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חיוט ויז מםבמ דםונזוה 5י ימד:
^ןימ מ /ויך
^וויך עוזין עיהפן אערהרן5חר ווםר  :מוה׳ אי?
דיהיק דזעצט גמר פגן ♦ דער איט חזי מיר
/ויםש יוין * מטם דינםט צו זעבן * מויך דר
בײמ דמו ם 8ר וזמון פמראערט ״ מוכ׳
אי * א/ר המנד םיני נײאי קוע £ר
טטיך ביצירט :
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מוצאי
רחוכן יויס1וײי .ק היפטןפ*4ון דט וון דפן םבד4.יצ:ג?ייי 4הין וועק ב|י 14י
לןךזױי? דמ גיןדירטעיקזוידרמין' ךט' גיהנקזוען *ן * עריב גיוכזפףזט
דדוקדנגטזזןעזןמנגדטזיניטמזובןד דר-ײן ן .ין יון־ע| 1וןברם |וג.זכ
ה>י ^> זאזיוגט אן רטדניברד^
עךיבערביקחהבת עוזתה?)(11־ |זייי?
?יך ; עי ?5ײםן 3ו חק״בה ווע-ן
ו׳ין
זמיו
.
טדעןעטוק
ט
^
ועיטימןיןן״ןײנר
?יט? ערנן קענט ור ויו? עי־ דיוךגעה דזער דען■ פטזק ו׳ןײן יכורי׳יר
ט -ײ׳טן* דעןוועןערדען פסוק ורגטמונ׳ד :ערזוײםוורוערוי•. *),
מגטעיזנגט ער חױן׳ ןיך יו דר גנוט יהביך היבר מין קיניג־ס יוונ׳} גהט
יןי/בי־ךמי* ניגהיז* דרוקזא?* יךקײיר םעזזןדזעד 4ינג5ורוײיןיעדד
הין׳־־עןפםוק3ו? ערנןדעןעוריובןד גי( ערנט* מונ' לױזלױין גר״י׳נוה
ו
וען יק יוין בםופה ורגט • וון טזט דרוק דיי נזויגן3ו דו גיקם ן?ן? יו׳מעב
ז׳* -י
*ײן
דו
חיקזוענט
5
רה
'
נ־רן
£
/ן
דרכוונה * נרך ווי? מיך דיר*רןדיי#
גיוזייןטוגה  5ק פס; ק( ט 1ועיטרה? ) היו טײטט העריטרר? עט? ינ  5ר
טײטטן עז פי־ נעקיטרה(1ײ) גנוט דר דממיז גיוועזןמי ניקט מיזבי | 8
גיוועזן (מ?הירו ) מונזר גנוט דר דמ חי 3ונד< מךמיד(ײ ) גיוט דר דמ א־ירן
ווערט ןײןי ( *-יחד ) זמן וון די( מ) 6י | מחד ) ניט? מנגדינןיומד :ד׳!? יזיטם
<׳ױע ; יג'יו( נ':מ? ײ ( דו ?י* נגדייןיוונ׳זמ? דעגקןדטגמטתיןמיןמ 1יר
עקןי־דווע?״1
רינ׳גיבטמוין׳נוןןזמכןמכטונגיוו ( ׳מיומײניו .יןןײן) דמ ]
לויןמ׳ יעךוײן 3ווײלו דונ׳ דט<1ונ׳  5יקן מונ׳עיר 3יג; זעדסדביזמן} ותי
לו?
זו דרוקזמגןעיןמײן טײ? יןהי?וד[ דימ חזייק ווידרהוך ( ײ>ץ * כק 1,
מ״מ
)
רס
זי עו ווע(ן יולוכן3ו(ײ<ץ הי׳נדרט מונ׳ לוכטיוונ׳לןיר3יג* ג(^וויה •
 1דוו׳י :ינסן ג? ידר :ײן־יוײןיטײ? :לוגן די דרײמ ווערטר (מ?זוןךנ׳ץן-גגדזזי
יען חטבוןגהנ'׳) ל׳הכן • דען מו ועךנלווזן ) גיהערטניט3ו,טןץינמרײ?
ד־נלוךלווץדיםמלוונהיהטכיבנו ברוך יי ? עו? ק מלוןורזזען* ױללעינינ/
חוב קדיט • יר < רוך לוורט><ן טלזונה עסרהי בוקט זיך ווען ײן זליבזברוך
*ה־ י לוונ׳ריכט -זיךווידרמויןז ווען לזןזהגט (ײ מונ׳בוקטייך׳ז׳ך מזו
ניבחך מדגה ײלזגןנובדחק׳לזןרלורן^ זיךניטבוקן ^ חיטןימב־כה*
גײהרט פנורנןמיןטלזזיהעםרה לוונ׳נו לוגןחברהק־יחונ׳לזודי-ז׳♦ ]/ג׳3ו ;).
הטוביטוזךוןך ניוה ןהודומסועןלזןהלוןט לוןו1ו( 1ודןיץנוטבינהזו41י<  3ט :
״ןיותהחינתיו יוײן♦ דרניוךמו  1ט *ן טזלונהעטרה גיזנ׳ןמויזוען ל׳ן|י |
הוטלוויולו( היכנור>* טריט \\\
דרײמטייטחינערזיךלזינ׳וועכטזןך וין$ 3
יזיגיק וייטמונ'
זיזגטעוטהט
?
וגן
•
רערנהךהויו
רעורעצטי ^ טמוס '' ,,{ ,
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זלוגט הו לויעםהט? וק ע? ילו♦
דרונמךפסץ־ מוכ׳ומגס
ועזכןיסרמ
ולזלירו מדן♦ לין ױש דרוק הילטרזיך גוײך מגדךמײנר טײלוטמכפון
>ײנק העףןווען
ערױיןגיגע -ז המט גיסלון פרלוינן♦ ( נמךמײן טעכן)
דרוק דסױלגר
רזיי
גיטטלוררן
לוױ
^
לו״כק
הײייגן
לוורס ווען ער הפיוה
הלוטגיטילון♦
ווען
ער
דרלרךלוויו
הלוט
ולז
דלורן
^
פר
ניטבןײבן טטין
צוק וע? בן עורס • לוונ׳בזײבט יווו לויין וויניגםטין טטיןלזק דעקלןורט
וולןן ערעזטה ט?; ק ל׳ה לוױו גלויגן♦ לוונ׳ גיט דער נלוך ווידר לון דלום
מורט ווריו ער לויג טטוכה עסרה גיטטלולדן* דען ולוזט ערמוו ב? דווידך
היןלן ? ןיען * ןלן ןןרןירד לזןליסדער
קענןדםערט העט גיטלוןפוןדרך
לור׳ן וועגן♦ לוונ׳וולוטוט ױן יץיו/ירטר ווען ז׳,ין טלוונה עטרהלןןרט •
דערס׳וךהלןןבקדים♦
יץונ׳זײגט לוויך דע | ערטטן פםוק פון ויהי
כועק • דר !  ./״? לין לוהג וױדדול ? -ץכה טיון* לווני לוטה רבינו הלוש יטרל)?
ו .יבענםט-לו .זט דעק פסוק דלו זילו דט ליםכן הלובן לוויו גיבולוט דער חון
זלוגטווידרהוך ( לוורךילויקלוטביעהו)
דעןלווו־לויזדערטקגלןנ׳ןדר
לוויודען ל׳־זלוור גיט ♦ ולוההקדוט דט
לוין
ובלו
?
ציחטטיטדער נלוך
גלוליןקדיט♦ דעןזלוגויהן ? ך♦ עז :
ײןלוײט
?
פטוקיק
כוןברצהזליגן ♦
לז/נ' טירה> וע? וד.
קדיטיהוק׳ ע? ינו? סבח♦ לוזו
לויינרהעטפרגעם)
לוההחננ־נו נו  :לוגן דלורן׳ערדרוקניט ווידרלוורן טלץונהעסרה דער
וויי? ער הלוגו הבד? ה נולולוכן לויזערלייט הבר? היו3ול •
זולולוןווער
לוברלוין ? לונדוול;ו ^ ןניטהבד? הלזלוכט מיברווײןדיט קײןוויין ו/ערזול•
אוזטערוויררלוההחננתנו לזורן♦
הינטן ווי? לויך טרײבן וילוט לון
כר געםן הלוט לזין טלוונה עטרה עטזולוט לוײן  3וזע | 3וזלוו לון סידר
פיורנן לון היבס לוודר לוק  :ע? בן לוורטזלוגטזולוט ערפר געטן הלוטלוץ
לוײןטײ? קה? ות לללוכס ל; ןהבד? ה לויןדערטו?(♦ לון גיטלוהײק לוונ׳
זינגסזללירוהזלוגטפייזל׳ילו? ליזיהוהנבילו♦
דעןעןולויזלוונזפלורהײטן
ילוטול ? יהו הנב־לו ניט קולק ווערט לזק
ערב
טבת לוודר ערבן יוסן
סזב • דילו ו/ײ? לון לוון * יםיג לויז♦ דילו וזײ? יון טבת לוויז לויג
די־וט דילו לײט ווידר קילוט דט ער ל :לון קיל׳ן♦ דלו רופן ל 1ירלןין דס
ער ווי? קיק ליייי לוײן טײ? יליגן עי לויז גוט נזק וכרון וועןלל *ון
לוופס כעכסלן? יהו הנבילו לוק טגת לו נלוכט לוויך הלובן ללירגי? ערננו
דלוט|ול? יהו הנבילו יעלט ז־ך לוזכטר דען ע׳ן הדעמ לויק ג | עדן
לו/נ׳ טרייבט דיוו וכות פון יטרלו? דלוט זילו דען״ םבד הלובן
>4יהלו? ט | לוונ׳ ען לירט יל | לוײן קער׳ן דיל• ג? ײך לויז לוז
לוײן פלוקי?* לוונ׳ נעיוט לוײן כוסלויט זוײן
לוין דילו הלונד ♦זל -ונ׳ לין וץ־/כט טטענדיג
^
הברןח
לויטהוכי־טסיקלזונ׳<י|
ונ•
*י
זלוגט לזזו:
לי
 4א5

 1$־**?*• ...ו

ו ןוימ רג[ רבע? הניהוזב? 1ה ממכנוחוו גמד עמט? ױ *! לגיו< יגטא31׳
ליכסצו״לותחונ׳ ״פםיק ןײןקינדר? יך:
ןז

ח

ו ןןיחאלײ& חגתיאבטח־ול>* אסי׳דני *ױ חםךתי״ ׳ .ןד-י לי
* ״ ל<שוחע ז ^ אבמם םיפ ומ& ו־ז טפ ^ני חי ^חג לי;
כאורז ץטגו סיטגב
מך
,י־שו ח<

לח*•;. :
4ד על*גרנחן־?.

לני

*ונ

^ י ^ נסלרזן לךורים חיתד־ו אורדוואזסדדי־• ז ^ון
;
\יקר ן סנרי סירי ורכזחי
11
_י
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 *1ברו ך4אתדי .ײ אלחיגו ם £י ח*ולם ג 1י  <4פרי ךג&ז

ײד
וזיו
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וע

|ייי ׳ ? ׳^ 15ין*וןןזיין * וילדערערדחידיא ברכה חויואיו♦ נחךדרברכה *
^\ י|ן־ר* * ן ^ אןיןטיםן דען עז חיו אײן ם״וך דען ווײךאן טינז ררוקאויו
 4י ״  .ע *חיו * ײ | גונור סו״ןדטז♦! ווײ*  5רסיט♦ חןנעיוםדעןבעכר
הו
חין רי?ינקי האנד מוכ׳ דיבםחיק חין די רעכטי החיד אונ׳חמצט:
< רר
5י'
״
גאיקים
1־ ?  #רוג תא ח ײ אלהינו סלזי ה<ןלס מר * םיני
קי

דע
״;

| .ךי

•

ד ▼5י •
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החנרנעחן״אן
דעןמוילווחטזוןברכהװאצטיסוזו/אין רימרעכטי
רער ני
סזזעקט דרוק5ו דען בםזויק • דען ווײ?ן חײן נםזוה ח״עק ניט דיח
^ ״ענם ח* ט ניהחם אין חק םבמ ח?ו חין דר וומכן ( אײן חנדרטעק ררוק
״ו
 *1דם דו חם ס? ניחנק חק טבי= ניט טטינקט • וועןנון םבה חויו § יוי רמו
.וי רםעיק ווידרדוײן ניןו/חםטינקטעו זוירר דרוקםחעקטזון/5ידען
טוט ריח בט״יק חויו די החנד חזנ׳נעחט דען נעצר ווידר
$1
בײח דר הבד? ה 511
 * 1ד  < ,עכטי החנרחונ׳ ניויכםדינעג? פון רר ? ינקןהחנד
יטד ^ אןביגט די 5ינגרחי | רימהחנד דםדאחײןע׳חטן ; עבןייןדי•
?ח
המנד
^1

■ ב״״יק׳>ז/

חין

םיציי * כוו

נ

חאגד  :אוג׳© טיעקטייא 5יגגר זוידר מזיז אול׳כידכט דימגעגיזדט
קמןדרקענןכײמדפנן ? יככו דס ויווײירוײןגוזרימפינגריגוונ יייגט:
רא׳ט :
טאוײ
נור ^ן
חעולס
םייך
אלדויגו
גױך אתח ײ
ץ״
•
••
*♦
1
^
•• י • *
;׳ץי •• • • ״
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ןיונ׳יע״גויעןבעכר וויןדימ ! יגקיהמגדוו :ג׳ני :יכטמך וודינעג?  ' 3ו
דר רעכטי הממי* * ן בי1י 5ס דרוקריגעגי{ דיווײ? ד 0קןײדדטהסת ;
•יןברךגי״מכס הגזט * דק הרגוסוןדמערגחקינו מיג גיוועןןגויו ער1
ווי #נעגיןגיווע 5 | :ונ' דסטגהיויז יווייגיגיונגן גוונ׳ײיזעינטסרגיזועין
מזיהיוט ײדתגינואן לוווײח טטײןגווג׳ היוט זיזוידרגוננדר גיט? ״גן ״יי ן
פײמר הר& ױזגיונגןדדקניוי־כט>< ןבײ 5דעק ןיכטדימנעגיןי דע | >
ן
גע״ש אןדען געצר מין רימ רעכסי היונרמוג ומגס ;
גױך אתח ײ אלהיזי ם^ין חעולם המבדיר־" סין קוךישלהוד־*

נין אור יחיו׳פך ביןיייוךאד־ 1לגגפי■ וכין ױסחשריעמששח5
(
י יחסעעח ברינ אמח ײ חגבדיל גין קוי־׳עז לחול ;
מוגי סיס וזידר אויז מונ׳ טרינק* אײן ײײ! וועםן ד -פמנן מודר די מ 1יג11
אנוהוועגןהערקואט ; |
הנ׳־ןהווײןײמ ווײזעו& ון
איעדערן
אךמיז דער סדר דס דימ ווײגר ווגוטרניהן יוזונ? דמז  #ן נרכו גיזיוגס י
היזטידעןדרבחנ | 2ו |> וריתמיז מיקיתפון אגרײו יוונ׳גייזיטן זיך ;י
#יעדימ זעןגיגן וויוסד מיןדיס אגדרי נחנןי> ועכס  :יךסיקן דפ דער1
זעןביגגרזנןיותטגהצוניוכטצו דעק קעקדר דמ חיוסרטעעפט *׳ו
דען וועןצר דר דיז טרינקט פון דעתנרונן5ון>< ריק דר וזערט גיהײןט״:
וועןערטוןפו} ר  6דיונצויזןווער י מײן ײיוןמיזיוײן פחייי גמנגןוזיוםר
הוןן ניוךגרכו♦ יוונ׳ מיו יויר ענן ביקסזן דר ברונן  >!>3ורית מונ׳ זייו יויז;י
צז ! י׳נג יזוים גבןיבןיוז• האט דר איו | גיצירגט יויגר זיע♦מוג׳זייו ? יס דען;:
קחגפ״ןין  5ון וועגן  6ורכט אירם * יוןיוונ׳ וויוו דסוומטר סעריצט ';
יזויל זײןןײנדיוווערט ערגיהײ} טדחתז* וגןײ הכ״יתיוײןצורניגרו
העסערדס וואםרגיטחנקן
ברענגס ( יקס>* יןדר  8וןיוזוײן צורן♦
;
ווערער וייונ׳ןגיהײןטוויורין ;
*ן עסט יײןןוויגינאנן םבהוה צו ניובט דעק טכה? ױח צו טיוןמײן;

טײןזיוגןעזײיזייײןגזירמתױענסןדסהײסס (נםכי) רוהיונו
'
י
קײןהגיוחפותעסןוונדר ײתטגמויצצונמכט :
ווען אןןוין ם? יופןגין :ויו?ײיוט> 5 | 1רקרייזת םיועידסמיזדרפסוקי
ם>< ע יסרמ? אוג׳ויזהגת דען םײע יםחין חינט ויך אן יויטמײנר(ט|1
ןיוזטױךמױויןיודיייט יוײנר(ד) דומיו םד׳וועןכדסן וגט דעןעסוקמוילו
דעת '
1> 4

11כ31)3 )51־61ץ 1/חט 1סחע .: 000787 -0-01 -0006 -0009 8 )301)-־ו1-1\1ס811
11כ
ח/1/)131ז־ונו)> 1ח 3ו־  61> 8ו 1זס

,״•
םיןןאי ^ נדת
דפקבפטווערטביטירחטפוןטדיקחונ׳דר כאךזידזיכזעקן* דויוסויך
ררוקוועןירעווסגט
■ ,זנו& פרמ ;. •:יז־ײסר עו סיו קײן (י ') מין ויהינועק
 %4י
ןיבן חחן ןןערטביםערזוט פר כ?י ויין סןויוגטד ר נחך דונדרי פסוקיק
ןדחרן׳כיטררנחךעסןנחך
ס  > :ייער 3ײכנטוײןחיןנ .חכט ןײחנן♦ #
טרינקן ♦חונ׳דגט ויך ריןגיוטםנסי►! סןספן  :עוחיוווײן גרופיי
עבירה ^ טתין צו ו״ן נחקיט  £ר דעק בעט:
1י-

וי&וב ^ג פ ןדזגר גמגצי װאכין:

דמסןוחןקענן ( ס? * 1ך)
חחרגנטוחןחןפריח חױ^ סטין ♦
ן ^ן
חורן מוונג 5ד די :ו 1חןהיבט לוםײנןחונ ניטטפעטר דעןרחס
)
זחיודירעכטילײטיחונ׳וופן ער חוין׳טטיט :ח 5ער הורטיג זײ/יטנ׳
•.
) ניט פוין :ח? חיקזע 5ברט גייעיקן ווען חײן ( טר מודר חײן הער טיקט
) כאךחיסןלו־ודל־וורווסכו ווחט לוגיווינןסוו ווער ערוערהורטיג♦ חונ׳
*ןטטוכרט גיסווינטחוין^ חוו חפרט דר זועכס  5רימרלו  :ײן גחט יהברך
ןחודיךניטחיבררידןפ!)
 * .נודיגןדר חיקטפײזט חונ׳וײן 5ענ | גיבט
חונ׳חיקזדנטר
״ודעןילרהרעחיןוו ^ ר חחהחםטניט חויוגיט? חפן♦
טטיןחונ׳זחןזײןלורךטרןחונ׳זיחןליצטיגוײןחוי^
|חין דרקעזט חוין׳נו
'►דעקבי ^ הכסח חונ כיט  :ײן םחנד דימכיר עקיןוױיזןזועןעט טון
^פינמטרחיו׳חײןוורויח גןײךח? זחײןחחן♦ וועןכרויךחוין׳החןטוײן
דרנמךדיהענדסעטן פוןחײן
^צורךלוטוןדרטוטחײןפבירה ח־ונ׳ןח?
ערחיברדיהענדגיטט דריױוזוחןחונ׳דר * סךחיברריחחכדר
 ^  ?:י רט■ ^ יזחנדחויךדרײח חחן* רעןעודחרן* די חײן החכר רי חכרר ניט חן רירן
^  :יז דרײח חח? ווחטרחיו דדיבר גיגחסןווחררן דען  :יח וײןחוןרײןפון
״ ־עןביזןרוחות דיבײח נחנטוײןדריבר גחנגן*< 1ןזחןדיועןבןווחטר
*יטחדוטיטןווחוןײט פפ? עגן לוגי ,דערנחך וח? ער זיךווחון וועטן
בןונ׳דיברןדען/ועןחײןפןענטר הער נחךחיקטיקט טוטעדויךפחר
ן ועטן חונ׳ מטרעןן י דר פטוק זחגט בירײט דיך גיך קיגן דײנק גחט חונ׳
| ו  /דחרן׳ניטחן רירןרוהעויןנחךכחו חודרחורן כיו  :ײן הענרגיהחטין
דעןוועזכרדטפגיקוועמט
ועניןי<4ןזח? דט פניק וועשןחונ׳טריקנן *
^וונ׳ניס טריקנט טרייבע דיגארחזו־יח חײןסככהחיודחט חײנלי ביון
^ןוהין ביקוחט מונטר דעקעניק חונ׳ ;,*,־? וט חוי? חינן ן/עניג וועמן דט
ןנרדעןנחאןפוןגמטימברךניטזחןחויודעקחוןןוטטיגןגחײברטןחוין
זיךגיווטסןוועןערויךדען
חזטגיןוועןערוײן לוויך החט גיטמןחונ
לוטריקכןווחזחןערוחגןחטרילר ( חײ| ט״ןזו* גןערחיזומגן
ןהיבט
| י ברכה עו נטי? ד .ידיק מונ׳ דר גמך חטר ילר די ) /״? ער זחגטחםר ילר
_ וזעריומריהענד ןןעטן חונ׳ חוו חויך ומגן ע? נטי? תידיק עט? יכי
^זגןערווו? <( הינטחח דר  0זחןנןווי? ער דען וו #ךסן גיו ער חין דיטו1
קיאט
י *,י
* .1,1
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ריא ט׳לג םץדערגאנזי ו\אכן
קוזזסיסערדיחכרכותנחךחמדרוחגסי ווח וזאגערס■ טון  #ונ׳גיט
**ין©ו?ן יוונ בוקט ויךקי ; ןדען נורון הקודטחונ׳יאגטו׳ה טוכו מוכ׳היבט
יון יגד? יוונ׳מדון עו^ ק יויןמײןטײןקהי [ות * חגס ו׳ין ניטיגד?3ו וזפרז׳זו ״
דייוכרטתטוךיוננדרכהיוןברוך סחזזר,
>גמ זזןניסארון עיןקחונ׳ זגט
דרס־וךחיזזזןבודק דט טןיתנווכ יוכט 5עדיק * יין יון צויטןייי3י 3ית ״,׳
חונ׳פינן׳קנעפן׳דט קײן פמדק דרפון צוברוכןווער דטגע■ ויוכזיב.
חזו כין מו>ון זזעכס מוקדען גרוטן פינגר וויקון חונ׳ וז* כס דייו כרס־יז
?התעט ^ ב3י 3יתחוי^ חײן ארבעכנפות זזחכסזזןעןיזנותכיצית* ווען]
ערזץי* !
*וײנרהעטמײןמרבעכנפותמונטרדיקן״יר׳ראןגיטמן ז<
ווײןערהמסנאךניטדיהענדגיוועמן דרוקרירט ער
ברכה דריברךי
חןדי3י 3יתחי 4ונדרחונ׳1זח 5ט ע?^י  3ות 3י 3יה וועןעררוכררוײןרי־כדר.
סןיתחודר חרבעכנפותהוס ווח>זכס ערדיבר 5המיבר דםיעןביחונ׳!,
פסרת רם ערחן החס* ךרנחך? יגס מן תפיןיןטן יר חונ יזכט די כרכח*
ןהניחת  6יןיןיוונ /חיןדעקדט ער דעןקנחפ^ 3ו  3יהסחונ' וויק? טדי^
חרקחוכ׳זנזגסדעןדיברכה ען>ז 3ותתפיד | (זונ' ? יגע'
ר^ 3עה חויךדע)
הפיןיןט> ,רחט חוין׳דעק חודט ווחודיטסירןחויז ? חזס דרו דיח תחרוז;|
חינן מונ׳ פר ריכס דר נמך די תפי? ין סן,יד רעכסדט*ימ ןיגטמז -ןירעק'
הוךפוקחרקווחו דרעיןן ב׳גןחות ? מזס דטדר קנחפןיוקהער ) צ|
ןיגסוועןערדעןחרק  3וזיךביגסחונ' וויקןטדי רצועײסבקדען
* זוכ׳דיפינגר ב? ײךווירו טרי<1ן> סןזעה! דטז*; קו 1׳ספ :ןעלמטן•!*
תעיןיןט? ידרעןוח? ס >>ן קוזזןפון ערטסןנויען ת 5־ןיןטןרחטמונןו
זחןי 1וי טטין ןיזזןווחרס עו דרתפידןחײן סחנ•־ ןײן די תפיןיןט? רחע'
ןעהן מקקרזע^ דחזוזןניטדחר^ דיחהזיבדריברליהןחברדיצ!
תפיןיןט? יד? יגסניקט דרחן וועןזזן זיחסוןנישדכט • חונ חורסברון
סחזזרזזיט חײןהיפםן מגוןחוג׳זגטרי 1:זירותחונ' ויוטעח ;נ' ־סתג<
ן דרסדעןחןדחרן׳ניסוזפסיקזײןביוכמךיטתבח עוווערווחוןגוט 'ד)ו
ןזזןניט זרעסיק ווערביז גיוג/כחך סחונה עטרהנמךדעקדרחןןזמגג|

זזןקדיטחונ׳נרכו׳ריווײןדן,
יטתבח ווען * ניןמיןדר סוןחיזזומזגט
!
חוןברכוזגסזוחזגט דטקחן יתברךדםתביחויתעמר♦ מזעזחיןדנןי
;
חונ׳מתײ׳חןהיךתירחחונ׳ךדנמךזגסזזןברון
ת £י{וו? גסי־יבןטסי
ײ׳חזזבורךןעוןק ועדמונ׳זזן וגסייצרחוך זבורצו דזייטךחונ׳ והחוענײ',
בסךנעיזוותחהבהרבהצו? זזןךנחזזןיזזיסמונהחזזת וי 3יבי ב|
ן^
סלחונ׳טספוסדיפיט ^ ממררחו'
מןגחןיערחןרערנחךםסיס וזן !
זיוגס טזזונה עטרה? נ 3וק חונ׳בוקס זיך פחרלן חונ'3ו יזגן חכרהק • מו,ז
>זוךייק חןנ׳חסובטחך ו? ך ס*; ה{ הורזת * ן דרן׳ניס דרינן ריד 1ח 5י? ו?ס|
הקוךטרעןחיךזחגמײךווחווזן ניס דחרן׳רידן דחר^ וזןןםזן הקור|
אויך גי״ יידןיז /וגטניט ח?ו ? ינו ואזהי מכוו/ינז גיגלכה נײחרס דריז
$ 4
זמגע,

■־  ' -־ * ־** י ־ ' ־׳

■דן״רר־ גז? * '1י ויאי גץ

׳ < אגט ^♦ ( ווימוואז? מײן םײ? ומג| ען) מ?ײן ח־־בס אן טיקס? וק)* דר
^
ימךזמגסחיחןןחוךווידרםאונחעסרה ד* עסמ 5יממױריניבול; ענן
׳
ו/רן
♦מוי׳זמגםנקדטמתטיזך • אונ׳אן הועפט  #יברזיך♦ וופן
דנוגכוקדוםהדעןירפסוקגיסויצועו א #ומהםיננינן #קו? הקור*♦ דט
לור וויא דימ ןין? ן ןיך ווחג? ם | 3ו | וועגן דם םםיכן רר דמ רןפנו ווען נוןדו
וה? ),נוודרםםײןסוע ןיךרירן ען טםיק דר קדזםה 11עגן*?א נ? םפןדט
 5יך דר *ערם*מ? רירן ווען><ין :נוגט קדוםה דימ ג״רא םום מויך ונוגן ים
הקדוםה *.:וצןהריב! יםר*! דםהער׳ןמינםר זיךימונ׳דעןןײבויויברויך
הוי חון ו׳וגם •,בי־  5ר♦קדםך♦ דם קה{ ענםווארםבסך כב/ד ײ
דר חקומגםןע ^ תק ברוךימ״ת♦ דםקה? עגםוומרםיי*? וךײ'? עו?•
■*4
חונ׳דר ח:ן חודםפר ויך יוונ׳ווען ער הא?ונ מן אודיק זומ דינםערם רנו
^ ״יס תקה? גױגםדו ? מנג״! דיקיעו חײסט * ודיקדרבנן* רען5י? רבניק
[ >-היוכןעו *
דנקןגיוועזןמיסןיכרמײןטטיקדרפוךמונ׳מורםמויךמןהינו
ן זנ? 1הייוסהיכוברכנובגרכתווןזנ< גםיהי ר 5ון ויםארך אונ׳ ויחנךחוכ׳
^ נים מ* ךדי ; וײ? דיבר 5הנים גלורמויומיגרוסרווםנן *51ו דוכןגים ימגם
.ן*,ין וומו?ונ>ון* .ייו :׳ טיק םןןקדרנאךועלם  #ןויךנידר♦ תנ׳ רעקט דנוס
^פניק לו מונ׳ומגם רחוק זחנון* ו ומו מײן םפר תורה מיו♦ דען>ויר? ערנן
ן,טו פון * םוק • וומוקײן םפרתורה וועררערן 2מןניט דם פניק לו דעקן
*)•• ען סון נים מניןמין װוג>ון דם פגיק3ו דעקן וומו מײן םפר ת/רה מױ ת
|© ימן? ײנם ״ך מול רי רעכם ױים 5ון ככור דר תפיוין וועגןידן נמכט
. 4 1צוייך דם? ינקן וײם מן דעקם דם פניק לו מײן םעק רען מין ירוטןיק מיז
^מײן מים?י5ר פיר מי1ן ווײם צוןןײנק חבר גיטםמנדןווען מן המם תפ? ה
 י .יםמןדםקײנרהמטןמ? ןהערןדען וויחיפוןדינק חבר דרוקטוןמיר! ^ :זויךמזודט ג? ײ5ן דטןיךמײןמים? יכר  6ר בערגםװיםדען פניק3ו
ך>• ' עקן • כ?ו * ר מז ווע? ם פרנים הערן דימ תפ? ה פוןוײנקחכרימונ׳
|< 5יער ח:ן טםים מוי^ מונ׳ זמגם (ומרחנו ?מ נרע) דרנמך המ? ב קדיט
^ןונ/מסרי מונ'? מנ 3ח מױוורןדוד יענך ײ׳ביוק 3רה זבמ? 3יון♦ קדים
]הוקימיןעםןיכיקהןות ומגםמןםירהיחור מונ׳מן ? ידיגםרי רלועות
; ןן דער ת5י?ין ם? יד עון דען פינגרן מונ׳ םוט דימ הפיןין ם? רמט הרמב
לנ) ?יגםוימלואונ׳דרנמך דימהפי?ין ( ם? יר) דמ מיםןוזעןעראמיגן
| ^ ו? ווידר ת 5י? י ? י ;ן דט ער לוק־ערםםן קומם5ו דר תפי?ין ט? יד♦ אונ׳
׳/ויגםדפר נמךדם ם? ית' 5ו וו? פ בכבוד חמ? ט | דעןעםמױם גײן

י נעםם ק? ײר:

י7

:מ? וזמ?

