברגווצורנט* ״ןצון (>ו 3ות 33יח ) צווגמי:

יב

טוב

גג׳ןןײןזןנשעןןערעצו צ/״ן ברכה ! בע! ה צ/ונ וועןצ/ײנר
ןן׳}  :״ 51׳ 3ירז צ/ן עצ/ן/צ  :ו ב! ד/צ  :ער צ/ו׳  : :״גקבעע צוטײגע
ל/צ  :ער ג׳ט ח׳{ גין פ׳ר צ/י!ן צ/ן 3י3ח׳ רצ /עצ/ר ערז׳צ/ווצ/ו!
חן עצ/ן י־ון כרכה צוונדר גצןן ןןען ער דיהעגדהצ/ע גיחצ/צון
>צ !/ער  :׳צ /בודק  :״ן צ/ונ :ןצ{ ז/כן ריצו ברכה צןוג ןןען ער צ/׳ן
^* 6ו! גיט צןונעוטצ/ײן ט{ יח צ/ן דוז׳וו  :ערןןידרצ/ײ | כר  3ה
י -וכן צ,רר * כנו ער רר ה״אן ק״ן ברנהניט רו>< כע ערצ/ײן
ברכהצןיברבײדןד  :ער  :״ן בןןנההע צזויף בײד׳חען צן״נר

צי /טו ג\ 3׳הן ק!ײדר ד י 3׳ 3׳ת העטןאונ׳ ער טוע :י נצ/ן צ/ננדר
מ|  :מ *
כטערמײןברכהמ׳כרמ! יז׳* יט צ/ננדי־צ/בר חען
מײגרוורטמײןןן״ 1דר  3ןןי | 6מדרערכ :יגט  :יןגמן דער
ברכהד  :ער ןן׳! > 1ערק! ײדרמן עצ/ן> ויט 3י 3יתדמ מי  :ער
צוו! דיג צ/ןי ^ דיצו  :ע! ביגןןןיררמײ 1ברכה •3ז״וכןדרח״! ד:
ערניט  :ץהי ^ גיהטמו׳ףד  :ט! יתמןי ממפבה צןדר ממ
י\׳* ע 51רצ /צ/י :עזג/ער * :ןצז 1יףמ׳ט! כטכ  :וג' דר :ו{  5רכה
אכן דען מן דר ןןצ/כן מי  :בע& ר ןףנ 3יג ברכוח3ו טצון מבר
מ׳ <= /צובת צודר יוק ט ו 5מיז עז נעצורצ/ז *\ פי 1נרכוח זו/ 1׳וכן
רני/צ ! יע :ר  :צ/גט מ״גר דר דצן הצוט 3י 3יה מן מונ הט חפי| 1

/צ | מונ המע׳ז* :[ :ותצ/ן  :׳ץ עירןד: :״גן דר״גצוווינדיגרופי
קעטג\1יכיז׳* 3ורזדעכן קו>\ טניע ב! דמײן ע 5רה 3ו דעןדער
י 3רהרע*4כע  :ין ניטב 1דמן מײנסנ דערז׳* יע  3#ות צ/ונן
גיינג 1ט צו׳ז ער* גע ר 5מ צ/״נר דר דצ /צ/ן נווע ס! יח ככחנה
מונ בעגטט חפ׳ 1ן בכווגה צ/ונ ער ! ײצ/נט קרמחוצ>׳* ע ככןונה
דצ/מיז
ערפרז׳כרעדזערמ׳זמ״ן בןעו! בןהבמ י מב״
:מגט צ/יין בין צ/ימ מײן ערנד  :דצ/ז גיהנוכ /ג׳ע קמן גווע!ג\ גן

צוןמיכןי רבפםמ  :מגנ\ צ/יןביןצ/ינ/ער 5ד :צ/יכןמ!  :ײנ׳
ענרור? ווערדןפרגעבן י הקבהצ/׳זמיכזמ!  :ײני ע 5ירוח
ז׳ווח! י פוןדעצוווע ; ןדרומ .ד  :ד׳רבנ׳כימ :וער  5דר פיר
:יץ /:צ ! צ/ײן צ/יע! כרגוומרנט  :ײןד  :ער  :ײןט! יחצ/ונ  :יץ
ח £י! ׳ן  :מ{ בענצון בכ 1ונהמ1נ' ער  :מ! מן  :״ןכווגה הבןז׳ויר
*״נן  :יץ פמ!ק/צ ; נ ד  :זױיר  :ײן חותיזמויףצ ^ /״ע!ן ערמגן
צ/וגד 6׳>* ירחע( ןד/ער 1
*יטצ/נטפנגןמויףמזנפ דמפ יצןן
פיןהקבה ד  *>:יר  :״גי>* 3ור 11וע1ן ה{ ט 1מונ' ז>* יר חע1ן  :י טון
* 4יטגנ ^צזונ  :רכןהער 3ןצזונ * ׳טגנ 5ןצ/וג  :רכן 1ײב יצןײן
מ׳ט! כר  :מןגיחמרגט  :ײןד :ער /:צ ! פרימצ/ין דיצוו! גיןד:
ערמי:
צ/״גרצ/וננורד׳ערמט|  3יהןדען דיחכז׳ויםן  :צ/גןרר
דצו קו** ט מין ד׳חצ ! צ/ונ רע צ/י  :מוגטר די ערפטן 3עהן דער
ביקוז׳וט מ  :ו פ׳ 1טכר מ  :דימ מגדרן מ! י ז׳ויט צןנגדר דיצו 3ײט
ד  :ז* ןנ\צ/ר ט 1יח בענכוןמונ ד  * :וןטמר ד׳ברכה ^ כיןד :וצ • :
מודימןײט ווען טצוצוזי ! יכט צוי  :ײ אן
קמןדרקענן 3יויפן
ח׳ צימוצ  3וזיצוןכ! מיפרבדממ׳  :עטו  3״יטמ׳  :עצומברנמן
ניט מ :ו ! יכט מויף דעמ טמג ד *>:ן קצזן דער קענן3ו ו׳פן ב! מ
מוג  3וויצון יו״צז דמ טמר אן די ברכהנ׳ט * כן רע טמרצוווצזו!
צ/ןעמןוצ ן ברכהמונ דר גאן ןןען ע  :רעכט טצ/ג מ׳  : :ממ׳:

סר/ן

;71

צ( יברפע! דגץורסג  :מטמרערוומ! חפ״!ין ! ׳גןציןברבוז
פונןןעןע :טמגןןערטזוגר״כט ערמןד׳ױ .פי1ן 0ונ * בע
דיבר 3הפברעראו  : :ץריעט! יןה! טןדרזףי 1ד :ד׳חפי | ן
מ!יף  :ין המט ד :ער ח״ן,ש{ ןכן קײן ( נפיחה )רצץריג! ! מ& ט*

מןטמרערנ׳ט**צוחין  :״ן דרח״! ד 1ערחפי!י 1מויף  :ין
הצ/טמןז*ו  :ער :י.ין ריעההמכן
ץ< ן ל/גנרר מויף רימ חפי! ין
מן טמר ער ניט רידן דצןריגן ד 5ריה נט! ית רר ןן״ 1ד  :ער
דיתפין׳ןמוין: 5׳ ! המטצן  :וחצןו!צ<  :ןןען ערמ׳ןדי צוי 1ווער
עבןצןזוז׳*ו  :ער  :יןה! טןכקדוצוהו  5טהרהןוײ! ד  :ער דען
( צוכן הגדו{ ) צ/ויף  :ין הצוט מ/נ־ ד׳ ! ״ט דימ מ*ו הײמ גיגן מוילו
דערצוו! מיןט! יחצוונ' מ׳ןחפ׳! ץמונ  :ימרידן פז׳/ועוח צוין
חפי! ןצ( ונזיגינןצופ 3ירן מוי ^
דיגטיןצ/ונרידןצ/׳רעטקיכן
^ונדנר׳ה נט! ׳תצ/ונער
גידענקטנ׳טמןדען צןפן הגח!*ר
ערצ/וין? :יןהמטד  :ערןוערטז/ו  :ןדרוק 1׳ידן ( ! יוההדין)
עט{י  3׳ 1״ע ! יגן חפי{ין דר הײי^ ןדיטזנן עזדרןכןד  : :ידרײ
גרוצויז 3/וו? ןוע!ן
דראיטצ/זנזגריגג! ט  :״ן> ׳/יטןי 3יח צחג
ו* יט חפ׳! ן צ/ונ >>טי * ז וזח צ/׳  : :ערגוט ןןערצו טצון קצ/ן צ/כר
די ! ״ט רי דצ /גינן פר טצ/ג מ׳ן דיצן מ {'.די קענן עצו ניט טצ/ן
פרדיצ 3 /ײט עט! י 3י ! יגן חפי! ץ ורברוןצוצ # /רעט 1י  3י ! יגן
פר וידבר עע! יכי ! ׳גן 3ועוטריצורצ 1/בחפצ/רה צ/יט! בר
הצ/גוזײןבןןנהו/צ/רומצ/זוצ/י:זצ ^ וגועצ/ונןןעןערצ/ין דיצ/
צוו 1הגי* ןגיסצ/׳ :צ/ובןגיצזריבןןן׳ ער  :ין  :צ< | נוהג  :ײן ויויפ
:״ן
ריעיגןזײןגו ^ צ/וג  :״ן נצוז/הצ/ונ :וצ ! צ/ין דיצוו! בהענד
{ןיפןצ/ונןןעןער הרויצוגיט /:צ ! ערב! נ 3וכןגץציונ' זועןרע

הנ״ןגי;ן :ו! ער 3ןןײטירןבר״טגיןדרנון זו! ער  :יןבוקן
צ/דר ער /:צ ! וורטן צ/ז ו ! נג/צ  :ער קענט גין 3ןוײ

טירןכרײע

דרנצ/ן /:צ ! ער  :יןבוקןצ/ונער /:צ {ניצ1טזצוגן ביזער :ןי
 5צ/ר גיז ע 3ט הט צ/ונ/צ :ו ב! ד/צ  :ער ז ׳ן זע 3ט :ו! רע גדענקן
ן/ערביןצ/יןפוןזוצ/גןביןצ/׳ןהערקו ^ ןן/צ/וןןער צ/ין הין
קן ז)} ן ן/יקצ/ן צ/׳ן ^ ייןפג׳ ^צ/וי ^ היבן קיגןדען גרוצון הערן
דעסן צ/ין ג  :ינדגט הצ/כ צ/ונ צ/׳ן הכ צ/ז 1ציפע ןן ידר צףמ געצןן
נןךן £ןןן) עגן  :ײגרגרוצוןגנצ/דצ/ונ  :״נרגרוצ 1ןבר 1׳והר 3ק״ט
ד  :ערטײ! ט ^ יט  :ײגן{ ײ  :וןדצ/קותצ/ין  :ינדיגר> ׳וענפ 3ו
טמןחפיןהפרדעכן *{ ןז׳ו! כ׳ה* 1כינןהקכה ׳ דרנצ* ן :צ!/
ערצ/וין םט׳ן צ/ונ /:צ !  :צ/גן י׳והטובוצ< ונער /:צ ! צ/וחצ !/׳די
בר  3וח נצ/ן צ/ננדר ו/יצ /ד  : :יפרצ/י ^ צוטיגן צ/ןנ ( ןידברצ/י :הן
#קןן׳ןן צ/ונרב״צו *עצו!צ< 1נברונצוצן  #ר ) וצ !זצ גצ/ןצ/גנרר
(ז> / :׳> ור{ אודהצ/צור ׳ ה! 1ויה וי 5רןדוד ויזצועוצ \ נ' ימו/בח ברכ ו
קריצ/ח צוז׳/עצ/ז^ ח וי 3׳  ^ 5ונה עצורה ) /צ !וצ חיצמ/ובן צ/י:
ג& ר׳בןןןעןרע /:צ !  :י 3ןצ//דר ןןעןרע :
<צ 1צ/וי ^ צוטין דער
*:
ןפוןדערחפי! הט 1צוחריתצ/׳ז  6וןיע  # £מ! ט ווען עפ
עצ/גחערסני  :דרײצ/צוע\ חצ/וי ^ רען טצ/ג '־ ^ י

דצ : /צ/י  :דיצ/
רעכט 3״ע צ/בר דימ ( עיקוור א5ור♦)
צ/י /:צ  :געצ/ן הצ/כן דיצ/פרואן ! ״טצזין ירוצו!יין דיצו הצ/בן צ/ן
ערפ ווידר
מדקמונז׳וכטדיברכהמודר ערטיט גמןצ/ײן
גהובן5ו צ/רן קריצ/חצוזצעצ/ידורי  :ון צ/י  :צ/ו׳|^ גגגן צ/ונזיצ/
מגדר3י 3יח מן מונ ז׳וכט ד׳ ברכה
מיבר מ! י בײדז׳ויט צזננדר הצ/בן  :ין גפ! ׳טן דצ/־ז׳צ/הצ/בןגיצורטד : :צי  /הצובןצ/ןגיהזבן
די 3״ט מי  :ד  :זצן טצןרד׳
ברכהז׳וכן צ/יבר דיחפי | י | דצו מיז 3ו צ/רן פ ^ /נה עסרה ז׳/יע דע<^ דצ/צו די  :ון צ/י  :צ/וי ^ גנגן  :ימי
מז ו ״ען עצו מ:ו טצ/גמי :וצ  :ז׳ין קמן רד קענן ימצו פניפן פון '
ןײןגרוצוהחכז}> ימגןןעצ/ט  :יצ/הצ/בן  :יןקעגןצ :/ופ ! ײטן די
'< * ח  5רדר ניט גוויגט ! יומיז ב״מצ/יכן דמ מי  :עט  3״ט
:ע! בגרגעד :צ/י  :דיר  3ט/ז  3והצ/נר ז׳וירקענן דיחכז׳והניט
 1צי׳ * ן דעןח 5רפ סניכן קצון דר קענן צן׳ן פירמי! ן ווי׳ט :צן! ן ^ר׳  :יןם! ״טןד / :׳* ירעונןצ/ונ  :רחפי! ה חעןעפ עצ/ג
עןצ/׳זגמןניט ^ ״טברכהצוז׳וכןגון וועןמײגר ווע! ע
ןןערע * צ/י צ/יער צ/י בעצור גצ/ן ג! ״ןווצ/ו{צ/י  :די ריבט  £ #ע
%
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׳מונצוזנערניצ 1קעגצ1

פרק5וני
יורן מ״ין 11עגטר חט ו&ןוכ /יממ ה״טט ק!( ח רממ נײמר^
איסגרוםרנןןנהןצו 1עױ  :׳ןגידענקן ור ןןעכן
ערויןמזך
צוסע!ג 1מיסויטןןענ/ד* עררעגו * יע״ריי י פוןדע& זוע^׳
מ׳ז גי״כט וומרדןײ  #ןסמרמורט כרוןצוצוי^ ר מונמסר־י
מונצן 1ידיה!1ויהצןוג* צותכחמונ יו 3רצ< ונקריצ< חצוז׳ןעדמוי
הלוס *\זצ !ז דרפיר * חקן גןןטזן דר ןומרסן ד* ער* ץ * ;-
פטע!יןצו* 1ונהעצורה*1יט גרוצורכןןנהצזונד* ער * מ * $׳ין

ימרןצויןד׳צןער& טןדריימ& ע ^ דמהבןלויב/רילוחסו׳כ /גון
מײןפעהןי״ס דר 5ו גיגעבןכי*
פירסעוחמויןדען סמג ״
מכרדרגמן מי :דיצז 3ײגו פר*וי * ט* מונ ןןען ער מרס רר
*צזןהוסער וומו! צ<ײ | (צוצר ) צןוין *ײן
מור/מכרגיסמײן
פנר מ* צןײגרדר מורע צן׳ן ן׳ינר  3ײס רמ* טצןר ער סצזן
גי  *>:יסמגגון>* יסגמי* פרזוי * סדיצוחפי 1הפוןמחר׳תדו
*ז  :ערז׳ 1נחה3וו מ מ1
*צו! מורןמ :ררי־ץמי 1״ עצוסצור
גרוצוינןןנההמכןצו׳ןןיערחםיןהיפוןדעצוןןעגןזײגןרימ
קײנרניטגין^ וצןײגנ/מ׳ןהוױ ^ וביטןמיכ/צוײןגוטן * צןרגן
מ1ג 1׳  3דיקינ/מוצחטידינ/צוונדירענסי ! ״ס זזיט צןירןגוס״
מ׳דזער* ׳יןחסי1
הסמרגסצוןהצוט 3והקבה ״ צןןגיס 3ו 1׳ועצןינ/דידמ* ״נןגיוועצועפר  3ײסןדי * ״גן גי*עצוןצויץ
ק״נןגץצוו׳ ^ ״ןטיר ^ ב׳טןצוינזמײןגוטן ^ ורגןצוברחען
גיס׳ח״! צ< יד** יהבןלי | גיהוכן  3וסמןחפ! הד* * ימירמגדרי
ד׳רמ״נרכיגיגגגימזגפערדמו׳ןירגטיןרמ גומר רע
ז* חצוכההכןפ *| 1יןלוכגיסמןד* * י * יןהמכןקעגןפ!יט | לו׳|
|ומו 1מ׳מ לוײן גוסן1
*מרגן* גן דר ןן״! ד* ער* ׳ן גיס פ! ײטע צויר״ חפי! ה>* ׳ס גרוצור כןןגה ד* ןןען *ן מין 6ון העס פ״מר
 3ומיכ 3 /וגין ״
מןעמרקײגרניעקײןפיםןגיעעפןנמן
ג 1יגטלוױ^צ< ירןפ! ״צודמהעטן* יע* ג׳טגפ׳! טמ* מןדימ
ערינקןלויד  :ער* ײןתפ | העוס  3והקכהי מכרמײןסרוגק
ג^
רלוברענגפיןאע& ינ/רלורױ^ חממ עס!י כי  3דײךנ/מונ
ןו& ר סמחצן׳ינרןןלוו{ סרינקןןןעכן עפ םוןניסן ווער י גון
חטיריכ/מי* גיצועןמיןמיריתפי! המוג* ימהצובןדמןמיר
ןןי | צוין צור״בן דען (דין ) ןןי ׳ץײגר עק* מ! ןןען מײגר פסעע
פר* ׳ן ג׳סמן צןונ המכן ניס מױפ גיזעהן מי* מין מן ק״ןכי*
מין ד׳לי פו ! הנ״ן קעבן דז
רע * מ!  #יס רעק ( קה! ) צןורןרען חירר פמרן ווי וומו! ד* :י* ײנןמין גרופר ( טכגה ) גןןעפס
וו״! ׳צו < מי• בעפר דימחפי! ה ז׳זיס דעק קה1לו* מוכן גפריבן
גמןהמבן * ימפר* ױלויריחפי 1הגיסמןמ* חען6ו*ן ק׳ץ
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:״נןוצ :ו פר ט״ססן איס צןירמ אוי( צןונ איט צוירן ( עפ 3ן  :י
ערןאיןצןןנצויריהערןצוי  :וו״ספוןאיר  :י 10נןצן * :י גין
פערכטן רו אירוצ  ( :״ס ד׳ צןיר גןומנה״ע נצון געגן נ(וז׳ור
רע צוי :גיווצןנס צוין ד׳צו צ1ו!  13גי |צונצ3י צוירץ אכר  :״ן כחנה
צוי  :גצןר ניט דער נײמ ןןצןר וכןגצוהגט  :ײגן  :יצו איס צן׳רמ
או׳ | מוג ןןײס  :ײנן  :י איס צןיריגדנקןצןוצ  :ירירן איס צןיר*.
או׳( צןוגא׳סצוירן  13נגן  :׳ 1״גן  3יצו׳תי )(3אר ערהס :ן״
י׳וח&בהצונררפןןצ| 1היןדע 1צויריהער ^ מי  :ניס גנ ? איע
הקכה ( צןקכן )דצו  :עהן * יר* וצו דצוסחען צןײגר נ׳ס  :״ן
כןןנה הוט3ו צןײנר חפי1ה  :וצ ווערס ג״ן תפ׳והניס גיהערע
צןונ ווען צוײנר יוצו ניט קענט* ״ן כןןנה הצןבן יצו :ו 1ער (יבדי
ק״ן חפי 1הניגו סצון דען ר  :ער אתפ((צוי  :צוןכןןנה דען צןײן
תפי!הצון גחנה צויגוצ  :צו״ן ( ) צזן נצןאה צויץ ע״: 1גן ןוען

מ״נר העס גיצןרגו צון כןןנהדצוצוי :רע אחו׳צ ןןידר צן״ן
׳ו1צו1גוצןןיףצןנ״צו  :ײןחפי(ה 10ן יצןודר לוײן ס״: 1צוגן חצופ
הי( פס עצו ןןען ער פון ״ידר חפי( ה גועס צוונ ער חעס צוכר
קײן כןןנהדצומןןערגצון צו׳יןגרעמריעבירה ררות הצובן
גזצוגעדיצו חבאיכןצו׳עריערדמהצוט גיצורס מונ העס :ין
גיסאפווןגיןןעצוסזוןערניס חידרצ| 1רןוי11ײ 3סחערנ1רע
 3ונזצוגדרןאצו: 1׳ן צוןנ׳ס אפוון  :״ן י צויןדען ערפסן דרמ
נרבוח ^ו  :ער  :יןאפחן  :״ןוועןער  :׳ןניע העמ אבוון
גיחעמס צןין רעןרע & סן דרײ ברנ וה מי  :רע אחױיג ח׳די•
 •3מורן צוכר מ״ן סײ(  :גן ' ופי 1וצוין דען ערצוסן דר״ ברבומ
:צ<} ערצןןניס ןןידרמורןי גון קענעצוירןןצוו 1צונגעאן11ילן
צו״ן גרו& יןינדצז׳  :צןײנר דער יצוצו  *,איזפ  11צוונהצוס :ן״
נןןגה ניט דר•3וצ  :צון וצ ובן פי 1דערפוןצ►׳ :גפריבןצויס 1כי־
צוי* סו 1ריגז״גיחפ1ה 3וריר 1איצ <*1ען 1עפ 5ןד 1:׳ין גוגרן
הערן ווצופדצוצו א ןי | רעט דיצו ווערטר צור ^רה • י* 3ו ו רידן
צובר עמ טצור קיערניט ה( ן  :ײןחפי1ה טצוןרעןצןײגררד
יהון פר״צוט מ׳ןזײגר חפי[ הדערצו׳* מקטנהאמנה יער
הצוטק! ׳עןג 1ו׳בןערג 1ױבטנ* טד* הקבה
דערהערעיימ *
תפי1הןוצוסצןײנר כ 1נ3קו רעט ןןצוס צו׳ערבז׳ו 1ן צוורט צו״ן
מבור רר טרונקן מ׳:ןל :ז  :רע טרעקןי :ערניסט קצוןרידן

רצוזויט נ3מ!ט

רע

לב
שב
דימחפ!ה פון סחרית צוכר ווען ער פמר

סדק

<וע! ט כ 3מ! ןצ* ונדרגמןחע!
טערמרןדמפ צוזוונהעפרת
פוןדען  :ע! כ׳גן  3ײטדמ:
קמןערניט טמןי דעןז*ו  :טנמן
מ״ |  !•#מז* ונהעצורהצורן דען דינ3וצ ! נגגיט 3ון הנטר& טן
מונ ד׳ 3ײט  £ון דר  :ע! בג חפ׳! ה גיט םמר *ן קמן גיט ב3ןצ { ן
ו* ! ט׳מו! ד דעןרע * ׳  :פמר נ׳ 3מ! ן נ״׳ץיוצ ו[ ד חמפ ד׳  :ע! נג
 3ײטז׳ויטברעגגטי
״טןמײנרהעטניטג׳מורט ז* גחה ממ
ערכטנחדשערהעט םר  :ויז^ ט עט חערמן צוכחימצוורט
ער  3ח״מ פז׳חגהע&הר & ון מכחד  :ער& ט צויזפר צובח מונ
ימצו צןנדרמ׳ :פר ז* גחה בי 3מ! ט ער דער ז* ׳ט העט ער פר
*וי ^ ט ^ נחהממ& כחזומורט ערממז׳>ו 3מי
צובח 5חײמ

שני

ג! ׳ץצןז מײגרצדין מז 1ועהזגטא # 1גמיקג! ויבן יז> ג מיפן
נ׳ע ג | ויכן צונר ןןען דעױ  :ע 1כיג צ< ײן עד זזוט דמג 1וינט>* ן
צוימ גןףל* 1נ 1צוכןןןעןער פ׳[ עדיכזהצ< טדוג 1ו׳כע * ןמ׳כן
גצןן> ןער נ* 3מ דצו ז׳זכין דימ עדיכן צוין 3וצויץ ווצזרהפעיגן
11צ| 1וצ  :וצוי  :דצו £
צוןצן״נרדרצוײןנרכהז׳ובטחען ניז*< ^
צוז׳ןן דרוי ^  :גט צו׳  :ג{ ײן צןן יענרדער ^ י׳ן *>6ועה  :גגו נון
עדיכןצ( דרג{ ״ןצ(  :צןײן ברינמ״ן& טרצין עדיתצוכר־דער
 .וצ>* |  :גט דרצוי  :ג 1ײןןצ  :די עדיכן דיגיחח ^ נח  :׳ין צןויף צוײן
צוטר ןןען דיעד׳ק ג׳ט  :ײן דצ( גי | סדר צ 1טר ני 6ט דרןכן צו׳:
וצ *}>* ערצן  :דרדיכרנה  :גט י דן־ןכ/דער ןןײ! רצועצו צו :ו
צוײן גרוסי  :ן צו׳ :צןןכן דצ 1צו ^ ן  :גן דצו :וצ ! צו׳ט | צרג׳1וצורנצ1
*״ן ד  :ער :צ)! רבט  :גן צו  :צויכצו ןןי! בי& ײדן י צוײןצויט ! צר
צ1׳  1> :חו׳ 33ו  :גןצןז* | * יטגנ ^ ז״ןכחגהצחנ די | 3ןנה :ןצ ! זײן
ד  :ער ג! ו׳כט ןןצוצו דר  :צוגט דיצו ברכה צןןנ ד& עצו ווצור צ< ׳:

םז< וגה ע&ד׳ז? דצוט מ״ן מורט ער פר ז*ו 3ימ צונח ימ :מניר
ני 3מ{ טערדמ 11 :גחהצ( ונ  3וכזצןנדרן11וצ ! נידר ^ ער גיט
מ״|  3וזע3
ןמחהחנגחגיגןיץ (וצ({ 1חעןער  :העט מ״ן
ג :ע 3ט
ױחהחנגחנו מ׳ןכ״די& ^ זנהע& רהמדר ווען ערט וצ !צו!1י ער גי  :צוגט הצוט צןונ ד  :צןזו ןןערט ןן׳דר  :״ןוצ  :ער
צוץק״נמהעטמ״ןגײע^ ט ד,ץ ל< ׳ז ער דצץ יו 3מ י
מבר
גי :גטהוט דצו : :צ(!  :״ן גג 3׳כ! ןגה  :״ןצןונצו?! ! גג  :ו! ער  :גן
העט
ערט צ< ׳ן ער& טן ניט מ״ן גי  :ע 3ט מונ מין מנדרן העט ןצ 1נדיגןצ( ןדעןצ| 1וןכי  :ערצו  :וגידצ( כט הצוט ניטקער 3ר
ער&
מײןג׳זעגטדמט ווטרג! ״ןצה חעןער דמפ ער& ט צון ניט ! ענגר י צןײגר דער רכט  :צוגט צוז׳ון>* ׳ט  :ײנרנג  3י
צןז׳ 1ונהחע! טבי3וצ 1ןפר ז* גחהלחנדצוט מנדר  :ע! ט צ<יכ : /ײן
כחנה דצו גיטדיגז׳ןרצוןצ  :ו ד  :הען דצןןןער גיגזרחצו״ן כי :י
ג׳רעכנטפר ^
ערינדמצוקצןןניטז״ן ערז* וז פמר־מורן
ג :ירהחט1וכ !וסנ פר  :׳בנ 3יק יצזרן דצו חער ער דיצוג :ירוז
11צן  :דימ 3ײט ז* ׳ט ברענגט מונ דר נצ( [׳ז 1וז ער בי3
מ!ן דמ ז׳ובט 1ז* ׳ט <:ינב> נןןנהצ<׳ז* ן  :ציגן ׳ עצן  :ײנןפ׳! כןןנח דר< ׳^
׳*)• זער נון צןי׳ןדריט 6ז* וגהעצורהצחרן  3וכ 3מ! ןדטז* גחה
צוןפי{ כןןגוחווצ( רוכןד  :צו״ | גרעצ 1ריז׳ 31והצוי:ןצ ( ןכ דזצס* ן
צןזז ימ  :דר דין מיז* ר5ו ז*ו  :ער פמר מורןווצ< ט די 3״ט מי:
:גןוצ  :צוומ דיברצה  :ע | כרט ז׳וערכןןנחצו  :צויןטרײבן קצון
מונדרנמןדימכ׳ 3מ! וגג
ימונןועןמײנרווע 1טד עזכ ח* ן
צוכר דצוצזצןי  :דיצן ע׳קור כןןגהר  :דר * ענט הכן :וצ ! חען ער
ןוהערן וומרט ור .וומרט ד  :ער ק״ן
וומרט ניט מיבר הערט .מז* ן  :גט י דר ^ גיט דיג>* רצו עצו :זצ ! קײנר ניט :צ^ גן צוײן
דממ׳  :ערצון ( ׳ו 3מ )וצ :
ןןעןערדיחפ׳! ה ג*3צ(! ט העט
מז* ן ( חטוכה ) דצוןןצןרטםון חטופההצוט 3חײצו ט״טטצוײן
מכר רע
זוי  :מי׳ן מ׳ט! יכינרכהמז* ן  :מגן מוג־ זוו  :ןןצורט ט ״טצו ער :צו 1ניט  :צוגןוצ ^ון זויט צוײנכן ( חט ^ ) ד  :ער־
3ר
ןןצורט
3
•
הערן ד  :ער קײגט מיבר הערט דמ צוי  :ער יו 3מ וןע! ט  :צ( גןצ( 1יןצ( ודרצ) 11ןג״צ( רטטר :צו: 1צ 1גןצוז׳* ןי דצז
העט טרמכרוומ& מ׳כר הערט
מ/דר העט נ׳טצוז* ן גזצוגט צ( נדרטײטצוצוי  :חטופהפר  3וק} דצ<וצ * ײגטער :צ(! גיט
מוין^ מ״טןיכ׳ כרכהמ׳  :ערנ׳ט יו 3ממונ ז*ו  :מ 1רן מ  :צווכן
פר 3וקןדצוצ( ז* ןד  :ער ןןע 1ט  :גןצ1׳ז* | צףדצן
יעגרדיברכה
ג׳& ריכןצוי* י
מזוצויזרערד׳ןזו׳ט׳ & הזינמצחנ ןףמ מ׳ז
מויט המט דרוק  :גט בן ע:צוי צ( ״גר דר דמ  :גט מז*ן חט ופה
מ״גר * חוי 13 3כ׳ 3מ 1ן ןןעןערט פרגע&ן העט מודר עט
:צוווערן םר  3יקט ןןערן  :״נײצ( רצ( ונ  :ײנ׳טצוגדרנצ 1ןג׳ט
ןןער
מיב /צוײן צןונט גיןןע& ט ד  :ער העט ניט קעגן מב קוזץ די ג * רצוצו״נר דר דצו  :גט מײן צוז*) חטופה דצוצו 11ײנטרע
פוןמײגכ? ( צ 1ר ) מדרפוןצו״גק  1וטפטמ 1דרעט ןן ע ר צ) | :צ< | גיט  :צוגן צוזוןצןי׳! נד׳גצוןכןןנהדערדצו  :צוגט צו״ןצ1׳ז* ן
ל< רט ד  :טענה
ןןער3ו צוורן צןודר דצוש צוורט ןןער ניט | 5״ 1ד׳גצן  :וןןערן  :יעײצ) רצ( ןצ< ״! דיגםר 3וקטןןערדן דר
ןךכס דצי  :׳*ן מן דמט  :ע{
כיג צוירט  :ע! ט מורן צןודר  :ײן ! ״כ דצו  :גט צוײן צןז׳ון יח 1ז* הכ!1׳ז) ר ער ןןײ  6ניט חצח אריי ^ דער
ןןער נ׳ ע ר״ן דר3י גיןןעמט מו דר  :ע! כיג 3״ט צןודר ער צוזון גיט ער  :צוגט צ< *ן צוין טג צןנײן צןוג ער היט ניט גהערט
העטג״* ײגטע* ןןערט נון ןןצוו!  3ײט
זיין 3ו מורן
ד׳כרכהד  :ערגיטןף׳צוןןצ! 1דמצומז* ןמ״ןהין גיהערט רט
ןןעןמ״נפמון  :ע! כ׳  :ניןצזודרדעט ג! ׳יכןווער דמצו׳זער
ו* חויב :<<*^ 3013ציוסןג& ריכןצויזמכרןןען ער1׳ווטוו׳! ג
העטגיט ג׳מורטדמ  :ערזוזטוו׳! גהעט דיצו  3ײטפר  :ו׳ז* ט
מו׳ן 2מין גיט דר פטוק מעוח לא ױכללחקן צו״ן ר׳ קרי * טר
זקמן גיט ןןערן ב׳ר״ט כ! ).׳ורדר דמ ז* וטחי! גםר  :ויזוטדינץ
ג״טפוןדערהפי! .־דרקמ/ניט כי 3מ!ו י מכר ג! ײןוומו!
ןף1
ערגוןמ״ן1וו! ט צוורן נ׳ט פון דר כ3ןצ { וגג ןןעגן נײצ< רט
ער ןןי 1מירן פ | 1מײנר נד 5ה וועגן זוטמרערןןצןו{ מן צוײ|
ח* ! צחרן פון? ועגןמײנר נדכה מינ כ׳דר ^ ני& ט * חדט רריגן
3ו  :״ן י צןינןן׳צןער (:צ 1מ1ון  :מגןדצו  6מ׳ 3 :ומטײ! מוכן
ג׳& טנדן מברמין ןןי! ט דו כע& ר כי& ״דן די חכ^ ו׳ה ימגן טט
מי  :גרעצורכ!וז* ר ז* רע *ז  3והדרמזו |  :צוגטמז מײנררר
ר׳צ< כרכה  :צוגט
חעןוומרוכ/מײנרדרד׳כרכהזגטדר ממ

הײצ 1טצו״ןצוז*ן ׳חוז* הדממי :דרע 1נטד  : :ײניקינדר ןוערן
פרוו״  :טןןערן י צ( ״נרדערדצן :צ< גטצו״ן קצןר 3ןצוזין
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פוןדצומביתה * קדפצוי :פרחיפט נצון כ׳& טו ז׳זחויב מהג
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בנוד * •3י׳ןמן דען טו [ן דמ ^ מי* מונ* ר ביח ה * קדפצו*
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׳ה(( וןט( ה ) קן ערד& צןויןניטזגן :וצ ( ער צןײןח״( דרינן
בכללבכךובכלנס ^ ך דצו&ךצ :
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רנ׳גו ע( יו הצו( וכן3ו יצורצז( נוןווצן  :נגערט ו׳וער הצומיחכרן
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פון דיר דען נ״צורס ד  :ח :צו( צוט הצוכן גצוטס פצורכט ׳ דען
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צ< ופטקריגן :
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ןןי! צו״ן ( ערנןחיצוצן״נרטצון :ןצ ( ד :צוימצו״ןאורצוצון גיע
צןןדררידצןרײטןד׳צוטעגןצוטי(  3ודעמ
ערמטןפטוק צו׳ן
דר דצו גערן ןןע( ט ד* צו׳מ צוײן * ורצוצון קעמ דצו קצון ער ניט
(קריצ< חצ? 1ע  5וצואעיצורצ< ) 1צון
צויןדעןערסטןדרײצו
פרנרה״ט דיצןצןימפירקו ^ ן׳ץןגפר ^ ח& כוהדיצוצזימצויץ
נרכוהצו׳ןצוז^ נהעטרה עט( כי 1ײט פטין צןיןדען הינטר& טן
דרײצןנרכוח פון פ ?
ק^ 1ןדצן ;וצ 1ערצו ; וטצון י ער :וצ (  :יןסוןדען ( ײטןחענדן
ונהעצורהדרוזצורטןד  *:יחע( ןע  $ה
ן ״ן פנימ3ו יער ןןנט 5ו ד  :ער נ<זץנ£וצ}  :יכט צןין דר חפי! ה פ1ו־זו5ןו׳ :ג׳ןדצוצן׳ :צןן  :רעכטצו) נ|1צוו! גיטצו | ׳ צוזנ׳צןײנר
מונ חע /
רע ; ׳ן פו  /דע ( /״טן ןןעגד צןונ גידענקט פר חעמ י* ו־ר דצו ר״ט דר :וצ (  :יץ פפערד דר״ טריט ה׳נטר  :׳ן סיך־ו
רע דצן ^ ט יט צזול ז׳ויט חעמ ער דצן רעט  :יינ י ר׳ד ( פ& ׳טצו) 3ו עוצוהוצ1והן צוונזצוגן עופהמ( ות וכו דצורות מי  :צוןכעצ
#ן  :צוימ צוײן ^ ורצו צון גין דצןרומזצו!  :ין צוייןצ 1׳ט( כר פוןדען
צןײנר דר דצו פצורט צוימצוי ^ צןדר צופי(ו צוין צו״נמ ״צוגןווג
(ײטןחענדן  3ודערןןנט י 3וצוונןןעןער  :י 3ט :וצ 1ער ; ״נ*
ער  *:ן קצ< ןצוטע( ין3ו ס ^ ונהצוי  :עס כעסר ד  :רע צוטיט וונ
?ויגן צןונטרזין ה( טןד :ערני * נ3ן  :יכטצןויזזײני ( צןרלע נגצוקצון ג :ײן פון עוצ 1הצ( 1ומ וועגן ׳ ווען צן״נר ווער צוו׳
^ ^ וח ) צןן צןײנר דר ; ׳ץמטצוט הצןט ניט צןןדר ןןנט יןעןרע
דעת• ועג צןונ עס ו וער צןײן טכנה ר  :ער ניט קענט :ן״ ח (5ז
פטיט ;ןצ ( ער :
ײנ׳ צוו״גן ןצ ונטר  :׳ן ה( טן דז ער ניז׳זנ 5ן  :׳כט טצון  (? :עריצוצו ק ? ר ^ תפי! ה  :צוגןןצ  :דצו צוטיט צו׳ת ( צזורד
^ןי  : :ײג׳ ( צורנעהצ>1׳ווח ) חער ; ין נײצ/רט דז זר  *:ן נע * ט
ח״כ/ט׳ז׳וןק׳ ) עצ:1צו(  :׳כסצוײ | צו׳ט( כרצןו׳ :פר״כן חפ(3
דז צויער גער/חענט הצן נןןוטפ פצורכט פר חצור דצו ער5ו
הדרן ) (<:רע ; גןןצ  :ו כ( דצ< ; רע צון ה׳כט3ו ג׳ן צופי (ו נצוהננ

צ<1

,כ

טוב

מן  :ײגין הו׳  ( :ע! כ! פ ^יכז )  :מ! קײגר ניט ןןנדרן מ׳ין אײ!
אן ( תפ*! חהדרן ) מונ־ערמי >:וחוי 53חמגןוועןערא פר
גע&ן העט  :מ  :מ! ערפ גמן  :אגן כי :אײן תח ^ כח פון דר
אטמט וומו ער איבר גבטכ!ײכן ןוי( 1קר׳מח ט>ין[ ) מויף  :ײן
בעט א׳ :אײןא׳ט! נר^ 1ד׳ג5ו  :מגן אײן טײ: 1אגן דמצימי:
דארכט קרימחמ* עד  :מ׳ץמיט! כר ז׳וחוינאי  :דרות* מ!
מײןמיט! כר  :ערג׳וומרנטדרמן  :ײן י אןמיזעציגיטדמ
ערןןירט נצור>\ טפרמ! י (>< :יקיכן ) אונפרא! י ( רוחרע 1ח
האכן ימ * רגו ) מונ ער  :מ! ! ״מנן קר׳מת אזועמ ! •:גג ביג
ערמנטכו! אסט אפי! ומפט :ו! ערט  :אגןמן כרכהימ ^ ׳ט
ד :ערמגטצו! אפטמי | ( דכריחורה ) זמבידרן? ער  :ין ניע
 15פערכטןפרב׳  ( :ח!ו ^ורג ) מונד :מיכז קײן ׳ב * ווייר
פמרס ד׳  :ע{ ביגגסטמן  :ו 1מײין א׳ט! ברג׳וומרנט  :״ןדו
רע  :מ! כ3
ניעוחמץןײנרקז׳וירמוגער  :מ : 1ײ | העז׳זד
נ׳טאוי :טאן כ׳ :ד :ער  :ץמץ  :יץ בעטהג׳ץ  :ע 3ט מןןןען
רע  :׳ץ הע׳^ ימן טוט * <3מרגנצו* מ! ערממןמזי נ 3ניעות
מןג1ץןד>:׳ 1ן ; ײןכ{וטן{ ״כגיט  :יכט  :ײניפ* רןןעגד י ( כ!1
הדכור ) מיט! כר  :מ! מזוגידעגקןד  :מלא כלהאדץ במת
ד :הקכה  :ײן ערהמטמיברמ{ דומ קמגטט ד׳ןנ׳ט פרמיכן
פרכמרגןדמרןכן
דערמ״ןןןטטפמרכטהט דרמי  :גוויפ
( ז׳ןדקיק ) מן מ!  :יעי ז׳ועטימ מונ דעכן  :ע{ ניגן 3דיק דיכט
איז׳^ ר3ו ער אט׳ט דמ פר הקכ ה מ  :דד פטוק גיט איןחהיןיצן
ד :דודה*! ןע! יוהט! ומ  :אגט זךויתי יי לגגךי תמיד איןהמכ
גיטצוןן/טיחכרןןוקיגןז׳ו׳ר* אןהמגזער  :״גנן  :זןמ1ז׳יה
ה*! וע!׳והצו 1ונן( 3וומה ) ג׳טמן בכלךךכיךירטהו מיןמ!ן
דײגיוועגוויממץ ב!ו ^ רמץמ! ידי׳גיהעגד 1מץא! ידײנ״
>ועט׳גן גדעגק מן ןןט יחכרןמונ־ !ו  :דין דיכטן מ :מטינאטו
פי־ הקכהמץ דען 3ןן״םטוקכן אטיט ; כ 1החורהבו! ה ) דריגי
דרמײןפטוק(  6ו׳חיײ! גגדית ^ ׳ד ) דערמנדרפטוק ( נכ!
דר 3יןדע׳הו ) מונןןעןמײגר | וטטפמרבט המט ד  :ער
גידענקט אן דעןצווײמ סטוק׳כן גוויט ט וט ער קיץ  :׳נר גיט
אונ מ!י דימ1ו׳ (3חקוז׳ון מיבן גרינגמן דמטא׳ :מ״ןרעכטר
 3דיקמונמײןרעבטרחטיר
ימכרמ׳ערדטר ק״ן || טט
§ארבט נ׳טהט דעכן הע! פט מ! טנ׳טט אפי! וטוי :גט פטוקמ
פרצ< ׳כזדמצוטענןקערטער  :״ןגיטטדרמן מונ גיטדצון
 1ײנכןי 3רהרענמןצןונ  :״ןהאפרטמוג  :ײןרוג :מונ  :״ן
ח׳יטר ה!:
פו! פמרט  :ײן א  :איכן* ײן׳ 3ר הרע ור פירט
ידצן : :י׳גן דימ רעכטן רטעיכן דימ הקנ ה פײנט הוט י :מירי
חפי! הניטדר הערט זזערט י אנר מ״ן3דיק דערדמהמט
|וטטםמר 3טדעסן ווערט  :ײןתפ! הב! רדרהערטמונ׳הקכה
גי1וטט  :ע 1כיחפי! הדימ  :״גןגי 1יבטמין מו׳גןהקכה י
סליקהלכותתפלה בטזרתהאל אעורלותהלה
מידטמ׳ךא״ןמנדרןפו קמןהיכדמ
 1*11מ׳ך פמר מײן
ו
הגההטר״כן:
הגהה
:״ט ןו׳טן ןןאצז אן כ׳! נגן מ׳ :ד׳א ( ירמה ) דמט צו״נט יראת
*י מגנ מך וומטאןכי! גגן אי :אהבח״ דמ :אי :ג׳טײ! טמוי^
3ו 1ײאער! ײמ ירמהאך  :ײגן| 3ו״א ער! ״אמהנהמ :מיכט
ימ בי& ײדן חי! י דימ ירמהדימ מײן צןענפ המט ד* ער  :יך
פרכט פר מײן עונט דא■ מי* מ״ן ׳רמה ד׳ מגדר ירמה מ׳:
מ :צןײגררד ; יך פרכט רפ מ״ן גרוטן הערןדר א:י גאר

הרק

שני

אך

ועי־קעטט 575וממונדרמ! וסי|1וט1ומהמצ \ מוגדרצו!51י |'
גדוןיוח

דשמ׳זד׳ 0

מנדר׳רמהי

ניןמ״נדדרדך

.

רפ הקכהער פרכט  :יךדימימ מײן עוגט* 3ט ןןידר פצץרן
מ א׳ן הקכ ה ןןערע אטראפן אן* ״ןן״ב ארר אן זיץ גוטצ( דר
ער פערבג: 1יך פר דעמ ג׳הנוה די  :ע( כג פצ׳רבט צוי :ןומ ו|
גוטתערניךפערמפרהקכהתערמ״ןאורא אויןיױך
האטמןדר פטוקג׳ט לעען תךןיהיךאתו;זל פגיכס לבלתי

|

חחטאו מוהןוי!ן ח זמ 1וײן די פארכט פרהקכ ה אוי^ מ״ך
דרןןמרמן ר :מ׳ר גיט:א!ט ;ינדיגן די פארבט פייוומו! גוע
א׳; אכר ןןייט ניט המ ג׳ט א :א׳ינר דר ו׳ך פרבט רפ הקב ה
דערןןײןחערמי/מ׳ין היכרהרמיזמזנפיןוועגןדוער
:ע!3׳גרוצויגדו! זחהמטדעה  :ע!כיגן ! ׳גפנ׳אט מן עונ^
ןןען מ׳ה און ק״ן עונאררוי^ אטיגד נמך דעגוכע פערכנו
ער :יך מונ־הט #ורמ פר איה כרוך הוא דא הייאט די רעבע
יראהמו׳ןדמאהמט ^ה רכינו ע! ׳ו הא! וה גיזמגע חממ
כיגערטהקב ה סון אײך ניאט^ רע דען דז מ׳ר :ו! ינ מײך ור
איה פערבטן דררי ( איה ) הצועזזאי! מיה אבר מוין׳ דאצו:ד
:יךאײנר פרכטפראײגנןעוג& ד& מהגיט די רכטײרמה
דען ןןעןדר עונא גימ ןןער־ דו טענ 1ער פירנ\ מ! ׳ריע5רוד*
אונער טעט ק״ן^5וה ניט אונער ג׳נג דעה י 5ר הרעגר
,
א׳ננג ^ נמךא/י^ דעמ :ע!כיגן ״מ ג׳זמגטו/צורדן ויראר״נ
מאלהיךאניײאןנדימ :מ!צוטדיךפטר3ט | פר דײגהןןע ׳
דען מיךפון ןןטדרדיר קמן געכןדײן עןנ& נצןךדײגנז פר
דיגאט א< נ די אהכהאי :או׳ךגיטײ!טאוי^5ווײ מיי! ״ מיער
דר ײין הערן ! יכהמנו פוןוועגן*ײן5ו /צןודר פיןןןעגן ; ״נר
^י אונןןעןער  :ע! טקײןנ ^ נ׳טפיןאיההמבן מזדר דמ
עך־קײן ן1ןג׳ע :ע! טפו 1מיההבןדאדיגטער מיה ניטמוב
|יהאי/נ[ ״כןי מנראײנרדרןײגןיהערן ד׳גטפון !יבאפצ1
ןןעגן$ז;ײן :ו/דר:ײנת פאטד דיגנזדר כיגערעק׳ין!וןגיגן
נײארט פוןדעאוועגן מערזײנן פאטר מ:ו ! ׳כהאטי א*ו
אך מ״גר דר דו דינט האכן יחכרך דר ןנן דז ערהט הקנ ה !יכ
דרןןײ!ד :ערמ׳ל/גיכטעואראונכ3ודאודרפץ ( גןעדן)
ןןעגן אודייפוןעו! קהכמוועג1עצומיזחמי! גוטד :ער זײן
כטחין הטמויןהקכה מכרןןעןערןויצוטדא ערגיאט :ע!ט
דרפוןהאכן :א ! ׳מערמיןכ! ײכןמךא:ו דעצי ג! ײכן רימ
ירמה ןןען ערןןיאט ד :רע ק״ן עוגש ג׳ט* ע1ט הכן :יצ טעפ
ערגאך  :ײגכןוומו! גיפ!ן גמך ד׳ 1|5ייער!״א רי יר־מה אונ די
אהבהו׳ען מךןןמי! גיט עטאי :אבר ניט ר׳רעכט ירמהאיג
מךנ׳ט די רכט אהנהדש הײמט די רעכט ׳רמה אובדי רכט ^
אהבהמ״נרדרגי& טכרעגטנמך רעת מכראדרנוךדעסן
עןנא א! י 3ייט כיגערט ער נ׳ט מגדרמט א״ײן ה״! יגןנאצון
ןו דינן גימ ע :מ<ןב ןןי |1ט יחכרךןןי! ןןי מ׳מאו ג! יגט ווער

׳ע  :״וומו! מדר מינ! מ :אנרהמ מכיגו ע!׳והצו! וצן ג׳טמן הט
רע טה :ךי ! אק מין דט פ״אר הגײןןןערפן פו[ ( קדוט הממ )
ןןעגן אוג זמ ג׳טמן המט ( חע׳אצןיצוא! וער׳ה ) האכףיך
!יזןמץ ק! ךמובןהגײ/ןןער  8ןמוגא:ו פי! 5דקיכןמונחטדישנ
*המכן גטאן האכן ^ קדט האמ גוועאט אונהצוכן מיר [ײ 5מונ
מירגוט מונ מ׳ר המכניטט ג׳צוכט קיגןדר \ יבפפט הקכ ה
ץ דמ היימט די רכט אהנהמונ דירכט ירמה וומו[ דען אענטן
וומו[ דעכןדערזוכהאײ 5ודר ^ דהדר ק ^טי זמ וומו^מיבינ מצו
ןומו!  :״גי ע! טרןמ(ג ןןמו{ ו״גי ק׳נדר מונג״ני ק׳נדט קיגדר
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לב
יעיגי
פרק
ענפרע& יכןהקבהמ׳ך& רײבדצ* :רען 3ריקיממ1ג ^ ךדען
עדכצזןהגהה
(דורידורוח ) גגיטן  :״ן  :צוח
ר& ע׳ח םפרצוך חמהרביגועו׳והמןןכ? ( יברןוע יחכרךדימ
נזן ח׳ | צז׳ך מר״נן דמפ ( הןכות ח& ובה ) צןונ דערנצוך ( ה( צ וח
 3דקה ) דען ח& ונהלןןנחס׳ןהצזונ^ דקהג׳הערן נצזך צזצנדר  1ר^ עית ! מ :גר׳בט^ פר !צ 1רןזוערד |  :ײ * ימ :ו ב(ד דן נצ<ך
צןנר ירןןײ! ד :מיךהמבצזו  :ן צזן היבן זזיט ה! כוח ב׳ח הכגטמ צזירי בי:י זזע& ימ כזפרצזך הקב ה צזי׳צימה ח חירצוט נוך בעען
?זגעץיך דר גוךג& ריבן ה! כוח חפןהצזונ רד נצזך הןכויז 3דקה ד:׳ מיך דען ר&עיכן צזך 1י״ן3צזרן :זצ !ן | נגצויי^ ה1סן ידצזגון
צז :צז׳ר  :צזגן ותעװבה ותפלהזצדלןה מ;;בירין את ר1מ המרה י&רצו! הצובןיג  :ינד׳גט בייצזדעמ ( עג/1ץונ ב״ * רג! יס ) הע
׳ : ,כוה גבעגון ( ײצזרך צזפימ ) הג\ ץינן הקבה גיענפרעיצ& ת
פרקרעטפוןחמובהוויצזד* 1זןח^ ובה*זצ ( טו | 9
״גר
הצז& עו דצ׳ך ג׳ :גט די רצועיס :זצ ! | גרע 3ע3ו פר ! צזרן ןןערן
יגךלנאכךזײכאעורךברת
הוב 11צוהצז|צזונ׳ :גצ1זצ  :ו וטתה
עיליעוי
םרק
חעװבה
הלכות
לאמרד&צוי :זצ  :ו3ו ורט״ע&ןצזוג צ(י 3וגדר ע: :ו |  :יך גרי&ן
במדניך־רצז :מ׳ :צ<*ו
שובח יעיךאל ; דײאלהיךבינעילת.
ןופרטײט& ןטומח& וכהי& רמ! ז 5עןחמביםט דײן קרפטוזײן ןןעצזזחצזהצז& ע  :נרעעצזך3ו דען ר& עימ
 1ערגי^ טר־ן׳גןטסוזחעגןד״גי  :יגדמ :ו  6טרמפט דער ח׳ן& טו ןנגמויןא־ןטןדײן3צזרן י 5פרצ< והקבהיוצוצויךחין
ננ׳צז״& רמןד*:יצן :צ ](/ח& ובה טמןצווי^ מ׳רי  :ינד ער :צוגמ
:זי׳ן3צורןצזוי^ הןטןמוב  :יןןעןג> ןחמובהעצזן׳ צזו׳^ צזן׳די
רבי !' ׳ עט מ׳  :מ״ן גרו& ׳  :ךצזו^ןד׳צן ( ח& ובה )  :ימ גרײכט
עבירוח ה 5ע הקב ה  :׳ין מרןץוין 2צןןדי עבירה פון :גות בי! 3ע
ערבןדד : :׳פו) חעגן  :צוחקצךזן  :יצזזצ ! צזונ/ןצ  :נון ווי& גוך
כי :צזן דען ( כטמ הכטד ) ןצ  :דער פט 1ק גיט (  6ובהי  6רמ!
עי ײמ! היך ) ד^צוי :טײטמ בי :מן דען כטמ הכמד מך גיט צזי  :׳ ענמיזמײןגרו& יןךלןןכ/דיח& ובהע ^ זכט דיגצזיןה
 1ר סטזקאס תעױב יעיךאלאליתעױב חעןח חיר& טת& ובה בןדקוצזע פון ןןעגן דר ח^ ובהדמרוין? :יען פי! פטוקיק ד:
דיגצזוןהקווזעצזןדרצזיערןןעןזזיר גײצורעורעצנו ח& ובה
וטצזן י& רצזןדצזחערטוײיןת& ובהגר״כן3ו 1זירכ( ווזר בי:
רב״ודמברטיז׳זןטוצזח& ובה עצזןמ :נצזךחערצ 1בע& ר ב& ״דןןןערדן י דיגזזרמגיעער
מןדעןכטצזהגבודי ער * גט
י&רצן( ןןען חצן הע& ט מון  5ר ( ״קגט צןן הקכ ה חט וט! וק דמ^ *גע רביצזןיע :ר  :גע ימ^ צזך ןןען ׳&רצזןח& ונהגוונן חקוצזע
צז׳ :״ומד׳הרכ& טיעבירהדיממ׳ן ( כ( החורה )צז׳ :דרןוט די גצזו! ה :זצ חערן  :ידרןי :טצןוי :דען ג!וחצזבר חען י&רצז!
״תברן פר ( ״קנט צן״נרדר דעט עץ נצזן הע! פט דימ ח& ונה גינז ח& ובהעונן זצז ןןערן זיצזחט ן& ןןסןניסדר !יזעצזוי :דען
גןוחדע|1ז 6הרבינוען׳והצו 1וכ/הצזטג׳ :מגט 3ו י^רצז! חצז
צ< :צז׳ר סינדן ד* י& רמ! מופט המנן ( עזצ ) גדיגט מונ גמט
יגיגעבןצויןמיר׳ס״גדןהנטמ :ובןד מ: :י הבן י& רצזןחעןדזחער& גוח& זבהטמןןוערעדיךהקבהדר !י | :ז
*חכרן הט :
צףזדרוי& גיהערטמבר ןןעןז׳צן ניט ה& ובהטצזןזצוחערן  :׳
ח& מזהג״ ^ זן דנ< י <וט  :׳הקביזחיררמןג׳גוצזן ' מונהטמיר
חטו& ןוקסט ^ רןיזטצזזוזגס רב׳ א! ע :ררבײהוסע  :צזגט
.ח& ־־בה מנטפנגן ד^ פינדן וזירמי& טמ׳ןדר^ חורהמוגצזץ
מי
נביצ;׳כ 3 ) /״טן דב*מי הץכן ( עמ ) גי׳בט דמהצזט* ימ גצזט ןצ  :וצזסי 1וןועןי& רצזןניטח& וכהטוגןגצןךדענכטחערן :
& ר^ חערגזפר
*הנרך ג׳גענן מ׳ן מירןס״נדן הנט מוג גירעכטמ מ** ׳מ  1ערן״ :גוצ< ובןןעןדי 3׳יטןןערסקווזן ד&דצזי
המבן ח& ובהגיטמן*זצ המט * יצוגמט יהכרך וו׳דרמן גנווזן הנדן* יין דצז חערט הקב הצןוי^  6טע | 1מײן בי  :ןזז !ךצזז ה * \
מונ הצןט מ׳ריח& ובהגהט צזנטפגגן מונהט מ״ן ג& ׳קטמײן צזי :גחע& ט רד ןןערס פי! ב׳ :י ( חוקית ) צזוג פי! בי :ה גזידורן
( גבימ ) דרמין ג׳המ 1סן הט פון מירן ו £״גטן מונ הבן גיטצון צזכןדצזחערן י&רצזןזזוזןח& ובהטצזן דען חערט ד׳ציגצז!1ה
( גקזזה ) מן מירן פײנטן ׳ פוןדען | ערנן צזירד :די ח& ובה
קוצוןצהצזומצזךזז& הרנינזען׳וה& ווכ/הט דרו׳^ פי  :יכרנ1
הע! פטמו׳ ^ מ 1ידיעבירוחדימין דרחע(ט  :ײן נײמרטד :ןןען זזיר חערן ה& וכה טצןן דצן ןןערט הקכ הצזונז ר ח&ובהצ•־
עררעכטח& ונהטוט ׳ צוזגצןךבע& רב׳& ״רןןןערטןוערן
רניצו! יע :ר  :מגט דר לזנהגצו׳ז מ* ו סון דען ! ״טן מײנר דר
ערגיטדערגמךהין
ךעןמנדרן(1ז ) ( :! :מ׳ :פר ! ײטן מ< נ
מנז בעט־צףן1יח י! ה  :מ לופריכט יענר  13צו יכ/בעט וזיך 1זחי | ה
פר יען ! ײטן ד^ ח1ז׳ך וזמ& ט אז(* ! גחע& ט יען ח׳ 1מיךדיר
*זוח!* ׳ין ױכר ד :דו צזירהצו& ט גרעט פר (ײט ן צןונ גי& ט צחנ
געט^ ט 1׳וץ׳זחיןהמ 1ײןרצזח׳ןצויךדירניט1ווח( :ײן ׳ מנר
הקנהמי :ניט ל׳ײ מײגר דר צז״ן עבירה טוט סר ! ײטן צןדר
ערשעגדט מ ,דר עי ( עטטרט פר ! ״טן ןןען ער גיט מײן
ה״ק מין* ׳ין חי ר וזגײ |צ׳!ײן מונ ער ןןײגט מונ פטט מינ ער

געצזןצזונ חערטצזזג  5דרןיזןמו׳זדעכ/גןוחצן :דרפטוקגיע
& ובת ןזךיי אלהיך זעימ;זת בקוילו זגו זצ  :נצזך בע& ר ווערמ
ך
כי& ״רן  :״ן צזין פרק פון דר גצזיןהער :צזגט ר בי ׳הו& ע בן
 1ו׳עמציי :צ< ״ | גרו& יזךצןזפ/דיצז חםובהאפיןו  :״גיטכרוח
חערן גרעכגטפרצז 3וח י צז״נרדררכט ח& זבה עו& דענן
חערן  :ײגי עבירויז גירעכנט פר>ז 5ותצ< ונדיצז ה& ובהדער
!צזנגמצזיתז״ןןערגן צזויףררןןעןטצןונצויי^ יעניחעןטצזז
רר פטוק גיט ובעױב ךע־ט מךעיעת! ועעוה מעופט וצךקה הױ
ןהיהצז:וצזי :דרפה 1ק  3ופיי( 1ײטםןןןעןדער ר& ע ח& וב־
טוט צזונ ער טוטזו& פט צזוצ גיכט 3דקהדלן דער ! ענגטצזיבן

בעט הקכהו׳יחיןהמונער ט/טח& ונהדמ מי:צויצי& הקב ה
>< וח) 1צזוגהקכההןט* ״ן  5מח ! נגמוי^ צןוב ער חע 1ט
רבי חוזצז בר חנינצז ע^צזי* צ/״ 1גרו&י  :ך מןנןדי ח& ובה דען
חנזז5ז? טמןדעןהקבההמסטד :דירפעיכן*צז(ן ח& ובהטמן
דיח& ובהברענגט צז״ןרסוצזה צזין עו!מ הנײןצז :דער פטוק
ארפא ;מ־סױמתיכס טוט ח& ובה
ױבהבני□עיובבים
&
־
גיט
צז* צז׳ר פיגדן כ״מ^ז& ה רביג ,ע!*ו ה&ןופ ) /דצן ער געגצזוי^ .
* .־; ־ד
׳ ■
▼
דעמ היזז 1ימ קמת טר עכן דר 13ד :הקבההצזט מן ג& ר׳בן צו׳ר  :ינדגי ! ״ט דצז חי 1צזיך צז״ן רפוצזה ^ יקן צזין עוןמ הג״ן
(ײצזהךמפיפ/ןד& צזיזט״ט& ןןט יתברך ררה! ט :ײן 3צזרן
ער  :גטרב׳צז{ יע :רקונזצזונ  :׳ךו! ינזײן גרזמי :ךצזי :צזומ די
ןנגמו׳^ לזיר :ערכ 3מןטץובטרחעןטח^ובהטצזן  .י דלז
ח& ובהערצזי :ניטהקנ הצ< :צ/״ן וזענ& רעןצז״ן * ענ& דען
סרעגטצויןוזנוהרבימעזױה& וומחעגן& ר״ב& טו רצ<^ דמ
מנדרןדר  3׳רנטצזוצערןףןצן׳כ/חידרנח׳ 1גןעס צזײצזי/
הקב ה* ײן ! עבןצזוי^ יר ןןעןטצזונצווי^ יענ׳וועןטצזך :צזג1ז

חיימת

חיזװבה

טפקמוכער ןןערט כח׳! יגט מזדר ניט מויך צוי  :מ״ן ( ט  5ק)
מובערצוו  ! :״טצוןמיכן& יקן מודר מובער מין 1ייטגע! ט
זוו  :בח׳! גן סר  :י׳ן 3מרן ער& ט ימ  :מײןטפקמוב ער ןןערט
בןןי 1גט צןדרניט צוכר דקבהמי  :נ׳ט מ:ו ער בגערט גיט ! ״ט
נ״מרטחמרט
יקןערביגערטמו׳ךג׳ט גע 1ט
מןמית  3זצ1
נ׳גערט הקכה צחנ צוײן גוט הר ^ןצ  :דר פטוק גיט ר/דזז עמכם
מײךגוט׳חמרטצחנחידר
ךבריםושובאליי נעצוט צויט
קערט  3ון/ט װיט ח& ובהדצו ןןערטמירניקוווןוצ 1ט גוט&צוך
גיט דר פטוק מודה ועיחב ירוחס מײגר דר דמ ניקטגט  :״ן
:ינדצ< ובערפר [ מטטז״ג׳  :יגדד  :ערני 1זר טמןח׳! דער
ןןערט דר ברצוט צ<וג  :״ג׳ חמךט דיער רעט פרהקבה צ<וב
דיןו׳דוידיערזגט פר הקכהד׳חערן גרעכנט מ  :חען ער
העטגיברמכטצ<! יקרננוחצ< ונ־דיחטובהמי :צו״ןגרונלפו!
דעכן עו[ןכ ןןעןדי חט; כה ג׳ט ןןער דמ העט דר נגו[ןב ק׳ין ק׳זמ
ניט דצ< קענט די ןןע! ט ניט ב& ט׳ן מך ה! ט הקב הדיןןע! ט ניט
ד׳חצוובהפמרהצוט בי& פן די ח& ובה
ןוע!ן נ׳& פן ני  :ד  :רע
צוי :מײ & פון דען  :יבן מר | ײמ דיצן דמ  :״ן בי& פן ןוצןרדן מי
דעןהקנההמטחמו! גחיטט
ד  :ד׳ ! וע[ טצ< י  :ב& פן חמרדן י
ד  :דעד<1ענלז ןןערט בימפן ןןערדן װיט דענן י 3ר הרע דצן
חערטער  :יבדגן ניןןןען הקבהדעןצוענ&ן זו[ ט גירעכט3ו
טמןגמך  :״ני 1ועצ 1ימ חימהעג 1ד׳ןןע! טמ״ןכ׳צוענד דרונן
המט הקב ה כ& פ׳ן די ח& ובהמונ ער ה 1ט  :״31צ< ךן' 1נג מזי^
מ; נ ער דר בר ^ ט  :׳ך מיבר דען צוענ&ן דער חםו 5ה ט וט מ:
זו׳ר פינדן מין פטוקיכן ד  :הקב המ! י ח& ונןוז מןנעזוט ע : :״
נון דימ מ 1ר גרע& טי  :׳נדגרדי צןין דר חע! ט  :״ןדצו נעציט
ער  :ײן חטו 3ה מןצ<  :ו ב!דןצ  :ער נײמרט רעכט חטו 5ה טוט
מ  :מ׳כצו נמך בע& ר ב& ײדן חי! ( מיה ) הקב ה הוט אנטפנגן
רי ( חצו ובה פו ן קין ) צ< זנ המט צןנט פנגן ד׳מ חצו ובה פון ( מדסנ
רמונןהמטערמנטפנגןפון
הרצו&ון ) מונדימחצוובהפון
יהנדההצזט ער צוךמנטפנגן מךדימ חצ<ו  3הפון ( מחמב1י!ך
י& רמ! המט ער מךמגטפנגן מך ד׳ ח& זבה פון 1וגצוההט ער
מךמנטפנגןדערהמטגצור  :ערפי 1גרוצוי הרביעבירןח
. -,
רהרבצוטןעבירוחדצומ׳ןדרח 1רה פר במטן
גיטמןדימ!
:ײןצ(< גמ[ ידיע 3רוחדי  3ודרדענקן  :״ןדיהצזט צונצוה מ 1י
ג׳טצןן נמך הצןט הקב ה  :״ן ת& ובהמנטפנגן צןךדיח& ונהפון
דען ! ײגון פון דר גרוצו צוטמט ניגוה הוט הקכ המך צןנטפנגן
ל<ך די חצחנה פון דוד ה ^ך הוט ער צןך צןנטפנגן נון  :עהן 1ייר
יוצ< וומו 1עצו  :״צו צז״ן יח׳ד עצו  :״מרביכן עצו  :״ צן״ן יוד עצו
 :׳ימ מ״ן גו׳ עצו  :ײ ער מי* מ״ן גרו& ר  :ינדגר עצ<  :״צו ער
העע צן״ן ק! ״ני ע 3ירה גיטמן עצו  :״ צוײןוצ ! עכטר 1ימן עצו
ץכ
 :״צו ער חער מ״ן!<1ך נצזך מי  :הקכה  :י ין חצוו 5ה1יקב[ דר<
הט ד׳ חורה מ | ג& ר׳בן דיצו  :עד דיצ< י&רצו! הצובן גינוצון 1ייט
דעכן עג! צןוצ המט מן גי& ריבן ד׳צן  :׳גד פון חדה!<1ך ד <1:יר
ןדרעון :צו!ן { ערגןצוונןן״ :טמוגצןדןדיחצוו 3הצןי  :צוןגנעכן
ע& ז״ פי | מ״נס קה 1עצו  :״מ 5ון צ< ײגס יחידצוי  :ד׳מ חצו 31ה
צוןגינעיןנ״מרט<1יט נג ^  :״נכןהר״ןמוצ< 1יט גנ׳|
מי<1ר 13
:׳עכן ! ײכ י נון חמרוכן :וצ ! דען נ׳ט צו״ן מיט ! כר חצוו 3ה טמן
עחפוןדיחע! ט צו״דןדעןעצוצוי :קיער ניט
בי 3״טןמיד :
*׳כרקיץצועהניטפרדעכןטוטדער נצןך נצוך  :׳עכןטוט
מ׳ןדרגצורמדן רבן
הע! פטקײןחטו 5הניטוצ  :צוירגפינדן
חטג׳הטגחײחגר׳יגןד׳דר״הקצויט צןנגדר
פ ^ עקנ! ! קי&

ךב
ע־לישי
פרק
גטצוןצייטמננדרמזג
*יגנ 5טצ* וגגיגן 1חמוגהחבןפ׳ 1נ* :
פ׳: 1גוח ור טר׳נן * יט מגגדר מונפי!< ] ע! 1ירי ימ וויס מגגדר־
טהמטרבײוחנןג׳במדןצוץק! טן
ג׳םטיפגו המבןי צו״ן 1ומ!
פרמןדרנמךדצומי  :רכןצ 11יעוןכן ! ק׳ממיבררימ בריק
׳^
גגגןמוגהמטגיןעהןךכייוחנןז׳ ^צן׳כןח& רמונ רנ׳יוחגן
צוי  :גמר מ״ין לן׳ן ^נצ 1גחעןןהצוט ק׳׳ | כצורט ניט גהט צוונ
ער המט גצוי׳נטערחמ ^ מ״ן& יני ^ ״דדממי  :ערפון דער
ברוק הרצונ ג& פרוגגן צןוג הצוט ג ^ ייגט עט  :״צו צן״ןזי״דצןוב
המט :׳צ 1ןוט!ן נ 3חיגגןצויב/חמרדמהמט רבי׳גהגןצון גהובן
 5ומ׳כ/צןןנהמטגי :גט צו״ח׳ממייןכח המ& טו ד  :דוקצןנ& ע
הרמנ מפריגגן פ וןוצ  :ו מ״ן הוכי בריק ד״ן קרפט גיהערט
5ו דר ת ורה צופרמך ער ד״ןוצ ; גקײט גיהערט5ו דעןחײברן
צזפרצוךער ווי | מטו חזרה ! ערנן צויך ^ מבצו״ן צװועטער ךיצן
צןי  3 :׳! טערוצ  :מיך ד׳מ׳ח ! צן׳ך דיר5ןב /מייב געבן טפרמך
רביוצ> צעז־ן ׳וצו צןיך ח׳! חןרה ! ערנן צןונוומרצןוי ^ ן׳ך/1קב! ר*
ערןןע[ ט חורה ! רנןצןונ־ןוצןרצןוי ^ יךצ׳וקכ! מיץ ת& ובהדר גוך
וול! ט ער ןןידר הנוי ^ םפר׳נגן ד וצ קמגט ער ני ^ ר ח״ 1דצו:
ג׳חעטטדיחצחבהנ<! נרמט ימך פון
ערהמטצןוי ^  :יך1וקב!
דר חורהדצוןוצורצוירן  ( | ? ':בח } מגטגנגן מונער הוב מן 3ו
חצוונהצןונ׳ערגינג צומע
!ערנן חורה צווצ ערטעט גרן& י
צןונ־צוורגנצו מ׳ן דילןו! מונ מ׳ן ד ^ נ׳מ ד ^ דרמ מונ טעט צו׳יט!
ווע&יכ /טובינ/מ״ן ט*י  11״ט  :צוגןער המנ< :ימניט גיןןע! ע
נעצון  :״ן צוחעטטר דן די ! ״ט ניט* מ!ן  :מגן ער המע דרובן
חורה גי[ ערנט פ׳ן מ״ן ^ ׳נצו ח״ב חעגן י צוונ מ״ן טײ!  :מגן
ער המט  :׳צןיוצו5וכ /ןו״ב גימצון ד  :ער הע גחע! ע רבי יוחבן
צוחמגר  :׳ין י גו 1דמרניצחועוןבן ! קיצוגיצוגימרבןמי :מבן
חײצוחבריתמךגיצועמרבן
*ע! ביגן עמג  :ײלן  :ײגי5
דעק רבי מ ^ עון :נײ ן די+ו! מביכ /צןגט קיגן קו * ן מונ פי!  5דקיכן
מונחטדיר/מונהמכןצו׳ן גמר& ׳ן צןנטפנגן צחנ המבן צוין
גכרמבט מונטר דעה כטמ הכטר צןןנטר יען מנדרן 3דיק׳סנ
ב׳יצןןיג :עטןמונ  :ײנ׳ 3חײמחכריכן  :״נן בי :יצו! מציחב! ה
מנק׳גן גקחון|צ 1נ הצובן  :׳צו גון& רפן צו׳ן מב גרונדדט גיהנןנן
צןגטחמרוב/טומצוןדעג/רבי ^ עוןוצ * ו גרו& ן
המבן  :ימג:
בבוד צון מינ מוג  :טוט  :ע! ב י מווערי ביטרי בי  :י ׳טורין מן
מי :ערדוך צןונ  :רחכרגו,עי .ט די ענרהצןןנ ד׳ עברההט ער
ג׳ענפרט ( רכי טציעק ע! יו
צו׳ט מ :נט גיטמן ׳ הצוט צין מ׳ן
וקהמטחטובהגיטמןהעטמירמך תט; 5ה גיטמןדומ
הט[
ןןערט מיר מך גיקו 1ין ןןצוו רביצחועון הץ מי :גיקחון טפרכן
* י 1ייר ןןע! ן נמך ח& ובה טנ<  11יער מ  :ער גטמן המט  :צוגטן
* ׳מ  15צ< ין נ״ן הער1י ורה עט מי :ג יע ח& ו 5ה 5י טמן נ וך דעכן
ט 1טןןערדמןןי! חטו  5הטצ< ןדר1וו  :חט; 3הטצ< ןרר ןףי! ער־
נמך ! עכטמ  :מךצו! 1והה1י! ךע! יו הט! ומהמט ג׳* גט חי! טטו
חטובהטצ<ן דצ< טוצו ח& ובהדר ןן״! ד :יומנמך  £ר הגדן כי& ט
עט צןי  :ק״ן חטו 3ה ניט מ׳ן דרגרובן ןןצח מר״ן ד  :דוק|<1טט
דמרומ  :מ!  :׳ך צו״ן מיט! כר<1עגט ברענקן ר  :ער  !<:חטו 5ה
ב 5ײטןטצ<ן צ( יר  :ער  £טערבטצןונ  :מ!  :ערגיחמרנט  :״ן
דטער  :׳ךניטפר  :ו׳ 1וטמונעמ  :צ<! ק״נרניט חיערטן בע
צח׳ ^ דימהיגטר& ט צ 1עהחערוו״ט חימע& צויטמ׳כ /ןןערפ
וענטק״ןטעהנ׳ט 2יכרפר דעמ טופ
גיןצ< י  :דמךדער1
דמרות  :מ 1מיט! יכר צויט  :יך ברענגן ח& ובת מונ ו׳וע& ימ
ע& מ׳:
טוב׳מדמטמ׳ :ד׳צ<  3ער 1נגצ< וין׳עגרן .ע! ט י
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הלכות תעװבד״
ירק
שוליעוי
מ״ן ^וצ !ול  :לו״גר דר :יך  :ע 3ט לןין לו״ן פי ^ לווגער ח׳! לוינר עב  1חםובהװוו רימ  :יכן צײ (ייצוח &ן מונדימזיבן מר | ״צווצ1
*מ ממרן ןןען רע ניט לו׳ט ןיך געװט צופײז דז ער  13ע&ן הפ  3ײע גידעגקןצ( 1נו 1אן|5וו1וצ 3זצ ! צגהמנןמוין די  :יבןמר! ,׳
ימ* ::ער הונגר צוטערבןלוו׳( 5זעמ ימ ניקוװפ>ון ניקמ לו״ דיצוצזיךדצו& רײנןןןי! י מײנ& צומערוזמחי& ןןז ער װו:
מ׳; ד ׳וז מויך ןןער ניט איס :ךי נגסוע פפ״ז דצוצו לוײנט דיצו !׳ירן ל 1ון ווע ;ן גײגרגיגדצזיר /גיהנמצןונעמ חערצו צוית
ח& ובהצװנ ^ ע& ימ טובימ דפ צויז יילו פפיל מוין יענר ןןע! ט
ניצועפרגעבן צ< ונצ<! י  :״ני* ינדחערדןצוןגצ 1ריבןצו 1י ער
ימרטאויף יענר ןןע( ט קמן ער ניט חלוובהטמן נמך ניפ װוזחמבון דרוהגענן מוי ^ מ! ׳ז״ג׳כי:יל< עפיממונ מוין* מ1
אעלײמטונימ* דרומ :מ! ערטלון ח& וכהלוונװע& ימטונימ
:יע<יכ  :ירידדיצצ ער גרעעהצוע מוץ*וצ !צוחמצו ער געמן
יר ן,ײ! ד :ערנלןך ! עבטול< נ פרימ לןונ גזוגט לויזלןונ ח״! טר
הלוטצװי^ דר ןוע!זג
ערחצ 1כוןדרו! 0געבןצ(ונ>וו  :ןײדן
נלוך* ונג לויז מין דר ע! טר קילוט עפ לוימ סןןער לון לוין דער דר ומ ןןען ער דמכיגז  :ע! עגדענקן ד 1סעע רע קײן חפונה
יוגגט קולזטע& לוימ גרײגלון ׳גסוןער&טן װוזלוײן לויס! 3ר
גיטדעןערװכטװײנןע& ןןערטחטו& ןומק״ן דיןניע מונ
ילופ ווי&ן יימ פ׳רמר! מ״ דימ דלו פר װע 1ט  :ײגן ו; ען מײגר ק׳ין יזצופט ניט מוי ^ יענר זוע! ע צ< ונ ער וןע! ט טצזן ווצןן צן׳מ
העט עוברגיחננ& טמײן<ד ?113ע&הדמצו הײ& טמײן3*4וייז ז ײןרה ^יג 1ו& ט ער ןן ערט גירענקן יר ורן חי! צ< ־ץ װיר מזו
עי :והחלופןןג\ יתכרךגינלוטןהוט 3וטלוןלוונערטעט ניט חײ טלוןןןלורומ ןןי!צויךיטוריבן ! ײדןוולורוכןןוי! צ( יך פטטן צו׳ך
הלוצ! ןער ! יגטלו״ןטלוגניטח  1' £יןמדרערע :וט לוןטזבה ווי{{ יבר וומו! ! עבן לןונווי! גוטיטצוגהציבן י דר לןזו גידענקע
מזיד ער ע& טמן גוומ& יג הענד מיר ער  5ע! ט3ו נענ&ן דר עוט ניוור װער ק״ן חצוונה נ׳ט דרומ :ול ! ער וויצון דז צוימ
מיזרוג מדר 1>1נ ןוע!בלו י; ער עגר ןןער מונטר יען3חײלו הקב ה ןןערט !ול  :ן ברענגן 3ומ דין צוונ3ו װ& פס צ׳  :דר פטוק
הוגדרט מונ לובט מונ סיר3יגלו3ווז ע&הדמצו ערפ גיט טעט
ג׳ע עלכל ?ו ^ ידיביאךאלהיםלמ־גיפט צווי ^ וצ ! י ד׳יגי
וולו& מימג׳בלוט! מי; י לוונןןען ערחרטה ביקױוטלוונ ער
אעמימערןןערטכרענגןדיך || ע 3ומ ^ פעצוס׳1ולו! י פר
טעטח& וכהדרו׳ ^ מזו כ!דלן :ערחפובהטוט גרכטפ 3וער הו{ ני  :כין ד :דיצוווע! פט\\ ײנן עז ןןער ! נג רפ גע&ן עפ  :״לו
גיטו׳טפוןדר&
טלוטחקנהסרגיכטמימדילו ענרהמ׳ז גוע ע& ז״לוגי :ןןערטלון דיךכרענגן  3וכןלופפט צןונ נלוך
מ׳ינדעגר מ״ן>ו 3וה{ לוד/עפהדפהײפט לוײ | (!מו ) מל ער
זײנ׳אע& ימ נוך ןוערט ערכ׳3ול !טוצ  :ירפטוק ג׳טכי אתה
עטט זח ׳ד לןדר טרינקט נטך צ< דר טרמגט טעטגזןן ג• <1י !ול ן
השלם לאיש כמטעיהו דען ח כ 3פ!שט צזײןפ׳ט!ככ 7לוצוןגצוך
יימערעונר
חערלןונטרד׳מדרײמהןגדרטול  :נ פיגן?לוונ
זײנילוע& ׳קנציךלוזער& פר דינטהחט דצור -וס ױוז ער
ע; * 33גלוונ ער טוט ח& ונהדרױ^ מ״ מילוט הקכה גיט װ 1ח!
גיענקן ווען ער ז יך כ :׳גע צוונ ער כיקענע ד :עץ־ ו יח י  :גע
״כ ( יומכיפורינז ) קוװטדימחפ 1נהלןוניומכיפורימ ןןערט לוױ ^ זײג׳זינדצוונ ערצויזלוקכןלווי^ זיךצוײן ח& ונהדלוצויז
לויתלווח! ; ײן ט וט ער לויין ענירהדיצו ( ח״נ כרוח) מיז לודר צוילופהקבהל<וח!וצ  :ררפטוקגיט מכפדיזפשןזיז ל> וןצליח
די ח״כ לויחהמי :ד : :ײנן ײ הרכ י ענ ירוה  1:ווען ער ח& ינה לןײנר דריצו  5רהע! ט  :ײני  :ינדצוונ ער  :גטנינו ןןירוי דר
מוט ; ׳ומ כיפירימ )עה ! פטלןן& ני& ט ערוווזלווי ^  :יךװקכ| || טרטניטכיג! יקן9
צוברצוײנרדערדצוביקענטזײנ׳ן׳גד
זײןיטזר׳מװיטחעניחמצוונ ^ יטלןנדר״טורימ װוז דרײצו
דרןןערע דר כרלוט דל׳וצו לונדר צויז רע דזו :גידעגקן צ< ונ וזוז
מר!ײ דר3ו  :ײן ח& ונה מונ יטורימ מונ יזמ כיפורימ ערמט *יךוולוו! כ :ינןחצ< פפרע 3ירוון דיצוערגיטלוןהצוטדז ער
חערט ע& מימפר געבן ׳ טוט לוײגרצוײן ענירה ד :לןײן ח& ונהדרוין^ קמןטמןימונערלוזזזיךזער  3והער3ן נעלון
(ח׳1ו! הממ ) מיזמימ״נר דרמײןע 3ירהטיטמ;<£ן חער!יך צוונויוז :יך :רע !זצ  :ן |ײד  :ײן  :ע{ ט ערזיכפניצ!1צ< :ן ! ײדוי׳ן
ערטוט ד׳מענירה פר 3עהן יהודימדמ&ײה & טמ״ןח׳ן(! אונ :ו!וג  :יך :ו{כי 1:ניט  3והר 3ןנע>ון :ו זוערטערניט ח& ונה
ה& מ י :עיי  :יך ניט מײט  5ר ! ״טן מול טוט די עבירה פמר ט
ט ון דע | ער  7 :׳ו,ר ! ען פר צו״ן  :׳גיגר זו! ע ער  :יך ניפ
מיר רע מסערט מכועוא מולו לודר מנועוח חנמד־
■ מימ ני& ט ה[ טןפר  :ינדגר ןןירט ן! גר נ׳ט ח& ׳נהט ון דד םט׳ק גיט אחךי
מי* גימבט מין  :״| לוויגן ירכנוד פון ה& מ ׳חפ9דך ר< לו׳טלויז
עיובינחמתיךאחריהודגויספקתשליךךוגנזך לייער ח&זכין
ער('4ח! 1הצ) 01לןדרמ״גרדערדמלוכט דזד׳ גו׳מזמגןדמ הצובמיך װיך כידלוכט וולוט פרעבירוה דילומיך ג׳טלון הלוכ
לןונזר ג! ויכן חט וט! ומ נ׳ט
ג׳רענטןןערדרמי.־ (װח! 1הטס) צוונ ננוך דז צויך הליב גיווצור גיחלורדן ױ״נ׳ עניר וח הצוכצויך
װיטזײגי ביזילוע& ימ
לויר
לוײן
ח
1
^יי
חכמ
יר
;
יך
ניט
ה! טלוז װיךגי&ןצוגןלווין^ װײנ׳זייטןלוונצווי ^ ײןהער^ מונ לווי^
*״ך מ״ן ח! ליד חבמ ה! טן  :מ! יז ער װכט י  :דיצו ! ייט פון צ< ימ >ל״ן ד*ךלו 1נהמבויחיגי; מגט י רצופ דריט צו׳זדפ עױװוז
ביז רידן פיןחעג;  :״ניכיז׳ליע& ימ דרװכטינדיעמ הר 3׳מ ווי&ן וו׳לומײןגרו&ן{ וןד :ערןןערטהמכןווען ער נײמרפ
ייח< רהפרס״עןז־מ :צויזצוײןח!־{ הצוממדרמײן ( ח!װיד
רכט ח& ונה טוט לוז יר םטוק ג׳ט ןעזזב ךעיע ךךכז ואיעי און
חכמ ^ ררימטעטמײן־ז ד :ניט רכטזומר<ץןג ערװכט י;
םחייבותױ דשוב אל ״ ויךחמהו זאל אלהינו כי ירבה לסליג־
מ׳מ ד׳מ 1׳יט לוויךנלוך טונןדי ח׳י! ד *:י עפ פון מ׳ ^ זעהןד :ד:לוי:לוזו  3ופרס״טצוןער  :מ! פר |ול  :ןדררפע  :ײן וועג
הײ& טלו״טוחןוויז& מנוןסעד׳ייצוענירה ץן ; יךהץטפון כ!וױר  :״ניכיזימטיקן י מונמײןצו!ק  :׳יןכיזי גידגקן9
חי! !.ה& מ ירלוו  :ח& ונה טין מונ ערװו; יט;ר ימ{ יידן מונ יזמ לוונער :ול{ ןןידרקערן 3יגעט! יבי  :כןדמ ןןערציער דער
בפור׳מ ער& ט ןןערט מילו :ג׳ט פר געכן כ״ ד; ער פטרבט כרלוט ב! וויר ער :ול ! רעכט ח& וכה טלזן דלו וועייט ז׳ך הקכ ה
רא ער 3וגיהערטפירמר! ײמח& ונהמונ ׳טזריממוניומ צויבר לוימ דר בסוןדען מונזר ןןט װערט3ו פמר געכן חען
כיפור׳מאונלויחהוועןצוײנפמונטרדען פ׳רן ניטדרנײצו
ערנ׳פ  :ע{ פגידענקן מןדעןגרו&ן ! וןדעןער ב׳קולוטפון
חינ דלי תערטול*א £גיט פר געכן י דיא סיר ארט ׳ק! לווז איק דרחצו  3הדלוחערטערמ! ז״ןטמגק״/חפו 3הגיט טמן9
מ׳ט[* נר כען ח :ווכה!וי&ןג־מך  :ײן  :יבן מר 1ייצו ת צויט! כר
צוברחעןער
ןןערעג׳דענקןצוןדעןגרו&ן ! ון רען רע
ניקואפ
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תשזבה
ךלכוח
חרעמדרסנוטוײ צוודרגני! פ ד ס ״
חערטער
ביקווש צהגי  : :י׳ני  :׳נד ןןערן3ו צוײט1צו 3וח דצ♦
צוויגן ןןי | אין זעהן וומו ער5ו י* צויך !וצ1ג 1המבצןונ> ו׳עי
רעכטי ח  6ונה טוןדפ פירד צוי :ד* רע צוו  :ןוי&ןוצ *וצ ! י
גאימ
מורן * מ 1הערן וצ !וצ ווצגס י^ יך יג ! וטנו  5ו הערן מײ מיך
:ײניע 3ירוחצוונצו! י  :ײניכ ^ יר׳דווערןוצ !צוײן ג& ר׳בןצווב
יח !טצוןחצו<16״ךצזייןהנגר ^ ג׳! וטט 3וטהןצו* מךח ^ ו״ז * )
ןןערן גיחחצונט מוי ^  :ײנר הויט צװי ^  :יץ מטירן צוונ צווי^
הצוכן גיןצזגג 1דצגס מויג מג דמלן הער ^ ימם  :״גן 3חײמ
גיזיניגט
^  :״גי ג! ׳יר ןןצוו ער * יט ד  :רע
:ײניהענד צוונצוױ
>ועק! ר5ווצ1ן עברויז יצוצו מייגו׳בע עס מיג דם מר  #ג! וגוע
הצזטוצ  :דר פטוק ג<ט זביד בל האדסיךזהום לדעת כל אנשי
ד״מע 3ירח  3ועמן דער גמךטינן עם ד׳צו ג! ידר ריצו בי* י
& צוי  :צוזוטײט& צוונצויןדרהנט פיןמיטןבןצצענ& ן
 .מעשהזד
ןןעןערדצ 61ןע! גזניע ג׳דענקן רצו
: 1״גי צוע& ית  3י חי& ן צוע&יכן <
עש חערט גיחחצונח צוונ צון ג& ריכןצו
צןיסןמקדומברוךהומדימגרו& יגעצודגיטמן המגו דער
פוןצןיטןכסןצוענ&ן  :ײניצצע& ימצוונהקכה גידטנקטצו( ׳ייצו
ווצורען ד  :ערצץית  !<*:צזיט מ!* יעי ג! ׳דר ד׳נן ראןןערגצ ער
עמךיחרתזס
הלאדחזןא כמזס
אע& ימוצ  :דר פהוק ג׳ט
דצןרונ/צץי  :צןײןצויט 1בר
י
צוברגיטח& ובהטצון
באזצרות״לינקםועלםוגזמדצו&צוי  :טײט  6פר חצור
נע! חצוונה * חוי  55חועגןצןן  :יינמצו! 3צ< ײנם ק׳גן דען
צו״ערי ביןיצוע&׳כ */״ן ביה! טן כ״צציר  :י  :ײנןפרחחצונט
צץגדרןדעןעוגצודעןערןןערטווו  :ן | ײדן צןוי ^ יענר ווע! ע
מ׳ן * ײגתוצ ו 3ר צויך ןןי! װיך נ זקמ  :ײן וצ ןנ חי! כ3וצ )ן גצוך  :״גמ
קיגן* ײנפן חמו! ( וסט ייצוהנמהד׳מ ער גיהנצהצוע פון דער
פרד׳ג& ט * חעןערדצו  6גיט  :ע( טגדענקן  :צוחערט ער
צוובטר :ץצ !  :יךצוךוועגןצןין  :ײג<זצוכ1
י
עבירה
צוכר ניט חמוךה טק דען ער חערט>צײנן  :״ני  :יגד  :ײנ | 1נג
דען גרומן{ ון דעןער ןןערט נקוצון מוי ^ יענר זוע! ע קיגן
פרגע& ן ןוצורדןדצו  6פינסט צו׳  :דצום ד :רע *ו  :ןף&ן ד  :וציט
דען ר :רע  :יין י 3ר הרע ב 5ןןיגגעצןוי ^ דער חע! ע י
ררת  316החערדןמ׳ס  :ײני  :יגדפרגעב( צוונ הקכה צזי:
זך,זהמחשבוג 1מר צ<נו * י* מ
מזצוךצועיטמיןפרקית
צףמ* 1ח!< £וןחעגן  :״נרח  6ונהחעןער ד׳צו ח& ונהרעבט
רעבנןדעןפר 1ופעפוןדערצי 15ה קיגןדעגן |ון דען דיצו
טוט י  :ע! ט ערדצומ ניט גידענק : /וצ ןןערטער צוכר ניט
צץונ * ײצו צץך רעכנן
ניקוזומט וצ וי ^ יענר ןןע(יג י
ח& ובהטצון דען ער ןןערט ג׳דענקן ווצומ הע 1פט װ׳ך וז״ן
דיצו ( וןפוןיער ענירהווצוז יומ גחינםט צזיט דער טבירח
ח& ונהגו:צוך ׳& ר^ו( הלוכן גיזצוגט3ו דעתנניצוצו  :דר פטוק
ק׳גן דען פר !ו טט וומצו ד וצן דער קיגן מר ! יר& ט מוין יעגר
ג׳ט כי סישןזנו אתנו זךזטאחיגז עלינז וךם אנחנז גמקזם זאיף
ד  6ער  :צן|
דצ: 61יכצטצ< י:דצ<  6י
י
צוונמ צוונ ןןע! ט
נקזה דצומ צויז נו :ו ט״טמצוונור  :ינד  :ײגןזויט
|י״דן דמ  :יצוך פון דער חמונה צסצ ער  :מ!  :יך צוכ צוײדן סון
מוג  :רי  :׳בד  :ײנ 1מ^ 1צו! נםמונסוןמונ  :רי* יגד חעגן אמן
צויבדצו
יענרותרימערהצועספ! עגן  5וטמן י
גיהנוסוןן׳צ< קעגןצוירדצו  6צויבג ( עכןהצובן י ןצ1
צויר  3וג׳ןצוץ
מץדעריזר הרעןןע(ג 1מן ר״ 5ן 5וצן׳יגרעבירה  :מ  :צ<)
הצוטמץדרגנימחידרגיענםרטצוונ׳^ מגט ׳ מ  :והצוט
מד
רע  :״ | י 5רהרטכ3סינגןצץוצ :ץצ !  :״ןי 5רטוב גימע! ע״גן
חיאנינאסייאלהיםאםאחפזץ במזת הךשע
ןןטג׳זצוגט
ןצ :ו  :צוגט  8ט וצ * בר  :ײן׳ 3ר הרעןן׳צוווצוו! ד* מ׳הן  :ערןןײדער  3וגצויכע
כיאםבשובזמררכױ וחיה דצו& צוי  :ט׳יטמ
מנר
ד:רע  :ײנרג״וןצץונה* יטניט*ץצ ! נצוךגין י
יחכרך צו  :ו חצורצ<  :צויך ( ענ  :צ< גט ןןט יוזכרך דער הר צויכר
עס :וצ ! פימ נ׳& ט דרצון ! ׳גן ער :ןצ | ז׳ך ג׳דענקן חען מײן
דיצוגנץ! ןע! טצווכמיךכיגערד  :דרר  6ע :זצ ! מטערנן דט
* צוגיכטמינן
י
קרנקרצץיזדעתחןרפוצץוחטוגו
 .רע :וצ ! קוזקצוץדצו& ג־הנןכןגײצור& ערזצוןת& ולהטצוןפון
דערדצןקטרכ׳גוריקרײטרצווגביטריגיטרענק צןײן צןוצ
:ײניני :יצזעמיס*זצ ! ןערטערביקוצוןרצו  6צויבג ! עכן י דצ61
ערנעןץטדילונ׳טריגיטרענקצןײןדערחמרטן ר* ער
#עק& ט צו׳ן דהם ד 6צ( ״ | צו׳ט! נר :ןצ | גידענקןצווגזצו!  :יךי 6
וןיצומצןו | ד* מ׳כןחי
״
גטרןחע! טג׳ :ונטןןערן
 3והר 3ןנעצ<| צוונער*וצ !! | ׳מןדיץגרומן ג׳נצןד רען ח& מ
גצויכטנצוןטר״נקטערצוד& ער ח^ טגע רןג ^ זנט
דטר•3
״ייכרך װ׳ט צו״ס גיטצון הצו 1ער הצוט צויכ /גנין״כ & פן>< יטוצ1
ח״צ< ! נגקצוןערג׳  :ונסכ! ״בןחיצו 1נגקצון רע
חערן ״
:ײני ג! ידרצוונער הצוטצוין גינרמבטצזוי ^ רד חט! ט י צוונ
!עכן  :יכנ 3יג ^ור צויר חער צןדר ןןיג 3׳גר י נזן> וכ!צ 1בן ק|
ערהמטצו׳סגעב 1מײ 1הר  3£ופריןןןצוונ 5ו פר ניפטצווג
מינ וחוצצר ד  :צן׳ יגר :ו!  :׳ך יח טוןצן  : :ײן נ&צצה :ו | ג :וגט חערן צןוג
המטמ׳סגעכןצוויגן 3ו  :עהן
^* צר& ט׳ןמיץזךי מונ'
►צ  :איין קי־נקר־צןי*
הצוט מיסגעכןצו!  :ײןג( ׳דרדזער * ו! ב! ײנן ! עכןד :צןינג ! עכן דען צן:וןןצוו!
מורן  5והטרן י מינ
קרגקמס  :׳ץג ^*מ  1מיזמו״ךצו״: 1ינייגר קרנק מן  :ײנר
צוונער :צ(! טצון  :ײ| 11י! ן  5ון
הקכה :וצ ! דערצייטדיגן ״
3י יענר חע( ט ג 6צצה מ  :דר פטוק גיט שובה בנים שובב״ם אךפא משובתס
הקכ ה דר ןןצןרטן דז ער דר דורך*וצ: 1יכה  :ײן
ושבוךפאייז צוךגיטדער פטוקהסוייח ׳
צווסגןןענטגיטמן צווג ער המט
צוךג׳טדערפטק
מונערהמטער& טצו! :
^
לנלוווניכיהרופא לנריחחלואיכי ד׳צו פטוקיסנ  :ײןצו :ו 3ו
פרקרוזוטזײגי
גייגדגטמונער המט
 /צייטמ!  :״ני ג! ידר
ד  :צו״ן  :יגיגרצף:
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כזבים ער ט־קר ומט־לה מרנים בין אחים :
זאומרטיומרךו
ערדמרעט  :ע!  3׳  :צי|1וןז  :יךמ!  :צו״ן ( כע | חצוובה 5 :ו
מעשותנלךעזאומר ^ זזובךשגז ךךבו ואישאון מחשבותױ רה 3ן נעצון תרע  :׳ין כןןנה זא! הצובן3ו | יט ׳הברך דר  5׳נפט
וישוב אל יי ױרחמיהו ואל אלהינו ני .ירנ״ה לסלוח
ז
( פרט ) מי  :דז ער  :מ 1פר 1מ  :ן  :׳יני ענירות מונ ער5ןל | זיך
דיפסוקיכן־־״גןצו:ו  3ופר טײטצון  :עקזגײןד:
ןןט׳תכרך
מיןו׳ין  :ין הנײןנעזנן די ערמ : 1״ן ןעבטמגניט 1׳וער  :ע 1כי
פ״נט הוט מון דגזיבנט ור צ? /ן ןןירדגטי־ײן !
״בדרגײניצוו׳גן
ב׳זיצועצז׳בןטצון ח׳! י צ<:
דרסטוקג׳טולאגאמרעודלמ \ £ימ
מ׳י ^ חרפטדצן :צוײגט דרמײן ביו מויג הצוט דער דען ; ״טן
(לנואלהינוואומר אספ־\ לתה און לאאוסיף ױיר חע!ן נ׳>
רז
דצוט מ׳רי נ׳ט גינט מונ י י 3ונג די ימ רעט רײ ! יגן מ ונ פ 1פ
:מגן ןוט3ולןונ  :רן ןןערקן כ! וװר װיר ןןע!ן ניװר עצודה  :רה
מונדיהנדדירצופרגיטןמונטו! דיגב! וט דמצו ^ ײנטצןײנר
ור ןוט ה 1ט ןצוך ג׳ט רד מנדר פט יק מוב מיך המב גיט רעכט
דר דען מנדרן פר צועץט דצו םר גיטט ער מיכןזײן ב! וט דצ^
ג׳טצןן צןון צויך הצוב ביזיווע& ׳בן גיטצון :ציחי! מיכפניזער טמן

 11יר כ 1וץר פערכען מין מ׳ר װ 3וח ר׳  :יע 1גן מ׳ז עב | מ  :יימ
!ײמ יי מ׳ין :ך גיחמזנט  :״גן 3ו
ײ מירי גיןומעהײעימי
גינן ( ה *ש 1ב :ה ) ער צוי :ג׳חצוונע ץין ד״ימ ^ ^י גי 1י ערסוסי■

הער ^ ר :דמגדעגקט גיגקן מוכןרעכט דיפיטדי דצ? ! ויפן3ו
ב׳ :ן י
דערדמרעט ! יגןפ!צ ( 1ערוח ) דתקריג ^ כט 3חטן
יען בר׳דר דצוטצל״גט 3וו׳טן מײבכי יודן מ; נדעכןמנדרן גמך
גיט רערמנדר פסוק ער זמ 1ה׳טן  :ײג׳ הענט פון  13טמן כי:
די־ דר׳טפטוקצ?י :ערזמ! פר ! מ; ן
דעררצועז״גיכיזיחעג
צוויךמיט 1כר  :מ! פר ! מזןז״ג׳ ב׳ז׳ גדגקן
מוגער :צו1
(חטוכה ) טמן3
ון/טיחברךדצוווערטערוועי־דןדרכרװט.
מונהקבהןןערטױךמיברמ׳כןררברווןדעןןנט
יחסיך י
ןןערט מיכן ; ײני עניר ות ( ו<וח : ) 1״ן דער מנדר ( פרט ) צ?׳*
דמזערזו! צוכ !ו |:דיזכןמונ דיבײן גדנקןד׳ער 3ו כרעגגט
 3ודערענירה (הױצ) ) 1ער  :מ! ניטצו/זעהן קײןפרו׳מדימ
מיכן ( צוטור ) צ( י :מדרערגמ! כיטמן  :עהןק׳ין ( עמ ) ןןען
מ׳כןמ־ומ״ןבי; ׳ ( ויחטבה )
מ״ןקעכןדמזמ! ערביהענד
גידעגקן צוןמײגר ( ױ 3וה ) צןדרצןוי^ 3יקהמדר  :ןנטט מוי^
חעצויכןטונינןמ :דערפט .קגיט
ולאתתורואחרילבבכס
זאחריעיגיבס ^ ןנניט חמ :וצ ! פט
טפעהןגמךמײעריהד־׳ן
כ! וץררו :וצ ! טטק״ןבי  :י
וץחטבזזנ׳טהמכןצןדרנוךצו״ער׳
צ  #יגן דז ער ניט  :מ! מן  :עהן וומפ ( מטור ) מי  :חץטה׳יצוט
צןײן 3ו׳ן  3ודער ( חורײ )
דרדר׳טפרטמ׳  :ד  :ער  :מ! פר
|ץ  :יןדעו ( עבירוח ) פון  :ײגרחצ 11כהחעגןמונו £וןגץט^
צ < $רכטחעגן *
מזדערסטוקגיט
סמרמפחךךבשךי
וממשפ ^
ךײאתואיומריראהזןעךיבאבי ותבסגי פלציית
ע  :הצןט ג׳גרוי! ט פון ו/עגן צןגגצוט א״ן מ! ״צוץונ פר די׳גסן
( צוטפט ) מיךהזבוויך גיפרכט מונ סץרכט ץון 3יטרגט הױב
:ןיךביקוױן ץונהטױיךבידגקטצז׳ט  3יטרנט ׳ רר  £׳רד ( פרט
ץיג ד  :ער  :מ! פר !צו :ן די עבירוח פון חעגן ד  :ער  :יך טע ^ ט
פר ( הקבה )
ץונניטפוןוועגןד  :מיןדיצן | ײט :וצ !ן ! ונןץונ
כריצ׳ין גײמרט  :׳ין ( תצוובה )  :מ : 1״ן ! ויטר3ו ךוט יתברך צון
היגטר ! יטטד  :ערחע! ט  :״ן חצווכה טץן פוןרר{ ײטוועגן
ד  : :יממין  :מ{ן בריצלן ץונ :וצ | 1מ׳ן ה! טן סרמ״} ( 3דיק )<צ'1נ
מינן ןןיניגצ< ׳  :ער צו״ט{ כטריגוגג ץון מ״ט! ! ״צוט׳ק״ט ניטט
װערד  :ער 11׳! ח״  :ן ור ! ײטןץ  :ןןען
ערןוטצופמרכט ןןער
ץ ןג ץ ין  :ײנמ הער 3י | מ ׳  :ער ג׳ט מ  :דער העוק גיט ׳ ותהי

דרדריטכ! 1מי :ד :ער  :מ! חפו 3ה טמן מונ צייט  :ײגר
חסוצה זמ 1ער בח׳ן׳גן הקדופ כרוך הומ * יט תצ 1ובה
צןוןוועניסןטוניכן דרב! 1הוט צוךפינ ^ פרקק
דרערצוטפרע
מ׳גצ( ׳יןבעןחצ 1ובה :וצ !  :יךמיצ 1ר 3ו ! מ :ן די  3טןצוזווען  :׳ינ<
עברותזער גרוצו צןוןגערפ׳ 1ןןער/צ) פ׳! 1חיען ערהעטניט
פ׳! ג:
ינדגטצןונערהעט צן״ןק! ײניעבירה גיטצון נצון זצו1
ער  :יך ! מ׳ן ייגטן צןזהעט ער סי $מזנ׳גרופי הרביעבירוא
ג׳טין מ ון ערזו 1גדענקן פון צן״נר ק! ײגי  :ינד חעגן ור 1ירט
ער פי 1גוטט מ :דר פסוקגיט וחוטא אחר יאבר טו ^ ה הר ^ ה
פון חעגן צןײנר  :יגד ור 1ירט ער פ׳ 1גוט דר מגדר פי־ט מין
ער :ןצ{ טון  :׳יני ; יגד ק׳גן  :׳יני מ ויג /צו  31״ט :ו 1ער  :יך דיכטן
צןז צוטינדז״ן עצ׳ייה ור מית מן דר< £טוק גיט וחטאתי לנגךי
תמידווען
צז״ןענירוהמיךןןײצןזיצומוןצ׳וײנהזינדגײנןקיגן
צו׳ר ע1
טעטיג
!
כן
׳
דר
דר׳ט
פרט
׳מ
 :דז ערזצו 1צןו׳ף טטץ
פמי־ טמגצו׳ עס טמגןןערטמונזצו!  :״! הפי 1ה 3ו הקבהטון
ד:רע  :״; תטוצהצזקב! מי :מ :דר פס; ק גיט קומי ךני בלילה
לרא־ניאײימוךת  :צ) טיממוין? ק! מג דײן קצו! ג מ/נ  :ינגר״ן
גיזנג כ״מ דר נכט ממ יריטן ט״ 1פון דר נכטצן  :דצוצו דריע
ס״! צון ה׳בטדען די נכטצו״ :ג׳ט* ׳ 1ט צוו׳ן? דר״ ט״1צייט $יכ^
גוײ!
ה׳׳סטמ״ןמשמר ; דצומפריכטדר נביעץצוטימיי ^ חען
דצ< :דריט צוצוװרמן היבט י מונזמגרײן חחימח מ 1נטומדײ1
חפ! ות3ו הקכהדזערד״ןחצוובהצצקב!צןי :דען צןין דר  :ע! כן
 5ײט ג׳דעגקט הקבהמן • זין ייח הץקים ד :עפ פר וויסטציי1
גיחצןרדן צןונד : :ײן פצו 1ק׳צ1רצו!צוי  :ור טריבן גיווצורחןח׳טן
דען מוצוח העו 1מ מונ ער גידענקט מן ; ײני3ריקסי מ* נ* ״גי
חטדיב /דיזיךהבן{ו:ן
מוכ/ברענג/פוןקיחצוהצןב/חעגןררוסן
מ׳ 2די  :ע 1בג  3״טצורו 3ה 11נקוב1
מיזגערמןגינעכ /ורהקכה
רד פירט פרט צןי; ד :ער ;ו 1צן׳ 1לר  15וירו ׳ ; צוגן ןצ ןן עי־ ;ו{  :יך
כידענקן מון זו!  :״נ׳ ; ינד ניקענן ור הקבה מבר ניטרפ ! י׳טן
מ  :דר ססוק גיט חטאתי אזךיטך ועװגי לא כיםתי וו״ג״  :׳נד
 1מז מיך דיך ןףצון מונ ניט דען | ײט | מונ ווײני עציר וח גיט מיך
פר הע! ןפר דיר דר פינפט סרק צןיז דז ןןען ערזיכט צןײנן
צוײןעבירהטון צןודרער :
׳כטצן״ןדערג׳טגיטצו״ןג! ״כן

פערט׳גן

1׳

תעױבה

פרק

עזליעײ

*וצ טזט ער  :י גיט וויט גג 3ן הר 3ן י דרי ןכן
ער דמצו פר  :יך
אקב!  :״ןמ :
דרפטןקגיטיקךעזלבבנםלאייבגךיכס מזג  3ו
ג עו< ן
מךדיח& ונההוט פירכ!! ׳לן מונמ׳ט ! בירכ!! הזט פיג^
רײטטצוײערהרץוזיט  :יפ 3ן מונצױטווײנן
מ׳כרצןי׳גגר
פרט׳כןמ  :מיכצודצומױנו ! יג 1וזי! ממ יר 3הד ^ צ/דרערסט
:יגד׳דצוןןערטצוירג׳ט ^ ורײטןצו׳יער 4ק! י׳ררחערעמ״ר
ב!!וצ י  :דג ער  :יך :וצ ! בידענקן וצ ױן*  * :גר  :׳גד
מו י ^  :״גי בי  :י גיצ 1כררפןקר׳עה 3ור״סן 5
ויכרמ״עריק׳גרר י דעןפזן
< 5עטימ דר צןגדר כ!! מי :ד  :ער* ץ! ור !
ױצ ן  :״גי בי  :י װעםימ
דר  :יגד
ןןעגן סטערכן די קיגדר ( י־צןכן יצוװרנו ) דר גצלךגיצ1
דר
דריט כ(! צן׳ :ד :ער  :׳(  115י! גן מןכה װ׳ט  :יינר ח& ובה דר
דרפטוקױ״ובו אלייא * 6יכם צוך גיט דר פטוקצזל זאתחגרד
פירדג(
( צויזד; ער :ו | גידענקן וו׳צומ״ן גרוטן ( וןהוט מ״גר
ע־קים וספדולהלילו מךגיט דר פט :ק
הלכוףבאגמזןראיבי
דר חפ 1בהטוטנון וױ!
מיךביטײרן די פירכ ^ ןמיג׳ מ׳ט! כר זי ;יק
יאפר יציעז ױתכסױ׳זקים האךם והבהמה ױצזובו אל יי :
( 1׳ט  :״ן
פיג ^ פרטיק דר ערמט ב!!צןי :ד :ער זיך :ז! כדעצקן
דיצ( פס!
קיכן  :״ןצן:וצן  3ופרגו״טסן ׳ צץונצזיר :צו!חג ] ידר
מוין?
:יע׳ני  :ױזעמיכזמ) נער  !):חט! בהררו׳ ^ טמן י דרכ!!
קערן 3
וי 5גוצ( ״ערן! ט י כ!וו< רצ( יר :צ*! ט ( חסוכה ) עצץן
הוט
צייג
^
פרטימ י דר ער& ט פרט צן׳ :ד :ער :וצ ! ב(ר חמובה
צוזי
^
דמעוימוין׳דיעבירןחנײטמײךמוכן
גירטןצ( ״ | :קצץןצ
טצזן י צןןג ער :ו!  :יך פרכטן פי! ! ׳ יכט ןןערט
ער סטערבן צוי ק! מגטק! עג! ךמ׳כרצו״ער׳ :
יגד׳צוויךג׳טדרפטוקבוקצ1
:1
ערןוערטחטןבהטקמדר  5י! ״  3טווערטמיס/הקבה  :ײן
צןײערקמפן׳גידרמזמײןצןגג
!
מוג
:
עקמ
;
צ
(
!
י
^
צו״ער
עוגצו ב! דנ׳ 3מ! ןמוי ^ דר
וועןטמונערןןערטמיכזז״ןזיגד
קמפן
?
:עקצומ
גירטןמוג
צזצנ
מו
י/
?
די
קעפן
2
מפרײטן
י
1י: 1ןנ! רביפןמ  :דרפטוקגיט
תגזל״אלהיכםכבורבמרם
אױך גיט
דר
פטוקצוונ׳
די
בירנגקטן
:
יך
זויט
געק
די
װעצסן׳צץוב
*ח* ;־*
ךצזך גיט רר פטוק ; זכר אתבזראך בימי בחרתיך ע־ד
דיצן
כהצוןח
דצוצו
צוײנט
דיצו
פר
וױ׳
!
ײס
צןןג
די
ביזן
!
״ט
ד׳
 :׳ײגן
א״ירלאיבואוימיהך ;זה דצ( ממי  :מ  :מט״טמ געכט 3וןז,ט
ג׳ג! ינן
 3ורעןבהזזיח י ( ױ 6ונוצ)! ״ ) צו! ג  *:צוטעטןחצ211זו
מ״ערןןטדיעהרמ׳ר  1:רפיגטטרטכ! 1צורט 1טר! רתמונת
דידצ< גרײכטבי  :צ< ןדען ( כטצוהבנור )
׳דרפירדפרנז
מ׳ דײגימויגן ור
פינסטר) מויךגיט דר פטגק מוג ; דעגק דײן צ<י  :דצ(
צוד  :ער  :יךגצי! פרחמוגדרן ד  :צ(יכן  :ע! כ׳גרו  6י
במעפרןןײ( רוג־ך יונגכי& ט
יצןוװרסזצו ב5ד תמ!  3הדר 11״! ( ע5
׳רור! )  :״ 131גיקוצזן דרוי ^ ז צ(! ער צ 1עעטיג!ך  :יפ 3ןצןו3
רז ח
יצזך יוגגניטטמי ד :ימקוו׳וט ד׳טעגדיכי :ן דמיצוװײנט
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מגמ ! 3רער  3ירנן
י
זוימהמב מיך קעגן צוזזמ
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יגדגמץונערהעמ צן״ןק! י׳גיעבירה גימץןנצון  :מ|
ער :
יך
!
מין
ריכמן
מ
:
העמ
ער םי! מוגגרו& י הרב׳ עבירורז
ג׳מיןמון ער :ו! גדעגק 1פוןץ׳יגרק! ײגי  :ינדןןעגןור 1ירמ
ער פי! גומצו מ :דר פסוק גימ וחוטא אךזד יאבר טוךה הרבת
פוןוועגןץ״נר  :יגדור ! ירפ ערפ־! גומ ררמגרר פי׳צ־ימיג
ער :וצ ! טון  :׳ינ׳  :יגד קיגן  :״ני מויגן צ<!  3״מ :ו 1ער  :יך ײ  3ט;ן
ץז כוטינד ז״ן עכ׳רה ור מית מ? דר סס וק גימ וחטאתי לנגרי
המידןןען צו״ן עכיר וה מיך יןײצו :יצו מ וןצ<י ינה  :ינד  :ײנ | קיגן
ױירמטעטיג! כן י דר־דרי 1:פרממי  :ד :ערזצו! ץויףמט׳ן
ממר ממג ץי עפ ממ גן*נגר־<מ מוצזצ)!  :י׳ן הפ׳! ה3ו הקכו,
תער  :״; חמו  3הציקב! צ ׳'י; מ :דרפט קגימקלמי ךגיבי ,1לה
לרא* ״אײ־מ 1ךת  :צוטיממוין? ק! מגד׳ין קמ! ג מןנ׳  :ינגדײן
גייגג כײמ דר נכפ ממ דר יטן גיי׳! פון דר גכטןצ  :דץפ דרינ1
ט״ 1צו׳ תיכפ דען די נצט צ*י  :גיעײ!וכ צ/ןין? דרײ ט״! צןיסזיגצו
ט״! ה״כוסמ״ןמ־ 1מר ;
דמספריכטדר גבימצוטימוין^ ווען
דמ :דריס צזסץרמן היבס י מונ  :מגר״ו חחינוח מונעומ ד״ן
חפ | ןח3ו הקבהד :ער ד׳ין ת& ובהױקכ[ צן״ דען ץין דר מג! דג
 5״ט
ג׳רטגקעהקבהמן  :־ין ביתהצוקדכור :עכו פרוויט  \:צייג
גיוומרדן צןןנ' ד: :״ין פצ<[ ק׳סרצו!דצ  :ור ג\ ר יבן גייוץתח 3זויפן
דען מ:צ\ ת העו! מ מונ עױ
ג׳דטנקפ מן ; ״נ׳ 3ר׳ק  £צוזנ  :׳יני
ר/טדינן ד׳ ;יך הבן !ו:ן מות
ברענגן
פ
>
ן
קיחפ
הצו־ת
וועגן
ררוסן
מ׳ :די  :ע! בג 3ײטצ׳ירו 3ה ווזקוכ! מיז  :ער מן ג׳נעק ורהקס־־,
דר פירס פרס צן׳; ד; ער ;ו! צויוזר 13ו׳ח׳גצוגן צןןן ער  :׳!  :יך
בידענקןצןון :ו!  :״גײיגר ביקעגן ור הקבח ץכר ניע פר ! ײטן
מ  :דרםטוק גיט חטאתי אוךיגזךועװגי לא כיםחי צ/״גי  :יגד
!מ  :מיךדיך ןויפן מונ נ׳ט דען ! ״טן מונ צז״נ׳ עצירות גיס מי
פרהע! ןפר דיר רד־ פינפט פרקצןי :ר :ןןען ער  :יכט ץ״נן
מ״ןעבירהט :ן צןודררע  :׳כט צ/״ן דער נ׳ג 1גיט מ״ן ג! ײבן

תעכט

פערט׳ג^

חו  1/1 /\13־וו 1>11ח 3ו־ ©1> 8ר 1:1ס!1ג[1
131313ו  3ז© \/ןח1״ 11סחט

דלבות
 3ערט* גןן/עגד:

חיזזבדי

פרק
^ליע־י
ער | <3:ןןידרגענןצ<!
׳ד׳ג
:
ין
.
חצוונמ! ידיגניבומדיערהנו
גיג:ןצ 1צןדר גיגגבחצווגדי 1ר  3נקן דיערמײג׳* מוי  :ג׳ 3וקע
העמ מ :דר פט וק ג׳מ אם און בייד ,הרחקזהז וצ ונדוצוהצוםע
צןוןרבטגעןממודרגוסצוין דײנר הנמזצו& ערדיךדרפון
צווגגיבמןןידרןןעק עמג׳הערמי
דרפיגפמפרממי :דממ

ערסוסןןצופערניססוןזמ! ידצןזמ{ דר

נע | ח&ובה מבסן מונ סרכסןד  :ער מ׳ן דר3ו

כרענגסדצו

ערצ<ך חפו 3ה סוס מןי^ דפ זע 1כיג ד :ער הס פוןצויפ ג :עהן
מונרע :ןצ !צוימ  :צוגןפון דעת גרו&ן עונס ד :ער ןןערסדווזן
דרוכןן״דןפוןןןעגןז״נרעכירהדיערג׳סמןהמס י מונ
ז* ! צן׳מ זמגןדען גרו&ן סנר דז רר בע1חצוו 3הכיקוץזס פון
וועגןז״נרח& ונה י צןונערזמ!
מיפצוונסרןן״זןווימער
ח& וכהזצ*! סצ< ןמ :דערפטוקגיס
אלמךו־זפוטןקסדרקי^
זחטאיםאליךיישובו צ<יךןן׳! 1ערנןדי  :׳נדגרד״ניוועג מונ׳
דיעביר/חג׳סמןה ^מי! צויךצונין ד : :י  :מ! ןחגוו 3הסמן*
דער פירד כ!1צ>יז ד :ער  :מ 1גידענקן><<ן  :ײנכן הער 3ן דען
גרו&ן ! ון פון רד חמו  3ה מונ דען גרו&ן עונצו דר נ׳ס ח& ובה
עוס צןין דעת כ!: 1ײגן מו ׳ך פ׳נ^ פרקיק י דעררע & ס פרק
ימ :דצ< :ר :ער :ו! גידענקן צן״נר דרמב 1מזס פון דרעכרה
מונ ער פסיס ניס נמך דר הנמה די ער קענס המבן פון דר
עכירהזמ! ערגירענקן דיזע 1ב׳גהנמהגיןןערסניס ןגג י
גןײךחמו 1ביקו 1צסערדטרקיג 1ר :ערןןערס  :וגה  :ײןדמפ
מיבג 1עבן3ו דעררעבסי רוממול 3ו דעכ /גרו& ן!  1311עו1ןכ
הבמדי  :ע! ב׳ג  3״סגיחערסמיבג צ< ונמי<1ר  3וצויבג! ׳כןצ< :
ררפטוקגיסוראיתםושש לבבכםוגו מונ' מירןןערס  :עהן
ד : :יךןןערספר״מן מ״ערהר^ ׳ צןונצןײעריגיבײןצן:
מײן גרמז  :ימןןערסכ! ׳הןדען ןןערס צויר ןןערדן גיווצור
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ד:
ער גי  :יגדגמ הצומצןונןויצןדפ
ער הצןט פר קרי>וט  :״נ׳ג 1״  3׳ן ןןעג צןונ׳ ןןיצו ער הצוט פר
גצו 1טןב׳ :צ<ןצומצומגוטצוצ< :דרפט 1קגיט הל״תגמלוזואת
צןוב 3וןגטווע{ טצ< ׳רפרגעןסןדצודצזז׳ג ׳ כ1ו *רןןצומצ< ׳ר
הצומ ג :ינדגט ט וט עפ מײךןן י רד צויס || ט ׳חברך קענט צויר
ניממ טצון דעןצזיך  :ע 1ברט י מ :דר פטוק דר גציךגימ שחת
לו לא צףינר דר דצו& ר דערבמ כןו^ רמימר דר דו  :ינדיגע
ער :יך <:צ  131הר 3ן נעױן וו׳

רצומ ה׳יפט פר דערבט דר פר דערבט  :׳ך  :עןברט ער ט וע
הקב ה ניפט ׳ ימרןכיןןען :ךי א״ \ ^ ענם ד׳ פ יר ( כמיק )צצ׳מ
מירן ( סרט ות 13הר3ן נעוצט ןצ ונ ד :ער  :יך װבמ מ״ן קנה
ד :ער| 1יןבןדחפובהממן :וצ ןוערןנײג׳ ^ עצויכןציןגינעת
פרהקכהי מונ :ײןחצוו 3הןןערטביוו׳ן׳גט דזמיכן  :ײני
עבירוח ווערן פר געכן מונ־ הקב ה מי :נויזזפ גווימצווח 1צ<{ י
:ײגי  :יגד עמ  :ײנן פיר מונ3ןןנ 3יג ער 1׳ימדי פר הינדרן ד׳
חפוכה י פירדצ<  :ײנןדרצזןןד׳צוןניטקצ<ןתצוו 5הטמןדער
|ןײןד :דיעכירהצ< :וגצ< רגרוצומי :דדצ< ײנפ טוט פון דען
פירןזצ< גיבטמיכזהקבהניט  3וד :ערקמןחצוו 3ה ממן דר
ןןײ | דיעכירהצסגמר גרוצומ׳ג דצןמ ערממ פון דען פירן
צ< ׳ :מײנרדרדו ציבספי 11ײטד : :י מײןעבירה עון צןין דען
( נ) 11צ< ׳ :ךמ צןײנרדער דצו פר היגדרמ פי 11״ט ת :יצ< מ״ן
זצ ? והנ׳טקענןטצ<ן י דמפמגדרפוןדע| פירןמ׳ :צ< ײנרדר

ד :ד׳ הנס פ*ן ןןס יחברך מ׳:צויס  :ײנ׳ קנבסןמונ ער ןןערס
ן״ן  :ער3צ< רנ׳גמוי^  :ײני ס״נדןי
מברחעןצןײנרחער
דר דמןןע 1ס ! יברהמבן ד׳צו הנמה פון מ״גר עכירהצןױן* דר
חע! ס * דמ !צ<! ערןןיצ< ןד:
ערןןערסגירעצס 3ו עו!נזהבצ<
>< יס צן״גנן עונ& רד קײן ענדנמך קיץחב! יוז ניס הס ןןעןער
דמצןןרײ 3ע  :ײ | חכר  3ובי :ן י
רפדרימצויזפוןדעןפירן
פסערכסמונסוסניססמרחסו 3הי מ :דרפהוקגיס ױצאז
דרדצ<  :יבט ד : :״ן  :וןגימ3ו ( חרבוח רעה ) מוג ער ווערטפ
זךאו בפגריהאנשיסלגו דר סה וק מיז מז ? /ו פר סײס&ן מ ונ
מיכןנ׳ע!| ״: 1״ן :י |צ<׳ :מ׳ן  :״גרצזבממונ ער 1מנ< מ מ׳ן סון
:׳מ ןןערןצ< ו׳ס ג׳] מו׳ס ירוס1׳כןצ< ודר מך מויצודעק גן עין |ןצ< פ ערןןי 1ד :צ< ׳ :ג 1״ך מ :גיגג ער  :ע{ ברט3ו חרמת רעה
חערן די 3דיקיכן הרויסגיןמונ  :יחערן  :עהן מן דיר^ עיה/ד׳ מין דעק ב  11מי :צוךמ׳יגר דרקצון ןןערן דען ןײסן ד: :י ניס
דמ* ״ן גפיגרסדימדמהמבן גיױיטסצ< סדיצ< דמ המבןמ׳רי ״ ן׳נדגןע : :״נו|  11מצופרמײןעכירהעס  :״צן 1נ' ערוויערס
עברוחוױס זיך גינוצון צחי(* יעני חע! -סא׳רי חירכןןוערןניס מץ ניסע : :ײצו ערקעגס ןןערן פ׳ןןײסןמדר מ״ג 3ג׳ן״ס
פסערבןמונקיריפ״צורןןערסניס סר 1עססכ!ו<1רצ< ירי
מונער  :׳  3ס  3ומונןןערסצ< ין ניסדר מי :מויךמוגסררען
יטורימחערסכ! ״ב|  ! *3גגי  3ײסן י דרמנדרפרסצוי :ער
פ׳רןדרפ׳רדמונסרדען פירןדרצו׳זמ״גר דר צופריכס
גו 1גידענקןחען ערניסב 1דתסו 3ה סוס מורבי! 3׳נגןןער 0
מיךוו׳{ מײן עבירה ממן מוב צויך וויןוומו{ גמךחסובה דרו^
ער סרגין פון חעגן  :״נרוינדדמחערסקוװן צןויףמיכ /רר סמן *צ< דרערצ 1פריכסמיךווי 1די  :ינדממןמונמן יוכןבפור
גריסן  3מר | ס<ן הקבהמ/נ׳ער חערסנ׳סקענן ב& סין סר
ןוערס
קץ * ירס וומו1צצוח!  :״ן ׳ מדר מ :עס 1יכימפרעכןצ<ײ
 :ייגה גרימ3צ< רן י צ<  :דר סטוק גיס ומי יכלבל את ױם בואו מיךהצ< כמײ 1חופהפרצוירדרמי : :יך צציס3וו״צ< ער 1״מ
זגימר חערקמןדר 1ײדןדעןסמגמין  :״גק קוצצןמונחער
סועהמ״נס ד<צ< חופהמי :ניס צוכפר ע : :יימ דען צויס יער
קמן ב&
סץן/פןער ןןערס ב׳זו״זן  :״ן גרימ 3מרן < דער ח& ובהצחננמךצזיקסעוחער& פריבס מיךןן׳!  :ינדןמונ די
דריססרסמי־ד :טר :צ! 1דרקנ 1נןד* הקבההצ< סמיפן פי1
חופה  :מ!צןיכן  :ײנ׳  :ינדפרגעכן י דען  :ע! כגן 1ײסןג׳ב
סובוחגסמן מונדען גרו׳מן חטד ד :הקבה מיכ/גיסמן הס \< ונ
הקבהניס ) 3ד :ערקןתסובהסמן • דס  :ײגןדיפירד׳צןני
הקבהצ/׳ :ניסגגיסגזךג׳סגי3ן;צ< ונגןדר  3וגחעסס ער הס
קענןתצוונהסמן נצ<ך  :ײנןפעןיצ 1זנסרדעןפירמוג3חצ<ג 3׳
מיכןדמרוממ  *:פי 1ס! 3וחג׳סמן דמרוכןד :ערצ/יכ/זמןדינן ד׳ מך ניסוומו 1קעבן חמובה סמן צןײגסמ׳ :ד* מײנרזיךצ< ב
>זיסגנ^  :״נסוהר3ןצ< ונ1יי ^נג ^  :ײנת ! ײב י מ :דערפטוק
ס״ד פ 11קה 1ןןעןצו״ןקה{ תפו 3ה ס וס מדר רפ קה 1הס חעניח
ג׳סכימעולסעוכךתיעולחגומר חעןנמך סוןפר  3ײסן
דייומיזער^ יךפור& פוןקהןער&ײד^ יךצובצוונ וויןניסצויס1
הער פוןצויכ1ן ימרן הער הכ מיך3ו נרצונן י״ן ׳מך מונ מיך ח& וכה סמ | מדר ערןןי{ גיס תעגיח המכן דער צ<׳ :מך ניס
הנפררוקסדײגיבינדרי) ק  <!3צור צויךהמבדיךדר 1׳ :ספון  :וגה3ו  :עהןצוןמירנחציהצ< ונ ער הס ק״ן ס״1צ< | מ׳רן  :כיוח
מ 1׳פט! קרמונד/צו הממסגיזמגסצו׳ך !! ׳! נױורװטרעובר
ךמס מנדרמי :מ״נר דערדצ< קריגס מוי^ דימ ריד פון
 :ײן דײן  :יכרה״ס סון
דר ח 1רהדר פ׳רדפרסצו׳ :דמש ךש -חסוינ/דצ< קוציס דער פון ןן׳יג דז ער  :יך קריגס צציס דען
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ס הליכות תשובה

חב/ײםן ימ קוצוט ער ני ט : 13י צוונ טר { ערנט ניט פון  :י צןירי
 *:טןדמױ> קןןײ  6ערנמךגיטח 316ה 3וטמן * דמםדריטצוי:
מײנר דרדמ  6פץטץ;י^ די 3<1וחחעןער  :יכט מײנן מ״ן
1צ 3והטץן :ץ  6פץטער  :ײגרמונפר <16עכט צויןפוןזײגר
*נוהחעגן מונעסוכטד :יענרמכ ^ טיטפזןדער 1ודהי
דצו* פירדמ׳ :
מײגרדערםר <16עצט  :ײני רטחײכן צןונ
ער רעט פזן דען רכנ׳מ מונ ער רעט רירןצ ױ^ :יצ► דיצ► ניט
גוט* ײןמזמי״נר דר דצו מפריכט ר• רבנימ די רכגיב /כ!ווץר
מ* טעטן ז ימ ניטווצו 6רעכט ןוטר דר פר* 6ע  3ט די ח{וץדי
חכ׳<יבן י דממ פינפט צויז מ׳ינר דר פ״נט המט צוטרצ ^ נון
ח״{ ער מיגצן:ו מ״נר דר דימ פטרר^ פײגט הץט דצן היץט
ערגח׳  6דען צוטרופר צוך פ׳ יגט דען עריןי 1נ׳ט ג׳פטריפט
*יין חען מין מײנר פטרמפט דו מי  :ער 3מרגיק צויכר דען
צוטרמפרערפפריכטעמ כ׳דר^ 1ויךני1צנ׳ן 3ו  6טרמםן י
טרוו׳! 1׳ניךצוטרמפןרומביצוט  :עןברמן 1מײנר 3יך דיך
:ע{ כרט כײצןדדנמ :ןדומווי{  6ט ; ׳ייך טטרמפן טטרצן^ דיך
:ע! ברט י דומהמטטדמךדץ  6גיטמן מדר יענט המטטו
גיטמןער& ט היבט ער  :יך מן3ו קריגןצויט דעת דער מין
צוטרמפט דר  :ע! כיגהײמט מײן ({^ ) צןןנ הײמטמ״ן ( כט׳!
צו״ן !^צוי  :ט״ט  6מײן טסעטר ער 6פמטצן! דר חע!ט מײן
ננזי! המט !3ו׳י* וטײט  6ע  6מי :ט״טצומייןנר מובמיז מך
ט״טצוצן״ןר& ע ׳ מ6 :ן 1והה1ו! ךעןיוהצן | ומהמט פרבמטן
ציןזמ! קי׳ן !^ נמך קײןכיט׳! גיט טטרצןפן דמרוק קצון רע צוך
ק״ן חטונהניט טמ  /דר ןןײ! תערניטווי 1גי& טרמפט  :״ן י
יען  :״גי עניר ימ דיצטן מיב /גוט  :״ן ער ה! ט  :יך פר  6ריצזר
מ *:׳ךה! טדערמי|  6טרמפט י חען  6וןמײןרכמדרמ״1
דרםןד׳צו ! ״ט צוטרצופט רמ קואט ער ניט דר >3צוז װן װחוינ
מ״ 3ו המכן מ׳ןמ! יקה!*א מ״ן רנ צןדר צו״ן חכמ מדר צו״ן
דרצוןדרדיצן{ ײט  6טרמפטי
מנרדרןץדייכטי! קו1יט ניט
 3וי־רדר  6המונןןעןטר  6ון
גיטדמהערטערניט 3ו מ; דר
ווען נ 1ר  6וןהערט  :צוקערטער  :יךניט דרמן ימרוה הצןט
ערקײןת6ו 3הניטזײגיזוע  , 6תגיס{ ןמיבז  :ער חמו 1נצוך
:ײגן פיגן׳<ץר! ״מ קענןמויך צוײנפר (׳ך חצוונה טצון ןןץרות
ע : 6ײןעב׳רוח 3וו׳  6ןמיכ /מונ3וו*מן  :ײגמ חצר מוג ער
קעגט מין נ׳ט ד  :ערמין  :ע 5טציחי{ הכעטן דמצו ערטט מי:
מײנרדי־ ימס(ו  3ט צןדר6י! ט 5י! ! ״טן חעןצן״גרמײן װמן
[ 5וכטמ דר ט׳! טדמקצןן ערמ׳ן יוצוװחיןהנעטן ןןען ער
צו׳װט■׳׳׳( ח 1מ* :דמ צויז מי1י  6הקבהמך 1״ח! ןןען ער ח 6זצה
טוטצוברחעןמײגר £׳! ! ״ט  !£וכט,ץרר  6י! טןןענז ווי!רע
װ.חי! הבעטן דרומ קצון ער| 6ןער! יך חסונהטמןדצו& מגרר
צו׳ :מ״נר דר דמ ט׳י! ט 1ו׳ט מי׳נמ ; גנ דר קמןמויך 6ווער !ך
תמונהטצקי דרגנכ  :ע{ ברט דרקמן כע 6רח 6ו 5ה טוןחען
יי־מיט{ יכת ד ; 6ײן ןן׳דר גיבט צןונטוטת  6ונהרממ׳  : :״ן
י
־יינהמײןגוטיתמונהמדרערכעט׳ענב/צצחיןה דפ ער
>־ * ^ £ח! מי :מונ ט וט ח  6ונה מ׳  : :״ן ת 6ו  3ה צוך מײן גוטי
■־* צחידי  .ונר מײנר דר דמ טי*!ט צו׳ט מײנמ גננ דר פי! ! ״טן
גיגגכחהטצןזנדר גנ  3הטמי1י 6גיכרמ  3טמונ ערהמטוײן
טי•{ גגינתפון מיתגיגױון מוג ערהצוט גיהמ 1פן דימ גגיבה
שר כערגןמוגערציכט דג ער פמרט ןץער גגנן גון ערחײט
ויטןןע* /דיגניינהמיו גחע& טןןעבןקצון ערדמ : 6״ן ןן׳דר
גסבן מרר \ עמוו׳! ער ײחיןה כעטן דרות קמןרע <* ווער{ ך

פרק

#לישי ־$

ךה

ח& ונהטמןו/ץ& דריט מיז מ״נו־דר חמ־׳ג  £יגד צסגער ! ץזט
עצוניסמוים רו 5ן דיערם ןן׳דרגיכנ 1דרקץןמך םחעי־ןיד
חצוו  3העמ /י דץ  6פזרדמי:
מײנרדרדמג !:תעג״נזמדר
יחו^ יכןצןוגמן^ נוחדרקצוןצוך& ןןערןןח& ונתטמןי דמם
צ! יגפט צוײנר דר דמ נעצצנ 61וחד ד :ער מײנמ מיין די | 5*11
ג׳ווצוונןגעכ/די־ טוע צי״ן גרוםיהרכ׳  :ינד ער קצון ניע
חצווצהטצןןד; 1ר ןןײןערניעןןײ& צווסןוימפיןדזעריענכן
גיברמכגו המנז ןןיצו פין ערצוימ הצוט צומד) גינזמןנצוך  :ײנן
פינ^ ערןײמצןןגטרדען פירצןונ  3חנ 3יגד :ערצוךניטןוצןון
קצון חסונהעצון דרחײן זיצוצן׳סןצוזו גר׳נגגיצוכע * ײ | צוין
:ײן►צ ויגן דמ צוײגט ער ד :ער טוע ק״ן עכ׳רה ניע דר< ת טזט
ער צוןןערןיך תצוונהדצוצו ער& זג מי :דר דצו צויגוצןיינב׳ ( בע{
הכיח עצזטער העזעןכר ניגי גנוגן 3ו עצןןדצו * ײגט ערט ט
קײן ענירה ניט דרןןײ 5ײ צו׳ת דר כע} הביח הצוצ 1גיתײצזן
זויסעצוןצ( ברעצוצוי:צוײ | ( צןנקג:ן ) דצוצו צןנדר צוי :דר
מי׳גכןענין״מטמױ^ מײן ^& כון^ דצז ערן״ן נצורונגרר
פו ן הצןעוצ  :מ״נת 3׳זור *ץן הקןצ ודר  :ײן  :ע ג דט ג1
צײ |חצוו
צור פון ד :מײנר  :״ | גצ׳רונג דר פוןהצוגז י צןןנ׳ ער ני 3זג ךש
:ע{ כיגכ{ ידצן ג׳דעגק? 1ערצויךהצןכצוימ יוצוקײן פצןרן ניצ1
גיטמן צויט דעמ ד :צויצצו ג׳ברוינע הצוכדצו*צוי :צוו׳ך מײן
( צונק גז{ ) ימצן דרינזצןי  :צןײנר רר דצווצ |* י  3עדי חײכריד
צויה צוטור  :ײן דזרע :׳צון :יצ* 1פון  :ײנר הנצוה חעגן ד :רע
ח׳ 1הנצוההמבן דזערזיצוצןןזינעדצוצוצויזצו״ן גרוםיהרכי
ענירה צווינ רע זג ונז נ׳נז ח& וכה דרוי^ דען ער ג׳דנקט חצופ
הצוכ צויך גיעצןןהצוב  :׳מ גײצורגז צון גי :עהן כין צו׳ך דען כייל<
מירגיןעגןמברערגידענקטניטדז דצוצו צון  :עהן צןײן
גרופיהרביוינדצוי :״ צןזדרפטוקגינז ולארזרתורו אחרי
לבב ^& זאחרי^ ניכםמינ ניגז צ( יר :וצ {זנ צופעהן ניךצוײער״
הער3ןצן! נגינ 1גצוךצוײער׳צוויג; דצוצ 11וײגט צוח צזיר \1\:ג
צויטמײערכ/הרןןנ׳טגןיטטן חצוצוצוײךצוטורמיזצווג׳ צויח
*מ{נ 1גיגז :
עהןצויטמ״ערימויגןוומפ צו״ךצוט !.רמי :׳ ד£,
סירדצויזמײנרדר  :יך ( 1ותככד מי :כקי 5ןחנירו ) ד^
:ע{ ניגמ׳ :ערווכג *: 1ךח 6ו 3מונטוג: 1ײןחצר ציײןחרפה
מן ער ח׳{ גיערט  :׳ין צוינ ער ח׳{הצוכן ד :װן צו׳ןזמ! קעטט! ך
ה} טן װיט דעת  :ע{ נ׳גן אכט ער  :ײן חכר פפ 1מינ פר&עי׳וט
*ענן ד,ען ערצ 1ון נ׳גז דר כי׳מ מ׳ :דר עוגז צןויך ג׳ט ( ח  6וכה )
ערג׳דענקטןוצו& הצןכמיך׳ענבןגיטמןצוי :ערדצןך גיט דר
כײמסיךהמבמיןניטפר& עץט י דמצופיג& גזמיזדרחו& ד
ככצוריב ) /מיז
דערמ״ןחומדמ׳זצןונטוטצןינן מןבןרעכט
דערטוטצוךגיטח&
ונהדעןערגידענקטוומ&גןגוצגמיךמיכן
גיטמן
המכצויךצוערמז
מיךץױ
^
מ׳ן
ג׳דמצעהכ
עיןײצ^
המגז ער  6יומ גיטמן ס׳! ײכט הצוע ערצוניע גיעמןערחײן^
מכר ניט ר :דמ :מך צןײן ענירהמי :ד  :ערצוגט  :יעין חנר
 >3מײנכן  :יגיגר מין  :ײנמ  :׳ן ה1י.י ערצויב /פרצוײן  :יניגר י
נצןך  :ײנן פיג^ ער{ ״צו מונטר יע | הירצוע 3נח  $3ג* יימ  :״נן
:ע{
כיהרכיענירוחד : :יךדר*1ע< 6ניט>וצזו 11׳לןצון
יר^
גווינן וויצוןןצוו{ י  :ער וומו! ווײצןט יי עפמײן הרבי 611
טוטער נימ חםובהיר חי״{ ער  :יךניעקמן ררני ^ ג ^
ןיז/יצן
וומו{ ד :ער ח״צן ד :עט מײןהרבי עכידתמי :נץ ^ן ^ ןגר
ײימפמרט .וצ  :ײגזערמ גיטמייצר ירמ״ן טכךה״^ ן,יימ
מודר דר״צו1
צצז{ ט טוט דעמ־מיו ז $ו■  :ע 1כיג ענרה ג{ ײך מ:
ןמ

דלן

#

בר

סוב

דרוהטזטערקײןת& ונה
 ) .ועןו׳צןצןיכןנ׳טפרבצוטןןןער י
גיט דרו^ דר מ כדרן׳ צויין מיט! יכר* ער מונ  :רע גוומרנט
*״ן דז ערצןב ! וזט פוןדעןביזן1דו 1ד 1ד* ער& טמ׳ז ( ר3׳! ח
מונ1מו] הרע ) דזמנדרמיז צוי׳( 1רגזן ) דערמיין 3מרניגר
>ומןמ׳זדממדר׳טצויז ( ק!!וח ) צו״נר דער מײן צןנירן
מןונטמודר& ׳ןטע& זייצו& וןזײןמ׳״גן קינד  .צופי!ו זיך
פירדצו׳זמיינרדערדמ& ןןערט& לועוח
וע 1כרט < דמ&
דצןזםינפטצןיזצו׳יגרדערב׳זה
*!! צומודר& בוע׳חחננן י
ײח& כ ח הצוט מוג טרכט מוי ^ כיזה זבן מונ צוך מיינר יער
* ^ ( חנרח ^ ביזהחנרודןהדער טרכטצוךמוי ^ ביזיזגין
רערזיךחנרח  3וניזיחנרוחה  3ודען ר& עיב /דער 1ערנט
?ײןגוט& פוןזימנ״טדימוצ ! י טונן ניט ח& ובה יען זימ
ה1ןט ר& זפרקיין עבירהגיטערחײןדזזיצו ע& צהןגחצוינט
״טמןירימפירמונ3ןןנ 3יגצןר!ײצ< ײמ רצו
*ײן י נון !יבן1
גץע! ט ז׳ין וומרדן וויצוןןצוו(דצו ^ ז ער ^ זוער מיז ח& ןנה3ו
טמן נמך ג 1ײךןןצוו! חען צןײגר יומח& ונה טוט דמ ה״י& טער
מיין כע( ח& וכה מונ  :ײן ח& ונהמיז מויךצןײן ח& ונה לוונ ער
המטמויךח!ק ! ע;!כןהבצו בזמןשביתהמקךשהיהךךןםוצ*ן
דרנייטדמר& ביחהציקר& צויזג׳& טנדן חען מ״נר מײן
ענירההצוט גיטצון מונ ער המטח& ונה דרוי ^ גיטצון ווע^דצו
יסהמטװןג׳טרצוגןמ״ן 3יק!יין קען
מיזקוװן׳ומכיסור-
עז מז! מיןד׳צן>* דכר דצו הצוט יז זע{ ב׳ג 3יק! מ!י דיצו ענירות
9ין כ 1י&רצו!צויט זך׳ גינוצון מין דער צודבר הנײן י מז דער
פטוק גיט ןנשאהשגזיר עלױ תא בלגןונות בני ישךאל וגומר
רזמיז ט׳יט& מונע& זצוןטרמגןדמז3יק! ײן וצ ! צויר׳ זינד
^יןדיצו װרבר הגײןצוברצוי3וגדרהצוכן ^ יר^ כעןןנוח הרב׳כן
דמ& גיתהזוקדמגיטדמהמבן װירגצוךדימח& ונהצןונ דיצו
ד& ונה פר גיבט דען װעג&ן מ!י ז ײגי* יגד דיצוערגיטמןטה
מ 1זײניטצוגביז צןן דעןטלוג דןצ  :ער ח& ובהטוט מפ׳!ו חען
מ< יגר ןןער מײןר& ע גחעזט מ 1ז״ן טצוגדז ער חער צן״ן
ר& עגוורגןןט& טמונערטעטח& ונהצן׳דז רע & טערנט
דמוןערטצן׳סקײןענירהג׳טג׳דצןכטצןדרבה וצ{י ז״נה
ענירוחןןערןמ׳כןגירעכגטפרצו3ווז י מזדער פטוק גיט
וךשןח הךעיע לא .ינשלבה בױם יזובו מךשווו מ'1ג ד י ענרחין
פון צן״גכ/ר& ענ׳ט ערןוערט שטרוכ1ן מן צויר צןן דעס טצוג
ונהטוטפקזײנ׳ענירורןאיזוהיזא התעױבד־ז
ןןעןערח&
גמוךא וןע! ב ^ מיז דיצו רענט ח& ובהד׳מ הקבה וו׳ 1הצןקפון
דענןאעג  6ןר* ערטמןומ 1ד*לו* ט 1ביגיחטו3ת מײ ג! יבט
מין מויגן הקנה רצוצו צויזעען מײגר העטצן״ן  :יגד גיטמן
עם  :י׳מגון מ״  /הרנ׳ענירח עז זײצןנון מײן גרינגענרח
מ * רע מצוט חרטהדרױ ^ מונער*צוגט* ײן וירו׳דרוין׳מונ
מוג׳רערגמךקו 1וטמ׳תד׳צו* ע 1ביגענירה ןן׳דר3ו רז ער
*יממזוחצן{ 1קעגטטוןמז פצורצ 1וגקײן 1ועג ^ חערטע ^ גיט

פרק

עזליעיי4$
ןןער

3צ< ר מנר ער1זמ ס* ״מ< /;£ןןעג * /יער־ חלווצה מונ
ג 1י״ן ןוידר מז  5לןר רז עמ ןןמו{ קענג 1כ{ ײבןמינ/טוד נמן
 1מםט ערצו כ 1ײכן פון  :יערזז & ונהוועגן דמצו הײ& ט דימ
רעכגוי ח& ונהדעץרמהיי& טדימגג ^ ח& ונהדיהקבההמבן
ןןי 1מז רער פט י ק ג* .ו וזכור את ב 1ךאו בימץלרו־תיך ײ ײצ׳
*צו 1םט גידענקן דײן כיצוע& ר צוי | פעג ד׳יגר יוגככו כןוו< ר
צוזמכפוןדײגיכיזי 1ועצו׳מדערווײ{ דומגצוך יוגג ני& ע
1
ועןרירפוןדיאעכירהןוערפ 3ו קואןדמ זצו 1פעו צזכ !צוזן
1
פין וועגן דײן בי& עפר דער ייך בי& פן הץע ׳מזנ ןןען ץײגר
ניע ח& גבה ע 1ע רר ןן״ 1ער נלוך< 1נג צ׳יז .ץןנ ער טוע ח& ונח
עשקײןרעבטי חצוונה ג׳ע
מין  :ײגרע! טרחימןן*ןו! ד*
הייפט עז צו׳ז גיעמז• גועצןזצוײגר דר חצוונהטוע צו׳ןזיינר
ייגגס גמך הע 1פ :ו צויה דימ חמו  3ה צוך צןוג ער ןןערע צוךפר
צוײן בע 1חפונה גירעכגעמונ הייצועצוךצןײן ( בע 1ח' 11ונה)
צוצי 1וןןען ערחערוצ: 1ײן עצוג גוועמסצוײן ריגע ג ^ רמונ
זע

צוןדעכ/עצוגצןזערזצוןצועערכןדוצועועטר חצו(בה צווצ

ווערןמימוצ: 1יעי  :יגד  6ר
צופרינע לןין  :ײגר חצוונה מד
ןזדאשרלאתח/׳יוהשומש זיך ע1וצ
געבןצןז יר פטוק גיע
ח& ונהמידזר׳צו זי | צווצער ג׳ע דז * ײנט צוי דוצוצועירבפפ
ווועןמײנרןןערא * 1״ן טצוג
דצוערפון { ערנןװירצופי{
קגון
טרןןעןערג* רװ
גיןןע& עמײןרג 1עצ< ונצ; יןזיערע1
ענירוח טצון זצו ביקוװע ער חרטהצןוג זצוגט וידו׳צווצ טוע
ח& ונה רצומיז ע& צוויךצוײן ח& ונה צוז מך& ט׳ט צוץ פרקיגן
ןעזוב* ום אחר לסני מתתך כ{ו 1ורצופ׳ 1חוען דוצו גיט װער
ח& ובה טע& ע אז מײ\ טצוג פר דיענ /ט וט נמךײה & ט נוז צוײן
ח& ובה צוז מך דער פטוקגיט חקיב אנוש עדרס * ותאגיר
קחכו בנ♦אדס ימז מ׳ז מזו3ו פר טייט&ן הקנה כרעגגצ1
׳טוריכ /צןויןידען חענ& ן נ׳ז דזמיכ /זײן נ& חהווי! מויז ג׳ן
בצוךהײ& טו דען חעגצןן דז ער זמ 1ח& ונה טצון מירז מיכ /זײן
גיטמפיןהןעןערני& טצוערצוגמײן מויגן כ 1יק
נ& ^ הצוױ&
ג׳רעניטפרצוײן
פרזײנכןטועח& ונחטוט דמךצו׳זעזצוך
ענירוחןוערדןמ׳תפר גענן מז ררפטוק
ח& ונהמוצזײגי
צוין מיובױתךןךב לעיחחנפשו וגזמרדר פטיקמ׳ז מזו  3ופר
ט״טפןחעןט :גנעהגט  3ודרגרוכן  :״ן ! ״בדז עו־ מפי1ו
יגטןןערדןמ׳דזמיבז* ײנ׳נ ^הי צוז׳זגיט
מין ריגרוכ זמ 1ג!
מונערכעט 3וןוטחונ' טוט  :ײןחפי 1המונ * ײן וירוי מונ!
ח& ונה זצו ןןערט ער בווי 1גט צןז וויר פינדן פ׳ 1זע 1כי װע&׳נ*
מ׳ןרר גװרמצוךמ׳ז צוײגרג׳חע& טדרהט גה״& ןוצ 1יע :ר
בן דורדמידר * ע! ביגמ 1יעזרטעטצ*! זײ| טגני& טץנדרפ
יהורןמוגפרטריב  :ײן  3״טצייט מײט{
דעןדוערגינג 3
הורן מונ ער  8ר טעט ז״ן פמטר&עג ! ט וומש ער לןימ ג( וזן
הצוט װ׳ט צן״ט! הורן מײןװמ! ט הורט רע זויממײן 6יגי הור
טמטממ׳מזומ& טעטער ערגצות װיט
ןןערמיןצן״גר&
*יךמײןגרו&ן * ק 1ויטגע! טדמ ^ןןצו 1טערמ׳ר 3ו 1ון געךן
גיןומרצןונערהעטעבןמזוצוײן (ו ^ טרר  3ומ* פלןר צןוצ
צוזטטרפמרמיכר  :׳בןחשרפמרן מ׳ ד*
ער  3וךהיןרמ1
דימענירהפון * ײנר ח& ונה
ער ה! ט זיךמוי ^ צוולטוטגיט
ער3ו מ׳רקצוסנ י דמ ער3ו מ׳ר קממ רמ אבט ער צוירן חי!ן
ד״מענירהגיט ה*ש 1בזה מ* ןןען צו״נר העט
חעגןטוט רע
מונ 1מג ב״ צויר דו ער װיט מיר3ו טו /העע* וצ געגסון מימ
מ״גג׳בהגיגןמן מונער טוט חשונהדרױן? מונע ^ קעתמימ
מײן גפיחהבר& וח מ׳ן דעתדונט מית מו הזרט רע מ״ן ק׳1
| 1ערמיץזוצוײ | וך  3וד* ערקענטןןצןו 1ןן׳דרדי גגיבה טמן
צור״צון צוונ* גט צוזומז חמו{ צוז די גפיחהגיט ק׳צוט ווידרצןןי^
העטגז׳גדגט
ו} ק״ןװעג& גיט גוומרןןערט מדרד* מײגר
מיר  6טט וומו* י העדקוצון צו׳ז מ*ו מן חערט ד״ן נ&צוה גיט
וו״ט מ׳יגר פרו ימ מזנ ער ט וט ח  6ונה דרו י ^ צןונ רימ ; ע 1כג *.
וו ׳דר תױ הווק וומו ז ׳מיו הער קואן צווכד״ך מ 1יעזר ןנער<1
!רוימקענומ״גן ו; ידר 3ומוצער טעטם עבןוצ *ו^

הלמת

חשובה

פרק

עיליש♦ ןז

זק
ניטו׳וקנ ^ ״ןדײן חצווכהימ ער ימצו קו! הערט דמחבט
מיןול*
ר׳עט ער צוײן ( נחקו! ) ג׳הערט צן:י צור״מן דצו ג׳נג
קנע 3
ט/זיצו :וצ  1ןמזי  6 6פירןצווגז !<5ןצו1ילו פמרמט] ןןעי־
ער מול  :ע 3ט  :יך 3ןןימן 3ןן״מ
בערג מ(ל המב מן3ו ןןײנן לו׳נ דמצו גיעצןן המט ןןערןיךהוןטדמז
סערןדרוועגן צןזומ״ין
!יגט*
פרעכ
״ן קמס^3וויצ*ן  :ײגי קניצוןצןונןןײגט מזו* ערבי :איגז
! מוב מגו מי׳ן כיגװעצןר♦ גט 5וןהוט י די& קגעכע ןןערן
:״גי גצווזהמו׳  :ג׳גג זדט
ו׳דוימונוו׳טןן״נן
עז
דערגמךג׳נג
גוומר מונ גינן 5ןק *!ך אוצ זמגן ןןיצזטצןייער־ג׳נמדןעער
$
מײן רבט כת קו 1מוי*  6ר״מט רכי מ! יע :ר הצוט ( ס! ק ! עו! (0דמצו
גגומן המט מײערי ! יבן פרימ ייממ׳ר מ :ו היך יג  5זצע
הנלו )
המט
דצו וומי־ן פ׳!  5דיקימ מונ חכוויה דימ ןןײגטןמונ  :לוגטן
מונ מיר המט  :ימ היך גיה(צ 1ן מיכרןצ !י םרימ המע ער
*יך * יר ! ערנןז״ן חורה
 :ינן
טמגמוגנכטמונ ^ יר ד* ׳טן  :יךפר
רער הי  3ט מונ׳מיר הוט מין מזו גרוצוי עהר צון גיטמן ד•
עבירוו
? נ<5ך ןןיצון וויר ניט |5ונ וויר* ובהז״ן •3עו 1ת הבמ5ןונ
המבןמייערןמו 5ר כרו׳כס״מונכיגנ  3חד< ץמי  : :יךדער ^!ך
דערמ 1׳ע  :רדרהמטמ! :
ײןטמגניפטמנררצו גיטצןן דען
:עסן 3ערמונ'
טזטמיסנננגצןונוןיממוי ^  :״ג׳ םר׳מ מונ
לו״ט!
עבירוח מונ מין צןײנר צועה הוט ער ג יך גקויפט עו1ןס
דר !#
ךמ  3ט* יך גיט דען פר !וצוטלןח * ערמז ער* יךנז  3ער
הנמ
צןןנ המט מפ׳!ו נ׳קוזזןדממ ( ט ^ יבוח ) דט ער ןןערט
מי*
פוןוועגן  :ײג׳ ! יביצורית י מונ'רר 5נ! ךגדענקט  :יך מיך
ג׳ה״צוןרבימגיעורצותכןדמזעהןלייר יולו זןמו( ווע) צחן ווע1ט
* ימ גערן בצויר * ן פזן דעכן פא 1קד׳מ* עהן גערן ד*
מײגרמי* מ״ן רטע גיחעצוטמ!* ײ | טמגמולמײן צועהפרי
מ׳י|1
<פ! ד* מ׳  :מוי ^ ד׳לןצ 1ריס; גיקוזקדצןהיבטדר ^ךלון וומ:
*ײנרצןיחהטוטערחצ 1וכה  :ממי** ײן ( ח& ונהץוקוב! ) מו3
*מגטמיררממוי ^ ״ני ! ׳בי צורימצןיר ! ײגט גיט הין צןונ
הצוטעי 1ק ריבממונדר ( חנמ ) דערג* מגט המטמ׳ן פרקינן
נרענגט<1׳ר* ימר * יר
 11י! מיך  :עהן מוב* ׳ עטגיטון המבן
דולו*ול
! טט חצוונהטון לו״ן טצוגפר רײגת טוט דר המטצוצמו
מדר
ניט* יצן גינן נמך דען צוױיסןווצו :ט וט דערזצ !ך ער*ד 5ןע
גלןײלט  :׳ךד* חמניט  5ר* וילןצוטחטו 3ה  13טמןד* דולו דען
דימ
צורי £צ<* ו גמר זער המ! ט ימ צויקט ער  :ײן גיטר*ילןן
*ע!
ביגן טמגניט פר זויזן& ט ןןען דומ נ״ט חצוונה טעצוט מ׳ין
קגענטמײגן3ו דען צורילן מונ ! צוט מין* מגן ווען מיר ןןערע
טצוג
פר דײנסנ טוט דער נלןך קצןנצוט ו קײןחצוו  3ה טלין יצו הט
מ׳מ
צוי ^ פמרן מ׳בר דצו ווצור דמ זורפט דימ גנ׳בה מין דמצו
ערממ :
וגזןײנטצן{ דײן טלוג  :מ 1צוטומי 5ןר 3וחצוו  3ה טמןדג ווצור
הגײן מונ* ורגט ןו׳יטר ניט דען דרצוו 3ר ׳מ  :ניצוט גצוצט
רומדען* ע1
ביגןטמגגיטפרמ׳ * צזטפי! 1ײ  3ט ןןערט ער
מין צ׳ייין
מויגןקיגןמײערי ! יבצופטדג מיךניצזט ןןערכײמ
הײגט
מודר וזזרגן ׳שטערבן דלו פר ! ירט ער ד׳ימ חע! ט מונ
צוײךגפינין
דען
צויך
נין
מ
*
י|
5
ל
!
ךמיךהלןב
נמךגנוגןמו 3רוה
יעני
ןןע! ט רר 1מר* צוטערג׳* מגט  :יךדיךוומו! פיר דנ דומ
מונגמ 1דמונ  :י! נרמונ' מ 3נ׳תטונווזפי! ^ יןמ  :ד :נ״מרמ
גיט םר* ויוזצוט דען
טמגפרד״נסנ טוטמן חצווצה ררוכןממ ד* צו׳ך
מײך
ןןער
קענן
בצוירצק
פריעהן
פמ
!
ק
דרומןןירפט
ררװעגט ^ חו״צ ^ ןןרטן מ 1׳טמג  :״נצו ט> ט ןו״! ערניט
ע  :מ!
ט
מיןדמצו
ווצזר
הניין
י
נוןדר
ווײ
!
:
מי
פמרןמיבר
דמ
ןן״ט
ווע 1בןטגד** ײן טיט* ײן ןוערטדרמ מ׳* מ״ןלויט! כר
ווצור
דמ וזמרפן* ׳מ מ! ט מ׳] יצזמ ווצור ד*גי ׳ן מן מײנר מי*
מ! י
טליגגײנצו ! עבן ללחוײצחצוו  3ה3ו טלון פ׳!י ׳בט ער ווערט
מונטר
דען
:
ע
!
ב׳גן
צזרית
מי
:
וצ
:
ו
מײן
גײ
^
לזזנ
ב׳ה! ט :יץ
הײנטצוטערבןמגמו׳ךטטיטמיןפרק׳תע-זצ לוי*
נעטר
גני 3ה
נון* יןןערן גינראצט פר יעמעל ! ךצ 11ע! טגיךדרזז [ך
מ״ן
צועד* וזיט ת& ונהמונ וןע& יכן ט וניסנמוי ^ דר ווע 1ט דען
*ער3
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גון ג״&טלןרכןצויט ח& גהדמ:צוי :גוטצווי^ יעגר חע! ט3ו
ררוכןגיטדערפעוקע :מיזכע& ר רער טלוג
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מי* ןןצןרןלן1צ ער גיט3ו־ז מינגן ! עבן דרוי* :ול !לוײןצויט! צר
בי3ײט ן ח& ובה טמןלןידז*״ין* ץמונטר ג״טמד ^ זױינטלןי ד*
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דוטו 3הד :מײן רעבטיח& ובה הײמטדצוז חיןמיךבי& ײדן <
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:לוגע י דל) : 6עק 6גלמי :ער *ו  : :׳יגיעבירוחהרוי :ר׳דן
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דר 3וערקלןן  :ײני לצן פר־ ריכטןול ! ״ן לליעןײנרחרפהלןונ׳
:ײנר וידוילןונלייטזיעכן  65טן לווללויט חמ13 :רי ח 6ונמ
גיהערט מכר חען ער העט גיטמן ןףדר* יץ חבר דיהי 1סט
דיתמובה ניט דען ער * ״ין חבר  5צןר בזו׳! גן5וי מיךלווכן
ג  6ר*כןהלןב< ל| ךןןעןערהעט  :״ןחברדר  3ירנטנײמרט
*יט || 5ורסןוח :ער 5ו׳|  15חי! הכעטןח׳! ער5ו׳15צ 1ני טו 1וח|
נ״ | :ו :וצ ! ער דרײ !ייט * יט* יך נע *ןצ<וצ  :מ! 15ין ^ ח |ה בעטן
ורדעןדר* ׳ןוי! ער ניך ניט ^וח[  :ײן :ו{ רע ןןידרדרײצונדר
נע| 11צו 1נ  :מ! מ׳ן הע! פן כעטן1ןחי!הןן׳! ער נזךגיטז{<5רע
לוכר דרײ ! ייטלוגדרינעוק<1׳ט* יךמ!צ*ו!| מ׳ן הע! צ} 5ויכר ׳)
כעטןןןי! רע נזיך ניט :ו! ער צוין !ו :ן כ! ״כןצןי :ריטנירהזײן
ן״ןדעןמ״גרדערמ*ו<5ןסן כרוו׳ג
זוי  :מ! דען 5זית | זט(1וח!
לןי :רר נ״טווי! * זח!  :ײן לןונ צןײנררר כ!דצו׳* 3ו דר  3ירגןצזונ
לןײ ניגו כ{ ד 3ונח׳! גן דרמ  *,נ׳ע * :רעמברהסנ מבינז דרוסנ
ולו! מיט! ברכ! דצײח!  :י׳ן רר חמרטן ד :לןימ ן £טךמ :ןצ { כ[ד
*וח{  :״ן מךזןען מײנר נ׳ט ווי! װוח( ז ײן :ו חערט* יין חפ׳ !ה

מ,נהין*7טמגמזזר> ןןי!
ײ

לןנירן

►
״3 * 1

הלכוח

ו מ5ן* ז* ײ** א* ז*יז  ■* 0יי*ז

"  1513ו* זזו1ו

חשובה

כ׳ט דער הערט מדרנה ער*1כט ד  : :״ג׳ןינד גיצוכט מערן
יעןצין פפרי 3ט  :יןדער נגערט ד :ן | ט :צ(!  :ײנ״ 1׳נסחח!
ז ״ין טה רע ימך* ענכן נ״ט גיןןע! ט װוח!  :יקוזיצו  :מ! צוימ ן/ט
 1ניח!  :ײןדרומןןערט  :״ןחפ׳! הפר צוטוטן מגנןןערטג״ט
ררהערטמונער 3 <1טדז  :י* ןזיגד גדמכט ןןעררןדרומזמ!
צן״ט! כרב! ד 1ווח!  :י׳ן י מוצןןעןדער  :ע! כגןןערג״צוטמרבן
דעת ער ןן׳יר צו״ן ג״טצןן העט דצ<מ*׳ ! ער כרענגן 3עהן ! ״יט
מונ* מ!* יךמטע1ןצווי ^  :ײן ( קנרן מוגזצ? 1ומגןמ* ךהצוב
גזינדגט >3ן/ט* םרצן! צו 1צ  13דען פ! וגי דערדצו ! ׳גט כגרמןנ
מין דען קנר ןןעיי רע צןיסןןצן  :צ 111ד׳ג גכ! ינן  :מ! ער  :גער ן
יײן* ור& יסן ןןער קײן* ורם נ יטדצן :ו 1ערט געב[ רעפן ביח רי ן

עזלישי
סרק
יעסן מנדרן נילוגי*וצ  1פי\ י וןערנין 515מר מיי* <5ײננן כע1
זו& ונהןןי נ[ רפמר  :ינדיגע ער נין מן מית י מ  :מךדיגוורצן
גיטזועןדו ם׳ן  :יצצוט ד  :מ׳יגר צו׳ין ע 3ידה עוע י 1טמרם ' \.ו
צו׳ה  :׳ניע פירןןער  5ן ווימדען צוטרצו ^ מין הײצו 1ךמי 1דר
:ע! נ״גצ*ײן־ד !/דניי ד׳כ  £דר די ע 3ירה גיגזצון הונ\ ןצזעצורםען
ניע גידענקןצוו״ ^ צןיכן מוצדוויצ<!צוט מ׳ן דרונז פר מ  3טן סק
גווימ הוגז ער ת& ונהגיעצזן יר ןןי׳! ד :ערצוי :מ״ן ח! ורד חנ^
יצו המע ער ג׳וויצו י׳ ענירה נ׳ט׳נײצו  :׳ך מ׳כר ננט גיה [ג\ן
מגוצוךוועןחמ
דעןגיווי& המטערה& וכהדרוי ^ גיטמן י
:יכסע פוןמײנה מנירן מי׳ן ענירה טמר& טז מי^ /מויך ניגו
פידןןערפן פי! 1׳ינט הוט ער רוסגהררויףגיגוצון צןןנןןער

ןצ ( ג :ו | ( | ידוי )  :צוג1לוי״ן ( בע! חצווכה )  :ו!  :יךניט !צןז | ײכטן
ד  :צוין הקנה פײגט המט פזן  :״נה ( עבירןת ) וועגן יימ ער
גטצןן המטפר  :ײנרה& ונה ע& מיז ג׳טוצ  :מ ( צןדרנה ) ער

מ׳ינס צו׳ין ענירה פיר ןןערפע יצו ער הצוט חניולה ירוי^
גיטמן רצן1וו* ־ער  :ע! כרס דרומ ! ײרן צזזןןען ערזע! כרס רי
:ע 1ניגהע; 3רההעסגיסץ ן  ,דיחצוונהריצוצו׳קצוײנ? יגר
פצןרצוון סוס ריצןיגניס צןזו גוס צןז צוײן חצוונהרידצן :קה! סוע
דיחצוולה פון צן״גה קה! צןיז  :ער צון גיינעה צ׳!  3׳יע ווען  :יצו

נוך כעפרדמן  :ײגי  :ינדןןערן גרעכנט פר (וצ  3וא ) דען וו״!