מײןגמנ3

ןטמגמייןמרבעכנ 5

והמןםרמגןעומױ ג? ײך

י וועןמיארמײןומך< יםווי?  6רגעסן דמזומכםער מײוקגמפ^ מן
׳־םזדממיםוועןערטמןויכםוומ גידענקםערם♦ מגומױמויךדאמ
נע כנ  £ומ ויען ערם מן ויכם גידענקע ערמןמ?י מ 3זך די מיק גיכמטן
ו
*ײן

חו ^/ו^ו/ן־וע ^ ח ^ > 61ו)1ס! 1נ
 11נ31)3151־61ץ 1/חט1םחע

ס ^ עוןדי
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ןײן • ען ןןײ*ןןאו? מירר>> ןד* אעםה דו מײנסן תן^ יד ח 5ןב ביגעגנעאי<
גיוועון וויט איער וונה דו ערמירלו? יבמײן ווײטן ״עגיימך גיכוגן ״יי1
א1ג' כוירפיזגפ 1טגיםענקט ײונ׳זיײ המע ויךינוקי?) גיועלט נווין׳יוײן
קעטטזיךנעט דא ערהמטוועזן 5ו אירגיןמוני>> יט יויר 5וטמן $והאבן
דיו הנובן * יק די ני 3ית< מין וײן פייק גיטזיוגן • דא מיו ער הינסר ויך
ג״יגןיוונ׳זײןיצרהרעכופהגיוועון וומהאט דיוונה וועזןוויםן וומם
ער מר נוײן חםרון יון יויר האט גיפוידן • ער מנטוונורט ער היוט וײןעמןן
ק״ן טינר>< ענם ניט גיועהן* מגר>< יר יהודיק הבן יוײן>ו3וה די הײםג|
3י 3ית רונקט יוין ג? ײך וײןהזפיר
פדיקדיעדותומגןכווין׳די ענירהןן
ןןמ היוטדי ועזביג> ונההיס< *ון! דס דריט? דעק א? כוהגיםענקטאוי)
דט יונדרידריט? 3ו לדקה נוונ׳& יזדעק זע? ביגן ת?>ויד חכקנ* ך גילו 4ו
נוין זײן בית הװדרס נוונ׳ מיומײן פרו> וײודן גיוונורןמונ׳ההט דעק
ת?>< יד חכק גינו>< ן♦ דס וימ מײן רעכלן יויזגיוומרדן♦ דיבעט די זי ײי^
*יט איםור היוט יוןגי>זיוכט*ור ? * יט היתר ווידר תןגי>< יזכטווערדןימו<1
האבןערו> דקינדר גיהמט>< יט המדר♦ >וןזיו? ועהןדיוז>> ןקײןפםי1
ט? ית מודרארבע בנפותבעגטט ♦עז איז אײן עבירה דו ״ן יוײן ט?יתל(
המטוועןעזפסוןמיזוועןאןטוןקײןברכהדריבר זויוכטמונ׳ ניט וו״
>> עיכיווע?ן ייטיוון ט? ימ יויןדר סו? זײן גידענקן היובן
דמךמיו
ארבעכנפות>ון #הונ׳טוט יוײן עםו? ט? יתײוי^♦ דעןנויט? יךק? ײד דמן'
>ורבעבנפותהיוט>> וז 3י 3יתדראןהמבן♦ י1וצ '>>וו> וךכטר וײן:
 3ךא טו? וה?>>ן? ערנן וועןמײנרםון ניט? ערנןרזרון ווז? ער? ײמןײ;
י
טײנןטםטרײן^ ביכ?יײ? י טײג ײײן ווינליג♦ דען>> ןריכטע
ערטטן דען  #ענםן ווען ער יויוגיםטורבן יוובער יווי ט> יגהיט גי?ער<
עז זײמ ווײיג הודר עי? זמ? זיך גיווינן יוײן טטיק? ײן ברוט3ו עטין £ון י
בײטן דען יוונזרי חכ>>* קזי? זמגן דריימ מונ׳ זעב 3יג חו? מיק* ײן מן מ
גיוח יוונ׳מײן טטיק? ײן ברוט דז>> ורגן מונ׳ * ײן וויניג וומסד טיײנט
מוועק♦ ( יובררט״יטרײבט רןיבזוןס<>4יכן?>> 'סרזין ?ו ײן )מור׳ דרס:,
וײןהײנדןײוין^ ריכטיגטרײבן* וועןעזלו>> יטיוגקו>> ט דםערו :יןע1
ויו? ערזיךפר זוכן מוב ער זײן3ורך ק? ײן מודר גרוט טון קן♦ דען זוע?׳
עםט יוונ׳טוט ניט זײן 3ורךמיז ג? ײךיו? ז'וי*ין * ובן דען>> ן הי3ט אוין^>
דטגיכטיוונטןקײן הין ניט עו ײיו ײויך יוײן עבירה ווען זיך יוײ
, •:נםטוועזטײוין׳הײןטן♦ ײזוײופטזײן ער דייו הענד וועטןײונ׳ ו
נר 5ה ײטר ילר זײגן ווען ער וײן לורך גיטײןהײט* ווען>>ן דרמוך?ע<
ײודרײורן ווי? זײ? ערע?ױמ ? תידיקזײגן ײונ׳מטרילר ווען ערנזןז
עסן זיײ זײ? ער ויך וועסן פון ײײנק כ? י דז ? ויטר ווײםיר דרירן מיזײ/ע
קײן>>?ײכרז ײיו ווײרדן גיטײ מיט דעק ווײםמײז וועןדײ ווײןײינןגיק}
ויער גיווײרדן ײודר דו ג? ײכךײןדר טטינקדיג וומטר דטקײןר? >>5ן|

ז3

טי־ײןן1

ז<
ז<>:מ 1ו>1ןו 6וז 1
1

ריאטאגפיןדרגאנציוץאכן
 1עריכקןמוכ׳*מ? ״ד״? ״עטן דייזחערד 4סיטפין וומשרמיבר דיהעיד
דיר גיוס יתברךפין גיטעגעבן׳יוונ׳זזון ><מ5ן דײז בר 5ה ע5
*ומ ווערט
חי ער זיך טריקנט• מונ׳ירי? ויך וויוון שריקכן דען ווען5ר דר
נטיזתידיכן
העכחמי :ג? ײךמןדיןנדוטווערטדימ־מוכ׳*מ? ניקס
עטטײיסניוסן זע | 3צוםיממונ׳ עוןמײנק גמגצןפרוטברצת אמכן װן
רידן זזנדרזיך
:מ? ניטברכת< 1חכןחןדען מורט וומויצווײאגרוט יוכנדרזײן גיבוימכן
דען עזט־יכט ווען עז ניט גיונ •: ),וערערזיו? מײיסניטטמן מיןדטברזע
מ;ן טיךוזען זק דם טטיק מוין׳ היבם דס דמ ווידךדייז גריוסן
דמךניטהמזב ערוחמונ׳ זג*? דרײן טנײדן ווחו ע© ײקן בעטשן גיבמוצן מיז
} טטיק
ווונ׳זגון ריגוה* ננדררויל? יגןיוונ ' ימ? י 5וגן:
ו
רץ :
דא
 ,ירןןד א,יןח ׳י אלהיני מיזן 1הי< 1לם הכ׳ן* יא*1ץ ^ד׳בם כן
•
• * * ^״
זז ^ ז
וייןי
; ן * *•
1

ן י

ו* ין

י

• ומ ? מיט1י 3ק מײן גוטן ביס | געבן ניט קערגויך מוכ׳ עט וומט ריר
זוכ
פרי־גפךמבר מויל
,ו* וטביטעדט ׳ה& סטוווײן זומ זזמכטזזן דריבר
קייןסדכדז* דוגבר וופןי^ן וורוסי־ טרינקט ניט מיק
*ומטל־דרודן׳
] ״מ ז)מ5ט וזןםהכ? נהיהבדצרו ז/עןדוס געסןתדטט וומ טומ דימ
״ | ,י* .סי
טיט דען מײנר המט מײן><מ? גידמכש *ן.ן ;׳זורבן זמ עד ובנדז
ײויועטרפובן
המט ויךזע? ברט מײן זועםךמיןחחנזתער׳)
 |סדוט? ינןגיזיוגטהמטןצייםסיופןייוײןיוגדרנעיקדרסײזדרןעצגט רענץ זזענםן זײן? עבןרע|
?#
? ט געטט יו׳נ׳זומצט כרני״ מונ ' בר 5ה ררוכ( ? 61ניס גײן דט דמ
ן ^ יזרהמ
■ בענטן יון דעסן
| 7גור 3טדט ? עב.ן • יוו -נ׳פר געס ניט3ו בענטן♦ ײןזה?
עווויוריזײן תןײירהכקדרהמט געס מויל
} :וורטוזיוויחןגפסן היוס •
? דיו׳נ' היזטפרגעם|  3ונענטן ♦ זיוגטער5ו דפקדיי־ייס יויק
יעקפע
}ימגן ו/ימ ער יוײןגו? ח טויג היזט פר געסןיון -דעק יזורט וומו ערגעטן
■חמטרטטעטער רסקדם עד ויוו? סוױדרמןדט יוורטגי|3ז בענסן
ער געסן היוס מזו גיטמך יויק יוײן < ם דט על פסנר יוײן גי? דנן
|\ ' ,ןדימי
זעןביגו יומ־ס• ווען דרײיז ײיסיוננדרעסןןןיו דיזרוקײנר ניס
 |'1י* .־ | יבמן
? ײןבענטןנײמרט יזיט ײזוײן י<ו  :י<ן בענסן יונריויןיוײן גוי הויו״
ו !־ין
ײיטײזוײןבענטןיוונ וויוטדר ײענפ הני,ה היוט־לןויל דען
ויורײןניס
! ^ ? קע> )י 'ןי  <.יטןטרינקןטײעקן ײוזײ  ??( /זיו״ןברכה ײיוכןיו׳נ׳ ן־יוט
*
* ^וןון :ן • יןי> ןשעה.נרוךי! יס<) גה־בט? יך דייו  3ײטײנחה יון יווכ׳ ווערט
ניזמיק טעהפרניוכס:
]1י ^ חרי גיטײןטו?ןיןונ' י!ורט?נ: 3קיוטרידפןוזפ?5רזוײ| טײג
יגס ררײלץײײ? מסרי יויז יויק5ר הײםן דס ער ח?ק? עייק
] <מ הי< נריווג׳רר'1ו?ןזיזגט ה? בקדיט יוונ׳ דט קה? יוורט טײונה עשרה
•
זמגט גיש מ?הינו ומ? הי מםין^ ינן בךהגו בגרבה צו ײנחה
גיוך
1

 11נ31)3 )51־ 1/\61חט !םחנו
 11נ
>/1/ז־ונו)> 1ח 3ז=61> 1ר 1זס
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ו

האיןקײןווײןדפרפן טרינקןווען ויײ
עריבידעןדייוכהניק
סןך ל> *
ה1ובן ) וע{ ןיסרנו? ב *<:זן מיןביה חחקדםי דימווײןנוןצו ביזוורנןוויו
חן ייעכם כיט ניג־טרןז״ן לו זונחה ווודר לו חעריצ דרוק זגט> | 1ניט ברכמ
כ־ניקיכײזוי־ט >ין ?■* יגט טןוקרב־ צוןדטוופגן ימגט * ןחחח ברכת
כהייק לו יזנחה נ :ק תעגית ליבור דימ ווײ * 1ן גיפמםט האטכיזך ט 1זונח
עטרה זיונט זזן יח׳ .ק וחיו 1יזיט דען פנ :ק לו ; ידעקט מר ^ דע־ ? יכקן
1
זײטןנײק * זריך  £ר גיטריבן הנוב :
רונ׳ווערטדינמנ׳ןנמיכק
ז־ךחןחײןםעה & רנחכט
מ ז 1״ו י מ היבט
ביזיןען״יטר כמכט עזוײמדעוי
מברדירעכטי לײטנויז
אײררווערטיסי גיוועזן רוודר ווײןלוונט דם ערניט המטקענן מורןזונ*
טיוגןינוברזוןהרוטדעןזונהגד
זזמגערמורן ח  *$ן׳ ביזעזמן היבט נו
חןחנחחמ/נ׳״עריבחיט מכלדרמורטדען1זן> זעכטזיךפוןטרינק לוויט
מויךדיווײןדטקהןבײ1
זזנחה חונ' 1זעריבחונ'>> עכט * עריבניט נוורן
צוננדר מיז זומ מו רט< 1ן גלײך דוויך ײעריביחיח>< <11ערי  5מוירט חערם^
פינרןביי״׳וטבתותמנרכט גיטריבן • ווונ׳> וויך דם קריוזח ט>< ע גוו?
י
רעקבעט ? ״מן :

מוכ׳רונרםטמגמורע*ן חערחזחנדריטחגןידען״םן
מרנטאג

רכינוריזמק דונרטטיוג חוין׳לוקהיחן ןגלזכגן מונ׳ ד<
מנטפחנגןרונ׳נויזריק ער גפבןוומרדןדיוו זיכדדם יםררןחח
?וח/ת
גי>< ח  5טדטעג( יוונ׳חיזמק > 1חנטחג/וידרהרמב קוו< ןדיווײןריטל
חזחנדריטעגדרוקזחגטיזןחין תחנה  ,גיזך1X0׳
ז״ן ^ ין חןגנ -עק
רחוקדערניוךרחוק וחנוןחונ׳1
טטענדיגזחנגוחוח
עטרהזחגט > ון
יוןהייטרחן • דר גחךוןןיחנו ן־ו נדעחונ׳היב קדיטיוונ׳חזחד־ך חע
יוונ׳היבט זוויו די ןןײן דר  .חון גי$ו זיוגט זוח וחגט דט קח? 1ך ײ ה \ .דו
חוניןײחנט קיווחוכןםדריו חונ׳חפט חויךררי־ח חחניןכהן חוג ,ןױא1
גיגןתורהנביחיקר .תוביק  :דרנחך הח | בקדיט  :חולחןהי■1
יטרח1
ווײזטחיררײןדם נתבחונ׳רס קהוזגט ו*י
דיח טכר תור־ חויןן יוונ
התוי־ה דרגןיןה החטזחן זעהן דםערדיח ט׳ 2רתורהגזן? טיזדםזן!
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*יי
מונ׳ בענטסעד זיךניזה -נסןיזןהרהו-ןן ה -יו
וון ובנהי
יזבינו ? ױווה הוסיח זווגס װןהרחמןהוװ ילחןימדוק םב?ג ט״ר
ווומחה ? חײהע?/ן | יק:
זווו דימקןײני קינדר מ דזניןןדױ) ער/ה ער דױז טכתויינסי־ וי
י דוורןן זױו ניס פ? יוון וזודר ? ויזןב״וו דיוו מב ד ?* כטי׳ ווויך ייט ד
בייװוײװן  ,דעןעזוויו3ו ביזװרגן ערו 1עבס דױז? יבט טי ' | וומןי;~ ו״
װײןװנדררבײװ װיןווער װװג ער3ו װיק יװגןגיב אבט/נג ו׳״ןי יןי
װגר/ועןצוויןװיןװײנקענין ?ײרזן״װ
דמט װיך ניס דמ ? י 5ט טיר ,
עיט חויךווװ? 1סון* דעןווען דעדװ״ןטירן ו/ע? סו/ערט עז דע
װכרדווערן:
׳ ימל פפ? עגמװק טבד 3װופמ 3ו עשןדיווײ ",ווןװ?י סװגװיזד׳ידר^
ברכותווװנן  ,װברװקטבתזוװװורס ווןניטגװניןפיװנהעםר
זוװזזנג?! זוײןסײ? ברכות דרוקעססװןמופכוװונ׳יוװגס ברבהדרי^
י
דט װן הונדרטברכותדרפי? ס :
 *$ן ערײמװג3ו נװבס װיז ווער וו  3וה זײן ווײב3י גידענקן>וי| װי
י ווידריגעכס װין דר ווװכן* ובפרס װײנק ת? ווידח 5ק • װן/װ? װ
ו/עג^ יכמיגזײן׳װונ׳גוסי> וחטבותהװבןדטווןקינדרווי( המבן ־• /י
גװסט דינםט זװ? | גין װונ׳ פרוק זװ?ן ז*ין װונ׳ * ן בידװר^ קײן ע?ויװ נ
ד< גן זונדרער װוזזיװ װוועק ווערפן װיר וועוכר דען קװפן^ ? וסס *
וון דיװביניקווװו? ־רגןװןזװ? קײןגדניקט הײםן3ו סװן עסו/װם;
דטיהורי ווכגגן* װברווען װײנרגערן פריװטבת גיװװנס העס *
װײנר ווװורחײן גוי הײטן ןן?װ  2־ נוסװןפון דט יוי־ן וועגן װויךדזג? ײ1
ליק טבתות3ו נװבסװװגװײנר זװגן ןײנק חברדסערװורס װונ׳ װבד
װיז ז/װ װװג ער ו1װו} עסן פון יעניק דט ער קװכט:
גיסװקטבת3ו װװרגןניס זוװגװרפריװמו | ןװזנויןדערדז׳,
ךדוק
>3
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• דלי דרוןײזגיט עו?ד" תג־׳קרסעיכו בײגורען קרבןעין יןכז* .ז) מ ? יגט
.״| :5ן י>׳ה ;,סס ; יוײן ויױניג } עגגילז -ן כפ״ יוידגיטטזו ;* ןרטגע ^-ד;
>.׳ ; נ*כו $ר ;* *•'.׳!
קריד״תידןזײמ־ לײ״יו •; '׳״ ,״יין ; •,ן * '! ׳־׳־ס}:
יגו■•' יחרט ; ױיך *? :ה־ןדר ו,:ץוכן • נײמרטבײמ יען ^ רנמתיענ^ * ן
רו־־ו יב־וק הסגוצ* ווןן ײןה״ין{ ג> *ן ביוך סממר  :ימ בעג;ו*.־ו אן ע? יר !* .נ׳
?יג־ !.קײן הםיו־ן .עכן כזבת מונ׳ יןני ביוב דיןוי־ןדילו1ו־} ה5ו : :׳ר; .י 1ין
ו־יןםרריין צייכן גע_ ן׳־׳ *..וררןמודז דיי׳ איר י־קע♦*  :י־ן
וויר י .ין
יייין*■ו־ :ר י׳י• ׳,וו־־} טבמי׳*} ב־־ט גײןצי־ ;ו ה־ירײ  !/י.־ י
;
ר
ז״ד
:
■
■
ו
ר־י7
זין 1״ | * ײי צײכן♦ ילן רעי* * ײן ווי׳־ג ייז׳י׳י־ררז■־* ; (,תיןדדווץוקי/ן
ו׳יזג  *.רי ;; נ .מביבוה  <.ונ׳די* 1.־:ווור ? ?.דהיען חנן ; זבונהעט וו  ,ק־ין
;ןרבן הקרבג־וועזן •נו* נ' יי | עזגיי ־ינ -וך וסיור .־}; וג׳ךר חון י־יבכ ץן
ט׳ ב• עד .יו :נ ' י,דיט•♦ גרכו הבןיוחך? <ן ♦ו־םרםב׳דנ* וי׳יכ׳ אורט י 1מר זיך
 *.ייךו :י.י *#וין יר ו! ײינן גי ״ן עי׳י׳יה עסרה י ראיוןר*ו1ון*י־ן-־זמן
זק ־ושועצס ׳יײויסווחמסה די־ ני־׳ך רצ~ וױודינן ס* נן
ווע; * ײנר
פס5ר געסן יסז-וח ו< סה יועדסטו פו
בייי׳י ; יײ ^ ננ,ניוצו׳ו •
רי־ן .ן  * .גגוסױונהכסח? וויףר י־ך מונ׳יגה קחםה ר; 1בקו) ייפם גדן)
רנייך וי״קײיך ״? ננו מ :י :יע
 ; 115׳ױגןוך ײ׳ ♦״־/ 11װ־רם ס.י<; נה עסרה
וח* ררנײךגלנין קריס־דב
קה
)
;
מגעויהי בנסוע '!ו ;':״;ן י׳י  -ס י!; יי
ײן ס  £רה׳רה* דרדזן
יאגםגי
}
ו
•
יזינ
דסקהן
עגספרסרו״ז׳־ו יזוי׳
יגס גו? הנ 1ײין עו* 1ן עיהק•^ ערר׳רן זזיגט*< ן מייין מויי היב *• יוין
וזך ײו (/יו? סד״ךמב חרחױי״ן : ).׳ויײן גדן׳ ?;׳וגע ז 5יג* ײןי <;.1י *.־י*?וג יוח׳״יררנ ךגיוו !׳•!? ׳ייזוע־׳יגןפרט״ל״ין דרס .ידצןר־ ;-,ןד־ן[ י! וך
מס גי) ײ' 1ע קױ .ן ר<ן זיגןט״ג מיןז־רו׳ואוך• מ׳ ,:דען>׳!*זו*ךרו £ב: 1
? או  2!,דען יו! *<1ויי־ג׳ן ד :רך דימ נעסי -וי טיר .־ירײנן  :־ינכן מויעייו
נ׳ויכין ער וו* דרהיימב גיע וןא :ןן  /עי־ חרךדי מניי ט־ר ג־ן ׳ ט־׳ו
־ס גיסײבן *• ןדרה 5ער■ ־1ון § רסמהחרס♦ דאיסרוו? (יין דמס
פ ה׳; ק־ח גיגגן זומ ג־יגן ; ־מ דורךרי מי־ני טי־ המײן■ ־ו׳נ׳ חרך•־ימ
יר יביר ווידרהרו•; רר חק זמ? פר! וי•; ׳ ךעס ו.׳;■* וויךחפס חזער ו :ײנ
ו־׳ ן וון היבניצו ) ײמן מ־ על דיברבה ,־יומנטמונ׳ רענן > ין חמט מ:יך
ופן! מ( דך ' ו״!! ,יניגמוין? :ײס< ײגןפ רד; ט £״׳
זועןע־גיבהמ -׳לט
ניי־ע  :עהן ' וין דימ סם־־ה .רה זזיטט סיינט עז *5זיין ח?ו וזען ײבר בה
*־מס־ייזניגטריבומיןדדטפ ' הורה • ! 1ען״ןדימטדר *,והמ 43מויג
י '? ג' 1זחגעװ | ה <) בקדיסאונ' ח 8ט או־ןידרךיח ה  £טדה ; ח) ויוגן
י׳ין ) ״מט מיק הינניןמין דימסדרמ ךר־ימ ^ פשןקיכן־
ךערנאך
ט ו־־־ן די*ן £ ::י - -ןרהמ)ין; מונ' ) ןײ; ס דמקה? דס נהב  :סונ׳ רמס
זמגעוומ ? ההורח טי> ר מיןיזטה ) פני ב .ײברמ? י
דפר״כעיר
 *:ט חןהיבןביןדער יןיןױ ,ה .׳יט ג״יי״ט יו* :ג׳?) גיוועזן דנוט
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עך ^; יך קמן ד*ון ־ ; נ־יה  .•:*:ן ׳ןונ׳זיוגט דייוברכוהער דר ד -5ירו<
? ** ע ׳־׳ )' :וכינימי י; ו,ווז  /׳ 5רק* נרךדר ה  5עיר .ויוגע עריןיררבי
{ך׳פ *ן ־ ; } נקדי1ו הסגת 'י | זיוגכו דר׳כן רײו וזעטרה רדן פיי ל־יי ן
ײןגיזי גיוובון רע * ןניע ו ^ יויןרר הורה ןי ^ -וויו המכייק גיי׳״ר*►
דמט זזן •׳וי! די נביווי ,:וכ ?.ו ? "
■־• ) דטדעעג? ײךיו?  :ו -ייימין רייר בריזיזח
סגוי״ו ׳ .ןו ביחסיהי־עט פ׳ן גיטעייגיט דנ; רו  .הו ; *• זגט דן ױי -ך ריויך
ה  .עדױ רי.וי דמ רעיט פ ׳ר .ינ! ' יי 1נינ 1דרהעןט .יז׳ר * זךמןןמן • חקטר׳ד־ץ.
>< ןז־אהן׳אויך דךי־ העסדה וויניגר ')?5:זײן מונ׳ לווס־ליג<*ש; ר,־ק זי! ;; | .
קיגן יײז  :יגןינרנן דייו * ן * ׳יך רוסטי
ווידגרמןז װײ  •^ :בסי .קיק|
־מרןי .׳ .ן קײי: :ן  :יש שי־וײ״ן • ודיז וו■*)!( ד״ײנו ״יי  ,אינינדד גיןובס ז״רו
גאטיינבוך גייו יועגן וזמ■? תזי־ה ? ערנן דענמך מיןיהי• ;־דר -יז;־ ' ,.טי
אבגירך״ן♦ נחך דער הפערה װויײ דיי ח :ן •־קונן עורקן
יוונ׳ ר י ;|
וזי׳כירידימ נטי ;״• ,
דרוקדסדימדיז ניש וויוין רען ניבמ רעכט
גי ח *? טן קעיט * ן מוקאיק גיהנק  5רטר .המ־נ׳ ני,ך ס ; ד \
דחהנן
ניטןמירפדדחגוקהב־ת יפר
סוךוגטהןז •:יןײרךדעק י,ה? • ? יויןו
טיי) קה? ת<י  6כט ײן
נוברךדר םירה ! וא :״ן יו : .צר  :יכג יוונ > ין וג״;
ךערי יד {| ,ן מונ׳ היבײ ווירר< :ײ | :
!
 : 11/7עסע
טכתכדרמסדזנדט ; ׳מ בעני&ש רי׳ומ חדטנייד־ז־רן[
הורקן יוונ׳קײן
איםידךוייגט י .י סייסה נגזיק אונ > ר ד : .ן ו
*מגעדיזז טעי בון רוומ זזורםדימ נויןדרווײכן דין*ו׳יי יס קדיו ויוגכ1
יחרמהו • חונ׳דער ה ; ן ׳ .יזגט וױיר
יחדסהזמי/י׳ײן טײןרחההגנזג־מ
קי > ייסגי־ן כיך רײס חדטבענטן דערניי .ךמטי־ײה־| ןן ׳
מי מ; רטי ^ 1,רער חזן ; וןועה (<,ב קדיט ־
דטקחוואגט טי^ וכה
עטרה ? נ. 3ק חזנ׳  :עצם י .״ן הכנד,
מגהדער חי,ן ןמגט הוך
ט>וו< ה * טדה פ; נ זזוגענערילך • *( ׳גטקדוב׳כצוח>< ןהען) ק י יוקוז׳״
הו־־זי 5ן
ברהוויקטװע יטרמ? מוג׳מנײי מוהיכקי ו׳קוגי -.רר :קײעע
יס״מ{
דען
דיו
*
ן
המשפר
יײטןגזןי
גיוו
:
{
ןײט
קריאד
סזוע
5
ו
* סגן
[ ײז ייי־זנן ׳
■ י־וווהקן גיוועוןדס ווןפוו ?( טטענדיגר :ן ^ וםןז :מנן >; ײ-ן
׳ .י־לק ח :ן רט וק יי  ,כיט  :ו־ון װערקן • ררוק היבי :ו ן מ) טעע יטרמ? ,ר :ני!
׳; *4עיי״*> אניײ׳**? היכק׳ דמוזןבט? מיוזומררן דין {.־רה ? ובן ^ ׳ירנהך[
ײה־טמג יידו גיגמרריא גמטיהברך וויט * זינןסוטי >י | ומגט ררניוך
י 'י׳? וךי׳ )"
עווקוסןיידרחוןו&
גשתכנתםבהגוונןמזיז ,
מיןסמ? ה מ
>; יכ׳׳ווהנו נורה ? מ? הינו :
דעריוהוןמיודט דיט
ויךניטטועח בימיט־)
ײימוימריירמניררגיןדערר״ת עין <>8ןדרס,ך גרוךדרס ך כיטוק
הקטירדצ  :י־וגט עו גיט מין דרוומוין דען ע׳ .י& עימ ררינן מו נוײנג• פון
י־פןקדײטרפון קטורת ענגוטווײר ערחײבז< יתה ןץונ׳ד,ץדערסוו׳כן
מזרט ײ | ג־םווינד רט ען קמן  6דר >ו? ווכה גין ײעכט ער,ז׳יו לןײן קייויט
ח -ר
הובעןװולמונזרנוורן ימייגוײךמז
וופןײירהקריבוןערןיןקטורת
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,י* 1ןן>ז?> 1מ ; יןיןי/דערת £י? ה וײגןמ׳נ׳ניס מוין  /ןעיגי  .ידיסיתוכן
ייעוינ׳ יג־ו יו; /׳ גיס בש? וק מהײבן * *  >/זוז ניע עסן ניי ״ 1גיןיײוהנו
יזה
ןריזט • זיטויכו עסוק  5ון דר טדדײ 5ווײ>ו * מז  :וי׳ונ׳ לוײן פטוק תרגורן
לוונ
דרו -ן'* יוב  | 10״מג מויךלןר םבתמן • ־יכן:
' * וד
ביויויבסויטיוגיוקסבת סן ןײרנט פו3וסן
דיןרן׳ניס ! יוסטן
י
זיומ
פ׳נגטטיטיווןו׳גסריבן־חברתעניתחן׳סן
פסוקוקרמתיוטבת
3י
ז׳ויז ; ל* ו ווחו ) * נוםטן דיין ירײה יוזרר  £יר ח׳ויזןד ריח ןגיםריבןזײןנ׳גו
י)1י
ווען חײנר ייצט נו״ן ס׳ ת כרעין* חורר י״נ נעיוה 5״ט* חודר ח־ין בי|( קן
ליןיןיויקנזויג־וועןחײנבןהברטרוי״טדס ח ק
 3וןחוין חודרוײני לין
ריח קיןבמקין יזויו;1ח ,:ן דמחױ ױײןגוטר שי -,ין ים ביטײטדמס ןײני
גיסטורבןעט? יני זיוגן ער זנו( יוויך פחםטן ווען ער ׳ דען
ביזײ׳עציקזײן
״ק
ךדטעררןיןס״ת ?* ינונטחודררם חײנקטרויחיזט וויין עררו״ ווײב
ו*(
!• גיה
טבתרען
זוך
חסטן
£
וק
'
.
'
יו־יןח
?
זויזגווגוו
|
1
!ת>
חברניטח? יח?)11
<עק
ט_
עסו״נס עד *ןך חײ  /ביגן י־ויוק גוט
#זרזיז מײנרן ויו־ין עונגידימ וו״?
סרו
יזטטן־אונ׳וועררוקסבתעחטט זיו? ענינויוורן נייך דעק
!ייטדעק&
' טום
ער גיוני׳ן סיזונה עסרה צו  #נחהגימורט החט יזונ׳ז׳יגט חין וי ?ר,־ נ ; ור
היוב
דרברכהמונ׳יזו ; )!• טחג
ביזחןדיחברכהמונ׳זחזניטחוי( ? ח :ן * יט
| 9ל1
ווידרפחטטן דילו ווײ? ער הניט זיבט? גיוועזן עונגשבתחונ׳ ו׳  #ס יוונו
טרוי 1זטזוע? ןחירזופן גחט זוי? ניטפחסט | :
*זןדמרן׳ניקט עט;  £רקידום> זןדעקטדט ברוט;.ו וויחיוקפדײש&וגלו
ננוכט חונ׳ויוגט טבריורבותי:
:
ד־ינפן
פרי
? ;ולם בוירגײין
םייך ןח
׳אתדזײ אל •.•1ינו
*רוך
יי י< >* ן
;•
•'
ן
״ ץ1
• ן׳
י
^

11י')

מײן טײ? ומגן וםזזרובני יסרמ? פרפריהגפן * לוונ׳ המכט בר 5ה ווימ
מיךחקפר״טחגגיטריבן החב רוזוויסזיט דעק בענס:/
טיטונז? יזן ? ערנן מונ׳ ווע? כר ניט קן ? עמן זח? ווין טײטטן
געט? יכןביבר? ײחן דעןדר טבתביק? יזגט זיף ק־גןהק״בה
וזינולו? י ווזכן ;ײן ( בן ז׳ג ) היוט רוונ׳ דרטבת היוט ניט זײן ז׳ג* זולו זײגט
הק׳יבהיטרמ?זלז? דײן ו׳גזײן דט זיח דילג תור׳הזרו?ן ? ערנן ח /דיר ־ייו
הורהביקזלוגטזיךרוונ׳ומגטנווועןיטרלו?
ווײןזייויויסיגזײן־רוויךדי
מין * ד),יטריו? קו^זן רר ו׳ערט יזין זײ 1פע? דגין  :דר יזין זײן ווײן גיןרט/
דיזזיזגטהק״בהיוקטבדצו״ןזייו יזיטיג דיז
ווער וזערט יזיך ? ערנן*
ווערןןייו ריך ? ערין:
צו  #נחהג* ט * ןמ׳? | יזונ׳יוורט מסרי־דערחזן היבטיזןזבח ?ציון
דערגיזךהיו? בקדיט ויונית £י? תי • ײן היבטמויס יווכ'? ײיוטיזין
דערטדריו דייז יוין דייז זויז׳ךגק ווערטוזרזו י-נןסנבדג  5ריח היזטיזויט
גי?יוזן ' ^ ן? ײפטדיצועלםטיפרטה מונ ' טײ? ט זינונודרײיו פרטיות
חפט

'נ ל

 9יז נ

נזקכ
״נח
ז׳וןח
; דס כ
סעוו

הכייו

טית
מונ׳ד
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מוג׳רועכוהוין 7פדזן גזייסי־מ*(-1זן זיזז -ע המ{ בקדיטחוין*
דרפערתורה
ווייו זונש-גו • * ן ; יוגנו ײטקדיט עז ןײיו
מיןדז)רב1פבכזוו ^ ע די־כייך
ייה ־!  :ןםבתזיוגשיזן 'וי) ײיוי זזן )< -סן מויש •
יוודריוך יזק זזונשיוג
לוונ׳דומ־םשמג ; ' וגם יזן יוםר• ? יזננח ב־י ? נ* ון יוברחק שבתותנוייובם
*נודר־ נ .ק תעניתל :.ור / 3וזנחה ; ייגטוזן דקטחיײן
םזזונהעםרהמ רש
ויו( ס)׳ין •־עןםיהנהעםר־ ח/רן ןןע/זו  /העם יוײ /גיהזבןמונ' ;יז? טניט
 3דקדיע .־־יג; די* ןןערע  :יךנים וויוו? טיקן • דריק ומגיו //1המ? ב קדימ
יודןידר סילרת :ררן וזןהיבט •: /דר חײן י/ונ׳ויוגט חחובקדים♦ סיזו-־ה
עםי־ה ; ענט יוײן חתה רדוד דרנחךרנה * זזןוויגטטיק
ש/וקדרנחך
לרקינך
 11י*-ו זו-־ז  *:עז םירחײן תחינהיזיו דעןיון יויגו/נריקהדין ח?[*/
דפן טוט לון וזטה יביח פ 1יו חשווק רר י־ויזגיםטורבן חוקד* זע? ב  3ײנז
זוק טבת( נווךחײן טעק ) ררוק -־ם דיח רםעיק החבן ביו ( ד ווידר חין דם
גיוזנק נו גין ווען
טבמי/ויזחיןדרןק חיזו; | וזנריק הדין ־
דפןחקערב
ט  -־/היו טוטװן יוײןגיטרײח דםדיח רסעיקזח( ןחױ :דעק גיהנק גי|
נזרוי*); .׳( קטבתיג{
יךןויםיםרמןרוחןי חונ׳חק טבתותנונחצש וזיו
טוט. 1ין ווידר חײן
גיסרײמ
דם
זיח
וח
{
ן
ןוידר
ררײן גין ווען יסריו '( * וויו
היובן אירת £י{ הדיזוײ{ נ( /ט* רדיוז | חן
היבטיזוכםרנ/גיןזיו היב /ד
חן לו זמרגן ח :ין? דיח נלועם רעןזיח היזבן ניט פיז  )£חין וזין דרוקזמגט|(1
צדקתךידטזימוזנדיק דין זיין רויבי־ רוינן 3וויסן
וונחהנוולוזעריבזיוגן
יחיריקטיר היועיסמ:

*לע סעוהת

עעחיוחײן גרוטיז3:והט{
סםעודות
3ו עסן♦
ווע{ 5רדיח
זוצו17,
זוקײק מיז ווערםביסערװט עוןיליןר{ •,

);  3סת♦ דיעיקרצײ 15י
חיום{ ם
םעודותסעשןנחךזזנחה * י-לי > יוזןגיםיקטזײןדי סעודותחי '!
מק 5ר ײטי> ג 3ונחבם
רינונדרחקטבת 3ו ײורגן •
דידריםםבתנחר
*זנױוהידטרידנים גױיךחזווומו{
נוײןםעודהנויזחזדיחערסםןווע^
זקיוברםןטםעורותיו־ברדעק טיטלו זזורגן זזזוצםקן וזןניט דרקענ*
דטעז דרײמםעורות  :ײןיוויחווחו? יויןמײן םײ{ קה{ ות עסטאןט{ ט |ן|
סעורותפר טו? מי * ן הנה־ מורםפר ? מזן זיךמויןדפן פטוק ומני!)]
ר -עי(״י .י יך ״ עתרלון • דוד חזזןךע״ה
וגטוועןחיךטוןזיין מונ עס חונ׳!
טץנקדערמךוזעןדינײט קוזזס תעוה3ו סחן וחהערמיך חויךצו עס|1
מונ׳דידמעםןנמךזננחהפרומזן זיך * וויךמוי 7/דען עשוקזע{ ברט דט|
_ עו ה־יםט גיט עת רנון ווען דר בוך  5וו מיז:
?י״ ^
רעבטיזונוהמיז דט; 1ןזמ{ 3וטוט םעורות ^ ן״ט מולברוטעםן
מוכ׳סײןטרינ״ןסעקמברדי קזגי( ווימ םעם
ווערעריוצמוןען
עיעםטברײמ מורר{ טווערק •
ױיטפירותמיזערניטיוצ־ודררט״בק

4

כ3י

מונ׳

•) כ׳דרגדהרןן״טו !7סיײרן ווינו י׳ין :ווי * ךמיבי נווײיו גמנ5י ירוט
ביכוה * חכן:
 5יז גיכמ ; זןס?  6סעודומ לו עסן • וועןמײגר מיוײכוט יוין
יוײ)>:וד ? לייט *׳;ו׳ קרןן עררייו יונדרי,1י,׳ו 5לײבי כיע הין ־| 1?1
*ונ׳מיגניט ?
׳טעיגסייכין/וע/מײנר  /ןײט ד; עס נוײן> ייוה יוין ס׳מ
ספודוהלועטיןווא
חערט
ערנײוחיגרז־ייז! יודו עטין רעןינד דעניט!■
ינסחז״ורגן ווידר י :טי* 1חקבןזומ ווער־; רזל וײןם•
■  :זדומ *ל; ה ;־•)*
דעןזוען ערווע? ט טין״ין עטיןוועיט ער דעיקןיוןרי היךרי ס׳עודה
רמווערט ערןיך פר גי .יש יוין היוןטן• מונ ווען ערויך דווו ווערטיג־; .ינן
דוכןסרה♦ פײיטמ
ווערטערסנויןדערוומכןיוויךײיזן:
| ||* ^ ' דון  :מ?ןד ? י
מײן ו? ױג נרוט איברזחון וועןח כעני׳ין ןוין
עס ? ײנו וור ;.ךזי ; דר מעה♦ דט<5י* מײן כויוון ס־כה דיוס) -דן
ןאזטוזינ 4ברי .טמויןן דעןעײ:ו ( יגן ווען ח בענסןוויױ מברגיונליב־וט
ױוט ח | ר,וועי) י דרטעבן זויג דימ מווווההחבן ער ל״נ.ין רי ע׳/ץ דען טיט
ו
גיריכגוניוךדעקןדס זיר געסן המבןגיהמט•
3ן| |
דמדךגןײזזזמטר סרינרןצוורר טעג | £נוויטן ״נחהרונ׳ ׳ ^• ריב
דען דימ זזתיק קיצין זיך נו דער זעזבן נײע אי 1וזנזטר דט היו אײן
זויניןגקיןןסיןדס גיהנק קוזזןזזען ערנוןוו-יזשר
עריגקטמוררסעעעס
גזזתפרדי ^ היקיעי.׳?* : *:יײגן זימקיזןזיך רקערײטרג לוגרכטו/ען
זיטסזיגדס -גיהלק -גין יהענז
חײנדהבחה פרגעסן לו״רכן זויו ז,ירג
ערוזנטמג זזחכןרונ׳ החטחך לײטביז ז׳ויסוורוך חבר עסוחכע קײן
ברכה מיבר בטוזיקמויך קײן ׳זרוריהחט :

ר* מ חד^

זאגע קײן החצה מק ערברחט רזדם♦ וויין רמם חדטח״וגיט ז
חורט *ן חיח ? ונסיז מין דערווחוך נײמיט זזין זזעריב ערונה
עסרה זעלש> | /נוײן יע? ה ויבזז בײמ וההזנה:
#ורגןמכןר חזעלטחןמײן יײ״דען קרבנוהוגי־אפי חימיכק
מוכ׳זזין םח/נה עםיה יעןה ויביזבײח ומחגנה דערניוך  :גיסחן
טטפנדיגהמ? נ ה} ן♦ דעררחב״ק סרײבט וױמ עומײןאנהגאיזחונ׳
מונ׳כיקאײן>ז 5והדחקי #ג • זזןנים גמניןהח די ^ מגיטטןיזיברהופ׳ !)
ײ׳זכרנו מונ׳ חהבתײ
דערחוןזינגסהודומונ׳יחחרונט דחסקהן
י *יםי־/רט הודו? ײ כיטובכי ? עוזקחסדו • דערנחךחןהחלי • ד־׳חז|
וינגטאנמ מזנ׳דשקה? ענטח> 5רטאונ׳זמגי 1ה?? גחנין מ/יזדר נחך קדיש
ינגןזוןווע? 5ק טמגחוסן׳ מויט  :מגט חן פר םדזהיבן גחנין קדים •
* 1ןהיבט *
זזיזאײןםפרהורהזוונ׳ןײנוטמיןפנחט ^ יגכ יוןוירביײ ח?
|״סה ?§>
־
)
׳רלו
מהבנײפרמ? יזונ׳ןײמטדעןכחןדרײמ בסי יקגיזח•
עי? ח

? הנן דען עי!> ק
עז? תת״יר  :דעי־גאךדצגיץ? וי ה־בגז ו;ן ווירד ?זן
■* ;>י:ג מיעױבגן דיײיז
קעכזזורשע כי^י הוי ■. :י־ען>
ד״רגמר :
עםוק־מיזאר$ײיו)?ווונ׳ ; ־יהגיבין  :?.רבימית ההיןמד׳דע; י& יייז ־*
נ_ י; ״ןעו< ו; הה> $יד ויסבה־ ג־וור׳רוע״דייןמירדןמוין׳ -מולנײױע
זירןנסי ד/דטיבק בי־• מן יעטה  /נסכ:/
רו  1<$כ־ר מ׳,ק' דר/ק דש ? גסוואס >; יןיוק טובצזי :מןאגדרינועג

 .י ר,ןי׳י׳,ד{ ע/בי;י >:דן הײוי ; • חפט *ן רוײ׳עיגן׳ ר/וכ׳ יוק כבור
*  ** ..ך הימיגרך  /בס*ן מ/י/׳  :עקם ' מונ׳סבה יויוגאךהײז־גי־חפע
 , ,5ין/יי(׳ ויבן־ נ׳,ן׳;<( ר,יך דיר מײ  /טי> ון געגן  / /3׳יס  /וו־ייו־(} יויין׳ דוללט•
.י/ייסר׳ ב־רענרר־  /ד־1ן פסזקי טיועימר -׳יןײיווהינויימחרןױ־סי[
ר •;1־״״ א |־ ,ז *ע *י; ח  5טוי | מו ^ טבת לזנמכט מו :׳ ז״נ״ *!■ אזנ
חיימטמג *<' ר,־/י תע< יה 3בור  :יוונ׳ י־זנזכח אינ׳ כײיק 4מונ׳  :׳
5י ,:מ,די,־־ח ןןיסר מ ןי־ןעע !5ן אןין• יוקיוק סוב * מוכ־ אן־ כיזמוד י/ה
ר$ /ט ״ן מ־יך מק רמם ח׳דט מוג׳תו? ה״ועד מז׳ ?•5״ *•• * *?*

מוהיוממזויהוהוזחדרי; , :
ך ^ .״ןמויךי־ק נ פ :ר חנ׳מוו פ־?
דרסועומויךמס סבה• >ו) וי,נטהובר,דים יהווו> | :היבט זוידרגײי;
־־ 31־ : ;/מ; נ׳סועדירוהכי1י | אבחונ'מזרגו> זושן|3
אונ׳ואגסמטרייןי>..
, 5ןימיט ה* | כר,וים>; ןיןןרטט1וונה ע י) ' .ח בממןהמ? הקדוס♦  :כ3י|1
אײו רמםיחדט־קיר 3ה יו/דיק מונ׳ 1מנן מוין • דרה־.ן :יון .ט פטוױײ•
״ ♦ 1ן ,נ> ן ^ ין׳ײים ית׳ק הזוט מ״נד 8ר ג?> 3 !0״עײביעןהזיב<ן!.
״ ^; ^■ טיווידר מוין♦ מבי־ 3ויז3ר מזנ׳נו״רזזה ג־דעניי)-
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דערחזןזלוגטנעדילךלויןלוםכנז
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מקסבחדלפר מדךד״חיויג
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זײןסגמקןיידר
׳נמליטנוברניטםפעטרדעןפז ײענטווניו״יקינטדיןומ
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רא׳ט חול 0ניסןעתהזםיר הגיע
ראש חודיןױטןמיזכיט ויין חוחײן סמני
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1ה  5סרהרי :גוײצןווימ י<ן<-זויז? 'ןןס וו־ס דעק
ײגסממורסדןדימ
:
|
י>
ג|
גיוײחס דיטפ־טה  5וןהחדטה; ה ? כק  3וק
אונ׳זוןהיוסיויז
:ת  ? 1״טןי
הינשרטסן חונ׳זזן חיי ניס זזוכירנ& זזות:
זזן אײן חד .ה יצרת* מונ׳ זחגש קי־זב׳ן היבט חן רמטו|
^ זז/מן* זעצט
׳ר
חײן הין חור׳ווידר וזיחןייו 5ר גײננט דין
8זו ?> ,ה • זעצסזייז
מ

ח•

חי

ך

צ1

ר

איןז׳חןורי

3ו זזנחה זחגס>ז | ציס 3דקתך:
נוויטן מבת הגח? ** וזיגס>ז | אין חײן טמ? קה?וז?
ווער
זוען מײן סבת ון דער חנךר ה  2שדה דם היבס חןחורותזזחיזע? :
ךט יולר £

עבתי״וגדןל

? דרנעקטט טבד; ■5־ כסחהײטט טבת הגדו? יךרוקאײן
>.יח
יווכזרי ע? טחחױ 2 .
גןײיןןןןוךןרחזןגימעהןרעןדטעסחדא

״ 3ריכן גינגן; ןןמרדכן חנרי*צ 1ח 4מונ׳יץנץ שגמ דפימיי ״ * י לפי־ן
וויהן ד! ורט* חונ׳דעןןע? רןטבמ געהן טאג מין ריסן • נרווי ווויוי־י
עןמרן יוירי? עוירדמויוווויו? ט| ^-3ק קרבן פםח יץוי׳גווידןדיא? ע #רײן
יויריבעסטמוצין* דמרכו רייזוולרײ<< ץנן*.ורו  :יוגטן ;־* וויץמןײן  :׳מזטן
סקון־מדען וע״ר דטיימ היומןחן גיבונדן מוכ׳ דוו מנעוווויטן ו־ ץינן
ודרוועוןו ווסחטן לוק קרבן עסח * דםטעטדען י׳ילריק ײיר וו״*  -ס
וייו מירעםדה ןרה וומוטן טחטן יווי׳ דמרצוטן כיקי׳ו דר לו רירו  .יורגינן
צווג׳דמרפסן לוונורי סבומ ניקחביו טזןעוןרט זע? גיגנט וועגן חײטמ
והדפןסיד -תפרפםהטגת הגדוןי:
1 .!11

3ו סע

װע
? 11ת

ןומ ן

פון ו

מ1
דער

ןיך^
קטס

/ןעחהד
ן ***

ײוק
ןד&ייו
* * (1911
■

^'

׳^

טײ |  :ליגן ערהײםט דרזקטבת הגדו? דימ ווײזי״ןפי? דרםת
!
מקןעוגיבןטגמ* דמס יןלרעוןי׳זבדל הגדו|
פוןהובותפסח
י
1
!ו חיבטמן מתיוץ? בנוןב 1המונ׳> ץן היגגו מןהכ? יודוךיץיט מיעכןניגון לו
*ינגן מונ׳ < מ ; ט מסדעןגמילן ןז * ר * * ן זלוכט ק״ן חופן ניט* דיוס זוןה
3׳ היבט מן מוסרתמני סעמי ?>>? ך * מונ׳> ק חורס ויוויז וויס זונטט ריסגמ
מיןפוןיןמונ׳פיהק זווגטיקלוק
^מונ׳ומגטקחב׳ןהיבטמןמכיפטרײ (
^יולרממסיר דםדןזען כ?ו? ימס דס<ו? תמןכמרםתקרובין מוהיקגלו־עך
םעררוויזהונ׳ן״מנס רינו
1ו* וונ׳דעןכוד .רמ? הי הרוחות) מונ׳ היבטנוײן
*וומוכן סדרהמונ׳ ומגט רימ הפטרה היגט מן ןערגה !ײ׳־ רוין עס? יכי
^קה? ותזגט סן די הפטרה בוןדר< ע? ביגי םדיח מונ׳& יו ניט ״  :ניר נסיך,ת:
£יך > 1וסן 2ווען דרחזןקוסט מין תכנת סבתמןוכר ? סעםהברמטית ♦

י 5זטגטדטקה? מיק ) ץחןןרימדיר דרסתוחיכן מזנ 'ו£ו? ענטרוויז
!
! ( צו פרנקיןורט< גט>< ןעו לו יולר ) דרחון היגנו חןנוןהינו ומ? הימגותינו
ריללנסנוחתינו* נסנ׳ מורט ( ?(£ענט ונ ויי:
|
^ |ו סרחח ומגטס/ניט 3רקתך ( לויןפו?ן :רוו.ט סן לו סנחה עברינץהײנו
; | ביןקען ? בעל ע? נ? עמותיגו ) מדנ׳הערט נווין׳לוומגן ברצי נפטי ♦

ווער
ווער
לנכץ1

מן

?פכג

;דטנ

פן
םן

בענ
וומכ
דטו
רומ
וועי
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ראשתזר ^ ג ^ ך

חט>

טײג 3ו)1פריב; >יוג*| 111ניס 1יהינועק י גמךומתה קחםפםןײמ לען עסח
רחן
זיטן

*יינן

׳1

־ט

צ|
יטט

קעקחן טבת:
ןןי 7£מײן ברײיפס מק םבתה^ יןן ןןער חו* אגט #ן דמיזכר־פ:ן םבת
! הבדוו ימת• 1ו | בנון כ? ה דט> ןופן דרברײופטטביבי סוהבותדפ
ו( 1ת  5ון טבת הגדן{ •  * ;#רת <*וני > זעמין>? 1ך וועןדס*.ו? ת נוויז ^ויוט
וומ ומגס ״ןלץן־ךוץײן טײ? י -ויקזווד• עןן דער כרײ? פט היבט נון ברנוות
חתןמונ׳עוןענטוץוײ: .
מזוד־ םעך־' כאלץ
^יל ■*,ון * חןץ ח׳יןן דטמײ* 3נגטטי דרײץ טיוגווי 1וןדי>ו 3וה 1ומנטדם׳
 1׳יךדט ^ ען דרקי( ט חי *ן עזקנעהעי דעןדם יוען ווערס ווחרק
פוןדעקיז״ןן * וץן ווון יוךניט דימ זזעןזעק דרוקןץןין׳ יוננדרטטעןן
 )> ?23וז דימ * יןזוחוןביהױחןיוונ * יטווײמןןײןיךץוק טןיוגןרט די
♦ * ) ־ר  * * * #ױו ו)  4וו
האיץחו
^ ♦ו * ו ^ וד  /ויו > \ י^ ו 4זו רוריו )* מ חו*\ >
קמטטןי* * וןזמןד״נזזיורג ו)1וז
טובזועויויעמןרירטמקחזזן
יוק
דער טטײן הרוק ? ויפט מין דר זיורג וויןץן מויז זזמכן * עו ווער ״מון נוט
מיזפײכטמזי 3ײטמונ' דסזזעןקןעבט
תעטמײן נײמן זחי־גדען דט
מײןיוקטוב
>יךמןמונ ' פמ? טדר גמךמין דמט מנדר יזע? מךוזעןטון
קמטטן ווערזח? זין דמךב* ט? מ ;ן יזיט יוײן ? ײ? יך דען דז יוע? ק? עבט זיך
מוקחטטן חונ ' ווערטפײכט* חונ׳י) ן ז־צטוומו?  3וק * ע! רזע!<* טנ1ײכ<4
ווײ׳ןדטקײןתבומהדרינןמיזי זונטט
ווערט '> זןזיו? עזןעזן ' חויךדי
ווערט עזיו} :ח1ו 'ן ו ערין מיק עסח*>; ן ? 5עגט מויךנײנוןזעק  3ונע> זן
נוק פסח יוע? מונ׳ ווען 1ון זיח וועטן ? יוזט זומ* ׳ווז דנן זיין עריוויך טרענן
צונעו׳וןנײמהבײםן מונ׳ זיענו:
דוןפעועגטנוויך
װיג ^ סזזאר־ 1כ  #ח
מקערבפשחנמךזניטיוגי ררוקומ? ך! ועהן<3
מל ד״רן? ניט כטרן
פטחמונ׳ןענגרדר פירי מונ׳ימיגמר נינו
כטרן נווײמ טיוגפר
?ענגרפרציהן♦דעןדרזננהגיויסין זמזניטכםרןמק ערבעטחי ווען
* דטטון ניוךפרימ ווער♦ דרוק זח?> וןעזכיטלוויןהיבןביז מוי^ דינו
הינטרטטןטעה:
מן המטדען זזנהג דם *ן ניט כטרתמײן כ?י דט מין פיר מונ׳  3וומנ 3יג
טעותדר  5ירגינו3ט מיז וומרדן וועןינןטוןכטרה 5־י ערבפסחג
מץ ״ נעיוטמײןיוקסוב קעטי! מזנ׳טוט מין  2וןוומטרמונ׳זזמ  5טעז
וועןעזחיקזוטחיזזומ סטוסט>ץ|  3יןגיטירווודרןע  £ין מיונ׳
זידן
נעכר־רײןמונ׳ 3יכט עזב? ד ווידרהרזיזי מונ׳ םטוסטעזמיןקרו( ם
וומטר* זומ מיו עז יוק טוב גיטיר  .מבר * ןר^ורן 2ניקט כםרן עז זײמ רע)
*־טזע? ב גיטיר דט *ן כטרן וויז דטוורוו? סין גי^ מבט מיזי * וען מבר
רומטחודרוונטטמוןזוטט נמךדרמן ווערמודרעז העטטמדטן מזרר
ווער גיפןיקט* ונו דחרך >> ןעז ניטכטרןי גיט *ע? 3יבע 5ר מיני וויניג

(ד*ר

סזט
11
;
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\דיורן? חןניסבטרן* מינרדימ ?*,וייזן  /ויניג גימחע??  ):ג״ן>!>) ',׳ו( | וומ!? ^ 3רע
כ ~.ן ה*ו? 1ן גיטײ ־טגיעחין יןעמין גין ״ציגזוא ניגיזט ״׳ ,מײןגצידוניגי ! י
ווייזן • וודר;י(ייוודיגן' 1טײן יויט נוײנר נוי -יןלג ײונ׳גישט ;ידי ; ו *:ושי 1ךון
וווי׳ן דען.ו1ינונדױ.ן טנוײן מוין׳ ד  £נ?-יוי?ז יזיןמונ׳ ווי־־כי,דמ עזגוונין .
ווחזג מיזגבטחז *.מןדמח' ניטקמרגוי*; ח* טרענןזידי\.ןוומ  -ז־רעןו!* ו} 1רינ
מײןעקווערדטייטווממררחין'* קוױןווערזוחווכרעזניטכםר • #ײ •1 1ןוען
ק׳נױכ׳מודרכעקןישדעחיןקעםי? גיעבערד*.׳ :ומ; יךמז׳ .וח? יג*טיד | מונ׳
דױו ^ ןנונט זוים הײםןזמנןמגז םישוןיוזרר גועןרדםנכד־ יזן *וין \
קעכייוי מברחממ ^ ןבחיכט מויךדען  '£ױוױןו) ו! זןםד*,ו'. :וײןרוױט ) זוען
ײוי־ר ' ׳ײן כיײ  * #עיז מודר פ 3מנן דמ ײן בילזס מירר גרען.י? ם ן ;י.וי:י ;־
ילו :ן םוררדיזגוײכן יווז י׳זן גוימןדשרינו פונר,ןדער<?י! גי|* מוי׳במט
*גרם
ווול
גיקש מיטזיריגוומטר צוכשרן דפן ווימעז ח^ן־& יןזיך וז*זט גינטוןמזו
ק :ײם עז * ויך חיררהרויז המש עז דם חווין וןיט ״♦ןרי3י וו^ שריױן זיך
זעני
גישוינדןיכסרתזזןעז ״ימ מוכן םשיםי המכו כ־ .דם ח•(] *,ן/יןי דענן
וזווע
פיײור רוון ווױסר נוןזיך גיסיון יומ
עש ג? יגןן זוײ קו״ע עט
גיזיי
חידר
ווחיז:
ייןכ■
%וײזן דעק?י -ןחוזחן ג? עזןדעןח '
ברײטמוגטר
חי
'
י
?
ןדח
*
ן
?
מײן
ײייון
1
טו
חידם? מיזדר ם־ר
דשחןמיןפ׳ןקו ^
כיןעןןןלױוטמ״ן ^ ןדיק
גיכנ
מוקרען * ירט?
ווען
דרפמדיק
5
רכרע
<
ש
#
;
ווועי־עשכטר
י
וופן
; ווויך
מײןסשײנסזירטגחיוגחןוומווכםח
*
מכרעזווערגוש
(
(
♦,ויכר
דפ|
|
ן
ן
$
ג'

%
ן

הזיש ') ין ־1־י * ח{' קײנר? ײ  6אייד! ג* טיר דמי־ן׳ ^ ןכלזרן:
זוען טן חי? מ״ן גחטן קנגסי? כסרן ד*,ו חן מינן חמ ־ק ווי׳וטר זירן* זומ
ח .זח |ןי| '  51יגמרטין מונ׳זוכרחמנן ימונ׳דם ע ר ניט ייןזיקש מיז
מונ׳טיטןזינן גיטווידכ 5ט פו? וומ * רכי ; מן רען׳־מנפט וחנ׳חמכט נוינן
זירןווען עסיןן וווז טוטחן רדײ(וי ג? ײונריגיברענט
דרײןדזדשוומטר
מיבר דען דעטיו גיגוזמ * יזער כט־ ו•(( חו; ח ;ע?..,יגחמריק וומטר בןד
מויומיטןי
דרנמךחישקמוטוומטר גימןןענרע*

ן|  .מ?

גיפ
דען

וזמר

כמרת נישגפרן גיט? מגן ניןמוד־יט מינןגי״מ?*ו מי;* ׳וען עז

{ * .מגי גמי ה* פש גטעי?ט ווער דט חן ; יכט דע עז רחוי ווער נוכםרן

^
חעבטחןעזוומווכטדן*
|ןװ
$
ל
חןכטר־
;
יןמודר
עו ןוערוומטחיט 3ווײמ נוומנגן* חמיחוחן
׳[ן
צוו״מ צ״מנגן המכן מײני חיצו3ו המ? טן מונ׳ דר נמך גין? מק• ׳ונ׳
ןיוױצדרמנד־ינחחגגפמשןידען חימרימערטט צוומנגמיזגיוןעזן ממ
ןוי
גיטירמיזדױחמעיניטהי! גיקוחןי
*דימ
בחגטרמודר
־
;
יט
דימחן כחרת :מ?ן ער ןזמו? גיחײגט וועדןמ׳נ׳
ןהײכעומט־ חיט מײנ׳ני גן־מנד־נן טט-יןדײברגים׳ *,לןונ׳נ־ט
* 3#ןוו״טנץס .וײן מונ׳רט חמטר ; ריבר עפריצן* מונ׳ פירכעדטחןויך
£
כרענו
1

מן

הר'/
מונ׳
§וק
*1

טפי

ן
4
3
י
1
|
1
ן
$

וד׳מי סך־זוי* /

ן

י

י

; 3רענןמ 1ררד<׳מ ק? ײי־ר מון וו^5ר יעמ , 5י14׳ <,־^(־ .4ין ז ^ י |ין  "(<:תו  81םר
גיםן  £ייןחיברתמ נןינץדסזי ( ;*,ע־ס , :.״זד ״ין*
סעגקדיממןחײןגמנ׳) ימרנולט ומ? *ו ו* ״ וומון כםרן מונ׳1
* 1יא
ז* ן דמך ניקם וומרמם דרײן טמן עט ײ * דען עם ? יגן טיכר
 1רינן * דען פם מיו ניש ײיג? ך רם דמ רעכט כטלה יוין דימ םע? ם 7
וועןנריממיןדייוסמצקפרםיט ווערגיווחרןויו? ײן עורוי^ היבן
!)
נווני הקוועק טישן מוצ׳ייס עסןדען עם ^ פכממײן ברעקןײןחוו,
ניוךזןיןדימםעיו? שי| 1״ | גיבדבן 5,
שריןהכןיקמ נ׳ בםרהזימויו יווןוון וימאויךטובו
& ןקויפט
ווען ו
דרניוךנוצע
:ײןימײןמ? טמעסרעוןמ**ן גויײוו יוןגןימן •
עים מיכירפן פ״מר יופיןזחזו 'ן * עסר דיצוון רוסט יײן ײונ יון ג? ימן
טײדטטעקן׳דײוכןיקדימיזיברליגנ*
מונרמרן׳ויניט מין ריח ^ן
פןפקמויךבןיןיגטוווזמן ע©
*עכיןד -מר־ך ״ן ניטבםרן יוועןמײן
פײיורקומט׳ 1ע |  61שײיודהמט וימ יזוױ
נזוועקמיוכןמי עםלוק
גיזימ״ • מן זווודיז דערניוך טוב? ױי) ? צוונ׳וײמ וורוו? גיוו& רנט
יוןכםרן וועןוק מײןרב המטוויז פרעגס >ו |* ײןרביוא׳ ווײום& ינן
דםגיםיר יווב עזלו כםרןמי* מודרציט וועןעזציט רע 3ט ווער

גיכםרה ןויוווער עוטוומײן גרוםיעבירה דרויולועםן גןײך מו
ווען מײנרוויט וײנקזוײב העטלו טלוןגיהמטוועןוייו ( נרה) ווערג
בי־וטדמקביםןחגטווןוומוןמ׳יטקמןיךנמךדעקדםערוומון
״ דען
יוצממיז מונ' ט* .ט 6י,ק מין מײן ביזונדר חרר וומו דמז חמ׳ן
 |1גיעט מײ .מויז דען אזיגן* דר וזהרי׳\ םרײבט רט רימ ווייבר המבן
דען אנחג דש זיא די נײמה העב |?מז) ןידן לוקפפח * מוו ומ? מן טמן
מןיםנתמונ׳יוקיווב וועןוזןנײמ העבןהמט מידרײןיזיז גיקמכט
וזמרח • ווען ״ןררינן קמ 5ט מן מבתמונ׳ יוק טו  3זומ ווגרדן זימ £8
סבתערסט מויז גימיובט רורך םמןיט דם #ן דרינן ועלט♦

םזנודז

װאער

 ?0ליהטמלוה וומםר מי | יזיי | י״טכ? י  1רײ 3עהן טמגמ> | ליםן
נמךדעקדםדימ זון חיזמוצטרגחנגן מזנ׳מי דימ םטפרן
הר/יוקומן  1רוק>וווטו וומון מכטולג געבןי רען עטזזוז זײן פיר
מונ׳לוזמנליגםעותרםקײןזון לוקוואםרמיז קומן י לוועןךטעודן
דערעריןמונ׳ציםחיק ברונןדרוקמוי
פוקטמג מיזדימזוןמויך
*ן רמט וומסר טענפן מי דיח זון מין בחנן קו* ט דעד גסך
טטיטדמםוומםו& יק הוי> גםעעעט דימ צווע?^ סעות& ז/דעל

[ £

צמכט

ון׳מס) זמ?