ןנטפר
אלנבירלאיםאס :
ונהסונןצוגירפטוקגיע
ת&
פאעבטג׳סד׳חפי[ הצןוררידיח& ונהפון פי! ! ״סן י צוךגיע
הדפט וק ומי מי גדול אגגיר לו אלהים וממר רצו&וצ*  :ע ״עפ

טמגק״ן ״

מ״ 1 :י! יבטמ״ | ומ* גן פזן הקנהמ :ןןען ערצו: 1ײן
; עכ״רוח ) ג״מגיטמן העט זמ ןןען ער נײלו גכצןרן ןןערמונ
ר  :עי־*  7צוב צוײד פון דען ( ענירוה ) דמצןי :ערג! יבט צוין
לוו״גן הקבה רד ןןײ! דז ער הלוט ( הנצןה ) גיהט פון רד עבירה
הולערכגערטדמ  ( :הנצוה ) נ״\1רצןונלו״כןצןי  :צוימוט פר
 :ע! כי ( הנמה ) מונ כ 3ןןינגט  :״ן י 3ר הרע מונ רע פר ! משט
*** | ןןמו! !ו& ט צווג ער פח ! מ&ן  :י״גי ל ? י (צנעצויבן )* מ ןןעי־ן
מךהמכןג״זמגט
״ניעצידוחגידעכגטפר1ו 3וח י
צופ׳!ו :
חסויכז * ! מםי! ודימרעכטי 3דיקינן דיצן קענן ניט פטין מין
דען גצורקוומודצוע׳וטיגןדיצן כע! יחלוונהוומרוכזצו׳  :ע& צהו
מ״ןכע! חצוונההצוטד<וצ
דלי*וו״! מ  7מײךקצור/כצו״רן ״
חנלוה פסוכט פון די  :ינד צןול ער ח׳ י& ןןץן פר מײן ( הנצןה)
דרוכזצוי  :צןונפצןר ! צוסטדימ ( הנמה ) פון  :ײנרח 1:ונהוועגן
מנרדר  3דיקהמטניט פי־זוכטדיהנצוה פי! ! ״כטמען ער
״ר הנמה העט סר* וכט פ׳! ! ײכט העט רע ניט קענןצוב ! מ :ן
חפונהטצןןדרוכןצויזיער
רערפיןמונערהעט גיטקענן
בע! ח& וכה איט דען פ״! כעצןרןצ  :דר 3ייק י חיממײן גרופ,
זךמיזמממײן כע! חצוו״ה גע& טרטמי  :ערגוועצוטצןונ
װער לו״ן גצוצטמ צױיגן מונ הקכה הצוט אין פ״נ ט גיהט י היינט

צוונ ןןערצןי :ןצ  :ו צו״ן ה״! ג קע ^ ט! ^ פצו! ק די ן |ט מי :נצוהנס
ב״׳צוצוימוצ ! י 3ײס ןןען * יצוצו׳ן צון רופן יצו ענע  5רס ערצןין
צווננעצוסצו׳ר׳חצוונהמגצו׳ריהפ׳ןהצון י צוכרדיחםונח
פק צןײגנ^ /צןן ד :מ״ן צוייג 3יגד * מן עוע יצוגצו״ :חצוו! צוך גומ
אנר דצוךמיג צן״ן 3״טתצוונה3ו סמן צןגדילןנדרימ * :״נןד״
 3עהןצ 1עג 3ווימןי* ממהצונהמונ יוםוכ׳פוריממיןרר ח& ונה
חמוך מי  :די חצו ונה צועד צון גיגעכן מ*  :ונ& ט מימ ילור מ:רד
פ־יוקגיטדרשואת ײבהמצאו בהױתי קרוב וממר דל׳ו& מי*
מ :י3ו ב׳& ״דן סוס חצוגה צוין יער 3״ס י* ער מי* נמהנע3ו
צןײךדצוןןערגומירצויןגיפינדן י ב!ו\ 1רצןיןדער  3י׳סדצ| :
מ׳יערחצןונהמיזצוערמןגינעמצן : :ונםע צויר/יצ< ר ימפ
צ►׳ :די 3עהן סצוגפון רצוצו הסנה בי :יןכן
טײס&ן ײ חנ ^ ׳כןרצן:
כפור י צוך גיס יר פטוק ובקשתם מ־ג־ם את ײ אלהיך וממר
דצו& צדזמזזטײט& זועןדוצוןןער& טכגערן  3ון דמי־עןמית
ג! ומןוערססו

כגערן

ד״ןןיס ױ״טת& ״כהימ

חערנזעו

לוי* ערג! יבטצו״ןהקכהצןױגןי  1עפטרטמ׳* ערצן |  £ער
גוועמט צןונ צןת לונ גיפ״דן גןןעפט פוןהקבהי הײגטצויזער
ביהעסטמונמי :זומי! גיה! ט ן מינ ! ״יט* ע! יג י& ין מו״גן הקנה
הגיטררהערטגןןעפטי ה״נט
* געלוטרטמי  *:׳״ןחפי |
א ?  :י״ן חפי! ה רד הערט צןוב ער ןןערט גיענטפרט צןונזײנ״

גיפינדן ןןעןיו ווער& ט חטונחט״ן וניט גנ ^ ד׳עני הער 5ןצחן
צהט גג ^ ד״נמ ! ״ב ימנו ! יגן יי חכ * ׳מ מך מו י  :דמפצוײגט די
 3עהן ט עג םו ן דמצו ח& נק כ״ :יומ כפור דען הקכה הממ מו׳*
דרווי! ט יען חויש חפדי צוערדען צו! י חד& יתר  10ײ! ד  :דר
חודפחצור׳צןי :דר  :יבגטחודצןדעןדצוהקכההוט< |ו  :דרא׳! ט

ןץעםיסןז״גן ביחי! גטצוין צוו׳ 1ןהקבהצןונניטמ! י״ןדמ* צופי!ו
חקכהג! ומט * ײןחפי! הפוןדען ( בע!* ח  6ובה ) מ״ןכע}
חצוינהמי  : :״ן טדרמוגז ו!רע * יךה! טן ער :צ*!  :׳״ן יעציוטיג
מונ* מ!* ף מס! ה! טן מ וג ווען פין צןײן רפע מרר מײן רנ מיע

יננטןטצןגמתצוכחדען  :יבגטןחוסצויז
מ!< די  :יבן י דען :
חמר׳ד : :יננט יצורלוי :צוו 1יטהרי  :יבנטצ 11ויטהצו״ :יונ} י דצןפ

םפמעמגרעטצןינ/פוןזיע״ עבירות מ! נ־פפריכט 3ומ<ן
ץ  £״״מח״צ* ה! כזטי י״ךוצ  :ו פרומ המצוטו דמך יימ ענירה גיטמן
מיבןניסטדרמן ! יגן
מדרד״מענירההמפטוגיעמןימזצו!
►ל ! פחײגן צױי רע וצו!  :״ך פר״ימן דען רר געצוט
לןררכה ער*
מ׳ה* יעיענירולז לויט מב מונ יעגר נרמונ צןיין רפעצןי :יד
׳הרניענירה
מיציצוסירמערסט דרהוט מוי ^ גיךמ״יןגרו&
עכירההעט
מונ ערצוו :דסכן ! ״ידן מו חען ער רימ* ע! בג
געלברטגיטמןדסרןןוגאיץאיטןיכרגיחצןרנט  :״! ח קיער

:יכן טוי  :נטיצןרצויז גמר ה״ ! יגמ  :צןין ( ה! כוה פנמן ווערט
ניצוײדן צוך דען  :יבנטן היװ! יד היי& ט ערכוו? הצוט  :יך הקר ה
צוו׳ :יר ווי! ט מך די  :יננט צועהצןמדינצוצוהגיגעכן ווצורין צןין
צןדמ הרצוש ון הנ״ן י נזך ד : :יבנט ד ור צ 1י :חנוך רחצוי ! :עכנדיג
*ןין דאכו גן עדן הג״ן גיקווון ״ צוך דמז  :יבנט י 1ד פין מכרהסן
ימ  :צואצז& ה רנינוע ה י מך דר  :יבנט :ון פ< | יםי דר צן׳  :דוד
ה ^!ך ע ה מך דר  :יכנט  :ון פון יוי מיז ס! וװה הװ! ך ע ה צוס כן
יצ: 1עהן  11יריוצןד:ןצ !;דצן  : :יננטצ 1׳  :גי! יכט לויןגצוט ימכרך
צןויגןדרומצוײצוךרעמ חודס ח& ר׳ מךג׳! יבטצןוניי ח ^ ונה
מי  : :ער צןן גינעכז מין צןו״גן הקכה וזער לוץ דעת חודצוןצ  :א 4ין
נמצווז
צןנדריחיסימ

הלמת

ח ^ זבח

הרק

״מייעוי
/

יוגנה״טמברערטוטדרןכןח& ונהדער ןןײן ל* ער גי 4יר
נמ ^זי מ׳ :דימ ח ^ וכה מ׳ין גג ^ ילור גוט 5ונר ד| 5ך| 5י* די 3ײט
קמןדערנוקונקצה& מרצןןנער& טיטגיט דערנצוך * ײ|
מ׳ן צוער דער3ו נירײט מ* מײן מגדר>< מ! ט דער ן/ײ! דט
ערגוטצונרניטמ* דילוער& ט י דימדריט
ח; 1ונהצוי :מך :
נימפןןולורדןצןנןרממ המנה מנן  :ע! ב׳גן
מדנןהרמצווןצוי:
צויערטוגוחצוונהפוןןןעגן ד* ער * יךפערכגו
טמגהצוט ער נוך גיז׳גריגט דמוומר הקכ ה * ער 3מרג׳ג >ועןוזצוי :
צןונערפערכט  :יך
פר יטוריסנד  :צוןפין גיצוטרצופט הצוגו
צו׳ברמ׳ס ר  :ערניט הויט קעג׳ןמײן * 3והה! טן י מפרמך
ווימ ד :צויכ /וופ  :ני  1:וע 3ט  3ור,נדןקוצוןפון  :ײגר  :עד ןועגןדצו־צו
}! טיתכרך 3ומינן* יךמײן>< 3וההממטונ* ט קענןה! טן
גניטן* עקמ הוגדרט  :<15צוך מ׳ין גועי ח& ונה צונר ניטןצ  :דיצורע & ען  :׳ץ דיו £ירר
וו׳מ ןןעייןדײגי קיגיר טמןרי ןןער צויך
>ועןהמי  :ד :צוײנר ח& ונהטוטפוןדע& וועגןדער• ןן״ | דז
מונ דרײ 3עחןרד  3וןת ווימ ווערן  :יצו עמ קענן ה! טן ח דט מדסנ
עצוצוימצוינ ( גיט 11יט׳נ 1ור<ס 1צודרןן5ו  :צ< יס;  :ונ  6טןןער 3ו
הרממו  /הערט דמ הלוט ער חרטהמונטעט חמו  3הדמ וומר
 151י  :צוךצוי* ןגוטי ח& ונה צןנר
ענגטמ׳נןן״גיימרמפרצוךהקב ח קו 1וןדרוכןטוט -ערחצוו 5העצ
ח׳כן הקנהוווח( מונרר (
דיצופינפט*1ע( המ׳  :צן״גר דער
ג׳טצו  :דיצןערצוטן  :י׳ן<
5ו מינן דומ*וצ ! מט  :ײן לו״ן טײון לןונ מײן וומרט3ײ  3ן5ו דײנן
טןןערטצןונער  :י  3ט ד  :רימ
דײן חטונה>< קכ! גיןןעמט מונ הצוכ דיר דצו חצוו  3הטוט ןןען ערנוןצו!
קינדרן  :יך מיך המנ
ע! טרצוו׳ן?צויכ/קוצוט צןןנערןןערטטןוצוך מןנקמןג ^ רטון
ייק  :יגד רפ גענן מ*ו מךןןע/דייג׳ קינדר מן דענן טג ןןערן
י דרוכן מי* *ע!  3י ע 5ירוח מ* ער הצוט פפ( עגן3ו טצון פוןדעמ ןןעגן
חטו  5הטון דמןן׳!| 5יך| 5יריע 3ירוח צוךפרגעכן
^ ער נ׳ר״טצןונמן גינעסן דימחצווצה ^ ער ד :ער5ו( ט ^* צןגנ־קרנקצועמונ׳צוןןצוךאי* רא& מי  :צוךמי׳ן
ררחודםח ^ רי
המטדימחורהמן דצוו 3המנרניטמ  :די5ו ערמטןוײן < דימ  :עקטט 1וע! הצויג
דעןצןגדריחדמ׳נןדימג ^ רצו גיטוומרות
מײגר דער חמונהטוט ונעןערנון ! יגטמונ מ<  :קרנק ר<*
גמרינןדיצןגרומ׳הרכיע 5׳רהמוי ^ יצורמ( ד*  :ימהמכןד*
ערנוןמירטטערנןווי! נצוךג! ״ךןןאו! הײמט עממך גוײן
ג׳ןןעמט
חמ׳ןיומהקנה המט * וח(
* 1ג( יג 1י  3טדרןן״(
חמו 3ה מנר ניט מ  :ריצו ערפטן  :ײן < ררוכן רטרממ מיו צויג
וומרוכןהמטרימחורהמזומײןגרומימנדמןגטריבן צןוי^
דימ גרומי ר* מימיין חצוו  3ה נעמר ימ * צ<* דימ 5ןנרר*5ן(  :יך קיערניגן
דימחורהצו/גמרינן
ימרצו( י מךןןצורונןהמט
פר :וי:ון  :ויטױיגרחמונה ד  :ערחטופ( ןכ/ניטפר קער3צ1
הרנ׳ ן יגד מוק[* ד/ד ד ^(ך ע!יו המ( ןת דר וו׳י 1ח מ׳ ^ מ הקכ ה
ןוערט מונ ןןען מיינר קרנק ןןערט :ן( רע גרע 3ט 3חירוי  :גן
המט ׳ולו>יוח( גיןןעמט י מך* ״נ/דמךמגדר׳ ^ ימ ג׳ןועמט
ער* מ( ניט וורטן כי :ד י |5קרנקהײט צוןןער זוירט פי( 1ײ 1(3
דימהחבןגרעמר׳ענירוחגיט& ן צןונדילןחורה הלוטמנ׳ט
חט ומ( ןנ /ןןערט ער פון* ינן קוצון ד* ער דר גמך גיט קענע
נימ״ד! ךמןגמריכן •< ' ןל  :דימג 1ירמגיט ( מ1יו | ) מיג
ויחחמגן רימ ( ײט דימכ״לןרעכןקרנקן * ׳יגן די * ײנן 5וח5 *1
ב״ * ײנרלווטר גי! עגן| 5ײנר מי:ײכ  :ײנרמ! 1עטטרגי( עגן
מין  3ורער5י 5ןנןד :ער *• (|5:חי 5:וג 1מ 1גזמ( 3וצ)יכן  :גן* ײגן
מיינר מיז כ״מ* ײנר טול  3טר גי( עגן וומר נמ המט רממ רימ
דמך פי( ( ײט די מ! י טצוג ויח י* מגן מ\ נ  :״ג ן אך פ׳! ( י׳ט דיצו
חורהמךגיט גימ״ד! ךגמריבן י דצוגיבטרילו גוירמ מ״ן
ימהמכן ףדויגי  :מגטמיןמיר קרנקהײט דיצו גיגן מי 3ונדר
מונעממ״ן^ 1טקעמדזחט 1מ!( נזמ״ | קה! לוײן גרומי
חרו ^
ןדעןדערויחימ״מײןרפומה י מוב
מוי^ דעכןײמרקמ ^
הרב׳ עכירה טעט ד  * :ימ  :מ!ן חמונה טמן מ :ימרמ! הלובן
עט  :יינן פי! 1״ט פער קמר 3ט גיחמרדן ד׳צו ניטהמבן ויחי
צןונצןןבמײןלימןמײןענירהטעט
גיטמןמיןרערצירבר <
גזײגןאטמןזיחיגי& טמרבן ׳ מ*5*1ן! ציןרירן
גיזמגט ^
:ו( ער* ( ערנן פון חר ה>י(ך ד*  :״ןתטונהצןי* צון גנעכן גוועיט
צזיטצןיעכזקרגקןאוגןמןגיטצהורידןצויטמ׳קפר ז 1ײבר
מ :ומךןוערטצו< ט( י  3יחצוו 5המןגינעכ 7״ רמרוכן המט רימ
מררפרקינדר י : :ימניט * ע  3טן ןףען צןונ> וע  3טן|5יכן  :ײן
מ״ן מײנ* 3גר
חורהצון גמריכןטע *< יממײן קה(טע  :מײ
הער׳> ן £ןןער>ובן>* | 1וצ ! מימ  115יך* מגןזועןטון צן״ן * ענ*
ציצון ד*/ 1יר* מ!ן רערםון ( ערנן ר :ציירצויציר 3ו חטונה *ול ! ן
גיט מוי ^ דעת> ורק מד מי  :ער ניט* יבר פר דעכי ט 1ט דען
*ן[ן טון רעןמ 3<1״טצןי* דיח& וצהגיט ר* ערגײצורט הטינה
עט קמן בצוךזומו(5ויי 1גי* וגטר צזמן טטערבן דערצטי^ דעכן
טוטצןיחער& טעייכט י צןונדי חצוונה מי* ג׳טײ( ט מו׳ן*
חירטמיכןגיטטטמדןןןען ערויחי  :מגט <
צירקגיטדמרוס
ןעקצו *3יט | מימײן  3טײ צוי* בע& ר מ* רימ מגדר 3ײט י די
& ובהטוטרער ןןײ( ד  :ערמי* עצו  :ײנןעט( י  3׳ע3רי !ו 1!7ען *< ממ״גרט 1טדוהוטער * ער
ערצוט 1יע( המי  :ןןען מיערח
ידחצרזמ״ןעבירה
עונטמ* דערמנדרי ^  :ןזעןצוײן ח ^
גמךיונגמ 1נ רר ןףי 1ד* ער צןיזגמך& טרקצןונז״ן י 3רהרע
ערצוערעונטמ  :צו״ןעקהמר ^ טעט יי ענירה
טוטהמט
טרקנ״צןצןיממונערגיטמוג ב 3ןןיגגט * ײ | י 3ר
ממנמך&
מונ ווען מ״ן מ! טר מײן עכירה טוט דמ הצוט ער * ער עונפ
הרעמוצטוט חצוונהצוויןלוין הצוטגיזמגט ררנבימ הביליכו
מונןןעןצוײן
מןןועןעצוצוײן* וגגרד* צזע 5ירהטעט  .י
מעליכם אח וילפ־ ^ ם וגומרמך גיט רער פטוק וזגור את
ר״נרגגבחהוטערווערעןנטצו* ןןעןצוײן צןרוורגנכחצוונ
בוךאךכימיבחרותןך דימ פטוקיכן  :ײנןמ*ו  13פרט״טטן
ווען מיק ט( עכטר חצון המ  £ריג מי  :דמ מי  :צועי־ וײן עוג 4
פפריבטדר נב׳  13יצור5ו( מ׳ר :ו( טווערפן פוןלוי׳ךמ״טרי
 1נ ציגט צויין מ* ווען מײן קעסט! ׳  3רהצן  £רדיגמ׳* < מוג מ״נר דר דמ
הדימירגיטלוןהמטמ
:ינדמ( מ״עריע3רי 1
ג ! :ת| 5״ | מסק דער המט צוער עונט *15ווען ער מײןר״בן
מייןג׳ימפריט הער ^ מונגײמגי ^ ט < ב(1ציר פר ( מ& ט
ג !:ח צןודר דער מײנמ  3דיקמודר מיינסו מ! טן ^יצון 5ויק םנןדן
הרעמונגיט דעכן י 3ר שננמך < מוצ דרצןנדר
צ 1ײער׳ 3ח
טוט צודר צןײן מוומך מן טעט דמ הצוט ער 15ײ 1גרעטרן ״עונט
פטוקמי  :מ  1:ט״ט ^צןונ ח* מ^ 1ט גדענקן ר״ן ני& עפר וויי1
י כ | וצירטוט ח& ונהןוײ( חמ נמך ׳וגג מ  :ןןען רע מײנכן רטעמדר לן״גכן יוגגן צוײן ממין מדר מ׳י
חמנמי הגג נ׳& ט
^צוך מן טעטןצ  :די ג ^ רלו ג׳ט(כה ! ! פ׳ הױביי&ו ו! פ׳ה ^ תב? ט
^טרק ב׳& ט דלומ מ׳  :דיממזר כע& טי ת& ונה דמ* מ׳* דימ
ררעוגטמי  :נמךד  :ערצןײגנן ור& עציטצןונצוך דר גמךיר
 1וגרטט 1וע 1הדימל< גדר<1ע 1הטי  :ינצן ערעו/י ח& ונה 15י*1ײ1

* רב
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פרק שרישי

ג׳( * 1ע! ;ז  :״ןץונחען * ׳ין כחנו* נינ*< יע  3סןן רע * מחע
מךמיזמ״ןגרע& רדעונצודר
*ןיןדרמ״נסןפר& עצוס י
מונדיאוייןן
׳עיג׳& ס נ
צ ^ן חענ״יז מ* *״יןיז ^ ס־גיםג\ צןןנאעד-ן :
צן״ן עכירהכוועןצ< ז צונוז מדויי ממ יומ :ץו 5צצי־ר
סג\ ריקרץ* בי  0״ס דײ( תפי |< חצ<ינ\ דען ח $י!י * חערסדר
*ףיגרדרצן״ןעכירהסעסצןןדרןןצןוכן  ,דלןרוה* ײגןר<ןל
*ענמ גיקי־׳סעצ*ן הקכה מ:וווצוו! מ 2ר*א ד־ודרי־צןוצדעך־
יסןנינזגןײךדרנמךווערעזיך מײן מ׳ע 1יפר ח׳& ן3ו
עונ&
כרענגסי ^ צויןצוינרד ^ ו
*עג 1גויש<1״\ דען  £נ\ ריקן
ר ^י\} י צ* ךןײגןצ< ײןס״ 3 *( 1יןו ) :בע ^ רדעןדי צןגדרןמ״
אזוצוןכרענג/ײצוח& ובה *! גדיצואע& ״בןטג״ה
חפי 1ה 5ון צ* ״נכן 3ד׳קצןי  :כע& רצ^ ד׳צן חפי! חפוןצןײנסנ ( י״נ )
ד ?<
היגף
מ 1נדיצ( חש׳!,רןדען<1.עג^ן  3ועו! מהכמ י
ר& ע < צןזנ־חען צוי׳ן יעגר דינע הקבהצייגו גנ^ זיעכ /הער 3ן
 3ײסןהמס *ינ\! כר ^ ענ^ נווי׳גר ח& ונה דעראי״ 1ער
לןי* ז< ערצ(  :ןןעןצו״ןצ<!גץר | וטיחברךדוננ 1י צויגחעןצןײן
צו״ן
!עבצ\צ(יצ* ״|  3ײ! \ימ  :נע  6ר -דעןד׳צומגדר  3״ס י
ר * #ררעד | יך צןונ׳צןףן* ריכטהנר!  1צ< י :פי! כעצורצהןןען
טריימ עניד־הע-וע יצו! ער
הגד1ט צןונ ןןען צוי׳ן ר״כר  3ײסצף* מןרעמ נ\ מגמ*
צןײן ר ״כר רעי!יך מ ויןן ריכס׳ג
ינה9
גרעכנ\  3וחפו 1הנ\ מןדצ(^ מי* דיצןבע  \.'6ח&
נ׳ע רעד!יך צןונצןו<  ?/ריכגז ג הנד{זג דצוצןי  :ע  :ערגרןצ  :ןןען
ע& מ׳זצו׳ין ( ^ ! ) צוײגרדרצוי׳ןפ! עק ^ ׳ןלו״ןק!ײד
*וײן צ< ס< רניגןרעד! ךהנד!ג 1י צןונןןעןצןײןקע& נץןיכרזצצןן
כרענגטוןעןוקדען פ! עקןכ!דצןויז> ופט דמצוי :ירס! עקן
צןײן עני ו צ<* :דצוצןי  :ער ג! יכער צןין ןןעם צוויגן>< רע וצ * ןןען
גרינגמוי■ 3ו כרנגן צוכר ןןעןרע ! נגצוט׳נ1צוית ק! ״ד דא מי*
צו״ן& ןפנכערצצצןןצןייןעניוצויזי צןירןיכן ! ״ע * ״סחי& ן
דער ; ע! כי גצ! עקן !!6ערצז*1ז 5וברענגןװוזוק גרו& יצוימ
ד  :דיצוווע! סצו׳  :גיג! < ן  3ורעתימד*דצןןן׳לןנץצןונ& נזורצזע
מונגרו& יערבסיער ^ יסהצוכן צויד :ױןדען ! 5עקןמויז
לן״ן ג& ןןינדן י56ץורפן ןןינד י־מ  :״נן 5י! ! ״גץ ייצו חע! | פצורע
מזוצוי<:ץויךזוען צוײנר אײן עבירהגויגץ
ג׳ן י ןןיצווילוקוז^ ןמין טי £ן םגץרומדצו דר ןץרלןנקן* י <> 3צ\ ,
הגיכר
דצו& מי :דער  1£עקן צוין זײנרנ&וזה ןןעןערכ!ד ח 6ה*
מונפרם 1ןצןימנץי )5ווצור < דיצןצןגדרן ! ״ג 1חע! ןצוךהניכר
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ללןז |  :יך נע | 3ג #ר הו יצון לוונ* י | 3גץר ענג גו ך פ׳ 1עצגר לןזד׳
דעצוגיהנןכן < דמרוכן  :מ! מײןמוט! צרדצ(צו( 11וצ ! ) פר  :יך
רר׳נ | ציחה  :י 3טי דיפ׳נ& ט כיחהדי ב! ״בטגלזר הויצון לוולזי
נעוק לווג :זל ! כי 3׳יטן תצווצה טצק ד; ער* יך חטוצו!וכן ניט סר
גינן  £מרעמירן ןומ! 1וצוטנמךמונ  :יזעהן ד*  :׳לז המנן לזיר*
וזצזו! ! וצוט לו׳ט עצון מזנלזיט טר ינקן מונ 1ץו ן  :יך ניצזט מב גין
מונ גירעגקן נינז מן דלזצו צוין* מזנ ב 1״בו לזין דעכן לןע>!לזול  :י
 1מגןמד *  6י ^< £לזרט פמר ן מונ* י ביגערן :יצצו נ יט 13בעצור ן
מ* מין דנותמ׳נ*! * ׳לףיצן מיר״ טיוגמז31ו  £ר ברענגן לזין
דעםןלזע* ! י נזן דד ןןינטר קז * ט לזײן הער די נ״ * ר פר פ 1כן
דיב | עטרס! יןמבדמצזמ 1סט  6ד גיג  1דמקוללקדיקע! טמונ
צונ* מלז1צ ק! טי רעגן דילז ק | ןע{  :״נן גיצזט לדער גי ^ דד זוײ! ד*
נימע3ו עצון המבן נזן דמ קוזלן׳ר ( חיזח רע1ןי ) די ! ינן מונ ד׳
כעדן מונ די ןןע! ^ יילטגן* יך פד צעדגן מ׳ן מירי ה״גי־מונ
לווגןצוטערבן
הגגגדמונקולזרמנצחען לז׳ינר הדוי& ג׳טדמ
 13ר״טן לזין
די
(
חעח
ועיה
)
מ
?
ו
פר
פ
1
ן
:
מ׳
מין
יעכן מינג|
מונ*מי צזרי׳לזן מ<צ  :׳לז ןןייגן מזצ עצו קמן** מג*ל<נ״) הע! פן *
צןזזמיזמךדרזנענ& מו׳ן דערןןע! טדימ ^עצו ^ טוציכן ^ייגן
ג! ״ך מ  :דמצו,שיף דען ווען מ״ן ^ עגצו גיט ג! ״גן ווע 3מונ י:
ער ד׳נע הקכה מונרע !לזצזט  :יך  :״ן י 3ר הרע ג׳טב*3ח עגן
מונ גיט ניט* ײגת י 3ר הרע גמך מוצ גיט ניט וומו! טעגן נמן
מיןדעכןעו ^
■•'־—־
--

~

דרצן׳גמ׳ןיעו עו!פ/וץיע צונומ
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מונעדג׳ט 3ו
——

*וילוט < ימשמיזדר ( כן! )
פוןדערחצווצהדמס  :ײנןסיר
ער !מײ *
מײנמערוץהזיךכידענקןמײן^ דיזינדחמצזער
הזעגזינדיגטמוין^
מיטןציענירהזןץזערגטמןהמט י דמ:
מנדרעסוו  : :ימצ! ר !זל  :ןנילזר 3וטמן <
דמצןדריטערלזו:
ז׳דייזמגן < דמצ £1ירדעס<ו*>ץיןב{ מ1יןן *יךגײןמ!  :ײן{ עב
טמגנ׳זלרזוער 3וטמןמונערזץו  :ו״ני
עצירוחרידן חמצו
עדגטלזן הוט צןונזזה* מגן ( רבו | כ! העו! מ ) לויך הוב ג* עיגט
מונד׳צועצירהמונדימענירה המבמיך 1טמןמונמץ £י!זצ
מ 1ליײן טמג נ*> ור זזעד טמ) מיךהמב ( חרטה ) יז מיך י מצז
גיטמןהמב ( חטמחי עןןיחיסצועח׳זצו )
נמךז׳עןפ׳רער
!״מחצזוצוחמײגצוהײצוטתצווצח ( הכחצ ) י
ימזמנדר,
הײצוט חצווצח ( הוזצוק! ) ימ,ץ דריט ה״צוט חצוובח ( החר טה
דלום פ׳רד הײצזט חצוון ת ( הגדר ) דמצז הצוור ת ( ה גיר ) ול י:
מיו ( גדר ) מי :טײטצומ* ין  3ויןכ!ו 1ץרער  :י: 1ץמיז \ 1 /ין
^צןדרןכן ד* ער ניט קמן זומו{ קזלזן 13דר עכירה ( הזץע! ) י
העט ער מײן עבירה גיטלון ) זיט מיער סר ויצז עס  :ייע׳ נון
מ״ן יודן סדד מײן גויה > מ 1ער * יך מ״ן 5ו׳; לגהן דג
ערק״ןסרו׳צז !) ׳! מן  :עה | מוצמ! ׳עב׳רות יעצז ג< ״כנ 1
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חשובה
הלנות
דט
שייישי
פרק
זצ ! מײן :
חצוו 3ײהכ3ן  3מיזדמצ 1ער :
װערעכירוח
עהןמ׳ןדערחורה זוייו ׳ >זיךפטרמסן  6טרל?^ דיך* ע! נרטדוצוהמצוט
טזעןכרטמזומ״נרעזבדרןוזיך ניוזנ^
דעןצו׳ךדומב׳&
גצוריבן צויז זוםצרמ״ן ע; נמ מטיט ג־צ־ריבן מוי^ מײן  :ע!יכ
ענירה וומצו ער גיטמן ה׳וט מזב עצו מ׳ין הרבר עוגס חי :דו  5ומטרצופןדערר*ײמצ 1מ״ןכטי! מונמ״]^ 1דערמי* מיין
ז׳זו :ד׳מ תצוננהצוך הרב  :״ן ח 6ו 3ח (הצז& ק{ )דצו :מ׳:רע :יצ1
נר צ< ןנ צו״ן רמע מונ צו׳ין צופעסר דען המע ( ס1וזה ה*!ך ע ה
פרכצוגזןגוצופרצופןצונרצןײנרדערדצזגערן המט דצו
ןןעגן  :ײגיהנמה ד׳מ ער גיהט המט פ ון דער ענירה דער
זזעןצויןצוטרצופפדערצו׳ :צו״ןחכםןצוונערהמפ ! ׳ב דען
קיגןזמ! ערןן׳דר  3ער 1״דןדצומהײצוט ( חמונחהיו^ ק!
פטרצופרןצ  :דער פטוק ג׳ט אי! תובח לץ פןישנאך ,ד 1ביח
( ח  3)6ח החרטה ) ער קמן גיט מנדרסטחצוו 3ה טמן דען ער
לךובס ױאך,בלך צוך ג׳ט דער פט 1ק באזגי כסיל אל ךזדבר
װולחרטההמכןצוו׳^ דיצןענרוחדימערגטון המטווען ער
דיצופטוק׳קןופרט״טפן ניט ד(ןצ :ו 1סע סטראסן
טחרטההמבןדצןןןערעזג! ״ךמ :מײנר דער  :יך ןצ :ו  :׳יגן
ניט  :ע!
חערגו
רע
צוײןכופעטרצןןנצר׳ןגריןצןונצן׳יןרםעדען
ט ונ 1ןןער צןונ העט צז׳ין 6ר^ מ׳ן  :״גר הנט הקכ ה הט יםרצו!
ןןעןדומצויןסטרצןפטעסטרצוןמ״ן חבמ
דיךפ׳יגט הנוכן
גהמרגט מוי^ דײוחצוןס־מ* מוכן מיזגי&טצןנדן ד :הקכה
בגערט נ׳ט ד :דר רסע  :ו! סטערבן דען צוינגן טוט נײמרט
דמ ווערטער דיך ! ׳בהצןנן מ״גר דערדצו ! יכה 1ע צוטרמ^
מ״ן 3דיק
ער  :מ! חצוו  3הטמן  :מןןערטער ! עכןדמ  :מ׳כג ! ענןצןוג צןןנ הצוט דען סטרצופרמך [ ינ דער צו״ גיהײמן
מונהקכההצוט  :״גיגנ׳מירזגהײסן ד : :י :וצ !ן י  6רמ! חמרנן
ציך וזמהרכינו ע ההמט מך ימרמ! גןןצןרנט מ  :ימסט׳טצו׳ין
צןחס; נ 33ית מך מנדר יגנימ׳מ דיהצונן יצורמ! ג׳ןוצורגט מוי^
דער ח& וכהדרוכ/מי* מיט! כרוזחוי  5ח 6ו 3ה3ו טצןן דען טג
מיזצויןדעןדורוחק׳יגרדמרערדצןקענט  :מגןער כידר^
נ׳טחצוו 5ה  3וטמןמ :ו< ןעט[ יכינר* ןצוונג!/ו< ״מ גפינדדימ
דמ צופרעכן ןןער דמ המט פי! 3ו ריטן דר><ו :פי{ פ! יקן נ״ן
ע:צוי* ניטמ:וצויט! כרבידר^ דיחצוו  5הער  :ײמי; נגמ 1דר
רע :״צו מ! ט צודר וזצון מדר מײן פר 1יצו מונ מי׳נר דער ניט
חצי 51ה טוט ןצ ונ יער נעוזט  :ײנ׳ ענירנח וניט* ׳י מו י^ ׳עגך־
!וע! ט? /י דעסנ  :ע! ניגןמ :מוכןימ<>:צ! 1גסריכן מיזדער :׳ין
גנ׳ 3הב״מ* יךה! ט* צןונדצןזצויזמךצו״ן מיט! כר כע{
טמןןןעןערנוןה 516ההמטגטמןצר  :רע
חצוו 3הוצחוי 33ו
װחוינ3ו>< 3ן צןגדר׳ 1״ט מך חצווי 3ה3ו טמן דס מי :דר ריכט
311המי♦ | 1ט יחברךהצוכן?ן׳! דער דצו װכטצןגדר י 1״ט
בע{ חצ
גמט׳הברךוזיטגג^  :ײגסהער 3ן
מךתסוכהטצון דערדינט
מונוזיט גנין? יעכ ! /י׳ב ׳ ררוס מ׳:ציח .יבמיט! כ  6קה ( 31הכן
 4ן״ןדר | 6דרדצוזמצד׳ [ ײט  6טרמ  £ןד * :י זצןןןת :זוכה טון
מ :ד׳מ ג^ רמג׳טצז״נר דעי -דמ קמן י׳מ ! ײט צוטר^וען מוג
ער  6טרמסט  :ימגיטדערו<ו ! :״דןפיןצזירןוועגן < מ״ן
בע! הביחדער  :יין גזיגד ניט צוטרמפטמוג{ מ: 1.י עבירוח
טמןדמוזתערמךן״דןעכןמזוחצןוןצןזרימ ע 3ירוח טונן י
׳
5ו1צצזיט ! נרדערןןערן קמןמ< ינכ/מגדרן צןוג ערחערטע:
מוגמ״גרדעי־דין״טוזכט
ניטימ ווו :ערמךדרןכ{ /ײרן י
ח 6ו 3הטמןדער הצזט סכר דער ק״ן צדעור ניט הצוט מונ
ק״^ קיןניט הווט מ :דר פטוק ג׳ט בעילים ובמשור הלךאתי

מובמײן חכמ מ :דער פטוק גיט אוזן שלמעת תוכחותח״^ם
בקךב חכמים תלין דער גערן הערט ד׳& טרמ^ דר נקואנו
רמפ מיכג! עכן מ ונ רע ןןערט מזנער דען ( ח!> ז׳דימ חבלוימ
מיבר געכטיגןמונ ער מי* גיה״צוןצן׳ץ חכמי מ* דר פטנק
גיט ( הוכ׳ח ! חכמ וימהמך ) מבר מי׳נר דער פיעע הצןע
צוטרצ ^ דערמי :פ׳! ערגר צוו מ״ן כהצזה מונ ערמי :גיע
גירעכגט מזגטר דען ! ״טןי מ* דרטפ :ק גיט זשלנא תלכחת
בער מײנר דער פײנגי המט צוטרמ^ דער מי  :ג׳ה״&ן מ׳ין
(בער )דמצוצו׳ :טי׳טסמ״ן נרדערמ׳  :מי :ג׳! ערע פזן
מ! ׳גוטקײטמו׳^ דערןןע! טמונצ< ף^ יענרחע! ט י דצןרומ
:צו! מיט! כר :ךי  :ע! ברט מין רימ צוטרמ^ הגײן דר געבןןרע
*מ! ! יכ הצוכן דען מערמפר דצו חערע ער גערן ד׳ סטרמף
תונער פ טרמפט מך מגדרי ! ״ט רען צו״ן מיט! רכ ביךמר (•
ער  :ײמ יונג מדרוצ ! ט מפי!ו מ״ן מ 1טר ( ח! וזיר חבמ ) דער
הערט גערןד :צזן מיןצוטרצופנ 4מ :נון פ  !,וזעצו׳מ צנטיגןצןין
דערגוזרמד :דיח!וזזדבי[ חכוזימגצןר גערןהבן דיצוטרצן^
דען צז״גר דער רמצזטרמפט מ> נ צזכט ! ״ט חצ1ו  2ה טין סון
דצוןןעגן קווזט ד׳ גמו! המונ *צזיחןןערטקו׳׳ין ב!ד צוין מונירן
עמג  ,נצוצ׳ון< פוןוועגן דערחפוכח מ׳ :דער וזעגס
 :וכה3ז פירצןר 1מ״ דצןז מ ״ן ד  :צו׳ת הקב הצוי:זצוח!צז 1י  :ײן
עכיר וח מונ  :ײני ענ׳רוח ןךערן מיהן גירעכנט פר1צ 5וח ד:
מנדרערן] ערטגהײ! טפון  :ײגה  :ינדמונ פון זצ !י * ״גי
קרנקה״טןצ  :דר פטנק ג׳ט הח? אלכל תחלואיכי יט דריט
רע ןןערט כמירצזט פין גיהנומ מוג ער דער חערבט דצוצז גן
דערפטוקגימחגואלםשחתחיכי דציז פירד הקכה
עדןןצ :
ליה׳זטךיכי
נײגט מיו ^ צז׳מ חן וחטד ורחאמ מז די■ סט* ק
חקד וךחמיס סון ממ וועגן ד :הקב ה ! יכ הצוע יצזרמ! רז
יצור : !^,״נןערכצווג  :״ןג 1יבט פצו!קצןוג  :ײןמ: 1דער חי 1ט

רעכטפערטיגן ג! ״צן
לךביםהשיבמעוןוזיט סווכ/מונצז״ן
ןןעגמי  :ערגנג | וז׳ט> זירמונפי{ 1ײטהמטערו< כן חסוכה
טמ^ דמרוס מי* גוט דער ד׳מ ! ״ט סטרצוסט מונ ו/כט דז :י׳מ
פמ! קסוןצן!ןדיצו  :יבנ 3׳קפע! קרןהצוט רע וצ ; נס גיגעבןדי
חסו 3הטמן צוך גיט ד׳צו גוזרצו ןןען צו׳ מ״גר דעףונדרן העט רזצוו  3הדמ<1יט 1וירקעני  :וכה* ײן  3וממיכג [ עבןןצ  :דער
פטוקגיטשובהמשיבהישךאלנאםיי דצזזצזי :מ :ו 3ופר
גיסטרמ  £ט מי | ירו&ןיסנדמ ווער ע :ניט פי־ חיצוטגיןןצורדן
ניןצף* עיצומזכן גיסטגדן ןן׳מװן  :מ! מ״ן סטרמפן הײװ! ך עײטצוו טוט חצוו 3המוי^ צו״ער* יגדיצירצז[ זמגט ןןע מונ
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11׳ ! ניט צו״ןחטיד  :מגט ן/טמונמיךןן׳ןגיט ה״טן מײער  :יגד 3ו צוינג
דריטןוזצז! צוונערטוטריצז ע 3ירה פמרט מונער
מכסטין&ון דער ע 3ירהדמכיטטומיןו( חוינ  3וצוטרצןפן ור אונדצן :ה״צוט מ״ן חסידחדהא! ךהציט מךגײמגט ( כיחסיד
1ײטן מונ :צוג  :ײגיע 5ירהפר 1״טןמ* ו [נגבי* רע מב מצויט
אנ׳ ) ןןען<1יר  6וןצז״גרבי  :טוט דצוטוצוצויךמי ^גוטצודצוס
פוןרערענירהמברמ׳* עי־מ׳י( 1בטי) 1מדרצו״ן ( !^ )
ה״סט צו״ן חט׳ד דצן צוסריכט ןוטמךמ׳ך כ׳ן מ״ן חטיד ווען
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ן< *!מ  3וקהגענן ׳ צזזגחעמ דז1צןזצז(  3דקתגעכןחיצז ד״
רז 1
 3דקה* ״ן*וצ ! דמם ןןעי־ס מר נ׳& ״דן חערן רד סטוק ג״עןצ *ו
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זורסשלבל מים וגומר ייצז טפ וקיפן * ײנן צזז31ו ור עייעםן
מיר זמ!וג זעהןדי 3דקהמז מ״גר דער דצז זעהט ןן״ט ^ צןדר
קצזרןצזיןדערעררהנײןאנ*1מ! עצזירריצז3רקהצזך * עהן
דצז וזערע מיר מכ םג״רן חטד  :ונםט ןןען צזיער * עהע צוין
דיצז ערד קמרן מדר ווײס ^ רע ח״ם ג׳ט מובערםןןערגוצוב
םנײדןצזדר מובעס מײןצזנדררןןערעמכםנײרן׳ צזךחײפ
ער ג׳ט צוונ ערם ןןערגו דטר ! ענן ד :ערם ןןערגו צוכ םנ״ד
ךמ ןןײ £עי־ליט מוכ ןןצןס דרוימ ןןערט ןןקטןמיר ניטרע & ט
ןןען ע :ןןקטגו רצזך ןן ײם ער ניט מוכ ערם ןןערגי מכ םנ״דן
סי <! 1יצט דערהצזג! דער ם! מגטם צןרר רעפ ג! ״בן ד  :דימ
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רביטי

ערמ״ןגמד״מומיזמודרחומגיןןעגטמך מזו מיךא׳גד
טמרערוומוןמײן גונ 1ר
ן^ ״יגן ער צויו מ״ן ניגררמן ערמגו

*#ן* ײ\ י יצורוהםפריבגודערננ׳צן ( ועח (דרוכ) מח ״ ) ,
ב1ו<1רווען עזמ* וצזײן  3ײממ׳ 2ד  :דומג״נוןןיעטווצו* ערסר
מיינרצו״מוב ערמי :גוצ\ אדרצוובערמי  :כי* אר גיכמימ
ויןפרמיץפרו1ין >ימן כע ו  :א 1יהז
 6מרס  3דקהצןוגה! ג51
הננימ ןןערעק> ויןצנוכןןערנו מונצודען רעבטן וועג ןן׳י  :ן
ד* מ ונור 3דקה  :מ 1ן גענן דער ניך ססרי  1<3דר ננ״
ןןעכן ד 11 :
(צוכןריצת  :ורעיעןכן> ןית ) ד  :מ׳  :מ  :ו 3ו  5רעייצז< | 1וומו1
מ״ךיםרצז! דיצזרצז  :עהןמו׳ן׳דעתווצור י מיצוקצ? ן>ין * עהן
וו״ט ^ צןדר קמרןצוױ ^ דעמ ןן& ר דצן  :ויײנע ער דער ^ יע
געכעצן״ער  3דקהדעןןײנ 1ןדית; רה{ ערנןדען דימ חורה
צוי :גיג{ ׳צן  3וווצורןוי | 115י :דכוןןצורנ | יכעניע מין מ׳יננן
רענײמרעצ,יןדטרעי  5וןצןועמגידרצוי :מיו מך
הוצןצ1
בןי׳כטדימח 1רהנינ\ בײמדעס[ הצזפרטיגן ! יינון גײצורע
כײמ דען ( ײעןרי  :יךניררצ 11גצ 1פ! ה | - 1יע ^ עןבגןזמן& טז
דײן 3רקהגעבן מונ ניע דיצו  :יךהוךמונהצוסרעיגה! ען ווען
הקבההצועפײנעדימ המפרנייגן
ערפון ! ערנעחורהדען
!״ע דער פטוקגיפ בבוקר זךןז ןר׳ןד וייגזךב אל תנח ירך
דמז עייעצון דמי חבצצ׳ת מז ןןען דימ הצופ 31דקהגעכןמ״נמ
ענ׳  13צוורגנכו מ ןג דר נצוך  13מוכנע קוצוטדיר ןןידר נצזך מ״ן^
עג׳ זצו גיכ מימ מך 3דקה גיע צוסריך מ״צו מיך המכ הײנע
מצ 1ג 1נ׳ין ! מז ק״ן עני ! רע פון ד׳ר
פ ון געכן קו=ן מ״ן צןגדר1
וועקגיןדעןפוןזבןחדר 3דקהצןיזמײנר :י  3ה  3וחײגז דצןג

^חנזצנה& רדערנט  ,צזנרדער 1זצ  :עהט  3דקה דער& נ״פ
גיזוים י צזווחמו! צוז צזויןצןי,גכן קצורן חערן זער פי! קערנר
ןןזו זךצןיזדיצז 3דקתצזו׳ :צןײנק קןײנן& סעניגחערט פי1
מ׳ :דמז { עבןצןוי ^ דרןןע!צ 1מונ צוויןגיענרןוע 1ע צוונ 3דקון
ספענוג ״ ימרוכן& פריכט דרנניצזמ :ו  :עהטד׳צז 3דקה :ו
דקהרעצעגיבפמ  :ה׳געןזויר#
מוג  3וצ  3וד י מוגדר  :ײג*3
ןןערגו מיר גזוים מב םני ידן חטר ׳ רעןדצו& מי1*:צזחיםג!יך
פעין3ו חחײח
ןןערע ומ
נימײדן ז ײ ן רער מיג ז וכהדז רע
יזגוו׳ןחחטימ׳ :פי! כעםר מוג פי! גרעםרמ* דימ 3יקה
הצזח׳בן מונ רע צזה זו  3ה ד; רע זוערפ קוצון צזין רד מחי 3הסון
איטפ׳!רע 1מײ * בן < דען 3דקחצזי :ניטמנדרפ 5וגעבןמ*
הקבהצזונער חערפ הגצזההמבן פון דער ! וימרקײע דער
ןדעןענ״סנ,צזנרג<1׳! וזחטימי*  3ודעןענײ ^ מזנ3ו דען
סציגהמוג דימ 3דקה במידיד* ^:מין מ• ׳ן? דעי־| 1ע |נ 1צזונ מו׳ן
ע& ירימ י צןוג די 3דקהג׳בסקז ניס צזנדרםזצ* דען ! עכנדיגן
חמזמיךדמסר״ב דמ  :ײנןסי 1סטוק׳קדרוי^
יענרןןע1צנ י
!ייגון ׳ צזוגג<1י! א חט 1טוט1ז| 1ז׳טדע) טוסןמונ<1יט דען
חערסנ׳סגןויכןןן׳ןדר זיךמ״ן מין
וצ  7חי! ניס 1צמריך  :ן״
ועבנד* גןצזינ 3יקהג* בס< 1ןגע 1טצזדרגע! טםןןערט ׳ צזכר
זוטרדערןןערעעסביכו״רזךםיני | מוצ סי 11יער
*וסרה1
!*׳{ תחטדטוגוזק<1יט 1״כמונ<1יטגזט ( נ3<1זצ ) ימףצ *יוצן
זצ  :צז׳ך דו צורײכ ןןצזס גוט :ד :דו קו1צע  £ון דר 3דקה צוך ווערס
גצוי! ח חטד פ׳!<1ער זצ ונ סי 1גע& ־דוצ* ד׳מ 3יקה ״ ימרונן
ער כסיר 1יע פרזצ< ׳גר צזיזזהצומונה צןןנ׳ דימ 3דקה בסיר ^ ס
פפר״בטדרננימ* עהטמ״ך 3דקהדןןוערטמ׳רצזנ םנ״דן
׳
מין פר דצזס ג׳הנות מוצ כרענגע מין3ו עז ^ ,זבמ * מגגנד
הטר ׳ כ! ויצר םע ןןערגו גרעבנט  :ײןצז״ער  3דקהמן העט
ןרקהגיס רפ צןימ מוצ ןן״  :ט מ׳בן דען זזעג מין ימס ( ןג עדן
י< 1חחטי ׳ דצזרומ רעט ער ד;1ן< דיצז 3דקח*ןצ1
צזירגיעון ג1
הנײן אונ מה  :״11ו{ ׳ ^ דימ חערע רב דיר רידן ד׳יני ( סענורז
*עהןימם אײנט ערדר<1יטזצ*וןןצזי! וועןצז״גר* עהע קצורן
מךהצזכןיימחצזזיס  ! :ג׳וצזגטןןען
פרדעןגרזכזןזזמפנצ י
צזודרחײט ^מד  6רכירגטער  :ימצזיןדימ עחדהנ״ן מוו
יומ הצזכזנזצזיברדײן טיפענ״׳? * מפריימ דיך י  :חמ דיצו
מויך גינגו כז״ער 3דקה הײ!<1ך דפ כמרגן מז מ׳ך פע נצןך
הונגרגן :וג 1זבכ 1נודרחמרפןד 1דוצזוןערפע ! נג ! עכן מי^
* נע& ריכ& ״דן חי | דער מנדרפטיקזמגפ ( גירו ! צמ גיר
דר חט! ט מונ חמבקוצז& וג מך ימנז מ׳כג ! עכן דר מהוק גיע?
1עףז 1דרוםצוחײ )דצוםצזי* מ:ו 3ופרטײעםן מקרע מײך
סרעגטדימ
אשלמשבילאלךלביוםהזהימלטהזײ דמ
מײן ^ קרדמ& צז״נטקןויכט״ײךמזי& מ״ןגיטפעןד ׳ זצ *ו
ג* רצ<ןוצז * :יעט דער סט 1ק1ציט רעה זוצןר־ט דז ער כזסר ׳צגז
מ״ן גוע
 11׳! מקר |י־צז<1וזרע  :עהןדז רע
מ׳ :ןןען צזײגר
צזצוכי{זצ 1ד{ דא ב׳& ״רן ז ימ עממיז מזווומו!

^פע! דמקרג 1ימער דר׳ין  :עהן חי! וומדןנן ןןען ד^זם פע{ד
גיט גוט מי :זמ חקטם עם מך גי& ט גוטם צזיר םע ווקטט מו*<1
גמרנ׳& טי מ* ומךדימ 3דקה  :עצטדזמיר ג״בע מ״ער׳
!רקהמ״ן גוען1צצזן מונ׳גיע ג׳בט מ״ער 3דקה דען״ב :ן ! ״י^ ן
מונעםמי  :צ<ןי 3ו £צזרםנ1ן ^עדצז^ן  1ז׳יגטדזמ * מ! םט רײן
דקהגעבןמיינתדערהורה ! ערנגו י צזזלמובדוצז חע! פט
3
 1מגן ןןימןףים צזיך צזונ רער עני מ׳ין גופר צזמןמי* מדרמזב

דעןדער ימ

ק 1יגס3ו דען מרצוןוויצו ק! יגט ערב! ^ רצוי* רע ציײן חצמ
מוג כרויצע  :ײן חצצזהמזל רע גזרצפ לזו׳ן דען מסצן ןןירע
דעמעניגעכךןןי 1הע!

סןצוזמײנרדערניט ווע! צצ 3דקה

געצון מד נורכ״ ערמוי ^ צזינז ןף ד* מינן גיהמ! פ) חערצ 11ו׳ט
 1ײמן מדר 1ויט צןנדרי ה^3מוצ /דז ער מ׳ן צז׳כר ק1יג< 1דז ה׳יש
גיק! ׳גנו דער מיו מ״* חצכ /דר גןך פעיע ; נ׳ומ רעז י1ו{ עהו
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הלכות

צךקה

ןןטיהכרךצצכטצויןצןנטרינןפרדען ביזן
טמגחערטער
בט״רצוט צסנ ןןערט<5ית ק״ן בי :נ׳ט3ו
קוז׳זן
צזוכ
ןןערטצוין
קײןנ׳ז צזצןדן ןןעןצןײןעג׳ קו<1ט 3ו  5ףיןעוטר< 5ונבגערט
עןן<5׳מ  3דקהעז ג״גיגעבןצ< ררג1יהןחצ<
טערנוןכגערט
פון דעמעטיר י רמ& ׳קטהקבהצףין ^ צוך מונטסעןט זיך
נעבן דען עגי מונ הערטצסי^צןונ  :יכטחצוו ! מױ^וויצ< דער
ענירעטצויט דעןעצויר מונחמט
מ׳מררעוצורענפרט דען
הקנ ה פר  :וכט דעןעצוירמונ ער פר אבט מך דעןעני רע
םר  :ו 3ט דען עטר מוב ער  :יך גביר! ך ה! ט1ייט  :ײגר 3דקה
מוב ער 3יקה גינט<1יט גוטר דינגו<1יט פרײדן צחבערצ<יכן
מײן טרו׳צןריג פניח ןו״ :ט צןדרמזנ ערגינטײה !<1יךצן,׳דר
מוסןחער 1יך י מך פר  :ובט רע דען עגי צןוב ער  :׳ךגבירןך
ה!טצ<׳טןןצ 1רטן 5ו< ג< 5ובער  :יךבינוג! 1צוטט צויטדעחו ^זצ
װן מיכ /ג׳בט< 5וב ער נ׳ט רעט כ׳זי ר׳ד< ד :ןןיערט מ!צו<5ײן
גטרינן חצוצו רר עו& ר רעט מונ חמט רע גיבט מןנ חיצןער:
גינטצ< ןנצץךווצוטדרענ׳רעט לווב ער גיטרעטחירר רען
נגוצןרמךצוובערגיט(<1תרעש ) חי  :מוין^ הקבה ד  :ער
ןןע 1ט רידן ווצןרוש גיבט #ט ימנרן יענש גע! ט מונ עוטר
מונמימ גיבטערניט דמטעט ערמ״ן גרוטי עב׳רה חען
דזדערעןטר בטטיט<1׳ט  :ײנר  3דקר4צ< :צ< ׳כמ נצוךנעטר
ביצו״דןזוי! דצומיזערזוכה  3ודרדצ<* יגאע! ט מזנ3ו יעגר
ןןע( ט<5ונ ער ןןערטבצ< יס< ט פר מײנר ^• מה<1ט ונה מ וגפר
רעכן גיהנומצ< ןגרע ! עבט ( גג מוי^ דר אע! ט מ ונ (כ״ ! צוכן)
מויןיענרווע! ט גיטד׳  3דקהפרמ׳שצ< ונחײ :ט מיכן דען
ןעגצףןדמ& גן
עדןמוגצויןז״ןגוטרמ! ׳^ צןונ רעטורצןיכן
 / £דען גרוטן< 1טפט׳ טוטצ< ברניט  3דקהפון זיעסן עוצור
גוך :צ< עערטצ<יש :׳ין ע וצןר גיה!ט ן3ו נ׳ז ן רר ז ע! ניג טוטר
מערטפר!5ורן<
מןנמיברז״ןעוצ 1רפר ! ירטער דימ
מד  :יגווט! טמ 1ב׳עניןןע1ט י מך& יזדרענידרזיך״נינוגן
!מ& ט ןומצזוון מיש גיבט מונ ער רעע ניט כיזה ריד ד :דמ
ןןער ן/יררדיצ< ! ״ט מונצ<ך גיט ריר ד :רמ ווער ח׳דר הקכ ת
חט ו& ןןכן מונ רע נעצ<ט :ײן צ< ר<1וט רפ גוט מוי^* יך חיצו עצו
הקכד<14יטמיסנ< 1כטמי  :צ<יסןצו{ צוגוטמיןזײני מו׳גן דער
ביקו<1ט  :״ן ( פכרכפ! כפ 1״ש ) מו׳^ יעגרןוע! טי מונזײן
צ* כר מי<1 :ערצ< ז צ<! ד׳ד! ד4בן  3דקהגענןדע} ערק<5ן  :ץגן
 3והקבה ! יברן/טהעיצוטז< 1׳רמךגעכןגע! טיצ< ןוע! ט מיך
מך  3דקתגענןהמבןי פוןדעצזןועגן  :מ 1דער צ<רס[<1מןצ< ך
 3דקהפוןדטן כ׳ט 1גענןזוצן :ערהצןט ׳ מך :ו!דמיצימיט! כר
ח׳צוןדערצ{ויס(<1צןןדר  3דקהגע< 1טפון דעמר/יכן ימ טוט
דער מר< 1רפי(< 1ערגוטצ!< 1יטדעפןר״כןד  :ערצופי | מינז
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מר * :ו!ל< ךצ<יט1רצ זויצגן מײנר דר יצ<<1כט מ׳ינן 3רקה געכן
ררסוס צוײןגרע^ר* 3<1והדעןדרדוגיבט  3דקה יען צרינר
רר רמ<י 3כ ?1דקה געבן דער טוט גו טכן<1׳נ\ רעל^ עג י נוך  5י!
*ערטוט ער גוטמ< 1יטדעס; עצףרצ< :מוכ 1גצוריבןמ׳ן
מד ררןן*י | דז ערח :ו מ׳יגרצןי :ד :עסיכט 3רק; זגעבן רצ1
מזער גוו׳ש צןײן בע!  3דקד: 4ײןדרוכןצוי : :ײן םצר מ 1:גר 1נ1
מן1*3צוונצון<1מס  ,עצ 1צוטיט ג& ריבן צ< יןפרקיכן יוט׳בן
*ועזר :צ< גטעמזמ | רײ| הוי :עירצן׳צור3וצוו& ןצוגו׳ן צזונזי
זו ! ן ענ״סןצןין דײן הוי : :״ן ד״ן הףז טיר :ו 1חײט צוופן צוסין
ד :די טגײכ/זצ׳!ן  :ײן5ןיןד״גהנהוי :ןןען דו עמט צןרר ןןען דו
עפןהוממ 3וערבמןדו! 1זענ״ס 1ערבטןדר<1יטדו זיחערן
גימפײזמ ער1׳ך ׳ מדר נוך צו״ן סםט ד״ין הו׳ :סירזו 1נו׳5
ר<
3ו צווםןמסיןדז ׳ד געמצ:1צן [ ןהג״ 1גיןדען ןןען ד״ן הו׳ז  3ו
מ׳  :דז מ :זצזן זיך די געטמצון3ו ק!צוס£ 1י! ייצמ קיצזט יירצוײן
הונגרגר גטמדרצ<  3טחטום 1ומדריזונגרן ורדײגרט׳רצ<<
דז צזן מיממוי^ 3 <1מ דצןדזת זצוגט רע יײ 1הוי  :טיר זצ<! |(ײגו
צוסןממיןי
דערמצרפוןדעןגעטטן מיז 5זער5וז  3דקהצ< וג
הצוטקײן מיעירגיט דען גרומן ! וןצןזיצוךגטצון הט מנרהסן
צוכינןעהןןיצזדזערנצוךגעמטמיזגימטגק י מיגמײנר
ררגטרןגעטטהמדרמיז גח׳מפון זרעצןכרהכןצונינו עה
מונןןעןסןריגעמטצויןדײן הויזהנײןקוצק זמ!מטי  :י גצ< ר
צוין 1יפ!ך מגמפנגןמונ :ו! מט מ׳נזגריצטמ עמןפירמטעןן
פי 1ײכטמ׳:
ערהונגרגצןונערצוע<5ט  :׳ך  3וה״&ן
פרעג
מ׳ן נימ מוב ערווי{ עמן פ׳ 11׳יכט ןןערט ער מפרעכן נײן
דזערזיך& ע^ טגינמיכ/גר׳כטןןצזז ^ ע& ןצזז<1יר פינדן
פי ^ ע&׳כ/צן׳ן דרג<1רצ< דערמין נ׳טגריכסמ  3ועמ 1הצ<צ4
גיגענןדמ  :׳יןצ< ״ןט״ !צ<ײ 1ווײ! גימטמרבןדרןסן  :מ * 1ן
מימרג * כטז 3י עמןגעכן ^ :צ<! ק״ן ^ וע! אפ 5ןר<1׳טצןיסן
רידןב׳ :ערגיגעצ1ןהצ< טצ<[ נןןעןד<צ<יכ< 3 /עמןגיכמט  :מ
מ׳יז צדתמ״ןגומפג׳כןצ< זןןע/דוצ<י< 1מגערן גיבמט י צ<ום
גיכ מיצזמצויט פר״! יכן ז^*י^ 1ןב טוצ<צןו 3מגוג 11דיך דז דו מיפן
ג״גוקענממגינוגןצוכבדזײןמוכדו חע 1מממיסנ גערןצוער
טוךץןדוצומישניגוק^ נ& טגיגוגן ממן דר : (01״מדיך * 3ער
מונ* ײמ מין<1כבד<1יט רעמ כע־פטן עצון צןוג צויס דען נעסטן
טריגקן<5ונדצובעצ 1טג׳ 1עגרצוננביצוט1יחו׳ב < 3ר׳רן רפ
<5יכןרידר :ער  :יךניטצוע<1ט  3ועצון[<5ב  :״צוגוטיח  1ג<1ינן
דײנכי גזיגדןועןדוצו  :ע!צוט 5ירגן<1יט דיעת גגעדמדרד :רן

צןײן ר וגז ז עןצוט המבן פר דעמ גטט דמ חערט  :יך דערגטצ*
פעצזן3ו עצןן צןונ ןןערט רד צורנגקן דען רע ןןערט<1׳ען דער
בע 1הגיח ברוגז מ׳ז דז צו׳ז פון 51״בט חעגן דרות סצור דער
נע^
טצףדי־רײכרטוטצו׳טדענזצזרצון י דעןדרר״ןחצוצו
נע 1תבית צוך ניט רידן רפ רעת גטט ןויערהעטצוצ< דן גיהט.
טוטער דעכן נ׳רצין ער גיכטמיש גע! טצ< דר ע&ן מ; דר עצו
מדרפון  :ײנשמױ& ןן׳גו ד  :ערהמטצ< דרסןזײניב*1בו! ׳ת
:״ימניןווצזצוע& ז״צז < נוןחצו& טוסדרצורצור דר < 1יטער
ד׳ רע ג׳חט הט  :ע! כי ריד טצ< ר ק״ןעב | הניח ניט רידן  5ר
עצוסדרושמדרערקןײדטזיךדרוס יצוברןןצז& דעררײך
ז״ננ/גטט מדרכהער :וצ !צו׳ 1טריטטן ^ יטגוט׳ וומרט ער
ביקי< 1טפוןדעןצ< ר<1ןדצ<
יצוצו׳ :טוי :נט1
<צן! ו< ער ערביק;<1ט זצן(  13צןינןזמגן<1״ן 1יברחבר פ& צווב טרעק ! מזדיר ניפצן
ד:
מ׳כןהקכהגיבט 1:<1צסנברכהמונגיבט צויש 1גג ( עב סג  5והר3
ןגיןדוביטטחײגטגײ<1ירצ< יבר 1חיןסיצוע:קצ< ןנוך
צטנערןןערטניצוירווטפרצףיגרצףחח
1
<צ
<
ונהצזונ
ןןערט
וומו ! מ״ן 3ײטקוצזן ד  :צןיך ווער צוךי״ן גטט  :ײ 1מ׳ךהבח!
נ& ׳סזטפי־ דעןג׳הגוסנצסנערבק ^ ס ען(ןכ הבצןצןונ מײן
גינוגן  :ע 1כי געצוט הב צויך גערן צויך ווע(ט ר :דו<1ער  :ע 1בי
 1ועגןןײ :ר צו׳ןדז גן עדן צןונמ״ן גוטן 1<1׳יןדרמיש  :׳יןגרופ
געטט ז^ ׳נט דיר העצוט הי־״ין גבייצוכט עט א״ן ( * ר גטטצויך
ײ& פט גןןינט ד:צו׳ :יי פ׳! טו׳זגט1
<צו!<1ער וומצו ער נ׳קוצצט
גין רירטפוןהער 3ןגערן
שחײטק״נרדרצןיטלעןמגדרן
םוןדעסנעג׳מןדרענישוןצן׳שביקוציטסו/דעכ/ע& רו מ< עשט
צויך^ניגצ<:וב! דעטן צ׳ייטדירצ) :ר 1חיט<1יר עזווײטט
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ק״ערנ״טחעסו״טדעםןצונדרןע& ט ״  :ע! כ״ריד*וצ ! דער
ע& יר יערלףרז המט דען גי^ עטטן מגקטן גילוחט י דמ ער
בע 1הכיה רידן פר  :״יניגע& ט [ צוונרע  :ו!  :יך1ז 3ער* ״״ן*מ
נץ וויררמה״* ןקמק5ו :ײן *! כזחדמהמט ער רען פט 1ק
טר צו״ן ניט גיגוגן כ 5וד קצון צון טצון ״ דצוכוצוי  :ער צוחו״כ 3ו
גיעוגט (טו  3מרחוה ירק וגו^ ר ) ע :מיז כע& רצוײן ע&ןצויט
טצון צו׳ט(כבז גטט ןוען רע טק צו״  :מ״ן עמ הצ&י־  /זו 1ערצו״ן
קרו״ע צוזנ עט מי 1:ריד דרײכ !3ו 1ור דן *ן רעט ^ ןנ !י נ& סע
גצור&״ן ! יפ! ךצונטפגגןצוןנ' :וצ !צו״| 3<1בד  :״ן1וב! שכןןןען מ:
דערעגיהצוטצויךגיטריטטןןעררדערעו& רדטר > ויר
דצוק ^ טצן״ןח ^ ידחככזצו׳ןזײןהויזןןיצזכי& טו דען 1זה3| 1
המט ג׳& חט טײן ג׳> ועטטן צווקטן דער הצוס * יך צוןוצ ! אײן
<>  3בד  3וזײ | לוךצוי  ^ :חוײ 3ררכה 3ו ^ טיןורדעג
זט״פצוונ'*ו! צוונג( יקדעסוצ< נטדצורו  £טצוסוןדעןגטגו ניט דער ^צוגן
צו׳ן דינן3ונז טי ^ צוז צולרהק צוכינו
ע ההצוט גטצון דו דיצודר״ יצ |*״׳ | צווןג! יק י צוך :וצ ! קײןגטטגיט צוײן& טין ב׳ימײגפן
ו> !וצ 3יכן 3ו לויסנקמ ^
ןמוו׳ערהמטגי ^ ׳ינ& זע ןןערן דרײצו
קרגן ו׳יצון צו״׳גר דער כײצו מ׳יגק קרגן *צון5׳ גהטצו׳ :דער
גויכ /נציךצןי  :ער ב& טנד ן פר דען ט ימ צויג׳ הצוט צוין גדינט 3וין
פרצועצוט  :יך  :ע ( כרטצו( גןןעןער1ויטצויפן ע& טדצוגיגע
ט״& ״ צוךצו& הױב׳נועההצוטצוך
גדיגטטרדעכןטימ דוזײן
רע צוי1וכוג׳טצוונ׳1וןעכוטצויכן  :ײןפ(׳יטצ(1ג  :ײןב 1וטדרצוז>
פוועהרק| 111צויזמןקעגטצויר חצוו!  1נטיג  :״ן ד  :צונרהמ
צוין גערן3ו ע&ן ג׳כטצווי^ דע :גיט דער פטוק אל ר״לחכש
צובינועהצוונצוךו׳י& הרכינוע ה ה^ובן פי 1קנעכט צוונפ׳(
לחם ל ^ יןוגורלוצוצ(י5וצ :ו  3יפרטײטטןניטדו :וצ ( טט כסג*
ג״זעדג״הטנצוךדענוכטהמטער  :ע! כרט ג״& טנדן פר
ע& ןו׳ויטצוײן׳קרגןערגינטדיר& דצוךגיט ע& צוונ טרינק
רעמטיפ  .ץוגהלוטגירינט 3
יגזטיפנוןח״צוגמרגרו ^ *ו  :גון
זמגטער  13דירמונ  :ײןהר  £מי :נ׳טדרכ׳י
ערגיבטדיר
ז״ןד׳מ ^ הןןעררימגע& טצוכבדמ׳ז י
צוברצו״גרדרדי צופי ( ודצוטטרוקן כריט גיט 1וכ( טכןצ< נדד* טפײ :י צװ3
גע&
טניטווככדמיזצוונערצונטזיךלוײן 3מרן >< יט  :ײגכן
חעןדוצוהונגריגנ׳& ט& טעקד״ן ^ עטרךןןי& ןדײנ״ 5יןכדי=
גזיגךד  :דר גטט 1ו׳עטדרבע! הכיחזײצו דרןכז  3צורנק  £ון
דודו װיטצו׳רן ע& טכרוטצוי :צוײט! ( יגןצוונ פ!וצ ער ה״י& פ
*ײנט
וועגן ר  :ער ב״ מ׳מ לו׳  :לי״ן גי& טנדן צןדר ער ןןערט ד״ך ע&ן ער גיגט דירפ ניטד־וצו :וצ1ע׳וט גיט פר  :וכן  :יין גוטי
\< ײנןער  :ײצורױוקכרוג :חײ! ערצוזופי! עפטדער דוי־ץ
שפ׳מ
״ציךגיטדערפטוקןןעןדוצוע& ט  :ײן כריט ימ
ןןערט דר גטט פר ^ ע״ט חי דעה זע! ניגן בע 5הכיח דו<1כט
ןוערפטוע>:וו :ןןןידרפפײצוןצווג'  :ילו ווערן פר דערכט
רע  :״״| 3<1וה 3ו צו׳ינר עכירהמךטמר דר כע 1הביחנ״ט ר׳דן ד׳״נ״ גיט״ ^ פ״ז ד* דוצו וו׳ט צויסןהצו& ט ג׳געפן י דצורןכן
*״ט
יענז גטט חמ  :מיבז סרמײן פוױעגוח חידר פמרן חער :צו!  :יך דר גטט!1וצ ( פ׳ר  :עהן ד  :ער ניט צוײן צוטיט ב״ צוײן
דרכע 1הביחזמ!
דעןגטטניטדר<1צונןצון  :ײן מון ג 1׳ק ער קי־גןצוצון״
צוונלוײןגוטרכע( הכיתדער :וצ (  6טין נצוף
*מ1
דעןגטטניטטרוימריג 1זכין
ימזדערפטוקג׳ט טוב
געטטצ(ונ :ול ( י \ צופןד:צו״ק :וצ ! ןגעםטצוין  :יעכןהוי* קוצון
אוךחת ירקואהבהע־םמ ^ וראבוסױץנאה קםחמו מרוי^
המט& ^ הה ^ ךדען
סטוקג׳זמגטג׳טיר> זדרפמו״ןדצופ
זזמטערדעןפטוק ג׳* צוגטדצו ס( ויהזו ^ך ע ה צוי* ג׳חע& ט
סון  :״ (<11מח גיקודון דצו מין (וצ& וודי דר ^ ד ) הצוט צוין חעק
ג׳ןןצורפןצון  :״ן ^
כותפירהונדרט<1ײ( מין צונדרי ( עגדר
דצו מיזער גיקו1ון  3וצ( ׳ענזבע( הכירןהנײן דר הט מ׳ן חמו1
גיקענט ד  :ערופ !ױײזה^נ! ך צו׳  :דצו המט
ערמיןזער * כבד
ג״חע& טהצוטמימג״& חטמ״ןגי ^ עטטןמוקטןמונ הט צוימ
 5י 1כיבודיכז לון גיטמן דמ ער לוי* גיזע& ן מיבר דעסנ טי ^ הט
דר בע 1הכיה מן ג׳הובן3ו מ׳ת מונ הט גיזמגט ״מ <1״ן ! ׳נר
צו(< 1יזסימצוי  :דמ  :ג׳קו<1ןד*
מירלוזוגצןרז״ט פר פטוטן
פין מײלןרגן ^ כגיזמיך גידעגקד* מ׳רמ  :ו פי! טויזנט מקטן
המטגי& חט מיןלוײן
טמגלו״רמךקײןזעןבר !<1ךניט מין
גנ 5ןעו( קצו :
לוירז״טגיחע& ט י הוב ^!<1הה !<1ךמן  3וןו׳יג1
מונ קוגט קיין בי& ן ג׳ט ע& ן מה 3וג ער חעק צוונ קסן3י מ״גמ
נע( הנ׳וז דר ווצור ניט ר״ך ער גמב מימ3ו ע&ן מ״ן קרויט
וצ 1פ!
״טמיברט׳טטפרצוךדערבע | הגיו?  3ומיכז<1״ 1<11ך ־
^!
וזהגעווטמאפרגוט<1יט<1׳ר :
ײטגיטרויטטי צוײנןדען
 !.^ #יבהצוטדען& טרצופטהקכה י
צוזדערסטוקגיט ארז
^ריאלובײיוכיח ררונז<1״ן ( ׳כר& ןינהמירןןערט ןןידר
3ו צויערי גדו( הקו<1ן גע<1ט דיצו  6טרצז ^ ור גוט סון הקבהמונ
ע& ט מונ טריגקט<1יט<1יר וומ <1:יר ןוט יהכרך כ& ערט הוט
צו׳ךג׳ןמ״כ& פוןהער | 3גערן  :״ט
ג׳טר׳טט
מיר
ןןערטנוןכןדררה״<1ן :
ײןמירהצוטנוןניטחײט גי< 1ר 3ו
זןנדרןימחצור&ן ^ ה ה !<1ךעה  :ערפרי 1יךד :ער צוי :מ  :ו
גוטי ןןצודט הלוט גיגעכן מונ חמר* ער ברוג :צו׳כר < ענמ

צוונער :וצ (וצ  :ו  :ערדרגצוך ^ טיןמ  :וועןצוײןגרו& י1ו3״צווץ
מ׳ן  :״ןהוײהגײן קעת ״ צוונןוען ערב( ײבטב״צו״סצויבר
נבטדצו :וצ ( ער צוין (
יגןצו׳ןז״ןכעםטבעטצוז רע
הצופ
דען עפצוי :צויט! ככן גהט ! ׳כרצו״ן גוט גי 1עגרדען ע&ןצוו^
טרינקןי צוונןועןדרגטט ! ועק  5׳כט :וצ ! ערצו׳מ * ״טגעבן
מוץידעכזחעגצוײן& טיקברוטדעןצויר סינדן וצ  :ו ד*  £י|
.ר 3יח; ח צוונ פי* 1נ&ןיס;  :ײן ג&יהן םוןצוײן ^ טיק כרוט וועגן
צוצוגניטװצוריךזײן ״
צוונןוטןערוועק 3׳כטצויזערצ< ץ
 1ו׳ה  3וטצוןצוונער :צ(
{
5
<זכזברכויוכהנימנצוך
:
צוגן
ער וצו!
וצ :ו 1נגכ 1ײב|  6טיןצוונ :וצ ! צו׳כזנצוךזעהןב״זער צו׳כןגיצור
קצון* עהןןןערד״1ז 3והרכט1וק״כזצוי; רר צויזגווי& צזזרע
צזכרהנןצוכינועהצוונערהצוטגווי& צו״ןגרו&ן סכר דער
ק״ן& יעור ניט הציט י דיצו ג* רמ גיט*( | :וצ 1צויט 1כן גטט
 1ינכדו״ןצ( .:וועןעררבןג1ו(יצו 1ןןערצוכר דומ :ציו& ט צוץ
ה! טןמיןדײגרדעה  6רמ״ןגננדומ  :מ(^ ט צו׳מ גי& ט פר
טרו׳צוןדער ןןיי! דו דוצו צו׳ס ניט קענ& ט י
דיצו  3דקהד*
דיצו ןןײכר געבןדמ^צוי >:וער כוו׳! גט מוג ^ ער צון גינעםןצו:
ד״צו  3דקה ד :ד״צו װנ״ן טןנןדעןן/עןדערזזצון גיכט דעמ ענ״
גע1טדצו1וו : :׳ךדער עניער&טקו״םןווצו& ערכידר^ צובר
דיצו ןוײנרגעכן דען ענײבז כרוט צןוגע& ן  6פ״ג ד : :׳צו עצו
קענן ב!דעצון דצורומצו׳:ד״צו1ו 3וה סין ^ ערצוןנגרעמרצוג
>ויר גי! ערגט הצובן צוין דער ג צורצו מר עוקבאצווצ  :ײן וו׳יב
די& ןןצורן ג׳ןףנט! ךד: :׳צוצ(!י> וורגןסר׳צוצו׳ן דימ פו! הנ״ן
געגן דצו הטן  :יצו צו׳ין עני ניט וו״ט פון צןירן הו׳:וצ ! י 1וורגנג
גינגןיצוה׳ןצוונןןצור& ןצויןפירגרצו&ץצויןדיצו צונג! פון
דער ט׳רן הנ״״ן צוונ דר ענ״ גפינט :׳צוצןונגצוכ : /י צוונ קויפט
*ײנ<
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הלכוח

צדקח

ן׳יגיקינדרןברוט צוונוומצו ערב׳דר& טימײןװצווטצזפרצזך
ור עגי  :׳ךמ* ומ״ן{ גגי ןן״! טר״נט דער גוט װמןד* מןדצו*
ןנר זז׳רוצ 1י טג םיר גרמצון ןןער  5ט צוין װײן מגגי 1פןן ^ י׳גר
טירןמיךןןע! נ 1דצוןגערןןןיצ 1ןןןערדצומטוט י מ״ןוזצו 1ע
<\ טע! ט :
יךדערעג׳הינטרדערט׳רן וויצוײמגוןקצןוזן צזר
עןקנצוו<ינ\  :״גס( וו״נ
מוננוקטןזיךמונ ןןץ!
טןמיןד׳מפ׳ר
גרצוצוןצו׳ן צןגג!! ןער  £ןמ ! :וימצןיר׳ג׳| 1ץונטוומר דמטעט
דר עני ד י ס יר מוי ^צןו נ ןןמ! ט ז עהן ווער עס וומר :ו !ו& ן :יןצ
ןועקמ 1נדרעג׳ ! ויסט :מי גמך ב׳  : :׳צו קצןװןצוין מ׳ין הוי :דמ

פרק
רביסי
דערהעדצ; 1״ן ח  £׳ | ה ,
דערמיעמעניוידקהג׳נטדער*
ןןערגז ר״ך מיזזער ד  :ער ג׳בע 3דקת מי ז׳יער עו־ נקווזטו
מזדער פטוק גיע יש מפזךןנוסףשזר דמצואע ע״טמ מ״בר
דער פי 1סרטוגו דער המנז מ  :דר ןןינ 3׳גר דער־ ןן״{ ד  :ער
רצן״ײני
פרנרעגגטדמהמע ער מ :דרןןינ 3יגרמנרוז׳ר

! .׳

גפינדןדמך
מ׳יךמ״נרדער  :״ןגע! סז<  :£רמ׳  :מונער
הצונז מ  :דר וזער מ  :דער דמ גינע 3דקה דר בקווזע וזערד ר
ןןערסר״ךמ ^ חמרוממי:
עסמזודערפטוק ג׳ט
מלןמ
״חונןךל דער  :״ן גע!נ 1ןן׳ןן | עיחנרך 1״מן ד  :ערמ׳ת  :״ן
גע!י: 1צו! |] מו! בעצורןדר  :מ! 3דקהגענ{ רעס[ צ* רוזן ׳ מך

ןןצור צויין
בךצוינן גיה״ 3ט  3וברוסמ; נדרמו 1ן ןומר
מוי  :גיקריקטצוכרער? ומר  :ערה״ס* ׳מ וומ! טן צויזיךפר
ג׳ס דר פטוק נוהןלרש א*ן מחסור
דרמ׳יגןעני וןצוס גינ•
נרענ 1מ׳ד  : :׳מדעןעגיןןץ! טןכחרפהווכין צוזנ  :ימ ! ױפן  3דקהדעמגיסני ^ סצוכ  £ון  :״{ גע!  1'.הקנהדער  8י 1ט | :״
מיןדעןנךמז 5ן 1ע״ןצו 1נ  :ע 3טן  :יךנידרמו׳ן? דיהײ& יערד
גע! ע צןונ גינע צן׳מ זזער דען ת ער 5דקה הצוע גיגעכן מנר
ווטצוטדרעגי  :וכטנ׳טמ׳סנ
כךמובןזויצו*מי
מיוזמצוןדמ
מ״נר דר ניע ןוי!  3דקהגעבןרער ןןערע מרח צ( ונער קווזנן
< £פרמךוזרעוק 3מ 3ו  :״נכ 7ווײג ^ ײןסיט
נרעגןװירדמ צןוס  :׳*! גע! ע מ  :ררפטוקגיע זחויןך מױשר אךלמרזסור •
פסרצוך  :י1גי ד״ני פיטליוי ^ צז״גידצו ! ׳גט ער  :ײגיפיט צןו׳ן מך גיט דר פטוק ומצלים ^ יניוךב מאירות דימפטזקית  :״נן
צו׳ג־י פיט ד :פ״צור נוך די ה׳  £טעט צוימ ניצוטוצ  :וגצזר גרוסי
נח  151פר ע״עמן דר דצו פר א״ד פון רעבע פערע׳גן וועג
 3דיק׳קוומרן  :ימד  :דימ היין צן,סנ ניצוטק״ןצוצוז־ן טע< 1צןוגןןי! ניט 3
דקהגעבןדעסןסרגיע  :״ןגע 1ע<
מונמיער
ל 11מירן ! ײב דער נמך ג׳נגן ז׳מ ןן׳דר הר ו׳צז ימ צופ רמך װר
דר  :ײןמו׳גן ורהע! ט  £ון דר 3דקהמונעוטמ :
ערדעןעגי
עוק 3מ : 13״בסנ ןןי יב ד וצו כיצוט  £ר וװר מ  :מיך דמ צוסרמך  :י
ניע  :יכט דער ןןצןרע ן ד  :ער צויכן ניע וו* |  3דקה געבן רעסן
רוצו גיב& ס דען עג׳ גע!י 1ימ הוט רע וצימ י  :ער ערצוט װוו  :ע 1ביגן ןןערע קוװןציו׳ ^ צו׳סנ ם׳! ק!! ווז צןונ  :״ן גע! ע ווער־נ1
קו׳פןצוברמיך גינ ^ ו׳מברו& צןונע& ין& פײ :
דמקענןזיעו
:יךזזינרןי צויע! כרצןי  :װחוינ ( וזעסר)  3וגעבן  £וןצו 1י  :״נ*
מ :ו ב1ד עמין דו  :עהן וצ׳ר ׳ומ וומו! ר  :די 3דקה פ :ן דען וו״ברןי (רןוחיכ ) /ד  :רע המע ע : :מ״ דר וומ  ( :ירצוח נירו& ה ) צןרר
מ׳ :
וצערמןג׳נעכזוצערמ  :די  3דקהםוןדעןוזג 1י גמךמ״ן װן געבמיממײן ( זצחגה ) מדר ערגיסעד מיין1ז 3ימהמרר)
וזע& ה ( חוג׳ הו< עג! ) וומר גזומונס ל  :ער מעט חפ׳! ה װ׳ט  :״ן וומס ער דר ערנע> זיט  :״נר װ! צובח עצו  :״צןגוןןןצו :ערדר■
וו״ב פר רעגןדיצו חכצניפן המ& ן 3ומ<ןכ ג& יקטרורע  :ע!נ1
ןןערבעמ׳  :ערװחויב ( וזעצור ) דרפון  3וגעבן י חערדר
חסי 1ה טמן פר ב! ׳& רמ!וצ  :ו צן״ן3ר< ק ןןמר־ רע מד גיגג ער ( רווח ) נ׳ע ד  :וזן קעגט ( יזעמר ) דער םק געבן מ  :עצו ןןערי
מויןדעןבודץ וזי& ן״נכןןןײבער& טננד מןצן״נכןןןינק! צןו 3וו יג 3יגרמ 3 :עהן ספעניגדמ  :מ 1ערמ ה 1נוןמונ* מ{ צוגינו
 !,ע& חפוהצוונזײןוו״נצו& וגד
מןצו״ןמנדרןןן׳נק 1צווג&םע
$ןן רירן בי  :צזער דר3ו קוו< ס ד  :ער :ו! ( אע&ר־ ) דר  £ון געבן
חפי( ה דמקמכןמ״ןווצו!ןק  3ו רעגגן מוי ^ מ׳רן ןןינק! דצו
פרעג& ןייחכװיב/וומרוכן דז דרןו ^ קן ווערמוי ^ גנגןציוי^
מ׳ר  :״&ן דצן ענפר&ן  :׳צן רע גיב; 1דעכן עגי גע! מ צובר  :ײן
וו״נ גיבס דען ענינרזט מונ ע&ין צופיי  :מו׳ך פון דעצו וועגן
ערטעטמו  £טח  £י! הד :דירצועיכןזצו 1ןנ{ ד צוסערנן מלר
:׳צו טעס ח £י! ההק נה :וצ 1צוין צו׳ץ גוגו הר ^ גענן ד : :י  :ע! ין
ח& וגה סמן רד װיט חמר  :יצ׳ו מך פריװר דען ער י עצו מ׳ :ךמ
מיע^ / 5ןדען  3עהן
חקנוהדיעזרמ גיוזכסהמס דמי& רצו!
*״ 1סון (ב ) !3ו 1ידרג׳קוװןמין מר ^ י& רצוצ הנ״ן ד :צו׳* 1יכי
 9רו* מ  :מ 1פריממוין& סץ מונײמזמ ! נרוס נמכין י  :רימ
ענײכ ^ו1ן גפינדן ןןריכן  £רי ^ ברוט ^ו ע& ץ מוב מ״ןעני ווער
גוןצונגס וומרכן פרי& ברוט3ו ע& יןד  :ערס גיפענדוצ :ו ב! ד
מ :ער ^ הצובן ןןע! ס דרמן  :עה  /וציר יוצוןןצןו{ דז דיצו 3דקהדצו
'ײווײברגעבן מי  : :ערגוט מונצו׳ :וצער מןג׳נעת מזיימ
 3ד,קהד  :די * מנן געכןדען דר װמן מי  :ניסצו!  3״ס דר ה״פן
צלן  :יעת הו׳  :צובר יי ססיממי  :מ׳וצר3ו מיכן הוי  :י צןו׳ך ווען
ד׳צופרו׳מןןצו&
ג׳בסדעכןענ׳ דצו  :מ: 1׳צומ׳ו< ^ געבן װיס
גוטן
11י! | װיט ! כדיגן סגימ מונ  :מ 1מימ גיס צןי׳ן  :וימר פנימ
וױ׳  :ן צוונ ו׳ייס דר ברװיק״ס מונ גיסי  :יטי ווצןרס מונ  :ע 5פסי
רידדזז׳צומיןניסװנײ& צןי :י המס  :ימצןיסגי ^ ט  3וגעכן :ו1
:י  :יךון 3ער * ײ | ד : :׳לומי | ני ^ ס 3יגעכןהצןס
דעןררז׳ךרר
נרו< ס מינר צן״גנן ענ׳ דמ דר כרו< ס  :׳ך הקכהמיבר מ׳ן מו3

מךןןעןע :ןןער וומס מיכר׳ג אער מ  3 :עהן
גיבע
רע
וזעצור
פון 3עהן
צן׳ינצו
מונ
מיבריג ! מםט ער ! יגן 3י :וזער רר3ו קווזט ןן ען דער ( רחח ן
מדר די ירזמה צןדר די ( וזחנה ) צוי־ר דיזו  3יצוה צןײן ק{ ׳יר צןז־ר
מ״ן ( כ! י )ןןצוצז ע :גון מי: :וצ ! ערצוצוצו | 3וומס עצו ויערע צן׳נ

רימ
•ר

מונ :וצ !
וועצוררערםוןגעבן ׳
ןןערדצןרעבעוו׳ומוסנגין
איט  :ײגתױעצורדער* מ! מ  :ו עמןער :וצ ! הצוכןדר״ נ 1׳מ
מדרדר״צן  :עק דצוער* ״/גע! טדרינןה 1ע מו׳ ^ מײגן  :מ|
ער צור״כן ( סנ ) 1מוי ^ דען מ נדרן :וצ ! ערצור״בן ( ןוזעצור )
צןויןדעןדריטן :וצ ! ערצור״בן ( ח(! י} ) צןדר (>צעוצור ) י ימצו
כןיד& דרזי ^& סיס ( ענ! ) דמ :צוי  :ט״עצופרוויצועצן׳  :נצוך
 5רװיצוטצןונטרצןננדר  :ײן גע!  \:מונדצו  :װעצור טצןרער
ניטר״ין ניגדזערוצע&
רהמטדרפוןגעבןי
יסמנדרכ!*
רצו& ירו׳ ^& ס׳ס ^ ע& ר ) דצו& צױזו^ ע& רדמ& חיןצןיך צוימ
ןוייטר גיצז״דן וומו ערס זמ 1ה׳ןטצון י
דמצז דרינו כ! י
ןומודרוי ^ צוטיט ( חו 1׳ ) /מדר ( וזעוצור ) רמסמ* 1גון
:יין צו״ 11גע! ע דמצוו׳וצוג ער דערוציטטיץן !! צוצוערווי(
נ״צורט 3דקהמע ער וזחוי 33וגענן
סוןדעתגע 1ט דצוצופר
וזעצורתצוי  :י
ערטצורנ׳טגענן סוןגע{ טדצו ( טנ ! )
מ׳  * :צןך
נים
פון
דעמ
װעצור גע! ט מ  :צו׳נצ* נמך בע& ר.
ביצו״דןוף! י
דמצווזעסרגע1צ\ צוי :ערווחויב
סעק^
געבן דען (
עג״ה
)
3
וסמרדען
(
!
וװדיחורה ) לוכר״

ווען

1

1• ' 1

;י* ׳

■

!>1
!

ו1
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צרקח
הלכית
חען ער^ גיבס ןןע!בן עגידמז ערןןי! רו מי :ער ( ױ3א ) מך
טצןר ער^ געכן  :ײני קרוכיסיצןפי{ן  :ײנסנצןרצין  :ון צןדר :ן״
וורצו׳ סמכסר מדר  :״נן מרצון ברודר מיר מרצו׳ ^ ןןעטסר
סמרערררפוןהמכןד :ערמ סצורגעכןןןעכן
ד׳ ( הנצוה )
ערח״! צוכר  :וג& ס סצןר ער ק״ן הנצןה צוער דר ס<ן הצןכןצןו
ר׳ הג<ץה צןבר ניס מ  :עס! כי 1״ס די קוי& ןזיך פון צוירן צוע& ר
<צ  <3ת דר ות מיב  :״נן  :יך מונ ! ״צו
גע! ס טסרימ מדר  :י קויסן
װבכדצויס דעכן װע& ר גע!ד דר סוס צו״ן צןיטור ער סצור ק״ן
דרםוןהבןרעןדיסוטחהגצןה דזצןי :ערסצורמ
הנצוהװער

?1

ן•

געבןחעתערןן׳} י דצ1ז :וצ ! מיס! יכרחי^ ןדז<1ע^ רצןי:צזך
סר  3דקהגירעכנס < צובר 3דקהצןי :נ׳  10ועסרע^  :״גן
מ״ןגרוסרחי! וקדער
עס!יכ;י ( ח׳!וקיכן ) דר 13וי | 0עז מי :
ערגעכןנוךגידונקן חימס׳!
גחי&ן ׳ מײנ& מ׳ז 3דקהסצור
רסמרערנ׳סןןע׳יגר געבןמזפון
יזערןוי! < צןבר װע&
רו  3וגעבן
 3עהןמ״נפ< רצו :מנדר 3רקהצוי :ערציחוי  3מ<>
ממ*1י הונררסצוו! ס צוין צז״ן סצוג :ו ןצ ופס מ  :צו״ן מרױר קוצוס
ק״ןצורװרגיס ! מ!ן
בי& סומירןצוחו׳בנוגעכן דוסצןר& ס
׳! יריג סו) דיר | 5עק גין גירס ער צןיק ניס סי 1ײ גיבס ערצויכן
ווע 3יג המס ערצויי? גמרני& סצו געבןדצואו  :ערמימ גוס׳
ןוצןייסגסבן < צוברצוע& רצןױערניסצןנדר&^ יחו׳בגיגעכן
 1עןנײצו .רספוןד־ .גכ/ר! 1חחצןזערדרצן׳בריגס< דלן :דרי 0
צז׳זןוען צו״גרניס העס 3דקה 3ו געכן ד :ערנ׳& ס צוער העס
דען וןוצ  :ער ( ןכןצווי! כידר^ דצוצןי  :ער ססור פין 3דקה< צולר
מע& ר חען ער  6וןגי& ס אער־ העס מ :חצ^ רע בידרן* רמ:
^׳! נוךוווגערצוע& רררסיןגעכן י ד& סירדצו׳זג״ןוצע& ר
סמר רע געבן ןןעמ רע חי 1מזנ חען ער מ׳ 1ער סמר^ חמו|
ה! ס 1כי : :״ןקרו  3קו<1ס י מבר  3דקד4צןי:רע < 1חוי  35וגעבן
עוהמסמךמ״ןק 3נה וו׳ס׳ן
צו׳ס! ׳ככןענ* דרצןינןצו|<1וס ׳
ערמ״ןמיס 1׳כרעניגמ 1געכןמזמיכ& גמך ני& ײדןח׳! <
דמרוכן  :״נןעס!יכ< 1״סדימ ! ׳גן^ וע& ר גע! סמונ  3דקה 3ו
צועדרדצן :ו!ן  :׳ פצןר (ו׳ומנה )  :״ןצןי<ן ( חנצןי ד ) :דמ  :ע! כ׳ג
 3דקה גע 1סזמ!צ 1ךדען דיןהצובןחי< 1עשרגע! סד* * יעז פזן
דע :ןןעגן 1וגדר  :״ן ד :ע :צןך דעןדין :י ! הצןכןןצ  :דצוז צוע& ר
גע! סד :ער :צוךסצור געבןןןעכןערחי! < דיגצורלוגיסצוײן
ווע& ה מי* גי& עהןרבי ױחנן בן  :כצןידררײססצןומ ירו &יכן
מונ  :יע< ה <11ידיכןגינגןצןימנצןךדצו* מךער דמרסן צן״ןײנג
יבסגערמסןמוגסרדען בה1וורוןומ* דימגויסן
פרוימד׳ ק!1
סירן בומ ניז3ו ע&ן גענן וומז די כהזהר! ! מ :ן ס!ןדצן :ק! ויכס
*יצןוי^ < דמד* סר1ו״ * מךק!< 1ןרב״וחנן 3ו ר״סן  :מ ! ויסס

'1

*ימ מיבן מנסקיגךצז׳נ ספרמך רבי ^ פ״ז *ך׳ ג׳ב<1יר חמס 3ו
סוווערצןיןד״ןסמסר
דמפרעגסערןןערני&
ע&ן <
ססרוך :י װ׳ין פצוסר הוס גה״&ן נקדױין כן גוריוןדו סרעגס
ער ןןצוו מי :דײנ  6סמסר^ גע! ס מ 1ס ה׳ן קו<1ן המס ער דמך
ס׳ 1סו< :גס ס ונן גמ!ד ג׳הס מןנ־ ! נד מונ ! ״ס מ ונ דערפיר מ וג
ססעסז1צ!1צוי:וצ !* היןג׳קוצון < ^ פרצ1ך  :ירכ׳הצוסצ 1ירגיס
גיהערסדצוז( ) !^11זצוגן מין* רום! ׳מןןעררמח׳! ז״ן גע! ס
גן״ן 31 :ןד* ע :צו״ן .נ׳^ סגד :וצ ! החבן דער *צווצוע& רצןונ
דערפוןגסכןצוונןןערנ׳סרעכס 3דקהדרפיןגי 3ס
 3דקה
רמפר ג׳סדמ :גע! סדרו( 0מי< 1:״ןפמסר^ גע! סצוךגמר
סרגגגןד׳גוין-־ המכןע^ גמרגינוזון תג׳& סצוער
מונגנ^
יא * רו גיג[ ינן׳

ךוורעגס ןי רב׳ י ^ נןןןמ• מין די< ןשןועהרס
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םרק
גע{ זג ה׳ן קתון מין רע יציך חמ  !.צ* 1ו רײך גיחע& ט צץז דײן
סצןסרצןדרנוךר׳יכר יענספרסזיעזצוי:ןצ< ין געןןסל!ונצ*1י
ימכו מנרר גפ! ע גיקו^ון צזזי מי :מ״נס * יס דעק מנדי־ ן פר
ירנ׳גדענקגומירגימ דן 5ויר
 1מרן ג׳וומרדן י  :מספרמך :
*ײע צןוין ^ ײגרכחובהגחח^ נתג׳ווס& ס׳דצו& פרצןךער^
:ײג׳ ח ^׳דיכז מ׳ך גדעגק דן מ׳ך נ׳ן גחתזונת גחעפפ מוין* רי
<צן |פוײגצ1
סרו׳צופ כתונחדצן צןין צויר כחכזז גיחעפע עויזנע1
גצו! רג׳!דן ד*:

יהמסגיהספוןצןיר ^ סצוסרצן | חמפ מירדר

< 1מן יזוע ג׳הע ור פריבן נמך>< ער מ  :דמ  :י רמ חוב רכ״ יוחנן
מן •3וו׳ען מונ פפרמךוומו! מײך ׳צורמ! חען מיר פרוכן  :ײנ1
דז צויר טוע דען ן$י!ן פון הקנה דו קצון צן״ך ק״ן א1צ< ה נצוך ק״ן
סמ! קצווי^ ערדן קץן צן״ך קײנר ניפס טון קײן כיז ניט י מכר
 11׳1ן פון הקכה
ןןען ׳פרצןן נ׳ט פרןנז :ײן ד : :ימ ניט טונן דען
) מיט! כר ( הדי  .ט ) ימ
 11ע | גי׳גט מן מק מ׳ט! כר (
יצו ג
מערן ג׳ס! ןיפרצן!צ 1יןד׳צו! רנ׳דרפטן צ:1צ< הדימ׳ןדרן* ע!נ1
מי :ניטמ! י׳ן צןין העגדן רער נידרפטמוצ< המ 5י! ומין העגד
גיחעפטד׳רײכמט צוין ׳רוכו! ׳תדממיו
מיריכהויזווז< ד :צ 1׳ז
*מי ג׳פ!ן דז :יצו<1ו :ק! :יכן גערפטן מונטר דעןבהצוויז< דצו
פרעגס דיצו גצצרצו המט דר גקדי ^ן בן גוריון ניט 3דקה געכן
נץךצזערהמטערג׳טצון
הוטערדצוךיערפי! 5דקהגעכן י
ןןען ער מיז גיגנגן מוי  : :יעבן הו׳•* מין ימג כיה חצודרפ הנ״ן
דו הוט *ן צן׳כן צןונטר גי! ׳גט פצזוטוצ< נ  :״דן דצו ערצןי :דרויןי
נג ;ן דר נוך  :״גן ד׳ ענ״ס( קוצון צןןנ הצוכן עז •3גי 1יגט צןונ הנן
ע  :ומונטרמננדרגיטײ 1טמונ ןןידרםון ביחהזורר& זףדר
מנדרימונטרגיפפרײטמונמ׳ז דרוי^ גנגן צןונ רר נצוךהכן
ד׳ עג״כן מוגטר מגנדר גיט״!ט דצו זעהן צויר ױצןחצןז! ד :עי׳
*ערפי|  3דקההמט

געבןדמגיבט

דיגצזרממ״ןחיר ^ ער

הצוט ױמ 3דקת געבן צובר צןןן סי!ןצ  :ער העט*וצ 1ן געבן נצוך
* יינבן עו& ר נוך הצוט ער נ׳ט ג׳געבן דר ומוצ ׳ : :״ן גע! ט © ר
 1מרן תמרדן ׳ מײן פײ: 1מגןערהזט ױמ  :ערסי! געכן נוף

ז׳יבנןעו! 5רנמךהצוטערגיגעבןגינוגן 3רקה < מונחצור! *
מ׳ :דר עו& ר פר ! מר ן חמרדן דרןןײ! ר :ער  :״ן 3רקההוס'

ג׳געבןצןוםן חער! יך ג׳ט ה״><! יך צןןנ הצופ געכן מף^כיי־ןכן
דזדי ! ײט זמ! ןמין ! וכןצןונ ד  :די 1״ט זמ!ן סוןמיק ריק המצ1
ער& נ׳ט גיגעכן פון ^ ט& וופגןדרןכןמיזזײן וע ^ רפר1צורן
גיחמרין < דרונ : /מ! ז׳ך מיי} מיט! יכרצוײן>וצו! נעצק  6ז\
ךען נקדיװון כן גורױן צןזנ דז  !•:ג׳ניגן 3דקה געכן ה״1ז! יך נינו
פון כירומ חעגן דער וומרסן ד*  :״ן כחגהומ!  :ן״ םון ןוע&ו
ןןעגן צןוננ׳ס סוןרןסןחעגןררןוצורסןד : :״ן עז& ר :ו! כ!ײבן
מיכן צןונג״ני קינדרצןזנ  :׳יני ק׳גד^ קינדר חען  ?:מך טונן צוז
מיר פמסר ג׳סמן הצוס מונצןז  :׳עי ע! סרן גיסצון המכן ניפ
מ! ײןדז ערהמסצןוי^ דר ןןע! ס עו^ רצןונב 3ודמפ׳!ו יענ׳
ווע! ס הצוס ער צוך מזצןובן ג& רינןצןי < :נזך צן״ן צוע& הג׳ס
מין ד׳ גצורצז צוי״ן סרוזיר^*{ך הס גיה״&ן * וגכ:הצי!ך ע :חצור
|5ין  :״  31״סן גרו& הונגרדצו ןןצורן פי ! מר1ו׳ ! ״סדימהצוכן,
ני& סגיע& ןדצןגינגיער ^!ך ה״ן מןנסעס :״גיצוו 3רומ!
מוין?|צ 1גגמב :י! נרצןונגצ*!ד צןןנגמנ מ!^ דען ענײתדז
י :יצוע& ןכיקוציןמונמןיז״נ״ צוו 3רוחחמ^ ערמונ  :ײגי
סעסער וצ ! מ * יסדען
ע! סרןהמכןצו׳ין ג׳ז ^ ספר
רצוג׳נגן 3ומימ
עגײכ/ד : :ימ  :ס 3ו ע& ןהמכן <
*״נ׳גרידרמונז״נ׳קרונ׳ת מונ  :״נ׳& ר״גס מונזצוגסן
•3
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צדקח
הלמת
גוצןימוומ& טו& טז ר  :ד״ןע{ טרןהמכן{ נגמ׳*ן ג:יצ ! טמוג

רביעי
מדק
מךגיטדרפטזקבגללהדברהזה* ברנך״אלחיך מיח חיון

^ןןער
הצובןצוו 3רותג׳ 1ןמנט לזובמײןצוצו! טצי! חצןה דט1
נרדרפ״גטקענןד  :זןןדי צזו 3רוח כרו׳כן :צז!
 1|5נצן׳ןדצןפ (
מונ רו״ג& ט הין מונ סר נרענג& טזיצןמ!  :צוין מ״גמ יצור צןזנ

דר ^ דקהערןוטרט דיךכעגצוןןי ^ ד״ן ^ וג מד ^ ד* הצזבןר*
בח ** ק גיזצזגכו ןןען ע :מײנ ^ ווחו | גיס פסיגזמ  :ו 1ער 3יקת

גיטןצ{ ״ןד  :זימ המבן ע  :צוײן גי :יצ ! ט צו״ן צויט 3 <1רצי 1ךהצוט
ן>{י ד׳ מו 5רות ג׳כע& רט מונ רן פר כרענג& ט  :י גיט מ 1ײן דו
יו* י ני ט כע& ר& ט מ ןנ ור כרנג& ט  :י ג וך דר13ןןצז  :גידענקצו

ו* י
! ■,י1׳י

געכן דרווצזרטן ד  :מיכן  :י׳ן עושר כ! ײכן :ןל1זצ ! ממ  £י| 1חטן
ע :מ״גכן צז׳נ 1גיט ד : :׳ך * ״ן גע 1ס ״ינרט דצו :ו | ערניהנד
 3רקה דר פין געבן מ׳ ער גצור מר (0ווערפדר עזך געכרע
גערן  3דקהיצוהלוצ 1ערגיע 3וגעכן < לן׳ין * עמהלזןצוײנסל
פרזײגרעיר רס  :׳ינסן הני*  :מ
חט׳דןןען| 5ר1ןי 1ײטקצווין
םפרלוך ער : 13ײנמ ווײנ מײן 1ינ* חײכ דר כרמ דיך צו׳כר רי
ענײקדרוומרטןד  : :יךדי 1ײט :וצ !| צוךדרכר>ון צויכרד< ינ?
קינרס רלי& פדלוךזי ^ ל־״דמצללק חארוכזןלו1כ\1נ * 1ע 1ביריר
נ׳זןצןויןעוןדמפםראךער
רידןווצורוכן :וצ !צ 1עוד״ן>ןו׳31ו
דצן  :צוי  :צוײן  :ך דידצו פ! עגט3ו  :״ן לון ם׳נד  :ע{צ 11ד* מ״נר
צו׳  :רײךצןונ  :״גיקיגדר  :״) צוךרײך  :ײנן דען  :ײגיקינרר

דוריר דמ ^ פרצןך דר ^ ךזוידר מ״ך ןוי 1צוײך  :מגן מ׳ינ׳ ! יבן
 5ר״גד מונצו׳< גי ! יבן נריור  ,צוייגי ע! טרן המבןגיצ׳יכט
ןצ ו 5ר ויז מ ונט ן מוי ^ רר ערדן צ*וג מ׳ך צוך צוײני וצ ו 3ר וח מ ובן
מוי ^ דעסיה׳צי!< צןײני ע{ טרן המכןגיװכט צןו 3ר1יתר  : :ירר
צוענ ^ קצןן ורטױן צןנר צןיך צוך ציירצןו 3רוח ד  :צויר ק״ןצ* ענ^
ניט קױן ור טוןק״ן צוענ ^ קלןן ניט דר3ו< צו״גי ע 1טרן הצובן
יג< 1טצוו 3רוה דיציךג״& ט בע& רן צןכרצוײניצוו 3ר 1תבעטרן
דערפטוקגיטפי
צוךר״ך  :מ :״נן  :ײנימינק! יךגיג\ ר״ךמ :
:יךפוףיך  :ע! נרט< צן״גיע( טרןהצובן גיצןכטצויר׳צוו 3רוח
לאיחךל אבױן מקרב האךץצוונ ע :ווערע גיגל< £ר צויטןעז
פוןגמןרמכרמיךצוךמו 3רוחלוײט1
פוןגע 1ט פון  :׳! בר
ןןערןניגיצןכ גי | צור 1ןי ! ײג\ צןיןד״נסנ 1גד < ער  :צוגסרבי
נפ& וח צו״ניע! טרןהמבןגיצן  3טמו 3ר 1חצןנדרן ! ״טמבר
דרסנווקג׳טוהלד וצ 1ע :ר הקפר ע: :וצ ! צןי׳ן מיט 1יכי־ ח  £י! ה עצון ד  :רע גיע :ו1
לויךצוךמו 3רוחסרצןיר  :ע | ברט < ןצ :
צורבןןוערןןןערעערנינ 1צורה  :צוןןערן  :ײגיקינדי־צןרכן
לפניךצדקיךוגמר  :יןןערט כרדיר ג׳ןד״ן 3דקהצןונ ןוערט
ײנ׳קינדרצןךניטצןרנןזצוווערן ן״ניצוינק! יךצורסן
ןןערן :
עדןמונןןערט  :״ן ד״ןפיר
דירדען וועגוו״ון מיןדמ& גן
דען יצופצו׳  :צןײן ( ג! ג 1חו :ר בעו! מ )וצ  :צן״ן רצןד ד  :הרוכן
פפרעכר מונדי 3רקח מי  :לו״ן כי! ה פזן הקבה מ :דד פטוק
גיט צןיסןעו! כןהײנפצוי  :דרעו  6רצוןדעכן צוצורגןיויזעזצון
ג׳כטקײנרניט 3דקה רען הקכה
יען ע ;
גיט לךיי הצךלןח
רעכן ה״נגיוצ<  :יצן :עסוח צןן דעק ו׳ימרגןןצ<  :ע< אן יענ׳ס דר
ג׳בט מ״ס פצןר ע ; קוצזט דצןך הער פון  :״נר צייידי הנט לןז דר
פטוק ג׳ט והעו& ר והכ ^ ודיצ ! פגיך לוך ג׳ט דר סטזק ! יח  3ק ו! י דצו צו׳ו הײנט רי׳ך רד קצןן ײלןרגן צןרבן ווערן צוך דער דצןצןיד
קצןןערר״ךווערן< צו״ן גרופ׳  :ךהצוכן
ה :הבצזצ( ר * י  33צןוחלוךג׳טדרפטוק ( כיצ( צוךהכ ! יציידיך ה< ינט צןרמײמרגן
גגומן די ח 3צית צויינר דר דו יר הע! ע  :״ניצוייגן פון דר 3דקה
נחנ• !ך ) מ ; ו שסרי  3ט הקבה מ ( דמ  : :י{ בר מײ מ 1דמז גמ 1ר
צןי ;ןצ ! שצוײן <  5ןויךטפריכטדוד ( הצי 1ךעה ) פ 1ןדידקוצוט צוז ער ולוט* ן״ן ענ׳סין* יך וועק ג׳ן אזנ גיכטצן׳כן נ׳& ע& דר
ול {* הערלןיג  £ין די ינר הגט געבן צי׳ר ר׳ר ד ; צי״גט<11ץז צויר ןןען ער צו׳-ס ג׳נו הוגו 3וגעבן ד  :ער צןיכן ניע ג׳בצ^ גיט ןןצןרד
דר צזי  :ג! ייך מ  :דינט ער ע מ :יצו ! עי־נן ע :פיןפטוקיכן
געכן דען עגײכן דז מ׳ :ג1י יךןצ  :גמב ער  :הקבה צ<  :דר פטוק
מבר צוײנרדר ימ ג׳בגו 3דקהמז זיך גבירט דרגנעהנט די
ג׳ט (וצ { וה ״ ח 1נן ד ) 1דר דצן ןןי! הקכה גע! ט ! י< צןן דר דר כרמ
גמו{ המ  :דרטטוקגיט עימרומעופטועשו צדקה פי יעזודתי
;יך מ< נר ר< ענ״כן דמ מיז הקכה מילן 6ו{ דיג 3י נ 3מ 1׳ן נ3י !>3
ןצ  :ןוען הקנה ןןער ג!3ו< מונג/ד  :ער ציה לןין ב3ל*{ ף 1״{ דז ער
קרובה לבא היט צןונ ןןערט יז*י& סט צןונ טוגו 5דקה ווען צןין
צןגט! עהגט הלוט צןזרר פיזןקגיטעבד ליה לא׳עי מלוהרער 3ו הנט ד׳ ( גמי! ה ו 3דקח׳ 1הג! וח ) צןונצן״ן 3דקהווערט  :יך
צןנטפ! פקןצוך גיטריצוגוורצן ירום |<ןכ  1וערטניט מנדר  6ט
*ןנט! עד .נט דר לןי  :צןיין קגעכט< 3רעכן דד אימ ג! יהן היט דז
צוירןןערןניטמנדחפ דר1י  :ט ןןערןצוױ:
ניטטמדרייןמ  :ווען הקבהז׳ין
גבויט ןןערדןןצ  .נ
מ׳  ( :כבינו{ ) ןצ  :צין ע :
קגענטחטו { 0ןכןןןער דזערצן׳ן קענט ב 3ווינגן 13כ 3מ! ן נןן
דעןג 1וח דעןפוןןןעגן  :בותרר  3דקהמ  :דר סטוקגיט צױן
במשפט חפךה יגומר 3יון ווערנו דר 1י :ט ןועדן צויט צופפט
ןע 3ט מ׳ר ( יכן ! ״ט וו׳מ צויין גרו& י זךמיז מוכן דימ 3רקה דז
הקבה-יויז ( כ 3״כ ) {1ג! ״ךמ־ .ןןער ער  :״ן קגעכט לןינ׳ ווער
מונ יפרצן( דידצן  :ײן גפנגן צויןג{ וחצויט דר 3דקחזוערן :יצן
ג 3ןןצןונגןד ; ערמימצווזטכי 3מ(ן  ,דרונזזמ{ דיל 1״ןמיט 1כ<-
גינעצוןסרן | טדען
דר ! י  :טןןעדןצוךצןי  :ד׳  3רקה צועדמן
װפפטצןונצדקהיזצוו׳ו
דרפטוקדרדצוטוט
פרג׳ךנעציןדזערזײן 3דקה :ול 1געכן רעכט 3ורע  3טר וצ{ ׳קרכנוחצן:
< 3׳טפון <:י נןכ עו& ר מ  :ער כ׳!ך געכן  :מ 1דלוגיבט מיכן
דר ןוי! ט װער ד :וצ ! י קרכגוח צןךדצו : :וצ 1צו״ן מיט! פר וויטן דג
מ״ןענ׳דר
ורפצזעהטדרדצופר פציעהט
הקנהןןידרעוטרצןונכ  3ודלוונח< ית < לובחדד* ״ן  3דקהניט
ערקײןעגיניט
טוט צו״ן גרוטי  :ינדןל  :רר פטוק גיט דר דצו פסצןט צו״גכן עני
דעכט גיבט דר  :ע 1ניג עו& ר ןןערט ור 1מדן< מזצדדסטוק
ררטפמט  :״ן ני& עפר הקבהצוירנה מ׳ט! נר מי  :טו{ דיג
גיגו זאברהעוקןר ההוא לןונ ער ןוערט פר ! לןרן ןוערדן דער
;ע! ב׳ג עו& ר דר דמ גיבט סון כירוכן וועגן צןונ עד ג׳כט ע :ו׳ופכד 3ו  :ײן דיענימצןונ דרדיענ״בןציעכד צן׳ :דר טוט ג <<1ך
מ  :רע ןןער ״פנד הקכהקן :דר פט 1ק גיט מ;ע דר יען עני
ניט ( ן& מטצ(יכ ) /וועגן ךמ גיט דר סטיק ;זו ^יר שמור לךטחו
ויפכדמי  :דרגיך רר נרצוטצויברמ״ן מניי 1דרדל11וי! װנבד
ךער ; ע! כ׳ג עו& ר ןןערט גיה 1טן3ו מ׳יי3ו כױן ציך גיט דער
״ןמברצו״נרדדדלןוד־
:ײןהקכהדר :ו{ ד׳צו 3יוניגזצוננד :
פטקי ( החעו ^ כו ולןנגו ) מ* מ״ן סיג 1דר מד וועק ם 1יהט מו ו
*ןערט ד״ן עו& ד ןןעק ו{ יהן< לןןנ לײעד רד* יק 3יקה דעכט
טצועהט ד׳ ענ<ןכ יר ור ט * עהט צוך הקכה כ !וצור צר♦ ווען הקבה
גיט צופט העט דען ענ׳רײך3ו צצצן דען דר עג׳ מונ רר עו& ר
גיבט דעכן בענ&ן ד׳ ! י< טןל  :דד סטזק ג׳ט ( ט וכ עין ינךך )
־ר דצן חוט לויק גיט לוו׳ג3ו געב)  3רקה דד ו ו 1ןוערן ג׳בענ& ד ןצ<  :לן״נרוצ ;ו ווױו § 1טט כ׳טעסנטןצ  :דר צןגדר נ׳ט ט צוער דז
ןןעןעדהט גטגן פון* יץ& פײ* דעןלןדצון
.׳ 'י{דו < ונחן1ד1
הקכהרעמעו ^ ך
ררעוטראערגע 1טהצוטוצ ; דרענ׳חען
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ימ ; ( צןדרבה ) די  :צ<!צוט צ< י ער 1׳גרה! טןדר ןףי( דז ער צד׳ן
גרוצון ( וןןןערטהמבן 3ו עי{נ /ר,כ>ן דצירות :צ {,די׳וצו צןײן
צויט!  3רפר  :׳ךנע |11צ< צזצז ! '  :ײןעוצ! ר |!צ<ו! 3(:ן רז צוינןדר

*״ן גע! טנע^ זט דצוצן׳ז ער דד עניצןונ חען הקכה דעמ עני
<צ* 1ן דעכן עני
גע! ט גיבט דצו צ< ׳ :ער דר עוצןר נון ווצורוסן :
צופ 1ה! ט 5 /ון דע׳ וועגן ד :רע מרסנ צןיז צוײן ר״כר קצון צןרמ
עוצור ב ! ײבט גוך ו^ו :ער  :יך  :ער ני  :רגן סי! ! ״כט גיכט לו׳מ
חערן צןזנצוײןצןר ^ ר קצון רײך ןןערן דער ענימיז גיג! כן3ו
דרןנ /דען עוצ 1ר ד  :ער  :״ן  :ניוח  :א!צ 1״ | מ״ץן צ |! ׳ןן דר
צןיינכן ^ ףון ע :צןי :צןײן ״צו! צן״ןיד !ך חצוט צו״ן זון דר  :ון הוט
ןןע! טצןןנד; עייחט וצ!( ןגןצןןין? יענר ן,ע!טרווצוס ז׳יןעוגצן
ויינן סצוטר דר 3ירנט דר  5צוטר ןןערט נרוגז צו׳בר * ײן  :ון
ץצ ! י טצוג צ( ו׳ן? טמג  :יך
!״דן דמר וק צוי :צו׳ט! ינר יהגד׳ ! עחוינ
צןונ !צוט צויןנ׳ט ור* יך גין רע טצןר צןיבן גיט צוין* ײן הוי :קןצןן
י נון דר ז^!ך ז^ כט צן״ן טעודהצוינ רע חײצוווצזו{ ד; ; ן״  :ון  :ער ןןצו!  13כ  :ינן ןןץ  :ער פר  :ינד גיטצןן יזוט ד  :ער ב{ ד ;ו! תצו׳נה
דרױ ^ טצוןצ׳  :צווכן גיצוטנדןצןי  :צןין ה! נרן חצוובה מסריכט
הונגריגצו׳ : :צ< צופריכט דר ^ז!ך חער * ײנכן  :ון3ו עמן גיבט
צןי׳נר דרד׳צןענײסנפר& ^ עהט צינ{ מנן דערענ״נז ^זנײצן
רעכןח׳! צ< ׳כצוכפ! כפ 1ינןבי3ןצ} ןנוןוומוןדענןדר * יעסן  :ןן
3ו ע&ן גיבט צןונגעצזט צוין צןין* ״ן הוי* הנײן צןונ גיכט צו׳ן3ו צן׳ :צ< 1גןןירפט צן׳מ פיר  :י׳ן י{ 1ח ןןיצןי  : :י׳ן עןנצוצוזוגרום
צןטדעןדרענ׳הציט גינוו׳יןפצןרדצ ^  :״ןד*
צןן 3י!ציו־צןן>1
עצ| 1צ< ע  3וטרינקןווצ<ו{ דעכן  :ע! בגן דר דצן :טוטדעןצ(1וצ
ערזע! ס יטוריכן{ ײדצןוי ^ דר ןןע( ט יצ< ג׳טיוצן די גצירצו 11ען
ןןצן  :דר ד*!ך הצוטוצ !  :ײן הצובצןונ ג< ט דצוצזצןי*ןצ ( ז דען  :ונצן נון
פירדערצןיז
צןײנרהעטיטזריכןצןונ׳ צן״נר ןןירפט צן׳ריצו
קענט צןירןןצח! צןב נעאן ד; דר עניצייז ג! ײך צוי זןען ער ןןער
עו נר{ ץ ח ינו דצ<  :צןי  :מ׳ין ! מו מין דער חורהןצ  :צןײנר דער
הקכהזוןדעןערביקו 1וטצןיץגרוטן !ון  3וען!כןהבצז י נון
ח :יר עצוטצןוצ צ< י :צ< פי! וערגרצן  :צןזכןצן׳זגצוטנדןווצןרויז
קענט צןיר חצוו ! דענקן וויצו צוײן גייוצ 1י1ו 3והצןןנן דיצו  3דקה
ע  :הרברצןי :י ג׳ט> יײגטד  :ע :צן׳ :ק! ״גײטור׳ס[ צ( ופןדלןז
צוי* דען ער ! ײט ע :הקבהדעןחצן :ער גינט 3דקהדצןו ! ײצזט
צןננדריטןווען
עג׳וח ע  :צן׳ :גרעצ 1רדעןצן! ׳* ט; רימ 1ייט
ער | | ט יח דצןר צ< :דר פטוק ג׳ט (1ו{ וה ײ חונן ד{ וגצוו1ויצו{ןנ
צון׳יט 1ר׳כן ! עגן צו׳ןצןײןזוצוגצןצן!צ< ונ די יטןר׳ק ( עגן צןין דר
1ו ) דר * יך דר בר * ט צוינר צו״ן עגי אונ גיבט צןיכן 3דקה דער
 1׳יצוטדצ<  : :ע! בגהקכהצןונ  :׳יןחונחערט צ< ׳נןווצ<י! גי3וצ ! ט צןנדי־ן ווצוג טצו! דצן צןיכר וועגט ד׳צן ׳טור׳כןןצ ! י 1ןיט צןננדר ת
ענ׳וח צןי  >:ןערצ< :ןצ ! י  11יטצןננדרצן :די ג ^ רמגיט תקבוזהוט
חערן י חע/דו* יכצוטמ״( 1כע! הניה ןדר דצומכ ג׳פ! ןמ׳*
ג׳ענפרט (צןיו) 3ןןצן  :ווי!צוטו ! יכרהצןבן י ןוי!צוטו !* ברהצובן
םון ו״ן גוט ה! ט מין ניט ^ צוך צוין דיין צוויגן פון דעצו וועגן
יט וריכן צןן לײנכן 1״ב צודר ווי!צוטו ! יכר הצובן דען ד 1וח דו יומ
רז ער צןיז צןרסנ גיןוצןרדן י צןדרבה ה! ט מץ כנוד צן׳ן ד״ן צוויגן
דען דו וווצוט ג׳דענקן י* מ׳ן גצוט טטרצופט פון * ״גר טו  3ה זוי! צוט צןײן עצי* ״ן דצן הצןט ( צןיונ ) ןן׳דר גיטנפרט ריבונן
ןןטגן דען חען צןײן ןוט 1׳כ הצוט דצו צזטרצופט ער צן׳ןןצ  :דר וצ 1עו! כןהערצן! דרןןע! טצןיךזוי! ! יברהצוב | צ(! י יטור׳כןדי
סטוק גיט ( צוחמצןי־ יצוהכ ײ י וביח ) ןןעס 1/ט 1יבהצוטדען צןיסנ עו!ןם * ײן צ< י ד  :צןיך ןןי! ד! וח המבן נון יצו ער ני | צ<  1:פ׳1
ערגצןרזערצןונטריכ צן״ן
׳טורילן הצוט ניקוןץןדצןצןריצן
סײנט הצוט
פטרצופט ער מוין דער ווע! ט צוכר ןןעמ
*רו& ן יצןצור מונ ! ײר פון חטגן  :״ני גרוצוײטןרימ די ער הוט
דענן !צוט ער צוו׳ן ־ײ חע!טחצו 1גין צןןנ ! צןצוטצויסנ * ״ן חצוו!
*צן צוסרצןכן  3וצןית  :ײגיחכירינןןןצןצוטרײבצוטו צןזו גױו&ן
1וצ< טצזויןדרןוע! ט י צןזדרפטוקגיט ( ! צו׳צוחרןצוונצוו )
ניטסוןדעןרמע׳כן ערגיבט צוין צויר ! ון יצןוור צןונ{ ׳יד הצוצוטו דיר דצוך ד׳צן יטור׳כ : /ע{ ברט צןו׳ :רער
הקכהה! ט דען ! ון
ח׳ 1ט צן׳ חמ הצןצוט ןןע!ן צןײן עני  :ײן דצן  :עהן> ויר י;ןצ ||ציו!
נ{ ד צןןי ^ דר ןןע! טחצו** ׳צו פר ! ון הצובן סון צוירן1ו 3וה ( ע1
ח דצןן ענ׳ 1חצןי  >:וער יטוריכן><  {^ :י יטורימצ< ׳ן דר ןוע! ט צויז
פג׳ויצ1ןכן !ו ) ערגיבט  0׳ס  :״ן{ו | צ<וי ^ דרחע 1ט י צןכר
דעמ 3דיקדערןעגי דעכ/ה! ט הקבה  :יין גוטן ( ון  3ו׳ענר צוךצזי  :דצוש ׳וצןןן׳6ג׳ ! ךר  :מ״נרניט נ׳דר^ 3ווײצן גיהנומ3ו
ויהזת כי ײ ' אלהיך הזא האלהים {ײדן דר דצו הצןט גיחנןסןצןוי ^ דר ןןע! ט דער רר ^ ניט3ו ! ״דן
ןןע{ ט צןונדר פטוק גיט
צ►׳  :צןיץגרעצזר ג׳הנוכןצןזדצו:
גיהנוכןצןוי ^ יענר ןןע 1ט ןוצוצו
זגזמר די פטוק׳כן ז״נןצוזז קמר״ן3ו פר טײטטן דצ<ז ;וצ !צוטו
ענ׳וח עמ צו׳ו יוצו גרעצןר דעןצו! י יטור״נן צייט מנגדר י נן ן
ןן׳&ן צופריכט( 1צוהרנ׳נוע! יו הצו( וס דצוזזצ<! צוטוןןי& ןןוען
קענט צ< יר צוננע ^ן וויצו גצור  :ער חםוב צוי  :דער ענ׳3ו
|וט דײןן 1ט צו׳י צו״ן ןוט מיבר מ! י רי ^ צןכיכן מ׳לר דיצו גנ^
עו{ןכ הבצוןןען רע נײצורט גיט צןין צו״ן רעכט סערטיגן
חע! ט צןונ צןי; צן״ן גמצק וומ  :ער 3ו  :צוגט דצ< :ה! ט ער צןונרע
ןןעגצןוננעצוט פרגוטצווי^ זיךגצןטט צוטרצו ^ ןוצןוןרען
ןןערט צוײן גוטן !<] ב׳ה! טן דיצו דצן ה׳טן * ״ןחורהצו/נ  :ײגי
נון ווי! צויך ביצו״דן צןןנ צןז׳ז ! ׳גז וויצו ד:
:ע! ביגן ! ײטן י
; 3<1חררןןערטע  :גגטיןערצןונ׳זײגי קינדרצןוצזײג׳קינדצן
קינדר נ׳;  13טן׳  :נטגיברדןןערן  :יצןדי׳ |  :כוח גניטןדרות 1ק 38דקה :ןצ ! געבן י צןונ ןןיצן דנן 3דקה  :מ 1גע>( |דצןצו  :ײלן
צוכטפרקיפן צןיןצןיט! יככן פרק ןןערט ב& ײדן צו״ן ביחנדרן
*1צן! צוטי היטן •3טצון ד׳ 3(1ותדידצוצןטינן צןין דר חורהד  :צויך
דער ערצוט פרק רעט ווער  *:יןיר
דין פון דער 3דקה י
דיר גכמטן הצ< ב 3ו טצון צןוין^ דר ןוע |' ט זצ<! צוטודיצ< 3(1וה טצןן
!״טדיצן  11חוינ  :״ן  3דקה  3וגעבן  ,צן״ןצ< יט 1יכרצןי :וץחוי2
דצו נ׳קו<1צוטו ד״ן גיטן ! ון ( •3עו!<= /הבצ< ) דמרוכן צוטרצופט
ער דע]  3דיק צו״ו ווינג צןוי ^ דר ווע! ט וצ ןנ( 1כט צו׳] מרמ ס  3דקה3ו געבןערזײצן ר׳יךערזי׳צן צ< רוס[ צןפ׳! ןצןײן עני
דער /יץןגינט 3רקהדרצןי  :צוךז׳זחוינ  3דקה 3ז געכן פין דעמ
מי :צן׳ין ק! ײגיחײ! ג׳ןוטרט ע :צוכרז״ן גוטן ( ון3ו עו! ק הבצן
צוונדעןר& עגיכטערצוײן ד* ) ץןצןיכזגיטי צן״ןצןיט ! יכרגצוך* ״ןפסייגןגצןך י ווען
גיחערטצו׳ביגצןוג׳צויאר י
צן״ןעג׳גינט  3דקהפ1ן  :ײןד( 1תןצ< ןןערט רע * וכה :יץ
גד־וצון עוצורצןןנכ  3ודנןו׳ ^ דר חע! ט דצ<  :ער*ןײ ! ון כיקווץט
לןוי ^ דר ווע! ט ד :ער חערט* ײן ךג וצון הרבן{ נגן עונצו הצונן  3דקה  3זגענןםוןעוצ 1ר י רני  :כר׳הבןרני הוצזיע בן !ו>
דער הצןט 3דקה גינו ^ ן צוול ער המטצ! ניט בידרפט י דיצן
) ניט י דרוס  :צןגט ער
ןן ען{זנ הבצ< דר עונצן הצוט ק׳ין (
ג״טהצןנךערפוןצו׳כןג׳רעט ןןיד* ער 3דקהנענןצןונער
יזזצוו& ט דען ענ׳ג׳טוצ(1צוך הנטן פון דע& חעגן ד :ער מי ומ
כידר  5ט

הרכזת
גײרפסע& נ׳ט ׳

צרקה

דמער נון ; ׳&

5

קר

גזמרנןוזמרדצזווערטיזן

עי׳ז
גיןןצזר ד :ער^ הצזגו מנדר׳ עגײבן צזומ גימ״!ג\ י מךג׳ע
ריגצזרמרניחצזמ וומרמײן

עג׳ער

כידרםטזומו! רי 3דקה

ריצזןמיסן גצזנ גמך דענוכט ס״! ט ער  :יצזצןןכן מגדר׳ עג״כן
צזונ ער כיה! ט גצןר ןו׳גיג דר סון< צזונ צז״נר דר 3דקה נעצזט
צןגנ ער כידר ^  :׳נ׳ט דר פטערכטנ׳נ 1בי :ד  :ער ןןענז דר  3ו
קוץזן ד :טר  :י יוןןערט כידרפןמונ רע כיג ! :ח מגדר׳ עגייסן
מכר מ״גר דר  :יך נ׳הע! פט צזיט  :יעכן י! וח מונ ערןן* 1ג׳גו
 5דקהנע 1זןמו ( ער  3עדעצן:ו
גמרגינוימ
מונערוו׳! ׳יך
גהע! פן צזיגו ןןצזז ער קמן ד  :ער ד׳ ! ״גו גיט ווי 1ני& ןןערןצן׳צ
רע ! מ& ט  :יך כ׳נןןגן צז׳נז יעמ וומש רע המט ווען יע & ון גמר
ןן׳ניגצוי :צזוי ^זצ ׳ * מי ; גיזצוגגו ןןצזרדן לר פטוק ברוך הגכר
אטריבטחבןיוהיך,יימבטחו גיבענ&וג :זצ *1״ןדרצזצזןדר
:ץפס׳כרנזמןןןע
יהמינער ןן׳! גיע  3דקהגעצזןדעמ
נ׳חערע ) | ע  :״ןפר* יכרונג<
מכרמיערדערנ׳ע
ןויןנעצזן פו ן המארמ ןועגן זצ ונ רע קמן*יך ^ ׳נז ביהע! פןמונ
|ײט (  3ר 1ח רעווז ) מונ גרו&ן ד{ וה צזונ דוחק פון דנע ןןעגן דו
מ׳ןדי ! ״ע *זצ ! ןכריצזן  :יךרר | ע״ גרו&ן דוחקצזונערןוי! ניגו
 3יקח געיזן דר צזי  :צז׳ין ( רו 3ח )צזן  :יך* ע! ברגו רע
כרענגע
*יך* ע! כרע מוכן י* הוע
ג׳ט גה׳י&ן ד*  :יך צז״גר* ע! כרע
:ו! גוי& ן< דער פרק רעט ח׳מ פי 1ד :זצ ]  5דקה גטכן *ו! מ״|
מיט | כר נ וך  :״ננן פר צז׳גןמח  : :ײן הר ^ בח׳! גט3ו גענ 1ד:
וזמגערגעכן * מונ הקבההוט מוג& גיבמטןד* צז׳רדילזהנע
\מי1׳זר 3ו  :מ! 1צזפן ה! טן 3דקה 3ו געבןצז!  3ײטדען ענ״מ מ*
' רערפטוק גיט סתוךו תסוזח את ידך עפנין ד• זמ! ^ ע עאגין
*־י׳ן הנט3ו געכן 3דקה ניגז ח * ימ! ^ ט  3וש! יטןד׳ין הננז פון3ו

רבי$י

גל

טײ! ע * :״צז דען ד* צן׳ינר קרנקזוער מןנ ער עעע ( 5זן<5ח)
סרןיעסנגוועדצועמרער
מײןןועקגעכן מ* ופי1זצ  :רע
ןןי{ צוון זזער מ :דמ :פינפע׳צ 1״! צוכר גזונטר ה״יע עמר ער
ניגוצצער וועק געכן פוןזײנכן גע! עדען דצן  :פיגפעי גוײ! דג
ער ניגו פר מרצציע פי! ״  3יג הצןנו ער צן״ן ע 5ירהגעמן דג
רע ע :פר  :יגד׳גע ד  :רע הצ  :ע צורסנ ןןערן דצו געב רע סו! ד
דער  3דקה ה! כן :
ײמערמ״ן
עניגזוצןריןדרומהצונןע& די
חנצז׳תגיצזטרחד  :רע ^ יעצזער :וצ ! געכן דעןדמ& פינפצן
ע״!
צנזנמײנרדערניט גערן  3רקה גיבט דערמי :צויןוצ ! י
וועגן צוךןוינ3ו געכן פיןער& טן צזן פנגדצולו 5עהנגו עײן פון
:״ן ( קו* | ) צזונדרנצזךסון  :׳יגסן ( רווח ) צזך דממ  3עהנטטײ|
ןןינ* 3גר טצזר־ער נ׳ט געכן< צזונ רד גרע& ט עגי רד צז׳ןרד
ווע! גוצז׳ :דר :זצ ! גיט ןן׳נ 3יגרגעבן צז״ןגנץיצןר דע | צז״ן
דר׳טן ע״! פוןצזײנסן ^& ק! ) דצז* צזמוצ*ו פי!זצ  :צזנדרה! כן
גי! ין פו | גימ ווען צז׳ינר העע |1ני  3ינרגעבןדלז  :נג ^ ׳לזר די־
העגו דיוצ  3וה ניע ^ ק״מ
גוועמעיצזיינרדרניט ווי 1גענן  :ײן
סר צז׳גן נוךדצז 3ןןינגע צןין ד ^ ( ניח דין ) צזונ ^! ^ גטצזיןצזבומ
זצרדוחצזזו ! נגנ׳ :
ערג׳נטןוצושערצזי :צזחוינ  3וגטנןצזדר
וצן 3ווינגע צז׳ןצז׳ט ( חרכ/צזונ&
צזחצזןניזערגינטןן׳ןערנוך
נ׳צ 1גענן1זצ  :ט צזיה דמ ניח דין צזין  :ײןהויו הנײן גיןמונ 1וזנו
מ׳ןפפענדן צזזו ןנג נ׳  :דצזש ( נ׳ח דין ) דצזכטע& גניגן
3ו  :״ן י
מפי! ומסנ ערנ פגאצזדרצזס(רע  3יוסועוב
פפעננ 1צזןמיןצזך פון ןןעגן דר 3דקה ׳ יח וצציה דרפן נינו
 3דקהגעכן צזןקצזן קײן יחותניפניטן עפ  :ײ דען ד  * :ן טענן
 6ון צז׳רש סצןפרבכוד ונטגן צןדר ד :
דרענ׳ןןערדעןיחזציימ
קרג דמ :חער דען ׳חוצזיכן מ״ןי& גדדז :יצ< צז׳רי קרונינ/רפ
|צז :ן  :ע{נ1ןדצז  :מ 1ןדימסטופטיכןסו4
מירןוועגןגעכן י דר
דריעפרקרענ 1ווצזזד* מ  3דקה  :״ין  :מן< דיצז  3דקהןןערנ1

געכן  5דקהמומח׳{ ןד  :דיך*ו! כטנסןן | ע 1ז״ןן | עי מ!* ״|
טמג מ׳ :ק״נר נינז מרמ גיוומרן פון לע ^ חעג ד* ער מעט
3ו פי!  3דקהגעכן עז קווזט קײן ינ * ניע פון דער 3דקה דען
גט״! ע מוי ^ דרײצזמר 1׳יצזמיינשצזי :ד :צזן מיןג׳& צזונ היכע
נ״מרגו צזייט! גוגזש מ  :דער פטוק ג״גו
והיהמסשההצדקה ץ< \ \ ע&ן פפ׳י  :כרוע צזונסיגור צזונ&צזמ! ^ צזונגרצצפן
עיייוםמונ ע *:מ |*״<ן ד״גיצזע& יבןרירמ
הערקוצזןפוןדעי־
6ײס  :ימזהיישט ( ח ^ חיי ) דמ :
מ׳זט״ע& מײן םיט! דיצו
 3דקה*זצ !  :״ן צף׳ט!
צז״גר דר* ץצוי ; צזרח=ן צזינר עניען  3דקה און (חצזחוי ) היכפ צזןצזוי ^זצ ! י עמג מונ ארצ 1״!ונ * י מ* ו
רממי** ׳ךהקכהמיבר מיןצזךצזרחמ< צזונמ|  3ײט ןןען ער כ! ד דעןענײמןןע!
כרענידרהונגריגמי :דען גינעצזןדער
חס! הפר חקכה גוונז :וצ ! ער גידעגקןמיך ניגערצזי׳ן ^ ס׳י:
 5וןע  ; :יימצזײןפרעצזדר מדרמײןה״צז& רמי  :נײמדער
און הקכה דו הצזכ מיך יומ גערן ר* הקכהצזײן חפ | הדרהערן
(חצזחי׳) ג! ״ךידצז  :מנדרהײפגז ( קופה ^! 3דקה ) דיר^כעצצן
*צז! מהמףמ! ער3ו הערן רעמ עני דר ימ קו 5^ 1נדיר מונ מוי ^ פוןצז׳יגמערכ&כו?
גודעכןמנדרןערב& כא רצוגיכנו
כיגערט פוןדיר  :״ן שס׳י :מונ<זצ ! צזיכן געכן ער ;ו! גירענקן
צזןגעןעצזדרע& ן& פײ :
ןןצז
:
צזןןןי! די
ןיקהפוןדרקוסה& ן
צזיך ןוי! ! ינר צןיסנ געכן 3דקהדען ד:צויך ח ו מך צזרכן חערצזונ  3דקהגיבמצזןדען&
טצזטעגײכןצזונניטפרעזזר׳ענײכן גען
ךמ  :מ 1ער גיענקן ד  :ער מי׳ מײן& ןיחפון הקכהדעןהקבה :ײצז רען ד :דר צזגהג ווער צזין דר  :ע! כיג ס& ט ד :צזן פרעצזדי
הועמ׳ן ג׳צזכט3ו מ״נכ/ס! ׳חד* ער ;• 1גענן דעכן עני< טוט
ענ״כן צןך גינט פ> | ייי קופה ^ 3 1דקה< ד  :רריגז מ׳  :די היבצ1
רע  :י< ן ם! יחיחגי^ 1רעכט דו געצזגו צן׳סן הקכה דנ גע!*ו חידר צזןצזו ^ סען די גכמיכן ןןע{ ן דלז  :ה״& ט (טתכן )  3דקה דצז צזעגן
א׳ן מ״ס מוגג׳כט עגמ״נכן צןגדרן דר  :״ן& ן׳חוחרעכט
די גנ^זיכן ה׳ן געכן וומו* ׳מ ווע!ן  3ומ! ׳  :כ׳ן3ו דער פי! |  3ומ
מונ חי פ׳!  :מ! צן״גר 3דקה גע| 3ןצ :ו פי! מ  :ד׳ ענייפן כידרסן
(כייז הח״כן ) וומו ער 3ו  :יע :נדרפיןנ דר א׳רדפרק רעע
פיי צזצזג רע גיעזצ *> פי! 3ו גענן ימצז׳ :דר דין מ :ו מײגרדר
ןוער  3דקה :ןצ{ נע* ן יןצ :ו הצזכן ג :צזגט דיחסזיבן * ! מ״נר
:ער׳ח {רצז׳ :צזונ ער הצ*ע 1צז״] ג הד ^ דר*ןצ ! געכן צזזופ׳{
צזזדיצזענ״מב׳דרפן< צזונצז׳ינרררדיצז 3והחי{ רטכנזט|1
ניגי £<•3׳! ווי 1געכן מך גיט3ו ח׳ניג דר  :מ! געכן סון ער& טן
צון פנג ד* פינסט טײ! פין * ״ן גע 1ע פ ון ( קרן ) דר נוך גיכע
רט דצז  :פינסע ט״י 1סון רחחחצז< ערגיוו׳נע גיכגי ער 3דקה
יצן  :פ׳נפט ט ״! דמ* מי :צזײגר דר גער  31רקה גינע רד מײן
גוע רה ןהיגו מכר וזער טצזר רע ג׳נז געכן דעןדצן* פיגאגו׳

דר דמ המע  :״ן צז״גן 3ווײהונדרט גי |דן דר טמר ק״ן 3יקה
נ׳ענעצזןוועןערהעט 3ווײהונדרגו1י! יןצזונערהנד! עגישצ1
דרצייגזצזרר ערהעט ןןינ 3יגר מ  3 :וו״הונדרטגג !ד | צזולער
חגד{ גזד  :ערןיךצז׳& גינערמ דצז נומרערקײן 3דקה נעוזן
העט ערמכרןן׳נ 3גרצז*  3ווײהונדרטג<! דןמפי! ו מײן גי! דן
ןו׳ג 3׳גר דלז עצזר ערוולזי{  3דקהנעצזן דרטיצזןמ<  :נלקה דען
 3דקההו' 1צ 1יןדר  3מ |  3זוײמ ה/נדרכ 1ןו׳נ 3יגרמ״ג ^ י
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הלנות

צדקה

מזגוועןערמ״ןג׳ 1דןח״נז׳גרהעט מוסק געבצויממו׳ן
מײ|1
<צ< ! מפי! /טוי :נטג׳! רןדמטמרערצוחמו 1נע<1ן< מ׳ן
רען 3ח־
<יצ 1הוגדרטגי! דן
רעכגטזזןניט  :ײג׳ק! ״דר נמך
ג  ,פי .גטווצוצוערכ׳דר^ 3ו  :״ננזט׳מ ןןעןעז& וןןןער :י 1כר״
כ!*ןב צןדרע :ןןערנ 1וןגי! דגיב! ׳בזדמךצו׳ :ע :ניטגרעכנפ
מןננטר דען 3ח׳ימ הונדרט דרןןײ{ ד  :ער מ כרו׳כט3ז  :״נפן
י^ יפץדר  :״גי ק 1״דר מדר  :״גמח״נמק! ײדר מדר  :ײנפ
זקיגדרק!
״דרןןערןמךניעג׳רעב ^ דערןן״! ד :רע :מי
ג׳דר^ 3ו :״גס(1ב״ י
דערפינפטפרקרעטןןעקד<1:ן  :ו!
פצןר 3דקה געבן חער< £צןר גיט פר דען מנדרן יסון ער&טן
מ׳  :ער<1חוי: 3יך  :ע! נרע 3ו גינערן רע גיט סר מ׳דר<1מן
מונדרנמךזײן ח״בער מוג  :ײןח״ב גיגן פרמידר<1מן דר
נמך צויז ער<1חו*: 3ײן פמטרצןונ  :״ן 1<1ער3ו דר נערן * יין
5צוטר
מוגזווטרד׳גינןפרצןידרזוצון מסי!ו  6ר  :״ 1צוײגני
קינדר י דערנוך  :ײניקינדרדערכץך  :ײני ברידרמוג'  :ײגי
סןןעטערן דר נמך  :״גי פעטרןצןזנ  :ײני זוזזוהדערגצוך  :״ני
גי& חיטטר קינדר דרנצוךד׳מגעה& טן קרו 5ים( גענןצן׳צ< ר 3י
פמר דר נמך די עג״ק ד׳מ דמ ןןצןוגןצו׳ן  :״ער פטמע דרנאך
מגדרי עגייכז ןצ ו״ פרעצודי מטעט< צןונדען מרצ<י ח״בר*צו|
״ן מ׳מר געבן מז מר<1י<1נין מוג׳ 3ו ע& ן :ו!<1ן מיצור געבן ד*
>< ןגיבע3ו ק!ײדן ׳ חימןןצוו! ד : :״ןסצןער גיע כר מ! ד׳ןןע! פ
גוך ג׳ע* ״ן רכיסצור ור* ײן םמער ע: :ײצןרעןדז  :ײן פמער
ןןער מך וצ יין ח <11יר חככז דען גיע  :״ן פמער סר* ״נכז רבי<
מ :ומי :מךדרד׳ןצןײןחפוטמו׳* 3ו !י:ן דמג׳ע עע מךמח

5רק
ד :ער*וצ  * 1ע& ימטוניםנ גיצון ימ :ה״מצ 1מײן סרזצוהפרויצן
צ/יין ןנ/עה מונ מײן חמ< חןצ  :דר פט וק גיט
פיה פך״זחדז
בחכמהות 1רתךוסדטל לשינה צ/י :רער פט1קצן:ו  3יפר
ע ײע&ן מ׳ר *ונד* ימ ע וע מוי^ מו נ רעט ר ײ פין ח13צה חוריז׳
מונג<1י! וחחטדצוי:צוי<1רצןוי^ מיר  3וגג 3ו דרױצונןאיר ^צווג
קינדרצ( ןחורהוג<1י 1חחטדד : :ימע :ג׳טסרגעצון 3ו טצון י
דר :
׳ננטפרקרעטחיצ|<1ןדי  3דקהזמ! ןצווכןע״! וו׳צופין
ד \\\ :צויטןבתזציןגעכןע : :ײצן פרעצודיענײהמדרהײצי& י
ענײכןי עמטצןרקי׳ 1גכצןיג׳ס  3דקהצווקטײ! ןצ< |'ײן דען
עצו *ו* | צןיר דר״מ  :ײן דרײצו פר 1צצי קעטטןיבי 1ערנרדי מ
דפוו״צון מ{ ׳ דינית פון דער 3דקה צזונ עמ המר3׳גן צווי צןךדי
דצוןן׳םןןןעמדזו/ןזצ {/פ׳ 1געבןמדרחעכזד | <1:זמ! זוינ 3׳ג
געגןדצוצו צ< ׳ :ג 1״ךןצ  :צוײן דץמונ׳ פ״ן
וצ& פט דצן
דר״מ
דײניכזצוזצ(צוך<1ו:ןדצןדרײצן  :״ןדיצו :וצ {ן 1וצופען ןןעמ  5י|
צוײ חעתןן< נ3גי דממצוי :גיטײ 1ט מױן* מכט ט ײ<1דצו ערמע

צו׳ :צו״ן עגידער דצוצויזצוײן כעס 1ר דערדצ( בעט1י 1מוין
דר טירןדעמ גיכע^ון מײן ווינ 3׳גצופ׳ 1וניצוט/ 1ער דטן מ״ן
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פר
יחכרך נמךניס סר ! ייס ן צןונ ערטוט ריעכירהאוצו
ךעןדי עג׳יבן  :ײגן גיטײ! ט מו׳ן? :יבן סײ 1צזךהמכן :יצ<
ררומ11י! גדען* ע{ ב׳גן :צז!<1ןני ^ וג געכןמ * חעןער חפוט חעך
*׳בןגע ^ מ׳ט! יכרה; טמ״ן כעונדרןרץ ימד *  :״נןדי :,יכן
מ׳ןצוןמ׳ןצוךניע<1חוי 3מויפ 3ו ! יזןני :ר  :ערח& ובהטוע ז
געוק ^ חבךצזךעניר& צוטכקמביון ) דרד | דר ימ * צויער
מײןגוידערכגערט ^ ע& ןדרמײן ענימי* מונערקו15#
ררדצומיזרײךגיווע& טמונערצויזצזר? ,גיחצזררן  ,מ :דר
מךמוגסרצןגיריענײמי&מר ! ׳ ^ ! מ& ט< 1ןמיןמך<1יט ע& ין
פטוקגיט וד11
ירעהו׳פררמונדערד 1ררןןער־טצזבג׳& ״ח
פוןדדך& ןוה חעגן ׳ ע ^ הצונןגזלוגסחכ ^ ׳מ  {:עזזל•! ז״ן
 3ון  :״ע׳ג :ע! /דעןןןעןצזײגררײךצז׳ :
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 6ןןנפי! סר״עדלן 1נפי! קרו  3׳סנקו1ון  3ומ׳גזמונדי ! ײעזיען
ה׳נן  3דקה סון ! ײטןמכר ע: :זצ 1גיט * ײןצויץ ח! קמירז גן
*יך  3ודעכןרײכן 3
יהעססן״צזזדרפטוקגיס ( ומהטע& יר
עדן< 1יטדעןגכצו׳תד״צזוהסײ{ן 3
דקהיעןחמרומחימגמר
רבית ) דר רײך המט סי1
צזוהכימ מכר חען ערמרמ ןןערע ! ײכט * עצטןזיצו סע{ן ד*  :׳צו לוירגנ ) מײגכן געכן3ו מינ3גי
*צן&
ײדןזימזיךסוןמינןצוב <
נוןרערמ״ | דרד! מ׳זר״ך
מונדעםןצןנדרןדערעזנ׳סנז :יחמו! כידרןגעכ| 1ימ  3ופ׳1
גיחע& טצזונער& ׳ז מיכ /גיווצןרדן לו׳ז י<זצ מך ני!ך ד* ^ ןצזיכז
לוךצועכט צז״גרצזירגנ ) ; ײנסןקרובװער סטן צוזרע  :ע! ע
 1וערזמ! הע!
סןדעןצז״גהמנדרן ״ ( חכך ) חלזי  :צז״|<1׳ס ! סצןן פון דע ^ וועגן דער ח״{ ד* ער ז״ן קרו3צוי* חעןרע
צועטיגר דר ז יך געכך ביהע! פס<1יגו ז ״נת ד!ות חימ ער קמן
פוןנ׳ערצז/״דער 3וצזי* מונמךצז״רגנ ^ * ״ןס״ינד געכער
לןברןןעןמ״ן קרגקהײגו מוי ^ צזיתקוצזט מדרזונ&
טצזײן 3וחינ 3יגדערח״ 1י*רע *
״ןס״גדממדמ ^ חערחט ו& ןומ
ר,ו 5מהתור *
מגערגעכךגיסדעתוצז! צזןצזויך כי! ןד,ע 1סן
לז״ן גרום״ הרכי ענירה״
דצזרומ * ע 3ס * | גכמיבן
מיערגצזרפרמר 1יטחטופ! יתדר ( רפ ) דמפמי* מ״נר
דר״צזפרואי ( כ& רי ) קע& טויכי 1״טדיצז1ו 11דיחורה* ״ן
רערזיךהצוסגגערט ^ יט |1; 1
לוונצצ׳טעהרןגוןהמגוער
מונ נ׳ט
( ע * חצןר3יכן )
 3ו גנלז״כן מיב * ן חער
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צדקה

ח מיר נג ^ מי׳ן עני דען גכמ (וצ  ) {; {:ןןערמד ;וצ ! מין גילזגו
ררמן{
יגןדממ׳  ; :״ן ( פכר ) חצ
דרגרעצורער ; מ( מימ
פצורע געכן  :״ן 3דקהצןדר* ײן ( ק 53ה ) וומ ; ז^ן מימ פ( עגע
!3ו געכןצ<{ץןצן!ך צןונ :ו1צןי ן ניט (ןצ  :ן{ ידיג פו ; /יך ונעק גץצןוג
מ*  1מין ( כ({ ) נ׳ט צןן צוריי ^ן ד :ער ץמ ניט  5ר שע ^צ! צןונ :צו!
גידענקןפ׳{ { ײכע רעג 1ערצןו׳  ; :״גי  3רוחדרימ *ןצ{ ער
*ענפגויר׳דצויסמימרידן י מ 1נ  :מ{ מ׳ןווצןו{צןוי  :פצןרצונ| 1
מ 1כ ווממ רולמוח פר הגדן ןןער דו ער  :יך ווימכו דער נמך3ו
ריכגו  /י זע  :״נ' ןמכנ 11ןעןוחפוןדר  3דקהמ׳מײ | ( <1ע{ ה )
מ׳ובע& ײמודיצןגדר י די ערגוגו<1ע( ה מ׳ :מײגר דער דצן
גיבע 3יקהצ? בר ער גיבט :מ׳ ניט גערן ער גיב״  :ימצויגו
טרויצןרקיעמדרדעצו ג( ״כןצן״נרדר  :יךבר׳1
<צ: 1״ן 3דקה
עב/מ11 :
<ערגעכערנ׳& וג דעןזײן 3<1ור,ןןערט 3ומײנר
ע<5רה י דימנדר<1ע{ המ׳  :ערגיבעמי<1מ יוג ע ר | מונמי*
פרי{ ךדר 3וצן :
דימרעכע1י 3והמי  :ד*<1ן  :מ! פרי1ך  :ײי 3ו
*ןיער 3<1וה צןכר ער גיבע צןין ניע ג׳נוגןןצ  :ער צןץ ני!ך זע 1ט
;גע 5ן י די דריעצ< ע{ ה ער גיבע מית יומ מך גיגוגן צוונ גיכגו
מי ^ז מך גערן מכר רע ג״נ ע מית ניגו ״ב מיס דער עני מן
״ה & וג דו<1ו  :ער  :׳ין פגיה פצןר ור מעצצן קיגןןצ< ת< די פירד
(<1ע! ה ) מ׳  :ער ג׳בע מ״<1לו יזמ גערן צןונ גיבטוצ< ק צוך גמגן
צןונ צןךצןי ד :ער
^♦ן ה״צוע צןכר ער גיבגו צןיאמ צן׳ן  :ײן
הנט  :ע! כרעד* ער ; יך< £רמיס;<1וזשע /<1עלמי :זומו{  :ער
£ונ 1צונרע*  :״נןנצוךבעמרי<1ע( ות  £רד,גדן <
דימפ׳גפע
(1
ע<  $ה ) מי  :ר  :רע ןןײצו ןןע{ במ עניער עצו גיבס מכר דער
נגני ןו׳ יצו ניגו פון ןןעמ ד :ערצו ביקו<1גז צןי עצ| 1כי חטידימ מונ
(צןגמי1יעצוי ) המכן געמןמז< 1רע 1ק 5ממונ ; ײןג 1ײכן ייהכן
עג ( ט דען עניימצ< י /מיר< ד,״ ; ר הנ״ן גווצןרצן צןײן עײ | הבן
גב  :ג(יג< 1צוץד׳צןגג( פון ד< ־גוירןר ;
דרעגיניטהמצ 1גוו׳לוע
פון ןןעכן די 3דקה ג׳קו1ין מי ; י דמש מגקמע מיז דר עני וו״ם
וומו 1חמו גטמ׳סן הער קו<1גו צובר ער הצוגג גיצג גױױ& ט ווער
ו׳י  3רקהכיקו1צצ1ןצ ; ור  3״ג\ /הצןנן
ד׳חטידייסמוננדקהגעןע
מ״ןג׳קגיםפגומיןן״ן ר ^ קהינטןמץ  :י<נכ1/צנצ {1דמ  :״ןדי
ענײהן גיקו<< | מונ הכן ע  :צןוי ^ גקג׳פםצ! מונ המבן יצו גע(יג
הרוין 1גינו<1ןדצןהצןצ: 1יךדר עניצןברגיגו גידרפגו5ו ^וכגדין
סדצ(< מדצן ; :יבגעמי  :ער גיכצ 31דקה דר ענ׳וןײמגיצ 1פון
ןןעמ ע  :ק ^ מך דער ע& יר ןויים גי ״ ןןעסן ער ע :גיבצ 1מ:
מ״גר דר דמ ןןערפע גע{צ 1צןיןדצןצז ( יױחן כטתר ) רען ער
ווײ<* גןףלן ד :די גב ^יכן  :ייגן רעכטי ( ג ^ יני ) ױונ־ דז  :׳צו ןן י/6
מ 1די דינ׳מ  £ון דר  3רקהצןןנ חי&ן :ךי 3ו ה{צ | 1קיגן דען עצײמ
ןצ  :צןזגן ג& ריבןןצ< :י ד׳צוכע (<1ע 1ה ) צןיברצן( ״<1ע{ וח דםצו׳*
דינע 6ג 1י  3דקד,דערדמ ! י*מצ 1מ״גס( מיד  :ער& כ׳דר ^ צןזנ
ד,ע{  £וג צן׳מ 3ו צןי׳נר נצורוגג ד :ער  :יך קצון(<1חיה )  :ײן צןדר
ער< 1כעחברוחה< 1יטמ׳מדמזער רווחביקוצוס מ 1ירער
ןן״זצ 1צןימצן״ן(<1חיה ) צןדרער ( ערנטמין מײן !<1מכחפון
דענ| 1ןעגןד  :ערדען ( ״צ 1ןנ׳צ1
;צןןנידרפןד דמפמ׳ :דימ
גרעטצ 1י3
דקהמןד׳פירער 1״ממ  :צןיךניצוײדןןןער י ען
*ײגן פירער ( ״מ 5דקהדיממ׳  :דיגרע;1צ 51דקהמ״גםמיג
( פדױן נזנוימ ) דז<1ן ( תפוטיכן )  :מ( מ וי :גוימ הענדן ( ׳  :ן יצו:
גיעפרמ( י  3דקה
דיממ׳מעו ^ מיזצןונ מי  :ק״ןגרע& רי
 5<1והדעןדי 5<1וה י די 3<1והד׳מ ה״מגו 3<1וה רבהדמממיז
ע״ע& מ׳ץגרו& י ^זו < ררןנןןוע 1<11מ  11חעעגע! עלוז י 5

פרקדב״עיו
גיד .זנןדעןענײמ 5ו 5דקי־צו געכן יצוגצוא& וא  /כיהענדדמלו
וע{ בג גע1ג31ו פדיוןצוכויײ^ צופי{ו ןןע */ין זע{נ 1מ״ןצוו{ כוימן
מוגןוע< 1/ןמו/העע גיקויסנגוהמ( ^ לןדרמעיץצו םיצןןמײן
מו( דמ<1ז 1:ו/דפ ; ע 1כ׳ג
ןןידרפרקו׳פן
ןוסד׳ו/צונו׳סנווען
קײן צןנדרעג { ע פר הגדן ןןער מכר3ו ניצןע לןנדרפ טצור ^ י|
דצןצו פו{עג { וג כרויצן דען דצן ער3ו פדיון צוכוימי יצןז צןנדי׳
צןי  :רד נוך די העכצועי 3יקה ד ;1ין צןר ^ י כחו{ ותצןו׳ ; גיכ< 1יי
מייק״י  /גרעי 1:ר׳  3דקה 5ןוצדר דער 3והע{ פסדערביקוו<צ1
צויין גרו&ן{ ו 3 /וען{כ /הכצן < דצזצו דריגו מי; דער דצןגיבג31ו
פעײצןר3ו צןיערצוו{  <3כויצןןןצ [ יר3ו צן׳ינתנית הײירם; 3
בויצןן צןין דעמ ( צ{{ ) צויז צןײנר דר דצ< גיכנ 1גע ^ ^ *3נ1״צןר•
י; נגן3ו{ ערנן חורהדצופצןי ; צ< ״/גרי  6׳  3רקה י׳ יןײ/פיעור
גיגו המט צןדר ד ;רע (צופגו צ/ײגן צןי׳ן *{ צןכה{ ערג /ד ; ער
;יךקצןן ^ ח׳ה  :״ן י מד ^ פידר צןין רר מר גיבט 3יקה מר>ן<
קרנקי ( ״ע עז  :״צן ני |< 1מנןמדר ןוײכרמדר מ*{ '־  ( ,ײע ד׳ ; ׳ך
ניג\
קענןדרנערןדמצומי; ד׳גרעצוגו׳1צ 3וה י ווע 3 /װ״מ
ענ״ה ווער  11 /ע /מײנר דעס; מנדרן 3דקה גינגו די :י ׳ג | ; ײו3ןצ
צו׳עצן׳רן 3דקהדי  :׳  :ײגן 1יחוינ 3י געכן צוימוכן מ׳ :ג׳פטנדן
דז צן׳ע{ יכר מיי 11חויכ 3ו געכן 3דקהווען
מ״נרדעממגז־רן
גיבס ; ״ 31דקה דצן מי :רע ( יו 3מ ) צן״ן קב 3ן דער זצ וסן3י 3ונ
1ציע צו׳־גמקיכו ^ כר׳נפון פסמע3ו צועמע דזעייג ׳ך גינערן
ןן*{ צןדרדזערןן׳{ ; ״  /טמכער צןוי ; געבןדצוז ^ ער ניצ1
בי3ןצ{ /׳יײגי ח׳נוח דו ער פזן עזז״צן דעןעצוצוסיניצןין  :ײנבן
קיס׳ן בריבד ; ער
דריסנמות 5ינעד :רע ; ײגיחובוחןן׳|
נ3ןי{ ; ,וגפע צו׳; רע ניע ציחוינ דער פון 313מ{ן מ״/ענ { הניח
דר
רמןןנדרעצןונעזגיעצן׳ן גע(צ 1מכמױ^  3ערונג ד ונ 1מר
רע וומו 1צרקה גע^יןצןוי ^  3ערוגג מונ ערמיי גיע 1יחו׳כ3ו
ניצ'1ן וו ע /עיי זז״מ קו* ע ד׳  :ע( כ׳ג ( צועה )צןי  :ערמ׳ין עגי
גןןעצוס ! נען * ןמ״נמ ענימומ גיעמונצין היכעלו׳מלויי ^ מוב
עצומ״ גע( טמיכריג 1צערוצ ; ער בידר ^ מוײ׳<1ערוצ ; ער
כ׳גער ע
המטדמךמי; דמםמ׳בר׳גמך  :״ןפין קײנמעכןפן
:ו( 1יןניע  3דקהנע 1יןמונע :צן״מײן גר ^ ו׳ענירהדר נעזןע
פק צןי< נמ עכופן 3יקה דר דער ( ענגע צןומר ג 1ויז ווע /מ״ן
עגי=ן גיכצצ וומצו  3דקהרמ ; מ{ ^ דמצו  :ע( ביג ה׳י ^יך געבן
עג״ס פו  /עכומןןערפע רע ןןצן׳* מײ צןיןדצן * :תן כטחר ;צן}
|1
גיוומרזוערדןווימפ׳( רע
המעמ״ן גיוומרפן מונ :וצ ( ס
ןןידר הר ו׳מ נעצצןןצ< נ :ןצ { ונ געכן ענײכז פון עכוסן ג״מרס ד*
קײו ( פגמה ) ניע פון קןןןע ד  :דר עכוק נײג
גיןןצןרווערע<
צןיינר דער 3דקה נע<1ט פון מײגסן עכימ ד ילוכח 1
׳<< £הצונ/צוין
פײנעד ; עררפג( ותדר ןענגגו י צווב ; ך 1וערד  ; :יךררעגי
נ׳עקענע דר ה( טן * יטדי־ 3דקהןוצן  :צן׳ןיהודינז געכן צןןגען
ןןערד  :ער גרו& יגוע (
ײדטדמעצורערגע ^ן & ון עכוכן
היי ^ך צןןג ןןען רע ווידר פר< 1מג :צ<( ערפ ןןידר געכ  /עכוםן
ענ״מ י ווע1/י | מזס; גיס ךצןגײגן עגו[ כי גו[ 1י״ס 1מ;ן עבןסן
מך מײן ןןעייפןדמפמ׳  :מ״ן עוירהנ״צןרע ער*ןצ ( ממיןדי
ר,נגו הנ״ןנע<1ן צןונ  :מ(  :עהןוו׳צןפי( עצו ג<י :צןונ :ןצ{ נוצן׳ןדי
ביקטמיץ? ןער& ן ןןען דר עכוס; וועק מי ; :ןצ (ן  :יצן עפןןידר
הרוימנעיק צןונ ;ו{ ןע; געב /עגײמ פו  /עכומ מ״ן^ז 1ך עכומ
מדר מײן פר דר דמ לויקט גע{ ט מין די 3דקה* ו{ : /<1׳ פ 1ן צו׳מ
געוןן פוןוצ{ ןמוועגן מונ ; מ 1ע* מימ טוד ענײמ כ ו  /עכומ
גענןחדר ^ ך
מדי־
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זהלכות
צדקה
מדר דר& ר ניט גןןצור ןןערט י די 3דקה ד  :צון צונררצזי* פר
דיצוחיתכפרממנז צוכחצזדרמיםיונז טו 5דצז :הע! פטדיצז
צוחימ  :ער מזי^ יענר
עח ! ע מ ונ׳ טוע צז׳מ  :ערחצזו[ דרומ :זצ1
מיט! יבר  :׳ינן פר״נדוצ  :כ׳ר  :׳ין ממ צוכח צזונ מםנ יומ טו 5מונ
*צו!  3דקהגעכןסוןצזירן? ןעגן י ! עו! כ/מ!  :ײנןממג :זצ !  :יך
צז״ןצוענצו  :ער פערן צון 3דקת3ו געצון ער :צ)!  :״ך כיהע! פן
ןןיצז ערקמןמונ * מ! גנױמקרג!יך 3ערן מ  5׳! ומס 1צוכח מי
ד :טרזצן!  3דקהנעצון מי עױזצו! ערמייןצוימוט צ<! ץכהטמן
צזיד* ערדי ! ״טוצו! כדרמן צןפי!• מײןח!צו׳דחכסנ  :ו! מיסון
צןײן [<1לזכה דז עד ײ ! ׳יט ניט כידרפן ימ!< צזײגר ךער ניע
כידר^ 3דקה 3ונע>ון צזונערנעצוטפמרט  3דקה דערקוצוע
גיט פ1ן דר ןןע! ט כי :ער ןןערטסצ  :ן3ו רעכטן 3דקה נעצון ד:
ערפרצורצוטכ׳  :ערצוחערטבידר £ן 3דקה 3ונעצון י צןונ
מ״גר דר ׳ימ בדרן 3 2דקה !ונעצצן מונ׳ער מי; צןזו
צוזב
הצז& רטיגד  :ערניטחי! נעצוןמדדצ< ״ן מ! טר צומן מדר צז״ן
קרנקר צוצזן צןדר מיער יר יטור׳סנ המט דרזיך ניטקצזןצוחיה
*״ן חען ער ניט 3דקה געצוט דז מיג ג! ײך מז ברעכט ער* יך

*ע! כרט צוזנזמ :נויטנז ער :יך  :ע{ כרט דר כרענגט ניט צוער
דרפוןדען  3ערצןונווימטמגצז 1גע 5יר,ח י
מכרמ״גרדר
גזןנטמיז מונערבידר^ 3דקה3ונעצון צןןנער כיהען& טײך
מונ[ ײט ניט פון דעלז חעגן ד :ער דר ! ״טן גיט ןו׳! בדרפן ער
ןן׳[ דמ :קה! ניט כי& ןןערן דער  :ט! כ׳גצזטערכעניט כ׳* ער
צןגדר׳ ! ײטםפײ :טמיי ^ מין המט גזמגטדערסטוק ברוך
הגבךאשריבטח ביי גיכענ& ט*צז! :׳ין דרצוצון דר* יךפר
*׳כרטמןןןט יחררך&צוז י
ט! יק ה! בוח 3יקה ט! יק
׳
גז | חי! מ  7צורײבן ה!
כוחדרךמרץווימחמו! ד* ע& מ׳ן טפר
הצווטר& טיט 3וכןוצ ! רהינטרטן ס׳! ! ײ  3טמ׳* צן׳ן  :״ן 3ײטן
גיחע& ט פיןײ־ךלזר ^ מונטרדען ! ײטן צוברמ׳ 3ונדרצו״ן
מונזרן  3ײטן
מץמגנזרןדנרגתמ׳ןצזומרן קה! וחצז׳ןצזונ* רן
ה״זרן בעןןנוח הרכ׳מ חינ 3יגירך מר ^ מי  :מוננ׳ט כגערן
^וןן׳&ן דרך צןר ^ דצזרזכןן& מיך ע :כ! ד נורײכן ( מו! י ) ןןערט
:יך
מ״נרדרמןקערןמיך חע! טע :גערןג& ריבן הצובן
סלזרגן צןונ׳הינטן
צוונמ׳ןדערצויטמ  :עמחער[ יך וזמו[ פ> ן
ניטן טוטמ׳ןעט! יכי ה״* ר*

ס

חדכותח־ךאק 0

ךדןדך ךרכין ךןןהו והוא ייטור איורחיחיןל :
יגרסינן בפרק
הרואהבמסכתברכות
צוירהמבן גי! ערנטמין
צוטכתכרכוןז
צז׳ןפרקהרומהערהצזט גידר& חברקפרמ
ווע! כפמ׳ז מ״ןק[ ײגיפרסהד  :כ! החורה דרמן׳הענגט דלז
צןיז דר פטזקצזין צ< פ! י גיט דר פטוק ( ככ! דרכיךדעהו ) דמפ
צז׳ :ניט צוער דען דרײצן ןןערטרמונ הענגט כ! התורה מ! ה
 ,דרמןדמ*צז׳* מ*31ו פר טײט&ןצזין מ! י דײנ׳ןועג  :ײצז חי& ן
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' םרק
דביןף
מזנעחזזערטדיךמיןרעכטןוועגהנײןסירן י דזאײנם
ד* עיי דיך ! ערנן ( דרך מיר ^ ) דען ןןערםעי צזין רע3ג | 1דרך
מר ^ גסירע ןוערן דען ןןער& עו גין דען רטכסן ווטגי דען
דר דרך צור ^ ג׳ע סרזצ 1י  :כן דר דרך מר ^ מי* גיווע& ע צזין
צזדההרצו& ון 3י׳ען צןן דר סטו ק ג׳ע
לשמיר ארתךךךןוץ
החײס דצןכו צוי  :גחע& מ  :עקמ צווג3ןןנ 3׳ג דורוח סר (צוחן

לה

חורה )
דעןדי
חורהמיזגיגעכןחצןרדןצו& הרכינוע! ׳!
הס!וסי דער צזי  :גיןןע& ע * עקלי צזונ 3ןןנ 3יגדורות נצוך מדםנ
צןדכןהרצז& ון הצוטצזיקהקנהגכצזע)  3ור .ינ ]1דרךמר ^ עצו
הצזכן גזצזגע חצצי׳נז  !:דר  :רע גווצזרנט צזי  :צןן דרך צזר ^ דר
צזי״ונהד :
ערןןערעזעהןד׳צז ( נחצוהןפון ירומ!יםנצז  :דר
סטוק גינו ויעיםךךךאראנו ביעזןז אלהים דצז :צוי:זצ  :ו  3וסר
עי׳מ& ןדרדצז טוטצןןזיךדען דרך מר ^
דרןןערטזעהןדימ
הי! ^ | וט  £דצ<  :מי  :ד* נחצוהפוןירופ! ית י ריצזגצורצזגיעצזץ
צוטצחכרכוחרכ׳צזצז׳רןוצזר גיןןינ ״ !יךד  :ער הצזצ 1פ! עגן
 13רירן ןןען דוצז ! ערנ&צנ חורה :וצ ! ערן צויט גנ ^ ד״ן הער 3ן
צוונצו׳צ 1גנ ^ ד״ן ! ייכ תדוצזןןער&
עדרקענןד׳רעכטיןןעג
 5וןחקבהד >:ו׳יגט ד :דוצזןןער& ט ! ערגן דרךצור ^ צזונ  :ײצו
דר ערצוט צןין דער גו׳רן סון כ׳ח הצזדרמ צזונ צןין דרמ< ! | צןזנ
יה & צזײןחורהצזין דײנמהער/ 3ד  :דוצזזיצזניט  5ר גע& ע צזונ
ק׳גןדייניצזויגן :זצ ! ן  :ייןצו״ן סצזרכעצזונהיט ד״ןוזונדסר
:ינדיגירידצזונה״!
יגד׳ךצזזנרײנגדיךסוןצו!י רײני  :יגדדצ1
ןןערט הקכהוזיט דיר* ײן צז׳ןוצ ! ר 3ײט ( צזכײ) ווצזר גןןינע! ך
 3ו רידן צז׳ין צזיט! ׳בר צוענ&זצז!  *:יןמראוט ברױ  13ײ״ו ן | ט 6
 5צזרכטגי 3 :ןצזוצ דוצז :זצ ! מטכ!! נ׳ע  3ערנן צזונדוצז :זצ ! מןן
וצ !וםנ 1זכן3ןןיצ| 1צז״גס 1צזונ  :ײןח 5רצןונ 3וויצון ^ ןצזונ וו״ב<
זצ ונ דוצז :זצ ! מט דיךרפ ה! טן
דײני כרידרן צזונ איט דייני
ח3יר =ז לזזסזיט * ״ני קרובימ יזוצ צויט * ׳יני צוכניכן
צזונדוצז *זצ !צוט 1ויטניו(נ 3ןדיךקריגן נצזךניע פ״נע& פגו
ה! טןצזוגדוצז :זצ ( םע צזיס!י 3ב 7ס!ור /געכן גוטי צוצזרגן גועי
זצ וכנע צזפי!ו צז׳יגבן גױמו׳ ^ דעהן צורק דצז ןוער& טו ג! יבט  :״ן
צז׳ןגצזטצוצזויגןצזוגצזקדיי ! ײטןצזױגן < ר 5צזחמרגוו׳נט! ך
3ו רידןדצז :חכ}ירו< £זןדרח 3ציה דצזז צזיזח& ונהצסנציעמ־מ
סוניקדערהײ& ט צזײןחבמ
צזברניעצזײנרדער* ײ 1חביזה
ברויבנ  31וןןע! ט |י  3י* בןדר* ע 1ביגצזי* ק״ןחבת דרה׳י& ע
צז״ןחככ/דערח& נהצזוג׳וזע& ינןטו ^ ימצזןדךהצוט י צזך
הײ& ט ניט צזײן חבס דרדצז ! ערנט חורה
צזונערצויזטעטמן
*״ןפמטרצזונצווטרמונמן :
ײןרכימדרצז״נרדערע! טר
צזי*זצ * ער מדר קעטט! יבר צזי:זצ  :ער דערהײ& ט קײןחככן
נ׳ט צזדרבה ער צזי* גה״&ן צז״ן כט׳! מ״ןנר צזונ צוי׳ןרלזע י
מוי ^ רצן :גיט רער פטוק ראשית חכמה ; ראת ײעיכלטיב
לכל ;זו; ךיך .ם ד :צוי*זצ * ו 3
ופרט״טצוןדרערמטציןפנג פ 1ן
דר חכװה כ |ז * ר ןןער צו׳ג גה״&ן צ< ״ | חכמ ( ירצזח ײ ) דר דצן
הצזט ( ירצזת ײ ) דר |וטלז פצזרכטיגצזי  :דער הצוט צז״ן גוטן
3 ! <±זןצ |  :״גי^ וע& ׳מ ד׳ ער סזט ׳ עלז צזט׳ט גיט ג& ריבן צזין
רען סטוק (כמ ! טוכ !! וצייה ) חען עצוצוסינדצו׳ןדען פטוקדצו
חער דרו׳מ גהערט ןןען ער נ״צןרט חורה! ערנט דצז ה״& ע
ערצזײן חכסנע& צוטיטצזבר ( צוכ! טוכ ! עוצויהמ ) דצױצזיג
צזזוטײטצו
דערה״צ 1;1צוײןחכמ דעד־דיצז <צ  13חטוטחמפ
דצז& טיטצזין דער הײ! ׳גחורהד  1ערינן ד&רע :זצ ! דילן

ד* ן/ט יחכרך מיג דײן ןןט מ׳ן מ!י ד״ני עטקיסנ גדענק דז ןוט
יהכרךצזי* פרהגדןמונ  :יכטמ[ דײן טמןמונמ | דייגיהענד!
 1צז  :דער פטוק מך גיט צזין חהי[ ת י
ע׳ויתי ״ לנגרי תמיר
צויך הצזכ ג׳טמן ןןט ׳תכרך3ו קיגן צויר מ׳ןצ<!י צוײגי3 :ן המב
צו׳ךןוטיח
ק׳גןצוירגטמןצןונהצזבנ׳טמוי  : :ײניגבמטצווי*
ג׳טרעטןצזײןטריט י
ררנלזךגיטדרפטוקוז״טר ( והומ
1
״טרמורחוחיו )
צזונערןןערטרעכט
פערטיגןדײנ׳ וןעג יצ  3זה ( !י& מ צוצז׳ם ) טצזן לזונמע> יעין ךעמ חעגן מד

^ון

11כ
 11ס
ח־ >01ר
ח  1/1 /\131־וו !>11ח 3

! 11כ

דינזח

*רקד, .

מין*ז | פר  8רוה ה! ט ן ד* ציין די ! ״ט 1ונן*ו | צודר צוגו דו צוײיר
ןןע! טחורה ! ערנןד* ערדיחורה וומ! ט גניטן ד*> ׳ין מין * ו|
ח 516ה! טןמדרד* ערזו׳!עג ! טהמכן סןן* ״ןחורהוועגן
דעה יןער זע נעלור ד* ער ניץ חער כ& פן ןןצוררן< דריה* ו1
מיט! כר * ענצו גחצורגט ז ׳ין ד* ער*וצ ! הנ ן ( ירצןח ״ ) צןך דרך
מר^ דר כײצו מונ ער*י<11כן דג ד׳ ! ייט נחנה  8ון מימ* ״ן דען

511313ו־  1/\6חט1סחו1
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חמיסזי

הדק
גימ מײן חבת הוט גהײסן רניזבמי ־ײ ממזער־וצ !ט גיחע&זכו
מיבר הוגדרה ימריח המכןמין * ײניח < 11יד׳ת גפייעגע רכי
4ייכ1ווצו :נימעו* וכהגץןעמט ד* דו כיצוגו צהו מ1נ 1גיןן& רן י
הוטערג* מגט 3ו* ״ניח!<1ידית* טבטצוירדען גערןד* צוין
נון* ע!ט צוטערכןהצונן*י גיעצטפרע נײן מונור ןיכר רכ<
דצו* צוי* צוךחורר 4מונדרךצור^* צוחע{ |< 1ירגערן ! ערנן פון
ד׳ר דווצ& רצוך ער צויך וו׳! צו״ך*צוגן צויך הונצו!1י׳ין טג נ׳ע

*ןעמ די ! ייט הו ! ט הצונן דעןהמט הקכהמךהו 1ט צןכר ניטד*
רי ! ״ט דרוח הי1ט הצונן דער ןן״ 1ד* ער חנ׳פוח טרײכטצוונ
גי 3ירנטצו׳| 1יײןהו׳ :כ׳ן צויךניטכרוג* גווע& טצוךהמבמיך
רע
מטרמפטזימ גיט דען* ע! נגן צעצון המט הקכהנ׳טהצו! ט וצ ! צ׳י״ן טג ק״ן צוענצוצון ג& רימן דען צו׳ךהוכ צ<י<1ר3ו גדצוכט
צודרנה הקכה המט יימ חנ׳פ ות טר״בר פײנט מי ד׳מ ג^ורצו
ערמי :נעצורצו* צ 1יךמ׳ :ערע!; 1ר גיןןעכוט ס& יטמהמכ
גיט ןןגבן דו* יכצוט צןײןוד !צ< יד תכה צוין צוײנר נוטמט די< 1ןצו׳ן מ׳ךצוין נ׳טמןגטרימןהצוכ< 1ירגידמכטדרהוט< 1ער1י 3וח
וזצו! טהמטדמפ מ׳* סון דעלו ןןעגן דערןו״! ד* ער* ׳מניט גיטצוןוצ * מיךמיו ער יונגר ג׳ןןעכוט המבצויך ^ ירגידצוכע
מטרמפטןןעןרע *יצו* מ! ט פטרמפן דמ ןוער עט! יכי די* י
ערהצוטןוינ 3יגרע 5ירוחגיטצון מ* מיך דצורוסןהמכמ׳ך
 1״ט די ניט חע!ן ׳ג& טרפט* ײן די העטן צוין סײנט מ* ח& ט׳ט מ!  #״ן טמג ניצן ק״ן צזענצון נ׳ט מן גכורימןצןונןןען ע* *ײגסן
ג& ריבן ער*זצ !<1כן ד* מ׳ן ד׳ ! ״ט 1יב המבן דמ*<1״נט נ׳ט די
חנר מי* מ׳ב! גננן המכ מיך<1יך מך ( 3<1ער )גיןןעצוט (*1כ1
(יךנ׳טג׳סרײטהמכויע׳מונג!׳קצןונ צ*ך
ד* מיך1
בופעטרדי ! ײט ד׳רמ גערן הערן די& טרצו^& ון דעןוקניםן צוכן )
מברדימ  1׳יטדימגיטחע!ן
מויסוךח ^ ידיסיחכ^ ׳מ<
המנ מיךוצ * 1״ן טג ק״ן גהײכון כײמ * ׳ינן  13נ'צויקד :ער* ׳ך
גיפטרמסט* ״ן צוונד׳הצוכןפיעטדר * ׳ שטרצוסט דיהײ&ן צועצוט דען ווען צןײנר דען מנדרןפר&עצוט דערהוט ק״ן
כטי{יסןצווג( 3נית ד׳געכןדען פטרצופ 1יןןידרצו״<11וכןדרצון ח 1ק ! עו1ןכ הכצווצ * צייר  6ינדן ד* (חצור ) הוט ניט גןןע! טיהודצן
צווי* י* ײן בר וג* ווען װן מ׳רי* ׳נד דר 3׳! ט ימ טסרמכן* י 3ו צונ׳יצי* ״ן מ׳הצוי-ו* ימ* יך ווע! ן 1מ*ן פר כרענן מ׳* ימ המע
מיםן דו בי& ט* ע1רב מ*ז מייגר צודר דוצו בי& ט נצוך ערגר עפ ווע! | * מגןפוןןןעמד** יממי* טרצוגןגחצורן דערחכת רנ<
בדר^<1יךני1ינ^3ו ^ טרמפן י די* ע! כגןכטי!יםןצוונ  31נינז
צוונרענטדרךצור^]
*כצו׳המטרעכט דרך צור ^ גיקענט
*ײנן גיטג* רעכנטפר ! ״טחעןצו׳ן ^ וןדי* ע! כיגן כ׳*ין ! ״ט
מךגיטדיגצורמצוגדר׳ח ^ידי ^כח ^ ׳מד״המבןצוך
גיהטי
גיטהמ 1ט המכן* מ! ערני& ט דרנוך& רעגן דען דיבי* י 1״ט
*ער ! גגג! עכטהצוכןמך ג* מגט עט! יכר 1״מ וצ* מ׳ךרצן
ריהצוכן דיח!<1יריכזחכצ< ית פיינט צוברדי  £רו<1י ! ״טצוינ־דימ צורייכן׳ח  1רעןדצו*וצ1וצ גיהערט3ו דרךמר^ י מײנרהצוט
*ערןהצוכן ד*1ן< ויצו טטרצו  5ט די המבן דימח <11יד׳ת ח<13ית
ג* מגט מיך הצוכ דרוק ! נג ג! עכט ד :צויך^ ויך גיט גערטהצוכ
וערמח ! ט יצו׳ר הר^ מית ! ״ב דרמן ווטרט דר קעגט מײן צ׳ו׳טצ׳וײג& חנר& צונד מונמיךהמכוצ ! צו״ןטצוגקײגכןרפע
צ< ענפ ווצומרע  .רפ מיערימ * צווכ רע צוי* מײן 3דיק מדר מוב
ג׳ט מ׳ן* ״ן פגימ ג* עהן י צו״נר הזט ג* מגט מיךהצוב דרומ
וגרצוי* מ״ן ר& עןןער דיח <11ידיכ> חכ״יתהצו 1ט היט מונער
מ׳ריר׳דגטרן מונמע־י
געעהטױך 3ו* ׳ממונטר הערט
מטרמןצו<* מיה* ערמן גינעתדרמי* גחיפצוײן 3דיק צובר
׳י ״נרדרח ^ ידיכז חס< ית ם״נט הצוט מונערלוי** ימ<1רחה
פיף׳ע׳ < ץונערןןי! ג׳ט גי& טרמפט *י< ןדרמי* גוויטצו״ן
ר& ע דר״׳ ׳ט גזו׳& טקײן ( ירצןח טװית ) נ׳ט מונ הוט קײן דרך
צור־^ גיטוו״! ' ׳* ערגיט ןן׳! יג& טרצופט * ״ןציו׳^ מיןהצוט
די
גיזמגיט ( ^^ ײיז ^ ךעןיוה& ןומ ) אל ת 1כיחלץסןיטוג**
ד .כיחלחנםדאהנ-ךו ניטדו* מ! טטטטרמפןצו״ן ^ סעטר
רדיךפײגטגןףנןטטראןמ״ן חכתמ״ן
פי! 1״  3״ !< ער ״ ע
פריאי ^ 1ײ" יי ^& ט מ״ן חכת דר ןוערט דיך ! ינ הצוכןדער
םוןמ׳וע* ג׳ ה ערטווימע^ קו<1טד*1ן< צוײגת { ׳בהמטמונןו<

 1נגג 1עכטדרח״! ד* מיך בין מיציר 3ו

דרער& ט מיןדר&ו!