ן

נא5ג 1אא חיינוןוןיר ^ נ׳צחחנציגםעות קײן ? וןלוק וו #םר!קו *ן *
דדוק דמקן *ן קײן ווחםרנעזזןצו די * צוה עט? ײמ דען3ו 1ע) ן 7טעינ
דס עם עז גי> 3גן חורר גיסעפצנט מי :וומררן • ווען גון  #ין בעױ
בתיק ווערן מונ׳עו ו׳יעכע נחכע ןוערן> וערבעסר *ן היבע הרי #ר
חןזזצוה וואסרצ• טפפ 5ן ♦
רער בע< הג־־תזרוןזעגברט ררוס
ווג׳זסרציהן•־*א? דךניע צו חםוג המוטןי׳ויר£4ינדן ױאט *} ךפון
יתרמן>< ןבר#ו הרוט רורן׳דין נזקסיןגיערעגן דימככוריק:
*ונער סײןןמיורימ תקו  5הבײא דרנ& כטפון * צוהווחטרי טד
דמרםטטדיךפרקײןסכנהפפרכםן  ,עפטרוטמןיזצוה וועטר
ניקט וועןיגןמײן נײײןנאגי{ דרײןטוש♦ וועןחש וטןיק מײן י׳וז/
ווער  #יןדר& ם -יום דחרל * | עזמךניט * וייטיםן ♦
מיך
וויןן־ירזמגןווחרוקײן וויזטרנוויזטיס ; ועןןןײן ײהעיז דען
 5דצײנ | 1המט * ןחײן החריןגיב{$יז | ווען חײן * תחיזגיוזעזן ן
דטײןהעט גיוזיזע דס ווײןײחנזיו ' ,
דעןײןזייגסניטגערין  #ײן1
ביזיטיזועה ,
דרוקםיטײןדםוותטריוויגדט דיח םכניקזעווןדט
וזײן * תחיז (
לזײן
#וײ{ זיוגןדר יוןםךהײות וועםט מב זײןײעםר1
ריןוואםר ) חײןטײ{ זחגן  8ון רען פסוק וועגן ( ות* ת סקהריק י
>{ לזהיה> ייק? ערה דחאריק םםריבדנו העגוןיטרנוזקײןוונוטרײין• ־
וומסר יוונ׳ײצוה ווהםרזא{ ײןוײמ* אי> זענםגרוינט *
נזײןםײןזײאןעם וועןילמנטטעגם •

בדיקה חפץ

<

נמך
דעקאזי<ן החט דיא יזצוה וזאסר גיציגןאײן וויניג טעעכזר
היגםחןדיאצײטחײ/צובדקן  ! ,יןדארןי קײן י< זמכהכ1א | אך1
סטעםןמציןוןעתןאךניטביזהןהא • חן -גיהזבןצובךקן * * ןס
וואדדערגעםןצוברקןדם ח*ן׳ רז *ן ווי{ עסןבײוונליכט *וז * ןל! ר1
בערגןדם * ןעזניט  8ינרווען *ן בדקת י אונ׳ר .י *ןא) היב״צוברקן1
זמן * ןזאגןדיאבר 5ה :
|

■ויוך אתמײאלהיגוםלך העולמ ארערקדיזנז בפצותיווצינל !
ער־יב ^ןר ײבץ:
מ־וכ׳ וועןןיןקחזזרןווררן  ,יוח * רגעראנדרי? ײ״ :בײח ( יךסנ 1עןז
וועןערדיבדכהיזחכטחוכ׳ דחזחגן חײןידעןחעגן ויחחיק
הען |ן .י זח? חךניקם רידן פר דיח ברצה ביז ערחדז הח״ גי* חכט •
מבל ווחס גידזערט צ-ז בדיקה * חג *ן וומו? רירןי *ן ווע{ ט ו< גן םו•
דיאקוו& ר& ׳ילחזורןײצסו& העד ,
דםעדיײןדעהדאך החם

3ו <מ 5עמו9׳ אךחח ) בדקן מונ׳דיז חורגן מק פרײטיוגיחזעראךמ
ח ^ןי פר נרענן ;?* יך יוז ווען פי ער  5פמח ו/עי • מונ׳ מק םכת נמך
דר 5ינ  5שטעה זמ? ער *ד>בי כ? חחיריו ווימ אןײן סוטיטי  .׳דעןפר
דיורן׳עזיוק& רײטיזגנים ערטטערןדיי( ווײ? ער נמךטבת צייײ*
מקטבתצו״ורגןדמר^ זזן ניט טעפטד נוז פיר
סעודוח ווי? עסןי
טעוח *וין* דעןנומג עטןמונ׳ דריט םעודח ״נוכס *ן ^ ינו עירוהיג

דיבכוריק,יןיןח5ריק
ןייא בסריקעאטטןמקערכפםחדיזוײ?

זײןכיטערזזיווורןרן י דיז ג? ײכן חויך * ײנד דר מײןביור׳יייז
וזוג׳הײטםבכורסיםהדעןעסזוזיזן
5ו זײנר> זוטר>ווז חךפיוטטן י
עיב פםחפנוטסן מזכ׳ײמרטה נישעי טניק ^יז מײןיונדרר דעדצי
נוקטבמזעעחטטןזימ ייק
♦ינקןיוסרבסרמיזי ( נויזערבעמח
דונרט ::אג דרפמר ) :
חןדמרןימןענ־בפסחנויךחיםחג קײן>ו? עהה םון מונ׳מיזנים פי1
וויניגר * ז חו? ה״ועד גיעצנם><ן * סגןיךוו• ״? גיידן :
עסןנוקערבפםחנאך>> יםעג ♦
דנורן׳וועדרחיויןנזזך * לה
מל
* >> ן זנו? נוך גרינגיספײז עטן דיז זוויגנזי דט דיזיכוח? וטםיג
עסםכײ? ונמכטח | חנוג וו״ו? ןן,ץטר #דילקן רים פי? נוונ ו/יניגווײ
דאדן׳וזןנים טרינקןמביפיןןוײ! יזניגחןוומו? טרינקןדעןפי? ווײן
נזמכםןיםםיג די גיזרנן זיוג״ ״! * ״ג וויו?? ײועסעםן וועןעןעון
ווחטפוןרעקחרוסחנויז:

זזצוזזגיו?במקןנ*ךדע
דיאר״כם יזציהנויזדםזזן ערטם די

רטח ^ יוויזדעק הויזמיי מײן מיט? יכרגע? הגיתומ! זי
>* ליה * ע? ברם הע? פןגיוקןיוונ׳זוען זין היבםלו קנעםןזיו זנו?
זמגן .דםנויו ררזזצוחםמ^ פון דרערםם (נוכםחוח־רינזןדרלאס

*

$

מײן

^ו]171881818 6 | 1

\ \ * ;/ײ|>זײ}א1
>בן3ו
> ״מ טײזנאײױפוןדר
ערטטןר^ כטמונ׳מײ*יעון

ז״יו

דראנדרי ניוכע * וג׳ווין /ואו{ בעםר זנישאןמן* ווען> 5| 8ײ1
*ײג ווא5מ מונ׳ ןעקמ  #צוה דרויז טנײר♦
ווונן4ין יוצות ווחער ציהט מוו ציהט ױן צורימ כ? ימ  #ינו וומםר
*ױנט5ר די ערטמי נווכמ מונ׳תײגס 5רדי מרדריגמכצו4
וו *ן י׳ון דמ ווווטרמורר ווע{ * יבר די*ו גל* ס מיױגט ומ? #ן עו צו רעקן
מונ׳ אי #ן מן היב • צו קנעען ווו{ דר בעו הבית 1מגןא{ יברעק1ךי
י*& פוןדפין מײג * 8ווןדיומ)ן הפקר דין דער וױורטן ווען 4ימ
*זין׳דר טרד חוו׳ן־וזערן וומ ווערן ןימ גיט ױין * ויןוײגנן רםות:
טין וזע{ סןמנד ױוזכןזיןוקן״ני מ״גדימ ווערןזמבןדנימחי׳ז* ),

לח^ ריש ׳*
:ו

1
!

׳ו

זלחלי־ז־. 1

״ן <מ{ ♦זײןקונן דרויו יומצןמוניזמן זימ וזין די מובן
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דיאסעזדדבווגן

טמבן ״ן*מ? מך דיטוכזוע? אײזן ג? ימןמונ 'וז *ר*ון ניזוי
?מון דיברעך
׳ >>ן פפ? עגפ  #ײן סעק><מכן דינן צזוב מײן 3#וד*
ק*{ סווערדן
וועד״ וי ־דר יוין מובןב{ יה ווער ייו יפ>וט * ןדעןםפק דר 5יס
גיבריוכן
איוכןומוחןמ״נרדפיזיונררן
ווען #י | בעו בתיק>ו 3וה* וים יומדר
וועןדי* 3וא סר וועקסןט ״עכען וועדדן י * זנ׳ ווען אן ייײן
*ות{ וײן
ײוו ײן מהר ןײן עו ייט >3ברמכן יוין יוק עוב וויוו רזגי<*
לי  ]5ײטכט
^ נוה דט מײן עבירהײעצם רר דורךקוײן *
ביטעגיטווערעומײן חבר>> 3וה יוזו ווער פויוײן גיגוות ^ וה :
דעןוזען ערנעקוײנט
גוען דרטײג 3וווײךגי> ורוכעווערנע*וט ו^ ן יוײןיונררןטײגדרמײן
ווינגהרטרוועראונ * ייטט זיא רורךמנלרר * ונ׳קנפט גיגיזרוועו{
^ די >ו 3הדע | ו< | קח 5סןי#
ײןןאןןעהןדסקײןטרוקןײעןקוײסנווי פרוײןזײס הילןדען אוב>
טונ׳ דט דיע 1דרויך ווערט ח*'ן  :דימ
דען{ו{ ב דימווײ? מײן ײ 3ה פרמיי״ינו גיסעחן עז ווערוואו?
ײיט
| דםדיסוכהדעקןריוס>| 1בר( יכפ מק סוכותמרעק ברויכן
ז -יט#
* אגרע> וועד 3וויונגדער 5ו | 3ו
ײעכט>
וןקמןווחוןטרײבןטעײיקגברמכן דין זמ ימ} *ן דנו ניס ?יג^
ווען דיה ײ 3ות
ו נסרײבן *
וויח פי{>< ?8

חובןדעןדח 3יהטדט ח * ןחן דך
חוילריט * ויחרפון
[
גע? בן חיו׳ן ג*{ עגן ײן*מ?*י נוין מײנקיוק טובקורב #חן מורר
איז דמ
חעןמקערבעסחדמדא
ו רוויןן הומ 3דו.יגו ' >י |{ יגמ דימקינררם{
מק ערב עםחגיבט אײן איט{ י5ר בע?
י
!
צוקסדרוומ״ןקענן #ן * חככו מ־ין ײ 3ה ררויג דזהײםט עירובח3ירוו?
בית וויניג ײפ 1חונ׳
ע!
חונטראננדר

וומרטעוןעירובפיןטייטסײיטונג'
\
1
■>
1
ו

דמטן־חןיך

דעק * ע{ רם מךפרמיסמ אין חמרדן דט יויטזיצר
פר״ימטןײיסררײ 3וה דט 1ע 1בײיזכטרם ײן* יחגטדחג•{ מןמבת 1ון
ח! קהחט מן
מיןדערקהיןהנעזיטדי ^ לוהאין
יוײנקהוין 3וקחןדרןדערהס .נ
יוונ׳ גיבט ןימ נוײנק מנררן חין דיא המנד יוונ׳ זשגטוויו*
דיט המנד
דין3ו דען ןע{בן רימ קײן ^ ע? רער3ו גענן המבן מזדר די
יי* * ווכה
רענסןר)ומןנ#ך פטחבײחחין ^ דצןחד־רלוווחונןיערימך
ן דח
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> י יב אן םעחלןי/אנרווען מק פרײסאגיוק סוב איוומגט ״ן ע /ניט;
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מ .נ׳ בסך ה״פין חיןי טינה מונ׳ניא ויהי ספק ומגט י | 1עספון־מון
גיחײמר ו/עגןרם איך הנובגסריבן בײנו טבתוח3ו נ* כט אזנ׳& ן די
צוו״מ נעבס ר& רן׳״ןזיךניטביזיןרגן 5רסדיקזיהײטןןין טז/וריק:

דער טאג עון פסח

ך ; מ ערטטן סמג פון עסח מורט>ון דיו * ורגנס ג? ךײ זױנו מק
טבתעטזיכי ײוגוניטי/ויוור& יר ? יוקהטבתהיבןמן טזב
.י ■
ןהודותווברדררעכטר״רהגאיז או״ור טיר ? יוק הםבתדערחזן
היבט מן הגבורמין ע ?/יןעיהק * ערהרן היבט דער חון מ4וי} י יודק
בתסבחות3ו
*ווביקהײןבתעליזות פוךחונ׳ור?ו פיורםביוגדו{
ההורמות דער חזן ויייגט קדיט וברבו מונ׳
וויר* ט היבט רר חוןמן
מןמוריטעממזטריקעופןריו&ו כתקפווו? ה
<ןהןומגטיו3ר היב
מהבוך♦ בײמ גײ? יטריו} זמגט ^ ברח רגדי דער נתך ט>ז נח עערה
ועצמיוײןמתהבחרתנויעזהויבמוהטימנו ד 3הו)< ודיקמונ' מוין ♦
דרנמךומגטרר חון הוךסמונה עםרה מונ׳קדומה פון טבת טין
טיין טיי? קה? ׳ת גיט ײ31ו יו3ר מך /3דוכן ״ 1זגע גמנ׳ן ה?? יוונ׳ גמנין
קדים:
טל היבט יוויולווײיו ס  5ריתוחממוז׳ ומגטגר?ו*<*? הב?  :מגט מן
י ה> ך מק יוק טוב נו וויראט זמגפ #ן ניט הוך ע? הכ? נײמרט נון
י< תנהיריוונ׳מן ? ײמס יןיןדר ערםט םפר תורהיוין במ י ?/ערעח
יםרין? יוונ׳ רופטסיר ^& ןיווי^ דײוו! ײ?עז■
יזטה ?( נ? זקני
כןןקני יסרה
ויקרמ
ויקנח ײטו •
ע^
ײכ / 1 1יןהײ? יגריויורוריוט חו/ודט יו/נ׳ חו? ה* ועד מיזקיגןרען פילו
1
*ונ׳? ײ #ט ביויון יויורן יזצריקע?  3ייוותק
'ב ט | ■ '/ו/עדטד דיממ! | יגןךוײן * /נ
ספי תורהיווני ? יגט וימ ב״מ דם ערטט ספר
יונדרספי
דעוגוגװטט דט יונדר
* ׳ דען גוג*
מונ׳חפטיווין׳דעןדר דימהלןסרה זי? 1זמגן
אונ׳ואגט היז? בקדיס
?יײוס חיקעיורלזין פרחסהיבט חן ובחדם הרמ& ון ביז יוןכ? ייןיוכ^
ע ^ ורה ? וי תעםוי׳ו* כ׳ מן ומגס דייו הפטרה יוין יה; מ<נ היבט מן בעז?.
ההימ וײגט ע} התורה וע} יוק חג ה* 3וא הוה ? מוט יוױו ו׳וקדט
יטרמ? /הוזיייק:
יי
רערחון זיזגטמסרײה?? /יוונ׳היבט ווידריוײןמיןעוםבזז זמ•
זײגטי/ן הפ? יוחך♦ יוונ׳?וי ? מטרםבוי \ וו/נ' ומגט  #ק
בחרתנויותיוקהטבההוה זי/ת יןקתג היי 3ותהוה ווברני•
מתה
מך?מםט מויז אקד•
<יין יע? ה ויבמ מונ׳ והםימנו גיךעגקע * ן
הםבת

מיטרח) והיחניק♦ חיןדרערעטןספר תןרה רופט #ן ױב,
מוץידרדײו הפסרהימגט גידעצץס ״ין ען ההורה  #קרם 1זסבמ
.
דר חיןיחגט יקוק עןריןןײיטבוך חייניס חזכירנטחות •
ז/
$
ו
ו
^
וכון
1
ימגס
דרחין הוךחכןכ? חײקבדועררט ערווי? *ן צײגן01
>ין ניט ײין ימגט י׳וטיב הרוח וײוריד הגשק דט קה 1יייגט מין מתה
גבור חחיה>< היק מתה רב ? הוסיע * כ?ב? חײק בחםדביי חן הח?
דזקדום מונ׳ועלס דפןמײן רותה בחרתנו ײנמיחטמינו רוום קרב|
 5ון פסח ובחודםהרחםון ח? הינו ומ? ־יחבותיגו * 1ךדח*ן והםיחנו
חיי עיטבתגייפנקט *! רען טבתחוו^ יטוק יס* חו בײ 1כותך דער
נחך והסיחנו?ח>ס חוייײקדם 'יטרח? והוײניק :
צי
ווירײטוחגסײןקײןקרבןפוןיוקטוננײיזדטחן טבתיחגטײן
דט קרבןפון טבתמיו יייגטײן חך רסקרבן עון ייובן טוב • דער
חין יחגס ווידך הוך ט ^ ונה עטרהוחגט ביי ורב ? הוםיעדערצמך
*חגס ײן רעןט? יחגט דרוק דען ס? חן עסח דעןי 3חק פיקטנחך
עטו חן פסח נו נחכט * ופ׳ וחגט צו חיק הײמנט יײן ריע חולרות פון
ס? חוען קחך ײיר גוטי טפײי דו חיך ריךבענטן ווי? ויתן ? ך הח? הינן
♦יט? הטײיק ד*קרוגב^
היבטחןבדעתוחידות הינטןיחגטדר חין
*
סחתה הוח ײ ח? הינו סיב הרוח ווגוריר ה״? ? ברכה י?מ ?ק?? ה ר 6
קה? פיסווחרס חײן חונ׳יחגט חיו אויי♦
רער נחך
וחגסדער חוןקדוטה ווימוון סבמחו*
׳
#
|
ײזגטמדירח 1יךנו רער
< #ך וועטן ריח ? ויק דען כהפיק דימ
הענד
סין
עט
?
יכי
קה? ות גיט
 | 4חק טבת חך3ו דוכ|
חונ׳וועןרער
חין
הח
?
ט
רצה
זוציגין דיח
בהניקבחרפוסצוקחרוןהקדט
חונ׳
ווענדןדי
פגיק
צוקחרוןצו ר 1
דזין היבט חןרצהחונ׳יחגס ותערב?י £ניך * חודיקביו הטובטײין
ו? ךנמה? הורותר 3נןזחגט ער? חנצוקח? הימ וח? הי חבודצימבברכה
.גיי חפי חהרןובניו* רעןײגט דרחין הוךכהניקיח ווענדן ייך דיח
עהניקחוקצוק 5ח?ןל חונ׳חחבןריח הענד מויי גיטגרײס וויחדיח
כהניק הענדיײ*,ח?ן חונ׳יחגןדיחברכה הוך:

ןרוןך

ןןהה ײ ןוידךרט סלןך ה ^ ולמ א  #ד ?ןךיענך ב^ דו ^ חו
לביך ךחריו
יןןמן •י •<ךר •<•4ל
באיגח :
ון
י
י-
ן • ן• ע

י
'
¥
זיז  6ק1ז?
יחגט
ח
>
י
|
חן 1חרלניסמוילדיח כהגיק הענריעהן1
<צ)
ןיח
טכינה
חייחזיל
דיחהענר
מוניריחכחיקיחגן וויח חײנקדיח
נ?>*
גןטונרן
?
)
וערןוועזכרחוילדיחכהניקהעצדייכטמוג׳ ייח דרו£ן
*יטחןהיבןיברכךבייררחיןחיןפריחגטיועןייאדינןדיח ך׳ פ׳)
׳״יײײרךיגסחן דגונו ט? יס ? ק אה חךגוט פרחײן ביון טס״ן  /ועןו♦
ךינ

דעןךיחך׳עון ויחנךיוונ׳רי דלווןסזוקמכרדי פםוקיקדי *׳ין פ!גיעג?י
 1סזי*) גן !3יויכ? 1יהקוומרסומוו י׳יןניעזמגןדען ווחס מיז מײנרחןןחיק
ז״ן הער גענט ׳ 1רט ער ניס3ו הפרט אונ׳ נינו רזײנן דס זינו דייז כחייק
בענטןחםק יתכרך מיו ײםכיק חיטמיין ייזײן ג? ײך מו יוײן סרו־׳יפעי!{
דיסרו ^ פעסן פ  £ײפס ניסדכדרדרדי טרו ^ פפנוןמיק *ויןה־וגו רר ק
וועןסוןי 1ײןכהן ווערדררזײן ק? ווער״מגערדײךדוכן♦ ווען די|4
כחניק יווי :היובןס? וקזמ זיזגסדם קה? ח״ן  ,דע היכס דעי־ חזןרון
טיקם? וק ןיז ווענרן זיך ריס כהניק 3וק #רו | הקודםנו סונ׳זיו ;ן י־כון
העו? חיקסונ׳ ווען דר חין טיק ט? וק רוויזהמסזומ יןדיס כהניק ׳וירר
רוחעקדר חיןזריגס גמק ק־יטרזיןכיו? הינו ע? ירו יגי?♦ * | יוורן׳ניס
'ק־ין  £וןסײנקיוקס; כ 3קמנדרן♦ מנריזן״יזגוויווןזזײן גר -יזן סיפרז
יזיט  ?£ײט קיזכ וופן *ן טון הוס וויניג נוין זין3ו עסין וייזט יץיבי ב? ײגט
ז׳זן דען יזנדרו טײגעםן :
זזן ײרוכס קיחטווירז יזןטבדי .רזול
דעקסדירי * 3ות>*3זיס טײנר3וזע? י מי ווירזרוקפרײסייג3ו ריוכס :
ורי? ניס £י? עםן רעןערטסןטייג פסח נוק>זרורגןרנזט יזן קרין יײז
נזיכס1ויס ? וםסדינז>ז 3וה עסן 3וקםדר♦
זרנחה גיס> זןטו? ןמונ רזורס רוטרידרחז | חיבס>זן וביי?3י! |*ייכ׳
זרוגס ה<? ב קדיט ךןן טבה זיוגס ^$ן וריניה 5י? תי יזונ׳ חיגס הויג
ריונ'? ײזזנס רייןדרוומוכן סרריו♦ זיוי׳ רזןיזורסטײונהעםרה רוונ׳ז־ו 3ט
ח ין רותהבחרתנויע? ה ויבח והטיחנו ר 3ה ויזודיק*
יזוני דערמוך
וויורסחן
ביזעןנחכסחיזוזיסײעריבדען>זן דיזרן׳ קײן *? יוכהסון ווען
'ט ן עסן ןריכן חן סרעפס  £ון חײנק ייק סוברווין׳ יען יונדרן זע? ס> זןדען
פי־יחרברכו ןרוגן ווערס *ן רעןרזן היבן3ו גרײסןרזוין 2דינחכס פ׳ן י :ק
סוב :זו;׳ תרזחררויז עזהײנין ווסוךוויז> 1ע5ס ו׳ין רין ברײס :£ן י; ק נווב
■״יזוי ^ רײזוויז/ךדען *יר >< חכ | 3ווײר< סחג ייק סובפוןס  £ןי יי־נגן דיח
_הורחהמסגיברוסן ױעןערטסןטרוגיזונ דען הינסרטסן סייגכון פםח
יוך חזוסוכותסונ׳טבועוד׳ דרזט הטנה חײן סיוגרוונ׳ ײיר ײחכןיזיסייכן
יזקט> ב3ווײ<*ו סרוג♦ דרוק דןר^ן £ר צײסןרחם חודםגיוזחנס היזס
זוען די -ועדיק וײן קווין מוכ׳ הרונןגיזחגסײיר היובןרירו נײיוה ? ב ה
גיועהןרןונ׳5ון ; ע? ג | סיוגרןןה *-בןוירויו | גיהיבןנ3 /י? ןדעןחויטוו  -ן
נון דילעדיק ווערדןקײזן חן דרײסיגטסןטרזגרוין יענקחיט זיו היוע ;.ן
דעודייײם גטטןסי׳ג ררזטחדט גיז־יוכס חונ׳העס ח .גיה .ב|3ו3י? ןפין
זדצ׳ן סרזגיזונ׳דרח־ט ררזרוופרנײןיוונ3וורזנ 3יגסיוגגיוועזן וועין
ד חעדיקניס קײון ייוקררײסיגססן סרזגהעס רז | יזןגיהונן3ו ?*3ן ׳יק
יו ׳ו רזוינ׳רר״שיגמסן סחגרז/נ׳ דרח/רװ דרעירהעס דרײסיג סיזג
גיהיוס דיח ווײ1
ײירנון8י 3ונדר ציס וויםן ווען ײן רען ח:־ט

ר מ

זיז?

״יוז**קדהז*ײן דר> ת וסוכן> ויר 3ויימ טמג& וןםפק״עגןתמחרדי פריק|
'ועחיוקדרײסיגטטןםחגקוחן  5ון מדר זיוהעט*\ ר& ט
515י? ן * ק זעןבןטמגימ מיי חק £ )5לעהנט | טמגדרנמך פםח
ח גיה בן
תלוז>ר יזבר די עדיק ןײן ניט קו>זן מן דרײסיגסטן טיוגזוח >ווז מדר
דרײטיגטנוג} וזנג זײן מול׳מקמײןמונ׳ דרײםיגםמן טיוג העט״ן יון ־מן
גיהובן זמ וועראונ :רזעכ 3עהן ט״וגייםןערטטדר ^ ופלעהנטטיוגימך  1׳'| 1
דעק חסבין  $ון מר׳ן יםרמן רחק זזמכן ״יר נוויײו טמגיוק טוברך מזו די
םביעין
הינערםטן טעג 6ו | פםח דעןנןונזר ם>ויני םןעטח > יע 5טמיר
;היןרי
ןט|
*
הםנהיוקכעורוי
טןעשחזײןמךמזו ם/כותמוניםבועותמונ׳רמם
!סנייד
בין־ך מך 5ו/ײמ טיוגזײן מבר רי ןײט וומרק עו ניט טמן צווײמ טתג נתך^ .מרו'1׳
דמם יזיר חמו? ו/יםן וועןעז צ_ הך; 1־ ׳
יניסט
מננדרצופזוטטןבמוזתיזירוײןבקי
טחג חיק חרט מיותונ׳דחק די ווײן> זיר/! 3ײת טמג ןומכן ער ט&ק וועגן] זײן גי
דר :קתך/זחטזע? 5יז*וכ | זײן דית זענין חםור צו גניטןחק ערטטןטמג) יוכןס
יוק טובחזווען עט וחםוומורדגיפחנגן וותררןיזקי״טי/ופים תודר :ומו
תוין^ רעקבויקנמך ווער גיווע/ןתקיוק טוב חודרקחיט דטנר/ך חיןדר
ו
חקיוקטובריזע? ביגי פיטת/דר פיחתיזתג/ 1ןעםן
ערר/׳ער גיוועזן
קי
חקחנרק טתג
הײטחיויוקטובזוח״מגלזתנם וותזן * ורג) עםן דען אין ד
*יורגן חיווותוך יויו רען דר ערטטיטחג ׳ותוךז/תיו& גלוחנסתברעטן כוהי
מחרגן חקיוקטוב :
; ינסן־
וויחווחוןיויררען חטבוןוויםן דענתךתין דר תנדרםחגחזו ווחו? מסור;{
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ביט 1מירדוביה הי( קדט  :מ? ו :ידר גינויס וועררן־יווו .ווע! | * יר ריי׳' צוד|
המ? ט | ײןההורה♦ ווײוט מ״נרניט ו>־ .חפיי! מי | עוו< ר ווערי/מי( י< ג על
וומויברכהגיכן ויונ׳וײן ה  5רנמך צי?ן דר דמ ווײטײמו ײוה? טמין עוי׳דן
הייטמײנרפר געסןדטעוײר צו צ־ןןבײמנווכטוומציןט ער/ד׳וײורג
' גײמ
<£
*

ײ־־■

 -ו ^ ו *רר* זנאמ@ ץפעח

חײןסחגן\י

נייײטמגמונ'>ומ 5טקײןבר 5ה* עסןי 5יזחו |.וופןערה& ט
\| 3
<114
[ 6רגעםןדטעו4ור*.חדנורןן ערדט זעןביג יארקײןברכה ^ יןזחגןחיבר׳
דט עוזזר נובר עז מיז דט בעטס דט ער ויךטטע? ס בײמ מײנקמ :דרן.וופן
ערדיחברכה זחגסע? סעירותעו #ר מונ׳ערזמןמװןדרו ^ זחגן • חונ * | *1
דען
דחסעווזרליןךוועןחײנרהעס גיליןס דט עו>ור אונ׳העס קײן
ברכהגיחחכט
דחווער
ער
יולח
חונ׳
דחרפס
קײן
ברכהיויוכןי ;יןעו
דרוק
חךוועןחןזײןחברפרמגס וויחפיןהחבן * ירהײנסחיןעוװר *  1חונ׳ו
זחזחןערזחגןחײנסהחבןוזיריוזו׳פין גיהחסדעןווען פר זײנק חבר> 1ון"פ{
זיוגטחירהחבןחזו 5י 1דמדלור 6ס ערניס ו׳וין עוזורזחגן ווען עזחבר
החס
נחךניסלײס לי? | מי* זמדמרא דזןזורווןזרוגן ווימפין♦ אן דחרן׳ניסעס; /י* ןפ
בייײן געויזרס החסוועןער העסחן גיהובן לו עסןװוז ערחין דער
עטןו
סעודהדטעוחר ליזןחבר וועןער העסחן גיהובןלו עטןחיעז ווער דט ז׳
לײט גיוועזןדט עוװר3>3י? | ״חג עד וזחון חױן 7עםן '
ס
י,
דערבורמ
יהברך המס גיביוסן>ון וז^? דז עזי׳יר לי1ן פון עםח ביז סבועומ ׳ז פון ד
דיזוווײ? מיטןיכרהחס לו
טיופן
חין
זײנקפעןר
חונ
ווחורד
ניס
1
דפר
לוקרג? גין דרוקזח? 4וןעזליןן דט ^ן ניס 5ר געטס רען יוקסובפון *
סבועותי חײן מגדרי טעק עז נויז גזײך לו חײנק דער דח זילס הופס ו דער
לוזג׳דרווזךפרהײטסחיקער ווי? חין מוין 7דיוו לײס חויודער ה& יםה ו)
סו |
חונ׳וויןמיקדיחסמ 5סרגעבןזוא לי? ס ערדיחסעגלוונידינווווווכן = דער
חזוחךיטרח
?
דחזיח
זײן
צוויז
מלריקגחנגן המבןקויקדי םעהקענ•
קרע
ווחרסןביו חיןגחס
יהברךהאטדימתורהגענן חקטבועות
דחטיזין
קײו
די סחכטרפון
הק״בהידיח
ווײברוײן
ניס
טוזייג דט עוװר לו לי?ן דעי
דיט
עונויזוו״ןוזלותעטהדיחפוןיוײנקיחרלוק
חנדרן
קוווסדח זײןזימן
טו|
פסור דרפוןחז מיך גיטריבן המב בײמ פדײסחג לו ניוכס:
ק?ײ
דען
;
ד^7
אנרריסמגפוןפסחמורסחןוויח
געםסרס חוייװן וחגס
יולר ( חינ
;
|
'
היבטחןחפיקרגןידזחופןגןנעון דזזוןתחודך כיעניר[(* חונ
ז \ז5
ן| חיגסןבײמגחןיטרמןזמגסװןברחדודייוון חורס טװונה עטרה
וויח׳
?
ו/יני
געטטרס לו יולר וזן זגס קרובין היבט חן
> :גיס וזן לוד/כןלויולרװןזחגס גמגןה? ן חםיריקחטרבכוסרלו וזירװט ׳ בטי
חוג׳דעןגחנ )7קדיטחור
היבס
מיט
!■ חך חויז לווײמ םפרי הורז ? .1ײחט חין דער פדטטןחין מױורחיבס מן '
¥
׳ : 1וירברײ׳חןוזטהןחוזרטורחוכ־טבחונ׳רו ^
טפינן׳חויוחונ׳ןײחסביזחן)
* וירברווטה חת װועדי ״׳חןבגײטרחן חונ׳ ןיגסדחטחנדרם  5רתזרה ; ווען
*
בײחורערטטןחונ׳זחגסקדיטדעןרומסחן חוי^ דרריחה  8סרה וגס
*
חונ׳
?
ײמסחיןחנדר
ם
5
ר
תורה
ג
?
ײך
וויח
געטסרס זחגס חײן ה  5טרה
* ה־ב^ חןויטןחהחןךחיןוזןחייקזצוגטחטרײהןןוחונ׳היבטווידרחײו ,
לו

װא

* יי***•.