גווענזט צװנ מיךחצוכ נ׳טגצו 1ופן צו׳ן דר פו!ן נמך ניטגצו!ו1וע
מיןדרפוןן י מ״גרהזטג* צוגטמיךביןדרונזמ 1ט  1וומרןדז
לויך המבוצ 1צו״ן גומג נ׳ט רס פע 1ט  .קיחפ3ו װכן מ׳כר ח״ן
ממ סכח צו׳ץ1יצו! המכ מ׳ך גיט גע 1ט גיהט דצו מי* 1וי׳| 1ווטר]
ה׳ןגנגןמונהוט צו׳רצו! ײמרורקויפט פוןקצופצוונ הוטאיר
ג׳נרמכט (ײןקידוצו ) רמגיטדימגװרצו דמךיצו  !^ :נ׳גיודן]
ג&טצורבןצוי* דמהצוט*יצו ג 1מ* ן דד״מ הוגדרט םעטר צויט
וו״ן מונרמרר* ע! ביגחכסןמי* ג(1טצורכן המטער ג׳!וצ* ן
דרײצוטויוגט פעטרצויט ח״ןמונמײגר הוטג* צוגטמ  7בין

ךרומוצ ! ט גוומרן דרוק ד* מיך המכ גיהט 1| .טגו פמרכט מי1
ררצוו! ציער מ* מגדרפ חצוו הוכמוי^ גיפטמנדרפ גדמכטצוץ
רו" ^ דו * ןמיען פ״גט המט דמט ןןענט* ׳ך מן דען ! ײטן רר ^ו 1ןדעןמוי^  #טפ  6צורכטהמבק״ןצונדרי< 1חשנהגינ1
גיהט< צווגמיךגיטגמט׳גןצוינר { ״ן 1ד :הוט  3וןײט״טפצו״ן
*ע{ כרפיד ^סרו<1ה ! ײטהמכן ! יבצוײןסרו<1|<1מן < ד׳ני*ן
טײטפצו׳* מיך כין ג׳ט גנוט׳גן צויכר צוײן ייענ&ן ידצו* מנדר
ה ק נ {דען פרו<1ן פ״גט ד׳ בי* ן ! ײט המכן דען כי* ן<1מן
ס״טט מיך חוכ ק״ן הר& פט נ׳; 1גנרויכט צויכר ק״ן ניגוצויך
ײ ^ צוונזיהמכןלעןפרוצקצימןפייגט< צוויןדמ& גיטדימ
הובק״ןפררהווע! ןהצובןמינרמ״|1יעגן 1ןנ׳טןןען צויך כין
^װרצודען ד׳ 1ײט ! ׳נהמכןדען המט הקכהמךןיבדמ& איעט
טמנכ׳חדיןמדררצופ הקה! הוכמיך<1יךגיטצויבר
מוןגחע*
צוי׳ן* ע! כן<1מן די םרוצ<ה !ייטהצו! ט הצוכן דען הצוט הקכהצוך
נוןדרדרךמרץמי*
ד 4מ! טע*<1ײגט נ׳טצו*) מײ 1דיצובי* י ! ״טהמ! טהמכןדען גו> יןד* מממ* 1מ׳בןנ!! פוןדרךצורץי
גט״ 1ט מוי^ פ׳ר ט ״!< צו׳ץ ט״! רעט פ׳ | מ״ן ח!> ייד חכתח<
*ע! ביגןהוטהקכה  5״גט יצווין* ד* גיטד* ג<1רהצו״ןצוט! יכר
ומ *1יך םר ה! טן<1יט דען ! ״טן דמ*< 1״גט<1׳ט פרו<1ן !ײטןד< רע * יך הוטן *וצ ! נררך מר^ < דצו* מנדר ט׳י! רעט £וןצו 1טן)1
מך קעגן ררן מר  £װ׳ט רען* ע! כיגן* מ * 1יךמ׳ט 1כר פר  1״טןןןי* י* יך :ו1ן ה 1טן כדרךצור^ יר* דריט טײ! רעטוז״*צי 14
ר ^ ןמברג׳ט<1׳ט ני :ן1״ט*ו 1ערמ׳רר<1׳ט׳גגי | דיג1ירצו *צו 1ןח 1טןדי כע 1ינחיסן מונבחור׳כזמונ יונגןווימויצו *ןי

<.מ 1וה1טוו כדרדציר ^

< ד ^ סירדיט״!
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חסין*״

דעןן״גון
ן״טןצוזמ״ןןו& ןגענר צןונ ער ^ ׳  * :רקדקזויט
רעצ 1ווימ  :׳ך זצו! ן ה( סןח״נר מונ * ״דן נרדך מר^
מ׳י ^ מ׳שן׳צסנ הע[ ר צןןנו״ן נ3ןצ [ גגצ 1י :צןךנ׳ט רעד | ׳ך ןןמש
דרךמר ^ פוןח ^ ידימךנ ^ ׳מצוי  :צןזןער<1ו  :מ״ס! ג1צ 1י
רר
זצוגן דימ ןײע מו׳ןצוין וויצו רעמ ווימ הוע ער חורה גןעי־נע
ערגןעמגצןוננכמער  :מ!
ווידוהמן  :יךהמנן צוונוו : /ח 1רה !
ניס פיןצןנדר׳ עטק׳מהצונןןצ  :ונ(דצן  :ער ! ׳דיגצוי  :פוןז״גי וויצן  :יינסנ פצ< טרמו <0וטר וויצן  :״נכןרכ׳דרצ1י | ח>ןצ 1חורת
ג{ ערגע צןוג גיע דרך צור/וויצןדען ן״ען ד׳ ג׳ע חורזז { ערגן
עטק׳מ  :וןערויךןןידר  :ע 3ןמונ :ו | חורה ( ערגן ( [ צוממצז׳מ
ר׳הצוכן צצער ררךצ< ר £ןצ  :דרנטרינר * ׳ט  :״נר תורה  :יך
מוגער :וצ 1
מונגיטםיןחעגןד* 1:ןמימ  :מ! קעמט! ךה! ס | י
 11גגהמבןד  :ערקײן1ו 3והגיטפר  :וי<1ט < מונער וויצו מי  :דר מ״ן ! צצו/ער הצוע תזרה גןערגע ןןיצן הצזע ער
:ערמכן
מײן גפר׳יצו 11׳ע דען [״צ /1ןןי הנדןיע ער צןזו צוון רעד[ יך צזיע
:צוןןוטמפצורפט הצוכןמץ מ[ ׳  :״ג׳ןפן מונער :ו ! צו׳נו דעמ
דעןןײען וויצונ׳ז׳ז׳נד׳ג׳צצעצו׳כן הצועערצזן  :יך דערצוי:
קה(עה ( פן  :מרגןצוונ׳ ער  :מן  :יךניטצןב  6״דןפון דעמקה!
רענע צזח[{ המסנ< צווי ^ צוין ג׳ט דער פע וק דצן : :״גן ן | גזפ
ובהמדרצויטחעניחימ׳ מך
*יסמןיזפןע& זײמגוןצו׳טח&
 :ו{ ער חפי{ ה ט ון פר דמ  :קה[ צןונ ער* מ^ לוטר מפןמען ער פצו 1ק צןונ :יצוצוו :ןצןו׳זצוירתןגדג׳ן פוןצן׳ר׳ב׳ :׳ צועצו׳סן
וועגן< מכר צןו׳ן דען גוטן ח ^ יד ח  3מדיי כ 1צע[ ךרעצ 1צו׳נו
 5ין מײגמ חמלו  :יפט ד  :ניט רעהט צןי  * :צןוי ^ דמ  :גיט דימ
גצורממ״נרדער דצןהמט 1ופטדיצו 1״ט  13פטרמ  3ןמונער
דען ( ״ען צןונ צווין ר׳כעיגמונ רעד{ יך הנד{ ע צןו׳ף צוין גיע
ררפטוקערוצוגט ^ טצוו׳ ( צן׳ן דו ניפע אײן קנעכפיצורצ<1
 6טרצופטג׳טד5ן1וו  :ערדמרומ 1״דן ׳ מונןןיער& טרצן& ן
וןקצוןצןונפוןוועגןדעןח> 1וידימ
דזצויך צזיך 5ויעדירבר׳>
*מ 1צןונ ןןעמ ער םסרצופן  :מ 1מופ ןןען ער מסרצופן  :מ{דצינו
יךרכענוהגו״ןצויעדען ! ״עןח גיבעהקכה  [£ומ
ןןערע מ!וצ ניםײדן צןימ ח 1ק פו ן ( חג׳פוא ) דער מ 41ויד חפסנ כח ^יכןדי :
צוו  :היפפ ׳• ״ן * ׳ט  :״ן ^ צן>1וחן )דצןצו * ייגט 1ויט  :״גמ הגד| צוין עו! מ הר״ן צןודיגןורצוגיע אמר רבי אליטזך אמר רבי
חכמיםמרביםשלוס בע ; לס שצאמר וכל בניר
חנינא תלמיךי
ער *ו  : :יךהיפטה( סן 1ו׳ס  :״גן ק{ ״דרן ׳ רע 1וו  : :יךהיפפ
למזדיײ וך־ב שלוס בניך ער  :צוגנו רביןצ ( ׳ער פו ן ןןעגן רג׳
ה! טן1ציט  :׳ינמ ע& ן מונ 1ויט  :״גמ טרינקן דצןלז ןןערט מוימ
חג׳גמדזד׳צוח ^ ׳ד׳מחסײמ ^ ערן& ןומ מקעו! תהר״ין צןג
׳ג ! יגטווערן ח׳ער& צו״גטדרדרךצןר ^ מי :םון ח  111ידימ
דר פטוק גיע ( ופ( נג׳ך וגו ) צןזנןצ [ י ד״גי  :ין  :״ני ג! ערגנו
חכ< 1יממזוער1וו  £ :׳!  1וט׳ 1ודוחצון  :יךהמבןער<1ו  :חורה
פון ןןעפ טעגןדי חורה ( ערנן ! שמ צוצו׳מ דצו ןןערע קוװן 3י1
|ערנןטמגצןונ 1גפטמונ  11יט  :״גןח  £י! וחבכןןנה מונ ן״ג׳
חחיגוהבכןןנה<  11יט  :ײ | ( ^ מ ו 1וחן ) ער :ו!צןו ^ רעפטיג וצ ! ימ3וו׳צון ד׳ר דרומ מר״נערע ד  :צן״ן ח[ ציי חכמ  :ו[ װיר
ה 5וכןדרךצור ^ דעןצן״ןצןגדררצוונ  :׳ין ( ^ צזוװחן )  :צן|
ן ,הנד( ן ער* מ( קײגמ גיט מן רעפט טמן נ׳ט מומ צו״ן ק( ײגן
ר׳דןװ׳טדעןןײמן
:״ן^ כמווונה צןוגער :וצ{ וענפנ 1׳ 1וצורע
פעניג ער  :ו( רעד! יך כי3וצ (ן מונ ער :וצ ( גריפטפ נ3צ<[ן ער
וו׳עז׳יגן ק! ׳ידרן צו״ן ח[צויד
ניטנופריפןקומצן״ןצןגדר 1ומ( ח,דר 5ןדרקומצומרגן דצוצוצוי  :דערד׳ן פזן הנד{ <
:צו!
ניע 3ו גוט צוךניע 3וב׳ג
חכמ :וצ 1הצונןװיס ! צועטיג׳
ןן׳ררנײןכ( ד  :מ( ער כ3וצ ( | מונער (<5:גיצ<11דקדק  :׳* | 1לע
״ןניטכגערן  ,מך :וצ ! ערנ׳ע צוך נ׳מ גפ[ יקטי ק{ ״רר צוך נ׳מ כצוװירע׳ צודר
רען ! ײטןערןלן{ ק״נ־סן ד : :
כצןגעפעיצוךנ״עפרנרעװעיד  :ד׳צו ! ״עניעפון צוימרידן
נוטיןגצוך גטענקמךזצן{רע * בןדו די 1״טגיט  6וןמ׳מר׳ד|
ר׳דןדמןןערער
^ני :חען ער 1ופטד  :דימ ! ״טפ 1ןמימבי:
ניע 3ו ! גגלןךג׳ע  3יקמר ^ ׳ צ< חצו! ער  :ייןק! ײדרוומו 1צןו׳ג
נירפמן מדר צזויז ^ נן ד  :ק״ןפעדרן נ״ג 1דרצון הענגן מך דג
( 1וח  11הממחטוצו! ׳מ ) יזד״צן { ״טמ״ןח!< 1ידחפמ :וצ ! טן
ק״ןקוס ד ייצוןמי  :מונןןען 1וןצוײן { ו׳  :פענדמוי ^  :ײן ק!ד״
טןדממקעמהער פון  :״ג׳בי  :ה * עט׳מ דמןןער
ונ  1ימךה!
 .ענוג! ״ךמ  :ער  :עןכרטחער  1זח[! הפמ י מונער  :מ! ר׳דן
רמ מ׳  :ערחײבצויחה דען הקבהןןי! המכןד  : :״ :יקגעפע
כ 1וע{ך<1י ^ דען ( ״טןמ 1נער :וצ ! נ׳טהוך ר׳דן( 1וכ! פנן ) י* :צו(ן רי׳גגו ( יך הרײן גין ער  :מ( קײן מפרעגק! יניע ( מזן מן
צןזדרקנעפטגיטפרמ״ן ({ 11ךכמר
רע ניט :ןצ ! מן פר״צןן דיצו ! ײטןצ  :דמ פטיט ג׳פריכן די ךידן
:״ג׳ק! ״דרפינדן ׳
ודמ )ןצ  :ו :וצ ! צןו׳ך גין צן׳ץ ח[ 11יד חפמ דען צן״ן ח(1ויר חפמ מי:
חערןג׳הערט
מון דען חכװימ דידמחערן גרעט כ 1יע(ך י׳
:ער נמהגגו בײמ הקכה דצןרומ  :ו{ ער :ךי |צ 1יךרייצ־ט(ך ה( ען
רמ קערן  :יך דימ 1ט״ דרמן 1וער מ :מ׳ין נר רד דימ ! ייט מן
<יצ 1דען חצוו! צוװעקדג׳
מר״צוט דען ןוער ן  :״ג׳ רידגיט גהערטוצ  :דו פט׳ט גפריבן <1יע מ 1י  :׳יגי  :פין ׳צןך  :ו 1ער גיע גין1
זד גפר״מ 5ון דען נרן חערט ניט גיהערט די 1ייט קערן  :יך ק! ײדרצן  :דימ 1וגצופימגיגן נ׳יצורע 11ינ 11ועטיגיקןײדידימ
טרײצוטדמרו ^ גיטדיג 1צרצוחען
׳ניטדרמן חען צןיערמן
מך :וצ ( ערקייןג (£יקצ\ יצויךניעמן
:מ! ןר״צע( יך  :ײן י
הצובן דימ ימ צוײ ן פ( עק העען מוכן מוי ^ דעמ פוט דצי ^ מ׳:
ערגטחירהפטע ? מוג  :״ןהגד{צו׳ :צווין^
צוײןח ^נ׳ד חפמ !
יך
{
וע
1
״טןכ
!
עררעט 1ייטדען
ריכטיגמונרעד! יךמונר:
איט* ײ | עפןוצ<{ ער  :יךצןך
דעמח ^ ידחפמצן״ן& נד י
׳חצו** גן י׳ 1ײט חמו{ יעמ ח( * יי חפמ  :יך חמ  :הוט ערחורה
רעכג 1ה{צ\ן ער :ןצ (  :יךניגו  :ע 3ן 13עצוןצויגי ( עמ המר 3ימ)
מך :צ<! ערג׳טצןוי ^ פ׳{ סעודוחגין עצוו״צןדען עצוןןער
ג( ערגטןן< הנד 1טערמ :ורעד! ךמוגמו׳ ^ ריבטגו1צןו!  :״נמ
״גמרב׳דערמין חורההצוט
פצוטר ו; מו!  :״גרצ׳חטר חמו{ :
נורוגקןטרינקן
מך  :מ( ער  :יךניע
צן״ןטעודת1ו 3וה<
מוכערצו״ןסרונקהענ! ד  :ערבי 3עכעחער  :מ( ערנ^1
ג( ערנטחצןו! צו׳ | חיקןער  :׳ךה 1טןבדרךצור^חצןו! דעןדיצןך
חורה 1יע ן  :עט ח׳ דר מ** מ״ן  :וצוןמ״ט{ חרמה מונ מ״ט!
מ׳יןח( 1וידחפמ :צן! 2יךה!צ 1ן 1ויסעצוןצוונ 1ו׳1,
צוו׳זג׳ן ׳
דרךצור ^ ד& מיזמ״ן קידו& ה& מ דר מי  1 :וקדפהפמ יחדען
טר׳גקן ער  :מ( גיגו 3ו פ׳! עצון מךניגו  3ופ׳( טר׳נקן
ג״מרס ד  :ער  :׳ץ ( עכןדרה!ונ  ,צוך*וצ ( ערג׳נוצו(י מפ״*
צו׳זצוכרמײנר דערחורה
יזמט ^ ט 1יבצוזג' דימ 1מ טצןך ! יב
עצוןנ״צורס ד  :ערצו כ( ד קצון פר ד״צןן ד  :ערניס גהינדרנן
הוטג! ערגט מונ ערהגד | טג׳טרפד! ןי מוי ^ ר׳פטיג<1ןט
דגגן ו״טןצןוג  :״ניריר* ײגן גיט בזועוך רע מר״צוט ^ יט דען  1וערעמ׳ן  :״נרחורהצןדרצוץ  :׳׳גי1צ 3וח * מ״ןת ^ ׳דחפמ
:צו1
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8וצ ! ניטצוויןגרי 3
טגיןגײמרטגכוקס *וצ ! ערגין ד :רע
גױוג ^* י 3טדרדצו צו׳  :צווי*  :ײניצורנעהצוו׳תײ מיץ ה( 1ויר
חנת*וצ !* יךמיבר  :״ןטיס גצוררײגס! ךה! טן צוײן ר״גי
ו/״& ׳ 3חעה! דוגי& ט דרוין
סרגצוטןמ׳וגוומרדן צוך
*מ! ער גי& ט מב כ״& ן<1יט* ײגן 3ינן נ״צןרט 1ציט צן׳ין זוע& ר

ח( *ידיבן ח  <>3יג/מונרע  :מ( 3ו הערן
מיריריד 5ון דע|
ח!<1ידיבן חס<יג> ׳ צןונ ער :מ: 1יךניע קריגן><יצ\ !׳ ^ןרע * י!
נונורלופן ווען ער*י 3נ \ןןאנ £נ -יגו רעכט מי :רעט מײנרוומש
ווידרצןיסנ ד* מיכן ימ 5 :ו גנמי :צונ ערלו * וח(* ״ן י צ<ןצוצ !*
נכטצןי ערצןנטכו( ופנ\ *ןצ | רע וצ  :ורידן מיך כין צןידר *צון
1ו 1ח! ווער<1יך1צ 3ערהצןטגיוועצוטמך :וצ ( ערניט מ:ו צוסע

(עו ^ דבר ) צו׳ץח!< 1ידחכת*צ *!1יךה( טן  :ײגבן ( דרך צור ^ )
נצוך מ; צן״גמ ח!צ< יד חככן3ו טט׳ט י
מיךהעטוומו( רען
דרךמר ^ סון ח ^ ׳דיכז חסויכןניט גדר  £ט ט״טגו 3ו ׳כ & ״דן
מ׳ין צויט! כרח!< 1׳דחכמ דר ח׳י&ווצוו! 3ו ! ײצון צןץ טסריבן ח׳

גיט והדרתפניזקן י מךגיטדער פטוק מפנישיבה תקזס
דומב׳& ט ^ חויבמו׳ן^ו& טץ& רמ״ןוצ ! טן1
צצון ׳ צוונ דוט
כ׳& ט * חו״נצוין3ו עהרן צו׳טוצ !ן  :נןצ< :רד נמך ןוערט צוטץ
צןין ררךצור^ פון כע1י כחיבןדען צויר פינדןוצ  5ט מין דער
חורה ד :הקכ ה  :ע! כרטטה * בכדגױוע& ט ד׳וצ1טי ! י׳טךמ 3ו
עו(סןהבצו ןןערטהקכהדימ !טן ! ײטןןידר  11ככד* ײ | מ*רד

*מ! ער־ש מכ& גײדן רע * מ 1מך ג׳ט גרו& י בי&ן מ״ן שיכן מך
*צו 1ער ניט גרו& ׳טרונק טריגקןוצ !* *צ<! ער<1יט דער אצוט
עטןמ״ןטצוגצוך :ןצ ( ערגיט  3וסי( עצוןצוך :ןצ ( ער * יךנ׳ט
ע& ןמוני^
יטדרצומטטרעקןי
מךטצןרערגיט ג׳ן סיר
טרונקן טריגקןדצוטמי* צוו׳ןיונגן1ײטצוײןצןגד1צ! 3צוכןדען
מ׳! |צון  3י 3יהמך :ו 1רע ימ 1רי 3ו צוהרהרמן דנריחורה* ״! וצ (טן ! ײטן ד: :יצן  :יך ניט :וצ !ן טרוגקן טרינקן צוך  !•:ער וצ 1
מונז״ן ^ ח& כהכמ( צון מנדרן  :״ןצויןררחורהע* * ״מ צוין 3ײט * י׳ן העונדר כ׳ :עה | ד* * ימ רײגט(יך* י׳ן ד* צן/כן ניצוע
^ײננז * י 3ןמץ* ײן ^ טיןצוין  :׳עהגין מי |* יין ! יגן מין * יץ צ< ו,ןרײנט! ךצ<ן * ײגס 1הע1צדצוי* צןדרצון* ײניק! ײדרער :ו(
מו׳ן& טין* מ 1ערמ׳1רצ 113
<הרהרמץדרחורהע* * ײ רען גיט סי! רידן 1ציט ווײברלו( 3ײט *ו! צו׳ט 1כרוצ  1טר ג׳ווצןרנע
ערטר וגצווזען נ׳ט טמר< 1הרהר  :יץ ד 5רי חורה מין בימ *״ן ד* ער קײןצוו( ניטפד״י״ן*וצ ( מונ ער*צ•!צון * יךנעצין
הכטצ► מץ נצוד צוץ צןוגרײגי גטץ מין ערטי־ חמו ע* מוג צועצןיה טוכען צוונ ער*וצ (וצ ! 3ײגו גידענקן ד* * ײן 3ײטצןי* גו|
ר״גט( ךצויזטמר< 1ןניט< 1הרהר* ײן צןן דברי חורה צוײן קצור״ןוצ ! יצועהצוי* ערנ׳ט  :י  3רפרדע ? טוגו י דצודמזצו!
ת<11יר חככן*וצ ( ניט טפ 3יר ן גין צוך* מ 1ערניט< 1יטגג׳ן מ :ו רע * ייניוורק § ר ריכטן<1יטוצ !י3 :ןי מונ ער :ו 1גיט צופצורן
ב(דצו* ער* ״ן הנד(
פרריבטהמט *וצ 1ערןןידר מן היכן3ו זע *ײצו 1ויט* ײגרחצוונהצוונ1
צי<* 1ײנרח 6י! הצוונ  #יט * ײגן
!ערגןצוררוצע& ימ טונימ 3ו טמן  3דקהצודרג<1י( ח חטד<1׳ט
חחנויוצוונ * ׳ט  :״גר  3רקהצןונ<1יט* ײגר3ווצ< הטצוןצ< ונ ער
דען ( ײטן <  5וײןח < 4ידחכגן*וצ ( צויסנקיץכ׳* חצורטניט *מ(וצ 1יטצוג*יי | (וידוי)* צוגןכ( 1הד 3רער :יצ (*  7צו!  3ײט
 : <3יין<1וי! הרו׳ס ! מ* ן גין מפי!ו ק׳גו צו״נקגוי ׳ מײןה ^ יד
רימטןצן :ןןען
ערד׳צודרדיצוגדרצועהןןערטצוטערנן ן
וחכנןזצו( ניטפי 1רײן< 1יטק״גרמטהצופי!ו *<1ט יײן מויגן דצורונן*וצ ( ער * ח 3רך ! וכן צוונ רנקן ד* רע צוי*  :וכת
ןן״בוצ 5י(ו ניט<1׳ט  :ײגר טמכטר מדר<1יט  :״נר טןןעטטר
גן/עכוטד  :ערצו :׳מ 1םמי :גיוומרח י מונער*וצ !וצ  1ד׳מ
׳נ& ט< 1ער דען חמ* פון ניטן טוט3ו רידן צןונני& ט<1ער י צוך
!״טמ׳ןעהרן צווגכנוד ה! טן  5ון דעםוועגןןןערט ער מן
*מ! ער* יך ניט* ע 3ן כײצו עיז המר 3ז״ מך ניט<1יט* יצן טטין
ג< ערט * ן״ דען ע:צו׳* מײן גרוסי1ו 3וה דער 1וכ3ד צויז וצ1י
נצוך י< ׳ט גין<1ב 1סכן ד* רע נ׳ט* מ!<1יט צו׳ן ע& ןגצוך טריגקן  1״ט י עמצויזמ״ןווצזח ע& המ׳ן דערחורהמ* דערפטוק

*:ץי דרך צור ?* מ* 1״ןצווגוומרןכןד* צויךע* ג& ריבן הכדר
ןן״ 1רר דיןמי* דז צו״ן מ׳ט( כר נע( הב׳ת טצור  :יך נוהג  :״ן י
צוך נמך דעןדרך צור  £פון צו״גמ ח!צ< יד חכמ חען עי־ טון גיט
*וײןח(>< ידחככןמי :דמךטצור  :יך מיט(רכ ה( טן גמך דעבן
דרך צןר ^ ער*מײ מ! ט צוודר ׳ונג דען דר דרךרמ ^צוי * :ער
גוט
מונצויודערבע& טדרךמר ^ מוגטרמ( ׳ דרכ׳בן צו׳*
ררומ הצובצויךמץ פרט״ט& טד** יךמיץ צויט! כר קצון מונ
ןןייטדערנמך  3וה 1טן ׳

רצושמנדרח! קרעטפוןדע1וצ1טן (ײטןחיצו *יצו *יך * מ(ן
ה! טןנדרךמר^ ׳
מ :ו! 3דצן :דער< 1ענטצו 1טןןערט*וצ 1ער * יךר׳טטןצװ׳ן
יעגיןוע(
טדעןערמ׳* קיץ טעהניט  *:כרד* <1ן מץ
־סמדרט3וקוצ<ן צוו׳( , 5ענ* ווע! ט דרות* מ 1ער זיך ניט * ו׳<1ן
מונער  :מ] ח& וכה טמןצןונער*ו 1ג׳דענקן מ׳ךכין נון מ! ט
<ויךגימצו! יטצוגצו״ן טטמסי! הרמנמיך ןןער ^ נוןנ׳ט ( נג
< 1ער קענןצון טרײבן ׳ ררוכן :מ( ער * יך וומו! כי* ינןצו! ׳טעה
וומםערד/ין טצוגג׳טצון המט< £ר כױ׳מע& יכןמונ* מ 1חטובה
דרו׳ ^טצון י צןונדער מ( ט  :מ!  :יךצובטצןן סון י 1גגי 1״טןער
*צן} ניט 6י!* י 3ן<1׳ט ׳ונג״ ( ׳יט צןונ ער*וצ 1ניט *י3ן מן מײגר
עעודהחמודמ * ׳ 3ןעכ׳( המר 5׳כןצןןנער*וצ !* ערגחמרגטויץ
ר  :צןיכןקײן צווג 3יכטג וומרט גיט  1>:מו׳ * :ײגכן<1ו׳ 1הרוי  :גין
<ןונער* מ 1וויג3
׳גרידןױכרינן 3ט 1׳תצווג*וצ * 1יך ה! טן 3ו

פטוקג׳טוחפךההלבנהובזשההחמה כימלר״ בהר צױן
ובירועולןם נגדזקנױ בבזר צוונ  :׳ ןןערן ור& טערט ןןערן די
די ג( ינןמן דר ( כגהצוונזי ןןרן ור סע1ומ ןןערןד׳ חג( וכן מן
ד׳ל** ון צןן דערחװהדען ערהצןסגיקיבגט |וט דרוצ ^נויג
►צ ין כערג(5יון ) צוונצוץ ירוכו( יקמונ קיגן דעןוצ !טן ( ׳יט ווידר
ןןערט ער  :״ןגיעהרט ד׳מוצ1טן ( ״ט דיצו ווערן הקבהװבנז
*ײןמונהקכהןןערסד׳ממ( טי ( ״טןןידרוזנבד * ײןמ* דער
פטוקגיט
בימכבךאכלד דר צויך עהרט דעןווי! מיךווייר
1וכבד  :״ן ינון  :עה}1ויריוצוווצוו( ד :הקנהמסי( וווערע
1ו 3בר * ״ןדיצו( טי ( ״ט (1וב | לוכ | ) :וצ ( מיט(י 3ר^ ועגסויימ
מ( טן ( ייט 1זנבד*ײן י צו׳ץמיט( ׳כר דר יצו בידרןמ״ן ע3ה
דער* מ 1צו״ן ע 3ה נעצזן פוןוצ ( טן ( ײט צןןנ ניט  5ון יוגגן ( ״טן
דעןד׳ע 3הפוןצו! טן1ײטןצוי * :ערגוט ןןעןדיךה״& ט צוײן
מ( טר ^ וןמיץכרעכן
ברעךמבמונדײונגן& פרעכן כוימ
*מ( ערדען מ! טןפמ! גן מ :נ נ״ט דען יזנגן דען י׳צן ע 3ה 5ון
ןל !טן (׳יטן הײ& ט גימ׳ט מונד %נו׳צון פון יוגגן ( ״טן״ה & ט
צונ גיכרצוכןוצ 1:ציר סיגדן נײצו ( רחנעבן ) דר וומרול (ד< הח!ך
* ון ןףצו ער  5ר1י 6ד׳צו ע 3ה ם ון דעןוצ ( טןוצ נו רע םמ! גט דען
ױנגן ד׳ װיט מיבן חארן מו׳^ ג 3וגן וומרדן חימ עומימ גינגד*
רע &׳רצןןכן  :״} א1בווןןןצורד דורךקװוןדרוה :וצ^ ציןוצ ! ט|

 1״ט

הייכזת

דרך

ארץ

פרק
דצ<זצ? ׳ :ס< יסצומירג :ןחרעןעניצ* זצ< ״ערןהײ :רן י ימ
דר 6חד׳צ< ג1
דצ -צ<דצ<מ צו׳זמזוווען צני׳גרדעכן מנדרןכ׳ע
גוען לוצורגן צןודרגועןצןורנ< 1צ< ודרגו; 1םותצ<וררצו{ ומחונ
ערענע? ורטניע< 1׳טגוער>וונ< 1צןןדערסיר לו׳*ןןיצו * ן
סופ 1עגט 5וענטחרןדצ< ה״צוי 1רר  :עןכיגלו״ןג>1ן < ימס

לו

חעיןעי

ז'6ו! צוירע3
הנצןךג׳ןדעןדיצוריד  6וןצו! סן ! י״סן
צ! כ!צןונצןי< ן ׳!
נגררעטצוזמפרזוגן י
דרךמר ^ פון כע! י כחימצו נ כחוריתצווג םון יוגגן  ,דצןז צויי
ררדרךצור ^ פוןבע! יבחיכ /וויצןזיך דינע( יגחימה! סן זו 1ן
בן עזאי
זצוגס מזו מײן צ< יס | צר כע! הדיח :וצ ! מ! 3ײסד׳צו
סירצור ! ײצו כיר  :יך נעאן מוגירע :וצ 1גרענקן צון
רי  5ירלור! ״מדמחערס סר
ניסזיגריגןימ״נ :פוןחנין יוצו
הערקוז׳ו& ס ׳ דו מגדר ןןצוו הין דומןןער& ס קו ^ןי י ימזדריס

ז״נן ^ ס

מיז לןך רר ררך צור ^ ר :דר ח& וצ אי  :דר זו 1ג׳ן מן דר רעצטן
ז׳יסןמונררניט לןזוקעצ 1ט( יך צוי  :ררו 5ןןג׳ןצוןדער ! ׳נקן
ז״־טן י צןוכזך ד ! 3 :ױיצ< גינגן 11׳טצו״גמ חםוציצו :זצ ! רער
ןןערצןיזדײן ( רײן ) י מר :
פ׳ררמונפרחעמז< וססוײןצןונ
גג ^ ח& וצ גין צןיןרד ^ יט צזונ דרנצוך רר ח& וכ לןן דר רעצטן
חסכוןגעבן י חמורולןהער
קוצז& ס סןןמ׳יג ^& סינקדיגן :ייטןצ< 1נרערצופ! צןןדער ! ינקן  :ײט | ׳ צ<!  3ײט :וצ !לןי׳ן
סרצופן חמרוכ/ח׳{י 11סורעןהוךי<
וס׳גמונהצןםרס׳גה 1סן צוונ
*ענם  :״ן צנוד נ׳ט צוצטן דר זצו!  :״ן כ  5וד נ׳ט הוךזזעגן ער
חמוחמחער& סהין קולזןצוץתץ  :ק 3ר 3
ןדעןןןירמ צוי| י& ז :צו! צןנררי { ייט 1זככד  :״ן ער :צ<ן ני& ט רר נמך פרעגן נצוך
סיג< 1סרגרצןכהנײןמונ' חעררײן ( ד״ן)'צוי :דזמיזדר ( דײן
:ײנסובנוררר זו ! ניט לזקפיר  :ײן וומו ר :ער  :י 3זנ ווען טרצוון
מ<1ח ) ימונפרמיבן צוו& סודץ מ< נ ח& בון געכןצווין 7מ(י רײני
גנ/צווגטןצון  :י 3ס י רען ד׳ םטצוטצןי  :דען זזענמן ג׳ס< 1צנד
אע&יםןצןוגצן/י^ דײגי כיז׳רידדידוצו גירעס הצן& ס מוי ^ דר
צןררכה דר ^ ענמ לןי :די צוסצוס ױצכד דרות צןיז דר ררךצור^
|ןע! ס< ע& הצוכן גזצוגסדימחצצזימ  !:פון
פיר מר ! ײצןןןעגן ד :ערגיסזו! 1צקפידזײןמוי ^ ק״גר ! ײ י צוךצןובצויערעפ:
*קוזוס עז ר  :ריכע* 1בחיכלפוןןל< רמ גע! ס קואן מונ ר : :ימרת
סעטדזלוימניס גפ 1ט :ןצ { ער ניגו זוקפיד  :״ן דרוין 2צוךזצן|
ווערן י מײנסצןי :צון חעגן דז ז׳מ ניס כ 3מ1ן צוירן 1ון חצןז
רע  :יךניסצויס{ כ־צוזוצןרטצון נעצוןצןוסקצו׳ן& ץהצןסגרעגו
מ׳ן מב< £ר דינס המס יממ צןנרר צויז דזערצוין פר 3יצס1ציס
ןןצוצוצןיסנ׳סן׳כצוי :י צוך  :צןןערניסקריגן 1ציסדען ! ״סן י
צו׳רן ! וןןןצוזערצןיןהצוס מכ  5ר דיגע ד :ערמ גיע
ג׳בסממ צוךיצן{ ערי -ערןיך צןוג מוי ^ ריצסיגהני! ןער :וצ  1ק״ן ק1צוג
זע 1ביגןסצוג י דמ 2דריס צןיז דד ניס ח׳{ (>וט ) געכן נצוך  :ײג< ז
ניס ! צוזןצויכר  :יך קוזון דצו ווערסער גיהײ&ן צו״ן ער! יצר
עג | ס נצוך י דצוז פירדמי  :רער ז׳ן זייןעג ! ס צןינרנעצצס צןונ
כע! הנייז י
צוכרוןערניסרעד! יךהנר! ס 1ויטרען ! ״טןצווב
סײ״כס המפרס וציס ז ״נת גע 1ס י נמך המנמיךג :מגס פ<ן
ז ״ן הנד! צוי :ניס מ וי ^ ריצסײג רזי ער פמרס! הפסיג צןרר דז
8 ,רי רמ { ײצווועגןקו1צ ' 0מזרזדיכע!
׳כחיעמרתחערן צןונ
גגרןןער
נוךגר״פגצןדר ער 3וצ !
סניעגערןצווצןןען<1ן צןין
רי ( סררה ) נעזלס מירעג ! ס יצו״נצו מיזמײנר דר דצו>> מנס
צוו! דיגצן׳ז דצו !ו& ס ערצויכן קײן רימנ׳ס דרה״& ס ניסצוײן
ם! ס י כר׳ 3מדר ער צומגס ( ססרות ) דיכ 3מ 1ס  :ײ 1גוומררן ״
ער 1יצרבע 1הכיח ׳
ררואצןתדרירףצןרןד :אײןער! יצר
רז מגררמ׳ז רר מי ( רכיח ) נעו<ס פון ! ״סן י דצוזדריס צו׳ז
בע! הכיח ר :ער ניסז ײ ןצוויג זמ 1געכן צ< וין? צונררי{ ײס
צו׳יגר רר יצי קצון וומי! חער ן דען ! ״סן  13סצון חמז ניס ד עכס
גע! ס ער :וצ !  :יך כינוגן {ןצ  :ן ןקינו דעכן ןיןמז צו׳כ ^ /ס ב׳& ערס
מ׳ין*? ונ ער חערסצו ניס מונ גייעגקס חמ ! :׳גס<1יר ררמן ״
הצוס עזזייצ► פי! עט  :״צו ווינ 5יג
דען הקכהפר  (:צס דען
רצוז עירי מ זי צוײנר רער< £ר ה׳ימס 3רקה 13געכן צןונ ער
רי׳צן צזובער כיס ס׳יס זויס  :ײנמ ג' ע! ס צוונ ער  :׳צצו  :ײנפ
גיכס זע ניס ררוין זו 1צו״ן מיס! ׳צר כע | הכיח די פיר צור! ״
גע! ס ניס צויכרנעזנס מוכ ערי ני( \ הצופרסר״3י ו * יס גע! ס
פרזיךנע ^ ןד  :ער בײצן  :ײנסן גע! ס כ! ײבס ״
מ | נײעצןיז
צווכ פר ניס ( צוט׳ג גכז! ) לוי :צווכ רע רעד!ך צןונ<צ 1׳ ^ ריצסיג
צ< חו׳ 3מ׳ס 1כר כע 1הניחוצצכד3ו  :יץ מײן מיס! בן דערמין
הנו 1ס 1צ׳ס  :״גב<  £ע !ס
מונערניצוג ^ מון
רעצססוסצווכ
*יץ הויז הגי״ן קוזצס־רע  :מ! צויץ מ׳ס 1יצ ן גמר צוין מגספנגן
עררער{ יך כי3וצ ! ס ןןעתערוצ !{ ריג צוי  :מ :כ ערנ׳ס קריגס
ל׳ןוצ*
^ כרוך הכצ< ) געכ| 1רס ! צדיגןפרי! יצן  1וונס צןונ
צויס ז״גה גע( ס צווב ער  :יך כיגוגן {ול& ס * ׳סרעמ ז״גן צןוכ
*צו! צויס! יצסן ( ס!וכן ) גענן צופ׳!
ומײנכןגוי  :מ! ער  :צוגגגוסן רע  :יך רעיןיך ה! ס מוכ ערז יך
צוי  :זויס דעהן זײנן חמז
ז׳<| 5רגןגוסןשוננס (י< כ ! סבן ) מײן יורןזמ! ערצויס! צן וצצכד
צוימהקכה בי& ערצגהצוס זד ער נינ \
ססיסנמךצווןרעבס
*״ין צויס
וומרסןמונ צייס ווערקן < רר
ררךמר/מיז מזו ער
גע! ס י צוך צווכ רע רעכסעמ & ר גיכס צווב ער רעצס 3דקה
זמ! צןיס! יצן וצצכד ; י׳ןמ :
ןןעןערמערדכן ג *[ ׳מ! מנרמץ
גיכס םון ז״נקעג !ס צי׳סוצ ! מ פור זוכסה& זכ יחברך דען
:ײנר ( יעה ) זמ! רע מין ה! ס |  £־י צי׳ץ גנ 3ער זמ( קײנבן
ר״בן לןובערחצןו ! ביססיס׳ צןונ חען ערווצוו! ב& ס״סוצ :ווצ<1
גי& סםרסרויצון ״ צן׳ס ! יצרכע ! הניתמיז< 1חויבמיס
! צן צויכז צןונחצן{ זײנ׳ קינררן ווצו! צו״מצווי ^ רער מע! ס חיו( מיכן
צצצנר3ו  :ײןמי  <:ענרע( סר רען ער ( פמ׳ע1וצ_ )
מ׳זערמין
מוי ^ יענר ןןע! ס רעק הי׳& סצןײן ערןיכר בע! הכ׳ת דר הוס
צ< חויב 3ו עהרן יען ער המס װער3<1ויג גסצוןמ :ער יצןיז
דיצוווע^ ס־צןונ יעניזןע! ס  11יסזיעכן גע! ס צויז ער (  :וצה ! ח״
״עגריוגגרמ* ערצווז ערמיןצוך ^ צכיזײןדר המס גיס מ  :ו
עו{ ת הכצו צויז צוכריךד  :ער ניס רעצס צוומ געגוציס זײנבן
 8י| :׳נרגסצוןןצ  :רע ו׳!ײכס ! ערנס ער נע& רצןדר £י! ײצס
עג ! ס דזער זיצצו  :יעצו גע! סצויכר נעכן צןונ? ןער הצן& רסיג
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ןןערן דיר קעלן עמן ד׳צו כי  :ןןי  5גור מול דימ רמעיק י דײגי
העלד די חמ המ& ט דר ץ׳ט 3דקה ג׳געכן זומ  :קעלן דײ־ סצון
דײגיס׳ש
די !ײצ 1דידצןהצונן ! יבדצן  : :י! כרמונדצ(  :גמ{ ד י
ד׳מדיךגיט הצוכן ג׳טרצוגן 3וצן״נר ( עכ׳רה ) חממ קמןדיר
111צ< ךה<1וח ) י רניצו! ׳ע  :רהקפר  :מגעמ* 1:ײמ
טמןדר(
דיךפעיקןפון ( חערוצצוח ) ב!(< 1רחצןזמ! מט ק׳ק& נצוהניע
ןןעןדומןןערצוטמײ | ( מנמה)
המכןצןוי ^ קײןפרו ^ ןיודן י
הצ< בןדצ(  :צ(י.יצ( ײןעבירה דיצ(  :ע! כיגענירהפון ( צונמה)
נרענג ^ ^ ערעב׳רוח ( !ן 1וןהרע ) צ( ונר  3׳! וחצ( ונק!!ור1
:ע! כיעניר 1תק ^ן פון מגצזה י הצ( כ ! יבדײןצ( ערצ( פרצן1כ
דען דער צוערצופר(צ  3ע ד  :דומ
המכ פיילג! דער דיך{ וכט
בקוצצצ01צ( ערפרו( 1קײעצןול \ רחכצ<הצן1לצ< ערחורה י

:

הלנות ררך או״ן
מיבןצוז ^ יטצוייי׳מן מפי1ו  :״ןצו״גןקינדר טצורער ניטצון
מרײמן<1ב! צוכן צןײן  5רע<1דן ד* ער נ׳ט :וצ ! מן צוי־ײמן ער
צןי : :ײנכןקינדר<1חויב3ו  :מגן<1יל 1גוטןקערע עצן  :׳ךגיע
דרמןמי :ער( 1חו׳ב* ײןקילד  3וצוטרצופן<1יע דררוטןדער
 11״ 1ע  :נצוך ק! ײןןצ י:ןצ  :עי ןןערט כצו״דן צו׳ן פרק גידו! כלימ
י
ד  :ער  :״ןקינדרןל׳ט :ו!וצ ! מגןמימריג :ערטמרקײןצו! ק
גינו געבן צוימ רוג  :ער :ו! ןןר טן נ׳  :מין דר רוגי מי  :פר גנגן
מונ זמ! מימ  :צוגןווצןרוכן ד :ערצווצ ! צוגט מבר ( ב!! ) גיט צוין
רוג :מונח׳ער  :״ןקיגדצ 1טרמפן :ו 1דמ* חערטצו! :כצוײדן
מימ פרק גיח! נניבן י צו״ןצזעצוהצןי* ג׳צ 1עהן דו רכיצו! יע :ר

1
5
:

נן עזריה היט  :מ!ן צוטרכן דו* ויגן  :״ני ח ^ ידימהגײן3ו צוימ
גנגןדצוצופרמכן :׳צו  3וצןיבן רכ׳נומונ  :ררכ׳ ! ערןצןוג :דען
דמ
רעכגיןוועגד;( 1ירדמצומיבגי ! עכןקענןכיקוצ< 1י

1
י

זמגטערמ׳ךחי 1מ״ך ! ערגןדרךצןר ) דצ|( 1יטד  :צןירחערט
ג׳ןןמרנטצוןנבורמײצורי
 :וכה  :ײ  31ועו! קהבמ  :ײט  :ער

י
י,
^

דזמימ׳יני־דעןמנדרןהןטבכמדמונחצןזצן׳יך
חכיר׳מ י
חביריבןצוךמ/נוומממ״ךניט ! ׳ב
! במיזדמ  :טוטמ״צןרן
מצו׳ימרןחבירימצוךנ׳ט ׳ ןצ ! נןןעןצוירח 6י! ה
^( י:דצו  :ט1
מונצייטןןעכ/דזמיר
טוטז״טןףצוןפמרחעמ מירצוטיט
חכטןמזמיר& ט׳טפר
ל( י< צןר< ךידרעטמיר :ו ! טצ( ׳יך ! מ :ן
מ״ | ( !(1ךבי 1ור 1דמ ) ח׳חמו 1רזעצו מי  :פי! טו׳ :ג; (11צ(!^ יער צ< כר צ( ײנר דר ד יך ! :כע דר< 1נט ד יך  :ילדיגן וצ ונ ער כרע* גע
רערכטדפוןהקכהדען דר ; 53דו £וןמײ| !(1ךבצ( ר ודסן
מי:
דיך ד  :דוצן ניגו<1ער ! ערגצוע חורהמדר ( חכצצה ) דען דר דיך
נמך יענ  3ט ביגער צויך גיצוט * ער או | מײך דען ד :צו״ך :וצ ! ט
צוכרדערדיך
פטרמפט דער * ״גט ע  :גוו׳צ) גוט< 1ימ דירי
^ 1ן  :ע! כי ^ ורהמןגיןוצ  :פמרמײ| 1<1ךכצורןדממ 1דיח״! !ובט דר טרײנט דיר ( חגיםות ) דעיי * ײנט ע  :גיע גוט<1יע
חעגןמזנערברענגע
דירער! ובטדיךפין  :יער (הגמה )
ד:צ 1יךצ^ 1יאבצ 1עתהחפי 1האךא! ריחײ! ר  :מיר  :ײטמיןרר
ה״ 1יגיצוו: 1מ 1צן׳יךדיכ ' עןמ :דר !<1ךחערמךמיןדרצוו 1מוג' ריךצוומד*ין ( עו 1ההנצ< )' דרומהמב פײנטררדיך 1ובטצ<ול
ער  :י 3טוצ|:1צ 1נ ערהערע ןל ^ נ ער געכצןו׳ןיצ<! (:צ  3טונג צה ( כ 1׳כדרד׳ךצ 1טרצ< פט ״ צ*ונהצ*כ 1יבד׳צ<צ!>1ןדצ<יצ ( ביח
דעצו ג! ״כן <:ו! ט מיר מך טמן מין דרחצ !ן דצו<1יט חערט מ׳ר ה<1דרצו ) דער|1צ( רטןד  :ד׳יניקיגדר :וצ ! ןווער|  3דיק׳מ צןוב
גרוצ( ׳ ! ערגר י צוונהצ( כ ! יכדימענ<׳כןצן( נהצוב !יבדיצו
דרדרךמר^ פוןבע! ׳כחיממי:
ן|  3ה  :ײ! 1ח״עו! מהבמ <
דע^זוטיגי ! ײט מונ הצןכ 1יב דיצן 3דיקיק מונ הצוב פײגט דיצו
ציך זמ: 1יך מ יט 1יכר כע 1הביח פר ה! טן * יט* ״ני צוכינ׳בן צוונ
צו׳טמ׳דסיצןן י מךזמ 1ער  :יךה! ט 31ו פרו<1ן ! ײטןמך  :צ(!
רמעיס המפט  11׳כ דיצוצוו!ן דצו ןןערן דײנ׳ ק׳גדר*ײ | 3דיקיכן
מ;  1כןהכמ ) י הצוצו;1ו !יבדצוצוכיה
יךניטפרײמןןןעןעצומנדר׳1ײע 1מינ 1גיט י צוךזמ! צןונכקוצוצוט ( צוכר1
ער :
צסנערזמ! ה^ דרצודמןןערןדײליקינדרןײן ח! 1יידית ח( 13ימי
ערניטטרויצורן ןןעןצ< נדרי 1ײט  :יךכ! רײצוןי
המצ1טו ! יבענ״מדצן | ןערןדײניקינדרגיטזוערן ענײמ ,
ני:צ) רגט  :ײ | ז :עןמנדרי ! ײט  :צןרג 1מונער זמן  :יך( 3(1ער
זײ 1חעןצ< נדרי 1ײטזיך 3*1ער :ןײ < מ\ נער* מ 1ניט 1כןןןען הצו& טו ! ׳ב ד׳ דעצויטגי | ״ט דןןןערצוטו דיילי יצורצווי* ! עבן <
ןגדר׳ ! ײטוו״נן י
מגנערזמןנ׳טח״נןזןעןצןגדריןײטןכן המצוטו 1ינ דיציקמדרפםטודיך ליטפרכטן פר דעמצ(! מך
נר  :נ(! נ׳טצו! עץפ 31וויצון ! ײטרידצזןןכיןי ער :וצ 1מט  :י3ן ה^ ות ׳ הצ(צ 1טופי -עטדימרצ 1עיכןדצוהוטהקס־זדײג׳פײגי4
:ײצ( גןןצורגט ד; דו מ! י טצוגןצ ; רמט ככחנון
צוטקחעןמנדריןײט צוךפײלט ׳
.מוצ( נדרי ! ײטצוטינ] אונער ):צ 1ניט
 :י 3ן י דל((:צ ! :דר ( כ!! ) ( 5ן דר 3 :ןער* מ 1ליצ 1ט 11צונה  :ײן ( קריצןת צו׳ועלזול 16וונה עיפרה ) דרןןצזרטן ד :דוצו ווערצוגן
בצוירצוט ור יעמ גיהנומצןזנ' :מג ( מ\<ן ׳המצו^ יהרבה ב 3ןולזן
ערזו 1טצוןוףצ< נדר׳פרו<1ה ! ײטטונןער :ו! ״ין ( רעה 5<1ט1
טמן
׳ג
רי עות
פר
מונמ^ן מו׳ן* מיט! כיכרכהדצ< כיצוטו צובט! צו״ן בי :יג* ירה
צ 1נדריפר (11ה 1ײטטונן י צןזו
גיטדרמאמרווײטרשמטבני הצומיצף< רג 1ה 1טד״ןהױ :טיר מ 1פןד :רי ענײמקטנןהגײן
וךןחאמריױרבולך־^ נותחיים  :פר נעמ( 1״ן  :וןפרנעכן
ג׳ן דרווצורטן ד .דיר ד״ן צופ״ :ג׳ט ןןרט גכרעכן מוג ןןערע
( 1״ן רידןחווערן  :יך( 1ערן דײן ! עבןצןוין? דרןןע! טצן1לדוצז
דירגיפטצןב * ין דרצ(|  :יי  :ער ג׳ווצןרנט ד :דו ד״ני טירןצופן
ווער 6ט  :וכה  :״ן ! חײע 11כןהר .צוי ליט ח :וצ ! מט געבן דיץ ה!צוט ד : :ימ ווי יט מפ: 1צו : | 1ײן צןיבר דײנמ ע&ן מין דר 3ײע
מויגןצ( | מנדרי ! ״* 1גע! ט י גיטד1וצ  :מ1צ 1ט  13הער 1דבריבן ןןען דו עמט ד :דימ ענײבן :צו!] הנ״ן ג׳ן ד : :יצו חממפינדן3ו
כט! ׳מ י ניטר 1צזזמ 1צוטרידן ! מוןהרעי ליט ד 1מ :וצ ! מט 3ו
•
עצוןדמןןערצןטומונדײגיקינדר נ׳טצןרמןןעדן
הער] ! צוון הרעי ניטע : :צ(! ןדיךר״גי  5יטטרמגן  3וק״לר
:ײצוגיןןרנטד* דומדײ| ח״כ רע ! ךה! צוט דעי׳ חמרעןדז
עבירהי ג׳טחצ( (:צ 1צוטפר 11 .ײרן 3וגעבן  3דקה יד״נימויגן
דירןוט ^ 1וברכה ןוערע געכןז״מ ייך צוםצזוז חען
חמדייןמויגןןניט
יטור׳ממו׳^ ריךק ^ן מ* חען יומ מײן^ 3׳צוה הע& ע
דיגצוטהמבןג!וצוט  3ומנדרי ! ״טגע! טד*
המצוט דרמן ג׳געבןדימ ווערן :ו 3זז * ײ31ו  :עהןדי מכיגהצןזנ׳
ג׳שנרן דער אמרטן יג יומ דײג׳ עיירוה צוכ קו^& ע ״
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ןזמנה*ײ|ער:מ 1ןף
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הלכות ררך ארץ
מונדומןןער&

טררדורךחכהז״ן ( !

וחמישי
ח״עוןםןהבמ ) * י׳מ

ריךצ׳י&
ײחפוןחעגןדמזקה! ניט& פריךמיך ביןדמך ניט
(רציט הקה( )ןןצ<  :גיט 1י׳ךצןן  :יך נ״צןרט ח :צןן& ט* ײן ( גוצי1
חטד^ צייטיחיריכןמונוייט ( רביכ ) /דומ* מ! בוטניטפר 1יײדן
דייני פיט גציי! ח חטד3ו טצון צווצ3ו טמן1י 3וח צןוי ^ דען  :ע( כגן
ג׳ט רר פטו ק ברוך אתה בבואיןי וברוך אתה בצאתיך דציפ
מי* טײט& גבענ& ט :ו( טטו* יי ןמ׳ן דײנן צוײן ג׳ן צןונ׳ גכענ& ט
*מ( ^ טו  :ײןצז׳ | ד״גנןמוי& גיןדמדר& ח
דיצוגוירממזיחען
דומקוצי& טמיןדען עו(
נזהג״ןחעןדומגכצורןןןער ^ ט דמ
קחי& טו צןן עבירוח מ  :ו צןך חען חמצווי ^ גי& ט פון דר חע! ט
ווען רומ& טערבןןןער& טדצוחער& טוצוךגיןמן עבירוח י
דרצו״ןע :וחפניכןהמטד :ער* יךגיט ^ י׳מטפר מ״נכן דר
ע( טר מ ? מ* ע*־ מרר פר מײגכן רער בע& ר ! ערנטןצ  :ער

1ו 3ווזגטמן ( צוי דיךדיכסןמ :העמסוןףנ 5ג חורהג 1עדגממונ
מוהע& טוחיג 3יג>י 3וח גסמן דעןדוצוכימס דרונןכמפין
גוומױדןד  :רומ6:ו!צ 1סחורה ( ערנן צ* ונ די>י 13הזמ 1מטסצון<
המ& עוצן׳ין ק[ ײניעכירהגסמן ( מודיך דיכסןמ  :הע& ע•
מײן גי־ו& יענ׳רהגטצןן < המ& סוןן׳נ^ ׳גגגכירוחגטמן ( ^
דיך דיכסן צ< :הע& סו פי 1ענ׳רוח גסמן צןונסוצו כ 3ײע ח&ונר*
דרוי^ מונ  :גל<:ו חי<1יר  :ע( כיהרביעבירווז  :ײ| 1ייר 3וגקוצין
וו׳ווווצזיךצן״ןגרו& ר  :ינדיגר  :ײןד 1:ייר* ע( כי ענרוחןײן
 13קוזון קוצזן דיר יטיריכ3/ו*ו[ ער גדענקןצןוג*י( זיך ( וזןי״כסן
עי ןןערנוך 3ו חיג 3יג
ערהעטנוךגרע& ריצוזסיער״טור׳כן
פר דעסןצ :ו :וצ [ ער  :יך גדענקן מכר
ע :גוצור ק׳ינר ניס דען>< דח הדיןצןוי^  :יך ער וועקןחט •ןפן
ער  :צןןצו

ניס רידן דען

( טי^ י 3ר כ{ * ע
&יך י ה יןן&ןכ
צוצציכז ) רר טי^ מ׳ :סיןדעכ /ח( ק
דרחערט (>י< 3רע ) צןדר ע  :קזציט*ונ׳& ט צומפי( יטוהיכן מיי^
דרך מר^ פין
כע
[
י
בת׳מ
עי־
*
יצ
!
*
״ן
מ׳ן
ןצ
[
י
*
׳יני צוע&יכן
מ׳ן נוך* ײגי 1יע  :ויכןרעיכן מײנר רר רמ (ו& ט פט י | מײן1י<3ה *מ!ן  :״ן ( ( צומוצ ^ ׳מ ) ןצ ונ׳צויס( כר :וצ ! גרעגקן ד :ער ווער ״
מול ער גיט3ו מ״גר ע 3ירה נמך דעכן מי : :״ ן עונ ^ ד* מ׳בן ציו:ן מוי^ מ( צודין צוונ ח& נון געכן מוי^וצ (׳  :״ניציע& ימ צוזנ
:ײן ( יבח״כ ^ טערבטמכן ( מןןדה&ןכ י& ויריס ) גי& טושן
צןוי^ןצ ! י* ״ני ר׳ד עלו ״ימ גוט ע*  :״צו כ׳ :דרןכן •״יצוןןספ
ןןעגןמײן ( ת ^ ייחככן )
צוונפרריכ& טמיסןז״ני^ כןדמ
פמרכט׳גצוין מ( יד״נ׳  :כין <
ןןער& טו בקווין פרוויי קינדר גי&
טו םון צוײנת עני ןןעגן מונ צו״ן הגהה וו׳! מיךדצן צורײכן וומם ד׳צו גצצרצו דר&חצןוי^ רען
פר רי  3לוט מין  :ײג׳  :כן דמ חער& טו המכן * ין ד׳ ןןערן ח ורה
פטיק
עלכלנןןלםאםטןבואםךע דצוצו פיי־>  6פוןדעמ
(ערגןצןונוי 3וחווערןה( טן  :יב& טוצן״ןייחטרלוגן גימ^ ייט
פטוק^וי :ןצ :ו ן| טיתברךכרענגסצויט!ככ3 /ויו & פטצווי^ צ (י
 3ודרק 5ורה  :יך ד  :חמ־מ! וכןויכ ^ ט 3חי  1| 6ימןצןונןןײכ מונ
:ײנ׳ :צעצן׳כן עצו  :״צו גוע עצו  :מ״ ג׳ :י פי־עגט ד״מגי^ רמ
'  3ןף ^ ןדען ( ׳יטן י  :יכ& טו צו׳ין עניג׳במיסי ( מ• מיןגיט ( ׳דיג ווצו& פרמײןצי& פטברעגגטמיןמוי^ דזע& זײא גי<י *ציג^
פון דיר גין  :יכ& ט) מ׳ין עני דר  :יך םע 1יט  3ונעוין :וצ ( ״ײ מין
מיינרמ״ןחרו^ מיס( כר11ײשחמו! חמרוגז רר ( חח | ) <1יע
0מ; חימ דוצן קצןנ& ע ד  :דומ צן׳ת הע^ פ& ט טרכטצןוי ^ ח מיפן
דר ( כ( ה ) צןןנסרדר ( חוסהןגיעדעןמ״נר* ע!סצוײ 1נומרס
גהמ( פן חערט דען ןןערט ד״ן חפ( הדער הערט המט דיר
רירן ד* דמחצזר צן״ן גיכו! פהחיחצזו! ד :ערצזיץגרו& ׳ ״3
הו
מי״נרצו״ן גוטמגטצון* יךד* חמי1י ^ ורגע( ט 1ייטצו( ןגוטן
*ײצן ניט ( כופה ט ו 5ה ) טוצן צויכן חידר גיטפ ןןען דושון ^ יײנ& ט
ערהמטד׳רדיצוטזנהגטמן סון :
״גרטוכהחעגן ןן״( דיר
מיץ טוכהצןי  :דר פון גקי1י |* מײ ןןידר 1יט< ב 1ייע צןיכןטוע דיר
מ״גר מי׳ן ק( ׳יניטו  3ה (ןצ  :ריךח  3טן
מזהעטער ד׳רמ״ן
גרו&
׳טונהגיטמןי
טוטדירצו״נרצוײןגרו& ירעה (צןזן
ךיך דעקן צוז העט ער ר׳ר גצור ק״ן בי :ניט גטמן י ( מ :דיך
פר פעמןמונ פר שעסן חמ ק״נן נ׳ט  :״ממ״ן עג׳ו* ײמ ; ער
מומעררע ^ טיג^ ײמניטהוך^ יוט׳ג ( מזדיךגיט מ׳ט( כש
וומרט פר דריטןזײמ ג* ט( 1יקכ( ן& ון הרע ) חמ* מ( ^ ט ניט3ו
הערן ו& ון הרע  :גט דיר מײנר מ״ןן& וןןהי־ע זצוג3ו צןין מ׳ך
ג( /יב דיר ניט גימ מ* נ* צוג מי1י ^ מונטר  :יין פגיכן ןן״נ דו 1ייר
פיר^ מג& טמוג׳* מג& ט צןיכן ניטמין  :״ןסנ׳כןדצומ׳ :ע* ו&ו
הרע פי! ׳יכט חען דוצו מיכן ע* ןןער& ט  :מגן מונטר* ײ ן פנ׳מ
דמחערטער  :יך פר ענטפרןי ןןען דירמ״ןקעכן מײן כיין
(ה׳רהור ) ד  :חמגדעכ& ט מײן ע  5ירה  3וטצו1ןצ :ו ב( דפר
!צן* דען הירהור צוונ גדענקצןײן1י 3וה3ו טמןטרײבניט? 3נןר1
ד* מי :ג& פעטר״מ ןןער& ט ויומ ^ סמטן דען ( ײטן דון1יו  :ט ו
דיךפערבטן פריבזר׳כן י
ד״נירידדימחמרעט ^ ט 1ייט
לען ( ׳יטן (ןצ  :ד״נ׳ ריד נ>
יע
!
ך
:
״ן
ניט
שרי׳מ > ייט דען ! ״טן
>יב( ^ כןד :חמק״גכן נ״ט :וצ ( ^ טצון ^ ר״צןןד :חמ צו׳ןנ׳ט
כחרסהויכ& ט ה [ט דיך3י גיטיחנרוחה ורצי״ר בי :יחכרותה
טומ ( ויפןצוזוחמו( 5
ומײנרגרינגי>י 3וה מ 3 :ומ״נרהרכי
1י 3וה סרציײרפ וןמ״נר ק( ײנ״ענירהול*• וומו 1מז פון צןײנר

גרו& ענירה י
מה & טוס׳ןחורהגןערנעמדרהמ& טופ׳!

עוסד :ערהע! פס דיכ( הפיר 1מ 1נטרדרחופהנמךצײ* ער
וצ& פ& צןןנעונ& ג״דן פזןחבי:
וומי־עחעגן׳דרצןנדרגיבס
מ :ו מ״ן תרי^ חען מ״נרמויצו צ 1פ״צוט פר  :״נסן ח 3רצוונ
צ 1יכ/חערצצימוטדרפיר מדרר  :צוײגרמ״ן (ו׳ :קניקט מונ
יענ ^ ח^ ר ציימוט דר פיר דמ כרענגט צוין הקכה3וכ /״& פע
מ 1נערצזו  : :״ן עונמדרןכן ( ״דן י
עדבמןהגהה
וטגיקדרך ^ רץכע^ יבח׳מ י דרךמר^ פוןבחוריכ /פון יונגן
מ״ן נח? ר :
<צ: 1׳ך כחרמח ה 1טן 1י׳ט* ״ן ! ערנ | וי׳ט מ! י  :״גי
ציע& ׳ה :צ<( עױ כחרבוח  :״ן ער  :מ 1ניט עז נח  :׳ין מפי!< מין
זײן | ערנןציכ( מבןצןיןןןע! ט! כ׳  :גן ד :ער  :יךבהרנוח ה(טן י
מ״ןבחור זו( ניט פ׳! מפ 3׳רן גין מונ ער :וצ ! ( ערנן ׳ ןמ ו!י! ה
דמ 1ייטדרטמױדמ :גיטטצוןר :ערחע{ ט ( ערנן ד  :ער 3ו
מ״נרגדו! הןןע| טקו 1יןמררפון  :״נר (הנצוה ) וועגןד :ער
ווע 1ט הנמה הצןכן פון  :״גמ ! ערנן וועגן צובי־ מ״ן בחור המט
דעןפר& טנד ניטמןונצןך ניט חמרוכן ד :ער  :מ( הורה
ןערנןדמהצוכןצויכן דיצו חכוייכן דר ( ויבט ד :ערטצירן; מו(
חורה ( ערנןפון  :ײנרהנמהןןעגןפוןדעמ וועגן ד  :ציןלן׳כן
:צו!
געכןמ״ןגרומינדוניממדר פוןדעמ חטגןדמ ער :צו(
קוצין 3וצןײגר גח( הדרוכןהמט 1ין צן׳כן דער (ויבט חען ער
חערטצו( ט חערן דמחערט ער  :ע 1ברע [ 1ערנן צןונןןעדט
חי& ן חוןרןגןד :ערחורה ! ערנטדצו ןןערטער חמו( יעכן
רעכטן ( הוד ) גוומרןןעררן ״
צןיט( י  3רכחור :וצ1
*ײןחפ׳! הנכןןנהטמןמ 1נ :ןצ [ ג״ט 1יהרהר  :ײן ^ ךצן״גר
פרוימן י
קעכימינןמ׳ין
(הירהורןמן זמ( ער
פח״גןמונ :ןצ (
( ציהרהר )
:״ןצןוי^ רבר׳הורהמדד
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הלמת דרןי ארץ
מויןמ״ןו׳נ3וה< ע& זמ! ק״ן כחורנ׳& ע מן ערצוגן קעעט!כ<
ק! ײרר מך נ׳ע :י! בר מך ג׳עמג !ד דען דימ גוען ק! יידר מונ
*י 1כר מונמג !ד  :״ן מין (צזבע! ) פון :״גסנ ! ערגן מונ ער גיע
ב׳גןן[ יפןגמךפון  11עגןז<< ניקןײדר ״ דערדרךמר^ צוי :פון
יונגןמובמ{ סן צוונןן״כרמונצו״דן ד :נ׳ט מ״גרןצו! עמן פר
דען מנדרן ןןצוו ער פיר צו׳ן צו׳מוט ןןער צוז מובן מיןדר הגהה
צוי :גצוטנדןדרוסו  :מ! ק״גרגיעצווי& כופ״מןפר  :״מל ח 5ר
דע | ערסרעעצוגריכ;1צומוי :צןךןןעןער * עךשפ׳יכע ןיגן
ןוען עו פון נ׳ע סון צןיןצןי :דו :ו} ער:צןף :טרעטן ײ  :ײ | ח 5ר
ני׳ג צזימוט דר פיר ןןערט זזכ! מכן ד :ק ־ינר גיט  :מ!  :״ן 3ורך
טצוןחצוו ! ײפ דר׳בי־ ג׳ן מ :דער פטוק ג׳צ 1זיתדתהיהלך על
אזגיך זיצאת חוץ זחפךת זכיסית את צאתיך די מי :מ:ו ט׳יטע!
ד:צויט! כר :וצ ! המכן מ״ן נצוג! מוי^  :ײגכז סןןערט דער<1יע
.ימוערצן״ן גרזכ< 1כן צןונ ער :ןצ {  :״ן 3ורךצוץ ד< גרובהגיץ
י 1צוןןצ ( נ ררנצוך* מ 5ער 3 £ו דעקן ד*ינ 1ערד דמ  :עהן< 1יר ׳וצן
ןןצוו! י :הקכהניט ןןי!הצןבןד:צוײ* ר  :ײן  3ועה  :עהן  :מ! !צוזן
צןדרצו! :חמגרעןוזענ& ןיזימוטצןי :דכוגוײכןצויןצןךדרמ״ן
1ו׳ :קנ׳קט פר :ײנכ /חבר צןונ מית צויזדלימוס דר פ׳ר דר<1ו:
דרןכן{ ײדן צוין גיהנכן צויד ד :ער גיט :ו | רידן פר :ייגנל ח 5ר
רידד:צו׳מ  1זימוטמ׳ :כפרט צןיברדעסןטיצו ןןעןאןעפע
צסי^ י* מ!* :ו  :ער ד׳ן מונ 1זמפט געכן>ןןנ  :״ן עונפ ןןערפ
ערצזוזן ! יידן מ׳מ גיהגכן ד :מי :דער דרך צןר׳ן פון כחור׳סנ<
דרךמר״ןפין גגץיוגג׳ןן״& ןד׳נעץךניגומ׳רפרפטגד הצובן
דס  : :ע! כיגחערט צוט׳ן צוין פרקפון ג׳דו! כניסן חיצווצןד׳מ
קעדר דר3יהן :צ< < 1דצחרעע פון יונגן דיצו צו׳רןפר צוענד
המנןדרךצןר ^ ד : :״מ  :מ!ן ( כתרכוח )  :״ןמונ :״צ1ןצו!ןצו״צן
המכן פרע! ערן מונ  :ימ :וצ !ן  :״ך צועצזן מונ נז״מ הצובן פר
 !!5ט | ! ׳יטןצןוג  :י :וצ !ן  3והער| 6טרצן^ ןןען 1ז/זימצוטרצופט
צזונ  :ימזצז!ן צוײימויגן צזונטר  :יךה! טן ווע 11ין :יצו& טרצופע
דעןדערז׳מפטרצופטצחנגיט מן
מונ־*יצזזמ! ןג׳טצזן׳עהן
ג( מ | 3מירן צוטרמפרצןןנ  :מ!ן  :יך דרמן קערן נ״ט ד 1:זן :יצן
כרײ־^ חידר •3צזטרצןסן מוסנ דמצו ד:צזן  :יצו פמר צו״ןצזמ!
גטטרמפטהצוט  :״מ זמ!ן גדענקן מן די מטרמ^ד״זצזן  :ימ
פעץזןץזערזעןכ׳זג״ן 3וטמן
ןצ {  :יך
גיצוטרצופטהמטער :
ץ< ! ט גיפטרצופטהמט דזצזןצןיןניע
װמרוכלדזץזןצןין צו״|1
בירר^דצ< :מגדר1זצו! ןןידרדרוכן 3ו  6טרמפן< צוו׳ךמ״זדרך
צזר^ פוןיונגן 1״טןי : :יצזנ׳ט  :מ!ן יפ ! רידן פרצו!טן ! ״טן
יען  :ימ  :מ!ן דען ע! טרן •3העיין צןירי ריד דמ קענן זימ חמ:
( חכצזהזזקב! )  :ײ|1יכ{ סנן ר  : :יצן נ׳ע :וצ !ן מ׳ן  :׳ין ריד הגיין
דרך צןר״ןפון ױגגן ד :זזן  :ימ :וצ ! גוויגן מבנטצזינ
פ{ן ,
1זצורגנ  6מ׳ןדימ 6ו! הג״ן  3וגין צ< ונ  :מ! ןמיר ( חפ׳! הככחנה
טמן צןירן  6נ! נצ:ךצ*וי'  :יץ זמ!ן נ׳ט רידן ( דנרימ כט1״מ ) מין
דער 6ו!} מזנ :׳צן  :מ{ ןצ(וי^ מיט! כרבר  3המ1זן :צוגן יצוך׳ץי:
דרן,ץר^ פון דען יונגן דז :יצז :צז!ן צז״ן גנ3ן טמג כ״מדעמ
( רכ׳)  :ײןמונ  :׳מניט צ1וכז ! ויפןמונ  :מ! ןג׳ט עזוויוקײט
טרייכןדעןוועןז׳צן צןוס { ויפןמונטר״יבן עגןחק״טדער
 :׳מ :וצ !ן
וו״! פרגע  : | 6׳מ! ומ 6ןיצו ! נגגי! ערנטהמבן<
צווג׳וזען
חזרןוועןוימ | ײיג גענן<
צויר { ערנןצווכן
ד׳צו׳ונגןכ״צומננדר  :״ןצוונטר״כן מירקמר^ ח״!  :מ!ן
דימיונגןג׳ט ! 6וערןמדךג״ט  6ע! טןק״ן ( ק!! ה1זכ!  6כן )
ר :ןימ  :יךניט :ןצ !ו !6צזגן נ צוךזצו!ן  :ימניט  6ר״צזן  :ימ
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חמיעזי
פרק
*מ!ן  :יט׳ג מונ בחרכוו?* ײןמי מיער  :מן רען מגדרןמונטר
דערדרךמר^ פון״ונגי
ווײ| :צןוג  :מ | צןין חרכות ( ערנן י
!״גון ר  : :׳מ  :׳ןזצ< 1ן 6ײמן פר ע!' 1רן 1זנ ! פכןרס צ<! ען ן׳יטן
כןפרצן״ןחןח׳רחככןצןזדרפטוקגיט ךאוני נטךים
:זכן&
זנחבאז כופר& ךדר נכימ  :י5והצ<כן ג :עהן ץןיךד׳צן יונגן צןונ
:יצוהצ׳כןזיךפר בצורגןפרץויר דצוער פון צו׳ :גהערנ 1ד:
די יוגגן :וצ !ן  :׳ך כוײצון פר ע! גורן צ<ונ  :ימ  :ו1ן  :ין פר כערגן
*יעצ< גנדרצןוכ :יצז :ןצ |ן געו פר ן׳יען צוירקצןר ) ו/ײ 1גורייבן
מונצזיר יוגגי  :צן ניע3ו נ 1צזן פר<צ ( | 1'1״ען וזצ! צוכןינ :ו פר
דערחרכות צזינפון׳וגגי ןײטףזכ( פכן
צזײןחןץזידחככן<
פון מ!נ1ן ! ״טן * כ! צוכן פון ןו׳יכרן ד:ניץזנ׳ן :וצ ! עצון צ<ן י^ דר
גט׳| 1זכ| 36ןצווי^ רען ץורקצ< :דיגץירצזג׳ע צןײגרדערדצז
עכוע מוי^ דר גסיןצזכ! צוכן מוי^ דען צזרק דערצויז ג! ײךצ< :
צו״ןהןנסמונערמ׳  ( :פט ! {1עדוח ) דערןןײ} ד :ערקײן
בו& הניטהוטמונ& עחט  :׳ךניג  31ועצ 1ןפרן״גוןצן :דר הוננ1
סועמךצןזזדרןסיצןי :ערפ& וןןעדוחערהועקײן דרךצזר^
נ׳עמונהצ( טק״ןצו״צןניסדצזצו״מסער  :יךמךניס3ו :צזגן
פן& צןןכןרעכטעתחדרוכןמי  :ערפט {,ןעחתי
ד< 5פפירדח! קמ׳ :דרךמר^ פון! 1ײברמוסזײדן י דרדרך
צןר^ פוןצויט! יכרפרוימד : :י :צןןצו״ן  3נועה  :״ןמונ׳  :י :לז!
פרןםן  :״ן מונ  :׳ס׳ג ניע 3ירגן ץויע צןירת ץזצון צודרוזיי1צןירן
ק׳גדר מ/דר * יט מירןד׳&עי צזײדן  :מ!  :י11י! ג  :ײ| וזיעמירשנ
ג :׳נדןצ  :מיכ :גצןך5מי יד|  11י 1מונ מיך חי!  :קץר^ בצו״דן דען
ד :טפר הץזוטר פרײכע | נג דער פון מיךןוי{ ניע פ׳! פטוקיםל
טפרהץווטרכרענגטגײמרע חץז קמר״ןפון
ברענגןןצ  :ד:
ניטןצןי:דצןןן׳י! צויךפטוקיכןכרעגגן צן׳עןכרפרויצ< זי! מײן
( 3גועה )  :״ן צו׳ן צו׳רן הוי :דמע ץז״גע מ:ו  :׳ :ו! ג׳ע פי 1מויד
^ין  :י  :מ! דרהײ1ז) ב!ײבן'צוי| מירסנ הוי:גיצ 1פי! מוי^ דער
גט׳ןגי|1ז ! 3צ 51ןד : :יניע  :מ! כופ 3ירן גיןצזב! כוכן ד : :יניע
►צ ! גין דען עש ןוער3ו :צןרגן ד : :יניע וןערע
^ונ^ רדיץוצןנן :
ץעהרהר וײן מוי^ מיין עכירהמדר  :׳צו צובע דג מ״ * ,מן מיר
ווערדממחערצו״ןגרו& י
גניןמו׳ןצוירחידר ^ זהרהר )
עכירהדען הירהורענירה מי  :הרכרמ :דיענרהזע[ כר
דצן 11:׳! מיך מ ײך 13פר פט י| געכן חצורום; ד :הרהור עבירת
הרבר מ׳:ןצ  :די ענירה  :ע! כרט דען חען מײנר צוי ין עבירה
קעכןצו׳תמײן ענירה3ימוכן פר
עעט כצווגג מן הרהזר
:וגןמונ ער טעט ד׳ענירה ימ  :יני׳גע דר גון* דער גו^צןיד
מ״ע{ י 3ר הרע מונ צז׳ן צו״ע{ ערי מונ צדו מיג  :״ן ( כפרה )'
קרבןחטמותמויןדיעבירהדגקרכן־
חערצזווכרענגן> ןײן
חעצווחד :ןןערגיגגעצון גיצועצוערכרעגגעצזן די׳־& וןמוין^
ד1:ז :בחמ :דמ ( :דכןמוגדצן :ח!כ ) ימומגדר זיעייע גגע& ן
דיכהנ׳כזווערדר  3וגיהערטדען דרח״: 1ייןגו^ גי :ינדיגין
הצןסדמרןכן ןןיערמדצןצו פ! ״לז צוך ג׳גע&ן מכר צו״גר דער
מ״ןעבירהעוטזזיע ( הירהנר ) ד :ער זזהרהרמיב
צווי^ מײןעב׳רהןןען ערצוון דיצןע 5׳רה ניעעועדלוצוי*
ערגרוצודעןערמי: :ײן (צוכןצוטצזצו ) צןוב
*״ןעונע :
*ײןנ& אהצוי :ער זלעצזה דימ גצןץלהצןי :דער עכ{ דער
ןןי׳! ד :ער זזהרהר צן׳ :צויע  :״נר נעצוה דמ מי :דיצן
ענירה ׳ומ צוערןצ  :מײגר דער צוײן ענ׳רה עוע ו^ייו
ער ברענגן
:״{1״ברצוצןי : :זיןעוגצופי! הדברדצורןנז
(  .קרכן וע {ה ) רמפ ( קרכןעו! ה ) צויגגצור
מ״ /

♦;;

הלכית

דיד איץ .

'

גקוצון מוין דלןגז װזכח װן הצוט ד׳ גדערמ מונ דיצו פצננ ^צןויצו
גניווכון גמר רײן צןוג המט עצו פר נר ענט מוי ^דעןו► :נח װ׳ט
פ ! ״ט מונ װיט קמפ ^ ץונ ו/יט פיט מונװיט פצןג3ן מוגװיט
גידערנן הצוט גיװג ^ ני& ט טערןדר פון עצוןגצ 3/צודמ זעהן
׳ו< יריוצווומו!
תהירהורעבירה הרכר צו׳ :
דעןדימעבירה
:ע! ברט צויז מן הירה< ר ע  <: :׳גן וןץו! װער טעװית וומרוקת

סרק

חמישי
?

חזרהדמ דר 3הן המט די טוטה גיצוסע! ע צויפן גייוצון טמר מין
.׳(1
דר ( ע :רה ) דצוז מ׳  :דער ה״! ג הון* פר דעק ב׳ח הװקדצו ד*
:ע! ניג עמר ה& פ גה״צון סצור ( נירןגור ) דמ  :ענן ( כװעט ) כ!
נ!
ינזרצו! דמ גיצונוגדן צןוג דר כהן המט צוירצו״ן הערנן צוטריק
צווסנ צו׳רןןה!* גטמן צ<< ג ער המט צו׳ר הויב לןוגוצ ! ״מר צןב
צןןנ נק׳
גריטןדצוצוי : :׳וןצו  :ו ג& סנדן לו׳ן המרן פרכ! י6־רצי!
צו׳
וני

הירהור
עבירההרברמיז דען רי ענירה  :ע! נרט צויך ןוי! פ
רמגיט& ר״כןצו׳כן ( חוקפוןק׳וקװ ^ ח )
ןוערטצו׳רװער
וטעװיקפינדןוומרומ
צ(1
תהירהורעבירההרנרמי :מײימ
ציו
נ 31ירה  :ע! נרט< דר ןכן הצוכן די חכװימפר נמטן ת די ווײכר
ע
גיט  :מ 1ן  3׳! מויכו גין צ<ונ'  :יצו כרעגגן פי! פטוק׳נז דרוי ^ מיך
ג׳
 11י! טקמר ^ נצוײרןע  :ןןער 3ו ! נגדרסון 3ו צור״כן  ,דרך
וצ
מר ^ פוןדעןח״בר ת :יצו  :יך  :מ! /זע3ן כײמדרוו:ו  :ה מינן
גפטע! ט מין ת זרו& י ט .ץר ת  :יממידר װמן המטוומו! קענן
מ
וויגיג מ׳מ הוי& דרינן ג׳ט הו׳& ן פרדר ט׳רד  :װן  :י נ׳ט גיכט ־
:עהן י מוגדרומת  :יממ׳  :מ? וצו״ן ( פרו 3ה ) גוועצוצוצן,ג
(:
מונז״מקיוןיומהר/י& געה/דעןע& מי :גיט גוטת  :יך מ״ן
הצוט צןיר הצור{ןצ  :ן  :עהן דרוח ר״טט מיר דער כהן הו׳ב מוג
וו
 3ריימ  :ע 3ט פר די טרי ת מי  :ק״ן 3ניעות גיט מוג די ווײכר 6
!״ץרתמ׳דרצוצןןצוירהמר  :מ!  :עהן י צןוגדר 1תד : :יצן 1
ה
רי  :יך  :ע3ן פר די טרי מןג  :ײגן צוירי קיגדר פר דר ט יר ן מוג
הצוטמירןה!  :גןןי  :ן
דעןווניןדרוכןטוטװןצוירצו״ן הערי
 1ידצוווײ :ן מיריכריטט פר ! ײטןד  :מ׳ :מײןגרוצו ( פרי 3וח
צוטריקמומצו׳רןה[ :צןוגדרומתזיצומי :מ״ן  :ע! כ׳פרו 3ה
 1מ  :טט׳ט ק׳ינר יודןניט דיצומיריכריטט !וצ& טזעהןצווי^
גןןעזט וצ ונ הצוע די װנין ! מ  :ן מירי בריהגו  :עך,ן דרןכן רײטט
רר גטין ר׳ װכט ד׳ 1״ט  :יגדגן די ווערט װו  :ן צוײן גרו&ן עןנפ
צןירדרכהןצויריק! ײדרפמרנןצווי ^ צןוגוו״מט מידרצזצון
ררוס ! ײדן מך  :ײגן עט 1יכי חײבר  :ע5ן  :יך מוין?
דר גטי] מונ צוירי כריטט מונ צון המט מ׳ר ג׳געכן ניטרי ווכור3ו טר׳נקן
נגרבטן נעהן פפינן מרר ןומ  :נון די
ערכטצןי  :ת צוי :מך מ׳ין צווי :״מ { מירדנןמעס! ץדרקר׳ג! דר/כ/ד  : :י הוע גערונקן
גרוטפרי3ור 1י דעןמוגטרחײ!ן  :׳ 3טמונן; ײפט
מ׳ריפ! וסי צויט דען צצנ׳ן גוטןווײ] מוי : :י! ברן כעכרדרומ ג׳בס״ן *• ר
מךכן מדר מנדרי ערטר
דימ  :׳צן גיט ח״ז ן טצור פר דען פ׳ר  3וטרינקןןוצ 1רנ׳טר׳מוי :מ״נכןצןירדנןכ! י י
נוןזעכטמיר
ןוענטדצוזברענגטצוךמ״ן גרו& ןעונלו י צוךמ/גטרחײ( גפ
!יבןןן״נרתןוטידזברך מ: 1:ערצן׳נ! גיפ! ט וומ  :פר* 3וח
גיבג* ימצוונ ! מ  :ןװצ< גן צןירקו{ הערןתמי :
מךמ״ןפרי 3וח צןי  :דיצו גוורצו רעכנט פ• 1ונער ןן׳צו וון/ 1יט צויר מ׳  :צו £1גנג ן
 1טןדרךמר ^
פוןזוײברצווגפוןװ״רןד  : :ימצוירקו! גיט :ו{ ן ד  :ימ :וצ !  * :ידחכנגד>/רה ןן׳צו וומו! ת קו צוופט ו< ׳ט די טוטה
!צ^ן הערןדימװצןגן< ד<־ןנז :וצ ! ן  :ימ דר הײװן כ! ײבןתקײן צוי 1:ץיטמיר  3וצןוסןרעכטן
צןונזגנגןמוגזיממי  :ג׳רעכע
>ומן גיט קי׳ן ( הירהור ) צוײן קוװט פין מירן פרי3ו3ז וועגן ד:
גנ! יבן נמך רד ןוײ! ת ״מ מ ״ן  :ע! כי פרו 3ה גןןעפט מי מובן
זיצו מיר קו! !וצ& ט הערן מדר צןיר ב{ וטי מרװן חי׳& ט פר דען
גי& ר יכן מיג דצו הצ< ע הקבה גהײצזן צ<  :ו װיט מיר מוכן גיןוצ ! נ
 1ץניןדרוס( זמ!  :ימדרה״ ^ ןב! ״בןצוונ  :מ! ןג׳ט פי! צוויפ גין
ווצוזװןמירװערגטמןהמט פוןמ׳רצוקו! וועגן
פוןמיר^
(צצכ!  6בן ) נ׳ט פר דר טירן :י | 3מ וין? דר גטי | חימןןצחן תמד
ע&ן וועגן צןגג פון צןירם טר׳גקן ןןעגןרץז צוט׳טוצ !  :צוין דער
נורײבן דיצן ( רבנ׳פ? ) ד׳מ צו׳ן צןומרן 3י׳טן  :״נן גחע& ט ד׳מ
גװרצומיךװץגניט ( /ומריך )  :״ן ג׳ימרט צז׳ר המפן3ו הקכה
צןר״נןצןזו ד  :ו״רצני/ 3נדרטמין צוונזרן דורוח ניטקענן
תערמונצו  :מ! ב!ד (יו& ׳ח ) פ׳ק] צ(וג :וצ ! צןונצוןן׳ררפצורן
(נ  :הר )  :״ן
וגיר קענןנ׳ט גזומדנט  :ײן מן דעמת ד׳חסויס; צו׳ן מ( נ :ר{ נד הנ״ן דג וו׳ר ן; ערן ןן׳דר המבן די גרו& יףוחיה
מזוהרבגװכטהצובןמונצוךמ׳ןדרחודהפר במטןמי  :יוומ:
תװןװיטדטרטדטה מ :ד.וצ{ מוכןגין
תזיךמנדרי טויגסע
מן ב! נגןצו׳  :די ןןייבר>< יט צנ׳רן מת גין מוי :צניר  /הניז בפרט
וו״כר דרצון ווערן פטוטן ת  :יצו צוירי םרי 3וח ונער | *ו  :ן{<ז ן
וומודיצןװנין גיגןדען צוין דען חרוח  :ײגן  *:ךדיצוח< ׳ברמך
מגדרפטוקגיט
תוכרוכלהנ־ןוים  :ימו׳,ערן  :יך צוטרצופן
(ונחיה) מונ  :ימהמב | מיר ונחיהפון דעןװג׳ן ת :יצנ  :ער  :ײ| צ<! דימ ןוײבר דימדצו ; עהן ה׳ץ װן װ׳ט דער טוטה מו  0גיט דץ
גוצי&
טאןגמירונחיוח הצנבן
פוןדעןװצננןתװןמי^ ונדר גיט
ווערןגיךצון׳דיווײכרפעי־כטן מוג ןןערן 3נועוחן; ערן לווג
וומנ! קענן גחצ < גט  :״ן מ :די חורההמבןיח ! צנוגמ :די חכ ^ ימ
ןןערןניװרסרי 3ותטרי* בן י ( דרךיץר׳) )
פוןדעןןן״ברן
רע בצנטן המבןדיצנ הץבןנמך פ׳! הרברג׳װכט ת גיט וומ• !
תוימצףריטעכטרדיצוװיירןכ׳יצו  :יךה! טןבײמטמג צןוג
מפ& רצוי  :ד :
ו״רדרמןקענןג :הר  :י׳ןג! ״ךוומו 1חמםצנײן
ב״מגכט צסגת  :׳מ  :׳ך :וצ !ן צוךץצ  :ו כ 5ג׳עוח ה! טן מ  : :יךמיר
פרי 3וחמי  :דמ :קצנןני ^ ( ^ חיר )  :ײןצנ  :עט! כ׳ן; ׳׳בר ! מ  :ן
װוטרהןטצווגז׳מןמןןצויריטעכטרדערהײוון ה! טןת  :ימ
מיר בריטט  :עהן ווען  :יממ׳ריק׳גדר  :״גן מךעט! כי ! מ:ן
גיט  :מ!ן מוימ ! ז׳סן עכןצו  :ווומו! צןזווען  :׳מ מ״ן צ< מן העט
גנ׳ר חצנרזעהן עט 1כי 1מזן צוירקו 1הערן ת מיר ^& כינ׳ה)
דען  :ימעערט דער גמך מ׳ר* גיווצ< וגה״טן; ע{ ןגמךג׳ן מוג
הערןזימ&
| 1ערטצוךמויט !
ר״צןןצןדרמו׳ןדער גטין הערט װן  :ימ& ר״צנן
ויפןוועןגימצו״ןװמןהעט<
צןןגצןןידימ
מדר ןןען  :י םט יט צודר  :י 3ןצנוי ^ דר גט׳ן ! מז ט :י מיר ג& ר ״צנ
:כן פון דרך מר ^ דצו רצ► גיהערט3ו  .ץ״גר  £רוימן ת גע! ביג
הער/דצנשצנ״ט! ( פרי 3וח ) דצנ המבןדימ רבגימ ק״ן היחר
ררךמר ^ גיהערט צוך  3ומײגרװ״ד ׳
גיפטװערדט
ביט ג׳םונדן דרזתזצנ! מ׳ר ונצנןרצו ^ מררדע ^ ג! ייכן ( כ!) 1
דער ( װנהג ) מ׳  :צויןמוג :רן { ענדר
דפמ״ןװײדגיט
צויןהמרן י
ווימ ווצוו! ת עפ מין
נ׳טו״רןסוןן״גתגזיבג• ״ ״ נ ^ ירסיגדןצןין דערהײ 1גי
מנדרן ! ענדר
ער הנע צויר צוירי ק! ײדר פצורנן מוין? גר׳סן ד  : :י װ׳ע צו׳רי
כריטטןמו׳ ^ גריטןמי  :ג& טנדן פרכ! ימרצו! צויןגייו& ן
צונדן ,
דעןהקנההמטגה״&
ןמזװויממ׳רמומג׳ן דרןו״!
ת  :י  :יךהוצ 1נ׳ ^ ב 3גיעוחגה!נ 1ןג״מרטוויגו צוײעןפרי ^ ת
מײגו ! ( 11דהכנגדװרה ) דרותת ־ ימ  :יך המטגיצו ; יע! עמי|
די טיר הג׳ין מינ׳ המס  :יך די װגין ! מ  :ן  :עהן דרוכן המט װן :מי

הלנזת
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;זןפר סץטןצזי  :עבן מזוןןצזו! צזזמ״גר פרו׳צזדיחצרההצזט
י  ( 6וזח 1ק)  1יוןעצ 1ט  3ח׳ | 6מ״גר פרויממדר  5חיצזן מײנרװ־יד< נזברןן< ׳ 1דר ווגהגצזי  :פון פר  3״טן הער פון פי ! יצןרן
כ!י יכט ע  :נע״זך וומו 1דער כ״מ מכר ןןע 1ני בחו! ה דיץ ימ צזי:
ןוטםפמרנטיגדיצזדרמן נ  :הר מי :ד׳מ ןןערטפי! כרבור1
מײנרפרוימד  : :׳צז  :יך  :צ<! ה! טןצזיט
כקווזן ׳ דרךצןר ? םו |
צזירמע  | 6מונץיט מירבן טריגקןצ< :חיץדמחערט כ  6״דן י
וזיטץירסןעטן  :מ!  :׳מ  :יךה! טןד  : :יץגיטזץ! מײן גרו& ׳
מוגזיץזמןגי ^ ע ^ ןץוי^ דרגטין ( וזכ! מב | )
מביןהע& ן י
צזון 7רעמ וזייק מ  :עטןיכהווי׳כר גינן מוג עטן מו< [* דער גטין
ערצז׳:
וימןפר בצזטן
עטןז׳מגנעד׳ג ע& צזיזמ״נסנ
צזײגמהונטמונערמי  ( :פס,ן 1עדוח ) <1כ{  6כן
גיג 5יכן 3ו
צןײנרפרויצ< ןמדרמײנר 1זײד  6ט׳טע  6נמךמיכןר ץןדצזצז
תרבוחנמךניטדרךמר ^ י צוײןפרויץ  :ץ! ניטעטן
מיז ק״ן
:ע! כ׳  6פײגד :גיטגוטחער 3וסןקינד חעןזיץטרצזגט ץדר
חעןזיץז״גטד :ניטגוטןוער  3ודערוץ׳1ך דרובן  :מ! :יצז  :יך
וזיט
) ה׳טןפר5ו 1׳ב׳ :יצזפ׳<  !:ץונםרצו! יבי  :יגיטרעגק י
טרינקן  :ץ!  :׳ץ  :יךה} טן  :ימ  :ץ! ; יךנ׳ט טרונקן טרינקן ! וען
ץיר ןץמןניטב״ץ ץיר צזי :מך צזםי1ו ןןען טון צזיר װץן דר כ״צז
ימ  :ימ ' זיזעפ צזײןמ׳ב! צוטגד ווען  :ימ  :יך טרוגקן טריגקט
עצוהײמטזוצזו! ק״ןפרי 3וחן 5ען ץ׳ר ץץן כ״ץ ץירמי  :ע 6
מי :ץבר גךןין דרך צזריןגיט עז׳מי :ץ׳ין ץיכ!  6טגר פון ץײגכן
פוןץײנרפרו׳ץ
פוןץ״נרפרו׳מן ׳ דרךץר ^
<צזנ!  6ןכ
צזץן
ד  * :י מ  :ץ 1פרה! טן וזיטמירן  6בינימץונ  :ץ! מ׳ן { ״מ/זע! ני
*נןחמוימרץן ד*  :ימ קײן מץדן נ׳טדרצזן ט ונן ץכר ןןץו ץרמן
דזוזן& מדןטעט ר* ץץרז׳ נ׳טןןעק 1ײץן מןמירןץץנ  6ר 6וח
דרךץך^ פזןמײגר פר ו׳מד : :יץ  :יך ניט  :מ 1קריגן וזוט ץירן
 6כנ׳מ  :׳ץ ז .מ! גיט ץ:ז ב |ד עגטפר /מוסק מיר עפי :גירעט
העט ד  :ץיר3ו גנוימ חער  :ץ :ץ} :יץ  :יך נ׳& ט ץ  /נעװן  :י  :מ!
רעןהקכההצזטני  6טמזו 1יכמ! 6 :ות חמודממ׳:
צחמ(; :ײן
| 6וממי :מײט !^ ( 1ץןנ כרכה וה( 3חה ).דץ:יץ  :יומ וו׳ 6גי  1׳ך
ד :הקנהגי 6ט ץ :ו פײנט הוט מז מ״ן ! ׳גגר ץ״נר דער ( יגן
מדר ( ץקר׳ע : ) /מגט דר קמן ג׳ט קווין ץין ד׳ ( ױח׳ 3ה ) פק
הקכהץזדרפטוקגיט לאינ1ו־^ קריםלנגד ;זיני ער* ץ! נ׳ט
וזערןכר״טץ״ן ! יגגר  3וק 1:זןק׳גןוו״נ׳מויגן פ&יטצזמי*
מך דרךץר *,פיןמײגר פרוימן ניט ( יגן3ו  :ץגן ץער מזמײן
ץץ  /ץבר יציך פ׳ ;? *^ 1חעגן דגװןווי! ( 6וה וזכן3ח׳  | 6ץץן מוג
ח״במיר3זו׳  3 | 6חײמחניריכז דמטמרױן חץ( ! ׳גן  :מגן מ:ן
גמר !ב׳ הוט הקכהדען ^{)ןנ דרומ :ץ!{ ד׳חײבייצז( ופןהמבן
מונטרמגנדרמוג  :ימ  :מ!ן  :יךנ׳טקריגן ץונ  :מ{ ןמירן ץץן
ערזיךנ׳טקריגט ץכ!  6כןד :גימק״ןקריג
דר 3וה! טן ד :
גיט מטרקן :צ( 1ץוכ זךחער ד :ער  :יך ץיטץ׳וץנ / 3קר׳גט דץ
*ו! זי מיןץב רידן פון קריג ץ  :גטמן הוט ד׳ ( 3דקח מ*ן בןפ( ת
ץב גרעט הץט פון קדיג וזיט ץטהרבינו
ןףיב דיץ ץירן
ןױןדיהוטזיךצזונמירןצזמןמונץיריק׳נדר כ 6ירצצט
עןיוה&
סר דען טוט ץונ פר יען מיבגן ג׳הנסו ץנר ( קרח ) וןײכ דימ
הוט דען קר״גגמטרקטדיץהמט  :׳ך ץו^ מ׳רן ^ מן מונ ץ׳ר
ק< גדר ץונצז! צזיר גזינד פר  :ינדיגט ד: :יץ  :ײן פר  :וגקן מין
די מכ גרונד דמ גיהנןכן ץנ״ן דרוכן ( וכט דר ( גכיץ ץון בן פ! ח
ח״כמונ׳טענדקורחח״כץן כדר ^ ג׳ט פ׳! (צזץריך ) דרפון
 *13׳י] < ךרךץר £פין מ׳ע 5כיערוימ מזמוכןגמריכן ץי*

מ
חמישי
פרק
ד  : :מ 1כ! ״בןמ׳ןמ׳רכןהוי  :ץוג  :מ! ניט  :י 3ן מוי ^ דער גס׳ן
מך ג׳טצןןמ ! פ״ןצסנ ןןעןצדר וזץן ה׳עןקוווט  :מ: 1יצ< וזנן ד*
ערנטחמזערקץן  :יץ  :מ! מ׳ןדר* זצזנןו< יט גוגוי
ערתורה !
חצורע ץ ןג  :מ 1װנן י  :ער  3דקה ג׳נט מוג וזעצויס(  5/0ימ ג11וצ
דעןצו״ | פרומןן״כ  3ינע 5ו״ןפרוצ1| 1יצו/צחנ צ/״ןנ׳  :ח״ב
 3ינע מײן כי  :ן װמן ז יא קצון חמו{ ױנן ד?  :׳יצו צוונ ץירד־וצ^ ן ימג
יעמנגדרפרדינן ( וכן ! היפך/מן < צוך: !<5:יצ♦
(גןעד | ) *
צויריקיגדר 3יהן  3וחורהצ/זג 3ו ^ עצוימגח 5׳מ< ו/ע  /צוכר
צו״ןפרויצןגיגו דרה״מכ! ״כע דצו קצ׳: /׳צ<רצו :צו :/ניעעצןן
ןפןפרדרכעזימצןיריוו׳רעצופעדו ע :ג׳גו
ח׳עצוירהמזי:
3ו צוין זצ ירס הו׳ז צ< :צז״ן מ׳ךצןן ר ודר צןונ ד : :׳צן  :יך כרעגגע
צןןסג די־ץ וועצע צזזנ צזומ ׳ענ׳ ןןע | ע דרוק 3יכע דער נ5׳צז צי״|
סרוחיפרויצזדיצןצזיןצןירכן הו׳  :כןײכגזצןוגצוענד דיצזפרי׳לן
דיצן דצז צוי :צזײן צזזי  ! :צזפרן י צזך ץײ דרך צזרין ד  :צוײן  5רו׳מ
ניע  :צ< ןהוךרידןעצוצזי  :פץ וזץןק״ןררךצזר ^ צזב 1צונן פון
דערפטוקג״עכ״צזדער  3דקח זחנהךייא
צזײנרפרויצןןצ<:
מךכךת עללבה רק פתיה נטות וקזלה ליא יפ־מ' 1צזונ חנה
:יצז הצזט גרעט חיע  :יך  :ע| כרט צןונ צזירי ! עפצ ן סר חצזג 1ען
צזבר צזיר ק׳ 1ןיט  :יצז ניט הערן יען ע :צזיז צזײן פרי 3וח ןןען
צז׳ן פריילזצז :צז״ן הוך קו 5צזוי ^ ןןערפעןצ  :דר פטוק גיע כײצן
דער סרו 3ה ױהי בהרימיקזלי  :יצז צזפרצזךדצז צו׳ךהצזכ ח״ן
גרוצזגצזרײמג׳הע דצזזעהן
גוןץרםןהץכמיךמײן
קוומוי^
חיר ױצזווצזו! ד  :כי׳לז דער פרו 3ה צזגו׳ט גצזר׳כן יצז צזיך חײן
הוךקו! הצזנצזוי ^ גחצזרפן יצוכר כײצז דער 3גועה פעיט :יצ♦
הוט כןנ 3וכן כחע!ך גרעע  .ררומ  :מ 1צזײן פרוחה פריימ  :יך
צ<< נ צז״ר י קיגדר גס ינ | כחעןך3ו רירן ד  :צןיד־י צוביגיכן גיע  :ו! ן
רבימאיראומראן*
צזךיגיטדיגחרצז
הערןצזיריריד י
הקזלגיח דיךחצזנה ) רעננט מ!י די פרו13ו? ד? רצזח*:ן צז/יס
מגטרביחמירד׳מחו  :מךצזןבחוכה
גין פון חצזןמן נחוכה :
גיןדיצזמירהוךקו 1צזוין? ווערפג 1דרוהמ׳  :ע :מךצן״ן
צזוי :
צזײנרפרוימד׳ממהזךחידיגמיזמיחחצזן  :מ! ס
בי  :ײךפון
מךחערןד׳צזר׳דמיחרגהערסצזונ
ניעפוןמיר ! ״דן י
חי! יגרמן גנעה פוןדערןןירגזן די 5זבחע! ךרעצוחיעצזירנז
ךבךיחכמיםבנחהנעמעים חען
ג :ינדצז  :דערפסוקג׳צ1
דימ ק! זגי ! ײט  :ענפט רידן חיגו דען ! ״עןדמ חערן מ״רירידן
גהערט חער ןןען דר נר ד׳ ! עײ מן מרײמגו ד׳צו  :ע! בגן ר יר׳
׳צזחערןניעמןגנעה י צזךמ״ן
חערןניט גהערצ 1ב! וחר :
דרך צזר ^ דיצז 3נועהד׳צז ימ דערה״צזט כ! ײבט י  : :יצז מירג
קיגדר :צו!  3יהן  3וחורהץונ' 3ו1׳( ע  6יתטובינז<  :ימציוזגרוען
מנטוגגהצזבן ד  * :יצזרעבטלןורן צזונרעבטבעגפן *וזנ * יזמ!
מיר׳ קיגדר גחינן מין גצזטלז פצז רנט מונ דגזיצז 3וה רכיגינזן
צןונ ד  : :׳  :יך ה! טן כחרכוח וכררך ץר ^צזונ  :יזו! צונט וגג צןוי^
צזיר קינדר המבן ד  : :ימ  :׳ך ניט ט! מגן צז׳ט מצנדר לזדר ד * :י
נײו מןוערןק׳ץ סבועהצןונ דפק׳ין ק!!הניט :מ! ן 3וצו״רןצוו׳ן
הרו׳פ גיןצזזנדגז״צוז׳סג :ל< ן| ר ״חמוג  :מ! ןנ* טפר״מןצןוב
:צז1ן צזורממונ מ׳ימ הצוכן פר ע! ערן ! ײטןמי׳ ^ מ! זזמ 1דיצן
פרו ימ צויר צזנט עג הצזבן דיצז פר ויצזצזי :גה״פן מ״ 1א שה
כיפרוימהמטדער
יךאתייהיא תר־זך־זלל מו ^ צוײן  :ע!
פצןרבטגי
ננ׳ל► גזמגט דעןפטוק דממ הײטט צז״ןןוטמ
פוןמ׳ר
מונלזיר ^ מןמי*
פרוימדיצזמ׳  :גצזכע*

ג׳כענ& ע<
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ח^בוח ררף ארץ

פרק חמיצזי
כיוז ) מונ !) כט ימצו פרזמ
טסר החצ ^זז מוי  ! :׳זיט דעמ (
ווײסהט 3ןן״ ןל ןנ 3ןןנ 3יג פטוקיס לןוג ער היכע צון רד ערכוע
פט 1ק ( מכןתחי! )  :י׳נן נלןךלןגגררדמ* גנץלו! ^ כיח מ׳ט!צצו
נ צזוח ) היכטוצ  /לויין סטוקדר ערטט סנמק<1יט דרלו! ^ ירד
לןנדר פטוקלליטדער ניח ידערדריטלליט רער גי {!1נ׳3 :וכן
היגטרצזטן ( ק רוכ ח ) די?  5מונ ריריכו• מוג םץ לןוג ד׳ח׳ו
קמו בגיה זיא־^ רוך׳ :־; זלהדהללה י ,רב 1תבנ 1תעעזוחיל ואח
הךזןוהבלהיוסיאשחידאח״היא
זגלץ/על בלנה  :שקר
תתהלל  :תנו הל מפרץריה ויהללהב־׳־׳עריםכמןי %ר;; 7
וו׳לומ״ןגומ׳  :ע! יגי  :ך צרזמןבן
נון  :ע 3ממ׳ר 1יבןוו״בר
לוײןפרוידידרהײיק כ 1ײבט מ׳ןמירתהו•  :נ״מ־לוירן קיגדר
מוג דר 3יבצ \ מירי קיגדר 3ותורה מונ * 13עטיג* מו 3יגן ןןלוז!
מידצןונ סלוו! 3ו מ׳רן * מן מונ 11לוו!  13לןיריקיגררןוומו 3לןיר
מו׳ן 2דרןןע! ג\ לןונ וומ ו! מיר לזוץ* ׳עגר ןןע 1טדיברענגמ  :יך
לויעלו ירן װמן מוג׳ לוירי קינרר( 13עו!ןכ הבמ )לןונ  :׳א ןוערע
ט ין  13חחײת ה ^ חימ ^ יט דעןמגדרן 3ד׳קימ לןוג
ןן׳דרלןו
דקניותסרהרבקהרח! מונ ! מרילולוןי
לויטיען פרו 11׳ 3
ט!יק,
הגהה
ט! יק

דר3ו גהערט3ו דען  :ע^ ביגןוומ  *:י פון דעןגנק ^ ן  :י רעכט
דרלוןהענגטירלןח צ11ל׳םן
דעןימזמי :מ״ן  :ך זד
ירמח צולל׳כן
אז דמהלובן גזמגג \ ד׳מ חכזלית* 1ןןער ץמ מי 1מײןחט׳ד  :׳ין
חרע :ןל ! המבן ירמתצו<1יבןרד  : ! <:רע גסלןרנט  :ײן לןן דען
כ׳ןײמברכה<1יצ \ גרופרי
ברכוחתערזמ: 1מגן מו׳ ^ול ! י :
כןןנהמזמובןגמריבןמיזו סעןלו״ן פרוילןדעגןנציךקוללט<0
דממיז ג  6רינןןזגגרטלןו י ^ לןורגזלוגט דלן  :גג ^ (ול ! ^ בית)

סען לויך  :מ! ג 1מרײנןדלן :גג״ן ה{  3ותמכח ווער 5ו סי 5 1ו
מר״בן ׳ול  :מך סרײכמ ( רכיגו יעקכ רר בע ! המוריח ) מיכן
נזיולן *ול פר״בצ \ ערמ :ו ( מקבלותיו? ) 1סע) מיך  :מ 1ע
צןרײבן גג״ן ה | כות כובח ע  :ןןער3ו פי! 3ו סר׳יכן רעןען  :וין
גוו! נויג׳פי! גרוכוי ה! כותמוג עג * ״נן רער ( מ5ול ! לוסדן )
נײן לווג־ דר״טיגמ 1נ־דת( חו! ד 1ח ) ז״נןגמרס* 1מןלוצוט מוב
מן  3׳! לן׳ :גיטטווער דרו׳  :יו3ול  0ימפי ! ד  :ער די ^ ןלוכה ללונ
סמןד :ער חײכ לליחה :ול: 1ײ | מדר ןןען ערמ טעע ( כצ״גג)
ד  :ער  :מ! ח״גלוײן קרבן חגולןח  :ײןל| 1נ־סימס׳ ( 1קרבמח)
ד :ער ח״ב ןןער מבר לוי ין גרומיהרכי ( נע ירה ) מי :ע  :ןןען
רע גײלורע טעט מיין ק! ײן ןן׳נ 3יג !<1מכה דממי  :עכומ׳1לו! י
וועגן מײן גרוצור ןל יטזררלןרוקןף! מיך ניע דרמןלללוריך  :״ן
מונ ןןי{ צור״בן וומזו £ון ניטן לןיז3ו כור״בן ( ערכלןן ! צווגו)
מז וצורײכט דער ( רביגו יעקנ בע! הטורית ) מין זײנג? לץורח
חײבןכטי *) * לןי נק כין ול ךי מי מוג סי! פ נלוך קער 3ר ללבן לןונ
)ןי! ג׳ט ווער& רײבןסלן :פון גינלן לויזמין מוגזרן ! ענדר מין
לווגזרן ה״ :ר ד :ןןער!יך  :רע פון ניטןמי  :דזניע לויט !רב
סײט וולוולוטזר לןידלןדרסמזללותרמי :לןררזומזלנן ניצ \ עמר
( ^! ט ! )  :׳יןלןונ!יו ! צורײבן נמך לןננדרלן  :דר ( לחרחחײהן)
זײ) טדר נ וך מננדר צוייײבט מונ ןןלןן גיט פון ניטןמין לוונורן
קהי! וח מיןמונורן הי׳זרן מיז ד  0 :י! איךב ! ײבן ! צוזןרעמ גמך
מוגוועןמ״נר
ןןײ! דערה! בוח סוןצונח  :״גןמ  :וגמרפי!
מס  :ווע 1ט  :וכןןןלןזלןיכז סוןנ׳טןןןער רלוסערעצו  6סער!ךי
3ו פיגד ן דלורות ןןי 1לו יךךמ ( ט׳ ^ גימ ) ל< כןל 11נ| 1י!צ1
פמרנןפרג״כנןרר לויעתערצו ןןערע
ןן׳מן3ו  :וכן לןונ 3ופינד | לןין
דענן ( ט׳ *) )ןל  :דמ
סירטפר  3ײכנע
ןןערן ״

ד *.ערמ״ן  :ע! יכ פר וװצו זוײב בקווק הוטמונלן׳ק* ע!יכ  3דקח
דיזעמ׳דר<1לו|3ו !וכן ילןךצןי :ררךמרץפ| 1לןײגרפרוילןד:
*ילוזלו! מ3ל\ ונג המבןלןוי ^ןל ! ירר קינרר ^עצו׳גןןןלן  :זי טונן
א׳טלוירהעצון<1יצ 1מירמטרינקן<1יטלןירמ ! יגן< 1יטמ׳רכן
מױ^& טיןמונבפרט סעןזי פרעיודין״ט המטויגןלןכןטיצו
ד< זי* מ! זער מכטזגגהלובן זד לויר׳קינדר1ול !ן  :י 3ןבחרבות
< י ופדרךלור ^ מונד  : :ימניצונוטוגןסרפרע1לדן ! ײטןוומזצ( | |
בחרבוחלןיז י לןוגוועןלוײןפריימ  :ע! צ׳קיגדר 3יכמ דז  :ימ
*ײנןכחר 3וח ובדרךלור ?  :ממפריבטמיררד<ל<) זומו{ דער
לווסרדילןדימקיגרר גיטרמגן הלוטו1לןו{רר <1וטררי  :ע{ צי
קיגדר דער 3וגן המט מין חרכוח וכדרך מר ^ מ׳ז מכר ר: :ילן
גיערערהײזלן כ{ ײבט ימןןערן מיריקעדריניטסלוו! גי  13גן
מונ  :ימוןערן מוי^*ג  3וגן מן חרכוח מוב לון דרךמר ^דילו ה! ט
הייזלן  :לוירהוײ הועמיק גיביןת& פריבט לןידרלסון פפוילו
דימ ויוטר סימהוט  :ילו מירי קינדד מזו מיב! גי 3וגן וו׳מ דער
<1וטר ר׳  :ע{ ביקיגדרלןןיף ררוו ע! ט גיברלובט המט מ וג  :י
ימיריקינדרנ׳טג׳מגן הוט
 :<<1ימרות !ײדןצויבן גיהגות רז :
ןוחרבותמונ  3ודרךלורץ  ,דרןכןזו ! לו׳ט! ׳כר^ 11ײן ןןײב
כ! ײכט ב״ איריקינדרמוב ר : :׳לו ני}!1י{ מיך 1ורײנן רלוממנדרח!קדלוממי :ה! גוהסבה מונ
דר 13ה! טןד : :י דר ה׳יזק
ן* יך גוויגןלוין ה!צוח יןכן עןנמוגה! סחחי1הלהעדלווגה{ כוה רממחדמ*
סצוו! מ 3טונגהמט מוי^ לןירי קיגרריזזימ זמ!
(ירלןחצווןיכן ) בפרטד : :ימניצול \ זמ ! ןעצוןלודר* מ1ן גי&וג
שני סי
טריגקן עז  :ײמ דען רז :מי ברכה<1כן רד סירלסג רד נמךד<
הקדפה
ס

וז רמצוטיט לויןטפר<1מ{ י י אשה יראת י♦ אשחחיל תנז
להמסדי יריתויהללו בעמןרים מטשיה1
הגהה
ט! יק ה! כות דרך מר  /ט! יין
דימ ג<1רלוג׳טלןוי ^ דמזד  :דרנ5ילןצו <11הה !<1ךעה  :יץ טפרי
1ומ! ׳הלוטגי<1כט ( כרוחהקורצו ) הלוטער  :ערג׳ 11נטלוי׳ן
(לומהחנלחז ) מוגהלוט  :ערגמענט מ׳י) ( מ& הרעה ) לןזגון
<ימ!י ימ רעט דילוג<1רלוןל 1:
מזסט  5רל< ע1טד מיז מין טפר1
וזמזהצןט& ^ ה הו<[ ך<1יט יג<1ײגט דזטרלן :זצספט ! ובטמונ
נענמט מײן סרו1י< סרויממ וגלןזו לןזפטמעגר לו״ן כיזיפרו׳
לןונעררעטכמ״ד! יךלןײן  £רו׳ל< רילויןצוירכן הוי  :ב! ״בט
דער ה״לוןדלן :הײמט מײן סרנלוה פרי׳מ מ^ נ מײני דילומו׳ז
!וי 5ט דמ :ה״סט לו״) נ׳ז׳פרוילו י רמ :ײנןעט!י 3יד׳<13ימ
דימנלוגןדמ :גיטלןוי ^ דיחורהלןןנלוו׳ ^ רי 3<1ותמונדימכ׳ :י
פרוימ !יגן  :יממ<׳ :מוי ^ מײנר דער ניטרעכט ג׳ויבט מן
חורהלומיז < מע  :ײגן  5י! דועוז? טו^ ד 3רב! י׳כטעמלן  :ו
( ^ הנפ&ך )מע  :״מנוןוו׳מעמ מי;<1׳יגט ( מ!י< הה!<1ך ) דמ
מיט ס 1עכט פסט ד  :ערלו:ו ! ובט לוײןגוטוו״ב מונדזער
טעגדלן׳< ןבי:ןןײבםצויטלן  :מ!ן :ך׳ מ! יד׳  0״ברדרמן קערן
ו<* ינט ער דען דרלויטדי תורה מונרילו3<1וח נוןזיך ווילומ״ן
גוטי :ך מ׳ :לויץ גוט סרוכן סײב ד 3 :ומ׳רלןיז ג׳ג! יצן י* מ
חורה לןוג דיל< 13ה מוב3ו דעבן ביזן ס״נמיז גיג! יכן* די<< ינית
מונד׳ 1״טד׳דמסר [ ״קגןמן{ט < /דלןרומ ! מסטער  :ײן

םנח

פרק0ומ*

הייכצת

שבתסימזא

עש פטינזמין ררחורה  1י ^ ע! טפי 1׳ימן־שכה < ני& טצ/ער
מן3
עהןערטרצן׳ןדרה״! גנוכו? גינמטן
ןן׳ירדן3ו
י&רצו! ר  :ימרצו! :וצ ! ןדען ( לזכת ) ה! טן ררוכןמ׳ :
גירעכנע
צן״נר רר םבמ רכט ה( עוצ  :הי! ט ער גנ 3י ( יע^ רח ר,דכר וח)
צןונצןזער ה! ט ( כ!
החורהן־ץברצןײנרדוירען מבחניטרכט
ה! טדער  :מגטו!£
צועדוחמוין
?
הקכהחער
חטום! מ ניע
העט דימ ןןע[ ט כיצופן מונ ער יזעט ' ע׳ גרופ ממ םכח דער
מ׳  :ג! ײךמ :כרמךער מן (
עכורחהדכרוחמונער כרמך
מןכ! החורה י
כ
נון)1ײ 1מזוצו״ןגרז<שי  :ךמי* צן/כן
רעןצוכוז :זצוי  :מךכי!ך  3וניצוײרןווימ< 1ןדעןצונא  :מ! רכפ
ה! טןמודרןןיצן  :יךרר< 1ענפ :ןצ{ ה! ט1צןנןצובר 1י ןצ ; נד  :עפ
מ :ו מ״ן גרוצו׳ :ך צו׳  :מית רען פכח גיע די גוץרח ווען יטרמ1
נ׳מטצוערצןזדעןערצוטןצוכחרעכט גיה! טן העטןצןיןדר
^דברדצוהעטק״ןפ״גטנ ^ רוץערי־ץרמ! ניפט גיקענט
 1עמן י מכר ע :
געגןמײןט״ןפון ימרמןצווי  :צןירימצורמ־נ
וומרןציח!! ^
כחמזדמגיטדרפטוקמינז״מג׳נגןמו״ :מ״ן
ט״! פון £וצ 1ק  3וק 1ו׳כןרעז(1י | )  :׳לן גפצןנדן נ׳צוט י דען
מנדרן צוכת מר המט דער (<1קופ^ו ) ג׳נידרט רצו המט1ין מי|
רפ  6טײנטןןײ 1ערהצ< ט הצן! ^ ג׳ק{ ויכט ״ םיפכדן צןונ צוכ
גריטןדערגצוךגיטדיצו גוערצו  :ע! טןכ 1י  6רמ! מ״ן פכד!
רכט ה! טן דצו קעס /ציצויח מזג כ{ד דר נמך גיט דיצו גײרצו זזען
צןײנרהעט& וןדיממןירהרב&
ט׳ענירוחגטמןדימ צוין כ1
חחורה  :״ן מםי!ו ער העט ( ע מ גידינט ווען ער& בח רעכט
ה! טדממי :לץ׳ס( הקכה 1יוח1
ג נון (יכן 1ײטזיכטוומו!
מכטוגגןןיצין דען  6כח :ו{ רעכט ה{ טן יען/ץן קמןז׳ךגצור
 1״כטפר  :׳נד׳גן צןבןפבת 1יערוצ  :צון צויין מנררן טצוג מ׳ן
דערןוצוכ 1וועןרימןךצו׳ז
גן״ךןןעןצן״נרטעטןןידר ר עוס
1ו! ךצןונ דער* ע! כיג י<מן ( ןערמ״ן פוימרמדר צו״ן מטצוט
ציצןןדמ :ןוער ג׳טצן :ופי! מוג' מ :והרכצן  :וועןדצו טעטןןידר
דעמ1י{ך מײן הוכר מר מדר צו״ןיזעץ דר הוט מ״ןגרע ^ רן
עונ&ו צ< :רר פויצןר מדרמג דער םטצוט 1יצןן דער מ׳ז ניט מל ו
נמהנטבי׳צןדענז ^ ךצןזדר&
רצןדרצןזדער׳וע ^ רער מיד
מי/ץר 3ונצןהנט כ״מ דעכן{<1ך דמרינזמי  : :״ן עונכו גרעצזר
מזו צו׳  :יימ  :ךמך ווען מ״נר מײן עכירה טוט צון דער ווצוכן
דצן  :״גן 11ירג! ״ךמ :רערפויצןרצררןצ  :רר מטמט וץצןןדעד
ג׳ט מטיטפרדעכן ^ ךצוברצוקמנח  :ײנן וץיר  :ער נמהנט
כ״לויעןצי 1ך1י 1כיהוץ! כי  £הקכה׳
מזדערפטוקג׳ט אות
היאבגיובגיכס לךעתכיאני ײמק־עיכם צויזיץזיטײטמ דר
מכת מ׳ז מ׳ין ווצןר  3׳יכן 3ןוימן הקכה צוונ  3ווימ 1ימרמ 1ציך 1מ:
צי״ך ווימן רז צויך כין ןוטמ״ער ןוט רערצןײך ה״! יגט צןפן
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בחמונערגינטדעןרעכטןי! דן רעןמבא רכטה! ט גיכט
מכןמנח גצוךמײןנ ^ יהדמ& מי:

דיגרעפט 1יע! הדיצןו׳^

דערןןע! טמי  :מזמיןעמנצ< ךבעמרנ׳צו״דןוו '! י ? דממ
הקבהדען מכח  :עןכרע כענ& ט>< יע פי |צץר! ײמ* כן.11יצ 1ע& ן
>ץיע סרינקן 1ייט 1יכט 1ייט קןײדר * יט גין 1ייטמט׳| 1י׳ט  :י 3ן
<1יט ! ׳גן< 1יטחפי! ה< 1יטקײ|1י 1מבה 5וטמן1ציט
רידן1ץיצ1
חורה !
ערנןחונדרנוך 11׳סמגדר׳ז  3ןד 1:ץןנ׳ע עמרטרמגן
מו<  :דעקעיר וכצ< ונ ןןצ<11( :וק3
ץל ) מיגד :עמר * ן ניע11ג!1צ| 1
:ײןדזןןי 1צ<יךצו! מקמר ^ בימײדןי צחנצןוכטי -ןןײ{ גמ וומם
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חערוצ :
סיךררמרײבןקן צןונפי ^ וערמ * :יר& פרמטענן
:׳צוע 11ערצןײגרןײמןןי 1צן׳ךדמצור״נן 5ןונןו׳! מ״ך 3ו פר
פעיןגעכן דען רר צוכח צ( יגגג 1יכן5ו ען{ ג /הנמ יצ< :די ןןע!ונ
 6מ׳צ: 1עקצו ט וי :נע ימר מונ מנז  :יכגצגן גזוי :נע יצור :ןצ צןיז
מײט! מבח ןןערסג׳ \6צ  11ער  :ײןצןוין* דר ןןע 1ג 1דען יצורמ!
דיצודצוהצורן צ 1נתרכטגיה!צ1ן וויצוצוי  :עו! תהכצןרמ ווערע
קײ| !<1מכהגיגו  :ײןנוךקײן
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מונוזיממ׳  :דרעו!ןכ
הכממיזקײןגימות
נ׳ט מונ ׳מ  :קײן רוג :ניטמ ונמי :קי׳ן דני־יכ /בט! ׳  £ניטצוונ
קײן (<^ ון הרע גיע צןונ ק״ן ענירוח ניט חיו :ו{ רד צוצח צןךן״ן
ער :צו! קײןגי> וותנ׳ג\ טר״נן צןונקײןרוג :ניצ1
המנןמונ
קײןר 3ר׳סןבט! ׳כןניטר* רןקײן ! צווןהרעפצו״עמניפ נמך
קײן עכיר וח ניט טמן ממ צונת  :מ! ער 1צער גיוומרנצ\ ז ״ן צו:
צןןדרןןצווכןצו  :מ ^ £
מרגמרינןהוביצו/נוו׳מ צן׳  :דו ^ןגו{נש
הבמ טונן די 3דקימ
נ׳צוט
מנררצו
יען
מייט
!
געט
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כי
זכין
דען
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מ* ט! יכרוצן{ דעכ /עכו ס צןמ פכת<1יטג ג׳ןצווגןן׳ צןיזדר עו{ןנ
הבצ► צןיו קײן קנמה קי יי ^ גיץהצו״ן מיט! כר מ׳* *״יךאגוז׳וח 1ייט
:׳יגכ /ח! ק ען |כ /הכמ  :מוכ צוזןמײנר ןץער העטמ  :דר צןנרר
מ :ו :ןצ { מך  :ײן דרצונ חמע :וצ 1יףין קנמה ק״) סונצוה קײנד־
ניט המכן צןי ינר׳צן
דען־צןנררןצווכצוו! מ״נר * ער היגי מו
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המטפ׳ן3ו <>  5והד :דערכע 1הכיח :וצ  1ןע! כרטצוךטצון[ 3מ צונח ןוען
וז* מצן׳  :דערצובמןןער דמהמטפ׳! גיקצוצטדר
טרהעטצווןפי! קנעכטצ* וגפי < 11יידןדמךןמ! ער  :ע 1ברע
עצון ןןער רמ המט ניט פי! גיקמכט דער הצוט ניט פי31ועצזן
דער המט פ׳ 1צו״גר דר ניצוט *יע  :יערהמ 1צ< ךג1צן|  3מצוכח < צןן ^ ירפיגדןדזגרוצוי
מודר דער  :יך הוט  •3גיכרײט
חבצו׳מהצובןפ׳! קנעצעצ( וגפ׳ 1ח׳ידןגיהעדצוךהמכן :יצו
גיקמבטהצןטצןןדרדערג׳צוט * 3גיברײט הצןט דר קמןמת
:ע{ כרעצזךגיעצןן 3ונזצ 1בת ג עט 1ב׳ח^ 3׳נןהמבןצו״ער
פבח גיט קמבן צןוגניט3ו ביר״טן וזמצז ער ניררן? י צוזומי:
המ!^ גיהקגו י ענ{ 1יב׳ח13וינןהצונןדיצו פ׳צו ג׳* בע צוונ
מךדערעו 1כןהבצןןןערימפי( 3<1ותג׳טמןהמטצןוי^ דעי״
ג׳3!:ן עט 1יפי המכןצןיין ק{ בצו קצופן ,גיו ענגט כ״צ< רעמנ
זוע! ט מונהצוט  :יך מן 3יגיבר״ט<1יט 3דקה מונ<1יט * ע&יכן
פ״מרי עטןיב׳חב^יבןהמבןצוץצווץ^ גירוי^ ט ^ןכ צובח י
טובינןדערהצוטצוויךמײןגרוצו ח{ קעו{ ס הבמ י רערע&ןב
 :צוכח צוי ו ג׳ט!|5וצ דינו גי< רמ ד;  11יר י־צןכן גי | ערגע דצןן עע 1יצי
מ׳ :ג 1״ךצו :ערכצונתמיןצוע עו! כןהבממי :ג1ייך מ
קעםט!י בירבנ׳ממונחב1ויכ/צוונחטידיס( דיהונןצןיריחורה
כיצו״דןהכצוכחעןן״נןןנמך טויזנט
צן׳  :מןצןיךרצו צוײןט״!
1ן  :״ן ווטן י 1טץגי1צו 1:הצובן|צ1ץ? גיהערט5ו 1ערנן דר חצורטן דן :יצו
ןצ ! ט ויערטעצציכ /מן דצןצו ד׳מ פצןר מונפפרהו
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חמבן  :יצו ןיכצו נרי<1טד: :׳צו ; ע(בר־ט עוגן ! בבוד פכחדרומ
 11ערן 1וירצןער גיןןצןר ןןערן צןוג דיצו חסל׳כ /מוג די חט׳ד׳פן
 :יען ןו(  :יךקייגרגיט3וחצזוב ה1טן מוצ ער*ן |  :ע( יר־ס * יט ןײגר
ריצו ו״יימן גצוך גמר פ<1! ,ער טעוצימ די:יצו3ו רר צור״בן
הנ״ מך ןןצןן ממן 3ומ 6בת וצ ונ מ״נר ניט דערןן ״{ ר,עע  :ײנ1
ד :צו׳צ< ״נרוו״צ< 11ערמזדרמגרר י מנרצוץ ^ צויח 3ײטן
ענוקית ה! נן דו ז  {.ער ; יך מ״ןןןינ 3׳ג ^ ׳ט׳גן פו/ןײנ׳ עטק׳מ
 11ערטמ״גרצוזו פי 1! 1״צ11ןצ } ידעץט1ד>ו? מן דר מגדרמזדר
עצומי :צ) י
ח
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צ/״ןבנוד סכח דן*-יימ  :יך *^{ן ! מגן מערין 3ומ שכת מךןיינ׳
מ׳* מ״ןגרוצו׳  311והדז מ״גכןצויטויבן 1מ( ג׳|4יגט(ך * ״ןמין
נעגןמבצוג״דןובנודצובחפוןןײגןהעצדןצווגפון  :״ן פיטן
:ײגת1׳< ף 1דרצוכחמןןןעןצן״נכןעסיצוגוטצו 3ו קו<1ט :צו!
פ״  :עצו מוגלןוב :׳צו  3וק{ ״ן !! ערןדןצוןני& טקעגטצןב& ג״דןדמןן{
ערצופרעכןצויךןןיןדמצוהןטןצווי^ צוכתמ! ׳ גוט&
עס מי :מיין
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דרצוןהענגטמ ^רצז :ק״ן קי ס־גיט ררצ*]צוי* מ;ג ן״מ טוךר״ן
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חדריכי רײןמוי :קערןמץוצ !י וןעק! וומו! ריץ ציבן מוג מ!י
דמגרס^ יגצןוגגיטצומפר״טג י מךזצו! מ׳ט! בר  3וגר״טן
טפ׳ןבעטץצוכקערן צןזמ״ן1ו!ך 1ייטדערצי! כהמדר צן׳ין
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קצןןמכןדמגרצוט׳גד :נ׳ט גןיהגיט
במדג׳ן י וומוגיטדאןצו! ער  :׳ךן״ןרןצוסןמו ג *ײן פגיסנ
מזיןפר״טגפיןןײבטזוערטערצןניטקעגן כיקיוצן צומ
מגג  :יץ הענד צןוג ןיץ פיט1צ׳ט זורכן ווטרוונו! 1בנ1ד טכח1
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גיןןצןטןמ׳ן עט(״בי { עגדר טונן  :יצן צן״ן וו״טן קיט!צון ד:צויוי
צוך צויר״ נעג! ניט צוכ עצווצ י :קי ץ<1נהג ניט מכר ע! כ! פגימ
רמרןנזד :צן״ןטי1וןצו׳ :וויצן ערו 1ערטגץ (עו! נזהבמצ1יןצו״ן
ןוען עס חעוי ערנ׳ןמ טובצותדמנרצזט׳גזמצןי :ער<1חוי 5
ןןײטןקיט (״ עצו :ןצ { מ״ןצויטןברהצוכןטבח ק( ״ררנצוךן״ן
^יך  3וצוער1צןוג  :ײ 1געג! מכ  3וצונ״דןמתעחנ ״ןכןטונ ״
סר 1ויגןנוךמ״ןצו 1יןןעגןמי :ערצ 1חוי 3מגדרי ק( ״דר:3
מכןפר״טמג*צן{< 1ןפר׳ממןה׳בן ^ 3טבח 3ו טמןדצו* מי*
הצןכןצןכןפבחמ :צןןדרווצובןפער> וצוגערצו דמ :וצ ! ער
מך מ״ן כבוך פנח דז מיט 1בר  !•:פריצו טצון 3ומ סבחןוצן  :ער
מ״ט! מגדריק! ײדר המכן צופ׳! וצ( ״ןמגדרן ןערט! צןדר
^וטצוןהמטי עצוצויזצוךמײןבבודצונוזדז צויט!ב״ פרוימ
דרגוךןןעןערןיך
ג״
מנדרימוךנצוךז״ניפרוייגן ״
צ**! נע<1ןו< ע! מיץצ 1׳ע 1רח! הוצן :מי :דר״צו מונ פ׳ר 3׳גי
הוט נון  :ײן טכח ק{ ״דר צון גי3וגן ח ן ו( ער דעסנ טכה מנקיגן
צןײער גרוצווצ* פי1צןז ח! ה מץ דער3וצ 1מי* מ* מ פי 1צו״ער
ג׳ןז{ עןעצוטירןף! סכחןןערן :ןצ { ערצופרעבן קובן ! ׳בה
צוי :מי״ןצויעורח1הדרויצו :וצ* 1ילןצו״ן ט״ג קגעגי  /מונ* מ1
מיץפרוימ
1ו! בהקוס 1/יבהג! הד״ןקו 1וןזמ[  :״ןצו!וסו י
ח! ה 1ר םון געוין<1יט רר ברכה ( ( הפריצו ח 1ה ) ןןער דמצו
ןןעןד״יצןהצוט מג 3׳גטצן׳ר׳ ! יבט  3וקצוכח :ו |  :ימדעןפבה
ן< ע{ גיטוצ* ו ס׳ 1מ :דר צויעור פ*ן ח! הצןי :ױ< :וצ !  :ימ ח! הרד
צןנטק׳גן גץ מ ונ :ןצ ! צופרעבן קו *ט ! יכהימ !־ס קוװט !יבה ב! ה
פוןנע ^ צץברצהי< 1ןטמרקײןכרבהניטצ<בן עצו * ״א
ןײט1צירן |טןןי! קית1ןײגי ! ׳נ׳1ו 1בה 1ו״ן ! יכהב !ה י נון ןןי1
ךעןניט| 1ע 3יגרמ* מײןצ 1׳עורח{ הצןןדר< 1ערגמךנעצורי
צןיךצוו׳! :׳גןןןיצןז׳ךצו״ןצו׳ט( בר :צו 1ה 1טןממטנח<1יט ן׳ץ
דמרויצ: 1מ! ןימ< 1בןרר<*צוקובן  3וכרבוחמוי^ דרײ טעוחח
עטןצןונ<1יט  :ײןטר׳נק|1ציט(י בט<1יטק( ״דר * יט גין<1יט
צוײן ט״<11בן פ< ר קובן צןײגן<113ו 3מי  6כח דער !<1כה ! /׳ה3ו
צוטי|<1יט  :׳3ן<1יט ( ׳ג< 11׳טחפ׳ 1הטמן<1יט !<1מבה גיט טציו
טצוןעצומ<; צוךבעצורדן< 1ןפירק[3ןןצו!<1בןדןו< •3 1וצ !וצ
צציטחורה 1ערג<1/׳ט ערוב<1׳ט טרמגןמ/ין ד עכן ערונוויט
עזמי* צויץגרופ׳
טע[ חחמןצוו* יצןנרב(רן <,מ 1המכן *
<1וק3צ1

 11כ3113151ו־ ©\ 1/חט1סחו813 )11- 1
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הלכות

עיבת

׳י

><וק 3ממ/נ* ונ  66צןגדר׳זכןןןצ 6 /דיגנן  :״נןפ*|  6בח < ד״ נון
ןן׳1צ/׳ךצ/ויצו ! ׳גןד׳* כןדיצ/ונןפר> /ע! ע* ײן י צ/״ןצ/ינ! 1בר
:ג<! דען צוכח> /כנד  :״ן נצ/ך  :״ינר פר> /׳גן נוךרע * ו!/צ !  3ײע
>> ער גרעכנ /עצון צ/כןצ/כיזצ :/צ/ן דער ווצ/וכן פ! עגני  13עצוין
עצו־ 1ער צ/ן דר ווצ/וכן 3ןן״צ /גרעכגו דצ<*ו! ער צ/ן סכר /דר״
גרעכסעצוןצ/ןין] ע]נן>/כןצוכח> /ערצ : /צ/ןדרווצ/וכן י סו
ע* /:צ{ צ/״ן צ/יס! יכרדען צ/נת> /ככר  :״ן>ויס גוס פײסס פ!ײצ/
מונ גר וצוי פיצו צ/ונ>< יס גרוצוי קגצ/נ!ך ה״נס צ/ונ > /יס/צ ! ןווצ*/
ער צ/ת ! ׳כצ/סן עצ/ס /:צ ! ער הצ/בן צון צוכחדרונן :ו! ער  :ע 1כי
:כן בי 3׳יסן3ו גרייסןיצ : /ער  613 6כח :צ<! הצ/כןעצו /:צ !* יך
גי& ס !וצ* ן צ/ב ג׳ן3ו סבא *ן*צ?!* ״ך צ/ײן גנ 3יווא/ךצ/כ( ׳ופר׳ן
צ/וג ?> 6 [/ה[ ס| 3וכן  6כח י ד  :דצ: : /צ< |/צ [ ז פ״רס׳ג  :ייןב 3ײס|
■ו[ גיס מסעס
ור>< גחה3ס״ *)[ רע /צ [ י  :כן פירסיג הצ/כן/צ ( נ־
פרכמסןר 1>>:גיססמר
פרסיג  <:יןורותהצ/בןחכו/ית { :

<>1צ/בה סמן ממ ערנמבחנצ/ך >< יסמגמ[י בע!י><! כמ ות
קײן

פרק

שעי•

ריד דרוה הצ/בן די ח  9 <10גזמגס צ/״ס 1יכר

בעוהכיתןמ! ב( ד

צזײן ה׳ימ צ/״[ ׳ן  3ודעריועודהפון  6כח ח רע גרענטצו צןײן
* 3והעמן :צ< | ד  :ער ניע רעט ריר דינן ער גיט טצןררירן צו ,
גוןוועןערצוי׳ן הײמ ק ^ עצינג׳פיגד
ערצ/ײןהײנןק ^ /ס <
*״ן סי  6גצ/ר צו׳ן גריכע צוונ׳צ 6{/דרוי ^חצ 3 6 /ות סי 6גהערע
3ו דר  :ע[ כ׳גי טעורה צ< ונ  :ײג׳ [ יכע דיצו ברענן כויןצסנ הע1
צוונ  :ײןכעעצוי  ^ :ןגיבענו דצ/צופרינט דערגוט ^ צוךעם
*צ< |  :ײן ררוו׳[ו פון הקכה ד  :דען צ/גדרן צ/כח צ< ך:/6ו :א!  :ײן
/צ  :וצוין יודצ !/׳ך דצ* /ן  :דער כ׳ !* :צ/ךצ/׳בר  :׳ין ווי! |צ/ז׳ון :צ/גן
דר/י ^ י צ/י* צ/כרדטוצן{ ונ/גיטצ!/כ 3 /וגרינטצ : /עצ : /ײ: 1נז!
פריכסדערב׳ >:ו!צ/ך ע& ח! רערןוי!ן  6ון הקנה דען
דמ 6
צ/נדר} צ 1בד! צ/ךצ */ : /ײןדצ/צה  :דער גוע ח!צ 1ךצ/׳כר  :ײ|11י!ן
מ>ק דרוץ*  :מגן י ךצ<  : /5ערצ/״ןד 4׳יכ/קו 1:/1צ/׳: 1ײןהוים
דמ /:צ{ עי 6 -פרעכן  $ס יחברךגעכ צ/ײךצי! ן גוע& נחצ/וב
גוע יצ/ר פוןדע  :וועגן דפ ער / >!/ :ינו גוט׳ ןןערער צ/׳ין ה״מ

קוז/ןצ/׳ן/ײגסןהויגהנײן י צ/ך /:צ !ן  :ײג׳קינדר  3ופצ/טרצ/וי
ו״ן ^ חו׳ 3מד^  3והערן  3וערבסןגמך * ׳סמג י מך סמר
קײגרנ׳ס ןןנררין 3ופוסגין> יער מ  :דר״צ<>/יי | צ/כן ער 3 3ו דר והגור3ו נענצון ג׳ן ער /:צ { צ/׳ן ריצ /כר  3ה געכן (יצוצזך
 6בחע: 6״ * /דעןד  :ערהי< כןקעםןצ/ין  :״ןהד* מדרד :ער /צ{ ר 4׳כ/וכו ) צ/׳  :פון פי! צ/ר! ״צ< ןןעגן רען דיצ /כרמר! דיצ /צ/ן
קעתמ׳ןצ/״ןהרכריגי  :ערוויצוסד  :מ!  :פירס יגןןערןןען צ/ײנס< גינ ;ן  :״נןז/ער ( ו/רו 3ה ) צ/ונןןערןצ/יצ/רו/קויכ/צ< :
צ/ןדרןוצ/בן ׳ נצ< ךצ< ״ןג 1עמצ/ןנערןןײ! ןצו׳ 1עדערסצ/ער
ערה׳ןקעכןדער ו/מרסן י* מ[<  :ײגי  :כין /:צ ! ןפצ/רוומי! פר
צ/רר דיצ /צווגור צ/׳ר קינדר צ/ן דער ווצ/כן דצ/רוסן נענ& ע ער
סרו׳מריגןןער צ/ובצ/ין
ריכסזײן ור  6בחד :ערצ 6 |/נחניס
/11ל< מכ ג׳נג ע6צ/י /:צ [  :פון דע :ןןעגן ד  :ער*/צ ! פרי!ך :ײן *׳צ /צ/מ צ/נח צ/ונ צ/מ צוכח3ו נבע צ/י ד׳ווצ/ך צ/ן היבע צוונ ןןען
פרסיגןןער דמ דיצ /ןןצ/ך צ/וימ צ/י  :ד :דיצ /ק!{וו? קײן העפס גיע*> {!/הצ/בן י
צ/רן  6בח מוכ ו/מו! ג׳>< וס ןןעןער גיס כ 3ײסן
וחצ/רצויה ער כענצ/נו  *:׳וצ/ןןיצ/: /צ !ן די ( ק!! ות ) נון צ/״ן הפע
ווערנ1| <>1וצ 6/פער גע  6ןדמ ןןערס ערמות >< וסיג* ײן
הצ< נןדצ/קצ/ןער{ ״כעחכוו  3ה סמןצ/וי ^ דיענירהדיצ /ער
דצ/רזק ^ ןמןיזכןכ^ ײסןפרסיגזײן < יז רל */מי* צ/״ן
גיעצ< | הצ/ע ^ יס דען ק!! וח דר ןןײ! ד  :ער דיצ /ק!!ור 51> 5ע! צ< ׳:
כטדםבח צ/ינ׳ ! יכס צ/ן  313׳נרן צ/ײן מיני [ו>< פצ/צ/דר צ/ײן 6ינן
 1״  3סרצ/ונגוסצ !' /מונ גוסי  3וכןד* מין הע[ [ ײכסמײ|  6ין
ג 1ײנסצ/י 1צ<! ׳חדריכןןוצס>< ןצו! עגס מג״ן גוג׳ןצןכןםכחד*
 ,ק׳ין (>< כ 6ו! ) ג׳ס ג 6יכס מ׳ן דר פ׳ג  6סר צ/ונ*צ*!/יצ 06 /ע! ן
דז  :ימגווער! ךכרענגן ׳ חי ע  6מי  :מ״ן></ 3הד  :דיןן״בר
*צו 1ןדי ! י ^ ס צ/ן 3יגדן דען ײצו פרוימ חוה הצ/ס דמ :גוס גר ומ
!יכס פר ! ע 6ס דצ : /י/צ< ג מדנן הצ/כן גן׳גדיגס דמ ןןערן  :י כ[ד
סצ/יינןימזוערדמ  :גוס ! ׳כס גצ/רסער ! ע  6סגןןצ/רדן
גי6
ו/ען :׳צ ( /חט( { 6וכן תיכן ) 2ןוערן גי  6סנ< רכן דצ /המס דר 6בא
ופר*יצ /גכעסן ד :צ/ית הקכה המס דר ! עגגס  :״ן ! סכן צ/ונצ/י:
ביס חיכן׳ גססצ/רכן דרונן /:צ !ן די וו״ינר די סכח ויכסר ןןירר
צ/ן  3ינדןמוג* י*וצ ! ןמ״ןברכה>< כן ( { הד[ יקנר [ כ 3וד  6כוז )
מןיונןסוכ>< כס* י [ כ 3ודיוכןטו  3׳ס י״|  6י: 6מ! גמר  6ין  3ו
גר׳כס  :ײןנמך  :״יגיפר>< יגןנצ< ך ״ צ/״|  6יניח״  6׳  3ו/עה!

ךכ ער*וצ !/צ !י* צ/רג פון הער 3ן/1צ  :ןצ/ונ*צ 1/צ<!י  :ייני :צ/רג
ןןעקצ! 1צ/גןצ/ונ /:צ ! נ״ ' 1.גדענקן צ/ןרף׳ן ערבע  -צ/זנצ/ן ק״ן
הנד! גצ/ר גיצ 1ער*/צ *1יך !/צ * ן דיצטן צ : /ןןען ער צ *!/יעי
ערכג 1ןוער נון גיג 1צ/ן י/ונ צ/זןןען/צ ! י  :ײן טחורה ןןנגרנון פר
קוי& ע צ/דר ער העט/צ !* ״ן עחורה צ/ײן גיקו׳טנז מונ/צ !* ׳יני
ןןערןורריכטצווי ^ ד :וצ ! רכעםנווויצ /ער * כגערגו
הענד{
צוך  :ו! רע גיע גידענקן צ/ן  :״גי חונוח צ/וכ* י ןןע!נ\ ן ( יצ/ונ)/
ןןערן ער */צ [/צ | י  :צ/רג פון הער 3ן/1צ  :ן ער זצ !/גדעגקןןןיצ/
ןןערצ/יךגוצ/ןןועןצ/יך ןןער * ״ן צ/י  £עו{זנ הנמ צ/ונ מיך
ןן׳{ ^ יךדיעכ*} !צ** ןצ< יך ב״ן גון צ/׳תעו! מהכצ/דצ/ןןערי/צ/עח!״
/ 1ײגיהענד! פרריכט צ/יךנררפנו ניצונו/ 1ער 3ו :צ< רג/1צ  :ו

דערצובתצ/ךוײן י בג ער*/צ !  *:ךגיס :וי ^ דרה״> ק
*צן{
פר״רן צ/ז ןןען ער> !/צה צ/ונ צ/״ן
*צ : !/יך נ{ ד1</3יצו  :ע3ן
כ{ הצ/ס/עיסהענ: 1׳ 3ןצ/ונערןןע! עדיצ !/1/כה* ער
מונ 3ווײ קוכן ררוי ^ צ/ונ צ/ײן  6׳ני ווײ 6״ 3חעה 1דריכר גדעקס
ע 6צ/י  :צ/״ן גדעכנ  :חימדר (><ו ) מ** ג! עגן 3חי 6ן דענן10״
דצ/רות /:צ ! ערניע ! גג :וי>ון צ< ונער /:צ [ ניע צוצוועותרידן
דכריכןב<! 1יס(פצויצ1צ /נינוע *:ײדעןד* * ײן  3׳׳עןןערד :ער
מ* 3ןן* 3| 6ןן״צ 3 /חע! | מונ ןןײ[ ר  :דר>< ן צ/ת 6כתמ׳> ג׳ס גפ | ן
דצ/גיפדיחורה
פ! עגנוחורה 3ו 1ערנןצ*/ן דר  :ע! כ׳גן  3ײע
י* ק״ן סויצ /צ/ךניס גחעסס דצ /הצוכן  :י דען >< ן גה[ סן 3חי 6ן
פרדער נועודה
סצ/רצ/כר * ונצוע ניצועד :פצןר גינ1
ח״ ןן״סי 3חע |ן דר ןנן  :ו! ן>< ירדיצ /קוכן ! יגן 3חי 6ן 3חײ ח״ 6״
ער*צ * !/ײןהענד פצ/רווצו׳ןקונזצו!
כד
 3ווע(ן מוב חען רר כע! הכיח מויס דר״צ [ ה״ח קו>< ס דצ /גענן צון& בח י
פצ/רדעמ ( קידומ ) ' צ/״ןע״!
ניער׳דן
ק״ן ממרע
3ןןײ><! צ/כ׳ת>< יס צ/יתצ/״ן הײכןצ/וג ב 1׳י 6ן מיןכיז מין* י׳ן הו׳ז
מײןג/סר >< 1צ/ך מנגצ/ײן ני :ר><! מך דרגוס גיגןדרוק ^ יס
!ענדר> /ק * יצ< פצ/ר ( קידומ ) צ/וג ווצוין צ/ירי הענד דער גצ< ך
רער | וצ/רסןד  *: :צ/ניעןןע! ן (> ופנו׳ק ) * ײ |  | /3יצ/ןדען הענר
/ונ׳ סרײבס מ | מ! י 1י>< 13חד׳צ /ער סוס פון דר !>6מן כיזד*
רג הײה קו>< ס ״ מינ דר ב׳  !<>:צ/ך גיס דר ות>< יס ד  :ער 1-11מן | |כ׳וןצ/ונ 3ןןיצוןדצ :/כרכוח ע :צ/י* צו״ן ע 5׳רהצ/פי! וצ/ןדער
ןןצ/כןןןעןצ/ײנרצ/ײןווצ/רגורעע5ןויצ| 1דען הענדןוצ1ןצ/וב
־״יבןמ! ׳דיעבירוח חמ  6ערס 1ספוןדער 6ו! צ/ןכי* ער
עררעססר דנר׳כןבס! ׳כןצ/דרבי ; י
י/הײ ^ ק  0X1חמ 6
ןרענןנירכ/חצ/נד/ 1׳ר * ״גן  :יך נוהג > /יר ווצ 1ן* ׳ך
וןף&

ח 1/1 /\131־וו^ 1ח 6ו־ ^ >61ר
 11ס
11כ

! 11כ

הי* כזת

עזבמ

פרקידוממיןצו! ,
וועגןטמרערגיטר׳ח קײן זומרפ בי*
( ק  ,דו 6
)מונניזגמךבירכוחד  :עד  :״ן בירכחהצןנ\ גיגע | 6
וזמ  :נ׳ט גהערע3ו דר ( טעודה ) טצןר ערניט רידןחצן  *6נין
*״נןחצןידמגהערט  3ודר ( נועודה )  6צןר1זןןןצןו! ר׳דןצןג
ברענג ע& ןצןיר ברענג עריגקן צןרר  :ע! ני  :נן וןגסט ק״ן
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״
פיק
מךמ< ניצ ( - 1גיג* רח ) גווצ< רדן חלןוציןגיבטפון קיגיוי
!ערנןדצ :'1וגיכטצ< ׳( 0הקבהצ( 1כוזוייר י גינצ 1ערסי1צץו
יצ< גיבע צוימהקבה פ׳ 1חידר גיבט ער ןןינ 5יג מו׳מ דצי גינ
עועי

הקבהוו ' ג 3יג ןףדר צווו צופריכטהקנהצזיר ! יבן קינו
פרצ1רױצוג1 1
זירמונגעבטפ׳ 1צןוי 36ו  ( £צובתלןןגי ^ טוו
ציונ3ווצ !י ד׳צו צוונן יג 1צע! ט  :׳ין צייך זו׳{* וײןצי1וצ ןןידר געו

מגיר־זומרטטמרצזןניטר׳ון 3ח׳  16יערנר  3ה ( ע! גטי!זר
*דית ) מונ בי1 :ון דצןג נירכןח גע/ 6-הצןט ע: 6״צן דער בע!
היסמ״נרניסצוו׳צוןון׳גן
מנען׳יצוערצווי( * 5יךצןיךח
הביחע 16״מצו 1דיצןכזגוי * 6ײן מפי!ו דיק׳נדר*צו!< 1ןה״ < | 6ל 1מ כ3ול !ן עכו :ול 1צ׳ײך ניסמ מב גין דמכו צויזיומ צוײןגחי^
פחייגן י
כה
ער*צ)! דעןכוטיזי  6ח״ןנע ^ ןצן׳ן  :״מ
(תוב ) ון*ורוכן  :צי!  11ןגיצ 1מזומי  ,ןגן/ימן ( ח!< 1) 3נןדצורוי
ב״דיהענדצוונ  :מ! מן היבן<1יט פר״דן ( יןס ה  66י ) מונ ער
נרעגגטדימג ^ רמלוײן ^ עכוהפק ( יוט/ן  1צוקיר םבת ) עו
1צו! מיןרי ! ינטהג״ן  :עהן ב׳ןדזער(1י 3ו!) 1מוי  :המע 3ודר
הצוטירזמ גהײסן יוט ^ ווקיר& כחדערןןײןד :ערדעןכוב!
ברכה* מ 1ערצ< יןדצן :
כוטהנײןזעהן מונער  :מ{דצן  :כוט מ  :וגעהרצ 1המע
דערהצוטגיפזניןצןײן פערי'! מין צוי׳ן פי<
מיןו״ןרענטיהנטגע׳זןמזנזצןןקיד מצוכן סיצןעי 6 £טיע
ימ  6וומר פ׳! מונן גלן 1ד ווערמ דען דער ( ׳ וט ^ <.ו 1קירצוכ־ח
צן׳ן בעג  6ןדערגצןך  :א! ערטרינק1מי * רובפון ( רביעיה)
זומרגןןיגמ 1יךד  :ערצן! י ( ערבכובח )
דימבעצועמונריצ
־<  :צןיוחצ ו פי! מ  :צןײן ה 1ב 1זו׳! פז{ גונסט חער ער גיט ( יו3ןצ
גרע  6טן פי  6פ! עגט ?ו קויפן3ול /צוכח דער יוטן 2הצוט מײ
ררנמך*וצ ! ערמיט! נצן טרינקןגעבן <
כו
דרגמךזמו
36
ןמײןגו׳ימ׳יןרפעדר  :ע! כ׳גגוידרהצוט פי! מונןגמ!ו
ערבירנוחצזכןןצ< בר ? ח״*ן גנ 3יבדוט צןי־ר 3חײמ גנ3י קוכן <״ 1מ״גן*מי המננן לן׳ב /גזצוגט די  6טערן  :עהן די< 1ימ בימון
מיןדרברכה :
<צ 1ערבײר׳ק! ! 3מ׳ן* ״גר הנטהמבן מדר
חמו& טן מוס3ו גין ימגמן צויכן ןן׳ד> דר יוט ^ * וקר דר< ןד  :״ן
נ״דיצזיטמגנורמוי ^ הינן י מ:
נחעןערבירכוחמוי* המע
צונן דר ןןערס מ! זיק גו  6בקוװן ן־ןמימ מעמ דר רםעער גינג
*לן! ער
בײדיהעגי ! יגן מוין? ר׳מ ק;  3ןמזנ ער* מ 1דען
היןלןןנפרק :׳פט  :ײןהוי  :צןונ  :״ןגיטרמונ  :״ן ( נח1צןוח )
לןונטרפען קוכן נע ^ ןצןונומןצן׳ן צןוין׳& ג״דןצן״ן גרנ  6מטיק
מ!*
> יעיגערטן ׳ןונ ^ כטצן! ׳• 3גע! ט
לןונערקויסט מותצ^
פי! 1וערמ :ערפ! עגטביר  3וח  3ומנײדן מןדר חצןוכן מונ
*״ן גע !,ט מונ זײן גוט מ״ן פער} רמז  :ע! נ׳ג פער! נעהצ^
ער*וצ  /צןך גרן  :וי 6ט׳קי־ מוס ס״! ן 1וערןצ  :מן דר חמ 3ן דצן
ערמן  :״ןהוצד 3וגןי,עק י דמער
גינגמיברצףיןכריהדמ
ער<1יט זו״  :ע ער ד :ער צןת ^ נח * ער עטט מונ^ וער3ו עמן
חעהטמיסןדערןןינט  :״) הומלןיכזןןצורהג״ן יצוקצוקמ״ן
| 1י! געבן מ* מן דרווצןכ; רר *! כה! 33וד י מונ :יךזצן! ער צןב
גרומרפיפצןונ& ןמגד דעןהוט ׳ויט דען פער 1מײן מוניער
טנ״דןמוופי! ד :ערד׳
גנגיטע׳דהגנוזןדרצןן הלןטדצוומ?
פי  6ק* וק פרדילן
צוטץטוומןיוטן/וןקר לףגןוומרדמ הלןטען
ר :ערע £עייגנ 5יטעורתמ{  :פק
בירכיחמיודי (1ז 3וה) דיצו פיער דען פי  6גיפגגן  <:מ ברמנטן יע] פ< 6מוי ^ :רעמ
*רע& ו1־י מונ דרוכ ( /׳גט<1ן די ביידיהענד מוי ^ דמ* ( בירכורן ןגורקןן^ 1טצו׳ןג׳ ^ קויפןערוןער 3וגדו  6צןונ  3ועײצוד־ י
צןפ׳!ו ) מןררחמ / 3ע.ש  :״ן פ׳ 1טע 1זיס דצןחי! צן׳ך מי״ןט״ן
טפרצןנןוצ ! ׳ד׳צו ! ״ט ט  6צוי  :מי׳ן יודהיצןדער הייס :י יוט4
סע ^ יכן  6ר״בן צ,״ג  6ער  :מ! ו״נ׳ 3עהן פינגר ! יגן צןויף ד%
ב׳רכזזיזרמצזיט ח״וט ער ד  1 :זיט 3עהן ברבוחמי ; גנענ& ט
זומרן יעקב פון  :׳ין פצןטר י 3חק ד  :די ברכוח  :מ!ן מך( 1ןקויח
ןןערןצןןצןוג  6י ד* צןגדרמיו 3יה|1ז! מ  3וח* ׳יןמיד 1:צןברוט
קמן עמן < צןקרן  :עהן 6נ״דן בינרן צן״ן פירן חיגד  16יב 1ן
 1רעצון1וצן{ן קגעטן בצןכן ררוכ ! /יגט ערו״ני 3עהן פינגר
 1רוי ^ ד* בט״ט ד :ער עמט דו ברזט צון מ 1י 1זימ דצן<1יט ! ובט
ער | ןט יחברך דער מי1י  6ב  6ערטצןן מ(י ערביט צןונ מן מ!<
זוימ< דרזת  :״נן צןך 3עהן ןןערטר מין דר כרכהפו.( /ר<1גיצז
!חהן זוןהמר ^ ) ער  :מ 1דיצוכירכוח
טי׳וןצויטפר״דן *3
ער :ןצ { די ^ כהצזכבד  :״ן צו׳טןצ 1די כמדימ די ער פמד?זצןג
מונ די ער קמן צןונ די ער ןוײפ מזנ צויט{ כר מיז פו! י׳ג 13עט ן
מה (  6נח ) ברוטמונפי  6מונפ{ ״  6צןונ ווײן3ו טריגקן פר
#מג רע
פ׳! צןה ער 6ו{ ד׳ג3ו קויפן גזט פ! ״  6מונ גרו <6
פי& גזט! ח<י! 1מ  6צןזיןדמ  6כע 6טד  :ערקצןן ניקוצזן ער*ןצ1
 1יכצן צןן דער גנ 3יחלןך צןבטסצןרן צןונ* מ! יןכן  6בח לןו רער
*גגרמײןקףפן י
כח
רעןמ! יהו 3מווז 11מ  :צן״ןצזענ 6
פר  3ערט
מונפרטוטצןײןגנ ^ ימר דצן  :חערט מ! ט מכן

11

(רצו& ה& והגיגורח ) ח< צופ׳ ! ד :ערפר  3ערן :צ<! י פי־
?ערט ערצזערןצ  :מ׳ב /מ׳:צ< | ( גיגירח ) ג׳ןןצןררן דמ :צןי*
*״ן פמד ״ * צונרילוזמ׳וגיט ( גיגזרח ) גןןצורדן חצןזמ״נד
פרןערט מק  6בהצןוג ( יוקט> 1מונ מםן פוריכז מונ חגזכה )

^ןקרד ^ כ/דערןףיןדוער דע|  6בחמ  :ועהרט מ 1גס׳יגי
ימ  :מךערב מבח גיצזה׳ן3ו לףכ/
ברענגמיכ/רען פי 6צןין  :י
הו׳  :הג״ן
ערזוערטמין גןף& קו׳םןדען  :״ן ( טדר )צייגן)
ער  6וןפי 6
גגוגןהמטמימהוי 1:ועןערדערנצוך גרעצ
קמןביקו ^
ןדמקו׳פטערמיןצוך ׳  :ימ בדמכטן צףן ד
פי 6
ערקףפטדעןפימפוןדעןפ׳ 6ר
ערטעטדעןג
מויןפצוגדעררצז  6פער! דצןרינן דצןביקץכן רערגוטיו
 1זוקרמ! ימ  :גוטד :דערר  6עהמטגיהמט  5וןרט  6וועגן
ער  6כח צ< :וגערס הזט י נמך צןײן<1ע 6ה  6ט* ט מין דר ג<1
פוןצן״נסי ק 33דערהצןט מ״ט{ גי! דנ< ( כ !י=ן ) מוס
גי | דן טי  6דען1צו  6טן  :ע  33עה) ײמנין דרצןן טר
פרעגטמ״ן ( חכת ) זויטחצזסהממטו :ו  3ה גיזוע ^:
דומדעןעז& רהמטטביק; *! ׳
; צןגצוגגצערצןין
מ״ןק 3ב ןצ *וצן) פטמ; מיךהמנ
מײןגוט׳בה ^ הגיהט
המבמ׳ךדיצןגוטי ( בהצוה ) גיה! טן מױ(5
סבאמוי
צןיך ןןצומ גוטמ הצוב ג׳הע הצןב צןיך גגמגט
גיהערט מוין? צובת דער מנת
מיו1ציר מ! * ׳?
צןין צןײנמצחי! גןןיגט! ׳ךגיןוע 6ט רעסזיט
המנמיך
גרו& ןעו& רזוכהגיחעכוט *
יצןועהן<1יר ׳ומ,
הקרו ^ ברוךהוצןמ! ^
( כפ! כפ 1״כן )
ח׳דרג׳בט
:צן $ק״גר נ׳ט  :מרגן דען ער צןי :ןוצןו! ב׳
ךער
( בע 1חונ )
ד  :ער מ! ם בי3ןצ 1טיצוי

הלנזת

עיית

פרק
עיי^
חערןד :ג :ינד מ:ו צוט׳!  :״ןט< ורצו<1כ ! מכן חען * עןרעצ1
^**ג 1דכבן{<1ך ו<! צי ד^! נימ הקכה ר<1:ן  :ו1ע׳ןטי! ר! סן מ׳ן דען
:ע! נגן חדר דרז^ :ןצ | מיסן׳כר כע | הכ׳ד)  :ער גיזוצזי־נע :י״ן
ר :ער :צן | ניע !מ* ן רידן מין  :ײנר נועונ ןןען * ען כענצןע עי^
*ײמפרע<1די !ײט<1כ! מכן  :׳״נןמו׳גןג :יגד יצ< קמןעריוצן
צויצורצוכ1׳ימרןצו* םרע1ידי ! ײע ! צו ןןמןצוןכ! נגןצויז 1:ירוח

!ון רען ער ןןערט ניקווזן3ו ען{ןכ הכצן דערהצןל^ז קײן צזיעזר
ז .יט ׳
כט
חען< 1ןגיגעפן המט :וצ ! ^ י״ן רײנן טיפ
< 1נןמונ :וצ { כרענגןגונ 1יםירוחמונ :וצ ! ברנה< 1נין מיבר
מיט! נ* ווימ דר  15גיהערט דעןצ<ן עמט דרות צןמ צויה מופפ
פו  /דעצו וועגן ד<1:ן :צז! כרנה דריכר<1כין צ< :ע :ןןערט גוך
כעצור בי& ײדן ןןערדןעם מי :צוײן גרוצו׳ עכירה רערוומפ
עצוטמןכר 3המפי! ומןדרווצןנן<1כ{צוכןצ<ןנ צוכהמ׳ :דיצן
דיציןפ! עגע 3ו  :׳נגן5ןכןצ1כר!צןיע!  3ןנמך1׳ונמ[1יגד4גנצוךציין
עכירה נציך גרע-צור דען<1ן עצוט דצןרות צובח מזפט פו ו דעפ
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חכ^ ימ י מךב׳דר^ ערנ<ט 3ו :צ( רגןד:צןעזצוײןקינד 3ו
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! #יטדצו :עפמי^ גרינגרמןקעכז 5וה!טן<1יט  :״נררכט
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:׳ מגןמיט!כטןןצ< רטד< 1:ןמיןגיט הערטדצזפטצןר ער
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*צו!<1ןניצוטצ< ער צ<  :מ״ן כרכה3<1ן מ״נ* םטרח דוןע
צןנדר*
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כרנוח :ןצ !צ< כןי
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מרבע

■><ו :ןןידר איכר מגײצו כענםין
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מרנענגפוה מינ צחגמגןיז׳ט מ״נר נרנר< ,
מכר

טצוןי עצוטמרמךצו! יד׳ממין דעכז  :ע! ביגן חדר * ״גן
רקײןוומרטניטר׳דן דעןער< 1נט<1כט{  :ײןרען
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מס( צןנחצןי* עצומײן גרעצור׳ 3)1והד  :ער& מרברכהצוכע
ן* יבר דצו צןרבע כנפוח לןונ דר נמך1צכט ער ווידר מ״ן כרכה
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מונמ״|)1מ 1טמיןהרגוכןמונצן׳ין)1מ 1טמין פיר&
רצןרוהצו׳ :דרטדר דמ * :ןצןי :דיטררצןז< ע 3ר צןק ער  5צ 1בח
צוײןצומןט ^ וקרצןןצןונמײןצומן חרגות מונמ״| )1מ! רצןי
ןצ ונדצן  :צןגדר) 1מ[ ט ןוען דר ח:ן !״צונטצןוי :דר טפר חורהצן:
מ׳כם גצזך כעטר ביצוײדיןווי ! * מבר העט ער מלז עױנ צוכה
ניט ^ עביר ג׳ןועצוט רו המט ער 3ייט * נ^ צובח יען גנ3ן טצוג
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1י נרכהמונדר נצןך ןןען ער ןו׳ 1די ברכוה צןורןרמ ה׳בט ער
 ,וו׳דר מן כרוךצומ)1רצוונ  :מגט די ברכהצןוי :מונ ערצוורט

1-

^3

: ^ 00031 - 0 -01 - 0045 -0087

׳
עײע*1
פרק
רער) 1גהגצן׳ :ד!1ון  :צוגטמרןצובת 3ו 1ומרגנצו ( וביוכןזזי.״״.
וברצו& יחר&יבכן ) צןכזטבחגמן
<כן (רצןע 1חדצ *) 1צןגס
5
צןכן יוק טו : 5צןגן וזן ניט ( * * :ור ! ח ןית ) צןך נימ ^ןנ ערר פסו
מ 1נ גנ  £סטח ב׳ :מק מינור• חג צןך ציגו צןכן ערב י ןס בפ יד יש
:מגט | )1עצומךנינ ((1ח ) ע :מיןמ׳יןגזטר 1ןגיזגד:צוײ | ( !׳זין
ר* נ* :צץ
צוײן ( ערנר :ןל (  :צןגן דיצן צוכח כרכוה פ(ן בריך צ1צן1
(צ 1ונןעד ) מונדער 1ןנהגמי  :ד*י^ /פ! עגנ( ( אנגף״יןדיצן
ה{,ןויה ) צ< ונד< ( צ 1בחבר  3ותמונה!ןו׳רי) 1ןיטגרוצ 1י ( כן; כה)
צ< ׳ :צון<1חוי 13 3זמגן יימ ( צ 1בת ברגוח ) יצןרומ :וצ:1יצן  :מגן
צןײן { ערנרצןונקײן ( עסנהצןרץ ) דערניטפרצןגויפווצןצ
ער  :צןגגודער| 1׳י! ר  :דיברכוחבדרפ) מײןגר)צ 1׳ כןןנהוויצן
*צן! דר ( עמ המר^ ) מ״ן כוןנה הצןכן1ו ען ערצן גיט פר שע* ;
 1ט ע :ןןערצן״ןגוט* קעצוט! כי ( חקגה ) דערח :ןרערד
מרט דימ חפי! ה ממ סבח מדר מן דערזוצןכן ד :דער  :ע!ב׳^
<צ 1דימ ברכוח מונ ד׳מ (  :צזירוח מונ די ה!! ו׳ה ) :צ<! יצ
דאן ימ!
:ע! נ׳ג ח:ןוצ !י  :צוגןי  3ון דעצוט וועגן ת ער  :ײן כןןנח המס
פון ( כרןךםצןו^ ר ) ב׳ :מןיצ1חבחצןונצו  11ונהעצורהןןעןדו
חי |  :מ! ט ביג 1דיה  111יהזמגן  :צןןןערסער רידן 3חיצוןברוך
גשמ^ורצןןג 5וױ<צ* ןנ״ן חפי! הדמסעטער צןײןגרוצ 1׳ע  3ירה
דצ | 1ןער חט1צו| 1ןב ניע גזט ר :מוגזר( 1)1׳^ )  :מ 1עצןײן ע2יר■
ווערנינןגועדנהקבח * '
טצןןדורךדערחפ! הה! נןדמצו
צןונזרן ( ח! ׳^ ) פ״כס המבו חטוצו 1ומצןזב  :ך ן; ער ד :עג ; .
*צוגטד׳צןנר 13ח ( מונדיצן<1:ירוח ) דצןזמ 1ערצןיו גצ11צח
צןןה׳ 3ןמ׳ :דמצ 1צ< ךניטצן׳ןמ! ׳וועגן  :מ 1דרח :ןב  5רט  :ע •
ערק״ןווצןרטנ׳טרעט& וןנרוך& מ^רצן
ג 1ומרנע  :ײן דצןז
כי :נוך  :״נרחפי! ה1צ ממצוב? 1נ׳רר^ מיט! כר< 1ערכןןנה
 13העץבן צןין קרימת צ^ 1עמונמיןוצ ^ נה עצןרה צצערמזמין
דר ןןצןכן דען עזצוי* צןיץ גרוצןר חי! ק ןןעןצן״נר נצוהנעײב
דע !* ( £ך ) מי :מדר צן״נר דר וו׳יט 1<1113ךמיג< מזו
^י  1ך1צ 1כי ה1צ! כיס הק
וצ 3ח  :ײנן * יר גצןהצס בײמ דעק (
מובן גצור יכן מי  :צון :ו 1ער גדענקן מן ( ען |כ /הכמ )ו
די1ק1צו :המרןמ׳) דרזומכןסצ 1יטמ1צו1:ןןדי  :ע! כ׳גכ
מך* .מ 1מ׳ט! כר  :ערגוומרנס
^ וצו
המבןמכ/צובת י
ק״נרג׳ט 1מ!  :ינגן*1יט יעק חזןמין דערןוצוכן1צכ ! ג
צןכח יצןך :ו! ק״נר ק״ן ( ברכה ! כט{ ה ) ניט311ן דז ער
ל׳ברצהמרררעןצןכןו 1ע! ט  :מגן1ציט רעכןחזןד :ווע
ברכה 51ט! הדצו :ווער ג! ״ך צ< :צן״ן צןטעה חגמ דצוז מ׳ו
הרכ׳עכירה צוטיט סמר במטן מין ( עצורא הדנרןח)
ע !>: :מיט! כרגוומרנט  :ײן ד:רע  :יך :ו!<1ער היגוןמנן
ע3ירותצן :מןיר | ןצוכןדעןעצומי :נ* יוג! ײך מ׳ינריג
טוגוןףדרצן״ן(1)1ך ) מיןדער צוטמט מיר מין
מגמײנ& דערדצןגועטדעסנ ( '
1צןר^ ״
מיןג׳ינכן פצן!צומין  :ײגנז חדרעצו ןןער יוצו
גרעצןרעוגצוצן״נרדער ןן׳דױדעכן (
צןיכן  :ײננז חדרןצ  :צוײגר דער ןן* יט פוי

'''־' גוךצןגגדר ך  :ער ניט>) פסיקצן׳ז3וו* פן ברוך צוצןץןר מוג3ןןיצו|
ר)  :מגר  :מןןמ׳ןדערטו[
״טחנח < מודרמ! ידימברוךצ 1מ1
נ 1יינןצןונ :ןצ 1ןמרןמן ( ה  £סקג׳ :נצ!11ו* ) מוציטחבחמוב ןצ :וצן׳  :דצןצומךמת צןנתזײנן יצןר
צוצוע צןןנ צוצוונה עצורה ) כ׳ :ח 1ר ת:ן קד׳מצןוי :הוט הקחצו כרוךהומ בפרטןו״ 1דערצז
( קריצןוז
( הקדוצןברוךוז
)
:צ [,קײגר ( רבדינן בט!<ןג ) גיט ר ירן ווימןןצןו! י :מײן עבירה הבצן
ערהמטצן״ן *3י  | 3יג  3 <1ט '<1׳ט
מיזדערדצןרעט ( דצר׳נזבט [׳ ) (0ל 11דער |ן)1| 311כ! צוכן
:ײנן  :יין פמ! ק צןול ערמי  :מ
מנןצובת)1כ 1צוצןצויןדערטו )11כ 1טכןנצועתהחפ! ה < נזן
פין דנריםן כט 1׳מ (! י) ג׳ע איתהיאבגיוב^יכם \
• * עכט [יבן ( ״ט וו׳מ פ*נ ענ׳רןח

;הליכות

עיבח

מי* צוײן ןןצורט 3ײ 3| 3וויצון<1יר צןונ3ןןיםןצןייך < דער חמרט
5ײ 3ן *£צ1צווי^ פי!צןר ! יימ< 1ערמ< 1:ירפרצוטין דרזמזמ)
ו<ן ז יך יוןצ  :רע הי; | 1פר ענירווז צון מכרז 1יערצ< , :ץן דרןןצץכ ן
מונ  :מ!<1ער 3<1וחטמןצןכזנ1כחצן :מן רערןןצןכן ( כפרט)
צ|׳ן * ײנירחפי! הדימ׳גנץך< 1ערה״! יגדיחפי!וו? פון טכה
*ײבן גג׳ן גרעכנט3ו ( עו! ןס הבמ ) ,ץונ ןןען מײנר ( חטוצו |ןסנ
מײן עכירה ג ע! ט טמן מין דרצו׳ 1מין גײנר חפ! ה קענטצןיר
יומוומ.י! מב נעויןחימגרומ מוניחימהרל דימ עכירתמי:
דרוסזמ: 1יךצויט! יכר היטן מינזמ! גרעגקןמן דען גריטן
(  6כר ) דרדממיז  3וע;! סהכצז
מונפרדעןגרןםןעונ^ דען
דר *ו& ט חטפי  1וס !ײדן דערנ׳ט נזכטץונגידעגקט מןיימ
!יפ[י 3י (צוחנה ) דיממינג הקכה געכן המט דען היי!י גן צו כח
 3וצו״ן גדעכגט  3ועו! ^ הכמ דרוסזמ[ זיך צויט!גרןןצוי!
פ! ײטןמי{  :ײנרחפי! המונןצן[ קײןמנדרי ( <1חמ 3ה ) ניט
המכן דען ער :ןצ |צוי<1ר3ו גדעו -קן מן ( עו! מ הכמ ) דעןצוין
עי! ^ ה 3צןןןערטניסט  :ייןצןגדר ! ובפון הקבה דרוס :וצ ! ג׳ן
מיטן׳גרו 1מ !:פ! ״טןמונ  :מ! גרופ׳ ( בןןנה ) המכןמוגזמ!
ןףמןצציט חעמ ער דלן רעט
צוננפרןןעמערדצוטטיטמונ
ער*וצ 1ווימן ןןצןזערזמגטנ׳טדזדצןג<1ו׳!  :מ! רידןצןונדמם
הער^ זוײצןנ׳טררונןןןצחערזמגט < (1י ) 1מןצן״נכןטכא
^־רמןמײנמ ( יוכןטו ) 3חגנן
פ 1עגט  3חצזגן1יח :ור צןדר
 *' ' /וה נמך כרכי מןנ 3חיט( 1קרימת מװע ) ^ ונ3ןויצון (|צ<1ונה
{׳ע& רה ) דצו גײן פי 1דעוחצןוכ *ן  :ו!<1פטיק גיין מ׳ן ד׳ ( כייכוו!
פון קר׳צ* חפ<1ע ) צוין עט!י  3׳ ! ענדר<1:גט1י| יומ(< 1חגרמונ
י  31רוח ) צויןעט 1כ׳ ! ענדר :צ 1גט< 1ןניט נוןצוי :דטר (< 1גהג)
מ׳ןדכ*ן ! ענדרד<1:ןי1צ| זמגט דרוכןמי :י|1צ  3חי^ וןחיצו :ד 1י1
עפ  :מ: 1מגן צןדר חערע* :וצ*1צזגן מ׳ך הוכ ׳וצו מוכן גמר׳בן
עצו :ןצ 1ק״גר ג׳טט זמג/ד :ער ניט פר טט׳ט יץונ,ץך פ׳{ דר
פ*ן גשר׳בןהמכ ד  :פר  3״ט; ניט גןןעטט :ײןצן  :ום׳!
;<1ח :ור׳ס ) מ׳דערדרוקמ׳:צוזי^ גקן<1ןצןי :גיטמינר 5חײ
מדרדרײצן (<1חגור׳=? )
מ׳ןדערגנ 3יטו!  1חענוטגצ 1ריב|
^יוי^ פר1וגט דצו הצס עפני ^ גיצוגט דעןדר חג ן צןג )11היע
,ג׳הכ 1פר  3ײטןחגניתצו״ט! ( רמצוי׳צוינוח )  :״גןגוןעצוט
ך  .,ערהוכווומ! 1פרצ 1טנדן וומ* ער גיגצוגטהמט דיצויץנדרן
הצובן מ! 3ו גהערט יעמ ח*ן חימ ער * מגט דג קײגר ג׳ט הוט
חמגט דער עצז ניגי פר צוטנדן הצןע מכר צוי 3וגדרהצגט
:ףט1י 3רפרג׳ךמײןגרוצו<1חגור מונ מרײמטהעכר מ :דר
ח:ןצ<1ג  :מגןמונ  :מגן מינחיצוןניטחמצוגימגצוגן ג! ײךמ*
מײ | ׳פוג! דר דצו צורײצוט צןררוצ  :צןײן הונ״ רר דמכ*!ט רער
נ־ימןן״צוווצו :רע מרײמט רריס צויזעזגמרמײן ח* נדר! יע
:רמוג  :ריצוינ׳ ! ׳פ! יציחפי! 1תד׳ 1וירהמבןמונ :ןצ ! ןזיצןוצ  :ו
י חעקכרענגן צויטצוקפרצוטגדצןוגצ< וןפרנופטד11 :רי
דרײן צורײמן מונהערן דען חז ן קײן חמרט גיט 3ו חער
 :ט בעצור ד<1:יר :ו! טן מטי! צחוײגןצןוג  :ע{ טןדעןח :ן
•  ,דעןגיציײן צו״ןמיט! יבד־ח 1:פר צוטיטיימוומ* ער
צןוגווען װיר  :ע! טן דען ח* ן 13הערן חמרט פרוומרט
ווערן *<1רמך*ו 3מ דער 11יט ןןען 1י׳רצוון ע :ניט םר
• /
ןןעןצי׳רנײץרטדעןחקגוהערן צוכרחען<1ור*צוגן

רצוטע^ן ג׳ט ןןצןז11רי  :צוגןדצןצ 1י* עז גןןיצוצןײן( הפטק
ר( 1יפטיק )  3חימןדען כרכיחפון קריצןחצוציע ימ :צוי:

יצזמײן

עכירהדרונןןןערירמחצווי׳מהמט דער* מ1

ופרק
 %שי
מד
מיסיצוןו טצ< ןןןען * ן :צ*
ג<
1
׳ו
3
רוחס :רצו 11וגהעצ! רה5ווי | 6
יען נר  3וח רר :וצ נ מי׳ן  :עהן צ< ןג ז צו 131הער ן ןןיןצ דער ח  :ן
*צנגטןןען ערצוצווןניט & רמעיע דצץ& רצןטיננ עצויו^ ןדער
ח:
ןקמןערדעןחזןניטהערןערצנ׳ 3 :וווײעפוזצ< ין צ< דר
י :צר׳ן גרוצו גםרײצנ עער מ י ן דר מ דצו :
ץצ{ ער ניפט צנער
רעןדרײןזעהןמ :ןןעןער( 1ןעײן )
דצןרינןןןערדצומיזער
*ו3ץ< צניטוצ !ן  :נןמכרד  :ער ןןע1צ: 1מגן צןונ פר צוטינד גינ1
טויזנטצוץ! ! יכר יץעגט ער גצןר ניצוט? צוגן דעןדצוריןכי! הצוע
ז^ןצוי״ן ח :ן םנון דען ! ייטן וועגןד׳ניג 1פרצ 1טענןד  : :יץדעמ
חז ן  :מ! ן3ו הערן ןןץרט םרווצורט מונ זצי!ן מיון דרוי ^  :ץגן
מוין? מיט! ׳נ:
׳ברכהדערדמג טוט דעק צויזג! ״ךצן  :זועןער
:עןכרע :
מגעמכרמ׳ינר
דערדמזצוגטמונןףיצוניט ןוצוצו
ער  :מ ; טדרט :גזפי! כיז׳ץי׳גט ער ! וכטןוע מונןףי& נ״ע
וומוערצניט ער ! וכטדצ|  :מי  :י 1ץניג 1גוט
דצהמנדרגמר
!״צטגדערט ער ניט רעכט  :מגן ער ןןערט  :מגן  6רצוײן ! וכ
חערטערזמגןצוײן ( חי!ו! הצומחטוצו |וכן )
דמזדריטער
מי :ג׳ע יו3וצ ימ  :פ׳רד ער מ׳ז>< פט׳ק3ןן* צון דען ברכוח פון
קר׳מחצו ^ עה׳ע 3 :ןחמין נ׳& טנ ^ףצ  :ןףי( ערצו גיגופר
צ 1טיטדרןכן  :מ!  :יךצן׳׳ןצו׳ט 1כר  :ע! כרט צוערצופן צןונזמ!
דר 3ו טצןןד  :ערניט  :ינדיגט ( כפרטצומ& נחמרר מן *וסן
פ וכ ) דער ןןי י! יוצן דר ( חז ן<1ו 3מ ) מ׳ג די ! י יט ד ימ ע :ני פ םר
צוטענן ןןען  :׳צו 13הערן חמרומ חע : | 5ימ  :ין־ גערן רפ דר כן
צוײט דעבן ד :ער ניעצו הערגו מי  :ער צןך ניט (יו3וצ } צמנ דײן
זמגן הע! פטצןין ג׳ט .
ץדרנהערטזטעכירוחױיטזײנמזצןגן
נוןקעגטצףרחמ ^ מבגע׳קזףו^ מךכעצורצףנ < (צוד )דצוצו<
צנחזורר  ^ :ןזצוגנוןןעןדמזקה! (וצ ^ ונהעצורה ) מויצוהמע
צויט דען  :ע! כיגןמי  :ערנ׳ט(< 1טפיק )
צןכרעזןןערצוךפי!
כעמרד  :ערדען ח :ן  :מ! גו 3והערן וומזדער ח? ן  :מגטדעג־
ח״! יומדרוס דרחקדצוצוי:
ו׳עג] דען ! ײטן דיצוניטנ 5ר
צוטענן דען פי! 1ײכט ןןערט ער חט>וצ ! וס ( ^ חרן ) 2גײן ד :ער
ןןערט :צוגן  £ר מיין היצן יוײן חירז צודר פר מײן חימ צןײן ה׳צז
צןדר רפ צוײן כ ^ מ״ן ביה מיר פר צו״ן כיח צוײן כ ^ דצוי חער
צוןפ׳ 1ערטרצו״ן ( חיר ^ צזונצו״ןגידו ^ חטוי ^ןס ) ררומ
:צן{ ער ג׳כרדע ^ ח :ן3ו הערן צןדר ער :מ! ט !ערנןד  :ער:
פר& טיע י ( הה ) חען ^ ! ״מנטצןוי :
דערחורהדלוימן
מײן צו׳ט! ׳  3ר צוט׳ןןצ  :ו< יר־* ״ן ג׳םטנדן סר דעמ נערג טיס
צןונהצוכן ר׳חורה<1קכ! גןןע 6טצוי  ( :כזימרמ! ) ג& טנדן מ  :ו
:מ! ן צויר מך טמן יצ?ך טמר ק״ן (יח׳ד ) גיע ! ״מנן מוי  :דער
טפר חורהװיט דער כרצהדען ע*>ח*} מײן צננ׳ן  :ײן דצו צןיג

עממךצןײן :ךדצומי :קדו&הרצןצחוצק ( ספיגומ ) מךפטין  3ו
מ! י  :כןחמ  :קחנ 1המי :וצ  :מובן גצוריכןמי ( :צײ ) צע :1צו! ז* ך
מיט ! יכרוומול פ! ײטןד  :ער :מ1חצןו! מיי ^ הער^ דיצו ןןערטר
סןדערהײ! יגי ( חורה ) ד  :ערר1
ײןחמרטניטפרהערצ1
דרומזמ! צן׳ט! י 3ר  :ײןפגיסנקערן 3
ודערטפרחורה3ו צןונ
*מ! דעמ ח :ן  13הערןחצןרט סר חמרעע*:צן 1קיער גיטױ׳צז
רע״חזן הוך ! ״מנטד*
דערגעבןזצןיסמטיט גיטהערט* ײן
ריד
נ״צןרטערקמן װיטדעז ( ח* | ) ! ײמנןכי! נ 5והן חמרע
פרחמרטצן׳: :
ערגוע
י צןונדמרוס *וצ ! מיע  31ר*ןײ
פגימ  3ודער (
טפרחןרה )
 5וןןעגדןפוןכ 3וד דעדל
( טפרחוי־ה )
חעגן י
מך* מ! קײגרקײן חמרס
נ׳נ 1ריךן עון דעק ^ מ! ^ מןד ; ^ דיצי טפר חורה צווין^

־ד ^כגת עיכת
סזסניזדזזק  :יצזזוידר  3וסוס דרותןןען צוײנר הצזסמויפ
ג{ ײמגסרצז ס וס *ן די טפר ח ורה3ו צוך ( צופי1ו ד 3רי חורה )
סמרצון ניס ר< דן ווײ 1ד :ד״ טםר חורהמוסן צ< י  * :ב! מכן ד:
גיססצזררידןדבריתבס! ׳ס < ( *ז ) ררןוײ{ ר :צוןצז 13ח
3י|
צ< וימר 1סס  :מ 1מיסזכנ  -צוײןוו״! 1ערנן ( דכריחורה ) רער
זוצןרסןר <11ןניט  :א 1רידןדכרימכס! ינזאץרער הײ \ גיצח< 1
גרומצןיזדרעונס
רען א׳רהצ(  0יוצ< ג! ״אנסאוב | וזיצ? גצןר
דר דצז רעס דנריס בסןיק מין דר מו 1וןען צוײגרזוצן3 :ו רידן
הוס חיס  :יינכן ח 3ר ןןער ע :י 1א יפ  1כע& ר ד  :ער אוי :רר מו1
הרוי  :גינג ד  :ער גיס חח! 1מנח ןוסר מין דר מו{ ןןא 1די הײ! גי
( סניגה ) מי  :א ונ ווצוו ד׳ הײ 1גי ( טפר חור ה ) נפרס צןמ מכת
מ׳זדערעונמנציךגרעמר רארוכן ; צ<ן* יךצו׳כ! כר  :ע 1ברס
צוסר־אפןמזגזצו! גדעגקן צ< ןדיהיי! גימו 1א־ג צקייצו ה״ 1גי
ספר חורהמוג׳אן ד* הײ 1גי מכינהמזנצון רען הײ 1גןסבחאונ׳
חיסחוסן׳איזרערדין ג! ״ךא 3:ז
( חח )
נ< | עו | נזהבמ<
סחריחחיס א!ן  :כן א 1רידינית י* סח< י־יח האס ר  :הצןסאזט{*
חיסטנגהמזנרעכן ( ח* ן)
מךחיסמסיןאונ׳חיסניסרירן מונ
3<3ז הערן מיסוכצו וזמייס פוי מחן* מגן ג!־יך מ*  13סחריח <
(חס ) מונןזע|<1ןאױ :דרמו 1גיטדמ  :מן  :״ן ס׳מצוברצ< :ו13
׳בסכדרפןניס3ו
גרע 3ס ; ײןא 3 :ונבסמי  :גן 1עמסמןדי (
ז״ן < מונ מיס 1רכ זמ 1נ!ד ה״מ גין ער  :מ 1הײסן מײ 1ן פין
נ׳סרעצס3ו
רער גטין ד  :ער גיס חכס רירן ריר את מנח די
רידן ןןערן מןמכח ד  :ער דר ח׳ס ניס(<1ח{{ פכח ) זוער דר ומ
:מ 1ער בהענדמײ!! פץ מ״נר ( 3<1וה ) 3ו דר אנררחןוה דצוז
מ׳זדי ( טע 1דהמ! מבח ) אךאי  :ררד׳ןמ  :ו ד  :איס ! כרמ׳ן
ענדרןמןמבחפ 1עגסערמן דרוזמכן פריצז
צ< חוי  53ופר
$ז עמן  :מ[ עראס מבח מפעס עסן פ{ עגס ער אן ררוומכן.
םפעס3ו עמן :וצ ! ערמ | מברזפריצןעמן ערז ו! מ! :אזיסמן
( נ ) מ׳ס 1כרכע! הכית  :מ!  :יך  3מ
§ון  3כורמכח! 1ענן ,
מזטרמךאמ
סימזענןחיספרײרן<1יס פרי 1יכן הער3ן
ח׳סהענדזומןמונח׳סקידומ
פרײסאג 3ונכס גסמןהאס י
ד4י 1סדרק׳רומהײמס ( קידומרכה ) איןדרג<1רמ < צוךזצז!
חיסאןיזכןחיסדען כוטאו׳  3 :וסןןטנקן
ערגזןמרנסזײן
מיגן; מונמוימןוויגיגוומו! ,ל״ן גחצס אונאך 5ןןײ קוכן ג׳מס
חנסערכרכיח מ׳בר דען
 1וער אסןסר< יאסמג 3זגצס
אונסרםסן קוכן מונ צומ מכת3ו חמרגנמ חכס ער מיכר דען
ער  :א!  :יךמך< 1פנגזײןא1צ  :א1
מיברמסןק 1כןברנוח י
זײןטןנההצובןמזמיךמוכן ג& ריבן הובמונגיסד  :ערןןע! ס
פוןזײנרהנמהןןעגן נ״ארס
*ײןבןןנההאכןז״ןה!  3 :ום׳{ן
וצ* א׳ךמוכן ג& ריכן האכ ! ככוד האכן יח < ( נמ ) צוך איז עמ
מופטפוןרעפ
צ< י׳ן*< 5וה דזאןעצוס אכןמכח(£י ! אר 1״מ
ןןעגן דז*| <1צ< 1סי! ( כר  3וח ) דיבין אמ מכח רען אםן מכח מזי״ס
אן ניסנג ^ ( 6ו< ונהעמרה ) דמגענן פי 1ברצוחמכ מונ
הונדרסכרכוח
צויס! צס< עגס מי<1:ח 1׳נצו! י; 1אג 3ו <1כי /
דרומזמ!<1ןד* אהונדרסכרכות דערפי! ן< 1יסדעןברכוח
םוןצ< וםטרעןו<ן אי<1:חו׳ 5מ״ןברצה 3ו<1כן איכר איס! כר
מוםטרימנרצהדערפיראונ דימכרצד 4רערגצ<ך מ  :עמ
ןןערסבמײרןהיגסןמ׳ב? פרק ( ןק״פןה 3<1ות ) דרוכןא״נר
דערסוס 5ןוייא
רמעאטאוסט אכןמנחמן ברצה
דער
(ענירוה ) רארומסמר< 1ןק״נס[ ק״ןמופט ניסגעבן דער
רערפירמונדער גמך דעןער<1בס
ניסמײן ( נרכוזו< צס

פרק

שישי
דערע 1נגפון  5£ח 5ןה  !£מ §ן
תצויגהכמכחחענוג ) ע& זמ!

יענןעבירזחטגץן ,
דעןצונחמי  ( :רמצויח׳13
לו׳נ! 1כר  5מר|1ןצ  | :ערנ 1מיער* יךמ  11פן 1יגט רזערנמך
<צ 1ערזיך
*יעכזע& ץממ& ספרחזרה \ ערגטמ 1נדרנצזך :
וצ ! פפ | ! ׳גןער  :א 1גיע \גנ ס 1אפן דזער גיספרמ 1ופס יימ
דר־& הלץררדיא& ^ צץנחהדזערניע & רזױ ^ ע < ( נג )
צױע{ כר צוי :ציחוינ חזרה3ו \ ערנ ן כפרס צות מכת דעןרער
סכחצו׳3 :ו גיצוטצזנדר& סגיגעכן ןזיץררן מ :חורה3ו ! ערנן
דמהקכה דיצן חורה הצזס גיגעכן צןזין* כערג טיג׳ הציס דימ
תורהג  :מגגו  3והקכהעסצ<י1! :צ<ו 1גוסד:דוצו * יךגיבצוס 3ן
יפרצווןןי׳! זיצ<  :׳ין ל< י | דערצרכרדצ< הצ<ב |  :ינ< ניצוס  5ו סמ|
דמוערגןזיצןתורהסצוגלץןננכס דעןזי& דרפן ק״ | * 1מצה
נ׳ס 3וסצ<: 1יצ< דרפן ג׳צ 1סצ< קרןנ* ס : 13עהןג׳ס  5ופ!ג5ןי  :יא
הציבן צו עסן דען \<ן דצן האכן :יצ< צוירי ספ״ :רער פזן דר ןכן
קענןז׳צוןןצןו! חורה ! ערנן יצוכרןוען יסרצו! ווערן קױק צוין
צויר | נד הג״| צזין צור ^ יסרצו! רער ןןערס ! ו׳  | 3צוין ז ״ 1וו״ן
גצורסןדר צןגדרןןערס ! ויפןצזין  :זיןעקרצווגצוין  :ײגיןןיזן
צןונ מין גערס ן דער ןןערס  :יין טח ורה נצוך 3יהן דער צונרר
ימחעחלןיריעםקיכן נמךגין
ווערסצוין  :ײנרקרצןתזיצן :
מוגןוכגי״ןז^יך ! מ*ן ! יג /צן׳ן צ( ײגכזוויגק! צוונ *:צ< ןןערןצ 1׳ךםר ,
י 1יכר | /נו)
צ 11יסןצ< יןצו׳יגרצו! 11ירןןערןןערסצ :׳ך 1ערנן
יחכרך גיכ * ׳ך ג׳ס3ו ימרא{ דען  :יצו ןןערן י^ יך 1<1ס!  :״ן רצ!(
ןןערצויךכ! ״נןצ< ׳ן ג! ערנס י מפרצ׳ך הקכה״ידר־ ?ודער־
חזרה צויך המכ גכצוסן צ< ׳ן דער חורה צויר :וצ ! ס ! ערגן חזרה
סצ< ג צןוג נכס דצ<  :סײסמן דיצ< ( חצ ^ ית ) צוײן סײ! פון סמג צןונ
מײןס״! פון דרנכס דז ער ; ײג׳ ( עטק׳ת ) קצ?ן צוךדרכײצן
צוךהצובצויך
ןןערסןצןןצ קצון הורה צ<ך רער נײצו ! סרנן ׳
ג׳געכןרען ( מבח צןוג יןכןסונ ) דצומערן * ׳צו ק״ן *! מצהניס
סמן ליך סצורן  :יצו נימס הנד 1צןך סצורן ; יצו ג׳ס חנדרן דצו קענן
*:צ(יוצזזוצ1ו1ו( תורה ) ! ערגןצןכזמכחצןונצןנזיוכזסוב < נזן'
דערמכחצויזגיגעבןזוצוררן3ו ימרא{
:עהן״יר יוצזזומוןר:
רזימרצ►! ;צו | ןחורה ( ערנן (<1כ 1מכ | ) • ־ערצוײן גנ 3׳ווצזך
ערנסצןונגיסזי׳גץעטקימ ) נלןךדז דער  :ע! ב׳ג ;צו!
נימס (
< 1ער ! ערגן צוק ( מנח צןונ יומ ס וכ ) צזז צוײן צונדרר דער צןײן
גנ 3י ןןצזך { ערגס דר*וצ 1צומ ( מנ־ח צ< /ג צןכן יומ ס ) 31ווינ 3יגר
!ערגןוצ  :צןן דער ןןצווצן פו ן ( עונג מכח זועגן צןכר דעי־ צויין
גג 3יז1צ< וךנ׳ס | ערנס רער <:צ 1׳וצןפמיסמ צ<כ; מכת פי1
|ערגן צז׳נ :וצ 1ניס צוס 3ירןגין<1כ \ מנןר :ער  :יךג׳סזצו!
מסע1צןוי ^ דיצוגטין ( מוזועוח )  3ור׳דןד 3ריה בס{ יכן צויו
צוונזוסןצן״גרגצור
אןדערזזצזוצןצןהןר ^ צןמצןמבן& נדו י
נימס קצון{ ערגןדצן :וצ 1ער די טדרצו צוין ס״סמן ! ערגן צןונ :ו1
ןן דער ררמה ג׳ן דצןז הײמס צוך ג! ערגס < ( גי ) צזיןוצ 1י
(קה1וח ) הצוס?זן מײןווצת רר דצן ררמח פוןרעןעכן הצןר3רי
עמ :וצ ! צוײ
ןןעגןד : :׳צוצןך :וצ !ן  3והערןד  5ריתורה <
צו׳ס 1כר גווצורנס  :ײן ר  :ער ניס מןצו& ס כײמ דר דרמהןוע
ער :ןצ 1ס מ 1צופןדצזסעסער & יןעבירוחדרצז׳ס ער
 9׳{ ! ינרדערה״<1ןכ 1״כן < צןךפ 1עגן  3וגין  3ודערדרמ
צופי!ו ח ^ידיסן ח 113ית דימ נעמר ( ערנן צןו דער דר& ןי פ
מןצודער
 3ווײצוער 1׳ימןןעגןגעגן דימח ^ ׳ד׳סוחצצזימ
דרמה צו״ן סעםןצו׳  :ןןען דיצו ( עמהמר3׳כ: ) /צ< | סן  :עהן
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צוךמן דימ ( חטוצן | ומ צוח  11מכח ) הצובן גוועפט צןדרד׳צו ז 7
ניע ג* ה 1ען הצוכןצןז ^ן  :יךזצו 1צ׳ק צוכח ה( גון דצופעץר״בע
ערצו 1צוצןן 1ױטרעמהײ 1גי1י1מצ; ימ אונזיצוכרעגגן דעץז
:ע 1כיגסךפרהקכה דען צויז הקכהי׳ונוביק צניעצוין צזוינ
מרײכעדעי־בײמןןלןז פרמײןםנר זצו1ן הלןבן דיצ<  3ד׳קית
ר׳צןדען צונה רענט הצוכןצונכדגןןעזגולימדעןצןכית רעכע
ג׳ה1גוןהצזכן י
מונצוךצורײכנזערמךדרב״מדעןרצועיכן

דימדעןצזבחניערע 3עג*ה 1גצן המלןחמז צו־׳ר 1וןז*ין  :מ< 1
דרוה נעטן צזיר הקכה ער ומ 1מונז צןיקןוצ |יהו הנניצן יז ער
חעןרע  :ע! ט ןזערטן ביז נמךףו! מי קענפ ער קײן כיפן ניט ׳ :מ ( 1צנכפר ז ײןדיצו גמו( ה ) צוונ ער :וצ 1מונצו 5מזן צון צורײבן
עפן י צןברדצוךוועןערי 1מקעגנ 1ןןצןזעפן 1י׳ט (
וטטצןונע :ל*יןדצופ נ וך דער צדיקיכ /ד׳לן רעןטכרן רעכט גיה! טןהמבן7

חער מךנ* ט 3וםפעט רמחער,ע  :כעפר ד  :ער1י 3טחמ
פ 1פ טעוחחוצ ;1ין פפ! עגט113יצן צוכר לןונ ער דרגצוך זוצ ! א
עםןצזן ! וטט דצו חער עז נעפר יז ערפ! פ טע; דוח1י 3טצו׳בר
ןײנבזטיפ״ח  1דז  :״ן ציצוגן גמך מו ^ ןמיז דצועפט ערפ 1ייט
!וסטמוכ  :ךחער דז  :יך  5ר 3עגדיצו פ! פ טעודוחני  :נצטדצ!
גענפט<1ן ר 3הח״{ ח ערנמךנ׳ט
המטגמורטמחהחננחמ
ן־ען 1י׳ר רעכנן נצוך דמז צןן ה׳כן פון דער טעודה צחנ ג׳ט מען
דימ טעודהלוױ  :ממ
י׳,

פי

הלמת יהבדלה

הכד!
ה3ז1נ3יןצוי :דערדץ
צו׳ברןוײןחעןער קמןוויין
נקחיןקצוףיןק״ןח׳ין ניט נקואן דמצוכט *ן צןיכר
נירמדרמיברצועד
י<1ןזצו 1דמצו (כ( י) רעכטצוױצד
צוןןענקןמיגן ןןינײגצוונמזי&ן ןןינ׳גדז דמםכ(יוומו! ר״ןמיז
מונ זו1רצןז כ!יןןצוו!  !>6גיהן רז עז צויר ח׳ 1מיבר 1ױפןצןונזצן(
*ױפטע!|1י*וג  :״ןפנימ 3ז 1יזרח 3ו * עט( 3׳ [ ״טזצוגןםמר
קד *
מזצאי ^ בת
פטוקיה ( הגהמ1י 6ועוזי ) צויזגוטדז ^ ןזמגזציגןגוטי
דער ^ נהגמי ^דזצין :צ< ן ! נגדינן רען^
יהזמדתומןמונ נדצז
פטוקימ3ו צו״ן גוטן ט׳צזן :1צ1ןזצו 1גוט׳פטוקימ זצוגן מזי^
דען דירפעיכן קוויןניט צויןרמו גיהנםנןןיררהניין ניז דז דימ 1יצופו 1חמך מונ רעררצו ה3ר( הצ 31ט :
<צ 1דצומ צוטה! טןמי1
הינטרםט קהי 1ה מירברכו לןןנ׳טדרקיופה
מויזהמטדצופ
:ײגר רעבטן הגע צןונזצו 1ז׳ין מי׳גן  :עהןמין דצוז סט הנײן י
 4יײגט( 1צוחהקדופ ) מונ ( ויהיגוענ ) /י
יעןמסןפר׳יעיג 3ו
דג־ות זמ* 1ןדצוז !י  3עה!טן כ״צן דען כוט ח צזןחצוי!קצון  :עהן
נצט מז
דמז קח 1כרצו מן היבט ימ קחיט רר1י(צוך דר ה״פע מ׳ן דצןז סט הנ״ן י מינ די מגדרן 1״ט די3ו הערן דימ ציך ווע!ן
(דוציה ) מונ&
רײמטמזוגיטמירר& עימ
צוױזיעייג׳הננז 1ץיע׳ו 3מז״ן דימזמ{ ןזעהןצ1ןדצןזכוטהגצון מונ זמ 1ןמ(י
♦־עןיוי&
רמ! 1יצן צוכוז יצו גענן ז* לומ(י הרויפ צוונ גענן צןין דעין 3וט׳ן  3וה 3ד 1המונערזמ! ( | 3<1ב 1רמפריהג< ) | £דער נמך
בעךחפראונק׳ 1ןזיך י דמרומטמר 1יןניטסרינקןמוי :דע! צוכט ער ( בורמ 1ו׳נ׳ נפ*1ימ ) מי ערוצ  3ט ( כזרמםרי הגםן)
נעך ןן& רממ ערב& כת& פעט דרומ קו^וט דער 1ינהג: 5 *1*5וצ ! ער פמר צן״ןןן* נ 3׳גמויז ג׳טן צןויז רען כוטצוײן 2ד׳ ערד
דז ײן פפריצט ןןעמ ז״ןפמטר צודרז״ן 1יזטר צו׳ז ג& עצןרכן  1מזטופ 1זןדרומדז עמזמ!  :״ןמ״ןגזטרט׳1ון צוױ^ ד׳מפו|
י־צוז יצור רר סמר ק״ן ח& ר ניט טרינקן ממ פבח 3וויפן 1יגחה !ומךדעןחמו ^ םרצויטוליןימצויזצו״טן ^ ןמונכרבה מ׳ן
מונ1יערי 3דען ז׳צו פפרעצן רי  :ע( ג׳ג  3ײע גענןזיצו ןן׳רר הוי  :דצןו עוט #ן מוין ריצו פו! וומךדז * מ1ו< !:מונ כר  3ה ױין
מ׳מוזויזדילןג ^חלױ <
מין די ח&־י ר* ״ן מונ׳ ק׳! ן  :׳ך פמר< ןןלןז צןײן 1ינהגצו׳  :חי! מ׳ך
מנרנצוײער ( בר  3ה ) נומרער
ניט דריין רידן < מונדר גמך ןןען ׳& רמןהמבןמײז ( ומחה גיטצןײ :גיטן דער  £וןני :ד :ער גיטרונקןהצוט דער פון <
קחצו
צןונ ױהי יועמ נמך קײפ ) קו 1יטדר( 1י 1מךדו 1יה ) ןןידר  1ר גמךזצ  3ט ער< נורצ< :זיצ׳נצןןויכן ) דלןו טוע פון דעם וועגן
צ* ונ
מר״ע
צווי* מיר ר& ע׳מ ג׳ט ןןידר מ׳ן דמז גיהנמ הנײן  1:1ןזרזמ! ןג!ײכןדזצו׳*ן  £רו 1זריו 1ניקחיעצומ& כח נמך
 1ען יצורמ ! רימבןגזן צונה צ* ויז דצוציוזןזיצןןן׳ררהנײןמונצײזן
מײןנ&^ הצהמיךדצן ^ מט׳יןכי& ייחוו׳! <
דורעחמזו
צ*:ו
דריגן כ 1״נן ב׳ז 3וקמנדרן פכח טוט דר1י! מך ןןידר ל*זו ביז מ׳ז רערצןײןגוטהער^ המט מונצ 1״ןםרו*1ר ׳זד מיודער
ד  :מיר דין מו׳ז מ׳ז <
טה דמז מי  :מ״ן גו& ר קעטט(י  3ר
ג! וינטדצופצ 1| 1ומרע  3ײ  | 3נצוךוו*!
מ׳ךמ״ןרענט ווצןרע
(> ינהג )
צןונטר ׳& רמ! ח 1ייר גדעגקן מ!י מוי  :גנג פון פכה  3׳י 3ן כיןןײזן צןונ ניןןערןרזצוײן פרו^ ר יןד כיקוצזט ממ םניז
*צןגןזײרמונזינגן ^ ון ( מ! יחוהי 3.׳מ )
דמזהצוט 3ח״מ
מ״ן מיגר יגהנטצזה  :עכט ווימ ו יך דער יזדפי־״צוסצו ײן גנ*3
טע^ י׳מ מ״ן טעמ צוי :מן צובחק׳ 1יט גיט (יצ& ׳ח ) נמך מ! ׳הו זומךצוױ^& נח מונ 5וזונ1
דמומנחמײןג׳ע דמקוו׳זטצוי(0
הננילןדרומ זינגן 1ייר,ןןען פנח צוויזמיו ד* ( מ! יהו חננ׳צו)
לו״ן פרײד מן מ״ן פרי 1ינן<1וט צוז חע /ער מ! ז״ן זמרג פר
ולן | קווין צןונ :וצ 1צןוגז רי ; נפורה טונה ) זלוגןפוןדר ( גמו 1ה)
ברצונט העט צןונמזןועןערמ! ; ׳ינ׳ הענד[ פררע 3טהעע

הלכות
דיצן  :ע! נגי פרײד מי :דיצן מיברג׳ נלוציה דען רימנמ1יהצןי*
צןײט! פרײדצןונצןײע{{ י 3טדר! ״בצוי :מײט!{ ״ד צןונמײיג!
ערוימרןצןןנ מ!ל 1פיגטטר מנר דינלוציהמי:דצן:ןצ{ :ג׳ע נון
קעגע צויר צןכ נעיין דר פון י* רעמ מ:וצןי:רצן:צוי :מײן עעק
מנר עלו* ״גןנצןךפי!( 1ער עע^ יםנדי1ציר ניע ןוי& ן ןצ ; נ ניע
3ו דר לורײנן  :י׳גן דנ דר פרו(1ר יוד כקןדזכו מס לובתנמך צן״ן
נל(11ה י נוןמ/לןכח ^
ונכטןןעןםבחמויגג׳טרמג׳טרינ ^ה
^ ובת

ןןידרמויעקפוןמין דצוצן׳  :דרפרו<1ר יודצן | |(1וט* גצןןצן״נםנ
דעכז ח!י :ווח 13גיט דען חעןצן״נר ווי! ח! ילן ןןערן ימ גיבט|(1
מ׳מ ( ב ^יי-ז ) 3י מצועקן דרומןל ^ עקן( 1יר מך( 3יען כ ^ יס
י ר( 1 :׳רזמ! 1ג! וינןד  :מ״ןפר( 15ריוד מכןעןנוזצןײן מ׳בריגי
נל(11ה בק( 11ע י צןך * מ!  *:ךצוײ | צןיט! כרפרמ״ 1פרי|( 1
ץדן ה 1גון מ;
ןןעןער גוויעןוויצן^ו ד  :רע
מךמײןמינריגה
נ& ^ ההעט ,
דצוריכז*וצ ! מךמ״ןמיג\! כר3י רען ב ^יכן
ש* ^ כנקן צןיג* מ!ן די כרכה 3 (1ן ( כ ורמ(1יני כ&צױס ) דצר נץך
זצו! ער* ײני ב״די הענגי ה 1ען ני .ימ דען ! יכע מונ  :מ{ די הענד
*.י טצןן מונ ןןען ער רי הענט ווידר ןצ וי ^?1וצ 1דצן* יכט ער צן׳ן
ײנ׳ הענר הנײןדצו המט ער מײן ( הגצןה ) פון דעמ !י  3ט דמ
וכטערד׳ברכה ( בזרמציצןוריהצולון( 1ןטצןרק״ןבר  3ה
( 3ןער(1י  :דען הנמהררפוןה .ץבןדצן* צןי* * ׳יןהנמהד* ער
יכטב״מ רעת ! יכט מין  :״ן הנט הנ״ן ,
צןך צו׳  :ע :מ״ן
}י | (1ד* ער* ״ןהנט :וצ ! צןופן הצובן 513דקה3ו געבן מי 3ונדר
ץוין״ דיפי! יומוך נע ^ ט ער צןוי: ?/יך ד** ״ן הנט :ןצ { צןופן פטין
;ן 5רקה3ו געבן דמ פון קו ^ ט ד  :מײ| 3(1וה נרענ -געדי צונדר
( 3והמיר* ערנ 1ןךג׳טמױ  :המט ( הני 1ה )
געציטערמוי^
יך 3דקה 3וגעב | רמטונ 1ערפי! 5(1וחנמךמנגדר ( ה 3י! ה
:לו( 1׳כןי(1צןור* הצןלןי  3דקה י
בורמםריהגפן ) צוךצןי :גמך
מײן טעםןחצןרוכז ד* * | (1יכט דינעג! מי/דער הבד! ה *| (1יכט
דצןרןבז  :״ג׳נעג׳! מן  :״גיפיגגרדצן ( מדכןמוגח׳ה ) הצובן
גזעי׳גט* ענן* ימ ( ח״נ( 1יחה ) גחע  :ט ימ הצוט רער פבמ
פר* ימגבעטן דעןמסנ
פרײטיגהצןבןזיצןגױרגט ימהמט

}עי ^ י דמןמיזמךצז״ןגרוצוץ־ט ^רין ^ רןןער^הצוכןמג*
יפ | ןןי׳ | ד  :דוצןנ׳צ 1ןןער  6סןןיצון? ןצןוהי) 3וג $ץ) ד; דןץדען
ןןייןןןער& פ צ< פי | וכרויכן 3ו  :ע{ ג׳ןנין דנדוצןעצו ווצוו}
קענ& טטצןףז׳טןן& רדער5
וןןערצועכרױנןדען ןןײן-ץ:ן
גצןרפי{ ןןי* ןןןערצןעו הצןבן ,
ס  :דער נצןךןןײ 1ד  :דער
גןיפנצןך  3ןגידענקטמי*
דערנ1יצו1ןו 3 :וגירעקצ * 1ייןביו
נצןךהבד! הדמ וצן{
ערנע
^
ןדעןפירדןקוצן צ<׳ 0צו? 3ו נז׳צז
 1׳ר׳ינ 1ן: |5
ןןעןערןןע! גיפי{ עצו׳ןצןונ :צ<! :יךוול | 1צ<וצ  :צן|
בירכות 1וכןצן 1נ :צו! עצ | 1מפי 1ונ׳לןט( 1ער דעןמ :צ( ״ | צןי1
בער גרוצו דממי  :ער וי 3ןצ דר ^ מונזמ! בענלןן ׳ד סעודה
המכן גהײ ^ ןדיחכ ^ ינןד׳מ ^ כה !• יהכנמן דמ( 1יטבי 1ײטצ\
ערדיציןכהדערםבוזהײ ^ רימ ^ כה <
עצזםפרעבן
חכזדכן ?:צןײ 1ג! יד ימ  :מן דעכ * /ענצון דמ : :ע! ב׳ג ג! יד המע
קײןהגצןהנ* עפ 1ןמ{ י ! ײנ׳צופײ  :ןןצן :דער 1יענמעמ? 1עצו
:״צןדען< £וןדערטע 1דהוומ  :ערדער !:1כה ! ו׳הטוט י טח
*קנ^ צןרקײן *! מכהניטטמןבי* ר*  1וןהצןנ\ ה 5ד! ה ג׳ ^ צנו
צןדרבי* ד  :ערהמטצננדי ! גזוע  :נ\ מיך :ײנר ת £י ! ה  ,דרוסן
ד׳מזו״ברמדר׳} נגןמדר> ׳וײדןדי :ו! ןק״ן !
׳נעניעמןןיגדן
בי* דזגימהמבן פמר די ברכה גיצנכינז
כריךאחה ייאלהימ•
מלךה ^ לבם
ר־זמבךילביןקיךשלחזל
ביןאזרלחי ^ דבין

! ^ ךאל^ לעמיםביץוםה ^ בקיל ^ זתימיהמ ^־ה •
■־ ברלר
אחהיי המבךיל בי; קיךש לחול :
צןברפרדרברכה טמר
קײגר נ׳ט ק״ן *! מכהגיכצ טצןן ע : :״צןווצן* פר צן״ןלצ { מבה
ע* מ׳* ׳
ני 1זוי!< 1יךמןהינן  3וצ* רײבןדמ* ( ה! סד? ; שבח)
בקי 3ורזוצןזצןכןצובחמה 1רצןדרצנוחרמי* י
מירוומןצןכור
מי* ממ
ערבצובתדמ* וו׳{ מ׳ךצו! גבק׳ 3ור צור״בןנײצןרצץ
חמ 3 :ון ניען סו ה צן׳ן מונזרן ( קה׳{ וח ) מין מזנג רןחרוח מין
מונזרןהײ  :רדמ:צ 1״נמעוו׳{ מיךכ! ״בן ! מ  :ן י
טט זוען
מע נמהנגו/ 3מ םבח ׳מ  :דמ נזמר ^ן ק״נסנ ( גו׳ ) ק״ן3י{ ני^
!ײצןן ד :דער גוי מיץ}•{ צןכהצייה
ממ פכת ציכ! ל! כן ד  ^ :ן
מימניעהמר{ ״מןמ  :זל 1נת  :ע! כרעעל 1׳מ  -׳מ״ 1צן׳ט\ ר י
ע צןךןצ 1י  :מט 1ר 3
ופררינגןמ״ןבה 11הצוײגכז ( גוי ) דין

דרםכחגזמגט ! יברןןטדומהמ ^ טגמךנ׳צונטןגי -י׳ט צןוגצןן
( 1ירווי!ל 1טומן היבן3ו נייטן ׳ מונגצןך( 1ערוןעןניט דר( 1ענפ
ערצליפגיועזמ״ןצלןצןבהמנזםבוז  ,רמרוסןןןערפי -דינגנ!
:צו! ט  :״ןןןערןןע! טדעןסובתה! טן י הצןטהקבה  3ומלוכמ
מ״ןפפערדמיינכןגו׳ :ןצ ! ער( 1ינ 4מיסי מוי* נעצעןיו ער
ג׳זצוגט
דוצן הצו& ט וומר פון דײנט זועגן זו י 1מיךמ׳י(  ( !:י( וח ) 1צן׳ ^ ןפר&
בתזויררגינפ י
מכרערעמר נינןדצןזפערד
*ײןי מ* וב 1דהצןט ( מדס ) צןןגהובןמ! נהצןטג :צוגטדע< ^
ב״גןדעכןגױ{ןצ  :ןצ<[ נןןע! טמױ  :נעוןן }• יעצן׳ב/דצןגערקײן
 :^ ( .צסרפירןיורזהפבה ) דער( 1יטהצוגזער (* וכה )
גזןעמט 1ז! צוכהגיטעמן* מ! דערוניטממ צובחרען
רערגויצןיגניע
ד* צןיכן צו״ן ק! ײד מי  :ג׳חק':ון צןיכר פבח מ  :דימ נעג!  :ײן \$
ב׳ג! ױבטדמרוי ^ י
מונ׳ועןמײנרהעטפרדינגעצן״נמ
פיגגרןמיבר * ״ןגנ3ן ! ״ב צזונ' ( ח 1ה ) מךצוזן
מיכרמיר
גוי צן״ן בהציה צןונ ער העם 1ייט צןיק צןו׳* גני1ין ר :ערצייכןזצן}
נג  3ן ( ״נמוג ממ לונה 3ו נכט מ׳* מית יצן** ע! ביג ק! ׳ירחידר
ןןידר
געבןפרלובחמוצדער גוי ברעכע עגניני פר םבתןןי
לןבגגגןמונה< 5טלןימצןײןצןנדרק! ״דגי
 3(1ט פיןוו״כי וומ* 1מ!
ערצזימעמןד :
ערגינימ׳ץ ( ענירה ) עעע*וצ !רע
״{ דזצןיסדצןזער& טר^ ״ד צןיןצןנגנגןהצן ^ מ׳כןהקבה צן״ן
מיס( מ :צןטמןער  :מ!רפ ^ בחצז׳ דער צזבתמײ! גיפ  :מ1
עמרק! ״דג< 1כטפוןצןײט{ גוטיוו׳יכיוומ! ,
דרירןזעהן
ער*
מגןפרדר״מ ! ײט(1יין נהצנתיימצןיך
רעכ/גויפר
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דינגע הצןב ןצ ודר ג! יה 1הצןבדיצז* מ! הפקד* ״ן *מי מי* ג י1
רל
׳גנגןציי*רצן  :ימהמנן גױנייגטוױ׳! תזיצןירי ( י 3ר הרע)
ן׳ו״ןדרנמךןןען&
וןדרגוידעסױ־גצן״ן1י! מכה עיצ 1רמלו
ץנצןךגנגן* ק! |( 1יררעכן ( י 3רהרע )
גיטבצןךגיןמזזימ
צןי* ג־יעצןגזצןיץ הרכי ע 3ירה י
חימוומיוווען מ״נר
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ן|רע * יך נידר* ע 3ן צןונ* מ! טרינקןןצ  :ו פ׳! מ  :דר ( פיעור)
*ײןמונדערערמעדעררממ * ע! ביגביק
 111ע
דערהמע
י* פון ( קיחג׳י ) י
דערנמך*וצ ! ערמו׳* גיטןמוי :דעת
ןו
3
הדרצןןגי
?
ןע
:
עצן
:
ומי
:
דער
דין
ןוען
צןײנר זומ  :ה  £קר
טצןו ^ דעסטילומינ'*ןצ !דצןלי ! יצטדצןרינןצןױלז ! עפןדער
1צ 3טצןבר דמב״מפבה מי  :דערדי | נ׳נ\ מח צןיב ערדצן:
^דזצןיטדעכזןן״ןפיןדטרברכהדצןפ ! י 3ע
ווערניםר
*ײןמון המע הפקר י ג׳ 3 (1ע פון מנדן ןןעגן ד  :ער
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סיק
קיץמיטור גיע טמך* ?! 1דמך טמר
ק״נרייט * וצה 15ך  3וקוי  £ןגול 1ס! ײס מוגגוצ 1יפי< 1גסבגוטןחי< ן צץונגוע
ירמן * ״ן ד* ערש המט הסקר יג *1צט המס ער^
טדכאןכלהניילןיל:
מופטנמךזיינת & רתיגןנלוו
חצ< ו!
ממערב& כח מסי; 1נצ1הנצ 1מתכוכחנ 1מר
עו
רלןרותהפקרגי ^ צ& ד* ערק״ן מיטורניסחי! טמןמת& נח
עמ מךלוי*  1חחרכריב
י* ערניסחי{ *1ח!! ^ בח * י׳ן י
גרעסמךהײסמו׳ש 3וגרבן נײמרע
צוײנגזגוי 3וווצון געכן
נײמרסדזדר
סעס
^
וזער
 •5געבןלןײנתג § *1ר ^ נתלופ׳1
דזדרגוימדרד׳גזיה& רמגסצוויזדמזיודןהוי  :ש! רכוכח י
גוי דען ברינ נעזלסלווי* * ײגת הויז לותערנ ^ ב3ז לןונ ניסלומ
מוגמך :ןצ{ ער ניס זצוגן 13ס גוי ד  :ער מ״ק זמ 1״! אצה סצו|
 6כחמ; נמך11ו* ערדע< !^ /:׳חלן* וב3ול 1ןמיבר הײנס ול !* 3ו
מגנדרמכרניססמג1ון מ 1נזמ{ מךגיס  3ול 1ית * מגןד* ער
דע ^ ג! ײצןלוך טחורהמײנת
עכ
מתפבת* מ 1גין <
 3ור *לון מ וין3 2ו ! לןדן מררמײגת ^! י ח געבן3ו סרמגן דלו1למ
ערלוי ^ <1געבן מת ערנ ^ברו ד* ער ^ לות ערכ ^ בדו מוי* ז״ן
הויזחעקנע׳לסמבר לות& כח סמרללן עסכ!! גיס ! מזןנעזק
דעתגו׳הלוסמינר
לוונחעןער&
צ< וי* * ײנתהוי* חרו׳ ^ י
ענססרס מת ער ^ 3נרו מונ דר גו׳ ^ פרעך !ןל*  11יר ^ דלו 1יגן
חעןערצן׳ת
חעןמיךחיןזמגןלו׳ץסיי!  1״ס
מיךחין& נע ^
לןונהעסדעת  :ע! ביגןח* נק!
העסמײןןןינק! לווי& גרויזלס
יעס 1גוילוךדעיי  3וג! יהןלז* חעןדער* ע! ב׳גחינק 5דע ^ גוי
לוכרדערדמזניס
ווער* מגןמ״ןסײ!{ ײסדל **1ײמ * וחר
עוס*וי 1פי 1ברצוהלווי ^ מית קו ^ן נ  5רס מין דער חדן גטין
מ* זע ^ .ס& יסלומטורפון דעת ! ״סןחעגןדילו ןןערן ני& חי&ן
ערלויממײןחיגק! דער3ו ג! יהןהלוס ד* ניסלוײן ( ח׳!ו1
־י *
דערפוןק׳ 1יסדיורותלןי* ע& מטזר י
ה& תחטו& ןןמ )
ל< תערכ ^ כח*ל<{ 1יןפריממןה׳בן 3ו גרײסן  3ות
עג
צובח מ״ן3ו קו י& ן חמס1ין כירף מוי ^ ^  ?0מוג ע ^*ל<! קײנר
ניסוןערסןמובע& ווערס חע{כ{ ׳רןוערןפ׳!{ ײצס חערס
לודרערןןערסניסלזזוגוס
רערנלוךניסקענןבקוװן
ער&
קענן בק) |11מ* ערס מין דער סרימ קענס ביקוזץ דער ןן״!
דעןהקכה ני3ול ! ס׳ומ
ד* ע ^ צןימ ניס גי& צחימזײנתב״ס{
<צ *1לוז לוובן גי& רינן מי* חצןרותח׳ 1דען מײנר חערסן מונ
ניספריממײןקויפןלןוי ^ דלן* מ | רנע ^ ס תעיי כ׳קולון
וןי1
קמוע ^ זןערסמיב/יוממ! ^ ! ומז 1ב׳ 3מ 1ס ( נלו 3מ ) דטרדלופ
דערמיז
חערסןב׳* ע ^ מערסווע!{ 3רןןערן
ס׳סלוונןוי!
ע& מיזצוטור ^ וע& יןלוײן טעודה
( 1יקסנילן>< נה ) י ער
יותערנ& בחדערוומרסן ד* ערלן{ י\ י ! וטסיג לןונ הונגריג
*מ * 1ײן3.ו דער טעודהפון & בת ע& זיײןדען מיץ טעודח
עס! צידימ
<ו  13הלו״ןכריח <1׳! הלןדרמ״ןפד׳ון הנן י
(װדקיק ) * ענןמן רעןתצות ד׳מ ע& ׳ן ניסחרית וומ^
גיקמצסלוי* מת פר״סיג לןונ * ״נן ניס( קו 3ע ) מײן טעודה
עס! יכי | ״סהלוב | חעגייזמ! ׳ ערנ& בח
צות ערנ& בח י
 1׳מ* ע! נ*ןג ! יי ^ *ול !* טהן ר* * ׳מ ניס 3<1ס *1״ן ( עונג ^בו? )
מ* עס! יצי פ! עגס ^ ןןער3ו* ײן נ ^ך דעת תעניח דער תעכס
!יברנ׳סהלובןחעניח י ע& זענן גיוופ* ס מ׳ןירו& ןיתגמײ
>^ 1פחוחלןײניהמס* ׳ך ! מ* ןקמכן מתערב& נח מוב הלונן
צו״ןטעורהגיגע& ןמן ערכ& כח דיממגדרת& פחהדיהמבן
מײן טעודח גיגע& ן לות ^ ברו דער מי׳! ד* תןלוי* 3ו דער דר& ה
גיוומרדןסוןדער
ג׳גגגןזייגן נ״דילל& םחוח מויש גיריטן
יבן י
ווע | ס לוונלן׳* קײגר ניספץ* ׳לומיכרגיב{
ע& מיזמובןלזך ׳ג <1ע! ס וומרדן *1לויס! יבר
*גה ,
בע! הכ׳יז* מ: 1ע! ברס לוךמלו* סמן3וכ ^ /כת ע ^*ול !* יך
צ< ו* מ!< 1ןד׳מ
״
ק״נרגיס ^ ח& ונ ה 1סן דער 3ו
 1ועשר

ם׳ןמו׳ןס 1ײם) ד ; ן׳לןג! יג 3ר 1מוג נור ^  :ײן 3ותנונת

ע& צו׳זצוײןגרו& י ^ גוהרג ^ ףיךזמוח& ן
צומ& כיזי ע*
תיס חרימ ןן& ר ממ ער 3צובח ספעכ : 1״ן קץפן* מ ונ  :׳ין פניכן
מונ  :ײניהענדצןונ* ײניפ* ט י מונ  :ײגינעג | ^ כצ 1נ״דןס| 1
*״ג׳הענדןצ< ונפון  :ײניפינ | 1מוב :ילו  3וקצור ^  :יץ ר  :ער
זצ►! ער  :יצו צוב שצובן> ייס מ״גכן>יעםר•
ני& ס קענס צוב צןנ״דן
צוונזצן{  :יעיהצור צונצוערן: | 1;| 1יצו 3ו{ נ: 1ײן{ כנודצ 1בח <
טח מיס{ כרנע | הכיהצויו 1יחו׳נ 3ו :וצ 1ן  :ײגסןג  :י :ד  3יגדע
יילו 1יצס נ 3ײט ן מן מ׳ ד  :דיצו  :ון מונטר ג׳ע ןןען ער חי 1חמו!
דזזײןגזיגדמעזערגוומרנטדרמן גצןךדענכסר לןיד
ןןײ&
רלו  :לו׳ט{ כר כע 1הניח תחוינ  :ײן ג :ינד דרמן  13רר*4מצן י
העעי׳וןפר געכ! ןד*וצ  1יכסמן 3ו 3ינדןטמר לזןחמו{
עע
הײ&זול ' ״ןגויד י 1יבסמן  3ינדןצןידז ע& גג ^ נכסחערס כץ
ןןעןע& נכטצןי ^ ןעןגןןדי& סערןלו׳ןהי*!
ה&וו& ות״ פ
צ 1מעגן וײ מיז נון רעצס נכע טלןר קײן גוי ניס הײ&ן מײן,
!יצסמן ^ עדןנלוךקײן ^ מצהניסהײ& ןסמןניזצוגח צזויס
*׳סי ןןען רערגײהעט מ״ן!ז  3סלון ג 3ינוט כיוןמייגס י.יזץ
ןןעגן רמ עמר\\\ ניט דר נ״מ  :עהן מײי סמר קײן הנצוי^ נ׳ס
דער סון המבן רער ןןיי{ ד* ערס הצוס מן גצ <ד עו ,ו־עס*וון
ןןעגן י מונןןעןנמך לןײןמגדר ! יצט דרכ׳ילןכרענסדלועומר
 1*1וומו! מך כײמ דען ! יצט  :עה] ד* דר גוי המס מן ג*3נדסול *ו
|נגמ :דלן :ערצוסי ! יכסכרענט ןןעןדלוזער& סין׳צס מויצו
גיט דמ סמר ו*ן ניליר ביע►דעת ! יצט  :עהן ד :רער גו׳המס
וועןדמןןערמײןטעורת 1ו 3והלןדרד  :ערהעע
מןג 3ינדס י
פרע\* די גע& סבי ^ ןזיך לותסיצו לןרר ד :ער דלו& ןיצע
כידרפס3ו לןײנר*י  3והטצור ן ^ו! דער־ כ׳ילו  :עה\ חען ערנ
ןועגןדרזתלןיזדער עו{ןב
צוון העס לון ג 3יגד׳  61וןמײגצו יודן
*ער^ וןיק! ) דרמןמונ  :ילןהײצוןלו  £י! ולו׳י | גו׳ 1׳צס לון  3יגדן
מכרחער דרמן
לזת& כח דעןײלןרעצנן מ!* פרמ׳ין 3*1וה
( נ  :הר מי  :ח 3ול יי!־; נרצה )* מג פי! כרצו1תלווין? מיבן קו*1ן י
מןעטןצ׳ערסר  :ע 3ס 1וןדילוסצומ! סמיןלו״נסנ מײן
פל1
גה״ 3ס ן נך ול וכן לןונ  6ר ק! ״בס לןין*113יס ! לות מדר * יס ערר
מײןגײמוין
לוונוועןללןןןי! ןןידרמוין? ר׳יטן *לו!<1ן ! מ  :ן
רײטןהגןט | *1קײן גױניס :ןל{> וןע* ! לוץ לן״ן יונגן מדר מיין
*1ײד!ן דימנלוך גיס כר 311וה  :ײן !לוז | מוי ^ רײטן מ* :דמ :מ!*
ניגןדלוטלןר ערי וומו!  :עןנרעלןוי ^ רײט 1י לון עס! כיטרסר
*ע 3ס \*1דימ נ1צומ! יסמין מײן צוסובן לןובן מונ ןןען דער גוי3ו
*לןרגנם מײן ה״ 3ט רמגע ^ ס ער דימ סשמ 1יס הרו״פ לןונ
*ע 3ס*ילולןוי ^ דעןמו 3ןהנוי ^ מונה״ 3ס דערנלוךלו״ן מיז
מךסמר1ין מ׳יןגויה״& ןלוײן ק(צ| 1
 11וחר <
סמפ ^ 1ל׳צ 1ג1צוןלווין? דעןמו  3ןצוסע!ן ל 1יד* 1וןמײן הײ3ונ
מברקײן יודעמר דמ* ניסטמןןןען סון נמך ק״ןפײמר נ׳ס
מיזלויןלןונן י לוךסמר>* ןדעןגויניס{ל<* ןעסע! ןמ׳ץק!צ11
ערקענסזידיגהײ& חערן חע|
טמפ ^ לןוץ? דען מונ/חען
דרינןןןערלוברמ׳ד* *1ן גה״ 1טחמט)* וחר *
נוןמ״ןפײמר
נמ

עס מיי

מ״ןגרועוי3*1

והמוגמ״ןצצודפכוזד**1ן* מ_1

ח 1/1 /\161זו 1>}1ח 6
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 11כ
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 6£5113131ץ 1חט 1וחג]

היימת
ןם & כה

ע\ בת

ןןסשנעשןעצוןעמצו׳זמ״ןרעכטרככודי& בח*

יןכןצןיז דער טדר צןין דען ! ענדר דז מ ! י צונח טממ! ״ט עצוין

י־יסני

מונןןערניטןןי! ןןר׳מטםמ!

יטעצוןמונערה! טעז

:ר צו״ןמיטור
מונערןן״! גיטג( 1יבןדזדצוזחכצזימ המבן
־זיר
גוועזטדצומיז3ו
בזמרגןערז״ממ״ןצו׳ן צןונמ״ן
'פיקורט צן״נר רער ניט ג! ויבט מן ר׳ד פון חכ * יכן דער מיז
1|*,
*יןמונמ״ןמפיקורטי
פג
מ״ןצו׳ט 1יכרצוי*
.׳חויכזיך  3וכ :וכ | ד :ערגיצוט
ב״ז׳ךטרמגטפר צונחצו׳זער
ז  17וח 1יב  3וכ :וכןדזערנ׳טמײןגמד! צןין * ״ניק! ״דר הצוט
מובערוומז
נ״מז׳ךהעטדזערפ ניטפרגעצוט ד :ערל1
ןוערטבײצוזיךפרגעצון >ןונ! וערטעצוטרצ< גןמוי 6רעכן
ע׳רוכ י פד
צו״ןמימ [ ׳כרזמ!וג1צןרנט  :״ןדזערזמ{
 1מזן  3ינדןמין  :״גנןהויצוגוטצו׳! ד { :ויטר צןונהע! נרענט
מונצוך ג וט י 5וכן דז הע! בר ענט דז1ין ניט חט ו { 6וכןצוח!! צונח
ןןערגו צןון גיפערד רז מ״גרדצןז ! יכט ןןע! ט סר רעבטן מין
*ח& ביחןןעןעזניטז & טןויטרמונהע! ברענןי סה מין
מ! י ( חדרימ ) וומודז 1וןמן  6נחדר״1גיצ* צויזצק 1וחוינ 1יכט
מן 3ו  3ינדןי מפ׳ 1וצוײןגטט
דערמײןמײגןחדרהצוטמיז
ײך 11חו׳נצון 5ו  3ינ1ן 1יבטצוי 1ז״נמחדר ׳ עםזײצן דען דז
^יןצו׳ן ןיעמ הויז צונ 3׳נדגו |)1פון  :״גט וועגן זצן דר^ ערניט
מגט3ינדן י צןדרקמןער
ניטצןגטןינדןצו׳ןז״נפןחדרדמזוי
נגר דעס נע 1הגיה מ׳ין פפעניג געכן דז עי־־ צו׳ן מך דר 1ויט
(>י׳ 51מ ) צן׳ 1:ויטןיינן 1יכסןייצודערבע! הביתמנט 3יגדט י
צןונעסווזדערב״צופט׳ןוועןצק די ! יכטצון 3ינימונערזמ!
:מגןצו^ןצןו׳^ דיצוברבה* דימןן״ברהצובןדעןצוגהגדזזימ
יצן [ ׳כטמנט 3ינדן  3וגן נובתצוזמונןמיזגיצןרינן לערגמך
ערפןז׳מרצוצוןיכטמו״& דערהנטצןונהמבן& בח ׳ מנר
עןזיצן ( ^ חנה ) ווער מונ צופרצוך מיךןן׳} גיט םבח הצוכן ניז
ןך ( נרכו ) זצוהמטזימגיטצובחב׳ :נצוךכרכו י
פו
׳נר דער דצו קעכן3ו ןןנררן פון פע1ד מוצ דצןז קה! העע נו ן
כחגיצוכט י דמצו׳זערציך^1ח;י  5צובח 3ו 1וכןמוגצווזז״ן
ע! ט פון זיך טצון צןדר ןוצןז ער נ״מ ז׳ך המט ד1:ין מםן טבח
ט טצןר(1וט 1ט) 1ז״ןצווז ער פון ןיך !צוזן פ!ן ג 1״ך מז ןןען
ר מך פנת העט גיציכע1ציט דעכן קה! י פז
קעס? מ״נר
טין ד״מ פו 1מונ דמצו קה! העע נון נרכו גזמגט ג*3ןצ דצו העטן
זיצומון צוכתדמנוצןרערניט דצןזןומוכן ס^ ונהעצורהמורן
ער<1וז  3וו״מצ< 11ונהעצורהמורן מונמצוייידער 3ווינו | צןז
מובןמ׳זג׳  6ג\ נדןמ׳ןה! כותחפ! הי מבר קעת צן״גר פר
ברכודמ טמר ערןוצוו! מורן דמי 11מוכןצו 1ןןנהחען ערס סון
יט קענט צוו״כו מורן פר כרכו עוך טמר ערצוווצןו! פרו״ך
וי־ן דערןןי״! דז ערט התס נה׳חר און גיהובן 13צוורן פר
רכו ״
מונ ןןעו ער פר ז ויצגגו העט נרכו מונ ער ווער
צזך נ״ט צו״ן דער סו!דצוז מ 1ער הו״פן נ! ״בן מ׳ןדער פצו!צוי
ונ  :מ 1צוורן רצוצו ווצו וכן 16ווגה עפרה מ ונ ימ 1דער נמךצוין
ימפו! הנ״ 1ג״ן י
מכרןוען ערןוערמין דימםו | הנ״ן
ג גגן זמ טמר ער ניט דמז וומוכןצןצווגח ע& רהמורן רע ומ!
ווערטן ניז נמך ( ו׳כ!ו ה&״יכן ) * ממורט ערל^ ורימונ
נו 1טנהעצורהמונ ( צוחהקדצוח ) ״ סח
ווען מ״נרןןער
חוין 1רעכן וועג ןצ ונ עצו ווערט פסעט ח נון פבח ןוער מונ ער
עעגע ^ ב״מזיך
מונמ״ןגו״צןונמ״ןפסערד זמ! ער

־מלו גע! ט לו״נכן גי׳געב}3ו ערמגןלןוננ׳עלןוי ^ * ״ן סערר
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פרק
עוישי
*
מז
דעןן״ן כהזזוזצזיזמךגיבמען <
שבדז  3וה!גוןצ1צ< ר מךק״ן
*! מבהניטטצ<ןמזוןןצוו! מ :ערזע! ברט < הע^ ערקי׳ןגו״
ב״מו״ךז !(1ערצ1צ(ן ^ רצוזפפערד 1׳גן וועןע* גיע צ<; נמי
עז  :׳ך כוטע!כ 1זצו! ערז ןוידר הרצוב נעצק ןןען ער קײןכהזזח
צוך ב״צו זיך חעט מזנ העט מ״ן ׳ונגן כײמ י  7צ< דר ח״ן ^ ייד!
דיצןנצוך נ׳ט בר>ז 3והןןערן זמ! ערגו דעמ קיצד 3ו ערמגן
געכן ׳ העט ער ק״ן קיגד אךניע כ״צןזיךדז ערגמר צ(!|״
ןןערזמ!
ערמיםןמזוטצוןערזמ! ימ : :ע! ב׳גגע 1ט ערמגן
| 1ינ3
יגרמזפ׳רמי! ןמונזצו! םנידר ! יגן מברןו׳נ 3׳גר זמ
פ׳רמי! ןמונזמ! מ ןךדרנ׳דר ! יגןמזז ! נגכ׳ :ערקוציט מן
מ״ןמורטדזערצוקצוןבןןמרנן חוקמ  :י׳ןמ״׳גןגע! ע טמר
רע צןז ו טמן מי־ר דז ע :ןןער ז ׳ינפ חכרצועג ! ט מבר ניט זײן
גע 1ע ד :טרגםטנדמײ|1ז 3יצוההמטערנ׳ע ר  6וחמזו  3ו
טרצוגןמונמךדרוכןדזעז ווער מןאײןמורטדז 11טוכן חער
דמ  3ונ! ״בן
צןדרערפערכטזיךדזעזןןערדמ׳ת גיגו^ן
ןועררןזונצוטטמרערצו ( כ  11ג״ט(1ע! ע) 1ז״ן י
מןנווען
מ״נר העט  :ײן טצוצןרר  :ײן בײט! ב״מ ז יך פר געלון מןמכר?
מ׳ז עז מין ן״יגמ הזיז* מ טצור ער מז (11יט גין יוין ז׳ין חדר
וצ ונ ! ממע מין נידר פ!ן מ׳ן  :׳יגנז תדר ןןער ער מוין רר גטן׳
מוגהצועזײןכײטןבײמזיךממצונח זמ! ערמ*ן ! צןזןנידר
ס!י}צןונזצ)! זמגן > 5צו׳״ןכיקנטןגו ' היט>ו׳רדצוש ׳ מונןןען
דר גו׳ * ט הײמ גינגןצ וג עריגמ׳צו^ ה׳ימ צוע עצו ניפע צוכר
רע טצורם דען־ג.י ניע ה״&ן מח״פן ערמגן מין רצווח הרני&ן
ןוען צוײגרגיפענדמ׳ין זק  11יטגע! טצותצוכה זצן עצורערצו
ג׳טצןןרירןןןיצוחמוןרזערז׳ךנזמייגע צו״ןמגדרר ןןרעגן

ו ׳:

נעיקנצוךסצורער& ניטצוןרירן י סע
( צוגחמצזבןיכן)
טמר ^ ןוומוןז״ןצןכןצוכח
יצוךמ׳זמ״ן(1ו3וה1ו 3קרחו! ה)
5ו זײן צון םכת *ן טצור נ׳ט ז מגן3וצו׳ןמזז^ן פ! עגע 3ו זמגן מן
דעראמוכןזמגט^ון ( הכנמי ! 6ח 1ךרפוחהצו !׳1צה ) אברמכן
צוכחזמגט *ןצוזו ( צוכחהי1ןפ 1ו 1זעןקורסוצוהקרונה1כצן )
דזמיז מין ט״ט& ןעז מיז ה״עצוכת ח צויר גיט טערן חפי! ה
טצון פרמ׳ין קרנקן ג! ״ךחמו < 1ערע דײן רפומה ב1ד קוצזן,

 3עלו מ׳ז מטור3ו פטטן מק פבת ביז זעקצו צועוח מוי^ רען
טמגווען ער&ון ! ערנט חורהצןדר דז י^ןיצ .י 1נג חפ! ה עעצו
דצוךמיזעז צ< טור1וכ! צוכן וויממ׳ץ גרו& ״עגיירה דילימזו 1גג
זזיט׳ג גענןמדרצוכ! פכן חטוצו 1וכן מז י ! נגריין צוצ״עיח ימג
ן׳יןד  5ריס( בע!
׳כןןויצומיזדעןדרמיטורמזוגרוע ״ מנר
ןןערגיטקצון סר׳מעצון רעמ צן׳זמ׳ין עינג ! גג • 3ווערען
דערטצןרוומו ! 1נג ןןערטןדערזע 1ב״גדערנ״טקצון  £ריצו
עצון י צוכר ז ײן גזינד טצןרגיטצןזו | נג ןןערטןעצורן ניט פטטן
כ״זגמךזעקצוצועות י3
מ
צוךחעןמ״נתןןערמ״ןעונג
דז ערגערןןוע! טןן״נן מונןןען רע ז׳ך זע! טמ1ין? ה 1טן3ו
ןן״גן דמןןער עז צו׳מצ< ״ | (  3ער ) רר טצןרןןצןו! וו״נן ב 1וע! ך
מנרנ״טהוידז 1וןזי* ןקו! ניט :וצ ! הערןז״נ׳צוכ׳נ׳=י ״ 3ב
צן״נר דר דמ פ! עגט גופטטןמ! ׳ טמג מוי^ טמג מונ ווען ער
ווט! ט עצון כײמ טמג :וצ טעט עצו מיכן וג׳מ דער טמרווצןו|
פטט ן ממ פכח דען מזו הצוכן גטמן פי 1חט׳דיסנ מונ3ד״קיסןד<
מ ! צןירעצוגצוירצו 1עבןהצוב 1גיפטטצו! יטצוגמי^ ^ מג מוג
זימהצןבןמךג״פטטצןנזםבח צוזוצוךהמגיגטצון רנ״הודה
חט׳ראונמגדריחסידי^ צוער*
3ג
מ׳ין חע \ .׳*.ו
ח1ו< זז״ן םי 1ר׳עוח צוײןע״!  1״ט זצוגןצין עלןרוומו!

י
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עועי
סרק
עמר מן טר־מגןצווי :דעק עירונ
ימ* ױיגן ײמ דיגיר /וומצו
מרד וומג *\ טמד מן עדמגןצ< :דמ ווערם ניסיײ! ןןעוין מ!}.
11וצ  :מ״ | קןי׳דצוי :ד; ניט מכ פ | ט צןדד ד* ניט5ו כ״מרגן מ׳:
ר  :ערצ<11כנ 1מױצוטמןצ< וגןןערטצוסרמגן מדדמ(  :ווצו^
ע,ן
<ןחצןו{ מןטרצוגן *  3ט
צ< ״ןחכ  6יעמ׳ :רמ* טצ< ר1
טמר ק״ן צצצןן נצוךפרו׳צןניטצןיי  :גין צויט מײנכ/צןןןערט נוך
גי  110יטפײ 1מונמגן י צןךניי 11׳ויטמײנכ/צופיטצוךניטצ 1יט
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צודר ד :ער  :׳ך סץרגט ער ןןערס קרגק ןןערןדי תצוכן צוײן
(די | ) צוײןצןיג! 1כר ( רו&צו ) דצן:צג״גגוצןיט[ כר דצוקסר
צוי* בג! ו׳כג 1ןןען ער  :צוגטצןיךכיןצו׳יןרעכטר דצןקטר
דצוצו׳ :ערבג! ויבט צןונכידר^ קײן עחחג׳עצוךצײ:צויע| 1כר
ןןעןערצופריכטדיקצו׳עחצוי :גזויצו  :׳צוצויגגון
יודכ ;! ויב'\.
צןיערדרצו״ןצגכההצזגזצון
דר״מ<1ץ 1פרוביר< 1י קיג
:״צרהנטמדרץןןײנכזפוטץדרוומו ע:צןי:צןן  :ײנמ {ײבציןכ
ער ביגטדרוין?צןײןצו׳ג^ צןדרצןײןנוסצזצו! טצןרערןוצןו!
ק׳ד צוי יגר דר צןײן ז/ץקטרן1גגט!צון
דסן׳טץו׳ :ג׳ןי
צוויצודעמעירגבדצוטצורערגיע
הצוטצוונערג׳ט דסו׳ט
(5ײן  3יפ! צויבר דיצ< צ< קט!וצ | צוגוצןונ דערצויטגיןצןויצודעשנ
עירו  3י צוךדעצ 1ג 1״כןןןערדצןןןי! :ײן ט! יח צוןטצוןצוױג
דעםןעירונ;1צורערצוזוצןו!צוןטצ< | צןונטצ< רדען ט! יח דימ
צוײן  :״ט צויבר :״יןצויןט! ! יגןןצ  :דר טדרצןי:ןצ :רע פ! עגט 3ו
טעץןצוןדרןןצוכן צוברד  :ערפוןע! טוצ :ו ! יגןצויבר  :׳ין צןקט׳!
ןןע | עץײנרג׳טו1צ<ו עצו
צןןנניטצוןגטצוןדצןןצןיזצןטורי
קוטיגצו׳ :טמר/<1חץו! דיץק! ״דר מוי^ היכןד : ^ :יצןייע
ווען צו׳ינר העט גע! טפר
קטו
בימ! עפטצו׳ש קוט *
קגיפפט צו׳ן צו״גכן ק! ײד ןוען צוון ימז גע! ט ג! עכרט ווער
ד:צון ע:ןןצוו! טצןר ץיכן הוי :סרצוגןיצוך טצןר ער ניט דרצויגן
גיןצן;יצן ד עמע׳רן  3י ןןעןצןי׳גר ווערצוןץײגכזצורטד : :״!
גע! ט ניט כווצןרנט חער פר ( גג׳מת ) צןונ ער העט  :ײן גע!1:
 3ר נעהנט צו׳| 5ן״ןק 1׳ירדו טצור ערוןצוו! דראיט ג׳ן צןין הוי:
ץדרץ׳כ/הו^ מברניסמוי :דעשע׳רו 3ע : :״צ< רען ד :ער

קמןמבפ!ין ׳ מךטץרץןחץו! ג׳ןמו׳; דע= יעירו 5ץ׳טמײן
פ}טטו־צו' י  5מ״נר 1זכהץונ 1ויטץיעסןטיך 3יגימנדן ץבר
ויט צו׳ט ץיעסנ צוניר! י קי ץײן פטצוי! ה טמר קז ג׳ט דער
י< ׳טגיןץו׳ :דעמ עירו  3עצו  :ײץדען ד :דמ :סטטי 1ה חער

וןצו< 1דר * יט גיןצןוי :דען
עציןןער ג׳ט בןןצורגט דצו טצור ער
צובר בדרפט ער נ׳ט גנ׳ט׳ג3ו גין צ< דר דב
ע׳רוצ<

ץן גינעהטמןמ״ן ק! ׳יד זונצוט טמר1זן ניטדר ^ יט ץיי £גין
ץ&י!׳ ווען עז ווער גיקנ׳פפט מן מײן גערט! נץך טץר ער
:׳ט -דרץיטצוײזגץ י קיץ ץונדידץץ 3ןמו׳זץ״ןפטמי!ת

ערצוקעגט כיוצזרגן ד* גיט  3וכזצורגןןןער  6ר ( גגינות)
צןדר ערקעגטעצוצן״גיש& רטרייצןן רצוטצןרערט ג׳ט
קט:
טרצוגן צוויצו דעק ע׳רונ ,

צו״ןהוזןבעגד! חעןדמ:ימ  :ד :ערי> מבידרצ 1ט ץײןהוזן
קײנץניטץערמןזיעפןסוץ דמ
מונעדהעטפמר
נענד1

3ןן״צן ק! ײדרמ׳בר צןגגדר טצןר ^1! 1צןו 1מן טמן  3חײץדעק
3ןן״צן \ וענט ! 3ו 1ײצוהעצודר3ו 1ייצופמרהו :ן 3ווײמםצור

וועןער
עץרערחמו! דר  11יטץויצוגיןץו׳פדעסןע׳רונ י
םמרמויךנמך
ץדרדזערהעט
נירר  3טק״ןהו :ןבענד!
ץײנצו דמ טיט ער דרולז דץז פטצוי! ה ץן :1ערצוווי 1טרמ גן
ץ .ודעקעירו 3דץזץיזץטזר דען  3חײמהוז|  3ענד! יךמםן
ץיעמ ה .י טץר\1ן ניט טרץגן ץוי; דעםן עירו  3י קי3
־ך״טר די ץן מ״נמ ץןהענגט  3רץ׳ין ( קץיעה ) טץר *ן
׳ומו! דר<1י^ מו׳  :גין ץוע דעתעירונ ׳ מיץ ( ק 1י׳עה ) דימ
״<1ץ'1ט פרובירט ץ׳ :ןןץרן ד :די  :ע! כ׳ג קץיעה ץ״ן גוטי
׳עהמ׳זדמטמרץןחמו[ ררץיטמ׳ו  :דעןעיריב
ענטיק^

צונר  113ײצוגערס!
*ץקן  3חײמר 4׳טדץצומי :מ!צ 11חחר י
מוסקטץרניטדעסויטגין
מיכרמננדרמיזעצו ( מטור )
נועטמ״ןגערט!
עפ  :״צודעןד :ער
מו׳& דעכןעירונ י

גנ׳ט׳ג בדר^ 5ו גין צןונ ער קענטגג& ני ^ פר טרו/ץן צווג

צןיברןצ< ץק 1״ד צןוג דימ מגדר גערט! מיבר
קי*
גןברזונםטניט י
מויםדעכןעירונ
הענצווךטצןרצקגיטדערצו׳טגין
ק׳ק
׳מזיערןמןגגעהנטצון  :״נהמרכין
עצן  :׳< צןדען :
רעןעצו צןי3 :ו כזמרגן ער צועכט :יצו מ .׳צו טמן מוג
ק׳ח
ווערטז׳צוטרמגן*
דצוצו

צוגדרק1ײר

ט! יתמדרמײן ( צורבע כנםוא ) דצודיצו 3י 3יח
׳ 1מברווען ייקץ׳עהניט.דר׳י *ץ[ ווערפרובירט זחמד־דןי צוײן
פטו!  :ײגןדצוטמר אןמיןגיט צוןטמןמנןצןכא פ׳!
ץטץר<1ן גיט דר * ׳ט מו׳ז ג׳ן ע : :״ דען ךז די ק 11יעה גענ
מוגדער
!ײכטחערטערדערץיטגיןמ״יצו דעכןע? רו 3
גחקטרירטץיזזײני
רעכטרדמקטרדר גחיפמ׳זץונ
צו״ן
י) ץ׳ע1זו טצןר<1ן מךןןץו! דר<1יט מ< !* גין מת צוכח מו׳ :דעמ 11ײ 1חדערט1ז תפט;!צוי :דמטמר1זןד׳ג| צןגדר 31י 3׳ח גיפ

ח 1/1 /\131וו1ו> 1ח 3ו־ 1> 8
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הנינות

עובת

מימגן דרןן״! ד : :יניצוטג׳ץ  :״ןרען ע(1:ו :ןצו! ׳פיר  3׳ 3ימ
כצור  :״ן י קיט מײן  :ו1
(רהוטדרכרײטיבמרג 1ןהמטד:
( 3״ן  5ויטטברײט  :״גיכצ( רטןהריברגיגן
דמטצןרזקניט
מק&
בחררינןג׳ןמפי! וצו׳ן  :״נםנהותצוךגיט י מ״ן :ו 1ור
הוט דר ניט טיןצןי; ד  :ג׳ *\ :״ן קצןפן^ הנ״ן גיט דצו טמר *ן
גיטז־מריגןז־סףטגיןמוי& רעכן ( ערוב ) יען ע :צויז3ו
כזצורגן ד :צןיבן ניע דר ןן׳נט ןוערט צוכ ןועהן ימ ןןערט ער
מין טרמגן ע : :״ח דען ח צוי׳ן מנור ןןערמןהוט ד  :ערצ•31
קניפפטמוגטן צוןז׳ינכןה | ן  ,קך ןןעכן *
ײנהקו״ררווערן
נטגווצורדןדצןטמרערוומוןדמרעןגין מ :ונטר ה״טמימ
*יינמ הו׳ :צודר מין  :״נכן הו ^ מונ הצןכ נ׳ט  :מרג ר  :ער  :יצו
ןןערט ( חט1וצ ! ומ ) צןויצו ןן׳גדן צידרמו׳  :די־וקן מבר ער טמר
*יצ( ניט צסי ^ הענגן 3וטריקגן מ׳ןדיל(  :וןצןדרוצ י <! 1פ '־יימ :ו
טצור
עררר׳נןג׳ןמיןן״נבזהזיגמדרצוי ^ ײנבןהון* י מזנ
ווען  :ײגי ק! ײדר ןוערן נט גוומר  /דצ( טמר ער  :י ניט טריקנן
כײמדעןפ״מר דרומ טמרקײנר ניטגיןצון* ע{  3׳ערטר
5 :1ו :צ( רג/מיןר  :צ<יכן  :״ניק[ ײדרנטןןערן י מךןןעכן !:״
ק! יידר ןןערן<ט גוומךן דצו טמר ער ניט דר( 1יט ג׳ן חוי  :דען
(ע׳רו ) 3פ& יטצןניט מפי!ו מ׳כןהזי& טצורערןימ נ׳ט
טרמגןמין  :ײגר הגט צןרר מוי ^  :ײנרצוקטי !
רעןמיךהמב
*מרגערןןערט  :יצןצסי& דרזקן ,
צזךטמרערקי׳ן ק} ײד
ניט מזי ^ הענגן ג׳צןך ניט מוימ צ 1פר״טן  13טריקנן צופ׳!ו ןןען
ע&
גײגורטןןערנטג׳ו/מרדןפזן צוןו״ט ׳ קכמ
מ״נר
טצזר ןןמ ן | ; ײג׳ הענ־ד ןן&ן מוי* מײגר כצ<ךצןכן  £בח מבר טר
טמרנ׳טירזויט גיןםירצןי!ן בי  :ד  :ער* ימ גטריקנט הצןע
דען ערטרוג ת וומרצ( ויןן  :ײנ׳העגדןצ( ו׳צורעכןערו( 3קככ
דימדמהמכןגרינד׳ג׳קעפ ^ 1יצ( טצורןזוצ(ו!
צןומגין1ציפ
* ע! ני  :צן ד*  | (1צוין מוי ^ ( יגט ןןען ער עמ מ״ן צועה פר נובת
דר>״  5גהט הוט מכר  :וג& ט ניט ווען מ״נר צן״ן ני* יהנט הוט
ר  :ער* ״צו חו :טרמגן מ׳ן צן״נר כולינג טמר ער אמו{ ( 1יט דר
ם! יגגגין צוז׳ןדעכןערובי צ( דרצ< ךןןעכן  :״גיהנט צזדרז״גי
פיט פר כונרן ווערן 1ויט טיברצץדרצװ׳ ^ צן״ן פ׳גגר עצור<1ן
מךדער
חיטגיןצןחדעקעירוב,
קנג
דיגי ניקיי לקיפול בגדיס
וזער ימ הצוט מײן נ״ל^ ק! ״ד מדר מפי!ו מ״ן מ! ט ק! ײר טמר
ערפ ניט צונ פיט! ןמסן ( פכמ ) פון רעגן צןדר פק טזימ דער
דרוין־ ןןערגיפ!ן צודרצוסיןו׳& טו׳בןןערדרו׳ ^ טצורצון עפ
נ׳ט צ< נ גו׳ט! ן צ< כר 1וןטצורגוצןו! הרמנק[ ו׳בן ד׳סעררן ד׳צו
דרזי ^ !
יגןצודרדרמןהענגן י
צןךטצורקייגרניטפוןמ״נסג
טוךהרמנקזו׳נן
ד׳מ
&
עדכן
צודרד׳צו פסענד!ך צודרר׳צו
קנעפ!ך די צון מ״נק טוך  <:ינן ד :גצוך ניצו ווער הרמכ גק! ויכט
*יגטר ר*1ין דצו* טיך גןןעכן הוט ןןען מ״גר ר  :טעט דצו ןןערט
ער((1ח{ 1טכח ) חטוצו! ונן < קכי עטמי*
מטורמ״ןק! ײר
1 >3ז'}< ג]  %ין ( ט! ׳ח ) צודר מײן צוגדר ק! ״ד טמר 1וןניט 3ו ! יגן
§<  8$מ צןכר וו״& גרעטד  :גמך נ׳ימ ס׳  :ר  :נצוך נימצו׳*
גוו& ן סצורן צווג דער  :ע! נ׳ג העט ק״ן מגדרט מן 3וטצון טמר
ערט וומי!3ו ! ׳גן מ! ײןד  :מ׳כן ני* נ  £ה! ט מרר ני<1נ  /הע! פט
מונ תער& וו׳! מן טמן מכן  :ע! כגן ^& כח ) <
מברווערעט
צוײ| 1ןמ! טגיווצ 1ןוומרדןצןדר ד  :ע& ניטןןערןוײט גרעטפון
ן״גןוט צודר ד  :ערצו ג׳ט ווע! ט צןן טצון צונן* ע! כיגן צוכח מדר
ח ער& ג׳ט צ(! ״ן 3ו ! ׳גט ד*_ מ ^& מ״גר הט 1פט צודר ה! טט
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שיעײ, 1

 ! >313יגןדל(  6חער צ( טזר צוכר ! >313יגןניג\ צףן יימ ער־מצ|| 1
ס1צ\ ןצ(י  1( :״חיי ) חעןצ(
ײןקן׳ירנמךועגמיןמ״נרפרע״ןן,
צררצו״ןמ׳ינרװנגיווו״מגרע ^ טצורערצזניגןהר־ויצ} נע* ן|

מןצוכחדצ(* הײצוע! 5ײןנ *!וצ  3ה ) ררוכןצ(  : ,עמצ( טןרהרויפ | 9
 3וג' ע ^ן י ווײ  6גרעע( ס! עגטנצ( ךררוועמהרע 3ו  :ײןרמ|
טמר | (1עז !וצ*ו31ו ר״בן 3ןן׳צון דען העגרן ניז עט ווײך ןןערע £ 1
צ< נר * יע צ( ײגכן הצו! ^צוי* עס צןטור< ( דוקגו ) צוײןהע ^ ד ס( 5ר|
 | (1ע* צ( 3 • :ו ר״נן 3וו׳צון רען העגק כי :ע  :חײך חערע צ( כר | ,,
ניצוצןגדרצוןן״צו
גרעצומךניצופוןגוןנטן גרעענײל( רטצ( ײן | ^
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(רצחי ) צ<י3 :׳ כרויכן העס>וןדצ<* * ע( כ* גססיק פר סכת מײן
׳ץחעןעססיןמ״ן
חעקגיןןצורפן מ׳זעצ 1מטור<1ס( ס 31ו :
עגי קעגס כרויכן מײ 1ערס פר סכה הצוס צףין זועק גחצורפן
 0מר | <1עסג׳ס<1ס( ס(* ײן * מ :ומי  :דערדיןחצ< סדצוקו>< ס
 9ון מ״נם( כ ( יהערדער ןןיי 1ד* ע* צויזפמרמ״ן כ |י גחעסס
ל< נר וומ* ק״ן כ(י גיס מי* פצ< ר גחעססצ<* כרעס( יך ססנג1ך
טפעגד!*ך סמר>ון כ(( גיס<1ס 1ס*1׳ין מפי1ו ןןען ד׳וןענ קעגס
3ו חמסכרו׳כן< מיץ זךחמס ק׳ץכ1י גיס מי* סמר<1ן כ( 1גיס
>< ס 1ס!* ײןמפי 1וןןעןערנידרפס עס* ע( כרס לוודר רע
כדרפס* ײןמורס גמך סמר><ן ע* ניס (0 ( 0 *1ויין רחמ סמר
ו< ןגיס<1ס! ס* 1ייןקײןתצ(!^ מדרק׳יןס  0יץ עס * ײמ גרוצ)
מדרק 1ײןמ׳* מטור<1ס( ס( 3ו  :״ן י צ< ״ןגצ< י 1דימק״ןספ^
גיסהצ<  0לידר ק״ן קמפן׳דיצוצ<י* 3ו גיסס ני״ן סמר><ן מךגיס
ססיקרפוןצןײנרדעקעס  :ײמפוןמ״ן
1יצ<
>< ס 1ס: 1ײן <
מסחמרעק מךרפץ רעריכס חמ< צ< רויס :יצ< מי* גי>< כס
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שישוי

וומח סמר״י׳וןצוךווצ1ו 11ס 1ס |  :יין דרחײ! רו * ימו״ן חמ! דר
>וי 3 0י  3ודעקן1וצו :לןוןרײןסימן? צןדר  :ןנצונ11וצן :ע :מי*
העסער*יצוצ< יץ (! עקגוומרפן פרצוכחצוי*
*ע | צ׳*  3ק י
צ! טור * ס 1ס : 131ײן י <ז 1טיהמדרןטצור>ין | ףןו 111ס 1ס: 1׳ין
צו׳ין צווך יר דצו צוסיס מ וי^צו״ין ( טפ סצור>ון יען סוך חמו 1דר
סו | גע>ון דרןןיי 1ד :ער כידר^ דיצו י׳וטצוס ןוצןו די ( טס פסיפ י
גרעסהעגגס צון
חעןװן העסגיווצו] ווײמגרעע צווגיצו*
צוײגר 6סגג דצו סצור צון די צוסונג גיס רירן ער סצור ת גרעס
הרצוכגע 1וןד 5ערדימצוסגגגיס1וס( ס(צ<י :ווען יצו* גרעע
צוסעקס צון צןיינמ כ( יוויצו{ןצוו 1ד* *ן יצן :נ( יגיס עצןרצ< ס( ס1
*׳ין צוז צוײןצוו׳כ( צןדר צוי ין צוונן גמכ: 1צן סצןר *ןרצו* כ 1י1וצןו|
הרוימ נעו1ן ע1ןצןןצןו( ד**ון ע :גיס סצןר ג*  13צןמ צונח דצ<ך !וײ1
ד* עצוצ<* ׳ןכ(יצוי* צוי* עצו  11וחרהרו*וצ  3וגע 1צןצוײן כגק דיפ
צוײן  6והןןערחוי* גיפ 1ן 11כ1צ 1כןןןען  3ח״צופיטו 1ערן צוײן
גיפ( ןסצ( ר1צ | גיס1יגןצ<1ין? מײןאגדריכנק צןררמיי^ צויי|
צוסו( צוךסצןר*1ן* ׳צוני*10ס( ס: 1ײןע : :״צןדען ד1:ון* יסצור
צוןדרווצ<ו 3ןצוךצו* וגכרו׳  3סהצוס * צוךסצ< ר 1וןניסדעןסוגו
הנ״ןצוסעקןצןכזצוכחדען דצו  :הײצוסגינו׳ס צןונכויצוןמ׳*
מייןהרב׳>ו( מכה י ןןען מ״נרהעס צ<ין  :ײן הוי*צןדרצוין
*׳ין ה ^3גי ( ד :״ן פ 1עגסרד !׳(3 2ו* י | 3סצור1וןדיצן  :ע 1כ׳ג|
 3׳ג 1ו;צוו *11ס 1ס: 1ײן צןכר העס ער די 3יג 1ג( יגס צויכר מגגדר
נ1י3צודצ<צזי : :״ן דעהג׳ס ד :ער* יאןוי 1המכן דרוי^ 3ו* י| 3
 1ער ןן״ 1ער  :יצו צויכר מננדר ג( יגס המסדצו* ״ן *יצ< צוטור
*1ס 1ס( 3ו :ײן י ! ועןצ( ״גרזעך* 1ג/צויסןןועגע* * ״מצויןהו^
צןדרצוו׳^ דער גטק ! עגןדירגר מדר  3וברצוכ | ג(וצ * צןדר
צופי 3ג המ(ץ ד1 :זן* יך דרצון קעגס :(1יק  :יין דצו סצור *|ווצוו(
ןןעקרויצצן צןונסמרצו !וצ*ו! 1וס 1ס; 1״ן ו*  :יךקײגרג* ס  1רמן
וצויקצןי* * צוײן ( ײסר דיצו װן נרויכס צוימ הו׳* צו׳* צויהר
וצס 1ס31ו* ״ן י 3חײגןפוןב״< 1רדיו< ןהעסמבגריטן  3יפר
כרעגןדי * ״גן1ווק3וצ <צ  31סצור  :יצן גיס1צס! ס *1״ן מכר ווען
<1ן דרוי^ ג׳ועטןצוי* פרצוכח דצו סמרקן .ץםנ צוכויז צוך דרוי^
*׳ 3ןיצןײ־הע <10ןדיצו  3ח״גן  3ומנגדרג׳נונדןי צידרד1:צן
גצוךפרסכהדרו׳^ 3ו  :י3ןד*11 |<1י! צותצוכח
העסגדצוכס
רר 1י^  :י3ןצ<י  :צ* ך< 1וחראןסבף* דרו׳(־3ו* י| 3י צן׳וצויזצוךדר
 1ין*1י  0מ״נכ?  6סוט המ [^צןרר *יס מ״גמהוי&ן צוסײגרמינ
מך דר דין צןו? 1׳ס דען?3וייגן י ע* '*׳*צוט 1ר1צס! ס *131״ןצו״ן
ספצון צןיר צוײן נרעס! מדר צוײןצזסיץ צ<פ*1ו חעו ער חע 1ס
דר1ו* ס3ו דעקןצוײןצופונד פון צן״גתפס צויר דעס ג! ײכן <
מך סצורערג* ססדר *<1סק1צופןד* פרחע( סמײ 1ק1צופן דר
װיס מײן צופונד מין צוײן פט ע*צוי* צןסור?1ס 1ס *131ײן ע* *יי
דען ד* ערצו העס צון גיגר׳יס דר 13פר צובא * צו׳ין 3חײג פון
העספרצוכחצובגריסן פ! ׳גןדר >* ׳0
צוײנת כויכ /ד**1ן
3ו | ןערןנוצןר 1וןוופו( 1וס 1ס* 1ײןמס( צוכוזע* צו׳* מײן כ( י י
צוי׳ןרײגןפ 1קטצןדרצוײןרײגי חצו( ? 1*1ןהעס ג! יגסצווי^
צויץ* 1כהפרפנדו צו׳ועו? 1וחר*1ס 1ס31ו* ״ן* צוקטןהײס
 <>111ס 1ס!  :״ן י מכר
לוײ־קומהייס 1י מדיר  :״ןס 5ןר<1ןחצ
פוןק(< יני כהזלויז סצור>*ן גיס>* ס 1ס*1ײןחעןז׳צוצוון דיר*יי|
ע* וײדען ער העפ גיצוכס פר סנהדרוי^ ד :ער* י ברויכן
ח׳ 1י הײסדיגיסדיר* ײן סצורכ( 1נ׳פ*1ס( ס(* ״ןי נרעסי
דיצן״ןכע 1הכ׳ו? צו׳מהוי* המססצור >* | |[צ(ו(*1ס( ס( :י ' | דען
 1ר כע | הביח הוס* יצו דרהז צויה הו׳* ד* ער *יצ< חי 1ברויכן
חפו

ןןצוו ער  3וער * ׳מבדר^ < ברעטרפוןלןײנת 3י* ר< 1ןמדר
כגוןצוײנסן נ 1י ! 6ר טמר<1ן ניט<1ט! ט*1ײן :מי * ״נן<1וק3ול עפ
:ײרעןי :ער  :״ןדעההעע גיהטפר צונחדזערןו׳ןכרזיכן
ןומוער  3וד  :ער :
׳מחערטניררפן י דילזב״ןד׳צודזעײגן
מײנמ הונ ע מ ונ י ימוצ י! כט י ימ דלו טײגן לןײגר נה<1ה מונ דימ
נע*ן < עטל<י :מטור<1טןע| 3ו  :ײןמייןכה* 1הנלוך קײן חיה
נרעק{ ׳ךד׳דל< כ | ״נןלווי^ מ׳*ן טיצוטמר 1יןחמו{ מ״ןוועק
גצוןק״ן סוג! נל! ךק״ןהען
גצוךק״ןהונטגוךק״ןקץמךנ׳צו
טלוןסוןטיפ  : ,״גןר׳< 5נ״נרניטרל< ו׳ 3ומ״נסנ הונטצןןנ <צ1צוזול1צורצו !עב< 1סצןס< ןניט<1ט! ט!  :״ | י צוײןקינדפמר
רימצוי! יכט  :״נןניט רמוי3ו צןי׳גרנה< 1הרלו טמר<1ן* ימניט ><ןוולוו{ *ט! ט{  :ײן ע :צ< ׳ :לוותר3ו פטע!ן מ*ין קפרכ פר יוגגי
<1ט! ט! :י*ן *ול ! ערדילוכ1לונ{ מנצו<ט!ןול ! פ 1ויטצןגנדרצןונער
הינד \ך ד : :יפ צורזי^ צןונלורצוכ{ ויסן צובר דר ןו״ 1די הינד!ך
*מ 1די ניינרמודר די צ1י!י 3ט ניט1יט 1ט!  :״ן< ל<** מכר נרוט
דרויף  :״ | ;1ל! רל! ןדעןקל! רבניע<1ט 1נ: !1ײ | י צוײןסרויצז
מוי^ רר 3חעה! ימ* מ 1ער יי 3חעה 1ל< ונמ!וצ לויט לןננדר מב סלורןןצו!! צוירקעדסיר |צןוי :רענזעירוכצון דערהנעלודר
 6׳ט! ןמונ ומצונרוט1
<גטערירנמךןןידרדרו׳ן ( נ 3<1מ) ויצו טצןרפ נ״ט ערלוגן דצןרןנזללו :דצוש קינדצוילור3ו לו״ןסוס
דצ< מ״ :ערפ1
לט{ ט! פון רעצו ברזט חעגן< יימ גינוני הע 31ר לווי^ רער ערדן הצובן ווען טי צוײן £ו טלזוי^ היבע ד :ע :דען
מודר
גיבזנד סטר/נ< ד<1:ן העט מן גירײט 3ו עצון מײן נה>וה צונדי-ן פזט הצוטלווי^ דר ערדן  :ונםט היפע ע& ניט גיפירע
מ׳ :ע<1:וחר1׳יט 1ע *•31ײןחען :י מפ1ן  :ערגרוצו :יין < מך
עצוהיסעגיטרסגן < מײןטמפ^ צןדרלוײן קרוג דער3ו
מ!י  :כין ד
 :ימ ג׳הנורט <3עטן  :מײ גון בה<1וח מורר עפ* ״מ ברצוגןצו< :ג\צויילין ניט ל! ״| צ 1;1יקלובברע 3ן3ו  3ודעקן לןדר
*ײגת הונט לןןדר  :ייגכן פוג! טלור<1ןול !צו<1ט! ט!  :״ן דרותצןויך
גגפרררו* 35ו 1יגן < לויעמיעמ ב! ן 3וצוסי!ן צןכן פבח צוײן
רימ בייגר יימי *ײן מיבר גב! ינן נלוך פון דערחלןוכןטלןר
ט י׳  11ײע  :מגן עס  :ײלו צוטור צו׳ין טײ11ײט :לוגן ע : :יי 1<1חר
ל
< ךחמ<1!1ט!ט: 1ײ* 1״ננזהונט* 3געב 1י דמךפ 1ײ  6טמר\1ן <5ײןקן״ 1דו( 1עטגוצ1י :עצור1י 1י 1לןנ׳טצוןטרלוגן ילו  :אגן
ל<ךוומו!<1ט! ט!  <:י* 1ײגפזהונט  3וגעכן <
רוךפןײטטלור1ל1
יוײןס״ | ! ״נ> 1ון טצורעצולןךניעל<ט! ט! :ןײ < לןונמ״ן כ 1ײ|
מך חמו{<1ט! ט{  :״ן ןןען עמ פק מטיגקט דען עפול<* ( רמוי)
!״עזצוגןעצולןי< 1:ותס<ט 1ט! 3ו:י״ן י דיצו ןןירנןדס זייר
*ײנקהונפ 3וגעב < 1פיצודיממײןגי* !3ן * יץטמרלוןמדך
דרויפ פ! עגע5ו>< גן טצור*ן צוק סבה גיס כײצו  :יך טרלוגן9
ווצןו!*1ט1ט!  :ײןדען>< ןקמן  <:לומךמ 1:רוךע 6ן <  ,לוברמ׳ין
פײן פ! יגןןן׳ו 1טלןר| | <1ןלןו{<1ט 1ט* 1ײן י מ״ן פ! עדר ןו׳פ
פע דער גיט גי 3!:ןמי :טלור *ן גיפ<1ט! ט!  :ײןדעןלוײן ממ
סוןלןײגר גנ :צ< דר ןוצןז עיי פון עפ לו׳ודצו :לויזלווחרללט!;*!
גי 3! :נרפיצומי 3 :ונ<צ1
פרלןוי< מ״ן ק<1יעהד׳ל<< 1ןניטטמר 3י  :ײן מונ ללן עלוי־ צוך דר לויע וצ וימ קערין וצ 1י ד׳ל<* צן חלװ
דער*1׳ט ג׳ןמוי :דע ^ ערונןטמרלקחלוו!<1ט!ט!  :ײןמ<1
דו1לוק3צולו ?צןײגק רײבןדי  :ע 1ב׳ג לויזל<ך1לוק3צ< צ< ״ 1צ<רלנן
*  13חל< צוימ<1טונ  5מי :מ*  3ועהמ 1יר פפײכט עפ * ייממײן
עםמי :קײן חי 11ק לוײן ר״גר מדר לויין צורליר מין דר  :גן<
 3ועה  5ון מ״גצז*1עגפן לןור ע&זײלו פ/ן מײנר נה*1ה לןדר וע
דלופרעגוחלןצו ^ ןטצױ־*1ט! ט!  :ײן לויגו וולופ מנדרפ מ* דמ
*״צו פון מיינכן הונט ווען ד *:ע! ב׳ג עיגון? ןןער מןצןײגק מרע
ןןערטב׳ 6״דן ןןערן *
ןןלןוערחצןונפצןיןן״גכןהוי :לןוררלוין  :ײנמהו
^ וומיערדען ק>< ג דצוצולןי*יולווויצוגןךד :מײןפטײן ל<י<>:וק 3מטמס<ן
וע 1כיגןצובת*י3
טדמטמר*1ןדען  :ע! ביג 1טינו^ חלןו! מ״ן ג<ט<1טןט! :ײןלןוגל< ײןקינדעצ< ר1
<ןוולןו!<1ט 1ע! :ײן י נון
ןןעק ןוערפן לווין? מיץ״׳& ט
מודר חמו הין רע חי 1י ןןער צוכר ״ עןדצן  :קינדהעט לויין טט״ןצוץ  :ײנר הנט דלוליי :מ ::ור דג
לר טע ^
צקמײננזמורטןומוערגיטױ^ טדע!  :ע{ כיגצוכת
קינד<1ט 1ט : 131ײן< 1יטדעמ  :וטיקע : :ײלן דען דז דצו^ קעד
רמטמר1
*ןדלןצוניצוט*1ט! ט! * ״ 1י מונןועןער  :יךבי :ורגט
ז׳ועגט חט1וכ ! ומ קרנקחערן חען ערמניט<1יפ  :יךנעכן עמר
ד* :
יךמ״ןק׳גחוערטררמ( ביצ
*11ירן :ל< טמרערמײן כ1י ערצוחלןו 1נורלוגן<1יע :יךןןיל<חלןו{ ד :דצוצו קיגדמײן פטײןאיו
דריברטטער1| 3ו׳מווצס! ד :ז* ןטלורחלס! לו״) טלופ(*1 1׳ט
*״נרהגנוהצוט י לןברחעןדלז& קעדמײן<1ינן צןין * ײנר
ן\ יגוןצןרר* 1יעהצוחנההרוימטרצ< גןל< ונהוי :ן צוטי <1מנר
הנט תעט טצור ער ו־צומ קינד ניט טרצוגן<1יט דער<1׳*  £מבר
גלוך ג 1״ןןןלוו{ מלןר ערמ ג׳ט חידר הרײן טרמגן דעןרע
רע גולןרווצוו! רלןצו ק׳גד סירן בײמ  :״גר הנטווטןדלופ קיגד
טוטןן& רדרײן* ע&
טמרקײנרנ׳טטרלוגןמיןלוײן הוץ
פון העטלןין  :׳ינר הנטצו׳ין& ט״ן צןררצוײן *יג^ י לןיין
<ןנ* (צובח ) ד :דמ ליילווט חערט< מבר חען ער העט נון הניץ
קלורבדעררלוהעפצ<ײן!לוךלןונרפ ! :צוך ווער פר סעפפע
,גיטרלוגןמונ עט חערגו|* 1ימוטג׳חמרןדל< סמר ער& חמו!
זויסצןײנתצוטײןטמרללןדעןקצורכחצוו! אט 1ס ! * ״ין לוײן
ןוןידרמ״ןחעק& רמגן < וועןדמ 1עגט*
נוףדמערניטמ׳מ לןײן ע^ רלוןמיעפברונן דער3י גרינג מי<1* 1 :ן ניצו
*ע! ב׳ג 1חדר  :עצוצןןנער פער  3ט  :יךד:
גיט ״מ  1פמרן קמן ןןצור יערדויג 1פעספן דלו פ! עגפ *\ לויין פטײן
יג& עך דער פון דער וו״! ד *1:ן ע :נ׳ט טמר מ״ן ןןעק טמן <
ודרמן3ו הענגן ת
ער *מ 1פחערר :ן״ ד1 :ןל דער
דלו טלור ער וומ>!* ײן עימ מדר* ײן מטו{ןצ
 1דר  :ײן בפט דער ><יט קלןן חלוו 1ןןמר פעפפן ווען דער שט״ן ווער וומו1
בײצו טמן דר
חלורטן י* עט מיסן ערן* ו! מוג דר נ וך סמר ער* לןן ג״קניפפט מסנ ( ערנ פכח ) עמר דין חלו•! דער
מךחמו1
חיררמ״
|
וועקטמן< מײןמיט! ברטל< ר חמו! חידר זויט פעפפ; מסג ( פבח )
<
ןןער ער
מ״ן חעקטמן < מי׳ןמיט!  3רעל<
רחמו} טרצוגןמןדרחמ 13ניצו מן גיקנ׳פפע פמר ( צובײ ) מר צ<׳* ע* מטור
מיןו״גס הוי :לןדרלו׳ן  :ײגמהו^ הנײןונדלןדר ערילוונ 1יגט
דער< 1יט3ו פעפפן
<
לןײן קלןרב איגו
עט מין לן״נכן ןויגק! 3ו* ײנכ? כידערפניט דלן עלןר ער מךצומ
מופט מונ ןןער לןײן צוט״ן דלורינןצוי* ע* * ע! בס מופט
טבי /דער פוןגע ^ רער*1יט3*3ו דעקן דען ע׳גון^ מדך
דןגיעלו׳מוטןןער חען1
<ןעצולןויצוצויו 1צון עס 1לןונ נירן
 6ר״כצ 1מוו מין ע ! 6ועןערצ 1הע  6גי! יגג 1מ׳ן מ׳ץ
הגיץי ל!
ברהעטערמניעגי!יגג 1צ!׳ןצ! ײן ןןעק | טמר ערמ
גיטממטבח<1ט! ט! :ײן י
לוךוועןערהעטפרגרמבןמ׳מ
*ע! כיגן  :נד צוופט מודר רולן טמר ער * ׳ צןכן צוברי וומו! הרית

סינק|

חלכזת סבת

 9רק

מונצוטןמוגר* * ע! ב* גג 1ײבניט * מ! ער דען קמרב מזמ
פטיר 3ןרמממ<1^ 1ימ מנגדרהרוי ^ פ! טמונ* מ 1רמ* מ/פט
ןןידרהג״ןטמןי מי* ע* מברמוסטר* יומ 1ײמוטןןערט מן
וו״ן טר* 1בןפ* יג <11יי! כערטמר < 1ןרעןקמרכ ו 1מו<1 1ט ! ט1
*ײן ^ ׳טדעמ& ט״ןי
דעןמײנרהעטפרגע ^ ןגע( ט מיר
מ״ן&
ט׳יןמויןמ״יןטי&
מררמו׳ןמ״נכ/בעט מדר מיי^
מײנמקי& ןמדרמייןמײנכז ( כןי ) מדרמו ^ מ< ינכןק! ײד דמ
מ׳* דר ( דין ) מ  :ודערןן״! ד* ערמ  6רגעמן המט העט עש
מברמײנרדרו׳ ^ ג! יגטז< ״ט פ! ״ט ד* ע** מ^ 1נחרריי ^! יגן
נ! ״בן* ימ טמר ער& גיט מות ^ טער 3ן ד* ערמ הירמכ !ו& ט
ס! ין דמ מי* ע* מטור רען וומי מריי ^ ר* מ ײנר דמש (<1וק 3מ)
׳ ! יגטמי* עבןמ* ימטורמ  :דממ<1יק 3מ* ע! ברט<
המטמ״גר
גי 1׳גט מײן  :ך וומט ( מוק 3מ ) מי* מוי ^ עפמ ווממ ניט* ,״ן מי*
ווען ערם םון *ינ\ גנ 3יה פ 1י׳א העט דר וי ^ ג׳! ׳גט< דמטמױם
*טגרדעכן דמ& מי :דער* ע 1כגטמרט ! ומז 1מומטטער 3ן<
רען ק״נר קמן ניט ( מטרן ) דעכן מנררןרמם* ײן וומ  :נ׳ט* ײן
<< ׳* ״ חעןמבר דער* ע! כיג דער דמצו(<1וק? מ ) ררוי ^ ג 1יגט
העט דער דרפט דימ מטעט דמ** ע 1בג מורט וומו רממ ! יגט
•טמר ערט זומו!1יט ! ט! * ״ן מזנ טמרמ וומו! מ״ן וועק טמן מיט
!ו־עכזגע 1טמודר  <:יטדעסמט״ן < ע& מיןק״ןע& ין& פײ*
■גיט1יוק 3מ1ין טמר סוןצ<! ידימ ע& ין מסײ* טמר<1ן וומו! דער
•פון געוין3ו ע&ן ( מ  £׳1ו ) חעו מ׳יגר טחורה העט ד* דוווערן
ע ^ ן ^ פ״ :דמךמי**ע < 1וחרדערפון  3ונע< 1ןמונ 3ו ע& ן*
<זףךמפ׳! וחען מ״נרהעט גיזטהט וו״ט ^ מודרקמרן מונ
<ןער נמך נ׳ט מ״ן גיוומר( 3ט טמר ער מו׳ך דער פון נע<1ן3ו
עי & ן י מךדימ מ״ער דימ דמ ! עגן מונטר מײנר הען טמר
♦ין מויךרר פוןנעזין3ו ע& ן מת  6כא<
מךמיק 3ײט׳ג מיפט
יזרזרמרע & ט 3ײטיג ןןערטמית ! יגן טמר מן מייך וומוןןדטר
5ון ע&ן י מבר דמם מ ינןט ד*<1ן העט ג! ׳גט 13דער ן טמרמן
<יט דרפון ע& ן מונמי* מךמט :ר<1ט 1ט! 3ו* ״ן ׳ ןןען דמש
מוסטןןערמײןגוידערגוי העט  :י  63גי! יגט 3ודערן טמר
ציןוומוןדרסוןע& ןי מ! ין* כןדימ<1וק 3מ* ײןחעןע* חער
♦< וק 3ממען
םבחמײןגיטמובעמ& ון
דערנמךמת 6בחפר
רע 3טןןערטדמךכ! ײבטעמ<1יק 3מדען * ע | ב׳גן גנ ^& בח
מו  1י* כין ד*<1וק 3ממי :
טמרמןמךניט דרונטר עטע! ין מײן
כ{ יצ<זנ  6בףודעןדממכ1
יחערטמייךמטור<1ט! ט 31ו * ״ןמן
צ\ מר ק״ן בן׳ניט מטרן מת צ) כח ווען מ״נר העט ווממ מן
גיגרײט ^ יגעגטמודר ^ יחמ& ײרמ ^ וק^ ממיןמ״ן * ק3ו
*ע! ט מורר מיק& יט! מדר מ״ן טימ אוג העט גע! ט מךדרו׳ן
גי! ׳גט ( ממכן ) דמ גהערט דממ * ע 1ביג 3וק גע! ט מי* ג 1ייך
מ  :ו חמי <11וק 3מ רו דממ גע( ט * ע[ כרט מי* מ* ו חמו|
ע*1ן<
דממגע( טניט
טמר 1וט 1ט! * ײן מ* י מ׳* דמש
מומטור<1ט ! ט( 3ו*
״ן
י
מ׳קמחמיזמיקצמטמר
<4ן נ׳ט<1ט 1ט * 1ײ | עמ * ״מ דען ד* < 1ן 1יגט מו׳ף דממ
^וןמ״ןקינרמודרמ״ן& טיק ברוט <
מ״ן גוי
עמר<1ןןומו! ה׳׳מןמ״|<1ח<1ט | ט31י* ײן
י דרוס?
ןןעןמ״ן חחונהדמווער טמר
וומי 11מ* ןדמ* המ
מ״ןמעק
טנזן  5ון דימ
כהניה וועגן ד* *מי
טערן מיין דיצו
חחונהג׳ן
י
מונ ד* 1ין דמ*< 1ווניטטמר<1ט! ט1
:ײןעמ * ײמדע|< 1יטמייגכזקיגרמודר ז< יט מ״גכן מט׳ק
גרוט רמ* מ״נט ןןען דמ& ^ ןנק׳ט1
יגט
י מכר
ו

שלז ,

ו

מנר זזעןעש ! עג מין מײנסו ק | ײד מרר מ״גויעםן
 1״! ךמ׳* ענןמ*<1ןהעג 1מוי :5רממ * ה ווממ ג! ׳גנזלץוב
עמרעו מךווצוו!<1ט!ט(* ׳ין וומו הין עױןן׳{< צי׳מתוימ ׳* 1א
סמר וון>וט!ע!*׳י 1ווע| 1יןדרוין 1׳גנוצו״ןמט׳ק כרועומדר
מי׳ןקיגדמדרמ׳יןק 1״ד ׳ מכרמנררי* כ׳|1ומ* ״וקזממי4
טמסקניטמזו ^ט ^

י״ױויטמ״גנזבר^ ט מדר ^ יעמיינכן

ק! ״ימררו< יטמײנתקיגד ״ ע* מ< :מטורמן ?ו רירן מ״ן
ג! יר פוןמ׳ינסו *ח מס מנח דרוכן טמר מןמיכז* ײני מו׳גןנ׳צ!
 5ודרוקןממצונוונמך* ײ | ^יי! מךניט נ״מרעווןטמר& אן1
כינדן מוגטר  :׳ין קין דז ער*ײן מו׳! ניע ןן״טר מוין עוע <
וועןמ״נרהעטרוכןמיסונד ! ׳גן צ* דררעטך מיגו׳מהעטן
נמך נ׳ט מ״ן גיוומור3י!ט עמר ״ן* ימוומו! הרוימ3יהן מ״ע!
דען כ! עערן ד* ער דען* גד נ״צז מן רירט ווימןןמו{ ר :דר :גר
פר וומג 1טפין הרוי 36יהןמ׳  :דמךמוחר
י6נ 1רימ ד* מן
גי 1יגט המצנמיןמײן בעע פר מכה עמרמן סע ממיוממ&במ
פרג! ״כן< 5׳טדרהנטי מ״ןצוערומד:מוק3ממיגדוגיצ 1ןןער
מין מיענזנעצ! מדר ד<1:ןדען כה^ וחניגזןןי 1דערסוןגענן
ד** ע 1כיג צוערימ מי* ^1ק 1מ טמר אןדמז  :ע! כ׳גםסר ימ ניפ
1יגו!ס* 1״ן י צ<יצווען<1ןמיןדמ1:ווק 3מצוערומהעטדד׳ץ
ג 1יגע מוסט דצו גימר זון ניגו ז< ׳ט דער הגע הני״ן גר״סן מינ
דז מוסטהרויצו3י נע1ין דען ער<1עכ< 1ראו פטרומ<1ט!ע* 1״|
וו״מ* מ 1ער מ׳ה דען עמןרע * מ! נע<1ן מײן< 1עטר מדרוויולו
צופ״ 3יג מ/נזו 1דר״ן צוטעכ  /דר ז< ׳ט :ו! רע דמ* מוסט הרויפ
נע<1ןי מכרוועןמופט ! עגטיםן  :נדאררטץדרערךן( 1מר
ערצזווצוו! הרוי& נעמן מימוומו 1ד* םטײן מונהמ(} מי*יעוק3
*צ
מונ טמרצו נ׳מ<1ע1צ *11ײן פון ( כנוד הכריוח ) ןועגן ד1:
<ײנצ1
סוןרעןוײטןכנורןןעגן טמר<1ןע*וומו(<1ע!צ *| 1ײן * *1ווען
מײגר*ײן 3ורךווע1צ 1עיון דמגומר ער<1יט  :יךנע<1ן מײן
הנגו םו 1ביט״ן מיןמד * כיח הכטמ הנײן* ץררמ3/וווי&ן מײ1
צ*רמ!ן ערד /ןען מון קר״טרמי :ררמן ג׳מקטן נמךטמרזיך
מײנר ררמן ןף&ן מיך חמג ניט* מרגד :ער ז< ע 3ע מי׳ז רײטן
מד * גרמ* דעןמ״ןמיט! יכרמײסדמ*וומו( ד* מ״ןהרני
ענירה אי*צוו ׳*3ו רײטן מנר א׳יכי ערעריך3ו ברעק!צ\* יך
מ׳י 1סרני! טמר1ון* יךמס׳ 1ומןררממ*כן ניטירמן ןן׳&ןעצו
מ** מײן טכנהסר כי&ו^ מךמעכט ערזיךדרמן&נײדן י מך
סמר<1ן * יך וואו! ןף&ן מה םניו מן גרמ* מדר ןמ קרי״טר
מפ׳!ומטן* ימנמך מין רד טררן מטיגן גײצזרט ער* מ! :יציגו
רוקןסוןמירר& טמט תערזי& ניטןןער& מוױרײטן חט
ן& ןוה י
דערגיטקמן*ײן 3ורךטמןד* ימ * 10״ן (נק) 5סר
 6טמפטמ׳* דהמיו* ײןרסומהד* ערם  *!#מייןמכיןמיט
וײנכז פינגרצןדר ז< ׳ט מ״גסן שט״ןמדר איט מ״ננן 3פן מדר
ז< יט גו׳ינסן מרמ1ן ערד דמ* מ! ער ניט טמן מ* ער ס( עגט מ
דערוומוכן 3יטמןגיט ז< ׳גזדרגנ 3יהגט י ג״מרטער* מ1
דמ** ע! נ׳ג ה1טן ז< ׳ט 3ווײמ סינגר ד* רע עס׳<1:םגהמיו ע:
טמרק״גר ניט  :״ן 3וי־ךטין מ׳ןמ״ןגמקרט סע(דממ & נח
דעןער< 1עכט מ״ן גר/כג״ןד<כיןדמש ה״& ט מ״ןז<! מכה
מונןןעןדמ** ע 1כיגסע! דןןער* ײגמח 3רמ מײן ׳ולןטמר
ערמס׳! ומןדערןומוכן מךגיטטמןד* ערמ״ז * ״ןפע1ד
וע( טכ! יה<1מכן< קז<ד
מ׳יןטיר  6וןמ״נמחררמדר
מ״ן !מדן סר מ״ן  6ענטטר דע& נ׳ט מן ג׳זיכט מ׳ג

* היטנענוד ר&קן &ןעכט&יר& טעוטוועןדימ * ע[כיג
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עיעוי

נא

מךמטור 5יטמן י מי״ן כגק חדמ ווערמ״י)

ט׳רמדרדער  :ע 1כיג 1מדןדער • 3ג׳ליכסןוערחמרן מדר ׳ :ונ& ע ווער ען
פוט הרו׳ז גפ! ן מת םכח נ1צ< ר<1ן דען  5וט סצ 1ןןידר וזגײןעמן
ווען ער  :״ | ״ח& כהירוין העס גיהע לון דער ןזלןוכןדר 1י׳ס
בתחךצזלןרערז׳מנ׳סן׳גןלוו׳ן לןגנדריכנק עוז״ימ
ןן׳! לויך 113יכן דו סמױ * ןןןלן{ דר * יס  113יכן מת םכח מונ דען לון&
ערזיממךמ  :והעטגינרו׳  3טמןדרןומ  | 3׳ מונער
דעןד:
דעןערדערפיר
ר׳ג! דמוין<1יט  3וריג! סמדרלו״ןהמ! ^
צ 1עע 1ע ד  : :ע! כיגה5ו!ן״ הלןע נ׳ס

ג׳נוגןווען

ערנ״לורס* ״1

 1יח 56ה דר וי ^ הלוט גיהט סר צוכח ד :ה׳! פע ניט סמר עצו ניס
1לגו{ ט{  :ײןדעןער1יו :דעןריג! 1יכ | מ״ן צופיץ לןודר חמצו
אנדרמד 1:י |  :עכסד  :ע  :מ״ן ר׳ג! מי : :ונצוסטמר וין ע :גי 0
1יט! ס 1צןםן צוכח לןונ ןןען דימ צןןןע{ ה :ך מיו לןונ1ין ריג! ט3ו לןין
דיצוןןע( הנײןדוה*! פטמײןםפי ^ לוך נ׳טער1יו  :ןומ :מנדרש
פרצוײןריגןערויו  :מןמ״נר
דר  3ו 1יכןד<1:ן עצודרקענט
מ/נן 1עןדיצוןןע! ןןערגידרגד :דר
פנורדרלןןהעגג! י
לן׳ןדימערדהנײןגיגגדלוסמר1ין ( כ! ) 1גיס  3וריג! ן
ר* ג1
אנז צובה לו׳ין טירד׳1י 1ניט פ! עגע יןופע ל* ו׳ף3ו סמן מ  :לויץ
הינסרסירלןודרלוײןט׳רלויןלוײנמ הו ^ מדר לוין מ׳ינמ
גלורטן י מונד׳לן  :ע( כ׳ג ע׳רצו! עפס  :יךמוי ^ דערערדן
נוןןןען
ד 1:וןלןונסרח״ 1גצודיערדדער1י׳צ 1לןוי :ר״טס י
די  :ע{ כיג סיר המס לו״ן מגגי{דלוצו 1יײנס ןןען דימ טיר המס
מייןצופ׳ ^ ןןגטןלווללוונןמו״ךמ״ןצופי ^ < לווניימ  :ע! כיג
כופי ^ גיסלו׳ןמײןהמ! ^ מונסןמובלוובן < דמסצור 1יען דימ
מײי־חמו 1מוי ^ מונ  3וסמולומצוכהחילו חמו( ד  : :יך דילוס׳ר
מונסן ^! עפטלוו׳ ^ דערנגרדן ׳ הע 11דימ  :ע! ב* גטירק״ן
מנג 1ג׳ט מזנ הוס ק״ןמנג | נימ גיהטדוטמר1ין דימ ע׳ר נילו
הענגס הוךפון
״מדעןד : :מ׳
מו׳ןגמך * 3סלוןמנזצובחעצו :
דר ערדן ד : :ילו דימערד ניע מן רירס י מכרןןען  :יהענגט
מן צוטריקן מודר מןלו״ן המ( ^ לןונ המסק״ן מגגין ניסמונ
מ 1עפס  :׳ןלןוי ^ דר ערדן לוי ( :מטור ) לויי ^ מול313ו סלון י
ווען מיץ מנג 1לןו׳  :פ 1ס לות צונחדלן טלורלזן  :ילו גיס מ״ןויכן
לןײןס׳רדילןדמןןערפוןמײןצוסיקברעס
מת  6נוז י

ןןער פר  6חכ חרו׳  :ג׳פ! ן מבר לוח צ 1נחמי  :מט׳רדרוין 5ו
 1י גן  ,ןןעןדלו  :לוו 3ן כרענ 1ןןער פר ק! ענט וויט ! ממ מדר *יצ1
ערדהלונלויך מוכ /ג& ריבן װימ ^ן עמן ט! ווען *ן ק׳ין גויניפ
קמן כקוצון דמ  :מ! *ן ע>! :ן  :ן קינדי־ מוי ^ רײטן ל 1י  :דצ<:וצ ! פ
נ׳ט רמטל< רערצווולןו!  :ע{ ברסמוי ^ ר״טן י לוײן״עטרדג
דצו& טעקטלןיןדרןןנטטל< ר 1יןמהצוכחני  0הרו״צוציהן עצו
*״מ דען ד  :ונן ע :פ! עגט מן דר ווצןוכן הרויצו  313יהן צוונרע
לוכרוועןצו׳יןללעטר
העסע :פלורל< ז׳ ^ל< ונמייןג 3וגן י
צועעקע לןין דר כיגן ד׳צוניט צון גניג! ט צוי :טצורלל | ע  :ןןלן ו|
הרויצו 3יהן צןס צוכזתדר ןןי׳! ד  : :ילן ניע לון גניג{צ\ צוינ י צוײנר
דר דצוצועעקט צו״ן הלו! ^ מין דצוז לןנדר ד  :צו׳  :צו״ן רעכפי
!<1צ< בהצו׳  :ל* טור 3וכ1לון י צ( ײןהו 3דר  :ערנטצוי  :צ 1לןרלק
ווצוו! צוערוצןרר״ן ! יגן דר ווצורסן ד :דון :ול ! קענן גין לןיןדר
ערוקן לוכר }<1טצור ניט עצון צ^ לןין דר ןןלן׳כןער לוו  :לןנדרצו
פצוןןל  :מין דר ןןלווכן ער :וצ ! דצן :צוגורולו טרצוגן מ• ׳ ^ מײנר
לו׳מ ג׳קערט<1ו! ער מדרלןוי ^ לן״ן צןוה ג׳קערט צומ ^ י
ע :צוי  :צוטורצו״ן ! צוך3ו  311ןלו׳ןצו״ן  5טלום׳ 1וער
קאמ
לונרןןעןדלו  :פטפצורצוײ| 1לוךהעפדמ
בדר ^ דעןןןײן ,
סצורער ווצ< 1/לו״ 3/פן דר״ן& טעקן ׳ לוךגיצור| )1ןןלןו! דרײן
חעןצו״ןפט
סלוןמייןגפןדרדלולו׳וגויכסמזמ״ןרין י
לו׳ין ! לוך פלור העס מ 1נ ע :ווצור פר צןסלופס1ליס דער הינן
ןןער עימיבר דער היכן סצורלון עי חצוו! י צווין סצון צוי :עפ
צונרמונערדרהיבןגלצור־ז^ן ע :נ׳געלןו׳ן ^ כן י לוךוועןדער
גפןחרסן/ערלויגיפטד  1 :וןלן׳ןניסקענסהרויצו  3יהן טצור
<1ןווצ<ו! לןײןלןנדרן  3פןדער ? גן ! 6צוגןד 1:וןדעןצו! טן 3פן
הנײ |וצ1צוג< 1ןןעןע :ן/ערצ< ינרדילןה׳  £צובר ניסחען עצו

מונןןערמונטןק״ן צוןןע! ניג 1לןוגןןען 1יןדילוטיר מוי ^ מודר
3ו סוט דלווצ ! עפס  :יךדי ס׳רלןוי ^ דער ערדן ׳ רלי סמר1ין
ןןערמונסרד׳לו הי5ן י מען מ״נר העס צו״ןוצ ! ׳ט! פר ! צורן
די ע יר גיס מו׳ן נוך3ו סמן תמ צובת ןוער ד׳מ ס יר * יס3ןןײלו
#דר3ו כרמבן פון מי׳) מנ*רי לןרר פק מ״נמ ( חדר ) ד  :ער
כרעסר מודר< 1ער מוג ןוען לןונסן לוײן צוחע! סמר 1יען דימ
הג״ן כידרן׳מכן צונחמ״ן ט״! ! ײט וענן עצו(<1חיר ) ד׳לו סיר
סירחלוו! מוי ^ מונ •3סמן חילו חמו( ד  *:׳מ  :יךוצ ! עפס לווי ^ דר
מוי 3 :ו הינן מוי  :דר צןנגי! לוײן נו״!  :״ן עצזנ׳ס 1לחיר דמרזכן
עררן י לוך ןןעןטע  1יכה ברעטר ןןער ן דער3ו 1י 1יכט מונ :לן | ^ /ע 1:מ :ןלו׳יןגויסלון י ןןעןלןײנרהעסלוײן קלורנלליע
ווער ניט מן לו״נ־ז צוטיק סלור1ין מךממו!  •3טמןדר 1י׳סמונ * צןוסט מונ דר קמרכ ןןער פר קניפט * יגז מײגמ צוסריק סמר
׳מךסמסיןע  :לופי!ו מוי ^ מנ״רן ( ליע
מוי ^ סלון י לויין מ 11ירימודר מ״ן צופיי  :קטסן מ ורר לוײן צונק ן* ע  :וומ•! מ וי ^ קנ׳פן
ד׳מדמהעסןמ״ן סיר 1ייסמנג!ן מונסן לוײן צןפ״סןלןוגאובן
מ״גת לועטר ע  :מי  :עבן ג! ײך מ  :מײגר דר מ״ן ג וט קרכע
מך דעצו ג! ״צן ווען מ״ן
לוײן צופי ^ מו דלו מי :גיײכט לו״ן גרוצו סלור ווען די מונסר& ט ד  * :ן דמ  :עצון ןןי! הרױש געזזן ,
פסי ^ ןוטרמײןסײ 1הרויצו גנג/דצו סמרליעןז׳לו חידרהנ״ן
 8מדן ןןער פר קניפע מין לןיעק גיכרמעגס לון מײנכן צוסיס
דרינגן לובר ןןער זילו גמר הרויצו גנגן * כ! צוכן די לויכרצוסי
מדרמן גיפ 1עכסצ• סלורלון ע  :לוךחמ•! מוי ^ כיגדן לןררמך
פפי ^ דמ טלורל׳ון  :ימ ניגו ןן׳דר הג׳ין סמן לומ פכה מיי ן כעט ןןלןו! לוויןצוגײדן י קלו• ע  :לוי  :מט 1ר 3ו ^ כןמי׳ןג 3ע 1עמהן
מטמטטלןרליןניטלוײן ^ מגן נלוך לןויצווצ ! מגןחעןעצוצוזן
צובח עז הייצוס גכויע ־ר  :ער חע! ס צופר״סן לוײןסוך מדר
ןןערגר׳גג  3ולוכןגמךלו* :מטורמ ^ ( צוכח ) עצוה״םט לן״ן
מײן * געי{ לןדר לן״ן רלוק לו׳נר מ״ן צוגונג ׳מ  :לוטור נ1לור * ן
רעכט׳״! מכה< לו״ן כעכר דר דלוגיג! ידרס מי  :סלור1ןי
גיססמן מך ק׳ין ןןענד סלור1לן בן! ניע * נן פוןקײגר ! ״מ  :כן
ג׳ס ר ויצו גמך מײן דרעהן מק צונח מך ניס מוי ^ 3ו צורוינןךמ
דענןןן׳נדמדרפרמ״ןעיר לודר רס
פירהנגפר
לוברמײן
גיט לו״ן3ו צורױכן טצומ״  :לו״ן ליולוצה ׳ ווען מ״ן ב! קן חער
מ״ןפענטסרסמר<1ןסמו! היןמונהער  3יהן ״
 3ונרוכן טלורליןחמו^ לוײןנעס& סלוס
צירה
דני
קמז
מדרמײןננקמונסר ) יל י
צזנ 1ע1ן ר  :ניס חײסרהרמב פ! ס י אכרלוי  :לוטזרמיבר ז״ך
דררמ ימגס מײן חיה מדר מ״ן עון^ תאן פ! עגס  3וימגן דג
 13היבן ב  11גינז לןונןוען ער חמ :לןוגסר צוטע! ט  :מליו  :ערצו לוי  :מײןרעכטי ^! מכהעוט ער ( :כ1ל:יר ) מ׳  :ערח״כ1ליוזה
וצ ![? מונעד סועע1ן ד  :ערצו קצון מידר מ״ן ןןעק נכגױון לומ צונח

< "1

דרויזדרדלוימגעלוײןפיג! לןין לן״ןןל{ וור הנ״ן לויר לוין לוײן
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הדר ד* רט דצורינן ג׳פגגן ווערעפע * ײמ גו| צוײן פוג! צןדר
צוײן היר&ן מדרמ״ןהצוו ן מדרווצן<1:ן ס! עגע •3יצוגןמונ3ו
סגגן דר מײ ח״ב צויהה דער צן״ן הונע צון רײ 3ע נצוך צוײנר
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סרק
^ויעוי
גציך גרע& רדען עסיעכט מייןסעי־רצןױזרײטן דמוןגגר
עצו צ< ׳*ן *!צוכה י* ער ווער חייבי
דיני קשר בשבת
קײח
דערמײןקנצוס^ צובטמנז& בח מדרמײגרדרצן״ן
קנופ { מו׳ { בינט
יצ►* מ״ צוך צו׳ין הרכי *! מכה * צובר ניט

בד^ה מדר נצוךמײנרחיהצןדרנצוך מיין סוג!רצומצן׳* ג! ײך
מז ׳מגט ערפ * ע! ברע יצו :פמר ״ן צופ׳!ו צןן דר ממוכן נ׳ע
עמן< מ״ן ס! יג עצןר *ן מך גיפ פנגןפכן פבח דרוסן עצור(1ן ול ! יקנעסךצי* צו׳ךעצודצ< ביצו״דיןןן׳! י
מ״ | צייט! יכר
קײוק! ײצ׳מ!צ< ׳רנ׳ע  13טמןצודרמײןק!׳יגן קטטן ע*  :״צו קנצןסן? דער דלו מ׳ז גיקניפט ווצורדן יז ער מ*וזצו! ב! ״בןדיץ:
דען ד* ער פמרדיצו ס! יגן צו״ן וועק׳מגפ צן׳ ער3ו מ 1יטפד*
ה״& יג מײן ױעכטרקנמפ^צןו* {דצו:צוי :צוןחײנצויצזה ווער
ער קײן ס! יג ניע סר פ 1יטט * ווען וומ* צויןהו״* הנײ 1| 1יפע לו״ן  :ע! כן קנמפ { קניסע צןדר מ׳יגר דרצוי׳ן  :ע! כןיזנצוס^
יצןדר הנײן פ 1׳מט צוונמײנר גווע די עיר  3ומדרד* פענטטר
מ״^ קניסט דערצוי :ח׳ינ י 5וו״מ קגעס^ צו׳ברצןגגדרדמצו
 3וד:דצו*  :ע! נ׳גןןערעגיכנגן דערעועצוךצו״ן רעכט׳ היישע מך״מ ן געכער קנמפ 5ווען ע :פון ני עוצ  :וכ!ײבן :צן|
 !<4מכהדערמײחײב ^ יחה וועןערגוב :<1ידעעס י ןןען  :יך מךצוײןקנצופ { רר דמ ןןערע גיצוכט מן מ״נר סנורמיר מן
מ״גר* ע 3עמין דימטירד*דצן* * ע! כ׳גגיעהרו* פקצוןמדר
מײןפטריקדצן :
הייפפלוךמײןרעכער קנמפ^ חען& וןגיט
ער ט ט ע! ע* יך מ׳ן דמז פעגטער ד :דר סוג! נ״ט הרו׳פ קמן  3ווי׳צוקגעםןצן׳נרצןננדר  :י׳ן ווײ! עפמי  :מ | מײןפנור
צוי*
עי־מךחײנעבןמ< 1:עכעערדימעיר  3וטמן י ווען * יך
מדרל | 1מײן פטריק מײ ן קנצופ { יערדצו  :מ!ןצ :ו ב! ״בןצ) ׳נר
מיערמין דימעירהגײן* ע3
טמררמײנרדער *ךי פפע | ע
פכחמד  :ה״פט מ״ן רעכמרקנצופן^ י מוי^דצן :מוי { קניפן
מיןדמ* פעצטערדצו העט רע די !<1מכהנוןגיטמן דערנמך מי* 1יןג(ײךצו:ווומו 1ח״  3מ:צוו׳ 5דצן 3 :וקניסן <
צוײן
עצןי־ *:ךצוײן מגדרר נעבןמיק* ע5ן מדי־מ׳ן דמז פענ& ער קנצופ^ צןונ מײן וצ !ײ ^<צ 31ןן׳ימ לןניר( ך מדר  11יפ 3וו״צו
מעע! ן חען ש ון דר ער& ט צו״ן חעק ג״ע פצןר דר מנת״ חצו ו|
פפריק מי ^ :תר צןײן קגצוס^ מונ צו״ןוצ !ײ^ מנר ניע צון מײן
:י3ן ב 1ײבןדעןדױעױ^טהצוט ד׳1ו!צוכה 1גגגעצוןדר ער& ע
פניר! ע *:ײמדעןמײןפ! ײ{• <
ןןען ^ ׳יגרדימ מניר מםן
מי* ח״נ דרצןנדר&׳* פפור י ימגע מ״נרצו״ן ^ | נגצןדר העצור סר קגיסע העע מי :צווחרצווי{3 5ו קניסן זע חערצוימ
ווג& ע* ע!כש ג 3יברמונ פנגט* ע! כי* כין כידר {רע * 3ו מײן
רסוצוהמ׳* ערח״כ מבר טוע ער& דרוק ד*רע * יךפערכע
ד* * ׳צן די 1״טניט :וצ !ו (צוזיק )* ״ן צןדר מ״נק מנדרן מי*סע
< 1ותרמ״ן פ! ומכ1צור 1וןניט פנגןאען* יגיט* י 3טצ|ן  1״ן ! יינ
מברחעןוימ*י 3טמן * ײן פ 1ײפצוונהעקטמימ טצור* 1<1ימ
ןןצ|ו 1הרצובנעו<ןצןןנצ<צוג  :ימוועקןןערפן ערעצור*יצןגיט
צוותברענגןדעןמיערדרמײןפ!וצן ( ^ יה ) צו׳זדמ*צןיז
ג! ״ךןצ* ןןען ער מײןצווקטן ^ ית חער* צוך טמר ער* ׳צו ניט
ר״ב|<1יט* ״גר הנטצןדר טצ 1ר*׳צ* מךניטווע 1גרןפי! 1׳יכט
}ןערט ער* ימ<1<1יח *ײן ׳ מ״/ק! ײדר ןו׳נ^ט^ ר אן צוך ניט
מומברענגן צ| כרדיצו1ײ* דידצו*י*ן צוויןצוײןקמפןטלןר ^ן
| 1מו! מוס( ברענגן< צןונדיק! ״דר 1״* טצןר1<1מךווצוו! רײבן
מדר חע! גרן * ׳ט דר הנט מבר ג* ט גלןר מומ ברעגגן ״ וומנ
בי* י ( חיוו? ) צודר כי:י (^ ר 3ימ )* ״ןדי 1״ט<1<1ית * ענןיריצו ^ן
גןןיצו ןןײפ ד**יצו ( ״ט<111יה* ײןדי * ע! כיגןצןי*< 1וחר<1<1יח 3ו
*״ןע&׳מ * מפי |וצוײן 3<1וה *1ל<ן  :ימ ^ יצזצוי* * מברס( נגן
מדרחוטי־ןדי ^ן ניטגןן״& ןףי& ד* * ימ ^ יח״ץטצורצון :׳צן
נ׳ט ^ יח :ײן עמ * מײ דען ד* זיממ״גמ נמך ( ו׳פן י ציך טצור
><ן* ימ ניט רד טרעטןמי  /גיןצןומ גפערל י מבר טפינן צודר
בי :י ןןר ׳מ מונ ס( ׳גן רר*יצו<1<1׳ח מי :דער מ׳* חײ <5צוך דעו
ג 1״כנש ןןען דצו 1עגצןוי^ רר ערדן טפײצוכט צןיר (יחוא טצור
ערמךצןון גיפערדו< יט* ׳ינמ& וךדרו׳ { טרעטןצובר 43רפ
פטר״כןמי* עטצןגור ע& זײמדימערר מי* ג׳פ 1טטרע
מדרעסו״צןד׳צועדלמיןנ׳טג׳פ! טטרט צוי* מטוד  3ופר
 6טרײ  3ןנ״מרט< 1׳טדעןשוךד ר>׳  5טרעטן צוונכ(! ניטסר
מטרי׳בן י הוימהיגר צודר גענ* מדרוומ :ע :ןוער מפי |ו
מ׳ןוײנסנהוי^ טמרז<ן ** מניטפנגן
מךק״ןהונט מךק״ן
קץניטטמר ^ןצןן& גיטפנגןאמ& בח י
ע& מינצןךצז״ן
ענ׳רהדער דצ<11ט |ט!צ 1י* עסי* ( עבנדיג
י3ו פצור מו״מ
מ״ןהעןמדר מ״ןגמ מ! :וומט דמ פעדרן הצןטצוי :דיענירד,

מ״ן  5ערןןעןערשנ,,יט* מ! טמוי  5קניפן < צןדרדעכו ג[ײ | 3
 1וען מײגצן צו״ןר׳צוןפון טוךןוער הרויפגיפ! וסע מי:צצוחר
ווירר הנ״ן 3ו צוכןחעןעס ק׳יףויצןניטבידױ^ הנײן 3ונזאן
מבר ןוען עפ מײן צוימ בידרפע הגײן3ו עצון מ׳* מטור הנ״ן
3ו עצןן סי! ! ״כע ןוערע ערפ רפ קניסן < ןןען די מע&ן העפ
3ו צןנגדר גקניספ ווײפ גרעגו מדר די פנזר פון צוײגתהעציד
מי* * וחר מו* { 3ו קניפן דען עצו מיו ניע גקניפנז גיוומרדן ײ
ע :מ* ו כ | ײבן :וצ 1י ןןער דמ :העצוד נצוךנ״צופוןרר געטרן
מ׳*צוטו ^ מוי^ 3וקניפ | י
צוײןפמר& וךדיךר וצ1טנ\ ר 3ו
מננדר העפע עמר<1ן מך גיעצןוי^ קגיפן י
ע :מי \\ :ותר
מײן ע>רצ אן 3ו קגיפןד*><ן דר<1יעןו& רפעפט ( דוקמ ) ^יגו
צו׳ינמ פניר!צ( דר1ייפ צןײןגערע! מכרניע<1יע צןײן פפריק
!ומרוסנ ע* מי* 3ו בעמרגן ערציעכטפןצ* וב!ײבן ! מ:ן י
צוײןקנ^ פ ^ ןנצוײן!6ײ^ דריברמ׳*1צותר 3ו 1יכן י
רין המבעול בעיבת
ק1צע
מײנרדערוומ:קצ< כעצןסנפבחירעמר ק״ן
הנצןהגיטדרפוןהצובןצו* מיךעזימעי 1מוי* ! ׳גן צוויחמו!
ני&ײדן י מיערדרמײ| 1<1צוצהטוטמ  £ענמ ס<:רי ע** ״מ
מײן צונררי ״! מכה עוע ער :נ:<1די דצו*1צײנע טעו רע * גערן
יויט וו׳! ןעמרערמ* 1״יןעצוגקיין * נמהניעדרפון המבן י
מנדר׳ ! ״גועערן הנצןה דר קפ הצונן ווען מכמ מוי* מי* מבר
וימ<1ו* ןמ*ו! נגהרןנמךפבח ׳נ * דיד׳* ע! ביג״! מכה קענט
גי& לוןןוערדןו ונדר צובח מוי :ימ * ׳
עועערמײן !<1מכה
ב& וגגדצו* 1ציעעי* ערפ מוס גערןטועפע * ײצן רע העט
סרגע&ן ד* פכוזמ׳* מדר ע *:״אער המע גוצ״גפ דמ* מיי
קײן ^ מכה ניע יי
עמר *ן צןסנ פבח ק״ן הנמהניפ דער
סון המבן ער צןוג מנדר׳ 1״פ ״
מכרזועןסנהצווי*צוי* טצור
ערצןונלוךמגדי־יהנמה
דערפוןהמב /חעןןימ גיעערט
המבןמוו 1נגנ׳ןדזצ<ן דימ* ע! ביג׳ 1ו 1מכההעעקעגןטצי| ״
צזפקומײגר רטר מ׳״ן גוי ה״& פ צו׳ין 1<1מכןז עמןעצןי־1יןמך
דען

עייכזת

^ יבת

דער מײן גוי ה״& ט צו״ן ^! צוכהגוצון טמר * ן מך דען  :ע 1נגן
חעןמײגרמײ/הען
נחק״ןהנצןהג׳טדערפון המבן י
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טעכט צןסן םבח צן״גסןקרנקן ^ ענטן מודרןוצן  :ע  :מ׳  :טצןר
מ״ן גיזוגטרוומו! דערפון עצון רוך י ןןעןצזןצן״נפן קרגקן
וזמ  :ק> וכט צויז טכח טמר ק״ן ג׳ :ונטר גיט דער פוןעטן עמ
ערןןערטמזדערחערקצןכן פון  :״גע
מי 3 :וכ׳  :צןרגן
ןןעגן י צופי!ו ןןען מײן גויקצוכטגמךט 1ורמ״ןג׳ :ונטרגיע
מךןןעןצוןמײגםןקרגקןלוביר״טט מופט
דערפוןעטן <
גיןןנטרגיעדער פון עטןמך
מודרצו״ן קרו׳ט טצור ק״ן
גיעצוןרירן יוצ  :ווומו!צ<  ! :׳וןניטטצורקמכן ב״מןןמ־ידזצו׳:
מזוועןימןןערמײן הײםר
גיקצוצטכייצןדעכן פ״מר י
מ״ניסדער נײצו ! יגן 3וברמטן׳ מסי!ו
טמס ^ גוצד־־ןון קײן
טוךמודרמ״ן ה״פן רמקטצור<1ן
מךניט כײלומ״גתהײטן
ק״ןמײדריין ! יגן3ו ברעץטןצוסי! וןוען עזןוערהײצוגוןצורדן
מ׳ן רער ׳ון נמך טמר * ן ניט מ״ן מײמ דער ב״צו ברמטן<
לוברמ׳ן דימזון  :ע! ברט טמר<1ן וומו! מ׳י |צ 1ײ 1יגן 3וברצוטן
מך וופר טמר< 1ןצוך ! יגן צוודר פעע! ן מ׳ן ד׳  :ון3ו ווער־צון מ׳ז
<1וחר < מי׳ןעצוןד  :גנ ^ גיק 3 | 5טמי :מ 1גע :צוי  :ק! טגןןצורד/
צוי :עבן מ:
עצורצון עפ ניעםטע! ן בײצןדצוטפײמר 3ו
 11ע |יץעזקמ  3טמ  £פבתדערחײ 1ד  :ע  * :יך כעעץר צוײ1
כ< ! טכ|
פי־עקי! ע י 1ןךחע) עןנצוךניטגיגוג 1גיק 3 | 5עו1רע 1
חעןמ״ןעטן
טמר< 1ןע  :מךגיענ £טע!ן  3ומ פײצןר י מבר
גנ ^ גמר מב ג׳קצ׳וכס ןןער מונ ע  :חער נ וך ווריםן צןונ עזחער
קײן׳ויךצוודרק׳ץזוסןגיעדרמ/מונ חעןעצו  :יך1וצ ! ע
ערגרןןעןדמ :וצ !  :מי :דצו צןיג עט
פרטג 1יןדמחערעע1
 1ווחר  3וצוטע! יןפוןח״טןכ״צןדצו  :פײמרמן צןײנמ מורע
דצןרטןחערעזמברניע גי־צןב גקצןצע
וומו ע& גיטקמןזידן
מודר ווער עט ניע נמך עפ׳ז חריםן מודר ןוער׳זצ)  :וסס דרצון
לןודר חע  /עצו  :יך פרעג! ט דצוןןער עפ בע& ר צןדר נצוהגע
מפ״לורדמטווערלו!  :צוטור י מךלוי; מטור  3וגיטןחרימ
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רמיברעפ׳ז הײטדז ^ ןע& ע& ןקצון י מודרמיבר צויץ
ןן&
גי 3| :גן -הערונגגומר<1ן צוךקײן הײטוו& רניט גיטן מךצןיבר
<ןהעעמײןגיצוגיטןצו׳ןצו״ן  :ופ ^ טמר<1ן דימ
גרועזוט|1
דריברגיטןחעןד׳מ  :ופ ^ צןזוהי׳טןןעררצו:
הײטזז© ^ גיע
<1ן גיעקענע מײן פ׳גגר ררען ! ״דן י ווען מיין טמפ ^& טינר
מ״ןפײצןרדממיזצוטורצוייןמגדרן גומפ ^ דרוי ^ •3
מוי ^
פטע! יןמוי ^ דען טצופ^  3וןור< 1ןדרחיי! יענר טמפ ^& טיט
פע׳נדצוברדערטמפ(? גיעמןי ^ דען
לן׳ברדעכזפײצור י
סײצור טמר<1ן וומו! מײן מגדרן סמפ ^ דרוי^ מטע! ן 3וחרצ<ן
חעןמײןטצופן * יע
ןןעןערגיעגצורק!נ 1מי :ג׳ןןצורדן י
ע&ן צוי  :נמך ג ^ ר ה׳ינו ת<1ן קײן פינגר ניט קצןן דרינן ה 1טן
טמר< 1ןקײן ( בפ<1יגז ) גיטררײןטמן מךקיץ^1:צוך ניע*
לופי!) מין צו״ן פיט{ דיצו ; ער הײפ מי  :טיוי־<1ן מך קײן בפ<1׳כן
דרײןטצוןדערחײ 1ד  :ע  :ה״& לוי  :י צוך
גצןךק״ןג! ^ גיצ\
טלורד׳ון נ* ט טון מ׳ן צו״ן צויט! ־בנ(11׳כןטצון  £!:צןונ ווע! ט עפיפ
ה״& דריבר גיטן צו׳  :צוךמטור3י טמן< מך טצןר<1ן ניט גיטן
?! טןן& רלוין ה״צו ח& ר הג״ן ד ; עז :ןצ ( הײפ דער  5ון ח עררן
צובר< 1ןטצןרוומוןןןרינזח& רגיטן צוין ק! טהנײן * ןןעןמײן
פײמרמונער צןיז נמך ה״פ טמר
קעט{צוי  :ני& מ׳ברדעכן
<צו! ע צובר נ׳ע
*ן וומו{ פי 1ק( ט וו& ר דר ״ן גיטן<1יט צו׳ינכן1
לו׳ברדעמ
לוברחעןרערקעט׳ 1הענגע
חיגנ׳גרןו& ר י

נב
ע^ עיי
פרק
פי׳ל<ױ  5יךמ״ןהע! ' 1.מפןצ 1מר< 1ןנן! קײןןן :ו \ י ג״ט דר״׳ן
ג׳טןע& זײמןןיגציג צןדרע :גײמפ׳!< ןןען דצןןןער גוןר^ ע
ח& רצויןצו״ן & יןןצןועזניעמי :ןןריתגיווצןיידןדצוטמר צון
דר״ן פטע! יןןן״ן צןודר ביר צןודר ווםר ד :ע: :א! ןןריגז ווערן
5וצ 1רינקןדער ןןײ{דצו :ווצור גיטמי :גיןןרציט ג׳!! צורדןצו׳ן
צוךסצןרצ<ן צוטע!ןצו״ן ק! | 1'.ג׳טרגק בײמ
דעתכ! ׳ י
דצןמ  £״צור פון ןןי׳& ן ד  :ע :צןן דעת  :ע! כגן צן/רט נ׳ע קעגצ1
צןןן ה״מ ןןערדן ד1:צן גיגו קעגט צן״ן  5ינ1ר דרינן דער ! ״רן
צוךצו  :וצוופטצןוררע| 6צופײ:צןי :צוךצן :ודער דין י צןבר
צ/ן צ/״ן צוורעדצן ע :קענט  :ער ה״פ ןןערדן ד \\\ :צו״ן פ׳גגר
צימקענג 1דר׳גןדער ! ״רןעצ( ר1ןןנ׳צוצ 1ה׳ | צזעע! | י צ< פי!ו
ןןעןערמו] ע! טכ! דחידרמי״ןחעקנע<1ןד :ע :גי< 1קעגצ1
ה״טןןערדןמזדרערחע! טדער ב׳יצצ פפין מונ ווע ! ע
צוכעוגג דרוי^הצןךן ר :ערצו וועןט ניס !צץזן הײצו ןןערדן נמך
צו׳ :ע :צןטור י1וצ( רומעזצוי 3 :ובי :צורגןערצצע  3ג 1עמפר
געמ  /צןןדר ע :צועכע צויתווצן :צןצדרממ3ו קו^ ןד :ער דמפ
>ןעכעדצוצ1;1יןןצן :ןר  :ע:ןצ  :והײמו 1ערדדצןהעע ער צצח | |
צוב^ גיןןעמעחטוצו! ותדצ( רומטצןר ערמכ!! גיעמעע!ן מן
צו״ן מור־ס ד* ע :צןזו ה״ט קענע ןןערדן ד :צצן דען פינגר גיגו
קענעדצןריגןד ר1

״ח* צןײןע&

 !<511גר
ןדזתוצןיזטרוקן

ק״ן  :וםןניסדרצוו צו׳ז מוגדצומ ע&ןצו׳ :וומ׳ 1מוי :גיקמנגו
מודרןןצוו! צווי :גיברצועןד :ע:וצ  :ו 1ומו! מוי:צוי :גיקצוכע
מודרצן:וןןצןו 1א1׳ :גיברצןעןד :ןועןע :ציער! 1:עברמען דמ
ןןערעז מיה ניגי ג׳מדצומ  :ע! כיגגימר ^ןןןצוו! ב״מ דצומ
 5״מר מעעןןסען ע :פון קענגי גנ £ה״ט חערדן מםן  :ע 1בגן
צ<ור< 1מךןןעןע :מוןגנ ? ק 1מןןער י

מ׳ :טמר * ןע; ג׳טדצוה׳ןמטע!

ציברוועןזוס^ ררצון

יןע : :ײצו

יען

הי

מובן

גמרינןמ׳ :י דמרןם(צ1רמ 1וןצוךמנ 1ע! ןד׳מנ1מצו 1׳ע ןוען
 :יצן נמך ןןר׳ת  :״ן ב״מ דען מובן ײ  :ײ< מ ירי הי^ :וצ !ן ביה!ג\ן
צובר גיצ\ מןמײןצוורעד  : :יצוהײמרןןערדן רצןז  :ע!ב׳גצןי*
מךמזימ״ןפ! צןדןןןעןערמוןק!צ\צו׳ :טלור ^ ןמין
צןטור <
 6טע{ן בײמ דצןם פײצןר צןז ער* יך מײן ןן׳ג 3יק דערווערציצו
ווימ ן1צןו{ ד :דמ :פטצ\ 5ו גיט ב״מדעמ& ״צןרצןי :דמךצווחר
מנר דמך גיט מ :ו גמהנט נוכן פ״צןר ד  :ער  :יך קענצ\ בנין *
צן״ן הען ד : :ופ^ דרצוןצן׳ :טמר1צן ג׳ט ציז׳ פטע! 1ק׳גן דעסן
וצ
פ״מרצן :צוונןגצורינןצ 1׳ :י מברוועןעמןוער דז ערגע&
הענ 1מודרד :ערגיג 1קענצ 1דצוק!צ 1עצון י צוודרזוגפגודג
גיגיטיגכיירפגו מ׳ז ^ ותר < מןצו״ןמורעזוצוו ע :ניצו
רע
קעגע הײטןןערןדזצוןצוײן פינגרניצ\

קענעדרינןה!נ] |־<

מײן טמס^ דער דצו פע ׳ע נ״מ דעק פ״צור עצור *ן ג׳ג \ מ״ן
עצ( פ^ דרןין?צוצ 1ע! י 3/וןןר 11יןדערצן :וה״פ 11ערדז ^ 1מײן
פינגרג׳עקענעדצןריגןדערוײדן י צויזמכרדערטמפ
מוגערקענעגיעצןזוה״מ ווערדן מן דעםן
גינומזוחײ&
מורג1צ 1מר ^ן'וומ! 1הגוץ?  6טע! | יצןײנר דערדצו רירע
מ׳מ טמפן ^ יעצןײגכזןעפיןצוונדערעצופן* צן״נצוך ה״נ< 1
דמ־ש ימ  :ג! ׳יך מ :ו צוי מ״ן ( *!צוכה ) מ  :ווען ער קמ3צ\ דרוסן
טצןרצון ניע רירןמן/ע& ןמךגיעהי־ןכז צווױנגן ו*יי{ דצופענ 1ן
ה״& צןיודערדמ& עוגודערצו׳זחײב י דמרןנזעמרצוןגיע
הרוים נע<1ן מוי; מײן טצופן^ מדרלחי :צוײניספמן ״יט מ״ן
גצור1ציצ \ מבנדר מי׳ 5
!עפוד :ערגיע דצוריגןרירעער
געכן מ׳ | צןײןיפיס! עפ :ײצו דעןעצו עער נוןדער ק! ע  .י

עיבת

הייכזת
ןןער גמרוומו!גיקלוכגו ד* :ן ניס כדרפס דמרען
מדר
 5ורירן י מײןגיברמסנ& תרממתבײמדעתפײלןרצזדר
דער
מ״ן פןלודן סלור לון ניט ^לויר | *יט מי 1מודר לו׳ט
וו״ 1ד :ערמי :כ״לןדעמ פי׳צןרןןען ע^ ^ ׳ן גנ^ ג׳נ׳גן ןןער
גיכרמטןנלוךמי :ע* מטור<
דין הבח־ר בעזבת :ו
מ׳ינרדערדמקןויכ& גוסע& ן& פײזלוזי  :כי  :י ע& ן
קן
ספײ :דמשמי :מײן ( װ! מכה ) דער מי* מך ( ח״נלויחה)
*־רותדערדמהמספער  :׳ך  3ח״מער 1״מע ^ ן ^ פ׳י :דר
ניס 11׳!
עלורג׳& קןויבןמ״נ&לןוי& דעבןלןגדרןחען ער ^
גירע 3ט ^ ע&ן י מכר ןןען ער ע^ווי! ג׳רעצט ^ ע&ן יען
*ע! כיגןל< מ 31״ס עמר ער ^ חמ׳ 1ק! ׳יכן לויס דער הננו י מנר
ג׳ע לויס לןײנה צ!י מונחלו ^ מײנרןןי 1ע&ן לןוין׳ דער  :ע! ביג
טעורהימ ^ הײ& טגירעבט& גע&ן מבר רז לו״נרחע! עלןוי*
ק{ 1יבן מזג ד :ער ^ חע 1ס ה! סן מוין* לןי יגר מנדרי טעזדה דמ&ו
צ< ׳? מטור 3ועלון י דמרותסמרל< |!1מו! ^! סןק! וינןד ^ כי*
הרו׳ :דער ןן״ 1דזו׳ון ע^ול *ו כ{ד חי{ ע& ן< לויינר דעררולן
ק!וינטדלוש גוסמו׳ :דענןב׳ :ןןןעןער ^ מ  5׳1ו לןנז  :ע 1כיגן
סגחי! ע& ןנ״ס מיגרדער טעודהלו׳  :ער ח״נ< העס מ״נר
סר :יך 3ח״מ ער 1״לו׳ניסול ; נזטן מוג לונד)ן לןדר קיר& ן מוב
רוע׳ נער עש  :״לז ני | וומש סר 3ח״ער1״לו ע :זוער מנו עך־
ווע! ס גערן מ״ג& דר פו/ע&ן י ימ סמר רע חלזו 1מי* גפ
הרוי& נעוקלוי& ז״נר הנסמונע&ןדלז& צן״ן לןונדלו& מנדר
י 3חײלוער!מ״
 1מ ^ ^רע ! יגןד  :ער ^ ןן׳! דעדנמךעשן
פי 6ה״& ע לוך 3ח״לולועינן די טמר עי־ לוך גיס מנרר ^ הרו׳*
ק! ויגן רען װיסדער הנס מונר  :ערצו מזו ב! י !! ׳! ע&ן חילו
וומו! ד  :לז״סןגרו& י& סיק& י& ז״גןנמך טמסקניטלןגררצו
הרוי :ק! ויבן דען לןנימכי& ײדן מ׳ז י ןןערןדילו& עיקר פ< ^
5ז! ^ מזי ^ מ״ן ל׳ו״ן ןןען ^ ון חערן מ״ן ס״ 1גרו ^ לןונ צז״ן ע״|
*ו־ערןק! ״! סמרלון * ׳מ וומו! הרוי ^ ק! וירן יימגרו& ן לודר
לו״נרדערדמק! ויכע
רילןק! ״נןדרח״ 1ע^ לז״ןװ׳ | מ׳  :ן
צוו׳ 5:ח״ װינינז מ׳יגש ול ו׳ :דעמ מגדרן ד :ער ^וו ׳! ה 1ט | מוי^
רילן לןגדר טעודה מ 6 :ו]  5ר״סג 1וג 3ט מױ^& כח •3חמרגן
*ןדר פון שכח3ו לחרגןלןוי ^ ^ טעזדוה מי :ער ח״צ י מ״נר
רעררמק! ויבעדימכי :ןלווי :דעתגוסןמפי! 1לויס לן״גר
הנסדערמי* ח״ב< מסיןוחעןדלו& גוטחערזער 6י | לוונ
ןמ ^ כי  :ןןערזוע 3יגדמןןער ע& יולו מ״ןגר׳& ׳לוימד& גוע
הרו׳^ 5וק! 1׳כ 1מ< נדר 3וד* ערשווע! סמ:ו כ 1דעשן נמךחען
ערדמ ^׳ב  : :ו{ סהרוישק! ו׳בןחךחער ערח״נ י לו״ן װ׳ן
ערנזןה״טסחירלווטין רימ* ײגן כי :ידרונסררימ לובןדימ
גוס מונ* ׳ט דמ טמר לון גיס ד׳מ גוסי הרוי ^ ק 1וכן דר ח״ 1די
כיזידימלןנדח גוסמוג :יטליבן< דלו ^ מי* ג 1״ךמ  :ק | וינגו
דעןגוסןדערלויזמךח״כ * דילזזגגןפון
ערדילןבי :ןחו׳&
קמרן מדר פון ח״&ן״ טלןר חן נ׳ע5ו ר״כן לויע דר גנ ^ הנע
דעןנ״לורעלויע 3ח״מ
מ :חןפ{ עגעלןןדרחלוכ131עלון<
פינגר סלורגן דער ןן״{ דז *ן עש גיט 1וסמצקל ע ^ מן דער
מךמ׳זמטורד׳מ
וומו 3ןפ! עגט  3וטמןדממ׳* ע^ לווחר <
*זסן 3י1לזפ1ן דלזפ גרין הרמנ3ו לובן דער ח״! ד** ״מקמןמזו
גג ^ ןלוןגי ^י! סמוגמןגי 1מס 1טהענ1לון 3ו ריבנן * נגןדימ3ו
ר׳נןןןערן פר& כח& מרלון ניט די& פרײמר הרוי^ ^ ןןינגן
קיעתבןיג״מרעחיע * ײגרהענגזןן׳צזערקלזן*
ג׳סחיע

׳דיצי

יג !<

םרק
ע* צויומטור ערכזןמ׳ין ^ ח״קןמיןזו& רדזדי& יןינטד״ו מוי
הי!זן :צ<!ן הרצוב גיןדלו& הײכזטרכט ג׳ק! 1יכע <5׳  :ער חייצי מ;:
מ״ן  :ק דצז * ןהיכןדרינןו״ע ןןעןדערה׳ 5ן זקסוון הענגט מי
דצ< פר םכח לןונ ןןערן היבןד& ר ׳נן יצזך טצזר לזן<5כן מכח ניג 1ווג
*ערהינןדר״ןטון י מכרלון נ1לור !ולוי! ןוםר דרײןגיטן ר :נ£נ
ןןעןדלזחערצו״ןגיערגקוו״ן צןדר
*׳לו :וצ !ן 1ו׳טרןןערן י
ניראדר ח& רמררע& ז״לןגזןחלו& פרצוײן גיערענק עג ווצ
צןי  :יד :דרינ 1חערןק! ״ניצופעןצןדרצו ^ רי! ךמדר פעד
רי
מדרפ! יג!ך צןדרחרימדצוטצור ״ 1עצוןןלוו !  :״לזן דורךלןײ ווג
נ״צורגוחצןרעלורזוןני ^ ״לן דג
:יפצוצןדרדורךלו׳ין טוך *
דורךמ״ן 1״נןעוך דמצוחערג! ״ךמ  :וועןערחצו׳סדצועזך *־צו
צןךדורךמײןןןי 1ןע 1ךוײגן לוײן ס״! 1ייע רימ  :״נן עם לנחיר צ1י
מונ לו״ןע ״! ! ײט ה1נ 1ן ע :פר מט ור דר יח  !•:לין קײן ןןצור ניע
:ײמן דורךקײןטוךעצו :ײלז ! ״גןלןררעמ  :ײאחי 11י דחצו רלו
רעס פזן ןן״ן לןדר ב׳ר דימ ! ויטר  :ײנן מן הי  15חען ע  6 :ון רר
קמניכעמי :היימטעצומויך ! ויטרג׳ימרטד :ערגיע עריכ ניצ
מי  :פןןה׳צן ןװ קענטמ׳ןחמו 1טרינקןג״ל< רעד  :פפענד!ךי סוי
מיז דריגן מדר ם ער׳ |ך לןדר פעדרן ׳ לזכר ןןע  /דמ גערענק מ׳
עריבןןער רמ גזמי * | מ׳ן גיט :ײלון י מונ חען ל< |  :״מט דורך מנ
מײן עוךח״ן לןדר ביר ):ל 1לקגיחמרגט  :״ןד  * :ןקי׳ן גרוכ מו׳
נ׳סוננט * יטדעכ* עוךנײמרטער :ו! צו דרו׳ ^ גיטןדובקולוס מ׳
עצולו״ןגרוכפון  :יךזע 1ברע < לןונחעןלון ךען וו״ן מדר עו
בירגזמר ; ״ל* ןדורךמ״0 /וך י דלוטלוייו׳ןעכולידזײלוןרורן צונ
יו״ן  :יפלו י נ״מרס ער :ול ! גיחמחנט  :׳ין דז ער ימצו  :יפמ ווע
ג׳ס ! יגס מוי ^ דמ& כ! ׳ וולןו מר׳ק ד  :ערצו  :״ע קי לוו  :ה 1סן |1ג
מיכר דען כ 1י לו״ן פויטס הוך ׳ ווגבן מײן חיין לורר לוײן כיר ווע
ווערהיבןדרינןעלורװןע& ניסגמר לוכגיטןפזן דרהיבן
עצו ה״& ס  :ונ& ס ול ויך גיק | וינגו< חימ :ול 1ער יען סמן ער מד
:מ 1עצו נלוע!ך מנ ג׳טן נ׳ס גלור ד  :ער לוײן ו ו׳נ 3יג דריגן עו
!לוצוסוףיןלןדרכיר לןוגסרדעןהינן י עצו מי  :לוותרמ״ן צוי
פי 151ה׳כן ר :דמ ג :ס מוי ^ לן״גר נ״ג דז חן עצו היגטן הע 3ר רר
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טמר 1זןגיטומ* ןגורןוור  6ןפרצן״ןיודן1
שבחזהדחחכלױתיקונן
יין העיאלהזקניןצרבי
קנא
זטבילר/ן בשבת
ע* מי* מטור מפ ^צ 3ז3ו קו׳סן צודר 613ר קו״פן דמרומ טמר
צזן ניט גירענקןכײמ דעק ח״ן& עגק צןדר ב״ דעמ כיר פענק
טצורצזןגיטזמגן גיבצזירמומ צןוופ׳ 1גע 1ט״ ךמ & מרצזן
ג״ט גידענקן קיין * מט דו ער אע1ט* מגן ג״ביז׳ר צו״ין וצצןט
|| ׳י | צוודרצוײןקןוצןרטצןדר צן״ןו״ד! מדר צן״ןסיגט עזמי*
מטור  •3גוענקן גע 1טמדרמײן1זצוט נ״מ דען& ענקןמיח
*צו! ער מיכןדען טמן מ*•*ו 1ער טון ער *)צ *1מגן^ןכן& ענקן
גיב 1ויר  1יקןםו 1אירה 1בפ( \ דר ^ עגקחערט ^ חצוו! פר
עגקמיךהמב  6מר
םט׳ 1י מךמ״* מטור3ו* מגן 3ו ךעכן&
מ״ג^ גיבצזיר גצוךצןייג^ רמ ןןער צויך דיר 1|3״מ ^ 1י׳ג* ײן
מור מיך המכ פצור 3וו״מ גיב * יר גמך 3ןו״א אדרדר״ימדמ
ן) ערמיךדירמ* ופי( ^ו | דיג* ײןדמ^ מ׳זמן& מטוס א״ן
ע׳י 11ייט* ײנן * חיר3ו* מגן דעת ^ ענקן מײן/ 1מט אודר אײן
קחמרט צוודר אײן* ײד 1א ודד 3וו״מ א ודר דר יי אדר אײן ה | בן
ער1זו 1״וצוזמגןוו* אס׳ 1ערא׳נזגעבן *י 1צונרןןעד־ דראן
קמןזי״ן ; חגמע 1יוכרכה ) ןוטר ררמןגיוזמרנ& א״ןדרזא(
סי 1ברצוו? האבן ז מברצוין א1י וועגן ט ור ער ק׳ק גע 1ט מין
אךמי* צזוחר3ן * אגן 3ומײ
נ״ט ג״רענקן ע& א״מטור1
ה״קן גיב צזיר פיר מײער מדר פ׳ 1עפי 1ארר 3עהן נוטן דמו
מי :צזוחר מבר קײן גע 1ט טאר צנן ניטהױ־ן ד* רע ןןע1ט* מגן
ג׳בצזירמוכן מיין גרא&ן מודרמוס 5ווימ גרמ&ן דא^ טאר
מגןמץהמנסמר מ* וסי! ג״ב
*ןניטטמןי מךטארצזן נ׳ט*
איר נמך דר 3ו דמ ןןער מיך ד< ר מ*• מייןטן מו 1דיג* ״ןמיןע*
#טור ד* רע עח ! ט שפרעבןצויך ביןדיר פצןר 3עהן^ו 1ייג גיכ
>זירנמך  3עהןו־מווער איךדיר3ןןנ 3יג ^ו 1דיג* יין מי* עז
מטור,י ד׳ מי טרמגן מייןפט זז׳ט מ״ןמודר מײן פט(1יט ביר
ןצ (( ע* ניט טרמגן מ*זען ע^ פ 1עגט3ו טרמגן מן דער
1י*
ן ^ ׳ןבןןי ^ ןזן ^& נהזי׳ןמכי& כהי ני&צוײ^ מײנר& רמג ן
ב(( הדנר ערצזווזז& גהזײןי ע& מױצוותר אנ 3וןו^ ןדצןו
גיפעט 1ז׳ט ןןדמ וו& ר ד* גיט מױ גחרציט חמררןצומ ^ כ3ז י
מודר 1ז׳ט קן&ןן& ר צן״ ע* צזוחר צוך טמרצזן וואו1צובווי& ן ד^
ג׳פעט |ןמ* צזן ב׳דר ^ דען& בה צוןסרייט׳ג3ו גצט מוי^ שכא
וזצןרגנ& מגפון& נה צזמרגנ& מו׳ן | 6שטעוווו? מכרניט

סרק

ע;1י

צוו׳ן& כהווזןונבט׳ מברטריגקכן ^ טמרצזןמ״ן ]ננ5ןט*וג
צובןןי& ןצןונצווױ םןןענקןי טר׳נקןטצ(־ו * ןאו״ןגג| 3טחגע*<ן
מנח דצורןכן דער
מננדרי עצו צזיו צוטור כ1מי טןנ *'51״ן
דמהצ( טצו״ןכןיד*  1זןגיטהוט טונ! גווע& ט טמרצזן מ״ן
עסיהברויכןחימער גיטדסזינימןדיצוצזקוה צןונהו! טווטר
יר״ןוצ * ער דצוצוןו&רי בידרםט צומ שטוסט יל 61נ! י מ׳ן ײמ
דיקוההנ״ןצןונפי! ט ע&דזיטוו& ררמצו׳* ע  6נויןטיב! גחע־ 1ט
מוג די ןו& ר1יו* ער3ו עפצו בר ויצןונ &י!( 3ו הענדוו&ן נ צןדר
ער& ענקטדצןזכ! ׳ נוײןגוילויבר&ברורו הײ& טערדיויגוי
נ |י דר ^רין ע* ניט טונ *131״ן כ׳ :נמך צובהי עגו מי* מך מטור
מ׳* ןכ 1ימוי*  3וצוןןעגקןצזי& ז(? מודר 1י׳ט* נדמדרזייט ק! ך
טיךיעןערריענטט
מורררויט מײן טטיין אךגיט צזיטמײגת
מו׳ :ךרוקןיצןבר1ו׳טצוטרוצוצןורר 1זיטה״ממ׳*1מח ד 1ןוי*
 3יםןןענקן דיני הכנת מאכל בהמה
קנר טממי* 1ווחר  3וטרמגן * ײנר בה1זהצוטרוצו1ויטצןײנסנ
** פמוו׳מןוצוו 1י*רד צ 1סריימרהרויצו  15טדערןן״!רע * ײן
כחנהניטהיטתדר םפרײמר * מ! הרוימ 16ןדרוכזצוי* עו
װזחרי עממי* צוטור 3ו* יבן דצוז& טרוצן דרחצירטןר* דער
טפריימר*\ 1הרױס פ!ן ע*צוי*צוײ1זצ !צובהי מךטמר ערגי(1
ה< * ערהיךפיר ! יגן דמ& צוטרומדערווצןרטןד* דר
דרבה1
חיגדד* םפרי׳צור*ו 1הרו׳& חעהןצן׳* עמ צוךמטורי עסמי*
צוטור3וצועטט |*1׳ט מייגר צוצןט דען המברן צןדר גער&טן
חצן :ער רר בהציה פיר מיט דען נ״מרט נמך גידונקן טמר
ערדר בהצזהפיר& ׳טןצוןצונןזיצוךצו׳* צוטור גרמ* גו ^ נײדן
מפי!י חען ע^ חער ור 6בהצוב ג& גיטן וומרדן דען* מ קצון ע*
11צוי 1מ* יע& ןע& ז״מדע] ד**יצן ע& נ׳טצונדרע& ןקענט ״
צוךצןי* צוטור3ו מטצןפן גענ :צןודר היגר נציך גמר קײן נהיזה׳
ע^צןי* צווחר די בהצוה3ו ^ טע1ן מוי^ דמ^ גרמ* צןונ המצסט
*צןרגד* יזןע& צזעכט יןו׳* רײסן<1יט * ײנרהגט חט ו& ןופ
מונד* ערמירחערט  5וע^ן געבןדמש הצזבמ׳ךגיטוארג
נוי׳ 1עט א*ו מײן הרבי ע 5ירה מי* י צוברןסנ**1יוק 5מ מי* טמר
ד*ן ד׳מ בהאהניט ^ טע! ןדען1צ* ר הצובן ימרג ער חערט עו מן
רירןמונווערטע^ דרכהצזהגעבךזיט * ״נר הגט  3ועטן
חצ * צוטור 3וגע*1ן צו׳יןע& ןפר מײנרבהצוח
צו׳* עש מטזר מך
צן״גרמנדר׳נהױחפיר& יטן
מונערחע! טד* * ע! סגעםן
טמרדדן ע& ני&טצוןמכן& בה דעןעוצו׳ז< 1ימוטדערמגדרי
נהצוהפיר3ו טטיןימךמי :מטורצוײ 1קי ים^מוי* 3ו פעגןרײן
בוי וע ^ המלאכהבסד ישראל
^וצזכןצומ& באי
קנה ^ צויזמטורמ״נת גיי וומ*  3וטרצוגן 3ו געכן מוי* דען
ע< רונ מפ׳!ו ןןעןמי ^  :ע 1כיגמער דע& גו׳נמך טמר דין מימ
צק־ניט געבן ר* ער^* מ 1טרצוגן מוי* דעתעירונ וומרוכן די
 1ײטר׳ע :ןוערן  :עה 1חערן 1צײנןעשזײצןדעכןיודגט י מבר
עו צןיו< 1וחר מין •3גענןע&ן ^ ס׳י* ד* ער^* מ( ע&ן מ׳ן הוי^
ןןען ערמ סןןנ׳ט ע&טצןןנ& רמגט עזמ״ן וועקצוי* ע^1יוחר-
וןקוד׳ון
צווג וועןע* מ* ימײן* ךןןערדו אײן(^נצןה) 1ועכט דר&
ווען אן מיכןנ״ט געכצןדר ד :דר גויןןער מ״ן חקי^ מדרצןײן
וומו! געכןןןען ערפ שון טרמגט צוויזדעפ
פט 1ן טצור צזן
עירובי מייןגוידרצו״ןזצ& כןהוט בײמײנמיודןצןונערןן״ן
ר* ק!׳יד צון טמן מונ ןן׳1דצן& צןנדסז& צןדר ם׳ר נידר ! יגןמ׳*
גטצצוחרמ׳ת3ו געבןצןםן ^ ב 15׳ צן״ןברוט ד* דר גוי הוט גככן
מת ^^ ?1מ״ן טיי! ! ״ט מטר/ע* צו״ן טי<  11ײט* ײנן ע*<1חיר
* ע! נ׳ג
רר ^ צויח־רריןמזוי ןןעןדו ^ דמ*
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*צ 51כ׳גכרופ גניטיגנור(״ר  :ו<ן ק״ןצןגררל! גיט העט צןודר
ח רמ* ברוטגהערטצן* יןצו״ןטע<דותו< 3וה צהמו׳ ^ מ״נר
ל/תוגהצןודרצןוי ^ מ״נרבריה 1וי{ המי  :עפ 1<1חר  3ועפן *
צוךצן׳* מטורע&
טצןרק״נרנ׳טגעבן גע! טצן״נכן גיי מפן
ערנ&
בחתדערגויצו׳נןזמןכרוטננןממ פנח י צוךמין

יולן ןןעגן 1(1מן הצ<,י 1ממד צון צון קײן הנמהניע חצוכן דעיר־&ון
צןהסכחיןונסמרניטדערנײמןעהן י מכרמובןהצונצויך
גצוריכן  5וצןײנר ( טעודח^ 5וה )
וועגןצו׳נ< 1וחרצןונ<1יר
רעננןד׳צןטעודהפוןצ1כו? ציךסרצו״ןטעודח5<1הו * '
דיגי רחיצה ב  #יבת
־־

נוטור גע 1ט3ו געכןמ״ננן גוי פמר פבא ד :ער צןימ* מ 1בר וע

קנו עז צויז צןטור 3ונצ< דן מת צונה מ׳ן וורימ ןןשר צ< ^ י!נ חען
דצןצו ווצור ןןער גחרויטחמרדן ממער  5צ 1כד 1צוך טמר
*יךגיעכג׳טן< 1יטןן׳רס[ ןןםרצויכר  :יך מ׳זציךמטור י  :יין
פניה מונ  :״ג׳ הענד מונ  :״נ׳ פיט סצור ײן וומ( ןו&ן צייע ן |' 1ר

הצ< טדרעמרפ גיעע& ןכי* * ונעג ^* ערמיו{ נג ןןרטןכ׳*
קענטברענגןצןוי* דעק ( חחות ^ בח ) צובר מײןמנרררײוד
דע=ן דער גוי גיט םוןןײנט חעגן גכרמכע הצןט דער נוצור ע*

חצין המעגה״ 3ע מכן& בחפון גו׳ה וועג1ע 1מרמײ 1י 1דחמ| 1
הגי׳ 1ג׳ןצהוכ 1דמ* צונ 1תמו׳  :מ׳  :מפי{ וח׳בן י הע& צוןעד
מכר מך גה׳י3כ 1פין מ״ן יידן וועגן דצו טצור וין ניע הנ״ן גין
'י ני* גמךה 5ד{ ה %ו 1גגכ׳  :ד  1<1 :עצוקענעהײ 3ן י
דיני סיכה בשיבת ,

ע&ן ימד ^ רעטפון מ״גכןגוי דעציגיט ! ^ נטמין יער
( 5וטמט צןונ דממ צןוסט ןוק& ט צוךגיטמ׳ןדער& טצןט מנרמ״ן
גױדעררמחמוגטצציעצן׳כזצויןצויער ^ טמטמוגימ ^ מופ^

נק *
ע& מי  :צןטור ^& וןירןמן& כחצייעצייומודדצציעמןנ
ןןצו
:
דצו
גהערט
13
צו״נר רפימה ימי ממ צוטור א״ן רפוצוה3ו
טמןמ־ז& כחווצן  :ק״ןטבגהג׳ט צו׳*טצורצ< 1ק״ן רפימהג׳מ
טמן מ :מיך ע :בע& ר כ& ״יןווי 1י חען צן״גמ עפי& ויימטו^
מובער צו׳ :פר׳ס מול ג׳ע מ* מ״ן ג* ונטר דעק  :ע! כג 1עמר

קו׳פןמכן& בה י
מ״ןגוידערדמהעטמבג& ןמגןמדי־צןב
גריטןמוםטפקמ״גמ בו׳כןצןסג& כה טמרונןדמג * ע{ ב׳ג
נזופ& גיט ע& ן מונעמרפ
מךניט<1ט 1ט: 1״ןבײ פכממ•׳*
גיטבידר ^ נ־יטצוןןרטןנ׳ * 1:ןקענטע& צוביייטן י
ןןען
ד :דצןמ׳ז גןןראע וומרק מןכ ( ערנ צוכה )צוין ק 1ט ןן  6ר טמר
דער גויהעט צוופט צןנ גר׳טן פין מיעפ יודן וועגן ימעצור <י : 1יך | |וצ 1במרן י מונןןען  :׳ךצןי׳גר כמדמין מײנרכמן
״ן ןע גי 1גר׳בטין ע& ן נמך פכת ער תו* מ* ו{ נג ןןרטן נמך :צו 1ער גוומרנט  :״ן ד  :רע ג׳ע ג׳ג 1מו י  :רער כצןך  5׳ר צוי | ן
<ןעעקענטמכרײטן י מס׳ 1וחעןע* צו׳ין צ׳  :ער * ׳ךהמט&
צןרמנגטרוקנטדוער
נ׳עערמגגן דממ
הנד{ הני* ד*1
וושרוומ  :ג<יכ /מו ^
ז״נתן״כןיגע ׳
לו׳ןמ׳עכןןןרימכמד
ט  £קחער מובערפ העטמכגריטן צון צו״ן ׳זי־ן חעגן מודר
ד  :רמ ( יגט צווי ^ רער
ערדןעמרצצףיךאמוןבאדןמברןןער
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רטכטר דמקטור דערגידלוקטרירט מ׳ :״ צו״ןגויט! כריוד
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 3ען ווימ טמן דצו טצור<1ן* ״מווצןו! צו״ין גוי ןצןזן מו׳*  3יהן115
נייןנ״צןרט ^ן ^ וזמןה׳נןצומ&בחחיצוווצו•!
יז< 1ן3ןן״צן
 3ער ןןעגןי
צן״ןקרגקרדרימהע& צוי״ן קרנקהײט ׳מ =ן
פנר1וחצוי<1:ח!!וצ< <1 :וחר צןונ מײןריןוה י
צוונ צוי׳ןן!.
 1.״נדו ערדרצון ! עג 3ובעטדצןדר^< 1ןג׳ט  513רעגו מ״ין
דמקטרמודר מ״נכןדער דמ בקי ווער< נ׳ימרט<1ן*ו! מימ
מ( ט טלןן חמפ דצן לןיםן מן דער חמכן ט וט טד טלור<1ן מכן& בח
צק־טמן < מברןוען1
<ןןןצוו! ו1׳^ טד:דצו^* ע 1כ* גחו[ ׳ 1חג׳ט
נדרפטמ* ן ^ ן׳נדדער 3ו  3וטמן < ת1
<ןחצןו{ ןןי& ט ד:
ערקענטוורטןביזגצוו& בחצןודרב׳* * ןמיין גוירוסט י *
רמ&רמ ^ ןמ ^ וחןן& נחזיקפיוזײג& חטגןחימ חמו 1י*
ער מײן קרנקהײט המט מיכן ! ״נמי׳ו ; חו{ יוח ) דלו ניטצו״גן
!״יזמי < :דלופרעגט | <1מײן ד 8ק ״רמ,ג 'גרר* מ ( ר  5ומה

חיק^ ) נידר^ * לןודרמויוחע 1ער* ע! נרע ^טמ* ךנדר^
חיק^ דצומיזי׳ין מך<1ח! 1שבחםון  <:ינטוןעגן  /ע& זײלןער
*מגט& צןודרדרדלןקטורזמג ^י * יועו ^ יודמק& ורמ
ןצוגן ער כדרפ״ חיק ^ יע /י״ 1מגדרי ה,ניר ^* מגן צוונ
ןןערןדצומונ& פרעכןטרבידרל עציג״״י״ * *'׳ *ן
■■ דמך
<1ח| 1טנח)  3ןן״מנןדרהוגדרטמ׳ 1ג! ״ו* ד
נןונ

קרגקרגיטקעגט^ו! ום 1פררעכן !י ^ 3מוגעפ חער צוײי
טכגהחען ער נ׳מ ^1לופט דמ טמר<1ןדט ! יכטוומו. 1צווי
!ע&ן דז ערפ! מפן  :מ 1י צו״ן מיט! כר דער דרמן גיחמרגצ
צוי:צו/צד  :ערגיפר״סט צויזמונערמיז ניטטרעג מין דו
:כןד :ערצויז<1ח!! פבחצו״ןמ״נרגוט י דערצוי :ג׳! מטצוונ
ח <13יכן הלובןמ׳ן המ! טמונער הלןט צו״ | גרו&ן פכר מ*
העטטעררעכטטכחגיה1טן1
<יטצו!ן  :כן
י מונןןען
צחןמײגרמײןמנדר״ ( !<1מכה)< 1יטטעטמ :ןןען לןײגר
ווער ( חניוכו/1ר ) צוין ןן& ר הנ״ן גיפ!ן מונ ער
ברעכט צוײן נע^ צוונ ער
ברעכס<1יט מוי :דעת
וו& ר פ* פ  .םט רמך ג׳קש דער ח״ ! ו׳ין כחנה גי& מי*
מו׳^ ליצוס* < 5
סדרדעשג! ײכןלוי :וצ< 1:1וחרי
מך

ווען1

ן<

פפרעך

דער  ,קרגק ןןע! .ו גערן הצובן
צו״ן

היינזת עיבח
< 5ײןמפ׳!
מדרמײןפײגצןדרמיײןוו״ןגיר 1׳כי צןונע*  1פן
^עחןנצוך צןנגדר מוגמיטניבר כרענגני צו״ן י מונדר קרנק
בידרן? גיטחער דען צןײן׳ נצןךהמבןדימ מ 1ימיט[ צרצוײ|
צובר מ־ .ןןען ער ןןער יג  :ונד וומרד ן פון  :י׳ ן די רע
גנרמבע
הצוט ( צופי ) 11ןןען ער חער מן דעררע & טי גי* ונט וומרדן
ג 5וךהצוכן  :׳מצו 1׳דימ (
<צ  3וה ) ג׳גוצוןז 1ען>> ן
כ׳דרפע דעסן
קרגק ס 1״מ מ ונ עצו
ןןער
דמ
גיריפין פ{ יעו צןודר ( ח* יר ) דמ
ממרצ< ןמיסן! 1מו! צועצטןכםרפ 1ײפמ׳ד  :חןמית  :מ! געכ|
( טריפוח ) צוכר ןןען עלו פון ניטן ןןער ד* צוןגיט קענט זורטן
כי :ר* כ& רגי& עבטווער י דמטצןרצוןצןיכןוומו{ געבןצוס׳{ו
ג 1ר׳סוחמסי! וח :׳ר ו
צן׳ינרדערדצוןןערקי־נקמונ חער
קײן טכנה ניטחי< 1מיסן צןדר דז מית ווימ גיעט מ: 1ײן 1ײב חען
ער& ון דער ח׳ט ג׳נגצןי* חוחר טמר חןוומו!ײה & ן מײן גוי
דערצףצןרסומ ^ ומן& מןי
מנרק״ןיודעצורני< ( 1ציח!1
מכה )* יין ןוען נוון 3וב* מרגןו 1ער ד* ער מומ צו״ן ג 1ידציבע
קוחןעצורקײןיודני ^נ 1טצןן <
ע&
וי׳מדעןדןדעריודסר
ענדרע ד* ערפ ניני ניענימו חן פפ[ עגפ3ו טמןמ׳ן רד חצזכן
מונ
עצווועראךק״ןרצס׳צ<! צוכה ניט צןכר 1ומ  :צוײן ח 1מצה
יוי* נימר חן נ׳גי צילון מך דער קרנקצי  :ע! כרןןצן  :צו״ן ח 1מצה
מ׳ו נימר ער* יך  :ע! כרע מך נ׳ני עמן<נ מײן קרנקה״( 1דו
ק׳יןטכנהנ׳נימי* גימױ) חןוומו! ה״& ן מ״ןגו׳ר  :ער& נימן
*וצ 1ררומ טמר חן מךןןצוון !ןצ  :ן קו׳פן צן״גכן קינד דוני& ט המיו
גוע&
ןדעןמייןמ׳טןצ&
קינדמ׳זמומ״ןקרגקר דמ קײ|
טכנהניעןמי* דרוכןעצןרחןןןמו! ה״פן דעט קינדם ח! מכת
טטן * ווען מײנר העע3ו רר צןדר גי! מ:ן מונ ער ןןער דער
,קןעטמרחןצויגזוומווצוײןהײ^ ןמפיןומיןחוד& חח!* י מײן
קרנקר רערנימ* ער קרגק מי :דצום חיעגו חמו קײן טכנה
גיעצןי* ,
דערעמרחצןן{ ע& ן ( כל! 11גויכן ) דמנ 1צן״ני 1חמו
^וײן גו׳ קמצגי צןינ ק״ן ׳יר המגי ניע גיהמ! פן דר 3ן גיצור קײן
וודניע ע&ן צוכר ער נ\צזר ^ חיוי! ע& ן מ 1ירפוצוהצוי* מטור3ו
טצוןמלן& כחצן״גכן׳ודן
ווצווק״ןטצנהנינימ׳* י דריכןעמר
חן מויךדלוומױגניגי& חירןמכן& כחפוןצןײנררפוצןה וועגן
לופ׳1ו ח׳ני
גיצטרןפפ״אצי 1טמר חן נ׳ני פציירן) פון רסולוה
יזעגן ׳לןכןפכח י עי 1לזקצײחרמײן3ו וו״צן פ 1טטרן מק ער3
£כוזמונגימרע  £וומו! צןמ  6בח ! יגןמויףדמ  6חויג י לובר
חערןזיצןנייעמײןג׳ווײצעצןתערב&כויזצו׳* עי £צוטור  3יסו1
ען צןײנר העע צןײן ןןצזונר צידר לוײן ב״ \ עלןר חן לוין קײן נײלו
ע! טטרניט דרוי ^ \ ׳גן מ=ן גוכת מס׳1ו ווען עצו ןןער ה׳רצוכ
(ס!| מו׳^
דימערדגיצורערצינ׳טח׳דרהנױ ^{ יגן < מכר
 . ,גר עלן נ׳טצןןי ^ דימ ער־דגיפ1ן נימר ער ^ וומו!! 1ײר הנוין
!יגן י ^ ן׳ר ! ״מ פ! טטר ד  :פמר חער ררו׳ן 2גי! עגן מונחער
גיט צוו ^ דילוערדגיקוחן& מרחןחמו! ןןידרהנױ ^ ןיגן צובר
״ײןגוי& מרחןזומו! ! מ  :ןלןײןפ!ט< 1רדרו י ^{ יגןמפ׳ 11לןײן
נײלוהפ 1טטר < ןןעמדיצו ( צינה ) מײנירגי ימטצןר ער ימ^
פ! טניר מני ^ מ׳ינר  :ייגוצןוי ^ ה׳כן מוג טצןר * יך רימ חכהמב
זויצוןחיטמײננןטוך׳ < דערגמך ! יגנ 1ערדלופ פ! טטרןףדר
דרוי ^ מונ ער ה׳כט עמ צןוי ^ דער מגדר* ׳יע יחיך מ* י מױ^
צןונןויםעעממךמויםמונ ! יגטפוויררררוי ^ י צוברדצופ
ס! טגורעמרציןכ! 1ניגוצןבןף&ן *
וועןצן״גרהעגיצן״ןחכה
לןונהוענצוךק״ן פ 1הערדרױ ^ לןררע< ן חערי מיכן הרמכ
גיס 1ן דצו עמר נגר דרו׳ 1?1׳גן גײמ׳ נייכר לןרר הרעי נ 1׳צר
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מבר ניעול ! טי ו ו״בי טי 3ר עצו היצו מיין ( י־סימז-־ מיז מנווס
ווען צוי׳ן ציכח גנ ^ ה״ 1מ  *,צ< ונ פערצצ^  :יךדז מ׳מ ניגו ווייר־
חערגיצןו׳ ^
ר״טןדצןטמרערןןצן; 1דרו׳ ^ ! יגן טיכר מודר
מ״ן פ1
טער
דער
ןן״
1
ד
:
עצו
מימ
גנ
^
הײ
1
מי  :מוג ער עוטצו
דמרוס( ד :
מימנ׳עןןיררמויןנרעכן  :מ 1דמ :ו הייצוע קײן
רפומהניע י
וועןמײנרהעעמי׳ןכ 1מ;] רמונער 1מ :טדי
כ 1מער )6וי  :פוןיעםט וועגןד  :ער דימכ 1מג\ רעפגן ווי 1דן
:ילומיכןה״ 1ן  :מ{ דערמ׳זח״ 3צױאהחען ערצוטעע כ :\1׳ד
מכר ווען ; ׳ן״נמ דמצו מעיר ווימעעטמונ ער עעע ע  :דרוםל
פוןןער וועגן דער ווײ 1רמצו מטירמ׳נזמ  :ו וויצןעוט דצו לוינ
><; הרריצןג״ד ( ומ! ר! 3ןדצו : 6ענןדימ 3יגי | ךד׳לן דמ העגגן
אןדען
פינגרןדילוטמר \< ןני;51
וכצוג״דןנאךניעמכרײטן
דעמ  :ײן 3ען ווימ טונן דער עמר* ״/<11י! נ׳ע מו׳צו גווועגקן
איעעט׳קצוכרערעמיי־דעןעטקמײ] םןינדןצןכרנ׳ע מויצו
םפי׳צןן ׳ דע ^ * י׳ןקע1
ווימטועדערעצןרניטמוי  :םווענקן
1
<יעכויממיןצןןנערעמרמוומי 1מײ 1צו{ ינדןמכרגיע מויז
פפײצזיןי
צזײגרדעררמקרע 33עמודרקרײטצז דרעצזר
וומו: 1ויגן צ< ׳ 1ךפוןמ׳ינררהצ< המ :זצ 1כחס 3 | 1ערווען מכר
רע ג1צלר* ימ נ׳עצ< ע1קן מ ונ דיצן ״׳ 1ך3ו טריבקןוצ י* צזטיר עצו
יזי* מטור ד* קײןפרוימכ1צזר  :יךניע<1ע 1קיןצויןצזײןבןי ד*
*ימ ווע 1ט מירמ קיגד 3ו מרינקן געכןווען רצוצזקינד גי  :ונד
צלמ ׳ מכר  :ימטצןרזיךזומו1צןוי:צצע 1ק | מו׳ ^ דימערדדר
וומ י | 1ד 1דצוסק׳נדדימכרוט; 1כיפטנ\ ןקמן י ליךי 1מר :יצ*
ניטצצעןקןצןיר׳װיזךציק פכה צןוי ^ צן״ן צןנדרןפון ( רפומה)
ע& עצור ״מוןצן׳יגרמײ] געצק ! קרי ^ נםצצ צןודר * וג& ט * ינו
 1וערקד* ער  :י \ צן״ןגוט ( קו) 1חמבןעפל 1י* צוטור •3צוצן
**ך( 1פ״צוןצ(זנ  6כחמפי 11מי] דערוומוצןמי* עפ מך ניגו
רעכעדערמטוט י עמ* ײמדע] דנצןיכןדצוזע& ןמ  !:וויצן
עעעעמרערמןןמו{ ג 1מןצ< יטקד* ייסרמן דער חצובן צובר
ניט לזפ מבה נײצורע צייס* ײגר הנע עצןר ער  :׳ך גרײפן צוין
*״ןקעןכי:
דזערפפײצןעפו]  3ערוועגן *  11ע=ן  :ײןבו׳ך
 11ימ;11
ועדצןעצורציןןןצןו
1
חריתווםרגיט
1
מי
1
מײ] כ 1י צוונ
*מ 1פל1יבןצױ .יע\| ל1ױ(ן *ײןכױך \ עב 1יךניג\ ה״  £י צזךוועןצצן
העע הײפ וו& רמין צןײגה ב 1י גיהצצ צןונ׳העע דצופכ 1י מוימ
גי 1ערנ 1דערוו״{ עמגצוךהײצומי :טמרצי] עפ חמי \ מױ^
*ײ] בױךפג 1ע{ן י חע] מי׳נרער 1נקןווערדזלןי*  :ײןרפוצוזז
ד* צ<ן  :ײני הענד מוב  :ײגי פיט צוינן וועג צוצצירט צציט צו׳ \צןוב
צייט | :ץצןי  :צחתרמך  3וטצו | מנז<1חכ ׳ חע] מיעתדא 3 :עפ|
ווערגיפ{ ןטצןרצין״מו 1היכ] מת  £בח י מ״ןב 1יד* ^ | עמר
צ< ט 1ע* 1ײ |( 1צןרצין ווצןו 1מטע 1ןצןו׳ףמ״ 1מויג 3וק׳ 1ן צוודר
חצו*רע  :יךכיררן 3וקי{ן י
וועןצןײגממ״ןכ״ןפררוקצ!
חערצןוררד  :ע ^ צויגזהרױ ^ גיגגנ\ מרציןעמ ווידר הנײן
ריבטן צוק פכח י ווען מ״גר* יך ג״& נ׳טן העע צןודר* ונמצ:
צו״ן ווצןנרד  :דמפ ב 1וט הרוי* ג׳גגעצןר ציןניגי קײן נחךדרו^
!׳גןצות& כיזדען דצו& נײך
חערטג׳פערנט מוב פרכן צו׳ז
מ״ן הרכ׳צי 1מבהי ווילו* מ 1צוןדען עצוןחן * מ 1דיצז ציבהפצזר
װצזו{ מכוופןצ< יעוופר יצןזדר* מ 1מײ 1מםיןבעע דרוין
\יגן ד  :רממ כ< וגי רער נמך דמפ סוךנ׳סי פערכצי דרגציך* מ!
ער צן׳ין סוך דרױ ^ ! יגן צוובן מיבר דמלו
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יריכן ) סון ( עונג ^ ) ^ 3חעגן לו״ן* ״גר דטן אן סטע 1טרו
(מוחיוח ) צוויפציעקטדצו מ׳ :ער (״ח  ) 3דמרוכןמי :צוסור 3ו
טר ה טמר1ין
חמי ! ! מ* ןגין גנץ& בח חימ חמו( ד* ער ק 1עסרט 3
וברעכן מתסבח דימ ^ חי ^ ח^רייצייטחקצו :ײנןג׳ציכצו
נןכן סכח צויז
ימך זיוחר דער ח״ 1ת ערפ גיפטע 1טןהמט סר ו1ןע
( מוהיוח ) דרוי^ זײנן לןדר חיט סעך צןודרצי׳ס חממ <,גדר
פבחוועןדמ ! עג צו׳מ הוכ צןדר מוקי רעכן דךצוופטצןררחצ* פ
גיזוכס* ײןמ״(צןטור)3ו כרעכןמך ייקוכןחמפ ררײן 2גפר
עפ ןןיןדז רמ גינג ( כ 1יה ) פון
רעגןמפי!• חמס <1וק 3ה מיז מ* ווי* סצ< רחןמה ( סכח )
מךניסמו׳ןברעכןדעןחיטדעןכר ו>
5גי
 1מדרממו ע* נוןצןי :טמרוין זימןןצןו|  3ודעקן1ייטןוצופ
צועקגורע צ< ו׳פ י צוך צו׳ז צוטור5ו מר״כן וייסןן& ־י מודר חיט
ד*1
<ןטמר(>
טי 1ט*)1י׳ןד* מיסןקיין&מדן ג׳טג&׳כט
זועןמ״גכן
ח״ןע
&
זײחצןו׳ן
סס׳רמודרמוי
^
מײןכרעגוצןודרמיי ׳׳
דרטר״^
רעטמיןז״ןהויו סוןרעגן מדרסון& גילןדמטלור מח
& מנרר& ימךסמרצין ניס פר׳ינן מיןדיחערד מודרמ,
1ין
ו/ל/ו! כ 1׳ס צןונטר& טעןןתרמ&ןן& רדרײןריג& מונןוען
*נד״ מנרצןין ! יססןטצןרציןחמ!  6רײבןמזיחײ :טערצו*
זי
סי *1ײןטור1ין* י צןויז פיטןמוג חידר צוונטר פטע 1ןמונ ווידר
ןןען צויער שרײכסצ*נו דער מנדר פר 6טיסחממ ער מיס
מוי
* טיטן מ:ו | נגכי* עש צוינןניציר טריסט מין* ״ןהו׳ז הנ״ן
ןןײזסיצןײנרטמר חמי!  3ײכנן מיןצוײן טפרצי׳טמײנכןגמג!
סי 1ער1״צוזכן פון דיגיפן דיצןדצן גוהגזײן מת
פ<ן
פיגגר חמפ עפ ציוגוע״מ  :רצוס ערפ גמך( 6בח)וו׳! חגיח
קסו ע& מיז מטור  3ורײטן צןויןצןײנר ( כהויה ) צןךניט* ע3ן
*ײןצןײנרדרהמסמן * ״גת מרצי״ 1מ״ 1סמדונןחודרמ״ן
מוי
^ צוײגגזחצוגןמעןמײן (כהויה ) מי׳ןגי& פנטמיז מךניט
פנורד*<1ןדר 1י׳ס 3ו  3יכסדען צורחי! סמרחן גיט  3ו 3יהןמן
צןוי
^ מײנ^ קרןצו! ם צןיזעכן חג רײטט רע מוי^ מײגרהנ 1י*
סנחי ע& מי* ג!ייך מ* ןןען צן׳יגר נעט ע& זײמדען ד&ד׳צן
מךמיזצוטורןו& ןףצין מו׳ןיצןײגמח& ר מךניט מיןמ׳ין& ׳ן
!עכרווערן ןףיס מונ ןןערןצ< רמן הער גגעחט י מ״ןזוצו! ד״
דצו
וזג״ןגיןצןיסן פ 3יזי מעןמײנרזע& צו׳ןמ״גכ  6 /׳ןצןו׳ןדען
מער צוו״ם גיפ1ן מוים מ״ננן קי&ן סצור ו׳ין חמו | מ׳דר הגײן
(יק ) טור רע ןןצו 1ררינן כ 1״בן דר מ׳י 1ער סר כוכח מיז
דרײן טצון מהן& כה^ מכרדצן^רע & טמח  1טמר1יןיג& ט חנ״ן טמן
גנגן ע&צןי* צןטורד? 1ו  :״ן מ״ | (1י^ פט) 3וטמןמנזמכח 1יכ|
ןןען עוניט ןןער הרו׳טגיס 1ןטפמי* (צוטור)3ונעצין ז  $סון
פכןד*1ין ניט טמר ק״ |(1י1קורו ) ס1
צוגןמנן^ כחצוײן ( חוסח) דעכן צורטחמוײף ^ חכט צוךיו״
<צ 1פחמועפווק^ טמ( דינג
די
דממײמכן סר״טיג& סעט  :מ! ןײ גיןןצורגט * ײן ד* 1יןניט
מין דר וועןט וומו עםקה & ט טמרצוןע* ניט סוןז ײןמורט מ״ן
(1
יח 1ןסבח )לןי  :וייטדען ן׳כ&ןצןונ ײיט מ* 1ממזמטור מיוד*
וועקנעויןימךצו׳זמטור3ורײצןנן י 11מגנדרעפ׳ 1מוררכירן
זיןג׳ט ײטכט סר געטן סון וועגן ( מײחה ) ןןען צןײנר נעײט
מדר ריכןמודר ןןצומ עו מ׳זדר וומם מננדר רײצוט דער מי*
צו״ןמ 1ײגהמדר צו״| ( גרוטה )טצ< ר ער ג׳טמד * ער&טײצו1
(חײ ) 3מ׳ער דר מײןחײקט זמצין סוןפ! קט מדר ♦ייצון ימחן
ב״צומיר !׳גןצןהן& כהמונני& טײיט צויר  3וטמןהמכן׳צוכר
דר מי*ךמ (
ײח ) 3מ״נר דר פפ׳ר3ו ר״טט מדר ער ספט3ו
מיין ( כהו 1ה ) ט<ץר ײן חאו|1ייטצןיר 3ו טצוןהלוכן ( מםי1ו מסן
מננדר 1ייט 1ייתצןדר חיט סמפ דר מ׳זצוך ( ח״ ) 3מך טמר1ין
פכח ) ימפרע & ט ײמ 1מי* מך ( ײוחר ) די םסענ׳ןך ד׳מ צוו׳ן
ק׳ין& ערכ! ניט •3כרעכן 1513דעקןדר חיט מיז ער מך ח״ב
דעכןןן& ר&מיײן טמר ײןניטהיןמונ הערײכןדזײןדןןו& ר
ע&
צן׳זמטור צן״ן ( נדר 1ותיר) 5וז״ןממ  6נחעזז״מדעןד*
ווע1
רר
ט 1ויטרוי  3ןמ״ן שי  5דודמ םט׳טצוויןדר ערדןטמר
נדר גיהערט 3מ כ 3וד טנח הח&ן ומ מײגר העט צו״ןנדר

11כ3113131ו־©\ 1/חט1סחו.: ^ >30031 -0-01 -0060 -0118 813 )11- 1ו־1- ]\ 1ס1ו 8
11כ
 11ס
ח 1/1 /\1©1־וו1>11ור©ו־ 61> 8ר

הייכות ^ובת
גיטמןר :ערווע! פ פטטן צןדר העטפר ! ויכע פ! ײפ  3וע& ן
מדרווײן 3וטרינקן צןדרק( ײדרצון 3וטמן חמ^ו  3ות ( פבח)
גיהערגז סמסיןוומו! ו/חירז״ן צןכױצן״ן ( נדר ) דערגיע
גיהעױט3וכן ( שכח ) טצור צזןניטצזחיר  :ײן מפן( פכר? ) מנר מיין
1זצןןטצןױ  :׳׳נ| 11ײכ 11מו!(/ 1חיר )  :״ | מ״| ( גדױ ) מדרדױסמ 1ר
ז״יןיונג׳טוכטױטצןױעױצוךחצןןיזחיױ  :ײן ןןעןדרנדױ פון
ג׳גוגהערנו  3וכן פכח ׳ ןןצזױומחען עױצןיןניט( 1וסיר ) חער
ערנכטדר גמךטצןרער מינ/ניט( 1צפיר )* ײן גײמרט מת
גחמרחערטטמר ערמין
טמגצןזערדען ( נדר )
:ע! ניגן
זזחירו״ןדערנצוךמ׳ןעצופר  :ויציטחעןמײנר מעטמײן
נדרמדרמ״ן ( פנועה) ג׳טצון ד  :ער צוײןזךווע 1ט סמןמוי^
מ׳ין 3ייטצןןנערהעטדצום  :ע! ביגניטקענן טצון כיז צוןדען
:ע 1ב׳גן טמגמונדױ* ע 1כיגטצוגחערעכן< 1כ 1זד  :ערפ ניט
קענ^ו טצון מ= ן 3£א מ/גמען ער :ןצ ! ט חױטן כיז נצוך פבמ דצו
וזעטער <:״ן ( נדר ) מדױ  :ײ | ( מכועה) עו  3ר גיןןעזט ״ מד :וצ1
ער *יך דען נדר מרר דיצן מנועת 1מ :ן 1זתיר ז״ן מת פבח דר
וומרטןד  :ער  :״ן פכועהניט :וצ ! עובר  :ײןמײ( 1חר  ) £טמר
צנןחמו( / 1חיר :

ן״

צןקפבח״ וצ !י  :כ 111ןצ  :חכ/ 1ימז ! גיצןטרח

הצןכן חמפ$צוטור * דרבגןןמ׳:רצו מ י :דר ד״ן מ  :ו ח ען ףן דמש
ע*  1כג גניט• ג ב״רי־פפ מרר3י מיינר1צ 3וה ג״הערט טצןר \* \
(כין ה&וצ&וו? )  :עוכ׳גןזכןחמו! טצון דצןמ װײנט מכן פר״עמג
נכעווערטידרומ טמרוקצויין גײ ה״שן
מ״עטרעכט
מ״ן ! ׳כט מן גינדן צן״ עפ רעכט נכעוצ  : ,מרר דע  :ג! ״כעז ״
מיע! ׳כר  8מטר צןונוזוטר  :״ן ( וזחויב ) צןורי קיגדר דר •3ה! ען
י  :זימגע 1( 1זח!! ^ בו? ) זײ| ( חטופ!וכז )צוך  :ענ |  :יצ< 11חו׳ב3ו
* 1ערןצןירןקינדרד  : :ימניט (<1ט !ט : ) 1ײןחצן/1 :וק 3לומי:
?רט ) המ! ? מודרפסיץ,ח*מי  :יך צןיןדער יונגהײפ
עפהעטמײןעכ׳רה
*״גןרעכס פבח  3ןה! טןימ״ן קינדד :
־ •,יעצוןמיןזי׳גר יוגנהײעןצ  :וועןעפחעצ( 1װח!! פכוז ) חט ופ!וסן
,יוועטט מדר ד  :ער  :י״ן פצוטר מודר *<1טר ( חטוכו(ו=ן ) העט
)גיפצו 1טן מודר גיצו! מגן וצ ין  :״נר ״וגנהי יפ י וי חמו! ר  :עצו ניע
(װחוינלו׳ז דמרו ^( חפונה)3ו טצןן נצןך דענכט  :ו! עז  :ע! כרע
מ״ן ( חפורה) מו׳ ^ ו״ך 11קכ *1״ן וומ :עפרפ ( ענירוא ) גטמן
דיגי עירובי טובח
הוטמיןו״גריונגהי״ט ו
מזומיודרריןפון עירונ״ ןןצוו 3ווײמ״ 1דן וומונןמ׳ן
קסט
מודרצו׳ןמ״גר גפ׳ן דצומטרח מײגרצןד ^ דען
מ״גמהון
מנדרן ד :ק״גר ניט סצןר ערמגן מין עורור י ווען צן״ן ױד
מײנרפטמפדימגױ/ו׳מרסצויזמונדיצ/ן כ׳יגכט
וומונסמין
קצון  3וסצ| | צוודר  :ןגפס דזו/ןז׳צוקצוןפר ט! יטן ווען סח ק״ן
וה׳צורנ׳סצוי  :נײמדס צי״ן 3וין מודר מײן גרצוכןהריכן מ׳; י
דממ׳ :דימגנ ^ פסאסןצ  :ווען דיצוגנ ^ פסצוסז״ן רסוחחער
מ! ״ןוועןפוןפ׳! גויכןצןךרצןרינן ווצןוגןדעןדיוומוג־זנג פון
גו׳מ מיזנ״& ס גימכסןצ  :מיך עס נמך כעפר בפ״רן ח״! ״
וועןמ״ן יידחצווגע מיןמײנר& סצוסצוונסר מײס! גויכןדמ
גגרפון המכןרץחסו׳כן )  ! :גי& ס ווע! ןמרײכןמוגהמכןנ׳צ! ס
ןןע!ן ריק דר פוןי־מרומ וו״: 1׳צו המן ( גמטרח ) מ״ ןי .ד*3
ןןמונן צןוגסר מײס 1עכוכן דען  :יו/עבסן צףן ( הרגן )* ןונ 1וערן
״גרמןנעקי דצוס מי :מיין  :ע(3וכ : /ך ד  :מ״ן
בױצנ ^ דר  :יך*
יוד* מ 1וזצוונן צוין מײגר פסצוע מונסרמ״ס( 1עב1ןכ ) דצו הוכן

די (חבוצימ  ) ( :ניפט1וע!ן ( מטר |) מ 1נהצוכןמךנ׳פסחע |ן
(צצתיר  :י׳ן ע׳רוב) ! •3יגן װ׳ס וועת ח׳ 1ער צו״ן ( עירו ! ) 3יגן

גז
הרק עישי
דמרוס[* ענןעס! יכה 1ייס .דיצו טרמגן חונ  :ענןעס 1יכה !״צ*
טרמגןנ׳ג! ״ נוןווצןו  3ווײמיודןחמונןצ< ץצןײנתהו ^ מדרמץ
מײנכןני |6צ< טן גה׳ןמדרמין מײגר& סמס ימ צןטרת ^ ״נר
דעןצןנדרןדיוחזןמ״ןעירוב הצןבןמ  :מיךכ& ׳ידןוויו
צןו׳ ^
ווימרער( ע׳רו : }3ײן :וצ | נוןןןען ^ יי |( גוי ) צזודר צזטר גו״©[
 11מנעןצוך3וןי6ן דעןיהור׳נזדאהע1כ! ט רר( עירו ) 3נינ 1ט ביג
מצזןצזוזפוןיעןגו׳סנמירן ( רסוח ) הצןכןרצזן ^ ײנטמיר״
!ומונונגמכקויפןמפי! ומומ צןיין קןײנן פפענ/ג ד  :ער דער
!ויכ; 131ערצ 1גןצ 1פי 1ופו| 1ײנר  1ו׳העמר צזן צוךמכק׳יפףײן
רפו 1זדמ  :זהע[ פסמ :ו 1נגנ׳ :ד  :ערפניסזצ  3ט 5מי :י מײן
פוןפרמדר  5יןם  :פט
עמרפצ/פ׳ן׳קו׳פן
ט״{ ! י׳ע :צ! גןצק
דצו מ׳ו דער ד׳ןןצ :ו ןןער דער (צןר ) צ/דרדר פופע צזכט העט
|1וצ  :צוין מירן ה״ :רן ! •3׳גןצ! פ׳! וןוען (צ! 1ח״ה ) מי  :דמג! ײך
מ  :ןןעןד׳צןזזײ  :רא!  :ײןןןערן דצוהענפסעצוחצווןןוען צזן
קו׳פע דען ( רפוח ) פ1ן כור מדר פון ( כוופע ) מךןןעןדער קד
סוןגוימדרמפ׳[ו פון  :יעכז ( ענד ) מפ׳!ו פון
דיגגט  :״ן ר& וח
:׳ער (ן 1פחה ) העןפגועפמך מע דער עירו  3הע[ פעחען
גטכײמצוננדרר:
גימוומונןמין צןײנמהו ^ מדרמין מײנר
*ן קצון3ו טצןן נ״צןנכט צוונחען צזן ישון ניט3ו טוענ״מרגו ןןען
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ח^ מח

עיבח

ג ^! קןזןמחדן ׳ לו״ןמײלור :דמןןערע ג! יגס לוכן *ונז סונ
מדר את ^ בח מיז דער דין ג 1ײך מ* ו מז לויט דר חי!ך מג מובן
מיז גצור< בן (
נילוע לוערמד  :מיז דער חי! וק 3וויםן דעת
מײאדמזמײמסאר 1וןנ׳; זמס! ט! זײן ׳ אנרדימלו״! ךעאר
 1<1וומו! 1וט! ט |  :״ 1ן לוונ׳ ןןעןדמז אײאןןער גקולןןאזגטר
מגדר׳מײארדמאערןדיאמנדחא! ימטור  3וני 3ןאך ני<1
<1ט 1ט 1זײ/אזנ מפין ן ןןען ען ןןער גקואן אונער עויזנם א״אר
דמ ווערן ז׳מ א! י אטור אנן זע 1בגן טאג אך ןןען לון דמז מ״מ
הענו גטמן מין מײן ע& ן הניץ דא ןוער דאז עשן מך מטור ממ
זע! בגןסמג ׳ מךמ 6י |
וןןע/עזמ״ןט £
קןןערמוכעזווער
ג! יגס ווארד/ממ יןכן ט ונמדר ממ ( ערנ ׳ומ טונ ) מיז עז אך
מטורןןען א< ין ג ן 3 ,רע  3״מ״מרמ ,ענן< װץאנן<ןס( טו 3אונ
עלי* אגס מוםן גפערד יימ מ״ער ןןערן ניס ג! ׳גט ןןארן מת
יומ נחנאךו׳א ןוערן מסגקואן מזיז דענזחחוכןסבוז דממיז
רערגויבג!
וינסמוננוארזימןןאו | ני 3ןממיומסו 3י מבר
וועןדערגויברעכטמ< יער
מסן׳ומטוננאךאכאאס זונסיג
סמרא | זימניגוני 3ןמ׳  :אךדרגויג*; 1בג! 1יבס
דזעריאגס
ז מ׳ ןוערן גיס ג! יגט וומרן ממאכא ׳
ןןעןאןמײןהעןאעכס
אונאןפינד מין
רערהעןמײערמ  £י! ו<1׳סצומ1ן<1רמ < 1ןיי
ז ע{ נג׳ מ׳ימר וומו! ג׳ 5ן אמ יומ טזבמסי 1וןןעןדמןןער ׳יםי
טו 5
נמךאכאדאךטארא]  :יאוומו |׳ג  3ן ,
עזמיזאטורמיץ
גוי  3והוי 3 :ונעטןמסן*וסן
סונדעןערןןערטפוןי״נט סעגן
מו דר ומגר קמכןד* מיז מטוי־3ו עמן מכר ןןען מ״ן ג/יקעמ
דז דאז עםן ןןערגץ גקמכס טמר אן ץמ ןןא! ! אזן א יס טאן ממ
יוקעונ זע
מיזמךאזחר3ו
א׳קןמיעכןגוימיןזײןהויז עצון
םסײז
מכןױססונא׳ס מ״נכןלונדרן גו׳ *
דעי
הא/וו
בי־ום
טוב

קעא עזמ׳זמטזר מײןפ״מראוי^3וא! אגןצמיותע׳ב9
אךאיזאסורמוױ | 13עאןא״1
ס״ארמרראײ! 1יכס אבראן
סאר! 1מו{ נע | (1אײן ג־רעגר׳ג הא ^ מויזדעת
פײמראונ
נ 1מרפ* 1גןמן
מ״ןמנדרמרט מיןמײן צײארמ״ן הא^ 1אי
ע* די 16מנזבגרי  6ןהוטטאראן ע*  11מו | אײן ןןעקנעלקאויז
רעמפ״מר ״
אברק״ןמ׳!
טמראןניטמויזגיטןאויזמײננז
ברעגדיגן טיג 1מסי!ו
וועןעראםון |} ע! טמ׳ןמײן אגדרן
ברענדיג | נויג 1מע!
סגיטןא׳זדאךמטור ״ ןןארוסןמ  :וב! ד
אז דמז מ !,הרייז גימס דמ וע& ט ערפ מו׳ז ד מ איז רע ײח 5
פון ! עצוןמעגןמײןכק מונןדען
אןכררןמב ^ ןע& ןטמר
וומ 1מײן ווײקן א״ן קער בעזמ אין מ& ר דז אן דעןאונןלו׳ס
מייז אכט וו׳מ וומ 1רז אן קו{ ן דר א? ונ פר ! ע& ט איז דמךאוחר
אנר ניגז איט קיעכן גווך גיט דען עז איז מטור אײן טוך אײן3ו
מ״קןמכן< ןכןסונע :לו׳ז 3
וכזארגןערחערעסאויז דרוקן,
מך מי ז אותר רען נק מ< 3ן 13ק! ײבן איט !ײכן א ודר איט ערד
ד׳מ״ןגחײקסזײן צריןפיטונ
איזמטורמ״ן 3חוײקן ! יימ
מדרערךאמיוכןפוג * א״ן
נײמןמונןדערגאךגיט א׳ז
גה׳י 3ט ממרדן טאר אןניט דריגן בכן מדר בראטן מן ױמ טונ
צוך נ״אה טעס ^ טאר1לן ניט קוכן דריגן ממ יי=י טונ דען דז1ל1
העט  :יממיבר* מטן £
מרמכ/ערניימטג ״
עזמ׳זאוחר
%י״ן ! יכט רר לויט *3גיןמדר אנײ 3ן איט דר הנט מ ^ יוכן טונ י
>וע 1דזגאך ג׳ט גז״פט מער מדר מך ניט גב״ט! ט ןןער טאר
?יןגי& ז״סןא ^
״מטונמערעזאבר ייומ
צמרגזיפט אורר
גנ״ט ! ט אונ ער ווע! ט עו גערן פענר המבן טאר / <1זע וומ1

פרק
ששי
:יפןמתיוקטונצןכד *ן לטזא& גהז״ןעראה
פרעגיחער
*מןני ' 1; 1.צוןלןן  11ןפ! עגע  3וטמןמי) רר־| 1מוכן י מךח ע 1וומי
ווערךרײןגקןלוןדזדמ  :ז< ע! גיע רײגט 1יךןןערטאר 1ץע*,
מך זיםן מך גיט מז אן פ! עגט : *3׳פן מין דר חמצן י ע :לויז
מטור צו 1ועסנ\ן לןײן * ע 1לויט דר< 1מה ערללו :נוך גחגקן געבן
מםי! ומת פטח טמר<1ן מך ניע ליענון1
<י< 1דר<1מט י וועןמײן
פרױמקגעעמ״ן
ע״גמת׳וקגיונילו ז5ו 1ז׳צןח! הנע< 1ןמונ
ז ׳צ< ה! גון נ׳ז נמך
יומ
גוזב  13פר ברענ ן דען ממ * ומ ט ונ ע מר
יון ק״ן ח! ה ביגו סר ברענן מס; סהח ! יגו 1ינן ז׳מ מין מ״ן ק!
%נ
ןן־סר כיז נמך יוז (< ונ דז זיניע ( חינציג ) ןןערן נוך עת עונ  5ר
ברעגע ונןזילץ י וועףק זומז העע גסי 1ע לץײן הען מדר אמ*
עז מיז דמ עצור * ןק׳ין פלודןניע לזב צונײדן מךגיע מנ רײסן
ג״לץרעמב ברעגןא׳זלווחר <
עזמיזלוטורצוכ& רןמדר
מו׳ז 3יג! ימן מ״ן עריפהכ 1ילומ יזנז ט ובי מברוועןולן הע;1
גברמען ס1ײצו צןי־ז עריפה ז £1לןדר לזײן ! עבר טמראן דען
גח

ספיטלץדרדעןרטעו1לוו! מו׳ז ג1
ימןדזלקחיכןיחיררדרוי^
ברלןע דר ןףי 1ער גמך ה״ט מיז <
וועןעזק 1עמיזעמרל< ן
ממ 11לוײןהײ 3ןלימױכןטוב י
עזלויזמטורצווופןדמזג& עט
איעלוייגכןעוךמגזױכןעיבדעןעז צויז 3ו כזלורגןדז װןדלוס
טיךחערעמויזדרוקןגײמרעו׳ייע סערוממודר לייעה״מ
מדר וזיעכט< 1מיז ועוחר < ןןען דא  :פײלןר טעע לוייז צולוח לון
ז״ןעםןדז עזמימ ^ בס ^ וינקןנמך רו׳ך
לוונערקעגעעס
ניע מנררמ נוולורנן דען יז *ן עז<1ו* ע מוין ! ע&ן דלו עלורללן
וומו1לןויז{ עצןןלויןדעכןמןבןלןגרזונפו 1ני( 1י מ״ | לו׳! 1׳  3ע
*ולודלון גיע היגמר זיך כיגן<£ון !ו 3ר מך עלורװן קײן 3ובן גיע
געלין מוי :דעגן 1יכט ווען ערמ מון ןןערט לוין ול ״ן לונדר ! יכע
הניין ! יגןלויזדלוךמטור <
עזלויז ^
חרצוויגןװערצוכן
מיןלוײן עיג! דר וומרען דז עז :ל< כ 1ימןיז ברענן <
ןןען
מײגר העס לוײן חקטן ! יכט מן ג 3ונדן מונ ער העע גערן רז
רמז ווקטן ! יכעניע גמרזו1
עסרברענןדמסלורליןוולו1וולו:
הרוה ! ׳גן דז ןןען עז דרלןן קוװט זד עז  6ר !ע־ 1נ 1דלוי מיזלווחר
מךלףז לוזחר  3וסעע !ן לוײן 1יכע לוין מײן לורע וומו דערןויגר
ס 1עגט 3חועהן דראלורעןחעןרר ןןינדןןעט דז עז פר | עמןן
מנרןןעןדר
חעדהעטאןגהובן  3ווועהן טורלוןקײן ! יכעניע
כזנגנע!] מ׳ן דען וועד הנײן ר  :רד וויגד זלו! פר}נע ^ון< אנןױפן
ע ונ3ו חנחה  .גמר לון וומי  11׳כע מן 3״נד | מפי1ו מית הויז ללנ|
סכן איןדר& ^ דעןאןהוטתיכ ^ הנלוה רד פין וי׳א ו ומו 1דזמר
!יכע גהערט מוי ^ דימנ  3מ מיז דאך חוחר דר ווײ! דז חן ח׳כ^
הגאהדר & וןהעע  ,דידיגיסןפוןי £1
גוובזענןזערסי 1מנר
מיך הלוב ניע חע1ן סי 1מן סר ײכן נײלורע חמז פוןנ׳עןלויז3ז
סרײבןמץאוגזרן
הײזרןראזחזבאיךקאר ^ כגרי& ןמןנדז
מ! ר ווינ 3גמט דר סין ג& ריבן דעא ג! ײנ | וו׳ 1מיך מך סרײבן
מײן ע* י£ 1ון חו 1החועד מך גיע יפ  1דעןוןלוז* ער פןןניטן עוע
מן 13פך ״ב ן מין מונז ר קה{ורו לזיןלוונזר הײזר .מוג דז זע 1גג
ווי 1מיךמךגלורקלור ^ מןפר
 %יבןמ 1נ״י 1זמךנ׳ט ! נגל< כ 1י
קטב
מת * וק עזב גיע
ןח
ספעס אין רימ סו|
הניין מוג כ! ״נע אין דעי־ סי 1כי* לויעמג דע * /ע
מיז מ?*ן ח 3וח דס חן דען ׳ומ סונ * א{ ה! ב ס׳י | ן
מיץ ה! בן
סאג :וצ ! ח  /חס׳ 1ה סמ 1־ מונ חורה
!ערנן
מונ
דען
מגדרן
חן
ע& ן
אונ
סריגקן

ה! נ/
סר׳! ך

סאג

ומ1

ח 1/1 /\131־וו^ 1ח 3ו־ ^ >61ר
 11ס
11כ
 11כ5113131ו־  1/\6חט1סחו1

ד.לכזת

עזבת

* יי | צוונ* מ! ה ! ען צואחח יןכן ע וב ע : :וצ 1קײגר ניע * דקדק* יק
מובער3ו פי 1מוי  :ג* בע צןןיןכן עונע :ןןרע צויבןצו!  :ב3וצ ! ע
דרוכן*ו 1מי׳״ן צו׳ע 1כר דען יוכןעוכ ^ בנד  :ײן נוך  :י׳ | םר צועגן
גוךלוז*ווצו!ןצ  :דעןצובו < 1ע :צוי* צוטור  3ועצו 1בר ( ןצ& ר
נחרבנו)  5וןדעצועוועגןר 11 :ןזו! ! וםעיג  :יץ  3ון׳ןכןעו < 3
צןברחען&
בחןןערערניןכן עובעמר  #ןוומ[ ן* ןמ טעוחח
#גן לל׳עמײןח<ג 3יג נרוע# *1ן ניעזו! 3ו פי 1ע& ן צזוי ^יל 1ע
עעודוחד  :רע ! וצועיג 3ועכון ב 1ײבעמוי ^ יוכןעוב י מ׳ין
איע! כר מ׳* ללחוינ3ו הלונן 3ח״מ ברוע3ו נרבוחמונ מך ןףין
 3וקידועלוזוחמ!ונ * מןצובח י דימ ק! ײדר  :ו!ן זומ 1בע& ר  :׳ץ
 3ון ׳והעובמ* צון& בה צו!  6טעודוח 3ו 1ובןצו) יוםןעונלוי; קיין
חיו 3נ׳ע ןןער דמ ןןי | דער עצזר * בן ןןער ניע אי! דרצןי* ניע
צזחו׳ב י לוײ] צויע! ברבע{ הב* חמי< 1:חויבמן* ןכןעונפרי! ך
3ו  :״ןצוונחמ 1ג 1וועצזונמײן  5ר׳ 1ךהער £זצ 1נער :זצ ! דער
םרײמ |* ײןןףיבמנג  :ײני קינדרצוונצו 1ידיצו 3ו  *:ינכןע״צו
גהערן צזוצ כגר*ו 1ע&ן גיע פ 1ײע ןצ ונ עריגקןגוען ןןײןצזונ  :ײ1
|ןייב :
<צ  1ער ^& ווח*•יצן *ייע גועי ק! ײרר מונ :
ײניקינדר 11יע
גוע* יטמפעמונ* ײןחײבצןונ  :ײניעעכערצױע חב& יעיכן
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ח& וום דער הנעכו * קב! גוועסע פון הקכזזלזו״ ^ רעכזירג טינ<
דרכ! 1פוןרר*  3ןמי* דמזזל 1׳דימ1ו!
צוכוחי״מדמגהערן3ו
צויזחיז יותעונ חצמ ע& ן פםימ צו׳ז צודר גטרענק מיז דצן  :צוי:
ו׳ווחר 3ו סצון צןכזחו! הז׳* ועד י ה<1גו{ *| עמרחצז 1פיעפנגן 3ו
*ומ טו  3אבר ר  :ער חצי! ע מ׳ין נע ^ רד3ו^י  3ן3ו פי  6פנגן דז
מי  :צ 1טורצוךמ*ו  1#עײחצז 1הירמן פגגן 3ו
ימעובפךעצור
^חמוןםיגןפנגן 3ויותעונמבג־ד ^ :ןווצו ! ע ^ פןחלןןדער3ו
גהערע  3ודעןילוגןיצו :צו״  :צןטור< לו  :וחךמיז * וחרח״ן
צווי 13 :קע! טרן פבר ר  :רע חע 1ע לוי׳ן קע! ער רר3ו יעכן דמ:
אי :צוטוריזצ  :וצוי :וצ ! ׳  :כן לוךמ׳ 1:טחר 3
וקמכןצזגרעעפן
טחר״ןניע1ע| 3צזנזחו! ה* וער י ליךטצור 1וןניט1וצ  :ןבויאן
סנןחו 1ה 1ווערצופי{ וניע מוי& רעכן חחוכזצובחגלוךמי  :עןן
ציטור י 1וןט 5ור  :יךנ* טנמזןצוערןמנזח 1ןה1ו; ערלןברצו״ן
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 * 1י״ן ײומכהדימם׳! 1י*ג1
■ רע  :ג! ״כנש מי <1 :וחר ממ חו! המוער י דר ריגיכי פון& כח

מערגניגןמ״נרדר רוג! וםטמ״ןגח 1החען
זע! בגה 1עגימר
מײןגרע& ר•
כגגדוןחהעעערגערן
ערקומנ 31ודר זע!