אגדריפאגפון פסח
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 415ווסןמורס ״ן גןײךווימ געםכורע ״ן ז״גטקײן קרובי] חן גיש לו ד)| 5
יו* ?רי*
ו  -י )-ו, 14
״״ייױ
* . 4.״  . . - . .״״ * ' . 2
ותערכמין ר 3ה
גןײךווימגעםסרט מונ׳^ וחוסן׳ימגט יר חןן
קדיט מיןכמןהינויגד! ג
ווילן
מונ *ין>)מ5ס קידוט מונ׳ ברכת ג? ײך ווימ געטםרט:

טארגוציןפױחסץװעגז
מןאןפסוזדם
װא &
זײ•
כי־ .ף יוען עזגרעגנם העסיון עגוןי 5יערנ 1רמוץןדעקנודי[0וונווקמרן ןעג
י י ןײוונ׳ווערפײ^ טוומרדןדודמרן׳חןניטלױבר פסח מיק הויןהמןטן *
 1בר |  #ןעםזעגטקײןומנרןמן פםח3ו עסן דען וועןעדדימ ©מרכ 6ר?מרן
בר > .המט 1מטוןמיקד*(יוקרע>ור וזירר מו*^ וויאר טײגונוביקן^ סערווירר
וועןמײןווײ 3ןקמרןמודרהבר קמרן ווערקוחךמין
•'* 1 5£י*ן 5יורב♦
ער | עטן ווער עו חח ן  #בר? ינוי מודר הירט מונ׳ רײו ערבײ? יגט ניקט דרמן:
ער ! דטיײןפינ^ מרןיײותבולזהדימחח׳ןווערדדווײיןגערסטרלוקןהמבר
טינק? המט מײנר מײן ערביו וופיו געטן מן פטח מונ׳ ווײט גיוויו דמ
תבולותדרינןמייניטגיוועיןמורפטערקײןתטוצהנעחן
פוןדימפינ^
יט
דפרעומברז 5תחיןהווע? טטוןדא ווערערעוברע? דברחכ>ויק♦ >ון
פון
האט דען * נהגוויקמ3ו עסן מיו פרקײן כיבירה גיר5ט •
1ס
דער חח׳ןמיקהויי פינד מק י׳טוא? מײןכ?י דריבר טטיר 3ן,בי 1חו?
:זה
החוערמונ׳נ& ךיוקטוב ונו? ערטפר ברענן מוד׳קײןהנחה פון
וכי
״ן פפזעגט מין מטכרו קײן 3וקר3ו עסן רימ
דער מט המב | *
גנ•
קרע>ויר>ויטן>וע? דרונטר וופי? ו 3וקר קחנדיא דרורן׳ וון רוך ניטעסן רך
1
יי
קײןפײגיןפוןדעקטעקווין ווע?ט? מנדעסט״ן ^ קררונ׳פײגןיויןדי
עי
דיטטן • >וןוא? קײן הוניג נוך ניט עסן>ון ט ט אויך * ע? דרײן ווען
'״ו
טוןאײנר הטטפוןדימ בינן גינו <4דט ערווײט דטקײ |>יע? דרינן
איזדנורן׳ עדדמךגיטעםן פוןמנדריהוניגזיעגן•
קןײניזוײנערןיך•׳וחג^וןוומו? עםןדען >וןק | יײו כיטפר 5מ? טן מין
>וסכנונו 5ט ״וקײן  /וײןדרמין חח׳ן קעסזגיואטן מיוביודעק
חינטרטטןטלזג  5וןפסח * ונ׳ ווע? כר דעררמ קן מחמירזײן מן דען
?מ ( | 5תבמ ע?יו ברבה ) דען ח>ו׳ן לוין מקערח לוסור בהנצוהמונ׳ווי ^ ן
וויניג עו מיזדס עופי? הערבירלויומו רנדרי צויסוריקדיא  :עני בט?
ןןלחןהנמהדערפוןהמבןי מך מנדרי
בסטיק* מונ' דער * >3מגחן
מיטוריק המט חן ייךמײן גמנ׳) ימר דער פ* רלוה טן דיזק ומ? חן ועחן]
מיקפםח ווײו> וןמיק טוט•
יוען חןדימ הינר תבואה דמר ווער  5טויו? חן יעה] רמס #ן ניטמוי ^ [
מײן פײ 5ט מורט ווער 8ט • עט?י5י נינ( גיט  1,)5עסיק דען>\ן]
£( 4
גדונ)

חו }/ 1\/!3־זסז> 1ח 3־ז^ >61
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י׳מנ׳ןיארנילט♦ דען וומספר ווײן מיברבןײבנו  /ועןזוןגעטן היוססוטש
זין״יןעסיגאונ׳וײןנוונטרווײןןבדפקןיךברוסדרינן יו/נ׳ דינז טון 1
ניל] בון פסיק דען *ן רלוס גמנ׳ןינורניצסונון * ןד^י־ןצז הפהוה 8וןןן
פוריקנון נזהרוײ 1דט * ןדען עםיגונו) פיןיןיויסימײננןיוק סוב כזיןןו
נוודרוונטסנוײןווברגןי :
[!
ווען עטוואטח״׳ן
זזפרטנוקערבפסחכיוךנויסמג ביוען נ* 5ט ״פתז
וועכט עובסןבטטיכן וועררן מבר ווען עםח מײן גלונג /נויז ׳(.וי |'

>ינג5
ט יויס? יך זוײיגחנו ,׳ דט *ן בןר * וז פר ברענןאונ ררן׳קײן הנ -.וה \1
דערפון
הוובן
ביזננוך
עטח אונ׳ רנורן 7זינו ניס כטרן צוודר ניס 3וברע■ /:ןלי
*יהגהוהזזהור׳רק מיטרןן ז״ו טרײבסײן דנורלגיט וומסוינויפי יןןין7
דען נוובן טסעןןעז זײמ דפ | עי ? פגוז״ןברעס דרוין׳נוונ׳ הע! רס ־ 'נוך
גיקטוועןםון דרמובן  #יט ןײז׳זן נוודר קחןיך ביט״ירס מיז *
$ז
אנחחנוורטניןווינויעבסיגנווג׳ מורסריטביזניוכס נױזיוונ׳ זיוגס!
והויו
רחוק
נוין
ט
*
ונה
עטרהזניגסזין ניט> נערוהןטן וויסר י
גײמדס ייזגס והן ברכה ע? פניהנדרוץה מ 1נ' לץהה חננהנו יוונ׳ דנוט
*אל) ח ?/הויועדזעצט זןוןנו״ן יעזה ויבמבײמ ו ^ חןינהחונ׳זײגסביונץ,
חג ה״ 3זת הזה דער ננייך גאנ') קדיט ״ן זמגס ניס ויהי נועק נוך ניס:

ויהןןךטונ׳זוןזננוכסהבדזה:

־׳ \; .־ <י

^ הברון * .הה ^״אאחמו םל^ חעולפ ךרנךיר־' ביןקוך ^ רח 1ר|( 1
^פבס ױרליזיו ^ ?ין י ^ יייײי לעשיפ וביז ױםה ^כיזגיל׳ט ^ ת {
ח/ץה ? סו־ אמח ײ חרבךיל כין קוך^ז לחול:
|
יטן

םי

אג

דפי
הײ
״ו
ר■•
ד

?

^ ט״עקסײס מונ׳בחי5ס מךדימ ועגי <5יס*<*זי* דרמגדרסמגפס,־ז
; יוקפרײסייגןוח ו:רורס * ן ניסבי; ניופי 1״ןייוגט נרוך ^ נחה עדיו
מוז׳נוורס יון דו* פינססבײיו טבה יןק דזו?זד ^וניד<1ו | פסח

חויהםיעד שלפפח

חו? הײועדמורע ^ן ווינו וונטס נוין רר וונוכןוונטס זוןימגסניס
*סזור ותויהדפן״ן הנוט מן פסח { ןײןקרבן תודהגיברמכס*
דער ו וײו חיוין סין דיינן גיווען) ייוײן ס״? יויבר הופפן ״ז ^ו ר ? תודה מונ׳
היבן יון הדיעו? ײ׳כ $היוד׳ן ווען *\ עז סון זנוגס? יגסניס פי? דרנון :
״ו 1יגסת £יןין  #ןחו? היזועד נובר *ן זונוכסקײןברכה ניסדמס מײן
נזיסויכ,־ יהודיזזוז תפי 1י | ? יגיןדס מיזלוביווײןן4ױס  3ווײמ עדי
אײמדיא ^ יןהדיוט תנדרי דיאתפיױן אונ׳רוןטבתות מונ׳יוק סובי
ײיי־ן׳ ניס תפיוין? יג דען דר טבת נוונ׳יוק סובמיז רוזיך מײן ( פי) *
די תפיןין ןײן טס* זסעסןיכיזנוגן דרווײן חו? היסעד ניסגיונ^ יוקס׳
מיז זוןזזנוג ןןסויכי זזןנןכותסון זונזנזיזעוקײ| ' ( עד) נוונ׳הן זזוזתפין
?יגן נוזנ׳דםזזירנוןבײדןרעכטסון ווחןיגןזזיר תפיןין מונ׳>זנוכןקײ
ברכהדריברהוך״
ךי^ ן ערטסן סנוגפוןחו? הזזועד פסח היבס >י 1״ 1יסיחמ לו זנז;
'מײןפטוק מוק דעןנזנדרן חג׳ נוורס ווינו זונטסנוין דערוונוכ
זעלס נזײןדוין ט> זונה עטרה יע? ה ויבנו חנ׳ נמךט ^ ונה עטרהונוגס
ה.יו? ב ה?? ווײורנוט חודט דעןדיא> זנריק זײןדערסרונקן >זין>זער ןנ
זעזבן סיוג  £ון פנוח ווײו וומו? זימקײן יהזדיק וונורן חנוסדצוך דני,
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ע? התורה 1וקדטיסרמ? והז><
אויזעזםבתזקגט״ןיקוק עורקןזזיטברך׳
טבת* ײןזױגט נוסי־ײה? |ו ♦
אטרײה{{ו • מן מורט * וסן׳זוימ אןדםגמנ) ,חו{ ה> חעדגי  8ורטהמנ
נו־זעז סבתזיזיווי־טזוןווימטבת דזו? הז׳וועד (113וסן?♦ זזןגיטצודוצנ
קירוטברכותווימ
דערנעךטיקם{ וקקדיט♦ מיןכיו? הינוע?ינו * גד?
דיח ערסנ| 1סמג  8וןפסח:
3ו זזנחח חורטזזן וויי11ון דיוו ערסטןטיוג  8ון פטח * נחה גימורנ
המט לויז עזטבת זמגט ^ן ומניתפ? תי'? ײמנט ריערטה  £ון רר חמון
1ון וומרטביזקעןנמ 5טאי | 11ברציזמגט דען טעקהזזבמיך גיטריב
בײמ מנחה דע | ערטטי טמג £ק פסח:

דער אבט מאג פון פ $ח
טיימכטפוןפסחוועןפזנמכט מיזזמגטווןברמ♦ אונ׳רן|
ךל | $מ^
המטקײןביכורניטמ׳ן
״עריב היבט זיךמן,מור הטביעי :
1וי| 1ו? י | זז) גט1י|
( ויוטעמוק )
עט?י 5יקהי? ותזמגט ו^ן * עריב
ויוטפמו״ןמיןטײ? קה? ותזמגט * ןאוכיר * מונ׳מורט ווימזונסטמי]
״גןמבותמךניטבמן
יוקטובימיז עזסבת זמגטזזן מךזי?5ומ; נ' ניט
<1ד?יקין ( מין עו? ין פיהק * עחרין זגט זין יומ זיגן מבוף״יוךבוזה1יד? יק|
קדיםע? יגויגדן♦ ווימ<1ןקידוט  11מכט וזערםטו  5ינרןמיןדימערסנ|
נמכט פו | פסח מבר ממ 5טהײי<ט קײן טהחײנו *
זמזמגט| 11יו 3רהיב
ווימ געטטרט ביזמןיולר♦
 *>3״ורגן אורט
מןטתהחיןרתמונ׳קײן מוען ♦ דט זו? מ מיפד 5רומ מונ׳ וו׳וי־ט
מו*י

ן !טװ3

מו  :יזמיןפו? {יןפיהקומבע
מועןי
יןפיהקזחגט >*ן
זן רווען
♦ היבט מן *
מןמחוןןתחונ׳ו
חוןןתחונ׳זמגטקרוב,ן
היבכו ח^
מימתיורמזד^ יךמונ׳ אצו^ ת ט  3רך מונ׳ יזהז׳) גבורתיךמונ׳ ^י
־*1׳<?? מוכ׳עוןכס
מוי
*
♦
מיןעסןיכי
קהןויתגין
דימ
כהױנןל
)
יולרדוכנן ♦
ימגטהןבהן{
קדיטי<וונ׳  #ןהיבטמויז לוויינו סער תורת ז& גטעןהכן
תוךימוג׳ןײמטמיןרמהוומכו ״ן{5י> ותכתידןײמט *.רימ פרםה רעס
פו
זותנתידירופטפינן^ מױן׳ חזנ׳מין * ייטברך זמגטיזן בעבור ם־תן
זזתנת
יר
?
כבוד
המקוק
ו
{
כסד התורהו? 5בוד הרג? י מונ׳ נעזוס דז חנדר
ס £ר תורהרווכ׳?
יגפ זייז בײמ דר ערטט רווכ׳ זייגם המ? ב קדיפ♦ מוכ'
ספטדערנמך*
1
י
^
דרדימחפםרה זמ? זמגן • ח נ׳ןײמט יזיןמנדרספר 1
מין *
לחסתיבסאןוהקרבתקז
מיזעזנובת״זיזגס * ןדמם יט־ דיום
׳והיבם
מ
|
פהבוך
רם
ווערטטופינדן
בײח
םבת
ח
:
}
המועד♦ רזוכ׳ דט מוכן
ד* דיז* גס  5ךרטזעןביגזוןו? ז ■ לו* פתרו ס :בײמ
גנוןימרחז,ברחרודי.
(מין מו1י1
מונ׳עיהקזאגטזון יקןיבטהפיור סירה חדםה♦ אי .נ' יזן
;ערוועקסןטדימקסב >],זןזאגט ( מו * תך רלזינו חונ׳מיןי הלדק ידזעיק•
 ./מונ׳ חסדי) טונ׳פו
? נטמויזג מי | עטןיכי קהווין גין דילו כהדק ניט לו
 },דו 5נן מק טבת
י
מןזמגטגייז ג& נ ) ה?? מוכ׳ ? ײלוטטיר הםיריקלו ונ׳
.היבט
מויז־ל״ײמ
ס
$
ריתורת
ןײלוטמיןדערערםטןמיןראה היבט מן
|עטרתעטרחונ׳רופטזיבןמוי^ מונ׳ ןײמטדימ סדרמ גמנ׳ן לוויז״ מונ׳
|! מן?ײמ  0מיןדרמניר
םערתורהמיןענחס
דעקררדימהפמרהזמגט
|' היבט לון
והקרבתקמונ׳ דימ ה  £טרה היבט מן עוד היוק בנוב?עו׳ןןד *
׳(
לויןפוןיןחונ׳עיהקמיסו/זזזכיר
ים
^
ותלזונ׳ומגט מךלזב
הרחזויק * )>
'׳מזנ׳ :ימונ׳נמךרעקמימןדיחהפטרה המט גיזמגטגיטדער חט/גמין פו?
ממכט חײן
סיטזיכק מײן מי טבירך מונ דט הײטט זזתנת יד♦ דט
!;,
ועןבגעןטהערפענײקמר׳ןיטרמז♦
דערב/רמ יתברךזוו{ לוונזןלו:ן

■1

1

ן') וכ 1יזײ |

דסמיר זמ?

ןגפבן מין

ירוסןיקזע? ברט ווען ^ וירל/ק רג?

גין

 /׳׳וערר| י
מיזעזטבתזחזמגט * ןעריק/ק עורקןי
ן׳י
■
יה
?
?
ז
מזנ׳היבטוזידרמײן׳
זזנחהמורט
*
ץן
ווימ
געטטרט♦
!צר■
חיז עזםבת וומזמגט לין ולוני
תפיןתימונ׳היבטמויז חונ׳ן״מט מיןדער וומכןשררמ *
|ונ' *
ןוומרטביזקעןצמכטמימןברכו זמגט♦ דערנמך זמגטלין והומ
ן׳ןחוקי
זעל
מתה חמתנו מײן מונ׳ ומגט דט יע{ ה ויבמ זליגט מך
גמנ׳ן קדים
ג יל המט רען שרר דט וזן חזנ׳ן ימין הויז בברענגט דמטמיזפוןדעם*
1ו
*ן־ז וועגו
ווערמז אונוגיבמטן ריילורר
וועגןדטרטהײסטדשניט? ענגרעסח וונ
ניפ
^
זוײזן רט מיר גמט .ד נ לך,״ן מל/ה המ? טןווען מוני טון
דערנמךלומרי
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וויווז,כטיכט דער3ו דען 11יר קפנןקויקרי טעח דר זומרטןד&ו^ יירווילד 1/
ח^ן׳ עטן ' מונ ' *ן * מכטהברזה:

!1

וױמ> זןהבד? ה **י 5י 1ווערטטו  5ינדןמיןדעראנדרמו 5ט  8וןפםח
*וױעזטבהוה 5זננו; 5וט> ועקט זזןמךרימ בטוזיק מונ׳בױי 5טדיגעכי1
לוונ׳ יזנו 5ט הבד? ה ווינו זונטט אנן טבחומ3ו נזו 5ט:
5ו מורכן מיז יוסרו חג זכט><ן ק״ן תחי* ה נאך ן * נ 3ח* איז עז מק וזונטןג
זמכטיזן מ? מרךמעיכןמונ ' זחגט רען גמנ5ן חדטקײןהחיגה:
זמגטמןתחנהנמךמםרוחג:
3ו ווירמם
אלי ווײברוויסן זז*וו? דטזזןניט דזורן׳חזח נעוזןעופןטאגוזמו<ז
מיז ניט מו? ייג דר311£ו נעוזן מונ׳זמ? דמ זזיט פטרן דען טמג דער
>
מיז טו? דיג ח? ה דר פי31ו נעזזן* וועןוזן זזיט דם גוי זי -ימרטײג דם יודן
ברט זזמ 5ט קןרזן ח? ה דר  5ון נעזזןימיז דמךניט חײב דימ גוי זוימר טײ1
ח? ה 5ונעזזןדרונן1זמ5ן ריפחמ* ווײבר 3זוײמ טײג י 3וזזמרגינזנעמןז
מײ 1ווי( יגזזע? מונ' זזמ 5ןמײן זיטןטײגדטוע? ביגיזמ?>ז | ? יגן מזין׳דע
טײגוזען טירמויזגיקנעטן מיימזנ׳ומ? פוןדיזןזיסן טײגגזײךח? ה
נעזזןררנמךזזמג1זןוומו? רט ויטטײג? ײןמונט | דעןטמגמונטרקנעטן
ווחו רר מנהג מיו דט>ז | יײ | גמנ^ ימר זוימר טײג נעזזט פון דיגהן בעקר
דר זמ? עזמ?י זזמ? מזוזזמ5ן וזיט דעקזיטטײג זומוזזןברוטמודרברכת
במקס בײמ רעק גוי מוז וזן ניט פר געםן דען מזבן5ו כטרן דהײנו>זן וזוז
וומט טון לו דעקבחקן ריקו? יןמויז מננדר טמרן מודר םפענ? יך מין דע
מובן ווערל!ן מזו מיו עז וזען דר בעקר דען זומר טײג דער3ו גיבט [ מבר
ווען מן זע? ברט רען זוימר טײג המט נמךדעק דט דרבעקר דען״טײג
יגיקנעטןהמטמווזזוז זזןפון דענן טײגמרויז טמן 3זדעק זוימרטײג
מיזזן ח? הנעיזט י רר נמךנעמט>זן ח? ה י דעןזע? ט זזן 5ר ח? ה< עמן זנ
ווחורט דר זע?ב זוימר טײג פטור זײן ערח? ה דען מיז טון גינויזן פזן מיק
ווען>זן ײבר מיפן פר> זיטט ווען>זן מײן מנדר ממ? ברוע>זמ5ט זומ וומורד
מיקדעקטײגזײןזוימרטײגפטורזז'ער  5וןח? המונ׳דאר^ ניט ח? ה
נעמן פי ן מײנק טײגדר מיו חײב ח? ה ♦ דרוק זמ? זזן פרנעמן דען וויער
טמגהירמנ:

צריישן פסח ארג׳שברערת
©ן >זמ 5טניטחתנח 3וױטן פשח מונ׳ םבועוה מךניט םערןביז ?ו
יעויזר* דיט ווײברומ? ןקײןזז? מ 5הטמ | חעןדימווןמיזמונטל
גמיגו ירען דימ ת? מידיק פון רבי עקיבמוײן דימ צײט גיםטמרבן
יײ* יימ יוײ? זימ ניט כבוד מײריז יעק מיירן גיטאן דזמבן י מונ׳ מ״
ןוו  5לט חמט> ז,ױמ5י ק ^ ורמגיטמן מוצ׳מיט? י 5רמןמיו װינייג גיוועין ן

1811811
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מין עגו? יני קהזוחז& גט *ן נײך רמס חדט מײר מליםבת1ו?זזלזונ ' ימג
א* חוי'3ב< 1וןדערווגו 5ן♦ דעןערטשןסבי! 7מגנ>1ז | נוזכרךדורי  ,דען
מנדרן  6בתיןןהיכןמ? דמיי דעןררישן וותהרו? היכן ' דען ? ירדןמחרי
נמכר♦ דען5ינפשןונ? היק בוןןנו ם1זענו* ווען ייוײן ברימ ^ י? ה ווער חן
 !11דט יוצרחונ׳דוופ עון דרבריהמי? ה ♦
רימזעןנ -יגיסבתורנרנוימגש
דס 1וןתפ! |* עןבג* טבת•
ביגן
ןדט
סונ׳ יוךדעןמו  | 8מוכ׳ זו? תוומםח | י״גש מק טבתרמט חדסי
( מין פו? ין פיהק מהריןזמגש רזן מב הרחמיקיו?  ,םבת צוויםןפב־דו י! ׳.כ'
טב׳עותי ווען מןטוןרחסחודס בענשש♦ מונ׳זנוגשמן איש? ינק שבת
פישוקדערערטשיטבתזיוגטמן יוצרויוטר מונייסרמן מופן יורוגי;
|( 1דןפיהקזמגש | 11מופן * רין* ק וחם?11יק ) לומהבה מןהײי)• שרותי
כ(ו זוןהמין כמוך״5ו ; מוןה םבײה ענ״ה מונ׳ בענסש ריוש חדט *!׳:׳
ן זמגש מבהרחיויקדרניזך♦ דר מנדרסבת נאךעםחנו מ׳ומ־היטוזחה
/ע? זי ןוןהמ 1הי 1ורנדלוגמו[ הםצ/תינובי 1ו:
 1?11| 11כהמורחמך ;ו 1תמריותו.מי 1ה
דרישימבתלומהבהזמגש
ןדער
טידיק • דרפירדטגתל -ומהבה זמגםו^ יןמיומהנסרת!( 1תיו( הי
ןגך מחבק לו גמו? ה טב? דהדר 8יפגש טבת לו מהבה אטכת־ך הטד ! וגת
מ? היק? מ שדעלו גמו? ח יק׳ט  -עינ־ו:
ן| זוע | עזעיב/רמיז גיש בהרבחקותיניט יזיש מ־נדרזויוזמגשויןמחרי
גז/נר♦ מקפירדן סבת מין מ} יקהן :תזחגט 1קפרקיקמןרימ
ןטבתות♦ ^ היבשמן דעןנעגיטטן םבת נמךפסח* מיןעש [ יביקה) ות
,זמגשזזןזיביז טבעה עטר בת ^ וז♦ מיןעשןיביקה( ותב־זרמטהטנה:
זמגשדרוקפרקינןמיןדר לײםרימ  11ײןמײט< גמשפנמרצשררין
?0 :

טבתגיהערש
טבתממ׳רמטחודטמיזזמגש^ צוקזע?
װעז

ן

י

טשיש♦ זומ מיז בי? יך רמט ^ ןזיך

פרליבירײש

מחוןדימ תורה

1ן^וקב? מי /מק טבועוה (מײן מנדרי טעק ) דימ וויי? רימ לײש מילונרר מיז
דט\\\ זיך נמך ר  5ומות המ?ש זמ ןמ? זשן מך דרנם.׳/ה רפומות סיון דען רי
|| עדקיקרידןפוןמײש 1גמסטפמרכשמונ׳ דרךמר׳ן ווערזימ ? ע< נטדער
ווערשפר גיוויטשחןוומטוומיןגיטמןמיז •.
ן

רא*? חד  $אײר

זיז מ?י  11מןל״ײמ* 1מג ' עש? יכי !5מטשן לעהןשמג מיןמײרדחקדז
מן>ע? ביגןשמכםשורבע?י הכהן מת׳ וײן לוו ימ זיןמונ׳דער מי־ון
זברית וומר ביס״ן רער נעהנטש םבת נמך ימסחדט זמגיי1י! /1י
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וינד פר ןנעבן י ענו? יכי ומ ^ן ווײ? ויך וומר מונ׳ ווינםר סײד וײן דימ
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ומנחהדעןטאגדרערדען תענימ מויןן ויך נעמןמי■
*מ? מן 3
דעק מוי? זמגן מיך וזי? מורא מו גמ ■ ווי? פמםםן * גחט יאברך
וונםטדיניקפוןתעניתווערםטו
ו §? 1וײןתעניהפמרויךנעמן♦
פינדןמיןעםרמיחיתםובה*
הנט מײנר $ר געסן ענינו דמר^ ער<י■ ויירר פמרנן מן היבן

ה8

גירענק״

ח1/1/\161־ןגא> 1ח 3־? ק >61ר 11ס!11ב 31131361ז־  1/\6חט 1סחט 813 ±>-

,: ^ 00787 -0 -01 - 0035 -0067־ז1א1-1ס811

>
גרעיקט

ערטאיערעז& הט?וכןמי 1מויי גמ־רגן ײזומגאער עניגו1
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־י | הדחו
*וײנרדרידין נדרהמט
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׳שבוערת
מונ׳עז המם קײן ביכור כיה♦ אן? מוט מויו מין חםכי 5נו ווימ מן סבא
דסקה? ימגטוידבר ^ םהובו׳ המ{ ב קדיס״ןזחגט סאזנה עטרה
מתהבחדתנו מונ׳ זגס ממיוקחג הםבועות הזה זזזן ^ תן ת׳ורתינו
גמנ׳ן קריס מיו עז טבתות צו נמכס זמגנו חן בײא ותתן ? יו ותדיענו
מונ ' ומגשע? ינו יגד? ♦ מוכ׳יזמכש קידוט וויא דימ צווײמ נע 6ם פון
ריערםטינמצספוןעסח♦ יוונ׳זמגםמ? ירוועגן
טבועותםטיםױין
זמןמתןתורתינו:

 6מורגן מורש מן ווימ מן םבת דען היבנו דר חון מן המ? בתעצמות
דמםמופןועתהבניקדמם
מוניומגטיולרהיבש מןמחןממנני♦
*ו? ת מנכי טמעתי מונ׳ מורם סמונה עםרה♦ דט קרוב׳ן היבם ויך מ|
יוזרח חײק מבר דר רע 5סר וונהג מיו״ן זמ? ערםס ומגן מר^ מםה
?כבור ווײ? עז דרק? יר ו״? הי■ מתקן גיוועזן מין עס? יכיקה?וז 7גין
דימ כהניק3ו יו 3ר 3דוכן מונ׳ זמגם גמנ׳ן ה?? דר נמך גמנ׳ן קדיס ♦
*וונ׳היבם חזיוצווײמ ס< | ריתורתחונ׳ומגסגד?ו ע? הכ? הוך♦3ו
ווירווטזיגטווןניס הוךע? הכ? אנרר3ו 4ותהזיד♦ חז< ׳רו  £םדען
כהןמו*{ 2חונ׳ היבם חן3ו ? ײמן מ־ין דס ערסםי סער חודה♦ חין דער
 0דר£ו ויסמע יתרו היבם חן בחודס הט? יסי? ײחס רעןערםטןעטוק
דרנמך זמגם דרחון חקדמזממי? ןי חונ׳דםקה? ענםויחרם מין דען ?
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•►סה מײן סײ? זמגן עז אי מן ? ײמם דימ עםרמהדברות מונ׳ דפק
דרדיחהפםרהומגס ? ײחם חןמיןדדמנדריס £ר תורהחין פיחם ן
דזיבט חן וביוק הגכוריק ביו מן תמימיק יהיו ? כק ונפכיהק מונ׳ ן
ימגם דימ ה  1םרה מיו יחזקמ? תיבט מן ויהיבס? םיק סנה זמ? ק״ן ,
חנגר די הפטרה זמגן♦ אין ע? התורה זגם חן וע? יוק חג הסבועוא ׳
הוה יסרי יה??ו מונ׳ היבט ווידר מײן:
3ו * זס{ וע 3טחןחײןמתה בחרתנזוחפני חםמינו♦ דסקרבןפון ^
סנועותוביוק הבסריקמ? הינו ומ? הי מבוו 7ינומ? ך רחאןמונ׳
נטמויזרערחז,ומגטווידרהוךסחונהעסרהאונ׳זמג*\ 1
ווײטר5ו?
<ערי 3ך חרמ־מדירנז ביז מן תחידין כסדתואוםפין פה? כו 7ןמווןומגט ״
וןאמײןעיוטחיבט מן מתה הנח? ת  3וק הינםרטט | ז! וגטדוקה? אוו.
סם מײח רר חזן זמגט חידר ודט מײנק ניגיןדי ? ויק וועסןדי כהניק ׳
דיא
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דיהעידוועןדרמוןחמן*ו רנהגיאגײדי כחגיק לודופןד& ןזמגט
רערהזן םי ? ס? 1קקדים מין במןהיס ע 1ינו יגין:
 ?0מ ?5עגנו איןיך רינג םפײו לו עםן רטן רי־דו ת/רה *יי גיג?י 5ן
 1לואיןיך * וי׳וימ איו מקטבועיה גמבן וו״רדן♦ דרמוך ו״ז ײן
ריחסײקוי׳וגןוויוקייןסאחחאנררטטוועדר >1טי
מך 5
נחלהיג
}ײםעגזןימויט>ון * סרי וכא? ליון סזוונה עסרה אתה
פןײס * חנחה
יע 1ח ויכא והטימנו מוג׳*\ מורס בי! קיגן נאכס:

דיאנאכטפוןםביעות
עומיצעײיײמואגסאןברסמונ׳אעריבדטהיבס מןי מ?
וה 1מ? היקײ דברמוו׳ דדביכורהיבנו יוןאםריךינויןפוןיןנוונ׳
צײתומגסאןאעדיגהיבסווןעןהרםמיימונ׳נוורטו/ימנעכטיג
?
ײייעוסבאימגט אןקײןאעריכאונ׳ גדענקט ווןירויעגןםבתמין
אתה גחרתנומונ׳ יע? ה ויכמוהטיענומונ׳ײוגט /י ?5ו ווונ גיס״גן
קהןואײיגטאןײגןיובזת♦ לו/ויראסײוגטײן
נונות* וויןעט? יכי
מןיוקסנאיכיר הםאיע בסיײ
ײעריגעויי׳ווייןוועיגעיוט היכט
מןיממ? וועןאק  £רײטמגי 1קטובמייואגט #ן ײטנאה אד? יקין:
וױ>} אןקידום ײמכט ויךנוײןתיןדר ערםטןמזכטפוןעםח דני
פינםטו מ1י קידוםיק נאךתנניר:
לו אורגןיורט יוןוויליגעסטרטררחוןהיבט *ן המ? באעל* ותעוך
היבטאןתיןתמהכיקדםחופןיוודחוא
יור׳יחגט מײן יולר |
ארווןיק דטיוןתאנכיגדו? ביועדיקי תיןפוןי! ■ ונ׳ עיהקיגט אן
ז׳יןמורטעתהבחרהנווויאנעצטיגדטקרוכ׳ן
דםגעםטריגאופן*
חיבט חן מורח חײק פט? יכי קה? ות ײוגט ײןמר׳ן אטה חונ׳ ימגנו
גמנ׳) ה?! דר יאך קייט מזנ׳ ײן ומגט ( רות מי אן מויו היבט ) נ/וג׳
מיק מיט?יבר ימגט ? ענלוק דיא גרצה:

כרך אתחײאלהיגו םלך חעולם אערקד * גובםצותױ ונמו
דע ^ םקראבגילח:

ןײאטרחקחמאקםגיעוא ווײן ייךבועיחאטאאחת גיוועין
?(9
ז י טיט חמ בתחי?׳ קליר םעוריק אוו׳ אילוגדר מיו דר יע? נ זאן מײן
אנדדר טעק ווײ? אונודע? טרןניט חמפן קענן די תורה אקג? וײן מן
העט וי דען5ר(מ? ) גחועין טונ׳ ט/ב? גיוועון וומ אך חת די היט ויך
>< גײר גי״עון־מײן מױרן טעק*ו וײ? חת רעט 115ווײט? חטךםונ׳ רי
תורה
ן £

נד ■־ ,

| .
ן^
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■

הורה״דימ איר המבן מגעפמנגן
ווען אןחתמויו המעזמנפמן אק פביעוה,מיז מךמײנ)? חסד״ *
יןדיטימוקמונ׳היבטמדו 5וױי* .מט<
*ועריתורה ומגט פ? הכ? תוך י ?
ײמפ מין רר ערסען ס  5ךתורח אין
רחה וומו מן מ? י מתרת יר?
זמג•׳
ײמפ?כ? הב5ור רו& ט פינלאױן 2זיוגט
מיק
אי טברךבעבור פיתן
אתנת
יר
דם)
הרנ? ♦ לוןםבד( ? ײמפ מן ויבן סבוד הווקוק? כבוד התורה ו? כסד
פרסיות מונ׳ היבפ חן עםר תעטר ׳5ו פ
♦ווג '? יגפ ח חנדרספר תורה ל1
*והנ
דרדיח הנפרהומגס ? ײמפ >< דרערטכוןחונ׳ןדובפ המ? בקדיט*
דח<
ןפחרמיןפנחס '
היבפחןוביוק
הניבוריק? מופ מויו ת #י* יק יהיו?
כק ונטכיהק מונ׳ תס רי ה  5פרה
חפ? ה ? חבקוק*
דרניוךגינו דרחסובחיןרימ טו?
יחמכצו אי םידך רפ הײסס אתלה יר ח זע? ביג נדר לוחיט} יבקחונ' <׳ /
וור^ יסרמ? י *
גיהערס לו ענײ ׳; מי*
וקםבתזנוגפאןיקוקפורקןמי סברך דעק *? ך #ונ'
דעק קה?זר-ו׳כ׳ גירענקמ *ך מתנת
יד דרײן* מין פו? ין מוג׳ * יהק מי*
אן מ? י מתנתיד מוכיר נסמותמונ
ומגס מב הרחמיק׳חונ׳ וזן מורט
טוטל* דער חזן ואגט נערילך
מונ׳ויוגסמדיר אדירנוי אונ׳ קענן
ווען ױן היו? ס יון ו  #ני
(3
?60
מונ׳יוזסס יייחת* ת*ירין כה? כתן ויוגט דס קה? #
ןהרת
רמםיו?
תוח
אונ׳ױן
*ײן פיי? קה? ורן ליס לז דוכן  :גיעלוחכן׳ ♦ #ו עז סב ^ גיס  #ן יוין
ױן
וײגע דער נמך קדימ עין
בא
אןןי.
? העו ע?ינו י$ד? י יויו עושבה
עיחבמבטי?ין * דימווײ? ױן5ר זמ ײאבטחן ברכת יויבר דען
איןד
אײן יולוה המט דער חיט גיטיון
׳ ><3וק
זומטוט חןנאךמײנידרמיע♦
5ז *
,
,
מײןו
ומני וגחחיוורפמןווימגעטטרט♦ מונ׳
יזיזעזסבתדאזאגטחן
תפ
?
תי מונ׳ היבט מויז מונ׳ ? ײמנט אין דער וויו 5ן סדר• !׳ *יןײ
*וזנ׳ וויורט ביזעו ניו 5ט יויז
; וחנה
יוונ׳ זמגט והוא רחוק אונ׳יוורט
וױא
מין דרוויז 5ןזעלטא״ן יותה
י  /ידד
חננתנויוין םילונהעשרהי יויז עם
סס7וד3/ו נאכטזיוגטחן ויהי
ו״ןיי
נועקאונ׳ויותהקחסױתן ?
ך
•
*
ױ|
ררווא5
״
מוי> י
<ןיזיו 5טחןיוווהנד? ה♦

1פחי

[} עג/י

במך אתחײ
אלחינו פלך מעול§ בוסין § די חגיז•
כרוןו

ן

;
;

אמחײא1
ד־,יניםלךח; 1לםחנבךיד־י ' 3זקוך׳ • לח 1ל
ב*ן אור להז ^ ך נין י
^ראל לעטיםובץ ױםילאני^י
ל
*0ױ־/זישי חפ^אוח• ווריןר
אתח יי חםבךיל ביןקזך  #לחול;
^

מוי׳םמעקטניעבסיויקיוךניטדיא נעגי? מױעו סבתוהלו ניו 5ט
ײחצטנורואיניבממיק מונ -׳סראמאוריהיוט♦
אסח

־ אםר
! מטר

מונ׳
דר 5
)מ *ו-
 1תענ׳

ן עפר

קו

<

תחעהמךויט ? ״וליזדרגמך
חגסוןםבועות ןמגנואןקײן
?מםרו
פײ׳יז״עהרין
תחייותלז ז״גן • מיןפו? י1
היבט > יןווידר
ומךסמעוהיולר׳ דרנט *ן מדירזומה דט ווופן רמר מוז7
 .ומגע>זן
ערסתבהעןותך ומגט  #ן נײמ וזזר חדס יזלר
י דם זו? מ מין וו? ו? ך * לו
םשוומותילוערטתחקת♦ אין
 לו פרטתט? חזך  8יןמ * בחירבה '׳; וזהבה *? אחו?? ' עט? י  3י  *>5זםטן דרײמ אונ׳ ליוױליג * זמג ימיןמיי־ין *
ודרוקדשוווה( וע? ביגןטיזגוומורד  5וזרפטערם דמם״ןוינו דאר  £ע
נרענגןביבוריק מין ירוט? יק וזיןירבעק בן ובט לײםןי:
י

, ,

;׳

ראשהוד ^ תםרז

מזיײמזלווײמטיזגימונ׳וזקטבעהעםדבתזי׳ווווײןזירמרןײא
׳ ײיי
לרות יווין* אונזר ע? טרן קוױן דט אירנווך דר& ן לו דײוון היזבן *
ן
 1עז זײן רי ? וחות לו ברווכן וווורדן ווונ׳ דפקרבןתױיד הווע<1ן ניט זוין
! קפנןוזקריבזײן ווונ׳דױוםטווטירום? יקמי* וויןחוררןח.ןרבן וווורדן.
ווסהרםעחווטפרברענטדי הי* ןיגס  5ר
* לו  1£פיו? טןוו  1נ׳ו< פוםטו1
תורהויונ׳הוזטוזײן ל? ק ניםטע? ט וויןהי? 5י דר 1ק  8ווטטװןדעקן
טויג ל׳ גירענקן ווױז מונזריביד וועטיק 8ון ווונזרי ע? טרן זײן םוןדיג'
וויןםוזונהעםדת
ווןזע? כילרומ ' דרוקוזיזעז ע׳ין תעניתלנזר♦
יוין דר ברכה •? ח ?נו * ובינו זווו זייגט ױן ם?* חות  #תמנו ? ך וועפוי•
נוזםרעזוזוןאדוןבױהחטענו ' ווע-
לוקודוודװגוזחטוותייטעה
״ *
ווײן ברית װי? ה ווער ׳ זמגט ױן וזן םטמט רען פזװוןוו ? חינווו ? סדי ♦'
ותזוזגטוזןזכורברית♦ עט? יכי קה? ות * יןוזטבנזנווך
■■ #י | טײןקה?
|^ ווונחנו ? וזנדעזווגןזיאוזײן ם? ־חה גרוני ניחרווזנ זײגעדערנווך
וידוייוונ׳וזטיחלדקךיוונ׳ווורטםוזונהעםרהוזזנ׳זווגטטויזדיטרוו?
1
| זו ? וורך וופיק זוען טון ניט װונטווג ווודר דונרטטווגוייז ווונ׳ היבע
 1ווויז ווײן םפר תורה וווג׳ ? ־יװט ויח? ווונ׳וויבר הוגפט רם װעטה פון
 1עג?* ווונ׳קיבטווידרוון וױווזדײוו? וזשה פס? ? ך מונ ? ײווטביזוון
היבטווידרווײן * וזונ׳ווודע
ןווםרמניעוםהעוזךהווןבקר׳סזזונ׳
! מטרי ובוז ? ליון קריס ע? ינו ׳ גפיז? ט סבעה עםרבתוזוז * ק טכזיג ״
זווו? יגט ״ן עווווי^ זרטווגווך וווו תטעהבווצ♦
ווערווקםבתזוווו־גטוזןעזייווןרונרסטויג
חעןתעגיתוזמתר
ווונ׳
דטטוטיזןדחק דימ ווײ? >ז | פוום • פוןםוזחח וועגן
דר  5יר '
דווסבעסטדוום > זירקענן וובר די #סנדרי
זמ עין וויר עז וזוין^
םפעהטטטדט יזן קוון׳לוויםןםבעה
תעניתיק  ?#ווגט >זן אוי^ דם
לוונ׳תםעחנוובדױו זע? בןטעג וײןכלײט חס וס? וק
ע& ךנתוזוו
£ 4
צי

מובן גיםריבן האב מבסון ״חג 5יזיור{ ײא מונם עםןווען טון ניר
מיזזמ? ו^ ןדאך וואטרטרינקןנוןדי
סעודההמפסקתחונ׳מןריורל
ניט ^ יט״זו ^
ןנענטןזונררמיטןיכרבעושטפרזיך דטכווש !#ג
פו |ויובי} ותוועגןיוײןטײ? ועניןפריןיך מיןררטון .וויא לודידנו ניט
טרוימריןמויל חורבןביתהאקרט דערווערס ניא וובה זײןלוועהן
דודטבימה>וקרט וויררווערס גיבויט ווערןי הונ׳יון הערטמויןי
3ו עשן דימ ווײ? רימ וון מוך םײנט • ווען אײנר האט ריה סעודיז
ה 5 <4םקתגעסז״מגער דמך וזמו? זוידר עםן וועןדי זזןנמךטײנט
ביו ער רען תענית מויל זיךיוקבןמיו •
ז< ן ד& ין* קײן טוך אן טון
•ונ׳דנורן: 2״!
זיכטגיטוועטןמונ׳חךניט יי הענד יון טינול וועגן
יויוגיין
ווגווןדיהענרוועטן
*
דטיזןזײןת ^ ןחדער^ טין מײן ט* ן
*׳ײופן מ״ןצוועןנניס מונ םטרײכן זיךרר<1יט * יברייע  #ויגן דמפ
יזורגן מונ׳יוך דיד הענדדר * יט:
3ו* יועריב גיטיון גוין רייו טו? וזוג׳דערהזו היבט ? יוגלוקאן והומ
רחוקחוג׳ דט קה? עוט דיח סוךאוי( יןונ׳ ״( יט ערויך עוהערט
א״ן? יכט 3ו ברע*ן בײ #דען חזן אונ׳ נוירר טן זענט ויךחו־ן 2דיגו ערד
לוונ היורט ט״וגה עטרה רר חזן זנוגט הלוןי קדיט מיין עטןימיקה? ות
זײגט ײן גיונ׳ן קדיט אונ׳ יוינר הופעט תתקב?♦ ירווײ? דר נביגו זגט
סתקתפןתימיןפו? ין מונ׳פיהקזעגטזזן * ךתתקבןפרמיכה מונ׳
זעלטזיךדר נמךמויל
דיעררעונ׳ומגטןיונלונןריברכה:

נרוך זותחײאלחינו סלךחעול 3אערקרעגונםצו־תױוגונו
על םקרא מגילוח:
*מגטדרנמךמיכהדם ערטע ? מנלוקמונ׳ מי 5הי * יבאײן
י וויניגהיבר& ונ׳מניהגבר נמך מייןוויניג היכרעונ׳  #יכה
יועקווירר זיול 3וקיוזנ ' הטיבנו זמגט
ערהוךווונ׳דיוםקהןויוגא
*ך מונ׳ררחזן ומגט דר נמך רען חינטרםטן עםוק ומ זמגט דט קה?
יוירר הסיבנו מונ׳רר חון ומגט טידר♦ דר גייךזמגט דר חזן ז 5ורײ
*ה היה? נו אזנ׳ טײ{ ט רי עםוקיק זמגט מין רער זניטן מוי מונ׳םול
מזימה הייה ?בו י חונ מזו ח?י * סזקיק׳ וועןערהמ{ טמן  0תהײ
?עו? ק זמ ? ײמט עריו *יט דעק טעק זמגט ניט  #ין חוי מוי׳ דם קה?׳
*מגט הטיבנו ווימ<?ר מ זנ׳ רר חזן נמך דר נמך זמגט דרחזןקייות ע?
מןהדעןעםוקעדמנהז״גטררחזןהוךמונ׳ דם קה{ נחך דרנאך
מזכחטמינו חעןער־יקיגח מדז ה* ט זיוגט ח יןה? תרחת3יןן

דר
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זת ^ עדרבאכ

■* *י״י ?ג&גדי*׳י

לח

■׳זייי -

* דרחיןימגט נמך׳אונ׳דען םטיט
דרחזןווידרמוין׳מונ׳םטעןטויך
1
צרדען ע^ ודמונ׳זמגט ואתהקדוטומונ׳ ניט תי? קנן;
איו עו טבתות3ו נמכט ועצט ״ן יוײן נודנה חגנחנו מי *ן נויכה יגט
*מכט דרחון
בורוסומוריהחםמונ׳ניויכט דינונעגיןאונ׳דיום
| קה? ייך מוו מין אירן הײור י מונ׳ ומגטניט ןיהי נועק מין עטןיכי
^

קהןותומגטדער חוןמײן

ביוונדר

קינהוועןטבתות  3ונמ  3ט נויו

׳ ימך מיכײואגוומךו -מתה קחט ♦ ויןמיודיע ןבנהסיטאקדסמונ׳
>ימ5ט ניט הביןה* וונדר ווען מײנר ןיכט ויכט ויו >ומ 5ט ^ן בורמ
אמוריהמט מונ׳ םאעקטניט נםטיק  £וןתענוגוועגןמונ׳ בענםט
^ ניטדימ קינדרי ו־ועןת  6עהבמ  5לוויווויו>*מ 5ט
״ןהבדןה  5רי
הג 6ן מונ׳ה> ובריןנין קודם ? חון םונ׳ ניט בם) 4יק מונ׳ מך ניט בורע
 0יווווריהטם♦
ווען מ״ןמבןווערמיןדיא
םצעהימ׳יקממגער
|
ןןיןדיחטו? גין  >5דימקינות♦
 £יוען ײן ט?ח 5ן גיט וחן ער מײן וויייג יוטנה ו־ין מונ׳ וח? אײן קיםן
|
יויניגרמונטר וײן קמפן׳נעיון מ1ו וםר? חורבן מ׳נ׳ ומ? וײן ווײב
ניט מן רייק ג? ײך מ? ו וויח מין רר3ײט דס וימ ניט רײן מיו♦ווען מן
טכמתסעהבחבווער  #ונ'? יגט עםמוין׳וונטמג מיזמךמסודמק
 2רײנ1מ 34ורןו  5ט:
3ו ווורגן גיט״ןיוק ט #ג םז{ן חוג׳מיטזי 5רמודטפרויך♦ דרחזן
היבט? מנ3יוק יסתבח מן וויח מײן •  ?5מונ׳ חורס • ויו ״יח אין דר
וומו 5ן♦  #ןטוטקי* ־טזימ מוי |* מךק״ן תפיןין דםקה? וע 3טויך
מוי^ דימ ערד * דער חזן ומגט סאונה עםרה מונ׳ וחגט מײן קרוב׳ן
היבטמן ממבוך • ווען דערחיןקו> וטמןר  5מינ זמגטערענרו מור׳
ווען דערחוןמויזהמ םוזונה עםרהזמזמג • ערהמ? ב קדיטמונ׳
מ? מרךמפיק♦
וועןעזסון ניט ^ ונטמגמודרדונרטטאגמיז ♦
זמגט| 14דמךמ
?
מרךמפיק
♦
וזען
עזסון
גי
8
מ
?
ט מןווונטמג מודר
דונרסטמג זמגט מן קײן ? מנג והומ רחוק • ( מין פוזין עיהק ״ערין
ימגט דער חזן קײן עננו ) מך ניט מ? מרך מפיק:
טן הינט מויזמונ׳? ײמט מין ומתחנן היבטוון כיתוןידננ ק ובני
בניק י רו  5ט דרײמ ? ײמט ביז מן כ? הימיק #ן ? ײמט ניט טי•
; דעקטר ^ מונ׳טן טמ  5טניט *
יטברךרימדמוײןמוין^ גיגמיגן
׳ לונמצטרו ^ טאןמוי^ דימדרײמ פין מודגנט 6ו# ,י טברך וועגן
[ ווידרזמגטמןהמ? בקריםמונ׳דער דריט דער מוי^ מיזגמרגןדר
) ומגט דימ היטרה׳
היבטמ 1מםון׳ מםי& ק זמגט זימ מײך
־ מון טחפן 2מ; ל י״גט דימ ברכות נמך דער ח  5טרה ביז מן ״גיוחר
זיוגט

ומגנויהןןוחונ׳היבטוױדריוײןדען
*ווגעניטע? חתורה דערזזון
*על&ו ויך רר חון יווין 3רי ערר <י< '* אגט קעות םבת םורו חכה * לת
*ומדה עד חוג מי 5ה תןיורתי* ויכה יוםבת הבל! ת  #קתט? 5נה נאינן
•י 5הא?י קימו אהי? חםר תחבת מחור קרק חיכה אוזיר כרי  /ז 5ור
צות מ? ה מתה חחרת היםיב? ךײ הלדקח הנוח מ? הי חונך או בזו? ממ
סעקמו בה? וך יראיהדמווײן ויבנלעהןקימוןמונ׳לוק הינטרםטן
*מגט ערנמך אײן קינה מונ׳ נעכ״ויג בי*מ נמכם ה& ם ער דרײח
וניומגם דטוײןמײןווא׳לוומלליגקיגןדימײ מונ׳לווחנליגםמגדידמ
*ײן  5ון םכעה עסר בתמוו מונ תםעה במב♦ דר חםוב איןטו? היבנו
יון מי׳ורתי וינודר נמך ומגט מידר יון קיגומ רר נחך ומגי די חםוביק
די ליוניק ווען ױןמויו המט ומגנו דר חון מ?י ליון ועריה ה?י? והח מונ׳
ו** * חטמנו עד מנמ בביה בליון • דען םטיט דער חון ווירר מוי ( מונ׳
•מגט מםריניט ? מנלח מך ו 3מ ? ליון מיגר הופ  5ט ומני ומה גריתי
דטגיטטײנטדומןכורהפי־יהווערמוי^ דיקינומי היבטוויררמן
ואתה קדום מונ׳ומגט חויו♦ גמנ) קדיט* מגט ניט תתקב?־ דער נמך
*אגןדײחידיקאיובמונ׳ פמרנן מײןוזיניג יסויח וומו עו רעד
•וןעורעניוהכיומןײ לרקנו • מונ׳מיןיםעיה היבטמןקרבוגויק
1מ*ט מוים ונםו יגון ומנחח♦ ע? ינו קדיט יתוק מ ,ומ? ועהן דז מן מין
דר םו? ב? ״בט כי* מיטמג עו וועגן חורבן בית המקדם איו רמוי דם
><ן ומ? אײן הא? בןטמג טרויארן ווערט בי? יך דען גמנלן טיג מבי? וין
לו טרײבן♦ מן דארןל קײן םוךמן טמן מךניט םעמלירן גין* מן ה& ט
דען מנהג דם מן ניט ומ?? ערנן מק תםעה באב פון דעק עסוק וופגן
בימהקכרוהדעןדימ
פקודיײיםריקמטמחי? ב♦״ןגיטאױ^ דט
*י 7יק טרוימרן מך מ וי^ ירום? יק:
מען אײן ברימ מי? ה מיומק תםעהנמב וא יודםט מן חוו במ?ר נמך
קינותמונ׳דרמאטרמונ׳דרג £מטראונ׳מוה? מעגן ויךמיןסבת
די
יודםטדמגיבטאןדיקינדרריאברכה לו
ק? ײדראן טון וועןמן ע*
םדינקןאוג׳לינדאךקערלןיךאן:
רצ * נחה םוט מן די םוך * ױומונ׳ ױגטם? ימ מונ׳תעיןין מונ׳היבט
מױו מונ׳ ? ײמט ויח? מונ רועט דימ וע? בן מוי^ דימ מן האט מק
אורגן מיי^ גיח5ן דען אן הוט מיק מק מורגן קײן מי םברך גימאכט
אונ׳ומגט דימ העטרה ( דרסו ) דימ אןמ? יתענימלבורומגט♦ מונ׳
ואגט דעןדימברמתנמךדר הפטרה ב׳יו אן מגן דגד  ,היבט ווירר
סײן מונ׳ומגט המ?ב קדים םמונה עםרה ווען מן המ?ט מיןדרבר 5ה
וומ וחגט אן נחק
יחם? יק אן וכםמ דוד מהרה? ת׳ 5ה ת5ין♦
מונ׳

דער

עחךיסרח? ברתחיק זמ ן* גט>| 1עגס י דרחזן
מונ׳ מיןם״עקו?(( מן
חחטמונ׳זמגסברכהכהנינן
ומגגועמווומוערםמנז * חרגוגיומגט
■ אונריגוויממיןדרווםכין טײנט
* םונ׳יייגט קײן
החגהמונ׳אןםור< מזוונסמג $ו יחכטוומיגחכט אן
׳דימ? 2נה מיו מןוימ  #קדםמיו
ה 5ד? ה מונ׳נויכטגיט1ימ געגיז♦
ו
מןניט ? 5ײםעםטמונ' וו * | םרינקט דינצט
גיםמןרם
?
וומו
מיו
[ עו
מיו דפן דיסונמיקוײן מין דו נימ ה * קד•
ווען תםעה נאב מויו
מונ׳ חמבן דרינן גפסן מונ׳ גיםחנקן* דען׳חצטן
םאג
| גמנגן מן
עובעונותהרניכןעדם•
ויננם םמג דיו מובגט המכן ויא
י מור׳דעןנײנםן
מײן שײ! חכאיק 8ר3ײגין גפאםט ם׳ במב
מ? גילונדן י דחק המבן רבײוחנן גיומגם ווען * ווועראין יעני
מוג׳עסרה בחב • אווהמט
♦ דס מײנםט טײ? פון בית היוקדט חינ
לײט הפט ערם חוו גימחמן
וועןתםעהבאבחקסכון
?ײררפרברענט וומרדןמן לפנטןםחג♦
^ וו< טא־גגיןיגט״אגחןפ? ײםעס ♦ דען
יג £
חזטמונ׳מןהעטטאוי?ײאגעםן מונ ווײן גיטחנקן וחווע? ןוי•
י ויחחאבןח1ו ? מנגקײן 8
וואכן דו וײן חײן • ײ? חםידיק די ווע?ן עו טפחרן
ניט חן היבן אין דר
? יגן סבת* חונ׳ ווע? כר רר דח טחיחרט חויןן
הײ
דע׳
מוי^ • בת? כנוד
^
וײןלוועהןדיחנחחה :
יחם? יקדר ווערט<ו 5ה
תסעה בחב הײסט סבה נחחו דחק דו חן
רער גפהםט סבת נאך ד♦ היבם מן נמחו רחחו♦ דם יולר הינט מן
די ה  6טרה ? ײחט
* נחה דס ט? ה אחמ חם? היה(מין עו?ין מור׳
מחחחיך דם מופן םחו סדי מתחנן חופ) סמו אנחה לו חהבה ♦
? מ?
פיהק ומגט מן יולר א חט? היהיחןפורטוויח מןםבה♦ מונ׳? ײמ•
סתי * פחיקוו? תחחת
וחתחיןמ/נ׳ ומגט דימ ה  3טדה 4נחחומ/נ׳מיןקדוםתלו
ריםדרמ
ויגט חן מ? חי 5קיוסןן* ידו:
חוס^סבת נחחו ומגט חן יולר 5ון םנת יחחו חונ׳
מיו חײן חה< ה | מק
* ט ו • ומגטחן דיח חינטדםםיגיוע׳ן פון יולר
ה
חען ערם מויו
דמם חו  5ן8ו | סבה נחחו מוי׳ היבט אן חין
 5ון דער חתוה ח נ׳ יאגט
מונ׳ומגפדמםוו? תפון טבת
חתיהקמליחסה
דעקחוסןפוןדר
הינטחךחןמיקוז? תפוקח  5ןברמות חתןמינ׳ואגטדי
נחחוחונ׳
דערנאךםום חםיםביוחן יטים
םנאגחחוי
הפטרהפון
הינטן מין דער קדוםה ומגט חן מ? היכק פון
מוג׳
*? ׳ז* מ? היך♦
■גאנחחו*
חותרגיוומררן סבט ננימן ווונטר יםרח?ול
פק חחםה עםר במ 3מיו
9וחן

קוסןמונ׳רימסתיקמיןדר״דברהמבןמוין* גיחער״* יס״ערב 1׳
אוכ׳ רי החגיק כיתר וײן מק
ועזניגן טי׳ג5ו קב־רה קואן ״ דרונן
וגיגטיון גיט תחכה דייאורגן י
מברײאוס  5טדר ער יוונ׳ די ריוכ״
דרנמךזחגסווןיואי תחצײי ( לו״יסנםומגט
״ןתחנהמקחאםה
עטר )*וי | עי? י| מונ׳ עיהק< מגע
ותיו״ר״ן כײמ סימג י״ני אובנס החנה דימ
זז  £סרה פון עקכ היבס מן
ליין (מין *>?ין פיהק מעהרן ומגנו
*ועדטתעקבלו מהבה
ידידעןיון ' לוערםתריוה זיוגטוון דימ
הלגסרה ענײה סוערה* ונען
רחס חויט ״1׳? יוק סבת איו 1מגס4
*ןדימהפסרהפ/ןהס * יקכפמימזו
דיה1ב? ײבס ריח ״סקנמ דעןזיח ׳!
דעספוןנחחהחונ' ווען>וןזחג*1
סרה
5
וןכי
תלמדימהיבס ^
*ןרניעקרה זמגס * ןמך
םן {/אקוונסמגווערןמג • ענײהםוערהי ווען מבררחט חודס )י
רוןענײהסוערהמונ ניט״חר תודם • ׳!
וועןאײן חתנה מיי י׳ין חוד •׳י1ו1
יגס פר די הפגורה סוס מםיס |
ל
־םונ׳דדנמךמךריהפסרה  5וק
וע? ביגןטבתדעןדי העטרה סוס1
•סיס
מיו
5
ר
גסריבן*וין
יסעיהימין ע׳?י 1זג״ רון דד נ* ך טום מסיס=| :

אר  #ויוודיש אלור

|ן

אין מ?י ממ? לווײמ סמגיזז )
האשדעןרונהגדסמןמן היבסלו1
סעסםןדעןערטסןסאג
חוכנסמונ׳ * ורגיסנחךדרת  ?£ה '
דען אירעינרן דז  #סה רבינו
מיז
מק
רמס
חורט
מ
?ו? אוין׳ דעןבערג
גענגן די? וחות3ו חגנועמנגן*
מונ׳ *יז מויםןבג ? יבן 5ירליג סאג דען
ערמיזיוק כפמײק
וויררהירמב קוזזן♦ מוו׳ריזמדנון עג? מיז מיק
רפ גענןוומררן י
מן
#
ןזפון
דעןערםסןסמגרמךמן פמנגןלוליןן
גיז פירליג דרוק סו■ ײן מײן
טרײמ * יס דען סו  1רדמםזימ זמ? סן
וויסן דז מטה רבינו מיז מוי^
דען בערג גמנגן די? וחותלו ענס  £מנגן
דםסעס״ן דרוקדסזימניסזמ? סן
זמגןווימפרדםזימזמגסן<1סה
ווערגיס >< יןמוי^ דרויע
<? ס '
מונ׳ביגערסןדמסעג? לוממכן♦ מונ׳
דרוק סעסטן מירמקערטטן
סעססן מזו רען גמנלן חודמ ס& ג £ון רמםחודט ח?ו? י מונ׳ דחק
(
מײן מנרר טעק ) מיר וופ?ן דען טסן
ו< ב?בו? זײןרםערניסזמ?
זויטןוועןרמסה
<
ונהמיזי
< ועןז< ןזע? ס
סק רממ הסנה סעססן
*ועד מונ׳ סקסריגוײן מונ׳זונםס ניסי חר וויסט ער ווען רמם הטכה
ימײןמנדרסעק מןטעטםש דחקדמזתמס
סמ? קזמ? תםונהסמןי ג?
וײנק5מ?ק ח וי מיק זמ? | ײךווימ חײן ס? ך רערדמ ? מזסגביסן
סחמבעסן רז מירר מן זמ? גיהמרזמק ז״ן מונ׳? מזס מויז םרײמן זזיס
עורנס הגנן דען עו קומס דיא לײס דמס