■ גי<: 1ו! דר פון הוכן חער
■ קעג! 1הפקר> יכן דמ מײ

רע

דיערנטמיע ^ מגדרןדז מן ז׳מגיט
ןמ

עזװערםינ
ײנןזערםי!
תמועד:
מונפו1חו!
מוגסוןיו^טו3
8
■3ו סי!3ו שרײכן גוו עזןמיך הוכ  :ימ גיט ה! ב סירט ! מןג& ריבן
מין מוערן
מן
מיך גייבט היע

&חמ:
8ג״מר

חמ:כדר^

הײ:ןר

) ■ וועםןחמזמנגגןוורטדר* וךעזמימה! בוחמבאןיןםןט 1י וחו|
דמ** מ! מ״ן
■ה^ ועדדרןןערטסיגדן וומ  :מיממגג!וג י
 8מיטןברחי& ןמ״נרדרמחןן& בחמי :דומי** ײן עוגפטקי! ה
■מויר ( כרח ה& מ י& מרנו ) מוגמ״נר רערמח  11יוס7
 8טונ מיזיממיז ז״ןעןג& ^ קוח ימברמ< ינרדערמז 1*1מ* ז
■ מןחו! המועד דרדמ טוטמייןמ 1מכהד* מ ערגיטטמר& מן
■ ימ מי  : :״ן עונס ( חרמ מונ ממחמ מ 1קוח ) מכר ווטן מ״גר
■מײ|1י! מכהטוטהײמ! ךמ<^ ח!! המועדדרהו& קײן ח 1ק ! עו1ןכ
<יפן* 1ת מי* הרבר
■יזכמח ״! ת ער ג״ט ג1ו* בט מן די ריד סוןחכ1
 8ועןגו 1יעבירוא מ׳=ז עו!</3

רמרןנןהמכמיךמןג& ר״בן רי

גדו! ה< מךמ:ו רד רמג! ומע גע! ע ןןען ערכקומעגע! ע נמך
ג 1ימע מין מיצורמער 3והכןמוג ווען ער בקומ& נוךמערדמ
וו ׳! ער נוך א רע הבן גוך מער מונ גוך מער גמ 3מ ז־מ הוע ער
גימר מער ק״ן רומ ניעער& וע ג׳קמ מנדרס עג מונ נבעןןמי
ג״עזײןהרןחרע
רע ןןי 1רײברןןערן ער| 6ופסגיע טררוע
מפ׳ןוןןעןערע& עהינר מוגסןי& מזצ
מיתגימרמיןפרומ
גזמענמ מונ גברועגם ! וזעער זיךניע נגוגן ןןעןער :יןי מון
הוע :ע מן גגע&ן ער& ע ווע | ע רע גערן נוך מער ע& ן לןורד
סטוק ג״ע ( ובען ר& עיבןחחטר ) דמז מ* :עײעמ דר כויךסון
דען ר& עימ מיז גכרעגט נימר מ׳ן הופ רע גגוגן מפ׳!ו ווען
ער זיך שון הוע גג ^ זט גע&ן ער& ט בגערע רע ״ך מ״ןבויך
דז רע גערן מין ורעטןמכע מבר רד עניו דר ןןי׳ 1דז רע ןיך
מ& מחמע א״ט וומז מ״ן הקכה נ& ערע ימ גכרבע מיונ״& ט ער
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חייכזת

עיבת

1זצ* ע* יךננוגן ע :ןײצז ער עצו פי 1מודרןןינ 3יג< צזך| 1וםע
מ׳ת ג׳ס נצזךמ{ :ווצונמיכריג מיז ער וומונע צזין מ״נמצו! כען
הוע מי 1מיערפ! עכעיווצ) 1נוגג דעןערה! עז* ךמוי ^ דער
מײןגטעררוקג! וצועצזיןניע גרו& י
ו 1ע! עפרצז״ןגי־פר
הי׳זרצןונ ע* ג1וםע ^ן גיע צויגי ןןאונונג עז  :״צז עגג עז ז״מ
ו 1״ע צוײ מימזצ  4צזונ גנוגן מויך ז ײןע&ןצזוג ז ״ןערינקן
צוי :מימצ<!* גיעמינגנוגן צןונערע& ע ררוכןדזער זײן
 1עכן קמן דר ה! עןצןונ * ײן גז ונד קמן רר ה! ען
נװ 5מדצז
<
דממעערצוךגהײ& ן צז״ן 3דיק
כקוװעערגמךמײן ( װע1ה ) דזערןןערעגהײצוןמ״ן 3דיק
מז דר פטוק גיע ( ו3ריקצזוכ{1לוו 3ענפצוו ) דער 3ריק עמע
*יך  :ע דרוכן ר :ער  :יין ( עכן קו<ןרר ה 1עןמנרדער ( ג״הן)
דעי־המפרסיגדר האסניװרװער גנוגןחעןער&ין ע& ע
>ועדניװ1ך נוךהעע ער גערןװער ןןען ערזנײמי־ע פרעטן
יןענע < מךװיעז׳עכןהוי  :צזדר  :יע*ןזצזונונגצזי :ניוורוצער
סיגיוומונוגגדמהעע
גנוגןהצזעערמיין מיןהויזצזדר צז״ן
ער* ימ גערן גמך צוענר מונ נמך גרע& ר צןונ ער הוע גערן
פעיקן״דרמונ& יג׳ ( תכ& יט׳כן ) זצ* 1ג 1וצועמ׳ןפון* ״|
צזרמהמעערניוזדוזערקײןרוממו׳^
הצזפייעוועגן י נוז3
צזנרדערעניודערהמעמיוזר  3ורוממונצז״|
דערווע 1ע *
גוע! עבן < דצז* מי* מײגצ 1ר :דרעניוהצזעמןי ^ דרןןע{ ע <
פנ< רמ* צזנדרצז׳  :ר :דר עגיו הוע מוי ^ דר ןןע!ט ער מי* מ*1
װקכ! מיי^ זיך עז גײז מיתחצןו! מרר עז גימ צןיכן מיב 1עז  :ײמ
גזןנדצודרקרגקעזקמן זל< כזניעמ :ומ׳ב! גין ער
ערצוי :
׳ געוזעמן& פרגזעמ(׳ ^ סוןהקבהצזונער דנקע הקבה מות
*ײנ׳&ערצז ^ מונערמ׳* (זו  3ריקהדי ) 1מוי^ זיךצןונערצזיז
** ךוזצוװחוזיערער םערצזןןוצזזמין הקכה& ערמפע ער
גרענקעצזיךןזי! ! ינר ד׳& ערצזןןײדןצזו׳ ^ דערןןע | עוועדר
דז ערזצז! ע ! ײרןצוערצו ^ מוי ^ ען{ ןנ הבמדרוכןמ׳ז זײן ! עבן
צזײן גוע ! עבןצןוי^ רער ןוע 1ע ןןײ! ער מ1וצ פר גוע מזי ^ זין
נעוזעצזונערצןיזזיךוז& וזחוזיע גמעצז& ערמ ^ י ( ה&ןי& י)
דמז דריעמיזדער עניומ׳ז ג 1יבע מוצגערע מין דען 1״ען
מויגןדימ [ ״ע ה׳ב/צזין  :ערהצז[ טי צןונערצזיזזערגוזי& ע
5זונו 1רדע! 1ײעןדיצזןײען  :״גן ( נהנה ) פוןמימ פוןחינר
עניוויזןועגןןן׳ו! ד* ערצו* צןדעוזועיג מי* ןצ ןנ ערפרײמע
:יך ןןען ע :דען ! ײען וומ! ג׳ע מזנער מ׳ז זיך ( וזנער ) ווען
ע ! :״עןצזיב 1גיע דרזק הובן מ׳ןדיצן ! ײע  :ערהצז 1ע* נג :מיז
מײןוזו! ע גווע* ע צו׳ין חככן דר המע גפרעגע מײןענ׳וןויצ♦
המכןחועערגענפרעמיך
קזוזע& ד* דיךדימ ! ״עמ:והצז 1ע
ןן׳! ד״ר* * גןמיךהוכוזײןעצוגקײנתוזענפ קײן ניזניע געצון
מזגמיךהמכק״נרןקײן ניזניעגגינע צוךהמנצזיךמיע 1יכן
וזענ&ן וזככד גווע* עמוגצזיךהמנמיע! כןקעלוע! יכרגה 1ען
דעןוזיך* ע 5כרע < מי* מײגרצזײןחכנזגווע* עםצויעצזרונ
מיך צזץקעצו ע 1כר גה! ע ן דען מיך המנ גיוכע רער הוע זו ער
ח!ק{ עי! ^ הכמ דעןצויךצזך! ערנעערבעפרדען מ׳ךצוײ
ערניעצז״ןחכפגוועזע הובצז׳ךצןיןצזךוזכנד גןןע* עדען
וזירגדוכעערעיעמ!*כפוגגצזונצויךעוצזצו!* בוז* יד
מיךהוב
ןןײ! ער ניע ווײלז וומ :ער עו !•:/צזרר ניע דו  :ײגן  :ײגי ענירודי
וי ! י פיגג מ כר מ יך ןןײפןןצז  :גיע רעכע מי :דר ומ מ׳ :ע* וזיר
זצ |  :פרצז״ןוזזירגרעבנע י דע :ג 1״ב/צז׳ :ערע[ ערגןוע* ע
דעומיד< פ& יעמהצזגמױצזיווזבבד גוועזעדעומירהצזג

פרק.

גימצטדערהוצ\ גוויפפי1

וזערגצ\צןן

דעןצ^יךצזך ^וג

ןזצווזהונןדזערמ׳זמזוציןעגחעץרן י צ<׳*
ערצי״ןגרו&
צן׳ער יונגר גוועיט דען מיך דצו הצוכ צו׳ך עץ׳ן צוך צזנכד גןןעזע
דען צויך הוסזיר גדנכט דעיי הצזע ניעצוי! פי! עכידזו? גי1צון
צ< יןער 1דרג 1״ךגווע :עהונצ<יךצןיןמך 1זצנד
מזמיך י
גוועזעדעןצויךהונוו׳רגרצוכע צויך ווײכוצזײניעניץ־ןתצונר
*ײני ענירוו?ןוײ  6צויך גיע דרות הוכן צזיך די 1״עוצ *  11יכ צזויף
רעהעו{זנ < צזוי^ דמ :הובןג* צזגעד* חבוזיפן ( 1:הוידןכ|
5ןדכן ! כן? :נוח ) דצ<! 1ו״נע חןו!צ 1עצוײנ 1צויע! כןןצ | ן״גי
(עטק׳מ )  •3גוע |צווי ! :יגן דרוהצן׳ :צןײן עניו  11יכע מין דען
!ײעןמו׳גן דרןןײ{־ד :ערצן״גכןצויט! כןדןצוי ( :כ^ 3 :וחצווג
ערצוי :צויע! כןוזנכדצוונערצןנטפגגע נויע! כן ! יפ 1יך צוונ
גצורנויןמונער גינע לויע! כקוצ 1ות■*(( נמײןגועןיזורגןמזנ
מיין גיטן צוובנטןצ  : :יך נו׳ץ חככן כריוזט הוט ע :הוט ועירוצ 1י
צז״ןעצוגק׳יגרניטגעבןנוןןכןצודרמײן גוטןצוורגןצןוגצוײן
גוטן צובנט דען צןיךהונמיח פצןר גענ |צןפי |ו צוײנמגויצזוי^
דעכן װרק הוכ צויךנ׳ע גןןרט בי :ער צויר הוט צוײן גןטןוצורגן
<ןדרצוײן גוען מוכנטגעבןוצ 1יזועגןהוזכצויךפצןרצון גהובן
דרמ הוט דר עגיו צוײן גוס ! עבן :ײן ! עכןצוי :צו״ין גוע 1עכן
ער ! עבט צויטוזנ וחה צוונ װינו פ! וכןער הוע קײןפײנד גיע דען
וצ 1ידיןןע! ט  :ענן  :ײנ׳פרײגד י דצחזענןר ^ררײצזעיי־{ ״
דידרעניוהוסצזוי^ דערזוע 1ע< צוונדיצ 1צןנדךן דרײצן ער! ײ
דיצןדערענ׳וצון  :יךהוע  3וען! נןהבמ י דמ <: :עןד<דרײצן
ער 1ײצורעץדמגץע! סןןערן < רנוזצן״ננוצןיזרערעניזמי:
גצוהנעבײמהקבה דעןערט 1עז״ןווי!ן י צוךמיזערצז״ן
 3דיק ןןצזרות דער עניו גיע מיוור5ו וזיע רען ח!צוירימ חנצוימ
חורהמונער ! ערגעפוןזימ צזירי
מונער הערעדנרי
#ע& יכןרע  :׳  03ווימ  :יךד׳צן ח1ווידיכן חבוזיכן נוהג  :״ן  :מצזיז
ההוליךאתחבמיםיחכם
ערניךמךנוהגי מ :דרפטוקגיע
דער דמ גיט וויט רען ח! ווידיכן חכוויכןדער ןןערע ק! וג י מך
גיט דער פטוק יךרך טנױס במעופט ער פירט דימ עמיסצויע
11צופעצןונ 1ערנע :׳צן  :ײנ׳ןןעגנצו 3צזדר עניוררןןײ 1ד :ער
צזיזזצ  :מ דעוווטיגןצ וג ! ערנט פון  :י חרםרז מוצ דרך מר^ מונ
גוענזדערדורךמיזער זובה ! חײעו 1מ הכמ צזכרדער
פ׳1
(גןןו־ ) | 1ערה | ע* ׳ך  3והוךד* ער *ו! ע גין  5ודעןחנצויכן צזונ
ןןען ער נזון מי :ב״ממײגכן ח 1ווירחבכןדמ ה! טרע :יך 3ו הוך
ד :ער :צ<! ס ןןמנז פוןצןיכן ! ערנן דמרוכן מיז ער קײן דכרי
מךמי :ערניעווקכ ! פוןצזיסנ
חורהניעםוןמימצצקב! *
ךשטבגובחאפ!
מזדרפטוקגיע
חרכוחמררדרךמר^ י
בל  :ךר 1שדמ:צזי  :דעררנועו:יט  :׳עכן הוךץוועיקײעניטרע
פצזרמנ 1געט! ביזנן י גץ 3מווימ ווע! ס דער גווחן זונה  :״ן
 3ועו! רןהנמ< דצןזצןיזצזײננז ד :רערעניומיזזובה ! חײעי1יז
דערעגיומיזזוכה ! עו! כןהבמ ♦
הנמ < דמ& מגדרצזיודז
דער עניו מיזצויציר3וצימחר( צןןנ זיבע דז רע קײןיצ  3וה נינ
ערמכעמונערכעדזערגערן זוע{ עוי3וח
פרזויויע ,
טמן ער ! מ& ע ק״ן יו  3וה נ׳ע צןונער ןןעגןפנןזײגר
דעויועיקײע ןזעגן דמרות צזיז ער זובה ! חײ עו!זנ
צזבר דער ( גןןחן ) פון  :ײגר הצופרע
הנצז *
וזעגן ! מ& ע ער עע! יבי ' >< 3וח צןונטר ןןעגן ער
אײגע עצו ןןער ןןירר  :״ן כ 3וד ד :ער  :ע! ב< א3ו^1
ער ; ע^]1
עמו :ןצ { ע עפ ןןער מיגן מײן פנד ד :

הלימת

ענוה

פרק

עיביע♦

נט

*כןסמ: /וצ ! ס רע ה! ס* יך3ו הוך דר3ו י רמפ מי  :דמ& צןנדרי
דמשדריסמ׳  :ד :דר ( עגיו ) ׳מ  :ווכה ! חײעו 1מ הכצןרען
הקכההוס דען עניו  :ער ! יכ
מונערררהערס * ײן תפ׳ 1ה
גער /מונ ער גווערסצןיכן  :ײני גיבעס *
מ  :דר פטוק ג׳מ
ייבנשברונדכהאלהיםלאתמה
דצןזמיזסײססמײן•3
ברצוכיןרה ^ צוונ מ״ן< £מר ססוטן נידר ג׳חיס מײן רעצחסיג
הר ? גמס י חכרך  :״ן חפי! ה ניס פמר פוצעהס מונ ער ןןערס
מדרנהערמי  : :יך( ^ פפי! ) מס׳ויר פיגרןדןדי הונןפרימ ד״
ערבן עו!ס( ה :הצןונעו!
מהכמ<ןצ  :דרפטוקגיג* ו{ ןנום ילשו מר  :עגןגחע  :ע נײמ( ע :רצו )
הצוכןחפבהגיטצוןמונ׳המכן
ארץ דמלומי :ס״ס&
צןונדיצודעויוסיגן 1״ס  :ימןוערןערכן *יך  6פ! ג׳* כס ווייוזוצןו! ד  : :׳מ  :ענןגןןע^ :
הוב׳קעטנין׳ב׳
דמ* יויעס דען עו! ת ( התעגגו ע | רוכ ;*!ןכ ) מונ  :יצו ןןערן* יך
צורימי דצזצו .וענןד* פינ ^ ער ! ״לןר1:
יןדערקענפצן״ן ענין
*ענ& סגן מוי ^ פ*! פ!י ^ רמם וו״נס עו! מהבמ דמ צןמפי!
מוגדער ( ה׳פוך ) מי :מ״| ( גווחן )? עהן ער 1ײמ כרענגע דען
פ! וכןי צובררערגןןוזן דער
מ׳זמיץגטי׳וחצןונהקכההוס
*ענ& ןדגעריסוצוײן^ עניו ^ ״ןצויכרןײןדנק * דצופ  :יען
מ׳ן םיינסןצ  :רד פטוק גיס * עק& זענןדיצו
הקנהםײגסהמס
דימ 3עה | ער 1״מ  :צןײנצ1
וועןצן״נרקרגקמי :ד  :ערנ* פ
מונימ* * ׳בנסמיזצו״ן מון ןןערדילףיס מ״ן המ& רריגר צוזנ
ע& ןקמןמוג דרערונק וצ ^ עקטמיכןניגו |צ 1נצ*{  :״| 1י׳כס( 0
צו״ן ! יגצי־ וגומר י ימלז  :ענןדימ דרײצור ! ״נזד* דער עניו
מיפןאיצןדצו  :ענמ ער ד  : :״ןהצוםרעניצצרגי! טדמ ^  :ער
המס  3ועו! מהבמר :
ערגיעצוזומ *,
נ 1ציסםינ ^רע ! ײמ
מ״ן עניו ןןער דן צו׳נר  :יץ דנק  :״ני קרנקהײע כרענגפ מין
ןוערסדרקענסצנײ { /עניו ) דמנו ער& ס צוי  :מײןענ׳ו מ *,
דער 3ו י רצן&
צןנדרחעןמײנרחסרסצןרוהןדזערמוכז* ״!
מירר חמן<1וח! ווער מ׳מ עפיס גיסן הוס ( * כ! סכ | ) מי* ער־
גע! סצןונצוומ* ״ןגוסקח< סמונער נידר ^ דען !ײ( | 1מד
ינורח! חער מימ זומז גירעס הצוס ח׳דר * ״ן כמר גמךמי* ערפ
ןןערעצןיממך 5וכרצוצן  :״ן הצונרע פון * יץ * ס< ס ןןעגן ״
וי !* וחת!וצ £י 1וחעןער מ׳ממך מ* ו מיץ פסיקקענס
סמן דצו& דריטןןעןצן״ן * עג& גידענקטד  :צו׳נןקמן  3וקי 1ןןגרוצו״
יץודר נמך ערגר נצזךצןי :רע (<1וח [) ערח* 1ניס כ׳  :מיס כױ
!ײרמודרגרו& י ^ רוחע& מ׳  :ק* ץ* 1ענפניס* יכררער 6רי
מריגע^ סןרמ& ברענגס * ״ין גרו& עניחיו3ו וועגןד& מ׳מ
ןוער ןן״& ןןיצו עפ דר ׳ג<ג * יט דען צןענ&ן דנמר ^ן דצן ןןערגו
נ׳ק& דרמן ( ׳גס מוג ערצוי*מע מ! ס (1ציח! ) רצומציי* מײגפ*
ערמךדע ^ ׳ס׳גי
דמפםירדןןעןצןײנרצוו! דיגצוי* מונער
רמ ^ מנרר מי* רש דר קענס חערס צן״ |( עגיו) חען מיכן מין3ו
המעניע 3ו ני 3מ! ןדצוצגו  :ער צ׳ך צזונער טעניגן פר  :״נה
קו 3(!*8 | 11רוה )צןן  :״גכן ! ײבצזודר מןזייגכן
ןןערקזײמגיס םו 1ריגרד :
ערמיכןגיענ׳ 3ןןיגקע 3ו רערכ׳3יצ ! ונג י דמצו
צוודרביןיקרגקהײ ^ ה& מ י& ^ רגומרר דזמימ  :ײניקינדר
פינ  .' £ןןןע/צן״גר ( חפוט ) ווערעצי* ןמ״נר( ח  £׳טה ) מודרמ^
מודר ( קרגיפןהמסןי& װרנו )  :י&
סעדבןזמצו׳וערװ^ דיק
לי״ז ר ן קיעןמןנ רע קצן ן ניט ! יריג ןןערד ןדער פו  /דצו1צו :ער
ייײןמו׳( * 5יך מונ ערמי :עפ מ!ש(<1קכ 1במהבה ) מוי ^ * ין׳
צזןדע<1ינ 1יגןןערן* דצופ*
עקפטןןעןמ״גרןןערטני 3זומונגן
פון דע& ס ןןעגן ר  :ער מײן ( עג׳ו ) מ׳* ׳מ*צוובן ג& ריכן מיו
3ו מײגת קנע  3ס וד ער<1ו  :ערני& ןזי׳גן הערן דרלויןג& נגן
מךמכדרפטוק גיס ניץמהרן חכהן ) ד *:״נה3ײח קעסס{ יכן
המטמדררערמ׳ן *ג 3ןןצןונגן המ< 1רצוווערע
ערצוונער
*ין ^ סמרבן דלן פחיג
ערצןונח״נסניסמונער ןןערסמו׳ן
סעניגצןונ ער נעעצווג ןו״גטפר־ןיניבן הערן& י! ! ײכע
מיין?*יך<1קנ! במה 3הצוךגיסרערפטוק ( דות{ ״והוחי! ! ו)
ןןערמ ער* ׳ך צו׳נד צן׳ק דער כר<1ןצן  :דער פטוק ; יסצו :ר<
פחײג ^ וןג ^ ס& ןןעגן מונ הצו ^ מ׳כןחע! דידע<1׳סגן ! ״ס
מויגן  3ומיריהערן וגו ^ר־ג דצו& זיבנטוזען צןײגכן 3וקו1צן
המכןףטוריפן ) רמ ^ ןן״גן :מי צןונ* ענן מו ^ * יך<1קכ 1כמה 3ה
( 5רוו? ) ד  :ערדער{ ענסו׳! ! ײדה ^ןנ ׳& ^ רגיומחערס * ן״
דמש מי:מר ^ צ 1גרר ד  :רער^ עניו) דר קעגס ןןערס<
ימ:
הר ^ צןונסרסעניג& י דלו& מכסווען מײ| 1יענפ*ךי  3והר 3ן
רריסצוי :ןןע|< 1ןצוײןדע< 1יס׳גן<1מן פו|<1בכרצןי* ר& מינר
נעז׳וסזייגיעב״רוחדיערג׳סצוןהמס
צוונחימרוער <:ןי
נע* ס ער  ':יכ ^ ניס ^ זנ ער ה! ס* יך ימרוהן ניסןצ  :רר העכר
בי
&
עפר
צחו
גצןר
:
ער
דער
3
ירנס
המצנ
י
מוג
קיגן
דענן
 5י|
(צודרנהןערזז ( ס <:ךצ<  :ררוצער ( פס) 1דצו* פירדמ< :דער
גוס ^ ד :ערסזס<1יסצןיס{ ׳צן צועג& ןדער קיגןהוגיער כיז
דע<1יס יג< 1ענס חערס רסר קענס<1יס  :יעןר ירן חען ד*  :ײנ״
גיסצון מונ ער המסכי 3מ! ס כ** מן ססמס גוס ^ * דיו ןוערס
ריד* ״נן ב ^ ע 3ך<1יס דען 1ײסן צוונער סרײמס ניס מי״ ^ דימ
ערגיך& ע ^ ןפון חעגן  :״ג׳ביןי ^ ע& יכןמ< נ ער ןןערס
!״ס
צוינערןןערפס גיסמײןקו 1מױ ^ריצו ! ״ס צוזדרסטוק
מונ& ר סעניגס פר גצןס יהברךןצ  :רעי׳ פ< 1יק גיפ
אציהי
גיס ( דצרי ח <0ינן בנחת נ& זועיכן צןזעקח ו^ו& ן בכטיןיכן ) דימ
בושתי
וגם
נכלימתי
להריס
פנים
איייך
י♦
דפ
מי
:
צוין
ס״סלו
ר ׳י פיןיען חכ^יכןב<1ע1׳ך יימןןערןגיהערס מונ צ׳ןגינעםן
צי׳ץגמסמיך
&
עכןצןיךצוךכין
מיך
וומררן
פרפע
^
טד
*
מ׳ך
ו< ער דען צו״ין המסרסיגר נר שר״מסצץוין^ דימ נר ן י צןך דר
אי״ן פניכן ניס קמן מו ׳ ^ ה׳בן קיגן דיר גמס י דעןריצו& גד
יעװיסיג צוענ& חען ער& ון כיקוװסמײן&
ררהמדר מײן צןונרי פוןמכה״ס רצופ נרענגס דעוציסג הײס י רמם נייינס
גח 1המדר חן מ׳ן צןויגן דען !<1ך צוודר מיןמויגןרד ^ ר׳בן דצן
וועןמ״גר גרענקס דען גרו&ן ( עונס ) ד :ער ןןערס דצוגן
יויברנעווסערז׳כ& גיסמוגמי:
דעװיסיגפמרצע נ& ךמונ
!׳ירן מין גיהנה פון * ײנר  :ינד וועגן דצן ןןערס ער ווײגן מונ
*גר שר* ימסג*1י 3ןמן ח׳צו יומו{ ד* ער ב*!ך* מ | ס ! ײס ^ סרצו  5ן
םר״מ1
מוגערחערס *
יךמונסרסעניגן קיגן הקבהצציס
ציבר ער םסרלזפס*יצןצויס ( סכ! ) וציס
רעצרס׳גהײס 0 *1
חפוכתצןונ> ציסחמי | הצןןנ<1יס  3דקה מונ ^יס ח | רה ! ערגן
נ,ד ח  1י< 1יסב<1ע 1׳ךג* ס וו׳סג& רײצן״ צןברדער המפרסיג
מונװיסװע& יכןסוביבןמונ דעו׳ייסגה״ס י
דמפ | עהנס

תכ! מבן חע  /רע מײן מררח ביקו<1ס ווימ
ער  :ך״ דר נמך
וצ  :ו 06
*צ1ץ מונ& רײצוסזצןובהגסזיך הוך ^ יע׳גער ^ ײנס עג1
קמןמימניו^ נץג! ײכן מ 1נני * ^ מי* צזיכן גוט
גינוגןיםנענן
די רעכ ^ן ( ר ^ עיכז ) צמר דר ענ׳ו צו״ גצוי (! ה׳פך ) דמו £ינפע
מי  | | :ען מײ | ( ענ׳ו ) :עב( 1ד  ( :יטוריס ) מוי ^ צו׳כן קוז< ן דצ*כ 1וע
ערחפו 2הצןןנער |צןפ; 1ניט :
ײגהחפובהפוןהמפרע וועגן

ח  1/1 /\131־וו 1>11ח 3ו־ 0 |> 8ר 11ס
11כ

! 11כ

511313ו־  1/\6חט1סחו1

הלנויח ; זנווז

פרק

ניט ( נג 3ו | ענןהמטצזו׳ ^ ררווע! טדען
עזצןיוקײגר ניט
*י 3ר
רזערווצורגןניטןןערט& טרכן צןונד :צויט 1יכרצוענפ
ל1י  :ג! ײךצוױ ^ דעןעו 1כןצוזמ״ןגשט<
הײנטמי  :ערהימ
 1ומרגן צןי  :ער מין ( ק 3ר ) צוונ ער ווו  :מ׳ין ןןײטן וועג חנדרן
ררומסדר^ 1וןםי!  3ערונגכי  :ר  :ער קוצוטמוי ^ די& טמט
וומוטרמיזהערג׳קוווןבירר ^ון & י! 3ו  3ערןי מונ ד<ןצ
 3ערוג צויז דימ>ו 3זח מוג די װע ^ יה ט וכיכןרצן  : :ענןדי צערוגג
ח דער צוענט צויט 3נט־ט כי :צוין דצוט גן עיןהנײן צוכר מיינר
רער ג׳ט 3ער וגג המט חימ ןןי{ ער פצןרט קוצון ווען ער דמפ
גידענקטדמקוצוטמיןמ״ן
םצורבטמונמ׳יןמנג& ט מןצןונ
*יטרנ&
פוןןןעגןז״נר  :ינרד׳ערג׳טצוןהצזט ׳
צןונער
המטנמךק״ן ח& ונה

ניטדרוי ^
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פרותמױניטגוט ( 1יכ1ןכ ) | 3
דיצוצןנדרףוירותחניטגוט
צצ׳ 3 :ו סי! לוכר דימז^ ידה< |1£ענוה ייצו צ<י  :גנ ^ גוצ 1ע :קחןז
ניצ31ו פי! 'צוײ | ( עניו )  :ײ | רצןרות* צוגט דער ח  3מ ( ^מודצוצויד
זזויצופ 1רוח )  :ער
צןונזערן״צןדעײינזיג<1ןקצן/ניצ 131פי1
דע 1ויט״ג  :ײן י צוך גפינדן צויר כײמצו& הרנ׳גן ע 1יוהכו 1ומ
יערהמס יוצו גיהצ 1צו! י דיצוגוצזן (וצ< דוח ) דיצו צויםנעו!!0
:׳ען  :נצוך ! וכצזצןיןדיצוחורה> ו׳ס דערצ< 1דהפוןענ׳וחי*
ערצ 1׳*ןצ  :וצוײן גרו& רעניו גיווע :ט ןצ :
דערפטוקגי^
( והלוימ צזצזה עני ו ^וצןוד * נ! הצןדסןצוצור ע 1פניהצןדצצה)
צןונ דרצעמן^ו^זהןןצןר  :ער דע ^ ׳צו׳ג> וער חעדרוצ 1ד< צוענצון
דיצןצןוי ^ דער עררן  :ײןןןיצו :וצ 1רען״צויץ צןגרי״רצוענמ  :י* |
דע 1ויסיגדערדצן ניענוי  :ג! ײך1וצוה רכינן ע | ׳ו הצו 1ןכןי מך
לוכרהת מכ יגו הצוע  :ךי פפ! גיר 1ען ן ןצ  :דר פטוק ג׳ע צויך
ביןונרר צןונצוס׳ מךרודה ^ךהצזט גיזצוגסנויך נ׳ן צויין
זוצורונןצןוננ׳ג 1צ< ײן 1וענפ י נןן ןןער צוי  :דער דער  :יךוויו
הלופרע׳ג ה 1עןיצוך נוי  :רערצוענצו גג! יכן3ו ! נןכן3ו ערי
3ו ןןצזר •3צןײנס זויגד3ו צוײגרן גרצו :ד :דצו פר פ! כגו 3וצו״ניז

*ע 1כי  :כין 5ו הר 3ןנעצוט צןונמ  :ער־ גירענקט צון  :ײן
יה׳גטר& ט ענדצןונןויצו י* מ״ן צוענטוצ  :וגמר גי& ט ׳מ  :צווין
*■ ערווע! טצןונחימ ( עפ! ) יר 1וענ ^צןי :צןונזןןיצוב! יד  :עע
יצןוסמײןצוענ& ןג׳& עהן ימ *  :וצןןןערס  :״ןהר ^ ניט פרוצן
גןונ ער ןןערט* יך כי  :ינןלןןנ ער ווערט דעװיטג ןןערן מ׳כר
מײןדנקי ע& מײקײן צוענע צןין דערווע 1ט
נ׳טדער  :יך
(הכ) 1צוו׳ ^ דצונו  :ײנן £י 1פטוקיס דחרןכןצןי* גיצוע כעצןר צו*
זביוי׳װן קצןן ר  :ערניט וןער צןיןדען כ  11ןןער
זע
1
בי
:
נ׳ן
קענט
דיצו( ענוה) דען דיצ<( עגןה) כרענגטפי! (<1ע!וו? עונוח ) צןןגדי
<ויכר גין ר  :מיכן  :ע( כי  :כיןניט3ו קעצוןצןפ*1ו מײן טר צופי(ו צה (  £רנוי
כרענגטפ׳ 1כ*  :י 1וע1ור 1דימ  :ערניטגוט* ײ 1י
<ו׳י|1ו(ך ׳ דען 1ויר  :עה| 11וצ1
דטיונגיק׳נדרטטערבןמופט
צוךברענגטד׳לן הצופרט גיבריכנכז וצ ול כויפ! וח ׳ צןונדימ
<ון עט* ײצן נו ן יונג צודרוצ 1ט* וצ צןױ ק״נר ניט  :׳בר צז״ן פעה
ענוהכרענגטככודןצ* דערפטוק גיס לפנ ^ ,ברגאוןזליפני
כבזדענוה נ1ו 3וצ דצןצוי* ױצו גיהער ט ד  :פר רער הצו& רע
זמײ | ( רגע )< £רוצ 1רימ  3עהןרמ  1״ימרימ צןוכן גי 1וע! ט ו״ן
*־מרוכן :וצ* 1׳ךמיט 1נר צוענ& ^ו הער 3ןגע 1וןמובער * מ! צו׳* גיבריכנמ צוונ ונ* פ1וו? צןונ פר דער עגוה צוי  :כ 3וד דרןנן
גדענ׳קן ח קײן װענענ״ט* יברצו׳* פוןןצ (י ריצן  3עה 1צןר1מ״
ררמיין נוכ! המטדעי־ *צו |  :יךכ׳דעגקן מו׳ ^ דרןןע! טמונ
,׳מין מ״נן מזיגן ב 1׳ק קצון מ״נכן ןןירר פמרן ה& ס י& צורנו סר *צן!
גידענקןוומודער צוענפהער קוװטצווגןןצןודערצוענמ
מ! ין כי  :ן ע :המט ק׳יגר קײן ( ער ונ ) נ׳ט דר סיר ת צןיכן נ׳ט
ה׳ן קוװט ער קוצוט ׳ הער& ון לן״ן צוטינקדיגן טרצופן י צווג
*צו 1ט ג׳& עהן צןײנט מונטר דען 3עהןימו | י צוס& ר ) חט ו&ןוסנ
ער ןוערט קוװןצויןדיגרוב3ו דען זוירסןצןונ דער3וצ* |י  :״גי
טעג* ענן מ״ט 1וו׳צו טצוג ו׳ 11ײבט קוצוט צויס מ״ץקרנקהײנו
מ־ ! ׳ קענן ( חט 1ס1ןכן ) צן״נןבגיגענןדרומ  :מ: 1יךמ״ןמ׳ט 1כר
־צוענטמןזיךנעצוןרימ ^ ידהןפוןדער ( עגוה ) מונער :צי|  •3מודר פי ! 1ײבט קוװט צןין צן״ןכי 1כו31ו צןןדר זו׳צןג1ד קוצוע
,גדענקן מ 1י 3ײט וומט גי* מגט הצוט ( עק 3יה בן1ומ! 1מ * ) 1״מ
מ׳בןמײ| ( הפטד)3ו ד :ערצן״ן  £ר ! ומטהצוט ד  :ערצןןבןיצוז
^גןמן  1רײמצןר! ״צו נ ^ ורגירענקצןןררײמ מר 1מײ רצו
:״ןקוװטמודר חימסי|  3רוזז  :ענן צןיןדערווע! טד  :קײנר
ניט  :יכרדער פ׳ר צוי :צו״ן ( רגע )וויצו כ! ד ווערט ער ח& ה
קןוו& טוניט ^ וק״גר ענירהי  £ון חצןגןרוצו הערקו 1וטט מזג
י& צורנוגחרגטצוודר ד* צוײן װוימר מוי ^ צו׳כןפ 1ט,״[ דרד*
!ומו דומ הין קוצו& ט צןוג פר ןןעכן ד* דוצוצוז& ט^ דיסמוג^ ח& כון)
געכן פ ון ןןצןנ־ן דוצו הערקוצו& ט סוןמײגנז& טינקדיגן י 1רצוסן
טר קצון מ״ס וו& ר צןומקווון מודר צויס סײצןר  :ע! כין( טיב 1ח)
:ענן
:
ערפ׳
!
דימצן״נכן
1
וענצוןצו
1
ירגעקצןנן  5וק> 1ון חען
!3ו 1ורםוןדעכן (* רע ) נוןןוצןרןכן ןן׳ן& טזנון הצוםרט׳גוײן ׳
מ״גר& ון צוי*  :ער ר״ךמין צן׳ינר& עה קצוןערצןרוכן
מ> ונ׳ וומו דומ ה׳ןקז^ו& ט מין דימ ערד הנײן3ו דען ווירנן חצורמ
ווערדןי
מי
*
לוי׳גרדע
!
מ״ן
מרווירצולון
דמצוו :ער  :צןרגן
ןן׳{ ^ טודעןדײ 1הצוםרטגיטמכ (זצ  :ף
מונפרןןעת יומ
מונ
צוכטן
מונ
טרבטן סר דמ* טעג! ׳ך ברוטוויצו * מ! דען דר
ןוו& ט^ ד׳ןמונ ח& בוןןפר דעכן (1ו!ךצו 1כי ה ^ ניס הקבהןדוצו
צוענ
&
המפרטיגו״ןי
דען
:
ײן
3
״<
1
צו׳
:
קמר
£
מ
1
ין
?
רער
*וו& ט 1״רן פון וועגן ד״ן הלופרט*
מן דימ דר״צומר 1ײט
ג׳דענקןזיוןןערט ער *יין ווע 1ט י
חיערןןערטצוהןמיןדימגרונהנײןצן׳ןדימ
•* מ! מ״ןמ׳ט( כר 1וענסצו!  3ײט
הצןפרט (וצ  :ןלוןנ ןןערט מײן ( עניו ) ןןערדן ( רגי 1ויטט ) פון
רר& טצןט (* ננהצוחורצוצןודצומודהוי טפ! רוחבפניכ}צןרכן
מתקוח צןנו ^ ר׳1וה ) רכ׳ 1ויטט  :צוגטצןווזערצן 1נ* ער :וצ 1דר
ןצוענ& דעוויטג  :״! דעןז״ןהצו& ונגצויז 3ודען ח׳רס י דטר
ןזנסזמגט (צוצןזדצוצווד ) דצו& צויז ט״ט& זערמונ :רע
*מ 1טטו דעװיטיג  :ײן ןן׳צוןןצןון ד :ןצ{דיצן( 1וידוח ) צןין עו ( נןחמ*
 3ו ם׳ 1מי :דלוטצןי :גיט גוט3ו פרוכן צןי :נ׳ט גוט מ :דר סטוק
גיט (ןצ | חה*  3ר׳קהרנה ) דימ :וצ 1סטנ׳ט 3ו פרוכןזײ] ד : :יך
מ״גר ווע! ט1ו 3וח  :ע 1נרט 1וגן ניט חצוט חנוויכן גיוונט הובן
רערגווטגיטרעכט ג1ו 3מדצו* עהו> ויר יוצ< וומ 11ד* מסי1ו  3ו

פינ& טרגי& מיןטמטןדמ :ט*טצו  5ודעןןןירס< י נוןווצורות
:צז! רער 1וענצו ניטדצן  :גירענקן י
דער ןן׳רזויג 1ועגט
וומרוריזמ! ערהצופרטיג  :״ןןןלןרומי * מ 1ער  :יךגערן
װכן  3ומײגבןר& ע יוומרןכן :
<צ 1ערווכןד  :מ׳ן הקכהפיינט
הצוט י מונ וומר ןכן זמ! ער> וכ ן ד  :ריצו 1״ט צוין ם׳ינט המבן ׳
ןןצןר ומממ{ דר  :ינדיגר ןן׳סויגר> וענ ^  5ר גע&ן דען פןןער^ן
ביטרןכיון טצוג <
דוערז׳ךןןערטצווזן& ״דןפון דר|
ווע! ט פוןוצ1י  :״גיפױיעדן סוןןצ | ין  :ײנן גע 1ט מונ פון  :״גנן
גוטפוןהויו  6ין הו  3פון *:
׳גןןןײבסוןו״ג׳קעדר צןונ ער

וועו

^ױ ^ ^■ ^ ו ^ -ווירגו יויו ! ״גתצו״ ^ו !ירוי*■-

ח 1/1\/131וו 1>11ח  3׳ח >61ר
 11ס
11כ
11כ5113151ו־©\ 1/חט1סחו1

הלנזת

ענזה

דערטמג ד*>:ן מיפןמ׳ן ײמגרג הנ״ [ /יגע דער טמגר:
ווןמ׳כן מין דימגרוכהנ״ן 1׳ג^ דר עמגד : :״ן פני[0ןןערצ1
פר עגרר& דר& מגד*
דמווערספרפ׳נמצ : 01ײ |יג ^ ט!צ1
רער נומגד :מ< כזסרג׳צ: 1״ןג׳ :׳  3נ 1דר< 1מגד :ער ןןערס
גיחמרפןמיןיימ גרוכמין ד׳מ פ׳גמנורניפ מזנ3י סרס1ן
מיכן  :״נ׳ג! ידרמונ* ״ן כויך& פריגג& מ׳ממוי^  :׳ץ וןי& ע
דען ערמ׳בן בויך המצו מפרי ^3מימ מין* ״ןפנ׳ס :מונימגע
 3ומין דומ פרע& רןן׳ןזהמ& ריררער<1י^ נגגי :ע!צ 1ד :רו
מ״ן* ע 1כן ^י& ע גי {* 1ט המ& ונ נון המב ר׳ר דען װי& ע ןןידר
מ׳ן ד״ןפגיכןהנ״ןמן גומגדז ערמוז [*<דן ( חיב& הקבר)
מונ ^ יע דרנ& זזהמיןדמ& גיהנמהגײן נוןמ׳ר ! ׳בי !״יע
ןועןמ״נרזע{ כמ  3והר 3ןגע ^ י ו*
ימקמןזיךדערועריג
וזענ& מו׳^ הן&ן ר  :ערנינ 11ןײנןמונ ^ רײמן* מ 1מיכר ז״ני
גרושי  :עדמונמינר  :״ני המפר& מונמינרז״ני ( גימוח)
ד׳מ מין דמ ער 5ן ברענגן3ו דען גרז&ן נינורן 1״דדימניצ1
גרע& רקמן ג׳זי׳ןמברןןען דערו* עג^ מ״ןעציומי :ימ
סו& ער ח& ובהמוצאע& יכן עו 3יכןדמדר^ ער  :׳ךפרדען
מ! ןניס3ו
פערכטןמדרנהיימ  3ד< קיכןרי פר״מן* יךמיר^
טוע^ דען  :ימןן׳מןד : :׳מ  :וכה  :ענן 3וכן (
ח״עוןכןהבמ)
דרות * מ[ :יך מ״ן צזיע! יכר וועג^ אן  :יךנעוק יימ1י׳דה
סזנהפוןרערענוהדוערררדמרךקומגוי (  1ח״העו!ןב
הבמ ) <
דעןדערווענ& קמףיךני&יב& ׳רמןמךנ׳ע& ר
גרגןכןר הקכה דען וןינו חמ ונה מוג וזיע וזעמ׳ס עונ׳כןדמפ
דממ קוװע מ!* הער סון רער ענוה גון  :ךע חמ *גע ^זומ* דימ
ענוה סונומונקווןםפון דער עניה מ:ו' חאבן י׳מ חכוןיכן* 1
גי* מגע ןןעןמ״גר געב מ״נןענימ 1רימ ( ו<חב(זו ) רעזמין
עו! מ  :״ןמןנך* רע מ׳וזמ געס* ׳מ המפר& מ׳נ מי& מ״גק
נ׳ :ןסניבןדמ^ מי* ג! ײךמ :הע& עראית גמרני^ עגיגענן
מדרנהערעוענמך  :׳נדד  :ערמיןמ׳* (*ו 3ײ^ )  6׳! | ׳בר
װעצ& עדמ׳ן
נימעגעבןמ :מובןמיוגי& ריבןמין ( ה!כודי
 3דקה )
מברמײנרדערמ״ן עני& ׳ןויסן׳ךמנ& פסנג& מנצ
רעע וןיע מין דעװי& יגזצ> י/ו״ :עמ<ן מ״ן !ימנ״ך& ין פניגן
נ־צזש מי :װער מונ נע& רמ  :ן/ען מײנר מ׳ן געבמ!י דימ
װחנוחמין עו!ןכ
 :״גכןבי | :פכיכןדעןד :מ״גר ניע
י רעכ י ו 1ײ :עמ״ןפגיכן מויר דער ניס רעכע מנ& בפנגע
דימ ! ייע דממ ע וע דער המ& רס דמרוכן*מ *1יך מ׳ץ ( בן מדכן
פפ! ) ה! ען קיגן מ׳יר וימן י
טר ןמ* 1יך גידענקן מ׳ך

ניןערגרדעןמ! ריתו 1ע! עמ* מ 1בןגי^ רינןמ׳ * :מוצ
ןןען :יך דרוועצמ (זו&פי!)מי* זוערע ער (וןצ>חה)המנןמוי^
דערווע 1עמוצ מך3ו ( עו!מהבמ )< מו׳^ רערןןע1ע חערס
ערוונוחההמבןפרדען !״עןד* ער*<ךןו*עניו(ג3ן קריגס
גאך ניע3גקמ מונ ער המעק״ן (
) מךק״ן (קנמה )קײן
פ״ג& מפ^ גיג(51׳עניוונ3ן מךדי ( ענוה ) מי* גו& מ^ *יך
:ע!בר^ מ׳* * ׳מ(בחכןירו )* ער גוע סון דע&ע וועגןדז ער
*יך חערע מעװן פר *׳ך* ע! ברע מ״ן עבירה >3סמן מך
!וער& ערגיך&עוקכי* ׳ ( אח&בוח ) ?והמבן מודרמךני* ׳
( הרה\ ריס ) ימ& ווער& ער מ(*מכ1מ* ןפ>ן ביןיזןח&נוח
מונפוןביזיהרהוריתמוב ערןזער& ח&ובהדרוי^י& מן רען
װען מײגי־ גירענקע מן עמג*י׳ג^ עוע *> מ ן/ערע ער
11עוזי& יגנוזגממיזמ׳ןדעןכ^& וןרער ענוהמ! דימזביוח
מוגזצ 1׳ דימ מיחח ס ובויז מוג ! היפך מן דער ( גמוה ) פ1ידימ

813011 -

.: 3)30031 -0-01 -0064 -0126׳ו ^ -וסחס

סרק
;
׳וביעי ס
ענירוחרימריצוינזעוןכןזעגןי מ״ן ( וזע&ה ד־בי עקי 5מ
ען׳והצווותהמטגמרמ״ן צויןפער! ג׳הנ 31ופרקויסן מי1
מײןגרסר טךןןערע גיןןעזעדמצוי* גיזעצוןצי׳ץגריצור
ע<ןיר מין ניא ה>זררמ מיז גיז ע&ן צןונטן מן ב״מ ר׳מ ענײק י
מונערהמט גמר&שי! מונ מבג׳ג׳ ק{ ״רר מן גיה< 11יעי
ק| ״רר :ענןצו!עבערג׳ןןעז<1צ( :דע £גרע& ען ענידעררז
ימ  :ג׳ןןע :ע י דמדעסוד דצום פער 1המע גיזעהן מין רני
עקינצו הנע י רמהמי 1ערפ ןןע!ן קויפן מונ המע מימפע
(1
צובג׳דינגעמוג ערהצןט גיכעגזן רכ׳עקיצמ  :מ1
>זיג1צןיכן 1
מ׳ין ת״  £גי1רמןןי 1ערמ?* £כי3מ1ן י ראצדזרביעקינמ
מזומיין ( עניג ) גיחע:עמוצמי:װימ  :יניח1
>׳וידיתמיעמין 11
מ״ןה״כןגנגןי מונערנועגןמי :דעריוד פמרמןגנגן מוב
רגי עקיבמװיע  :״נ׳זו ^׳דיס רר נמך ׳ רמ המכן :מי
גױו״נ& ע& ן/ער מ״ן ( ה 3רבה ) לער יודדער& פצועמירר
וימ :״ן פמרע *׳ע צרת גנגן י דמ רע מי :גיקוזין רפ ו״ן
הויודמוײן  :״ניקגעבע׳ מיןמנמקיגן גנגן מוצהמכןמין
גיפירסמ׳ןז״ן הו׳ :מונהמכןצ( יןגיוע 3עמ>ין?צוײ| גי!רנן
פעו! מונהמנן מין  :״ן פיטגיןןע& יןדמ המגזערגיהײ&ן
ןימ  :מ! ןגע!עהרזיפ כרענגןד :ערימ^ פער 1המע
 11ע| 1
ב׳3מ1ן דמ המבן  :יממר ^ סער1ב׳3מ1ע י מונ המכן רני
עק׳במדרוכן ; ע  :ןוו׳מערמ׳1מז ״ג$מזןהמע מונחמבןנמך
*עק־ £פער[ יךדמער3ו גינז>ןןמזנהמנן;יממ1י! ען פער1יך
>ן׳עצ<
ננדר 5ו *מ! ןגמר ק1ײןמ1צ המכןמי^ פמ״ןגעבן3ו {
מ״נררפומהי יממד  :רב׳עקיגצוהמ& גייעהן ימי המע
ערז׳ך  :ער 5רוומוגדרעי רמהמע דער
כע 1הנימ
גיה״& ןע&ן ^ רעכ&ן מוצרכ׳עק׳במי מיע  :״בית1
מיו־יכז
*מ! ןמיע מ׳ן עמןד׳מ^ימ  31״ענוןזימהצזבףזי& מיןגע& יןי
ימ  :ימנון המנן ג׳הע מוין׳ גיגע&ן המע רבי עקיבמ ג:מגצ1
3ו דעמ $בע 1הניחןן״ן ! ׳נרפױ״נד  :מג * ׳ר דערןן״! ד1
דירהקכתהמע ׳•מ מ״ן זע!כןוע& ר געבן זומרוקכמ & מודיך
מ >:גמר  :ערשפ! מונדומ  :ע 3עדיךב״מדען ענ״כן מוכ
חמ^ע  :ע! כיביויק! ״ררמ 1׳ יצו םפרמך ער ! ינר רבי דר
פהוק גיגו אדס להבלךמרױמיז כציי עובר ז דר *ענמ מי1
מײגמהכ! גיג1כן  :״ניעעגזענןמ :דער נימ& ןדער מיבר
3מרטצןזומי :דעסוענצ) גמר ני& עמונדמ& גען״קמןמין
מ״גכןמ״גןכ |יק  £רגיןי דערו* ענ^גאך* ״ 1גע1ע מונ
גוטמה &קײןבי&טנדגי& י דרומהמכמ׳ךוןירמוי:דרןןי[ע1
דימ&עמנו ביי>ו דעןענײממוב  :ע!כי ש1עכגוי ק( ײדר דג
מ׳ךניצ: 1מ 1המפרט׳ג :י׳ןימוגד :מיוװיוװיע& געןטגי&ע
ימ 1מינרנעמןי מונגמךמיינממ*ךה!עאירד״גומ&מעמוב
מיךװעכעמךמרוכן ן/ערדןי :מ׳ך נ׳טכידרן?  13ארעגדרן
*•ן&טמע ׳ מוגנמךמ״ג& מיךגידענקדערע& ירמ^רר
עגי  :ענןמ!י כ״די ^זנ& ב׳& עסני& מזדערפעוק גיע א3
אחדלנזלנימ״ןפמ& רמונמ׳ין״כ&עסרהונןמירמןימיגו1
מנגדר ימנז נצ׳ך מ׳ינש מין ח 3ר װיך גערן5ו דען ענײכן דען
\ .ו
 :׳מזענן נמהע ב״מ הקנה דען חקבה דר הערסמירי חפי 1ה
1
נ! רדע<:/מ :עגןדעװיעיגמךנמך מ״ג& וגען מ׳ך ב״מוימ
זן
בין דמ ווערמיך< ג׳ןןארוומ :מ׳ן מכ גיע רמ גינ מ׳ך מין
מונ |״מ מין זומזן׳מב׳דרן 5י מונגציך מ״נ&ווען* יך מ״ן
אענצוהמפר&יג ח!גי ימ  :יניגנו ער3ז הקכהמונ ער קו^
מיןדמ:וג׳הנכןדרו^ דןהקבההמ& ס״ג&ד׳מ (גמיג ^/מוג
^
ר -
סמע-

ח  1/1 /\131־וו 1>11ח 3ו־ 61> 8ר
 11ס
11כ
 11כ
 1/\61'5113131חט1סחו1

הלנזת

סנזה

הצוטפ״נט דיצוהוךצצ׳ט״גןדמ גוןרבי עקינצןדצו :הצ< רט* ״ני
דעצציטקײט
גיפי 1צ< ין  :ער חמו 1מונ1ו בט מ׳ןמונ בענ& ט
צןיןס< 3מ י וויצ< גמרגוט
מינדיצווץדהפוןדערענוה ׳ צןונ
חימגמרכ׳ז
מינדיצןוץידהפוןדער ( גצ< וה ) דצןרךדען
*

 :כוחפון חעגן דער ( ענויםן )

ןןערן וץ׳ר * וכה * ״ן 3ודער

( גצ<ו 1ה ) ד  :צו׳ר חער ן ב! ד דער 1י :ט ןוער *1צן* דר פט וק ג׳ט
ו ^ זיםיךע־ו אךץ זהתענגו על רוב שלום  :אמן זבן יה< רצ1ן
סליק פרק עגזה
נמך
מ״ןוץע& החיןמיך& רי׳בןמויזדענז
םפרחסידים
צו״ןוץע& הצוײן חכמהצזט גי& רעגט מ״ןחט׳רדו
בי& ט צו״ן גרו& ר עגיו צןונ דער טדר מיו פון דען ( ענחי ^ )* י
*״נןצו!  3״טסר׳ 1יךדערןן״ 1ר  :דער עני1צ< 1זפרגו ^ צון
געוצטדצורומצו׳  :ער גמר ג׳ט ביזצורגט
נ״מרטמוי^ זיזני
 :ינד אונ אוי ^ רמ  :ג 1וה ימרגט דער עניו מוגצוויןן ני& ט וץעד־
נוןדומחטירזמגוו׳רןןען בי& טוצוןפריןנ& טן גיווע& ט מ1
דײ | טצוגחמ ^ מי :ד׳ר 3ו
הגדןקווקחמז
פרמ׳יןזך ד  :דומ
ב׳& ט 3ומ! רפרי 1יכ ^ טן  1יחע  :טהוב ערמןדער חטירנחנ
*מגטמיךניןצו״] ^! טלו׳ק םין גיסמח  :יק צו״ט ! גוימ
ררינןג׳ווע& טמונ המכןמירגרז&^ ר& עח ) מן ג׳טצון דז מיך
הצוכ1יו  :ן* ׳ 3ן הו׳&ןצןוי ^ רר& ס׳ ^ פון ^  :׳צו ^ צןבןגי 3עכט
צוונגיפרעטןמןנג׳זמסןמיה& י ^ י
דמצויזמײןגו׳צו״ן
ר־מעהרו׳זגנגן  13װירמונהלוט  :יך מגלהערוה
קיגןװיר
גחע& ט כ!ו<1ר הוט* יך ק׳גןװ׳ר צןוין 5גייעקט מונ המט װ& חק
נווי ^ יךגחע& ט י
דצ< הוט וו׳ר ני& ט דרמן גי 1עגןהצוט
*יר מפי 11גיט בגג ג יט מןד  :וו יך דר גו יצ׳ןזו ( ^ פ )1הוט גיה 1טן
רמ ^  :ע! ביגװצו 1ביןמיךצןנז פרי ^ כ& טןגיחע& טרזצויךהזב
זו״ן ( יודה ) ג׳ :עהן דוןצ ;ך װיך ניט הצוכ דר 3׳רנע מונ המט
>ויר נ׳פט דרצי) 1ג׳! עגן בין מיך מ 1אײן טמג ניטוצ*ו סר׳!ך
גיןןע ^ טמ*דצן ^ זע 1ביג<1מ 1ט ד :
צן׳ךדרקענטהמבדזמיך
מו ו צן׳ין ( עגיז ) כין ח <1דצו הצוט מ׳ן רער חכמ גיוןבט מונ
הצןטצ( יג/ס׳ 1כרכוח געבן :
'
סליק

סליק

סליק

הלכות כימר
דערפרקרעט

•

 £ון

גא

ואם

גיבוראבואם

*1

אתאביךואתאמיךלמ^ןי .אריכוןימיך ז
( ע& רחהיברוו? ) חעןד1
מחערפטערןד״ןפצןערמונדיץ
*ווטר ח ןןער& טו {נג |ענן מכר ןןען דומ די׳ן וצןטר מדרדיין
אוטרניטחער& ט עךן ןןער& טו ניט 1נג 1עבן ׳ דצןדר& תדימ
ג>ץרמ ד^ | עבן ד* ח ^& יט ודלומווײנטדצן* מ׳ב׳ג { עכן3ו עי 1מ
׳ חנמדמ& ה׳י&טרצו& רעכט ! נג ! עבןרמ * :ע! כ׳ג ! עבןהוט
ק״ןענדניטנצןךק״ןטו^ ניטי צוכרדצו* 1עבןד* מו׳^ רער
דרסטוק& טיטמין

!} ע 1טמי*רצו* ה״טטד* ג׳טןנג 1עבןדרוו׳י 1דו * ע! ביג! עבן
1
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פרק ע; םיני
מײן
ענימונמ״ןטו ^ הצןטימךפיגדןװיר יוצ 1צ( פג 1מי 1מײצד
דר* ׳יןפצ<< 1רצ< ודר  1יי| 1\1טר  :ער * צבדאי 1צןונער ^ עו נפ
דצזךיוגגי מ׳גצוך גפינדן ״יר י ני׳עי׳ * ״ןפיוטר לץונ  :ײן
*נער ניע * כבד צוי :מ־נ ער | עבט דאך 1נג י וו׳צז ןןערס נון די^
דורהמן& ר״נןצו׳ןעםרה הדברווזןוצו :נ׳<1צו* וצוי  :חט ו^ 1ומ
ר :דיחורה  :ע 1פ וויוזצון כורײבן ד :דעמ נ׳ט צו* וווער י דרומ
הובןד׳צוחכווינז1:ןל  :ווץקב 1גי 11עזנ 1פון ( װ& הרכינועןין
הצו1ות ) דידצ< 1:ענ | צוי  :נ1ײצ 1פעו 1מהבצ1צ< 1ץררביפונעוןבן
יוחמ׳ע״צוגטר ^ עןןבן ייחצוי הקכהה 1ע 1נערגיבמען  5ו
עח פמטר צןןנצווער דען ד  :ער גיכמסן הוע : 1יך  :ע 1ברט3ו
ערן צו  :דר סטוק ג׳ע( עכר ״ * חננ׳ךךוצו ביפט ונחו ׳ 3 3ו ערן
הקנהפוןד״נ ^ גע< סכ  11זץרגיב 3דקהגיב 1זעצזרדצ: 1מי  :ניצ1
נןנדרפ פ״ך3ו געבןוצ  :צוײנר דר דו הוע •3געבן צוכר מ״נר
דר ניעהוע3
יגעבןררקצוןנ׳פעגעכןי ג*3נצ דצן קצןן טר
קט׳חגיעערן&
וןז״גמגוטדרןוייןער ג״& עהוט״ צובר
דצןזסמטר&
כטדצןןנוווטר
כנודב׳צועו
ויחו״ב
עצו  :׳יצןדומ
הצו& ע צןודר דוהו& ע נ׳& ט צופי 1ו בי& טי אחו״ב3ו בעע 1ןצווין
דער עירןמןנ׳צנו& ע& צנער צןונ ציוער צובבד * ײ| וצ  :ע :נצזך
ןןערטבע& רב& ײדןןןערן ׳ ב' ״פ 1וורצוצ< י  :ג 1ײךדיצ| צנורמ
עוןהקכהצןןנדיצצורמ סוןפצוערצוונײו& רצוי :ג 1ײךדען עפ
6
טיעמיןרערחורה( צןח ײצו 1ה׳ך ח׳רצוןצחנ& ט׳ט (וצ -י& צסה
וצןב׳וחירצוו ) הוי1
ערהקכהגיג! י  3ןדי 1וורצופון סצוערמונ
<1וער  3ו  :״נרצי״גנן צוורצוז ציךצו״גר דערדצו ^ ׳ 1ט צןדר
פ 1וכטחטו^ 1ומרען
דען פר שטי* גט*1,ן צ<ך>ן  :ודערדצן
פי 1עצ< דרפ1ו  3ט  :׳י ןסלוערמדר
צנוטררעןפר סט״נעצון
צוךצןונ!1צ< ר1ז< צוי :דמ  :מ:ו דצן  :ןןי 1צן׳ך ם& ײדן דעןדר״ הובן
פותפות צוןצןײףוענ&ן
הקבהצוונדרפצוער לן/נדי 1יוערדר
3ו ג׳בט דר פמטר פינ ^ ער 1״צו צןונ דיצו * וער ג׳בע צוך סיג^
ער(״צן צןןנ הקבה גינע 3עהןרע  1״מי דר פצוטר ג׳בע ד  %׳
ןן״צו דטן דער (  :רע ) צוי :צוךוו״& דר פון ןןערטבי& פןדיצן
גיבײ | צוונדיצוודרן.צ< ונדצ 1וגיהירןצןעדיצ< נעג 1צוןהענד | צווג ן
מן פיטן צוונ רמ ^וו״יצו ד  :מית צ< ו׳גל< י  :ר׳ צווטר גיכט דער 3ז
דצןג ר וט דען צויר (  :רע ) צוי  :רוט דר םון חערט נ׳& פן דצן:
פ 1׳י ^וצ ! נהויטצ< ןגדצ(* צוחילןצויןמו׳ג מונ דיהצורמונד& דמ
צןונהקכה גיבט  3עהן ער 1ײמדר 3
וערגיבטיעןבחד  :מי  :׳
די קרפע מונ דען צןט ות ןצ ןנ׳ דיצו נ& צוה מוג די ! ויטרקי יט דצופ
ג* ^ ט 1טצ! יןסניכןצןונדצ< ^ גי :יכט צןוג'רצן :
גיהערצןונדיריד
צסנדימפרנופט צ
< ונ  :ײן  :ןי
צסנןו׳ץצסנדייוחכצוהצוונחען
ע  :קוו< טד  :דר 1ועג ^ ^; 1ערכןזצ< 1דצןגע ^ הקבה * ״ן ח 1ק
מ״ןוועקצסנדצן& פמטר& צןונצנוטר& חןק כ 1״בטדצ< 1יגן •
דרו< ז הוט הקכה ג*  :צוגט צו״נר דר* ײ ן& צוטר ןצ ודר* ״ <11וער
 311לדצוי :דערצוי  :ג 1ײךוצ :
חערעס< כבדהקכהדער | | ײ! ד1
:יצ< צ< ךצ< ״ | ( ח 1ק ) דרצ< ןהצונן צ< ונהצ< נן צ<!
ירר״צוחברוחה1
צןןנ ^ וחפ׳ןוץיט מננדר דרומ הצןט ערגכצןטןד  :די((1ורצ< )
*צו 1ג 1ײך* ״ןצ< ונדער ( כנוד ) :
<צ 1זץער* ײן צוגצויךצוובן
ג& ריבן הוב מוג ןןען צן״גר ׳וצן(<1ורצו ) הוט פר פמ& ר צןונ פר
<1וטר מפריכט ( .הקבה ) ע  :צו׳  :ג 1״ךצןזהעטער 1י\ רצופר
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מ 3ער  :ײן  6וןמ,מרןחעגן < דרוס(וצ*  :מײןמיטןכר ^ חויכ
( 3טרכטן מונ*• 1ע* מונטר ^ טין ד* ער *ײן פמטר מדר*<*ן
*חטרניט  3<1ערמי 11יי^ קײגר ! ״מ  :בן י 1יירה 1בןג! ערגט
מ׳ן ^ טכהטנהדריןער :
מגטרנײוחפוןחעגן ט1יומ 1ריבנ*
י& ינה הוכן גפי־עגט רנימ 1יע :ר וויצו גרו^ מנו חיצן חײט גיט
דרכנודצובימת * כ! וצירןןימגרי& ײי* יפר ^ מין  :ײן דמ*
מיךו־י** צחוײגן צחג טצורימ ן ניט צון פרײמן ימ& פרמך רני
ול1י ^ ר צ( יךחי 1מײך 1צוגןחמזצוײן ג׳יגטצוןהיע מיןײמ&טצזט
מפק! ון מונ דר גוי הוט גהײ&ן ( חזצו בןגחיגצז ) צו׳ין(1ו (ט הוכן
גררפט ד* סו! ק י& רמ! נוכנ׳סן ט ונוח 3ות ( מפוד ) דמ הוט ער
קענן 1רמןגח*ג |  :ע 33׳ג 1ימ!  3עהןטו׳  :נט גיןדןר׳וח ( רכ
כהגהן& גטערהמט קעגןגחינן מ 33
;< (1ל(  31עהןטו* :נט
גי1דן<־׳וחדצו ד׳ חכ *׳ ?  :״נן גקו^ ין •3מיה ימ הוט* ײן פצוטר
ג^1ו  6ןמ 1נריט*1ט 1פון 1חע( נ  :״גן ג! עגן  :״נן& מ& רמעטר
*״נמ קצופ^ דו הוטרע * ײן  6מטר גיט ןןע! ן1י 5ער  :״ןד  :ער
מ׳ןהוטווע 1ןמוי^ חעקן < רימ חי׳ : 1״גן דיחכצייכ3 /וצןײגכן
מנןזךןעיחרגגגןמונהובןמיבןצונגקויפט ררגויהצוטדען
ריזהפ ^* ו׳ציט מוב הוט  <:יגפ סצוטר ק״ן חמרט ניט ג* מגט
צ( ונהזטצ( י 1ניט ! וע!ן1י 3ער* ײן <
דמ*צ( גדרימר(1י*מיהן
גבמרןןןצוריןמין* ׳ינרהערטצו״ן ( פרהמדו׳יה ) דמקצ(1י|
דימכח ^יינן צןנר 3ו מיכן מונ חמ 1טןצןית  :יצו מב קו< 6ן פפרצוך
רר גויח׳ך ח׳י^חצוו | ד* חיר זייר רד
פיר געכט מ1ו וומז מיך
כגערצו! מ״צור גע! ט וומ* צןירהונטדצו גיבטמיר 1יירדרןכן
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פרק
עימיני
ז׳יײן ממין דר חײ! ו* איר ניס היט ווע |ן ןןרמן בי* א״ן פצןטר
הי&ציוי^ גווכט י
דמדיחסי׳נןײמרידהצובןגהערט ס) |
רענזגוי <
המקזימגזמגטזיךדמךציײןגןידענזמיגגיצוס
גבצוגוןנצוךמי  :ער1יקײבןדי1י 3והפוןכמדצןב ן^סןײכן& כן
מײ|* וד| 1ימ*וצ 1ערנוןדי1י 3והניט1יק* ית :ײן י גוןןיכטוויל*
 11י*< 1רי 3<1וה גיט<£י 1ב ינוי לוב 1לוה דלן רב דיו׳וצווצ *:גקוזע)צוין
רמ ^ ילורלו! הנײן הוט ער גיצוגס ווצוי ליײן גוי הוט גטון3ו רומ
מ׳נגן׳לזןמוגער דע |קרדינצו1צןי : :ײ|1י* \ :רגק11י | לןוב הוט^ מ׳ן
גפ 1מגן מ׳י^  :ײן קמפן* אוג ה\ ט מימ גםפילזן צוין  :ײן םגימ
הנ״ןצןונער הוטגיטצוײןוולןרטגרעט < לזךגיטריגצורמ
לןונטרווײ 1נפ פ ינע *ן אײן רער  :׳ין פלזטר* ער\ 1טר* ח $ן מ
צוזגטר1צןזט  :ײןפל( טרפווערערבטן דררלןרךבקוןצס ער
עו1ס( הבא < ל( זנל( וגסרןןי׳1ן פינטצקלוי׳ףוצון דער גיבט
:ײנק פלוטר <3עלון צועדנ׳עו 1ךל( ול ער סר  :יגרט  :יךצןן ל( ׳מ
גסנקו״טדערדורךצןיןרצוזגיהנונזי
צוזחימזועןמײןעני
חער פר ד׳נגט3ו ערבטן צןונררפלוטר העט גערןוומפ3ו
עמןצווגערהוטצ( יכןנילו< 31וגעבן <
דצומפריכטרר :ון  3ות
פלוטר<1ײן 1׳בר פלוטר ערכט דומ מן איץ מטמט דו ח׳ 1לויך
*עהןדזלויךדירחלוזקלק ^ ע& ןברענגן <
נוןדערפצוטר
ג׳טצווצערבטלוןזײן& טמטצוונ ערגיטצןיןזײן פצוטרצו
עטק׳נז < נון
ןןעןדערזקן׳כטזײןפמטרערבטןדצןןןײגע
דער * וןמ; גלופרי  3ט *ײן (
ינרפמטרןו׳מג& יב& איר וצ :ו
חימד :צןיךדיךצוהערבטן 1מ :ן * ײן ( יכר פמטר *** לוצו״רפ
ד< וח 1ןןמ יחברך ןן״פ :וצ 1ט לזיך  5ר\1יגן  :ול חע | מ לןיך ד״ר כ1
אערגי ^ ךגעכןנוע&ן לזונלזיך ווע 1טרירער 1גיקעפט 1כי
ק( ײדר זזכן < דר |ןײ | ד  :ער  :ײן פצזטרזצ  :ו וזסגרצוי (1:יט
:ע 1כיר<ד :1
ערצוגערןטעטחײ 1ערלוניטפר( 1צוגמ׳* עז
מיןצז״ןצחגטרר דורךבקואט ער עו 1מ הנצול/ונלזונטרן; ״- 1
פינט\1ן צזײן1ימן דער גיבט * ײן סלזטר 3ועמן ^ עדני צחי
מונגינטצןיכז  4ײגיגוטיק 1ײדרצז 1גדער 3ו
פר* 1רט ער
*יץעוןגן הבצולזוגבקוו׳וטדמצו ג^ הנמ <
צחנןןען צןיינר
העטצוײןלז 1ט/סל( מרל( /נער  :עכמ  :ײן
פמטרע& ן3י
 14לזרגנצופריל(ןצ  :דערטירצו׳* פו |(צ 1טן1ײטן :יל( עפ
גערןפרימ דצז צופריכטרד *ון  3׳בן פמטר (׳( ״ן&צומרןןלזרינ
עפמוצ( :ופריצוח*מקצןצצוטוצ( זופריצו ע& ן ניצו& ודצזך ער&״
צחי^ גפטגדןמדרע* מ*  :ערצוטטמגגו 1מרין <
לןרני
ווטן  :ײן פצוטר פי 1עצוט * מ& פריכט ערןן& גץצ( י> £<:חיל
עצזט\1יין פממר מיו מײן מכי 1ה <<׳ןדר ןןעןדער פצזטר עפ
נגערט :וצ פפריכט ער ןןימ ג1וצוט * ײןפצוטר מ 1דיגג העט
ערגערן < מדרער& סרעך ^ ״ןפלוטרגדעגקטגיט ^ ער
דעןמוי ^ ײןע& ןןןען ערגע&ן הממ ימ מי :צוידר11צון* ט ער
פרעגט נלזךגי1זג 3ןןןען ער גײצןרט גנוגןהמט < מיררער
פמטר פרעגטמימןןען
ןןערןז׳וירצוײן1
מי ( טנגצין *< מ
םפריכט דערזוןעצו פרדיךחלוצו םרעג& טו נמךמונזר
ע&ן לןיך צזוודירדמךצןן&
מײןה׳ינזנרעגגן <
חע
ערמ׳ינר (ײצו  :ע( כיריררידמ 3ו  :ײנמםצוטר י צןדרדעי

מברצויךנגערניטצוער־דעןרעכן פמדןרעןצויךהצוב גהט
 6ון מ׳יךפמרצוײצת״מר סון חעגן דרמבנ׳כןטובותמי * צויך
ה\ נ1
ג 1ײכןדצופר 1ירטער ען( םנהנמ
*
״י * ן  6חטר גיע ווע1ןצוו* ( ןועקןד*1וײ(*<< טצןיר  3וחיעכן
מנדרן
טוחר
גנגן ווח :צויך העט קענןגווינן י* גינט1ייר דרוכן
מודר צוךןןען מיער  :ײן פצוטר ק 1יױט גוטי קעצוט}!צ
ווען מיך נגערט עט 1כי טוי :גט טונן גמ(ד דח גענט צויר 1ייר
ק |* ידד צןןנ ער
פרעגט ;< ין :ון 1ויין1
יבר*1
דמרוכזדעןצויר(1ו  :ט :יצןהוכ | צןונמיר
קענטמיןיער גנ^ חמצו ג& טיט דיך ו־צזצו
<
ארר ווימ פ
|ןע 1ט קײגיניט 1יער פקיצון מנד־ צייך נגער גי& ט 1יער דען הצו& טו דמרוה געבן
<
דצן צופר״כט ד ׳

1

ח  1/1 /\131־וו 1>11ח 3ו־ ^ >61ר
 11ס
11כ
11כ3113131ו־©\ 1/חט

הלנית כבוד .אב דאם
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פרק
עמיני
סב
צדרנעעהג׳ין<  15ײ|11
ו
|
כ
!
מי
:
רכיג
\
רפון  :ערקרנק  1ןןעזט
:ײנןדיחסוינ/גוצז׳כןגנגןמזנהזכן צןץציבקרחו!.־ גזוע&כו

זז/הצזזפרעגמעודרנמךעצז צןוג שר׳גקג׳מדוצזצזויצו צזוג
צז״ן ריד זז׳ר נ׳צוס דר״ן מיך *ו :דירצווומו | 3ו וועגןברענגן
מדרמיך ^ זזדערפירזצזרגן ׳
מדרערזצזגסנזערצ|; עז ה5ז< 1דיצזןסי 1ווסרצ< ןגהוכן ) 3דעןח 13י׳נן מיר !יכן ח *3׳פן
גצוסיס דר וומרסן ד? דר פמסר  :מ! וצייכןער געכ פי{צזויצו
טועחפןהסצזרזןײןנוןערהצזע ^׳ך  :ער 3<1בדגןוע  1:£ער
פוןזײנסןועגן< מדרער גדע  3ס  :יךןןעןזוערנ 1דרמ! ע *זוכ^ 4עד־ גסמן צ
< :ער־צוי* ^ חויכגוועז גי 13
י״וצןן ׳ זזצונןדיצז
צז״ן<1מ! צוסערבן דו מיך דימ הו 3מה גיצזר כדרפגו פק זײנס
ח113יס[ גןיוגגו 3וצזירןומ:הוע 1ערדען ג<* 1ןד :ערניע צז׳ג
צזחו׳נגןןעזע י דצזהו ^
וועגן מדר ד :ער  :יך גדעכגו ןןען ןןער מיך ד׳ מ וס( רוצז פסרן
ןיצזגזצזגספוןדען 3וו״מ1יעצויכן
דיערגעצזןהוע
פו |<1יר י צזדרערגדעכס צזיךהוננ׳< 1ר< 1ערקייןרוצזנ׳פ
הוכןדיחכ1ןינז  ! :ג :געצזיר | יכײודןער
מ׳<1ר 3ו1יו  :צזיך צזיסצזיןמוכןגין<
צזדרדזערגדעכגיוומ :הוי 1נוךנ׳טה! כגעצזן וזצז :ער1וחוי3צזי 3 :ועצזןככודצזכוצזת
הוכצזיך ( ״דפזן< 1״ן פצזי1רןויצז<1צג 1ער 1זיר ( ״דקיג|(1ײנמ צזך גיגו דיצז גזזרצזצזז׳ן? רנ׳׳צוזזעצז{ בהן הגדו | דמ קנןכ: /
ןןײב ״ מדרדז ער  :יך גדעכס חמיךדצזךמיין הנצזה העס
פזן  #״נרן סמסר מ :מגדרי הובן הנמה  £ון מ׳ר׳ פעסר־ מדר
ז ע{ כיג 1״כנן 1פון צזײגר! ״צן ןןעגןו1£ן רען מ1ן מדר פון דעז
ג 1״כנצז סר ! ירע ער עו(ןכ הנצז מונ נקוויס ילז :גיהבוכן י מך
דעצז ג 1״כן ןןען :״ןצו! סר פמער ווצחרעס זמ& סמס ער
מיכןגצוךמוגהוסדצזוגספעע
מויזז״נירידלזוגעך ססרעך
:ךי וו׳צז 1י״ן פצזסר רעש מ /
סעמ
מז סען ער ו וער עכר ובס1
מדרערהיצומיןצווו״גן ׳
צזדרערצופרעך1יײןסצזגור1יוד
לזי 1מ! ׳  :כןר׳דןי צןדו־דזערציכנימ״ן רוגזצו׳ברז״ן ווי^כ
צזדר צז׳בר ז ײנ׳ קינדר צזדרזצ יכר* ״ן קנעכס צזדר מ׳בר ז׳י1
*י״רציצש ער  :יך כצזרנ׳ג מגנ ער צצ׳יגס דצו טר * ׳ס ז״ןפמסר
מדרציוסר י צןדרערהיבס צז״ן גצור״מצזןוײנפןהו׳זמינ
ער צו׳יצס ז׳ך ג׳ס פמר  :ײנת פמסר י מוגערצור״& זסמוג

ן

;ן
״ן1

אוגור צזץ יצזז ביח ה^ידד־צו הגייןצזזנ ק(צזגע צזיברצזירן  :ון וויצז
ד :ער  :יצזגינ1
רעבעצזככדןןערצזונערןןעןעניע נווןצזירן
ןן׳! ןדצזםרן1זצ 1גדרצ | 1ז׳ךדיחב^ ינז זערמוי^ רבײצ11יעלז|
?ןונ :יצועיזטן  :יך סון ז י׳ינע וועגן דען רע זוצזרצזײן קעהגו!
כר!
ח!1ז? יחככיצזוגצז״ןכהןגדו! <  :צזפרעגנזןזיצזווצזצויצזצז
'
הער דז ערביגו טון 1וע! גו< :צ< צופרצזך  :יצז ןןען ער צז״ן הײםן
קו 1יסמוי :דעכןניחהוידרצודצזברענגמיך יז׳תהצור צזונןן״ן
צזיכןז״ן  £׳ט ווצזן דצ< | 1׳! ער 1זיךגינ1צ! < :ןןוצון ׳דצזצופרוכן
ר׳צזח  13ז׳תז ! דרןן״! דײוצזמירווי! ןצזיז< זצזפזצזצז׳רןו׳} ך ' •
צןוג | צזז דיר דײן פיט ןןצזןדר 1י׳ס ביצוגזיזיצז * ככדדר וו׳י! דפ
<צ< צזירוו׳! ןצ< יז< ר 3יונ ^ ןןעןערהז< 1גהערנוד  : :ײ| 1יוסר
קמכןדצזצופרצזך ער צז׳ך ןו׳1צזו׳^ צועין  5ר דר צוכינהדיויײן
קו 1זערכ׳צזבהו  :צזגע1ז״ן :וןצ<1י 1זידרצויזרעכע *ץק״כזדימ
 3<1וחפוןכסדצזכ זצזתדעןערהצז״&ינ^ זין׳וועןלזיךצזדר

רעסרירדימרער &
מסרנ׳סגערןהנגרסדצזזזיס צזי :ער
ז ײנן פצוסר מדר  :׳ ינ׳<1וגור1י 3ער פוןדעצזס חעגןסץ מ׳ער
ז״ףיוסרק^יסצזו׳^ דיצזגויר־ מן 3וק{צ* פן דצז ! צןזגוערקיין
!״מזכ/ןועגן  6ר
! ירס רע עז{נס הנלז מונ נקו 1יע דמי גיהנןכן זזןגיטצןו׳^ טצזןערזיכסזעןבר&צןוי^ ז צזונג 1פריצפ<1יץ י
צזוגוועןערצזיכןפון געכמ 1׳רימכעצוסי צופ״זד׳מ מיסנ
פצזסרמ׳ 3ונדרסקןכןמיךצזי 3ונדרסקוסנ מ׳ךכי :ערצזוין י
) .ו | ^ צז׳:
מונערגעבצו׳תדיצןבעצוס׳צוענ& סי ק! ״ךרנמך
ג1ז  3עהצ< פרעגזערצז :והי 3וגדרטקןכן צזיך״ ׳
חנ*־י 5י | .
פר 1ירסרע  :ײן עו 1מ הבמ רר ןוײ! דז ער :ײן פמסר צזדר
זיצ► הצזכן ג! ערגע דיצז רבנן צזײ(צ 4ג> י ? ךצזי :מחויכ  <-ו
 :יין אויודצזז ו צ11ימך ה | ס מונ מ׳ז ז ׳א (1י3״צו ) ןצ ונ מיז זיצן
< 1ככד3ו זײן פצזער צזונ<1וער עצז זײצז זיצז ! עכן *
גיס 1י  3כד ( כרצןוי ) ׳ עזהוגו ג:צזגגוצזײן ( חנצז) 5צזר־רב
צזזדר ויצו :ײב : 1** 010 1ער זיצז צזיצזר3ו * בבד
נח1ין בנ־* 3חק מץ דר 3״ס ווען מײגר ז״ן סמסר מדר ז ״ן
ז״ן<
ןןיצזצז׳ :ער :יצז<1ככדכײצז  :ײגמסוג1
1
ציוסר>י 3רע צזיז דצז צוסיי ׳כס הקכה מ״מ ןןיצז רעכגו הוכ<צ 7
מ:ז ןןען ער עפצז נגערס פזן צז״גת זצז 1ער נ׳ס
ן1
גסצוןז ד^ מיךניגובײ^זזימווצזון ׳ זועןמיך :וצ { ג 1נ״צזזיצז זצוגן סוצזצזיר דצוצו פון צזײגס וועגן נ״צזרס  £זן אמצו
זומונןזצזוןערדן :יצז 1ײךמך>י 3ער  :״ןדנ׳
גורפו/הזסמ״ן
פמסרצוחעגןנ3<1צזדצז צזי :עי־ז״ן פצזסרצזךצזככדצזפי!•
מ( ס׳ציו& ר גהס חען  :יצז הו ס ןןע!ן מין מיר כעס הניץ צזגזי יגן
גצזך
גײנסןסוסזצזגסערצזייןפצוספון ז״גנזפצזסרפ וועגן
ימ המס ער  :יךגכוקס מונ הוג\ גימ !ו :ןמוי^  :יך צוסײגן צזץ :צו!
ערצזסרנגכן צזזוהצזכצז׳ך
גהערס 6ון<1״נסנ 6צ< סר
צז׳רכעגי ״ מײן1יו( ס הוגי ער  :׳כצו כר׳מס מץ כיח ה 1ידרס
(הרעיבסרימזצ& ככו ) ןןען עצוצז׳ז נציךצזין דעןעך& סן
וו׳מ דזרע :י ין1יוגירזמ ו  :עי־ 1יככרווער־ ד :ער :יצז ! יצו מוי^
יצזר רר א״! ערצזצ!צזיז י צוברגצזך דעכן יצור ןוען ז ״ן
*׳ך& סײגן ז דצזהובןצזיכןד׳צזחכ1ייכן 1:גענספרס ׳ דוצז צזצי{וחצזו<ז טיזז -צזגסערניס צזערדעןצז״ן פצזסר  : ! :כרונו
ג ה1צ 1;1נ 1ךגיסה{ ב ציקײמגוועזס ככוד מב וצזמ ןומוד1זצ  1יחויב
!כרכה י צז״ן ספכטר צזי  :ג! ײךצזז• * חויכ צזז דר  :ון< ג! ״ך 1,
כיצוגו  3יסמן ׳
המגודירדײן^ יוסרצזיץנײצזגירגיוײיגן
ווצ<!צז׳< 1:ערדרכינורפוןסצ< טרצזזפזן דרציוסו־דעןדיצו
|
•<1וסרצז׳ :צזך צזיר11
גע1סצזץ דז יכן הנ״ן גוומרפן צזונ דוהוצוגי  :ימניס צזן גצור׳חן
<צזן1יחו׳ 3<13כד  3וזײן עזז״ןןעןד :ער
.
דר זו:י 1ד :דו״מגיס כי  6סמ :ו 1יככדו 1ען  :ימדירמ״ן גרו&ן
העסגסגעכןרצזצזיזצזײגרצזזוגוסצזזדג־צןנדר ,
דרפטוק1
םצזדן סעגיימונרו חער& ס מ׳ר צווגײגןמונ ןןער& ס מיר נ׳& ס
גיס ( כבד צזח צוכ׳ך וצזיזצז?דך )דלז* ןףיפ • נצז צזיס 1כר ד :קײן
דרו ■0גרעט המנן דען הע& סו רעכגי 1יק״כןגווע :ס רי1י3וה מור? גיסצזיבריג צזיזצזיןדער ה״! יג חורה וועןמײגר ׳■
פוןככודמנימכן י נמךצ< ״ן1יצו!גיצז׳ : :ײ 1צו 1סי 1יוסר לןיכן חטוצו! ות צופרעך דצז& צזי:
מיבריגמיןדערחורהדער■
הובגנגן ר ' זמיוצזירדעררי1ין  3ור* טןגוומרן סוןאירמצזוך
ןןערצז׳י|<1יןצזפ׳! וצז״ן
מוהמ׳זניסמיבר׳גמונדמ צוסיפ
' :זל | יעט1יו:ן נרוויצו ג׳ן נ  : ,מץ מיר געס י ח מיז רכי סרפין 3ו/י׳צז1
<צז{ ס
( מחמציך ימחצזזזך ) צזונ | ערן דער
׳צויךזוןדרגוקוײןצזוגהוסצזירז״גי הענר מזגגיר ג!יג<1
פון נמת דצז מיז דער^ פי& ס לזיומ הצזס 1יצוה רב׳פ ע!יו
מ ^ סר הר<
^ ןנ/יצז<<**צ<:ו גנגןצןוי^ ; ״גי העגדו כיזצוין הצו 1ותיצורמ 1ג{ ערגס צזטיני• נ צזחמ 3יו) ז1״צ<101יד

חו  1/1 /\13־וו 1>11ח 3ו־  61> 8ו 11ס 11נ
 11נ 5113131׳ו© 1\/חט !סחוס
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הלכות

בנים

גידול

צזפי1ו רײן סצזסר* ןן״כדיק מס׳ ^ וסר כי& סומךװחוינ װכבר
3ו* ײןדרווײ* 1ײןפמסר ! ענסמי  :רע * ימ ^ חויכװבכד 3ו
*ײןיק החורהמ ונ נמך ר* סמסרש סוס צויו ער אחוינ * דרבנן
נ וך ^ רע חײזס מונ* ר* סרילן״ז צוחייב וצככר *13׳* ן * ײן בר ודר
רר ױצזי* ע 1סר צזו ער ךמ ײח * ס מונ* דער פטיק רמ מ״ס 1צר
צזי* װחויכ * כני 3ו ז״ין  :ײנס פמסרפ ברורד מרר*<*11צוסר<1
נרודרמך* ײן ע! טר פמ& רמןנזייןע! סר 1זוסרמךז״נפ
סמסױשפוןעטסרמונ*< ינר< 1וסרפחעטסר < צונרג 1ײך
חצז•! גיס רער כבורסון פלזסר צןןנ חוסד  6צזר  5רמ! ׳ ריצן דמ
ג 1לע 1ס* ענן <
מונןןעןמ״נר& צזסרצזונצזיסרללצבדמי*
מונ מ! י ד׳לזצוובן ג<1ע | ס  :עגן רערצזי* * וצה ר* ער לזך ןןערס
ונג 1ענזצזונצו 1סןןערדןמוי ^ דרחע! ס < צזךרלזזגוסצז׳ביג
 1גג ! עכ 1צזנ׳ ^ יענרןוע 1ס <
מזדרפטוקגיס
בבדאתאביר
ואחאמך למען יאריבוןימיך ולמטן יטב לך לעולם שנולו טוב
זאולם עוכולוארוך וטוב אמןשלה ו
ט 1יקה 1צוחצינורמ  13מכן *

יהי׳כות גיחר .בנים

דערפרקרעסחימ * ןריצזקיגדר* מ1
*יצן  :מו& סרמבן י

יער < 3הן

•

—י -

פרק
תיןויע♦
קעדגיט ! 6גזגט < דמ* מנדרנ 1ײס ^ר*<1ןע* |ײצזס 1ויסדר
י< 1יןרמ* מ׳* סײס ^ ס< נטסרכןו1
ר<
ררז״ןקינד& ןלןגס גרן
דערסינסטררזערניעזיגעחאוער& היןטרעפגו< מוי^
רצוו הונן
ל/סרקזןגומגטמ״גרדער * ״ן קינדוג ! לזגע מיכן
רוגז ןוען רע כרוגו מיו רנ מיו מק רר סע& טר רעןןןעןצך׳גד
*ײןקיגד ! 6מגע מיסן רוג* רער& ןמגעדרײןלוו מי׳ן סײנע
טרע ^ ער הין וומו ע* ווער י מײן פ ײגי | 5עגע אן •3מן& גן
מיםוריג*  ,מברצוײןקינר* מ{ ״ןג׳עצו 1מגןמיםן רוגוסון
עע! כר ( ײ וועגן מנ מיךעז נוך בעמר נ& ײד] זוי < 1אןנרמס
וומרספון& חרוסײס& ןר׳חצ ^ יכוררןןײ! ד* קיגרנמךיונג
מי :רעןזוען ע* מ! ט ןןערט דר נמך הע! פגו קײן םסרצז ^ נ׳ע
*ערי
מזרערפטוקגיע
חנזךלגערעליפיררנזגםכײזקין
לא יסורממנה רד פטוקצויז לוזוטײעס גןןין רען יונגן נמך
זײגנז מב! נלוך כ! וװר מגורמ ^ מיןריי־ ןן׳י! ער גמך יוגגמיזנוך
*<< גת מצ! גמך ןןען ער מ( ע חערע דמ ב! ײכע ער דער ב<׳צז י
זצ *ן כן ימ  :יהן *רי יומ זומ 1דז מיט( צר סמער מונ * וגור* ײגן

,

ווחו׳ 33
ומטרצזפןמיר׳קיגררררןןי׳!
עזנלזךיזנגלויז מין
מןגחיצזו׳זן
*ײגריזגנה״ט* גו 1ווי 16וןי(
טרדעןצזײןקעד ! 6לזגן יז׳&נ
רוגז ימז היבט זיך יומ ניטזל \ דזול | מ״ן * 1גגקיגדמ!זצ  | 1זצו1
 , .מימ רוגז דזזצז ( ׳וצן ניט ז״ן רמ? מ׳גמײן טענן < דערצןנרר
טעכןרז> זןגיט* מ( מײןקינר ס (צזג | צזיפן רוגז דען מײגררר
וײןק׳נד פטרמפן ןןי1
דערזמגסמיה& ׳ררצז* טומצןונדמנ
עויז מונדצז* טוצז ניע חונ רמז טוצו ניט מוג ווצזרומהצז& ט ו דממ

י■

זד ; ךןמזסראבוי־' ; ל־אעזמטגטךה
ררפטוקמי* זצ *ו  3וסר
סײען לזיין זון דררצז־מיז צזײן הנח י* קוללסרר & וןר* ערמי1
מײן הנח ױ ער* יך הןס ! וזן ססרו 5ן צןןנ עד הוס זיך גקעי־ט
מן* ײנש  6צזסרםשסרמ ^ < מונ לזײן ז ון רר ױ מיזמ׳ין!  /לזײן
ר& עמ״ן& פעסררצזוקו ^ סררפון ר*רע * יךניס גקערס
הלזעצזן ^ סרמ ^ מונווען י׳יןצוין צחןהמס צזןג& רימןמונ
ג& סרצופ&
רלזהמסערז׳ךניסדרצזןגקערס <
מזוהמבן
גזמגס ריצז חצוזיח * 1ןןען ױצז* ׳צ& ס צוײן חצחרצז* חײנס מ״ן
ה!ו< יי הצח ימ* ײצו וויסןיז מי]* ׳ין  5מסר הצזס ג ^ סרמ  5ס

גטמןמדרחצזרוכוהו& טודזגיט גטמן צזזו צזי* מיט! צר פצזטר
 ,מונ>ז^ טרװח1י  3מירבןקינר& יר  3ו * צזגןמונ וועןערכרוג*
5ז<* דצז קמן ער מיח ני& ט פיר* צזגן צזונ ןןען ער מיס סון סיר
* צזגט רצזצזי* רמ* ק ינר רוך ניט ציקכ! רר ןן״! רז ערפ רעט צזין
רוגז<
דעררריעטעםימי* דמ* צזיז יוצז 1ויסיג! יךר* ע* צזײן
גרו&
׳הרכיעבירהצזיזןןען
צז״גרכרוגזווערסרען מײן
רגז ן קמן נ׳ס | וסיח דינן צזז רצז כ& ״רן ןןרס צז׳ן (  6רק ! עזוכ
ח*ה <
אונרזמ״גרז״ןקינדזצ►( י :וסרמסןרמסצזי* מײן
גרו< 6׳*5<1הצז :נו | סי 1פסוקיכןדרוי ^* עגן נוןח*צזןןי! דיא 13ה
מן גנעחז״ן חי*! ער
דימענירהסוסמײןוי  3והדירצז קוריגו
הער פון מ׳״ו־ר ענירה ימ* צזיז מ׳ין ענירה < רער פירד
סעחצ< יזמײןגו< רר* ״ן קער ( 6אגסרר ** ( מגסע& צז׳ןרוגו
ררןן״י 1ר:

ערק״ןח1

רהניסהוסג 1ערנס

מעעזמ׳ח

ק״1

ענירהגיס ווען ער פוןיצזיז ברוג* צזךצזי* צזיח קײן1ז 3והניס
,י* י |* ״ ג ר) י 1נגהײסצןונ הו& מיקגזויזןדען ( ירךהי& ר ) מ*
חען ער סון* ײן קיגר ססר *  £ס חמרוח ער פ& רצזפס ע* רוך
ירסטזקגיסבןהכםמוןזראם מוגןןעןדו *צי & סמ״ןר& ע
נינ 131ח 1רהצזונ 3ו א 3וח צזברמײן< ודרעררוג* מ<* צזיןמײן
מײן שפעסרדצז* ״מח׳ ^ ן*1צזין* ײן פמסרניס ג& סרמפס
ענירהחען ער*<< ןקינדניס
רעכסססרמכ 1ס  5וחודהמ; נ
היס * צזררוועןצוןמין& וןהו& ג& סרמפ& חהו& ערויךניס >13ז 3וח מ ן מיח רוג* קמ ן ער ניס רכס ססרמסן ע> מ<* גימ
ררצזןגקערסמז ירס& וק גיס ( ו1? 1זצ י& װעגערה ) מונרר
וזיג!ך ״ רר סינ& ס סעחמ״ז ד* ק״נר נ׳ס* מ 1ססרצז&ן מדר
ןוײ 1ד* צן׳מז״ן  6מסר ה׳ס * ײ | ח*! ן ג( וז ן ררוסן מיז רע גחצזר ן .ם! מגן מ׳ח רוג* רען ןןען
מ״נר * ׳ץ קיני י.ז! מגס
מײן ר& ע צזזג מיץ ! ? מונ רר פמ& ר הוס צזײן* ע! צן  $ון  5ײנר צזית גיוג* ווימ ב!ד פ! מגס
ער ״ימ יז״ן וומוגו
מ* ררפט־קגיסהו ^
חקובםושונאבנוואדןמשקרו מוסר ו
צזודר מײן מיץ צזו׳ס מורר מין יוײן מזר לןורר
 1ר סט וקצזי* מ*  131פר ס ײססן רער דצז פר װײרס * ײן ר וס
רמפ ער צזיח צז״ן
קמן װנן
י
צןונ דער * ײן קינרגיס10׳זי 3ס וזיס דר ריס רער הוס* ►ין קינר
 6׳ער מוג פײנר רר* ״ן קינר 1׳כ היס יר ססרמפס  :ײןקינר
 <<1ס יער רוס < רצז ג* ס רר<1רר ^מד * וומרס סון הו& ך המס
3ח ײמ ט** סש אן קצזן ע** 1׳מנן1צ* ס דער יצזין רצז 1״מס אן עפ
הו& ךלזן קמן ע* מך 1ײמן*1יס יר שאצז! צו׳* ע* הו&ך צןונחו& ך

טו ^ רנר ע  6קצזן פ׳ | בי* רער פון קוצין דער־ * ײןקימ
ם 1צזגס
מינןרוג*
<
מך צזי* עפ גי&י
וזקכ 1פון מיח * ײן פ! צזגן מי* ני& ס נהצ 11פן
<
*ײני ^ סר& ^ * ענן נ׳& ס צזן גנעכן ךער י? ״ 1ר<* ; ר 6
רצ.
סוס צזיח רוג*

5!13131ו־  1/\0חט1סחו1
11כ
11כ
 11ס
־ו=61> 1ר
ח 1/1\/131זו 1>^1ח 3
הלכזח

גיחל

בנים

חוטךזונטוטונצוכנו
;יטדער פסוקדרצווכן ׳ג׳ 1זע! טמיז (
צןוהנו סחרו1צוטר ) צןז עז צןובן ב& ײדן צןיז < צובר מײנר
יען ; ײן ק׳גד טטרצופט צןןנ ט! מגעמ מין ׳נגגהײט דער דר^
רעהןןערטצוויזגין י
*יך ניט 3ופערבטן דז ער  3וחרכוה
נ<ז צז׳רצוךפינדן ג\ :ורינ/כ* יממ3רהכזצ< 3יגנ ע! יו היפגוסנדז
ז<
רע י 3חק הוט ג׳סטרצןפט מ׳ז ער גיזוצורדן מ״ן ת!1צ׳ד ח3
ערגיטיגיפטרמפע
מונצןײן -נ3יצן ז מנרזײן זנןימצועצו! הוט
ערמו׳זגגגן / 3חרנווזרעה י צןךדעסג! ״כן׳ 3חק
דממיז
הוט גיפטרמפט  :׳ץ זוןיעקנ מ׳ז ער מךגיוומריןמ״ן ת ^ ׳ר
נ׳טג׳טטרצופטער
מכרעפוהוטער
חככזמזנמ״ן גנימז
דזערמץכיטרוגןהזט צויט  :ײגת * ו׳!
המט מין מזו 1יבג׳הט
רז רע גי 1נ״נט המט ער זײצן זער פר ות פריויר דע | יעקכ
דמרוכזהמט רע מין ניט ג׳טטרצופט דצו מ׳ז ער צוויז גנגן3ו
ךרבוחרעה ימך דוד ה1ו{ך הצוטז״ןזןןוצ  3ט! וױ מך ניט
ג׳& טרמפט מיזערצזך ל 11׳זגנגן  3וחרבות רעהצוךז׳ץ זון
(מחגי ^ מטיטגמריבן זײן פמטר המט צןץ גיט גיטטי־מפט
מוג הצוט מץ מפ׳{ו נימ צון ג׳סרימן פר ! יב טפט וועגןדרוסנ
ערמךגיגנגן ^ חרכותרעהי מכרצן{ ידיצויריקיגדר
מיז
דערקנגה״טדיזײני ^ יגנטגיחמרן
ג׳שטרמפט המבןצןין
ג׳רמטןפרןכןמונקעפט 1יכי ! ײטמזצונרהנןהצוט
מונוויוו!
חקחוטגיטטרצופט׳עקכמונ׳עקכ
גישטרצופט י 3חקמונ י3
מנט׳נזדוד ה״ 1ךהמט
גיטטרמפט * גיני 3וזע 1ן
הלוט
מךזייןװוטרכחטבעהצוט
גסטרמסטזײןזןן ט! 1נהה1ו! ךי
״גטםמטרטטוטי נון זעהןצוירינמ
;זיי ; יטטרצוםטנמך;
ומו! מ! ידיצומירי קעיר ג־יטטרמפטהצוב{ ייז״ ג{ א 1יגוטי
פר־י״יקעטט! ׳ ^ ! ײט גיווצןרדן ׳ צונגרימ ג׳ט זײן גטטרצופט
גיחמרי־ן דיצן זענן צ{{ <3תדבוח רעהמו׳ז גנגן ׳ ךמרןסן גיט
מךגיטדרפטוקז ײסרבנךיעו
<״י • •:סגק־אזר״ב׳׳** הדזג &מי
דערפטוקמיז מזו3ו פר
 :המיח ? לל חעוא נפשיך
י
ווןחעןירןןןטו{ ניט־ק! וגמיז מונמנכ
^ יץ
סײש& ן& ^ -
ך ^ 1ס!ו 1ערנןגמך פטרמן׳ מ׳ן צןוצ ניטסר
־גר
׳רדי״רוט׳ך^;?■}• ןערטזײן3ו מיןמײן המפיגיגןוןעןרע
׳
.׳יוי ־ ד ל־ון ג׳ט־ערי 'טטיט נמךחערט קווון מ״ן 3״ט דז ערט
ץבררערפציטרזמ! גיט טסרעכין
וייגרט ^ מוןסד  ^ •.ץ׳; .
פןןעכריונגר צןיך
ערמ׳זמ״ן
מ״צ/״ינןזצ״ צחך־ -יזץט!<< גן
^עצטלייןמ^ ת כרענגן ער צועכט טטרנן ררויז טטיט (נצן{
״•< ׳•? מ! יח <וצן ) חמגמ!< 1טניט זצןרגיהמבןדז דוצוצויןגויט
יצ • ע .י רוט חערטט צווכזברענגן צוך גיט דר פטוק אל תמנע
כ׳תכנובשכט לאימוח ח זצ<! טט ניטפראז׳ךן
נינעי־מזסר
פון ד״נכןיונגןזון& טרצו^ ניט ערןןערט& טערבן װעןדומ
מין ס! צוגמט װיט דר רוטןווען ד• מין5ו1צוגט צןץן״גר יננגהײט
פערכטןדזמרןןערט צווזן ! ײדןדען
רצןדרפ& טודק־נ׳ט 3ו
טוטס :ן מ״עכן ביה דין דז ער חערט חט ן& ןומ ע 3ירוה טמן
־זערןלערטח׳יב וו׳וזהןןערן דארו= ןןןעןערמ! ט סערט
טטרמפןזוילוװןצויןג׳פטרממטהוט
מכ! ״גט ערנ״ ז׳יגן
 ..־ויןז״נר ׳ונגה״ט ״ צונרצוץזײבר ע! טרמ׳זערטז 1נגה 3ו
׳יטרצ ^ ץוך גיסדר ססוקו אתהבז 4בטונפעו 1מי* איולתציל
מ/גמע׳ רגד׳ין קיגדחערטט טןצוגןצו׳טצד׳גר רוטן יו כיפטו
מין>+י יי״פון רען ג׳הג ? נצץך צוײןפמס ײיי ^ יען ססיק • חנוך
ררמגהנײזקקלאיסיר ממנה חען חלוגיחיגטט
לנעריי ^ םי
*,י• ' ^ גן

נמךז״נן ץנתגנמך

חעןערןןעיטןג ! טווערן׳1וצ
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נ 1ײכגו ער דר נײ ווימ מי :דר * גהג צון מײגכן יזנגן ערי
ו 1ע 1ע גערןהצזבן  :׳ין ן1י 1ןנ׳נ31ו 1ערנן ניכ 1מיןריכוו|  3וגין
 11ע! ט גערן  :יץ י 3ר
ניס 6ןרןערןןע 1טגערן> ויס׳ג גיןער
הרע צמך ג׳ן ^ גר העע גערן  :ײן ווגס! !ו -ןע3ו עגזן 3ז עריגקן
3וצו* 1מוןגירמסןקײצ 1גון ןועןייו׳ןדרפמגורן& ןס& יןדען
ניזןוועג :וכ 1ײנעער מין :ײגרע! גורצ<ך דרכייער ןןערע
נ״גומגדר&ןןצורות :ײן (וג  3ע )צויז צ< :וד  :ערכס  3עמזנצווין
גי 3וגן ןןערס דרומ מ׳ : :ײן ס  3ע צ< :ו ד  :ער צ 1ןןער!ך צןנדרט
ווערעצ<וגצ<{ די( נ{3וח ) דוזענןמ׳כז מז ןןערן  :יצ<<ןכ * וחר,
צוברןןעןדומ׳ןפסרצופצוס ל<וגצו! מגס צזיןצניסמײנררולו)
א)
מ׳ן  :״נריונגחײגוצווגצןוגסר וו״ :עמ׳ן  3וחורהצזונ 3ו>ו3
צןונ3ו חר  3ות*ןונ /3דרך מר^ צו׳ןז ״נר יונגה״ע ןןעןערוצ  1ע
ןןערט דמ נ 1ײנס רע מך דר נ׳י דצו ןןערןצ׳ין א{י רי ג סףץרות
) צו׳ז מי ' גמי־
בטנע יע צו״נט עפ זו 1צןזו ז״ן צוז יער (
פןןער ח צןזו צןײגרזל1יז פ! טדרוי^ גיט דר פטוקהנוךליער
םידרנוגס ני יזקןלא יסזרממגו עיגן? ערײלומיזצו׳ט{י  3ר
׳יגתזוןמ״גמערוווו צוץ {צןזן׳ודמ  /י
פמטרװחויכ3וסצון :
דצוזצןגזרערוגוזמ׳ן צןויז 1יזן סוןכהןווען ערצוײן ( נצור)
ערכןךמזפירדמיג
מיזדצןגדר״טצן׳ז ער ^ וז מ׳ןחורה !
עסונזמץמ״ןןןײכגעבןי דצןז פיגסגומיזער צציז מיןצוײן
(מו1צנוו ){ ערנןמודרמײן גצורונגדז ערזיךקצוןװחײהז״ן י
מײןסי׳ל״ט :צוגןצוךמיז ער װחוי3 3ו !ערנ׳ןטוויװןמ׳כ/זוצור
דמייוי^ נרענגטדי ג 1ורמפי 1פטוק׳כ /מיך ^ וגניט װמריך
:ײן ({ עו | ס)צו!  3י׳טזצו!צןיץ| 4׳ט!׳  3רזעהןמונ זצן{ זיך דר  3ו
ד 1ט 31וחורה צחסוע& ׳כזטונינז דרזע! נ״גהו( 1,עוןנזהזה)
צוונ( עו! כזהגמ ) מ :ד׳ג* רצוגיט ער זמגט ױיוחנןדר״צוזענן
די ר• גוויפהובן עו{ מ הכמ אײגר־ רר מד וומונצ! צףןמר^ יכורמ|
דערצןנדרצןיזדרזי׳נ׳ ק; נלר 3׳  3ס  3וחורה מונ3ו1זעכו׳סנ
דצןזדריטמיזצןיינרדרדחצובט הנד 1ה מינר ;ייי־
סונ׳מ י
״גסמזומ״גרדרניט־הוטצצערמזמ ׳ •<יט 3וק׳ין־יגז
דצוז *
צוונ־ ער ערינקט דר פון 3קידוגו צןוגי ער י 1טרמל מ׳בריג 3ו
הצד! ה דר הוט צוך גחיט עו{זכ הבצן רו־י ןן״!ידז ער מז(ג  1ודקדק)
לן׳זצןן דען ^תמוג׳& פמרטזיץ 11ײן  3והנד{ הדרמיזג11״פ
מיין ( כן טו{זכ הבצו ) מ״ן * ע& ה בדענגט דז ( ספר חנחו1צמ )
מײןצוצו! מיז ( ר עקי3וצ ע!?ו ה<ו! ) £1גיגנגןצוו׳^ דעןכיח חײמ
כגיגנטררהועגיטרצוגן צוײן טחערן
דמצויזמיכזמײן װמן
 1מט המ! יןמזומ׳׳ןגרו<!| !< וטהנ  $הוטערצווי^ זיךגערמגן
עז תעטןעז3ון " פפערדניט קעגן רר 3יהןא 1נ ערצויז גצןר
גיהעגדדר 1ו׳עג* | מפןמזצוײןף  £דרד הועךר עקינהגוזר)
מוי^ ץמ גוןעזט ח עימז  1טטי 1כוטץכ! ײב 1י דמ פפרמך רני
עקיכצו3ו צן׳ן צויץזון חצורוכז ערבטטוצוזו צוײן פחערי ערבס
ניפ״ומײן קגכט דוחי!צןיךדיךמויז 1יזן ניפטורע{ מ׳יןעניד^

חי1מיךךיר .מט! פןדמפפרצ<ך דרזע!סגצצמ{ צציין הער{צןנ
צויךגץ ׳ מיךטצןרגינ 1פט׳ןכ{ ײבןפפרמךר עק׳ 3מביטעו
מײן<1ענט מדר ניפסומ״ן טדצ< דר ביפטו פ׳ין ( װזיק ) ימ
פפרוך דר ער ןןער מ״ןצצח מונצו1י טמגצוו& ט ערז ע 1כרגו
!צופןמץןןןרצחנערצצוז זיןזעגכרטהצו ^ מכ יזקןמונצווז
ז ע! כרע כרענגן מונ צווזעו { נרע מן 3ינדןיזיר גצוך וזרפט<1ן
מ׳ק מץ דצוט פײמר מונפר כרעגע מץ מונ דר נפך * מנע
צצן מיןוויררגג ),מ{י טמגטוט״ןצי־!שו  :דצו טברמך ר עקיבלו^מגצו׳ר ןומז הוטעןן ען גיטצו 4פר עג׳רוח נײמײיגכן ! עכן
י *יג

ח 1/1 /\131־וו^ 1ח 3ו־ ^ >61ר
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תשםי

מפי |ו ד״ן םצוטר* ןןי׳נדײן פ& ׳ ^ וטרבי& טומך װחוי 3וו5רב
3ו* ײןדרווײ 1ז״ןפמצ 1ר 1ענסמי*
ערזימונחויבלוכנד3ו
*ײןלצן החורה ^ וב נמך ד* פמטרצו טוט צו׳ו ער װחויכ וודרבנן
נוך ^ ער־ ןןײזטמונזד* טריצןיז *ד/ו׳ב 1צגגד 3ו* י* ן * ײןברודר
דר דו צו׳* ע 1טרוצ * ער מךןן׳עט מוג* רער פטוק רצו מיט! בר
מ׳* * חוינ צובבד3ו* ״ן* ײנפ פמסרפ ברורר מרר* ײןצווטרפ
נרודרמן* ײן ע( טר סמנ 1רמונ :ײ 1ע( טר1ווג\ רמך  :יעפ
סמטרצוכוןןעטנ 1רמונז׳יגר 1וונ 1ר  6ןןעטסר < צובר ג! ײך

קינדנ*צ!61צ( גט י דמז מנדר& ״ט& דז ^ ןעזן״לןצו ^ יצודר
י ^ יןדמ* מי :ט״יעצ) פעטטר ב( וװר דר* ״ן קינד
גויו
דערסיגפערד* ערניע * יכג\ ןןאוערכוה׳ן פרעפט< צ( וין?
דצ** הונן הסרנז  !:ג :צ( גע| 5ײגרדער * ײן ק׳גי פ! לוגע מימ
רוג* ןןען ער ברוגו מ׳* ד  :אי* ^•ן דר סעפטר דעןןןעןצן״ני'
*׳יןקיגדוצ ! סגע מיכן רוג  :דער מ( מ 1ע דר״ןוצ* מ״ן מ״נע
טרע ^ ער ה*ן וומו עז ןןער י מײן פ״גר פןעגע ײן3ווכ 1מגן
מי  £ריג* <
מברלו״ןקעדזמו ^ ןג׳ט& ןלזגןמ׳םן רוגזפון

זולו•! גיס דער כבור סון פצוסר צןןנ חוטר  £צור פרמ( ׳ ריצו דמ
ג\ 1ע | ט* ענן י
מונןןעןמ״גרפלוטרלוונליוגורצוכברמי*
מונמ 1׳ד׳ח לוונן ג ^ ע} ג* 1ענן דער צו׳* זוכהד* ער צןך ןןערע
וגג 1ענולווצל) 1טןןערדן <5ו׳ ^ דרןןע! ט < לוךדלוזגוסלויביג
 1נג ! עכן לווי ^ יענרןןע 1ט י
מזדרפטוקג׳ט
בבדאתאביך
זאח אמך למען ׳אריםן ימ׳ך ילמפן יטב לך לעולם עיכולו טוב
זלעולם
עובולוארוךזטובאמןסלה ,׳
ט! יקה 1כיהכ* נודמ 5וממ *

עו 3 !1ר 1״וועגןצוזמיךע  :נוךגעכורבצוײדןו 1׳! < א 1נרצופ
 11צורעסו| פחרועײע& ן ריחבחיםןדר ןן״ 1דז קיגרגמך יוגג
מיז דעןזוען ע* מ! ט ןןערט דר גמן הע 1פע קײי םסר ^ גיע
#ערי
מזדערסטוקגיע
הנזךלגערעלפידרמגםכײזקין
דיאיסורממגה
דרסטוקצןיז צןזזע״ ^ כוגןןיןרעןיונגןנמך
*ײג  £צוכ 1נצזך כ!ו* ר צזערמ ^ לזין די־ ןן״ 1ער נצזך יונגמיז נוך
*יינכי צוצ 1גמך ןןען ער מ1ג 1ןןערט דמ ב $״בע ער דער ב״מ *
ול  £כן רמ* ׳הן>*רי יומ זומ 1ד* מ׳גו! כר סמער צןונ * וער* ײגן

דער

׳הלכות גיחר ,כגים

סרקרעע ווימ * ן ריצן קיגדר זמ1
*׳לו * מו& טרמפן י

דער< 3הן

,

,

מןג ווילוו׳זן

׳י  .ײמוסדאבי  * -לאעזמטגעךה
דרסטוקמ** מזו  3ופר
סײען לוײן  :וןדר״דלו׳.יץ * לוײן הככן ד* קוזוגו רר פון ד* ערמי*
מײן חכפן רז ער  :יך הןט ( וז | סטר וסן ןצ ןנ ער הוט זיך גקער^
מןזײנ& פמטרםפ& רמ ^ <
מונצןײןזוןדרדימיזמ״ן! ^ צוײן
ר& עמיץ& פעסרדלןזקו ^ טדרפון ר* ער* יךגיס גקעדע
הצועלון& טרמ ^ מוגןועןי^ ןצוין
פוןהמס מןג& רימןמונ
ג& סרלזפ&
דלוהמטערז׳ךנ׳סדרלוןגקערט י מ* והמבן
ג* מגס דילו חכ ^יכן* 1ןןען יולו* ׳כ& ט לו״ן חכמדלו* װ״גט מ״ן
הן״׳דחכה דמז״לו ןוימןר* מי.ן* ״ןפמטרהלוס ג& סרמפ;*
<5וין* ״גר(
יונגהײגולןונהופמ׳קגזף* ןדען ( דרךה׳& ר ) מ*
דרסטזקגיטכןחכסמזסראב מונןןעןדו * יכ& טמ״ןר& ע
מ״ן
םפעסרדלוז״מןו׳& ן חלויןזײן
פמטרניטג& טרמפט
היס * צןררוועןלוןמין& וןהו& ג& טרמפעודוהו& ערןיךניע
דרלין גקערט מ* דר םט וק גיט ( ו! ^ 1ול יפ* ע גערה ) מונ דר

װחו׳ 35ו מערצופן מיר׳ קינדר דר ןן׳ י 1עז נמך יוגג צו׳* איו
*״נריענהײע י
גוןןןיצןןןיןערדעןצוי׳ןקינדצו ^ גן מ׳הנ
רוגזדמזהיבטזיךיימניס ^ ןדזלקמײן יוגגקינדצו1צ | 11זצו!
צ< ׳מרוגזיז*וצ ( יוצןנ׳ע*
״ןרמזמיזמײןנ 1עפ < דערצןגדר
סענןדז 1וןניגו* מ( מ״ןקינדצו ( צןגןצו׳פ רוג* דען מײנרדר
*״ןקינד מסרמפן ןןי(
דערזמגטמיתפ׳דדצו* גוזמצןונדמנ
עוצז מונדצו* סוצן נ*וכ ןצ ונ דמ* טומ ניס מוג ווצןרומ המ& סו רמצו
גגומן מדרןןצןרומ הופסודזניט גטמן צןזו צוי* מיט 1צר פצןסר
מזנצווטרווחוינמ׳רכן קיגד פיר 3ו * לוגן מונ וועןער ברוג*
5וי* דצו קמן ער מ׳מ גי& ט פיר* צוגן צןונ ןןען ער מית פון סיר
* לוגט דצוצןי* רמז קינד דוך ניט צוקכ{ דר ן׳״ ״ 1ד :ערפ רעע צןין
רוגו<
דערדריסטעממי* דמ* לוי* ׳ולו | ו׳צויג 1יךד :ע* לו׳ין
גרו&
יהרביעבירהצויוןןען
צןיערברוגוןןערסדען מײן
רג* ן קמן ניס ן $ס ית דיגן צןז דצו בכו״רן ןןרס צו׳ן < פרק 1עזוב
חצוה < צןונד*
מ״גרז״ןקינד*וצ 1ישפרמסןדמ& לויז מ״|
גרו< 6י1ו 3והצן :גוןפי 1פטוק׳כןדרוי ^* עגן נוןןןיצןןןי! דיצו3זה
מןגנעמזײן ןןײ 1ער
דימענירהסזטמײן לוצוהדידצז קוצוגן
הערפוןמ״גרענירהדמ* לוי* מייןענירה <
רערםירד
סעלו תיז מײן גוי רר* ״ן קינד מ{ליג< 1יר <* ( מגט עפ לוין רוג*
דרןן׳י 1ד:
ערק״ןחזרהניגותיטג( ערנע מי* ע* מ׳מ ק״|
ענירהג׳גו ווען ער פוןילוי* ברוג* לוך לו׳* לוימ קײן >ו 3והניפ
ןוען ער פון* ״ן קיגד פסרלופ< 1וומרומ ער פ& רלזפט ע* ד) ך
גינז3ו ח \ רה לןונ3י א 3לןבר מ׳ין יוד דער רוג* מי* לזין מײן
עבירהןןען
ערוײןקינרניע רעבט&
סרמפטןוחזרהמע׳
3ולו 3וחנוןמיסנרוג*
קמןערניסר  3ט 6ג\ רמסןע* מיזנױי

^•^(ך <

דרפעפעטעהןמיזדזק״נרניטזמו& סרצוסןמדר

ווײ 1ד* צויכןז״ן פמצורהוס* ״ןוו׳1ן ג1ו* ןררוה מ׳ז ער גוולורן 4ונ 1מגן מיפ רזג* דען ןןען מ״גר * ״ן קיגי  !*.מג״
מײןר& עלןונמיין ^ מונדרפמ& רהוסלו״ןזעןבן װן פײנד
לז׳פ כוג* ווימ כ 1ד פ 1מגס ער איה לוײן ןומוס
מ* דר פט־קגיט חושןזשבטושונא בנװאתבו עוךןח מוסר .׳
מויר מ׳ין מו* ג צןו׳פ מודר מין לו־ין מור לןודר
ךר ססוק לו׳ז מ*  131פר 0״ס& ן דער דמ פר װײדט * ײן רוע דמצו טר מית צן״ן צ5זכ קצון
אגן*
מונ דער * ״ן קינד נ׳ט \ 115׳ 3ט צו׳ט דר רוס דער הזט* ׳ין קיגד טו ^ דנר עפ קצזן פ׳ 1ני* דער פון קז*ן דער * ״ ןקינו
מ <נן רן ג*
<
מך צןע עפ גיט
פ״נד מוג מ״נר דר* ״ן קינד 1׳כ הוע דר מטרמסט* ײןקיגר
יי״סל • גררומ <
דלוגיעיסודר&
דמזוןמרטסוןחו& ךהמס ווקב 1פון מיסנ *ײן
*<  1צוגן מי* ני& ס נהצןזפן
י
* 5ו ״מ ע׳יע ^ לון קלו  /ע* ( ײמנן 1׳* ט דער * אין דלו ( ״מס> ון עפ
*ײנ׳ פסרם ^ * ענןנ׳פס צןן גגעכן ועי >; ״!  : * 1ר 6
סוטצוימ רוג*
*
חי ^' י<ן קמן ע* מך ( ״מן1ציט דר פלימ(צוי* ע* חו&ך צוונ חו& ן
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ר^ מח! בבזדאכ ז*ם

)

וצו פפרצוך עי מ׳ך בין מײן ( גנמ׳ ) גיןוע :ט צוינר (>וט ) העט
ערס/ן ע& יר׳ין הינ 3׳גגינו 1וןמ/נחעטצו׳ן חנ׳פ/הגטריבן
 1ר <1יט מ ןנ פון רען ענ״םן העט עיי פי!גיגווען י נציך העט
ערג׳טצון ערןןער^
ןצ& הצוימ ) גוומרדןמן ( יזמהכיסוריבן)
ז< יטמיעריוגגןכ! היױוער רע & טמנט& פווט גיוומרדןדצז
םפרצזךר עקיבמ<1י״ן*זןהו& טו ניט גיהערט פון* עני1צויקיסן
יי דיךנין ) יײן מיב דיר  13הע! סן חער י םפרמך עדיא״ן ! יבר
רני ה! ט1צ׳ך ניט מוין די :<1יקינן ןןער ןבי־וג :וצ יברוויך<ײןד*
מ׳ךוצ* * 11ג מוי&ן ב 1ײני ערווי& ט ניט * ער דען ד* ער העט
ג׳הערט פון רעןצמיקיכןןןען ערצוײן* וןהעט דרדמ< 1עכט
מ/רן פר מ״גנן קה 1מונ ער<1עכט* מגן ( קד׳ם ) צןזננרכו וצו
ןןערט ער ! יר״גפון דען גרו& ןיטוריכןצןונ ווערט מפיןוצןיןד*
גן עדן הנײן קו^זן צןנר ער העט קיין * ון ניט נײצןרטטרהעט
*״ןח׳יבגי1מ* 1׳־מגנדיגזלחוי& טעךגיטמיבזימ * יחמזנן
זןטטמ״ןזוןמודרצן׳יןטצובטר מונ׳חעןזיצן& וןמײן * וןהעט
זנ׳הט חער מע!ט צויטצוין ג! ערנט הובן ד* ערוצ* ו פי 1גקענט
העט י מסרצוךר עקיבמ  3ומיכן חימהײ& טוימ& פרגןךער
עקיבמ חימ הײ& ט דיק ח״כ שסרצוך ער^&ו& מירמ^ ו׳ז״& ט
1ײן& טמט ווצוו ימ גממוגט הי& ט פםרמך ער* י הײ& טצ!דוקצו
 1מ ממר* יך ר עק׳במ * ער צוטר״ח מונ גינג3ו מ״גר& טמט
$ו דר צונדר׳ג * ד* ער קמכן צןין די * ע 1ביג טטמט י רצוצר הין
קמת רמ פרעגט ער חצןוימ * רע*  £הוי* דר ג״& טמיבןמ׳*
ער הוט ג׳ה״&ן עקיבה פפרצובן מ!י ! ״ט ! ׳בר רןן ^ ורעגט
מ* ר נצוךצן׳ין* ע 1כן ר& ע דרדצו ! נג מין גיהנםן מי* (י* ח ט<1ו
ו* כרו ) מי 1ג* הניןמי :ער פרעגטערצווי^ יי׳ן ח״ג& פרצוכן
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פרק

חי^׳עי

נ& רימקו& ןו& ע& ווערעגןןינט די טפריכןער!יך 3ו ה| | 1
דר נמךןועןע& מןה׳כעגורידן  :מ! ער ^ינו& ינזרידןינר׳
חורה :ו! מיבזפיר*צ< גן חורה 3וה ! נויצ& ה מונדעןער& ען
פטזקפוןקריצוה&ציע* מונןןען עמנזןע ! סר ןןערעזמ! ער
*יטצויבן ןמ הינן ח!ו ( ביח ררגצוך * ער מ׳ ! עגר מ״ 1וער דר
נמךד׳גגעערצויתמײן רביזדזע * :יךגיןןינעמיןריחירהן
!עו!מצן! 3״״ע  :א! מ׳גו 1׳  3ר איע  :ײגכןקעד ! טרנ 1מ׳ןחניפות
פוןרע & ען גיכע ער מין סוחד מופט מודר 3וקרצןודר ! עקוך

דר גמךק! ׳יגי ם& ענונג דרנצוך :וצ 1ערמיםן ק 1״דר3ו !
וןצוני
מיצור3ו נמךזײנרףר םטנד גצוך מונגצוך  :ײני ימרן נמך ד
גמך זמ! ער3ו מ׳נ : /מגן! ערן וו*ןו{ מ ג ערנ& טןיךרר! 1מר^1
דגצוןדירמײןגרו& ינדונ״מ ןוערט 3ומווײבגעבןי דרנמך
*מ! ער!3ו צ 1ימ* מגן 1ערןןןצןו! מונ ערנםט | יך דרןןצןרעןד:
דומהער& ע ט^ ינוחביקוצקד :דו ווער& וג צן׳יןר : 3ײןדמ:
װו :ער צויעצויסנ צון טר״בן מ* ו ( נג ס :דו רע  :ע! כרט גוומר
ןןערטד* ער ! ערנט(^ 1כז םװיק ) מוג ער  :מ!ימ ] גןןינןד :ער
צוובגטצןוסיצןרגנ& צויןרי& ווגיטחונ ד :רע * ײןחפי! הט1<1
מונ קײן דנרינן בט! יכן נ׳ע* מ 1יירן ב& רע מין ררמו1צןוג*מ?
צ| יןגןףג31ו  3י 3יחמונ 3ו חפי1י| צווגער :ול !  :״ניקינדר דר  3ו
ה1יגן ד* * יצו גי& ט*צ)!ן ע־*| מן ברכהדר פיר מונ די ברכה דר

נמךד* ער ק״ן כי&ן נ׳ט ע& ט גמךביע טרינקט מן ברכהמזנ
ו״ן ( כר  3חה>ו׳*ון ) ד :בענ& טנוךדעמ עמןמ* ו* מ! ערצז׳ן
גןןינןצוין  :״נר ׳וגנס נון וועןמ! ט ״טרט דמ ב1ײכט ער כײמ
דען? ע1בן גו&ן * חח מונ פ( ט נ״עצןוי* י מונ* מ! גרושצוכ& ונג
מו׳ןמ׳ןהמכןדזערוצ ! יטמג 3וכןרג׳טמונד* ערנ! ״נט
*׳(יציח&צוה ו* כרה ) דמסרעגטער מוי ^ זיי! *וןצו& פרצוכן
ב״גןזיעכןרבימין חדרמונדמ * :יעןד׳ןן״כרמך<1חויכ 3ו
1י ! ״ט טר מי* מפ׳ •1גמך ג* ט ג*ור& ט** הצוט מפי|ו דיצו 3<1וה
ט&ן ירר ה&ן גיע דר גמרונג נמך דו *וצ *1ימ צןיר־י קיגרר גןןינן
פוןדר<1י 1הג* ט ווע!ן ה 1טן מ 1י1י 1ײט המבן קײןעטקיכןנ׳ט מין ןוט& סמר^& מ :צויךמובן ג^ ר* בןהמבמוג*׳צ< וו! צוירמ
קינרחניפוה& רײבן ר** ימ צוין דימיפ ! גיגןל • נ 3ונןרכיגענן
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יגענןיימגינג רעקיבצו
היןמוננמתרען
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^דימ ׳ מונ חע! כי קה! ה די ק״ן^! יזדיכן ניט<*1טן דימ ווערט
ו׳עט ןןעגן צןונ הצוט חענ׳יז פיר 3יג טצוגנצוךמגנדר פוןו׳עט
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דערעוןמ& טיטצווי^ ג׳& טמגדר& דען לןןי^ דען צוונויגןפון -
דען ׳ונגןןןעףיצז ! ערנן מוי^ רען* ע |בגן מטוםלפטיט לר ט| 1ק
וועגן טו& דו חסי 1המזנ המ& ט חענ׳ח טפר־אך ער ׳ימ דמ הוכ
ער מןיצ׳ט מיכן  113ערג | ( מ!^ ביו? ) מונ ! ערנט מ׳ן דט נענ&ן ןןען דמ :ניטחער חט ו&^ןנ דצו ןןערס דער עו 1נןמונער ג׳ | *
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גץןעזטןןען ד :ניט ווערג׳ןןע :טרמ ןןער ׳רוש | יכןנ׳  6סר
מ 1ונורך | עו1ןכ ועד ) מ* וב 1ר || 5ור׳ענר !* דיגצןונ 1יטמ׳ממו״*
מטערנ 1ג׳ווצןרן י רע * מגט רכ׳ יהו& יע בן !׳ו זפ ן וועגןרבי
דען גיהגסנמ/נקמכן צויןי* גן עדן* דצןקצמער 3ו ר עקינמ
מיו ,ד!ו=ן מונ* מגט3ו מימ הקבה*ו 1צןײך מ״ער ןיןגעכןמיין *חןדצו הג& ילן־דרהוטדמ* ג׳זמגט פוןןןועגן  :ײניע! טרןמונ
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פון מירמ | ערנן מפ* 1ו3ו דר גרע& טין1ו 3והדימימ עו1ןנ צןינ
 1עו 1מ ״וכרך { רור ו 1זר )דצו* עהן<1יר יוצוחמ! דזמײןזוןקמן
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כר  3׳ח{ | ידמ* ג׳חערט דען״ײברן 3זדרוממי :מךצו׳[ םכן
ןףד* ע* קמןדר 1״דן ןוען ע& נמךגנ^ יונגמ** מי ע& ה׳בט'
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קינררןןערן
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פיויצו ניט 5׳ 1רידן  £ר צו׳רנן><מן*׳צווו! ני& ט ציער רירןדען
וזצוי  :ער 6ון ניטן ׳מ *  3ורידן פי* מירכן<1מןמך :ו!*יצומיר״
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מ< | * יעגרירן
י׳גוהוךד :ערק״ן& נצוהגיעמזי^ מ׳ר וןר  £ס<1כ( ^ כן<1יט
צוגיר׳ י ! י׳ען מוג דעזצי& ׳גי ר ׳ד צייגו חן * ״בר !יך*יצו* מ! מ׳ר׳
יןצןדע ריר\<1יט סכ! רעאיטקײעצןונ :יצו*ו 1צוירי צהיגן צווגטר
יי־( ה^1ן מען :׳צו<1יע מ׳רכן<1מן רע^ וו!  :ימ שטין  6ר מירמ
*״ןצן*צו״ן ^ םחהר׳רו ^ עיע פר צויר ןןירען ןןעןזיך צו״ןןוײכ
־זױ ערנו ה | עןדמ ןןערגו :מי גווי^ גערע  :״ןשןמ׳רנז1ימן
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ןןע טן״ן ד״ןקנעכע < מכרןןעןדוריךווער־& ט
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ון ער גווין מיררע  £ר 1׳ר מדר רע הוכ צןדר רע הוכניע
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געכן װער צונ ויין  6ר ״יגןצו׳* מוג הערצוו מיןדעגטמוי־ו
5ו גענן^ גרצו<1:ןבדו־^צוו׳* 3וגעבן מונדלוקריגעזיףויצ!
מ׳רכן ג <:י וצנו ^ו״גו מירי ( צוניניכן ) מוב  :יא רי י 3ע וג ירןוומן
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וו׳צו מ׳וןןעןצןיעכן  :״גי גכײן  £רסוי1ן הלות י&צורנו דממיד
קיץחלהג׳ע מונמיז ק׳ין חקנהנ׳צודז מיפןקמן גהו 1סן ןןערן
ד :ערןמןג :ונטןןערן י מ:ו צומ מך קײן חקוה צןונ קײן חקנה
ניע 3וצןײגנז  :ע1כן ןו״בדזכי  :וו׳יכצו׳:
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<1יט :וירגז< 1צוןמונמירגנ £גז׳גדסר זונקןצןיןדיערד הנ״ן
״יעו! מירהגע! ע מונ גיעו צוין י־ונ גרונדדרהע!ן צוכרוצ& חו
!6צון ) די 3דקח די הוע מירן><צ | 1מכ גרע־ 1דזרע  :יך ניע הוע
גקרגעצויעוצ& הרבינודענןמ׳  :גילו־וגפעהן רימ הועמירן
< 1מןירה! ע 1כ״צו 1״כמוגנ״מגוכ 1ײ ,גכ "אער.ן < ד׳מ ! ונג1
ס 1ציהזצו!ך ע 1יו הפ!ונזןצ ונ ד :ןןײכ  £ון קרחדיצו פענדע רע מו
דרפטק גיע ( חכ<1חגפ׳כן בנההכיחה ) דיק!וגןסרוז׳י 1ו 1ײבר
הובן מי  -הויז גכוים ד** ׳צו הוע מ׳רן צצצון צוכ גרעלצ פי\ קר׳ג
רמי׳ייעחע* יממיר חוי :גמי^ דזזיצו צוין הוג\ ררה 1ןע בײמ
 1עכןכײצגע 1<1מוג בײמ גוע צויננ״א ערן^ גיךגיע רד פמוק
אוייתביוהתהךסינה מונ דינר& ׳קריגנדגױוײכרדיהצובן
צייי־ מירן הענדן מיר המ3ו בר וכןצוונ3ו  £ירע ו מו<1״נע ר:
זן״כ& חקחדוד׳היןצ׳׳וצוןגר״ננינמי ' >
'
*3,
*י *ו ?ו!צ י ר־י•גןלצורן מ :ימזיןלוצ * .מ■^*
וצצצוןצז״ימ׳ר
גג ^ ג :ינד .גגרמבעה ^  : <3עדמוג ^& צךמונלו& עיעמוג*3
^מדןגסגמןנזן״במולגועסר  -חנקןמיןד׳עיר -זנײן׳צוךג׳ע
רי ג^רצווןיממ״ן גו& ׳ זך צן׳ז צויממ״ן גוטןן״נ מוגז/יממ״ן
נ׳:צן׳ :צןוח צו״ן כ׳ :ןן׳ױנ דעןדיחורה מ׳ :גג!יכן3ו מ׳ינמוג&ן
ןו״בדמצמ יומני&וכ כע& רצווי^ ררץןע{גןצו :די ח ירה מובדד
גיהגסנצי׳ {^ :יבן 3ימ״ 1כיזןן״נדצוצו׳ :׳מנ׳& עערגרמיי^
ר׳ ןןע! ט מי־ז גיהנמ צוךגיע דיגצורצו ןךצזצו״ 1גיטי זךמי :מימ
מ״ןגוס ווײנאזןער ה״סןקוזוט דו גפינד
ערז״ןןףיכמיןז״ן
הו׳ז מזנ | 1׳מ״^< :י :ךצןי  :מוכןצו״ןביזןן״כ ווען ער קוצוצז דו
גסינד ער :״ןווי :נ׳ע דרהײכןד :וצ יז מ״ן בי 11 :״ב ׳ רד פטוק
גיצ 1כײמ (מרםץרצו& וןצןע& ה !ו ע :ר כנגח ) הקנה 6פרמך
ע*צוי :ניע גןעדז)ןייןוצמן :ו 1מ 1ײןזײ 1מןןן״כמין ווי 1מימ
נ& פןצו״ 1הע 1פסצן׳כן :ו | הע 1סן  :״ני ערנס עמן* עך ווען
מ״נר ה״מ ברענגעןןי׳&^ מודר קמרן צןורר צופי 1ו 1יע! קמן
ער& מזוע& ן1י|<1וז־וצוסמר1
צצו1ן צוובככןצוךמ :ום1׳ימ דיוג
אןעז  £מיי קוכן מךפזלן& צודר הנןקמןער& יוצוביעמן& מן
אןצ<ו :׳וצו פמר  6פיגן מןנ ןןעכןצוונ נעהן דער נמך קמן ערס
רע & ט מן טוןנוי3וצ דממיזו׳מ  :״ן תע! רפ ןןען ; ׳מגיצ 1ןוער
רצו קענע רע גי& ט רעכעע& ן מך נ׳&^ רעכט  .מן3ועצון
השבן׳
י
/
צוךגיעדימגצזרצו מ״נר
דער מד עמונע מון ןןײנ ךער ןןצוונע צוון ( עוכת
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ןזע\ירי

עראירניטרידןבי* ירידדעןדי
מנררףוב״צוצוי* < צ<ך*5ו1
׳גערןבןדח״גן  ,דמרוכןטצוי *,
ווײברמ׳* מיר ( טדר ) ד**
ביזירידתער ןימגיגו
ער מיר גיט רידן ק׳ין :״(  :וןדמך קײן
ןןײנן עמ גינגלןיכןניטןןצןו[ מוי  :ןןען רע * ׳יןי 1״ב  :ע 1ע
הכןח״נן ׳ ( צוכןמכןק 1וחוז׳ור ) ד* ק״ןבריצורצן[ נ׳טטמר
*״ן וו״ב צוןצוגןדמ* מטיט קײן׳ודןניט 3וע  :מי* ניסיודצו[ יך
יוך צוי* ע* מ״ן גרזצו׳ הרב׳ עבירה ע  :צוי  :פי 1הרבר מ* ןןען
ער מײן מנדרןיודןוצ 1אגט י גיט מ 1״ן דז ער אי* מוי ^ צויט 1בן
צוןצוקמ״ן ( ! מועובר ) מוי ^ מיט! כזצו! מקכ* ונדרמי* ער
( ח״ב ^ קוח ) מונ ער אי* גה״צןן מײן רצוע י אײנר דר נ,עו
ערהיבטזײןהנטמוין* 3ווצ 1מגן נמךהײצן ני
צוןאגטנ״ארט
עראײןרצזעמונ עראי* ( פהןן{ עדות ) מ  :ו 1יממײןקנדרײ
רצועמוג ער טמר גיט ןוערדן מוי^ יגרופןצןוי ^ דר ט  6ר חורי♦
דר חײ 1ד* טר מי* צן׳יןרצזע בי* ד* ער רכט חצוובה טוט אבי'
מ׳ ער וזצווכה ט וט דא צףו ער מ ײן רצוע מונ מי* ( פט>! ! עדוײ
וועןערהעטצווןעדותגןמגט  :מג׳{ ט* ׳יןעדוחנ״צו^ י
מונ
צוךחעןערחערגחחװנחמויף א״ן כרי 5רמ חערדר כרי 3
עררעכטחצוובהטוכ( 1כרמוי ) דארי׳*
סטוןמ :ו 1גגבי  :ד*
*א! מ״ 1מיטן  3רןן5ןו{ פר  :יך * עהן דןער ^ יטן״ננזןו״ד־ויך
#׳* ( נוהגבראוי ) י מונד* ער** מגיטצוי{ טאדרנ׳ו \ פןו 3י*1
5וכ! מכן ניט צוןלוגט ער*5ו* 1יא ה! טןמ  :לץוכן גצורינ; ,״*<,מח
■ ׳<■*
׳•־
חערן* ימ״צ ! צוונ בר  3ה הונן אונ ןןערן קיגדר הוכן
וכלבנןד^
חכ ^ יהןןערן* ״ן י מ  :דרפטוקגיט
*עילום בנײך< מזנ׳מ!* רײניןין  :ימ־חערן  :ײן ת!ו\י1
!ערנר ןוטצו ןןען פי1צו{ ומ אי 5 :חיצזן דיך וןען דר^
ח׳יבצו 1ומהמבן ׳ו 1י; 1מננדרד* קײ|  3גקימונר־<יקי■

העןפרמוןצוװחהימון  5ר״ד מוןכפרהאון ( בר 9ה ) דימ
מון
* * י׳צו נרענגט מ/י ^ /5״ט!י  3מ מ״ןפטוק ! צןויר ר ביא 1ע :ר
רע  :מגט ר ינ  !#עזרמ״גר דר ק״ן ן/׳ינ נ״ט הוט דערה״צוט
מפי!ו ק״ן אענמ ניטדר זק מ׳* מ״ן מיט | יכר  :״ן ח״סוח ויב
אובכד3׳* י׳ן מ* די ג ^ רא גיגי מין ( בנמ1ו׳ 3יעצ ) /ער*צ*טג רבי
חנינמ (! עו! מ ) מ  31״ט* א! מ״ןימיסןנר  :ײןןףיב  :ער<5כבד
אדרכרכהע״ײמד/גן פין
:״ן דען ע  :קזװט נ׳טמין הוי* **!
* ׳יגצז וו״בצו וועגן מ* דר פסוק גיט ( ו! מברמ הטיב נעטרה)
ע* גינג צוברהמ מביגו ע{ ױ ה|6ןבן  :ער ןןאו! מונ ער הוג 1פ׳!
 1ה | צןונצ!י! ברכה פחז׳י׳ג& ןן״נ& חעגן < צוךגיטדי& ורמ
מין ( ׳נװוהחנו רבנן ) * יהונןג 1ערנט רננן א״גר דער * יין
ןףינ 1יב הוע אג* ״ן | ײנ מונ ער מ׳  *:יויבנד * ער מ : :ײ{ ״ב
ינרדערדאדר  3יכטאונצןי 11 :רריך  :״ |* י | מונ ו״ג׳
מונא<
עעכטר ( כדרךיצורה ) אגנ׳ער גיכט  :ײגי  :יןמ1י* 3ו רעצטר
 3ײט 3ו אכ 3יהןימרן אונ * ״גיכ 1ע  3סר | ן״!  :יאגוךיונג ו״ן
זידעתכיעילוםאהלך מוירול׳ו
מוין* אין הומךר פטוק ג* מגט
ו{ ערצוטח*צוןד  :דו חערצוטהובןוצ ! וסנמיןדײגההו׳  :מונ .גצו
קוווןזינדמיןד״ןהזי 5 < :זךגיטדיגװרמ 1ט!/ס
| 1ערםניט
מ 31״ט מ׳  :װחויב מיט{ נר  :יך 3ו ק! ״דן ןןינ 3גר5ן  : :ײ ^ ר
* 1יגןמ׳ :מונ  :״ן ח״נאוג  :״גיקינדר* מ! ערק 1ײדןהערמ*
מךאיחויבדגןו״בא׳רןװמןבגבוד
*״ן & רוו׳גןאיודרונ /א׳*
פמטרמונ  :׳מ :ו{  :׳ךם 1״הןד  : :ימטג: 1ײן
 3וה! טןמ  :א* רן
ןןי 1ן אין א!י* כן מונ ד  *:יא אין גיט דר 3ירגט װ׳ט ק״גת״* כן
מונ  :יא :ו: 1״ןאונטר טענ׳ג 13מ׳ה מונ  :י  :ו! 1ײדן ד* גר װיט
מיר פפט א וג גכי ט דען רי פר ו׳א הוט ! וצוט3ו מירן ^ ן א  :דר
פטזקגיט זאי אי׳״ז הע־וקתך והױא ימשול בך י קףזור״נסנ
 1ימן :ו!  :ײן ד״ן ג 1וטט אונ ער>*! גווע 1טגן מן דיר< ררוסן אך 3חיצון* יא דען חערח מיר׳קינדר) 1מ  1גרמטן מין
הוטד  :הקבה בחב* ה נ& פןפון צן׳ינר ר׳פמ אוי :נ״נפן ! ״ב ד :מוג אוין ז׳וע ^מי וג וביה א ונ* ימ חערןיח ^ ױיבן חכציי^
יזובןצ**11׳*  !/״באןנער  **:ייךירארחכן) !עו! ממ!  3״ט* א 1א׳ק איטןבר* עהן ד* ער :ו 1מ:יןי.
<ו* וי
*ע1
דידא מיןפון גוטן ! ״טן ^ו& צור מ״ן בא ת! ױױ ו.י;:ם
״  :״ןאיבראירמ £י 1וחע |  :יאמי 3 :ורניג :ו 1ער  :יך .ז 1בו יו 4
מ׳נרמידמוג  :ו 1גדענקן ד : :ימי* מײן !1יר £ו \ :״נבן ! ״ב׳
דימירטקרק^
מײןנג . >^ .ר׳* מיגדי ( בכ& רוח )' מי*
ימוג מ״נרצןי* איחו׳ב רעסןאנדרן3ו פו ! גן מוגעצו :ו 1א״נר צ|מ( ג< ממי*אוי^ מירגנ'גן י ע** מ! ק״נרנ׳(1נ>^1איי
יעת מגדח3ו הטרן* ײן עזהאןנטר חײ! גצו מ׳זצן׳רי ע 3ה פון צוונקײט חעגן מך נ׳ט םוןגע 1טצוו 1ע ; ; וד><ע ! /ט
נ׳טמוררפטיוק,
דרעקנמטיטמךדי צווגק״ט ב 1״בג1
בעצור א : :ײן ע 3הח ימ  :רע מירװחויב3י פו 1גן ^ נ 1טכןחעך ךר
*ײן ע 3ה כעצוראי* ר** יא מ׳ :ציחו׳נ3ו פו 1ג 1מיר ^ :ןנמ ע 3ה
^קר החן והברי הי/נ־י אעוה יראתײ היא תתו־׳לל ׳ צ׳ */ו מ
דר פטוק ט״גוצו ע* מי ?!=<:שדר חן אינא׳* מ׳ין גריה״ע מו< ן
ווען * יצו אית  3מ 1גטמוגחען עראיר םמ 1גט מ ^ ו׳  :אײט1
אברחעןחט ז&ן ^ ץינר דעכן די צוןנק״ט מײן פסיממײ! ןוטצו פורכטיגדימ*  3 :ו1ובן דען
הז  1מונבי־כהמיכן ה 1י  :י
מונמ״גרח׳דר צופענגט קיןקועגן מנדרן רי ^ עצו׳מ ט וב׳מ די בצוטין 13א׳בג אכר ד* גע! ט מדר צווגקײט
גץגדרןניטפמ! גט
הוט קײן בצוטנר ! עו! מא!  3״ע* מ 1א״נך פר ק/יפן א !* וומ
 1מאי  :ק״|5ו 1:נוךק״ן ברכהניט דרנ״מ ץא״ 1מ< ט 1כר
ער המט רער חמי־־סן דצו ער * א{ דחמ געבן
״ןדוערזי׳ןח״בנ׳ע
גר יצוךמ: 1א *1ערלןונזער גוומרנס*
ח״ב
פי 1ט מדר ס 1וכט װ׳ט ק׳ער ( ק! 1ה ) נ׳ ״ דג \ ןןער * ״ן
ער קענט ביקוװן מ׳ץ < בח ף!.וויר חב׳ ^ י
מודרי דמפ ■
יען חארומ ווען ער צוטערבט
נ/״ 1ט מדר פ 1וכט דער מיז מ* ןןען ער *י^ ע! נרט פ! וכט דצו
חעק 3יהן פון  :״ננז תײב רומ חער
וויצוטמיר* נאחמו 1ר :יא * עכןמזוחמ 3| 1״ן( 1מו ) מ׳ןדעד װוצוט אײן
 1וורה אײגר דער  :׳ך* ע 1ברטוצ י 1ט מ  :ן&ן עראיץ אגדרן
:״ני ק׳נדר מך ג 1ערנט מונ חערדן אך ח'
 6י 1טנון מיערדער* ײןוו׳יכצוי! טאוןרס 1וכט<1יט מײגר
קאן ער ניט
<
חכזןען
מ״ן בח ח 1זרד חבנן זא 1ער נעוון א״גצו׳ נןן
■״ מ״גצו מ* ןןעןרע
* 6גי) '
( ק 11ה ) יע ^ מ׳*  3ח״א (ד!
*יך* ע! ברט  1£וכטדען  •:ן; ־יבצו  .א  * :ײן 1ײבאוגבצוך מײן װמנצו טאכטר מ׳ינצו רמצו הקה 1טמכטר מודי
גכא׳ טאכטר מודר מ״ן ( **1דצו ) טאבטריא
(|! או ) מ* חעןרע  :ײן ח 3רצוי |ט ׳ דר כןוצןןערוער דרמן
גווארגטויץ ד* ער קײן ק 11הגיט ג־בט * מך מ** א״ןגרומי; :צו! * יך היטן פר מ׳ין עת האר  £טמבטר דע
־י״בגיײד״־־ויי־ײי־״״וגזחײי י״*יז :׳י י־עט ד* ער  :יצוב״צו
מי :גן״ד מ  :מ׳ין בהז׳והמי
עמ המר #

חלכזת

נ ^ זאי

אסוה

ניט ךו*זו & ט  :׳חןנוך אונקײט נײמרט* יך אן יימ א& פחה ןןען
*יאאי* פוןמ׳ינר גוטיזו& סחהרממי * :ימגווי& מך
גוט9
אנרא״גרדערא׳ין ווי״ננעאט פ׳ן  6וגקײטוןעגן ( ט ^ ) ץרט
^מ׳ררזטן/ערן
מונא׳מחערטא׳מוטפרמירן/ערן א*
אך גטעהן מ׳* א׳ט ( מאנןן מונ איט חאר ) אונ זוען מ׳ינר אי״ן
ןן״בנעאטפון גע! ט
וועגןדמןןערטדמ*עג | ט פר ! ארן דען
רא  :גע! טפרגיט דרדרעקב ^
טיטמונערןןע! ט * יאגערן
פטרןמןנער
קמןז׳מניטפטרן דרןן״[ :
יממ׳סנהוטפי|
גע 1ט געבן דו הוט ערמיר ז׳ורן אײן גרוטי( כהוכה) 1יכןדרומ
קצין ער  *:אגיט פטרן דרומ  :א[ אןק״ן ט׳דוךניט טמן פון
טוגק״טי/עגן מךנ׳טפון גע 1טטןןעגן <
אןר׳דאנעוזןחי׳נר
סון&
ןנקײטחטגןמדרפון גע 1טט וועגן
דימהמבןמ[״ מין
גראטניבי  :יקעדר דען אירכןןנהא׳  :גיט ן& סשוזיס < מכר
אײנר רר א ״ ן ןן ״ב נע ^ ט מיין ( וזיו חטה ) דימ פ 11קע& טן׳כי
!״טן אױ יר האט  :ײן כןןנה
ט*1׳ת מין רר*3יט וועןער  :ין
3ו איר בהעפט ווען ער * יט א יר 13טון הוט אז היצטןנוך פט׳ן
וןערטדרה :טגווי  6וומ!
ג׳רמטניקינדרדרכדר ^  :יךניט  3ו
פערכטןד :
ערב׳ו׳קינררהוכןןןערט< ( ו 3ריך ) מונער
בדרן? מיט!
כר
בחור מײן חײכ •3נעיזןמיןױינר יוגנטןןעןער
מכ 3עחן* אר מ! טמי  :חערד* טוט רער ןןערט כ&רי ^ ט פר
דעת י3
רהרעמונפר ( הרהור* סורעיפן ) אונפרסי 1ע 3ירוא
ןןערט ער כשירזוט מ״נ  :רע ווערט באירזנט פר  :נוא מוצ
פר גויח י רעןד׳ ענירה ד* מײנר 1יזנהמי :זו׳גו א״גר גויה
* 1מ׳* הי־כרא* ( מסחאע ) < מוה אײגרדר אי׳ןפ׳גד ר :רע
זוונהמ׳ :
ײיטמ״נרגויהדר
טמרמץפר״ימ ( הרגן ) אךאי1
ע* אײןגרו& י 3<1והדער ץמ הרגחג! ײרמ* ברעכט רע מיין
קרנןמוסגחטגטאןהוע י
מךברר ^ קמיתקײן
(הוזרמה ) ניט 3וטאן < מך כררן^ ,ןקײן רטוה גיט  13נע 1ין
און אי< נס ( ר) 1צ ^ ר פון מ״ן( דײן ) אדר פ \\ א״גת ראפ הקה!
נייארט דר א׳ן ס׳גד מ*ו בהעפט בײא ךר גויה דר :ו | א׳ן חכ^
הרגןררטוט אײןגרוא׳א 3וה רר איןהרגח אןריןאגנ אן 1יטפט
נוךמ״ן * ךער
אוזכײמאירז״ןא״ןגיהנסמזדרפטיקגיט
כײמ יוט ^ ה 3דיק ולא סזמע אליה לעוכב אצלה להױת עמה
דרטחריג1
ירמערהמטגיטןוע[ן
ב״מאיר 1׳גןמו׳ןעו!ןס
היה אןנ ער
הו
ט
ניט
ווע! ןכ״א מיר* ״ <31עלנן הבמ אין גהנת
מך ג׳ט ד׳ גי׳ירא ד* מברהכ /אבימ ע ה  :י 3טאוי^ רר טיר פון
ג׳הגות ןןען אן כרענגט מ׳ין  :יגרגן
יודןמיןדמ& גיהנומדמ
אפר* כטמ 3רהא אביגו עה חמרותזמ ! דערמיןד* גיהמגן
״נײן ; יןא׳* ער דמךגיוד& ט
דמא׳זאנרהממבינוז״ן(1י 1י/
אר ) בײ ד* וין צייס או*  *•3אג/דט וין א׳ן דפ גןעדן ח׳ 1הנײן
ן חעןער ןןרט כ[ררי ! י :ט סון  :״נ< יטוריסרר נוןכרטגגט
א< כןא* ןר* גןערן <
חכרמײגרדר נײמ אײנר גױח [ יגט
סוגק& ט

* ״ן ( טר! ה ) ןןיררמ  :ןןעןער

ניטגיוד& ט

*רחמ* וווקטטמ׳נ;* ״ן ;רע | ה ) ןןידראיפן ( קכר ) דמ
.גט א׳ן נ׳טמ 2רהמ צובינוימ קױיט רע אין ד* ג׳הנמ מוצ
ײבט רריצ 1מן גקנ׳פט אן דר גו׳ה מ* א״ן הו^ ט אןרר הינטן
<ו* ערמן
אירהענגןע** ״מרען דו ערח& ירהטעט כײמ
!עבן ׳ מונ וו׳צי עט קױ׳יט יט אין* ״ן ער 1ה ןן׳דר חקטט איןקנר
יט וו״ 1מיך ימ נ& ײח מוג וו׳ 1ט מויך3ו פר מט׳ן געבן נ דימ
י׳ ג׳ט ביאת ערל ל,עיה לפרוש רמ& איזאןוט״ט& אײן
׳<* נה מי*<1יט מײן גױ רר מ ׳* טןן רע מב3ג טט׳ן דען

פרק עשיר•
עב
5ין מײןער [ האט
ו״ווערהנמהמונ ווען
מײןיודגי״לומיןי
גויה ! יגעו מד לופריבע יד גויה* ״מ ווער ! יכר ^ זנה * יע מ״ין
גו״דרדיער[ הנוך הוע עמ ןןער מ׳ר * ער הנמה וי׳ט מי׳ 1גןי
דט  :ע 1כג * מ 1ןן׳נמט  :יךרעריגד מךמײןער 1הד* ערגערן
מירווי!ן גחן ןןע! ט גון דרןןײ! רו ער* יךמײןער! הווינפעדצ• 1
!מצוטמימהקנה  :ײןבי* ןווי 1ןמונ 1מגוע
מיממײןער!
הווקטן1
צוימקנר <רר  1ת* מ 1מיט  31רנחורנ* הר  :ײןדפ רע *ו 1גו״ן
ןו״בנע* ן
א׳ןן״גר׳וגנטדאןןרטערנ& ׳ר ^ טפר סי | הרכי
ענירומ < מ! 3ײע *וצ 1ק׳ין נחורניע [ ענגר וורגיזמ* כיג
3ןןנ 3יג״מרן י מונןןען
מײנרווערענוןמ [ ע  3חנ* 3גיצןרצוו6
ערנע* ע נצוךקײן ווײבפפריגע הקכה ( ת׳סחע 3חוהיו )* •
|ן
*מ! ןסרפוי! ן* ״יןגכײן י
רנחטדצוזצוגע ^
יעדעמכיןמיך
|
נעשיימ* חײנ״ חניר ימ דען מ* מ׳ך חמכ מײן ןןי״כ גנו״ן3
ון

*עצ 3עהן ימרן מונ ןןען מיך העעמײן ןןײב גנו״ן5ו ס׳רזיהן
ימרן דלוווע! עמיך גימגע המבן 3ומפנ | 1מ״ין< £ײ 1מין ד״ין
מויגן כ[ו ^ ר מיך העע גמר קײן ה׳רהור ניע גהט י גיךמ׳״גצן
|;
ד* צן״] כחיר* מ 1מ׳ין ןן״בנעוין מין * ״נר ״וגנט דען ד׳קיגדר
ו
רידר זרענמ הו; 1מין  :ײגר ׳וגנגו די  :ע! בגן קינדר* ׳עןפערק
מונגזונד< דרןכןהועיעקכ  :ײן  :זןרמו | 1גה״& ןךרמ& יחמוגי
ערפ& ר>זי״ן קרפע י מךדצ * די מהכה פי 1גר ע& ר וזען מײגר
מײן ןן״כ נעצזע צו׳ך״נר ״וגנע מךכדר ^רע * יךניע3ו פרכען
רס ( עבירות ) יטן מימ״נרמ״״ן וו׳״נ נעזזט המעער
*״ןןן
אהנה •3סמטר מוג3ו צ׳יזטר מוג מ*ו ב! רמ* רע
מ״ןןוײכנעחצ !
||
הוטערזײןמהכה * 13ײגקזוײב< מ :ררפטוקג״ע ; ןלכן.יטז1
כ:1
אישאבױואמזוךבקבאסזתו פוןרע& זועגן *ו 1צוײףי 5ק  6ר ־ ׳ו
 1מ* ן  :״ין סמטר מונ  :ן״ וווטר אונ* ו: 1״ך צהעפטן
מןז״ןח״ב)
 1עו [ ממ|  3״יט* מ! מיט! כה פרו״א גוומרגע :
׳קס
;
צי
(*ול1ךמ
]
הזייערכטטצון
מוגזיצןזוןנ׳טוזיטגג״ןע& קזזזטני& טגוײזף.
פון וזיטג גיו מפי[ו ןןען  :׳מ העט פי! קנעכי ד.יונ פי! ׳ו ירן
נוך* ו[ * יא ניט ! ידיג גין מונ* יא*ו! מך טון איןהף* מיר ערבנו
ן
דען פק 1י ד׳ג גין קוזזט ני& ט ג טז ררוממ״ ע^ מ״נר ערו׳צן

|
};

איין גרנ& רך& נח ) אזנאײןגרו& ר עהר דפ :
עוטאיןאירןהויזאדראךד** יאחא:
פרדינט 11

יממירערנס
יטאירערבט

|•
ו! '

עש* ״מחעגעצו* ײמנון * ערסי <1מךמ׳ :עצומײןמיט 1ב •
; |1,:
פרויא מ״ן עהר אונ מ׳ין ג 3וד ר׳ סר׳מ מוין& ט׳ט3
װזוייגנמ 1ז|,
מונד  *:ימזיכטו 1מ* וזן כרר ^ מיכןהוי& מונר& נימ& פט * יס
מירן וזי< ד ן מזנ ימ* ימ גיבט מיט! כר א״ר מיר ערכט מונ ד*
||
*ימ וומו! מו׳ן ^ רקטד* איר
ערבטרעכטגטמןווערטאוצ

ר& מירני& ט^ כןיה ) גיטמ׳מ הנ׳* ר& קיין& מחניעגצויכס
אונד*
נישטפרןצןרןווערטמױ :מירמהו׳* י מונד**אי * א |
מכטונגהובן מוי ^ מירןוימןמונ אױ ^ אירי
ק׳נדרמו׳ןא!ול
(
חמ* *
ימכררפןמינר  *:יאניט * מ! טרעג * ײןאוננ׳ט  £ף |
|
*ײן מוג־ רן  :יא מ ׳ר ערכט בהעגי כוון  :מ 1פרי&לווניחמ! ג*
וט, 1
מונ דמ * ׳מ * יך טמ * מ 1געכ ^מ״ן וצ ! מן הנײן מונ ]
*״מ  :א [ מו׳ ^ צוטין
פרטאגא*
דערפטוק גיט ותקס
!
בעודלילה אןנ * ימ  :מ 1אוי ^ סטין דימ ח״׳ 1רצו עס
גמך נכט מי* * ׳מ * מ! ניע ! יגן כ 1״יבן כ״*
עס
)־;
}|

עאג

חערט * ימ * מ 1מוי ^ פטין םר

עאג

אר

אבע

*ימדפ מירי קינדר מונ מיר ג ן,נ י ײל  6י ,מ גן,״ 5
פט׳נן דמ מ׳* מ״ע 1ו׳י*! מונ ברכח מית הוי* 9
מכר
מײן
פרו׳מ ״ײן אוי  [ :ןיפרן
דיא
גיע

1)1
11
<|

היינות גשואי אעזה
רער הײװן ב 1״בט מוג ! ממט א*1ץג מ* איץ טי ^ מן רודדר
יגטמירנ׳צוטדרמןווימעממין אירמ הויי  3וגיטצמנ
*גי1£
* יאט 1מ  5ט  4ג או ^ רען טאגמיר ג* יגד טזנן רער מי׳ 1ווצופ
זימןןע! ןאונעצוו 1ערט ?! יהמרר 3וברמכ 1אדר  5ר ! מרן
 1׳גט מירנ׳ט  5י! ררמן מיין  ^ :בטווײב מיז 3ו סענין ' מונ
ררישזמ!
אוגק״ןברכהניטאיןאירתה 1י :י
ז< |
מי 1קײן1
דרצוצון ניט םון צויר ! ײין זע 1נימון גראטן קײט<1יט גוטן
וןכרענגןצהמוכןאך דער פון
 11מרטןזמ1רע  *:מרער 5
גימריבןאי  :דיצו ( כןןנה ) ריצןדער1׳< מןצןונ* ײן ח״נ * מ! ן
הצןבןצויןרר  3״יעהען* ימז׳ך3ו אננרר טונן ב׳העפטן מץ
 3׳כטן מונ אץ ערן י דיא ( כחנת )* ״ן פיר א  :איך עטמד
ערפטגןןנהדמטא׳* ד׳כעגוטיכןןנהמונטוך
גיאײדןןף | דיא
דעןא 1יכןןצתראו מי :רצו* ר* ייא  :א( 1מירכחגההמבןר  * :י
ומננרךפןןרעמ ןןעגן רטרח״ | רז עפ
*יךכהט  5טןררוםן3
מ<  1טמץ רער חורח ( פרו ור 5ו)
הקכ ה גכאטן הצוט 3ווײמ1
מיר* מ1ט מײךהערןמונ פרוכט׳גן רמצומיזדי בעאטי כןןנח
ערםררומטוטרז ער ןןי 1ק׳גרר האבן דימרמ זא 1ן דינן
דז
ה&זנ ידןברךאונ ןיזא1ן זײןמיןןןטפ ריגםט דרומ כהעפט
ער  :יך 3ו  :״גכןן 1ײבאוגניטפון  :״נרהגאהחעגן ןןען ער
סוןקיץהנמהדערפוןהעטמןנד  :עצזמית חערמפי 1וא׳ץ
וןדעפחעגןרזערגערן
טעטערצו&
גרומר 3ער נצוך
ןןע 1ט הבן קינדר רי דא השת יחברך דינןמז ( טן אונ ער ט וטפ
הקנהגבמטן המטדזער מי{* ״ןגבמט
דרוכ/דערןו״! טע
ה! טן דצה מ׳  :דימ מ 1ר כעשט׳ כןןנה ר׳מ מונטר דען פירן* ײן
דיממנדרכןןנהצף* דאפןוען* יץח״באיז חעזבררז יצןזזימ .
טדצןגט רמנדר ^ זיממךדז עג״ןוצ  :דימ ג* רמ גיט יילז
מירנהעפט
ערפטןררײאחד& יכ/מי :נ׳טגוטד  :ער  :יך 3ו
\ י מיר ^יז ^ דעג/ק׳גדל  7כת י ייא מגררן דר״ חדצו׳מ
דצן  :אין רער !ד׳ וימן נ׳טגוט מבר דעכ /קינר א׳ן דיא זך גוט
דיארריטן דר׳ימחדסיכןמי* ע* גוטפר דער צרו׳מן מונ
אךפררעמקיגדרערןןצןרטןד  :דאצןקינד * מ 1הרויט קוו< |
!ו׳טדאונק! ארמונ  £ריא אונ גי** נר < נוי 3מדמ גהערט רר
עגײ) אךדר 3ו דודאצוקיגר  :מ! רכט נט  5ןחערן וצןזמי  :דיי
מךאײןגןט׳כןןנהמכרניט אז דיערפט
 5ןנדרכןןנהמי* חמו!
ר< א רריט כןןנה״מ * ןןעןדמצו רימפרויצ► ג!/צוט3ו רר* כן אוג
גיגערטזיאגיבט־מ׳םנ דרומ
רע < 1דקטמןמירד* ו׳אראצו
גוטי זומדט מונ*מי  3ידט* יך קיגן איכזרער חמרטן ד* עד
:מ! 1ופט האכן 3ימידדרןוײ! דא  :קײן  5רוימג׳ט 3ו םטיט
ד* :יצז מירן װמןטמר  :ע 1כי* כין3ו< 1וטןמ* אובן גצורינן צויז
יצ 1ווערמיץפרי 3ורןררומטוטזימ* ע 1כיז  3יןד :ערצו>< רקן
:ו[ דאמזימ ! וצוט •3מ׳פן ה וט דאפאי* מך א״ן װ 3וה דז ער זיצו
< 1יטזע 1כן* כןנדענקן  :א 1אונערזא: 1׳מו<צוו< ח  :יץ חאוער
 3ור : :י 1וצוט המטמ  :דיג>< רמגיט ער * מגט ר׳יהוצוע בן !יו

<?רק

עעוירי

<יר דין מיז מ*י ד* ח׳יב טמרמירח ו< ציןײט5ו ו& טן !ננ  1בהוגן
ע  :חער מיץ פר׳ 3ויז מזנ עז קוװן ב< וי ק׳נדר די־  £ון לוכרעד
טאר< 5ירפוואו 1גין ודוטןמבר גן״ךוומו 1זוע |! י* יך 3ידעקיגן
צוי׳? מונ ע 1רײבגו לןיתחגיפוח דר ןןצור ^ן ד* ער :ןצ | ( וםע13
מיר הצובן ד,ן  :ײגן דיצןפרוװה! 1ײבר מונ די 3דקח ררוב* סא4
ערפיץ עבירהןןען ער  :יצןגיסבדענקס  ,די פירדכחנח
מיו ד  :׳מ  :די מ( רוצ ! ע  3ס בןןגה מבר צוך ניס גר כי :חײנר
דערדמ צוי* כ1צ) דןוייס יצר הרעצןןנ ער סערביו  :יךדז ער
 11כ׳: 1ינייגןו< ׳סצןײנר  :זנהדרומןו׳ 1ער ! יברסמןןןצו  :מ״מ
וווחר מי  :דען ר :ער ןןערט* ינדיגןצויס צן״נר* ונה דיצו כןןנח
צו׳* ןמ גוס מבר ניט מ* דיצו ערפסן כחנתזײן י רען ער העע
*ײן י 3ר הרע :ו! ן ב 3ןן׳נגן מוג ער העט  :ע 1ן גדענקן וןצומ איז
דרמענפ מײס! ערד מיג מך ןןערת מוגער העט  :ע 1ן גרענקן
ד* ער 3ונ* סט מנדר& טמ׳ :כמצוסן ווצןרדן דען נײמרט דמ*
ערהעט * ע |ן הקכ״הדיגן צןברדמ* ווערגיט דר< 1יטגד׳ננו
הצוכןיהכרךפון  :׳ץןןצןו! 1וצוטוועגן י מברג 1״ךוומו 1ה ^ ער
מךמײן צוכר דר פון ד  :ער  :יך רגוגן ? צןיט צו׳ט דעח  :ײנן מוג
בגערטג׳ט 3וגץ  3ומנרי־י| 1ײברדר  11יטבצויר * ט ער * 7
רעבירוחמברמ״נרדרנ׳ט כ 1מרןצןי<1:יטי 3רהרעמוכ
6
ונײלורטערדערוועקט  :יין י 3ר
ערהמטקײן י 3ר ניט דר 3
מונערדרוועקט * ״ן ! וטיו
רןן־עצןונערברענגט  :יךדר 3ו
פון  :ײנר הגצוה ןןעגן ד  :ער* יץ ! ומטפר ברענגןזוי! מונ :ײ!
□ןןנהמי  :גיט< 1ערדמצוער  :״ןווי! ןוו׳ 1סרב \ ־ענגן צןונ 5ו
ײןהצוטערק״ןבןןנהנ׳ט י ד׳
מ 1יןכןןנוחדימובןג 11ע! ט*
גיבט ער דעכן י 3ר הרעמיין טטע 1מוג ! מטט * יך דען י3
הרעצון רײ 3ן < דעןדרטדר צןי :ןצ  :ופוןדענ/׳ 3ר הרע 5
ערלוטן רי* 3ט ערמ׳ן צון3ו וומטצוגחרמי  :א1ל רר נציך רײז
 *<' 11מטור מ ?צןוי ^ רצוצו הצובןד׳ח* 3ינ: /־ 1ג* ג
ער צוין צון• 3
( הצוקטה צןה ע <13ו 1דעת יהמ בגדו׳ ) לןיער דער  :׳ך דער3
נרענגט דמפ מיןדר י 3ר הרעצון רײ 3ט 3ורער המוה דע.־
*ע 1כיגצוי* צו׳ןחרנן מונצןײנרדרצן״ן* ע 1בפ< 1טמהטוטזי•
מי* ג 1״ךל 31מײגר רר דצו פרעטט 3י ס׳1צן 1נ היסט 13פי | ב*• .

ערסו1

מונטרונקןןןערטמונדרגמך  3טפײמט ערזיך מ -

מע 1גרט* יךמ׳נ 1;/ס״צן 3טדער מ״* יוצוג 1ײךצו* מיץבהי

צןונערגרמזמ״ןבהיוהנמךז״ןעטןכ׳^ כןד׳ממךבי* * •;

ערןײדימובןג& ריר
 *|11״ןבןןנההעט  3ודען  5יר
 8ע 1ערנ
ןיץנמך  *:ץ עט! י  3׳זכן דיניטגוט  :״ןררסטוקגיט ונרתי
מבסהמורדיסוהה1ש־ 1יםבי דרפטוקצוי* מ* ו 3ופרטי* ט | 6
דימןן׳ררססעניגרמ 1גדימ
אונמיךוו* 3צןבצויידןסוןמײך
:ינדגרמונ די< 1יטטיטר ריני  :ן 1״ט ריח׳דר><*ך* ״|ג* פר׳כט
מקב״ה 1*41מיך© וןוצ*ך״ מב א״ק  :זט רני יהוצוע כן 1ויד  *:ײנן
די ני  :ן קינדר ך* ד׳ ימ  :ײן מטור א ונטר ימרמ! רא* * ׳ ץ ניץ
ער [ ׳יא קינדר דזדימ חסויכ !' */גיזצוגטהצובןמײנ  6מיז ( בג
עצ * :ב״ מיכ ! /יגן אוב
מגוטה ) דררצו ב 3ןףגגט  :ןײ מ״נ ד*  :יא
ןןטטפמרכטיג
מײנררעררמחײצומןזײנמ ןףיבדזזימי:
^ רקט מונ דער *י ג׳בטא׳ריס ! גיט רר3ו די* ע! כג קינדר הײצון ( כני אנוטיז
ערםמןמ׳ר
ניגערט ריצו* ך רמצו
מ ונ :מי
דפ אנדי־ מי ( :כגי םנומה ) מ״נר דר  :ײן ןףינ פײגט הט מיג
דואןמח וימניט<1פ>< חרר< 1יטןואוער 3ו  :׳מ ! וצוטהוטדער
ערהט״יט מיר  3ו טאןדיוע! ביגןק׳נדרהײאן ( בגי צונומת
טוט איץגרוצוי ענרה רר פטוקגיט וסל) רתנוך ולא תחטא
דאדריט מ*  ( :בגיגדוי ) ןןען א״גר3ו טון העט ו< יט* ״גס ווײכ
מ ונ ר* מ  :א!צ 1טנירעגקן רײן ןןײב רמ ןןערצוטו ניטזיגדיגן <
ןןען ער אודר * יאווער מ׳ת ( חרת ) דיא זע! נ׳גי;
מ״טר * מגטרבי ׳הוצוע בן ! וימײן צויט 1כר מי :װחוינ *״ן
קיגדר הײםן ( כגינדו׳ ) דמא פירד מ* ( :בני חוהרי'
ןןעןעראיזחעג פרט׳ג רז
ןףיב  3ונדענק< 1יטזע 1כ׳  :כץ
סײב3ו טמן
עןמ״גרהעטװיט זײגכן
רשפמי* !!
רע וף 11ועק  3׳חי נחג סך״טןער ״ידר קי 1 <1פיןןחעגדע[
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הלםת

נעזזאי

אעיה

ער גדעכע מן מ׳ין מודרי פרויצו מיר ד :ז ימ גירעכט מוי^ '
מ״קצ( נררן 1ומןדימ :
עןניגןקעדרהייפן ; בניח ^ ורה ) דם
פינ  8טמ׳זוועןזופ
מײנר
 3וג 1צזןהעט  11יט  :ייגקחײב צןיהז
קריגמונ טרב! 1׳!ג<: 1יצןגיטס׳< רד׳  :ע) כיגןקינדר היי& ן
( בני צורינה )י־י׳י :ג  :עק& ע מזי ( ננ׳ מכרות
ןןעןצןײנר<1יפ
ו״ןז 1ײב 3
וטצוןהעטצוונערמדר :
ימחערצןי׳נר 8ון :יצן
טרוגקןדיצו  :ע!
ב׳גןקינדרה״פן ( כניצוכרוח ) דצופ  :יבנע
מיז ( כני גרופח ה! ב ) ווען צןיינר3ו טמן העט *יגו  :ײנת ןן״ב
מונערחעטצויגז :י ןסט3ו ביה! טן ערווע! טמיר  1<1געבן
די  :ע! ביגן ק׳נדר ה״םן ( בג׳ גרזפוז ה! כ ) דפ צוכט מי  ( :כני
ערנוכימדםמי  :חען  11ערווײבר ! עגןמיןמיינמ נעט מונ
סרהעכ  111יטצויר  3ועוןדי  :ע!
ניגןק׳נדרה״פןכניערנו3יצו
ימפגײנטמ׳ז ( בני ח 3ופה ) דמ צויז חען  :יצן צויז מײן ח 3זפה
מם־*מײ  :״לןצעוםצ 1י | יל |* 1ג ב״צו<1יר צןרר  :ימ טר יב  :זגפט
(ח<3פוף[ ) דיח״ 1ד  :ער<1יטצו׳ר 3ו טצון
המסדיזע! בגן
קינדרה״םן ( בג׳ח 3ופה ) צןונדיצןנײן עד ! ײצן קינדר דידמ
ג& רינן  :ײן דיצו ה״פן דימ ( אורדיה ) מונדיצן ( פו& עימ )דיצן
הקב< המנצ1יירןו £וןימרצן! צןונ ערחערטי& ראןמויזן״יערן
ד:
קײגרחערטניטב! ״ב | מונטר יפרמ! י צןונןןעןדוזיכ& ט
מ״ןעזנחפנ׳מע: :
״ממןמ״ןזכרצןדרמיין נקנהדוחיצו
יזע& מי :גקייק מ״נ& פון דעןנ״ן< 1דוחדיצןדמ גי<1ע! ט צןי:
חצןרדן דימ חכװיה ה* יבן גפרעגט דימ 3נועהדיצן 3דקחהצוט
גה״&ן מ׳<1צופ! וה  :יצו מיז גיועז& רני צוגיעזר ח״ב ווימעפ
קױיטד& חממזי גצןרםינה פרוצוהקינדרהצו& טצופרצוך :׳צן
חען ע^■צייט<1יר רעט כ!ו<1ר חען ער<1יט מיר3ו םמן יזמט
דמרע^ ערניטצייט ^
ירפסויטרנכט לןזנ לןיןדער  3״ט
חען ע^<1יט יויר רעט דצו 1יגט ער צוין מ״גר 1יורמ לןז העט
מיןדר | פד )
גכןגדןערפערכט״ךר :עױ ג׳ט פי! הנצוה
ווטרטהזבן דר וה צוך יויציט ער  :יך ניט<1יט<1יר חיכ^ גיט ער
צוונ& ״דטזיךפוןויירדען ערןןי! ניט סי ! הנל< ה הבן פק דען
עוןהחמזערטוטרצן& טוטערצייעגרו& ר גןןנה מ{  :״גי
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טעײר♦

דעטט ןןעגן דן ער ןימקוצוצ 1מן מײן מרס דו*4ן ניצ1
״נן
טאר < דמ& דריטצויזח׳צוקו^
טדזצן״ןק׳גדןוערטגינמרן
כ! יגד פון דעצו< 11ועג /ד :ער :י 3ט צון מײן צורט ד1:ק גיכ: 1יהן
ט<5רדצ1צומי :צןךגיע 3וצ 1רײכן<
רמ; £<1ירדצ< ׳ 1וו׳מ
קו ^ ד :מ״ןק׳גד ווערעג׳במרן עויבפוןדע& ט וועגן דנ
זיצן ריר|< 1יעמגגדראיןדער  3ײע וןען  :יצן  11יע אנגרר 5ו
ס& ןהמבן 5 :וךטצ< רקיערניט 3וטצןןהצובן<1יט  :״ננןווײב
ווען :מי פ $מסט ציך עמר ק״נר ניע 3ו עמן הפנן פעעצד׳ג
רעןצןײנרב׳קואטדערפוןרצופ ( פצוריגרצ< ) ד:וצ | הײ&ונ
דצןפ 3יסר!צ< צןן דען הענדן צןןג צון דען פיטןצזךקצון עפ קו*ן
ןצ :
צויערצןונערריצונײדןצופוגעווערעווערדן ,
צוך
טצןר1צןניע  3ועייןהצןבן 1ויע  :״נסנ ווײנוועןמײן קיגד צוין
זײנהיבעט ! יגע רעןר : :ע 1ביגקינדגיןןינדדען ( נבפה ) ה& מ
י ^ רנו
י
מךטמרוקניטצויטמןהמכןוזיט צויר״ חען
צו״ן ! יכט צויס חרר ברענט
י צוךניטנײצוטצוגוןען ע<*
!יבס צן׳ :צןיסן חרר צוכרצן״ן& ינפטר חדרצן׳  :צצוחר צוך טצור
^ןווצוו!דצ1
!יבטפרהענגןר 11 :ןגיט  :ענטצויכזחדר יצוך
טצורק״גרגיט  3וםצו| הצובןצויטז׳יןןן״ברצוצו יצןר חעןעד
הונגרצויזהצןסןי&צירנו י צוךחעןצן״גרקו^ע צווי  :דעמ
ביח הבטצו טצןר ו | 1ניט3ו טצון הצובן צדט ז״ן ןן״נ ער
:111ןצ  :ו
!נגןןערטןביןד * :ןקענטגיןצו״ןחחזת& בח י
פך צון
דרצןדר1מ :ןןען עיי העט 3ו דרצןדר גי{ צןזןצוודר ווען :יצו
העטןודער לןדר גי! נוזןטצור ז^ן צוךניט 3ו טצון הצונן<1יט
:ײנמווייכי
פרעצוןזוערן :יצ< 3!1ורעיקנציךדעס עפן
צויז ע :צוך צוײן הבגה ציךןןען צןײנר םון רי בי דן ןןערןצוסר
1
צי  1צזכן חען  :ימ ב״ר חער ן מכזר רצוצןי :דער עונסוי*  :ימ
ןןערןצוו׳זגר״& ןפוןדערחע! !:י צזךחעןן׳צו 1יעצוננרר
 5וטצ< ןהעטןד :ער ! עגצן)גטןצןונ :יצן ! עגצןוכןדזןןער צן׳ין
עווחק״ט < צובר ! ע : | 1יצונ״דינערי מנגדר מ .ד ^ גר
צוײןעיקו& קײט י נײצןרטערז ^ ן׳ ^כןצןזנ :יצו :צן!,
״*
!׳גןיןונטןדעץ עייזצוןגײןמויגןה׳ןבןצןזנטרזיךצווין ,דימ
עררפון
דרעריןצןיזערחצןררן 3יפסןצזונ :יעץ :צ<!  :עהן
צו׳כי־  :׳ךצוו׳ף צןירן״צןן רעןז׳צוצוי  :ב׳צימןהצורדןפוןצןירן
חמן פון דער ר׳פ^צןו׳ : :״גס 1ײבמך מ :וחערט דמצו קינד

 11עפימ  :ײגי 1פכןפ 11׳כן י מ׳ןדר 3
״טוועןמײנר<1׳ט ״ין
וו״ב3ו טמן הצוט ימ טמר ער נמך ־♦׳צן ק״ן חמרט גיט ר׳דן
כידר^ ער  :יצןנובחי! גןדמ  :מ! ער  :יפצןרנ׳ווי!׳גןצןי ער
 1ייעמיר 3וטצןןהצוט י 1וג! פכןד :קײצרגיט :וצ ! רידן צןונ
ג׳כמרןצוײןזכרהצוט * ײןפגיק<צ  51טר  :יך י מונמייןנקבה
ציכטיגיןןצןחט צןין דער  :ע | נ׳גן 3ײט<1ב! פכןקײ | ( נט! םח)
המטמירפגיהמ׳ברז׳ךי
מונוועןמ׳יןפרויצומיר 3ײט
ניט  3וה^יוי! ! זזן הר ויפ ג׳ | נ<ך קײן ג! ׳כטר ג׳ט צןין דר  :ע! נג הצועדז  :ימצוײמ״ןנרהמןדר ןןען זיצונ׳טהעטצוי  13גדמיר
 5״טדעןצוײןג! עכטרה״פט ( ק! וחרמפ )
ערטמר ק״ן
ן״טרעןנײמרטצוידזז׳מזיך העט טוב! גחעפט מפ׳!ו
ק 1ות רמט נ׳ט טדײבן לן׳ן דער  :ע! ב׳גן 3׳ יט ער גיט נמךזיצן
עט! יך ׳צןר רערנ>ןך*,ן! רילןןןײ! דז  :׳  :יךניט הט עוב 1גחעז ע
צוךניט מ :דר פטיק ; ׳ט ומגיד לאדם מה שיח< דפ מיז מ :ו3ו
רמ הײצוטזיצןג^ ךלן״ןנרה י דלוטצזרערזיצןניטמן רירן
סר ט״ט&ן צופי!ו ײחערטר וומז מ״ני־ רעט<1יט* ׳ינה ווײנ צוצןיןן ^ יעזיעכ/קןענ& טןפעגר י
מךטמרערצןיר גי& ט י
צויודר  3״טןוען  :ימ  1זיטמנגדר  3וטצ< ןהמבן דימ זע! ב׳גן
גירײכןמוי: 1״נרהנטמ׳ןצוירהג־ 1יצןזוה׳ובןחכ׳ןיבן !*:
ןוערטרווערטמ׳ה פרד  ,מגיוזגיה! טןצןונער *ו :ד׳ן צןונ
גזמגטלןײנרדר דמצוןרירטז״ | ח״בצ) ין דר  3ײט ד :ער זי
חמכון דרוהגעכן ״ דיצו־קיגדרדיצןרמהערק ^ ןסון  :ע! כי
ניט טצןר צון רירןזציצז׳ :דר עונפ דז  :ײן קיגדד חערן גיברןרן
:כ׳ןוןמםסר׳ 3וחמי :דימצזוזןצןו׳^ דער ןןע! ט צוך דמרוכן
צצ׳ט״ויצין בןינרמוררטױבמודר& טוקמודר היגקדיגמודר
!״דןצןזדצוי־זמטג׳ :צוגט ( רסיוחגןרןדהכמי ) פירער!״לן :וגפטציוצויןווימוין הקכהמו׳ן? ער^ יגטי׳ןזרימגצצרצן גיע
חנן 1לירג* זגיי ד ׳ !<1מג״  £מ״גימי :חיעזקוצוט דגצןײןקינר ןויצן קויצט צוופנ \־  :צן׳ין קינ ?  #בצורן ןןערט * ׳ט מיק י^וס כ 1יגר
חער־ט גיבצןר/היגקנדי ; סוןרעמטןןעגן דז זימ צןירי טיר
צוודרטויבמ ^ רה׳גקייג׳*
* מגט רבי וצ ! יעזר און
מונ^ קעדןלןונ ע&ן^ןו׳ן 2ירצןנדד * ײט כ!ול< ד מ״גר דער
יעסטחעגןדוערצזיעזײגת ןןייב3ו סמן המט מונ  :ימ
<1יט  :ײג^ ח״ננוטצוןהמטמו׳ן? רערמגדר*  :״ט י
דפ צ< : .ניע נח< ׳גט דער 3ו כ |ןו^ ר  :ימ צןײ גניע רער
מנזר מ׳ז 1וימקו<1טד!

מ״ןק׳נדגיבצןרן> 4ערע פטונ8 /ון

ןן

*

רגײהו& עזעג ^ פוןרע& ע חעגן חען ז׳מ

הלמת

גע׳זאי

סחוזיךדרנו <

אשה
רב׳עקי  3לזזמגס  5ון

פרק

טעײח

ז׳זיט ץירר הנג\דצ<  6ץיז מײן גרו& ׳ הר בי על ירה דיג< ד,ץ גיצ1
קעננ\זוצ<ו! גרעמר גיגײן ררונז צןיז צ׳ירעונמ.<.׳<(• צוזג גס&ן
צוונזײןח& זבהצויז& ןןערצזך זערגרוצו אז נמך קעי,־$
ןוערעבי  6״דן ןןערדןי ע& צזיז נינגצו׳ן דעןכ!! ו 1ען א׳עי*5
סצזן הץגו יץיס צזײנר זזעזבר ח * ׳ס צזײנר טרצזגריג׳ םר ו* מ
צזוררוז׳סצזײנרז׳יגנדיגי ( £רוימצןדר 11יס צו׳ערק& נהדיצ*
נצזך ׳ונגצזיזה׳ 5ז|1עץו! ד :זיצז ניט ק3ן טרצזגןןןערדן נצוךצז׳*
עצוצוותר  ,ןןעןזײןבןןנהצזיזצזז צזיךצזוכןגםריבןהצזכ י *־
דצזוו׳! צזיךצנוימ ! יגן צןיץ וךדיץ< £זןגיסן סוס ?ו מרי׳רן צזונ
רצזצו׳חדבר
צז׳ךז 1י! עצוצז״ךו1צ<ו! 3ו  £רצוסחגעבן ,
ערצוס!ך ז״ס ןף  ]6דז הקכ״ה הצזס צזונצו ימרצז! זײן םצו!ןי
מבג׳& ײדן פוןצז! יסע ! קרדיצוצז׳ןדער חע! סז״ןסונ ער
כר וך הומ הצזס צזונמ גיה״! יגס ו׳זיס ( חרי,גוצ  3וח } צזוג ער
חורהוהתקךשתס והיתס קחעזיםי
הס גיכציסןצןופס מין רר
ביקדזשאנ♦ צזונצ; ירזץ! סנז״ךה״ ! יגן צןןנ צ/יר זצי! ע
ז״ןה״! יגדע 1צז׳ך כ׳ן ה״! ׳גדער סט׳ק 6סיס צזססה׳ן יערי
חורהגיס דרוי ^ דיצז גוירצז ה״! יגס צז״ך צזײן חינ 3יגרלז חי11
יךמײךזערפ׳! הײ 1יגן  ,ה׳י! יגסץײךצ<( גסן צזיי ^ דער\
צ(
ערדן דלזחי! מיךצזײךהײ 1יגן צזוכן .ץוי(? רעמה*1ו׳ ! מוגסרדען
דמווי! צז׳ך מ״ך
צ<!צ( כיכ? הײןיגסמײךמוי(־ טו! כןה; ה י
עםזויצרתילי |
צ/ךגיסררססוק
< ו ^ ע*{ בןהבמ י־
הײ! יגןצ

פפרטכס ןןציזניס&
יע ^ ו) ע ג; דר חצזן מיניצ( 6וו״ב רירן וו׳ס צןגנרר ! ^ ן הרע
נץחחוכןאררדזערצדסצזירפיןרעס מי זימ
מויר פון&
מךסצזרקײנרניס 3וסמןהב|  11יס
זיך סוכ^ הצזסגיחע& ס י
ז״ ' 0 -חײבזוען עז ! !ערנמהגס  3וץירר  3ײסח  :ימ פ 1עגס
ניה3ו חערן דצז מיז טר * חויב ז׳ך ס ון צןיר 13פײדן .מיין סמג
מזגןןעךןיצז
מודרמײןנכסדער פיר *
דערפיר
מיזמײן נרהדמ סצור זיצזצזיכ< זיץנעס ניס בעסן חען טררר
צידרוןעןערניס דע ^ כ״מצז׳זזצזסצןר ז׳צומיכן
נ״ציחער
|}צוו( ז״; כעעזבעסן ׳ צוךסמרזימ צזיתצזײן 6ענקן זײן
ערסרינקסצזברז׳צןסצורצזיוו& גיסמין זיין
גו  1יזןץ! ץרו׳ 6
זזגס געבן צזך סצזר זיצז ע ^ ניס ססע!ןצזוי ^ דען סי  6פר צזימ
נ״צןױסמוי ^ דימ נגקמדר מוי ^ צזײן פסו 1סצזר זיצןעזגירר
פסע |ן י צזךמ׳זמיס! נר(1צזןו 1חוי  33ווו׳ע) ן ה( צוח נדה ד:
סרבקידץר׳נןןןערסמזוןןצזו 1מ :ז״ןחײנדז ער זיך צוך
חעי־סןף& ןצוהיסןמונדז ערח׳ ' ^( 1יסצףר  3ורירןצזוב צזיר
דרוההצןבןדימחצװ׳כן ז  1ג׳ :צזגס דז
■<
ווצופט  3ק 3וקעכן
ן׳וי ניס סצזר ײי ן סמכסר ק״ן עמ הצזר״ן ניס געבן מונ מײנר
דער זײןסיזכסרצזײ! מע המר״ן גיבסדער צויו ג! ׳יך מז
כינסדער ז׳מפרצז״ן ! יבןי חיצזצזי :דר 1ינערהקס דר״ן
>ויס זײנן פוסן מונפרע& ס עז צזזו מךצזיז דרעכןהצזר; |רע
<! נררנצןך ! עסערבייצזמיר מיבר צזיד דצז :דמזיגסמ! קי 6רמ! הצזבצ/יךז׳ציב 6מסן<1!5יררז זיצו
ס! מגס? ײןחײבצ
דגק י ערזצוגס רנמצז״גר רערגערן זמ 1ןצזײן  5מ 1קז״ןי צזךגיסדרכײ־׳קיאב־־־ל אתכד יכ1
ןמונמיברמיר
ווי !
נזזנצז׳ךהמכמ״ןצןכג׳ס״דן פ!| ײ!*
העמיםלהױחלי :
סז׳ןסרציגןחערן זמ  :מ! ער וויסמיר
העסדזזײ | ח׳ילזמ!
גוו3צודצ  ,יועי
פע! קר דזמיר  :מ! ס 1ץ״ןמצז! קזײן<
,״צז ^ מ 1ס נצזךמנגדר ױיסצזיר  3וסמןהצזנן חען זימ צזירן
אןומרהערמונצרתזיען  :ײןקגעכסמוג*רד *ו |ן צזן זײגינ
ח׳} ןדער  3וגיבס ׳ צזברגיבס  :יצזניסמירתן) י 1ןדער  3ורצז
< מךסץר ) קןניס  3וסצזןהמבןוץיסזײ 1צועס׳כןמן מונס נעװן חיצזמ׳ןער רחומ ער דער בצוחזס זיך
מ״ןעלירה
מ׳זע&
מ׳כר ז׳ין 5זצ ! קמ:ו זו! ן *רי צזך צז״גר מוי^ רען מנדרן דער
ןן״ל ריזיצז ווער־ יקײי ״וי ^ ג׳י־עקס ד  :זיצז ני& סצזיכר העסן
כסו׳גזײן י ווימצזיזערחנוןמוג גיבסזייני בי 6ע(£ג׳טצו!נ
ע  :מײ• מײן עבירה* מך סצזרקי ניס >3סמן הצזבן װיס  :ײנסן
צןזצזו׳ן? דעןסע! ד צןוכןזוג 6סצז :וזמ!6־ 1ומך  :ײןדוצזזמ 1ססז״גי ענײנן מומ.
.יףי ^,׳  .זו״גת׳:ז(ו־ '' ^ו ײסב 3נ׳עחחער
בײמזײנכןיףינג! עגן מונסר ןןנ& סגעבןי ןףצזצזי :ערהײ! יגמזן :ו!ס מירמךהי׳! ג  :י׳ן
דימגוןדמגיסמי׳גרצזיז
מו
מונחען< 1ירזיךהײ( יגן  :מןןערס זיין הײ! יגר נצזוען מך
מ׳ינתפ׳־גן בויתהצזסצון צזיןג׳ברמ  3ס  3ותכימדיןדוהמס
גיה״! ׳גסי צזכרחעןװירחט ! 61וכןגיס מזזזײןדז ^ וירזיך
>זןצזיכן ^( ק־ח ג׳ ( 6מגן ׳ מך גיסדימג< 1רמערזצז 1ס רבי
הקבהפ״גס ץונ מיך המב חטוצו 1ןכן ניס הײ! יגן דמ חערן ^ יר (צוח!! הסמ חטוצן!ןבן ) דס
מסעון נן 1ק׳ 6פירער !ײצו המס
כרענגסדיצזגוורצזפי! דרוי ^ מיךמ׳! :װק 3ר  :ײן ׳ **? ײײ
מ״נר
זיממךניסהמ! ס י מײנ& צז׳זדז הקכהפײנסהצזס
הענגס דר ( קרזס הסכן ) מן צזונורי ^ ע& יכן צזוג מך ! ה׳&ך חע
דרצז״ןזײןהויזהנײן ג׳ס צזורב( 3׳גגמונ ערר ופסניס<£צזר
'
וס!וגןדר־חי!ו 1הסכן הענגסמךצון מוגזריצוע& יכן נוןדמ 11״!
צזדר ערהו& סגיספצזר דזמןצזיןהערן זמ! ווכ! ^ כן דז קײנר
רעכןמוזמי :תדערקיז& ה& נןמוגחט ו& ןוחדער ח!ו 1הסס
ב׳ססצזרגיןמורב׳ ^ ינגמיןזײנ& חכר& הויז  ,דצז& מנדר
הענגסצז(  :צזןמוגורי*עו &יכן י נוןדרונענ& יויסזי־נרענכ
ביגרײפסמןזײן ( גיר ) מונעי־מי &^ ( :חץ ) י 6
מיזדרזיך
המס גקײק דז זי חען רער ווענס הצוס צזיץ גזסי סבע מודר ד  :דר< 1ענס הצזס
רריס צזיז מ׳ינר דערצזיס  :ײנת ח׳יב  13סמן
צז״ן ביוי סנע דז זע! ני ג גיס דען סרמפן זרע נציך וומ♦ ער
סהמכןמינרג׳דעקס י דמ :פירדצזי :מיינרדער 11סי
גי&
סוןדערמענ& בי& פןחערט 9חמזזײופצזסרצזונז״ןוווסג
המספרמ! :חמזלמ ! עבסצזםי!ו םרדען
*יינכןחײב  13סמן
מיןדרי 1ע! כיב 3ײס פר מײןװח& כההמבן י הצזנןז ממײ
דיחטיד׳תד׳דצזזײנןפרגי׳טןגחע& סד״הצזבן דיצז
זוײזן *
גיס׳װח& כהצזין דר זע! כיג 3ײסןןען  :יצ♦ וויסצונגדר 3ו סצ•
פ 1׳גןמרוי :גסריבןפ 1ן  5נ׳עוחה( בן י ע& מיזצףיןגרו& ר
פוןזיך !ו& ס הצובן דמ ןןערס מו׳ :דעכן  :ע | ניגן סרמפן  :ר ע צזיץ 3ריק
מ׳ס/ר מונמײן הרבי עבירהמײנר דר ז * ןזרע
מײן המכן זימברמײןכיזיװח& בהזמחערסמףזדעסן זע 1ס
ײןזרעמותזונ& ססיןזי־ןמ& סצזיז
שףן! 3ס 1הר :ער :
דמרונזצז׳זמײןמיס! כרכר* ^ ס
סרמסןמײןר& ע ״
הרביענירהצזזןןע] טרצן״ןר 3׳חהגעסצזונצז  :דיגס
גרו& י
מ& ח צזינמונ ער מיז ^חויכ זיך 3וה״( יגןמיןדר זע( כיגן 3ײסחעןער 1ויסזײו
ער ע 3ודה  :רה צזונ צןז ווען ער ןןער

וח״נוויחה  ,דרוכ: /זצ ! מ״ | מיס[ נרזער מולןזער דרמן
גחצזרנס * ײןצזןדרהרניעכירהדז ערזי׳ןזר ^ ניס ! מ& ס
?יןן • יןז׳ן) נס 1הצזונרימזע 1בי ' .גןר £,ע׳כ/ד׳דבא״נן(1וגצזן5

ןוײב 3וטצזןהצזסרע& מ׳ז ג׳ס״! סצזו׳ ^ פען׳ס' !,מזצזיצ
דמחי | בי 6״רןצ( ונקץרץצזויז ! יגן ןןי < 1ני& סצוערדמזז
מיךפצןר 3וחיםןסמן י ניסזזײנסרוךןןוזוסצ& ןגןיררזץ
4

*5

\

הי* מת

נשזאי

ןו& נדןזײ ) צןדר ? ואפמט חט ו  16וכזי דאמיז ניטרעןהקבה
המט דען ץוענ& ן כיםסן צויפ  :״נר גרו& י ח13יה מ* נ ער כר וך
ןןןצן הצןט דען *נע &ן ג׳ 1׳גט1ציע מ! ׳ ז״גיג{ ׳דר פ ר דא :כ׳ה
ר* ןמור .ןמ׳מהי1ו! מונ  :ימהמ 3ןג׳רכט מוי ^ איט 1יכצ) ג ! יד

הון י עםן *עג&ן ביזוגדר ׳ דמ האבן  :׳מ א!יז׳וטכימ גןןעועד:
איזמונעצוקענענ׳טבע& רגיז״ן מז רד פטוק
עמ מזוגוט
גיט ( ו׳ראמ!היסןאח בןאצןרע& הוהנהטוכזצצןוד ) מונער
*אך ןןט יחברךןצ ! :דז ער המטיב&םן מןדעמ1זענצון ע  :וואר
:ערגוט י גיןןןיצז חע! ט דען מײןגןירפוןצן״נכזוגענ& ן צון
א׳מ  :י׳ןד* מיין צןנדןןער צןודר 3ופפמטןןעררזטועו | וכז דרוסנ
קמן דאם נ׳ט ז״ן דזצףין .ג! יד :א ^ 1אןצו׳עמ מענ& ן3ו ^ נדזײן
נײמרטז״ניצזע& יכןנמןצו :נמךןןער& כע& ר ב& ״דן ווערן
( והמ ראיה ) דמ איכזמונ ח׳ה  :״גןיב&צוםן גיןןארדן ימ :ייגן
:ימ מזןנקדיקגנגןמ^ נהמבןזיךנ׳טגי& ע^ ט י מ* וכ( ימז
*ימ גןינדיגטהמבןמונהאכן סוןצוירןןו& טןועגןפון דען
גייכן גע&ן ימ זענן  :ימדעת י 3ר הרע נצוך גנגן ׳ דרןףי!:ד

ע׳^יירי
פרק
מ ^ צףזע& ןןען דזזימ מירי בוןלי־ גוט מיי צח * בר
חט ום! ופן מ׳ר״ בןןגה פי [ מירד הנמיז וועגן מונ
וצ ^ ימ ןןעגן דמ גע ^ ט ( הקדום ברוך הומ )  :׳ין ה״! ׳גן
ניט
מם צן״ן וועק דעןןןי | הקדם כר וך -הומ קײן ח ^ נ׳ע דער נ׳יצן
* 46ירגו ! יגן
המבןדמקו ^ן כי  :׳1ו 1מגימצןונב׳  :י צ״יקימ
צףרחןקדער  5ודיןןוער 1:דר  :ע | ניג  :רע  £ר ! צורןערג״ע
ב ! ׳הדערןןײ 1ד :הקבהקײןח! ק ג׳ט ןן׳! דרמן הצוכןתמי :דט
ער& ט ןן׳צן ד׳צו  :ך  :״ן  :מ 1דמ& מגרר צןיזןןען ד׳מ* ך  :״ן  :מ!
צד ) מי :ג׳ט צויע 1צמ * ענ&ן ג 1״ך דער נצוך דצו ער צו״ן ^ יטגר
1צמןצו׳ :ןצ 1דרררגמךדנו ערמײןןןגדר 16צצוןמ׳ :דער נצןך
דםער מײן ^ רי& ר מערקר צצמן מ׳ :צזדרצו׳ ין םווצובר 1ימן
מ ^ :דער נמךדער י׳ימןמי :דמרוה המנמיך ניע גיווע! ע
דרמן ^ ריך  :״ן דען דיצו חסו׳מ הבן דעןעו!זג  :רע ןצ ונ  :ער
1י :היר גיןועמע ד  :ער ניגי ז מ 1מזו מפט  :יךכ׳הע& טן3ו  :ײנן
ןףיב מ* דימהינר עונן דען על 1הצוכן גיזצוגט דימ רו& צןימ ד׳
קעל 1ט ! בידצוקטוריכ/ד :עויזנט ^ טערנןדי צועערכןד  * :׳י& ע
עו׳זנטןדעד
מונמיער מונסררען
פוןדערזבןוועגן
 6טרכט םון צןנדר׳ ח! יוח וועגן דען :י 1חןלן׳ס קוצין מוי ^ דען
*וענ&ן סקןןעגןדער 3 :ין ימר וכן הצובן ד׳מ חסוימ ג׳זצוגע
ג׳לזעצוערצ/יעזי׳גמןו״ב3ו סמן
מײןת ^ יד ח  3כ/דערימ |
הצוכן דען פין מיעסן צוכח  13דעכן מגדרןצןן םכח המט דער
ת! צציר חבמ איין מיבריג׳ נמ ^הדצו קמן ערםןוצו 31ו קוצוןצןיב
אט צףמ ניאט מונ םע מ׳  :צוך מיין עוגגאכח מזנןןער דמןף{
:יך דער נצוך ה !טן דעמ מיזעםדער ! ״נט3ו דער 3 :׳ | סמר
עםזײלןנןן
 1יךמײ\ מיט! בר ה!<^ן*׳ +גחימ מײן ח 1יצרחנבז
ןןערערןוערמסי1ו מייןגרוגדעבז המר^ן& מרז׳ךמך מזו
נוהג  :ײן יאא מי* דמא מגדר ןןען עא  :׳ין  :מ 1דצןס דריטא׳:

רהרעצףןזײןהגטהצובן געכן י דמצו׳זאך
זיךדעבןי3
עד !;; י 3 :ין מ״ן צונדגיןןמרדן דר ןן״ 1דו  :יא מיר׳ כןןנההצובן
<גיהטפוןמיריחמו |{ ומטחעגן י מכרמ! רימזוײ! ך  : :יאירי
בןןנה הצובן גיהט !צןכןצו ^ יכןרמ הבן * יאז׳ךני& ט גהט3ו שע1צן
׳ * צמ ןןעןצףיגר  :יץ כןןנה המט ! מכן סוימ דא איז עז קײן ^ נד
נ< יט אדרבה עםא״ז מײן כטרצוונ מײןעו  3נה י• מ 3ר צףעררד
:ױ׳ןבוןנתהמטפוןזיערחמוחו& טחעגן 6ון  :״נר הנמה
נדמונק״ןככודני& מונמך
יןעוןיעכז  :ע 1כיגן מיז ע& אײן&
ק׳ין 3<1חהמךגיע * ג 311אנאךדצו< 1ענמ|< 1עמימנאךמזננאך
*־ײנר * ח& נה גמךחימ  :ץ דער< 1ענמ סיר געציפ או י חערע
מיחכרךג׳ה״ןיגט י מודר צוך ןה׳סךחטןצוןוכןדרוס הבן
ה&
ד׳אחנ ^יכן  :׳{יר :ך גיט״! טמוי^ פינן* טײ!ן י חימ ד•  :ך זמ ' 1חע! כר 3ײט עז ז״ן :ו 1מיןדר צזיטר נכט גיע ור וניטי־ נצס מך
ניע גצוך צויטר נכט דען ור וזיגור נאנע איז ה׳ 3ג נמן יען
*״ןמונחעןע ^  :׳ץזצו ! מונמיןווע{ כר 3״טע ^  :ײןומ! צוונ
׳ערן״כ״
מיערא  5רדײעהאעאונמ׳׳ך 1ציטר נבט־מ׳זגון
חמו־פרמיקבוןנהדזער הצןבן  :מ 1אונןןיא דיאזךזמ! זיין י
דמורע &ט מיצודודי וךד : :יךמ״ן *ן מן  :ײגנן ח״כ כיהעפ< 3 1וק{ טנצןך  :ײנכזפר דײמןךארוכזגרדאין יער * יסרנמכע
מיזיימ רעצטי  3״ע דדןכ/א׳ :דערו^ ענ& מיךדר  :ע 1ניג
יגיזךמונמײןרײנט! כיזך ׳ ןןעןדזויא  :יך
דמ  :ומ׳ :מײןה״1
סס״זדעןפון
נכט 1זחויב  3ועאןר״נט! יכ׳מפ״זגיצ 1גרובי
הײ! יגן מוניו  :ימזיךמירי<1חמ 3הר״ניגןי דעןדר& דמפן־
דוער  £ון קו 1זע
דעכזזעןכיגן ע& ןחמ& דער ^ עג& ע& ט
מונןועןזיךמײן צומן
:רעדר ק1/ט< אויו  :יעכן ו< וח הרוימ י
אוג* יין חײבטוגן ביהעםטן מ׳ט הײ! יק״טצן ונ<1׳ט ר״גיקייט דמא דס 1צןונ פוןדעכזרכזק ^ טדער זרע מונןןען ער  :מ1צ1
ינ מירי״ח& בהגזע צףזדממיז דר& כן 3ןן׳שן גיאב״ד׳ יאיצן עאן גרוכ׳ אפ״  :דצוןןערד דער ירעמך גרוכ מונ און ר׳ינ!ך
הד׳איודמץחמרטפץמ׳& צוונדיא ה׳ממין חמרס  5ןדרחעןערזמ! טע<שן  :ע 31יצ! פײ  :דיאדצן  :ער הי 3עדצז
מונמ&
מײןרגזןמונ כמ
סיןמ& ה דא& מהרר& מ& ן^ יהןד& צףזדר& מ פוןס! וסזדר
חערדדער  :רעמךהי 3גדמןןערדעא
מיז || 3ימ |  :׳צו צוכרמיזזך ד : :ימזיך ניגז״ה  1׳גן ר& זיע :טונן (כט 3ע) פי! ביזי< 1דוחדימ מןמיע ^ עג&ן : ,״ןדמפקי^
פוןאירר הנמהוזעגןדאצף  :ט  :מ׳*ן םרי 3ווזאז ד׳מ ! ופ3״=ז
רערפוןןןעןדזעראיזזער הי 3גאונמײןרג :ן ! 3ן 1ה׳פך
פוןיהנ׳טבײמזיח ב 1ײבןדרחי 1ניט דר
עאעער  :ע 1כיצופ״ :ד׳א  :ערק! ט  :״ן דאדער קע! טער
יוגןדמוןיןדר מכ7ױו״ין רמג׳טדער& קפון ( ׳ה ) מחעק £(.ו| 2׳צןדאכ! ״כע  :״ן  :רע ימ ןןערטצןוי :דעמ  :ע! כגן  :רע מ״ן יפ טה מ״ן נר
דערניטפ׳! צוג 1האטדארןנז  :מ 1ערע״ : | 1עןכ׳& פײ  :ר:
ממ ) דא ^ איז דממ פיימר פר ררענט ( ה& מ י&^ רנו )
;
וו ײ! ד  :דרצןנ /נ׳ע דר כייא מיז דרו ^  :מ! ן  :יא מ׳ר׳ בחנה
דאמ׳ :מ״|<1יט! פ! נינ3 4ו -הי 3׳גמךנ׳ע 3ו ק{ עדארומהאבן
המבןמ* א* ךמובןגטרינןהמנ 3וכזטײ! מ  :צףך נאך כע& ר ג׳הײאןחכי׳ויבז ״! עצון גוט ס! ײ 6מוג גוט י םיטאונ הינרצןזנ
סויגןמוגמנדרי גוסיאפ״ז מוג גיטן חײן 3וערינקןמז עפ
נ׳& ״דן חי! ד :ז״ן כןןנה זא 1ז ׳ץ !צןכןצוזוינ  /מונ ניט סון  :ײגר
הגצוהחעגן רנ אי :הקבה דר<1׳טזצ& וח ^ ער הוט מךחברוחה א׳י אונן ביאײדן חארק מיןה! בוח ^ כח דאפ אי*
פר מ״ן
דעסויטמונערהמטמךחוקדי־מן מ :מיבן ג& ריכן אי* דממ דריעאין ווע!רב ! ״ע דמש פירדואי
י ר ײמהצוכןח 1קמןמ״נכזקינדהקכה מונעמער מונ<1זטר גןןנה ער הבן :ןצ} דמאא׳זצןוכןמךדערפון בי& ׳ידן י מבר

מ׳ןןך1

עצו

געטרנ׳ט׳ידן י דמםמת׳זאףן & גףך

דן

[

"1

11כ!11כ 311313ו־  1/\6חט1סחוס
11ס
־ו=61> 1ר
ח  1/1 /\131־וו1>11ח 3
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אשה

פרק

הרהזרעכירהמי :הרכרמ :מי*ן ע 3ירח ; ע! כרט
דזמײן
צחןהירהורמז צויךמוכןצזךדרפון ג& ר׳בןהמנ חעןצןײנר
 0ײן ״ח& נה המט3ו טצון מײן ענ ירה דימ ; ע! ביגי * ח& נה 15יז
ריעבירהמןחעןמ׳ערמײןענירה טעט יוון
צי״ןגרצג&
מ״נרגדעכטערווע! ט גערן<1יט
ב״י ^ ח& נהי צ< ״ן 11ם!
•* וײנרפרױצזןמ& חצױ& חערןמונ ער ! עגכ״5ן  :״נסן ווײכ
מוי ער< 1יעט ניט ד  :דצ< מ  :״ן חי׳כ ןןער ער<1ײבט  :י <5ןוער
יעני סרוי <5י׳מ< 5ײן דזצזן העט דמ המט ער  :ײן * ח& נה מונ
:י׳ן םצ1צזט ^ מ גוועז ^ רצומ מי  :צויין גרע& רי עכירהמ  :חען
עגכ׳יממ״נרמ& חצוי& מונ ימ מי  :ער  :ײן גו^
יויער^
<1טױמ< 5וניענימ׳* ; ײג׳נמ<1ה<1טו< מד| 5<5י :ע ^ יוצן הרכר
מונגרע& ר דרז״גיג& ^ המי <1:ט 5<1ומ  :׳ענר דער * ײןגו^
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לויכן מ׳* ןןמרדן גזמגט (
ובחורחו יהגה ױלוםן ו!י 1ה והיה כע ^װצ *ו 1ע 1פ 1גי<1יס
״ דצו&ײה & סצו׳ין רעכסר
וג 1לו& ר יע& ה י 13׳ ח )
חןיזירחכס ימרוה שטיס דמם זומרמ  5ון ( יהגה)
דמ ^ המס 3מ״מ ס״סש מײן ס* יעש מ׳* רידן ער רעט
דמם  5ונדרמײמש
<
מי 1יר  3ומיןדרחורה
ער סיצס מונ סרעכגי מין מ 1זײני
נו׳* סיבסן
טרעכע לוין דער חוייה
גידענקס ער לוונ
גידגקן
כסי
סערמײןרעבסרחןלויד ד.
רמרוםוהײ&
מכרמײנר דעררלן ( ערנגו פון  :״נר הנלוה ןןעגן םד ער
מררפוןדעש
<
מי 1גע( ע הלונן
ללוש1ין צוימ  :מ 1קע& טןיך ה (טן לוודר ער
ןןעגן
ןןע: 1וגערןמײןר  <: 3יןמודרמךד ^ ער ןןע( סגערן צכר
עזןסהכצוהלונןדער סוסדימיל  3וה גיס רע  3ס דמס הײ^1
ס& יעמ ע ^ סי*11לוו(גוצו
י
ניען&ןפ & ^ס׳
ד& מײנר חורה ( ערנטע * :״צו  ,0פין זוט& וןע !! ע& מי  :י
ול* מךר׳מ גחרמ גיס ( עו 1מוצ 1גי* ס :וצ  1לו״נר ( ערנן חורה
וןצורומ
<
לופיןוגיען& ס& ^ יס

י״י•$ 5־

הלנותי

היימוד

תורמ

!טו^ ןןערט ער דען רעכט ן ט ור גןןצ/ר צ/׳נ ווערט :צי ! /ט* ף
|ן $רנן !צ/סנש<1ירןמברן} ען ע :ןוערצ :/וצ/ײגרדערדצ /נימ
בגערט 3ו חי& ןרען רעכטן טודח ער  :ו|  1ערנן ן&ןכוצ/1יםנ
צ/וי^ צ/ימ ג׳ט די גו/רצ /צ/ײנר דערדצ ! /ערנט חורה ג׳גו 1ממ
ם^ יכןדצוזןןערבעםרד  :ע ^ ןןער ניצ/במפ׳ןגווצ/רדן דרוכן
מי:
עזןערגוטדערדצ ! /ענרטחורה ! פכןמו/יכןדען פכר
ךען ער בק׳ו/טדר הצ/ט קײן םיעור ניט י צ/בר יע /:צ { קײגר
ניט 1ערנןפ׳ןפכר ןןעגן י גײצ/רט פון דער צוהנה חעגן
ר׳צ/ער /:צ | הצ/כן  3והקנה י צ/ןנ ןןעןער מוןגצןרק״ן צוכר
נ׳ט /:צ ! ט בקוצון נצ/ך { ערגט עח ח/רהדר ןףי[ ד  :ער צ<1:צו׳ץ
צ/ה 3ה הצ/ט /3הצ/בן יחברך פון  :״נר גרו& ר \ דו{ ה ןןעגןדיצ/
ערהצ/טברוךהוצ ! /כרוךט 1<1י
צ/זדיגװרצ/גיטצ/ײגרדער
דצ/ןערגטחורהן& ה&^ ׳כןמו׳^צ/יכן ; /ט׳טדרע !/קוצ  :דומ
םטיטנ , /ןפרקיכ זמ! ׳^ רר״ממר! ״ל /צוטיטדערעו!ןנ ( ע1
החורהוצו י צובר צ/ײנרדרניט ! ערנט דימחורה1צ1
כןצ/צ/יכן
רערחער
כעעורדנערחערניצ/כצופ׳ן גחצ/ררן יגרט׳גן
 1ן׳רהצ/כן ג! ערנט צ/י/צ/טכח כתוכות דערדצ ! /ערנטחורה
ן1.ןכןצ 1£ןיכןדערןןערט מו* ?/צוטין3ו ( חחייו? ה/1חיר ) /מונ
דר דמ גיט ! ערנט די ח/רה !י
&ןכוצ ^ יסנ׳יצורט פץזײגרהגמה
 11עגן דטר חערטניטצ/וץ?צ 1טין3ו חח׳יח הו/חיכן י דען
יערט 1דמזצ/י:
דערטוימקוו/טפוןדערחורה דרדצוצןיז
/ח״הה^ח׳כן דר נוך גיט דיצ /גצ/רצ /חײטרמיינר דער דו
זע 1פט3ן תורה ! ערנן דער דען ת! וןידיכן 1זהנה מיז/ 1יט
.ײגכן גע1ט צ/דר<1׳ט  :״נר /גוט צ/דר ער המט ח 3רוו? ה/1יט
;/״נכןח ^ ׳ד
חככןצודרערגינטצ/׳כןריחח דר<1׳ט ד :ער

פרק אחד ע־ןור
רביג 1ע* ה 5וע 1רצנ 1דיי /חורהמ׳ןג׳ט צ/׳סנה׳1
<! זד
דוממ״ן
ן״סר ^ו& טהצ/בן דרנמך^ו& טײגןצ/ץה׳ ^ הנוין מךמי* ד׳
חורהניטצויכריתצנדרהינטר דעק׳הדזדו המ& טדרנצוך
3ו  3יהןצויכר יכזנ׳ץן״צוצויז נמהגט  5ודיר1זיטדײנסן ^וי 1צ< וב
 <<1טדײנכןהער 3ןק/5צמ;ח דיצוחורה ! ערנן מזוג׳& דרפטזלן
זצוגטרבצומזו צןינ דערפהוקטײעצודיצןחורהצןין ניעצןוכן
צו׳ן הי5ו 1ד*>*< יגט דו גפ׳נפט נ׳ט ד׳ חורה ב״צו דען הופרטגן
 1ײט) די* ׳ךצויוהוךה! טןמז דערהי ^ דען ניימרט בײמדען
רע^ /טיגן ! ײטן דימ  :׳ך צזפ! ה 1טן גפינט *ן חורהציך גפ׳גע
צוןגיטדימתורהבײצודעןטוחרינן דיצו דמ פ! עגן 3ו !( נךרין
צןיבריסן כ! וציר דיצו צןיר׳ סחורה נמך ? יחןמונדימ צן׳רן הני1
!ןערטןנײצ<  :ע !כן {ײ(|1צוי :ניטפי! תורהדען
נ״מרע
ב״צודען ! ײטן ד׳מ צן׳סנ כית ר^ דרפ כ! ״בן דצורותצוי:ציחויכ
צויט! כרי1ד 3וציכין  :״ןחורהעיקרצןוג  :ײןהנד! ניטעיקר
דעןמײגר דער  :ײןחורה * מצט3ו עיקרצמנ  :״ן הנר{ ניע
3ו ע׳קר ח ןוערן :יצו ביידה ב׳ימ צויכן ניצוטיןדי תורה כ 1״בצ|
ב׳יצוימ £ןצ ונ  :יין נצןרוג בעצורט  :יך מך חכר צן״נר דער  :ײן
נצןרינג1י 3ט 3ו עיקרמונ  :״ן חורה ^ חכט
ערניטעיקר
דעסן ביםט׳ט ק׳ינ& ניט די חורה פר געםטערצו/ג׳ :ײן נ־צץר וגג
ערגרט :יךצוויךצ/ןנווע  31י׳ ה״מטעיקרצוונןוע{ 3וצ הייצוע
ג׳ט טיקרדצןע /ןןי 1צו׳ך דצו כי& ײדן מ׳ינר דער  :יך צזמכטצוײן
 3״ע3ו  :ײנר חנרהצוזוויצו דערטצוג מינ )<3ע1ןףצנע״ח !כ .ג
ציכט ער  :ין >/3וצ/רגנצ 1ח׳כ^ גמך צ/ו 1צ/״ן צועהצ/דר3ןןייצנ
צ( דרדרײצוצ<  £׳! ונ׳ט * ערדען צוײןצועהדיצוןןי ! ער חורת
!ערנןצ/ץדער  :ע! כיג 3״ט  1/5נח * ןמימ צוון  3יקעכןצו״ן
גר|  6י 3/1יצ/ה*דצ /גינג ער ני^ צ/ײןוועקפון  :״גבן 1ערנן כי:
ח  :״ן  3״נ1צ/וי :צ/׳:
דצ/צ/ה״צ/טזײןתורהעיקר
צ/נרדנ
צ/ײנרןןע!;: 1״גהעסק׳ספצ/רןןרטן צ/ודרצ/׳ן דער  :ע 1ביג
 3״טווען  :״ןצ/׳עןרצ/׳3 :ו  :״גרחזרה צודרןןעןערצ/יטג

וע ~.טער! יךגצופײ :ט מונדערדמ דינגט פון  :״נרן גע! ט
ונגן 3ו ! ערנןצ/וגער ה^ טח ^ ׳דירןחצ^ ידן/צ* כר  :ײן ׳טימ
ןונער/1צ ^ טחןרהןטרנןצ/ין 1ײגנןה1י :דער צ/יזג 1״ך מזו■
נ׳ 1מ :רע  :ע! ברטחורהןערנט יצ/י /:צ £׳ 1וכעפרצ :/יעגר
ר דמ
חורה 1ערגט י צןז דר פטוק גיט ( מוזח  :נו!ין
ןןערדצי .חע! טער  :יך  :ע| 3צ/׳כר צ/״ןס& רצ/ונ קוצנטצויכן
 3מתיךו׳צ! צוכר כצ/ה!יך )  :כז! יןהמטגהנד! ט מינרינן צ/ונ
ל/ײן עטק3ו דו ט וט ער דם טפר ו/ידר (ו זפד; לצ/ע ניט עיקר
ט רען ר׳ 1וחגטײ! ט>זיט  :ײננן כרודר יצופפר י דר/כן
דרוכןזצ: 1/יךצ/״ן יודצ/״ןצויעור/ןכן עצו  :ײצ/פ׳! עצ : /״מ
י ײי :ט צןינן דיצ/חורה  5מר צ/ן  5ר יצוםכר ד :ער/ 1ער מצר
נוןןןיג 3יג עצוזייצןפריצ/צ/דרצופעטצ/ונחעןצ/״זן צזוןל/׳ין
^צןזיטמכרײ צ/ךגיטדי׳ג1ןרצ/צ 1/יףדעןמטוק (וצןחסן
גרוצ 1רעטק  3וקעכןד :ערנ׳טןן׳! דרפון גיןכ׳*  :״ןמיער
יצקיכן נ״/צ ( היצכ /מוב
מירז מ! טמ״ך כ׳ךיעצנטן מן ןןט י מו׳:צןי :ד ען ע :צ/׳ :כעצורצ/יי ן ןןיי 5ג צ/וג ער ! ערגט רע כנן
רעגט ד׳ גוזרצו/ויצו׳ :דממ/1יג*1ך ד<1:ן  :יך קצ/ן
ביהעפטן !צונזצו^ ׳קדעןצוײנר דערפי! 1ערנטצ/ונער ! ערנט צ/ון
| | | ט ׳חכרך ער מי :דצ/ך מייט! פ״צ/ר ר :דמ  5ר ברענט
כןןנהצ/ונניט !מכן&וןיכן צ< ךצ<׳: :וצוח<צ 1ג! יךח 1ןןמיט!  3מ
נדרפ״צ/ר < נצ/ך/1ץ גיט דערפטוק
( !צ/ה 3ה צ/ח״
סרעגט דרײצ/ער1״צ /מוי^ יעניןןע! ט דצ 1ערצוט פרעגע
!ה׳ך ! צוצ/וע בק; |ו  1/י 3קה בו ) רו  :מ! מט ! יב המכן ןוט
דיץןןט ז צוןצ/יבןהציצוהן חורה גי 1ערנט דצ/צו
צ/נדריפרעגט1וןצ/׳ן
וןןערןז״ג׳גיכמע
צ/ןנ דומ  :מ 1םטדיךכיהעפטןמ 1מיכן הצ/צוטוצוײ| < 3יטג׳צ/כט3ו חורה ! ערבן דצו דריט צ/י :ד/ 1:ען
יעגט דימ ג״רצו מך וו׳צו מ׳ :דצ/ז<1׳ג! ך ד<1 :ן ז׳ך צ/ן
צ/יסנ צ/ין פרעגט הצ/צוטו רעכט צ/ויף ריבט1ע ך גיהנר! טהצ/צוט ו
'עכ!טן קצ/ן מי; ער דמך צוזי צ/״ן פ״צ/ר דז דמ פר נרענט1
קײנכןגי&ט ^ וןרעבטג׳טמן נוןגעהן/ 1יר *1צ/חצז 1ר : :יךז
'
■ דרפ״צ/רז דוגינט דיג^רצו צ/ז וצףץ חירו^ מ :ו<1״נט רר
צ/יט! כרצוי <1:ח 1׳גצ< ײן 3ײט* 13כן3ו תורה ! ערנןצ/וכצוײן
:וט חימ י• ייך קמגצוט מןצ/׳כן כהעפטןדצ<1:/״גט דו :
/צ !צוט צ/ןנט ןןער חער ניט קענט  :״ן 3״גו ! ערגן גצ/ר צ/דר ה 1ב דז
ךכהעפטן 3ודען ת!>ןידיכן ח <13יק י מ :וצ/ײנרדערדצ/
ער/1ו :פרפע 1יןדיצ<3 /יטדצ/צוי :ערצ11ןחו׳ 3133׳3וצ1ןצ:/ו
נט זיין טמצטרמ״נכן ח ^ ידחכהמדר ערהמט חכר 1חה •
כ! דצ< :ערקצ/ן קצ/ן ערניט כי3וצ !ן מן  :ע! ב׳ג1טצוגדצ/זצ !/ער
טצוײגכןח  11ן׳דח  3קמדרערצ/יז1ןהגהצ/ײן ח! * י 1חכסנ
כי3וצ !ן כ״צ /ג  3ט צ/דרדען צ/נדרן טצ/ג דער נ צ/ך דער/1יטוד
 ״'• סוגע 1ט צ/דר 5ץ  :יץגיט ל/ונערהצ/ט ח ^ ידיכןחצוציכןק״ן 3ײט ניספר  5ע! ט חערט/צ< ץענ ! הניח דר ק״ן ! ערנך
״גכן הוי :דעראי :ג! ׳יךמז ער ז יך העט כהעסט מן דר
ניטצ/י :צ/דר צ/ײןעכן המר^ דרניט קצ/ן חורה ( ערנן דר צ/יל
ר צ/ך גיט ריגו/רציצ/וי^ דען סטוקנומכמוןיכןהימ ו[/צ
^ױ3

^י^ 2נ1ןצ< ״ןרנידר^ 1יע/ 5ג 1ןיסמיס 1ערנטצ/ייו
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הלמת

חלשזד

תזרה

גז״ן* מ*ו! ער [״צוןצז׳ן סײטצו מ״ןסײ 60חואסמגדר מײן
טיי  60חה 1ײזמרר* זנ  6ססײססיגעס 1כיטפרימ מודר ער
*6ו!וצ1י סצ< גהערץצו״ן (די | ) צסדר 3מ״מ1|6נ*6ו! דעןזע! בגץ
ד׳ןמ ססח :רןצוויס [ חיניג מבר ייצו גחיססי כיברדילו ניס
 1ידן סון דערחורהצוזדרפון *ן וחדיצו ה״סן ( דנרי 1׳ 3יש)
רמצו׳־מץט 2ירהדרוי 56ו ! ײצןגן דימ  :ע 1ניגן ביבר *< ינן
נז״ס! סימס׳ש דימ ברענגן ק״ן מהבהנצוך ק ״ן ירמהדצזרםן
ףמ! * סן ײ  :ע 1ניגי ׳נ  3רלז׳טגץ ד׳מ ג^זרלו גיסצוץברצות
בז״גר דערןוצוו! קענס חזרה ! ערגןלווג ! ערנסנ׳ס חזרהדצ<
ברעגגיו הקבה׳ט ורישלןוי^לןיםן נ* :י יטוריש ד :ער צוןןער1ך
ויר !ײרן קמן מונ ברענגס מי״ן פטוק דרוי^ גמך 1לער גיס דימ
!מרצו לוץ חגיגה מיבר דר״מ מײגס הקבה דם  :ענן די דר׳ימ
מ״גר דערזומו[ קענס חורה ! ערנן מונ ! ערנס ניס ד :מנדרי
מ״נר דער נ׳ס קמן חזרה ( ער נןלןןנ ! ערנס דמך דל|  6דריס׳
מ׳ :מײגר דער הערטס מיבר מ״ןקה!לווש  :ע& ס* ימ המבן
קיין ס  31וחג׳ספוןמישנצ( ךמי | ער 6ויבר  :ימ הער&ן מך
פוןדערע  3ירה ןןעגןד 1:זע) 311ס6 1ןי :חורהדעש  6סערכן
*״ני יננג׳קינדר 1מע 1׳נו * דימ גמרלו ג׳סמ׳ןעבודהזרה
מיינרדער ימה! סמ׳ן 1ערנן6וץ  :יינשד .ורה ! ערנן  6וונער
הערס6וו׳^ 3ז ! ערגןמונ עררעס דנרישנסןיכן מץי״נסן
|ערין דעש ג׳בס מן3ו עטן ג! ימנדגי ה״מי ק׳!׳ן לוונ נר עצגס
מךגיסדימ(1ל  6נה) מיןסרקיש מיער
מךמ״ן פטוק דרוי^
רער כ״מנבס מוי^ מבס מדר מיינר דער דמ גיס מ 1יין מוי^
רעהחעג מ; נ ער לייס׳גס  :יץ הער^ פון דער חורה דער מי:
( 1יחח״ 3בנפ&ו ) ד^ :ײנס לןײנר דער דצו מוי^ מלובס גמךזײן
ש< 1ב ן^ דב  :ע! גיג1ומ! מי* מ״ן 1ייט׳גי  3ײס ד ^ ערווצזו{ ל^ גנס
גידעגקןלןןנזיהרהרזיץמץ דערחורהמך זוטןמ״גרוצ ! ״ן.
ג׳סמוי^ דעכ 11 /עגד : 6ע! כיג ^ לוןסמיזמךלז׳ץ>< ׳ט׳גי  3״ס
ר :ערן|6וו [ קעגס 1יהרהר * ײןלןיןדערחורה מונערסו& ס
גיסערלנ׳ :זיהרהר מויףילריתנסןיש רמרוכ/מי;  :ײןעונפ
וצ  :וגרופ ד*> יןצ/ינ/ז׳ץ1וו׳!  06לופס * יסגןימגד׳גיהײ& י
קו! ןמונ מ׳זחײנבנפ&ו ע  6מ׳ :ג! ײךמ* ברטבס ערזיך
*ע! כיס מוג/זיץה! :דע) מי״ןמס! גירכרי 6ר5ו!6וי1:יחויכ
נוסרנסןלןונ 5וגדסנקןצוונ  3וד׳כסן ס* גמוננ  3ס 5וו׳ןג׳ק 6
וגירענקןמזלויןרערחורהמ * מןדען1י3וותצמ
ץ* & גדר& ס ?
,ררסט 1קגיס ( ודברחבנזנ 36חךב 3יחךונ! כחך בדרך וב& בבך
ובקו^ ךןדר פטוק .06י ( 6 0יןקר׳מח 16לע מזנדומזלןן& סרידן
מץ דר חורהמגנמץ יען1צ 3וח מין ד״גכ: /י3ן מיןדײנש הוי*
*ונלןיןד״נס גיןמוי^ רעמ ןןעגלוץ ד״נכ ! /׳גץ מוג לוין ד״ניז
*וי^& סין לוךגיסדרפטגק (!ול יללוס הטסרחורההזצוח לופיך)
111י! לןך
ניסז׳ 1|6:| 6ןוער|  6ובג״50ון ד* מטפרחורהסוןרײגכ/
מך
( ו 3תורחו׳הגהי^1ש ו!׳! ה )
*יסדערסטזק
גיסדר פטוק (.והגיית״וד*<מו!י 1ה ) דמסצוי :מווס״  60מונלו׳ן
ןמונגדענקןסמגמונ
*״גר ח^ רהזמן& סוד׳בטןמונ סרב&
בסרסחעןדער ללענ& ב״מנבס מוי^ חבס לוונדזער
גו  3ס
ז* !יץ גיסמודר חמוערמ !יץלוי*  :מ! ער ק״ןלונדרי ^ ח& בה
נ׳ס המבן ע^ *יילודעןלוץ רערחורה י דימג^ ימגיסלוין
ן מטבוז יו^ מ)3ומיזבן הדץדמזוערן קו1ין  3ומדץדערע  6יר
בוונ דער ענימוג דער ר& ע דע&לןי* רער * גוחי המס
ג״סריבן דען הײ& סי׳מ ג^ רמ ר& ע דמפ מ׳ :דער רעב& ׳
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*5יך הצ< נ  5יןי 1חורה גיהט צ<; 3מיןהמג פי! חוג1ןו גיהט לויך
חזנזוז ג״סיענן יאש ג יאמרדן
המב * ה ן  5ר; צורגן מ1ל׳ר
זזןפרקן׳סןדלונרענגסזץדמהער
לווגהצוב ^ ״גיטחורה ^
(רניזצ ! יעזר כן חרטוכן ( דער הצזט גײר&זי פון ןײנכן 5צועג־
* 161
עוי:צצ 1צוסעע 5ןונסוי :נס 6י^ מו׳^ דעסן (יה ) /לווג עג (נ
גועמונטחורהדימקײןסיעור גיעהאנ -וגיהע אוגעד־לזיו
ג׳ :ע 6ן מ! ׳  :ײניטמג צןוגערמי :גיס גיקו 11ןמוי :דענזניח
הו׳ודר& מונהמטגיןערנע חזרה מונה<6ע :ןי * ײנם עוצור
ססריכע<1ען
גיטו ג׳קר׳קנ! צן־־ווען ער נ׳סע העע גיהע
 15דעה עזמר ני&ג!ו מ:ו ר ״ך ג׳חע :עןל  :רבי צ< ן׳ע :ר וומר ומ
מונ המ& ע ני< 1חורה
הציצועו ניט גיעמןמ :רבימ! יע :ר
ג! ערגע מוגביצוט דײנכ/הנ! נצוך גנגןמונ ד״גה (צוינוצו׳סן)
גצ׳ךד׳לןחורההעמעו * יגודירגנו״ן מןי ^ עןןש הבמ ) דצומ
פריסזדןדער דירנ׳<1
<וצ 1טוהינן 1רדיך ! מזןמײנק
גע! נ11
ןןערטדרוש דנקן ד״נר  6נורצןדרד״נשיוי׳דש צןדרמיינת
דער דײן (וצ !״כה ) ןןער& נעללן דימ דצו הצובןג׳המ  8ע יןוי^
ד׳יןצ 1וע דען ט * 61ען מ׳סן  :״ן (דין ) יער עני ק ומס מך 3ומ
דין פרעגסו׳יעןצו׳סן מצור מ הצו  6סו נ׳ס ג! ערנע ( חורה)
דמענןורסערמ׳ךנץמ״ןעניגחעזסצוונ מיךהובמ״ן הו״ז
וי׳ס קינדר ג׳המגוד& המנ מיך ^ וץזעהןד; צןיךווײני קינדר
גערסהצונדצונרענגס ^ ןדצןהעי ( הי 6 )! 1פרי  3ס> ק
דער
נ׳& עו מ:ו צן׳ץ עניג? וע :סצו ( :ה׳!! )וי  *,גווע :סער הצןטדמן
חורה ג! ערגס סוגזקי מיש מך :ײן ( ד׳ן ) דער ר& ע דער  :נוה
נצין גיגןצ< ׳ 6 :פרע 3צ11צ5 /ו צויש וומרש הצוםסו *; נה ג׳ןןע1':
פפריכסערמונ װי!  :׳ך סר
מוגניסט מ״ס!  :גוחבמך .גנגן
וצ
ענספרן צויך נין צןי׳ן סיגױ *צון גין< ע :ן דימ  :ונוחהצןנן !ו&
 * *8ר ג׳הס מד המבלו׳ך ק ׳ץ ר ומ ג יספר*מי קענן הלובןדצו
רעסדמהמנמין ^ ״ן י 3ר הרעגיס קעי!
הלוכן :יצו *׳ך מיבר
נ י 1| 3ינגן יצו נרענגס מןהער יוט^ ה 3דיק יצצ  6פריכס1׳ין*3
לוישדוצןרפעכיססןדעןיןןענרגיןןעזסלו :יוס^ ה 3דיק זצ;,
1י 11עזס  :״ןוףרס 1צוי6:ויהצו! יסצוגנצוךגנגן מוגהאס צו/
גי |[ ע! ס ני? 3ן׳גגןמ׳: /י< גריוגגה״סנמך המסער  :יך  5ר1
ןוט ׳ח׳ גיפערבסוצ  :נהלוס  :״ן י 3ר הרע כי 3ממונגן דא גיג
!ץצדכ/מךז״ן ^ מוזרוחסליש ) :״!  :ילו הלובן ־גימגסור״צי
ח 13צ׳כ?*׳! צזו׳ןה׳ | | הזקןצו! יסצזגהלוסער ׳ג * עהן ד :רע
הצוס גיחצווגןמודר פי־דינסצצ״ןגרצוצוןמײן ה! נן גרמ&ן
הצוסערגיגענןדעש& ומרניחר^ דר& דעש סלןר היסו
דערדמש ( ביחהונדרס ) גיהס המס ז^וינט רעת מנדרן
ה! נןגרל<  | 6המס ער* יך צמנ  :״ן ג :ינד רער דו׳ס ג׳  6פ״;!1
ערבסנח ) המס עך
מ״ן ^ ס מ״ * וועזס מש (
גיגע&ן
ער לזמ
ניםט קענן פר דיגן דמ א׳:
גוועזס1ציס מ!י ז״נש ג :יגד מונ יער סמד־ היטי
ץ[ ^ ץ ימס ( כיח הדצדרס )
הצצט  #ין מך יג ע ״ע
י וולן :הצוט ער גסמן ער צי
הנ״ן !ול  :ן גין
פענטסר  5וש ניח הדויי^
ג^ סיגן הגוי^ מ/י^ דלומ
צוונ ער חלוס גןןע! ע3ו הערן ( דברי מ 1הימ ח״ג׳)
ד׳לו דמ הצונן
דער ה״ 1גי חורה
דימ ריד פון
גי! ערנס צוימ ביה ה^ דרס ( סדועיהוצו 3ט!יון ) רעו־* ע!ניג
סכח חוג מי*
ער 3
גמע* ס
סמג צוי*
חקופת

סנה

וג^ עזס < דמ ימ  :דער סניצו

^יג

ה<* כות

תלמוד

חזרה

גי1
עגן3ו װמרגגם מת (צוב ^ פרימ המכ׳ן  :׳ח נ״שט קענן
*עחן  0יס(( ביוזהצודרפ ) המכן
מיזגזעהןזיממ״ן ^נע & מובן
מןפענםטרגןעגןיהמכןזיחנו ^ ג׳& ׳קט דו מ׳ :הי{! מןנן
ג!
עגן  0ונמ׳ז ( ק! ט ) גו 1ע :טמ/נדערי׳) נימ מיזדר״מ מ׳! ן
הוךמי ^ מיבןג 1עגןדמצק
מיןהמטהרמכגלרמכט * ה 0כן
(
חכצו׳כן :׳! ) גזמגט ער מיז וומו( ןןירד׳ג מוג וומו ! וןערע דר
גוטפר! נזהי! 1ד:צ| 1צןח!! 6כו? מי5 :ון  :ײגטזועגן מונ המנן
מײן
פ״מר מן גצוכט מונןןרכן ןומר מןנ׳ המכן מין דער קוויקט
דז
עו ןןידר3ו  :׳ך  :ע! נרט מ׳ז ג׳קוצצן  ,נון  :עכט ןומ• מ׳ז מ״ן
מרצנר צןעגצו מו׳ן? דער ןןע! ט מז ער מי  :גוו  *: .ט נמך דעגכט
המטערחורהגי! ערנט< דערנמךמי  :ער רמצו יצויכה
גיחמרח מונ מ״ן מו ב׳תדין מונ דערנמך צו׳  :ער מ״ן נצוימ
גןןמררןמיכר ^ כ! י 6רמ 1מ 1נ' כ( ימדמ( ) המכן  5ין מ׳מ חזרה
ג!
רגט חגו רבנן  :י הוכן ג! רנט רכנן מכ 3׳ג ח! צןיריכן קעטט( כי
רכנ׳מ * ענן גוועזט י׳מ הצוטה׳!! גיהט
צוזגדר״טיגדר
פוןזענן מונטר מין
גחעזטדימדמזײני רמו׳ זיחעזט דזדימ
םכעה העט זצו!( מ 1ין? זימ ר ומן נו  :מ :׳ ?צנ& ה רנ׳נו ע1׳והצו! ומ
י נמך
 :ענן דרײטיג גןןע :ט מוגטר דען צ( 33׳גןד  :די  :ו,העט
*ו)ן מט׳! צוטי1
פוןמיררחפ! הוועגן מ־* גיממי  :מט׳! גי  6טנדן
דמרךדער חפ* | הפוןיהו& ע
בןנ׳ןחעגזינמךזעגןגיןןעזט
 13ונ5
יגדימ  :״נןצ :יט!: 1עט׳גי ח1צ( ידיכ׳גזןע  :ט י דערצו! ר
נע !:
^ רערמ! ר קעטט ! ׳ך מונטר דע• מג* 3גן דער מ׳ז גןןעזן
יוניזן
לן
עו
:
ימ
|
דער
דען
הרגוכן ׳ונחן גצנמכט המטמימ רוח
הקורט דערמ! ירוצ{ עכ 6ט יער מ 1ר 6עפ 61ט מונטר מין דר

פרק

אחד

ג־שר

מוי ^
דײןטי  *:רומטדימ& כעה׳מזי ^ מיריטימ רוצזט רטי־
(שדצ!
וג״ 1מ  3יחנ! חטזםט 0 /זון01ו | דיר / 0׳ ^ דער 0ע 1סצוו3
ןןמו1
דיר3ו עו! מ הכמ< ( עו!ס( צ<!  3י׳ט ז מ! מ״ן צ׳׳גו! יצר חורזז
!ערנן
 0וג| 0 :מ  1<3ן  0ונ ער  1;3ןד  :ער :ןצ ! ערכ׳עןמין דעי־
חורה
< עפמ׳  :גמר גרופדער צונר  3וןדער חורהי מצ* י!ו
וועןמײןחןוזידחכסניוגגםמערנדוער  :יעײמרניע
ה 1ב
העי1
מוי  1 :׳ 1עבנז נמך המע ער מ  :ו פי! פנר מ :לןײנר דער
דמהגנדרס
ימרהמע
ג
י
!ענגזעמ  :ײמערהמע יפ ! הורה
ג׳!
עינ' 1מדרעפ  :ײמער המטןןיג 3יגחורהגי! ערנט המע
ערג 1״ך  0ז׳פ׳!
םכרינ״מרסד  :ערהמגי ׳ג !
ערגע 1ממ
צוצויה<
דעןמ״נרדערדמפסערכג! 3ו 3ןןנ 3יגיצ* רן דר קצון
:צוגןןוהקכהצוײן ! יכרהער
ןגע׳חכרךוומרוק המםעו מיך
!מזןמזויונג&
סערכןהעפעו > ו׳ך ! מ  :ן ! עכןכי13 :
הוגלרע
יצ; רןדמחע!
טמיךמןצןננדרחירהג׳ 1ערנגוהמבן< נזן דער
ןן״ןרןדומצז׳ך* וצגפוןדערן; ע!; 1המצועמײן חעק גימזזן
ו> ׳( פעו  11יר ד  0ר1כןןן* נ3
׳גרפנרגעכןדמגיבטמיה הקכה
ג! ״ך  1:0פ׳! (!צ  3ר ) מזן; עןערזער 1נגגי!
ענפהעע3:0
העסמןצוגנדרחירהג׳ 1ערנצ 1עצ 01׳ 0 :״ן( 1זפ 0 ) 1״} צ)! ך
דינגטערכ׳טר די  0דמז  )| 0גצ׳,רטן.
ערניטןמ׳ןדר ערנ׳גו
גיט
דער>י! ן נעציע צוײן ערניער מןע דער ערכט מונ ג*<1
איטמ׳ני& פץירז י  3ו : 0בצעןןע .ןערמ׳ן כז ! 0יזמ! מ׳רן ! ון
דמ
צות דגיר (צנ* ן ) מ׳ נק מ:ו פי! גענן מ• דעמ מנדרןדעןער
קמןגיעומג ן ז ו יעכ /דען ער המס גינויק 3י 6יפ 3ירן3ו גין
צייע
מימ מ ין ן; ׳! יי ר ני ט ח :ו פ• ! ג ע כן מ  :יענן ד ימ רמ המכן

מ׳זגחעיט רבײוחגןבןזכמי דימ חכיוימ ה 0בן  1׳ :מגט | 0ין?
רכײוחגןבןזכמיד :ער המט ג׳קענט( כ! החורהכו!ו צזקרמ
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מײןצוממויווועקט מדר אײנרדערלוײן (צומחטוצו! ומפר
דעמ ״ן  /מ ,ן דעי 6ו ! ,
עצומ׳* לונר פי 1בעמר
נרעגע
נ״ארעער  :מ!וצ
פרכערגןאררפרצזטעק׳ן מדר
ד  :עריענןח  :ן3
והערטןןמרעפר ״ לןר״ײ ער ניסמע
בגראנ ן נ״א מ״גמ ( ח ^זיד חכמ )ד :עפ גיט קוװע מוגצור דיל1
לזמצע מנדרי ! ײע עט מי* מ״ן גר ,מה גצזוונדי */ 3הלסי
פיט דמ קאן לוען עצן ניג 1אגדר& מונ בעצור בווארנין
לןי׳ן ג רופה*
ךצן/מ דילוחורה 5ו ! ערנן
מײגרדערדי
 * •׳  :ײמדעו רז ^ זען עצזגגראבע
 1ער<> ,
כײאמ״נמ ח!יז׳ר ןזצמ
לזכנדמ׳ :דען  :ע! ניגן  :י ין דימ ! ײעלןך *צכ ד לוונ מ״גר דער
דימ טפרימ גיצ\ *
צנרמיודעןזײןדימ ! ײעלוךגיטחכבר
 ,״ .י נ רד ערמום ר״ןמײ גוולורדן פון מ״גכ /יזח מרר ד  :ער
העט ( רלןהיויי׳ ) גןןע& ס צטדר מ״ן ( גדה ) רילו טער 1! 1מו|
טפר חורה מ׳ן לןירי הענד ה! טן דען ד ימ חירה מ׳ :גינו

פרק

אחדעמר

הלכזת

משא

ומתן

מך מ |ןסן ד :דומ ג׳ ^ ג ^ ביטי־יגטט צווננײע ^ ניטט ן״קנלוטמוג
נצןרגטט ינ & עסוג מןןערממ ניץנ ^ גימע מנדהומ זמגא

4גורננ| 51יז5ן :העטערמ 1יחריגװ 3וחגיה 1טן דימ צוין ב1
דעןעטרחהדנוחמון ( צןנב׳ניזמן
החורהטטינן׳דעןמין
ג׳ןועזן ערןןצו)[ ד׳רמויןדיחע | עצוןגו 1ס | דירמ ןיןיענרמע 1עס* ו
|רעך  :״גןתריגצןותי!זר )דצן  :׳* נןמ 1׳ ( חריגצז 3וח )
מ׳  :דר פטוק רפ טי׳ע  :ןעדר פטוק גיעסיףז& ןיאיעו אמונזת
מ׳ןדע | ( עטררהדנרות ) מונדערןן״ 1ד  :הקדוטכרוך ה׳מ
ךב ברנזת זאץ להעעגר לא ינקה דר פטוקךצ * מ3 •:ו ע׳יעמן
*טרמ! מ :ו 1׳בהצוטדמזך* וטערמונטפ׳ .^ 1ות געכן דער
מ׳י <1/ן דר גצןזזןנה הנר 1ע דר נקוזימ ו י 1כרבוח ןצ ונ ער זוערע
>< יטדװ< ירקענן זובהז״ן3ו ( עו{ מ הכמ ) צןו דער פטוק גיט
ר״ך צוונ* ע 1יג דען זוצורוכן די! ׳יע המנן גער ן זזיע מין3ו מזן
(! װען 3רקו יגד! חוןהויצןדירצןוסןן׳ 1ןד  :ער המטזוע!ן יטרצו!
צזוגדין׳יעפרןיכרן  :יךמןצזיכן סזג  :׳פר ערוצוקמיןצזונו״
א :כה  :״ן 3ועו! מהכמ דרומ המטערריצןחורהגרוטג׳צצכט
קמן מיט! יכר וצ  3וח  1מץ מ׳ר גע 1ע נײמ ' ז׳ן מ׳ג ער מ׳  :ג! יכע צז׳ן דר ! ײעןצןויגן
יןונערהצוטז״מג׳טטרקט יערדורך
מונ ער הו״ חן מין גצזגזמ צזויגן צוונ מיןיד ! ײגזן צה׳גן מונרע
טמןןן״ 1דער3<1ויזצו :ו פי(  :ײגןדערדורך ןןערן צויר  :וכה
ןןערט צופ׳1ז גהײמן צו׳ין 3דיק מ :דר פגהק גיט זצדיק באמתז
 11״  :מונ
ו״ין3ו ( עו! מהנמ ) מונדימחורהװכט דען װעגטן
דרהײמטמ״ן 3דיקמונער
יחיהמ״נרדער נצן 1וונההגד 1ט
ק! וגמונכרענגטרימנט<1הןן׳דרצוו׳^ מיר טטמט מ^ נטר
ןןערט 1עכן 3ועו} מ הנצז* וכר צז״נר דר נ׳ט כצ<צ< ונההגד 1טרד
דען ( צטמ הכנוד ) מונ זימ װכט סר׳ 1ני הער } מונ  :יצן דער
:ע 1כיג המט סי 1פ״ני.ו מ־ :נער פר״טזיךנ׳גצ יזיט דען ז״גן
מז
!ײכטדימ מו׳גןמונ  :׳צופירטצןיןדעןרעכטן חעג
 1ח גפט עדו3ז ײנצןצונה צויגוןןצן :צן׳ז הקכה בי& ערט הטמונ ער העט גערן  :י* ןחכרפ
דער פטוק ג׳ט ( חירח ״ ח<1י<1ה1צטי
גע•1״׳ סוי )! ׳} גיצזנ ^ ג 1י יךטצוןוועמ ער6ו 1ריג מי:ןן* 1ערגי;1
צוחכי ^ חפח׳פקודי ײ יטרינן<1ט״ח* ! 3י 3<1וה ״ כרה
^! ט 1ונןמולמיז ק״ן  3מו׳/׳דען ער מוןכי 3מ! ט רצו ב? מ 1ט ער צ׳ויט צז׳מ
װמירחעגי-־/ןמונמך דימחורהמיזמײ
מונ 1ז׳זמיס<  :ערנמך ( וימ] מונ ערניצמן& צוימ  5מרט 1ער
טטרייכ1ן ניטמזדער פטוקגיט ( טןו ^ רנ 1צווהנית .רחיך
נר עכט מימ צוכ ערצצ״גטער ןןערט דר פוןר ״ך ער 1וײנע
ומין, 1װו<1כטו)1
פירקא תלםוד תורה
סליקא
פטפרקדררעטפו} (' 1,טץ וװחן ) דזווען
ימטצוי  :דער  3זוע!
רעד 1יך מונצןוי ^ ריכטיגהנל־ 1ן דז ק״נר נ׳ט זצן( דעכן מנדרן
ביט״חווערןמין דעסנפרק
טוןרעכט טמן דמט ןוערט

הריכות םשא וםת.ץ

ןוען ער מ״נמ מון רעבט טוט דצן ןןערט ער פי 1גע 1ט הצונן
וןצהדרפטוקג׳ט ואץ להעעןיר
מדרכהער ןןרט* ורכןדר&
לא יגקה רע צןונ צן״נר דר דו צו״ 1ט ר״ך3ו ןןרן ״יס צןזן רעבט
גע | ט מורני  13ונגקוזיט מײן ב׳ | כו 1מוי ^ מ׳ן דז ער מומ ד״י׳ן
קוצזטרמפר גיטמ׳מ דםגע 1טמ 1נריצן ע  3ירוחב 1״בןנ״מ
מין דימ ער גטמן הצוט סון־ד  :גע1ט ןןעגן ד׳נ׳ה( טער מונד:
גע 1ט גיט היןןןעק צןז דרפטוק גיט עושה עועור ולא במשפט
דעױדמצן״ן :ו׳י 1טמ״ן
כחצײמױיעזבנװאחריתויהיהנבל
עו& רװיט צ< ו/ר  3טןגע 1טצןידדער  :״גיטױגך | .נצןוי  16עבט
דמ קייװט ער מוכ : /״ן עו& ר דר נמן ןןערעער מײו( 6ק צן״ן
עןועןערטניט בקו ^ קמןװ׳טרעכטן זצוצס  :ער המנן
ר&
נעקערןןןצווער  :ןן׳ןדרומ כ( ײכטערצן״ןנצ 1צן״ן ^ ן<ץצןײן
ד׳ןייטהמנןצן׳ן
ררן״טןב׳ררסןמוג
רטע1ט ^ חערטער
פ״נטזימןןערןצו* סןני  6טןןעןן  3דקהגעבן רצןרותמ׳  :עפ
כע& ר צןןל זער גוט ד : :יך רער זועגט  :מ! גןןיגןצןז  ^ ,ר׳כטיג

ההולדךךךכױיגיעכפיךניתאכלאשךך זטובלך
כליךא יי
ופרט״טטןוומוו יעןמ! ייימדמ המכן
דערסטוקמ׳  :מזו'3
צוי• מ! נגוטגע | טד  :יטנרנ׳טט נידר ^ דרמן 5ופר  1ירןמוג
(ירצןחט *<1מ )דיצןדצ 1הצוכ} ץןטטפצורכט כ״נח ^ דימדאגינן
:צ<: 1׳ךניט ! מןןנצוך ( ויפןע  6מ׳  :מ״ן גרו& העווירהררז׳ך
מיןדען דרך פון הקבה מונ וומט מ׳  :הט׳  :׳ין דרך ד  :צופט פר
!מטטגמך ( ו׳פן צו׳ערכי  13טמ :דר סט  .קג׳טאל תאמר לך
עררחוממזוזמןטטוצןךדיך צצרחגן
1צע 1ט  1ץ} מרדןזוימ< .י :
עװב ומחר אחן לךניטדומזמ 1טט  :ג׳ן ג׳צןצו״ן וועקמי? זנדר
* ײן ןןיצןצו׳  :ער חנון ער ג׳כט ימן ! ״טן מונ כהװזח מ( ט צוות
צןונקוסן צימרגןןן׳דרצצצןרגן ווי 1מיך כ( 3ין נײן דוצו זמ 1טטו דיך
*ויטטמ :ו :וצ ! טט 1מךגעבןמזה  :ונטט י וו׳מצ 1י :ער ( נוט<מ
צווג) 1ען מײגר ריר
גיט ( צןןןצימנן חכ ^ וװיר זמ1טט ו3ןצ (ן
ענירוהגצוךדערחטינה
עוןופטע וחטצוה ) ערמ׳ 1<1:ח 1י׳מ
גדרנגגיטמן פיו 1ײבט הצוט ער
ג׳ר עכטט צויח! צוו 1דיגצן׳  :ט 1צומ׳מק״ן
צוהצ*ך ןןען דיך צויער<1חי 1ה בעט ז 1טטו מיװט
גדרנגמונװמנטט * ין
מי 3ונרר נ׳ט מונ ןןען רוממ׳מ טעםט
*״ 111יממי  :ערגוו׳י! חסר מזוזמ! טטומךגזװ! הטד  :״ן״גיע
עונרצן׳ןדערחורהמורער פט־קג׳ע
דצוו  :ערטטזצן״ !צוו
דומדערערבטטטצויטדײן
 3פיךכ׳חצוכ! ) ד״ןערכטחמ:
לאתהיהלו כנזשה נ׳טחמ  ! :טט  <:ץ3ו צו׳ס מזמ׳יו ! ײצור
העגדן כ1וצור ר :רוצו ריך גנערטט פי ן דייגר(<1צוכה ר :חצן דיך
 1*11פון צוימ הצןכן ווען ער ניט רס1יו  :גטהגר! טטו רעד( יך
רר
וגערטט טפײזן סוןד״גר !<1צונה וומו! דיר מוי ^ דערו 1ע( ט
 11י ^ ריכטגזו ! וערטטור״ךהנד 1מטוג׳טרער1ך צוונגיט
ימטוועגןדזדומדיךצצחיה צ! 1נצ
מוניז^ מו! ויר צוזין? עו $ק הכמפזן
צןוי ^ ייכט 1ךרו קזצי& טו מיכןך  :דײןד* 1ערגן.י׳ויר מךמזי:רד
ביטטפון ד״גר הנט סןן דײנרװחיהכ ון ד״ן (<1מכהדמהבן
ה״ 1גחורה 1מיהיה וגןנ׳ט דו  :מןטטהצןכן3וויי ער 1״גןז׳כע
׳־יך די 1ײטהצן{ ט דוצן הצוטט<1יטניצצג ^ גיט ט3ו טמן יוצו הצוטט
 113״ גגר 1״צ<ט} 3ןןײרע  1י ' מי!ן חעןח עפטלן״ןקפטט ווע! טנ4
׳קמוי ^ דר ווע 1ט מוגמוין^ יענר ווע( ט3ו עו 1קהנמהמטדו

3ו הנד |ן צוונ רעדי׳ך3׳ .ב 3מ!יןוועסנ ער6ו |דיגצויט גזטרציוע

הלימת

מעוא זמתן

נזע& מןלזיטרער גרופן לזץצו מונחעןדומ  £ר קויפפעדצז
חע1צועו1לעצוען 1ליעדעמ קןײנןטזם׳גומזזדצזזןערצועז ניצוע
הלוכן (!זצ יהיה !ך ) ררצוחדילן ;* רמחעןדומלזזו עופע דץ
חערצנעוניפעהלזנן
ח׳מדעןדוצז * מ1ט; 1המנןרעכעי
ג׳חעכנ 1רע  3עי 1זצזטיןרעכעימי1ן דצזזוערפעו פין הצזבן
רמרוס(1זל יהיח1ך דרמחדילו ג^רלז הנד 1פעו רעבע ( יהיה !ך
הי־ -בר^ד :מןןערצזט ם׳1הלזבןרלז  :עהןלזיר ׳ולזחמ ^ לזץרער
חןרהזועןמ״נרבלז ^ גההנדןער :עררײך ןןערעמברחען
מ״נרניענמל< ונההגד! עדערן] ערע לזרןכן
חמרבנן *מי
המרןג! ערגעדילזרבנן * יבןער 1ײלזגנכית* ״ן מײנרצזי*
דער דמגנדע געןעלןןדר גע! עזועיטדמםלו׳ 1מ״ןגנ  3דר
לזנררגגבמיזרערדעץלזיז ( גובב
דעחהברץהערגגכת
דען 1״עןמירי ( דעה ) ער  :לזגעלזיינסן מײן ^ ןעה פ׳רצז*
|! ע} ערמיפהענ 1לז״ןנזזבה גטלזןמונ׳ערהזעלז׳בן נינלגלזסן
דערדריעגנבלזיזמיערדער לזײגן  3וגיזנ 1בעע רע :זל1
>זיס מיסעצזן מזנ* ״) הער ? מי :נינלרער נ״מ דער פירד
גינ מ׳י ץיערדער לז״נמעפצז צזענקגז מדר חלזצז גינע מונ
ערח׳יצז דזערניע נעלזנו
רערפןגפס גנכמעלז״ןח״ן
פעגק
לזוררמײןנירפענקס דער צו״ןפקפטמן׳ן׳סזנולזזנ
ער■ :ופריצט  3ומ״נקמ׳ךעומרלז^ פו 1כגספוןד״גע חעגין
מוי^ מונ ערהע& עצולזןדליצוצזז׳^ גיסמן לזודר דע& גנ״גנש
לךעוע דער לזײלז״ןגגכ
דערזעקשע גנבלןי *:ן״נר דער
פזצו׳ גייןיצס הלזטצחרר פ 1פי לזלזטןמ/דר פ 1טיימ1ן
דער
:יבנגינג  3מי* מ׳יגר רער רמוזיפעעטיג מ׳ן בףת מ׳ 1הנײן
לןוג ער פר קו י& ע עצז פר מ׳ 1דצזצו  :״נן דיזל ז יבן נג 3יב> דילז
פר בלזטן זיען לןיןדער חורהדער ערגנזטי גנ  3לזונער רען

פרק

ע־נים

;יעור

ניח דין>1חו*3 5ן זעהי צ( וג 1ײט ירוין? : 15ע | 5צײ*^ גיחכי 1מו3
צוו׳ן? רצי (ו׳יצזטן מעלוי׳ן* יימ מ׳ | ןר:ל<ן רעכט רר־ ז׳ייע זל ייז גיע
צווגצזוס״ויוצי&
צויןרעכספעגדןרצזז״נן > יצו ז׳יחויבןי
םערמפןגצזךמידןגירוגקן״ דמרו<#גצו 1צויצ 11יכר קרע^ג
*יעיחצוגב״נזײניגץןיבערײןה ^ ןמעמ׳״׳צויוחויבמנפגי
צוו׳צו5ו זויםן ^ ונ5ז § ר ריכטן
י  :יימ גירעכע
:״) צזוג די ימ פרקויפןזו׳ין מוררצ(׳1צנ^ דן פוער מדרצןנדר ׳
גיטרענקע& יײמנון חמפ עצוזו׳: 1מ! ערנ׳ע געבן ^ דעכן1
בןןיכןער :צן 1חרעןבי :דערצוויכ< פרגיע] מדרער זצו 1דען'
פוילן הר צ< כ עאון מ׳ןאזײן נ 1י ימצייע י  :ער רעכט״ ״ץט * צנ|
גענ ן ׳ צחנ חען מ״גר ו; מפ וועגט :וצ | ער צז״ן יוויצוזצ  1ק גענן
ג*נ 31וכ• 1 .ץ 1יכיג  15גייצ< רגנ : 3דעס( ד  :ער  3יזועגנז  ,צןך ןןען
טר זוצוםי׳זעצןי! צזיפ דער
זמ 1ער מ״ז ניה 1ץער ציעטצז)
פיין חעגן ד  :דץ כ 1ײנןמ*ן דער ץמט עצו מ׳  :ניגז ןןמ׳ (>1יג 1ך ד:
צין עט ; מ  $ $זןהרויצ1צזנ׳& נ״גן עם כ 1״כן מ 1י וועג) ווצוצו
דלזרינן^ ירותןל<ן 1חניטמ :זגנו׳ל 41זעטט} ער :זל 1חממ י׳יפר
לזטטטן<רע * מגט ר ב׳ ׳וחנן מײנר רער דמ גננת ןןמם ז ײנגן
חדרד}צ 1״ןק1
״ןפעניגחערנ 1מי  :רל< צוץי :ג 1״ך מ  :העע
עי׳לזיכזג״נהגצול׳והגנויקילזנרערפטזקג׳ט ( כן
מורחוח
וגוגזי־ ) י
מזזמ״זדערג׳סןפיןמײנכן דערןןמצו גמת
,:נ׳ ס
חברמזגעמערמ״פןזיעוןנ& ״זז ׳ מוסןע} מײנריי
( גג׳בה ) ןןידר גיבגי  :צו ציי  :ער ( ל< חויב ) צן .הצ< וח  131ז״ן יגוד
ןןמרנ{ 1ד  :ערזמ( 1חצוובה ) טמן דעןחען עד־ ניט חע!נ1
אוח : 1ײןזוע< יעדער ( גגנ ) ניע^ חצוינהךגלון י
חנו
ץ־כנןזימהלוכוגיןערנעדימרננ׳מ !; עןדי 15גן 1גירימודר די
גגכימ
מודרדימריביחנעציןםון יהודיבן וונגן *יצו ך .ע) ן
דימ גןי! ה מ׳דר
דימגנינהמוררדעןרביה ןןע!ן ! ו׳יר
געב! רמ  :מ | ץ) נ׳מפון  :ילןנעלון * א -יצמײגר־דער& ין :ילו
ןגידר נע<<נ 1דער סו ע ח ידר גבמ ^ חבלזיל */דימ חכזז׳מ המבן
דען !^ :
ניגןצוײנסדערפוןגיצזחיררנעלזטי יןוגחיל|<1ײננ1

ז׳בןגננינזדלזםמיןרערדמצוי ( :גוגבדעחהכריות ) ער
*מגטערהלזטמיכזמ״ןעזכה
גיגימןמגנערהמע מיכיגיסע
ג׳טמןמײנרדער דצזצזי  ( :גוג  5דעו? הברי 1ח ) רערמ׳ז ג! ״ך
לןז ןןען ערחער גוג ( 5דעת הקבה ) צזך מגדר׳גנךות קמן ער *
ןן׳דר
געבןררפטוקגיג| (1לזתעצ 1הע! 1בתציפס ) ב״ליגיחיכ^ ״
דמט ר׳לן ; ני 3המ׳ז נץ< רסר הגדןמונ ער [;י[ רמס גע 1ס דר
מונ ב״מו׳ילזטןמזנמיון גיס דר סט 1ק(1ול תעי׳וה עו 1ב< 1ספני)
פ׳רגעבןדלזסץרצזןניטפוןזימנעצזן י
מברחעןדימגגבה
סרעגע ד׳מ גלזתלו חימקחזעד& חמרעפוןלז& פעצי גיחיכע
לחדרדימג:ז
!המודררררביחנמךסרהנדןמיןןמעלזר יא1
?ןודר3ו רעכס וזעטטן ג׳בע דיצז גלזרצז מ״ן חירו^ לז״נררד
עםוןל״ןןןידר צוןזילסזקב{ ; ״ /לז״ין ^ ע& המי* יג& עהןמ״נר
דלו
חעגעמוררתעטעדער ה״מטלז״ןדײן חיממיזמ״ן דײן
המע מ״ן
חע!ן חצװצהעמן מןנ המ״ לויע 1יכה דלוי *
ערזל '* רעכמ פטקיגן מזולזך לזײנר דער דמ זץעטע לןיר
ן״ןחע1ן ח׳דר געבןהלוע  :״ןזוײב  13מ,כן ג* :מגעמײמיומ
חעגע דער הייפע מך לז׳ין ר״ן ער סלזר נ׳עצזייגסי3ו תינ 3יג
|; זר:1צןןח׳ץח׳1נ 1דומתמו 3העמ} ד׳מ גירע{ ד׳מדזמ לון
 1זעטטןלז1רד  3זחע 3יגחעגן< לזונחימלזי* מ״גר רך • גי<1
ד ײנמ 1ײבהל<צ 1עדילזמי :יזפ׳ 1ומךגי; 1ד״ןןיימ המצועו מך
רעצנלפטקנחדערניע רעכטתצופע עוע ער
כרענגע
*׳גגבח ,
דמהועערנ׳טחצווצהגטמן,פוךעצוןןעגן המנן
פינ^רע ! ׳ימ פורעבוחמוי^
צונמי יצורמ!  ,אזו לןךדער ךילז חכ>ו׳נ : /׳ 1מ״ןחקצה גיצוכט ד :ז^ן © ון דען גנבימ מ ןנ פ ון
! 3צוי ׳לזג מונ פ 1צוי גיחיכע מוג !£וצ תמטן הוט דערברענגצו
ךעןגןןכ׳כ/מונפזןדעןר׳נחו״טניצוס :זל 1כ1ן*׳ל! * קכ | ןי׳|
מךפע^רע ^ ימפורעגוחמןיןיפזנמי יפרלןןלןןנ רע הלז ״
מ 1י־מ״נרדער 1זקב! מ׳ז דר אוזמ׳יןןעונצז ) ! ״דןדערןן״ו
פינ^ כי :געלזןערה״מע^ ע(! צזנוי תצווק^ חרבןחועבהדצז^
ת ערמועןןידױ גינלוטדערחנץימ דממ׳ו דערייןמזוזוען
*״נןרימפיג ^
בעינעזזןיערהצזפמ״ןד״ןדערניע רע 3וג
צן״גרלזײןגניבהמדר
מ׳יןגזיוהמודרר׳מהקלון& ון מיכן
פטקיחלזךדערנ׳ערעכעיוזמטןגיבעלזודררעכעיגיחיכע ^<ו5ילן** ין * ײצז גין לייגו ד״גסנ מזרר חילז ערצו קלון פון לזית
גיב^ רער הצזעל׳ךדילןפיג^יב  :י1ײד 1יכי נ ע *ן מוצ ערליכע
אוגילןז״ןדצזמ :,עצופרדעס ילןוצומלזרער&ןולזו! פון מ׳פ
13גי ^ ער 1ײלזפורענזחמף^ צווגצזייםרמ! ער צז׳ :ימ 1:נד
כינמןעגעלזןימיזמבר * ך ד :ערני״יקענע פיןלז׳בן לזוןא
>וט 1זמלזונערנ׳י1:
<ח( 1המממ! נ רט
זזכע
דימ םכ׳נה
*י,ן *זיט ד״נכן מודר זונצוע דלז לוי :פע נזן נלזך דעכן
טמן
מנ
סון י& רמ! מונ
ער זל  3ט
ד:
*לממ טלזר ער ניצג סון מ׳כן ^ קכ: 1ײן ח״ 1עמ מ׳זגון
חט זצו1ובן
י&מר !
נ! |ן
לז׳ן
דממצוחערסמונ ילןן< *,
לןזו מ׳  :דער דין ןןען ד׳לו גניכה גיליי'
ערןץנטג| 1וומונג׳רוצויכ/חשכזיצו 1ורינז< דלזרןכזלזעדלזס
פר הנדן לזיג ״ מכר חען רימ גגיבה נלזךדלזמי* פצ^

ח 1/1 /\161־זו1>?1ור 6
ף־ ] >61ר
 11ס
11כ
11כ5113131ו־  1/\6חט1סחו1

ד -ניכית

• עזא למתן

צןויגן טמיי ער :יצוזוצ<>! פוןמימ װקכ!  :״ןמונ צו״נר דטר אײן
!ז־׳ק מ׳ז מ נו ער זו׳! מ״ןרפ ו1
ר< > ומ ; /״  /דער :וצ ! װוח: 1ײן
מ י ״ |צמול  :סר 3״טן  :ײנן גןן  .יזן 5דיקיהמוג חט׳דיכ/די הונן
 [ ;/יגכטמידז  : *:יךהכן ג! ׳גטהצונן* יממ׳דר 1ון 1װח! גוועזט
ןןער מימ עפצו העט גינוזוןצןדר  :ונמט העט מ״ן פמח גטצון
מדרדערמ׳מהעצי1ו  !: !:גןןע& ט צןדר מי״נרדער פיןמימ
וויומ גרעט העט וומז ני* צןוי ^ מ! פ המנן *יצו עפ 1ווח! גוועטט
דע/עשמי:
גיטגוטדזמ״גרזצן[ לןײן עןגפ ! ״דן פון* ײגט
ןועגי/מז דער פט וק גיט ( גמ עונפ! 3דיק !וצ טונןעפ לןי  :ניט
גוטד* מיין  3ד* ק
מ״גןכרענג/זמ 1דר  3וד 1לן״גרמײן עונפ
:מ! ! ײדןפוןזײנטןןעגין דמרימ* מ! רע לןיטןכמװוח ^ ײןאך
מ* ומי* ןןעןערןוצופפר 1מרן מעטלןדר העט רכיהגעבן
לו״ן* ע! כן ריכוח הײצןט ( ריכודן ק3ו 3ה ) קן ערם ױו 3מ* ײ/װ׳ט
דײגמ
טמרערםןוצןו!11ו 3צןז״ןצןי* מנר זךד  :ער* ניטקע/
1וו 3מ  :ײן 1ויטדײג׳ס<* מ 1ערפ 1ווח! * ײןמוגןןען מ׳ינרהעט
ריבוח פון צו״גת יהודצו גגזזון צןןנ ער ןןער ג& טצורכן דצו* ײן
:ײני קינדר נ׳ט װחוי  3ןןידר3ו געכן עצו* ײמדען דז ע* ןןער
מ* וצוײן זךרזצון קענטדז ערמן ריבוח העט גנוצון מ״ן ק! ״י
מיר מי ין כ 1י צןיר צו׳ ין בהי׳יה ד וצונזןו ׳ עז ןןידר געכן פו ן צןיר
פמטרפ כנ 1ד ו :עגןדיצ׳ ( ״ט ןזער ׳ן ז גןזיך דפ ק[ ייד מדר דפ
!יצןדרד׳מ
בהױההמטמירפצוטרמןר׳נח גנוזון עפ צזי*
 1צו״ןגרע&
ריענירהמוס/רינחמ״נרדר פוןצו״ן י* ד
ח  :ע 1יטפ׳  11יערמז צי״ן ג  :׳! ה צ׳ודרלו״ן גנינה דען
ר דער פון צן״גס ״ודן ריבוו? נעזוטדער
פרןײקנטמן
;מוכ^ןן  :ײגר חורה צןןנ ערןןערט נ׳טצוו״ןפטיןצו חח״׳ה
מך מז ו דער מ״יצכ /יודן ריכות גיבט צוך דימ עדית ציך
בי וזערט צןך דר טו  5ר דר דיצו כרינ שרײבט טוגן צו! ימ
,יהײפט ענירזחדרוכן זצו} מײןמיט! כר* ערג״ןןצזרגט
ן* ״ןצןןנ ער :ו ! !
טרנןד׳דעיכןפוןריכוו1
דזערןןערט
׳ ווימ ער :וצ! 1״צו | ( נהיחר) 1ו׳ממונט חצװ׳3׳ * 1גי! ערנט
ן דצו המב ן די חצצויכן 1:צו״ן ע 3ה געכן ןצ ״ינר דער דמ ןןי1
גע! טמ״עת ױדן
צןדרדזערװ״טמ״ננ/חנרוהה ן,״  11יכן
וצ ! ערזיךסמרןוצזו!
ניפרעגןס י מ1ו 1וריצ/מדרכײ צוײן
גירור״ןךז ער ! י״טכה״חרדו ער ניט פטרו׳כ! טמן דר
:טענירהפון ריבורזרען דרידע׳כן* ״גן פ׳! 3ו צור״ינן
:עצוטיע 3הממדפד :ערזיךמ! י1וצו 1טפמר כפרעגט
רגיט נגס! ז 1ערטצון דעכ /גרוצו ן עונמ ווען מײנר מײגכן
:וו! דיגגע! טצווג  :״ן  3׳יטצויז  3וכי 3מ 1ןמונ דצו& ביח דין
גיפטקנח דז1ין צוין :וצ ! ט פענדן דצו טצורער גיט* ע 1ברט
״ןהויזהנייןגיןמונדזער מ׳ת זומפ ווע! ט נעװן 3ו
וןידעןער װו  :הויפ|  6טיןב! ײבןדערמיהזטו! דיג מיז

•  :מ! מיה מ״ן װ&כון רה וי* כרענגן י ןן׳{ רע גי& ט הרויפ
צגןדצ*1א! דמ 6ביו? ריןצו״ן צןנײן 6׳קןדערצןיכן מײן
ן געװן*וצ ! י צוכר ער טצור* ׳ך ניט* ע 1כרט פפענדן י
מ״יגרדיר העטזזצו& צוכ
פרדינטװ׳טז״נרערבטמורר
* ד״נגט וזער ד* ערריר העט ג״ד״נט בי& טו מ׳כן פו! דיג
ון ^
געכןמנןזעןכ׳גןטצוגצן״דזד״מזוןצזוגטיגיט מזז

וצ* ער מינן*ײן{< ן מן ה״& ט מונ

רע

גיבט צויװפ ניטמי*

ימופט א״ן (!צןו ) עוגר ( תנורכנן )* יהצןנןגי! ערנט
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עוניס טעגר

רבנןמ״נרדרעחורהזו׳[ קויפןדפר זמ[ ניטקויפן זס|  3י
טח/רהדז מ״/גרן 5צזו״גד,מגודזצ( ײןגרומגיפ/יםג״כט פק
(עיןהרע ) מעג  /מיזמ״ע! כרבה י/צ/ו צו״ןװענפ הנד!ג 1מימ
(טוד ) צ< ןהמכןדימחכ<1׳ה* 1גזסגפ
פ׳רער !מײ
גע!ונ
צויוקײן
ברנהדרכ״ממײנ& צןהדמסגעןטדזדיצזטופריסנ
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פר פטערט מונ פר וו׳& ט ג׳זוצןרדן י צןונ דער דמרך ז< יר נצוך
מיןדעת ^ חערןביטרן ! נגןג!ווז  :ענן י מ 1נמ 1ידיצןןן״! ד*
דמי גרו& ה עב׳רה נוךמי* מ וגטר מוג :דצו קענן<1יר
 1׳* ט זוערדןחימ* מ!ן זצירדער 1יז ט ןןער דן דער ןף׳!
ע 3ירה* ע[ כרט פר הגדן צוי :צןונטר צןונ* ר* רמש ניח
טערטגיוומרדןימונדער
טחעגןמ׳זפר&
^וןדע&

ניטדער
נמךדימ
הזןקד^
ןן״ 1ד*

מירדימענירהניטפוןצןוג* מנטונןדצו צו׳  :גיטו< יג! ׳ך די
►צ * ו
דימגמו 1הקמן קוז<ן י דמרןכ */מ 1צויט! יכרבר י& רמ! ניט
ב 1דצז״ן וומרט ! מ* |* ׳ך פר דר׳טן מוג ער*וצ 1נ׳ט פון מ״ן
פ״גט& פט צןוי^
חנרצו/פ״גדןצןודר צויץ
ם׳ב1ש חעגן* ײן
*ײנכ/הער  13טרצוגןער* מ! מין דצורוסנטטרצופןה״ז<1ך ,
ב< ! סכןד* * ׳  :יךניט  :מ 1ן קריגןיציטמגדר& ענדןצווג! עטטר1
1
מ״גרדעןצןגדרןנפרטמין ^ ׳& ונימ ) צוין
מונ * י*1ו! ימ רידן
נוטעט! ׳ךמודר מץ דען ס! עקן וומו דמ חצוונן 3ווײ בע!י בח׳כז
דמ קריגן * יךדרײמ ז<טי מנגדר צוך צויןרג ו& ה קהי 1ח רעט
מײגרדע) מנדרן ( :י!*ו! מ ) צן׳מגי! עכטרצוין בחכות דמפ
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*דבססעיר

ןן״ברןזזער מז מונג 1ר דען ז^ מגן צוונער ןןײ |

נמר״ןט* י רען

״מן צוך דר 3ו צון ׳ דרומ וועגט* יך מ: 1מן יר ג& וה צןונ ד :ער
נ׳ע הוט ( ירמהצןץןימ ) [<:ג 1ער  :י׳ן מ״ן ענ׳ו מוג הע; 1י רמח•
^ז< ימ :ו חערט ער ק״ן& נגןה חנמ ניע הצונן וצ יי ^ :״ י | ח 5ר׳ץ,־2
ןןערט ניט מזו ב | ד צויגי 1בצו זוצורע מן גע* ן י צובר ןןען ח״נר
יען צןנדרן צןוי ^ ה׳ב; 1מונ  :גע  13צו ׳מ ד ו חבר ח ׳ור ןכו הצוםט ו
ז< יריצוט גיעצוןמורר חצורוכז הנו& עוסון

זוירגירעעןןעןער

צו׳װ ^  :מגטה״ז< 1יךניטפר [ ״טן  :צןןןערט ער  :יך פר
צזוגןןערןזיךאיטצןננדרסרטרצוגן צוונ חערדן
ענ& פרן
*יךזויח! וײן מן צןננדר צובר פון פגצוח חנקקז> וע ניצוט גוטצו
דרנוךקוונטעןדןד׳כונצוהמײן ר״טטמונ גיז׳וט  :יך ! ענגר
מיזוער3ו הער 3ן מונ דימ ( ונבוח ) ןןערן הי 3יגמוי ^ מננדר
דערנמךקוי< טתעס * יךזו& פחוחרר״ן 1יגן מונ ווערט חי
מ״ןגרו ^ רקריגדרויפדרוכ */מ! ו<| מב נ 1ט׳ן פון ( ^ נצוח
צובםטיןפון (י 11נמחחנכז)
* ן :יצ1
חנק ) צחנ ווימ
ער1יו*  :יך 6ל* ר צ* ב
צףך ניסײדן
דצוצו ןף [
טצון דימ גמוהדצוט צו׳ :דימהצופרס ווען מײנר לויזצןײן עגיו
דלופרדריטטצויןג׳טצויט! 3צוווצןרע 1צזונער פר הערט צוונ
צוכרצוײן גןןחןמ׳ץ
צווו״גטצוונמ׳תןיגטגיכןטדרצון י
המפרט׳גרדעמפרדר׳טטצףט!בצ  11וצורט צ* ןנ ער חײגע
*ןרעטחיכןוצ !; 31וגנצוידעןד׳צןע 3ירהפוןהמפרג\ מ״י
ןהרניעבירוחדיצוצ* ין ב !  ,־חורה
דערצ< קורצ< וניט!ד  3וצ*!
פקהצופרטקוציטצונמחחנכ/פוןהצופרסקוחטרוג*
:ײגן י
פון הופרט קוללט קר׳גפון הופרט קוזזט גכו! עג פון הופרע
קיז< ט ר 3יחה פון הצופרט קיצוט ד  :צוײנר ןןערט ( צומחצויכי ׳
פוןהצופרטקוצוטדגצןײנרדיגט ( ע 3ודה  :רה ) צןפ׳1
גצןוה  :ע! בירטצוי :ג׳ג! בן  3ועב> דה  :רהמ :דער סטוי
ביחועבח״ג 1גנה ! ב ) עמצו׳זצןײן^ חועבה ) דע
(
המטצוײן הצופרטיג הער ^ יצןונע  3ודה* רההײפטצוך ו
(נז^5צ< ) צוײנר דער המפרטיג מ׳* דער צוי* ג 1״ךצו*
ער כע ןדה  :רה פון( *1ווה ) קוװט 1מון הרעי טו ^ ד 3ר צ
הרבמטי ע 3יררודי מין ב 1החורה מטיגן קוזיט מ 1פון
הצופרט הער* רצורןכ*/צ)! לןײן צויט! יבר נרימרצ►! :׳!
טל | 1דיצן זצ׳דה פון דער גמוה צ* ונ ער :וצ !* ׳קמײן ענ׳ו
גוטן * ׳דור 1קוצקמ 1פוןצףינכ/עני 1צוונמ! דיבי:ןצצידר? ד
גמוהמונווימטוטזזן תזצןד׳צי המפרטפק
וצ ! יפוןדער
זזןדיזו׳רהפוןדרעגוהמן  :יךנעזוטי ז
מנטוטמונד :
ערנןוועןצוירזףרןןע 1ט פצן! גן גי& ט ,
מיךמ״ךדמ !
בידרפטמ׳ר3ו טצןןןןעןד  :דירדיצו עבירה  3וקןזזט ( הז< ;
ד  :דיר מײנר ןןמפ טוט ד  :דיך דונקט ניט רעכט  :״ן צןודר
צןײנר חמפ רעט ד :דיך דיבט עפ ווער דיר3ו ( גנמ׳ ) יג
גידענקצןן דטסן סו״ צןן י> כ/הז*יו? הןןען צוייןזוענ& גדע-
 1ו׳צוערזוו  :צוטערנןצןונןוימז< ןמ׳ןה״ן [ יגטצוי | דימ גרזנ•
ר^ ײןוומרוכןןוע 1טעג
ןןלןו{ דיצן הצןפרט ןןען ער

גוןהצופרטגן״ןידמפרגיט

מיי

גידענקט מן דעמ ױס[ הזויחה דען

מ״ןצויט 1בר זזענפ ז<ו* טטרכן ןןטן נןן מײנר צוײן רמק ז< ע%י
3ו רײטטןצ  :דר צןנדר זויר הצובן יו ני& ט מ*ו גוויפ מ  :רען ט וט
ןןען צןײגר רפ ג׳רענקט פר גיטצן׳כ /דיצן המפרט נמך מ״נ׳
דן1צןי :יוןףפגןךזןטדוזמן  :יקצןןנז<ו  *:ײןד* ניטצןנדר& טקמן
גי  :״ן ד& מי :ג! ׳יך מז ןןעןע :גוןןןעי־ הזופ! דר טוט מי  :יונז

היכות ^

אהבח

חברים

וגמי& תחסדיספרקיר

ןןיט! יכר> :11שטערבןדרש׳ז נזן ג! ״ךמז מעןער נזן ג& טמרנן
ןןער
מונחעןצוןמײנתטוטןצוענ&ן עפ& טוטצןדרעפ& רעט
רמ ענ& פרטער יוצוג׳ט נון ח״ 1רער/ 1ענט יומ צווז פטערבן
צו! ער  :יך1צו 1:די 3טןמ :
חערערנוןג׳טטמרכןמונזמ !דמ
(צזז !צ< הקימ ו! מ ח׳טזר מזג ו!מ ח& נמ צוחיך ב! ננך ) מ :מובן
גי& ט נע & פרןצו־ .זןןערט ער מ״ן ( עניו ) דצורןכ/ד׳מ 3דיקת
ב׳ם״דן נו׳*צזך  :זנ& ט מנדרי עביר1ז ד׳צן 3וו׳סן מ״נס/צ<זג :״ן
נ׳יצו מיר ת טוט היי&ן זיצו ( חי) ! עבנדגיןצ  :דער פטוק גיט
חנרצזידמ :פןיב/צ<וגצוע!נ 1ןצוןגצוןצוג/מונקריגןדימזכןמ( ׳
(ובנ׳היכן יהודטצוי ^ חי )  :״ןפמטרחצור ! נגטוטנציךײה & ט קוי^ו פון דעלזהצו& רעהער ידער פטוק ג׳מ הונח תוניחאת
ער 1עכנדיגדעריןן״! ערמ׳זגן 1עפטמ״ן 3ריקצזונדיצזרטע׳נ>
טמיחיךולאתעיאעלױחטא ׳,
ןןעןדירד״/חנרהצוע וומפ
נוײ& ןכײמצו׳רסןענן& וטצן  :ררפטוק
גיטױמתהמת צוך
ב׳זג׳טמןמודרהמסער דירזומ& ג׳רעסדזד׳ךדיבט ער
גיטדערפט׳ק ( ימחהח}! רטע ) דמערםון ! ערנן צויר ר*
העטדיר  3וגנויצ< גירעטדציגיצי 3ומינזצ< ונ ^טרצו^צוין :צוג
דערתמעכ״מ ז״נכ ! /עכן ה״&
טמ״ןטוטרצומןדצוצזך  3וצוימהצורומהמפטווזיררצופגיטמן מודר המרכן המ&חג
מ־ו דר ר& ענעציטז יך צו׳ט! יכז וומרט צון ח״} ער ( עכט מונ
זע! כירידמוי^ יװיר גירעט ! צמ ער זיך פר ענטפרן קיגןדיר
כ״מצוירסטוטקענן :
ימזיךנ׳טקר׳גןקעגן  :יכש ניט מן 1טון? חעי־ן זימז׳ךפרטרימגןחיט צןננדרמונןןערן^! ןכ/ח׳ע
געױךצזזב קעגן ז׳ךניט קריגן ! ויגו ער ג׳טצון הצןט ב״מזײנת צןננדר * כן י מכר חען חממיכ /ניט פר היבפ& ח חצזחט ו;ז ! מ
 1עכן יצו טעט ערט גערן י (נצו3זצ ) ד& רוכ/צוי  : :״ןט וטמוגזײן רי< £״נטמפטזוע! :ז 1מיןד״ני /הר3ן טרמגןדמפ קעכ/פון
דערהצזפרט הערימט חער  :ער כ< מודרעפמי :פ׳ ! בעםר
 1עכן ג!<* ךדצורום 1הײטטערבײ' :״גס |ג 1כן.צויין טוטרצומן י
מכרררןד׳קדערהיי& טגיימזײנסן& וטמ״ן ! עכנרגר צימן צ/׳ינר דער  :יך ני& ט ! מ&ט דרמז ! יגן ו,ען װן צ/׳ס וומצו עזע
רערןן״ | ער־ג׳! עבטהמטח הצו& ערג׳& ט
ויענ& רט ער צןורר וומז רעט דז ערצו גירבט^*יוח! ױי  :מ :פר 3״טן  .ריצן
הציט מױורצו גדצוכטצןן דען טוט י נ1ו 3מח מ׳ז מיר טוט צןונ
ןדיקמ מונ דימ (חטידיכן ) המבן גיטצזןדיצו  :ע! נ׳גן 3דיקית ד׳
:ו׳ר !
ערן מך ג! י׳ךרמרוס הי י&ן  :י ב״צן ל/ירס טוט ! עכנדיגי היי&ן כײמצ/ידכ /טוט ! עכנדיגי ! י׳ט דצוט קוװט ט! :פון דער
!י יט י נון ! יכן ! ״ט חער 1ו׳ר ד<11׳טפצ<! גן חי! דר  :ו : 1יך דיצו׳ רה
װ׳דהפוןדר^ עמה ) דימדע׳ויטג !/ײטןימבר דימ המפרעג׳
 )!£יר ( גױוה ) צובטון רער ק צון 13מ1ן גוטן< 1׳דחקווען י מזג ד׳
וייטריםרדרי& טצו׳טוכ& חצןרגזמזלהבןג׳& ריבןמיז ינצוך
:ױי> דדהפין
דערגמוהמ׳ז
גירגנ׳ןמנכ״רעןע& ׳רינ/כ״
*עחח־& ח דימג׳־ירממוי  :דעת פטוק■ ( הוכיחח  31יחמה
יעןר״כן ! ״ט׳ד׳המכןדצו& צו״ג& טדיצן ^ ידהפוןדערגצ/וה
ע^ ׳וזיך ו |וצ חפיוע! יוחטמ ) חעןחמ  :׳נ& טחמ״גרמ׳ין
י :יעי סטיקגיט וכסף וזהב ךל ירבױן ורם לבבך וזדכחתאת
(עבירה) טוט ימ כי& טו װחויכ מין 15פטרמפן ניט פר ! ײטן
יאלהיךי ::
דערפט1
קמי* מ  :וטײטש חעןדײןוי 1כרמונ ד :רומ מין ניט צונ״ש ב׳&ט טוט ערצו ןןירררטכי&טוצויןװחויב
״■
גמגיןןערטןיךצזערןדו חער& ט
ר״ךןןערןח חער& טו ןןידר 3ו ^ טרטפןמפי!ו הונדרטװמ! טמזו ! נגכי :ער צןב

הצז 5רצ1
נוןזזעןמ״נרדעןהספרגיפיןן״ךמנ ^וע] דער
נמך קיון ער3ו פ׳! גוטי ^ יחוז קו^ן י מונער וזערג 1כי& ׳סוע
פרפי 1הרני עבירח< ביפרסוזממ 3וומ : /״נכוחנרצוי* <

;מפרטיגו/ערן צןונדו ו/עך& ט פמר גע&ן ן $ט דײןיןט׳נון
עהן>< יר וומו! ח די ע& יריס' 3צו! ר 1וײגפטןדי בי:״ צוירה פון
ער גמוהמן  :יךחמבן י מךהצוטהקדו& ברוךהומ ני& ט צןזו
גײנט מזדימ^ גצןוהןידען חען מײן<1ענם .המםרטיגמי:
מ שפרע 3ט הקחס ברוך הימ מיך צןוג ער קענןגיט כיימ
ונדרזומונןצןיןרערןןעוטצו״גרצווזרעתצוגדרן ח׳יכן צון
ערפטוקגיט ( מחו !צ/צ| ן< ) 13
שפרעכטהקדופ כרוך
:יממ׳ךקיוןגי& וומונן ^ יט הצ 1סו־טגיןמיןדע .כ/עו[ מ י צוך
ןפר < ט הקדוש כרוך הוצ /דער גצןןןחן ט וט זו״ן ק | ״דמן י מי
ערפטוק גיט ( ײ״!ך גצןןוז 1נט ) דען הקכה ט; ט דמט ק! ײד
(ןזןען ערצו״ן ( נקװה ) טוטמןדטןר& עיסיימזיךצזתגמה
״נןרמדזויעטדיצזר&
עיתדימהמפרטגןוײטן צןןנ רימ

־& ע׳כ /דימגימית דען טוט הקדזפ נרוך הימ צן״ן קן״ד צון

צ& הײ& ט ( גימוח  £ח ער חי 1חײ :ןד :מ׳רג׳צןוחנ׳& טמײ
בר ז ;נ& ט צוידהקדו ^ כר וךהזממ״ן עניו דמפ צןטיט מין
רע חזרה צןונ צןין נב׳צןכן מונ מין כהובינ /ח הקרוש כרוך תומ
יזצןײןעניוצזןכדר ^ ג׳& זוצ/ריךז״ןידמ& צןורט | <1מ׳ן
ויחן !ך ) ד  :הקכהמ׳ודע 1ווט י ג< נו1חיצזזצו! רעי־ ז׳נדג
ענ& זיךמ׳כר געצוןחימזצו! ערהוופר& יג  :״!
<
מדצו! דער זיגדג< 1ענט ג׳ט גידענקן מן דען טוט דען
ר ״ק |
( טעוז )
נ׳טזיכר־מי:
פרדעתטוט צ״ג
י■ קױן ״ומ ניט צונט גין צןין מײן
( רגע )
קמן ער
כנדיגמונטוטז״ן י
דמרומחעןדערזוענפ
ג׳דענקט מן דען טוע דצ|  8ר ג׳ט יויכ /יי מ

^טיטפון דר ( ע 3׳רה )צןךןןעןד 1צןיןנוןהצו^ טףט! כיװצו!צ1
ג& טרמפט מיג ער טוט דימ ( עבירה ) פמר&דצןטצןר&טוצוין
ןומו! פר ( ״ט ן שטריזפן ווען חצו מ׳ן ^ ון כי&יג 1 .יב״ט )צןז ו ! נג
כי :ער צוב טטיט פון דער ( עבירה )
 :״מ יען רז
דער
זע! כגזןערצן״ן ( גט׳! צןדר מ׳ין [״) ) דער ( בטי! )צןיז צ 1ײ1
(ר& טןדעי דמ& פרכטערןןיןװיך& טרצ/פן פטרצן^ דיך
:ע! כרט דוצז כ׳& ט ימך  :ע! כרעמ״ןזע! כר צודר צוײנר דער
פי( עוירחטוטדער  :ע! כגהײםטלו״ןכטי! דען המט ט1ו><ה
,ד*!ך ע!י> ה&ןוי  /פר כמטן 13טטרצו £ן צןז דער םטוק
גיע
( כמןניגט׳! מ ! חרכר ) צ/יןדעןצורוןפוןצףינכ3 /טי! 5מ!^ טו
ניטרידן 6טרצו^ רידד׳צן :ע 1כגן ! ײט  :ענןפר ! מרן מ/׳ן*
דערן; ע( טמוגמוי^ יענרזוע 1ט<
מברדיצו ! ײטדימחמ
כטרמ^ מןנעװן מונ :׳צן ה! טן פר גוט דער זימ מטרצו 5ט <. .
דיצו  :ע! כגן ! ״ט מי :מ״ןו׳ו 3יה3ו פטרמפןצוז דער פטוק גיע
(מ! חוכיח ! יןפןיטצןנךהוכיח ! חכנזוימהו3ך ) ניט יו זלו ! טט
טטרצופן מײן מפע& רפ׳! 1״כט ןןערט ער דיך דרןנן פיעט
המכן דער מײ1׳־ :ווצומי/־& טרמפ& ט דען ק״ן פפע& ר ןןי1
גיט גי& טרצןפט* ײ| מ וגצןײנר דער ניט חי! גי& טרמפט ז ײן
דער טיזג׳ה״& ןצו״ן כיט! צןונצוײן !ןי י
רערגמךומגטער
טטרמן?
מײןחכסדערחטרטדיך ! יבהציבןדען דער ח  3ת
הערט גערן גודיצו ^ ^ *(<5מונ ער מיז זיךװכװחחעןװ /מץ
פטרמפט צןונער המט 1יב דער צוין ממרצופט יצןזרי ^ גװרמ
גיטרנײוחגן כןנוריהצןטגיזמגטהי1ו 1צוונערדזמ1ן צויין
דע וח זי ק דז מ׳ ך הצןכגיצוכ ט פ ׳! * מ! ט 1ױגן רב׳ עקיבמ ע!י1

ד

ד

הפ!ומ

11כ
 11ס
ח 1/1 /\131־וו^ 1ח 3ו־ ^ >61ר

! 11כ

הלנות

אהבת

וגמאת

חברים

הסרים

הש! /5פוןרבי גויןיצי!וצ * ו או& עיצ * ער מ׳ז גמ! ײגן וומרדן פון
ן׳י״נעןןעגןמזימומטהציטערוייךמזדערהע{ טר גיהניצו*
*־רסטוקצייזסמרדןגזמגטמוי ^ מיןציזנציו׳ן: 2ײגס ג! ״כן
סערעערד׳ךהציוטהצינן י !עו!ןס
םטרצי ^ מיי| ח  3כ/דמ
מ!  3ײנו  :מ! מיג! 1בר בר יסרמ!* עהן מונןוצוו! ציכטוג הצובן ד*
מרייךזמ!  £ר ה 1טן צזיטזי׳גי חנ׳ריכ /מ ונ רע זמ 1מץ מ1וצ
 •! .ט ^ םמןציז  :יך* ע! ברצ 1יצי :דער פטוק גיגו ( וציהבח ! רעיך
גװיך ) מןל דוא*וצ1ס< 1דײן גי* ע1ן מזו! ״כ המנן מ* דיך  :ע! נרע
( 1והרע! ךטני ! ח 3רך{ צןוזע  13ד) 11מ  6דוגיטגערן הומע דפ
*ו! םעו ד״גה חנר מךגיט עמן< מונ וומס דיר 1ינ מי  :דז :ו! סטו
יײבסוחנר מך

טמןמצזררביעקיבצי ע :צויימיין ק!

יעהפרפה

ב1
( ימה 3ח ! רעיך כו׳יוך ) צין דען ררײמ ווערטר העגגט
וןחורה מ דומ דײ | ח 3ר* מ! סטמ*ו 1ינהצינןמ* דיךזע! ברט
<וינ* מ | סס מיתוצ ! ס גוטס טמן ציונ סמס ער גכיט מ ונ ס& ט ד*
חמווציססססטדמזעכמטוגערןד* טס
*ײ! סטועצוןצוזחען
גה [ ע | סערנ 11( 4נ! סבןק! וחיציר ) ד  :דומד״ן ביסעפר :וצ ! פע
מונעציןסמסער גכיעצןונןוצוסער
 1יבהובןצןונ* מ[ פע ה 1טן
דר״מ
 <.ופפ װינו דיר׳ גװ3וצ דמ הענגט יוצו כ 1החורה צין
ווערער׳ מי מך יימ גצזרצו גיט מ״ן כ 1ת י מיז גיקוץזן 3ומ 1ימי
מונ הוע 3ומיכז גיזצוגע* ײצו וייך צזג״צןר [ ערנן צזיךכ[ החורה
יירס״ 1ד* צויךפעיצומוין 7מ״נ< ז< £וטהוטמין ם ^ מ׳מ״ן וועק
גיסטזטן מי* רע גיקוװן  3והי!! הצוע& ון מ׳כןביגערט מך
*יימ װיך ציגײרצוונ ! ערג ן װ׳ך כ! החורה דר ס״ 1ד* מיך סט ימ
גזןערהמטמ׳| 1יג״רג׳סעםט דרנציך המט
*ווי ^ צו״1§ 1ג1
< 1ר* יךגעוםע 1טצוו׳ ^ מ״ן פזטהמע ערגי) ערגנ 1די דרײצו
דעןדרײמןןערטרפטיצ\
*ערער ( וצוהנח 1רעיךכ1צוך צןין
עסמ׳יןגרוסהציחהדערו׳יגס
< 1החורהכו! ו י דמרנמצוי*
עונהמוגדזער * ײגכ/חנר
־וזנרמטונהמחבירעגקטמ : :ײן
1צוםט ק״ן םמדן נ׳ט גסעחן מו מימ זע 1ברט צןונ וזען ציײן
םן1ייגי
 3רהקו 1יעמוין? ר* יןח 3ר ניםטוזוחוי 3צו׳מ  3והע!
> 1״בכז 1ײב מונצויט דײן גיט ר  :דוצו צויןי׳י 5י! כיםט פון  :יינר 3רה
<וי* ער צוין כוחיהענדן צן׳ן דער חפיטה ביםטי1יחויבצו״ןצןוי*
ווער
;  ! •5י* ן מוי* 3ו ( ערב | ) מיןמ ( *1טכנה) וומו ד״ן ח 3ר
׳־גיםטי<1חו׳נ צייח דערפוו3ו הע! פן ׳ צןונ צוײנרדער* ײןחכר
עם
׳ווצוו! קענט1י 5י* 1״ןוצ 1נערמי  :מיןניט1צ 3׳ |דצוצוי*
יגרעכנטוצ  :העט ער5ייכ 1/ייט  :ײנר הנט ציוק גיברצוכט
זי־ער פטוק גיט( 1מ חע1די ע 1ךםן רעיך ) דער פטוק מי* וצ * ו
5ו פר טײט& ן דומ*יצ 1מטגיט דר נײמ& טין ד* דוצידײן חיר
:ווע! םט פר !לוז ן צוין צו״נר 3רה ד וצי ביטטמ׳ן 1זחוינ  3והע 1סן
*יט ר״גה 1יינ ציונ 1ייט דיעת גו ט ד  :חמין ניםרצצםט& וןןײגר
? 3רה ״ מוג5ווכ* ך! וערד* דומצייןזוצןו{ קעגםטביםיר1זןו£ון
ניט
זן״נר 3רה מונ דוצו ווט 1םט םפרעכן צו״צו צו׳ך קמן מיסן
'זהע! פן דרומ םטיט דר ב״צז ויראת מאלהיך מ ונ חמ*וצ 1םט
דערס״םמוכךומ צוימ
סערכטן  8ר דײגסן | ןם
זריך
כײצומ! ן*  :כן צזין
ןקצונםטצוודרגיט*
ז* זע |©
ו־רחורהחמם* יךצוײגרקמן פרענט& רןקיגן ! ״טןמונער
דמםט׳טדרכ״צו
גוטן י
•קצוןםפרע  3ן 1וײןכוונהמי31ו
רער וו״ם וומם דומ יו״ן ײין
,
<צו! ה׳ך
)ו׳רמדו1
הער 3ןהמםםצוונער מ״יםמזבדומצוין העםט קעגן1צ 3׳! י״ן
וןודרג׳ט <

מןמײן ״־ (

גך

)
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רערדימ* 3ות

^מ״ימדמידעןכמיצףןזנן״ידמזמ״ןרעבטריור־ מפן
ער דיצו * 3ווזזז1צ\ ( םציוגהדברי=ז )/צ 3צ 1ער [ ״מ חנרזחוה
ןײנןןןער זיךחברוז <3מיערחנרויזה דער ( ערנ * פון *יצ*
מירי (ו׳ידוח )מילו :מי צון  :׳ך הצובן צוײן ת  3רומח מ׳זדער  :יןי
ג :ע^5ו>צ 31ימחונ 3וכיריסןדער{ ערננ;51ן  :ימ המסרנו
מונ ג׳צןוח י דײו צונדי׳ מיז דער  :יך גיז ע! ט3ו דעןרמעיפןדר־
{צ 1נןונגע! סצ? ״זצ 1פןצןונ מ״ט!
|ערנעסוןויצוגע! עלו״ן1:
דען
חנוגי ען |ןנ הזה י דיצ< דריע מ׳* דער זיך ג .ע! ע3ו
ווײכרןדער ^ ערנעפוןזיצוי^ ר־הרעצןונכיזיהירהוריבן ,
ד׳מ פירדצוי  :דער :ךי ג  :ע! ע 3ו יונגן !ייצ| 1דער { ערנצצ פון

:״צןד 3ריכןבע!״תצו 1נ צו״ע! ג! ע 3ער צוזגצו״נו! כחנוח צווב
צו״ע! בי :דרוכןהלובןח3וויה  !:ג׳ומג< 1יו׳ןפרק׳תדימ דוצו
רידן ץןיע דען קינירן צןוצדימ דצ<  :׳3ן ב״ל< ( עכן המר3יכן ) די
י  3ן 3׳הן צוו׳ :דען ווענכון פון דער ןןע! ע הרוים< דיצו פינפש
צןקדער  :יךג :ע! ס3ו בי :ן{ ײטןדער ! ערנט 3ון  :יצועבירוח
צ 1וגפ*! ב׳ 3 :ו׳ 1ציןצןונק״ןתצוובהגיט 3וטצון דיצז  :עקכוע
מ׳ :דער  :יךג׳ז | ע; 3 1ודע |(! ׳3ינן) 3ודען ספעטרן דער
!ערנטפון :יצן ! צווןהרע .לןןנ רכי1וחצ< וג צוןןערן צןוגמי! טן
צןונ׳ פ!) 3ן מונ ! יגן  :גןצוונ! ײגן צןןנ טר״גן צןונ צין׳ד״לז עלירמ
:עגכ״ענירוחד  :דיא 3וגגצןוניג  :י>וײ{ רחיע ברענגט דיצ*
:יבנע צויזדער * יךגזע! ט  13ענ< וכןדער ! ערגטדע1לועיקײנ1
מונ ענוה וצ ונ !וב 13הקיופ בר וך הומ צי׳נ בג יגן! 13צוזן צי׳צצ דען
וומם לוין הקדומ כרןך הוצו בפערע צןונ׳ בגערט נ׳סט צו׳כרגפ
דימ צוכט( ח 3רוחח)5ן׳ :צן״נרדעיי** ךג ' .ע!ג 31ודען 3ריק׳מ
דער ! ערנעפ:ן *:צי ( חכ1והצו 1נחט׳י 1ה צוןנפיןוי׳דחטוכח}
בפרמדיצי ( ענוה) רעוצי׳* צ< ינרצי! י> ו׳דוחטו 3ח י •
ציונ דער ציי :ציך מיו כ!! פון (ציהבח ח 3ירית ) ײצייט! כר* צי|
זײןחכר דן :ײן{ כ ^  :כוחיצ* ציךפטיעצייןפרקיכן ( והוה דן
ציחכ! הצידס ! כ[? :כוח ) י צןוגזײצידן צןיט!כןצצענמן (! כ |י
דערר׳ן צן׳  :ציןוזועןדוצן  :י3צוטצ< ״ןפרוצון
*צז1ת ) *
ערגיטמוגדוצווו״כיטנ׳ט! 1צווערה׳ןגינ!
(כפרן ) ״ודןד:
מובערגיצ 51וציײנר (יצ  3וה ) ציודר י צי׳כ ערגיט  3וצו״גר
 11״! די ער
ענ ירהדצי  :ײצי מין דן ער גימ 13צי ײגר (יצ  3וה דער
צןונןןעןדוצןנ׳טןו״מטציובער
ציי :ציי ,ן  5רו 1ורכצ 1רר׳וד י
פרוק ציי* מודר ניע ציוצועוצויןצ*ך דן* ײ31ו  :כ<זו ןןײן דוצי ניט
מבר ווען דזמ מײ1
י
ןן״ליט ד* ער צוי׳ן ביזר צונין צי׳ :
(ר  6ע )* יכשט גיןדצין״מ מ* ןדן  3ובי :ן דערוו״ןי  :ערציי*
צףיןרםעצוונחמס״םטדג
דוןו״פטערמי:
מ״ןכיןרצזמןד :
ןןעןעצודירמ״ןטפק
יבההמגזג׳טמן י מבר
ערניעח&
ןןטר דצו נימעו װחו׳ב מ׳ן דן3ו* ײן5ו  :כוח פי! ! ״צט הײט ער
ןעןדומזיכסטמ״ן
מזדיצוגוצרמג׳ט ׳ ?
חצוונה גיטצין י
(ח  11יידח 3כן) 5יײןע 3ירחי 1מן סמרמטוניט גדענקןביזמוי^
מברמײןרצועדעןיומ
מ׳פיגחי& המטערח& ונהגיעצון י
גןןים ןןײסט ז : 1ער ציי* מײןרצועדען< 1ציר צין ןןײו! פ״נט הכן
נ׳ :ד* דו גיוויפ ןוײצוט ד* ער המט חניולה גיטמן ד* מי  :מך ציין
ג׳טגוויםוו״סטדו
(כ{) 1ד  :ויןקײןגינ 1טצורחיפד* ״ן ןןעןדו
ער מי* מ״ןרפע דען מײגר רר דו חוםד מ׳ז מ״ןכ& ר 1י; י1
דען ׳שטרמפט הקבה ציןז״ן ! ״נ ע  :קוצזן יטור׳כ /מוי ^ ציין מי
דיצוגזצרמג׳ט ( החז& ד בכס׳רי ^ וקהבג׳פוןדרדצומ** חילגד
מ״ן פרוװן כצורן ציענפן דר ןןערט גכז! גן מן  :״נמ ! ײנ ןןערנ!
טרג& ערצןפע ןייגו יסוריכ /דז קוזיטיצ [ ן פון פנציהוועגן ה ע י1

ןןען

י

וו| 1/1\/13זו1>!1וו  3׳ח >61ר
 11ס
11כ
11כ5113131ו־  1/\6חט1סחו1

מלנזת אהבת חבריס וגמאתחסרים
ן/עןצ/״גרמ ײן פ׳ינט הצוט דממ״ז ער מ׳ן חו& ר חען מיער
מ״ן פ״נט החט זצ< טרעכט ערצ!׳/ 1ר  •3ניז מוי^ צוין צוז מיך
הצונצןוכןגיםריבןדזרמשקוזוטפו/דרךגצןוה )
דזערניט
׳ין ג׳דענקט מן דען טוט :וצ |ט עױ צ/ן דען טוט ג׳דענקן דוןןערט
מ< כ/דרהיופרטסצןרג<
ןצןונערןןערטדע״וט׳גז״ןי דען
ד׳צןהצופרטיגןו״טןהמכןק״ןירצןהשזו׳מניטדעןנ׳מ ^ ״נן
מ׳^ ר 13צון רירט מן מירן כנודצ*ך טוט דר הצופרטיג ניט ס׳1
><! וח ער 1משט פ׳< 3/1׳ו? כ{ ״ | 1פין * ײגרהמפרט ןןעגן ער
זוײגטעטזײצןןן׳דרזײןכניד< נ  3/1מדחכרענגטצוין
דימ
המפרט דז ער דיצי 3/1וה וונזה ^ יז נוךו/ער כרענגטןמ׳ן דימ
ה^ פרט דז רע ק״נכ /ו/ענ&ן ני&ט פר הערט מזו ב1ד ס* 1׳י|
מ׳כ/צוײןחמרטרעטדצןו/״נ& ערו/ן רעטמיתמןז״ין כסר
מ׳נ עז ןןערצ<<ןפ 3ו גנו׳מ ג׳רעט דרןכ/געוזט ער זיך מ1יצןן
$ןונ קריגט זיך וו׳ט דעס 1״ט< גמך צוער נרעגגט ריצז המפרט
ער מ׳ז ני^ני} י/וח 1צןונ ער ה |ט רימ טגצוה נײצןז׳ך מךןןי! ער
״עגכ /ניט/ 1ח׳! ד,בעטןפון* ײגר הצופרטחעגן מוצ ווען םון
מי׳גר3ו מיןווי 1גין מונו,י 1מימ/ 1ח׳ | ה נעטן דמ נע׳/ט ער די
1׳/חי! ה ניט צ/ן ער גירענקט מזו* ׳ךןו׳מ צז״גרצ< יז דמש ער
־> /י׳נט ( כ!*< חריד ) ! וערמ׳ךמימ1ווח!  :ײןחונערהצוט וויר
*עןכ׳כיז׳רידג׳רע& מודרערהצוטתיך ^׳וג׳ק ) גיווע& ט
מויר ער המט/ 1׳ר דצומ<1ײן כיה! טן מודר ערהמט צ/יךמומ
 * ,ע 1ט ג׳כרמכט  :ט{ כ׳רידנע 1וטערזיךפיר < דמרוכ/ח׳}
ער קיין י/ר/ייה ניט פון מיכ /צ/ןנעו/ן דמער 3ו כרענג& מין
מ 1םדיצן הצופרט ווען מכרמ״ינר הצוט ירמת מ/1ית צןונטוט
דילז המסרט £ון ז׳ך מי״ן חעקמוגגדענקט ח״מצופט המבצויך
גיט 'וןווירר( הקיגמ כרוךתוצן ) דצוך ביטמ׳ך אין ד* ער/1ירש
*מ // 11חןז״׳ן ןןען ער גדענקטמ״צו* מ1צדנ /הקדו& ברוךהימ
■ > 1וח{ ז״ן מיזער ד/וךיענכ/מך ניטתוח /חע/ערדש גדענקט
כ׳מרחמרדצ< פרגיט><< כ/רער המ  £רט < מךכרענגיןד״מ
דימפרט וגיטדזעך־קיקווענ&ןצוי* (דן ! ס? זכ :ת ) ערןיגע
מ׳טןכסןמן& ןןכ׳זןצןוי& י מברדער עניו ! ׳גטמיטצ!=/צז!ז
 3וגוטן מויזמונערצויז צ! ״ןצ( יט 1צ (10דן 1כ^  :סר?דל!צ< רוי^
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זןעוי| 1

פרק ארב־נו
*ע! בג נע | הנימדער ע& יר מונ ! מייעצווי^ דרײמצוי*  £או5
נמס<>1ינ 1זיך  9וןעגויןנופ״* מוגבסרגע!צ 1מונק 1״דר סו4

1
1

פי! גוט׳וכןמוג ! ומנדיר{ 1מיןד׳סכו 6סג1
ןומודערעני 11מר
ערק*/נ  3ומיכןמונגרמ  3טמיכןד׳סדרײממיו! !ומו 1מוי ^
ג!צ! דןמונגחכצו׳כ */יצוימזג*׳צ( עשן/1י6צ< ננדרמוג ערינקן

|
]
;!

>< יט סננדרמינר דעכןט׳ש פרעגט מין דער טשיר
ד׳נ״ן
 5רײנטזצןג/ 1יר! 1ימהמשג<111יןדן ; ןןעזטדמ .דומ המשױ
גזעהןנ׳יצוצזיר גע 1טמונגוטמונקןײדרצ! ונכה  1/1חסונמיך
הצזכ גיזצזגט מיך המנ דיר גישט 3ז גטבן י ז מגזזיר
ווימ
המשטו צייך ין גיןועז ט וומ :המשטו דיר גיימכט י ספרמךער
מיך חצוכ 11יר גירמכט פי | ! ״נטהצושטג ( כ 1משר |ך הקיש | ;1
ג״בטרטןצןיךהמבריךןדןג׳חע& טןכ ^ זטת ) דמשפרצוך !
רד ( כע! הנ׳ר) 1עז מיז מזו גוועשטמיך הצובגהטמ! * ײןגי^*
הקיש גזצכט פון ןןעגן ^ײגש  :ון הורקוניט דער הסט גיט מע! ן
חורח ! ערנן
דערגצוךהמכמ׳ךגהערט דזעריוצן ( חורח^ !
!ערנטדוב׳ןמיךגיגנגן 3וחצ 11יכ/צ!ונהצ! כ צוירדעןנדרןצזזן
*חירזײן מונמזוחמזןמזדומצייךהצושטדן גוועזט 3ו ( זכ*
מזוזמן ^ דיךמךדןזײןפון ה׳ 111זזרמב3ו ( :כה ) דצושמנדר ׳1
/ 1עשהמ״ןחט׳דהמטמײן׳ :נגפרוימ צןוישג! יזטמוישדערי
חםיטהדימ״ןהצוט גהט גפנגן י
מיןדערהרכריג 3ונ 3
*<
הצ! טערדיצ! יונגיפרוימ  :יך 3ופ 1טןגןיגט3וצוצורגנשהמסד״
*יךדערחטידטןבןגחע& טמונצייזגגנגןןו  :״ןח{!1׳דינזצןו 3
ך,וטצ*יט  :׳ ג #1רנטדמ הוטיער חםיד גזצוגט3ו  :״ני ח ^׳דיכן

|
<
!

מ׳מהמטצו׳ר יוץדן גיןע& טדוסיך י׳מ יןנגפרו׳מהצוכצויר
3ו פוסן ג! ׳גששסרצוכן ז׳ פ׳{ ! ״גט השטודיך גפרכט ור!5״ |:
בי:ן כחור דרתע  3ט ב״צן גכט •5מיר קווון< צןונ דסיוצ! המ&ונ ? ;
דץ ט 13 :גין 1עזטהמכן  11ירזיךמזוגדצ! כטפ׳! 1״נט*זמשטו״ ן
(רןצוהקר״ןגחע& טסוןחעג ^ /׳דק״& פוכ/חעג
םפרמך |ן
דערחטידצ! זוצויזעשגו! עזטמזו !ומו{ צ/זמיר1ויך המטדן:
גןןעזט ( !ןכ? :כומ )צ! י ו זמ 1מ״ך מךהקבה דן  :״) ( 1כ ^ זצוח ) -
נמךצ! ײןצזעשה ( ר ס יה ושע בן חנג ׳ה ) מיז גי גן 13צ! י< גר* ונת י
דצ!צ!{ ידימרעד 1בןפןכ/רוכ/המבן צו׳ט צויר  3וטמןגהט יצוי

ברענגטצון דר״צ/ 11עש׳כ/מז דצןןןערטכי& ״דןחערןדזײך
מ״ןצו׳ט 1כר חערטווי& ןןורווכסןרערנצוך < דזערדימ
המסרטןצןןפןןזיךצןבטמן נ<ונ*צ<! דע/ 1וט׳ג :יין
*
מ״|1יע  6המײ) ענימ׳* מ< יזגי 3וגין3ו דינן < יממ״זער !ערנטצייט*ײנ* ח ^ידיש י ילו פרעגט ער :״גה ח ^יד׳כן:
גיקוי/ן 5וצן״ןכע! הב׳חצן״ןע 6׳רצןונהצןט*  7פר דינגט3ו ווסשהצוטמיראײךגידמכט ד :מ׳ךבין 3ודער * ונה הג״ןז
מיג/מו׳ןירר״צו׳צור
<
דמ* ײן  3״טמי:צןו׳ט גנגןצןונהמנצ!״ך1מ:ןי1ט׳ןמונהמכדמ 6הויש נצוךװיר3וו
ג׳ן/עזטדצומ** ע&
גימעמ
&
צןכ/ערב׳
^
כפוריכ
/
<
<ירהמכןגדצונטצווג :ררכיהמט צ!ײ§ 5׳1
גש!
צןטן< ספרצ<כןז׳מ1

גיגג רבײהושע פר מ׳ר הויז צוונ טעט  :׳ין חסי1ן צוכ מו נ ער
גינגהג״ן  3וצוירצ! ונער ! 6יטדיצןטירנצ< ךזיך 3ו< דער גסך
ג׳גגער|* 1ררהיו׳ 6צ!:נןוצ< י  :׳ךטן( 3מונזע 3ט :יך • סןג; ;| |

)ן

וזצוטרר עג׳ גיזמגט ו/״ן ! יכר כע 1הכיח גיכ/ 1יר1י״ן ! קחציש טוד  11יטדער* 1נה  13רירןצו״} ( שחד1ונה ) עשארעפט
^סיךבײמדיד ורדינטהציבדיצידרײציימרז/״ןצײט׳ייזמו״* *שרמ 1מן ד>ורוכ /המ& דודצזשה 1יז3ו גיטמןדז ז*
וצ  :יך ניט  :מ |:
כ*

 1צי׳ךחעןטגערןצו״ןהײמ^יהן ^ ת״ןח״בצןונ ^ ק׳נדרן דז
*י׳ךיימדערגערט י שפרמךדערכע! הכיחמיךהחכקײן
גע 1ט נ״ט פפרמך ער ג׳ב תיר בה1ווח שפרצוך ער מיךהמכ
ק״ןכהצגוחניט
<
 6פרצוךערגיב ^די קרקע פר
א " | !י 1טפרצוךערמ׳ךהציכ ק״ן קרקע ניט
<
פפרצוך ער ג׳ב/ 1׳ר ק/״דר צןדר בעטגחנט& פרמך
נגר מ׳ך המב קיעפ ג״ט יייך המב דיר ג״& ט •3געב*
דמגיגג ער נענך ציײןהײנ/וו׳ט טרוימריג 1צװט צזוג
ערברמגט ני& טצן״ןה״נ/ק״ן ( סה סרוטה ) ״ דצ♦
גגט קצ :ק נמן ר׳ש
יןו״ /עוניין רמגיגיג
דער

ש״צ< ןפרד״נהח!״יד׳כן ׳ צ 1,נד:דזמד׳ךהמשטט*! 3ג!) עזג\
הצוכןצו׳ר מ}• גדמכט סי! ! ״כט המט* ימ דיך גשפריצטמוי^
דײגתק1״דר!ו״! זיממ״ןנדהמ׳זמײןטצזמהלןע < דמרונד
המ&ט ודיךטוב1גוועטט * ימספרמך ער עטמ** חמר*
 *0וו״מצדסו׳ךהמטדן גיוועזט (!כן׳זנוח ) צ!*ו*מ 1מײך
חקיוש כריך הומצוך ( רן ז״ן 1כ^ :ניח ) פוכ /הי*} הרצןכ
דצורי^זצז1מײ| מיט! כר | ע< ינןפון רעןרר״מ (װעפען )*
מוג *צ{ מײן מיט 1נכ* /ענסן ( ק * ײן1כן? *כימ) *וננו
11ען מײנר מ׳* דןמי׳||5יט31מ1וענפן( 1נ^*  3וחדערהאט
(<ו!עו £מגו ימ * סץ מירר רומן המ1ע ער קריגט* יךצ/׳ענ^

{■
׳ו.
1

11כ
ח  1/1 /\131׳וו 1>11ח 3־ו=0 |> 1ר 11ס

!11כ

הליגות אהבת חברים

וגמילת חסדים

511313ו־  1/\6חט !סחוס
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ארמ טסזר

וצ וג ער מי :ג ערט מונ& ר דען | י יט ן צןז רער פט וק גיט בבוד
מ״ןכמדמ״נבן ^ עג& ןר  *:יךניט
לאיעגעיבתמריב ע* מ׳*
צךיקורךךךשטימ
קריגט י מך גיט דער פטו ק יתר מךעיחיו
חמין& ון ^ כ״& ןמ׳זדמ פר
דער 3דיק ןןען
תתןזם
ןצו! םמרע  3רקדפןימוגוועןצ< יק״עגר * מ 1עעננ 1ןןרן דמ^
וקריג
3
דזערניט
ערמוגענםרטניטדער־ןןצןרטן
הערט
ןןערסיויתיענרגיכן״צובקו׳פןמודרמךיענרווטרכ! צןינןי
יטימנרדערר& עער 1ו״גטזועןער*וצ ! ט  6וו״גן מוצ
קו1
מווײגעערגוונענפרע
גיכועפרקויפןפןןןײגמגיווין חעגן
ער* מ 1ט ניט מי ׳ ^ מיט ! יכט חמר ט ענטחר ין דמט ןןער צו׳מ
מיסןני& עי ״כ! סכן ק!וח< 4ורד :ערגיצוע  :מ 1עגגוןורן 8ון
מײןמגדדרוב/קו<1ןזימ  3וקריג< מברדמך ןןען דער ר& ע
דעןגרו& ןגיןףןחצוזערג׳ןן׳גט^ו ^! מהכצו מ׳ןגןערןפון
מפט דיך 1ינ״ש מיז מונערמיז מוי& ן מוי ^ ד׳ין כיומ דמרובי
ררמן
*יינרןצוןןײגן׳דמרןנ?זצו1צוײ|צ 1יט! יכר* ערוומו1
ד* ערגוומוגטמי* ! ׳יט (> ובײ ^ ) 3ו  :ײן
דמענטפרמיסנ יומ גיןןצורנט  :ײןד :ערזיךקײןזי! :ו 1ניטזצו! מןנעצ:ן צוך עוגן
קײן
מ* דערפטוק גיט תסן כסיל באולתוי פן יך־זיר־־ז חכס בטײגו ציירוצ ! יטמג דר׳יצוז^זצ ! ס חפי! חדצןרוי^ ד <>:יר  :יך
על  £רטדעבזכט׳! דען
רסעמונדעןנרן 5י!{ ײצט ווערט *י!:ו1ניצ*1צ<!ן צון געצזן צוונזצו!ן פר הערן מונ םט ׳! צוווי ׳גן
ער* יךדי צטן* ײןמײ | חצבזצוין * ״נאײןווײנער& צוידר<1מן צו :צויר :צוגן ( וצ 1חיג 3ור1ישוגיחרע וכו& חז ^דברצוירצנח.
.טזטזמ  £מר מיסנןוירר מינר* ײן 1וו׳! ד* ערט גי<1ר
טוט ו <11ק! 1ינפצו׳ת׳דוס( גפצ 1יכעפר ! כ!הר,יר ) ,רםצוי :מזוטײט&י
מ׳ינתמנררןמכרטוטיערמניט<1ער מגררי ! ײטן רצ< *צו! ציײן גצוע היט * ײני  13נג םר מ 1ב יז ר יד מןנצו״ני ! עפ3ן פון3ו
ו׳ין צויס ניט גע & פרן מ  :דער פטוק גיט (וצ 1חען כטי! נמיו! חו
ריח !י  6טיקײט כ !וז< ר ביזירירמונ3ו צוײגיפ^ כרן כ! וחר3ו
פןחמוה 1וגב/מחה ) גיטדוצו  :מ! ^ טעגצ 1פרןדעכ/כט׳ 1דעס
דען דימ ױיך * : {:{:ײן צןונ דיצן צויךמענדןצוונ ! עפטרן :ימזצו!
ר& עמונךען גר פי! 1ײכט ןןער& טו ג׳ג! צן* ײן 3ומי= /מןדר צוחײגן ^ײן  :׳!צזײן ! י׳ב חײן ! ײנ  :ו!  :ײן צןז ד׳יערי3ו מידרצזן
מגדריןײטניטטוטמ/נער צן׳זנײצורט
היץדנער&
דיך !1מי מיז דיצז ערד מידרצוצון ערעטצןוין? ריערדצןןנ  :׳ ן׳יסוצ ! :
גיטט
(*1בײ&^ דצןזצון& טוצףנ/גי& עגטפרן  :ונ& ט ןןער& טז ןןערן צוזוזו! ^ ״] 1ײבצוךפון מ! דימ ןוע! ט ! ײדןמונג׳צינ^
מך,ג 11יכן 3ומיתד׳צ ! /״ט ןןערן*צוגן  :יךןןילן* יך ד׳מ 3וו׳ימ
ןףדרענ< 1פרן< דמ*  :עגןדימדרײמתפי 1חדימ צייר מ! י
טצוגבעטןהקבהד<1:יר * יט! כס :וצ ! ןצ[ 11ײגןמוג :וצ !ן ג״4ונ^
קריגן< 1יט מגנויר דמהערט1ון דיך מ* ו ג וט ה! טןוצ  :מ׳ן דרונן
*מ 1מט 1מין ניט ענ§  5רן מנר ן; ען ד׳צו ! ייט וומו{ ןן׳& ןד :ער*
גיצוט עגסןןרן יןען ער ינמ ענטן; ר ט ימ ברעכט ער  :״גי
נימסענעוודןקײנקגיט י
חפי 1ה  :ע! ברט דרומןזמ{ וון
פ 1עגט 3גטצזן דען ! ״טן דמ* מ ן& טו מ׳מ יומ ענטפר ןרען ד י
ימײןחכסהצוטגזצוגט צןײן מיט! כרבריםרצו! מי<1:ח 1י 33חן״ :ן * ״נק חכר דען
!ײטוןיטןוומו 1ד :ער  :פ! עגט  3וטצון
רעכטןןועגעצ* 1״צוצו׳ןגעי! 1כי זכן עצו :ײצ 1מץו[ ע ! ס! יכץ
מג ! ט ז׳ו*!* ! גיןןעזט
ויךק״ברניט  3ווײצ11
מ 11ג׳ץטצוגהמט1
:כןדעןמ׳! 6כרי 1דמי1:וח!י  13׳ב3ו המנןן״ננןהנר מזזיד
יען מ׳ך הכצוץ ג& וו׳גן דמ הזט ער<1יר^ 3וס מנרח<1מ! ט נ׳ט
ווע! ן ע* { נרט מוגןןען צן״נן צי׳ץ׳וד ארעגט צן״ן ( ע 3ה ) ביכזט(
גי־טמןמודר מיךנ׳ן מ״ן ןןעק ג! מפן דז מיך גיט הצוב
הערן* יץ (  :׳!*ו1זג ) דיצוג1ורצו 1יגטדעןפטוק מוי :איי .ןירעים < 1חוינמית  3ורצוטןנמך דען מ[ ר כע< 1טןו1ןצ  : :ײן טו 3ה מיז
מײגררעררמ ווי! פי! חצירת המבןרערזצן!
ליהתעורעע
מבךניט& וןרײצר טובהןןעגןצחדד ^ וןד״נה פריעטטובה
 1״רן צוונ* מ 1טחײגןדמקווגט ער ניט •3קר׳גדצורום/הצוט ער
מךצווכזךןןעררוערדירוומז פר  :מגטןומ 3 :ון״מי
וועגן י
מודר  :ונ& ט צן׳יןדעקט 3וטצזןי ! מןדיךנ׳טקר דריטן צןונהכ
פי 1חציריסן מךגיט דימגצורמ מײגררד  :יךןןמו 1נגיטצייט
דיינת ח 3ר ני& ט  5רמיב 1י מובערדיר צ1ון !וצו& העטסר
:ײגי& כניכ/דו ער* יךנ׳טקריגט<1יט  :ימצוונצן״נרדר * ״גי
מוגז״מ מיסן (רן ( כ^  :נור5 ) 1׳! ! ייכט המט ער
*מגט
קרזבימ גוט ^ טוט מונ ! ממט  :ײגיקרוניכ /נ״מ * יך מין * ״ן
וועטטרטמכטר מונ
מובמײנרדערדמגעזגטז׳ץ ^
מודרערבידר^ דמ^  :ע 1ביג* .ע 1ברט י * יך מ׳ת
היי*
גיט
מ 1יוועגיןמ״ן (* כווז)3י ׳ * מײ צן׳סניט (חו& חי& ער טוט
מיןמירןניטןמוין מ׳ן הצוט
מ״גרוערדמ 1״מט דען ענ״מ
גזמגטדערסטוקדעןהער& טומן רו  5ן 5ו ןןט יחברך מונ דירצו פ1ן (םנצוה ) חעג׳ן הצןט ערדיר גיט1״ע[ ין 1״מן צןרר ׳
טמן י צו*ו* ״ממי ^צווח! ) ^ וב ער דיר וומם ג׳טמן העט
רערןןערטד׳ין חפי! הדער
ערחערטענטןןרןדירי כ1ו><
הערן מזב ער ןןערט  :צוגן מד נץ מיך די׳גה חפי 1וח3ו גחערן צןןדר צוזנ ער דיר העט חמט גירעט דצו דיר3ו ( גנצוץווער

מ״ברממ& פרקוזפט מודרעפלוקזיפטמגנייעגרג״עעצןינ?
:י:1ו 1קפ1ן יענח דערמינ/וומ& מב קויפכודער חמרטן דג
ער מיכן *וצ 1פצורטמבקויםןמדרדרןזצורסןדןער מיה

מנדרןפרהערן צןוג * מ 1וצ ! ט * ״צן צוימ (^ויח \ ) מודר םר היבצןיכן ענןמוי^ מ ?׳׳צוו ענ
רצןרום(*וצ 1מ״ן זוענ& דעמ
מ׳ :צובר צ1ײ * 1ך ד*י
י
סחי״גן מונ אן מיבן& ון רעט צןײן (* ׳!  :ו)1לןוב ער*מ! גידענקן *יך פר עגטפרן קיגן דיי־
גדענקדירדזעזצויזק״נר
ערזיךנ׳ט קצ׳וןפי עגטפריןזצו
מןדען ( יובן הזוייזה ) מונ נ  5רט ערזמ 1גידענקן נון * ״גי
מיןדימ גג 3יווע! טדער דעס מנררן ווממטמןקמן ווען ע<־׳
ענירה ד* מיהן יענר דער<1׳ט מב נעזגטוצ * צוך מז וצוײן * ע& ה
(הקכה^ ניט זוע! ט המבן י העט עש ( הקנה) ג׳טןןע!ן היןני
׳מ * ג& עהן מײגר המטצן״ן><מ! טצ1י יןחטיד (1ה!* ) 1ג״וועזט
מיוי
י
דומ העטמיק יענרצוענ& ני& טקטנןעמן
גוט
מ׳ןגנגןצןונהמ& ג׳גוחמ״ן שיט 1ז< יט
וערחט׳ר
מךהעט עמ ( הקבה ) נ׳טןןע! ׳ן המו ן דומ העט ערגי& ט קענן
מופט מוג המט מי<1ש3ו ! ון גי& קט מונ הוט מ׳ת ס*ו מנטפוטן
ב• :רידןמוי^ ^ ויך  ,ער * צוגדעגקןצזיךן׳ווזע& ייומ פר
וועגן
דמ& יקמיךדיר רימ& יט! זגיט :י ס מופטפו/דע& ט
*ינריגט המכן < דען ( הקבה ) כויקטצן״ןרםעצוינרצו׳ין  3דיק
דומ *׳ךמה & ט מננד ' גחעזט * ׳ט ר״נכן ח{ ק
ר*
צןונדער
*
( * י: 1ו } 1ןצ  :ערצןיס* ײני ע 3יךוח  :מ | \ 1בנעצזן
מיךכקומןפ/ןדײנת
גן עדן דמ& המב
מית
< !דיקכקווגט * ייןח! קמ׳מגןערןדמר 1ה  :מ! ער  :׳צטפרײמן
ג׳חעז ט
המ& ט/ 1צ׳יפ
דומ װיך
ד*
דער צןונזמ! עכז { ײדןמונ  :מ1וכ <1זד ! :ײן מז גטמןהצזס (ד(ד ה1י 1ך
<כבד 1ויט
דיך1
מיך
נין
קיגן
דער
ע! ׳ו ה&ןוב /דמצן׳ :גיקווגןצןוי^ דעמ ןןעג3ו צןית ( פ 1זעי בן גר י)
מךמיודערטידרחען
<1יס< 1 1יט4יט
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אהבת

חביריס

וגמילות

■מויהד 1ד; דהוו1ךגפצן{ טןמוג גפ 1וכטדמהמכ 1מ׳ן ( יוצונ)
ןףע( יןמ *סן נרענגןהמ״ דוד 1ז״1ך ע1״והמ 1ומגינוזוע 1| 1״י 1ין
 7ןמ׳תצו״ן !ײדזצו!
טמזערנופרמךפ׳  11׳י  3ע הצןטצו׳ן ןןט

יוזברך ג׳הייפןצויך 5ופע 1טן ג׳מפ1וך דוד ןןער וו׳ >31צוי(0
זמגןןומרןכןגוע!; 1טודודרר/כ>( המטער ניט ןןע1ן ! ״דןדזצון
מיתןןצןזדצורומ  :מ 1טצון

:

דמרומ ןוען

פוןצן״נתצן״נגן

חסדים

פרק

\
ארבע

•
עשיור

>לענםןד  :ערזמ1צלו״ן? ה 1טן  :׳ין ריגי צ< ןגןןמ 1ניט זערק
ער  :מ! וי׳ן  3צוױןצלוין? ח 1ען צלזנעױזצל! צוי׳ן מיכ 11נןלגוד !,ז״|
ער  :מן ניע* מגןןצ  :עױ װ״ר המט ג׳עצון צןןו ןןי 1צויך מ׳ן וויײ׳
טמןדען ציןעמריסעכי  :װיט כי 5 :רגע! ען
מזװירפיגדן
ב׳ימי 3חק צוב׳יבו עהדו צויןצלנ׳צל!ך המע מ״ן ןןעק פר עריבן
דערנצןךדוערצו׳ןקמכןדו ןןצורערצויןצלנכד ערןוצן! ע ניט
כי  :צויע ני  :ןפר גע 1טן צון י וט^  :ײנ׳ ברידר הכן מין פר ק  5ע
גהגו דר נצוך העט ער  :יך ןןס | קעגן נוקמ  :״ן צןדרבה ער הונד

וומזביזטוטרמןןןווןז׳בפג׳טמזוהעפטיגצוןגעוון * דען
נזפ מ׳ז מ! פ פון ׳וט יחנרך ןןען ן] ט ׳חברך ניט ןןע!וג הצןבן רו
מונדצוטמ׳ :צוזיוועןמ״נר *יצו ג& פ״  :ט מונ הצוע  :ילו ציכבד גןןעזע ענז צוי :מך צו׳יןו׳וצו*,
קענטערדירניפטטמן*
גןןעזע צוײן חטיי מ! י גנע צן׳ ער  :יך ג! ׳גע הוע ערוצ  :וגרעצר
מי* צוידר 1ומזװוח!צןו׳ן? מ! :זןצן  :װן מימטוט מדרצוו״^ מ! :
ווצופצון לןיכןרעטןןען ערקױוט3ונ* ( יןכן הרין ) דצובסטיט ער דצו כין צויך צו״ן מ״דר צוןללוח! ןןער צו׳ר זוציג גפמן הצוע ד  :ניצו^
:צי  11״חצוײן עונם פוןצוײגטוועגן ציך
ג׳טדיגצוי־צודר״מ
 11מ! ןןען
ערפוןןןערמיין גרו& רזינד״גר גצוךכפטיטער
:ענןדיצוהקכההצו! ט חצוט
צוײנרדערגיטכרוגזןןערטצוונ
 5ויןדיןדעןרילןגוטי1ו |צונ׳ב : /׳עןז״ןפ׳ר
פפרענר מוג
צו״נר דער  :׳ך ג׳ט טרוגקן טרינקט צןונ צןײנר דער צןידר1יצון
פפרעבן3ו הקכה* עך ווימ ער המט דען ! ׳יטןצווח 1גוועזס ײ
מ׳שןםוןהמכן&׳! בי :גטמן  :יימצוימצוךװוח | צןזוכ! דהערט צווח! צויז צו״ן ח! צוידחנס הצומ גה״מןי־ ר 3צ< דצןדערצוי:
:ערצו! טג׳וצורדן עט! נה הןגדרטיצור צו׳  :ערצו! ע גזןעמע
הקבח פון  :ײב׳גו 1י(1ו1׳ 3׳מ )מונצןי :מים(צוך 1ווח!צ*ךצי :צו׳ר
:ײניח! צויד׳ק הצוכןצןין גפרעגט{• כר רכ׳ווימצןיזעמ קוצון
פינדןד : :ײג* חפי !הןןערט דער הערטוומ :ערחפי! הט) ט
ד  :צויר  :״ט זצווצ ! ט גווצורדן וומ פר צוײןח 13ה הוט צויר גטצון
פרהקכהמז רנ׳ מ! ׳ע :ר המטחפ 1הג׳טמןדמהמטמ׳כן
הקכהזי׳ן חפ! הניטדר הערט ירנצוךטעט רעקיכצןהפ!ה צויר>וו  :ט צו״ןגרימןזצוח הצובןדז צוירצ: 1וצו! ג: 1׳יעגןןצירן
דלו מפרצוך ער צו׳ך הצןכוצ ! י צו״ן טג ניט ג 3ערנט צוין צו״ן הוי:
5ןונזמגצ( 1ױגיגו1ו! כ״גוחטמנו ! פנ׳ך ) * גריכטיו קצןנ/מײן
ב׳ןצדךנ׳ט כרוג  :גןןע :טדצד .צו׳זצוייגמד  :צויך נ׳ןצווווצ 1ט
רעגןדמװ״נט/ד׳מן״טערווצןרפרױור מזרכ׳ מ! יעזר
גווצלחןד  :מנדר צו׳ :
מיךניןנ׳טגגנגן סר צן״נמ דר דו ע!רט
רצןקצןנ/צו״ן כחקו 1פוןהײון
הרמכניטצו״גטדזמ״נר צןי:
גחע :טצזי :צודרקעמט 1כרצויז גוןעמטדען צליך דצימרחיט
פרוװר דען דרמנרר נ״ן  :ימ  :״נן בײרי 3דיקינן גי׳יורינן גיט
צויך הב גיט װהרהר גןןעזט צוין דף הורהצוין צח־ז רײנן גטין
צוין ר בי עקי  3מצוי :צו׳דר< 1מן װוח!דצןרןכ /מ׳ : :׳ק חס! ה יר
צוךכץצויךי׳עגנגן פירצוי!ן מןחורהצןןנ צזןחפ׳ןיןצןונצןיך
הערטןומרדן י
מונרג׳מן׳ע :רמחפ! הצד  :ניטדרהערט
הצןכ גיט גמ! צופן צו׳ן דר מו ]1צןןנ צו׳ן כ׳ח הװדרמ מך הצןב מיך
ןןצןרדן ׳ מוננצוךצו״גפ רב״עקיבצוצןיזחיכ^ וווחןמןנרכי
װיךג׳טגפרײט ווען עז 1ו״ןח 3רצו׳זצןיכ 1גנ 1ןציךהצןבצו׳ך
וג ! יעירצןי  :ג׳טחיב^1ווח 1דצורופ/מי : :״ןחפ 1המךחיכ^ דר
מןװײןטגנױזגיןגרו&ן חיטז״ן  3וגצון דר1כ: 7צו! מײןצויע! נפ
הערטוומרדן י נוןןןען 1ו׳ריטרמ ! מ״ג■^ זענן מונטר
װענמגןןרנטז״ןד  :ערנ׳ט :וצ ! בר׳ג  : :ן״ דען צו״ן רגזן
;מננדר ד  :ק׳יןקריגגיגומ׳3 :ןןיטןצןונפ פצו! ק* שרמ! מונד:
דערכר׳גזןןערטצןןיװינימדזג׳היגןגחע ^ יגן אןצזירל ציך
מיצן״נר־דעןמנדרןצווח! צויז מױ^וצ !  :ןוצוי מין גרעט ןוערט
קויק  :ער פי 1ח! ׳וחצו׳ון? צו״ן רגן ןומ 3ןצ רו פר  :ידנגמ ער ד*
מונ מ׳י^ מ!:יוצו  :צוין גיטמן עערט דו ז״גן יטרצו!גוע1׳ רגר״מ
מ ונ׳ג -יז גזע 1311הקנה דער פט וק ג׳ט לסשן אחי ודשי  11ע! ט מונ יענה ןןע! ט י
רכ״ונחןזצלגטעמקוצוןקרנקה׳יטן
מו׳ן 2מ״ן רגי ן מ  :ךר פמוק ג׳ט ונתן לך לב רוגזוכלױןעיניס
אדברה גא שלוםדען ןןערט מונ :הקבה טמןוצ ! ׳ טונח מ :נ
ןךאבון נפש מוג רע ןןערע גענ ן 13ריר } 1ט יחברך מײ ן הר^
וצ (ידיל( 1גח1ווח )דיצו מ! ינ3יצ 1׳מג׳זצוגטהצןבן צןונערווערט
דזדוצןןןערמטברוגזזייןדמ ! ןערןדיר
פדפ׳נמטרע ד״נזד
צוינ  :ט׳ק/צומיח יוונןוערט צןונזדר ! ׳זןמו׳ :דען ג!; ה כזוהרה
צוויגןמונעמןןערטטרדמרן דײן !
ײבמיעררר 6י ! ח! יזח
ב׳צוגומװן
ט1״ק
פירקמ
מהכח
חביר׳כן
המטה& מיט ^ רנו
דרהמטמ״ןטרוימריד ! | 1ײב ( רבמבי־־
הוגמ ) י  :צזגמ
מײנרדעי
אזזמפטכרוג  :ווערעצופי! ודימ
״• ,
הכעס
יוהחמה
שלא
לכטוס

י׳ערערקרעטדזצוןניטזצו ^ כרוגז) :
גיסט
גוטמ
דער
פון

ןײ

דעןפון רוג  :קוװט

שכל1
וזוז]
אךס האריר אפו ותפאךתו ןזכור גןל פשע רר ט 13פוןצויט! בק

מניגה צוי :ניפע גמבט מ־ן  :״ן מויגן מ  :דער פטוק ׳ גיט
רשע בגובה אפז בלידרזש איןאלהיםכל מזימותױצןײן רגזן׳
ה׳ימטצן׳ץרמע ׳ דצזפקוצמו הער פון הוך
■
צויטיגער־
פצורמט גיט צוונ פרעגט נעט גמך י; טט גיבצוט דעןהקנזז;
צןיז נ׳מנצגימכט צוין צ)! ׳ :״ן גידנקן ( רב׳ ירצויה ) מפריבעי
צוײן רג*,ן פר געפט  :ײן חורה מונ ער ןןערט נרמ מ  :דער־ *
סנויקגיטבי כעס בלב כסיליס ינוח דער  3צירןרוצוטצן׳כן
הר^ דענז( כטי! יס ) .כטי!׳כ /הצוט 1| 5יימ טײטפע&וצ  :,פ׳יטפ
מ״ןנרמוב צן״ןרפע (ר  3נחצי | )  :מגע
מ״גרדערצוײן
רג  | :צן׳זד  :ז״צ| 11יצוןד  : :ײן  :ינד  :ײ| סי! צויןצוז  :״ | װ 3ןןחצ| :
דר פטוק גיט ובעלחמה רב פשעמ״ן 3ורנגר צון דר המטפי!
ז׳נר צןבר דר ג׳ט כ 1ד ביג  :סערעער ה! ט  :״ן  3צןרןצודרדיי
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מנײן

הבעס

והחמה

מו1ט< גר ניט נרוג* גחע& ט דר ברענגט פי( 1גיריכןןצזונ& ר
י&רצז! ערצוצזכט ד *:יךםי 1כוחיכן< 1ג״ר  :ענן לזי ד׳מ ג״רמ
גיט ! עו1ןכוצ !  3״ע*זצ 1מי׳ן<1ענמ* ״ן גוט ווי! גזצ * ה׳! 1דר הט
*ײ | טמג גיצו ׳ג  3ירנט מונ ער * מ! גיט  :״ 31צ< רניג מ* דמצו״*
ג׳חעוט ( ס<1מי ) מ״ן< 1עמה מי* ג& עהן 3ון״ימ הנן ו< ׳ט צזנגדר
גיןןעטצזוכ/םיר הוגדרטגי(דן ןןערדמה׳! 1קמנט ברוג* ז< בן
דערמגדרהמט
מ״נרהמט גיזמגטזצ  7ווי 1מ׳ן כרוג :ו<כ״ן
גי* גט דומ קמנ& ט צזין ניט כרוגז< 1כן עס מ׳* גןןע :ן צזסנ ערנ
פכה צוסעט דצזהמט הי! 1עבן* יך גי 3חגן3ןכן ^ וכח מ׳* צז״נר
גיקוז< ןצזונהמטגיר 1פט מי* הי! 1דערהײםןצז׳* הי! 1דרהייכן
הצזט ער כהעגד* ײו קמפ ^  13גנוגדן צזונ מ׳* 3ו לזיבן הנו י* גנגן
טירחהמטהי!31ו מ׳נןגי* מגטחצו* ח׳! טטו<1׳ין  :ון
צזו׳ן* דער
םסרך רע מיך הכחלז* 3ז פרעגן טפרמך הי! £ 1רטג ז< ״ן :ון
דצז פרעגט ערוומרומ,הלזבן דימ 1״ט מין ( בב! ) קיג! יכטגי
ױךגיפרעגט
קעפ ^& פרצזך ער<1״ן* וןדוהצוטט צז״ןגרו&
חמרכן* ״גן* ׳צז גי ^* ער ק! וג ד׳צו 3זוײמ * ״נן וועקגנגן מיכר
מ״ן ק 1״גה ןןײ *1ענן*יצז ן ,ידר גיקודזן מ; נ הצזט צוכרזצ*ו גרוסן
מ׳  :הי! | דער ה״< 1ןמי* הי! 1דערה״<1ן ערמי* צזבר  13מ׳כן
גנגןהמטערמכר*זל ! כי * ביןגיפרעגט מטהמטעד־
הגוי*
פירמודר פיג ^ י<צז 1ט ג׳טמן מונהמט מין* ולזמפט גירופט
מ* מוכן& טיט מזנ ער הצזטזצ *ו מפט * ײן קמס^ 3ו גכונדן צןונ
מױהרוי& גגגןמוי ^ דיצזטיר צזונהצזט  3ולויבןגי* מגטחצז^
ווין& טו י< ״ן* ון צ< ונהמטצז* ו מפטג׳* מגט פרעג<1״ן* ון
!טון& פרצזךערמיך המנ* ער  6י! קמיוו? 3ו פרעגן מ׳ך
פערכט *<1ךד* דולןני& ןןער& טברוג* ןוערן ^ סרךער< 1״ן
זוןפרעגצז*1סצו* חמח׳ ^ ^ 1מץןןיןדמ& טיןנג״כןכי* חצו
יותגיפרעגטהמ& ט < הוכדער ! ופ׳ ^צזן  3ודען
מ 1יד״ניק&
גוטן ( הי) 11צזונ 3ופרמך כי ^ ^ו רערה׳ 11דער ( נ& ימ)
מױצןונטר י& רמן& פרצזךער צזיך כ׳ן דר & סרמךדר !ו& י^
בי& ט ו דער^ ה׳!! ) ע ^*וצ ! ניט< 1ער* יין מונטר י& רצי! מ* חמ
צז׳ער ינ & ט י םפרמך הי !1חצןר ות<1״ן* ון* מגט ער מ׳ך הב
פר ^ פי 1ט פון ד״גט וועגן פיר הונררט ג׳ 1רןד* צזיך דיךניט
״< ן* ון*מײ * ער
המכ קענן בר וג* ו< כן שפרמך רעי־ ג וט ה׳! 11
גיווצזרנט צזןד״גמרוחצז 1נ  3ירןניט ערמ׳* וומו 1ןןערטה׳!1
ר* דו*וצ ! טט סר ! ירן פיר הונדרט ג׳! רן צזוננצוך פירהונדרט
נמךצו״ן״ע& המ״ןכותימי*
ג׳ןדןמזנהי!! *5ז! ניט  3ירנן<
גיקו<1ן3ו ( ^<1מי ) לווגהמט גי* צוגט 3ומ׳מוו׳מפי! תורח המט
חורחמ״ןחזרהמעג& ריב!
צזירי&רצו! ^ פרצןךער  3וו״מ
צזונ דיצז צןנדר חזרהצזי* ניט גי& ר ינן די ! ערגט<1ןצזוי& ן חיגג

־ו*צוי* דיצזזצ&ניח  #ונגצורצז 6פרמך ער דיצן חורהדי ג&ריכן
צו׳* ווי | מ׳ך ג! ויבן* ״מ<1יךצ< ג״ר צזנר דימ חורה דיצז< 1ןזצ וי& ן
וועיג | ערנט דיווי 1מ׳ךג׳ט ג! וינןחגצןכ צזין טי< מ׳צז״ן ^ טוט
מיט* יעמ טטעקןדען רע מין* ײגר הגט העט מ ןנ טרימ מין
צזןדוערמו* טמ״ןוועק גין דמ קממ ער3ו הי 11דמחמרצזין
׳ח < 111גײרצזונ הוכ מיטמ׳ן מן  3ו 1ערנןזצ כ ג דה 31וו< צורגן
|ערגטער< 1יטמיה ! ה׳  8ךו הדג כצו טפרצוךדר (רג ) נעכטן
הצז& טוניטזצ * <11יט< 1ירג! ערנט < פסרצוךהי! 1מיךקצזןניט
סצ & ^<1יר גו ויבן וויצז מיך דיר
מנדר&<1יט דיר ! ערגן דען חמ

פרק

חמשה

טעור

אגיעיויין מונ  :מ 1מיכן 1עדגן< ב ! החורה) מוין? מיעהןסןנו
(כ1ו<1ר ) מ* וב1ד* מ! ער< 1יטמימ 1ערנןכ 1החזדה דעדןן׳ין
ערקמןנצזךגז׳יןמײגמפוטסטין י דצוהמצ 1עד מיןי
ד*
צו״ן& טוטגענן מ׳עדעמ& טעקן דעןער צן׳ףײנרהגצו
המעגיה; :י דערנצוךמיו ערגקו<1ן  5והי  11דער הצו& צוין
*וג״ד גיוועזטהט ער ו׳ך מו׳^ צו״ןפיט גצוטע 1ט דו הט׳ה ! ו
 1ו׳טמימג! ערגט ואהבת לרעיך במו)ך מוב דומ *וצ !צוע
 1ינהצ< ניןד״ןג* ע! יןצו* ד׳ך* ע 1כרנ 1י חצו& דומג׳טגערן
טתדומנ׳טן׳גהצו& ט  ,וומצורירניט ! יכמ׳  :דצוסטוצו
הצו&
דײנכזחכרמךנ׳ט י 1וכ! סכן ד* דוצוגי;*1צו1מכ 1סמ | חצזפ
ממ׳ןדעןדריימןןערטר סטין ( כ1
הקנהניט ! יכלויז י ג1ו3
החורה) ערחמרמײן( גר  3דק ) י נמךמײןמע& המ״ןעכומ
גינג היגטר דעה כי ח ה1זררצו ימ הערט ערד* מ״נר ! ערנע
מיט* ײנינןח!<1׳ד (וצז! ההכגדינן )* ע! כיק! ײרר  :מ | * ן װכן
דעמ ( כהן גח ) 1מ ונ דר עכו מ העט גערן  :ע! צי ק | ײדר גהט
דמקממ ער  3ו^<1מיצזונ* מגט* ״מז< יף< ג״ר דער חמרטן
ד* דימ זויך*זצ ! סט 1׳כן5ו מ״נת כהן גדו | המט ער מי ן מך מ״1
דעןערמיף״נרהנטהלזטי
חעקג& טוטן 1ויט* ײגהןסטעקן
דרנלזךקצןכן ער3ו ה׳ !1לןונ צופרמךזײמ װיך 1׳ג״ר סךע& ט
וועגן ד  :דומ1זיך* מ!צוט 3ו| 1״ןכהןגדו  11וכןדלזווצזר ער מין
 1יגײר* דמווצו! ט ער המכן ד * :ן צזי | גרעצטט3ו צזיעת כה
גח! ו׳וכין*ול 1דו ספרמך הי311ו דעמ גר עט ט׳יגגמךניט כיז
דול 11ווצוטפצןר ! ערגןמ! רימד< ניס 1וו* מןיךדער כהן גח1
ה 1טן *זל | צןונןףצזער :זל !  :״ןע 5ודהטמן ׳ ער ! ערנג
צזיט צןיבן דצן ער קיןכן צזן דען פטוקוהזר הקחב ױמת מונ לזײ
פרעצודרדרניטצז״ןכהןמיזגיכלזרןצןונערטוט די עכודו
דער* מ 1ןןערדן גיטיט דער ג׳ט פון מהרן הכהן הער מי  :דד
מ׳* ח״נ< 1יחהןןען ער גיט 3וכן *<1בח מודר  3וח ( כיח ר ^ קדמ
חעתגיטדרפטוק < צוםרצזךער
דמפרעגטדערגרצוו׳ ^
ןןידר3ו דעכן גר מפי! ומוי ^ דוד ה1<1ך ןןען ער* מ! ט גין וצ ין דנ
כ׳ח,1׳>< קדט צןדר ןןען ער* מ! טדיצועטדהטצזן דמ ןןער דע
ח״נ>< יחה י דצז טפרצזך דער גר<1כ! סכן מיך כין פוןעכומ
הג״ןגיןמדר ד* צזין
הערד* צויךכיןניטןןירדיגד*צזיך*זצ !
מךמ״ןגר  3דקדערנצזךגיג1
*לו! ע  3זדהטלזן< דערחלזור
וגטפרמךחמרומהמטטו<1יר ניג
דערגרחידר  3וס<1לזיצ<
יג * מגט ד* לזיך ניט טויג 3ו לז״גנז כהן גח 1דיין 3לזרן הלזט' *1ן
צןוגדימגרוסיענוהפוןהי11
£י ' ־גיברמכטמ<ם< 11״ןג! ויכן י
ודעכןרעכטןיודןג! וינ | עט *צן|
דערהמט< 1יךגיכרצ!  3ט 3
<צ< 1ט קו<1ןצז 1ירר״מגריס
פי! ברכ 1ח קוו<ן מוי^ ה׳!! י מ״ן1
ומגגדרמונרידט|< 1יטמגגררי 5פרצזכן :ילז * יךדר רוגז
3
פון& ולמיהעטמזנט& יר ג׳כרלזכטצ< ןבןמונ :ר ( עו 1מהכלו]
דרוםן* מ *1יך מיט! כר וומ<! נ׳  :יגן ד  :ער גיט נרוג  :ןןעייט מן
גיט דימגו< רמ דזוצ& ה ר ניגו ע 1׳ו ה& ןומ דרײמאצו! המט ער
טטטיטצזיןדיצזחורהד* ערצויזכריגז
ערנטידרײמ<1מ!
ג3
ומופטהמטער* יךטועהגיןןע* ןצומ דין מין
ג* ןןע* ןמונלו*
דער ה 1בהצ< כ 1טכן וומם :צ<{ דען מ״ן צזלדרר טמן דמרוי(
*מגן ד׳מחכ ^יכן* | צז״גר דער נרוג* מ׳* דער מ׳* ג! ״ךצז׳
צז״ןוצ& וגע ער ט וטזצ * מײן י< טוגע ער טרייטזצ * צןי׳ן<1טוגנו
צזוננ& רטמײגר דער חמטכ 1יהז< כט צזינןרוג* דרמי* ג( ׳ין

6די * צזג< מפרמן דער גר יוצז מיךוו׳1צו 1מ ! ערגן ווימחמ
צהדיגט ערעכוןכ * ו< כ! טכןןןער צזייגכן ט! צזגט צזית ריגז
מונערןומרצז״ | ( גר  3דק ) י נמךצז״ןצזע& ה
<1יר* צוגםט
כיגערטער*זצ ! צוית <צ 5י : >1ײודי״ 1נור,ינדדלזתמט  :ײו עוגט קײן טיעורגיט י 3
מ< < מונהצזט
מי< וע 3ומצזי*  1ימו<1ו 3ו מ1

טגין הבעס זח׳מה
ג 1״ב/ד* צוחצ1לית :׳! רימ :ך 3ומייגח
דערימסרמגס מ׳ן
זייגר הנס מײן ב 1יוצ׳ס גוס מ׳ן דז דזמ הײ& ס ( צופרטצוון)
צו״ן ! וס צו׳ז צו״ן גרו&ן טך ןןערס מ :נ מין דער
מנדר הנס

■רק
המטיה
עפר
( ח&ובה ) איסיו״עסירוגו צזוג צו!* ״ב׳ ח& ובה ימ *  9ר
ני& עגרעכמ* < ןועןעי -צווןפיןיצןרהנגע ( ח&וניז )

גסמףו׳סצו״נסןרוגןפרדערנסערז״ן ( ח& ונה ) מיי^
מ״ן *מ! ט< דער ( רמצויה ח*3זז ) צורײכט מ״גר דער מי
זו׳ 1רע 3ט ח& ונהטמןדערזצו 1מײן מכ ועה ס&ן דו ער גי^
וו׳! כר> גזו״ן<
מונמונערסר געהטדימםנועה מןנ ער
ווערט ימך כריג :צןוג ער העס ג״ן& מעה  9ר געמן* דמ*מ1
ערמי׳ןקנטצ*כ׳ןחיצ) פ׳! ד 1ער געבןווי! מין דער3רקה פר
* ״ן יייגז מונער זמ! זיךמ /םר״בן מן דען ווענדן דזער* ׳ין
צונועהניטםרגעטט י מונחעןןך ןןערתע& קממד* ער
*עכטפ/ןמ״נכ/מ״ןעב׳רהדמ& מרמײגר !נמי1
נרוגי
ן״ןפיןןןט ׳וזנרךזועגן מכר ערטמר נ׳ע כרוגן ןןערן כוין
ן״גרםנ! עהןןעגן׳ןמ 1ערמ* ממןומ טצון ער ןצו 1ן׳ן
פסע 1ןמ 1:ועןערברוגןזןער צןכרערןצן 1נ׳טכרוגןןי׳| י
צןאגמ! ערן׳ךנוהגן״ן צו״ןיצןרצןןדר 3ןןײמ כין דן ער דיצן
#׳רהפןן דעך• ך ; ינןןז^ ןיךכקזציס י ןןיןן  #״ןאעגם המט
(תעגיח ) דמצןיןדער * עגסמ :ן״וטיגםוןדעםם ןןעגן קען
ערבןרקווךזוצוײגסןרוג :דמ ןמ 1ער  :ערגן[ צןרגעןײן רו
ערנ{[ג״<1
כרוגןזוערטצוןן״נפןחעניהד :ער גים כרוגי
ןןערט ^
ערמזמןמ״נםןצןגדרןטצוגדען ןןעןער נרוג*
ןןער ט דצו ןןער ט  :״ן חענ׳ח פר ני& ט גרעכנט צןררכה עז
ןןערפי! בעםרד :ערג׳ט ( חעניד ) /העטגיהי 1״ ׳ײךמן
מייגמ ( סכח ) מודרמןמ״נכז (*1ןכ סו) 3מי :דעררוג :נמך
פ׳! חערמ ״ ןגרע 11,ריע 3רהמ :צוובןמין 9י 1רער פון
גיםריבןזומרדןימךזוען צןײנרגעםם הצוטימ מיז י׳לו
עכ׳רתפון ריגז נ?ך פ׳! גרע ׳ר מונ הרבר דען דיצו גע& ע
ןןעררן די״נן ער צוצט מ׳יןרוג :װיס  :״נ ^ ג :ינרדרוהד:רע
דימ גע& עןןע( ^ גער ^ פסרן דצורמו זמ! מ״ןצויט( כר צועים
דער דמ וו׳! ה׳ובן (
׳רצןה) דער זצן[  :״ן ריגז 9ון  :יך
מבסמן יז ערדיצוכחהציידה פוןזיךסדס נון צןיר !יבן ! ײט
מ״גר דער נ׳ם ני־וגחוערס דצו צו׳ן הקכהצויןצצ! ׳! פזן וצ 1י
ניזי ( פורענוח ) צוונפ1ןצ*! ײטוריחמונ פמרמײגר צויהה
יצ&
ינהמוגפמרדעמגיהגןכזלסבערהמס ם!? ת מוי ^ רער
!> ט! סמונער המס•ם( ומ3ו עו! ק הכמקוצוס ער ױיסם! ומ צוין
דצו& גןעדן
מזדערפטוקגיס ׳אזיחזיקבמעחײעעוהעולזס
לי * טע־ה ע־לום ליי :
ט 1יקמפירקמ בעט וחידוהט^יק
דטרזעצ3
עהגספרקרעסד1:ו} גיס  :מ} רידן ( פוןהרע צןונ
צוך ניס ניבו! פה
הלמת י
&יליא לספר ריי׳יון הרט
וניבול
פה
?י !(3׳ £1י1:ז
*

ךסרצוגס ער צו״ן כ5י װ׳ס ןן& ר< גו• עס קמח דער3ו דז ער
זוופסצוײןהנס ! יריגװבן ערוזו& ס געך גהענר מ׳יס ז״נר
הג& מײן ווטקווער  9ן רצו גיבסיומדער& צודןערדצו& גיס
ב!י *יססוצ 1מפרט*ון כה! נ 1מ׳ן  :״גרהנסמוגער ןןערפס
פקז׳ךדמ& כוי ^ יזגןן& ר< נ 1ןןןעןער 1ה׳פךסעסמונער
ווערצ! סדצוםכ 1יװיסדעןפצין
מפרטוזיןמ״ןוועק צןןנער
נהי!סדצו ^ כ! י * יסח& רמ׳ןז״נר הנסוןערדער ניסמ״ן
גרו& רנרלוײן גרו& רול& וגע ר:רע :וצ  1סמ״ 4זועק ן; ער 9ן
דז צוײןגרי& רטךווערסןןער מונער  :מ! ס כהןסןד׳יוני& ס
ןןערסמיו
דערןןעריוצומ״ןגרו& ר צווין׳גיהױםסרנרצוונ
מ״ןװ& יגע ״ מזימ׳זדיצוזך מןצו״גרדערדצווומו! קעגס
(ענ! ^ הכצןןהמבין ד  :רע נ׳ס  :ס | ס ( ברוג ) :ןןער דן? ועןרע
ז״ן( ר 1גז)1י\ין 2ה 1ס | זמ(ס  :מסררינס ער ע>! מ הנממונער
 4ערססע! 1נזהרמצו״ןן[ עקצןונערה!ס ויןדען ייוגו דער
פירימינדערגיסמ״ןגרמונצן״ןװ& וגעדן רע עו( מהבמ
םר־ ! ירססון  :״ן רוגז ןןעגן דער ןוערפס דמפ גוס מ״ן וועק
מונהוסימ& ב׳  :מי הצוכןרימחציךכן  :׳! צו״ן גרי& ה
קעטס! כהע 3הגעבןןןיצומ״נרסצןן :ש! ד :ערנ׳ס  :מ!קוצין
 )5דעל/רוגז מ״נס צויז מ :מ׳ןהמבמונ  /גיםר׳לןד  :ערוצו|
גיםנקןמןז-
עןסוסדמפרג׳סמיכלדעררוגו דלום מנדר
מיז חען צוײנר זמ! ( ח&ובה ) סמןצןןי^  :ײני עבירך ריצן ער
ריעסגיסמן,נוןערןןע 1סמײןר״יהויח& נהמן  :׳ךנע*ן דו
ער !וע! ס ת&ובה סצון וי׳ס פ״נ׳גן  :״נן! ״נ װ׳ס חענ׳ה׳ח ). :
*ןודסויסמגדרײטוריסןדימער  :ײנן 1ײכ :וצ 1ס ס״ניגן נון
וועןדערןעןב׳גמ״נ& סו& צוונןןערס ניס ברוגו רו ערוײן
 3מרן מוי^ ה! סיממ׳ :ע^צוזו פ׳!וצ  :מ}׳  :׳יגהח& ונהמונ מ1י
ן״ג׳חעגױזכומוגצו} ׳ןייגײטורכ/דער ןן׳י! רוער  :״ן רוגי
מ׳י ^ ה{ ססו 1גצוס ^ ןןעגןדמןןערןצויחמ: 1״גי ( ענ׳רוח )
 9י׳געכןהקכהצויזמ׳סומ 1י ; ״גי עכירוחוווח( נו |  :מגן דיצן
רצװיח :־! 11י 1מײנר גיס יפ ! !* כרק!ײבה י ^ ןרמ{ ״דן דען ד:
ער וןע! ס־& וזעריהרב׳ יטוךיכ ! /״דן> דו ער  :יק רוגז מ> ׳^
דיןסדמ& מ׳ן יומקן״גײטורי ^ צןונגר׳נג״ט/רימ ד׳מ ניס
גריגגר קענסן גיזײן מך
ו״נןדימגרינגײטור׳סןנ׳סצודס!
פון :
״נרחנרהמודרפוןו״נר ( תפי!ה ) ניססצוער ד  :ער
זמ 1פמרהערןצו 1גסמר  :עהןדעררצ< רךן׳ער{ צויז  :״ני
ענירחפרגעבן<
צווניעגרדערמ׳ן װ;!*! מ׳ז
דער מית וויומ סוס דערצוו !:״דן םוןו ײנס וועגן מ׳מ גיהנןכן
״
צוולצןײנרדעררצו 1!6ײגסצןונ  9ר הערס דר כקו׳וס
:יינ< זב׳)צזד  :ערהעס  :ע! ןרקוװן י מוי ^ רצופו סוגןוליר
מ! ,סציג ( חםי 1המ! הינ 3ור 1טןנ< װרעוכו ) < דצורוחהלובין
ז
^ |
י/חגװ׳כן 1:גז מגס ןןעןמ״נרצון :יך!1׳! נע*ן די מ! יר נע& ס
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לכו
0׳<ירה)ז־יממונ< 1רצןןין( וויװח) מי  :דצופ מיזדימ ענוהר׳צו
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וועןער& ון ויע! ס גערין ( ח& ינה)
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 ,סלוןמ•:
ב1יצו :ער ( כרוג ) :ןיערס דמערװ׳ט  9ר דערכס ער
בניסעמטו לײראתךאלמךכם :מיהאי״זהז׳ ^ ׳חייסאיהב
וצ: 1ײגה ( ח& ונה) דיצז ער גסצון הצוט דימ פר פסעי3ס■
ענ־גמר וו׳דר צוות ז מו׳?/צוײן<1מ( פרדערכס ער מ!  :ײנה ;סיס לראוח טובגצורל,שונ;* מךעד^פתיך מךבך,םרמה •
^
־* -
א
ר< מ