״1
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א |{ג ךזמ? 3ו ' גי) וער ם* וע?ן קיגןדיני פימד נמ היבס * | מךהן3י
טעטםן יוײןחדםפררמם הםנה דז די לײטקואט רניייר ויז? ןתםובה
וומןמונ׳3י גיווערםטעון קיגןדען ילרהרעי דרוק *וי ? ייך יוײן
מים? יבר גיוויבן חיק חדט ח?;? ח? יטמגזײן ע  5יחמצו גידענקן דיח
ערגיטחןהאם רטזע? ב ' גײזר החס ערחרטהדרוי^ יווען ערדך
דרײן גיווינט ומ ווערם ער? ידיג יײןפ>ן וינד ווען דערהײ? יג רחם
הסנהקוײיזי דטחידר אן ז״ן חטמן״ווכט  :דיחס  £רדיקייוגן
טוןס? יחות ריומחרטוי?ו? טבויןחויןג ווען דרםײגיוןברעצס יובר
דסיזירי״ץדטוזמגםט 5ירטיוגער
*ירמטכנזיקהחבןדעןסדר
רחט הטנה מוי^ טטין ס? יחות5ו ז* גן♦ דיזס ײן 3וק ח? יר ״יגיגטט
 3עהןט>־זג  £חטט ♦ דסידזוועןראט הםנהיזק דונרמטחג יוחזמ
םטיט יזן וונטײגדר פיוי־כ; ^*  5ירי 1יוגפררמטהםנה♦
מינרחטהטוהייק טבזי  :מםטיט״ן יוברדעןזונטאגדר דב מוי^ •
מיוחבר רחט הט ה יק י״נטווג דויר דינםטײג זחהחט
פיר טחג £ר רחם הםנו ז♦ דרוק םטיט ײןחוין^ ם? יחות דען וגיט& ג
דער פחר•י
דער נעהםט טבמ5ר רחט הםי .ה זחגט ח)־״נין * עהרןחונ׳ פיהק
יו 3רח? הח? היקײ דברחופן םחר ? בבכקזו? ו/יו? היקא? י חתה •
זחגט״ןניטוידף
דער נעהםסםנתות  3ונחכט * רו* ט הםגה♦
גועקחברוועןרחטה זנהחק טבמויערחזוזאגט *ן וומו?
ויהינועקו * ןטבתרייעחר:
מ? י דיחטפגפוןס? יחותטטיט חןפמ -דטחגחױ^ דען איןדרזע?ב
טעהמיזדי 8תפי? ה ״יןחןגינעק חז זונםט  ,חמ׳דערחון טוט
אײן ם? ית חוי^ חונ׳ חח 5טיברכה? התעט^ ב3י 3ית רעןבײח נח5ט חיז
ניט  3ײט3י 3יתחן 3וטא,ן * ונ׳וועןעזטחגחיזזח גרײפטערמן דט
ט? ית ח 1נ ' חחכט דיח בר  3הןהתעטןןב3י 3ימי *נט? י 5יזחגן דן ״וז
ניכה יזחכןוועןעזטוןנחכט חיז  ,מול זזוגן מײן טעקי דןחיז
חברמוומזחן 3י 3יתחן
וזחו? ח־יב5י-3ית חן3ו טחןבײחנחכט ,
טוטחוזווןברכהחחנן יזונ׳ דערחוןהיבטחן קדיט וועןחנײן חיז
וועןניט״נײן חיז ימוחגט *ון  5רזיך? ך ײה 3רקח חונ׳וועןחנײן
דערנחךחיו קוחןוח וחגטערדעןקדיט ( 3ז וויסזם יחגט דןניט
קדיט פר? ךײה 3רקה וועןםון חנײןחיזחין דרםו? נײחר.ט * רדר
עליטםןסןיחהוחגט חןערמט קדיטמונ׳ זחגט ? ך ײה 3רקהרען
ערטטן פטוק דט יןה? זחגט טין נאך דר נחך וחגט דו קה? חיט טנידר
יוחע תפ? ה י ךרחון זוגט ויעמר ״יע? *גיו ויקרמ דזקה? ענטפרמ
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ײ ײ ?5רחזק וזזר׳ון ביו רון ונקה מײנר־ דר ניט בײמ ווגין מיו ומן גיט
*■ גןט? טעסרה 1דדותעט? יכיזמגן ״ן ז׳ימגיימוומ< 1זיוגןג 1ײךמ;
ווען ^ ון זיירובו מיכן דזו #ט♦
ניוך דעןםןיחות ;וי ; םדערחזן פשוקיקמוי׳ײן זײגט דרײמאמ?
דדויאזנ׳ זאגט אוואופט ומתהצדיקאונ דרחוןומגטגמך♦•
( 3ו/ויר* טז* גט דטקה? וי נ׳ ניט רער חזן גײוורט צוקדריטןוידוי
*מגטדערחון חיררומתה 3ריק מונ׳אםיח ( דקךמונ׳חןרחוקםאך
נגננו>< י םענהמונ׳ויזגט דער נ #ך רחוק וחנון מונ׳ ג? ײבט וי3ן מונ׳
*מגם ״וזי41וטי יוכניטי רחזויק>ורן דבםאימ♦ םווור יםרמן♦ ואנחנו
?מ נדע• דערניזך זוזגט דר חון גינץןקדים מונ׳וזען עו טמג איו וויו
היבט וון מ3 .ו זזורן* ״ן דיר^ ניט דימ קרבנומ מורן עי וײי דםן
דימקרבנותניטזזקריב4יו; עוןעזוײחדע | טמג
*ומג* דען * ןהמט
^יוועזן • מונ׳דימ ווײןזוירויחניט קענןאקריבוײן♦ דמגיגן איר
וימוויט דעקזוויןמזנ׳מורטערויך♦ חונ׳ומגטני • זוין דימ ווזירוה
ווײןעסוקמוק דען מנדרן♦ גײמרטזוזמור ןמודה♦ מונ׳בחוריק
ומיטעמוימונ׳מודטזויממין דדוומכן • מן
וגקבתזןזתהבילזמו
ןײחטניטויחןיזמגט מךניטענינו♦ * ונדרייט? יכרומגטענינו3ו
מנחה וועןכר גיעחטט המט •
וזעןמײנרוזע? ט סמטטן דימ גמנ3י עטרהימי חםובה& ודרוועןט
מפי?ז חײן טמג ברעכן דם ע; מיק ניט ;מ? ט יײן נדר ;ײן♦ דער
דמרן* ניט פמםטן ביוקיגן נמכט♦ וזנדר וועןאן מוי; דר סו? גיט ממג
דימווןםירמןהיבטיונטר 3ו גי ♦,יונ׳רמר^ עו
ערעםןידמךדט
מךניט מויא ויךאקב? וײן♦
ווען מײנרזוי? פמטטן 3זזײח טמגמונ׳ 3ווײחנא 5ט מונ׳היבײן
םבתוו 5/ו נמכט ומ ו*? ער םטין בײמ מײנק דר הבר? ה מח  2ט
אונ׳ ומ? ממן זמגן וויח וומו? ער דמרן׳ ניט טרינקן מונ׳מורט מ?י נ 5ט:
ווען מײנר עמםט מײן 3ווײמןינג מיוג? ײך מזוסיןמו פיר 3יגטעג
ניט נמךמננדר♦ מונ׳ דרײמ טמג יונ׳דדײמ נמכט חיו ג 1ײך
זוו5י? מו פירציגטעגנמך מננדר♦ מהרי״! םרײבט דר5ר טמג־עסן
מחרגןםטערןנחךניטמיי^ גמנגןמיופר
ןןין ומזער ועהןמובדר
סויז דימ דמ עםן מין רר םןיחות וומוך * פר רמם הטנה המט מן
יונ׳מןמײנטעסוײמנמכט♦ חונ׳דרנ& מוד
*ויניגסןיחזתצוזמגן♦
חעחר מיו סוןמוין׳ גמנגן דם חיו ■ ״,קןײני 3ײט רט מן ניט קן ■ לירן
*ונ׳ ווען מײנר ווין6ר טמגעםן*מ? ער מוין׳ ןיך נעמן פמר דינמ  5ט
ן־ען עט ןײן עט? יכי פ׳סקיקפר ביטן צו עםן סען מן םןמפן חיו גחנין
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װלוהמייפוקפמטטןדמש
ומןאןפופרמויונעזזן דיערטטי
דרוגן
״ןצרקוזגיבגודממיודרהעגית רעכטמןגינעכן♦ חז>ויר? פרכן
*גרמ דהעניתמ 3דקתמדרוון<!;ןג תעניתמיז לדקח געבן וונםט
ווערט וין * ײנןערפמטט רחנן דם ער ווע $ט דט בדוט םפמרןימנר
ווען ער גע1ט גיבט דען ענײק ומ  £מטט ער גיוויט שונן גחטפ וויןן:

ערב

ד־ישגה

ערברחםהטנה טיטיט״ן פרימר מויןימו מײן מנררװמן •
א £3
װן החט פי? סןיחות נו ומגן וין המט דען מרהג דט<ו 1פר טחג
עט.ט י דרזק  1ט>ון ווין ווײזן דוװן ניט טזט ווימ די כותײנן דיח דמ
$
יף תייענית הב ו פר חיר ה־ ה עוווער מבר קײן עבירה ו וען װן ניט עט,ט
עועםן פ ^ךט דר ע* וד הטחר טון מיזחול גמנגן דר צו החבן ריח
* * קײן כוונהמויך' ס? יחות ומגן:
מיןממררומיודערםדרדטװן עסט  4י װןםויחותואגט ♦
חבר
וועןמײןברימ
דחחיו גיט צזביזמרגן יטעו טחג וײמ ׳
ווי? ה ווער מק ערב רמט הטרהװנוגװן דמרט עסז ׳ װן  :מ? דךניט
מווגמנןוזיטפוןקבוך ! וע? ט ומגן
 £גמרמןפיןן ךן * וןדימ סןיחה
פתחוןעהדעןטטן געבן:
' אוכ׳קײן
דימ ווײןדימםןיחות נ 3זןערב רמט הםנה מונייוק־כפוריק פמר
ענררט וײן מין דימ קהןותי דרוק המב מיך וימ ניט• מן גםריבן דען
זימ טטין מין דימ מחזריקנמך מננדר
| 1> 1היבטמ;? ך ײהצדקה • ווען * ןהמןט טו  5ט כ | האר׳ןזיטוט
מןדעןמחןמדךיזונ׳ומגטדרנמך דימ חטמנו מןהמוכרה♦ ו  5ור
ברית♦ פזמוןםוג׳ טוט דען מחןמוי^ מונ׳זוגטדען פטוקיק ווימ
ומזמגטמןמנווהבטיהירלוןדר נמך
זונםטחונ׳מיװן וידויומגט
וידוי״ןומגט די החנה וועןטון ערביוק טובמיודיווײן עז נמך
נח 5ט מיז׳װחיוװעימונ׳מכנישי רחמיק מרן דבםמימטומר יטרמ?
ומנחנו♦ גמנ ),קדים♦־לוש ^ר ומגט *ן קײן תחנה ♦ מן טעעטט ניט
*קערברחט הטנהמונ׳חײןטײן טעטטן< דשדרײחטמגדר  5ר :
דטביתהקבחה בןומר ווען הק״בה ויך ניט
גמךםוןגיט מן מוי^
װירגןײךווימדיממתיק♦ מירבעטן
דרברמיטחיבר מונו דמו״ן
ער*זי? מונז גניסן ןמזן דען וגוא ןון דימ לדיקיק דימ דמ ביגרחבן זײן
מײן
דרו ^ ומ? שיט? יכר הק׳בה מןס 8ן מונ -׳ביטןלו רעו
מנדר״עקמןגיטדרוקמוי^ דםבימ הקבחדווײי עז אײןהײןיג
מורטמיודמו דימ לדיקיקדרוין׳ זײןדימת?5ה מ* ו מין מןגייעק
רר
ל3

ו

1

מב־-

הענדו
דרנחךזח?  #ן 3דקה כניבן איםןיכר נחך* .י* ןפר ״עגן * ע׳ 1יוןדי*
עױיקפריאצרקהגעכן רסדמ קענןקופן * וין׳י״ם נימ ואןין-איש
גום וויזיג הער געבן דעו דײש געים יויווויוין אוין 2גיהונן וועןיי!}
קיינט י*;-ןדזינס*וא ה ^ י.ו ״ןכרזך דשי גע? ט *ווי{ ,דרווע? עאונ 'חוין־ דר
לזנרריוועןע  * :ן ( זיוטדען״נחגמוא | ייךבײרמקערבר׳׳חדע1
זיירזײןיוייםרטײרןיוואנרריפנןקרויו׳ען וונטעמ״נר חײןאטפוו
האט זוים זײנק ?#ך זח חיו ער םרויריג מו :׳ ןיזזט דימ הער וואקםן
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ןןען די מנדרנלו 5ט ר׳ח אשן טבמומ3ו נט 5טגי<_! מןיוזאגט אן דאא
§ר פהח״נו מזנ׳ביויכטדינעגין בײמ דימ ןי 5ו 1רן מונ׳ זאגט :
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וק׳ג
ברוןד א *חײאלזד ',װמ ^ ימע1ול  2נוךא פאיײ-זײ ^ יו ,.י
ר־מ
יו־ז ^ו עלו חעולם ױ ?ר ךמ״ בין קוךע לחויר־י 1ריב
בחי^ אחיז ײ א•
דרנ
בין ?וור להועךגיןי ^אר^ ל^ש־ם  -ביןױבצייעביןני £
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ימןאתיםי הבמךםחביןקרו ^ ת עבמלי־ךשת ױםמובחבךלת ן יסר
־יר
ואר־זיופם ה׳*יביעי חנדור־^ ןחךרו ^ס״וזןךו״  /יס־ יישע׳שדת'*
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& יאד־ בקדועחןז *;
מונ׳
<3,ו^
אתהײחפבךילביןקוךשלקוך ^ '
אןו׳
וחגיזנגו!
ז־5
 #י
בתןד ״ ?
ארוהײן♦ןץ ••
אלוהיוי ץ ץי
מלף ז ?
העולם ץ ; ן
שדזחינו• • ן?
יקימנוו* *1• • 1
לזפןךוי׳ :
1
א|  9פ? עגט*וײן ? יסןמפ5י? מײן 3ו נ 1ורקן וויןדזוביקחייכ׳*מגב 1מ?? | :
ו|)-
ברוך אדתיחײ אלח־ני םלך חעול□בורװ פדיהעץ •
ווען מן פטוואט עסס מ*ן דר סעודה דמס ניס קי * ס $ו | וועגן דעד
סעו־ד>>.וו *ן ביבה רריברו־יווכן* מו רען מפ־ !? יווג׳ היניג עסס י| 1
פון וועגן דס עו ; יס וזיי* כ?וי׳ור ד; מזנ? נווס יחברך זיו? מײן ויס ימר
געבןירען מןעםטניספון דרטעודה ווענןוויס? יכר נעוזס יזײןי
סטיק מונ׳זויגט טיה טובהן ^ הוקה* דריונהג וויז יוײןקיופלי1ין
מימק וזידר3ז עטןזכר ווי? פוןיצחק רעןדי עקייח וויז מן ר״ה גיי׳עון!:
*וג׳ווךדם>ו־רזון?ן זײ־ןןרמםמונ׳ניט ? 1נבע״? יכי עםן ? טיךעט? יצי
עזזן קירע? מונ׳זיזגן ^ יר םעקדרויל עטויכי עםן פיפ פוןוועגןן]
מונזרי} כיותז״וןיןןיך מעדןי׳ז די פיט מונ׳דרפיןזיניטזיו־ן ^ יס עםיג| 1:
אן פפ? זנגא ק״ןניט3ו עםןוזקרווט הטנה רעןזיוו זזיוצן הוטטן אך ׳1
גיז ווגוז מוו פי? לןיו דד3וז? מז ( חם ) :
ווין בענפן ווזגט >׳} )?1
*ע? ה ויביז וזונ׳זמגט מתיוק הזכרוןהזהיאינעו טבתזעגט  #ןפרו1
ריחווונידרנוזךיעןהויביו •
3ו א רגנס טוטמן וויין * רגני* ?}
*ן וןונ׳ גיט (1רײז ט ח י ווער דיז עריח מויל םטיט עין דיוו עעגווין ]:
גןײךווזוועןעסזקײקתרי׳גוזלות ווערדעןדירחטיתיבווןעו( די !־
טעג אק פזריק דס מיז תרי״וז • דט ״יז 3וויײו ײין דען תרי״ג־יוײנט
*ויזקיגן
דעקוונררןט׳וגפוןר״הוזוו׳רטמנרר קיגן פזריקמונ׳ען
ז״ןעױן
7
טעג
וזיקיחר
די *ן פרױז הין סו?ן גיין • דררםײנןחי{
ויטכק הברהקבב־׳קר • רש זויו
הזטיגנה

/י

הומוגנהרבה? מומה־נטןמו ' ו׳מיט דר,־ו׳דיבי& יו תםעהבמ 3די מ
ר׳מ־ו יוק כעורדי ה׳ דוה רנים הטנה דיק׳ יויוע׳ריכן אוג׳ *ן מור״י
די ברטה וויא מן סבמגוונ׳ לם״ת דינן היבט דד ה־ .ן מו הו׳יןך די וויי?
דרבזרוו יתברך הײנ> #י 3טמ/ין* ױין טטו? ווימ חײן ״? ך צור־כטןײ
יזע? ט* ײחמגטכרמ מונ׳ אופן מונ׳והמפיגיקגווג ניטוהחהת
יסררו* דר בורמ יד/ברך וגט3ו די1ו? יוכיק יני ( יגנו5ר ״יר גיעפנמ
זות־קיוונ׳םפרידו־יקמונ׳יוירזועןטםירה זמגןי <וונ' א|
דיסערי
זאגט קײן זו? תניט*>ו | זגט מך ניס ה?? נוונ׳׳־ןןג 5ון די* ןטעק וזעגן
מונ׳מורט פרדךווינו מקסבת* דרחזן עיינגט הוךס 1ווגהעשרה
א |>וי'ט ױײן ניגון* מונ׳ זיזגט ווײסר זזײז אין די > וחווריק ט*ויט
לווכ׳וועןדערחזןהיזט שיקס? ק ןיומגט :ונ
״ן גיטצודוככןי
זיוגסער * וךמבינו>ו? כנו קדיס ( מ־ןפו? ין פיהק זמגט > וןמךעי1
כ>> וך>ו? 5ותךווימזונםטמןטגת מונ׳>>ן תיבטמויז צווײמ ספרי
תורת מונ׳ ימגט גד?ו ע} הכ? ׳ מן?יײונט אין דען ערטסן פפר תורה
מין וירמ* היבט יוןוײ פקר שתשרה מונ׳ רופט ח/י^ מול ? ״מנט
ביומןיאיקרביקי ♦יונ'? יגטדםמנדרי םפדתורהצ/רערערטטן *
טונ׳ימגט המ? בקדיט ׳ ? ײמרטרען מו■ ו רען מנררן םפרת רה רען
דערדימ הי 5טדה זמגט מיןפנחם היבט חן זבחזדם הטביעי ביו מטה
?יי♦ מונ׳זמגט דימה  £טרה )־ה• מ םיוחד><ן הדאהײק* זמגט
ניט  #יןע? הת/רהזט#ו1ן -ו?יט 4זחה מ נ׳ זיוגט וע? יוקהזכרוןהזהי
*וונ׳ ווײטרמויג
מיז עז טבתזמ זמגט>>ן הכ? יןרוךי מוי׳ ויוגטסניט >> יןכייגן *
מױז׳!1ו  * ':ורטס> וונהעטרה ווי•
?מןמטרטבתמונ׳פר ויך
נעכטיגזמגםניטיוק תחעהטנדר זכריןתרועה׳ אזנ׳מיוקחב׳ן
זמגטמן מײןט־י  £1וןדיזמןזמ? ייורגן זמגן ווען ^ המ? טמן תעיר
ותריע ומ זמגט מן טמו מיןמריק חמה>>ן זמ? מורגן זײגן • אונ׳ ווען
>> | קזמט מן * כח מגדו? עוו זממיכלויזופפט * עןמ,ונ׳מךכ? יומבי
מב? מונ׳זמגט מדר והודמונ מיבר הי־פמט עמוטיך ביזקרימ ״סזס
מונ׳ ומגטדען יטפוטתג? בלרק מונ׳ והימ נמחר ומי יטבי• מוכ׳
מתן? עוע? י 3ןװ ביז ומקײק סבועה ? מחחניק מונ׳ היבם דען>11״״
מ 1מיןערטטן טיגמונ׳ומגע ײמ? ךמונ' מדירימיומה פו(' נט מויו
מונ׳זמגטניטמבינומ? כנו:
דער גמך 1ײתט מןזינן פרסיוממין דרערטמ ספר תורהמין ע?
התוךח גידעיקטמן סבמ  ,מקסבתטעטםמ>> ןגיטדע | עז' מיז3ו
גיוורגןמן מעכטדט סוכרמויירפן ע ריב״רמגו׳
* +
נמר

ייוך
דעדהעטרהגיטדרתקוע מױן׳דען מ?זזי * ר א) נ׳״מ5נז *־י*
ברכות
מוני
טעטטט טטעיריגמיי נו־ין קינר *? צו וײן ממ *ן
עז  3 ?#רד *ן טעטטן ג|
גיוין אחח״ * לך,י,ו מלןיהיגוגסא ^ד קדענובפצותױןצ־נו
•י ;^
פןעןןור -י ^ י•^*• ־
*
י

מונ׳

אמכטאךטהחײנוו

נרזך ןותהײ אלהינו םלך חעולס*עההעווקיטגװחגיענן
לזםןדיוזדיז׳•
טעטסט דריױווױוןהקיעת * ט  5ריקי תחעהי תקיעה
מ/נ זעצטויךמײן ווײ? ווונ׳&
טיטדעןווידרמוילאונ׳טעטסט
*
דרײמאמןהקיעח טעריכןתקיעה ועלט זיך ווירר מײן/וײן *וונ׳
טעטטטררײמוזיו? תקיעה תרועהתקיעח • לוקהינטרםטןאײן
הקיעהגדוןהדרראךזגיט דטקח 1חטריהענץיורפיתרועה ײנאור
פניך יה? כון • מונ׳דר חזןזווגטווידר אונ׳זוזגטדרניזן־י־וטרײהזןו
מונ׳היבטמײן *  #ןדמרןיקײן דלריק נה? יכןחרן  1.ןדפןערםטן
תקיעותביז לוכי הינטרטטן חין זזוטן"2י הק ' נה האט גיבאטן ררוק לו
טעט&ן מק רעט הטכהי  #יט אײנן טופד פון וועגן הט״י זמ? גידעלק1
דעןזכותפון דר עקידה מ/נידט טו  3ד זוו? גיבוקטזײןלו ווײון דהט
 4וירדםהער׳ןזא? ןמקן ■3הק״נה י *ן ז־ו? טעטטן ווקראטחטנה
ווײ? עט דר ערטטי טמג מיז רמ הק״כה המט ביטמ  | 5רי ווע? ט ג? ײך
ווען מײןא? ךחער דטז׳ון פמרמיקגיס * יט טרוזזפעמן ווען עראן
היבטלוקיניגן& זומךזזיטהק״בהמוי^ דען טמגטיברמורו ( מײן
מנדרטעק) ג? ײךווימ אײן א? ך דראײן גיטריױויױוצט איט דען
טרוױבעטן וײ | גיבחט לו היו? טן* מוו * וךדיערטטיטמג רמטהטנה
טיז דען
ערטטיטמגלועסדתי^ יתטובה • טרײאטיזןמויז מילונד
קווזטדילײט תטיבהלו טמן ♦ ררוק זמןמײןמיטןיכר פר זיךזעהן
רטם  5רהמט
דיעבעווןזיךדסאמײט רעןוזענטן דערטרעקן *
(מײן
מנירטעק
)
רמ
>
זירומ
?
ןדענקן
דמ ימרמןהמבן אקב? גיוועזן
ריתורההמטאן
איט
רעןטופרגבן
וזןדרוק
*ה?ן איר הר?.ט]וורוט
מונט גיבמסן איזוומרדן יזיס רען טו 5ר* דימ ווײבר זײן פטור&ון
ת?
יעתט,פרדעןעםמיןמײןאלוהעםהדטדיא לײטברענגט ' *
דעןזי,
*
)
קוײט
3
ון
מײהק
ירןר
ליכן
מנררן
י
חונ׳
מוי
זפ
?
כי
י/לומ
:ײןדימווײברפטור* מיח* ךגטךיבן
המנבײטפ־י־טיזגלזנזרט•
רעדויך
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דען ח*( ב געבן ה״בך ז״ טעצזפא

דעגמך דיווײן ןימויך :ע? ברט ןוין
אןמיןמוו׳וומדטאיןדרסון־ביו י'מקו״ולוכץטפהטן :
5ו>< וס^ זחגטדרחוןהח? בקדיט*חזנ׳ *ן *ורטיווסן ' 2דעןאןטוגו
דפןיורוןנווי^ מונ׳דר חזן היגטחן ס ^ נהעסרה * יטחײיק ניגון
*וזנ׳ונוגטפרויךמונ׳לוררקחםה טוע>וןזוידר3ו ע?ינו? םבח יגגו
דרחוןזזיטדעןניגזן״וכ׳יופןערהנוןט מן ומנחנו יורעינןזחבוקט
ויךדט קה?>ויט נויק ו׳ען ער ־דווט מןוםכינת עוז בגגהי * רואיק דח
*מגט דם קה? >יישהוח מ? היכוביזנוןנוין עוד י דרני-־ך מ?הינו ו>ז? הי
מבוהינו וייגטפרויךביז מןת>ז? וךבבבוד זחגטדען דיחתקיעויז
חיןערסטןמרטתזחגט אן?קו? תחעתנו חונ׳גיןדעןחנדרי לווייח
*ײגט>זן?קו? תקיעתינו חיו עט טבת וח5ר וועקס?ט>ו) דיתקיעוד?
דיגזזן !ח? י* ורגן זמגן וחגט״ן הײגטיזין חײןטײ? קה? ותזחגט >>}
• | םבתהיוקהרתעו? קחךניט  #רמת* חין עט?י 5יקה? ות זגטז.־ן
היוק הרמעז? קחזנ׳ניטמרטת ידי כהניק גין5ודו 5ןחזנ' דרנחך
טז״ואןדעןמרוןחוין׳ אונ׳דרחזן זאגע ריהיוקחײ׳דרנחךקדיטי
זוונ׳מין כח?הינו ע? ינו יגד? י ^ ןזחזמקרחסהסנהניטפשטטן *
ווונ׳ דר דעןפרטטן טמג מײן ח? זק פמסט דר * וזדימ(3וײח סחג ח?י
ימרפחסטן • רימ ווײ?>>ן חיקאײן>*ח?  6וןדזי>>? עטחחם ביזגיוויון
החטי זח חיז3ו ביוחרגןעזײחרי נוונ׳ו.וע? כרדען חנדרןט 6ג 8ײ)ן
44ח? פעסט דר ״וזח? ײמרדעןחנדרן טחגפמסטןי חזנ׳ דערוז״?
יוח ניט קן>* קײקזײן ח3י? כק * וו ער גמנ׳ן זזקײק זײן? ײ׳ דרוקזמ?
ער דפן גתנ3ן טחג?ערנן* קוון ער ניט? ערנן זחוזו? ער חין טײטהן
געט?י |5ני5ר?ײמן* מונ׳זזן זח? עסן חונ׳6ר־? ־ך וײןמק רחס ה& נה
עונ׳ גידענקן ד* איק הק״בה ווערט זײן עביחתזווה?ויין * וזען ער
חברווע? ט5ר״? יךזײן פו ו*ינםווחו? טרינר,ןזזעגןדח ווערטעז  5ר
חײן עבירה גירע 5נט♦>>ןזח? ניט סזחפןיחק ר*ט הטנה* יחך עסן
גיט תט? יך*4ח • | 5דחט חונזרי פ 5יחתזח?ן חין דס יק גיו חרסן
ווערדןדטזיחניטזח?ן גירח 5ט ווערדן ( חײןחנדרטעק) דיחווײ?
זיךדערטטן החט ג* חג 5ט 5וחײנקטי 5ו חחסר חברהקחכינו5ו
פרהינררןדחעראיט י 3הקגמג ח:נ׳חוו?ט חיק: 3ק קרבן ברעיגן
חונ׳חברהק גייגדר חרך • ( מײן חגדריטעק) דרוק דס>> ןדי 8יס
:ינ? 1חין ווחסר* 3ו גידענקן דס *יר ג? ײך וענין חז די  5יט דיחי״עד־ן
חורבןי 3ןונגגיפחנגןחוואךוופן> ניראן ווײגטטן דר*י גיימיקןזי*
יוערן איר גי 5חיגן* א | גיט 3ו >> נחהטו?ן חונ׳חורטו:יח :3י 3:ד
ס>טלה עטרהחבירו>ו? ככו קדיט♦ מק םבת והגט>י |ומ(* ת ?<5חי

היגע

- ,ך״
,י ;1״

ו/ז

^ ח^ ,

^זסון&ו
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^ וח״
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היבט מוין אונ׳ ?
ײאנע דיא פרטה עון האדנו י אונ ' ס 5ו; דרײא י) וימ
סונ׳
זײגט
ניע
וי
5
ינו*<31ו חונ׳ ווך ניט 3דקהך:
1
#ן
ווארעגיזניוכגו
מייוןנרכו זאגטוױח זומ*? דילז
צוזײיז5׳ | |
ר״ה
חין
גןײךמז
חײןןמנגרנזיווגג
רעכנעדעלחךזזוז><ןווחרסןבין־)
יןיגןנ*
ןקוןיז כט׳דעןןחו * רמ זײן זימ £ר חײןסחגגירעככנוי יגרניט
דט זון זע
מן אונזרייזזיק?ש ״עגן קמ5ן עון חײנק נז׳זג <)3ן חנררן ♦ וויח וואזן
עוכינן
חיז
דר
רין
ווחט
חטורחיז
חן
ערםטן טחגחיז
זזותרחןחנררןטחג י חברחן ר׳יהחיו עםחנדרנז#ו ' דירחטב־ת
הזזקדם חיז
גיטשחנין זח תי*ז דחםביתריןניס קצנןייחמ חודמ

ךעןדר
יזחגחי 5״חנררטמג חיז וומוךי חיז רר ערםעימיזגווחוךגיוועזןזח
ו/ח׳ן
חן
חנדרן
טחג
גניםן דעיחיו יוכן טוב רסק יחך
*ויצונדרקין
ווירט דרעריקחרןיפרח} ווען ײןטין ניטדען חודטי< קדט חי 1חוין2
דען
זימ
רע
?
נןנחךדער? וח דײנחך זזח5ן זיח חײן
טיגמונ׳ריח
רײ5ן 5ר ווײש  5וןיסטןיק ז״ןדטדיחמןוח־ק ניט קענן דער
עשחחודיטוסתדיחח
*
ז
5
ן
חילוניר
נחךצ -וײיוטחג ווימ
וומו? זזירדעןתסג! |
החבןדענחךהח? טןזוירדען חנהג 5וןחונזרן1
ע?טרן♦
חבררחטהםנח
חיז
חיןחרן
יטרחןיזך צווײחטחג1
דעןחנןרחס ח/דט
חיזחךרחס הטנה דח היובן דיח עךיק ניט ^
קענןקוזוןררוקנדךמיצונרר
זימסןויחצ
ווײמ
טחגחונ׳חין יסט? יק |
*ע? ברםחיז
עזמונטרווײ? לווײמ טחג גיוועזןדעןזיח החםן יןיר
וועגןיונן
טובג׳חוזבם
מן
דפןטחג חזדימ עדינן החבןוח? זק 1חן
דימ חד
המבן
גיועהן
נמך
רער
?
בנה
:
ווען ; יח 6ר חיםחג קוחן
*מ
חיןדערועוכיג
עחג
רחטהענחגיוועוןי חונ׳עק רען וע? בן
די*ומגמןגיהובןכוצ־ןןחונ׳חן פונ  5£עהל״וטחג םוכוהגיממכ״) ווען
?גדיסן ;
ײןנמךזויטמג קוויו ;מ חחט ח] ערשש ח׳רגן ר״ה ; ימכע
סן׳עקחורג
!
מן

אןגיהובן5ו ל*?ן מוצ׳דילנזוךהוט4ז; אןזע? בןטמג ; 5ןנט יג ^לוכיו
ז' | ״דיכט יפן היו; בן טמגיוק טיבמ/נ׳
< ״ י״ט דס די ! ײןן נ״* :א?ן
' ! ׳מוך״יטחג *וי ?וו ^ וך :י* | דיוכן ״מיכן דמניןךנוין מר׳ןיטרמזצ וײיו
^ גייוגדם עזמיזג! יךיוזמײןןחנג/טרג גיי< -.יכטחיר י״כ רײיובןדמ
? 1נײמרט מ״ןטײגג־״י׳צכ• דען ןייוהיובןןיךוומוןער ןמזן מוין׳יו־י־•
*>׳< 4| 5יררךי,יין

ר _״״ך חטבון חונ׳רי ? ־יט העגין
עזניטקעיןצ/קסוןאזוסעגמוןרנוט הסיה
דחקמך ו״ /די■)  5ווײח
ך טאגיוקבלור׳
״ 1גי* 3טג?ײךלויגוײן 1מיגרטאג פון ייז וועגןמך זמגן מײןגי־י? ״ן
| ד*רן' ייטטחחײנו<4מי 15מיברקיחט ײ מנררנמ5ט ריווײ! עז .יוײן
 1־ * ײג  #יזדרוקיעאט * ן נײמן י.ימסט י .ין מײן,־ןרז נןוכ׳יינובט קידוס
מיבסיזטן ווײן י מונ׳ווען ײ | ה*?נ 1מן סהחײס זמ זיגט *ן דעןני־וון
ווײןאןדסדרט׳החײנו ײךגיסוווין 2רעןחײןאונ׳י״ט עג?י5י רעיין
<ײ* ןעיחתד*ו *ן נאךניט טהח־ינו הוזטרריברגיויצוכסווונ1י,ען
>< | הנו !ט נויןקיחס אן טהחי נו זוו זי5ט><ן רס נײמ * ופט •ון זי׳ו גיט
די טהחי־נו מך נויבר דען י -וק טובנזול זוזו טוט *ן יעכט וופיןו נויך
רעקדרדייזחגט>< ן :ונ? ניט טהחײנואיו 5ןדימנדרנר  5עפ ןר׳ד•׳:
לז  #עריבמורט>< ןבי3ו ויען ^ ןהיוזט ו 5רוט ע!* נו רניזמגט דזקה?
ז/קעו בחודם סופר מונ׳ ווורט םדזוכדז עםרה מיז ע© טבו 7ית3י נײנמ
זמגט״ןותודיענו רין מההבחרתנו גנוניןקדיס עןינויגדןי
•) יאיוןקיח * יזנוכטו׳ערםטועינדן בײמדר ערטטןנמכס יזוניי־וען
*ן הנו? ט יזןטהחײנו זיךדען נײ#ן וזײן מודר נ־ימ גרי * ןאוכ׳הרב
#חסבהרז דט םחחײגו זי? מךמיברחאועם גיןווען דומחזע! ב
מועם עטט זמ דמרפטט /ניט * ין סהחײנו>זמ 5ןי