0

׳י

1

1

הלנזת למון החןזניבזלםת
רימפגוקיסן  :״גןול * ו 3ופר טײט&
ןגיטהערמירי קעדר
הערט1׳ויר  3ומיךווי 1לן״ך 1ערנן ( ירלוח״ ) כ1ו< 1רי  :מיר
ןןערס מייך פערכען פר גמס יהנרך י חער מי  :דער װמ/
ררדמ בגערע רלוכו 1עבן לןו י ^ דער וןע1ס מונ דמ* לו׳ניג ! עכן
מ ^ יעגר חע! ט לןונמ״נר רררמהע&
געחגוסיסעגדר
דמזוע! ם גערן הצוכן פ  !,גזט ^ נין ווע! ט מיר גערן ןןי& ן חער
דרמי* י דלו& ז״ט ווי& ןדרמי  :יר ו־לו ה׳גו  :״ן 5וגג פמר ביוי
ריר
מונדערדמהיען י*^נ  1עפ3ן צ 1ון  3ור׳ד) ! י 6סיקי< ס ׳
מ״ |
(
עװ
^
ה
)
מי
* ג׳& עהן מי׳ן גחיר ^ קרע^רו מיז מ; ת ג 3יגן
 1•$פעל< ע 3ו פזגול׳וגומונדר  :ע} ניג גןןױ־ין קרעיורהצוג צחו
נוויש יג & רילון ןןערןף) קוי £ן (דלופו ! עבן י חער ווי! קױפןדלו*
 1עבן י לויךהמבמײן וומר 3י 1דר3ו ד  :לון דר  £ון מיכיג ! עבע
צ< ״\( ח! זערח 3ןנ ) הועגה״  ( |6רבײנלןי ) רל< המ^ דש גיהערע
*ײ 1עמכמ& רדעןגןויר ^ קרע< 1רמויט מר״מן י דלולוי * :י
וו״ן ה״ס גנגן לווגיזמע לוירמ פלן& ר ג׳  :מגס מו׳ ^ דעס לורק
*ז״ויו״ן
גןויר/קרעוורדר מרײמס לוו׳:
ןףמערהמסמײן
ןול| ר 3י! ר  :װןדר 8ון ל< יביג ! עבס ( רבי יגלו׳{ י& מיןרופיןדלו
ער קמס 3ורבי ינלוי& פרמךרב׳ יגמי חלו& פמר מ״ן חמד13
המ& סו <3סלןר קויפן װײ  :ו^ יר *.י& פרלוך דר גחיו ) קרעוור
 <3רבי יגמידי  11מר  13דימיך ה 1כ  3וסר קי׳פןדי * ע! בגחמר!3
ערקויס& טומך י
מפרמךרנ״גמיזמג< 1ירווימדולוע^
ןן״ג& עי
פפרמךערגיטניעדרפטוק(< 1יהמ* סוגו> ור ) חער
מיודר ז׳ימןדר ד ^ בגערס דמז מ׳ניג | עבן דר דלו העס גערן
גים׳ טעגלןוג דר דמ ווי | המנן פ׳ 1גוסט * דר מיז דר דו היט
*״גי 3ונג
סין3ו רידן ביזי ריד מונ דער דלו היע
*ײגי ! עפ 3 | 3ו|  3ור׳דן 1ימעיקײעי גוןזעהן< 1יריומחל<ו*1י
וימש ! עכן הענגטל< ןדר  3וגגמונלןןדלןז ייוין& קדעכןװענ& ןי

פרק

עיעזה

סעיר

מ׳רי ?
ונגמןדערערדן * ב{ו<1ר* ילןרידןצ)  £י! וצ) 1ןשפ<1
1ײ< 1רידןזימצ<ך | שוןהרע י
רעןצו״גרלר* ץג׳ןן׳נט  5ו
רירן | 6ין הרע דעמ גי 1ט עפ ג1
״ךעררעע עגן צ< ןמנ 1ד
סוןקע  6ט! יגן 1ײגוןמ :פ/ןדעס(<צ  1ר 6פ}  6עןװצ* ן מךריין־ן
*יממו ^ דינ5ו  #נטןמו 5לןו׳ ^ ד׳ !) ׳יעןצוי׳ן װצ< גןצ< ונ צןו׳*5
ןן״בר מ׳י ^ ׳ונג מזנמז׳ ^ול 1ט׳ 1״ט י (
סלהןחילוגמויגרילו
מ׳ :דר עוגצןד* מדמרידן 1ג 1וןהרעעצ1צוי  :נ׳גיגיבוגןד  :זיצן
ייך פמר  :יגדיגן צויר ׳ ׳ונגי עעג מונ  :ירס  :יגריגן צןיר *;!וס
הב 'ז( מ 1מ ) ני״לוד־טדמט  :י 5 |6ר* ונריגןצ< ןמירי* ונגיקעדר
לןוגמך מירי ןוײברפצ< ר  :ינר׳גןזיצ< מי  :עצזצוײן 1ו״נ
דימדלורעט ! םוןהרעדיסמר  :ינדיגט ציךמיר׳יןנגיקיגרר־
מ< נ מירןדזמן פמר  :ינדיגט  :ייץמך מונ׳  :ימקו ^ ןמוסןל/׳רי1
וי  1י11
לץו |6 ;1צ 1ר : :מ׳ המכן מוין? רר ! וע! זג ימצזפל/ר  :יגד׳גן
:ימא1צ 1נ*י 1מ! ״ןדר ! צווןהרע רעג< מפי! ומךדר ! צווןהרע
ןוהערגורער״וזמךמײןגרו&
ןעןנצודמרןסן״דןי דמרוכן
הועהקדופברוךהו<5ד׳ ! עפ! ךמןמורכ׳פפןמ; נמ״גרחערג4
הערן ביו׳ ריד נפרט ן& ון
הרעדזער  :מ! רימ ! עפ! ך 5ו
ב״דןזײ; 1ןמן
דעןמורןמין  :ײןמור
הגי׳ןגומןדזערג׳צג
הערןקלון* מונדמר ^
צזךז׳עןדיפינגרפמרנן& פיןיגדד
ער  :מ!  :״ניפיגגר מיןז״ןמזר
הנ״ןגומןרזערנ׳סזמ!  5ו
הערןני  :ירידבפרס !
עוןהרעי !;11
ןהרעדיגרופיהרנ
ענירה ! ערגןז׳זירפון ^ ריכ/הגנילזהדימהמט גירעסחידר
יי׳רןברודסז& הרב״נ׳ ע! י< המ 1וב/חימןי,לוו 1דזמירנחגהמי*
 •5גוסן ג׳ווע& סמזנזילןצוי :ניע מ1י  6ןג׳חע 6ט  3ורידןינ  :י
רידי דעןנײמרג\ מיב< צ< ונזײנכןוויינ 3ו גוסן צ(י  :ל( ירכױ-
>ח
גװע& סי גלוךמי! :יל< ( נענ ) 0גי
11צ< רן י  : :ימ לוי 1 :ו 3ורע
גיוומרדן װ׳צןמיזע& דעןמ״ןגרנ& ר עונ& לןײנרדרו״נכן
ח 3ר רעס בי  :י ריד מונז ״ן כןןנהצו״* 3ז םעגדן מ< נ ער מ* :

ומזמךדערסטגקגיע (<1וו? יחײסנ׳דה | ^ * ) | 1דרעועמונ
ודלו&ו ! עבןהעגגט מן דר  3ונגפון אײגג ^ /ענ& ן חען דר 1יענפ
מויפן  3ורידן ! םוו הרע ׳
וו׳לומיין& ווערןב׳טרן גרז& ן
רעע גועי ןןערער מינ מ״ע 1גוט׳  :כןדלן הלוע ער דמלו ! עבן
עונמהמסדער  :ע 1נ׳ג י
ד<6ו־וס  :מ: 1יך<5ײ,׳מיצ4יינ
ווען צובר דר
 1יעגמ רעט נ׳  :י ןןערטר מי׳ס! ניזי  :נן יו הוע■ ה׳גין סלור ! ^ ון הרע
י מוג ןןע | כם חי י& ס ! מ:ן הו־ע ר< <. .
ערדעןטנט מ
 :דרסטוקגיט ^& ולורסיו 1שוגופו>< ר1י 3רוח | |י 1מיךדמבי& ״רן י דמ& ה״& סו&
וןהרעמײנרדערו
נפ&
וןמ״גרדר
רזהיט *י״ן ^יו״!צונכ * ״ 51
ונגדר חערעגהיע  1יטפ פוןדען 1׳״ען מין דעס הוי  ! :עכסזוןזולץו! מוד<־ <
 9מר 1ייר  :ײגפ 1״ב דען י*  3ינגמיזג 1״ךמזמי* ןהנג 1דרונז
,יעגסהויז מ׳ז מיל< ר  3ו פײמר * ןקמכע וומו | מודר מ
ג׳טדרטס  1ק( 1יוחוחײכ/ב׳רה! פו | ) חימ לןיזדיהנעדילוקמן
דעסהוי& ט& עװןוומו ! י
מוררז׳ךווימ ^ ׳ 3׳ ק! ״ידר
ךען װענ&ן לוזס ברענגןסון ! עכן 3וכ/טוטלו  :ומיו לןךדי  3ונג
המסדער וומוהמס ערם גיניװן <3ק! ״ח י
מודר ן; או
ךיקמןמך לן״ףועג&
נעוגע׳ענר 3ועטן <
ןמונןברענגןסוןןעכן ^ מטוטי מוג
מודרח׳מ המעיענר מײן כי♦
ךי  3וגגלוי  :נמךפי! ערגרלו* דיהנט דען
םטיקגיטמן י
דיהנטד׳קמןניט
לןוררער & סרעך דומ קעג& ע דען גיט
צ/גדרםמײןנוענ&
ןסיטןדעןער >וו  :נמחנטכיילויה *ײן ד*
:ע! מעומ׳ן מ  :וןןלו  11קענן מזמ׳ךדמ חער& גונדיך  5מר
ערמיוקמ/גרי׳כןל/כרר׳מ
נונגדילוקלוןמ״ןלוענ& ן טיסן
וומיגדרן י דע ^ ג( ״בנ ^  :ע{ כי
ביזירירימ׳ן א״גיןן& ון
מינר הוגדרט איי! דמרוס גיט לוך רד פטזק ( ח) צוחוט ו& וגמ
הרע י ( כון דבר ) חל< ^ צו״נר רעגו  :יעס חנר
*ורױהדנר ) זמ לוײן פסי׳! מז ו שחט ד׳ 3ונג ײיט ינ :י ! ימ& ׳ג
הינ& ר ןןער 1יך מונ סלןר לו׳ס רעט
ערמ נ׳ע י
רידמיממי* לו״ןספ״
 1דימ טיטמ״ן ^ עגש וו״ט פיןלוינ/צחו דצו& לויזמ״ס! ( ן& וןהרע )  ,לןורד־ מ׳ינר דער מײנסן
מך מ׳ :ד* מ  5וגג די ני  :רעט דילו טיטן דעןייענ& ןוו״ט םון
לוײןרוי ^ ס צן״ן :״ן לןור■ לןןנ *צ< גע ו; מ ^ 5ון  :ײנס
מ׳כן לוםי!ו מיבר ס/יזנט ײ״} קמן ! טון הרע מיען טיטןול * יר
חנררל*  :הײ& ע מך העער ןןער! יך מונ מי  :מך רעכםו
םטוקגיט^& חו ב&^ י׳ססיהכ /ו 1מונכ/חה!ך כצסר׳) ) די ן& ון הרע ו& וןהרע ״
דערכ! 1סון ! צחןהרע לןי* מ  4חאפ
רירן* ילןטונןמירױוי 1מן הילי) לןונמ׳רי  3ונג  :ימגיטלוןדימ
טייגר רעספון * ״נס ח 3ר ד  :דעד חבר ניס גערן
נגרדי כ1ו< 1רמזון 1ײט  %דרה׳1י |
סקדערערדןמי* מ :ו
המסדמזלון פון מ׳ס  :ע! כ* ריר רידן *
<ל  1דלו&ײה & ט
וז״ט
גיטמיריביג׳רירלויריו& ון הרע לוודו־גמך מ׳ין ס& ט ל<! ם ן& ון הרע י
רכי! וח ה״& נ* דמ 6מ  :חען דט
#ימטונןאירװויןלןןדעןחנ^! כ!ו1
ר<  :ימו־ידן^ 1זןהרע סון
ג׳נגרמובן5ו טוועון מונ ז& גע מ׳ס דמצו המע דיד־
יענר
*ען  6ע! *יכן! ׳וטןד ^ ו,׳ ^ יהןנ׳ (
ןעטט !-׳  3י [ ״עי
מוגזימגיע
־
י*
חז ן־ו

הלכזת לשון הרע זנבול פה
״ענרגיטצןןמ דרדמ& המט יענר צווי^ דיך
גירעכנצ1
גירעטדצוש
פרמ״ןחכקמעןער
גרוג) רנר מיז !י .ע׳
חיי&
טרב׳ןותדערפוןקינ׳ושרגיחותה&כ /י& צורינו < מוג
ער פןףיגגי דאמי :עי־ גר גנכנגו פר מ׳ין ד 3ןכ צ<  :דער פסיק
מ״נרדערדצורעיג 1פז ; הרעמנדררב׳{( חמונערצ*יז  :ײן גיס
גםאףלמחרישחכפיחעב דצןםצז׳זמזוס״ספמךצן׳ין
הצר :<1יק רער וזיע דער הוט פ& יעמ ק״ן ( ח! ק 1ע ו 1ת הכמ)
נרןןעןערצוןף׳געדצזןןערע
ערפרצוײןחככןגרעגגע י
י
ניעיכפרעמ״׳וזטגרדערדאפרוזטרת
מ״ןכריארמ! עז
גוןןןעןזיךצוײנרגיןןינסמין& זוייגןדער ןןערע כימעסזגו
*״צןק׳גן
צןײצכזיודןעטזײמקיגןצןײגנז סוזי רער זע! ביג סר !לזון הרעמונסמרניכו 1פה מונ& רפיןענירוחר^ץרןבן
מײ מין גרו&ן חרמ פון ציםה רנ יגן ע |יוסה |־כ /י
אז דער פט :ק זלו! ו ךמיע!* גר  1יןן׳נןמ׳ןצוןןײגן< דערעונםסון נינו 1פה
 5׳ט ( צןרורזצ ל<♦ רע׳הו כטחר ) דמז מ׳ז צןז ו ג1׳יצ1וצ דערזמ!
*־ערמיזגארגרו& דעןן־מווקרעשג׳נו! פהראקזצזן פ׳1 1
>ײןפרפ!ונ< 1מ״קגרו& ן ( חרה )
מ״נרדערדמם! מגע ביז מ׳ץ^ שנמי ימרצי!{ ה .ןנן י& װרנו ) צןןנדיצו גינרמ גיע ײ1
 5ײנןח 3רה״1ז{ ךדצןז ! ♦׳ינטדער צוײן
פרוזטרחדערצו׳ז
פ׳  31רוחדערגיימןזיךמן*טצוגצווי^ םונמײ 6רמןפוןחעגן
׳ .צוימחרס1ןצ !
נמץמרורדימע* 3רהפו; 1טוןהרעאיז הרכר
רער ( עכירהגיבו! פה ) ערזצ<גצ ( 1ר 5נח>זן )
מיררלזמן1
׳מזמ 1יעכ׳רוחד״צוצויןבןהחורה 6
נזינןפמר במטן י מךא׳ז וו״*צו|1צי׳ 1מצורוכןדער ( חח) ) חונ ד׳מ ( כ!ה צןונער דער
הקבהמיער/זח! (צזשווצוי א ) צףערצזיזוזוחןן& זןהרע י מז
חעה ) גינן צןזג ווען צו׳ינר זןצ ! ע רידן ( ניבי!הס ) דער סר
י־ימ גזורמ גיס דמ ר( ד ה ^ ךמיז גזע&
ןנ״מדעןטנהדרן דמ
וירעןי׳יעוןקהבצופוןדעצועזועגן ,
צןויצן״גרדערימ
זזצוט
אחיחוכ׳מונדזאג3ו מיגן ג׳זצזגט א! נ ה -ץבןגיס־ציןמז
רעטניבו! פההע! חמשג1גצ  1חער מ; ץ 7מיכז ( גיגזרח ) {
ווע! טןז׳מ !!
מצופרעגןמײןדיןפ 1ן
טגהירן זוען צוון ד׳מ  11צןררןפר  :׳כנ 3יגיצ< רןדצופייקערנ* 1עןצ* י 0זצ !ם5ו נ׳זן !׳
?״נהררין
מךוצוגע (
המקג׳ןערנט אײןמנררי ( ה! צה ) דמךהמבןזימ
רפהברפיןחפוןןןעןןרנחטדצז ) צןײנרדער
1
גזפרעגטא״נר
דערמצחצןי&
חרט חאז  5ר צן״ןןץיחהמי :נינו 1פהר עט רעםן זוכע וזען צנ״ן שץ? גיהממצןזדער סגווק
גיע
שוחה
ער טוןריג נ 1וזזר מו רור הוזיךהמב\  :ימפ& גירעטד : :יצז
טמיסה •פי־דורות ז \:ום י׳ •* ״ל ; •וים מ״ןגיי י^ גיהחת
ו׳
:י־ י־ #
<< ץהמבןחע! | ( •^ נייפ )  :ײן חצזהאעדוד הי ^ ךמן ג׳הובן
צוכעצוןמיינהדערדמרעעב׳זהריד נ!; צורנ׳בו! פהדצוש
?ןדצ  31ח״רצזעימ מ״נר רד דו חערעמשדן מי& מיז  :ײן דץ
הײ& גזניזהפרע * רהריר * : 1/ײגכןבי :ן<4וי! דר  3ערנע ער
( חנק ) ד :צזן
אץדערןןידקעאונער המט ח! ק ! ען}כ/הבצו י
יתברך דר וןערע פ!ן צןין דצוש זע! ניג י 1י £ן גיהנ/סן הגײן
ימנר לו״נר דערדצןרעט ! שוןהרנ 1דער| 5ײנן״ 3ײצומיז דר
דימ י ג 1ירציגינ 1מיןצנטבחצןבת
פיןחעגןדער ענירה
פר ! ׳רצ 1ע! ןנזהזהצןונעו! מהבמ י צוונמךצוו׳ ^ דיצועלירות
ניכ! פה י חקוצנןצווץז (פגצזײפרצו 1פי 1צר{ חרב! ח 1רע ויז
י־ימאיןדערחורהפמרבמטןזייןדמה 1ע
הקנהזיץ3צ\ רן
צןונגז׳רוחרעוח^
צוןנדיבחוריכזאןנטריצורציןםעערבן ל; ונ
|גג מוי ^ צןוב ער חע 1ט חמ 1לה טאן מבר צווץ? !שוןהרט חערע
דיצויזנגיקיגדר& עזערבן י מעדיצזיתווזיכזצןונאןצזנוהדיצן
*ן םוןמ׳מ ב! י בי 3אלע גמך מוי ^ דימ ווע! ט שטױצופט מין
 6רײצןן חונ מי :ניי׳זנ ^ דער  :יך צוידרצוןגע ^ עצןז דערפטוק
הקבהמןז״{ 1״בח 1נאןזײ 1גוצ 1י מונ מ* ׳ ^ עו{ כןהבמ
גיטסלכ; ; ילבחורױלאןעימחוג 1מרזעךי רצוךדיצוגרו& ת-
םטראפטצזןמיכ זמן  :ײגרנשוזהנ* עמ! ײן דזהקכה זוערע
ע 5ירהדימ דער זנעננו עזט וזיעז״נר 3ונגצו! נ1ניצ\ 1ײנקצנ 1י|
מוןמימ ! ׳ ^! וג צזויףרערמע! ט מךצזפ׳! ורער גג^ עז 1קוחז
דז בי!ך ןןער דז ער* יך :צו ! עחצןו! ב ידענקןצזי ער רצוז חצורצו
^ײדןפוןזײנגווועגןזועןװןמיןגיט
& טרמפשררןכןי דצןרומ 3ו*ײנכןצ׳ווי! הרייגוזצ<!1זצ  :ן ; ׳ | צז׳זצ?! צן״ן 1׳זענם גע 1עצןוי1
׳ מךמי:
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םרק ע־טזה ;יטר

' 3״משעינ 1מ 1ררזי3ן אונהערן מית  3וד׳מ :ײג׳ן אץ דעסנ
^ עיג& ימרומ * אוזזןמיןמן& דײאן < דומר& ערידניעפזן
*
ו׳יטןימיזערצןײנרדערזיךגי ^ קערסמןדעכ/אן םר״מן
מ^ ז*צ * 11׳מצי״ןחעקפוןצוינז 1ויפןי א׳זע& נזזזמײנר דז זזן
!גיסקענ< 1פיןאיכז 1ויפ 1צזוירדער |ש< | הרערידר חער מזו
!מ״נרדזו׳יןזיך פרמיה סטרכעדוזא!ן זימדיאמורן3ז
יגעמפןװיטדערז ! עפ! מוירצזיט זײנבזפינגרמ  !,ז״ 1לזור
הניץ מי 3ונדר
מץמוגזרןדורותמיןמינזרן קהי 1ותאיז גון
נעןןנות הרנ׳מרצומ !מון הרע גיוז״ן גיחצןרק מ׳זזע !טן
מײנר דרדאכשערצוט ןןערטפוןדערגרז& יהרבי עבירת
מ״ 3ח׳ר ער רעט !שון הרעמודר ערהערע3ו רידן1םו\
היע
דמרוכזהמכןדיאחבװ׳כימ׳ץע^ הגעקווימרזציןזמ!
יב& ׳רװעחערדן&
וןדגרה״נטז׳נד י עשזצז* 1ױמ׳ין
מיעוכרחעג& ג׳חיגן נ׳& פי!  3ורירן מונערזמ! מיװר3ו
סחײגןצזיכג& חײגןפררעם וזןזיךנ׳ע צןזצזך& ע׳נו מ׳ן
סרק׳ממו׳זררבי& צועוןער נצזגערבי&װעין מ 1׳צז״גי עמג
ביןמיךמוי ^ גי 3זגןוזמרדן מוגערצוײט! ת!>ררכז חנוזיכז דמ
המב מ׳ךק״) בע& ריצזידהגי& ונדן פיןצו!׳ ריצזוזירזת דען
םחייגן אײנר פון חיג 3ג דיון צןץ דר וער סוףיגןן ךער מ׳:
/

1

דען גע!  1.קצוןער ןןידר גיןן׳ןי מבר דממ חחרט ןןען עסזה& ן
צו׳ז דמקמן ערס ניע ןןירר ג׳ןןינן דעןצויט גר ומ׳ חפו 5ה דען
מײן צ1י<!1צצו חמרס וזמז דעכן ןץענ& ן 3וז ײנכן ונו׳! הר וימ ג׳ע
דצו&
ווערטמיץגיפריבןמיזמ״ןב< ךמ\ נ מךחערע זצ 1׳פ
מ׳ג\1יצכז חמרעמײן ^! צוךרעשערמ״ן גוע חחר& זמוזערכ!
צוי׳ןגוטרצי} מךדרויפ רעע מ׳ינראײןכיז חצורע דצז ןןערע
מיץבי :ר *1
מךדרויפדיצזגעכןמ׳בזזײן ( מכר ) צןןנזײן
(עונאדרות״{ זץט״ןצוענ& ג יןףגןמ׳ןםוו״גן עו צורײבן
ײצז חסעימ :־! דז דמפ צנו׳! איז  3וניצוטמנדרצובישםין
וומרדן דען נ״צורע הקבה  1113בן מ 1נ  13חזרה ! ערנן מונ3ו
דעןדיגיהגו
עאןיאזמיכ& דמ ב& ײרןח׳! דעןדמפ צו׳ז ׳וצן
חיפג 1יךדז הקבההמע זיךמו׳צו דערןן׳ 1ע א{ דאמ  :יבגט א*
סבח מ׳ז דמר זיבנע& מגי מונ ( אצנעה ) מיזמד & זיבנע יאר
( ייכ ) 1צו׳ז ימפ זיננט סזנ׳טה אך דצום זיבנעעױזנ< 1ימר מו
מובן צויזגיצןענדןמיןהי! נותפבת * נזןחמעזיך הקכהצוך
צןוי  :רערמ״!ישרממ  ,חי 1זיךדער צגיג\ 3י ! ובןאונזײןחורת
 3ו ! ערצןמונזײניצנ 3וח 3וה{_{ן רעןדמש צזו׳! מיזמך רמס
ויבגע כ 1י פע
ס& יס 3ח״צון 3ח״צז
מ׳רן
מוג
 3וו׳צזן 5ח״מ מויגן
אונ 3חיצון 3וו״א נמז [ עסי

דא

ל

דמיז

הלנות לעון הרמ וניבולהפ
וצז ^* ענןזעקצז ןעבר דממ װו׳! מ׳ז רצזמ ו יננט כ! ידמו חמע
ויך הקכה מן דעמ זעענ&ן צןויו דר ווי! ט מין3ו ! ובןדער צזיט מיג
*״ןחזרהמוג זו ; 3הדרוזיט  3וטצזן׳ ב  8רטדרמ״! ד* הקבה
המטדעמוצוי! מך 3מ׳י נ! ימ ינ &מ&ן מ״גמ גיהערט •3דעסן
גו ^מי * ימ * דר (ימ & ט ) ׳ דמש מנדר ג׳העייט3ו דרנ& ממ
ימ& מױדרןקגה ) י נצו 3מדממיזדרקגה  3ונימט מנירס
ני& מפן ממרתמז3ו מ״ט 1געע! יכ׳זנין 3וחורהמונ 3וא 3וח
מונ 3ו 1זבןהקכהנון ווען מיער היןג׳ט מונמיוז׳י| ( כ1״>
טצ > ומ)
ו ײן קנה מזנ* ״ן>זו׳ * 1יט גיז ׳ ר ׳ר ד& מיו יומממו31ו גידענקן
#ימגרו& מ״מהרבמימ כי& ר דיןינד מיז דמרמז המכןבח ^׳סן
*  1ג* מגטער * מ 1׳מ  1מ׳ער עג 1
טמו׳זגעכןמיד* ער מײן
מומ ני £חצזרט3ו  :״נסן >< וי 1הרףש* מ 11מ* ןגי | * מך המט
6ן>וההו< 1ךע1יוהצז 1וקג׳ומגט ( נרוב דנ :רית 1מיחד 1סמע)
מיעדדר  5׳! רעט דמצו סט! טגיט דז טר ניט זצן 1ט זעדרירן
רעןמעןמי׳נר  8׳! רעטמד & קמן נ׳ט ס מז 81ע! ן דו ניט ז ו 1ט
*״ןמונטרזײנןיידן ( | 6וןהרע ) מודר ( רכ׳1
ח* ) מדרנ״ב|
פהמודר ( כיזובינז )  1יגן מדר ( חניפזמ )* מ׳ןמ 1י חעגןױמ
וומז ניז״ריד ךרונטר י מך הנן חנמימ ז 1.גזמגט (בו  1הוזרכה
רנר״נזאניצזח& מןמ !; די  4יטד׳פ׳ 1רידןדו
נרעגגטזיגד
כווזצרע& קמןני&
רמטז״ץע& מיזצייןמ! ׳ סעגןכיזה ריר
מזגטר  :״ג׳ר׳ד ענט  5ר | מון הרע מרר רעט ג 1״נןחעןער
6ון  5רמ! ן* יבר
מיזנמךמיזע& ^ יבריכן בט!* ) 0ימסמי* מך
מײועבירהנ
דרוחהמנןדינחכמימןגזמגטמ״נר דרפין
8ןו רירןימ * דעת* מ 1מן נמך ( מדק ) ז ״ן ממו רע
הערמיז ״
מנרמײנר ררזער& חייגטרעכ? ניררף> וןג״טנמךכודק3ו
ו׳יןדרמי* גווי& זענעמ״ןחט^ מונער מי* גױויש  16ןקעשט1יב
 1״ט 1הערצןזד< ג* רמגיט ( ׳חסוההדבנ 1שחיק1יזלו ) רער
רעכט ( ׳חוט ) סון כנ 1מיז מח״גן י
דעןדרסי 1רעטדער
מי* גח׳ט ניט מ׳נחט י כסרט מ״יר דר * יך מיז ( חמבנד כק 1ן
רנירו ) כ 1ומרער כ& יגטזיך
מונהענגטוײנתחכרמײן
ןו ! עקמןי
מודרמ״נרדרזיעס( ( חבר)  5״רמער  8ט מיץ
(ססרע )
דמז״מוו׳טןדז ערזע! ברט
מײמייגרמיזה״& ט
מ׳ינר ויץחבר מײן (>מס ר ) ז ״מיח &ן דו ער זע! ברט מיו
מיץ> ססר ה״י& ט רע מין מ״ן ר& ע ז מ״ ןף& ן דז רע זע | גרט
*ו״ומײןר& עי מ 1יד׳ (><<>1יכן ) ממזמ״גר * ײנתחנר 5רי
ו)רע  8ט מד זײמ מי&ן זד דמט* ע 1ניג (>״סו ) מן מיק זע 1ברט
מ״ו ( בןהסוט 1נ>זו> צוסזט13) 1ו><
רוומזמײגרז״גתחברפ׳ר
:מיר  8טומ ןףר& ט
ערמיהז״ץ >וונן * 6רדעןער מו * ין
ן* ע1
נרטחמטדמרזקמ׳זקײן כע& רי^ אידהץדען& מי״גן י
מוץ־הען ( חנא׳סןז} 1ג* מגטמיץמיט 1׳כררנ׳זמ* 1ט* ײנן
ך ח | מידימ ) קמר 1/ערגן ניט ! נג׳ גכרײמ מוי^ דמט קער 3ט
^רז ערקמן׳ נוןמ׳ז גיטרמ& מ״ןכן& כןמוגמײן ק!* חו>< ר
 #1ע} אן* מ! קמר } ! ערגןמ׳ןדער חורחומ ! * ןקמר ^ רידן
ז (>
נצ ! טכן ) מיןמנדרי* נןדז> וןניט  6יןרידן* מ 1ב  8רטמץ
)• ־נרען נט 1יה מז מו׳ךמונן מיז ג& רינ ן ד״ | ״ט הונן ג& רעגט
זמײןחבקממרותד* רע מי >זר3
יסמ״גטווהוטערגענ  8רט
•* נררעטגיט> זער
דעןדירידממזגי/ן״ן ( חורהמונ ח 8״ | ה)
?מזנמץ מ 3וח מןגממזוײן הנד 1מןג* טמ׳ן מנדריזנין רעט
!ערגמרני& ט״
מךגיטדימג> צרמפזן פידער 1מ״ וןעגן
שײגןי ^ רמ 1רער 1׳* טגיממרחמז׳* ח 3רינז״ מ״ומײנ& דר
ו]  8ון ג׳ס ^ ןז ק״ן (! שזןהרןג ) נ׳טמ״ו גמע* ן מונער י& רמ!
*ן* 9 1י ' | *1

״!•! י •^ 1״י״יײ ״•• ־׳ײ״•

פרק עבעד $ .עור
(וה& רמיחןהקבח המט ! מזןזמגן>ז^ ה י־נימען* והם 1ובןוי♦5
זצו! ן צונס 1עהגן צ׳״ן * מןסוןז״ןחנר מונמײן © רוימ ©11
צויר״חנרחהג׳פעט 1׳ןגרצןוגגצו! ד לווגק! ״דרחונצונגיכן
טונווודמזמיונ״צוז״צזגוזעןטמימ (טזד)
מ״ןגנ ^ ימיי י
הצוטג׳ו קיערגיס  3ר * הרח *
ימיומסעןזוירזצזון דער
!יוטןןערדןמויז דעמגןוהמד >מ* * ׳ר פצור  * | >8יךצובטצון
!פון
הרעצןוגרב׳ןוהלזונצונדרינ׳זירידןוערדורצוןגןןרנצן
מיז
ד
*
ער
* יך ה׳טסר ניוי ריד דר מערט ניהיט צןונ נצוירװט
סר | ״דו״גמ 1״נמ* נפרצו | ׳ניז• נ׳גיגנגו
צוזדרסטוקגיע
פומר פיז וימונל עיסר מצרח נפמצ צ׳ןןןערגועױ נהימ פר
!ייד זיעצו ! ׳יכ מזצ מך ( ענט ער 1גג צוונ מין מ״ע! גועי עעג
צ*ז דר סטוק גיט מי האיש החפץ חײם אוהב ימים לראות טובי
נצורלעוןגדמרעזעופתיך מדברמרמה סור מרעזעעיהטוב
בקע עולום ורדפיהז־ לזז צזונן די סטוקינן ז ײגן פר ע״ט&וג
מ׳ןמןפנג דע& טרק *
ט! יק סרק ! מון הרע ורבי | ות וניט 1פה
רר זינג 3יהגו פרקרעגו דזצזןגיצז ז5ו!
חגיפוחרידןמונר* וי|
ג׳עזצו ! ( 1י 3נוה ) רידןדען 1ײטןנ׳צו צוסצ5 | 1;1ןןנ  1ו<1ןגימ* ו1
(םקרימ ) רידןגיע ! יגןזמגן מזגזצן | גיעזײן מיץ ( נרג| 1
ימזימ * מײן ק׳פ 1ר מײן ודר ^ ר צן״ןמנ & ןר*
הנײן חניפות

ליצנות עיקרים נרגן

הואלישוטהנ< לאלפניזחגןןיבז<
דרסטגקמזמזו 3ו  8ר
ט״ט& ןןוע ׳צזברךןןערגו > וירציך* ײן 3ומײגרהי ^ 1דען
מײנרדדחגיפוה
טר״בטדרקוזזטניעאיןיי (> וחי 3ה ) פון
הקכהי רבחיהדמ זצ< גט  6וןחעגןױס
ירמיהופירניחמ
*ענןב! וצזר פירער 1״ח !
׳יטוענןדיגיטקענןק״קצז׳ןדער
אמי 3ה  8ון
הקנהבויזזרמרדר םנינהמונדמ& וענןחמ 6ר׳
דיחגיעוהיטר״בן צןונ דימקריכזר׳דן די 1יגן זמגןמונ ד׳מ
ן& זןהרערידןמונ דיןןגיגןדצז& זטנןדי& סעטרדי דעןןײט
םפצזטןמי 1ררט*>ין ררזץ* חפמל חנפנים ^ קרנים מספר
לעױןהרטליצגים דיגוזרמ כרעגגט סטוקיכן דרוי ^ רזדיצן
 8ירגחוהג׳ט קענן קוצזן  5ר ד׳& בינה
רריימזענןדיהקנה
פייגט המט מ׳ינר דר מ״ןחנפון מ׳ו דר מי רעט א׳ע* יינבן
אוי 1דצזם הער ^ מױ ניט דר ב״מ י מד & מנדרמ״מ׳ער יער■
דצזח״& צז״ן ( עדוהזײגמחנר ) מונערזצזגטניט ( עיוחץ
דצום דריט מיז מײנר דר דצז זעבט  8זן ו״נמ חבר מײןענירזן
מיטזנןסמונער־ ימגטמיבר מיסנעדוהמ! ייןחעןניט  3ח״א
עדיסנו׳ינן
דמטמרמ׳ינרניטזצזגן מײןזע! בהזך ( רםאע11
ןנ יוחמי ) המט גיר& ת חצזצו זצ״נט דער פטוק
אי׳ןור♦
האיעואשר לאהלך בטצחרעומים זבדרךחטאים לא טמד
ובמושב לציםלאיעוב חצז 1רעמצזמןדרנ׳ט ג״& מין רמנ1
דער ( ר& עיסן ) מונמימ וזעג דער  :ינד׳גרנ׳ט ערמ& יט •
מינמיןגזעטדר&
סעטרנ׳טער ז׳ 3טי ממוזמגמ דער
. . ..

?נײן חגיפזת להגמח זוקריפ
^טוק ססיטמןןען ער־נ״טינ״מ*״ ג״י 1- 16 ^ 4ני '*עי רע נעו
חיט*מ״ מונ ןןען רע גיט סטי ^ ממ** < <*< סכן*י 3ט רע גיט
חיט* ימ ׳ מ! מדר ח״* ס מי **.דנ מ״גר דרחיט דען ר& עיק
ןג״טדרנאךןןערטערריןוניטז״מ& ט״ן אונ מ״נרדרח״ט ז״
סי &״ט דר מערטמך ' כ״א ז״מוי 3ן י
מגחעןער> נ״טזיזי 3ט
!טו ^ מערט ער ' ךמ רידן ביז״ ריר ( !םון הרע ) אונ ! ׳ןנוח מזנ
ןזנ* פוהמוני£קר־ימ״ מוי ^
מ׳סהמטגזמגטדרפטזק םא
'וזכמתחכמתה ךל ולצת לבךך תשא ני& טומ״ן חכמ דזדו
*רויכ& ט יי״ן חכװהמין רר חורה מונ מ״ן דען ח? וח דממיז
י־ייןחכװהאײן רעכטה ( חנװה ) י מיזניאנ  £מ* וגוטאז דיר
*ע 1נרטטר״באטומכר !י 3נוחר* חאטרײנ& ט ג& פעטר״א
ייא>וואטו מ 1י״ןטראגןדיקז״ני מ״ןדמ& גיהגןנזהנ״ן״ מון
י׳״מיטוריכןדיחחו& טןײדן מוין דרמע! ט י מז ד״מ 11ירמ
1״ט רימ המט גזמגט 13ז׳עןח ^יריבןאיך כ״ט א״ךטר״כט
׳נ& ןייגוח׳ ימדרפט אירנ״ט3ו [ ײר/יטור״מפון עעגן
מ״ערה ג״& סעטרײמ ״ דטן מען אײנר טר״ינט ( ןי 3נוח )
מד קוװן יטזריק מוי ^ מימ ד ז רע דממ!י 3נוח>ווז ! מזן דז דימ
1ט״ ר וא סרמימקענן
האנןדאהמטער 3וטמןחיטזײנה
דטן ( עקהאר 3׳ת ) א  :אך
המבןגזאגעדיחבח״מ* '! ! ןע! בר
ן ״טורימ ) רנ ( קט׳גא ) ז מגט מײנר רד דמ טר״כט !י 3גוח
חןװידחכקאעניטאען ןןיגיגמ* אױפן 1ןעיגכ!ו * רד* * ׳ין
ז״ן& ס״זאונז״ןגארונג חערט
גווינר& דז רע מערטדב  1וא רה ? מוצ* יץוה*! מיזניפ ג 1ייךדער איז קי״ן ת 1חיד חכק גיע ו
*נעניוח מערןמזדרפטוקגיט וף& ךירו מה !ו 33ימ ) אזואי*
(אנ״ןזמגטמ״יןחני& נהטרײברהײ& טא״ן ( חיעכה ) מן
דרפטוקט״טט הקכהציכטאכ& וןמימ ז״גה גמרונג מונ
גיט די גזורמאײנר דר דמ א׳זמײן חג׳סןח ערײגר רער מע
*״ן
שפיי* דרדאטרײבט ג״שפעטרײמ1טו^ קוחטער מ׳ן סי! ערגר אואייגר דרעכודח מ! י [ יק דיגם דאס המעררײל•
מד } ג״מק א* דר פטזק גיט זדיהיר לץשמו בעברתזדון מי*־
טע ^ יממיץ
טעקדזמ״ן  ,חניפוח עריינרמיז
ערגראג
יןזוט״טט דערר& ע דערוווטמי! גדער האסרט׳גר יער
אײגרדרטנודחמ1י! יסדינעי
דעןערדיגעמײןעיממכר
םסעטי־מיד זיץנמוק ער טוטעכירוא װ׳טגרימ ^צורן
דערחגיסוח טרייבע דינעםי1נע { דה מ/י 1׳קכ1ו1
ר*

•יק עכ
ןןשר
נבואח& קרדמ&ײה & ט
חניסוחעד המכ 1נימ*וצ | ןאאןומג|
דערןן״ | ד* רע
ױמג׳ןף& ע
המטדוערסקרואגט •
ררומ ח< ו ער מ׳ה אין* ײן הגט הנ״ן ג׳  | £ן ח ערא״ןגח& טע
המעמיןמײןח& יטההנײן י *!* דימגזמי־מג״ע ( כ |יה< חנ׳ 5
|רסע !סו ^ ניס! כידו ) מיינר רד
מיעכןרסעחנ״פוח ער״כע
!טו ^ פ! ט רע מ׳ק׳מ׳ן  :י< ן הגס חנ״ן י אען 1יןמ״גק( קה> 1
חנ״סיה ערײנע מודר דו דמס קה | וע! נרט חניפוח נור״יכע י
אד מיו הקןנה חימזט רפ דעק וע | כיגן קה | מו א״עק אמן ח׳י
חימוטסרמײן
נידהיאזו מיומך הקכה ^ ימוט פררעגז
* ע 1ניגןהק  1מז דער סטיק גיט_ עדת חגוף גלםוד ן רכ♦־עזמעון
בןחלפתא * מגט אז ו סק רעןווא! ט מן דז דיחגי& וח ערי״כר
האבן אינר הנע ג׳נוװן< דמ פטקת *ן ס! פי ריגיק מוגמ!י רי
גוט״וועפיק זענן פר דארבן
קיערטמרדען מגררן  .ב״ע ־
פעראסן מן טאר גףינרניע * מגן3ו זי׳גק חבר יענר מיד
כעפר דען יו מ״מיער ער״כסדען מגררןחניסות י מיג
ןןען דז מר מיז די כ׳זי װידה מונער דען ח |> דדיק חכװיק דמי
׳מ *יס  1כ׳* רמונס׳ 1ערגראז ןןעןד״ ( חנופה ) מעאןנער

ער

ן ו־ר ומ קוװטרע מ<ן רממ גיהנומרען דט מארט  (| 1£כעברח)
ו־מ& איז יא^ ג״הנוממזדרפטיקג״ט ױםעברההיזםהחוא
ויבי יהישיט זמגטמ״ןהא& רטיגר דער סןטאיןד& גיהנמ
*< יזאךאויזדעמפטוק 1י 1ערנט זדיהירזנומר־• רביתנחזם
ימגט דר דמ טר׳״בט  34נוח רד װכט דעןנג  3ן ( עי[ק כ | יה)
מז דר פטיק גיט אלתחלוצצו כיכלה וגחךצה ג׳ט וד זמ 1טט
טרײכן !י 3נוא דען דומ פר דערכ&ט מוגועכ& ט ( כ!יה) רען
!ג3ן עי! מ ״ רבימ 1יעור זמגט רד חניסוה טר״בט דער ס! ט
כו׳ןיאטגיהנומ מזדרפטוקג״ט הויהאומרים לרעטוב
זלטוברטכאכלקשלשוןאש דרפטוקמיזאזוטײט&״מ
|ו דען !י״טן ד׳דו& סרעכןפון חגי&הז עעגן 3ומכ״ז ן װאןזמגן
*״מ ערמיז גוטמונ 5ומ״נמ גוטןװמן זמגןזיאכ׳זי דרןמ
ערגיטהר״ך מוצשטט 1ט זיך מז ןןען,ער ןןער א״ן
אערן
זימפרכרענןאימפײמר מזדאסשטרואדאם ווײנט
 3ייקמז קענ& ער ניט דר״מ | 1*3מזו או! בר סטע | ע
דמט ג״הנומ א״ז מ״ט" 51מר ״ רכ״ א1עי  :ר  :מגט ו! עןא״גר
רע זיך <
ערןן׳! המבן דיצ! 4׳יט זמ! ן א׳ן ה 1טן םר
מ׳עמ חניפוא טרײנט !טו^ פ1ט ער אימ מין*״ין חגט ״ מז דו
מ״ן 3דיק ערםט מ״זער
אײןקרווויר 3ייק מונ א״ץ
מיז ג& עהן (ירװיהו הנבימ ) דמ ער שפראך3ו ( חננ״ה ) דעד
פ! עבטר 3דיק  .א״ט | ' רװאןח מזנ מײפ 1חוענות הוע
(ננימ סקר ) ערזאגט ( םקרננימוה ) חזמגט ( ירװיה מזזן)
ערמ׳ן ז״עק הר3ן וויא עררימ 1ײט וד * ( 1רחמ ) זי< ן
דרוי ^ ד* ז״ן פקר ננ׳מוח*צו1ט אמר סעררן ד* י& רמ! * מ!ן
רמרוקמיז
ערערגר מזדער
ענודח מ 1׳1קי
דעט י
ב1־י ן*ן ! יזט חערדן פון ( כי ) 1אונדאש ( נ!י הקודא ) יא 1וזירר
מך הײ& ט אײ) חניסוח טר״׳נר ״ מ* ין גננ דען ךע
ג׳נראכט העריןקען ( ירום1מ׳ ) ״ מנרמ ? המכ אנדר״
גזבחדען ! ײטןמירן זין מונ א׳רן ווין  .דו * |
מיק  8ד
נגומהגיהערטי
דזדיממיבריג׳כ 1ימ ד״מ נמךהימ*ןײ

ערײבט ס׳! 1״יען חניסוה ימ דיגט ער ס׳ 1ע׳מ י דמז מנדר
מי* יר טנודח א! י 1׳ק ז ע! ברט די דר* 3רנס הקכהניע נ״ארע
דערד״מענודתמ! ׳!
׳קדעטדערדר 3ירנטהקבה״ אכר
דערדמחניפוחטרײבעמונ דערזיך 1מטחניסות ערייכן
מ1י כ״רידער 3״רנן זימהקכה <
ראםרריטמיז דזהרכר
מ״זחניסואמזעמ י
דמרוקזועןמיערדעטדיאטנודח
מ1י 1יקדען ה! טן דימ ! ייטסר מיין זעדיגר מוג ד״מ
!ייטקענן מיןךז ערמיז מ״ין זיגייגר חענמ *
אד
ןויסן
זיךדמ 1ײט סר צױקצוהיטן המט קיער ק״ן
פוחפוחניט חי< . 4מיקוק ! מ& טמ׳ן ג< ן <
מכרמײן
חניסות טרייכר קעגןזיך דימ 1י* ט
ניטסר מיק היטן

מי ' 1ד *^ ,נןי,י״זע חמךב1דגעוא|1וערדן ״ מזנ״טרמ1
דימנמךהימ* ״ןדימווערןמך נןד& ר& ריבןעערןאיןשד

!1יה ״ דמרומ טוט חפונה קערט א״יך ני&ט אן יעמ אקר
^צז • נוןךערודי! ד; ״סייהוהמט גיזאגטאװןצזוי^ דימ

טרוימטמירי טודוח דערנמך מיו ערזימ ( חרװמי )
דערמע פי 1ערגר מ* מ״ן גנב דעי־ דא גגנח עג  1ט •
דימ חניסנח טר״בר זײנן גיט״ 1ט אוי ^ דר״׳מ ט״|
מײןטי*! זענן דעו דמ חניסזח טרײכן
דען 1ײטן
ןאדחק *1אין זימ ! יעו * מ! ן הא! ט המבן די
רע
מי^

עי

]!
>■1

!1

!:

וזגין חניפות ליצגות שקרים
(חן ) הלונןמיןצוירןמויגן י דלוצו  :עגןדיחנ׳פוףן מרײכר
דיימזמגןמוי^ ניג׳ללע&׳כן דומסו& טרעכע י
זמ ד׳לו
גזזרמ ג׳ע דו חכזן׳מ הובן חגיפוח גסריבן דען *1ך מגר׳פוט
דמצו* ע! ביג1זמ |ג 1מ<  :נ!<צורצז 1ח״ב ג׳ווע :ט3ו פר דרבן
חטוצו! ומי דלודר !<1ךמגריפ 1טהלועגי! ײמנטגיהסלווי :דר

פרק שבעה עער
חנפגיסשהןלניםמהפרי ^ שיןהרןיליצניםזסיטנד חעמליבג
מוג ד׳& יר כיחות * ייגיג׳ס״ 1ס מו׳ ^ עס 1״כיח 1קימול * עמ
ווערמבי& ׳ידןווערן דמנו ערמע די חגסגיסן רי ן׳יגןגמ״■1 (1
מוי^ גײן חןקיהי דצונץ ערסס ח! קצ< יז  5וןדטן חנפג׳כן רשי־
מיזצו״גרדערדצןןעכספון  :ײגכ׳
חנרמ״ןעבירה מודױ
ערו׳״״צוחן״ןחלרצןײןעכ׳ררזהץמ ג׳עצון׳ מוגערגיבט
מי<* גירעכעמ; נמרײבגי| 5׳נ, -חגיפוחצ(1צצ! פריבע3ו חיסנ

ט  £ר חורה לומ טוכיהלוימ ביה הזןקד& לוין דר דין מ!י  :׳בן
ימרלוי<ן<1מ1צגלו׳  :דרצז !ך״םי״מ!ז^ חויכ3ו ! ״לונן דיחזרהפר
כ! ימרמ! דצומ  :ע! ביג1זמ! ט הוע ער גןיימנט ימ  :ג&נונדן
מ׳ן דרטפר
תורההועהקנהגיבלזטןמען מירןןערס לו׳ין
ז> |ך לזבן לווגסר י&רלו ! דמ זמ!ג\ מירגיט<1כן לוי׳ן ךיןך דער
ג׳גו צ ון י& רמ! הער מי :ק״ן ( גר ) ניס גײמרס לוײנר דער
לייוחטלויזפוןןרעי& רמןי דצוערדלומג׳ ! ״לונטהוסצו :דר

חמובה3ו ממן* דממ חגדר! 1ע1צןײגר  :עכס א״ן ע 5רה פון
*י׳גמחבר דמ צמ ער * חו׳ב3ו מסרצופן צןונער& סרמפג!
ח׳ן נ׳ס צידרבה ער ג׳במ צדס .גרעכס ׳ דצן  :דריט ערצזכצ1

פטוקג׳ס 3ןוימן דײנ״ נרידר ן*ול ! מסו זיכן מײ}!<1ך מונ גיסרד
פון כוהימ הערימ  :י דלו המס דר1ל1ך לוגריפוט מן גיהובן
5ו ןן״גן דען ערלו״סון ( גרימ ) הער ג״ע*כ 1דמ הובן חכליימ
 3ומיס 1ג :מגסדו !<1ך׳מרלו!  :״לודיךגיגו ( 3<1ער ) רו בי& ס
מונ :רברודרדןל 1ג1מרצו 110מ1!/י!ך * ״ן דרןן״! ד :דיחכ<1ימ
ה 5ובןדענז !<1ךחנ״סויזג״סריבןדמ* ״גן םונמי ׳צ1רלו! חײב
גיווע :ס 3ו פרדרכן פוןדרןוע 1ס  11יוומ | ד* דר1ז! ךלזגריפיט
מײןפרו1ירז׳* 1ךמ׳* ג׳עע& ס גצזך העסן  :י<ץצןיכןגיס :ו!ן
חניפוה סר״בן ׳<1כ! סכןדרלןײנכן ר& ע חניפותסר״בסןןי

ד :ערצוןףדרנווס י
רצחסירדדעכןערם גסצזןהמס דע&ן
ברעגגסער 3וממדן י
מונערצועערקס די  :ינדיגן ! ״עמונ
ערמסערקסדיצןעכירה ׳
נון^ כ! םבןו; ען דממ אײן
עברהמיגדיצןזזפורטכןמי :
פר
1
״יסן ד  :פי! 1״ס רד פון
וןי־שן מונ ער דר חגפון גיבס צןיכז גרעבס דזזצו מ׳ :צו״ן חי!ו1
הםכן דער חנפון זגכע גרעכס דען ר& ע מינ ער גיבס צס ן
גרעכסדעפן 3ריקדצז'שצו׳ז3ז 1ייצוער! ײמבי 3 :ןףימ חועטח
! 1ילודען  :ע! ביגן חנפגי מ י
רצןגולזנדרח[קלוי :פ 1ןדען
חגפניסצוײגר דערדצן !!ב־ 1מײן רסעדר ן; ײ! ד :ער 1ונגו

מ״ן ( עוגפ ) המט דר  :ע | ב׳ג< מוגמיין חגיפווז סרײבר :ײן
חפי1ה ןןערס ג׳ס דר העיס/ל 1נ * ימ ״ערס פר סזזעהס פר

צו״ןר& עדצז גפ!ןצזיה  :ײג׳1ןעצו׳נזז1לןו1דלןוג: 1ערמךצ< זנ
גו& ג״ןצהדרר& עלן :דערפטוקגיס ( עוז1י חורהיה! 1ו
ר& ע ) דימ 1״סד׳דיצזחורהפר1זצ  :ןד׳צזןע[ בי 1[ 11בן צוײן
רצ 1ע :זצ ! ס ער נ׳ס פר !זג :ן דיהורהצזובד׳מ>>  15דזדמ ןןערע
עד דעןר& ע ניגז [ ובןדר!| ״ 1ר :ערפוןדע^ רע 1עצזירגנ* |
צזײןגוס׳גזידה ןןײ& דרלז׳מ 1ובמ על צזיןזוען ער& וןוז״מ
ד  :ערפי 1עבירור 1סוגורימ  :ע 1ניגן
עב׳רותפר צוןןײגע
ערלןונ גידעגקס  :ילזג׳גו יצזרוכן ד* ערמיה חניפ־ח

הקבהמונערנרענגס 3רות לו׳ן דיןןע 1סהרײןי רמ& מי*
מ״ן ( כה)  15ן דען חגיפוח סר״בר ׳ דילומנדרכחלוי* י
ר.י  :ענן נמךערגר מ :דר ער& ס כ  0י דלזמ :ענןדילו ! ײס די
דלו חגיפומ סר״נן דען ! ׳יסן ד** ׳לז ווע!ן הנלזה הלזבןמ* דימ
חגיפומ& רײבןדען ע& ירימ מונדעןרלז& ׳מדידלו^ עהן ״מ*
דרעפירבידר^ דממ לוצסערמימ מ :ןןען ערןוער :ײן
זל& רחדען * ימ * ״נןמירר * ער פ׳  31וגניט; מונ  :ימ המבן
לןירי ( בסחי | ) מן דען * ע! ביגן 1״סן י די  :ע! ביגן הלובן יך״ן
בסחוןניסלןןהקכהמו׳^  :ע! כ׳ 1ײסהלוסגי* מגס דער סט! ק
ארור הגכראשר יבטח באךם פרפ! וכס :ןל [  :״ 1דר לזמן
דרו״ןב& חוןהלוסמןמ״גןלזענ& ן מונערסוס לוןפן׳י&לוונ
צזן נ! וס* ״ן כסחון מונסון גלוסיוזברך סוס ער מב* ײןבסחז1
דמ& ל/הדי לןגדרכר! פו | חגיפוח י
דערדריסבמלן׳* נמך
נגדגרי תזפ  :״גןדי ! ״סדי5ו  :יךשסע! ןמ :ןןערן :ילו *רע
©רומי לװנ  :י 5וגענןפרימ 5ויןדיפו 1מוג  :י 5ובוקן * יךסי^
לזודימ ד*<1ן  :ימ* מ 1םר פר ומ ה! סן דמ& ןענן דילזודימבוקרי
רלופסוסערדמרומוז<1ןלוין*ו!זעכן  3ומײנמ ( גנמי ) לןודר
3ז מ׳ינמ רמס הקה! לוודר 13לו״גמ (לזלזונה ) מיבר דלוס קה1
*ויסמירןחניפוחווע!ן  :ימדמש קה! לו״ןפירןד*יל | :ילו* מ!
אכןלוײ) ( רלום ) ד* ערו1׳! הוךגיה 1סן* ײןי לןוג * ׳<1כן *יך
|נגיקןײדרלןונמ׳רי ( ס! יחימ ) הענגן* יפרמירי ( פגימ)
זצ * ווען* ימ לוירי חפ! ה סעסן* ער בכוונהמוג* ׳ ססע! |* ׳ך
זצ* ווען* ימזוערן 3דיקימ מוג חטידימ לזיס דעמ * ענןז׳לז  4״ס
( ארלוה )לןונ* ילו פסע1ן* יךןל  :ןוען *ילו* ער דעלזיסיגחערן
ווימדטן* ע 1ניגן מ<1״כ! יגן מונווימדטן* ע! ב׳גןחגפג׳מ די
 8ר ! ירןמירע 11מהבמעש  :ײמדעןלזיסגרו& ׳ ח& ונהד*
 1ןײ חםולהמונ* ײגיח 8י 1וו :ח׳דרןןערןלזןג׳נעמ י ע* מי*
*ו,ממונןגלןר יכןד* ןי 0

לי

כיחןח קעגןגיסקוװן ור דר םנ׳גדי

דוץ ביצומ גירעכט דו הצומעי עכע ג״ס&זן ״ פון  :ע | כין
חניסוחק ^ ס פי 1בי :י
צו׳ינמערזצבסדויענר נימבגערע

דמ ׳יבס י דצוסדרייע ח! ק פון דען חגפניכן דצזצו יזי :לו״נר
דרדעןרצ 1ע ! ובס גיעפר [ײג\ןג״צזר< 1פרמיהמ!ײן !ובצ1
ער מץ צז נז טר״ב ס מ׳ה חנ׳פוהלןונ* צזגמ מיכי מײ וו׳לוצוײן
גועלזע&ההצז&סודלן ערזזי& ג׳ממןלןונ * ״נהנ׳ןה״ע&יכן
ג׳דענקס ער מיכן גיס דר חנכון לזכט מבר ג׳ 1,ד*רע ח& ובת
טועי
מדרבהער זזכגוד :דרר  6ע* יך לויברנעז־וסלווגער
ןוערסהלוסר& יגער זזײגסמןי  :ײגהבי :יזזעמיןז הערןמן
ני 1לר גדלוצס דר ןן״! ד* ערמך הײן גוס זזע& ה המע גטמן דר
זזיסוצ<1״כ!ג 1ער לוימ לווגזזכגו  :ין3ו זזיט מימ ד  :רע צזין ! זבע
מוי^מד & גוסזוע& הלוונמ! ׳* ׳׳עהביןיזזע& ימגדענקע טר
מימ גיגו י מוין 7דלזצו המנן די חכזזימ :״! גזמגס ןןען מון דער
גג״ןעו1ןמ *צזגע 3ו דירחמני& ס לוי׳ן  3ז׳קנמךרעגזכסה|וג
דיךפר מ״ןי־& עלןוגהלובפ״גגו דרדיך ! ונטי מונהלוב
|< בדר דיך ססרלוסס י דען ד< ! ײע די ד׳ך ! ונן ריברענגןדיך
מין גרו&י ן׳ידן לוונ לוין דלומ גיהנומ צזבר ך• דיך ססרמפן דימ
ברענגןדין'3ו גרו& יפרײדצוולברעגגןדיךמין דמס גן עדן
דמרומהײ& ס לו׳ין חנפוןמ״ןר& עמונ דודה1ו! ךע!׳והצו! זמ
הלועמ׳ןגצולו! טן י
צהדערסטןקג׳ט יכךיתןי נל ספתי
חלקוח לשון מךבךת גדזלות
דלוס מ׳. :ס׳יסצו ער
:מ 1פר& ניידן מין ןוס ״חברןול ! יד דלו רידן צ<11״כ! יגה
ר׳דכ!ו< 1רד׳לו חני& וח& רײבן לוונ* ימ
סוגןלוירי 3וגג
3ו ג׳;י ריד 3ו
חנ/פהלןונ £;[ /3ון הרעי לזך

1נ״ 4

קע

דגיפזת ל׳צמתעקריק

*יקעבןןה ?ןןזר
רר׳זומודרערזנדענקע וועןמ׳ךזינז6ון[ 1ערשטרמ! 5ןי?< ן

 1״טטרי>ןנ ! ףג׳פוחלע /ר& ע׳סד׳
ר״ןו״נןדעןזימזצ״גן
מ׳רר  5ו ; נ׳עזן  #דר מ״ | ( סררה ) סון  :י 3וכקוז׳ין מוי* /מי
|) ערן  :׳צז זיך גיג 1דרמן קערן י נ>ו 3מדמ *ךצזיך  :׳צןוזער
וו/נןחסײמזז׳! גזצוג& מ״נר דר ז ״גסלח ר חנ׳פוח ער׳יכט
ויגדין דרצזי  :מויךצוײן חנפוןי דען ערהצוטוע! ידמש  :ײ|
\׳־  :ער * ״נג 1כנזד דרדורך  13בק׳צון דרןןערע
סוןמ׳פמנ
טצוןמוגהעע* ׳מ  :ע!ן מעגורזו״  :ןי ס׳ןן׳יכ& ןןעןערז׳ח
\ט׳׳דן ׳ו׳סרג ן& ׳ שנד דמם פ׳ר ד ח( ק פזן חניפ׳ד /מ׳  :דו מ״נר
״ומ העע גיםערסמ  *#צווג העס  :י צןןנער ןן<  :ן ס׳ | 1׳י 3ע העען
דער ז׳ןנחדרח )  3ומ״נס /ר& ע ער | ובע
מ׳ןניסמ׳נער
זימ* יך יומ דרמן גיקערע י דר  01ה׳ישט ער מך צו״ן ד׳גסן י
ט& רמפעמיןמךנ׳ ^ ידערןן״^ ער וו׳& מ׳סןגיסמדר המט
דמש מנעי ח! ק סין חנ״פוי׳ מ׳ז דמל 1מ״נר דר דצן הערגו דו
עטק׳ס וויס מ׳ב /י ימ :ה״& ט ןמ חנ׳פוחדר ןן״! ער  :׳ךדען
!ײעריוין בי :׳ ריד ! פון הרעמודר חג׳פוה מ 1דרשבועח צןןדר
ר& ענ׳ט׳י׳טיגעזק זו( דען ר& ע צי׳טיג ג׳ן>זן ׳מ! ק״ןעוזק׳ת
נינ 1סה * צןןדר מ״נר דרדמ  :׳ 3ע ב׳יצזדעכןשס״! צןןנ ער
נ׳ם* ז׳ס׳ ׳ מ המבן ׳ מו
דער פטוק ג״ס בההךזבררל ^גז ? רץ ?ףים?וצמ!? וען ער צן׳ן שן ד,ע! וג ןןערן מויר ד :ער  :׳מ ןוע( ס
״אתמןמייך ימ :מי:ןצ  :וע״ 5
^דרננ״מפפרמך3ו ׳הו& פס
דר 1משו 1רוןסןד־ : .וח  :׳ןגיטדר> ןןקערןדערמ״! ער גחיס
ז> 1ך׳,ז/דמדערוו״ ( מ :
דימד׳ךמח & ע גחנרט  3ומ״נס( רםע מײע דש  :׳צו * יך נ׳עדרמן קערן צו׳ :ער  :יצדנ׳עו? חוי  33ו
דמ? ןערן ;
ירעכןד״גהזוערק ב1ו>? רחמ/ןער& ונ ק״ןרו!:
שערצופן*
צוברדרמ״ןדז־ -ירדר כ״צוז׳? עמונג׳נ 1נ״; 1צו״ן,
ונ׳עהמכןן־״ 1ד 1מדיךג :ע!ם! ? 1ימ׳עסר& ע
מךמיוהקכה
ןןעקרמצזיז
ערמךמ׳יןחנפןדען  :יצןוז״נןדרזןי׳ 1דזערדר
^ימוס פר מ״נמחגפן מונ< £ר ר& עיס י גבזה בטיגױ נמאס
נ״צז  :׳3עצו1
דרדין״פדימ׳ן  :עהןדרב״ײ| 3
דמוז״נןן׳דל
רע מיז פמר& װעכס מין  :״גן מ/יגן ער מיו פד פוועכע מך
זימעונןרעצע* דרןן״!
ערג״עצוסרעכעץ׳ךזז׳ןניכונ״א׳
ד׳ ? דיקיממיו ^ יצןוט פמרדעןר& עיס  ,מךהמכןחכונ׳סנ !*:
:ע 1צירפעיכן זי 3ןמונ גיעמ״ן
זןעקדמרוהח״םט -עפמן־
גומגכו ניגו מ! ת זונ& וג גיט דער רמכ>< יט דער קר מ דר וה דו
חנ׳פוו?* דצ 51ונ״נ*5ח 1קס! ןחניפ! ה .ץי  :מײגרדר צוײןרשע:
*׳ממיז מ׳רוויןי
מזויממןעסווז מךמזוגו ^ וייןמ  :ער
צזככדמי  :ןןיזןצן>! דזערנ׳שגו גו& ^
פוןמיכןרעעגי& עצזער
וו״ו&
רוזיגומ׳הגיס מך גי& דרפסוק לכ ^ וףלמינממוםן ״ס ! ד  :ער מ״ן ר& עמ״ןכי וד מן ע׳ ע רם״ה & עצוך חנ׳ס׳הי
ובןארםלדומהלו
רמזמיזמ־ו ט״ע& מײן מיט!* כר פוג!
לעןויןשמרקײנקרםעק״ןכגןדנ׳עמןסמןי
מײגרדער
ריאסכײמז״גבןמיןי מונמיגו | ׳כר<1ענמ 3ו  :״נ  5ג! ״כן י
ירמה&צדמ הצוטדרזיכגו ק״ןר&
עניעמן״נ( םכן דז ער־
דרןס מ״נר רר מים דעכן ר& ע ג׳ם מדר דר
צןיכלעטקיסנ
מימק״ןפ! 3דניע  :מ! מןעומן י
צוכר
דמךזועןזיךמ״נר
הזע ימ&ײת & וג מךחניפוה מךמיומפי 1ומ״ן
ענירהדער
פרכע פמר צןיינמ ר& ע דמ טמר * ן צזיק זזמ! חנ׳ס ות ער״נן
מ׳ינס ר& ע מ< ן  :יעכן פגיב /הנײן ויכט מ :דר פטוקגיע לולי ' פוןרע&
זןענןדזערמיןוג׳ע  :מ 1װ:ק׳  :י׳ןצוןג ^ צזגדר מן
סנייהוי? 1טמלך יהוךאאם
אביטאליףואסאראד ימו מיו ציז׳מןצמ יעקכצוכ׳נוהוע חניסזה גיער׳בןויינכן
נרודרע&ו
גדי ^ ׳יס& וןער ני  5דר 3דיקדר ׳הו& ס& דר מ 1ך יהודמדמ
הרסעהועערדרומגיעמןד  :עיי זיךסרמיפן הזע ג* פרכ1#־
ווע*
סמיךדיךנ׳עמןועהןמיןר*
יןסניסדומרםע מך זמגן
ימו וײנן יימנ״ן ח! ק׳ס פ׳ן חניפוה:
דיחכצויכן
:
'
}
מ׳ערררמוססמןז׳בט מײןױ& ע רעת סר
מונ
דיצז כתהעון&
קרימז״/מךגיע״ןע מו׳ ^ נײןח! ק׳כז
סינ& גורןנײן מויגן ימפ | ערגן מירסון ׳? חקוזימ ערהמט
צהדמז/ערעכ׳&״דן :
(ע& והר&
עןמןגזעןדרזסממרערבןינד י מד & סינסגו
דמםערםעח( קפ/ןדען 5קריג? מי :דר ו״נסוחבר מב ! ״ק3נ1
ד 1ק פון חניפותמיגי& מ״נר רררממיזן״מו! גה 1טןמ1ג  :ײגן
גע  141מדמגע 1עמןוערעצוײ! פקדוןמודױ ג! יה} גע! עמודוי
רײ־
זײנןמןגנעססר־רען 1ײטןמ 1בער
גיעהיןמוגסרײבט
#״; 1ון דו ג? ר מימ מכהמי־ דינגז ה .ע צןרר ער העט) 1מס
מ״נס חנ׳פ ות מןג מכע דז װ 1מי גי ןױכט ? וס רמם חקה 1לער
גיסונדן דו ו׳ינם ח 3ר ווער מזנ ער 1ײקנעם מיעש ס׳ן דען
נ׳ע רמו׳רר •3מיז י מויר5י מי׳נס גנמי מודר3ו מ״נס ר״ן
מ! ןמודררר סן& עדוהוצוג& מיברזײן חני * ־ מין דעסי כ!-ן
ד/דד <3מ׳עכצ,ױז< ןגהמדר  3ומ״גק ( מ  3ביחד׳ן )י  3ומ 1ןזכן
מיגמךררלזי׳נת מוןרעכעי&עו מין זיענן ר,גד '.?; 1לר מ׳ןדר־
 11מוער  3וד  :ערא׳ןדר 5ו ברענגס ררנ׳טרמו<ד־ר 3ו מ׳ז
חכריההמיץחצרדר דעכזמגדרןני ^
רעכעעיעמונ ער
<מםה״&
טרעבעחניפזהרר עי 1סג! י< כנג
מיסמונערםר
|ײקנטם דמיצרו מײע! םקריכן ,
ײ־׳סן מיז רע ג׳ה״& ן
ני׳רע דמם קה! מונ יע 3ס מייג ןדר ניפ * וערר3י מיו פז  /דעס
( מ׳& רעמ׳& בןיע! ) מ״ןביזר& ןקהה& יגרוגמן דר צןע ־
דניפוח קימס ס* 1בי :דז דען ! ײסןמוסרעכ& ג& יכעמוג עו
ביו < 3דען ! ״גוןמ 1נמעמךבי 3 :והקדום ברוךהומדער מי* ־
וןער&
גיערעכעגפטקנחעוג& עהן ם! םיסםקיתנון  :עכע
מ״ןרעכיער ר& עצהנ ערמ׳זפטי! 1עד 1תבי  :ערח& ובה
־ וומ& ביזקי ^ פיונחניסוחןדמ& זעק&
סחןקפוןחגיפוחמ* :
עונוי
ימםמנדרח! ק ©ון& קריסמיז מי & צן״נרדערצז״ן
וזען מ״נרמיז רר מד סמו( קענס ןןערן דען ! ״טן מונ קעגע
שקר  :מגנ 1פוןדעםוועגןד  :ו< ןמין  :מ 1ער 1יךה 1סן י
מױר
וומ 1מ& רמסן מונער& סרמסס * ימנ׳ס מונ
ערןןערעמ׳ןמך
ער ומגטצן״ן& קרדויענר  :ין־מןצויס :וצ ! סר  :יכרןדו צ׳ון
גיס יר וס יז ער זין סערצ  5דז מי ן די ( ״ע ןןערןפ״גמ גן/ינן
מימסמר ערײמי זמ! מז זזען
ערוייןגוערסרײגד מער
ו־רומומ& סער צ< ירןווי1ן מונער  6ר״מ(1
:׳ממפי 1ן ני& מן  ,מ 1נ דן  :׳ך ׳ עגר גיע פר מיס ה ׳ע ןזצ< 1מוג ער ס ועם רצןרוסןדוי*
מדר מך מײנר דר חמו 1כח מונ גזו! ע המם די ר& עיס מדער*•3
ערצדכי .מ״ןונההוו '! געכן מןגו ^ מוררמןצוצהן דמרוכן;*
ז״ן מונ ער 1מםסזימ כ 1״בןמץ מירן><םו ףן  1ק״ם דר הײ& ט
גיסערמוין* צזיסוניע וע 1כיםג 4יק ד  : :יך * ענר ניע פר
נזויך
מ״ןרעכטרדעפון *
דמסז׳גנסח 1קסוןחנ׳םומ מ׳ו
מץ הינו ן קמ ן י
יוו׳ן׳ ימם ג׳ע דער טפ וק כפױ שלוםר■
יימס מ״נר רעררו  :עכע דז דימ ןײע גיס רעבס נוונן מוגרע
ירבראחרטיהו ובקרבויעויםארמ־
איעו״יגסנ<1ו* |
ז׳יע ^ זץממ &מג !  .מ׳ך
; מ׳
ווטרממן ע׳צן קוסצו?
רעי \
ערסד״גע!ןי מ׳ע  :׳יגסנחנר •
מונ מין נ״ג^

וזי?1

1
1ד

פרק שב5זה ןזמר

טנײןחגיפזת ליצנות עיקרים
דערנמךגיסדר

הר | 3מיז מײס־ ! י& סיקײס לו״ס 1סולןוחי
בםנאום״אסבגויאשר
פט׳קזוײס^ הזולאלה לאאפקוד
לוינמז׳ן 2זע! כי ב׳זי ססיקןז*ו1
לאתתנקסנפשי:
בזה
זלוגסיזסלווכמןמײגכןזע 1כ} סמ! ק
לויךניסן׳דענקן**! זילן
*ו!ל< יך> ניךניסגוקס  :״ן יילו 3ווײמח! ק׳סזײגן  3וו״מער [< י
נ׳ז לן״נ& זילו זײנן דימ ! ״ס ודיק לןןברמם מנדר זימזמגן
דמפדריסח! ק פין& קריס ימזממדז ערדמגס
פקר׳ס ז
מיס מ״; מקר פיר זי ער מיס ןן׳ 1ברענגן מוסז ײן ריוחדז
העסקסנן ג׳חען לןודרדי ער כ׳גערס פין מיכן מ״ן
מר
גי& עגקדלן זלןז& ער מיסלן״ן םקר פיר ןןילווולןוןדזערמיס
נמךלויזז״ןעע& זער
ניסר״גערסמזכײמ& ז״ן ^ ברעגגן
ערעגודהןל1י 1יסדררל| זע 1בי
גרו& מוניו׳ז ג! ״ךמזדיגס
םקריסזמגס י דלו& פירד ח 1קפון םקריסןרלןם ביגערס
נ׳ימרסער * מגסגערן 1יגן מוצמזנ& ר
ג׳װנ !* }3יק ?ו  :״ן
נמסרעבסערמ״ןם< 1ועהלןזזועןע  :דו ורמ׳כן ג& ריבן
ן; ײ1
דער ה״ן
סדמזפרמ״ןגריגגיעגירה
אער י אונערה!
דזערקײנס ניס <3םלןדןרעסדלן לוײגסער ע& זיימקײן
עביר ה י יס מבר* ײס ןף&ן ד* עמ מ״ן גרן& ׳ הרנ׳ ענירה
מי.י .ץ ונ ז״ן סוגם מיז זער גר ום דז טר לו״ןזע 1כם עז :ח פנינ>
ערהמס 1יכ דימ& קריס מך
ה* יס * וונסרבס סקרימ מונ
מעסר ןו״ 1נם זליגס ער& קדיה 11מם לןימ & רמײןװע& ה
היפםקיגןדען ! ײסןדזערווי 1הוך
ו עי־ ג& עהן מ> נעבס זיך
אןלויןהעס
ג* ה! סי * ײןי מךמונסר ןן״! נמזמ  1סערוו׳לו
לייכײגיוע& סדרזולור&ן דזערווי 1המכן דימ 1ײסזלו! ןמין
לוך • כניײין׳ מוי ^ מיןגיסדעד סטזק * פיחכזבים ; זדעוקר
ךזטרווערספ 1ם
ןרעססקד* סדמקו 1יסמךדדפוי
דר ״ק
ערמזז 1יכהמס  3וזמגן 1״גן 9מך
ע׳חחזליגיד׳מ ן; ײ! דז
מוצסר ןן* י! נם זײנן עס 1יגי 1ײס ןןסן זילו לו״ן& װועהנמך ימגן
דמזעלן זי 3ול* ונסרכסן{ יגןדי■ ? ומודרזילוזײנןרי& װועח
זמגןגיסמזווי& זימ
^& נהז׳פקר ענדרן דימ& עועהזימ
גיהסרסהלונן ״ ימפלןיזלןךלןיס ב[ 1פוןםקריכן י מכר דוך
הלונן ד׳א חבוניס ז׳ 1גיזלוגס סון ם! וכי וועג; סלור לוו ז*מ  111׳גן
*מגןדזען& ןוסזמןלוכן ?זוי& ןחנריס מודריגווי& ןדנמן לןונ
| 1ײבדמזמ׳* אוחר י דל* :פינפסח 1קלויזדמזמי׳נר דער
מ״נס וומפ 13ז מגס ער ןןי 1ל* ׳ס וומפ געכן מדר וומפ  113״מן
ל* דרןןמ3 :ו פענקןאדר ערווי 1מיס צוײן סונה סמן י לןזנ מ1
המס ער מין * ״גר
דימ ןן״ 1דז ער לןז ואיס מיס רעס מר
יסמ׳סװיסזײנס
*ח& נהדז ער  6ניס סמן ע׳ 1מונער רעס ^
><ו׳ |ל* וג רמש הער/לו״ז ניס דער ב״מ י מוי ^ דמם סונן איר
מ 1יסלוגחפ׳ 1ה איידינצור לעיונימרעזשזפתי מדבר מרמה
דמפ לויז לןזן סײסם ^ וס כהיס א< יגי 3ונג פר ניז׳ ריד מוג כה׳ס
לנײג׳ 1עפ 3ן פון3ו רידן ! י& ס׳ק״ס דז מיך  :לווס תירן לייס
>זײנס א ו׳ 1מונ דצןז העי /־ז מ 1ס גיס דר כ״לן  :״ן י דז ז טק& ס
דסרז״נמחנר ןןלזז •3זלוגס
ח 1קפנון ( םקר׳ס ) לו׳זימי מיינר
ינרסז׳ךדרויןמוג פר
 3ומענק; לןרר3ו 1״מןמונ ערפר *
!מ& ס זיך דרו׳ ^ י מוג דר גמך ן״קנס ער מ׳װם ער םפרכס
ךהמגדירניפס  3וג* ױגסי מדױער םפר* בסמ׳ך הלוכ
מ*
ערמיסן״קנ׳ 1מונ וו* 1לויס
מ״ן ( חנלוי ) ׳זיסריר י נוןןףי[
ג׳ס גענן וומם ער מ׳ס הלוס 3ו גילוגס ימז לויז מך ג 1״ך לוזו
ענ׳רהמון,ער ער ( עונר כר׳ח ) מז מײגררער לז״ן:
מ״ ,
גר יח ולבס וי׳ס זײנס חנר ח ער לו׳ס ןן׳ 1גענו דמ  .ר ! ״מן

מונערמיזעו״רןייןנר״ת מ מיז גןייךמזלץ״ץ(5רד )* זונ
י :ען ער ז יין ידרכרעכע מו* ?,ד*ילו ג׳ס ררסטוק שארית
יעוראיי לא יששוה עולה ולא ירברו נזב ולא ימצא בפיהסלעוון
דרפטיקמיימײגו < £ר< 1ײט  6ןקינדר יםרמ 1ניסז׳׳!
תךמית
טונ; יוומ רצם ע& זןןקײנרדעס מנדרןלוס רעבע סמן מינ׳
פקר׳ממונג״ע עםזמ! ווערדןגפוגדןלוין
נ׳ע* י*ו* מ} 1ריד•
מ׳רת׳י ״י( 1י& ט״ק״ע -׳מני־ מײנר דער גיס ה 1ע* ײ |3ו זגונג
חמלןרע  :ײגמ חנר המע 15גזמגע רער ו& נןכיג אינ מ״ןר וומי
מונמײן ביסריגר מונמײן ! יגגר מונ * ײגיריד  :׳יגן
!י& גויק״נוי ײך מ*ו* ןײגר דטר * ׳ך נר׳ווע פר וײגין ןףמ ער
*ײגהחורגעכן |}י 1מדר< 1ײמןוו׳ 1י פ 6׳כ 1מג 1מרער  6ג*נ1
דערסוןדזערזיכפ
ברעכן דרווײגדזער ד״מהנמההמגו
בריונ ^ הלוס דמזמ׳ז מ״ן רעכער נדר י מונ מיינר דער דפ
גיערער פטוק
ניעה 1עיער ברעכט ז״׳ןנדרי מוין^ לוין
גשיאים ורזח וג& ם אק איש מתהלל במהת שקר דמז מיז
סי״כזס עמ קו״עמײן וומ 1קןמונ מ׳ין זו׳נס מז ווע! ע ע<* רעגנן
קוזזגוקײןרעגןנ׳ע מוניימ 1״עדימ רמ תמנפן מיי^
צזברע&
מ׳ין רעגן יוונ ע<ש קוװס מיקןןלו 1קן לסנ מ״ן ןן׳נע מי עפ ווע !<1
רעגנן תונ רעגנע נ* ע ׳ מ*ו מ״* מך מ״גר דער ז׳ך נר״זוס13
מונערג״כע * ףסג׳סמונ
געכןל( דר  5יו״מןמדר  3וםענקן
מיזמײןעני
יענרמניץדערהמפ& דמדןי ^ מונ וועידער
ןןעס ערם הומ5ו גיזווגע מונ ער ה! ס* .יין גדר גיע דמ צןיז ד׳מ
ענ׳רה נמך גרעםר אןונ הרכר י מיזמך מית ג  11פון םקריכ׳י
דמםזיבגט ח! ק פון םקריס מיזידמס מ׳ינר רער דמזלוג<3 1ו
*ײנתחדרלו׳ך הלונ דירלן״ן& ובה גיעמן אודרמ׳ך המכ
גירעע סון ד״גע וועגןלוורר מיך הוך דיר מײן>1ע ןןמרע ראר
גי 1יהן מונ ער המע ני& ע גירעע גמךגי& ט ג״גימןדלום ה״&עי
ערגננחמיכן ז״ן
לןונעזצו׳זגיה׳יםן לוײןגננ
מך& קריכ/י
רעהימז עמרליןמפ׳ 1וג׳םנ 4לןןלן׳* נמנזהידפלובנלח 1ק  6ון
מײגרכריזזע ןןילנערלוןזיך העע
פקריממיז דמםדזזיך
<1ע!תו ווימער גוסי זזידוח מן ז׳ך העע מונער 1י׳גע מונ ער
מ׳ןגיסדערפטוק
כרי * עזיךו)* וםגיטמןל* יסמ׳  :י ל* וץ5
לא גאןה לנבל ע־םתיתו/אף בי לנךב שפת שוקר מיז דער
עםלןיזניםה׳פם עם םגזיעגיעחלו!
פטוקמזיניפר םײעםן
רידדעןמײן ! לועי
רזמײןםמ 1ק ײין ! מםר זלו! ר׳ד* 4״ני
לויזנ״עגעודזמײנר זיך ימ1
רעסקײןגוגו& ניסי לוךמזו
עייהעסגוס׳װ׳דוהמןזיך לןזנ לויז גיע הגזר
בריזזןווימ
ער ! ״גע ער ט; עם דלורוכןד* זזן לוין * מ 1הוךה! ען י לוך
וכעמיערקענע
המבךי׳מ דגאימ  !. :גזמגעזוען ולןמיען !
ןניעזזערדעןמ״ןזזטבחהדמ
 3ןןײמיזטבחוח ׳ מוג ער ק**
לןיו ער * חי׳ל 3ו זמגן נײן ק׳ךקלןן ניע  1| 3״מ * טכחוח ׳ לויך
קמן ני& עזוער דען מײןאטבחה■״• לזכ! םכן דז זיךק״נר ניע ׳
טמר נר יאן וומם נ״ע׳מן לויס ל*זי דם מיי מךםקרימ ד :הקבה
©יינגוהוםדעןעסוכס  :יך הוך מוגנריזוע * יךאיטםקרימ
מפי 1וווען עם ווסר ווער סמר ןץ ז ׳ך ניע כרילון י מז דמ
מיןפרק׳תער זמגסר׳*! חנןהו  6סופי[ חורהג! ערנע
םסיס
נבריסד׳במביסדעןדומ
ה! ס דיךנימ& מז רר קטםס!* ברןל*
נזןקעגעמירוולןו <11ט׳ג זײןזוילו
כיס § דר 3ו כיםפןוזמרדןי
דיעלירהלויזמ״גרדערז׳ך ! וכסמודר
הרנמונןוימגרו&
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ןןער חורח3ו ! ערנן זיץ( עונס ) ץיז  :ער גרוס צןון סיר מײנר
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ג 1ײךצזז חע; ער ק־ץ הערן גיט העט צוינר  :יךדרוה צויו  :׳ץ
עונסצ .י גי־זיסײ ער1צו'< 1ײרן יט 1רכי1ו* יה כגגסזרה ער
| 1׳ 1נ׳טןײדןיכ*  ,מךפוןהקבהרלן1ו; :ער ! ײרןדמפ * עץך פון
הרעהמבמיך פי! דער
״טורמ* דצו ( 0כיז ) פון ! מ :ן
,
8ון  /מרי בן נון דר ןןײן ד  :דצזמ טפר הוזוטר מי 1מופט דר פון
מר ײכט ימ>׳*** צו׳ך מך פרײבן דעןדצוס ! סון הרע*4׳  :גט״(צ1
דמפעייפטחןקדזמײןמיטןכר :וצ* 1״ן
מ 1י ^ מכטח(קיכ /י
מוגק׳ץנ׳וחצורט
 3ונגציונזײ 1״וי! גח׳נן  5ור׳דן מ! ם ג׳ט ^
זמ 1מיכ /גיט : 13יעהזו* ׳! הרוימ גין צופיןו ניט ציוי ^ מ״ן בה #ה
(טי* מה ) י מ* מײןוצעפה מ׳י גפעהן דיצו חטידיכ : /יען וץיט
פיגרירמײן
נגןמיןצויערגטי | מ׳  .:דמג 1עגןצו״ן
 ,מננדר 1
םפוימחימסטינקט ריצןנ( 3ה המטרער
המטמײצר גזמגט
מנדרגזמגטצו״זעךהמטזימ דצוךןןײ ^י  3ץ כ1ו * רערהצוט
ערנ׳זגרעט הצוטצזוין^ מ״ןזך
דריהגרענןד*
*יעכ/חלר
חמרזתהצוץטזניטגזמגט צןיד ! ובד* * יצוחײצו׳ 3ץ המטמוצ
9
רעטסט ב״ י ר ' י פפויצו וויעץ פס׳נקט דימ( נ 13ה )
<צ 1כי :רידןצווי ^ נ*  £טצ< ץ רערמע 1ט
נון(1כו ! טכן ) רז  1יןניט*
;ל ונכ! סבןצזוי ^ צזייןװענ& ן צויץ מיט 1כר * א [  :״ן 1ח׳ 1גח׳נן
ג; טמ 3ו ר׳דן אונ קיין ניז חמרט* מ! צוויץ*1ז׳! חרויט גץ ינופ
מגדר ח! ק פון 1טץ הרע מיז צן״נר דער * ׳ך גחינט3ו רירן 1׳גן
*ןונ ער רעט פין ! ״טן רע הצוט ז׳ץ 3ונגגיט 3ו גח! ט דעמ מיו
דען ער ןן׳יט ניט
י
מחער(ך חסו  3ה3ז טצון
ערג׳רעט הצוט ר* ער מין * מ|*1חי | הבעטן
י׳דדסעמ

*
- -

רגוטדריט ח1ק פץ 1טץ חרע מױ
.

מ״נר

סרק

שמה

סשד.

דערדציפוןצ׳״נםןרנגטר׳דללפיונןןעזעמ& וו ( צ< ' ימ ) מיי
ןןעןיענכ/מײןצוצןרןק>< ןדערפץקוו*ן דמםת״״& ס ! מון הרע
דצזצו פירד ח 1ק פי ן ! מו/הרע מי  :דז צן״גר ן& ון הר ע * קב( צויו
צויז עכןמזומײ | ( (|צ *) 1זיןררחורהדר דלו ? והערצ 16 !1יהרע
דערפטקגיע לן* תעזא
יענרדערנצווןהרערעסצד*
צו :
עזואניע דו5ו  :גו1׳שע  3והערן ריד פ! סכ |יציר ( צווןהרע
יגמט ץיזרירד׳צןז״ 1פ 1סצןונצןחרעבטצ* ךמיןמ :ס ! סויע
דצו 5והערג( 1ניבו( פי־ ) צוודר( צוכוע! חצוודרק!! וה ) צוורר1ונ
הרעצןודר ( רכי( וח) 5ןפי( ודנריכז כע | יכזהייסעיצ !  1:פ!־ £ירי*
ײךצוידערמרעע
צו׳:וצ 1צוצו* ץ ע 3ירהדער  5והערס !!
דצוס ס׳גפג 1ח 1ק פץ 1םזן הרענוי :מײנר רר רכין־ח סרייכ
דערדמג׳טפץמ״נב/ןודעבימנררןלןןנזמגטדיץ ח 1ר ה
צסדרערהצועדצוםפוןדירגרעס רערהענ
דצו& גיגוצון
ריצוןײסצןןצעגרר דערהײסע צוײןרכי! סץר  3י!ו-ר? קי.
ימר יבר קעצן דר* יצו צויכי קו *| י׳וו וועת ד  :צון רכי( וח זפג-
צוונרער& זציגסצוונדער עצ1צ 1קנ! צ<י :דעןדער ( רכי) 1גיכגו
דעמצוײן& וןערטמץ  :ײן הגעױ ער יעגכ/הרגןזצז |ןצ  :דר
פט וק גיס אגעיי רכיל הי 1בך למען פיפוך דס דר נכי סערפע
יסרצו 1צדועסזעגן ( רצי!! ח ) ער׳יבר מוגטרמײךיץ ^ ןןי 1ןדב
מיךכיררןניע פי 1דערפי|
חןזצו( צןוןס !:ריגב1ונ*  £רג*ט;
 5וסר״ב♦ דען צןיךהצוכפצזר  :ער פי( דערפון ג׳סר׳בןײן
ח׳יס יץיסייכר יץזו וומו |! ןץס רכ׳! ות צוי־ צןונןו״י גרוס ״ ;ג ה׳
דימענירהצןי  :צןוגד  :גצןר  !*£גרו& י הרב׳ ענירוח *( הע
דצימצןוזריצוהץפורע ( כעט ) דץמ;
צוןרכי!וויז ( גצוס־ )
הרעדנריכןנע׳! יכזםבו .גו
דעררוג  ( :סקר׳תסנצוה ( סץ
פוצןר 5יחו5ז ) העגגע : }<5צןןדער ענירהפץ רצ׳!;זד צןוצווצןו
ר׳צוסכינהג׳עי צןן
!סוןהרעצוודר רכ׳( 1יו צוי  :י דצומי :
א״ר פינדן כ׳ימ ( מדצ׳נ ^י1ך יסרצו! ) מ׳ן  :״ן 3ײען הצו
יסרצו! ריעבומ גיעעמונרלן :יצן  :יען גי 3וגן צויןיימ ^ ח
דעןעצ 1צוי* קײן ( סוןב
הצובן  :י  !<5י״! חצווהגיןן.ץונן י
גצוךקײן רכ׳! וחגיע גיוועזע מונער יסרצו! מ  :דמ סג
גסרינןד  :ד״צ| (1ו 1כהצו׳ ) (3:המעמ 1י גנימיס !צ״ן היגן
היןמונפי כמרגהןגדרג*
דצוגיגגדער ( נניצועונייה )
גרימיכןמאצוופע פופ 5יגמין מיץהי! הונדרעצו־ ן  3זוײימ
מץניטפר 1יטרה י דצ
הי! ןדצו 116מוססןפ׳  11״עמוגהמכ |
צועונדצו! יחוהנ* 3מפר דעכז׳ץ 1ךמונפרכ! יסרצי! מונסר{. ,
מימקיץ גכימ ןןעי דוער מיבר גיבדבן מונסר* סרמ! ד.
דימ ^ כהה<..ץט* ׳צומ! ׳ | ץזןהרגןי רצוחיד
ער מ | ײן ״
העס גיזמגס ןןיצז עונדיההג•
ק׳ין רכ׳ 1וח גיס דר
פרבצ* רגןהונדרסג 2ימיסצוץ 3ו 1״צוהי( ןי דצורותהצובן
צוגרמין פמו 1ה1ו(ך  3ײסןרמ ןןצ* י
מ 1י1י 1ח*1חגין; מזגן י
מונפךג״•
מו׳ס! גרוםיח 1>1׳דיחנ 1י׳כ/מונגרוסיח; רה
עמדאמןיןיכןגיס דציפר ! מרן .
חטדיפןמונ הסןק״ן
רימ ^ חוץהרזפמי} ה ^ ךצןומ קמכ ^ /יט  :ײגי ; יגןסיןחעז
!סון הרע ד :דצו יומר צןונסר ׳סרצו! דען צוײן ח( 1ייי חכה הצ׳
גהײ<1ן ( ײמג ) דערסר* ברכ׳ 1וחד  ( :דוד ) ה1י 1ךהעטגעצ
3ו ( גונ ) צוץדער< 1עמסדצ< חמר 1צו״ס! ( כהנינ ) /דצוריגן
סון דעכןרב׳ןרזקצןסןדז מוהקמ 1יןמנ 3יגקעטס! יכ׳כהגײ/
רצזרותהמבן :מי רימ1י!חציה פר !צורן ׳ דער ןןײ( די צוכיגה
מי  :גיע גוןןעזגו גײמ  :יצו פין וועגן דמצו רב׳1ור 1י מן  :עהי

5גיר* ומ 11מ*[ חדימ ענירהפוו רכי(וחגן ? הדנרדען
י־י * ז —
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זניץ חני %ת ליצמת ? וקחס
דימענ׳רוח דיצו מיס עו1ןכ *י ץ * צוךץיז מ׳יןמא  1פ גחעז ע
וןרפירהינטרדעממובןמונרר םסמך צוירן& עער י דער |
מיץ גרוםר ע& יר מי** טרר״ך גױועזט רעד הוט דרײמ
נמן קצוקמיר ^מןצו׳ין ה״סץןנדער& טץך מיר/צ! מסר  #״דר |
טעכסרג׳הט דיממ״ניץיז
גיחעזסמײןגגנחהי דימנדר
דער נצוך& גוגוןערנײ/חי׳כצוןי דצץקגן/< 1דר״מגןןסןס* ן |ן
צויז גחעזעמײןג& רין י דימ רריסמיזגיו 1ע:
סמייןרני 1ווו צוירן רכ׳( ואןןעזן נקיעכע ווגו* קו 1יע  £ון רביןוחדגופ  ,ן
ער״כריןער המע*
׳ךגיפערב  *!.׳עיטעכטר מף* 3וגעבן זעק׳ :וטח[ק 5ו/ןם| 1הרעי דצ£(1צוי* ( מבק | עוןחךעדעמי* !
פוןחעגןץיר♦חטרונותד< מ* יצ( ץןזיךג׳הטהמכןי דמץיי
צון1ג* ו/חרע מ׳* נ״ע רעכע (סון הרעצןז דימ ג^ רגו גי * |!
גחעז ט מין מיער
מגדרי צוטמט מײן חבס דר וה וג יר״מ*״ן דיצו י +׳ע& ען ! ײעעונ/דיצן ענ׳רה&זן ןנויגיד׳מ צו״ג& ען
!״ע!
פײג״כחוריסוי ער 3מג 3זרעסעצ1יר 1רע זי׳נןדרײמזינן
עונןדיצוענ׳רהפוןגז[ וה י
נןוגןצ |ידיצו  3ע 1סן;
ערע)
ץוגנ״גערפו״ג׳דרײמ
טטכטרןײגידרײץזען״
דץ גינוטרויכ 1עןצ  /דען (צזלק ) ! סז/הרע י צןונ דצום ה״מע
נונקז
מפרץךדער עצויר 1ז״ן
{
״נר
 £ר* ער ץיךחיןצזײנהטעכטר
!גהןהרע י **
יןכוןגהגו׳זציטןוכיו/ניוצןרעערוצוגע! ן
ניטצחױגעכןפוןחעגןמיריחטרונןת י
פפרמךערץיץ
מ״ן&צוועדיפזן ״ענסן צןוג ערצו׳זניע צןויגוןמיןןו& ענדן
 1׳נר  £ר״גד פרעכט ץײךני& טגעבט זימצזיר ץין1וײן
חגט דץ&״ה & טמבקו& ון הרע טו ^ י 1רצו[ז ו 1גודצן״נר רעט  £ון
ץונגעכטנימץי״מ זץמ*ךחי! ז מין חץו! מב גיחינןמיר* מ! פ
*״נמחלרדוער
נ׳עגער/העטדדױן * עןכ׳זכין&וןצז׳יזי |
הערןמוג
גיןומרחערדן דזעפני1צר* מ 1גיפעהן מץזז׳טונן *צז 1ערירןו־ג*־ £ה״צוט 1צוזן הרעמודרצוךדנ
ערנ׳ע
 11ע[ ' %׳;
דער ע& יר /׳& זיך מיבר רירן ץונ ווכט חחנגהמ! ׳ דר״מ
ד׳דן פר מיבן נ״צירטח׳נער צזירז צזזנוןען ערדצזןןער דצן | ;
טעכטרץיטדעןדר״יבחוריכ * /ער 5זג
^* ט  :יצזמ׳ץן .״נ /ווער; 1ער  6ניטר*דןדצוכ 1ה׳ישט ! םוןהרע״ צוךהייצועצונק !
דר גננחהגץב רע גע! ט מ׳נ גזט גינזגן דז
 :ימניטנידרפע 1־:וון הרע מען ער ח״םט ד *:״ן ד 3ר העע מ׳י ן(6זנצ) 1דמ עצור
 13גמ ן יר נ& רין קויפטער מירצ!ון מ!י גזטי ־& פייז פזן מ[ ר
ערצז״ןנ׳ט !! כןפר  :׳עס( 1צןןנגז )
דעןדרמוגצוחערע נ׳ו | ו
נ& רײמחז׳מניט נ׳ררפט 3ונצ1ין<
יררצ׳ 1וח טר״ורין מז׳ן ,צן׳כז רידן דצורומ עמר צזן צין ק״נן נ׳ע !ונדן כ! ר פי | 1״ען
טעטערמזו מ! יטמג גינגדער& ןןער3ז מ׳רהנ׳ץ מונ
פ־׳ןן׳׳בטהעטערמ׳ץ& זנצןדרונטר י עצוז״מדעןד :דרן■
טפרמךץיץ [ ׳גיטנורא״ן !יב& קיגדחמ* גיטד׳ר ץב|1צזפ
מערץײןגרו& רןדיקץודרץ״ן גרו& ר חטיר דער
מ״ן) ;
 1ונגי!ט דיר ימגצו׳רט מיך
חי | ד׳רם מ! טמענדן נ׳יץרט  :מג *<  9המט  £ר צו״ן3
דיקמדר פר מ״ן י חט׳רן מד
עמר צצן דען
!
ניצזטמויזרעס הזיזמ׳ך ביטר׳ן ץןזחמ& ד׳רפעןט ח׳ןצו׳ך
*ע! סגןןןצןו! ! זבןפר  £׳} ! ייעןי אוכ צןןןדצו מ״ן ס :ר1צצ? ן
11
<־ירץ 1זחעגדן י דץ& טעטדער פזןערמןי טמג זע 3טער
חער דערדמןןע!( 1כהרידןרמחער 1וןצןינזדצוךגיעג1וי־־ן ז]
*יך 3ומיר מונקו& טזיץמ! נה! זט* ׳ץ  5ק ! יכ& פטחעגןדז זיצ1
זו״! ד* ערצויץצןכזהצועםרמ׳ק 3ריקי מונדיצו/״ע חעררן ן
נ״מרטגי& טזע[ ט* ץגן ץויזדעסהוי  :י נו/עץ& טונדמ״ן
דעןב׳דןציעג&ן מן סר״ימן י מיגדצן  :אי :מךמיעצוסוןרען
חײ! מ( רערעצויר חמ!נג גערןחי& ןחיגועפ :
״ניטעבטרן גוטןצוירוחרז צזןציץגוטןצומן  :מ *!1בןצןונמ״ן ב׳ץצימן ! מזן
גינגי ער 3מגר* ץמיןד׳זע!ביג< 1טמט
חמוז״ניטעכטר
ב [ ׳יבןץז דרפטוקגיט ( יחקר כבודתקנוד ) צןוגפמר&צון
|( מר | י ימ גינג ער3ו דער ע! צןטי טמ 3טר דימ דץ המר
מ׳ר׳ערפוןדען 3ריקיכזצועצוײ | גנודי דמשזיכנטת! קסך
גיןןעזט מ״ן גגנחה מגנפרעגטז׳ חימ ;ט״ עםדירצז״ן ןיבי׳
!םוןהרעי יממ מיז ג׳ב! פה יען סען רמ
ווערפרז״בנציג ;! ;
טץכטר*
צופרץךזיץצז׳י)
הערציגרןיברהמטרןויצד ימרן יוצה גיטש מױן^ מימ
גיגזרח ןןמרדן צציע ניבז|
וזמ& טזמיךמזוחמזן מזיפ געבן׳
ץיךהץבמ1ז גינגגן פ< ן
פהפר זיגייגטערצו גר!
ו׳ררמ״מיקהרביענירה מיימימ
עג ! ט
מזנ פץ גזט הץב ץין ץ[ ז מק 1זײנר חנט מיךבידר 7/ניט ניכ 1פר* י ץךץיז<ץ״ין ענירה 3ו 3והערן צן״נרדר דמביז
<צ
<3 1גג | 3י דר נץן גינגער3ו רד ץנדר טץבטר דיץרץ י״מר
טטיטדרץיזציחו׳נמ״ןזןעק 3וגין קמן ערניטוועקגין ץיצ
גיוועוטמ״ןנשרין ׳ פרעגט
רע זימוזילז ג׳ט עפייר ץײן ער * חוינ  :״גי ץורן3*5ו צזטמפן ץיט  :״גמפיגגר מידר עיי
!יסטמגטר* פפרמןזי 5וץךצזןו 1ו״/הער 3ר [
יברפמטר :מ! ז״ן ! עפיןפקץור טץן מין י״ן מיר ד  :ער גיעזמ!עה  -.ן
חימהמטטו ** ך מזוסצח! מויו געבןמיך המב מ! י
גוטטפ׳יז ג* :י רייי
מ׳ין מיט 1יכריור ץיזץחוינ * ״ןוהק| *3
ח1י גוטמופסמ! יגוט״  :גיןהץבמיךמין צזיערדעט ץ׳ך בדר^ ג ^
ג/דזמ׳כיק״ןצווכןרי׳ןחצזרטזמונוזיינסמץ׳ן הסיסגץ י
*
ניצורצע& ץ *
דרנמךג׳נגער
נורררריטרימדץחץרץ׳ץ בץ 1צוי -ןרזמימ ק״ןץ1ן 3יכימגחמר< 1ניע * מ51ו  :״נמ ^ י1
1
רכי | וחטר״נרץ פרעגט
ערחימגיט יע  :ודירץ׳ין 1יבי
הדרטגין <
דמצופינרן ץירץיןדר חורהדיהמטץ״! ^ ^
טץגטר ״ שסרמך* ׳ח׳מזץ{ ע&
צזיר גיןמז ץ״נרבטריברן מוו? ייח 3ו פי 1מןגצור׳בןהימג׳מחע! ןמײןמון ריץממרע יי]
 1י״ן 1יברסץטר מ׳מהץ& טוצזין נ׳טריבט ץיך הץב
גיץיינט מןמר ײבן מז דר פםוקגיט והבהמהאשר אננה טהורה  .זעעף1
יומהע& טץיר מײן אצזן געבן דץהץ& טוצויר 3ח״מ<1ענר
חץו! קענן ץן צ 1רײבן סצומה הץכודמצו חמרנו נ״מעא !ןצורײבן
געבן וצ״ן&יזער ! יגט עבן מז 1חמו[ ב״מ
ץירמזץײ/ץץן י ( טץמה ) ץך 3ינדן ץיר מין דער גצירמ רו הסציסז*ץ.גיןןעזי 1׳;
דמדרטרמקירע& ״רגמר׳יערמוי טפרמךחמזרעט& טו
דיז״נןזערגי׳ומרגע גמעזט רז ץיןק״ן ץןרייןחץרטץי* \
רץחטזש!סו חמז רעט&טו ווימ חער מיךרעךצ ^ח ^ גיחמר
^זפרמךזימגימ חינטררע; מונן מין דער 3״ט צ! עגט ב׳מ 3וץירןץוי!הר־ויפ  1נגן צז! ץירי 1עב טץג דמרוס  :ץ[ 11:
דיךדער ץענ& פמרן ^ ןןגזיגן ץידזמיסץײןחמרמ  :מ  01־ ] ן
*גר הריץ3י קזץןוץ ןןער
& טו עש  :עהן יי
רע
טעט ץזו ער **•<סצווי 1הרויפגין< ער *מ! ץיגע 1ממוהגעב( מידז רע
״
,.גינגה׳נערדען מובן י מין רעס מי קממ מיר שןןער ץונ
מז ! רץםוומרט [ץזן הרויפ גץ גע 1מ קצץץן חידר גחינף־מש |
<* עזיט* ׳ןנעבן מ׳י־־מגג רירט צניט ץירמזז׳ק גיהמונה״ג4
חמרטקנזןץן ניטןןידר ב׳קוצזןרען ץימגרו& י הםובהדען י

פרקקומגה

*ץרמ *־ן|.ןע גיק מ*קיצזט  :ימ ידץ& פרץנגמיר£ץטר

מסחערעצו4י :מיט 1יבנן ןןמרע

זגעיר:׳|

מ״ן א 1מך נ״& שץמו׳ב

!

****

^

_ דנ3

מנ״ן חניפות ליצנות שנןריס
יוײנמגוטן וומרט ןןערטלו״ן גוטר1ו 1מך מו״* מ״יגתנ״ון
מלורט ןןער ט מײן כי  :ר מך* דר וס*לו *1יך דער ^ עגט ןןצוו!
ג״דעגקן מיער מײן וזלןרט ריידן  :מ 1דמרמהלובן ח 13ליסז׳!
ג״ולוגט רי ק״ןבע& רי לוידהניט מ׳ז דע/מוו״גן ״ מיט צוח״גן
 3ררעט1
ן<  *:ךסט י דמצומ  3טח! קפון !
סוןהרעדמזמ׳:
*־ר נרגןדמז ? ומר& פון נרגןמ•  :מ״ןוזיר ^ ר מ״ן קיפ 1ר
גו״ן נמצו! יר דרמי 1לר 3וק* פ! טמיז מ׳סג׳:יז( 1ווו׳ 1ןמ!* וומ:
מןרעטלויבוזמו
אןטוטדמצן״זערנ׳טא׳ט 3ופרידן י ער
זנ״בע וי  31״ט * ן טוטצו״ 1ומ3ו ! הכעיט ער ^ ״נט מ}ז חלו 1 :ו)
מיסטזטדמטטוטמן מ״סניט רענט מובערצו׳ע& מ! ׳ רימ
צלונוח דימן מ׳ס טוט ד  :צויווצ 3 4ז ןףג^ גללןמ׳* מיכ/מ 1ו 1יחו׳ב
3
וטמןערןןערגצוך 1זער מונ
*לו
1
טי
טיט 1וןמינןצןײןןןיג 3׳גד*

כעטרןןערטדזיץמיסטצון
מיסנ׳טג׳פ 1ט דצןדיכט

צו׳ןויןהעטמיסזערפיןמוןרענטגיטץן״ ונן ! היסךטוט
ער צן׳ינס מ״ן גרומ בי  :צוטיק 11ײגטער ער העט מ׳ס גצזר
וויגצ״גצווןרעכטגיטמן ״ מובמי1לר  5וקיפ! טערל< יט  :״ני
ן/ניר יסןצ ! נ קר׳גט* יך צו׳טיו ״נס גו ״נד מין :״ינכן ה 1יז צן״ז ער־
ו**ן וזי! ג מובקיפ! טמננ במס 1ט צןי * ר  3ועטמי  :מ!  :ביט רכע
מך קיצי 1עש רער פיןד :ערגיט צןכט מי״גר דער מיס צוײן
צווכההלוט גיטמןדצן& רעכגט ער סרנ״קל 1מובער טוטמין
ביזדרקיגןליגג& כן
וועןמיסמיעי־ ןןצוזטוט דזלויכן נ״ט
ג׳פ! טדמווי 1ער  :יך ( גוקס )  :״ןמן מיכ/דרה״& עצףיןנרגן
*ווץ* מיסלו׳  :וולזרדן ג :מגט רר פטוק ךבך׳ נךגן כמתיהמיס
והס ירדו ךזךרי בטן
ד ״ ריר פ ןו דעס נרגן דמס מי :מ״יט!
קיפןר״מ מ״ט 1ג״במצו! מ״יט! א׳סוןרייצן ד״ צןײנכן געגן
צו׳ן* יין ! ׳יבהנ״יןכי  :מין דען בויךהגײן דמס לוי  :לןיס כ  11סון
!סוןהרע  :צןוב דלוס
רכ׳ןוחווער־טמךגיט״ 1ט מוין? פיר
ח! קיס מ״ין חוק מי  :לן״גר דר סקר* לוגט צןוץ** ״ן ח  3ר ״ דמ
מגדרמי :
מ״נרדרדמ  :מגטמ״ן ט״{
מקרמוגמ״ןטײן
צוי* מ 1׳וחדמךמי  :עסצןךרכי 11ה ״
דטדריטח! קפוןרכי 1יו/
מי  :ער* לוגט גמר קײן טקר נ׳ט ג״מרט ער* ע 3ט 3ימודר
רע  :מגטעס צןיןצויינס צןנדרןניגן ד  :יענר פר& טיט סר
רכי 1ות״
רמטפירדחןקפוןרכ׳ 1ותמי  :י ער* מגטמײט|
ןזצור״ה ט צובר ער* 1כט גרו& ׳ קר׳ג לןז ג׳טמן הצוט ( דוצוג)
*־מער הלוטדוד ה״!ך פרצוטרח ג״הט ק׳גן סמו! ה* 1ךדו קמצזן
פ׳ 1כהנ״ממוסצו׳נר  :״ןרכי 1וחן 1״מ 1ומ{1ד :ערממרהוט ״
ןלורוהמך צף״נר רר דצוןו* 1בסיר  11טןןערןפון 1טוןהרעצווב
!* ערנ״טןו׳ן& טרו״כ!! מןדרגרו&״
ענ׳רהפוןרב׳ןוח י
ןר* מ1צוי ^ ר3ו חורה ! ערגן מוב צויןווע 1ט! כי  :כץ :וצ ( ער  :״ך
״ג  11יגןצו״ | טוו״גןער* מ * 1ײגיריד ברויכן 3ודרחורה מ*
ןרפטוקג״ט גםישבו
עזךיםבינךבמעבךךימיח בחקיךצוך
מפריכטדודה ^ ךע{ יז הט{ וסגצוךןןעןד״טר״ס נ״ימצןננדר
*״ 3ןדמר״ד: 1יצופו| 1ויר מבר
מיךב׳ןדײןקנעכטמיךריר
*ז״מהר״רמיןדער חורה
לוײןט׳ט[ בדדער  :ײן  3וגגהיט
־3
רנע״רידמונערגןןיגט  :״ין
 111י 1ג׳ט צונדרט  3ורידן דען
מניט! מ?1ח
טוגךעד :
יךהיטפרטקדיס
פרחגיפוחפר
|טון הרע פר רכי 1ות פר גיבו 1פה פר טבועותרס ק[[ ות פר
מ! י ןצ ון רײגט! כי ר יר פרוצ 1ייב * י ר׳ר דער זע 1ביג 1לענט מ׳*
גוויטמײןבןע ^
סהבמ יצןונל1י  :ג 1״יךיו*
העטערדען
גננ 3ןעו 1ס 11כ  03111חטמןמ*
דערפטוקג״ט
תוךתאקת
ןזיחד,בפיד״וועולהלאנמצאבעיפתױבשלום
ובמיעױרהלך
?4 * 4
1**4:
י>  :ג
י׳9

פרק שבעה ;ף* ר
אתווךביםהעזיבמעי(} ׳
ךערםגזזקצו׳זמח !ו  5רט׳יטשן
דימחורהמיומייט! מזווז דיממי* גןזינט! ךמין  :״עכן: 1וי 1ער
רעט  :״גי רידמין דערח ןרה י מונק״  /צןון רענט ןזערם
גפונדןמיןז״ן  1עפ 3ןכ(! 11רער
רעסקײןכ׳ויר׳דגיממוב
צו״ט! פ | ות צויז  :יי ן גיג ןצ וג< £׳! 1׳יט חמט ער גיװצונט חמ וכה
טמןמיג פ׳1
!״סהמטער גי ^ כט ^ חטיוזי
ה 1יק סירקמ װרכר׳כ /רעיכן חניפוה ! צוון הרע גנו 1סהפקר״ת
ע! כו 1ס
׳
דר עיוק צףז ( חפ>ו! ) די נ׳ט קענן קווין פרדר םנ׳נהדצו * ענן
דימ פ׳ר גיחוח חט ^ | רי 3ה ! וו׳זר
חנפנים שקרנים מססרי
לעיון הרע ליצניס־
צוןרעןפירכיחוחהענגןס[ ידיצוכי 1י
רירד׳צ׳צןיןעו! כזןײ | מ :צ( זבן ; נ׳ן כיט״דןצויז דער  :יך דר
פירהיטדער
חערטביסירװט פר פי 1ביזצןונ פר גרומ״
!״רנזו
דערפטוקגיט ( טו 1לרפיוו! טונוטו1לר װ ( רחנפסו)
גוןזוי! צויך נצוײדן מין דעמ פרק דז ק׳ער גיט  :מ: 1׳ינס ח 3רפ
טוד מוי * 1מגןדצז& צזײ״דער וצ  33עהנע פרק

סיוד חבירןד ^א חגל^
ר־־־ז

= %ג
חעמ־דעלךסרעך
דערפרקרעטײ ק ייגרני ״ זול !  :״יגפ
חלר (ו&
צןדף״ןעצוז״צוזו׳טוזמרטןגלוךוניטןןערקן
דער
פט! קמי :צז  :ו  5ופר סײטצוןניטדולו<יצז 1סטמט׳ן מוץ* ב! וט
דײנצוחברסכןווורןזצןגדײנמחנרצו״ן פלןרן קענט חידר
סצזרןמןנד־מקענצוטמימהע 1פןעסג״נו1ו״ט ד״יגסן ! ״ב
#ןדר ונ׳ט דײנמ ג :ט נ יצ 1ט 1ונחו״כ מיט 1כמ ״ודן 3ו הע 1פן מונ
 <3וומרנן פרצולןדןרי  6ט 1װחויצמין  3ובפירװןפו־ ; ממדן
צןןדאןןערטניםיידןןועררן י צן״ן ^ וןעןדימ זעכסטדג
מײןיודחטן&
ןןכ/ןןעןטדערטריגקןמ׳מח& רביטטו ויחזיכן
מ׳ן  15ב& ׳סנן ווימ דזצו קמגצוט מודר ד :דומז עכמט איין ׳יגדן
מיןג ! :גיכןהענדןמורר :מי ! ו׳םטןמ׳בןנצוו  13הרגןמורר<3
ניגז{ן  ,דמניצוטולוחוי 3מין 3ובצו׳רװןפון ג [ :ג״סהעגדן
ןןילןדומקמג& ט ^ כ! י׳וכן ד  :דולןקײן יודןגיט ט| 5רצוט ( * :יק)
:״ן
זנ׳טדי׳גןהטנדןגמךלון 1ײבנמךמ: 1״י|  1וט>לכ  61כןדג
דומני 6ט 5ןר  6טק״ן׳ודןפר 1לסרןנמךצןן ( ״בנמךלזן גוט י
ןו׳צוןןמו ! ד  :ע& פמר סטיט פר במסן לןיןדער חורה מופט
לןוגמוסטגמךמ׳זע:
לוךגהערטמו׳צןדענן םטוק ( ! מחטו׳וד
ע 1ךי׳ ד עיך ) ד  :דומ נ׳ט  :מ! לוטדר ב״מ  :׳ין ןןעןר״נק חנר
צו״ןסמדןגס׳בטלון 1״נלןודרמןגוט< מוגרומקלוגצועלוי־ז
הע | פן מודר ןןען דולו גוולור ןןערפט ד  :מ״גמ ״ידן,
לןײן טמרן קענט ג׳& עהן מונ דומ קעבסט מ׳ה הע 1םן
צןונדןלןר .ע!
פפטמ׳בןנ׳טדמב׳צוטועוכרדען ר .רבן1צ| | ( 1מ
חע 1לודע! דסרעיך )
ן<
מיןדעק ! מו מי :מך
מיס/כ

11

ןןעןר׳רד׳י 1ח 3רפר

מרויצוטמײןטוד

י  -מד

פצור&וט

סזיד חבירך אלי
זזמרצוטודעןטודני<1נ/ 5לווי*  :מגן דעןטר קענגי מין מײן
פחדןדערדצורןק1/׳זן ״
מךמיןדעכןכ!! מ׳ :ד  :קײנרנ׳ט
*:צור  :ײנצוחנרצו בר׳ 3מוין טצןן פ׳! 1״כטהצוט ער צוײן טוד
ד| 5ריג} גצוריכןד :ערניט!1י! 1וצ  :ןגיוומרןועײ | מודר עצו
ג 1טינדמיכז5
ןײןטכנהדרויןחען< 1ןדע/טוד חע! ט גיחמר
ןןערדן י נ* 3מ דמ קצולצוטו מ׳כיג צחמ :ײן ! ײככרענגן מורר
ממז״יןגוט
י דרונזמי  :מךמיןדעכ? ! מו ( [ מחע<1וד
גג ! דכזרע׳ך ) דגי״י  :ײנצ 1ח 1רצוכרי 3עפנט י
העטער
 1וע! ןר4צובןד* :ן צןין  :מ! ט1
ײצןגןדמהעטטרמיןניט 3ו גטמן
>< כ! צ 1כן (
ןעןערפרחח< 1נחמי  :דזעררמפ חו3זנז גיט טמר
מוי ^ ברעכ/י
מךמיזערע 31רדעןחרכז ( רב׳גר& ון
*מורהגוןה ) דער המטצוײןחרנז גײזכטד:
ק״נר :״נפ
ןך  3רפ כר י *3מ 1מוי ^ טמן<1כ! צ 1נן זד ער גיט טמר1״צון  :ײן
זד  3רצ 1כריבוועןערצוי 3:וג!* גט י
דער< 1דרצוגיט מיץ
*עמה מיז גי& עהן צוין ירו&ןיכז צ< ײן<1ײד! המט ווצזצו גיטייצנגן
ײ׳ | מ״גר צויט! סונמי  :נוךמײן צויט 1דריבר
גדעקטגןןעזט
דממיגצויממײןז׳נמןביגיגנטמונהמט גיזצוגט  3ודען<1ײד[
ןוצ** טרמג& טו דמ מ׳ן רימ םיט! דצו הצוט ימפ 1ד׳ד! גצופרמכן
ןזרעןצזמןדומ& רטד^ צן״נר י העטח׳ין ^ טרןןעוןהצובןד:
״ 1ח׳&ן :ןצ ! ט וזצןז צו׳ך טרמג דמ העט :מי עצ) ג׳ט3ו גידעקט
װצןר ויז ביגערצי&ו ?ו ןן׳& ן מ״נס מגדר ן טוד י
דרןכ׳ כי& טן
מ״ןצווטתמונהצוצוטק״ןדרןצור׳ןניטי דען מײנר דער
זדרךמר־ ^
מץז״ךהמטדער& טיטנ׳טדר נמך ? י מ׳& ןמײנכן
מנררןהוד י
טזדערסעןקגיט הזלך ךכיי 1מגלהסוד־
מײגץ־דרדמ1
יטמונטר״בטרכ׳{(ר 1דערמיז<1ג} הסןד דמ
דר& חר׳מ
גו׳־רמדעןפנ״קמזו *
מײגרהמטמײן וצ& פט
*< ׳ס זײנמחנר פר דײג׳פן -ימגיט צו׳יגר הין צןונ גדענקט מ״
תגלה

מיךוו׳ן׳ענןצמונ׳קצוג׳ןדז ערניט ןןערט ח׳& ן3ו טעגן
וןונדזערןוערטםר גע& ןז״ניגזטי טענוחחמ :טזטדער
ו־פע ער גיט הין צןונןןערפט לןיכז פיזר חצןז ער :וצ1גנ גיט-ץן
גזמכןצז ^
ערגיטהץמינזמגטצ׳ו׳ ^ מיגזמויצוצוײןטיר מו׳^
גוין ג׳טדערפס; ק ( הו!ך רכ׳ |<1ג |דןסוד ׳דמ& צויז מ״ןגרןצו
רירביעבירהי׳מניטקענטהרבר ג׳ז״ן מ< נ העגגן פי!
ד .רב׳עניר 1חמןדערע 3ירהמ״ןע 3ירהערמי* <1ג! ה סוד
דיצוצןגדר
עבירריערמיוצוין ^ בײפ י
ד׳צו יר׳ט עכ׳רה
( ! צווזצעמצוחיך ) ניטחטןמ[ :
וטס״נטהמכןד״ן כרודר ׳
דיצזפירדעב׳רה ( !זצ  {/3ךרגי ) 1דימ עיגעט
עלירהער
רעט ! גווןהרע ״ ד׳צו* טקצוטט  3ירהערמ׳  :ע׳נרדען ! מו
( ! מ? 1ע! 4׳דע} דכ/רע׳ך )
דיצוזיבנטעבירהער מיז עו 3ר
(ומר
 34ת [ רעיךבצ<וך )
דוץזמןצוטן׳גהמנןיײןחלר מ :דיך
׳ע 1כרט י
ד׳מצוסטעבירחערצויזעונר ( ! מחגזו! ) ןןען
ער ניט וןערט רעבט קעג  /טענ ןדצו נ קױ< ט עיי י יץ געי ט13
מוןרעכטן י
דיטנײנטענירהערמ׳געולרי 1מחחי< וד)
*יט דזמ :צו! פט ג[ ומט | ד״ן חגרצ) גע! ט י ד׳ 3עד 4נטענירה
־גר צוי* ע; נר ( הו[ך רכי|<1ג! ה סוד ) צןו׳ך צן׳כז לי׳ז וומר ן ג־׳גט
דר פסייק ריב את ריבךוסודאחר אל תגלה קיייג דיץ קריג
מונזמגגיטמו׳זמ״ןמנדרןזײןסוד< נ3<1צ<
דערדזטוט
דערטוטצעהןהרנ׳גרו& ׳עב׳רוח י דעײ מיז{ 1״ךןצ  :ווען
עי־דיעצורחהדגרוהעוברןןער י דרונזזצו^ מ׳ץמיטןיר
ג ^ ירנטזײןד  :ער* * 7מ 1היטןרז ערז״ | ח 3רגיט ׳ז* 1׳ק
י׳ייז ל  ,עזז״יצןנוןווצןוער< 1יטעט  :״צןכפרטדזער ג״ן

פרק
הי^גזה
;* ילר
עודניט5:ו! צוד*  :מגן ״ |]יצןןןצןו{ ד  :עצ!  :ייניזח 2רקיץצןמדן
נ׳גוכרעגגטןןטןטרצןוןמויןזצוגעזײןכוד ״ צציך דעצכט
סצורערצוניטצןויזזצוגןזײגצוחדרצוטודי
מזדרפג־וקגיט
( ונמ<1ן זוכהה ד 5ר ) דער צוײן סוד צווי  :זצוגט דר הײצוט צוײן
רבי! צ< וצ דערמי | צו׳ן  :יךכהןטצ< ונ* מגטצ< ייגינ 1צ<ני :דער
הײטטמײן ( נמ1׳<ן ) דעןמי־ןגמז< ןפרהע( טדי  :כן י מ״צר
רערניט 5ז״ןכצו 1מטן< 1ןנדהמטדער ק״ןטודנ׳טקרון ב״ימ
*יךכה | טןדערה״צ1נ 51ו״ןרכי 1״
מוגןןעןכררער״ומב׳ימ
ז׳ךקעןה |
טןמײןטודדרהײצוטמ״ץ ( ימא | ) * דרותהמ -ין
די חכצזיכן ז 1פרורכצןטןקייגםוקײןטודנ* ע <3פר טרוימןדען
ד  :ער גןןיםן/״מד  :ערמײןכצו 1מטן< 1ונרהמטדער דעןטוד
ניטמו׳  : :צוגט י מ  :דר פטוקגיט ( טודך ! מחד אןהגיןןמ!
חג! ה )
דײןטוךגיטפרטרויממפי! ומײנגזמ 1גטרטוי  :נט
!ײטפמרטרו׳מניצמצןרײןטור
מײןחכקהמטגזמגט מײן
טוד  :׳ךה! טמץ ( חפוט ) כ |ו< 1רפריטרוי3זצ< ץני<1ג ^ ״ פמר
טרויםדוממ״נ ^ דײןטודדמ ג׳& עודר נמך  :ייןח  £וט דמ
*ן& טוד׳ךפערכטןד  :ערצו נ׳<1נ | 3מוי*
זמגעדרוכןכי& טו
*ײןחפוטדו־ןמטוצןרומרזרוצולוין בה! צוטמיןדײגר חפיטת
מונפרטרויממיןגיוזנןן י
! עו!ס1וצ !  3ײט! 15 :מיט! כר
גיןמרנטזײןדזערקײנמק״ן טודניט :וצ ! זמגןעצז  :׳ימ& וי^
:׳ךזע{ נרט<1כ{ צ 1כןניטצ{ז ^ זײןח 3ר * צוזזיךכרי׳זטהוע
רכ״וט׳מ׳ךהמנמ!  :ז״ן
סגנ׳פטגזמגטדז ^ ׳ךהעטהיגער
*יךג׳זעהן י כזו^ רמיךהמכניט
גרטטקײןטורניט דש
מ׳ןהעטצויך זצוז׳הינטר וו׳ך זעהן ד :ע  :ניצ<ג  £גהערט
העט י כזךממד מיךמ!^ו*ין טמג גי& טגייעט קײנת ניט
ה׳נטר ןןער! יך רען ןןמז מיך הסב גרעט דמז המבמ״ך גרעט
ךררב׳כן ) כ[) 1ירפרפ*! 1״טן * ט* ׳ו״זגווע& ט צרץבחיר
דרהמטןןמזמײזגזצוגטןןצזצוימ וומרגרעט גזומרגן מיכל
ניח ר ^ דרפ נמך נוו״יגו מוג  3מג 3גי יצןרןחמט ערגומו״גיגט
דמהמט 1יןמי/מו׳ :דעןכ׳ח הימ־ר& הרי* גצוטוטן 1^1הנ< ט

צןיןגהײ& ןדרזצוגטטודןי׳מד* ״

!עוןכ׳מ *31״ט* מ!טטו

ניט פרטר ; יאןק<* גס/ל) ײןטודדען מזוגיטדז& פריך חארט
מײןטודד :דומגיטוד!צ1
טהרטרוימןד׳ינקפײגד* דציג
פמר טרויצןמךניט דײןפריינט י
דעןד״ןפרײגרקען
ןןערןדײן פ״נד *
צו׳ץציעםהמי* געצוהן מ׳״ 1חנםן
ה-ץס ל׳ײנס צןגדרן חכה צןײן טוד פצצר״טרױמט דמ
הצוט

ער3ו מ׳כז גי& פרצ־כן המ& טו

יי

װיךרעכט

פמר

כ!ו<1ױ !מ* נ״מ דירב! ײח מוגזמגעם

נ*צדנ3ן
י
המ״יעגרגעגטפרטצו׳ךהנ < עט מץ
פמר גע&ן
י
כ!וו׳( רעצו צויזג! ״ךבײמ ציירמז
העט מין עמ מין פמר גע& ין עצי מ* :כ״מ<1ירןןצוו|
פצןר ןןמרגט דוצן דמרפ& ט קיץ  :מיג ניט3ו המק
י
מײנר דערז׳ינצו חנ׳רמ סוראויפ * ליגט ןןען
ער& זןקיץ& קר גיטזמגט מ׳ז ג! ׳יך מ :דימז ער ריצן
עכורח מ!י!יס(
י
״ג ! מכן ןןען מיער צוקריכז
:צוגט דער מ׳ז פמר מון חערדיגט יוין גמט& צןי׳גן
מוג מ׳ן דער ! ״טןצו/׳גן
י
מו׳ןןיערגג 3י
•! וע! ט מ׳ :ק״ן כע& ר׳ בצועכניט מוג ק״ן צוענירי
ב׳& עפנימ מ? דער■ צזענמ ןןען ער  :יך היט פלור כי**
ריר
י
מוג ןןעןערכינ׳
רידרעטרלוײ׳זקיץערגרי
כיצוע  £ניט צןוג קיץ ג׳בז׳גרי כי& עפג׳מ צזו׳^ דער־

לױמוח

בחציקי ״^5׳ז״

עע | ' 1י מ* דר פטזק גיפ זשבועות שקר איי

ףזאהמגי את

כליאלהעונאתיםגאוםײ ן
ט! יק פירקמ הז 1ך רכ׳! ו<1ג! ה טוד
דער פרק רעטד *:יך צוײ 1מיט 1יכר* מ! ג׳נוגן 1א :ן  11יעדען
ווצז& מיס ן | ט ׳וזברך כי& ערט הצוט ע: 6״מגון פ׳ | מודר
מיג 3יג< מודר
ערהמטגוגייטצוגמודרערהמטכ׳ :יעמגי
מודרער הצוטגיטנט׳& מגמודרער  :״מקרגק י
מ/דר
ןומ ^  £מר יסוריכז מו ׳ ^ מ״ן * עג& ן קווון* מ! ער* ׳ןדער( 1יע
 5רײמןמו דנן ןןערע גי& ׳ידן ןוערדן מין ני׳נ 3טהען פרק:

טנין לשמוח בחלקו

איוכללעץבט נפעוו ובנג; רעגטיבתחסר  :דר פטוק מיזמזו3ו
פמר ,ד *:׳ן דר>< ענ ^* מ 1ב׳נ וגן! מ  :ן מ ונ  :מ 1ניע םע ין
נמך פ׳ 1פרעטן מונ נמך פי *1ויסן י דרוס שסר׳כט יר נכ׳מ
מ  :וי דר 5
ד׳קדרעסטו׳ך* ן 1ד :ער* ״ | ! עכןקמןדרה 1ען
ער ע& ט
דר׳ת
ד
:
ער
ןןי
|
גי
 :ןגר * ״ן ד :ער גמטמ דינ& וג קמן
מ  :דרכע& רטרען י
מנרדרר&
עהמטניוצרמערגינוגן
ע :גכרעכעמיס גצוךמײןבויך ער ו; ע 1גוגערן מיוצר 3ו 1יער
 9רעטןער | עבע ימרופ /ר* ערע& ןןןין ^ ען ער קעיט
גמר
מיןז״ןרמכן הנ״ןסרעטן דמ & רעט ער& גמר מ 1׳ין
מדן* י ימרוס גיגו דר סטוק צדיק אוכל לשובט נפע־וובטן
רשי 1ים תחסר • נ!) 1ורדר  3דיק ! מ& ע* ױנינוגן 1ויסדעןזומ^

מיפ/הקכה ני& ערטי

ערכיגערטגיטמינריג 3וע ^ ׳ןנמך

ני& עמינריג ^ טרינקןי נ״צזרטד* ערדמ ^ ! עכןדרה | טן
קמןי
מךנ׳גערסער ניסמיבר׳גי ק! ״ררנײמרטד* ער
דעןןײעןני& ןו&
גדןגיעמךבגער& ער ניט & ינ׳ וומונונג
ער&
טיסנ׳סנמךגרו& יה״זרמודר נמך& ׳גי ק 1״דרער
 3׳הע 1סס ! יך 5ו׳ןמ״נס קן״גן היע! ״ןדען ערמיזדעװו& ׳ג
רמרוהקמןעייזיךביהעופן(1י( 1| 1יג 3יגמונ  6ט״טנ׳ס גמך
 5י 1גע | סמודרסי! גוס דעןמ | י* ״יני כןןנהמ׳ | :וט׳חכרך
 •3דינן ימרוס ! מי& ט ער* יך( 1יס ןןע 3יג כינוגן ירומ 6פריכע
ער צדיק אזכלשובט נפױ 1מנר דר ר& עדר המט ׳נ <1ר אער
געוגןי
פרעטגוערדמ ןןע1
גוערגערןנמך< 1ערפרעטן
ןןעןער& נ׳ימרט קענעע& ןטרינקע ערימו :ע 1גוער גערן
נמך ^ ערטריגקןןןען ער גײמרטקנעט< 1ער טריגקןי היט
ער& עיקןײדידמ ווע( ט
ערגער/נמך 6ענריהמכןהמט
ער מײן הוי :ווע! ט ער גערן נמך מעגר מונ גמך גרע& ר הוכן
הוט ער געג& מונ גיט ימ ווע | ט רע
גערןנמך<1ער הונןני1־<
*זער הוט דר ר& ע געוגן ער מי* המ& רטיג דמר<ןפ הוט טר
נ׳<1ר< 1ער גנוגן דמ ^ ברענגט די המפרט די
הקנהפ׳יגט
המט דמרוס 6סריכט ער ( וכטן ר& עיס חחטר ) דעס ר& ע
גיט מיי< ר 15מב מנר דעס 3ד* ק גיט ני& ט מנדען ער ! מ& ט
ג׳ך< 1יטמ | ס ב׳גוגןי רעןרר
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ר<  3ימ61
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דצורוקגי״ענקעדר 3דיק
דמ& דצורות !וצ& ע ער* ׳ך<1׳ע
מ
1
׳כןבעוגן
ג״צורעדגער
 1ײגינס 1וחדי־ה! ען קמןכײצןןײנת גו ^
חערהקכהדיבןקצון
דצן ער 3ו ערנימפצוןצוי* גיווצורדןי ( ג1ו3צ? ) דצ1צ 1׳* יעכן
 3דיק
גיגוגן צןונ צו׳* צןימ צ<! ם גוע עש*״צו עש גיע מ׳ | ווחו|
לןודרצוינ ! ׳
דעןערגדעגקע חי<1ר 3ו || ע׳חנרן  3ודען
עררגגכגטױךמויףרר זוע! טפמר א״ן גטע צזונ מוין
* עגר ווע! ט צ? ׳  *:״ ןײה  1יט י צ״ג זוען מי׳גר ו; כדרע מיז מיסן
*ואצזן&
גיגוגןדעןערגדענקמ ווען צןיך* ז״ןדי ״כן קוםןדצוןו״!
צויך * יר ^ווצו ו 1כע& ר ן י מ* ו מי :דר 3י׳ק מוי ^ דרעס  1ע צוכר
דרר& עצוי :גרצןר ! תיפוךערזו״גע ער* ײצודמרןסן ב״מ  £ן
| | ארדןד  :ער *
<צ 1געןגצ  5וונגועצ 1ײ |*1י! ן מונ *וצ !  :יך  £יגי
ק 1״רר1צ3ן צןוג*צ 1:מינ׳הײ ; ר כוימןצןונ5וצ ! פרעט |ןצ 1נ* וי 6ן
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י מוגער
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ןיך<£ו! צןונכ! י׳כגו ! ׳גןצןונ
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דער 3דיק
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מ/נג1ז 1ס ג & סמײןצןונבו׳סןיך
הײגרצזויררעטס צןונזויפגו
דר קוציה* ףן דממ !יהגוכז י גון דר ןן״! דנ דען מגומ׳גןןץרזסנ
סצז/דעןדרוזענשחג ) צוסיןנמך גע! סצ 1ידר נמךגוסדמצוצזיז
׳יזננר י׳מ מ! פ ה׳נסר ז ׳ך !מגןןןצןצו גוצ 1מ׳כ/דפ צןיבר׳גוומרוסנ
*מ! ערניסןיכרצף נ ן1:ז!ן גע(  3׳ * כיןדג ערחיסזיך נעצזס
נחי ^ יעני וגע! ס ימצו מיג חורהמונצזעפיכז ס ׳ 3יכ /דצו׳מ נעצוס
ערזליסז׳ךגונצןסצן ^ זצןגער הינסר  :יך !צ 1גןי
נוןמיכדער
>דעגצוווע! ס
ג׳דענקןמ״מ מיךזוי! עצו * ״נןקינדרן ! מגן ד:
>< ״גיק׳נירזמ!ן י־״ךן״ןי
דצןצזמיגדרגרעפסצו׳כוצןדער
מיןײ־ ןוע[ סמ׳ג ^ ונ
מ׳יןגרזפיניגה״סדיג׳סקענס גרעפר
ג׳גײן י צן״נפ ןןחפ ןףיצ) ער צןוכ ערפ ן/ערס כ׳ה! סן מיבר

פרק

 1עיז 1וענסן* ײןספ״ג גיכעדמ מי!  ,ויובי! ךד! דער 11ענלו ■ ן
*מ 1צזך סי־יויךמונ!1איי! גיץיןע גײןוצ ! ו
11צ<ו | מ :די בה^וו? מוג׳ןמ
דיחיותפר׳ןךןײןזוצוירן& פײ :״ דרצזדרסג׳סצו״ןצזעסו* י
מיגגי& עהן עסמ׳ג גוןעי -גטצףיןחהיד ןןעןערהמע גע |ן
עסין דמהמע ערציןגעון ט! יח צןונהפי! ןמונערהצןט  :ײג׳
ח!צ<יד׳סו ! 5מגנדר ג 1* :סמונ המס גיממך1מ :ןע 1׳חצ< וג !
חפי! ןמןטצ 1ןמזגמך גײןגג׳נד המסערמךצףנהס 1חיכזמוכ1
חפ׳ 1ןצון גסצון מונתמבןצוןגהוכן  3וגינגן סינה !וב 3והקכה ן
פרדעכ /עסןדמזה .־סערגטמןגהעמ*וצןופ; 1פרדען עפך)
דוהורןצויןדין״סגפרעגטהצןרוכזסזםטודצןסחצורוכזג׳נג; ! .
מירמגופרדעןע&ן י
הועערמןגהונןמונהציסגגמג; ! | .ן
*יךוועןמיך מיןמײנר^ ה ^ה ) ןןערמןנדערצייברדער־
חפ׳טהגגע 5סן 1ערזןע} ס 1וירניפט1צןגן 3זעפןגעבן׳ !ויצו ■
ווערמיךמ׳כן בעסןמוימיך חער מי^ גע! ס צחבגוס5ו1זן ,
געבןדגערצףרנײצןרסןיסמײןססיקגערססןברוס^ ועסן1
געבןד* מיךנ׳ס * ע 3סהונגרסטרבןנוןי1נב! סכן1ק!1חז<1ר ) 'ן
הקכהערגיכס1ףר  3ועסןצףךג׳^ הינסרצףיגנזסי<10יסר 1ס ,
מונ צו׳ךסוח ^ ירהענוגיסמןי מוננצוךזנערגיכסערצזיר־ ,
*״ןספ״גמןוףצוחעןמיךגעןסערסס ערבסןצן1קדצז1:יב
כרוסנצוךהעס צףךמין 3ו ! ונן * כ! כזכןערגיבסצנירפ צזן
ערכסצןונמןציימי זועןמיךגו!1:צ 1קרןמ :נ :עהןצןוג פנײדן !
מוגןןינדכ1וי! 3ןמ 1נדרעםןמ! נחמ! ןמ! ג :יפןמונקנעסן מזג ,
ככן<
דמזזוססצףךגססױףמדסףסהצונןי צןונמגיהצוב
צףךמו
&
פערס׳גמונער גיבסיףרמ5ז מיקרעכסר ^ ײנו\
מ!< חײניברר־פנימ!1׳מגו1צ1יךצ1יןגיס !וב{ וףסגרוסר פרײרן
צ) וקדען גרז& ןךחכד^ דגערצזירסזס& יסמג׳ צןזננמך
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| 1יצ<101ער 3ו ! וכןדמד,ע 1סצ!יךצ) י]  11ער ! ונן׳ רגמיךגזכה |
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מיג מג ו סײס׳פ ג״ן גע! ס דג ער המס 1גג מײן גיג׳ז! ס מי ער
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װמז 1ד  :ו־ד
ןןערסר״ךצ/ןנדרצןנדרןןערסמר ^ חיצןקצוןער
*יךפר  :י  3רןדסערס  :ײגן קינדרחי!{צ 1זן י
רמצוצןגדר
צ1״ :חערןףיפמ 1בעצ: 1״ניקיגדרבז ה! סן ןןערן דמצודריס
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נ׳ס ז< ׳ס  :יגדיגן ןןערן דגג* מ
ןןערןהצופרסיגג״ן צויסדעכן
גע[ סמ; יר צןיב  :ילןגיסןןערן זזט׳גגנז! סמן 1זיסמיחגע! ס
צןודד מונגימניס ןןערן קר׳ג 1/ז׳ס צן׳רם /גע! פ צןדר  :וגפס
הרכ׳עבירוח חערן סצןן * יס מירמ גע! ספי 1ײכס חען יז מ
הינרר ק׳ין גע! ס העס ן דמ חערן גימ 3דיקיכז ג ײ 1מזנ * יס דען
גע | ס ןןערןגיר& עיכ/וײן י גח 3מדצ 1קמןפי | ב׳נ דער פזן
וןו> קחימזוע!
סעצוגיךמןהיבןד  :מײנר דעןען{ נזר .במ ;וצ1
5צ 1ר 1׳רןפזןגע! סצזוועגן
צןונערצווןחערפרוכזיזיס  :״ן
גע! ס פ׳! 1ײגס ןןערדן  :״ג׳ ק׳נדר גי  :ג״ןזזיס דעמ גע! ס דו
 1וףסעריוצ 1ררןכז 1״חמו׳ ^ יעיררוע 1ס י
מגדרפטגקגיס
(׳צועוצורצןזײר ! בע |יו ! רעהו )דצןג צ 1יג סײססעג מיגמוגסר
זף׳ | נפצו״ן עוצ 1רררג* ׳נכזהערן  3ובי  :ן קוצזסמגימ מײגר
דרנמךפ׳ 1גע! סצוסיס
מונפרג/ױזס :
״ןסויחוחדמריבר
מונ פצןרגעמס ןןצחער 3ור  :ערמיז גסיקסחמרדן מין דימ
ו/ע! סהנ״ן*
נוןןןעןדר;/
ענסימספמסן׳ךנע ^ סדמ
ןןערסערנ׳סססיןנמך
מינריגגע! סמוננצוךמינריג גזס
מונ ער חערס ו יך ב׳גיגן !צ 1זן צ< יס דעכן ד  :מין חקבהבסערס
הצוסעסגײמ ק׳נ 3יגעס :ייצז& י!
דעןעי־ןןערס גידענקן
חמס *
מ! 1זירדצ 01מיכר׳גדר ווײ! רג מיךעס צ! 1צ11יוג היגסר קײן ! עבן ג׳ס דמרזמ המכ
זףךןצוגן < דצ 1ר 1נזגמ!צ 1יס! כרצ< ענס מ!  3ײס פרײייג צןזנ

־*

סר׳ן׳ךגײןצו׳סדעסווומסמיכ /ן!
ס׳חברךכיסערסהמס {
ןןעןערסוןגג ^ מרןנזצףזדצזך :צ *!1׳ך מ׳ס! ׳כר פרזצזר־ י 1י
 1צןגןדי 3
סןערגײמרײכרדעןדר *!ך י צ 1ונער * מ |  :ײן
ב׳סחוןהמכן צ; 1ין?
הקכהדרדומפ״גסל! 1סד  :דמ ! עבסמוי^
דר ווע 1ס י מג דר פטזק ג׳ס ( נזחן !חרז ! כ{ בסר ) מך גיס דר
!טוק^ פוהחמחיריך<11צוג׳ע ! כ ! רו׳ר 3ו{ ) ר׳םטוק׳נזג״ןמ :ו
וופרס׳יססן
הקבהדרמפײזספ! ןגײנר  1זי | רןהנסצ 11סרז
דצו ! עבסגיבסער מ׳ס! נקגי׳ן ספ״ג!1צ 1צוז< יןססײג מיז
דענזצזעגסןגינס ערכרזס מוגגײןפ 1ײס ןןצזס דרצזענס
:יררן*
דעןבהצזוהגיבסערמירגרצ;  :ל:1וצויגצז! סחמס ימ
יסחמסג״^ ןספ״גמ ^ רצוסג׳נס

לןיןהקכהמןןןען הקגה

תעעה

ששר1

.

..־־

;1

צו׳ךהקבה ! >3וכןמונ ^ דגק
י
(תנורבנןןגימהמנ} גי! ערנס רבגן י
דרײצןןענ
|ו
דגמיר !עבן צןיג קיין ! עבן גיס <
מיינר דער ד ^ .
הצזפס זו זײגכז דכרצז ס־יצן דער צזוג ע&ן ןןען ע
עסס י
גןונער *ו :דימצ 1פ״געצ!11ומגצ1יכזגײןח3ג
ג״בס י
דמרומ מיג  :״ן | עכן קײן ! עכן ניס
מיפ'1
מיג מיינפ י
דמ 6צןלדר צוי :דער גיין ח׳יב1מצ■ 1<1

ג׳מעןס׳גן צדכר  :׳ך דער קײן זזכס המס פר  :״נסו
ןףיב <
דמצו דריסצ!׳ :מ״גרדער פי 1יטורימהמצן
צןן ןײנת !ייב י מיין ס ״1 1ײס  :ציגן מך דערגיפגו
|!!
צזערדען מײן העוזדהצוס צון 3וסמן י
מ׳גג״ן !
עבן11
מךק״ן !עבן נ״ * ! נצןךדענכס חעי
*י
דעמ :ײן ! ענן ו
ין 1עכן ניז־
|

לי .זימוח בחלקי
 9רין׳ך מונ פר״ד׳ג ז״ן צ<> נער* מ: 1״ךנ״צוגן1זצ  :ן מזנ ער
*צ׳! הקנה !יל  .י  -יןצ<  !| 1:מו 1מז ןןעןער
זערר״ךןןערצווב
זעי:ו הינסו * ״נמ מײגנן סימ מיס! ׳  3ר יוד מי* צזחוינמיאר
 <3ן | ס ׳חכרן<1<3כן ע* גימ מימחלוון צוודר מ׳ב! ער *ײצו
רײך צוודר ערז״צן
מרומערז״מ גי* 1נסמודר ער *ײצו
קרנקערזײצו פרײץצסרר ער זייממיןדרח  £יטהצ< :דער
מטיקגיסצרהזיגוןאמצהובעיםײאקרא
מךג׳סדרפטוק
?• ךק ומעיפט אע״ךה ריךואזםךה
דיפטוקימזענןזצ  :ו  3ז רא
׳ס״ס ^ דרי׳זענס מי* מי* ר  3וםו 1ד׳גחקכה3ו 1ובןעמגימ
מ* הו 1מ  1צ<! דר עס ןיצז מיממיב! דמ & סריגנו ( דודה1ז! ך
ע! יו ה ! 6ומ ) ע<ו* י* מ מיך הצזב נ! ר״ד מודר מיך המכ ן׳יר*

גירק ח ^ טח סשיד־

יטוריהניט

גערןהעטנזוגערצןין זיךגיט (*י&זצח)

יטודימ יוי ג ער ! ןער* יךחטו  3<10 (| 6טרפו: 1יינריטוד*
ױנ
זועגןי
דרעוטמ״ן גרו& ההרכיענידהז מ* ע 6ערגעי<ג4־
ניט פר גוע מוי ^ די םטרצון< £ון הקכה ״ דצזםצונדר ווטןעד־ ׳
דיצויטוריס פר גוט מו׳ ^ געזזס דצי ןןערן די יטוריכן מיה צו״ןן
צפרה מוי ^ זײנה ( ע 3ירחו ) צןן דר פט יק ג׳ט את אשר יאהב
ײ ױכיח ןןעמ הקכה ( יכ הצוט דעכן םםרספס ער דער וומרטן
ד* ימ״מ  :מ 1מ״ןבסרה** יןמוין* ׳ינהיעל  1$א י
מינעד
נעצוסע&
גיספרגוסצסי ^ * נ1ו 5מרצ< ןענןרייטור* תצ< יפן
קײןפפרהניט׳ נצ;3יץדד<  :ײגן צו׳כןד״טזריק  3ובי  :וי ער
אע־עזור׳בןוײדןצױײיעןמיםיק״ןבפדהניט י צוײויץע& ה
צזײ גםעהן צי״ן  *.יזךהצוט צו״ן דג־קטר צ< ״ן יודן נ״לו  :יך ג׳ה<1
^{ 1רר ^ך צן׳זזער
בריגזצןיכרמיםוגןןצןרדן י המט ־*• ין

די׳דצקר<יךצויי׳יר 3ו | וט יחכרךצןןנ ! ובצויןניסצןזדיצןעכומ
סונןזועןטלומיןחמו! גיסדצ<  1וכן * ייומירי עטהמינ ווען
ע& ץ׳ןמ׳י! גיסדצןפ! זפןזימצו׳ר׳ עבזהצןוג& יןסן צןירי
!מןןחפסןמ׳ןלןײן
ענג׳הרג׳ חפיטהמ׳ז גי
 15ע  :טצ< זמײן
עפיה ^ דרפטוקגיס
א״הזבזתתקףזקדילבמלכזואאהױ■ ( ק 5ר ) ער הציט* ׳ 1י
קעק רירן גציך סעגדן מוג־ הוט צרכי
מעןמץה־גגרסדצו רר  3ירנסער * ׳ךמ :נפ! ובס* ײ; קיגיג
צן״זרן קיטן צין גי !.יץן מ<ש* ״ן פיט צןונ מומ* ״ן ה 1ו דז ער
מינ״ין ^ סציכר ^ יר קינדר׳מרצ<! זײגןמו | דיג5ו !< נ{ הקנה
צו׳ןהנוט ןןע 1ן  :ערפיע׳גן צ<< נהיוע מ׳כןני  6טציער  13עצון
עט ויסמיינז י 1מו 1מ 1רדע ^ ג׳סמ 1נ* צ< יל!
דעןהקכהסוסדען
|ץ  :ן גענן ול 1יטצ< גצ< יין<1צ<{ סמ״ןםס׳ק
גערצוטןגרמכ
י׳־ענ&ן ץ ! 4סונה ! :עןער& זןהמס יט 1רים! צ< י:וצ: 1פון * ײן
ברוט מונ צו״ ן קר יג ^ 1יט ןן& ר י
צסנ
הצןטמימזײניגוט״•
טעהו; עגן י ע * מי* צוײ |צ<וצ1
מ״גרןןסרדײנ<1יו? ר,דר 1<1ך ק 1ײדר !• ץזןצסי  3 :יהןמונ
המטמיהגרובי
הרטיקן״דריצוןי
עןיצמ״רי* ז״ןעסערי>< יחה ! מ* ןמ 1עצוןי־
נוןדרזעןכיג ^צון .גיטמן ד :ער מיןחצוט ווע!ן  :רע פײניגן ד  :הרכרסיו גמעזנו
(חחכו!1די ) '
מונערסריכמ :וםי 1מחד! נוחד* מ  :דר טיט י
דר *!ך המע צו׳מ 1ס :ן המרפן חצױ ער רעע
י
וןערס״י * מ! ס
צוימומײןהנסמכהקןמוגדר
ו־ד1
ו<1ך העט גערן גינ״נוט נומ; ער רירט דען ער המט 11צןו|
י.
 •^ ,קיג ׳ףס רר * יס ז׳ין ! עבן י ןןערס ער דעמ 1<1ך גיגו
גיןןיצןטדזדר׳ורצויזצו״ןגרוצורחכמגיןןעזטי העט עד׳
ד< .ק,ד* ערמין דר ! יזס פין
טחערןסזסצוונערבגגמדס מין
׳גערןגיחי 6סון<ץ: 1יךדדדץקדד  1׳דעגקט מודר ווצמי ער
צ; יעעײגםן־} 1ירפון  :״נס ! ״כ מ* ג מי* דייך מך מײגר דר
רעט י
נוןדער
דמקטרהמטק״ןחמרעניט
גירעטגמך
ורמהמסיסודימ עז  :״צןגון קרנקהײסן צ<
ודרעצו*מײ ! 1מפ צ<טי תגן די מין גיהיט הצןנן ימך גיט * יט* יך  :ע! כרט ערהונו
 3נר יטור* מטמ** ימי■ מ 1דרדז עדקעמ מוםפ! ממר1ו ימ* ווקז! גי! וימט ר* דדא! ך 1מפס
המרכןערהצוטמײוגננ׳ ? ״ ;!
מיז •׳<!  :מײן כםרהמוי ^  :י׳נה  :יגדדעןערױווגז ! י׳דן מ׳מ
ק״ן ווקדטנ׳  ]| 0ע! ןריח י !*
עןערןןערדדהונגרט העגו
גיהממ חט<ם 1וממײן פן! ערינ׳טרה 1נגי כסריכטה  3ייס*• ער נ׳ט ג :צוגט צייךןןע 1ט גער
111צ<* עצון י גון ע* ימ  1:נג
ן) ע!ע 1עיי־ג׳ס ו׳ני׳ [ ײד/מ״ן גרינגה פ״ן מײןקמר 3ה 3ײע
מן גיצנדגדן מד הוס דר 1<1ן גי& ׳קט נמך ז״ני  5רײ ;ד* ײן 11״כ
מיץייערמעוס ׳  -דרוממי  :דר ^ ענ<15חויכ 3ו | וכן מ! נ 3ו
מ1
נזײנ׳קינדרמומ׳ץ |< גייגיקרונימ
מוגהמטגיזמגע זימ
דנקןעכןמ־* ׳ חמי 1מ7מ* ײגה
יטורימ מז וועןעמ מימ טמו 1גיס־ :לו! ן 5ומימגיןפר ריחפיסהמונ  :מ! /ןעה 1וומזערס־וטמוב
יעןנגסמ׳* מ! ז דען<1עג  ! | 6סונחהקכהס 1סק״צמ קיין כי*
*ימזמ! ן <1יטצ{ ימרידןי דצן  :י׳נןזימ  3ומימגנג | י דרצו1ר
ניסי מוב& ןןדר ^נע & ^ ײגסער סוס מ׳מב״זער& סמי*
המט 1מ* ןהצ< ר  3ןוומ :ז׳צו ^* טצןננדררידן הצוק*יצן 3יצזית
*גמ זײן סונהמך פ׳גדןצזיר מד צויו5צוי* צוומ כ 1מ& ר ! יגיקוזון
גינמגסצז׳ר  :עהן דיךצוין גרוצון ! ײרןמי  1מיינגיצוחטר*
' ז ע* סמ! מ* ײןגע! סמומ * ׳יןגוסמגמ  :ײגה כהצמהמימל
עגגי הרכ׳ חפיסה צויןמ׳יזרן קיטןמזמ ! ״בצןומ ה *1מן דײניי
״ מינ<ײה  :ר מזמ  :ײגיקעטס 1ביקינדר י־
דמהמס רע
פיטןמו 3דוצ< !י* דצוטגרוט
הוגגרמוננזטמוב דמר& טמוג
!ובסמונגדגקס י דמ&
פרמךערמנודממיר& הקבה
גרו& י סײן צ< ונ גרו& י ! יידי נצוךדענפט בי& טו היפממונ פ״ן
גבןדמהמסמירמ הקבהגענן מ! ״ןמוןצצ& פסמכר
רוס<צ ^ •1ד׳־ינ י בקיןמונ כיט ט ן] ס גין דירצו  5עט מונ § טט דד־
* 1׳ר& מידר המס גנז<1ןדמ המסערצזיר&צציסצנ& פס
ביי צז׳פ מןידײנײט ורימ די ד< מ ! ײר& ס* עכט צזן דיריג & ט מ*
־גנוױןי
ערהוסג :ע 3סדמס ( כיד! ד״ן^ <11ע 1ה<1יס בי& סוניט יע1
רז ! ׳ךדרב״ | ויג* סדז  3וזוי קמנ& טודי& חערי
ביממונהמס ג׳ױ& פס מןב ער<1ירמ* מ! זו׳דר גע<1ן י גון.
יטוריסןוקוזזןמזז צ{ ײן 1נג׳ןן״! ג׳ט
ממגרגוחטרדןמוננ׳צו
 1ןדמם ( כיחדי | ) העע גזעחןד*< 1ירן׳,ער גו& גחעיס״י ׳ע>< ר 1יך  3וןןערדן ׳
הוברר
הכממןמונזמגס ״ײגי ! יבע
י־מהעסן * ימע&
גיסדערקענס ד* <1 |<1ירס מ 1ס  :מ 1סחידר
פרײנדמיןסומ מיןמ! ^ ״ניע<ון מונמיןצ< ן< 1ײניסרינקן
*עמןי צ 9ימך
מי* מיס(  3מ< 1ענמן ו; ען מ׳יגר קו<1ס מומ דמס ט ימ מיך* יכן ער | ײמ רק ײסר דר ײן דמרומ מ** ניס פ!ר פ|1י
*״ןמודדדויטורימ (ווי ^ צויןקומן מיר ( ה& מי& מרנו ) ק׳גדר
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*ךי  .־וע דר מי :זוודה מן ד׳צו ה& גחהת הקכה  :ײן מכעונג גיבא
מוי ^|צ 1י ימ  :זיענ&ן עצין מונד :ער ברוך השמ גיבניצז׳מןיבמ
ז י*ן  6פ״* מ 1יטמגמר ^ טמג 3ורמכטר 3״סן! עןער  :ימ
כ׳ד '
י צזבר מיער דער* יךרפ ! מ& טמוי ^  :ײגר חצזיה
צזורר
צן״גרדער
:
׳ך
פר
!
מ
& טמוי ^ י״ן עושרצזודר מײנר
ךער ניך פד 1מםע מיי^ זײןגנירהמורר צו״נרי־ער * ין
פר !וצ& עצווי ^* ״גיקרונימ דר טוט זיין בטחין מכפוןהקכה

ךו מי* רע מין צוי 1עגגי־ מי מער<1קנמ מונ ער מיז* ׳ך1י 5ער
יו* עשיענשןומו 1גיטמ 1נ* ײן 1עכןצז׳* מין
מי׳ט(  3רוחצזונ
*זיןצו״ט 1מיצזטצזגצו׳ןצז״ט 1טרו׳מרונגע* מ׳* צזיש ןףנדמול
ויצןד*
עשז״גןחנרןן ^ ג׳ט מוימ׳ש
גיטעמגיטצזזוחמו(
וימ״מ *רע  3מרג׳גמינר ח&ש ׳חברךעש גפ 1ט מימגיט ןן״ס
עשהקכהצנבט דרוש ווערט יימ קנמה ב״ממ׳ש ג׳שטרקט
פוןדעש טעגןקגװן מוין* מיסן יפ  ( 1ח! מ׳ש רע*ש ) ער1יו*צז*
ו־רמ׳ער  66ערבןער | עבט  :ײןה! ביטעגגיטמוי:
י מז
גזך שט׳טצזין פרקיק רביזצ ! יט* ר הקפר * מגטדיקגמחצןונ
רער* יךפר 1מ  6טמו׳^* ״גרח < 13ההקכהנע<1ט צזיח * ׳ין
ו־ימ חמ זה מוג ייצו כנזד ד  :צזײגר גערן העט כ 3וד מודר דער
.ד <13הזצ* דערסט -קג׳ט לוכדרןכמיסבטרמה ער פגגט יי
דמג׳ 1ושט* ׳ישט ח 3רשעג ! טמודר ^נוט מודר דר ; ״גן ח 3ר
חס׳ייכןצייטמיריזיוטט ^״גק״יט ׳ צזיערדער* ױפר !צזשע
<1יקגצו ) מיז | 1ע! כ  6מײג  6מוגטר רעןררײמן מן מייגכן<1עגש
גז׳* ימש  3יבטדטן  :ע! כיגן<1עג  6ןפוןעו!ש חרו׳ש דצזרזש מו: ^,ײ| ע! שרהקבה געזזטצזיכן :ײן ע שרןצ  :דער סה! ק
גיט זהבזמהיס על חילסייצז  :יך פר זיברןצװי^ צזירעג ( ע
ומ! צז״ןמ״ט! ׳נר גיוומרגט וייןדזער * ךי דיביז< 1ידה צזב
צ .#נ צררגוט י רער* יך פר !זצ& טצןוי^  :ײן עזמר״ין*
טו ט פ: 11יך זד ער גיצ<ג  13ציקגצז זמ | זײןמנו רע * מ *1יך
ביג ען חערע פר1צזרן*״ין גע1ט פר גיט צזי ער* ״גי
צזויגןצז•
מ| * ן< 1יטדעכןז״ג) וומ :מין הקכהבי& ערטחצוטי מוג א1

זצ* צ)ײןצזד 1רדערדצז. 1עקס ! יהטצזזוווערט ז״ן עזסי
 3״ט* מ 1זיךזצ יט \ ניר ( ^׳ח )  :״ <11׳ט דעפן וומ* מיכן הקכה
וועקפ1יהןצז  :ן 1עןער©1גי  1העטצז :וער ם( יהט זןעק
ו*טמ  3וגיט״ 1טע 6
*״מגזןעושרעטז״צז נוןיןוחעש *מ״
עופרצזןגיטדערפטוק ( בח3׳*<1יויעז3נו;)צן״ה!ב*׳ײ

יג * וגט טש*

מ״

קרגקײטן עש* ײצז גי טי טעג עצז* ײמ יסוריםן

>< ׳טצ< | י זי*׳נ * ניןזצן! ז׳ןדר<1ענש פר״מןמוצ* מ!* יךגיט
בע& ר ביגערן יען
מימעממיכןג׳ט* מ 1ער* < 16 <17הדער
<1יט * יין רמם ז ענן די רענטי 3דיק׳ש וי מיר ינ טחון חצזכןמן
המש יחברךצ< יטזצ ! ין זכי) דמרוש י־ר צו״ן<1קנצז מיז דערצוי*
*יןניט ^ חזז׳ט דעש* ״נןמןדר
דמג׳ןושטמיזזיךצזךניט
><צמ< חי מךדר גצוךבנוד& טיט ד< ״מזי *ױ צוך גיטד<<16ח<1יט
ךעכן* ײגןמצז* מ״ש הקכההצזט  3וג׳ט״! טמונ
ערחמטק״ן
גטןזזןגיטצקהקבה
דערשןכןקמןכבור  3וט״ 1ן צןוררעוטר
עודרפי ! גוטמ
קמןגעכןצזוגעימוענט< 1ןצןןצזיעס<1עגשן
 1רג״ט * ןײ
בטחוןהמטמוי ^ הקכהמונ ד :
ערצזיומקגמזײגי
ז/נ״רען י
מד
11
׳
 1מױמ״נמ  3ופר 6
טיןגעכ/בפרטצזן
בז״עכן עושר ון׳ | צזיך צז״ך3ו רס מטק געכן חע 1נר* ײן בטחון
.הצזטמזדרגיטי
דעןדרעוםרמי* גיטײ! טמוי^3ו 1״ער1ײ
מ״ן עומר קו ^
וכ
דעסן
<1ענ | 6ס 1ן(< 1ערנוז ) הער* ״ןצצערנח
נרעגגט<1יט ד  :דר< 1עגט :זצ  1רי*ך  :״ןדלזמ מיז מ״נמ י דצומ
מגדר מ׳ז גמט ׳ * ברךגיבטדעשצזענ& ןדעןעו& רפזן
*יענזזסחוועגןדמ  *:עגןד׳  3טײמער1י* מעו  6רי מן דר
*״ןעושרהצזטפוןז״ןצזערנהטעגן׳
דרהמטקי׳ןבטחון
*יט מן ההבה ( והצז רצזיה ) רע מי  :קרגןצ 1ני< ימוגו מונ זו׳ 1גיט

צוויג* ײגןזצז ןןערטצו׳ 1דר עו& ר פר !צזון ( וצזחריחי יהיהגנן
צוונהיגטןנצזןןןערפער ווער | צז״ןם 1קמיץכי* ןן׳כט צוי״ן
ר& ע גצזן<1ער ט וט הקנ הצז״נר דער  :יך  :״נש גע! ט צזירר
גע< 1טצזוגערה! ט** ךהױפוןן״גשגע 1טשןועגןי ן;צזז טוע
הקבה ער * כט י* ער קײן הגצוה גיט קמן המכן פון  :ן״ עוצזר
זצ  :רר פטוקג׳ט ( ן 1צז
טי 1יטגוריצז1
ה׳מ) גיט יחנרך
!צז& ט פינ* קײן 1ינטג׳ט צזינר*ײ 1גע ( טןז ער מײן רענטן
ביפ */׳ועכטדרומעפןי גצוןצז״גש ןער  :יך* " | גט} טצזינר
נע<1ט דער  5ר ! י׳קנטצון ( יחור )ןצ* דר פטזק גיט ( כפיריסג
ר 6ו גי ענ ו ודנרפי ׳ י !וצ יחטרוג 1טו ) 3דמשז״נן דידמ ן |כ-1
פר ! ײקגןדימ* יך פר ! מ*ןצדי^ מ׳רןעוטרדיצזןןערן רפ
מר [<1צזוגמערן *ו* ןהונגר ( ״דןי צזנר דיצומ׳רינטחוןהבן
צזןהקנ היעמןןערט
גישטג׳ברעכןמונז׳צןןןערן חצזנןכ^
טיני

צןונצזײגרדעייזיןפרומ&טצזוי^ זייגיקרונישהקבה

ט 1טמבפיןמימ*ײ |קרוב׳סןצןןב* ימןןערןצזיןפר ! מ* ן צזז ן
דרפט 1קג׳ט (צזח1צ< פדהיפדהמי ) 6מ״ןברודר ניט ער־ *
ןןער ט דער1י* ן מ׳ינן ברודרצןויו * י׳ון גיטן דימ ךר ׳יער !
מײ
צוטענןמ !״ מיןנ׳ײנכןפטןקצןיןירצציהעכהצוצגרײ וגו<1ר>
מ*ו* מגט ן/ט ׳חנרךניטער* מ* 1יךכרי< 1ןדער גכור<1ינ*
*י״גרגנורהי ג׳טערזצו!* יךברי< 1ןדערח 3מ<1יט * ״נר
 31רקה  1עבןט׳!
גיטמ/׳זגעבןדר(  6טן ) * י 3טצזיגןצזו׳ ^ * ״ן * ח <13הי גיט ער* מ!* יךנרי< 1ןדערעשיר<1יט * ״גסן עושר
גע! ט ער3צע< ט ז ׳ךנימט ז ע 1כרט צןו יז 3ו געבן י טימ ט ׳! ער
גײצ׳רט ( הםכ 1וידועצזוה׳ ) ער'*ו* 1״| ק( וגמ׳ןי דר חוריי<• ״
דען מ״גש מגדרן < |ןו * יעשגע 1טגעבן ״
צןזמ׳ךמן *<ן<11י יג׳ דרג׳בן ןןיםן מימ צזיז הקבזז ( רחוכן וחנון ) מז־
^ובןהצזבפ׳^ ררפוןג& רינןמיןהןכוח ^ צז<11חן ) לזבררד
רמ
־- ' :

לשמוח פחלמז

סרק
ח;ז* 1ה
גושיר
וגר5-ו* 7ײןצןײנרדר  :״ן ( נטחזן ) הוטצןוין 7הממ יחנרךצוונ םסרצץך דערוצ1זג * מן  15דער
■ ״! ן חײן ! ינר קיניגמי  7וג►
מגר* יך ״&ציח צןע 1ייט
דעמ זומט צוימ הקכה3ו גיטי׳ [ טהצוט מײך ןן״זןצויין ערגר 1ענןמז מ־ך ך.ציב םפרצוך רר ^ ןי1וײז
• 1נצו  :ײצןנו [ מצסצןימצן׳  :ג׳ט״ | פחצ< רדןצווב ער מ׳* זער
מירןןערהמעצו״ן ערגר 1עבן* מגכ 1דרצו! ע> ןמןדמס ןןי|
צןרהצןדרער ן/ער* ער ר״ך גחע& ט צןזנ ו; ערט צו״ן ( עגי)
צדןדירזצוגןוןערצוי׳ןערגר ! ענןהועמ״נר ךר נמךגע!( !
צןןנגיטציימ צןנזײן& פייז :צן} ער 3<1דיקד .דין  :ײן צווין?  .:ך י צווננצזךגוע םעיעדרהמעלן* יןערגר ! עכן
דרגעדןרײך
מונערזצו*: 1
ךסרײמן וײטדעמ ( ד! וח ) צןז וושן ער העט צז״ן ן; ע(זג ; ײןררהלן; זגי * רז; ערקײןרולי מוי^ ז״גמהרון נײצו
גרו& ׳ז׳ז 3יצןה ב׳הטװ׳ט דעמ ווצוז צןימ הקנ ה  13ט״! ט צןונ ער
עמג^ ו׳פגוערה״ן מוג
הערכ״מנכע ס! יפע ערניעצו( !
*צו!צוזוצו! 3ײט :צזגן י־<1״ן ! יברןןטיחברךדוצוהצו& ט מיך
טר^ ט וויצו ער׳ח  1גע! ע גיענ׳ן צ :ךנ״מ טצוג ! פע ער וויצו
בי&וצ & יןפוןני& טצןונדוצןהצן& טצוירצןיק& פ״  :גיגעבן מין צי״ן *צווגנר ער ! ויפג)צו׳ןריו[ ע( ע הני׳ן צוונ ער סמרעצויכר
( 1״גר 1זוטר ! ״נ צןזנדוצןהמ& טוייך ! י& פ״זט
פון< 1״גר (יסןצןיןד׳ ^ דכר ) צ<;* ןדימיצןר 1ןרקצןונערג 1:נ׳ת  :מרג
ז׳חטרכריסט <
צןונדוצןהצו& טוןיך גי& גגײזטצו׳ןוןי׳נר
צוונמנג&ע) גינוגן  #יצןמונערבט& מג צןןנגבעניויר ןןער
•זגנטניזה׳ינטריזןטצןגצוברני& נצןךוןיעי ווע& ימ נצוך
קי׳ןרוצוער& ע ןןען ערהײמקסיט דצןזצורגע עדעידרצוב
הן& טזײיךג& פ״זט דען צויךכ׳ן צן״ן  :עדגר צזיך כץ ניט
רעבגע חמבוגוחצויע  :צןרג צןןגז׳ויגי צינגצוע גיןג ערהטנ׳^ ר
מירדיגנצןךחערטדצוזגוט& דז מיךגיהטהצןב פוןד׳ר מײן
צוערג׳נוגןק׳וןנו ערצויץ הי׳בז * צורי& זג ער }  7עידר 5ו
^ט נײצורט פוןריעיגרו& ׳ גינצןרןצזזג פון דײני כרמ זולןגדרן מוג3וןןצוגן 1״בצןונ גוג\ * מזנווין ער גיע׳נע וזער
רה  3יקײטןןעגן פון דיעיגרו& י געצוי וועגן חיצוד״ן דבוצת
ערהמכןווי!  ,צזזדרסטיקגיע אוהב כפןן ל> ןישבטנקן
מזיזח״  :ט נ ון ציוכ טון צזיעי ^ פ״ז צ< י 3ונרר פר הינךרט ווערן דצוצן׳ :ס״ג 1ם ןןערגע! ט 1יב הלןע דרעעו גזניוירוזער  :ע
נחךבין  7 <5סרי! יךצ< ונביןזוצןו 1גיצצזט וזיט ד״נר טטרצון? <1יט גע!ט ציךקצון ער גיצזרויער רעכגו ^! מפן יןצ  :דר סטוק
דילןחצןידךטטרצןפטטגעמצ< יךדײג׳טטרצןן? גיט& ךמוץ* גי& והערובטלטעײראינזמניחליוליעון צן״ןע& ירדרזיךניע
>< יךדען צןיך ןן״טןןצןו ! ד  :רוצו< 1ידט 1ט; 3ה טו& ט דען דער | 1ט כינוגן ! צןטטדרקצןן ניציר ^ ער ם! 1פןער ! 6ופט  :יךגיטה! ב
״הברך דער װיך ג׳& סי״ט־הױט
וו׳ער יונגהײט ינ  :היעט מו׳ :גצוך פסרצןך ^ רצן!;1ניטדצוטצז 1״ןד' ערצן״ן ב׳ג
דען טמג דען !וב צויךצי 1״ ן מ ונ מימ בין מ׳ךצו־ ! דיג3ו !ו כןןצ ו ין! 7עגן הוטמוי^ דרחע! טמךסמר ן[ עקט! טערעז{כןהכמצן1נ7
ו* \<* חמ& ערוןיר ג׳טצון הוטמונ צ<וין?צי! ט חגז& ער ווירגןך דצו& געןיגדרפצור ! ירגוכײדי
^׳• ותעו!ןב הזהצןונעו!כ7
םוטמיי ^ מן& חמ&
עסיירטמןטערטגימע  :װירגץ ןןימ הכמ < דצןדרמ!ךדצן 6הערטםוןדעןצו! ט 11זציןהצוטרע
ז״ן ה״ 1יגר גצוי׳ין ח׳! מוג ח׳צו  :״ן ה״ 1יגר נמוזן מ וי ? 4״ך נייגזוזנרהגיןןע& מ ^ נ חצןסמיןזערגקוב& צןינ גצוכ צויםן
 1ביטדמיױ , 81וח!^ ג* ט! ךמוי^  ,ךנע< יןמ 1נמיך חי!  1׳ך
גרו&י ( ויתנח ) ד :ער רעבטצז : 1״ן טציג גינוגן דרצןןהצזט ״
פרײמןדער ^
וצוזחעןעסןירמײן גרו& י ט
3־ מה כי& ערט דמרוכןזצן! זיךצו<ין צ<יט! יכר דמ& װע& ה פצורזיךיעוןןצזו•
מ״ףיע&חלויז יג& עהןצויק ^ךצויז ; ׳!
עגןצוןז״נמפעגטטר
ער :ו! זיךג׳נוגן !רןזןצןוגער :צ<! זיך1ןטויח  :״ןוז״& דעקחצזס
'׳
מיןג״ןט |צונ) מונדצן ^ ס ^ טמיז גכיי& גחע& טמןאײנדנמך מיכןהקכה3ו ג* ט״1טהצןטצוזנרע :וצ !  :׳*[ ביעחוןהצןבן 3ו
'
ח
&
די
דוצןהצוט
ערג׳זעהןחיצןדצומיזהער גק!<י 51ו גין הקדוט ברון ה :מער המנ טצומ ערהצוב י
צוונער  1* :זיף
מײן  !#טרסצוןמזנהצוטז׳ך ג  :ע 3טמו׳
^ דעמ זנדב״צןדלןצן ביהע! פן חיצןער קצון דזער רען  /ײטןגי& בידר^ עי־זצז!  1ז
א& דצווגער הוט גע #ןי צו״ן הרט מטיק בדוט מנב ער המט
זיךגינערןפוןז׳ערהנטמען עט 1ניג[ ׳ךמיז < צוי־צו! ער
נגז לו״ן גחײקט צוץ דעמ ח& ר ביז יז ע ^ מ״ רטר חייקט גיט כע& ר עשןמת טכ ?1רעןמן דר חצןוכן צןי ער דען | ״טן וו|
ג׳חמרן< דער נלןך המטער ד $וז ברוט גע&ן צןזין דעמ ח& ר
כידרפן■* חצןו} דעמ 1יעג^ן דר  :יךון׳ט ז״ברהגטררגערט
צײגערממטגיטרעק; וןפרמו׳זדיצוכמך * דערגמךהמט דר דימ ! ״טזניט גידרן? צןז רד פסוק גיט יגי ;,נפיך כי האגל
ערזיו& גיפןג ^ גטוןג׳ ^
דעןזגרב״מדעןח& ר מינ הצןט
אשריךוטובלך רצןג&צןיזטײט&
דרזיךגעערטפון * יער
גי& ומ&ן רצוט המטדער 1<1ךמ ^ 1גיז עהן י דמ־ ער מיין חיי! הגט י כ |ו* ר
פוןז״גרערניטדעמ מ׳ :ן[ מו! מוי^ דרחע[ ט
הוס גיש1ו  5ןדצן
הצןט דער1י[ך נאך  %מ גי& ׳קט1ין המט צןץ מונ מו׳^ יענר חע! ט< ( ג &זצ ) צויערדר  :׳ך סרײצןטוזיצג
גיבריןבטסצנרדעמ ^ך* ה״ןטדד־ציגךגיזמגט  3ודעמצן! טן
רעכןז״נןצוויערמי :גימנ ^ מקנמ צווגערצו* :זיךװ&י׳יח
ממן צויךהצןבדיךגיזסהן תדומדיךהצו& ט גחירויט מץ דר  :ון
וזיטדעמוומ& צןימ הקדו& כרוךהוצו  3וגיטײ 1טהצןטדר הצןע
מונדר נמךמה & טוצן״ן הרט מט׳קברוט גינוצין צןו׳* ד״גמ צן״ןגןט ! ענןער 1עכטוויט פרידצזיט&^ מערצןע גי1
גצ 3ן
*עקץח׳ץ& טיקגער& טן בריט מונ דו המ& ט טע מײן גמ״קט וןקנצןמנג יצ ין !׳!ו& ט ניט ^ 13ט יןנמך 3י 1גע 1ט י
מזדער
צוימ ח& ר צןונ חצז הי& טע& ג׳גע& ןמונהצן& טגטרונקן ״& ר
פטוקגיט נתתטומחהבליביימ^ ת רגנםותירושםרבו :
צווגהמ& טדיך דרנצוךג! יגטצןוץ? רען  :נר מונ המ& טג& ^ פן דמשצןי :ט״ט^צןזו^ םרצוך רר ה* |ך ע! ׳ו ה^ <1מ ע&גיבטצציר
*מגט רר
טז 1ךיב& טודער גחע& ט  5פרמך ער ׳זמ 1י״ן ן׳בד צו״ן&י׳וחהצו׳ןון״גמ הער] 3זוטןעמ דעןר&ע׳מחצוו! גיע
קיגיג מ׳ך בץ דער גחע& ט י שפרמך דער ^! ךעמ נעויט1ייך
ןןעןמירקצורןצןונצןירח״ן |'צ! 11גירצוט י בןןצצרצויךבין
גרוט
מצןוגדרפון ריר מ! טר 1ימן זוימ חצןדצו<מ קמנ& ט $ן קסין מיךוצ&ציח װיט צזײנמ חיג 3יג צ< : :׳ךדיצו ר& עימ יימ
צןונדזדוצו ג׳נוגן דרױןמה & טײיט דעמ ביז ! עבן רז דימהו& ט ע& יר׳מ ^& מח  :יען<1יט צזיר  0סי 1מירי ח״ץ צסנסין
ספרצין ער יי״ן ! יברקיג׳גצויך בץ ד׳ויךיצ&ציח דערצי׳ט מז קצןרן :מי ; ײנן ויך ניקט זצ&יזח  :ימ העען גערן
■ ו}

עטמיןגעשן( 1וערני1י1ך )

#צוועי׳וג חצן

טפרמךרער 1י! ך ײץ

גע 1יט

ריךבי& ט חיט מ״גמ  :ע! כן בי :ן ! עבןי

מימרןומער < צןברצויך ! צזז1ייך ביצוגן<1יט חינ 3יג
מיך ! יג< 1יך איע מ!מנ צןונגזיך טטיצו מיי^ צדט ס! מ
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הלבות ייעומוח בח^יק
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513011 -

פרןן
מזדערפטוק

גיס (בצו!< ת יחדיומצוכ 3חומיצוןכ׳אתה 1נדר! 3סחחוצו׳ננ< )
אא) ״
ט! יק פירקמ !מוצוח גח1קי ט! ׳ק
נק מי 1מיך נימ״דן דען 3חנ 3יגסטן פרק ןףמ אן דיא 3<1וח סא/
*מ!
מיןחמאפרמ״ן ג׳פסא! סמ* ראןןערס
ניס״רןחערדן

?7/5

ברוקיתי תלמ ואתמצותי תשמרוועשתס אותם  :דרפטןק
מ׳ :א31:ו סר ס״ססן דאז א׳* ןןיצוג/ך ד  :ד׳א 3וח מין דר חןרה
*״נןג׳סײ!
סמויןדר״מס״! י מ״ןסיי 1א 3וח ה״מן חןק׳כז
צוײןס״| 3<1וחה״סןא 3וח ׳ מ״ 1ס״ 1א 3וחה׳יצון<1לופסיכן י
ד׳ חיקיכז ד*  :״גן דימ א 3ןח דיא<1יר ק״ן סעגז נ יס וו׳שן מז
יופ׳! ין 3י 3יח צועסג  :ח*רי * ע( צי 3<1ורו חאו דר י 3ר הרע צווג
דיאעכןכןאםמסןדרוי ^ דמא ה״אן הקיכן דיאא 3וחדמ : :׳יגן
ד׳א 3<1וח ד  :דרסענן אי :יומןףסג 1ךמ  :צוגחאןניוכןסובטוכה
*עןציא 3וחה״סן*< 5ו3ז  ,מונ ד׳אצופסיכןדמ*  :״נן דיד׳ג׳סנ
ןןער דען מנדרן פ וןדיג מי :גע! ס אורר דר צו׳יגכז מ״ 1םאדן
נווס מדר גנױוח ג 1׳( וח דמפ ה״מן א& פס׳נן י גון דא  :גס דימ
ד .ורהמ* ו ( מכןכחקוח׳ח 1צו )
מונמידחערסגיןמין  *.׳ו״ני
ן־/וקיכן כ 1ואר גיס אין דעת חעג וומי מיך מײך גניס אוב מיר
מוןניסןףצוסדע 1סעכןג 1״ךוומו | סוס :מי * אגיס איר דען
רעכסן וועגאונ>< ״נ׳א 3והןןער־סאירה* סןכ!ו< 1דמ* א״גר
<ומ  :ה׳ס מונ ןןערס דרו׳ן ןןען מײך אײן א 3וה3ו קואס ד* מיר
*׳אחע! ססאןמוןגי :ו׳חסי דימג ^ רמגיסמין ענורה  :י* ה
( מנן בחקוהי ח! כו ) דמ * :״גסמיר< א! ט אײך איאן מין דער
דורהצ1ו#1־־ א׳ר* מ( ס חורה 1ערנן מ 1אײערי עטק׳נן* א( ן
*״ןמיןדערחורח (< מח 3<1ותיחאאורו ) רמזאײגסמ׳ר*ו! ס
דיאא3ור* סאןחען מ״גר ןןע 1סח! רה • עי נ 4מונ ןןעןס
דיא 3והניססאןדי
חערדיאחורהפרניגזסמודר ד* מ״גד
<] ט 1סא 3וחסמןמונןוע | סנ׳ס חויה 1ערנןרצרןןערן ריא 3וו1
אך פר ני& ס דען ער ןף& ס ניס חיא ער ד׳א א 3זח סמן  :א( ח״|
ער
גיסמיןדערחורההוס ג( ערנס אז איך דע נאך בע& ר
יב& ׳ידן חי | א  :דער פטוק גיס ( ואבן | א ה& אעו ! י ו | א חע& ו 1י)
מויזדעכןפטוקמ׳ :
גיהערסמ״גר רד גיס חורה ! ערגסרד
צווסדימ 3<1והאךג*
סמונחעןערסון סוס דימא 13ו 1דוא סוס
נגר* יניסרעצס י גיס ד׳ גארמח״סר אױ ^ דען פטוקמ״נר
דרניס חזרה ! ערנס קוו< ן פי 1עצרותרר פון י מײנ& מ׳* ד*
נגרגיסחורה 1ערנס
דמזמגדרמיזער סוס ך׳אאצוחגיס י
דא* דריס מי* ער האס  6ײגס ד׳א ! ייסדימ תזרח 1ערגן דמ*
ם* ררצוי :ע׳  1א** מיס<11ימוט  5מרדרחורהמוג סאר דעןי
 13 <1חידאצ 1סינפסמי  :ערןוי! גיס ! ײדןד  :מ׳יןאגדרר  :א1ן
יזורה 1ערנן אודרדי 3<1וו? סון
י דא& זעק& ס ערןןערס
ח זרה 113ערגן אונ דימ 3<1וה3ו סמן דאם* יבנס ער מי*( כופר
גע׳קר ) דז ק ואס מ 1ס פז/דעפ ׳ .ועג/ד  :ער ניס חזרה ! ערגס

צוברחיער דריומ חותה (
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העשירים
ערנסמודר ררדר  3והע 1פס £

ח ורה | ער גן צןוג ער 1ערנע דר ומ ד* ער ו/׳ 1וף& ן מיצו ער די
 3<1וחקמןרעצע עמן
מונער/ערנסדיחורה מײער  :ייני
חןזוירימ אונ ער * צע די ! ײע מך תורה 1ערגן צןןנ>< 3נ 1די | ײע
מך! 3<1חסצ< ןדרניקז * ס 1נג ( עני סאגאו׳ ^ דר ןוע1ג 1מוגרע
צ< י:צוך  :וצה 1ח״עו | נזהבחי צ< זנצ< ײגרדריוי׳ 3<1/והיוןה׳נע
 13סמן דר * א 1ר׳  :ע 1נ׳גי א 3וה או ׳ס סמן דע ; מ״נר דר מ״ן
1י 3והצוןהיגס 3ו סצוןצןוגער סוס  :יצןניסצווי& דרסוס צו׳ין
ענירה  :״ן ( עוגמ ) מי :ד  :ער ניגרצונס  :״ן| 1״בצ< ונ  :״ני
קיגדר *
דצוכוןערנןציילי& וןיהודלו דרהצ< סצ<ײן>< 3והצון
ג׳הוכן ד  :ער ^ ״ן נרודר יוט ^ (
<צ  3׳ ) 1ןןצןר סמ סוס ד  :צו׳ן די
כר׳רר גיס צ< וה כרצוכסןי אכר ער סעסדי>< 3וה ניס צוויפדד
' ער מין העס הײכןגיברצוצס 3ו  :״גנזפאסר י דיןף׳ 1ד  :ער
דיו< 13הגיסהמסמוי  1גיסמן
דצוהצוסעסײןןףינאונ :״גי
ק׳נדר £צ< ר  :ינדיגס  :ײןוו״ב ( כחסוע ) צ< ונ  :ײןזוו״א  :ין
( טר ואונן ) רמרזה זצו 1מ״ן צויס 1׳צר ג׳ןןארנס  :ן״ דער צו״ן
 3<1והצ< /ה׳בסד  :ער  :׳ממויס סוסעצו :צ<( קײגר נ׳סצןיין
ה 1נ׳א  13הסצ< ןי 1עוןנזא!  3׳יס* אןאיי 1מיס 1׳צרג׳ 11ארנס
*ייןמןרע  /א  13חד  :ער  :א 1צזויצו& פירןןןאו
אירגנןא״ן
א 3וה 3וסאןצ< ׳* ר  :ער * יצ(  :צ<! סאןמון גיוויאסד :ער ק״ן
1י 3והנ׳ספר * ויאס מונ ןןעןמי< נר א״ן א 3והסוס דצ< :ו( ער
* יצ<<1יס ( ^ חה ) מ ונאיס
פרײדןססן א  :ןןען רע
א״ןגרוסי
<> 3יצ< ה ג׳פענד א  11 :עןצ< ״ןז< |ך שפרעך <5מײגכןגיצו ה׳ןצןוב
ברענג איר צו״ן פיג׳ ר ה ד :איך הגסה רר פין חער הצוכן דצן
וו י 1ס יך דיך ר׳ יךצןונ* ע 1יג אצן י סי  :רר  :ע( ניג ק< 1ג ימ גיס
ער הין>< יס פר״דן סונווצס דעכן א 1ךד< א 1ר סענססירו  :ד׳
ערק *.ון ביקואן צסנ ער ! ׳גס ד״ רו  :צןין אײן סין  :״ח סיצ! ״ן
אונ ברעמסדמ :דען א1ך א׳ס  £רײרן דר א1ך גיבס מיכן אער
מ  :עראיכזהמס < 3גיגאגסי אי :אנרדר* ע! גיגניסק( 1ג
מוג גידעגקס ןןאמ ןןערס איר ו* ר א1ך געבן דר א1ך ג׳דענקס
ניסאןצ< ירערהמס! ומי 1מגדריר• זן אין  :ײגמגמרסן חמ*
בידר ^ עראײןרו  :י
אונגיסהיןאונסמר 1טסדמס ז<! ך
ג׳במס י דר נצוך חסן ערדר ןףי 1המס מון גי& ערד דא םינס
ערמ״ן רמ מ 1ין ררגטיןביצו< 1ירסאיכןקוס
ערגיסה׳ןמיג
ברענגס די ביםאירסי רוו דעמ *(ך דר א!ך היי& ו^ מינן דידו:
צוין  :ײןפניס וזגײן
ןןרםןמונססוטסמיןהרףסנ• סג י 1י מ*:
*ײגןדי 3<1ויזמךמ  :אײ|  6יניר : 1ררגמך  :זצס נאךדעןאחוז
מוגסוסזימאיספרײמןצוובמיןערןא*
יענרררויברעגגס
מין מ״ן  :ײדן סוך דר אי* ג׳פ 1יט/מויףד  :א 1ך גינאס אזג ער
ה 1סד׳א? וחאיסערן אונ איססארצס דעןער ג׳דען^ קס
ןוערדזאיכןדמפגיבמסןהמס י
 5ר״דןמונ< 1יסערן י
מצרררנרדררצועגיס*ג״ | וומו1
 1ו& ס נאך ער סרצס נ׳ס או׳ ^ די א 3וח •3סאן מונ ווען מימ און
גיפערדא״ןמ 3וה 3וקואס
דצוסוססרוימאן נןןנהמן״עגר
דר דירו  :אזי :דעכןקוסהר1ס׳ 3
יצסמונברעגגס  :יא  :וא* ס
דעכןקוס  5ארדעהא1ך י
מ:
ואןסוסערדיא 3ואאונער
הוס* ״ןצחנה מוי ^ ןןאא מנדר& מךמונסר ןךי 1נס האסרע
:ײן כןןנהמוי ^ א״ן ענירהדמצו צןיו דר רעצס קוס דר רעצס
ס׳גו ^ רעכןןןערן * ײגיא 3וא
גירעכנס& מר ענירוא נוונ
מרןןערס& רססוטןא׳ס * ײניא 3וח י
ראר<ןכ * א1
א׳ס 1צר דיא א 3וה סאן איס  6ר״ךן מונ איס ערן
דמרןקסוס

ערויאאיס

אוג

חלמת
זיק״ס
הכזציוה
^ןונלויטככודמזנמך בע& ר חערטנ׳& ״דןאערדןי (וזדלמן
בזה ) מ :ןןען מ׳יגר מ׳ין הען לןורר לו״ן גנ  :טחט ד :ערד*
(דגן ) ,<1ו  3ודעק) ד :עךד :דכן| 1מ! ט  3ודעקן<1יט  :יינ  0פוט
מדר<1יט לן״נמ& טעקןמרסל׳ט לןײננ/םערנ |י נ״ן גײמרט
ער 1׳ך<1יט  :ײגר הנט מדר<1׳ט דעת ח! ׳ן?לו :ו :ו!ן מ1י די 5<1ות
*״ןי עז& טי& לויןפרקית הױזהירבמצוה קלהככחמורה
*״מגיןןלןרגט מןמײנרגרינגי לוצוהלןזמןלוײן חרב׳חצוה
דעןנ׳ט דימןףי& ט דען ( ^ כד ) פוןקײנר 3<1והעזמי :צוו& ט
־■ מײן גריגגי 5<1והדיהוטלן  :ופי( 1שכר )צן :לןײןהרכי 3<1וה י
( זהצו רצו׳ה ) נײלו כבד את אב^ ־ואת אמיך

פרק

ה0זזריס

ה׳יגוט עלזדנגן יו״ן גריגג׳ 1לוהדר -יתד  ; :יא גיגו 5י 1ג ^ מ׳ט
מךד׳ 3<1והפק טעהה׳יםטאך מײ 1גרינגי* 5והחײ: 1ימגינ1
פיןג׳& טיט^ עןכ׳מצזת ה׳ימןר׳ חסויבן גרינגיהיוח דר מײ1
1ילןניטפי 1גיצועיגןי מכרדי* 3ותמן  :יך  :ע1ברצ1דצ  :קײגי
גיט גרינג (זר^ז 13זר גח 1קו 1םגי ח 1קיס ) די1ו 3ות מיןרר חורה
:״גן גיעײ 1ט מוי^  3חײמ ח 1קיק מ״ןח 1ק הײ& ט * 0 (3ע& ה י
רמצוצןגדיי ח 1קה״י& ע<ו  3וח1צ< הע& ה דז>< <3ה די חקבה גכמוון
הצןט* 3סמןצו3 :י 3יתחפ׳1ין ^ וזהטוכהדע& גןײכנ& היי& ן
 3<1וחעםהי מונ ד :הקנחם מר בצוטןהמעמ :חזיר טריעויז
צ* עטנ :דיה״צזן1ז 3ות1צ( חע<:וה ׳
מעןצו״נרמיין ענירה
מט*ט למען יאריכון ימץ■ לןונב׳ילן ( ^ 1וח הקן)
עעט1צו חע& ה ס ער עונר ןןער מײן 1מו דמצו ה״& ט אײן !מו
מטיט ( והצורכחי^יםן ) ד* <1ן<1ו£ :
מטרלןונ<1וטד< 1ננד *ײן מען ער עו 1ר ווער צו״ן ( !צן חע& ה ) יצוצוי : :יין דין בי& ׳ידן
ר* לוי :דימ! ךהךנטטי 3<1והד׳לוין כ1
החורחדעןערלייזמ!
מיןדרחורה ווצוםזײ! ריןצוי  !* :קווז צמררלרתה צוי:וצ !ג1
 :יין טלוג< 1׳ט מין לוומ גיןמ* מי מט׳ט מין ה 1כות
כיבודמבולןנן מצןו 1כי& ײרן בימ״ר 1ךמ׳) דךחורהגי* 1עוג& י התם! מען
דממטיטדך ( םמי־ ) דר נ״מרלןז 1נג מ׳בג ! עבןמונביידך
צןײגרןןער<1ח11צ 1כת  :לןפמךצ 1'.1י׳נטל 1ןלןיןי ןןערע ער
מ! רגךיגגמט׳ 3<1והד׳מ״ןכ! חחודה ^
טיטדמטלןהט 1יחהקן צן&תצו׳צו  :נול1י : :ײ( 1עוגנוחנק ) ר<1:ןצ( ׳ןדרןןירקע ע& ע
וועןמ״נר לוון גיפעו־ר לו״ן נע& ט<1יט  6׳ג 1גיפענד :ול 1ער
ער חזירצוודר מרמגס מעטננ  :מ צ!1י 1גט<1ןצוי|1<1קיא צוונ
רימ< 1וטרןוזןןןעקפ! יהןצןונ דילןקינדר  :מ 1ער נע|<1
ימ^ די<ו 3וה ע&הוצ !י ><ןי  1צןנניר צוטיע קײן ע<נצ 1ניע ג& ריבן
טרע& ט ייצןני& ט לוןצויןצו״ןמויגן ר 1יקמי :ד׳ 3<1והגמעהן וו׳
נײצורט בײמ 3ווײצז מײגר דך  :׳ך ניט יוד& ע מונ צן״נר דער
קמן לןײןגרעגריילוצוהזײןדו מטיטלןךדר ^ כרדרנײדמ:
(קרבןסטח ) נ׳ט
ברענגטצוע׳טדרעונצ 1ד *:יקעונצו חי:
צו׳נג ! ענן י
דרזכזז״מגוומרגטמןלן״גרגרינגה ^צזהלו:
צרהי  :וג& עצוןי ^ חעםה& ט׳טק״ןעונ& נ׳ע!1צ(: 6ײן
מןח״גרהרבי
1
<
3
זה י
דרומ חמנןרילוחכ^ ׳הזןגזמגט
ע וגפצוי* י נון ד : :יך צו״נר ווע !ט גידעגהן יימ ווען מיך צו״ן
( צוין< 1עניר ין ע 1ה 3<1וח ) ז<ן :ו 1ניט לויכר םױר ן
מוי^ ח3<1ות  !*:והע& הגוולןדצוהובלויןצוןןן (מכר ) לןונ ^ןײ & כרווערט
ױמײגרןוע 1טטסרעכןלויך ןןי! ! יברטלןן יע 3ה(3<1
הו )צןונ צוײן גי& ריבן צוכרמעןצויךדימ 3<1והגיעעוצורמ חצובצויך
1
וע 1טדי 3<1והטטץ 1מ :ן י ג״ | ( העוטקב 3<1והםטורל< 5<1וה) קײן&
כרניעצוזנצוךקײןעונמניטדצנ |ןע | עערוילו *3וה
ןנען לזײנר ה 1ט לןין מײגר3<1
והדלומי :ער פטורפון לן״נר ס! מר ! מצוןדלורןכן ד:
עךלוײגטערחעעקײןעונ& ניעררמן
מנרר׳ 3<1וה י מךלוזוטע 1כי 3<1והדימ׳נן  £מר  3וקו<1ט דילו
!ײנןז״ך&י! ! ״;! עועהדז  :ימ* 1ײנןזימזמ 1גוןקייןעונ  £ניע
יוױ טי ליחו׳ג פמר3י טמן ניט ד  :ער ווע!ט י י מצוהןלןזן& ט ׳ן
ךר 5וןהצוןוועןזילןדי1י 5ות ע& הניטעונף דלןךןסן 5צור ן& ע
מוגזוע 1טן 1רטןבי :לןיכזיעני13<1ה  13קותטר :ערזוע 1ט<1׳ינן
מענצרדי^ צותע& המונוזען ערדימ 3<1והקצ( | טמןמ|<1ן מ
יעני *צוה  :ײמ גרע& ר נ״ןרע  :מ 1די 3<1וה גירעכטי /טמן
מןנמןערנעדמטועעך*״לן? גמןחו3
ו<> חי מברווען יימ
תון ג :ויליט ווען ער טק ׳עני 3<1וה פר זז׳<1ט מיבר
דר>3<1ה מק מ3הו גע! ט ג׳& ט׳ט מודרדז ער 1וילןדר 1ויצוחעט אד
מיל  /חךמך גירעננט מ  :העט ער גײדי לינות גיטמן
דר וו״! 1לו& טער^ יממ^ נטרוועגן ל< ודרתער  :יך  :מ! ט ^ימן &ון
ערב׳טט 5ןרטטין ! מ :ןדי 3<1והי לןברווען
ערדי1י3ות מ1י ררל< 3והןןעגןר) 6טומ ער& ניטי דרלו״ן  :עןכ׳ב׳זי״ח& בח
נ״ריומ קעגט עז<ן לןזנער טוטני& ליער דעןמײני רממיג
המעה& גזי&ארינו רמהערן די 3<1וחנ׳ט גיטמןל<; צד׳* 3ות
סימ ׳עגי תצוה גיט גיר עבנט מ :ןןען טר :׳לו מך גיטמן הזט־י
מערן פמר מצט ד *:יצו ג׳& ט גירעצנט  :״{לוין  :י׳גן מג׳גן י
נ׳טאײנט י* מ׳ץ״צוה לןין דרחורה גרינגמױמדרד :לן״ן
דלורונן :ײצוזוי&ן ד :פי 1גרע& ר מ׳ין עוגט מיזלןוין? דען דער
<ו  3והק!
ײןצוי <:נײןמ ! ידי 3<1וחדידלן  :״גןאיןדרח 1רה יימ דצו מיז
<ו  1ט 1מײן
<י 3ור 1ע& ה י מ :מ׳ינר רד ימ עי 3רלן׳:צןײן
:ײנןול1י1
<יטמננררגרוטילזונהרבימונקעמט!
זךמ 1נגרזטן ( ! מתע& הןדמווי! מץעט כי& ײרןןןלןרמע& לוזומי  :ןןען
מכך י ( צינזכן ) וזמךןנן המבן חכ^ ינ/רעןגיזמגט  :״א
מײנרלוי :עוברמײן 1מ חעי
& ה< ה^&^ ערע& ט חזירער
גיממרנטמן מיעך גךינגיל< 5וה לוי מײן הרב״ לןולןןלןר-ןפן
ע& ט טריפוחלוודר ער גנלחגעןטדלןרײ 3טמק דער י 3ר
הצונן ח  0דמ גיזמגטי גריגגי3<1הז ״לןדוה הלונןז׳מגיס״&ן
הרע דר 3ומן דג ער די ענירד טמן  :מ 1דמ נ״ 3ןןינגט לו׳ןרד
מ״ו גרינגי 13 <1הווע( כט הײ& טדעןצוײן גריגגי 1ו 3וחי דצו:
י 3ר הרע דר 13ד :עי־די ע 3ירה טוט רלןךןפ /זןען ער ח& ונה
מ׳* מוי^ דר״לן עיי 1ײמ גיםט! ט * צוײגט מיז דימז׳יצוהמױ
טוטלןזנה^ טחרטהלווגנערוטמײןח& ונהמוי^ זיך מונ טוט
גר׳גג3ו טוןןמ מ! י< 1ילו לןוגלזן
מ 1׳ערביט דלוט אגדר ה׳י& ט ניליר  1>:כ י ע 3ךןח תצזיז ה& ילזוח! לוכר לןײנר רר ח גיטט,־נו
יײי ית יו״ן גרעג׳3<1יה* ימ ג& טיטק״ןעג  1ט ניט י יממ
מיין 3<1וח ע&ההזל&ן -ער ! יג^ קײן תפי(* ןמײן טמגלןרר ער
דריט מ׳* חלו ב ידר £מט ני& ט 5 • 3מר  :וידין סין זועגן רר3*1ומ
בעג& טניט מתר וג מוי !י 1כ ןןלןז נון די 5<1וה לןױ דלן רײ 3טלוין
צוברדי 3<1וה מן :יך* ע 1ברטמ׳* ק״ן גריניגי 3<1והביט מיןי
דרי 3רהרענ* טדר  3ומן נ״לןרטזײןבױהער^ דזלוייז דימ
?! חחורהניט * ימויעןמ
! ׳ חרב מונגרו& יכןןנה ^ ער מז<1יר *ל  3וחגי& טלויזלויןזײןמו׳גן
י
לןונ ווען רע
פליר םטינןי  :יךדי^ צוהסוןציציתהײ& ןחכ^ יתמײן גרילגי
ײלו<3<1ה פמר :וי<1ט דצו קלוץ רע דימ ><3הו גיט
3#הי װ״*1ילז ניט סי 1גי& טיט*
לןוגרי 3<1וה פון 3י3הי מ׳*
ביקו1ן< ןןידר ילו  :מיז :ײ | מויז מכגןםן סו 1י ײ ד׳מ
י4
י ממגן קיגןלו!׳ רי 3<1ותדי מיןכ! חחורה םטינן וומרומ  4יניוה 6צןר  :ויחטעערט חערו *
מוג ײצו גרזםי
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הלנוח לקײם רמצות
 3|1ימה דמלו מיז ד״ 3<1וח מיז מ״ץ גרוצו״>ו 3ימה המש ער  8ר
!צןשע מוגמ״ג*״ען גכ״ן נמך גנגן נון סעןמ״נר סערע רעכנן
וומז רע דער ס״י! גוומזגן המס רעכן דער ק״גןװמז רע םר
ז • ׳ * ע הועעצו מיג מ״ן1וצו | מ״ן1<1ך צופרעכע3ו ז׳״גן קנעכע
סער דמ ווערש מ״׳ן ערניט טמ/הי׳& מ׳ן * ײגה גמרען דמ חי|
מ׳ךמ״ט 1כסנהונדרעגי 1דן גענן ׳ מ״ן עײ 1קגעכעערנסן
ערגצונז |ך< מוגמ״ןע״ 1קגענ  $קערןזיךגיצועדרצין״ מונ
גענן צןונערכען מ״יגנז מגדרן מוג פר רינן עד ן ; ע 1כגן עמג
מ״׳ן ר*! בןגי! דן גון *מ 1רר>ו! ךניע כרוגזג״ן מ׳בר ד״ מע! קן
זר ז״מז״נ׳ ערבע  3רוצ^יעהןמ״ע הוגדרע גי 1דן מונ געגןמוג
מזומידחזךמך
ערבעןמ״׳גןמנדחמו= זמ״ןה! בןגי! ח ״ י
פברמןגגיעז״נה
ערסרזו׳1יע ר״1ז3יה * זיסמײגנזגרןצון
גנטקימנמךסמגגח׳נע ערנ׳ט דמשה! בפירט! ה! כר המש
צי 1״ ג1ז 3מדמזעהן 1ייר׳ 1מסמו 1דזהרבר מיז
ערפרזוי1
מ״׳גר דר מד מיג1יכ ס ! מ׳ץ (1י3ו ת עשה ) מג מ״ינרדר דממ״ז
ע  51רמ״ן1ז 3וה ! מרןעצותי ( חעו{ מהזה ) דרעו! ממיז דימ
ןײשדז דער*1ענצוזמ! ערבעןמיןדר ח 1רהמונמץרען1י 3וח
( חעו  4ז הבמ ) רד ען | מ הנמ מ׳ז די 3״ימ דז דר< 1ענמ ביקו<1ע
נזןסעןמ״גרגיט 3<1ותהמע
ז״ן& כר& רז״נרערבע י ״
ג״סמן וומו רע פיריח ! ער מכר נ׳קווק״ מ״׳נרדדזיךגי&ש
 1ע1זט זויס זיך מוי^  3רע וגג מוי^ דעה סעג מזנ מץ דממ ס׳ 5
וומ 1ער 8וןס׳1רע  3ערן ״ סעי־ נ׳עקמכעמזי^&הב וומו
״ךמגחמסמךמונדער
ןןי 1ערעצוןצובה״ דרעו!)*(0״ :ג!
1גו | ק הבמ מ״* ג 1ײך מז צגנח מ״נר דר זיך גיט מכט גײן מפ׳ין
מ>'  5צובה דר המע מה צובח גי& ע 13עפןי מזז מךמ״נררד
ויעז׳* 5וה ט וטמוין? דר ווע! עדר כקי^זט ק״ 64בר ניס 15ען |לג
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©־ק ה{ ןשריס
גי  6ענד דען דסוענ& קמן קײןגרע& ר״ ^ ימהגיעהצמן
דען דן ערצדין< 3<1הטס דציכז צו׳זנעשרדען מ׳ק גרו * י
1י5יצוה י דר פטוק גיס ( ז&^רחבן חמ הי^5זה ) צוונ צוירומןנן־
היען די 3<1וח דג גימנ״ע ח^ 5יגזוערן״ דצורד & ח דיצוג> ורמ־
מו״& דעהסט׳קנז&^ רחה מחה 5<1וח ) גמ • וומ!,חצ * עןזמ };
גיממרנעג״יןמןדען ^ ןוחדג מיר*״ *וצ ! ע ממכןמוסוג״גומע
דז  :יצןגיעח1י 3יגחער׳ןצ< גו מךגמ! ע ל1״גןעצז 1ד״  0311יזמוםנ
גיגווגע ח״נ  5ומיד מג מײגסנמיק>ו5וה3ו ק> ״ע דמ גמ 1ער  :ימ
עמן ! יס! יך זז׳מפר׳ירן זויעמ״גמ םריוינן הער ^ עמגו1
ק׳ער נ׳ע זצוגן מ״מ ע  6מ׳גגצ*ך סמו! 5״י 6מ׳ ך ןןער די311וין-
ניעפרגויצזןו נ״ןגיעזו׳כןד׳ךןןער מ׳ימ חמגד׳ר  5וקז1וע
די ח״! פי! 1ײנע ןןערע ער ג״ה םר געםן מדר 11מי סר מיין.
טיכהמיק> 1ע 3ע 3וקואן מג די 3דיקימדי קעטע!י! 13״ע 1ד/ץי
סוגן ד״1ו 3וחמון גזו״מע ^י& פריןיכן לזועצוזחעןמין מ״ן־
גרוצוהו1׳ 5״צזה  3וקעקמגו זמ!צויס! ינרסצוןי מ״ין מיט!צוױ
*מ! גיך ! מזן דיבסן מג מימצו״ן (^ו 1ך כ& רודבי ) עפי& גיניע
וו״מ כ!ד מוג בהעגד סעס ער סמג דר><!ך גיכיע מן גזוי 11ע
( * כו& כן ק! וחוזזר ) חמצו דר1>1ך *! כ• ה ^ נימ הקכהג״ביע
זר ערזצ)! עמן ב! דמונבהענדגפר״ 6ג<11י  6פרי[ כ; ^ עדען
דער ^ ךבמר׳דמ רד ךעבן וזענצון סצןזגכ׳ע רעמ גכ׳ס ער
פון  :יערס  31החעגןצוונגיע פון דען^ ענ& ןעוכהסעגןנציף
מנר ר,קכה מיז
סוערע מ!ג ב| רצןונבהענד מוכ? גזוי* ע ״
ניס צןזו ער סועםז״ן גיבצוס  :״נה1ז 3והפו/דעפ י^עגצון חעגן
מזדערםטוקגיע
דגערימ! :ו  5הזיין ! ח״עו 1חהבמ ״
מןנדעצוסחעגן דג
ײהפץלמטןצדקל יגדיל ת 1רה ויאדיר
דר1ועגצו זז 1גיר׳בס זיץ5ו עו!ןנ הכמהוע ער ד׳ חורה גרוש

גי 311ע פי|1ו3ו 1זגיכצוטן דזמײןצןיע!׳  3רקמ{1ז 3יח טמןמונ
מבררסזנוחעועמוי^דד ! וע} ענק(< 1סג״|  36ר 5ו
הנמ ״
עו! ק הנמי זמ רד פטנקג״ע כלאער תמצאן ־ייר לעשות ־ ווען מ׳ינרצו״ן>< 3וה ע :טדלן :ו 1ער ד׳  311והוע 1כרע עמן1ציע
ז״גרהגס 1|5נערזצן |  :ימגיע ה׳״&ןסצון ג״ןזוןצןודר  :״ן־
בכוחך טעיו כי אין מעעזה זחשבון ודעת זחכמחבשאול אעיר
אתה הולך עיטהרר פט/קמ׳ז מזו ע״עצו מ ! ״ד״ מגזה חמ דזמ
קגענעפוןדעמט וועגןדזדי1ז 3וח :וצ1ן גי׳ןגי1יפ׳ע צו״ן זײן |
סמןקמגשע דר ס״י 1רזמבמך ! עבסע ימש עימ דען נמךח״גגן צוו׳גן י מײן 11וצ ! ב״ימחנ 1כה1י 3עזמ  11קג׳עדרבײצוגע 1ע.
פועמץדרגרובן מיכןקנרקמגצועוק״״ן1י 3והג״ע טמן גמך 3י 1ןמודרג״שעדר ניימ געהן־י רעמ גו״יכןנײמו׳עןויבסן
מ׳ן דרפו! ן״״ד 1ז 3וח זמ* 1ן ער 1יךה | עיןעמג״צןנוןו1

זמ

פר

נ״ע ח 1רה 1ערנןןדרות עומס״! דו נמך ! ענצוע מונ ג׳גונע מונ
והמימדעבןקבר
פערקב״מעי מךקמנ& עונ״עעמןמ״ץמ^
מ״ן1צ 3והעם ג״צו מג ד״צו ג^רצו גיע מוג נרענגג| 1
דער המנ* ]
( כהן הגת) 1
דגדומ סע! סעי ימ׳ין חעצוה דרו׳ו* מי׳ן
פוןמ| 1דע 3<11וחחדומ  £רו/י< 1סהמסע י
מ״ן1זמן פק דעםן צי* ר 5
( ״צושכר )
• א״״גן מונ דומ שון  3ר ז ו״מעהמ& ט עע! כח3<1וד 1דו חע& ע ק״ן גיהײצון
עונש נ״ע רד פוןדומ ן/ע | מעה״ינן ד ומ הע& ע דמךמךפ׳! 3<1וח
ג״עצק י יר*י 5גיעדרפטזק( וחטרץ ! מ״ 3ו! 1ה<1נוח ) מי׳גר
מ< ! ע פר ; זיזזעי
רר מץ מ״נר חברתהמיז 3<113וח 3ועמ^ מ״|1
חערעגכרעכןפוןדר 5<1וה
ערמזנג״עג״ע 3ודר א 3והדר
זד רע ג״ע ן/עי־ע ג3י! ע ן/ען חקנח 3י! ע ח ח 3רור(ה זד ער מין
סכר מן שר״יבע מד סערע ער ניע איע״ג  3׳ 1ע מוג סערע
ב״עזז״עז״ער חברוחהמ״יןגי& ריבןרמרומזמ! ק׳ינרקײן
ו>  3והג״ע  3ר ז ייאן מ*ו ב!ד מז מ״מ מיץ>< 3וה3ז קוייע* מ 1ער

(כרקמי ) דערהמע דימ!1י 1ן\ ם>זמך גיה1ען ןןען ער
המע קרנגוח גיברצזכע דמהצןע ער  :״גי העני מ׳ין
גיחיק! ע מין מײן  :ײדן עוך דז ער זײגי העני גיע
המע ןןע!ן ב! וס׳ג הפן ער המע גיע חע1ן זיעיהענד
ב׳צןו׳דרן מזו הוך המע ער ז״ך ג״ה! סן מ״ן י ׳יני״
ו :מז גיצומך מי״ן ומוןע וומר לטר<י 1ך מוג
*ע 1מ ? י
דימ !<1כה נ״צו מנגדר ג״זעצון מוג המנן צזיע מגגרר

דער1י!ך המע גיגמגע מיץ יונג3יק! ן״ יויג
גיןןעע
דימ1ז! כד* המע ג׳גמגע איץ *גמ
מיץגוגועצין ״
בימ עמןמומ גזויזזע ער :מ | גיעןןרען מ<״  5מ״ץמנדרהז<3וה
הז * מ״ גרע& ר מזנ המע מטר סכררד
די ער מ״נע ״מגה3<1
המנןגיצו גיגמגס א!
צועפ 1״ןצו״ג בעצןר 3ועשן ז
המגי
.פוןדמס ח׳& ע מיר ״ומסמו 1דז הירני& קענןס״&ן חע 1כה • 1ועמןןע1| 1וירצו !צוגןןןעמ ןןע!ן >ויר פרעגן י
איר  8רעג1
ד״פי! םנר המע מדר דימ סינ 3ג מכר המע״ זמ מ׳ךמונן ד׳מ ^ נה ג׳גמגע מן ךען כהן גדו | ןןע |ן
.המנג& ריבן ב״מרד מ 3וה ©ון ( כ״כודמב ומק ) מוג נ״מ דר
דערברעגגעמ! יטמג ( חװידץ ) ד״מקרבנוײ ד״מץ
 3<1והנצ 11חהקן )  3ומ״ | 6כר 3<1וה זמ 1ערפר״!ך* ״ץמוג*מ! ןצ !י טצוגפם 1עגס 3ו נרעגגן דער ןןערע גיזו״צומס * |
ז׳צו הצובן גי& יקע נלזך י& פכר 3ײ! -מע*
^יבוגמרןנ&ןויגךןןומן */1,ע פר״״דןמלערמ׳ ^ גרו& הח^״מה ןןיםן ״

מר

הלכזת לק״ס הנעזת

גרק
הןףזיר* ם
!
זצוגןצזיר מ׳זלזימזט פר־י
חײריסיךקמןנ״טדןןירעשן ^ |
מיו #
יצווסדרפ׳רמיךקמןגיט& עטגזטרמגן( 1ירצ( ״<1י מו<ו |
דרפירי
גײןג״עזמ! פטמ :ורידןד :דומ עגו !משג 1דרוו״! 1
עםדירצזימזטמיו י
צוווזמ! מטורידןמיךז 1ע! גוח :ירעש|
מיךווע!
טגערןפעטגז טרמגןגײמרט מיךסי! ןןטסיתברך
ג׳בוטה! ט
 1יו מ׳ךסי! ז״ן ן| טמקנעכטמ! :ווממ ערגיבוטן
המטמין דרחורהרמלוזוי! מיך ה!
עןמזדרפטוקגיט ( ! היוח
ו* ) מירזמ
! ט( 1ײןפמ! ק ז״ן& ק > 1ײגט  11טגןזמ!ט  5ויררימ
 5<1והה! ט}
מוגביטפוןמי׳ערןןןעגךי מךדר&חדיצוגצורלן
מויז
דעלןפטוק ( !היניז ! ׳ ) ! ועןמירדי 5(1והה! עדמזײעמיר
פמ
1וײ} !
קי ל< ברוועןצףרדי  3#וחגיטה! טדמזייעמירגיע
ז׳וײן פמ! ק
* חעצזפ פמ | ק זײט מיר דען מיר צזופעזייןמוגער
רען עכ זק
מונטר דען ע .נ די מ |י 1יס<1ופט מיר ז ״ן< נזי 3מ
דר  8וןמ׳ז
גי ! ערנעמען מיערק״ןע 3ירהג׳עטוטרממי€
מיכ/גירעכגט פריוײן 3<1והמזזויצומ״ן(1ט! צוײגר דעמדצן
הונגרס מ :נווע! ט גערן עי1ן *ן
זמגטמימגיטמז רצזפמי*
טריפהצןןנ ער מ& טרמזגיטרמפ מיזמימ גירעצנט& ר
מײן ח 3וה
רד ןןײ | ער זיך מב מ״דט פון דר ע 3ירה צחדרדע•
ג! ״כןערןו׳! צוײן קן״ד צקטמן מזג
זקזמגעמימעפ מי•

דצוערמחגקזאןזזצונןז׳צומין גפרעגע עעןכשמ׳ונעצור
3ז עפן
מ״ן יונג ? יק! ״ן מדר מײןחגג | ע>< ו׳ןמײן יונג
םעפ!
יײן* דצו המט ער<1יט זיער הנע גפיע 1ט צןונהיט
גזמגטמײן ! ע 1<1ייןמיז
בעמרדעןחעןצו״ן 3יק |ײן זע!ע■
נעפרזײןחמרומ חמט הקנהגנמטן? ומ ( קרנןח<1יד ) רפ
<1ןזמ1וצ1
יטמגױקר׳נ זײןמ״ן פעפ!ײן  3ו< 1מרגנפ ימוב־
מ״נם 3
ומובנט ^ ט׳טמין דרחורה ( כנפ׳כז ) דמשזענן
פעפ!יך
מוגגיע  3יק! יךמ!מ וימי צעפ! ׳ך<1וז נע& רז״ןדען
 3יק! ץ י
דממי :דער !<1ךזערנרוגן
געמרקדזערמ :ו
<1יט
רריעט ג 6יט! גוהמט מונדר״| <1ך המט כפו!ן צין זמ 1רעס(
כהןהגדו |
דירעכט׳הנטמבהקן י
דמהצוטערפןחרגעבן
יז<1ן מימ
די | ׳נק הגט המט מנ גהקט רמז המט דר1<1ך גחצור
וומרדןצןונ
הצוט בפז1ן ו<ן זצו! מ׳  £יד צוגדר הגע מך מב הק׳ן *
*מגט ר  3יוטן |׳! וכט זײמ
יוזנרךדער דעכן ״פפכר כהן
גיו !* .ײן 1ון
המט געבן לווי^ רער חע! ט ד :רע חערט רי׳ן ק ד< ן
 1ועז |
תהבצו ינ?<1צורמ  :עהן<1יריומחצוו! מײנר רעררימ
3<1
זחניטטוט ער ! יךדער< 1וזדרומ 1״דןעצוז׳ימצװין? ר ^ ר
אע! טעזזײמלווי^ יענרזוע 1ט  3זע!! מהנמ י
( זןריך)
מך מיזצ<
חייבוצ י ט! 1כר<1עגפ פד ער דימ 3<1וה:וצ ( זער חמ זב
ה 1טן מונזמ! גיטפרגריגג ה! טןע :ו״מנוןו״מ :פר מ״ן (
טעטגז ) ער טעט ימם ק( ״ד ני ג מן דצןז צויז מימ גירעכנע
*? והעסזײצו י מזג׳עמ
 :מ! ק״נרניט  3וק! וג :ײן י ר; ער פרלוײ| 3<1והדרןן׳י! ד :ער
ן׳ןחבפײדטפקדרערירהפון
ו 1ע!
טפפרע  3ןממ  ! :יגטהקבחדרמן ןןעןמיךפו( ( פעטג') :
ן/ט
יחכרך
עעגו
צןין
עבןמז
העט
רע
צו״ין
גרומי
1
<
?
וחגיעצון
טרמגהמזפטעזמיממדרחמז פטעז הקנהזועןמ׳ךס-יןג׳ט
דרפט קגיט(1י< ע 31רקויגדי! ח 'רה1ימריר ) פיןעעגןזײן
אערהערן
( פופר ) ב!לוזן צודר חעןמ׳ך& ון נ׳טמין דרטובה
גרי 5י3׳דקוח פ ון הקבה דצו המט ער  :ײן חרה גרולז גייזכע
ןןערעטן ׳
מדרחמזןיגטהקבהדרמזצויךעפצייטמזןגהפנן
מוב 3י\<3<1חרריגן גיבסן דר עצירטן דז כ!יצןרצז! זמ(ן זוכק
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וומרט ( ןויח חן
) ד׳ 3<1וא ב 1ײטןדען * עג& ן<1יט מײט 1חן מזנ כ!ו * ר ער המט מזו גמר 1׳ב דימ 3<1וח ווען ער םון ק״ן צוכר
>< יט צוײט! חטד מזבצ< יט צוײט!
ר<
דע/עו איזצז״ן<1ט{
ניט  :מ 1ט נ׳ק<>< ן נמך | ׳פערדיצ5 1י<(3ת
ניטפיןגרו& ר
*וײ| {<1ךדר הוט גצור  £׳ |
קגעכט עט 1ינת דרזנטר המט דער !יב& פטןןעגן טוט ער דמךד* מ ( <1וח
דערה״יפטמ״ן ירצןא
><! ךגמר  :ער חצו! טמ  * :״ןחער ^צוינן | ׳יב ז
טפריכטרר
פ< 1׳ס,דער ה״& ט
צז״ןרעכטר פרו< 1ריוד
דערידיגט
 !<1ךצ1
ר* <1״ב* ! יבהדינר מיר  :״ט< 1ײגיגוטי גטרײצו׳דינר
הקבה
רעגט פון ! ינ ט  £ט ןןעגן מ  :מײן  :ון דיצט
דמ
 11׳! צו׳ךמײךצי״ןוומפ /מ׳נ>< ״ 1ט׳! ט צווסו״ן נצןנ׳ר געבן
:״גכן פצןטר דעד דינט ניט פון [ון
ןןעגן דען דער
ר :טרצוגט מ׳<1ר 3ומן מ״ך צווב מך<1״ן ה ןאמ דצו מיךזעיך<1יט
:ון המט  :״נ׳כז פצוטרמט גמר { יבזןען צזית דערפמטר
המבגחח ^ גח צ< ן ז< ״גר חחונח דמז ווי 1מיך מ״ךוצ ן גענ < /
פןן ק״ן | וןגיטגעכנמך
ןןערטערמ׳תריגן*
מונ דע/צוגררן קנעכטוו׳ 1מ׳ך ני& ט געבן דע /ויצו ןןעי־ן עט
צויוצוךדעטערהקנה <£ון 1יבצוסטזועגן
י
 9רצוכטןמונןןער 1עםפרצו״ 1גשפעטח 1טן י נוןמיזדצןז
מך ןן״ט דער  :ון ןןצזו1
דמו :״ן פמטר מ! י * ״ני
*וךמח הקבהצוי 1דער;1<1ך1<1כיהצ< 1כימ ) דיצוגנ ^ ווע 1ט  :ענן
:כין פמר  :צזרגט מונ
טוט מ׳מ דמש כע& ט דמלו
מ: 1׳׳ניקגעכט גוןיטרמ 1ז״בי !׳נהקנעכט גיבטערז״נה
:ײגי  :כין וצ1ש מוי ^ דמש בע& ט גיטמן

ווערט
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הלנזח < נן״ם המצ1ח

י

ימזזײן ^
מבחמודרזײןנץרונגמךסרטן ( ןעןדער<1עגש
ייטהלן& זײןניררסגיט ז״ן ספ״ :מונ* ״נ׳ ק 1״דר מונ  :ײגה
*

וולןונונג מ< כ ממם

דער< 1ענמ

ב׳רר ^ ןןען

ער דמצו

נ׳ט היט דמ־

*

קמןערהקבי־דמךג׳טרעכטדעןי ס&׳& מע& מידממר י
קבר ימך  :מ1ן ז ײנהע״קר עטקית* ײן מץ ד ר חורח מונ מין
דען <?<1ה ״ מונ ג׳טדז צףיגר ן״ץ ע׳קר עטקילן זזע |טהלובן

ר

5

'״

י
״

וד״נר><

ימכהמודר * 13״ץ

הנד1

דער

רעבטזיץ ( פ1

יחויו)

גיטרעכטמז׳& י מךמזו ןןמי 1מודערגזטצו! ץזדר 1יו :מך
ט& ןלוונ טריניס מ 1נטר וועגן מבר ער ע& טדרומ ת רע וולוו!
גין קמן מונח ערוײנכן הערן  :״ן& ןיחורו רעכעפר רענע
מח מךמ׳זדער גוט 1לענ^ דער ע& טדר ןכןלןונטרינקט ררוכ/
יו * ער* מ | מטרק  :ײן מין ןוטירוברךדיג& ט דז־ער  :״ן ט! יחוח
ןןמו1י*וו׳ם ריכ&ן קמן לןץ דער חורהמונמץ דען>3<1ה ׳ מז
?■ ערפטוקג׳ט^
ורברחבתןמונחמזמן& טרידן מץ רערי
חזרהמונמץדעףימהמברניטדזדומווטו& טרידן ד 3רימ
בט | ימ י מ1מ חמ& רעי־ ליעג& יעטרירןןמ& ניטחורהמדר
*גוחמ׳ז?־מם הײ 6טדירייזכט 1ימ י מ& זײמדעןוומש<1ן
<1וז ריי) מ׳ת הוי3 :ו דער נמר ונג מ< נ סמם דעק * ענ&ן פון
גיטן טוט3ו רירןמ :מןבן ׳פ  1דער פון ג& רינן מײ ״ ימרוסן
זצו! מיץמ׳ט! בר  :עהןדז ער  :״ן& ו׳חוח פײןרעצ& טוטוןמו
ער  3ורזערמי :גי& יק& וומרדןמיןד״מ ןןע | טהנ׳יןיע 1מין
מ״נמיוויגן ב 1יקפמרזוי<1ט ןיךדער< 1ענםד :ער  6ר 3וקט
ווערט פון דר חע! ט מונ ד :ער  :׳ץש 1יח( וי חט ן& ןןק ניט רכט
מ״ם רעכט מימ ןןערט עמ מ׳ק דער ג׳ן מ  :יענכי ס 1יח דר
וײן  :ויפןמונזיין פלע&ן נמך גיט מונפר גע& עזײן& ויחומ
דמקענטמירחמו 1מבנע< 1ןוו׳מטםמיכ/דערגיט חממ  5ר
לוײןעוגפער ^ו 1דיגמי :י מזומךמיזרער ^נע & דער * ײן
ס! ׳חח סר גע& טמולער גיט  :ײגי מיבו^ ימנמךו:מי ןןערט
טש מית ג׳ן מױן | יעגרמע  1$י וויממינן ר :ער מוי^ רד ןןע1ט
ג׳קומן מיז
ערמכטויברניטג׳במח ז״ן גיחמרק רמ^
*מ 1מײןמיט 1כר מענ& פלורזיךנע^ן מונ ):ל 1גדענקןמן זײן
(ס! ׳חוח ) דמטמיז מ׳יןמיט 1כר<1חוינ 3נןן*טן דז מ{י דימ
^?
גחמץדרחורהזײנןגיטײןט ^ ׳ןרר״מחןקיםןמיין ח! ק
הײמט
1
<
 3וח׳ דלוממנררח 1קה״שט ^& סטיבן ׳ מד & דריט

׳י "? 1־״•■ ײ׳ק׳״׳ ״ימי׳וח! קפוןדען 3<1וחדמו  :״ןדימ 3<1וח

*רק
העעירס
דעלו *! ׳יכן ה״כזן חוקימ •
גזןדימ * 5וה מ! י<5
מננדרדימין כ! הח ורה* ׳ין* ״נ/מ! ׳ 1זיגימ( נדרחריג5<1ןיז
*עקמה 1גדרטמונדרײמ 5עהן י
דר׳יצו הוגדרע ל>1ג
פינ^ מ 1נ :כע 3י! ( 1מויגן ) מונ 5סײמ הונדרע־ מונ לובנו
מוג סיר 3יג ( ע&וינן ) נזן מ״ז קיין* 5וה מין ( נ | החןרה )
מונער5ן 1י ( חריג ^חו ) מיזק׳^ המונערדען מ! ןדימ ״ן
רפ םטיט ססײד 1ךמיןדער ח׳רהמן
ע׳דומ
י דען
אויטןיכי1ז 3וה ניז ונדרהמעהקדז& בייוך חומ  #יע ! ומחרניגו
ע! יוה1! 6ןכ  1וינט 1ןב׳פ11ן דמ& פירוס 3וןאיגו! כר1ו 3והווימ
י*ןג 1י 5וה זײן* מ! ( ר^ן&ן ) ערהמט גיבמעןמין רערחורה
מירמוןצנ& נח ה!ען מונאיר* 16עק״[ !!1מכהגיע טמן מ< ז
סניז ווער מיץ * ! מכהטוט תמ םבח דעך מיז חי׳נ זעיהה*ד
יין מיןסר& ע״גן זמןמוהמטער װ& ה רב׳גו ע!*ו הס 1ומ
גידמגכחזענכ& הײ& עמײן & מכהמודר זןע! םכ ה״& ע קײן
מןמכהמנלר ןןילן פי! דערמיעור מיז זוימ פי! ערזיח ^ כח
טמןרזעריח״נז־ףוזהצח*
י
מךח £י 1׳ןמדר לממוח
ווימיזימנ״ןזמןןוןלןןזוןדר״ן& ר״בןזמומונ ןןי דיר 3ועןח
*מגןזײןמונוומ&
פרמיץפרבחקמ& סמר ^ מונ ניע רוע
מוררצויקמנדריפרב
י
מזנמ׳מ  1וןזימ ! ׳גןזמ! מו׳ן
מעןכ& לןרע
י
מךטזבהמ׳לוהוך :ילו ! ׳גן  :מ! מו׳ך
מילו גױו^ זיל< ו״ןזמ! מוגןו׳לודימ 1וענדזמ! ןז״ןמונוומוער
חיערזײעןדילדטוסהדעקןזמןי מ :ו זײגןמ! ׳
דימלו ^ מ
מץ כ! החורה המי1הקו־וע ברוך הומ1לי(_וזל& ח רביבו ע!יו
ה? 6זתג 1ערגכו זילו ^5הי מונ רמכו פירו& ווימ דימ 3<1וה זײן
*מ 1״ ע& לויגקיץלזןוהנ׳טלויןבןהחורהדז דזן פר שעין
קענעמען ניט הקח& ברוךהומיע^ ברע העע יג  1ערנטרניגו
זל& הרנינדלןונלןימ זיעע 1ן ג׳ןלוגט דמ^ו םירו  6ו| 1£רעןי< 5וה
כוןדעמ ו; עגן לו׳  ^ :הרכינוע, 1ו ה^! ונן דרײ<1ו! ע פיר 3יג
גולוג מוג פירן׳גנכנלגווע& טמוץ 1דעמ בערג טעיאונער
המט ניע גיגע& ןנמךניעגיטרונק! ימךניני גי&ןלןפן י נון
ןןעןערהעטני^<1ער  :מ1ן ! ערנןד׳
טפרחורהדיאירהונן
ממ&
העטערגידרפטדרײמממ^ט פיר 3יגטמגדריבר 3ו
|ערנןערהעט^ ו:מו ! קעגן מ׳ן לוכט עיוגן ! ערנן מודרמין
מ״|<1מ ! פ׳ר 3יגעי 1ג כפרט ן 1ײ 1הקנה  :ע 1ברס<1יט ול& ת
רנינוע ! ׳וה! 6וקהמט ג! ערנט י מ! מןרלויערהלוטױיע&ןי
גןערנסדא& סירו& פון מ! ילי 13ח דמ& מי :דילו& ניואלןונדי
גלזרמדימ<1יר החבן ח׳ט ל*!י רילן דיקדוקימ מוג * ינז ןל |ידיל*
פירו& יח י נ3<1צ 1הלוטהקבהס!כ 11דנט 1ץביסו 1ןווימ*ט 1כה

ד :דערי< עגמ קײן ממו! טרכטן& ין 1״ו* ע 1כרט מד& כח מונ
קכז טו 3מוג טןכה מוג !ו 1ב מוג׳ מחר וג 3י 3יח חפין׳ןמוו<1 2׳! ה
דצד ג! ״ כ 1ה״םן מ 1י 3<1וח יז1י 1וומ 1טרכ&ן קמן דען טעת
וולןרותד :ע& הקב המונ& גרמטן הנוטדמ& לויד רחט ח 1קםון  3<1וה  :ײ| זמ1
ידלורוי( 2קצץןקיץ לועג  6ניט דער וףרר * ׳ין
דען<י 3ו  0י דמ& חןקפוןיי& םטיתדמ& זײנן דימל< 3וח ןןען
מונקמןקיץלוענ& ניטדרוי^ קר׳גן
י מזדרפטוקגיע
*ימ גיט מערןגיבצוטןטמררן נמך ווער ע^ בי !ך ד:
רער<1ענם (יע! פיהדבי יקהמ! ה כרחיל* חך נריח ) דערםטוק מיזמזו
 6ון זיךמנונרט  :מ 1ט< 1ט׳גז״ןצו :גז | וח גנ׳בוח מונ ר 3יח< ח
טי׳ט^ מד ^ דירירדימיך ^ יטדיסדנטןךריד לוינןןלו&לויך
מוגמ& חלוי&מזצ ( כמימכומת ) ימ^ המבן דימ עכות מך
ד׳ר<1ינט! ךביפע 1דלו מרו״^ * ךמ׳ךמ״ן בריח י לווגגיע
*עזצייי& ס&׳כןרלו^ הײ&ןלל& פ& יק
מונדמ& גןײכן דיח | קימ מוי^ דמ& דמזניט מטיט בי^ ״ד 1ךמץ דרחורהמו  ^,דמפ
יגים  :ײנ[ דימ 3<1וח דימ<1יר מךניט המבן קעגן טרכטן פון
:עןביגליךלויך ^ ייןבריוזלז׳טי& רמ!
י מונ וומרות תמע
מונ^ זע 1ברט * מךווי& ןיייר ק״ן טעת ניט וומר וי /ד^ מוג^ דמ& הקךו& ברוךהומגיטלזן ״
ןןלורןכזהלוטערניע
הקיו& ברוךהומגיבמטןהמט חונ
דער ( י 3רהרע ) מונ גי^ײר! ךמןגסרינן דמםפירו^  5ון רען 5<1ווזמונהלמו ניע
יימ עכומ
צופמטן דרוין מונ דער ( י 3רהרע ) ר״ 3ט א& ה רגעזעןיזה^ן ^>< ינט1יךביצ-ו1ן
דמהעטקיץעכותמך
׳ען אעגיםן ײ| ײ ער * יך גירענקט ווממ ׳מ * וי  3מ
ק״ן*ב  1ריודגיט | ״קנן קענןמךד׳מ
( קרמינ/י<1ח <16כן
־ויז דמט *״בן דימ ( חוקית ) מ* ( מעטנו )צןןג ( כ 1מית
יןיכרת ) יילימע 1ןגיטרלומ פ׳רו& פין לע| 3<1והה!טן לוןב
׳מדולוה ח! ׳ 3ה ) 3ו געבן ( מיבח ) ?ו ן׳ן
״
ערכטן ווימ זילו ןןע! ןמ״ן ( פירוכז ) וולורומדלו& הקכה

הינות לק״ם המצורת

סרק

דממוױייס

גי&צוןהלןסדלו& הלוספ ( !,סעלוימ ) מונםי 1חרו 5׳ם< 11ער
ררױןזיכ 1רינן ״■
מוגמ״עדי בעדהמטקיין
ױדנ״טדמרין
גו* <1יר  £רססענן״ לןבר דר ש! עכס פ& סלו׳* מ* י׳ ע& מי*
גכמדן ^*
הלזטגןירפוןג׳״ערן וועגן
ג״״כעצסגגימיע י
וו׳ ^ ג!ך גןוע& ס
פרהקנהד* י&רלו! ווערן * יגדגן מוגדז
נטךמצו& היטמ״ר י 3ורמ 11דײ מןג׳טצין סירהט*מי (<1,׳ 3ר)
•״סרלי 1מערן<1חןמ״ | דצוסג 1ומ ק ^ ןלויריןיגד ה{ בך לןונדי
גיוועזט צווג ( יטורי״ )
מןג׳עצוןמירהגוטױג < כס ג* ירוה
*גבוכןזוערן לוונזריססרחורח גיקולין י
מונז״לװוערן מונ ( גירו& יה ) דען הוטצזיר גינרענט דען הוט מיר גיחגגן
׳&
םרעצןזימהןסןרימ 3<1וייד׳מ ה 1סן
ד׳טמרחורהרעכס
דען
הטמירגיהרגטמ( ידימ הרבי וייחוה דיצויר הוטדער־
צוונ *מי & סריכןלי׳רפר& סיגן ניס * יסר& יסגן ע& רעכס
דצונט דצוםהמ< 1מיר װיינמ פצז 1ק יםרצ* 1ךון גי&צון י
ןןער
.צוזג*׳ל) 1״גןדיסםרחורה מו׳זמוי ^לויר־י ^ יגוח ד& ברעגגס
מי*לןונ< 1רצו׳ױול 1י ד״אי״ןחורה הצועגיןעךגע י דצ< קן ^ ן
גנרו& הצוירזומ לו׳ן דילו ווע! ס הנ׳ין ׳ נון ווען חקבה העס ימ*
עבות י& ויעצו!
צוירן פ! צוךבינרן הער 3ו ג׳ן
<פירוס מןג& ריבן פזן דען ( * 13ח ) לוך
מ׳ן די טפר מירה הניץ וצ* ס! ׳  3ר1ו*ונ * י׳ןבון י דורק ^ סלו״סזײןכוך״ י
״עגר
וולו*
העסןזימגיסלון * ילוחע& ןמירי(<1ינוח ) סלורס 11ע! ן קיד־יט<1יט* ײן .בוךי דמ&
פר׳צטהקכהוןערהמסווייןחורון•
 1־רויססרכסןמונ* ימהעסןניס קענןמירי< 1יגוהלןוודרויס
רעגט1ייעלו 1י 3ירוצויכן רילומ׳ךהמב * יגט 1׳ך ביפו1ן לי׳ינסן
כורכסן * וזמז העסן*ילו ג׳סלון זימ העסןױי  1ידי ט  5רחזר 1ה
ווצור הפ& יגן קנענט ״& ה רבינוי דל( קו 1וןיצזרא [לוול 1יגן
' © ר ברענ& מונהעסןחס ו& ^ מדיחורה (< 1גער ) סמ עו! מ
צוירי חורה צוייזוצ  :װיר *יל• הלוכן מין יער גארמ בו\ ןןער
,ג׳וועזסדרו; ײ 1דז  :׳לומיר׳לו׳גזח
מןנמירי ( ^ גע< | ) ניס *יצו צוה בע& טן קצ<ן ןןער * ער גי | טר גס חמט צ<* דערצוגדר
וזע& ןקעגן רפ ברענגן * דמווער יומטח ו& ןומ דימ חזרזן
דער המטס צוק נע& סן י רציר ןכן הביס הקכה ניט גץןע | סדלןד
צווג& ר גלגןמ׳ן דעמ  6וןערן ( גגן בי& רן ג( 1ה דצו ןוער דער
פירום כיצו״ד 1ן ןמ םר׳יכן צוונ ער הצוט עם צהו * ׳נ ס | יך1
״וח ג! ייבןחט ז& ןומ גלורמונגג/מונ& רגנגן חט ו^ 1ומ י לװנ
ביפו 1ן 3ו1וצ 1הרניגנע! ױהצו! וסי לוונלו& הרבעוען׳וה&ןוסנ
הצוע דצידפירו&
הקנההמ& יומ גי& ןףורן דזערלןונ* גיס פר ( מ :ן ווי5 1ון
װיטדרחורהצוױצוינר ענעןןרט3ן יהוסיע
*״* ג& הייןיגןנלוליןוועגןד* * ״ין ניו״ן * מ 1גיהײ 1יגסווערן
צווגיהו& יעהצוע צוזוצי׳ברענ& זורט 3ורען ( ןק*נ׳בן ) ציונ יימ
?־מרך* ״ןסלו 1ק י& רמ! ״ לובר ווען ׳& רמ! חט ום 1ומ נ״ס ווערן
:קגיס הצ׳בן צו :ו לו׳בר ענ& ןןרס רטן ( לױצויה ןליונ צ< ײ|( גכיצ• )
■]
ןןימןןערס ז״ן הי״! ״גןנמװן ג* ה״! גס 11מ 1ןוערד  :ײן ( שמ
דעס מנדרןנגיצו בױ דלו  :ײן גיקולוןרי ( צינםיכנסה הגדו! ה ) ן
וזגדו ( ) דר קענס ״ נוןןןילוןןער ימס סד וס 1וממ״ן חי!> [ ה& מ
לוונדרנלױמײן ( דור ) נמןדעס( לןנררןצוז ן} ילזעשצוס׳סצ* ין|
דוט ום!< ת וומו קענט חט ו&^ ומ מ׳ין גרע& רר חי1ו 1ה& מזײןמ*
יען פרקיס לוילוײןןדור ) גלוךרעה צונררן ב׳ז צ׳ן ( רכײהודלן
דלי  6חט ום 1ומ ״ נזןוןלוזהמס הקבהגיסלוןער ה< ס דילוה״ליגי נה &יצו ) דרצו׳ז צוי׳ן
לזעכסיגרהער ג׳ןןעזסיגיט גרו& ן
דוורהגעבן דמרןװ& הרבינ^ ע!*[ חס( ומ מזלייר* ״מ המבן
עו& רלחגגרו& ׳ ( גדו! ה ) לןונצוײן גרו& רחערלויןררחורון
מיס ( חריג) 5<1זהלוונער חליסמיס 1כי 3<1והגי 1ערנס *<1ס
צווגערהצוטג׳הט פי 1עוי* נט ח  11וייישצןןצער ליי** ער)
װ& הדבינימונ דמ& פירז& פוןדר1ו? והוו׳מד״לו 3<1יה* ײןזו1
קעפט 1יך ג׳ןןעז מ בײלו דעס *! כויז רר
<ל1ך הצוט גיהײ& ן
דימ& הלוס ערמ* מו׳< ינס 1׳ך ביסו !ן מונער המסדלוש פ״רופ
(לונסונ׳נסדר הצוסדע 1ד,גלג׳כןגרו  6ה׳ 1 ^ 1׳סמןמזנערהוס
*״ס גױוע! ס מןמרײכן ״ דו ד׳עבומ ניס קענן  6פרעצן* ״מ
ן ױ צו׳כן ( גױד לוג״ר ) ג׳ז/ע* ס ב׳יצו ( רבי יהודצונה &יצו ) דער
ה 1סןדילוחורהלוונרי 5<1וח ״ נוןמ״ז דמךגי| 10ײן ?<1והמין
מי; דר ער& ס גיןןעזס דר דלוס פירוש פון יען 3<1וח הצוגי צון
ג& ריבןי
ב 1החורהכו! הדי ללןקענס  £ר  6סין ןןען ניסדילו( 1יםנה) מונ
וו׳צוהלוסערדצו& סערןסמן י
דעןערהצוס?
־י י מג< 1רמ* מ! סמןםרײנןדלוס
סירופפוןמיס!  3ר 3<1וה *
גיזעןד* * יך די ( ! ננ .ח<1<1עס* ײנןכ 1ואר יר (* כרון ) לויצרס
יימ גיס דימ גװרמ מי | ( ע מ ) ןןען ע* ןןערס קילין 3ומ יומ הד׳ן
ז ױרל<11ע  3ס עס! כיער! ״צו פר גע& ן ןןערדן דר גצ -ך 1יעכע|
ױמסערס הקבה נעליןד׳מ חורה מ׳ןזײן& וט הגײןמונער לוײן גרו& י לןירו \ס קן ^ ן
ץ< *\ דעס ע ו 1ס צווגסר דעןחזײיי״י ן
דכ״יסדצו
*נרס 3ומ װ& סס םסע 1ןול 1י די עכומ די מ״ן דר ןןע! ס* ״ן דלן
הצוסער 1י* ח 1ס פיגסויזנס ח!* יריכ/דונ< 1יס 5ו
ןןערסער מ״ן נלוךדעמ מנדרןפרזיך !לוזן מוצ ערןןערס
לונגדרלווגהצוסמןגי& ריבןדמ& פירן& גוויןד׳^ז ^ חי דלוצו
*״מפרעגןחמזלוי* מײער סלון גיןןעזסמוי ?/דרחע 1ס לוײן *ייגן דיל< םניוה יי* יצ< הצוכןצוןג& ריכןמ׳ןצזיין גרעג קע& טיר
*׳  1י״ ^ ח״
ססרעכןװירהמכן פין& סע& גיבו׳סדז י& רמ! (^ 1וןצוכי1ו ) לןיריקינדרהציכןדיול& ניח ן)ןל ו | פר  6סגדןד£
ױמר״גן*< | 1וומוגן מס״ 1ן׳״ערן  6פרעצן ״יר המבןפי ! כר וקן
מיזלו* ר|  6וןגץ/עזסדז דיז׳ו& גיוףןמײןלןי& ןינרגצורטליוןפר
£ינו׳ססוןיסרמ!< ועגן י
םסנדןהלוס *
לו״ןס״ןןוערן& פרעצן לייר
רר נצוךצויזדלו&
גןוהןענגרצויגרע& ר
המבן& יניװרקג׳בו׳ס מזנ& ינ׳ פ! ע £מונ& ׳נ׳ גט׳ן ד*
ג׳וורדןצוןנ& יזעררג׳ן/לורדןי
דצוהצזנןזיןדיד׳כלויכ/צוין
דר  :ע 1ליגן 3ײסן
״&מר [ זמ1ן׳ * ׳ךדמריגןדער א״״מן ״ לו׳יןס״ 1ןןערן םפרצין
גיפערנס ד* די ^& ניווזליךדטו& ןוסןןערן
מיר המבן& עי כעדג׳בויסד :ד׳יודןןלןןןדריגןבלודן * ימ
ור גע&ן ןןערןסין דען ^ ןןערן ביסרן ! נגן ג 1ומ דר וויי 11ייר
זןערסהקנהסידר עגסוורןוומז * לוגס מיי־ ״
װיממיר
צזירן& וןג׳לירהצובןגיה& י דצו* ײן ייצו חכלויסגנגןדיצו יצו
פסעסהוסג״בױסמזנ
כר״קןמונלורקמונ& ינ״ פ 1עןלווג
*ייןגיןןע* סלוין ( כ ) 11מונ הלובןג& ריבןלןיץ ס״רו& מזי^
די
^& גיוחדלו& צו׳:
דיגלנרמד׳< 1ירהצינן דצו& הײ& סדער
סױ״גטין לןונ& יגי בעד הלוס מ׳ר ג׳נו״ס פוןײי־ 1חעגן דז ״ודן
*גו 1ן דלןר״נן וומינן ח״מ קעגקס לו׳ר דלום רידן מ״ערי& סעס
(ה1ל< יד ) דלוצוי* גזןעזסמײןח|< 1׳דחנסה 5וסגיה״ ^ ן ( ר 3
זזמסק״ין ״ודהנײן גי& ערס לוײערי כר״קן המנן״ודן װוזן
מם׳ ) לו/גזײן ( דנר ) ( ר נינלו ) * ענןמן* ערהוךגין; ע*10
(װכטןדרפוןגעבנלןײער״
פ׳ניגטיןלווב מײערי& ינ״
כייצודעם1/יןך ( פרט )
דערהמסלויןדר ! ויכס דו* יצוהמבן1
י<  1ע £
חמס מיר ג׳<1כס חור׳ [ הײזר ררײן מוג הור״ר״ימ צזך  3ומנגדרגי* 0 [<1כ׳ 1סדזגסחןלוידינ /מונהמנןד׳לו& גיוח1

מ״ן

הלטח לקײם המצזח
מייןפירזםמן ׳ג & ריכןמ  :מ׳ר ! ס | 1מ׳זגיןןעזפ רעןמין כ)3
האעקצ אז ו ג׳רעע דצה  :ע | ניג<1א 1ע אז ד׳ גארמ ! סזן סונ ד״
 8׳! ען״ :נע ח ^ ׳רינז המנן ךעןח ^ ׳ד ג׳חחאנח אונהאנן
(גוזר )
גיןןעזעב״מחרכ/רז ק״נר גימט  :מ! * ער >3סר׳ינן
מיןדעןח ^ ׳ד אךד* ק״גרניעזמ |צ< יגרן דעןת{ 1צידדען || ימ
** אמיןגױזכ& המכןאובז׳מ המגן ( הגדוח ) דר״ן גי& ר׳כן
3
/םעערקןדיחורהמ/נ / 3סעערקןד< א ( א<1ונה ) םוןהקגה
אונהמבן גירעטמין ( 1וס!יכ ) /ד  :גיפ איס! כר צר& עיןקאן
* ׳מ האכןפ׳! גרו& י קעטט [ יכי ( עע<1ינ ) /דרוי ^ גיהע ןןאר /ןל
תזימדען זע1ב* גןענײן
ניטהמבןביסײד{ יך מןגי& ריבן
מוכ םי | עט! כי ( עה האר 5יה ) ר ידן דרוי ^ מ וב פר סעענן דמי
הגדגחפ! עבט פ& טןןיא ןןמו! ד :די  :ע{ ביגןעמ המר 3יק
*רו& י זג׳ד טונן דיאדא ער פון ר׳דן דר ןן״! ד*  :׳א עס ניע םר
םעיןיימסיפי טוד :ה
דמאיעןזימ עס זעגן חט וס 1וה
( סיבוסיכ ) /אונ& פמטן דךןי ^ ןןיאדען  :ע{ ב׳גןעכןהאר3יפי
מוי ^ רא& גיעדיגארא א! ידידא ספמטןמוי ^ דיריד דער
הכ ^ יה רר ןןער־ס גיריצע איה גיהגוה א׳ן ה״& ן גומוח אױ
* 1א י( 1ח ) דעןעע! צי ע/י  :גי1
חכאינןד׳דאזענןנײאנגדר
גיןןע  :ן די רען ח[אוד האבן מן ג& רינן האבן גי 1׳ס ק״ן ס׳מס׳ה
** טאןג& ריבן דען ג׳יארסמײע 1גרנסי חכזלוחמוב מײמ!
גייי ^
יסיפ׳טורזוזרזב׳סמ׳עןצרלאגקענןפר& ע׳ן י רען
נ׳ימריט מ״נרו־ר א״ן גרו& ר חכת אױ דער פר סט׳סוולןז
ך״חכאיסנגיאײנעהאבןאיעדען הגדזח י מזנדז דר ח/אוד
א׳זמזופרחד/אגח גיגזמרדן
בייאדעהגרו& ן חרסןג״& וו
אערןגמךג׳עצואיגרן י
נ/ןדרנאןעע! כ״ה/נדרע ׳ארן
*ענןיסרמ 1םרספר״ע גיןןארדן אין מ 1י ! ענרראיןעײעס
'צנדמ״ןז/ען& ןנדאין אונגרןמ״ןפיהנ /מיןפי| 1מ* ןר״טןאץ
רך אוטק* אין ( ספנ״מ ) מין ? רפח אין פרעיגמ! מו ו וו״ע או
די גגיןו* ע 1ס דמ המקזיא אכר גיע םר סענד ן ראס ן& ין פון רר
;גארא דא איז אוי ^ גי& טנדן ( רב* פ! אה בן רכ״ 3חק ) דער
מ״& ט ר& י^ ז 1האס ג׳״צע א״ן פירו& מניןיריגארמדז א׳ר
ד׳גוזראו/או! קענן פר סט׳ן דארן  :׳ין פירו& אוני מך פי!
עטק׳קגיפטקגחאין* ײנאפירומ *
מובאיןר& ׳ז 51ײטן
 8ײנןניעפי! טפרימגיןןע  :ע י
דרגג ^ ע 11מהאע ני& ט
מ ג יי׳״ז* 1טרגעיע1גזי* רא י
דמזענןזיאזער ( נקי )
גיח עז״מי ( ^ 1אסהטדריכן ) מ :מ׳ן ( אסס ) י * יאהאבן
5ן{ ידינית קעגן פינדןאק
א״נהמ״גןכ{ ׳ק דמ& לוי* גןןעזט
 8ר פ׳נ ^ ה^ נררט ימרן און ג״סערד ״
דרנמןזענןפי]
ג* ירויתמובפי 1גירו&׳כ /ג׳וועז& דמז״נן ײלו חכאיקרפ
טסר״ע גי 11מררן מד המנןזיך אבר ד< חכצזימ 1 :גיפערכט
ד* דדתןאירחטוס | וכן גיעפרגע& ןזוערעווערדן *
אויר
דזדרח ^וד ל׳ערעכע ןןערעגי 1ערנפ וועררן דו ןא ד׳א
דיג׳תמברג׳טוןערעקענןפינדן מז עסאי 3ונדרפ / 3ג׳ע
נעןןנוחהרבימדזגי&
םיןזעגןד׳א״ן ( די | ) רטצטוויסן 3ו
*זקאודרוו פינדןאיכ׳ ח{>< ידדען ד׳ |ו<1ד׳םןזענ <11יג 3יגמוב
חכ ^ ׳נ/זעגן גארןו׳נ 5יג אין
דעןיורוח מ׳ץ איעויצר
 1אפע* ״ניגמרובגנאך ׳
מובזועןאייןחצממין^ חר ) ^ ׳:
׳וציצעער טפריה מערזיך רר< 1יעג׳< פרןן 1י{ א 1דרדמ*
.רזיך חי 1מ״ן ( םנז ) רעראיע 1ינן* ראמיז מוין? גיסטנדן
ײמ | £ט ) א 1נהמטדען ח < 11ודמןגיסרינןקער 3ר נ׳& ע
רג ךען וויח ךי ח 1כהנ! ״ נע א׳מ/ד^ זױוד האעק״ן פי! פו1

*רק הנושרים
נ״טמןגי& רינןדען ג״מרני! 1מדימה! נה נ! ״בטמיןדער
גיע־־מדמםמין צום׳ | ומך 5וסוחער : 13ונןעמ מיזניט ו^ טויר
רד ימךמ׳נ מוי ^ גיכןענדן ( רבױצ& הבר אײאוג* )> ( דמהייע
ערצו״ןםיןהוך ג׳[ וכט קעטט ! ׳ך ספרגי 1וכטלו 1׳דימדינינז
מונמ! ירימ ^> מ דימ מ׳ןכ | הח׳ר ה  :״ן ! ו׳גור מונק! רמ ןמ
ג׳םר׳בן !וזוז! מו׳  :ג׳ | ״טרט מ־• צו״ןר״ן גיק גצז | ד ״
דער
נמןאױמו׳ץגי& סנדן ( הרלרבינומ& ר )  ! :רערחצןםמיהן
מךנמךגיטמןערהמט מ! יו יג׳מ,א 1ג& רירן״
דער גמן
מי  :ג׳זוע :ט ( רניגו> זמהזוקו 3י ) המעמך מן יג & ריבן
גאר טין ! ו׳& ר אונ ק{צור ןל{ י דיניק דימ צוין כ1
החורה :ן״ ״
מךנמך וצער קעסט{י  3י רבנינן דימ
מ״ המכן ןמ ג& ר׳בן ד  : :ימ הזובן וז״& ן3ו פינדן
מ 1יד* מריניפ/
( חיכ ^ װו־דרביב &^ /האקווי )
המנן
ג״ט״ 1טרימ ( ! אוינז ) בי  :וניר מונד׳א ( ע& ן״כןןמך ביווגדר
מ״ן איט! כר המט גיצ/כט ימך  :״ן קמפ ^ נמך דער נמךמינ
מ/י ^ ג& טנדן ( רבינייעק 3בןהרנ רבינ• א& ר )  {:דער
חמפדמם ! יכט פ/ן דער ד .ורהאןגי 3ונדןדמס  1ײכעאזו
!> ײט מ :דימ גנ״ן ן/ע |< 1אונ ער המגז גי^ נפ ד׳א ( ארבע
טוריק ) המט כ | החורה מ!י דימ רינ׳ /3גט״! ט מןי ^ £רי
וד | ק״=ן דען ( ־א/רחחיימ ) א/נדען (
׳ורהריעהמונכען
מ3ן הע/ר ) א/ג דען חו&ןהצו& פע דר אוייח ח״ס /רנגפ מונ
ןןערטדאריגןב& י׳דן ןןיא זיךדערוצענ& זמ! ה( טן פזן דעסו
<1מ! פמןןןען עראוי ^ פטיט113׳< צןרגנ  £בי3 :ו נכע ד  :ער
:יךןןידר ! יגט ^ יט הענדזו&׳ זו׳ט חפיןה עמן?11י  31י 3׳ת * יין
ח  £׳! יןמוג| 1יא אען *:ךזצו! גגהג  :י׳ 1מיןדער פו! ןמונגמך
לוו! מ ^ מין  :ײנה/הנדי 1מונ מ! יימ ברכוח ןוימצצען  :ימ1צכן
/מ1ןצ{ נרער נמךה! כוח פכו? יווגה 1נווז ע׳רונ אונ מ! ידינו
(ה! כוח יזציכז ס/נ׳סנ רמפ הפנר< מונ יןכן כיפורימ מוג טוכוה
אונ ה{ כות םטח מוג ה 1כוח חנ/כה אוניר! כוח פ/רית דמפ
ןןערפצ :!/בצו״חמ* מ
( צוורחח״מ׳
מילן׳ורהריעה)
ןןערטנ& ׳ירןוצ{ גז/מ
6
כצורמ׳
:
אוגא{זווצמ
פריפהאיזחיא
 1וען :וצ !׳  6עכטן אןנ בדקנן מונ ןן״קן מונ 3{:ן מוג ממםצק סצור
ע&ן מדר חמ :צ/ן ניט טצור עסן מ{  :חיצזקו  :׳ך :וצ ! נוהג  :ײן
מי ^ הוהאיע& ריפוחאוצ ^ יעכ& ר י
יעראנןהעזרדער

ןןערט ב& ״דןווצ< ס  113יסן 1׳* מןמזיזו״כמיג אונפוןקדי& יןמונ
פ/ןכחובהמונפון ( גיטיןצוונפוןד׳! ׳ 3ה ) דערחו& ןא& פפ
רע& צןונ ןןערט בי& ״דן פון ח& לחצצחןפון א 1יהענד | פון
( ח 3ר :חה ) פוןה״ :ר םוןצ ^ ןירןןער מ׳יגרדעכן אנררן
ס| 1יײגמי  :ע& זײמ ג1יצון גע! עמוררא! ידיא מלןדן דיא
מײנרדענ/מגדרן טןעעס ו׳יאמן 1״באדר סצןדן מןז״ן
גופ י
מונמ! ס חא 1 :ע! פ מן לי! נג/איז<
דציהאע•
דעררכינו יעק 3בע | הטוריבו אןנהרב רניגימ& ר | :
המטכ! החורהב*
גר׳פ׳ןמיןדעןפיר& ט׳קרמימ ( אורח
ח״ימ )
מונ מית יורהדיטה ס< נ
א׳פ/מלןהעזר מונ־
מיכ/חו&ןהו׳י& פע <
גמן יע׳ £פוטק  :ײגן װיר  :יךגיהג
איןרעמ ! נגן& יוערן כיטרן ג! וח ׳
ימם א׳ז גוועזע
מומ
גפערד פר דריימ הוידרפ יארן אזיר פיךד
ה{ כ הונררגו ימרן י
נון  :ענן ענו | יכה חכ ^יפן
גיוועזע א׳פ : /ע! ב׳גן יור מור הצזכן ג׳זעחן ילוס הוך
ג! זנע קעטט! ך ססי׳ י* ימ הצזע גצזנע רנינו ״עקנ
ע1יז ה& ןינן דג ^ מנן עע! כה גרו& ה קנמה ג׳הפ דנ

ח 1/1 /\131־וו^ 1ח 6ו־=61> 1ר
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הלמת
לקײם
המצזת
:׳מניטהצוכןמןצןזו גיובטן י׳ ןוצו* המנן עט 1׳כיח  0זימ
גטמן מונ* ׳ען צון לו״ן ט״ 1ערטר דער וו׳דר גוועםט מונ הבן
גיט מ* ו
גיפטקגחמזדעררנעו יעקכ ל 1יןמיין ט״ | ! ענדר
הצוכן *מי ניטנצןך־צוימ נזהג גןןעזט י ביז ימ גיקוען מ׳* רב
״ 1ט ^ קרלו׳ע! יוהם! וכזדערה*וטלו! ידימ ד׳עגו? 5ו מנניר
ג׳נרמכט׳מזנהמט * ׳מ מ[ י צון ג׳& ר׳בן מונ רע המט מו׳דיצו

*רק הגןעירים
גילוכט *
מנדהמ המנ 1ער ( * נקר חי 1ה ) ג יחעזצ\ ימ עיי
צו׳ :
קרנקגץןעזטפוןחעגן * יעי־ * י 1ה י
נ< ןגי 3חקהצש
ערן
״נחיגן צונ1יב ) /גיחעזט דא צו׳נז* ײן  9נזטר חנרהכי ח׳*
ג׳םגומרנך ^
מהרנינזע1יוזזכו! וסן
חמעעי־ןוקנורהגיעײן
מךגיכע ער 5דק .־מונםפ״  :עד׳חע1עו |5ו  1וענכוןצווגבה>ז 1מ
פון גרוכוכמק 1״ןכופ״ :ע
ערמוגגינע לו׳עויצסןצו! ןײנ׳
3
יררפענ׳פח׳ײוומו! ררגיטרמו׳ לןי< 3 :צופ״זן  :ײנר  :ינר
ה 1בן
חערעררמו׳ד :ער  :מ1
טחזנגרפטערנן׳ נמךגיבע
מימהקכזז ( כרח* ו גכדטדוהכד(! )
 :ע( פ׳דרכימ
למג* ע(  3י 1זעפית :זצ : *1יךדעסזענ  £צון  :יךנע *ן י
דצוצזהײסט מ״ן  :״גבן וועג  :מ 1מטוג׳ן צןונ מןמיכ/מו 1טטודיך
ביהע  5טןדצו  :הי׳מט גיזי! וח חסי*  9דמפ גוע מײנשדרפון דז
ד׳זוע 1טדרוין? םט׳טין  :דצופטיטצזין פרקיה צףועוןה 3דיק
דרצוי :
דרהיגטרפטגיןןע :ט פון דען ( אנ& יצנניח הגד! 1מ)
עראמצויבר 1יב 1יבןגציךצז 1׳לוירכז
טוטדערהמט ג׳  :צוגט

ייעייזגוןצוגןמגןערהמטזײן ט& רג ^ בטצווין^ דען ( רבינו
*נגק 3בע 1הטןריכ ) /מוג ער מ׳ז דעמ
רוננמךגנגןימ המטי
ערגיפטקח וויצןדימ ח! כה  :מ! ב! ״בן
ון׳צו
דער
פטקזמ!  :״ן
 5וןמ! ידעי= ןמונהוטמן גםר׳בן צו[ יד׳רימפןמ! נצו! ידי  311ות•
מין כ! התורהוו׳מ דער פטק זמ ! ב! ײכן מינ ער הלוט גיהײםן:
דמם הוך גי! וכם טפר ( כיח יזט ^ ) י צװ׳ף דמםהמט רע גציכט
דעמ־ם 1חןערוךדמםלוי :גני) קמר ^ די מ׳ט! בם קיצי קמן
מיט!
כןדיןגפיניןמ״ןמיט! יבןריןיויןכ!< ־תורה |ו* טר לןונ
ק! ארמוןס״! פו! צוונמון טעמןןער דמ
 1*11ןףצןןרען טעכ /דר
קמנשמך ! ײכטגסינ ח מימלכיח יוט ^ ן דלוםצויז
גזועםטלחכן צווי ^ ררײמער 1״צופטיט דר עו( סןצןףןידיצן ח רה מונצווי^
גסערדסר דר״ט׳ג ימרן מודר פע ^ צןוצדרײט׳ג יצורן י
דיענודהלזונ מוי ^ ג/ 1׳[ וח חמריסן ׳ רז 1זןזצי | חורה | ערנן
ג׳& ט +וער דר נ׳ח יוט ^ המט גחמונט צוין־(  3פח ) חצויר מויגו־*דנן* מ1
קרנגוףזכרענגן י
דיצןחפי [ ה צו׳ז מןצוטמט
ה״צו} םפטטצייז עט[ ׳  3ה  :בן ניט דר צעהג מיןמ^ נןר ! ענדר
דרקרבמא י צוונ ג )<1וי? חטד׳מ חצזיין ^ ענס ^ ׳טרען
נו׳ | לןונ* רןקה | וח לו׳*
ניטדערז/נהגמזמי ^ רין יצורמ! )
מגדרן* מ 1טצון 1ייט 3דקהגענן צויר ! ײמןטימ :
דעראנדר
דמלי׳ז מו ^ ג׳צוטנדןװהרר1יצוה כן הרדלן׳טר [ ןפזן קרמקצן
בידר ^ מוג ( 1ינקרחו! ה ) * ״ןיייעי (לזגך/כ/צן 5י 1׳מ )  :ײן מונ
דרצוי* חך
גיזןעז ט מין  :ײן 3ײטן רר המט ג^ בטדיצוי הגהוה־ (ףק  3ר<1חיקי ) * יײןמונצזיט חחציכן לןונ ^ יטע 1וחהע 1דן<3
ןףצודס/נהגמי* מיןמומרן ! ענדרמץ מונזרןקה׳ ^ ד/וומו|
דערחיופה י דער ב  11פזן גח׳[ וח חהד׳מ צו׳ן דמפ ׳ צז1ג חצ׳ז
ק !ור ^ ביצו״ד | ךב׳גריפן י נ1ו 3ממוצ  :רחורהמ 1במוג* רי
דערצוענצורעמ מנדרן צו״ןטודה טוט דמכוה׳יצנטגמיןווז
ג* רמ זזינאןוג* ד׳ פוטקימ די צויר הצזבןדי* טגןוצ 1י ה[ בה !ציציה
חטדיב /עם  :ײלן װיט גו ^ מורר עס :י*|ל <1יט ^ין צ) ונמים 1כר
לצטיגידצוםהמטהקבהוצ [* מזזצי& הרכיגוע [ין ה :ו[1ב 1/יינט1ך זצו | ג׳דענקן ווצוז צויק ! יכ צ•״* ימם  :מ 1ער  :יעכ־• חנר ציךטמן
בי 9ו 1ןד* * ׳רהצןכן ( חה! ה !ןצ{ ומנח !וצ ) 1די־ תורהרעכט לןונווצן  :מיה  :ע{ בר ט ניט1יכ מ׳ :ימם :צי 1ער  :ײגנן חלד מך
צוונ ! ויטר לוונ ק 1מר מ** ימ * םהרכינו ע[ ץ חמ!וכ /הצוט מקכ!
גיט־טמן מ :
דערפטוקגיט ( ומהנח 1רע* ך 13צוך ) מוגדומ
גוןעםטפון הקבהצןוי ^
בעיגטיניי דצןרוי ^ גיטדיגצירצן *לו! םט ! ינ המנן ר״ן גיזע!{ מז ד* מ ג 1ורמ גיט מח דטלךהני
צויןע 3וד3ז מ!י [ ׳כ /ערזצוגט׳ רכ״הוצוע כן ! וימ 3<1* 1וה' דימ
לחברךלאחעבוד ו; מזרוצןניטגערן
הזםטדזדירם מײן
יטרמ! טונן מוי ^ רר ןןע! ט דמןןערן קוװן די עסה דמצו<1יינט
מנדרר טמן ז מ! דצום  :מ 1םט ו מך דײנה ח  3ר ניט טמן־ י
זצ}
ידיעכוכ/דיזוערן<1ו* ןקו 1צןצןונןןערן1צוזן ( עיוח ) *צוגן־ ( גדו! ה גװ׳! ויז חטדימ )
עם מ׳ז לויין גרוםי :ך מות
ר*
׳מרמ
!
הצןבן
חזרה
ג
! ערנט> מונ הצובן רי * !)וי ג* ה 1ט | מונ
גװי 1וחחטדיכ /׳
דעןג 11י( וחחהדימצוי* מײנם מנרםין
גיטמןדצוקו ^ ן דימ 3/1ורז צןוגם! מגן
דעןעכוממו׳ף צןירה
ח ^ן
דערדמרךדרקענטןןערטדזער צ< י* 1ו* רעמברהב|/
מניגוהער י מז ד׳מגי־יר־צ׳ גיט מן י־ד־״מ ני* \-־מטערט
םנימצןזדרפטוקגיטי בי היא חכמתכס זבינתכים לעיני י
מײן ^ עגט
העםיםןדמטיט&
דערקענטןןע} בר דער רמצןיו/ 1זרע לײרהמ
טערדעןפטוקרד יי ^ צוא  :ט 1כרט ם1צוגן
מנינוהער ׳
מ״נרדערימ לן׳* צןײן
רחצוןלערןין
דעןעבז ^ מוי ^ לוירן פנ׳ב /מיןײלוויגן הנ״ן *
לוינר [ ײט דעררר 1ויט דערוןי  :פון מנרהמ הער מכג
דמןןערט נינויידןפון ( גצ1י[ ןהחטד)
אמר רבי חמא
ברחניגאמאי דכתיבאחריײ אלהיכם תלכו־ לו״ן מבזר לןיצ ניטפון ^ נרהמ הער י
דמם לזנדר
ועוד כתיב ובז תדבק רע * מט רכי חצימ11זמ * ״נט דר פטוק
דרצנ׳טדוצו *וצ 1םט ג׳ןנלןך ) 1ט צוי״טר| 1טמונמן צןיכןדוצו
:מ! םט ד׳ן ביהע& טןח׳מ מי:דצוצו<1׳ג | יך דוצזן הקכה קמןנמך
גיןלוודרווימקמןצון  :יךמןצו׳ן ביחעפטןמ׳ :
ערדמךמ״ן
פכימרדדדמ
סרנרענטמנדריסײצורי ול 1ממ :ו 1ז׳ינט דר
פטוקגמך ןוט :וצ 1םטו ג׳ןמזנמן5ן<ב/חצן :וצ 1עמ ריך ביהעפטן
נמךזייני דרכינ: /וצ ( םטוגיןמונמן  :״גי 1ועמ< מ  :מ!  6טודיך
ניהעסטןי זוימ רצה הקכח הצוט נוהג גיןןענטוצ :ו  :מ 1םטומך
גווזגז״ןהיצו ערהמט גיטמן/ 1יט * ״גי !
ײטןמװוירפינדן
גוין רר חזרה דעןדי חזרה צו׳* מ״ט 1גװי 1וה חטד&צורנן מונ
מ׳ןדרזויטןצוונהיגטן י
פמרחמיןדרתורה& טיטחימ
ךזקכה הנןט חיפיז ג׳צובטמדתמונ
חוההצוטער חחונה

לןי* דער איץ נ׳יסן צויז
דערזיך סע ^ ט מונ מ״צט * יך
 9רמיעכ/ע! טרן
מודרפר מײגכ /רער
נעהרמי* צוז
ערדערמ׳* פזן מנרהמ הער ״ז
מבר צןײן טזומ
פנימ דער קײןי פייך ניט המט
דער ײ י  :נ* ״ סי1
מגרהמהער י
רצו& דריט
מי
*
דער
גצוי 1וח חטדימ
טוטדטרצו׳ז מך סזך ןצ  3רהמ
הער
י מכר מ׳יגר
דער מטור פהנצוהוףל * רער־ מיז
ניט >9ן מ 3רהמ
מנ׳נוהער י
מײנרדער ל<! ׳דרײמ כי :י צו׳חיז

לון  :יך הצוט דערי דלו מיו צו״ן מכ :ר מונ מיין ע*י \ז
סנ׳כ /המט מונ מטור בהנמה לן׳  :דער לו׳ז ג׳ןןיס נים
 :<1רע לונרהת הער י
עם מ׳ולוײן גרום׳יך גגימ
ג ^ י 1וח
חטדימוהמ רמיה
לן״ן1י 1נה המט גיחיץ׳
מי* נ1

הלמת
לקײם
דמצזת
פרק ד& ושרים
©מרשמערטגיחצןרדן מפרמך רני יהוםיע ןןימ5ו מונלן
מונ נמךזוטר פי 1זק־גיהמונ פי | נבימימ ( חגיןכר׳ה ) מינ
אן׳ןדע ? חורב] מומרביחז <£קד 6דמ מונזרמבירוה  :ײנן
(1ו1צוכי )צוזג ( נד1ויה ) צןונ ( זרוננ! ) מונ ^ רדניועןנ״ןייגן
רצורינן& צורגעכןגיווצןרדןווצוו ^ ׳טןןערןצוינונדר צוומרי
גיןועצוטהוגדרע*ןונ5זןנ 5׳גצוײנ| 1נ 3׳מ׳מצוונ* קיניה (צוגמ״
ענירוחפצורגעבןצוסרצוךרנײוחנן 5ורבי יהו& עא״ן  :ון
ננטה הגדו 1ח ) דיהצ(  3ןזו׳דרצו1
ד׳נרנוהרענע ( 1יוזקז)
׳ו( ירהצובןנמךצוײן  :ךד5:ןוג :ריענירוח
פצורגעבןזוערן
גיןןעמגזי מוי ^ דממ גיטד׳מג ^ רמ מ 1׳דיצודצוהצ< בןצויי|
ודנוצוצוידג^ ׳ןוזחפדימצניטדעכןזוערןצןןמרי עכירויז סצור
הנצוהפוןדעת עו! ממן
ברנהדערטיטמ״ן גרו& י הרב״
גענןמדדער םטזקגיט ( כ׳חטד ח  5£חיו 1מ  :בח דצודצויו
ענירהמ* ןןעןער ( 1וועי ) 1ןןערצןרי הקרםמ  :ערהנצוה
טייטצונ״מרע ניגערמיךני& ט<1ער פון מ׳יך דען ג^ ׳ןא
העעפמהקדצו י
מךגיטד׳גוורמ מ״ןמ׳ט 1ינרדער מײן
חטדיה צוובג׳סמיך ביגער פון צוײך5ו צוחסן קרנגוח דען
הנמההמנ 1פוןדעהעו 1נזצוןברנהדרמי  :ג1ײךצו  :ג 1:חער
דצוצומינצוײגצו &
וןדעןדר״צוןדנדערעוןכ/דדוי ^& ט׳טמז
הקנהמ/נמ :זוען ערג !:חננכח צי 1רמ 1נ^ 1רכ 1יסרצו1
יממסיס
צו״ןפרק׳המוי ^ דרי׳מער 1מײ צוסיס דרעו( ה י :ג  1ח ערי
מײנררעררצועםסןוצוסצןודרדרסריגקסוומג
מוי ^ דרחורהד* :ין* מ 1חורהןערנן י מונ מו׳^ דרעטדהי
מזררמײגר דרדמס^ עקטצו״ןגזטןגיצו^קצון ברכהמורר
רזזקזמ! חפי1ה טמןמוגמוי^ ג<:י 1תחטדימ י
אונפין
מיינרדרצוייןהנמההמיג לוןברכהדרג 1:חהקבהמונכנטה
מעגן  :נוח גז^י 1ח חטריה די׳ו גיבט הקבה מין עו! מ הרײ |  5דקה
*צורצן! מ וג ערצויו  :וועי! מה הקדסןצ  :דמןןערסביסײדן • *
מונס 1וה י־
מודערמטוקגיג חסד זאמת נפגשז צךק
דיצובר  3וח  :ײנןג׳סײ 1ט מו׳^ פ׳רס״ן
זשלום נעיקו :
הלמת ברמת
מ״ן ח! ק כיון דען ברכוא דממ  :״ן מונזריחפי1וח מ  *:יןןמו1
דרפטוקגיס
השמיסשמיסל״והארץנחןלבניאדם דער
ב׳& ״דןןײנן מזנביסײד 1יך גסריבןמ׳ןטירירינז חמזצגיר
פט 1קמידצן :ו 3י פמר טײסצן/די היצי 1מ׳5 :ו ) וסיחברךמ 1ס<
חפ׳ 1הסונןמבנטמונ  :ימרגג& צהנ& נחמונ רמסחדסצןוב
וזמש פו? הי״! הירמב קוציס דמס צו׳ :וצ1ם גיזסס יחברןךמ
יוה סוביהדצי  6מ׳* מיץ ח 1קמז צוובןמ׳ :פי 1דר פוןיב&ײרן ״
גזמרצוןקײןחנמהניסדרפוןהמנן י
מונדיסרדמי*־
דמ 1צונדרח 1קדמ 6מיןד׳ברכוחדיצ|1ון 1ז 3סגן׳בר ד׳>ו 3וה
וומרד) ג׳געבן  5וקיגדרדמ ^  :זעג& ןחמ& מוי ^ דר עררן צו׳*
מזמיבר ס!יאצןןנ חפ׳1יןצןוגצוחר* ג1ו 1בטוכחצויבר (1וו3צ) 1
ג* הערע  3ודען 1ײסןי
דמסרעגסדיג ^ מר
מ׳ןדמןןןידר
מזנק׳דז& צןזגה3ד 1המ״נרצו) 6זומםמי*ן1ו3והצוי  :י
ימד
מנגדר חימ קמן דמס גיז׳ין ד :חמס זמ!-ג* ײן מוי ^ רר ער דן ד*
דריט ח1קצוי ( :ברנח הנהנין ) ד* צנן מיו ^ חוינ צוײן נרכה3ו
ניעפוה היד׳יג הרצוב קעמ ןןען ע& ניסגצווס  5וה ׳ה  | <:הירמנ
 :׳יביןמ׳ברמו& חמ& דרמענ& מ״ןהנמהדרפון המט ימס
ן רעגנןרצןןןערסיוצןניק&ןןקטן י
צןךדרסוימקוצוס& ומ
ה׳י& סברצחהגהנין י
דמפפירדח! קמיגדיצןנרנואדי  *:ן
יה  !<1הירצןב׳ ( מכןכ) )
דצוטצוסוןווצוקײןהנמהנ׳סדר
;מי* <1חו׳ 31ו  <:כןמוי ^ דע 16( 1ח ) דען1וב  5וןהקנהמ*
 13ןהמבן י מונדרגצוך& סיט חמ& מוי ^ דרערדןמי  :דמס
( 6הח״גו ) מודר ( הסו 3וה :וס׳) 3חודרןןע) ע& חגדרסמורר
ג׳הטרס דען ! ׳יסן דמ ^ מר ז^ן יויו הנמהרר  | !3הלונן׳ רמ
ןןעןע :נ 1׳ 3סמודר דרדוזיכסןןס&חצוזנדר ) וסםיב& ע& נס
׳יי׳יעריגצירצוצו* ומ״ןחירו £י ח״&חנ חימדמ& דער פטיק
מ* הוכינערג מודר גרז& י בען ח& ר צןוג מיגי 1ײסמודרחמו
.י נסדזדו סצור& סקיין הנצוהניס דרפון המנן  5מר רסר
חירוסיכגצווין? מיס 1יכ 6גיהערסמ״ן כרכהדמ& היעסדימ
:דצהידען ציןסמרקײן הגצןהניטהצובן פוןדעןעו 1נזמן
ברבוחמו׳ךרען11
בטוןהקבהצהזימנוןדצוחערן ינ& ״רן
כרכהמןמוזפצורמײןנרכהדר׳ברמכן י מונ׳דזדמ& סיס•
ןןערן י ײמ ער& ט׳ 3ח״מח 1ק׳כ /סדרן 5מ׳ך נ׳מ >3ני& ״דן
סמײוומ 1הנצוה דר םון המבןנמךדער ברכהןןעןחמ נון
מײןמיס! יכר ןן״ 6רס סלרחמו 1דימברכ; א מי 1יערחם׳! ה
 1נרכההמ& עגיחכס חימדינרכהדרוי ^ גיהערס דער גמך
מונדימנדכזהמינר ײמ1ו 3וחעס חײ 6מיס 1יכררמסמ 1ס
 1טמר 6טוממו 1הנמהדר  5יןהמבן י דמרוי ^ גיטדיגזורמ
פמרבידר ^ מיךניט<1מריךררמן * <3י׳ןי ייממנדרן  3ח״מ
ןמ״נרדרוומ& ע& טצוודרוומסטרינקט מןכרכהדר מ׳*
ח 1קימדמפח1ק ברכוחהנהגיןמונ דמס ח 1קפון|1ב  3והקכזז
|ג 1ײךמזחער טר( 1חעי) 1מת ( הקימ ) דמזמי* מײןהרני
דימ  :יינןגיסי*! סמד^ 3עדיןח! קיכןמומיךע& דמני& ײדןחי!
|ענירה
מנרמײנרדרד׳ברכהחכטח׳מןידרו״ ^ גיהערס
קמר ^ ניגריפן מונניס ( נג ע& חער ו; מו 1יפ  1דערצון 3ו
|דרטוטמײןגרוםהמ 3וה״׳
רמרויןיגיטדיגצורמיחדימגוה פרײבן מבר מ* ךח׳ 1ע& קמר ^& ר״בן ״
דמ& ער& טחגק
| 5זן ברכויזמי :מינרמ 1יד׳ 3<1ואד  :דר  :וענ& ןובטהקבהמוג
רעט 5ו 1מ 1ידימברבוחמײ 1מיט! יכיברכהע: 6ײמנו 1חמס
; 1יבטמיסןברכוחמזנביקענטד  :עמ מ 1מפון* ״נר<1י!
ד׳הנט  5מרמיץנרכהעמ מ׳ :דממ׳ :ער
חחױנניזמגןדען6ןכ
|הטרקז 1יטגי 1יבט* ײמערברוך הומוברוך מ 1יוהגדו 1ד* ע*
מונמ 1כוהדמממי  :ער1ווז* מגןדען ( מקנרוךמחה״ ) מוב
 1מי :ני& טמיןדר נג 3ן ןןע 1ס דזניסהערק^ /
ססוןוײגרהגס1ו 1כוח  <:ײגטמ! ךהעו! מ דמר•( 0מ׳* מיןמיט 1יכרברכהמוו
 1נרוךהימפו 1דע& חעגןמ״רר 1וענמ1יחויב 3ו1ובןי מזנצו
( נרוךמחהי< מ! הינוי<(־ן  <:עו!  ) £חע! כיברבהד  :גיטמ  :ו
 1יקןמויךד׳גרי& ןגיגמדצו/ננרקהר 3יקײטדיערטוט^ויט
גיזמגטחערט דמ& ה״& טקיין ברכהמונ מי  :ניט׳ו 3מ  :ויט
ןוײנןוײטןצזונצוי& מןי ב׳& עסני& די מיןררגג3ן חעיטמ׳:
דער  :ע! נ׳גברכה ׳ מ :עס! יכי 1״טןימ* מגןברוך ד״ן
 1יעזזרמ ) מזנ  :״ן ( נ׳א דץ ) נמך רעמ ער& טן חזרבן
המבן  :י צומא רממ מיזק״ן כרכה ניט מינ מי  :ניס דער<1׳טיו 3מ
,
 1יר ( ציאקןץג׳חע& ט ײברצוחמוי ^ מיט 1יכי נרכהחימ
דעןמזוױוו* ערזמגן ( כרוךמחה״מ 1היגוז< ןךהעו | כןדײן
| '* ײחמ* ״
דעןמיתער& טןחורנןײעןפ׳ן& וןרען
 1״כואפמי־גע&
המויא׳ ) מ _:ו* מ! ןמ 1ידימכרנוד : .יין  :מונצוײ 1מיט 1׳כר
וגיחמרדן
,
_- -
—^
-

תלגוח ייקײם המצ 1ת
מודר יפ [ מ״עדחנ ו! ה ״ מײ ער װחו׳נ מוין 13זמ גןדען ד׳מ
הו מ :מיער רער י״מ
װ 3וה 5ון מװןמ״ז סי! מ״ן גרע& רי מ3
גרכחמכט מזמונן מ׳ז ״ג& רינןפיוגיעװימ מיןה 1כזא
חערמיזדערמװןזמגטמזרער יימ
װ  6׳ 1הסמרוכ/דםע ^
נמךמ״ןטעכןדערדימנרכהויכ& דרזמגט
כרנהװכט י
מ״ן ( םק יי ) מבר מװן מיז 3ס״מ 6וווח וומרות מװן מיז מװ
׳פ 1מ׳ | דר3מ | מז דער מה פון מרנעה מיחיוח מוצ יער מסנ
מדגי נמך מ״ט1י 3מ יודןמיז װןװחזינ מוין5ו* מגן מפ׳!ו נמך
וןיגדרןוען >מי נרכה ^ כן דז זימ  :יךסע 1ן װו 3מזײןמנרדו
*ימזיךןןע1ן ! ערנ 1דימ ברכה דמ& מרװןגיעמווןזמגןנמך
דער קיגדר ברכה ״ עמ טמר קי׳נדצטי מױן זמגן נמן זײנר
מ״גנ׳נרכה עש  :ײמ דען צמך כוגח ירו&ןי /3מית כענ& ן י
מ״גניכרכה מן
מונמ״נרדער מװן ומגע גמךזײגר
ןכ/דערמױמ״ןעסהמר ^ מינמ״ןבור ט& טמר
בונהירן&
ק״ינרג״ט װפסיק זי״ןןןןי& ןרער כרבה מיג ןןן״&ן ןײנכ /ע& ן
מודר טר״נקןמודר3וו׳מן ח! י הנמוי׳גומר װןנ״טמפט׳קזײן
$סימןדערכרבהמוג3יס  6ןדערהגמח מך מײנר דערזײן
יוענדס& ע 3ומ ע& ןטמרער מךני& וופטיקז״ןנוו׳& ן דער
]גר  3הע| נטי 1חידיכ /מוגגסי&ן  :״גסןברכוחכװ  1םכן 3וו׳16
ברכוח מונ5סי  : /6״נמע/ 6דז רע גיט ממר װפהיק זײן עמ
•*י :מנוור  3וװכןמ״ןנרכהמן מײגסנ חורט סמו(5ואה ) מ״:
*ןודרמןמײגממורטדזגיערײןמיזי מךמק מטזר3ו װכן
*וי״ | ברבהאןגערט 1דז  :י״ןהער ^ גיט זיבט זײןערזהכױ 1
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ענדהמט ג 1״גסצוז׳ך רצוצג קרכן ה׳כ ^ המ ^ ז< ן
דמזקרלן <1׳מ 1ט :ו 1ער* פר ט! ינדןמונ ח | דר נוך<1ער פזן רעמ* ע! נגן
ודן שעכטןרצן  :דריט מ׳  :ת׳נ[? ( 1גמ(! ־,תפי 1ה ) ב!וי< ר מ* ו
עסןצןונ :צו! כר  3ה< 1כיןמי :עשמײן * ע 1צי  :ךר* גיגו<1יסוס
!י מ* ער המס גזציגס ( בר<ך מחה ײ גמ! ׳&רצן! ) חיכן? ;מ1
ןןערסחען ערצוהרוי :סעסדמ* מ! ער  £הרוי* סצןן צןוג  :ו|
רמןהיבן ^& חזנהע& רה ) ממ ג׳:ו׳<1ע י כירכוח דמש
דיברכהדריבר 3<1ןדיצור * ״ער 3ו גיהערס צוי* עצוברוגז
״נס ( ד<ו 3מ ! חכן<1ן המר ^ ) דצו ^* מ! ער | 3<1יו׳בר ח׳ין גנ 3ן
*כסערד ^ו^ ימןחמצנןהמר ^ מיזע* צ< ופטרצו< 1צסער די
י• ט ציוגצומ ( ^ ב ) *3מ׳* מ יגו! צר<1ח< ׳ 3נר ג וח <113כין צו׳בר
ברכהד׳דמ ער 3ו גהערגו ןןעןצו״גר הממ עצוסלזדר טריגק
וײצוגג 3יברוס ׳
דערדיןמי* ח }<1צ<י* < 1חזיב בירצהןן
וועןעפפו | צ 1״ | ק | ״ן כיט 1י צ< ׳ :דצן ו<ו*
ערכרצה< 1ציןדר
:יןמיברדלו ^ ^
ענטסהברוסחעןמו׳ןן רענ ז סי  ! £עג ! ויי^
פ׳ר רען דין סצ< ר קײן הנמה ניט הצוכן פון דעמ ע [ /מ מון
יוגו מוכ ^ חער ^ ברוס* מ! ער ברגא * ג׳ן מיבר דעמ ןןיי( ] .
נרכהמבר ריברבהדי<1ן רר נמך<1צגו רי ^ וצןר 1<1ניס>< צן
־וס י חען
דמחערצן״ןגג ^ ברוטדזרמןןער& ווער ^ מונ עצו  :ײלןדעןע :צן׳* דר ם׳עור חעןמיער עצוס מ:ו גרגמ מ*
גרמײן& סיקדמ& חער פ<
ןח״שבריס* מ! ער ! ׳גן רצו^ צו״ 1גרינ׳צו׳ 1בעררמ* צוי* מ* מ״ןה! בצו״גרוצוחמ׳* ער
£מונסרדלוס ^ סיקח״סמ! ג* מ! בירצר<11כין < 1!£ח״& ן
ח״ב3ו ו< כי ן די נרכה דר נמך ווען עע ןן׳נ 3׳גר מיז מי מײן
־וס י דערב׳רגחו< גגו דער*וצ ! דצ<ש ברוגו פיןר מב סנײדן
גר׳גיצו׳ובערגרועדמרר ^
עךקײןכרכהדרגמך3ו ו< גין
יןכיט! ״ןד  :ער&
נ׳סגמרמנ& נײדעד* ערש י< יסמײנסן
| 1מ* מןכ׳! נגןמי* גיערענקד :צן׳* רערםיע ' ר מ״ן פירנו|
♦! קמן הרצונ רײטן ד* ער* יך ניס* ויװגו 3וויםן רער בר כה
פוןמײגמנוגדמעמיזמנדרהןבןמי׳ערגרןצו זוען מיער
 3:חיסן* י יןעסיןי מברצןמ סכתו< וז ער בירגח ו< צן
סר ינקט מ*ו פי! מודר<< ער דמ ו<ו* ער די ברצה דר נמך ו< צ ין
ברגג/ברוטסמרחןע
& ניספמר מו׳ן׳ סג״רן ער ו<ו* צ 1י  :ע* ח׳נ 3יגרבירר ^
ערק״ןכרצהדער נצוך 3ו 3 <1׳ן ןןען
<רכירצוה<1צין צןונ* מ{ ע ^ דערגמךצובםנײרן ממ & בא
מ״גר ע& ט״ כרוס ד* פוןפ* נן? ער 1ייצןןןערפון ןןײט^
 *.מ[ קײנרניס מכ& גײדןפות ברוס  3ובירצוז ק 1ענר מי
צןדרפוןגי״גק! מ) דרפון
קצורןמדרפוןגערםסן מודר פון
ן מ< 1בער גרוס צוךגיס< 1ער דען צו״ןמ׳י גרופ חען מײנר
המברן דר פיר װה ער ו< צן הו<..י3יצז ! חםן ווןהצוד ^ ןןען ע*צוון
יןע& ע י מברחי& רעגזגזינדסצןו־ערןןצןו! װ/נר מכ
צףק ק 1ײן כיט | יו׳  :חונ ווע 1ער ע-עס דען צו׳עורוצ* לו״ן גריגי
ירןדר בע 1הב׳וז ; מ : 1ע 1כרס נירצוחװציןדר !! מרסןדצןו
רה
ב *׳*
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מי 1כערגרוצו דצוצומ׳ז ציז מ״ן ה!ב מ״ציגרופ י דצווווזער
זמגצ( 4כרזךה 1צווברןךצח* וי ברוךצזחהײצו 1הינו ^ וןהע• ! ^
ודרנמךנענ& ןדמ& רעכט לטנ& ןציו הע& ערמ״ן גרוצוי ה  :ןמוזהעו | ןנ ובו1י ) בי* צון ( ה :ן צ* ,תהכ 111 *<5) 1״טגיטדייו
חעןצו״גרעצוטג׳ציר׳גוועןער גיט חען
עעןדהג׳גע& ן״
כרגה סז ן ( ״  :ו* ן ) ווען מ״נר ניט ווע! ס וו״< 1ר דר ג״צ<  :׳ין
*גרבענמט<1ו* ערמ ^ י( שט׳ןי מעןמײגר ע& ט & ע׳מדיג  1|5דרערווע 1ס מ׳דרעםן גזצןרער וומז 1מוג רר נצוך  :ײגנז
עעןערבענ& טמוז ערזיךזע 3ן < צי״נר ד  .ר דפ נענ& ע
 : 111רע ןףדר  5ר  :׳ך כענסן ( מ #ן ) צזי  :מיסויכר* 1ח ויכ
עצון
 8עןער  :׳ 3ט וצי 1ער  :׳ך ניט חן 1״נן מ׳ן נענ&ן ציךטציר ער 3ו  :לוגן ןןערצוון ניעמיס עצוגודען צוײן צויע 1׳כר דעררמ
*׳ך גיע 1׳ג | מן׳ן 5וײן צירמ י דען ג״צירט עו  :מ: 1י| 3
תערטצוייןכרכה סזןצייענזיודןדרצזי**1חוינ;3ו* צזגןצי*1ן ״
ג׳בוקט :יצ  1צײנטר ו יך  :עהן ציז מ׳ן  :״נר חפ׳! המיט גרג& ר
חען צוײנר קענ /מין צויץ וב ד * :ן היכ מן  15כענצון מ ודר ער
 3צורכטצז  :צוײנרדערדמ רעט פר דעס מ1ך ציונ ער :צי1
מער  5מר דרינן11צי  111מו! ד  :ער גיט ^ ׳טע& ט ןןעןצן״נר
ערזצ< 1דיחערטר פביר^
ניטפד^ 1וסרןדימחערטר ׳
הערטדעןה׳י 1יגן(  6ה הגיו! )  5ון כענ& ן צו׳נערמך ^ חויכ
 5רויפ ריין צ< :מ״נר דר דצירעט צר ציײן מ!ך י
העטמ״נר  3הצזגן ( כרוך& צוצןנווו& ןזכרוךצות בבוד1ו! נוחו ןעו! מ ועד)
רע גע& ן ^ו בעג& ן ציונ ער ןןער מעק גיגנגן צי׳ :ערלזחז׳נ
ןןעןדר׳ימ מזדרפיר מודרפינ ^ מיט צןגנדרעצוןדצו טצןר
ן
#ידר3ו גין צזוי ^ ר׳ םטציט חצוו ער גע& ןהוט מונ :יצ |  :יך  :ע3
ק׳ערניטוןעקגיןבי :ד  : :׳ המב |(: *1ו ) | *1גנענטט חען צזבר
*ןוג יצז 1כענ&ן מכר ג 1יױ וומז( העט ער ג׳בענ& ט ^ נויצידיג :עקצן  :ײנן דצוטמרןזצוזיך ו:צ<ו! ט״ 1ןדר״צ< מונדרײ> 1בין
חערערציך י 31מ
ערהעטגיגע&ן יצי
*וזדרג׳צודיגח׳צז
ציךחעןמ׳ררני־ןזײןציבר
דרײמפרויךזעןברטמזזמןמזו
?יציכר ער העט ד״ 3*1וח ניט רעכט גיטמן דעןער העט דיצז
ווען  3עהן כ״יצוצןגגדר טצוןדמטצ< רן* יצ<  :יךנ׳ט 3וט״ 1ןדען
ןןעןזיךדר״צו43
*♦  3והחציו! קענן כע& רטלין ציזז׳ציציונן יג & ריבן צייז * חען *יצז #ו* ןדען (וצ ? )  :מגן ( כרוךצו! היגו )
ג* & צזיכןןןער מײן ט& קאוב ער גיבענ& טחעט ציודר סט יצו
נ״טחעקגיןכי  :נמך
צוגגדר  :ס 5ן 3ןנן ע& ןדציטמרק׳יגר
״טחעןערהעט נ׳ט
*יו  :ערחיררבענ&ן י חימ ! גגמי  :די3
דעמ כענ&ן צוודר בי  :נמךדעכז (ג׳*1ן ) חען צ׳ײנר חעק ג׳גג
גיבענ& ט מױ־רדז ער העט םרגעט| *5בענ& ןי מ ! *:גגב׳* דמ  :ענןדי1| 3צײ ? סחרטן1ו<1:ןדי:!3ײצו  :עג |; יו3צ 1צוונדר מ״ן
*נרח׳ררהוגגרגןןערטדזער׳ענ& נון 6
רדײסטהחטחען יצ •  :ניט׳ו 5מדען*׳צן*1כ׳ | (  :׳ 1״ | ) מו ^ ״ין ׳ ח׳יבר  :ענןציך
מונטרגינגדרציײניכענ& טציונמי  : !! :זייןדמזענן ד<;
בייןןן׳דרהוגגרטהציט ער יענצו& ר ר״ציטרממ׳י& ון  5ר ( *# :ן )
גו״בןמעןער חע& ניטגמכ& דימ
*ויאעימ& נענ&ן< דע&
ציגדרןמך׳ו 5יצ חען  :׳מ5ו הערןחצירספר ו :מרט ׳ ןןען
 3ח״מ  :עגן ציונ עסן צוזנקעקצז״ן רר׳טרהג״ן  :מ 1ער
ן*
נאךציןיזכיןוואוסריברדי1
*רכהיציךדעס מופנומודר
ייטעצוןנײצירטמ״ןביצוןכר 1ט ( דוקצי ) מברג׳עמופטו
חמז1
*יחז׳נ צזיז צז״ןנדכהדר גמך אןנ ער העט ריצייע 1ביג ברבח
העטג׳מכטדצי
דזערזימניט
 5ר גע& ן מוררוויצזע& ןןער
מינ טר 'צו 1הע 1פן מזוי׳ין מבן דר ( ח&נו ) דר ליכי טיס  :י 3ט דר
דעןערזמ! דעכזבע 1הב׳ח מײןנרבה געכן
ימ1רע  :ימנציך*1בין יצ 1ירי ןן״! ר  :ער יעגז נציך נ׳טפר 5:י 1כענםן
אברחעןע& מ׳מ
ר׳יציטהמט ביז מיןניט ג׳1ו 6ט זע! כ ^ ,
(הרח* 1ןהוציי 1רןגע 1הניחה  :ה ) דצירומ :ו 1דרבע 1הסוו
הייסת וימון .
*וידר גיוי& ט דמ א׳ 6 :זן פר :יו*1ט :
ובענצוןגעכןדעןדר ( דין ) צי׳וציזיוועןרצן
דעסנ ( חמ1כ ) 3
הען*1ן  :מ ( 1מטמן ) כענ&ן *
 3*:ן 1״טמסןטיצוציןנ עצוןדצי :יצ{ דר ( ח! מייחבכז ) כענ& ן
ציזל די מנדר ןז פ |1צ< יס3ז הער ן וומיט בי |; ציר טרצו  :ענן :יצג
#ען דרײא* 1מנן* 1יטנזמיר ע ^ ןדימ ( בר1י 3וה )  :טיןמען :־י
רעצעיו 5מדען דרח 1מידחכספר צוטיט ווציזערזמגט ציונ
גרוט* 1יטאנגדר ע& ן דצי  :ענן  :יגו*1ח 1׳נ 5ובענ ^ | ( : 11ו 1ין)
ערהמטזײןכחגה רעכט י ציז דימגמרמ גיט ( ממררכי
י־א כעג& טציײנרציונמי  :ר׳צזגדרן **1ט(*1ו5יצ ) ררצזיץיער
רצזבענ& ט*1ו * :״ןגחנה האכןדז ערדימנררןחי / 11יט1יו3זצ
י 1חגן ) ער  :מגט רבײ; ך 5ןן; עןדמ  :׳ 3ן{ ״טצוס טי& מונמיו
ציוגטרצו׳ןצןונעזכענ& טפר צוינז ציײן
*ײ |< צ< ונ*מי 1יו  :ןצזךמיר* כחנההמכןד  * :ימדר  1ויטווע1ן מך < 5״ןח 1מידחבפן
מנרררדמצן׳ :דרח! 1יודחככז ( ח״נמ־ויה ^ צוזדרפטנקג׳ט
ײ 31זצ  :ײ | יצירןכז*1ו  :ןזילו ז׳ךזערפ 1י׳טןדזז* מצו״ןצי< ט 1בי 6
יצזווי׳זנהוןופרט״ט& ןדיצוהקנה
(בודי& גצ/ימוהכזמוח )
יממײןוומרטגיטמ׳כרהערןסונ ד*  :יצו
 5ווצזרט ^ הערן ד* :
מןפ״נטן ב!וז* רער פר& מעכט דימ נרכהדרצזי  :ח״3
צזיריכחנההמבןדזזימדר** ׳טחע 1ןיו53י  :יי{ דמזענן  :י ייצצז
מ׳הה מפי!ו ן; ען סון מ״ן ( נהן )רצי  :עצ 1נצ?ך צזק טי& נמך טציר
>דר*1יט * ציךרןוען  :ימצי* ר׳בח 1הניטהעטןד*  :יסחע 1טן
טר נ׳ט בענ&ן פר צויקח! מיד ח  03עז  :״צז דעןד  :דטר גהן
רר 1ייטיו 3מ* ״ןמודרדז  :׳* 1ענטןחמ* מ־נרהערןיצימןןן*״
חער מן צ< ״ן ף!.ז* יד ך ^ ס דמ זמ | דר כהן כענ&ן חען& ון יעגר
עגןניטיווצײערמיט י
וו׳דרמ״נרצוג״^ נענ& ןדעןזיצי *
מי :נעצר דען ער י דסרוס  :מ{ דר נע! הגיחצן״גסח ^ יד
,ייציר\  9טציר ק״נר ק״ן ו .מר ט ג׳ט ר ידןדר א״ 1ד** 1ן נענ& ט
עןערג׳כטמ״נס ( עסהציר ^ ) דמ
חבס5ו כענסןגטכז׳ ן;
ציך טאר ק״גר ק״ן אנררי ײח& נהניט המנןדען ד  :ער ז* זז 3ו
זןער־ןתמרטפר ממרט י
דעןרנ״וחנןרעט ד*
דצזרוכ/צ< ׳זמ״ןצייט!י בר כע 1ציי :רר ( עע& ןצ/ו׳ ^ דעסרע 1הנ״ח
ח״כיי׳דהןןעןמ ״ןעס,הצ/ר^  5רפינז
דר ח{ 1יידדבסצזי :
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(ע 1הע ^ וע | פר״ הע^ ) ײיו׳צו שע׳ע ג& רינן מית נענשן י
דמש  :ײנןדימסי 1ןער1ײצו ז !) ײןערויבן& ײגןזו׳ןגרימ
מ׳ 1בער ע״יס1ן <
מ׳כר ד״ פזנןי ער 1״מ 1יכע ^ ןד׳מ
כרכהדר  8יר ( נורמ פריהע ^ ) מונדרנמן ( ט! הע ? וע1
פר״הע^ ובי ) חען  8רמ מ׳כן ! עג 3וו״מ ער! ״ממוסםמ* יגז
חטר סוןדען  8״נןער 1״ממונדמו מנדרןןערנ״ע  8ון דע|
פינ ^ ער 1״ימדממ׳זערזוחויב >/3וכןד״נרכח מ״כרדמש
מופסוומםדממי* םוןדעןפינ ^
ערוײממונרמימגדר מיז
פסו ור מען מ״״ן נרכה ג! ״ך מ״ :ימ זוכע יון מי״ן ברכח מ נו די
מנדרמ״ :דרו׳זי& אךױןמ י חען 5חײמער 1ײמ מורררדײמ
ער! ײממוסש  8מר מימ ! עגדינ״ע ןוערן& וןדעןסינן
רע  1ײמדמזצז! ער כרכהזוכן מיברדעכי חמז מימ3ו !יכששן
מ׳ו
מונדאזאנדר ױמ
מךדער<4יט*ז 5מ* גיקמכע לוו -יט
מ 5״! וגנץ3ו קחעעשע 15י 5:ןןסמח׳ד! מ נמןמ״זײן נרכה
ג 1ײךמ  :ןו״מ  :יממ״ן פמר ג חעשגז ״ מןצויברד״צו נר״מ
ו־אזצוײגטדיזופ ^בח & ױן מךמ  :ו דימכרכה מזמיכרימש
אוסט דו דמר״גן מ״ו ג״קמכט וומרדן י ןןעןצוןו^כש מײן
ערנקמו״זמ״יןהיךן דו ועןזומרג״שע מ״ברדי חי״ן הינןדמ
אױדערד״ןצוזוןןען ג׳שעצזערדרען מ״זדעןדז ערהנ׳ין
המי״י ג״גמשן דממיו עש מ׳יע! ןושר דצו צזכעצוןדריברכרכה
( שהב! גהיה נדנרז ) חען מבר ^ ער דרינן מי* מ* ער הנײן
המעג׳גמשןמ״ין ( אמ ) 1ערהמעהנ״יןגמטן דר״ימ *אט
מונערסינטרריגןצײג ^ חאט רממ״זא״ין מונטרדעכןןן& ר
ו־וצובטצ׳ון כרכה ( נורמפר״הגפן ) אונר״ברכהדרנצןך
צ <מצו | מז מ׳בר ןוײן ( ט 1הגפן וע! פר״ הגפן ) ג 1״ך מז ווטן
מן וו״ין המע גיערונקן ״ דממ מיז גיןןעמט יא ^  :עק&יג ד ! ק
 5וןכרכוח ״ דמשז׳ננע ח1קצוי :רצןזפוןדען כרכוה חען
מײנר ע& עגיקאכעע& ןדזדצומיזשון חנוצוה פין קארן
מזדר 5ין גער& ען מויר פון עיגק!
מדר  3ון
המכרןדז ער עז ע& ט גיט 3ות נר וע דמ ח׳ז ״] ציחוינ413יכן
א״ןנרכה ( נורמצויג״צוזומת )
מונדרנאךדיברכה ( ע1
ה* 1חיהוע!כה  1כ!ה ) אז* יאמעייןמימכעגמןי דמ& מכעי
ח!קמ״זרצוז פון ברמהמ1י גוע׳ ז& צוקימ המע די ( נ& ױה)
הגמה
דרפוןמוגצוןעמר ױמקײיהנמהליט האבןאןכרכה
דרןכןמ״ג1וןצ< חוינכרכה 3וזצכן איכרמ1י:וחצוסהמו | מצועקע
מ״ז עם גץןיר | ץ | ר ! ״מ( ב&צוימ ) ציכש ערדיכרכה ( מרא
זוע׳ ג& ״׳נן איזע& חמון& ױעקדיגקרײטיךצ׳יכ& ער ( בזרמ
ע& ביר& חימ ) איזע& מײןזואזן& חעקד׳ג הא! ? 1וכסער
דינרכזז ( כורמא״גיע3״בצוא׳סן ) מוגררמזך צוכעצון ק׳ין
נרכהג״טדען ןןצורזהערהערעניעזע& ון ש,ױעקן דמרוכן
*בסאןדרנאךקײןברכהניט׳ מז& חמ& מײןטםקאױ ווימ
אןי״ינרכה״כע
■ מיברגו& ין& חקח צזכט ערר״ ברכה
(בוראצ< יניב ^״בן ) רממי :עריו 3מ י
חעןמײנרגיע מין
מײ 1קראי ^ימציןב& ח״ממיגן& מר קויפטדצזמה ער ציחויב
 3יצוכן ד״ברכהבורמצ״ניב& חימחען ער שון א״ןנג  | 3שצוג
רארעןזעםןןערערױ 3אזז׳טמיערברכה ג׳גזערהרו״ש
מײ!וי! גיר עכע3י ןןירר הנ״״ן גק כידר ^ ער נ׳ט 13ױכן ןן׳דר
ר״ברכה״ האע ער מכר בר״עה גיע ב!ד ווידר הנײן3ו גין
■■>^ ■^. 1. . .

׳ ■ י * ־—

-

הלכזת

לק׳ס

המצות

פרק

רגוסמיזדמפמבטיח! קג׳מעפט פוןברבוח
ימונ״גט ח 1ק
 8ון ברבי3ז דמימ׳ז ( נרבו ח הוימה )דצןז ח 1ק ה״& ט ( ברבוו*
הורמה ) דממ מיז די ( פ 5ח ) פון הקכה ז״ן ! ובמ׳נר מ! פןזצופ
ניט גזוינט 1יך מ׳זזצ 1׳ 3״ט צןז ימ ןןערט ני& ׳ידן ןןערן וזעןקצ

ייגטמיין ^ יגןליענ&ן מודר מ״ן מין מופס צובטער חמ כרבה
( נרוך םככה 1וכעו1ו<ו ) ימען * | גיט מין חדס ניטןמונ זיבט די
נ״ 4ירכ! ימןדזזימז״גן ^ יןגרין דממבטצזן ר״מ ברכה ( בצןי
מזיה& ןמ חטר בעי!זינ כ 1וס ) תען דנן זיכטמײןח ^ ןד חכםמד
אבטזוןד׳ברבה ( ברוךחבמהרויכן )  :׳בטזקפי ! ח ^ יךיכן
חכאימ ויכט>ון רימ ברבה ( כרו ך ^ח 1ק ויחכוירוו ! ירמ׳ו ) *
זיבט*ין גוינן דימחבײימז״ן זמומגטקו ( ברוך& נהןייחבויוזו
ב! & ר ןדמ )
וועןמ״נרגיטמוי ^
רזקכרוחמונמיד צוין& ןי&׳םנ
ניט גיווע& ט מױ ^ מ״ן קברוח רמ זלוגטער דילו ברכה ב א ײ

אמ ה אשר יצראתכם בדין וכז מוי^ק 5ר עכומ זלוג בועה
אמכסוגו לו׳יגררער דמהלוטלוי׳ן
חןמגיזעהןמונח״& גיט
אלז  :ער בטײט דלו :ול  1ער נעזין רד ײלו ! ייט ייצו 1ײט דימ  :ײנ?ל
גוטי ור׳ינדז״ןלוונ זו! ז  7מין 1מז ן ויטי: 1״ן קו 1יט לןײגת מ ײן
גזט׳& ויועה דלו זמגט ד* |
ברוך אתה ײ אלהינ ו מלך העולם׳
דטוב זהמטיב קזזיט מ״נמ מ״ןכ׳  :׳ סזיועה  :לוגט ז* ן ברוך
אתהײאלהינומלךהטולסדײןאמת י מונמזוממו! מזזי[
 1י״טפרײדןזמגט בר :ך
הטונוהײטיב לןזומך זמ(<1ןזל!גןל
וייטפרײדן
ברוךד״ןהמויחמזופר״ד׳גלןז ערצןי 3 :ומײנר
גוטי& ײועהמזומויךז ו( ער ור״רגזײן ךולו״נרביזי& ציועה
 5וזנזו 1הקדוש ברוךהומ ) עבןמזיחןצץו! ! ובן מונ דנקן מזתדלזז
ב׳  :מז ייחמו! מזומויןן דלוס גזט דען צז״גק
רעכ /ימ  :עכן מחמ ! יכמ׳ן :״ן לוו׳גן דמ ^
ד׳צז( 5דיק׳מ ) זו׳& ןוומ 1מ!  6ת הקכה רעה
סוטערוצ 1י
פזןזײנרטונהןועגןדעןער
איגיהקכה 1טי  3ה גטצון דרוה פרײמט ער
 9ר״דן כרוךדײן מויח ווען מײנר העט צויין * ן״יהגיפונדן
רו זיכט דין דימ נרבה הט 51והזיטינ ןןע ןלןײגי־ פר ( לזרן העטי
מ/דרלו״ן םלוי | חער ג& עהןדז צןית פר ברענט חער צןדר
פרו״ן ( כ& רן ) יזדן
ביזמז דל* ז גוט דען
ויענ&ן טזט דמפ
גדענקטדלו& המט
זיך מנו זמגט זייט

*יגננחמודרג**ג  1חןןער ג׳ןןצןרדן 1יבט ערדימ 5רבהצוך
איט פרײרן ( כרוך ד״ן המזיחעבןוצ * ולו חמ ו |צ**  1ון 1יבט וייט
סר״דןהטונ והלוטינצמו ציך* מ 1וין  :מגןזייט
פר״דןברוך
ו־׳ין המזיה ןןען  :ײן חייבהעטמײן *ין גיחמונן זמגט ער דימ
ברכההטוג והזיטי 5חען מימ מײן ירו& החער •3ג׳ס1ן עם

*״נוןסוךיינמ פלוטר צןודרפוןחעמעוןןערגהערןויער
 3ו דערירו& הזמגט ער הטונ והויטינ גיהערט מע מיהצו1יק
*ענןקייןןיןר& ימןײער
דעןערדצןזצןגטער
( פהחי׳גז ) דען זין זצוגט ניט דימ נדבה פו ןהטוכ והזיטיכ עמ
יײמ דען עש המכן זיער ! ײט מך חנצוה דר פון י דעמג! ײבן
קו׳פגז עד ז יך צו״ן הויז לודר נו׳לוט מײן נ״מ חויזציכט ער
גוהח״גזהמטער ג׳זיגדזמגט ער דיצו
(
ברכההטונ
והזיטיג ) צןזוכ1דצן  :ערקףסט צוודרמזוג 1דצןזערמהיבט
מן 1וגו* מןדמ1יו :ער דימברנה1י 3ןמיערצו״ן  3יבטדען
 1ימ מזיחה קנזיט מ* ו ב 1רמז ערמ הצוטגיקו׳פט צןודר צוװצו
ב | ד ^ ןערפה׳נטלו| 3ו
כוימןי 1יבם
ערזיךמ״ןנ״מק1ד״
,
ירקייפטערזיךמ״ןנ״מק 1ײרזמגט ערמךדימ ברכה
־יודעיר רי* מיז ד :טרזמ 1רי דרכה  :מג1וצ  :ומנ! רמד
יימנרבה

והטשיריס

מדלו קן״פט דעןד״צז^& מחהןקזאטוצ  :וצז נודמזמדלו גקזיפט
המע י לןבר ״יר הצןכןצן״ן> ונהג דו>< יר ד׳א בי  3ה זלוגן מען
יקדמ& קן״רלןעועי מךדעלוג 1״נן
מען רע
מקזי׳ן
הויוהנײן 3יבטדען זיבטליןיימ
כרבהמולןוקפר ^ עןדע
מי* י׳
מעןמײגרזיבטמײןגוטןחברדעןערוערן׳כצן* 1
:יבטערמץנמו דרי׳ע׳ג טצוגןו־א *צ& טער ריסכרבח
( ביחך לןחה ׳י מ1הינויל1ך העו1בןזיחיה הויוזפי ? ) ןוען מי׳גר
*עבט לןופט דזדוצו חקטטפון יצור3ו ילור דומזיבט ער
צוהח׳יגו צוייןטיי! ! ייטזיבן& הח״גוןועןזיןע& טרמ& לווסט
צויו ק״ןח׳ןוקגיט י
ג״לורטצויןדרײלותצזבןצדדרצויןדען
כײןטעגןפרח& עהבצונדצן זזבטזגן נ׳ט& החײנו ןןעןויך
צוײנרכיוצורגטרן זוןדער נמךנ׳ט קענע ד׳לו ברבה ז״ב׳ן
דצוזגביןזיצו תען ! יצועס
זעהןערדען דר״חוופכן׳ פר
חטעה בצזב י
זעבטצןײגראןײןרעגןבוגןןמגטער דילן
ברבה ברוך אתה ײ אלהינו מלך הטולם זו־כר הבריה וקײם
במאמרז ע& צו״צןסורדר׳יןןן  :עהןעלוצו׳וצויסןמײןניכיה
חעןצוײנרןערז׳פיוײ ײןזיכט י
העןצוײנרזעבטריצן
זוןיויןצזירר | ויטרק׳יע דצולולויןצו} ילובטצוונ? |! נ 3יג ימרן
צוןמ״גתוויסתמךצוןדער ( חקופה ) דיצופפ} עגט  3וגיפ 1ן
 5זןמ״נה * ינ1| 1צ< וךמ!׳צ<  3טצ< ונ5ןןנ 3״ג*צזרן י דצוזמגעװן
דיצוברבה ( כרוךמחה״ מ 1היגז^ 1ןהעו 1מ עוםה ו׳־עפה
ברמפיח ) ז 1עןע; 1דונררסצןוררןןעןעבובןי 3טצן! לרוןען
ערזעבעמ״ןםעערן םזטזצזגטערמךד׳גו ברבה ( נרוך
מחה״וצ 1היגו װ 1ךהעו! חעוצוה > ועפה ברמפיח י ) צזײן
טיי  11ט״ זצוגן מען עפ דוגדרט
( בר וך צוכבהוגב״ירה•
1ו! מען |זג <■ ^ מזומ זבגגן דזידי־ גוהג זצ 1רער ןן״ 1חדער
ז1וצ 1קןניע פרפפר״טצן׳זי רצומי :מע גי״גן >זיע מ״נר
ברכה ׳
צןונןןעןדערזוצו^ק] ׳וצוצז׳זפר& פר״ע צןונ
עצו ק׳זיטןןידר מײןמנדרן
 11ס1קן צןונ דונדרט צןנדר נ1׳ 3ס דמ
מיזדין (דגנתו׳ב ) ןן׳דרמיין כרבה3ו>< ב׳ן י
|] עןמײנר
מערלוו׳ ^ דעסן ( ניחהבטמ )־ צודרדזער 1עגצןים( בעט
גקייגצזדרדז ערןןער זונמט מן מײנת מורט צוו אן
גיטטצורכר  3הז< ביןמונ ער הערטדונדרן צןודר ערזיבט
ב1י:| 3
יקמן ער הרוילז גין מונ קמןזיך רײניגן כ1ו>וי•
דז ער ז״ני הענט קמןוופן מונ קצון רילו נרבה זמגן• ימ
זצו 1ערי טמן דימ 5<1וה
דזטרדימ1ו 3והניט פר זו׳>זט
קמן עייניט לןזז
כיהענד
:יך ר״גיגן דצוטצוױער ניטייצו
נרבה זמגן מןמ״גה צוורט וומו עמ נ׳ט רי׳ןמי  :גוורר נקידיג
תעןערזטך דצוז (יב ) /צוודר גרומהכעך ןןפר מדר ה( 3ו
נערגמדרד׳מ * דברזמגטער דימ כרבה ( נרוךמחח
״צו 1הינו1ו | ךהגיו ! ק העו& הז׳זע& ה ברמ& יה )
דימ !צנח
צוןיחוד& נצוןזיבן טעגנמך דעת
( >וו1ד )
זצוגט ^ןי
ד״צוברנה
( ברוך צ; חה״צו 1הינו><1ך העו1ןכ וצ& ר
םומז׳ורוברמ& חקינ /וצון׳ )
רען1ין טצזר קײן־ כרבה
ניט ױביןניז דמז1ין הנמה פון מ״נר  :בין המט דצו
המכן חכװ׳םנ  1:ג״זמגט דז * ן ק״ן הנצוה ג׳ג '1קצ)|
המנן
פון 1׳בט דעי־ 1ננה כיז נצ? ן זיכן טטגן נצ׳ן
רעת ( <1ו[ ד )
דרומ מיז<1ן .ד* צו 1ננה גיט מנדר6
ך דוקדמ )

?ורט

ביזנמךזיבן& עגן ׳

ןןערצ/״ן (גט)

וועןמיעהצון מיח

ג& עהן דמז ער מער

ניג^

הלנית
לקײס
המצזת
פרק
חוועוריס
*ןןמררןע& ^ייצז ערחער ג-י .? ; 1' 3מרדן & וןגןןג״מנמדרפון
ןגרמימןן/ממער רעטצזונ ו^ יטזן/עקער רעט ׳<
מנר
מ״ןמוןערןפןדזמי׳ןהוה ווערצויץ גפ1
ןמודרמײןןןנפ4
׳טדוערד׳מנרכה  3ות ד׳ווי! הרוי*
ןןרפטמדרדו ערדימ
מזדרד :ער ווער כמיראגי
גוומרדןפרכי :
ינגעגנטהפת
בר  3ח3וס(<1וי! 1מטטהרוי& פןיןמןגכןןנה ) דמשמיג מ״נפ
ימןזרינז מ  :זמ צספגזול  :ער קוזזע מוין* רמ ^  :ט 1ביגצןורט נמך מד
& מגדר מי :חע ) מײנר מינר! 1משצזײן נרכה<1׳ 3ג 1עצז* ײמ
דרײנוגגזשגןדצז* צןגעערדיצזברכה במך
אתהײאלהיגו4
|| 5ןזפס 5ןזדר 1וײן ( כוט ) צוררעמ וײצזוושפעמ־ מ׳*  11ע1
מלוהעזלםשט ^
יהליגסבמק 1םהזה■ ןןערצזיה< 1ערגיטמנ
מ״גרמיין ^ נרכהךריבר ציכעדמ זצז 1ערדמש * ע 1ביגש׳ן
יג
& עהן מוי ^ מנדר׳ ערער ןןען ער נון קזזזגו צז/י ^ צזײ) מרט
זײן רעכעיהנע הנײןנעזזןש ןנ ער*צן{ ערג ^ ט |ך דר וי ^  :ען
דצז צו׳ח צז׳* אײן ךגט ) ג& עהן דזצו :זל 1
ערדילןצןנדרןערצוטן ד
 :ער  :׳ץכןןגה דרו׳ ^ :זצ ( המבן רצזמ ימ  :דמ צזגדר י דצו
מןזייעגלענק/זצו! ערשיוש  :שגןברזךשעשה לינס במקזם
דר׳טצז׳ :ןוען
ש״גרהעעצוײןברכה ג^ זכטשןגדשצו  :ע 1ביג
הזהובמקומווזאחריםמך  :ײנחק׳נדרצזונ  :ײג׳ק׳נדט קיגדר
פי 1מימצזו׳צז  :ײגר הנטצזיערצו 3ו וזוי! הגײן עעט צזונ עצו
ביג 3זמיבג  :ענןמך ( זזחײנ ) 3ו :לזגן ד׳שברכה מוי ^ רעכן
ווערזזישוס 3וטצוןנ 5)1מדמוועררימבר  3המוס  :ונ  6עדושיג
:ע) כגיןמורט
ברוךשטעוה
לאבזתימנסבמקוםהזה מך
ערזזחז׳גצהמגןמויןד׳ ברכד< כרזןפזכבור1ז 1כוחו 1עז1נס
וועןןײבסנרב׳ווערמ״ן
נטגיצועהןצןהעי־מךזזחויבצזןמגן ,
וער ) דערןןײ 1דימברכהמי :צושוחגי 3ןגןןעצוטלזונןןעןער
ברוךישעשה לרב♦ נס במקזם הזה .
וויןש׳ץמנדרמעצוןדומ1זוז
ערש׳ץנרכהזוידרמזיןמנײפ
ארבעה
צריבים־ להוחת•
צזכין
י־
דמטפירד* צןי  :מ! י  1ישכרכוחר׳מדער 1מגנצו
פיר  :ענןדי? ודמ* ענןפו 1דיגמײן ( גו 3) {<1ובענצוןצו״נסמיג
צויזז׳חז׳נצזזזכיןדש ^ וזער * מגן צן׳ן דער נרכה סק מזנ
וןעןמ׳ערוזערקרנקגיןןעזןשונןןער
ןןױ־רגזונרגוןצןרדןי1ז! כ 1חכ!ו 1זרער1זו : :
מגןברוןמחהײצוונ<1ז  :מך* מגן!<1ך
מי  :ערצ1ו! רג ( מיץגו ) 1<1צונענ&ןדשצז צןנדר
ןןעןמײנר
העו 1סזדשצוהײצוטצונזמונ 1<1כוחצו׳ןןןע!
כרכרכהחערגיע
מיבר׳םזםלזרטמוגער קוזזפ (בצו1וכן ) צוריברדצושי  :ערצוך *
מגט& גזמזנזזןכוויזדמצזי  :ער ניעיוצמצןןנ^זו  :דימ כרכה
ח״נמיי ] גז*? 1ו נענ&ן דמל דר׳סצוי  :ןןען מײנרוןער ( חפוע׳
ןןידרזמגןת׳מ מונן כצו״דן מ׳* י  ,י
םד
פינפעמ׳  :ד :רע
מזנסען ער מוין קווזט צוי :ער מך ח״גצזיין גו !31#׳ :זצ
! דיצן כרכה :צזגןצזן מ״גס( ר׳ען צזורצוהעט רע דיש נרצהן
בעגצון דצז :
פ׳רדמ׳ן/ןעןצז״נרןןער גןןנדרע| צו׳ןדר 1זדבר ׳ג1
זכעמןמײנממו ^ ר׳עןשורע ||* 5וניטפפ 1עגטריץ 3ז  :ײן ׳׳
צזזגערקו^ זטבם | ןכזהרוי :מי  :ערצזך ח״במיץגוצז!  3זבענ&ן
מ
 :ז 1מוױנגהק׳גדר  :״ןדזמפפ! עגטניטריץ 3ו* יץ דממױ
ימי*
רערטיוזןדרוין* (כז  1החײהױד/ךס ! ה ) ח״סן מי :רמ&״ ,
ערגיטױצצזמוסזוזדימברכהחיירמויי ^ צזנײ& צזכץדעןער
3
ותי ווז ( חו{ יכןיטוריכ 1/זרבר )
וועןצףיגרני& טז׳וער ןוער
העע  :מ 1ןםמר  :עהן דזתז& שורסרײןמ׳ :־ יי
העטער
קרנקצז מ (קדהוז ) דצוךמי  :ערחס 5מײן גו1
<{  3ובעגמן מך~
ברכהג^ זבטמן צן׳ינממודסד  :יוצזפ! עגטיזמר״ן : 13׳ץצזזנ1
רעצוג 1ײכן ! ועןצן׳ינר ןןגררעי מיברפע!ר
צווררערןוער
עשזוערצזוס( ר״ןדמש  :ע! כיג מורסדזמ ש׳  :ערוומו( 1׳ו 3מ)
 4ימט 1זערחפוטפי 1גע! טןןעגןרצוך
מױערזזחוינצויץגוי׳י !
רען ע ^ מ׳  :ג! ײךמ*
מ״ןצאנטמברע ^צוי  :צויכןמיץ ^ זכנה)
> 3בענ&
ןןןעןגזןצז׳יגרצוײןגו ^ בענ& טח :ו ! ערצויןנעג& ן ד
 :ערמױ ( צכפ ) 1גיו 1יזררןנ1ו 1זרד  :מ׳המ״ן  :ע 1כה :ך15
מיברדערטפרחורהרען  :מ 1ןכ! הקה1שך ! זבן 3והקבהרען
קזצזןאױחערדען ה״ 1גןמכן המט ג׳דמכטמוי ^ מיץ מוסנ
ערשי* 1זחוי 33ו* שגןדיברכח
ברזךאתהייאמוך .הגומל !
רײנןמורע י ד& זעק& ט ש׳* דמ  :ש! ירימברצזח קיון
חסךיםטוביםלח״ביםזווגמלניבלטוב ןצ 1גדמ :קה!  :מגט
מײנר רעןמגדרן זזיטצזיגימ * ייןווען ^ וןפ׳! 1״טרמ * צנן
אזץרגמלךפלטזבהואיגמלנוכלטובסלה *.
ווען עס
מונהערןדימברכד*5ו 5ןונהשבןשיריכזזגהד*  :יממךוערו
רעגנס מגג דער רעגןצוי*  :ער גוט חמס
ערמ״ןפע!
רמונ 1ז׳ט 1וע 1ןין 3מ*
״ןמונדערדימכרצה 3 <1טהמעמך  :׳יןכ! 1גה
המנ\
דמםס ע !י<1׳ע מ״נסנ ח  3ר דמ  :א | רע דיש נרכה ז׳וכין דז
רע ןןי 1צןגדר׳ ! ייט לזך רער צזיט וזו 3מ  :״ן * מ * ענן זימצזך
ן
העו 3זהצזעינ ) הצונו ערקיץחבר גיט דר 3ימורר ער הצזע1
דער וזיט ױ 3מעבןצס זוע]  :ימריצז ברכה :ע(רנ ג* גט העטן
ק״ןפע! רניטרצז* מ 1ער  :צוגן מ* ימ מט׳ט ( ,זזזד׳סצןנחנז 1ך
גײמרטמיברברוט דמא*1ן :יצז :ךי  3וצזנגדר  :ע( 3ווען :יצז  :יך
ע1
כ 1נרפהועיפה פחורדח ! נווצו 1זפינז!<1זצ ^ ירהכיס ו 1מוננ•1
גיט3ו צועדר* ע 3ןדמקשן מיער דען מנדרן ניע<1ו3ש :ײןצזך
רנהכהו׳יוןג1יו ו&
פחזתימסזרחנירק׳עועיג׳גזב& ממ וירח ־1
זו* ער* ע 1נרטמךע ^ ןחעןטר * ע 1כרטגיע ע& גודמקמן
ו׳רימכנ& רי& צזיכןורגןינו ק 1וח כמי! וה מץ
מגןצוטסיקין;
ער קײן מנדרן ניט1זו3מי  :ײן דער ןו״ 1ער * ׳ך<1ו 3מ מי<1:ינ1
1
הודזח1ך,ײ מ 1היגו ע ! צזחח1יצז! ^ מ 1פ״וצ 1פיס ריבי רבטח
רערנרכהדצזקמןערמיץמגדרן מך1זז3וצ  :״ן
מכרןןען
פעיויזזהטזבח& ע& יחעסמנוחינו ועצזנוזכז{ ׳ צזונ ער< מ1
ער  :יךגיט  :ע | ברט 31<1יממיזןן׳צז קמןער צו׳יןמגדרן1זו5ז מ
רמפ  :ע! ביג גמרמוי  :זמגן צןזנ* מ 1מוי* ! מ* ן
בריךמחהייי :
יץדרוכן ןןען צן״נר ןוי 1רעןלזנדרן<1ו3ילז  :יץיזז* ער מך דער
רובהייױמזת וצז^ ההורצזזתדמ& מױדמ& גייגטח^ קגווע& ט *
פזןע& ן י דמ& ג׳& מזי ^ דימער& ט׳ברבה דיממןילזגג*
דמם  3עהנט ח 1קמ** מ:דצן ן 1טרעב* מ* ױן ח׳מו 1מו 1ד* פצזר
פרדער הגלןה י מכרריצז
ברכהדייוןזוכט נמךדעמע& ן
מךפי 1מי* ררפוןבי& ײרן נמךבץ מיך1,
תז *י 3ווידרמונז  3ו
מררגמךדעסטר*
נקןרמקמןקײגרדעסמגדרן(<1ו3יצז ) :ןײ
טורנןדרעו! ס חערט* ער ( נכ< ) {£דרמןד* מײןמיט ! כר* מ ' 1ע
& יײצזדען דמ& בעג&ן ג־״ךדעסע& ןןןעףזןיזתיזן כענ& ע
*ע ר
גחמרנט* ׳יןד  :ער :זל {  :יץ ( כחגרי ) המנן חעןער דיצו י רז
קצזן מײנר דימגדרן ( מו3יצו * ״ן ווען* יצומיריכחנהדר*״ 5
3ר ?ה  :צזגט* מ 1ער* יץכןןגההצזבןצןוי ^
רעןהײ 1גןשסן
המבןמזמובןנ׳& ״רןמ׳ו י מבר מ״ןמגדרי
נרכהד״מאן
זמיממינפי ^
רימחערטרױמערצוקמו׳ןחרוי& רג ^ וזמו
נצזךדרהגצוהס! עגט  3ו< 1כיןדו1זו* מיט( כרפר**ך  :ע! נרע

הלמח

לקײם

הםצזמ

(יהיר  3ון ! פניך ״יו! הי וצו 1יה מממי פ־יהצו עטק  :ה | י ! רפימה
פ|1יה הוט ער3ו דר מדר ג! מ  :ן  1•:ער  :מג  /רפצןינו י י מ! הי
וצ<!
היממחינירו  6צונצייק וחנן מחה )
ג׳טערמיןדמ :כצוד
*>! ער  :מגן ( יהי ר^ ״ ,ײוי ^ נ׳ך ״ימ 1היוצו! הי מנוחי& ׳המ עהק
:ח 1׳ 1רסומהם! י1י .ה וח  3ניטינ״ ןצו!וס /וחו3יצןני (וצ{יפ /וה 3י1ינ
ווצוור הזהיכייג׳מכו .ןער1
ד* 1נצ1
)גיטערמיברפע! דזצ,ו ער
*מגןחפ! ת ? ,ררךמ :
עטצוטיטמיןדערחפ*[ הוו׳! עי גי ,ח׳ן
מ״ן פטמט*צ.ו! ער  :מגן ( יהיר 3ון ! פגיך יי וצ 1היוצ)! ה< ;*< נות׳
םחכגיטיגי ! עיר  :הו ^ וגזןמי :ער
הנ׳יןגנגן :וצ ! ער זמגן
צוידה מלי׳ !< £נ*ך ײצ<! הי ומ! הי צונוה׳ צזהכגטתני ! עיר .:
,־־ ! .זזוײ
*יטבקרצח״& דער& טמט הרויטזו! ער :צוגן ( מודהמנ׳= 1ניך
ײ
<צ ז :היוצו! הי צןבוח׳ םהו 3מחני< 1ע׳ר  :ה ! מ!וכן וכ&ןס צזהו3צוחג״
! ^ לנתכן חכיצוני[ 1יחוז חס 3י !וצ !ז  0יצז! י
ןןעןמ״גר ןןנררט
; #מ 1ערחפ*!ןו הוירךחיב ^ זציגןמוו ב! רמזערמוי :ז  :יעכן
:זהז׳ז ג״ט מודרמז ו כ! ד צוז ער מוי  : :ײנר הרבריג גיט ער  :מ1
*יט1ול * | מן צוטיןןןער וו״ם ווממ צןימ ״עצט כ״געג׳נן מ״ןדר
*1״! חפ 1ח הדרך מיז 11ן  11חו׳  33ו  :צוגן 1זןיטצוגמ״ן1צמ! 3ו
1׳ 1צורגגטוועןערסזן  3ו 11יטמגצוץ
מ׳קהרבריג קו1יט נמך
גדר ^ ערשניט ןןידר3ו  :צוגן עז  :ײמ דען דז ערהעט בריעה
דמ3ו ב! ״בן מיבר גצט מונ רער נמך כ  :ינט ער  :יך ד  :ערןן*1
! 1ידרןןנדרןדצ|1יו  :ערם נמךצו״| 1ימ! ט* צוגןדימ ג ^ רמגיט
מ׳ינרדערדמןןי 1צו״ן חטיר  :״ןדער * מ 1גחמרנטזײןצון
נ  :יקי) ב!ו1רי ער זמ 1גחמיט  :״ן דז ער ק׳ינכ /ניט ?ו ממדן -זו!
גרענגןצןײן ט״ 11״ט  :מגן ער  :מ 1גחמרנט  :״ן מ!י חמז מין
דעןפרקיבז מטיטזצו! ער ה | טן צן״ן ט״! 1ײט* מגן דער יו ןוי!
מ״ן 3דיקמונמײןחטיד  :ײן דר  :מ | זער גןןצןרגט  :״ןמןדען
גרצוחצוזזימדמ ביעו״רן :
״ינןןןערדרצוןגחמרנט צןי  :דער
מיזגחיממ״ן 3דיק מזנ צו״ןחטידווצ<ו 1דעכ 1/יענמדרגחמרגט
.ןירמןמ׳ז מןרטןכרבוח דטר ק״ןהגצוה המט פוןדע 1עו1ןכ
מון כרצה דער ביקטנט־דמ :מ1ול פון הקכה הער קוציט מונ דז
*גרזיך ^ <1גיחצווין־ מ  61חמז מי/דען ( עו!/ב )
צייזעזז״מ
.גריעו צןודר זע :״יצו ק 1׳ין גיבט ער מיט 1צת  :ײן טפי״ :צןינ  :ײן
.גידרפי* המ ^ ד :דצו ! עבטגןםי!ו דעןק | ׳עהזועס<!ך מיןדר
כגרדן ג״כט ער* ײ | עזפ״  :צנון גר וםכ״  :ק1״ין דז ג׳דענקט ער
מי צוײן גרו& ר ציעכט׳גר גווע! טיגר הערציוו דמזזײן גי 1ובט
גײמערהיעט אונמ!
ױועגןדערדמרךכ׳קו< 1טער דיציורצו
׳מונדימצוה 3המז  :יצומוכן ניעו ״דןמ׳ ; ״ דמרימזמ! מײן
׳ימיט 1י  3ר כע 1הכית :״ן גיו״נדדער5ו ה! טן רז זימ גיןןמרנט
שצי 1ן ז ן״ מןדען ברסחצןונ ד* :יצ< ניט ( ײוע( *״ין ממ ( הקדט)
ג!ו 1ורמ  : :יצו
הגמתהעטן
פוכ/הקדמדערמן נרבהחצן:
הנמחהמט י דצורוכןזמ ! מ״ןצויט 31ר כע 1הכייו המבן מײן
( 1וח ) מןדרמנטחצ| 1די בר  3וח דרינן  :ענן גיסריכן ד :ז״

ניט כ׳ררפן3ו :ו 3ן מיכ /בעג&ן מ׳ מ׳יגר מין כענצון  3 <:ט
רממ! & ט ער& צןןנטר חעגן ״ <ס  3מ דצז מ״ז רער כע! הנ׳ה
מו | ריג דרמןדז ו״ן גיזיגד פע! םןמק הקי־ם דרזמ ז ו 1מ׳ט! ׳ 3ר
כע 1הביהצו״ן ! זח המבן חן  :ײגרןןנט ד <1 :ן ד׳בןברגוחקמן
ב1ר  :מגןצ< ון גיזו׳ציטע * :ול  1ןמ 1ידימ כר 3ור( דר״נן טטץ
רימ *ן נידרןצזיסוה! ׳ :רער 1ייט דזמ״ן מיט 1יצט קיגדויך
.רר״ןגױוינט3ו  :צוגן דימברסחמיןז״נריונגהי׳ט ״ ווען
ערמ1
טןןערטדמןיערן וייממ״מ גיחנט 1יך זי׳ןדער דמרך
חערט ערמי׳)  3ר* קמונמ י י 1תטידצןזנ ןןערט * ו  3ה  :ײןנ ! חײ
־חו׳& ע. -

פרק

הגשירי

הע׳! קהנמ ) מיער ו־ערדמ ! ערנ; 1חימזצן דימ 111וו?%
עמןצןנגעי־עוצ 1דיצן5<1
והדערווערענ״  6יר 11עפר יטוריםן
מונסרמ 1יקךנקה״יכ 1ןי
מזדערפטוקגיע ( והיהממ  6חוע
ח ^ ע ! קו! ׳י מ! ה׳ךוהי
6
ר
נע׳ניוחע& ה -ודמ  :גחה |זו 5זחױ
ו& ^ר חה כ! חק׳וב! ה* ח!הצו  £ר ס> וחיבז^ 5ריכ ! /מ מ&יכן ע! יך
כימני״רופמיך )
דרפטוקמממיו
ע״טשמפריכטהקבה
3ו י 6רצו | זועןמירןןערט הערן 5ו ריד  $טפמונד  :דו ווער ^ י!
עמן וומ :ןןע ׳חכרך!1צ)י 1גיפ1ן ןןערט ר :חמווער& ע ! ערגן
:יי| ?<1ותד  :ד 1צוווערשט״יםן ווימדידומ ד׳מ  #ןוחןוער& ע
קענן רעכעעמן מ  :גי& ריבןזענן מין דער ( חורה ) וןען חמ
דצןםןןערטטנ> מן :צ! גט גלוטיחנרך דל? וו<! מ׳ךאךדיר ימ<1
טמן מ 1׳ד׳קרגקה< יט} דימיךהמכגיטלון צו׳ן  511ריכ/דימן 1י1
מיךגיטטמן ^ו״ ^ דיך ׳ מונןןעןדומ ;£
יןווטרשעקרנקווערן
דמכיןמיךגצועד״ן גמטדרד׳ךקצו׳ וו .ןז! ה׳י!ן י גאןלוהטר׳
דמ 1ערנע ד* !1יצן
ערדימ3(1וו? ה ! טן ןןי [ ד  :ער׳ -יצוקמן
רעכעה! טןמובער סוט י־׳מו^3וו* רטבטדרןןערט גיהיעצוונ
כיל!  10יניפי־מ |י 1בי :מזכ פרמ! יקרגקה׳יען מוגפרצו! ׳
יטוריקי ( גדו 1ה״ 3וה ) עלומ״ז
מ״ןגרוצו׳ןךצןןםן דימ
מ 5וה דער דמ | ערגט ןןימ י׳זען דימ  511ווז ר ע  3ע טצי! :צו? מוצ
ערטוט  :ילןצורעכטר ? ״ט < דמ געכן מינמ ד׳מװצ/תדצןן
!עכןצזוי ^ דער חע 1ט צןוג דצולזמיביגה ! ענןמוי( 5יענר ןןע! ע
מ  :דערסט 1קגיט ( םװורװנוון׳ וחיה ) היטצוײג׳צוןוח דימ
ו/ערםטז 1עבן דמשקצוןניט
ט״ססז״ןדןדוןןער& ט 1עבן
מוי ^ דערחע | ט מ! ײן רען צויט 1יכר װענם >: 11יומי £טטרכן
וזימזמגטדעןדערפטוקהיט ^ ײגי 3<1ןחדצוחערטטו ! עבן
מ! מ רער פטוק״״נעצזוי ^ ( עו |יש ה :ה ) מזג מוין עו!כזהבצוי
מך גיטדער פט; ק ( מווורח צוח חורף וממ1ו! 3וחיומםרמנכי
1צ 5וךהיוכןמםר״ט  13ךי! כנ׳ךצוחריךו! ז 1עןחמריכון יזז׳נזע!
הצןדװהצז& ר״מ 1ה׳ךנוחן ! ךכ 1הי ^ ינ ) /דערפט; קצויז כ<  :ו
?ז  5ר ט״טצזןי זמגט ^& ה רכינוע{ ׳וה .זןומ  13׳מרצ)1צן; נ
דײוזמןמטהיטןזי׳ן ג׳זע ^
מונו״נה 311וחדיצןדיר הקבה
גיבמטןהחט *
גןוצורחעןדירמ״ן1ז 5וה5ו קוװטד  :חיוזימ
גריכטנו  :מ!
צוטטמןמותגזוױיט יי דמ& הײ& טגיהיטב ^ ר
דומזמ!; זטדרוי ^ חרטןצןו״ן? ד׳צו ( ז<? זה ) מונ  :מ 1פטהמ ^ןד*
דירמ׳ין 3(1והזמ! 13קז ^ ן׳ ןןעןרומןןער& ט טציןרימ1י( 3ח
ײמדירהקכהגיבסדצו ןןערטעש דיר 11ןצ 1ג׳ןמונ גציע1
יוזברךו 1ערטדירפי! גוטם טמן דיי׳
מונר׳ינהקיגדי־ נצוך
דירמונרחוער& ט | נג1
עכןמץדעב/
!
נרד  :דירגמט יחברך
גיגטמונדומחער& ט !  !:בןדמצומיכ׳גי ! עכןדממוענןדימ
!נגיטעגצעעוןמהכצי ) מויךזצוגט רבימ1
יעזרמ׳ןפרקיה
מ״נר דערמײן1י 5והטוטדער
קו׳פטז׳ךמ״ן& יר״פרביי
בן ^ רצײין ( *! ׳ ^) דער
פרמימחערטגין צ( 1נ ר״דן 5ו עי ! מ
הכמי מונווערטבי&
ירציטפרדעקגיהנכוטולברעיגטצוין
 3ועז{ חהכא
מונצן״נרדרצןײןע 3ירהטוטרטר ק! ^יט  :יך
מ״ןה׳נדרר כ!ו 1ורמ״ | ( צוט | ) דעד צויןפירטצךןר& גיהנסג
הג״ן י־ חםונה מוצ ץןע& ינ /טוניכן  :ענן צןז מ״ן טצןרטט סר
צו״ןפורענוחכווײר
ןןעןמ״יגרהעטטוןעכירוחגיטמןמונ |
ערטעטת& ובה מונט׳ט ^ ע& יצ/טזנ׳המונ סר־ !צו& ע  :״!■! 5
יירײע& ׳מ רצןדר ^ ער  :יךניט  3ו כיוצוי־גן פיי יע ^|
פורענוו? מןנ §ר דעת גיהנח דעןדימ חכוגהמיגי״גג״י״ ^
־•
טוניכןדימביג 1יר .| 11מ״גןפר״ מ! :בי :
מוגנרענגן מיןוצ !,

הלמת לקיים המצזרז
מ' & גןעדוהנײןי
מךקו^  6׳! ״ונ׳ה * ״ !?:׳! גז״יזכן * ׳*
■
עבן עו |ס /דצזם קווזטזצ 1ז מון וועגן ימרס! דיסרצז ה 1ען  :׳יג♦
ײ5.3זצ ; רערפט* קגיע ( מהבחקוו? יח( צ• וגו * רז
ונוזחי
צ* 1רחר 5ןוגו * ר ) ״ ס׳נ צן״גרןןע 1גופרעגןןןלןרזמ הצןנן
ד״צועטומפי! ^ ובוהעוןמהזר 4מונ*׳צזטוגן*  51וק״|1׳ 5׳ח נייו
צודרכה  :׳חעונןצי ! :כי5:ז! יחוע 3ורזע 6אזי*5זין ק״ןענ׳רת

סרק
ד״עשיריס
( ״םר״ן )  -ג ^ פרדערבן ג׳צז * ע | בגןנויצז 3ו
נרעכײ
ערת מיר אןנם  1,60קענטסמןדען דיצ׳ עיןווזה״י& טדער
כוימי
רסהלןעדערט ^ קסןג׳הו5| 3ןזגהצזג 1ג״מגטע^
* י׳מןן 5זרמ! יימר :י>}3זיר סוגח 1סן עי 5זא וז׳טצ/ננדרוזימ
ו׳יר ןןע!ן>ו  3ץ גזירזחצוונ
גרוםימןןעןי׳ו׳רנון ןומזו צי1
(

ווטקנהןװיטמנגדרגױיבט הצזבןדצז& טיטמ! ׳  /צז״ןצן | טר

ג׳רעג.
סמי/־זירײ  #״גןי דצ׳םהצזע 0י 1טע>זימ צ׳ער ןצ :
>ז׳־ סר ט -טענן * סךןןער 3ז | נגדער (£זן 5ז  6ר״כןגי 6ט
*־מי־דצזש :צז: 1׳ךמ״ | מ׳ט( ינר סרווזר יזדפר * ןי געװ/
(מכ ! /ענזריר ) 5נוכן1וע  6הר 3ונוע 1מחהכצזהז 3וזה ) ג! וויר
^טןהקנהטזט טונומדיצו ןןידר צז׳ןטוגן מזסדיצזין דער
!ערגןטיטערסי ( גוט  6י נוןוזיצזווערט ערדעןגוט& יטמן
גיטצדן בע 1הגטוזג׳רנגיגוו
דעממ״ןנטג׳ש׳  3טי£י 1ויצז ש
 3ודעןדיצזדצז טזנן  :ײגן ״׳(/צןןנד׳צז * ײנ׳וז 3וח -
ה | טןצזזנ״ ״ 6רע ; ע! ברטנ״טפ .ןדעמגט 3ו :צזגן ׳ נו) ע 6צוו*דציך
״ונןהזנדרטװצן |  5עהן טויןגטוזצז! צזערטורוהווערט ער
צז״צזזײןף הקדז& ברזןה צ 1צ( ׳ :כ״צזצזונ  6צזונוחטצןזנ  6צזק
טלזןמוץיעוןכןהבצז י
דעןע 6צז׳* ןו׳  6יג 1יןפרהק 3הד1
דעס[ ג!וד? י׳ 1ז׳צזקעג !: 6ג  :זטב׳  6טץצז״ן  6עפי! מונטר
יעורצז ( ניטקענן דער !ײדןריצז גרו  6יטונוחצזף^
דרו 1ע! ט * יכנ 3גןןע! פןןןעןניטדרהירט :זצ  1טה׳טןצ*{ נזע! טצזכטזנג
דצזרומהצזטערי 6רצז31ו כ׳ר״טעו! מ הנצצדז
צזיז מ׳יט{ הצזכן ^ ו׳^ רנזט& עפט׳! סצ  -ןײגןזזיר ׳טרצז 1צון צזזנטר
מעמגיכ/צזזגמ״ט! טו 3וחצזונק׳׳ןזז׳צז טצוגדערנצזןדצז * 6יכנ3יקיזז ^
חןזעןגיטדערה׳רטנרון>*וצזוח! ע ״יטןיעי
גץזערטמיכיגצזונצזי * ר * ערהערן
סצזטובוחניט מד ן
הירטה״טט
ירועהי-זרצז ) 1דצזצ,1ץי :הקד  61נרזןהוצז ן
ג״  3יצז׳ניגקי׳ט י צזןצזי :הקבהי  6רמ( 1וז3י) 1פרצז 4
ברזןהוצוצנרוך &ו׳ווהגדו! ,
צ^ ךןןיןצזיןדריגגןצזוג צזיך
פורעניהצןונצזי; ; יצז מןזז3י! £׳ |
ג׳הנמלצזר/מהצוט* הקכה ןז׳ן& נ׳ןן״קצזזנגיןןעױןד :הקדוצזנרזך הוכוצז׳ןכ״צזצןזנצו
יטרמ! צונגיפ״דן פוןצזוי פע! קרמונערהצוט
מזנ :גיג״-ןן צזזנץויט צןו״ צז׳ןדען 1נגן ( ;! וח ) ד־ .חיר מי/ 3גדרדלזרינן
נוצז״גכ/פס 1קד1 :זיר ;זצ !ן  :״ןחורה 1ערצ{ נזונ( 1יר :ןצ |ן :ן״
 :ײנןזזערדע/עונפגעהן הוגדרט ימר י !• עיגיטהקחפ
וזןוחהזטן ^ נטמן ״
מוגוויר הצזבןמיןמן געזוון& ר• מי׳ן כריךהזצז :
ץ} ,טכייצזצזונ  6צזזנ״יטצןונט״ין )! יצוןןערדי ^י
|
ערהמטמונ:
גיעוומרן
ד
;
ערןד
!
קײןצזנדר
ם״ןקניט
ו/יגז־דזצז״ן  :ע! כ  6פמ! ק דזדאזפץר םפרײטמי :צזונטר
צזןנחען ^ ״׳גמפצזיוק  .י
מובוףריצזרצז! הצובן
מיכן ג ,ך5ז 1ידיצופע} קה צןיןדטרחעןט מזווו״ט מ :ד״זוזע 1ט צזיד
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מוגצו׳ךוז׳[ 3ונרע  3י/מירהזנףמי זיך נזימן וזירג׳ט םיני
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ירק דעיסוירים־

הםצית
לקײם
הלנזח
זג 1נ *! מת צזונוצ 1ימחערי * יהוה דיצו  3ודררענקן  :׳ינןחימ
חערןהמבן צ 1פי!וצןײן פ § עניגמוח ברו  3>0וגענןמודימ
צויז דמש י^ ׳ג!ך ד  >:וען דצומ מ ^ 1דעיי 1״דן קמן י ( מ 1מ ) מ* נ
ג״דצוגיצו ( מץנן רודנמ עדפי! 3וזסױצוהאןהכיט ) צוזמ* ^
מ*  :די  :ך 1דרהמכן ( בקכ! ה ) פוןמוג  :רןע 1סרןהער׳ חען
ססיסד 1:ושיחג׳סןןערסקו 1קב׳ :ק״נרקיץ ( פוהפרוטהן
ויךצוײגרצויןז״ץ  :ץ הנ׳ץ  :עצסצוונמנס  :יןמיץ ( חטקנה)
וועןעפנוןצוזזמ׳זוופרומ
ניסחערסחערהצובןי מפכן )
>נ״ס ז״ךזע! ברס דזערמין^ צוקד& ה&וס ) * ״ןצוונערגינ&ל *צו! *ן דעןצוזוחצווגדר 1יךטצוןפוןדעסגע 1טפוועגןי עפ
ו״ין ( נ& װה הקבח ) מ״״ן ת״יכןרד  :ע! כ׳ג ווענפ פ״! ס ק״ץ 3ער צוידווצוו 1חמרוק*וצ ! פניט חעקמרפןןועפ דצוכוהקכהגינ^
נציךקײןחימסצוגסוסמיס נימסח׳מבנ 1חעו!וס ד :דעבןצזזו :רזערצוחנזו!  3!:ט לוונןומו! * ׳יןונעפרדרפון גיכט צוונ,
נויז רצומ צויז יוצו וו׳מיג! יך מ ונ׳ווצור נ״ןןערס פ׳ןלוצו 1ס סוןצז 1י
די *ן חצוס ( ןי ) גיןןעזס ױיס& ןןערי כיסריצויח וח די דמ המבן
וןקײנןניעהערןמר״מן צוז
גיןןעזעדיהמס>
זוקד& ח& ס
סעטמוצער ןײרס קײן
ו] ען> קצז׳םןק״ין ״טוריפן ניסצון
נון  :״נט1זן״! מחמז! ד  :הקבח
״טור״הצוזננ& גמרניס י
 6״גסר!  ,ךצ< י >:ויס מונז מונ נײממונז הי 3ונדרצז״ן רעס ! נגן,
ג1חו צזונער ה 1ממוגז ״יס גר ומן ( גח ) צןןנ ^ יסגױו& ן קרפסי
ציךסוסדצוזהקנהדז װיר
ד  :זוירב 1ײבן צוץ :״יצס( ג! ויכן ״
ניס :וצ ! ןמס״ן נצ< ךגע 1סצוודרגצזך גוסצוונד :ח״רזזןןצוונזר
הצו  3רמ ! מזןמונװירזמ 1ןנ״סכ״גערןסי ! ' ( ^ון ) מונמיר
רהרעמונדצומח״נ׳גדד חיר
*מ1ן  :יךג״סר״ 3ן< 1״סדעמי3
הצובןזצו! ן* ו׳ר  :יךק! ״ןװנץדר> ויס ״ דצומ ( ערנןחירפון!
יעקנצונינוע 1יוהמ1וס( דמער מ׳קס 3ו  :ייגס( ברודר ( ע& ןן
דצוצונספוסערמימ צויךהצוב צוײןמוקטצויצנוײן׳
רה & ע )
מיז1ח יצוווצון | ד  :ערו/ערהמס נמךחצז! סער נ״ס ! צוזזוויצו|
דען ר& ערז ער פ* 1הצוס ערןונז! ס  :יץ עו& רנ׳ס חימן 1מזן
דעןרכועןןימווצוו 1ד  :ערם דרנמך  :ע 1ברסזצוךנמך חמ 1ס
מךהפס
ערגיס ! ײדןצוונחצו! ס  :׳ךניסכר״ 1׳וןז״גןעושר ״
דרגנימ״סרצז! נ׳ 1!0צזרן דזז״ך ״ ^ רצו 1ניסזצו! ן; רײ 13איס
דעכז׳ 3רהרע 1ויעמ׳רנ/גע 1סחי*!  1זיר צו׳סן ג! וה  :ײנן צו*
דר פט :ק גיס

השבעתי אתנס בנ 1ת יו־ושלים<

דמרינן* מ|

>ץצוךגיסזעדמס׳ןנציךגע 1ס ה׳ 3וגדרסמ׳ןדען 1גגן ג! וה י
יצו& מיז ד׳צוחיעפס< ט* בה ) ד * :יר צו:ו ! נג צז׳ן רעסגוותלמזן
:ײןדרןו״! צוײןמ״ס 1כר 1ויפסצווג רעגס סצוגמזנננס נמךי
גע 1ס רד דצורך קוחס גמר פ׳ 1עניר וח מ ונ פר1וצ  :ן דיצז1
צווגןןעןערמןדצו:
הורהמןנדימ 3וחפוןרעסגע 1סחעגןי
עג ! ס ביקוזיס דצו ביקוציס רע די המפרס מונ דיגרו& ץגצווה)
'מר 1וײגסעפקצוןמיס ני ^ ג 1ײכןןן״ 1ד  :עיי עג  1סהצוס
מונדיחסויבןצוונד״ !ו ^ רי חזרה  :ײגןגי& סגיצזנס מין  :ײנן
צזייגן דצז& זענןדיצוהרב& סיעכירוחדצו& דער ! ענגסצוונ:
מונ :רג 1והיי דעןערחוי& ניסדזריג ^ רמגיס ( יצוהעג׳וויו
1י 6רצ< 1כחרדצזטו(1קצו ! טוטימ ח׳חרחצו ) ע& פסיס טצוו 1צון
מזמייןרוס״רוז ^ זצוײגכן סײ& ן
|  1וי ^ רמ 1דמט ( עג״וח )
ורןועןמ״נרמיו צוי״ןענ״ רצוצו׳ז ערגיצו
ספערד כ!ו1
הצופרסיגצווגטרןערניוחורהצוונ סוס1ו 3ותערצויז ניס
*נס 1םוןגע 1סם מעגן צוז רר עו& ר סזס ־י מךהצוס הקבה 1יב
ז די ענ״מ מ  :רר סטוק ג׳ס (<צ 1זה צוביס מ 1ענ״ ונכה ריח ) צוזו;
*מגס הקכה 3ודען ! ״סן זעךצו״ך 3ודעס( עגיצװג 3ו דען
דע ^ יס יגן דיגיס הצופרס ׳ג  :״ 31ודען* ע 1ביגן ! ״סן ^ ג צויך
צןונהצובהמ! ס* יצוצוונצויךחי־הסר מיריחפי | ה י צזך פין
וועגןדען יעצויסיגן 1״סן קװעס רימ גצוו! הצו  :רר פט וק גיס
(צווז עקעניחו& יע ) רוצ< חערססהע 1פןדעמפמ 1ק דען
נזרלון דידצו  :יץדעלז״סיג דמרזמ ג״ס די ג 1ורצו דו ^& יח גיס
ערסק ^ ןכ׳* ח כ 1יסרצו 1ןןערן פמר עגײםו  :״ן ד : :ימגיס

רעגט 5דקה דר פזן גיבט צוונ ער צו׳כר נע* ס  :״ךני& ט  :״נן
עו& ר י מזג ד :ער טוטציז חיצו יענר עו& רהציטגיטצוןגר
רב׳ עק׳כמ וײגי פעריך צויקויפטןוצוו! דעק  :ע! כיגןרער
*יךמ  :וה 1סדר  :ע! ביגמי :מ ין׳ ( עניו ) מעער לויברנעמע
:יך ג״מס ז״ן עז& ר צוזנ רע מיז מער (צזככד ) ד״ עגײרן צוז די
ע& יר׳ת״ גיגזזצ :צזי? ונדרמ׳ןדעמג! וחצויןדעה 1נגןג 1ויז
״ר״פמערצוזד״עגײכןהעןמ״יןעו& ר
דצו מי  :צוןז׳ובבדדיט&
צוי :ציײןעמהצור ^ צווצצויק גיצוצווגקלוןקי״ן ( צווו? ) צויןכ!
מננדצוזצו״ן׳עניוועןער& ון מײן
החןרחדען מ׳ז מןמין
גרו& ר (1מדן ) מיז גצוך !מ& ט ליןצוין גץ צוונרד ע& יר ןןערט
בעמרג*ה 1טןצזוג ער1י 3רןןעררדערעני י :דערדצ׳רך
קו *ט ר :ררעו!  : 8ער& טיטגצוךדעק גע1גוןן״י 1ד :ער ןעננ1
דצומ טוט רימ המפרע צוונ דר ג״ס ^ ד :ער חע 1ט גערן הוך
דעררצורךפר& מעהסערד״חורהצוןג דימי
ג*ה! טן  :״ין״
1ז?ו 1תמוג ער ןןערע ני* ר מער  :ע מיט דעש גע! ט וצ  :דער
צו״ערדרגצוך
םטזקגיט ( מוהנכט ^ !וצ י& בעכט ^ )
עג ! טשטיטדרדצו המט ! ׳בדממגע 1ערר ןןערט נ׳מרחער
:ע י רע הצוט נימר מער גינוגן הצזט ער העדרע דמ העע
דצוהעעערגערן 3עהן
ערגערןטו״ :נט המטערטו׳זנט
סו״ןנע הצוטער  5עהן סו״עטהעןגער גערן הונדרס טו״ :יע
הצוס ער העדרס סו״  :גס העס ער גערן 3עהןמצו!ס העררע
סזיזנסוצ  1דצומ גע 1סדזמיכןעו! פ מי  :העסער גערן מ 1ײן י
דמרזב/פר מעקט! סער דעןע 1:פ צווס( יענןעו! פערגיבע
דען עו! כ/הבצוצוןכ/עו 1פה :ה י עממיזג!ךײ  %מײנרדעי־
דצו ג״בס מ״״ן ג״1ד} בעכר ופ ! חיס מנגימ סונוחגיבצ 4ערמומ
צו״ן ^פו ^ פין צו״״ן פיש צווג מ 1יצופ גע 1ס צוונ גוס געמסער
נישס װיס  :יךצווי ^ ״עגי חע! ס דען חורה מונ מע& ינזסונימ יי
עפצוי :צו״״ן מס!3ו מ״עפ רער דצו הצוס רר ״יממוהנ״כ/דרײש:
מ״ןפר״״גדהמסערגצורזער ! ינ׳ וצ ;׳ :ן״
גוסיפר״״נדי,
הער  £מין  :ייגס( ! ײבסמגצוונננס מוגפריצומונ& פמסהמס
רע  :ײן עכקימלויסדעןגוסן פר״יגרמ! ידימגדרי פר״עד
:״גןנימסגיצזכס קיגןרעמ גזסן פרײגד צוזו גמר  :ערהצו 1ס
הצוס רע מץ ער קמן ניסצו״ין פעה ו׳יץצוןז״ן גוסןפרײגד י
דרצונררמוה 3דרצזגרר פר״ינדצזי  :צזך 1יבצזץ * ״ינןצוויגו
מונער המסמין צזך  :ער הצו 1טצובר קיגן; דעמער&ןס
פרײגד צו׳זרר צזנדר גי& ס גיצזכס ־י דר דריספרײגד מיי
גמרניספי! גיצונס מיו  :ײנן צוויגן דעןנ״צורסמונסרהיי1נגז
וןעןער וומוןררײח  1הצוס נעזוסער דעןז ע 1ביגן פרײנד עגו
צויממברג׳ס 1גגער המסגיס גע
פירמונ רעס לויס
גון עפ ניגינס *יך > 4
|נג עסקיפן מיס מימ י
ער צוײן גרוס וצ& סס המס פמרצזײן מ1ך דמזר־
נון ער  5עו
סרעפסצויפ ! ״ב מונגיסמן <
גצור  :ערסרדעסנצו! ך ידצו גיס ער מוג י
3ז  :׳עק ויב& סן :סר״נד דעןערי מ 1י  :ײ 1י
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הלב 1ח
לקײם
המצוח
הרק
וזנן ^ ירים ;
ןפמרכרמבמ ממט ״
מפר״במער  5ו מיכן/י״ן ! יכר
דממגע! טצ 1ין  3מר 1מ  :ן מונ ה׳גסן נמן עערט ער 1״ן מ״ן
יער גימ^ י׳ט ^ יר  6מר דעק1י1ך צןונ טרעס 1ייט 1ייר
םמ 1קכ1ו ^ רצ 1׳יןרםע״ ' מך  :עהן * יריומ ןןמו 1ד* דמזגע1ופ
ןסמר ויײן^י& סט מר
מסריכט דער גוט פרײנו•5
מ׳סנ  5מר גיט מוגנ 1״בט גיט 1נגנ׳ימ דערן #נע & ן י1
11י5ול
׳ן^1
ניט״יטדירגיןנמך 1/טיןצו׳ךגימנ׳טמײן טרי& ןמיעי
דמןןערסער ( קיחיאכמן ומכמן ) ב 1חיר ערמ׳  :מן גע1וג
׳ומגיטער  5ודעכןמנדרן
פר״גדצוונזמגע  5ומיכןיאײן
מזנמןחורה ^ ע&
׳מטונ׳סודוקחיטערמויןיעניחעןטנקיגו
רפרײגרגימ 1ייט ^ ירפמר דען ^
:ןררען ^ ךמונ
טרעטנניעונ׳רמײןסמרמײןננ& סע י־
מ& פריכ& דרמגדר
פרײנדסר דעה1ו!ך
גיממ׳ךניטביז '
;ןדעןהו  5זו׳ 1מיךמ׳  \:דירגיןצזבר *
ן״גורג׳ממיןניט יי
״צנגיטער5ו <1ינכן דריטן פר׳ינד
דעןערגמר ניט ס׳' 1
ג׳מכ& המטנײמרע ״ען ערממו! דערןןײ 1המט ג׳הטמונ
גושר׳כע 5ו צן׳סן וזי׳ן ! ינר סר ׳ינד גיצז<1יט<1׳ר םצזר דען *1ך
העטרזמיןדערזוע 1טמיז
דמךןוערמ׳ןני&
טמיטמירנעמן
י? זנ מרעט<1יט וזיר מ׳ין פר מײן 1זמפע י מר מפר  ,כט דער
מוי ^ יעני חע 1ט רעןחורה צןונ 1ועמיכןטונינז
דעןדיחורהדי
*•־ג!
כיגפר״גר״וממיךווי 1וזי& דירגין
פמרדעןמ 1ךמונווי1
איךהמבגי! ערנטמונדי 3<1וחדיממיךגי& מןהמכמוי ^ דער
;״ן (
ז״ן מונמ׳ךווי 1דיךני& ירזזן פוןדײן מ& פטמיך
ווע 1ט י ׳
מונדמשהזגרגיזמגס דרמ 1ר הינ& ר& טרנניצודר
)1
׳ד״ןפיר
מפרעכר
*
״ן
פערכע
דיךגי
&
טמיך
ןף
!
דיך
,
הײטס ( מ! מכי) ררמ׳זדרהינ& ר& טרננימגוועז& מוגחערגו
נמירוגןמונןוי!
ריךפמרסרעטןדזדירקײן1
״רנ׳עגיפעהן  ,ק״ןנ 3
ימנמךצףכןז״ןב׳זצ? 1יהו ריינימ ; עה } קוד׳ין חערצו
זמ 1מגני& ירמט מין מונ מיז מײן ^ןי! ^ רז מיב /כמ>< ת ק׳ין ! ׳יד
נ ! דמין מומרןטמגןי דרהו& מ׳יגזמגט דמזגיטב׳& זיטצויך
ג׳ט' 1פיכט י
נוןדצו&
ז״נןדימדר״מ& ר־״נד רערמײן
די גטמה נמך<1יר ווערע ק״ןנבימ זײןנ׳  :מ! יהו הנכ ימ ןןערג*
כרײגדרצ?^1וי 1דמסגע 1עמוגז׳יןז׳! כרמונ' גמ! רדוערז״ן
קוגזןלוזררפטוקגיט ( זכױו חורחוו& העודיכ! מ& רדויחי
 3ײטמוגז״ןןײ 1דרחיטפמר
כרצוכעהצסמו׳ד׳מ מנדר־ן .
מוהוכחןדנע! כ! ימרמ! חוקימו 1לשפע׳תז
הגהמנכי& וןח
פריעדז״גןג׳& טג״מכט ג׳ןןע&
עקיג/דעןמ״נןפר״נדדר 1כ ^ מחמ 1׳הוהגנימ 1פנ׳במ׳ותי* הגדו! והנורמוחפ׳נ ! כ
גיטגי& מיטמ׳פןי
יערמגדדפרײנדדמ&
מ׳זזײןחײבמונ
מטחע! כניפיו! ננג׳כןע1
מנוחכןסןמומ
והכחימיזהמר^
*ײניקינררדימגין
מיטמיבןבתמןדעןהוב י
רעררריע
חרמ ) י
זמגטדרנויממ  :ו 5וי 6רמ!
טוטניטמנררפ מוג
פר׳ידרמ&
מיזדימחורהמוסיע& ימטובימי נוןדער
גירענקטד׳חורהדיממונז גיגעכןמיז וומרדןדמרך ו׳י& ה
1י 1כיי;1י! צ״ £הקרו 6
ברוךהומםיקפנמוךמימ ןןען * ײך  5״ט
רבינועהמו׳ן׳כערג ט׳נידי ימ הײ& טנערג
חורנהמפ
קו1
יטוזערסעטרבןזמ 1דמשסרעכע ערז״ן גע1זנ מן ר*
יחברךגיבמטן זיץ  3מ! ק י& רמגגו& מןדי 5<1וחמונדימ
דמ 6עג ! טזמ 1וייגומיכןגי 1פמרז**|1י 6סטי מד & פרעכט '
חוקיכןינוןע& חערטקחיןדי ^
ײטמײןטמגדזמיך חי 1מײך
דמ ^ גע!
טמיךג׳מנ׳טמ״ןטריסן1
<יטדירמיךגימגיט 5וק י
סיקןדעןמ1
יהוהננימדרווערטפ׳! ט/1כן 1יכי | מין עו!ןב דג
זזוי*
הרויפדרנמךמפרעכט ער 3וזײןחײבמונקיגרר מונ
ער ןוערטפר
טרמגןד׳פעטר
זייטדעןקעדרמונ דימ
*״גירךובינןגזזימ זמ1ן ײיטמיבןגץ י דמ& פרעכןזימיר
קיגרר1
ייטדעןפעטרןדעןפי1
!״כטמ׳ךווערקיוקמונןוער־
וועןןמיטדידגיןכיזמוי ^ דמ& ניח ח״מ& מר דמ& מ& פטי ררם 1מגןדי 1עגדר  3ו ( מרגן ) כןו 1יר  3י  £רןויםטן ה& מ
קווקמירגיס י דרגמך
ספרטכמרער מן ז״ן דרי& ןפריעד ־ .י& ^ ר׳מ דמז מ׳ז דמ*
הינסרמסוומרמגיןןעזן רזידרהיגר&^ ו
דמ& מיזר ^ חורהמונזײג׳ י מע&
יסוטוביחדיער 3ובימ! ר
ננימגירעטהמסי נוןזעהן^ ייריומהמןןרזדמ& ״ײגער&ונ
׳ןעיג&
טןמויטגימכסןררזע!
ניגפר״נרמפרעכסמיךח׳1
ןומרט
חדרננימגירט& המט זעכס
מונהיטמונגירענקצו
ו׳טדירגיןפמר
דעק
1
י
!
ך
מונמ׳ך
ח׳
!
פמר
רירר׳דןמיך
*
ןונ
1
עדנטדיחורהמונה 1טדימ 1י3
וחמזזיגיבמטןהמט ^ מה
 1' 1רי* |1יי : ^ 1ײןמוב ןןיןדיך בי& יסיןפון דעת ײ& פטמונ־
רבעועהדוהמסןייירמךןןעןדזײירחערן 1ערנןדיחורס
ךמונטרעטונ׳ט<1יר

ייטע& מך י נצ< ךרעמ ^י& גנמןווער עמ בי 1ךר  :ער ד׳מ
יךהמוגמע&
ינןעוניבןזוןערפר * ײן
בעמטןפר״נדה 1טן

מונב 1וט  5וןחנרהצוזנצ<ן1ג 5ווזמונמן> ןעפיבן
עוניכןווערנון
גיענע&
רדוערןןערגיצו
גיכמרןווצורןמודר חערןןער־
נו״ןעניג׳ןןעטעפו 1׳וגנעצוויןדצומ *וצ 1זיךצוײן מיט 1יכר
פירנע״ןמונ זצוןגידעגקן ווימ ! גגער 5ו 1עכןחצוטדז  :יך
קײנרניעפרזנימט דזטרניט מעכטפ& ערנ ! צו׳ער זיך
גידענקטוומזדרוי& חערט ןןערן 1ועןצו׳ךצויןמ 1דממגע!צ4

מ? נחערןדי1י  13חה 1טן ! ^ בן 16ייס[
מונניטפוןהמפרט חעגן
דוןןערסמונ  :הקבהדר 1יזןמזי1
דעבן
1
נגןג
1
וחמונערחערפ

נזע 1טמןי 1ײגיעטקיכןמ 1יזיע׳זכן1
ייטדעתסר״גרהמכן  :מויז שיקן מ 1יהו הננימ מוב ^י& יח בן דור במהרהכיויימממן ז
 1ייטדערןגע! סזמ 1כיער גיטפי 1עטקינןהמבן י
מך חע1
כר 1יענמררד ^|ח* 1ג! יבט זײןמונ וומו 1ג׳ה 1טןזײן
!יכי ! ״ט די ! ו׳פ 1מונ רענן  :׳ינ׳ קיגדר 5רי דען ער סמי״
נו׳ן || טמ מו׳גנ מזג מ׳ן רר 1״סן מויגןרר  :מ 1טמ1
^רזינײג׳ קינדר זמ!ן * ״ן עג  1טכיה) טןדמז מיז גמך ־ מז
מ׳ךמין׳ד׳מונטרח״  :י דר זמ1
מך׳ךגעחןײ ( חדה ) די
;רע&רר & יבו&
דזמײגרזײןעוןגןהבמזמן& מר 1ירן ־
חערטערגןיב& ז״ןמ׳ןןןט&
מויגןמונמיןרוי־ןײטןמויגן •
ניקינדרןןעגן
י
צוךןןערוו״ש
מוב
*
׳מעצנ
ווערן
ערזמ 4מ1ט״  1יב המבןמונער* מ! מ״ן
מיטןכמויכבדזיע
 1ן׳וממעןער בריבררוין^ העטר  : :ײגיקיגדרדזגע 1ט
מעערזצ ^ ךוז ^^ חבײ& ז״יןמונ ערזציןגי& טענסחחמגכ
ביריז& ןמונער  :ע 3טיעגיחע! עררמן
פוןזײגיקעדר
טרזמ  11״ד 1חען1ין מימ ^ וןז׳ 1ח 1׳נןרעע י
ײינמעןמ״גד-
מד & ןןערב׳זג׳נוגן י־
מנרעזמיזקיערניטפמר־ חעררר מיכןז!1ז; ן׳מרירט מו 1פר ! ײט 1רמוזמ 1ערמיכנ
^״ן ^ עהדז
ערגיטקמןקו 1יןמוכן ( כ 1מ& ר1ו ) מז רד
גי& טענטןןרן י
מנךרר גמך*מ 1ער ^ ומירןגץמינזמ!  3ו
ח 5״ 1י׳ו׳ע :ננוומתר׳ר( ו׳היהגנ! ) מיןה 1נמימ* מג | מ( ״ןנ׳טפר 1״טןהער  113י״ןפרײגררו
־יגרוײג׳ עע,ג ה 1נמו׳ט 1ענטרמ 1וער< <

ז״ 1ז\ 1׳מגרע<  51ר ! ײטןיןןנ

מיךהמנרי ^ גי& חיגןא :

״
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\
הלנזח״ לקײם
ד״נמזח
וומז
|
ג
:
עהןהמםע
מץ
נ׳
^
דיך
גוומ זוירמ נ׳זזר גמך ק״נסן
^דןג׳טמךבין גו׳ך ד׳ר דצום 1זמ 1ע > חח1
גישךע עומ
אירפ גי> זר*
נון מ׳  :דר  :ע! נ* ג** מן מ׳יןסנכ /סדר מי:
רע מ״ין ! ערגר רס ןןער  \.ער :ןי גדענקן מיך הנוב נ׳גו רנגו
גיעצוןמוגסערעםמיהפרגוכו ה ! נוןמונ! וערעצויה<1ח׳!זז
נעען צז׳ז מכר דער  :ע 1ניג צז״ן (_ גס׳ | ) ד  :׳מ  :ת״ן נר מוב
מײן ר& ע דצו ןןערע רע ווירר מוי ^ דצו  :ג״מ מן הינ  /מ*ב
§ערע  11ידר  :נ |  :ו | ^ רירן ׳ דרוכ /זמ 1מײן מ׳צ 311ר  :ער
ווכעונגהנן וועה טרצו  6ר הינן  :מ 1וו״ער  :ײמ ( גו״ 1חטד)
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