דד

גא

די מאג רא #הישגח ־

זי ״ורגו גיט״ו פרײוטו?ן חינוגעסטרט דרםיולרחיבט מן ״ןך
מ״י!  >3או  /5כבוח וויה? ן יוורט ס^וונה עטרה ווימ געמטרט
3ו טיוויה עסיה טוט > וןח■!׳ אחן מוין׳ וווג׳זגט ו/ירר הוךזויט מ• ינק
ניגוןדיחבר 5ה ײונ׳ אתיאי ? חננךײיט מי נקניגון ביז,יון גיזרתך
3די  ~5מז:׳ יר ח׳ | -זאגט5:רנו* נוונ׳ זמגט ביז מן טמו 4ופחדיק דען
יסגטדערחון טײו יזצמחקצןןלדטקח? ונוגט  6נמךמוכ׳ מזומידר
גיזע:) ,
,
מיז דפןעדסטן טייגםבת גיוועוןהמטמן געםנורט גיזמגט סוזו
*סזריקדרוקימגטאן הײגט תעיר ויצריעשונ׳ םדרת4וײ 58ה
״יך ״>׳! ט * רעה זי ? ך ז 5ור מונ׳ דען ממעיד זמגט דעל
חון

זזון

ײןײן כיי מן סןומקחטהכקודם ח1מ? זםטיט מיקער  6סן * 1$וג(| קי4ן
י־ען
היבטמזמקוויררחינןחנררןטמגדילווײמגיוע ),דיגיססטין £
חיןסווווזפמרינןריהחסייוןגעםטרטניט
גיזמגס
היבע
ני
״
מ ן1ז5ו יו
טבח״גדןעוומונ׳כןיוטביתבןממ׳זמגסמךדילחײנוגיוע׳ן דימ> 1י
יוןהודוהדרסטיןהיבן
מןחוווסיךמונ׳עטעיהין׳ווונ׳לױחיהקמזנ׳ | די ״ב
נויבד הוע&ס קרימ
אםוס
מונ׳
יםעוט
תב
?
נחר
)
מונ׳
חןי
ווחס
דפר ן
נחך סטיט ביז חןוז
?
ך
ע
?
יון
דס
זמגט רר חין חונ׳קהן ענמפרט מינן ן) הי 1י־
מינ׳ כ?
סנחניסחקחונ
' יחגטדע | טי? וט #ונ' טוטרעןיוח,לו דער ^ הי־'
וחךקדוסהחונ׳
3
ו
?
חרודור
טוטזוןדעןיוחןוויררחויך♦ ובכןתן ; ןמסר
יהוךדיח כחנינןגיןנורוסן דערנחךמבינו יו? כנו גיזנין קריס חונ׳ ^ םיע׳
היב* 1לווײיוספריתוררנח1י<? ײחטחיןד *ן
סויוערס | !#יוין וירח ויהי | י 1רנ
חחר הרבריקן הח? ה חונ׳? ײחט די סדדח
חונ׳? יגט דחם מנדרי
הענ
ספי תורהבײח דען ערטטן יזונ׳זגם הח? בקדיס ח  £ט דען*  1טיר
ע? ינ
מוין 2חונ׳? ײמטמיןפגחסובחודס הסכיעי ימגט די הבטרההיבם
הװנ
חן כהחויר״זוליו חן:
מיר
נחךדר ה  £טרחסטיטדרתקועמוין^ חונ זחגט דיבר 5ה? טחועקו?
ווי
סו £ר וזונ׳ניט טהחײנו3ו | דימ טענןחעגן רז * יך חובן גםריבן החב
חיודרערסטיטײגטבתזמ זמגט ״ן * ונןחנדרן טמג טהחײס מונ׳ צומ
1
טעטסטדסקח? זחגט דערנחךחסרי העכןי
דעיתחעהוגו׳מונ׳
דער חון זחגט נמך* דר נמך חסרי יה??ז
מונ׳
היבט
ווירר אײן י
לו * וסן 2חורטרסקה 1יוימגעסטר#
ומזנ
'
דערחזן
היבטחןחידד
הוךלז זחגןטמונהעםרה טזטניט דעןחחן מוין׳חונ׳זמגטשך
ניט חיט חײינן ניגון מו וויח3י יו3ר דען חן זאגט קײן קחב) חן רימ
בדכהפוןווחיה ו׳ותיכן♦ חונ׳זחגם
ונתנהתוקן׳חונ׳קחםה? חר
מ
?
וחר חונ׳ האוחו וחפני חטחיס ע? עו הינו וח? הי חבותינו היה ענן
פיפיותחוחי? הע? כן נקוה? ךביזחןתח? וךב 5בודמונ׳זחגט רעןדי
מקיעוז? היבן חןמהן? ח חיז דר פרטען טחג חןטבתזגט מן מנסיגה
וו ? כי חין ערסטןחרםתםעמינו זשגט * ן ?קו? תרועתױומונ׳ מין
דמןחנררן לווײמ זחגטוון ?קו? תקיעתנו זמגע סין י׳יוםן׳ ותעיב
? ? ניךעמ־רתנומןותחזינה
חוניגיטררנחך3ו חכןדרנחךזיוגט
דערהוןדי היוק
קדיסחיןבמ
?
הינו
ע
?
יגויגד?*
3ן
וזנההזמגט חןחטרי♦ ובמ?5יון * חונה עטרה ווימ>ין ענן
3
ז
יו
5
ר
גימורט
חמט
וויט מ? י זמכן מזנ׳ זחגט דער נחך חבינו
זו?כ( 1מיזעס מק  9רײטחג זא וחגט *ן ניטמנינו *?1כדו מונ׳
ז* גי 1חך גיונ׳ןקדיס מונ׳מורט ביז

11כ3113131ז־  1/\6ח1 11סחט .:, 100787 -0-01- 0047 -0092 313 ^)1-ז־1א1־1ס811
ח1/1 /\131זנא> 1ח 3־ז= 6 ]> 1ו11סו1כ

ו> י
ז י | *1 1■/י 1)1/

ואוו

< £

קיגןנמכט מיווןוהומ רחוק וחגטחיועט פרײ״חג3ו נמכטמורנ1
״ן כמ? רחונ' * מכטטנת:
3ו ימכטהיבטדער חון מן והוארחוק מונ׳מי םזוונהעטרהױללט
י׳וןמ״ןמתה חננתנומונ׳ונרנו .מונ׳ז< י ס< וךה*? ךהקדום הזו? ך
ונתובבםפרהחײקןמןטמויועוטההי?וכן♦ רימגינני
המטכ*♦
עטרתיזויתטובה:
חעט מײ( רפרגעסןהזו? ךהקח • לוומגןומזזווערווידרפמרנןמן
היבו העט ער פר געטןהי<? ך החםפט גירענקט ערט חי ער פימנה
.עטרה מויו גמנגן מיו דמ היבט ער ווירר מן דימ ברכה הטיבה
םױפטינו מונ מורט פר ויך מויו העט ער אבר ניט דר | #גירמכט ביו
ונהעטרהמויזגמנגןמיןומהיבטער ןויררפגורנן מן וממי*
ערט*
מך רר רין ווען מײנק ספק ווער מוב ערט גיומגט המט:
העטמײנרגיומגטהײ? ך הקדוט מונ׳מימײנר מעבט ומגן ט?וכ(
ע?י 5קרביומגטערהמ? ך הקדוט מודרדיו ג? ײ 5ןמךמוו ה1ו? ך
הזוספטומדמר^ ערניטווי .רר 3ורנןא; היבן♦ העטמײנרוכדנו
 5רס< יכמוך § רגעסןרמרן־ ערררונזעיט וויררפימןמןהיבן ♦
ווימ  #ןהכי? ה זומכט ווערםטופינרןמין עסה:
 5וק גד? יה מיו מײן תענייז3בור מק דען וע? ביגן טמגוומרד גיהרגת
גר? יה בן מחיקק מונ׳ קמק גרוט מוק ג? יק מונ׳ 3ראז דער פק מיו
עט טבת ומ ? יגט מן עם מוי^ וונטמג םטיט דיו ♦וורגן פר טמג מו־ן5
 5רימר מו דיפמריג וומוך דען זון המט ״ין3ו ומגן דר הון וע* 3ו עננו
מײןמיןטמונה עטרה מונ׳ומג • נמך טאונה עטרה מבינו
ו<? ככו דרנמךרחוקוחנוןםוזוריםרא ^ מנחנו ?מ < דעה? ב קדיםמ?
מרךמפיקווימ עוגיהערט 5קתענית3בור מונ׳ןײמטויח? מין י׳וי
טגרך וכתבנו בסער החײק דער נחך מםרי ובמ ? 3יון מיז עט קריאת
התירהזמגט מן? מנגוהמרחוק:
סיז מ״ן בײת מי? ה ומגט מן קײן תחינה מך ניט טומר יטרמ?♦ מן
ומגט וומו? מבינו מ? כנו מונ׳ מ? מרך מפיק מונ׳?גמ  3ח דט מורגן י פר
•יג זמגט מ ,דען פומון זכור ברית אונ׳ יך די • גמנ3י עטרת יזוי
תטובה ווען מײןעריתמיזה ווער •
3ו ״גחה היבט *ן ווירר מויו יונ׳ןײמט ג? ״ך ווימ3ו ממרגן מונ׳ זגט
דןמ ה  6טרה דימ היב • מןדרםו♦ מונ׳נמךדער העשרה זײגע ער
דימברכותביומן מגןדוד♦ ומגט ניטע? התורה קײןכהןמודר ?' .
יגט די ה  5טדתוומו ״ן ומגט מין דר תטו 5ה וומוךמונ 3וק גד? יה פמר
*ן מיע־ען חחוריקמוכ׳ ם? יחותמיט? יך?#נד וײן חנהג דחק י־מכן
ס?י
מיך וימ גיט גטרינן
^

׳ימי■•/

| ןן

 11כ31)3 )51־ 1/\61חט1םח(8 )3011- 1
 11כ
ח/1/)131ז־זנו)> 1חסק > 61ו 1זס

■>ו1ו<%ו<<סס

. : ^ 00 ^ 87 -0 -01 -0048 -0093ו־1א1

^ ^

*י .־>׳ ׳

>יי ^ 5י "ו <ז ^ וי < '

זיזיעמביזיןעםרתיאיתשזבהזיובי ).מןמבעויזןכמ לומןכנט מוג׳
5ו <!<1ע | *י יײײובר וז*וגנ 11זן ויכתבהו בשזר הייױעז • ״ 1הגי־ט
:עןב  -טברוטרוכױקן מיןדיפםרזיניו׳־יתטיבה יחין׳דט והגגמם די

#זבןלוכטרןרען חיזג1גן וומ? ,גב׳רוכו רעײןעון כ ת״ין ,
אקדס ריח ןבנהב <^ :,צ־־יי יןקכביר , :

ייןוויןניע

שבת תשי3זי
שב־ךן תםונהריודר טבת נהיםן ר״ה  .יזונ׳יוקכפו ד מןפיײטמג•
5ו ח .־חה  :מגט״ן ניט יובינ• ײ? כדו מונ׳יוין4וגו.יוב( ותןמגרו
חן הייוך הקדונו התין כחוהו;
$ו ווודגןזמגט״ן יונרהיבט מןמור עוןקקרמ-ו מופ כי יויןםק )
חדיר*ו?דתת?וי? היכורסוברזין עוןין פ־הק  :יוגט*״ין יול־־ היבט חן
מםחר מו.5ן הח^ינו*ז? דב חדעהחונ׳ײן  :גט ריהפטרה ״ובה ייורמן
אונ׳ חן זמגט יוײן טײ? פשזקיכןמי־ןיו מ? היבטמןתקעו טו  £רמונ׳
בהחיוײןמונירנםיזוהמברוונשש
*ןןחיווןזכײ־נזיאותמןסבתהם
ןןען״ןיוצרזמגט מיוױןנײט מזכירנםיחת וועןםון מײןחתנחמורר
ברידלמי{ המיו • דממיז >< ןמךניטמוכירנםחומג
״ 1פ  15עגט5ו דרטן מק םבתתסובה*

*ו;

 11י יביג 11ה׳ק ׳ 'בח
לו וזנחה זמגט><ן ניט3יען .מ!״עי ייג 1יש ייייייז י בה
םר :מ? ניט מיט מםפט מן מזנו קומן וונםט וע? ט ניט גוט5ר מונןוײן
״ירביטןמברערזמ??  £ניקאםורההדי| 4וים; מונו טין* לומערי|! 3
ווחון
מיןמברסבהי״כזגטמן
:מ* טמןניט/יהינועכ( י

וומי .ןדהי גוענן טנת/ת 3ו נמכנ!  ,דעןעןמיוצ1יין גחנצי/וױוךדזי
קײןיוקטזבירינןצ/י:/

ערכױםכפייר

זנוגט  #ןסןיחוה • חונ׳ילזגטניט א{ רחוקססך גוונ׳ זמגי -יגײחרט
סײן **? וירוײ רען *ן ווערט ויח דיסנ־׳5.ט * .חגן • חיוחבר
עלביוקכגורמקפרײט-יוגי ימ זאגטאןוונזוןמו רחוק ס״ך וױמ
סיןנוןיןחולפ־הקזמגטולןמדון ? ־יןחונ׳דד !/בפקדך *
*ונםט • (
ןויחיחײןמחןמונ׳מורםפרזיךוויסזונטם♦ ( מק
חוג ירלה♦ בזמ
פו{ ין עיהק זחגס חן ניס זתמור ןת/דה די וויין ד • קרבן תודה ווחרר
ג/נסן רען ןע{ בן םניגמונ׳ביזמיסרנמכט* יוק ערביוק כפורדחר^
״ן כיט עסןבײמנמצם זזןזמג״וקײןתחינהמבר זוןזמגםנ־גונוב־נו
א? מו♦ אין סיק טײ} קה? ות חיןחטכנו♦ יוין פ/ןין ואגט אןניטאביכו
״? כנו♦ עםזײסדעןיזק כעורסקםבתדיז זיוגטזזןערב י״כוויוו?
נמכטניטזגטיסונ׳חךניט ?*נ 3ח
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״ן פפ{ עגט כעית3ו זלסכן♦ *ן נעאט אײן הסן3ו זזײנק>ון ♦ אוי׳
מײן הען5ו מײנר פרויסן אוג׳ מײן 5רויס דימ אעוברמ־׳מיז זוז
<ע>וט *ן מײןהמן מונ׳ מײן הען פון דים קינר סעגן♦ דרבען הביא
>< חכט פר ויךי דר נחךאוק ז״ן הויו גיגינד ♦ דר נמך כ? יטרמןימונ׳
דט מיז דר סרר פין דפן כפרו ^*
פר נעחט דעןהחןיויןדי הוונדמונ׳וחגטדיפס/קיק•

ופזנונותיחם ית *ונ ייצזנקו אל& ײ
אוילים םררך
בצר לחמוםפצוקותיהבשיצײוטו • ישלח דברוױרפ*ם
ויםלם צז־טחיתותם ױרו לײחסרו מסלאותױ לבני ארס• ױזבהו
סא י׳* יעלױםלאך
?כמי ח־די ,־! ױביױ םעעױ ברגד־ז•
סליק אחר םני אלף לחגיר לארפ י ^ריו • ויחננו ויאםרפרצנחו
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אן ט{ חגט דען החן דרייח>< מן מוק דען קחפל מונ׳ וחנט3ו חיט{־ 5ק
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ומגט
זחתהתןך 1חייקטוביקממן י ממכש 3ווײמ מיטממרר
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ממו ב? רמופר
המטרימכפרהגיײתכטומצ עייכיםעחטןיווכ׳גמ?
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זײן
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ערמין
דימ
מחפבה
החבן
ווימ
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חײב
סרי
3
ה ווער מ? דימ
1ייתוד 1זמ? טמןמיקמןטמן • מונ׳דטזח? פרמין מ?י? ײרן:
זו ; פ 5
?עגט זיך3ו פ? ײסן מ״ן ווײט כערה3ו המבןי רר עטוק זמגט
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זינר
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ווײז* מך םרגנים
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?
ר
צזטרמגןמקיוקכעירידימווײ?
דם עג? מיזפוןגמ? ר גיממכטווצורדן •
מךרערכחן 4ח? המטגיט
גח?
רווןגיהווטמקיוקכעור:
*ן פ 5
?פגט רימ גידערק פון די כנסת מוין׳ די גמם3ו ווערפן דחם
*ן
זיך
דר
בחר * ט מיגר די פעגי? חודר כ? ביק* מן עפ? עגט מו^
דםגיתהקבחהצוגין
ױינ׳׳צדקה 5וגעבן♦
מײןטײזגעבןדיח
בערות
דימ עיײק י אבר עט חיז בעםראן ג־בט מין חזו 3י? גע? ט
דערפמרוומז
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ימ
קמגוטןידעןדערעני
גירענקט
דערהחטזײן
עצירותמוין׳ריח כערה גיטמןירר נחךגיבט ערמיר * יזין פפיעגט
טבי? ה
3ו גין נמך מיטמגח ג׳ייחכט קײן ברכה* חונ׳ ניט גחר םפחט
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מםרי
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[ תפובה טחן* רד
:
יך
?
׳י
:
ט
*
?
קות
ם
? יוגן דעי ^ זזדך וויזו? כוקן מונ׳
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נע | ,הם כותהוה וײן םי< חמכז •  :גוגמדערנגןך רלה | 11וריק>ו!ג' פ?:ג .־1
מונ׳ דפי ח־זן
,״ ^ ( מו־ז• ח־ז עט םבת וח גירעגקמ*\ דעק טבת♦
ה־בםיוןו־כןויזגןיזבות-זוךב ^ היודןיק־ן חי פוןיןזנוגט ^ ויוין יו״ו
^ײ1ןקה? 1תניס סוה וויןיקין ווען ט ן דער ערסמי מיזג מק טבו?
"מיזקדיספ? ינויגד( חונ' גיםבפ? וקמהײק♦
1,ז? ו( וזוומרמןביזנחכסמיז מי״ן קידוט״יכע♦
ווען סוכות גוודר טזויני ע 3רת מק ? ר״ממג3ו נזוכנ1״גי 5מ? ט זמ
זזיוכע מןרנזטקידוס♦
־בה וין
[{ ^ םח׳וי ^ ידכל^ ה׳עעיםוחארץ ובל  :גבאש  :ױכ ^ אלהיש
ביןפ ח ^ בי ^י סךאכתו אשר ^ שד־ז דיןןסת ביום
״ו £
יוייהיםאח י* ם
ויברך
:
ע׳יח
םלאבתו
םנל
ביעי
*
ח׳
,
•
״
• •? י1י *
*-
[״ .־ ■ • • * < • -
^ ח״ביעיי ױגןךש אזתז כי בו  #ברת סנל

לעיעוח :
בדאי אלהיט׳;*

ס״עמין דפרוזמוכן
וועןטומתחודר ־' ־
\
נרוךאזןחײאלהינוםלןי חעו^לם

|1

םלאנחו

הבר ורבותי

גיפמזאמזוהיבמוזן דממן:

ו

■

•< • •״

:

בוךאאריה^ פן

העולבש *־ ייאער א •גחר
מ־יך
אלהינו
אחר־ו ײ
נר1*.ך
•
*
♦ ♦.׳ו* ,
*״ד־־יד -
•• •׳•
א־־יהיױ

אשו

*

נגויסנלןט'
־
• *

סןל־״/ח וקך׳ןנו גסנותיד  ,יתתןלנו יי
במי־׳כח שכתות לםנוחױז ומעדיס לששוןר־ןחגי־ם
״ •
; •  :ז
:י י
 ,י ו״ י

וזפ יסל ^־בון ^ ותױנש חישכת חזדז ואחױםחג חסונות
מגאמןמתיוקםאיניחגעלרתהוה
 ,הוה • דימהינטרטסי נמכט :
?־ ? י א ? וד ^ ^ ר וי* יאד־ז
גאחבח
'י ? שן שםחתינו
טצזך־ם ני בני בךרת ואותני#ןד  #ת ןןןל חעסױס ׳* רת ווס * י׳

קרשך׳
<
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ןןרייול באחכח וברצון * 3ם־?
▼ו▼
חוב * 0ון
הנמלמנויגרמ (5
״ • ! ?־
י
יי  :׳ י ז
ו ?
אחחײםקדי
■
חייבח
וישראלוחזפגימ:
* * ייי ו ״*
ד  :י *י ז * • • •
םןוק
• ביוך
אמחייאלר,ינומלךר-
עו׳סאישרקד *
י יד '
נוגפצותיװצ'
״ד י
״* • " *• ״ .׳ *
 1׳■* • 2 • 1
לי ^ בבסונך־־ז
•
ברוף
אחחיי\א  1זמישלך חע 1י ^ © 1יחמײנו
והײםנויוײג ^נ מוג
לןםןחזת:
ווע^ סוכות מן םגת 3ונ*
כם ניפמ 1ט ואגט אן דמט4מר טהחינו
גרוןי
אחח ײ
אלהיגו מלן
•
״
יזעולבש
• •
גורא
ןא  :ע *י
?
םאורי *•יחאא;
#
**
••
ברוך
אהח
ײ
אלה־גו
םלו
יז
חעולם
^ ־־▼ ן * - * 1
חסבדיר״ 1בץ
*\ *
*
*
קור • ״לחור־1
״ *י • :
•• י * ¥
בין אור לחו ^ ףביןי & ראד־'
לעםיםוביןיוכשחעכיעי
ל ^ סת יםי חםעאוח בין
קדו * ת  $ג * לןןך #ות יזם סוב חבךלמ
וארתיוהש
חסביעיחגרוײיױןוי׳ו * םיייןיר׳ו יםי חםע׳יו -ז
@ך׳יח  :חבדלה וקר *
* אר־ת עסף מגךאד 1בנןרו׳יחף •
?ברווי
אתח ײ
חםברילגין
קוײא
י״ •*
• • ן •
לקוד * ־ *״,
■ י ' ?
ןי*
דימ
ערםעי נא 5ט בענםט אן יוין דר ס׳כה אא:
גרוך אתי -זי־
אלתמוםלך חעולםאסר קרסנו בגנותױ וצונו
ליסבבםןכח •
יוו׳יווגססהחײנו♦
גרונ

דעןדסםהחײגו גיטאויל י״ט

עונ׳סוטמי

אמחײ ^
לזםןהזח :להיויםלו חעולם ? םחחי ^ וסוינ ^ וךג/ע״
• ו • ־ ״*.

סיןבעי •! וע 5סאן יײן יע1
ה ד2מ מיו עו םבתומ ײגט>ון רצה דר
נמךיעזהויבמ :
צואורגן
ומגט יוןדיו״יסתודמחן םגמשונ׳
•םמזזמונ׳דרחוןהיבט
יזוצר היבס מןמכתיר ור מועןמןהגחזמונ׳יםתבח קדים ובלכ ומונ׳ומגם
•ממיר ווזתחנמ הוטיעה נמ מונ׳ דמם
ק׳דנ^ הי8
ע סן מדאווי י מיי עו סכי ,ומ וווע אןמרח׳ן

 11נ51)3 )31־ 1/\61חט>1חנו 1}-ס.: 000787 -0-01- 0056 -0110 319־ו1-1\ 1ם811
 11נ
ח1/1/)191־ונו)> 1ח 3ו־  61> 8ו) 1ס

^*?*•י ^*•**-'*3 .

וץןגי({)

מרח !7גוקיון כפותח מיו ח אורגנ -םקרוב׳ן י* גנו רען קחםה מתה
נחרתנו יע? הוי 1וי והםימגו רצה ומודיק ווינן דר חון מויו המט םינן
ם? וקרמנע>< םאים?יכר מײן?ו? במיןדימרנוצטיהחנראונ׳ייימכם
דימ ברבה♦

כרוןדאתח ײאלחיגו םלך דזעולם ^*שר
קדשנו גגמותױ וצונו על נט ילת ױלב ♦

ג; ;זןנ| מוג׳ טינ? 1טח?ו? בדרנמךםםוסט ער ד• ?ו?; 1עוןייךמונ׳ווירר •3
ויך מוו דרײמ ממ? £ר ויךקיגן * ורה3ו מונ׳ רר נמך ררײ ז ••?5
< 5י דר
זינו׳ ! קיגן ררוק חױלרי רעכטי ױיע מונ׳ מיכר די מקםי? קיגן מערי
 1י ^.ךמו -ורר? ינקױיטקיגן 13וןימונ׳> 1יכרויך מינ׳ מינטרױךדמם
י איוחוין 1ועקס וײםן דרײמ ממ? מים? יכר ױיט טרעעט יו י״ח םיט[
בגימטרימ ח׳ימויךדימ 3והפון?וז  5 5יומיןדר  3חןחײקו>ו?ט אן
זוק פר ויך טיט?ן אונ׳ רר נמך הינטר ױך ווימ עט? יפי טון ויו ווער עו נים
כייני
רע 5טגטמןווען דו ווי? םט<1רקדר) ױיןווערםטודעקטעקוע? ברט
דלח *עהן • וויען מן ?ו? בגיםיט?.ט המטומומגטאן דרנחךםהחײנו
־ 1יי
זחגטדרנחךה?? מונ טיט? טווען דערחוןומגטהודומונ׳יממר,נמ
*1זד
יחײרו נמ מונ׳מך3ו מניו ווען •ון ומגט ײ וח הח?ט מן םטי? * יט דען
זף• ?ו? בחונ׳3ו חנחײה 3ןיחהנמםיטןט>< ןניטמונ׳חין ברוךהבמווען
ערומגטהורו * מסיט? טמןוויררי * מןםיט? טדרוקדמו?ו? בדען
יויוג? ײךח* מײנררר דח קומס מויויר ••? חמה מונ׳ המט גיוואנן
דימ מ? חמה*מווײון * יר דס מיר המבן גיוומונן מיט דען י3ר הרע
\נו אק יוק כפור מונ׳ דרוק סיט?ט אןמוין 2רי ױיטן3ו ווײןן דם מירמויף
מ?ן * ייטן הסבן גיוומונן מײן מנדרן טעק יימוױי? רמם םיט?ן ממכע
*ויל הח? סן דיבייי רוחוין חוי׳ביױ רעגן מונ׳ דען * טן מן5ו סרײמן
דםערניטקמןמקטריגוײןדרוק םיט?ט •• ןמ^ מנמײהוםיעהנמ♦■
דעררחךומגט •<| גחנ׳ןקרים אונ׳היבטחויו 3ווײמזנ  5רתורז?!מונ׳
גד?ו מונ׳ע? הכ? וחגט מן הוך מיןחײוייײ? קה? ומ* חג״ •יןייט הוך
נײחרט מתנת יר ? ײחנט מיו ערטטן ספר תורה מיןמימר היבט מן
וירבר ײ ח? ססה סור מו כםב מ־וו׳ י־ו 5ט פינ^ מוי^ מיו עו טבת*מ
רופט מן ױבן חױ^ ? ײמנט ביו מןוידברמםה מתמועדײי *? בנ*
יסרמ? מ |? יגס דם מנדר סער תורה בײמ רען ערםטן מונ׳ומגט ח? כ
קדיח מוג׳ ריפט מויל דען>ועםיר חונ׳ן״מנטמיןדעןמנדרםפר
ת רהחין ענחם היבט מן ובחמטה עטר יוק ? חדם ביו מויוומגעו
דימ ה 5טרהמין תריניר דימ היגע מן הנהיוקכו מונ׳?מ*טמויג
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• מין (!? • רנודהיוקרםיםוזו}
והוזזניקזױועוטבתגידענקט ז׳יןשבה
יומ׳ זרוגטיקוק עורקן רסנ
זזי
סברך
נוול׳
איז
ניט
זזזכירנט
#
ותעוטרי
יהןןויזונ׳היבט ווידררײן *
לו יזוסן׳יוורטזזן ססונה יגסרה*על?ור1יין ו^זעכי דזערוינו דא* קרבן 1
פוןס/סת ובחזז& העםריוק ןחודמיו? הינו ומןה* זובות 1נוזז? ך
רחזזןוהםיחנויוייפז םבת זיוזנוזזןוביוק הםבהיםזזחופזזןבותך *
רלה וזזודיק רוונ׳ גיט3ו ד/כן םיק טןוקדרניוך היבטזזן זוויז סײן
םפרתורהרוונ׳טטעןט ויחזווין 2דען נוןזזיזזר* דרוקווײןזזןזזים
דפןנותחגנוונ׳ןיןבזמן רווקרעןםפרתורהכ־ןזווג דרחזןהיבטחן
זזוםפננו נוונ׳ קה? ענטוורורס הוטענא דען זגט דר חזן ? זזענך נוגהינו
ןזזענךבורנונוןזזענךגונוןנו ןזזענךדורםנויזוונ׳דס קהןענטוויץר׳
*ווין׳נזיטןיבק הוטעננודעןזסגט זזןויוערוךטועינוונ׳גיס חק דען
מן ^ יזזררוחקזןונ׳טוט דזםפרתודהווידרסן רוי׳דטטנוטדען היבט
חפרחזןווי־דרזזןדי( והינטרםטי לזוײיו ווערטרהוך זזונ׳דזום קה?
ענעווחרט הוטענזזחוג׳דר חזן זייוגטזוניוהוהוטיענהנזו זוונ׳קה?
*זוגט עונמךזוונ׳זחגט דדנחךבהזםעגתזוןיקב? ודזוונ הינטןזגט
דרחזןהוך כהוטעת טבטײעקבחונ׳ דזוםקהןענטווזזרטחניוהו
ח/סיענזוזוונ זזוגטזוךכהוטעתנגוזזריזולות זו/נ' דזקה? ענט/ווזדס
לוני והו חוםיע נזו זוונ׳ זזוגם דר נזוך הוםיעה זות עזזך* זזין5ו?*ו* זוגט
זזןדען ערםסן טזוג ? זזען זוזזיתךזויז עזםביל היבטזזןקײןי סןר
הורהזחיזזזונ
וזוגממוקנלורהכבבתדרנזוךכהוסעתמבהזזוןזוין
פו?ין ז^וגס זזן
כהוםעתמדקילירזוונ׳
זזוגט
*
זונ
7
ן
קריט
זויןכזו
?
הייו
ע?י*זיגד?3ו
זוורגנטלז
קדיםזזזיכס
זזן
פר
פריהגינן דרנזוך ? ױ
%ב
□טוכהזזזנ זזזוכסדרנזוךהזזוליזו♦ זזןדזור^ ניט 5ריםווזושר סז(ן
מיןדג £כגיוורןןדי*?ו? 5טסיסזוונ ' דוזו? ט זווועק םיטןזוברזזן זזיזזג
ווזגוןזזיןעריס ווטטר ם־טןלוק ערםסןווזוטרי
ויונדרי ה? כותפון יוק טוב הזוב זו־ך גיםריבן זוק ערטטן סייוג 5וןפםח
לו זזיחהוזוגסזזןזוטריובזזןליוןמזזונה עשרהזויזעו טכתוזזגסזזן
ומייתפןתימוג׳היבט וז ; יו זוונ׳ן״זויס זוין וויוד/הברכה זוונ׳וזוגט
ניט לדקתךזזן ווזורס ביונזו5ס זזיזזן ברם וזיגט*
דם זזעריב פוו דער זונדרן נזוכט היבםויךזון חג הזוסי^ זוונ׳
דערביכור זוין הטכיבני ח־בס גיךזון זודנרח ויועירה*וונ׳
5י? נכו זוויו חיי פו?י | פיהקזו/נ׳ זזהיין ומגס זזן זזעריב הינגה מן
יסזזחו נחגיהק זזן חורט טיזונהעםרה מונ ועל־ס םײן שתה
גחרתנו מיו עו טנתזת צו נמנ־ט
וזו
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*.ו<< 4וגט #ן ותודיעיו חתחכתרתיו זדנתן ?<ו ײיי׳ פוזלבו מזיו*
ןןיח *ן קי;־ * !<,חכי 1וויגסןםו  8ירר כי "* יער פרטטן ניובט עטויס
ייוגן ״ן יח? טחחייס ״יו 3ן' דיח יונררנחכט מי״ן יײגט זיטב בסוכה
דפן *ן רחר^ י .יטי׳ו-ן םהחייח ״חבן חדןי יי ם כהיוו חיך גטריבן
החבבײיןדרערטםןניובטדסק  :חג .ןיי*ן צייטהחײנו חונ׳רערנײך
?יסב בשוכחחברח .נוי> ויהג ־יזגןײךח1ו ווחו? דיחחא־ר נח 5ט
דואןסהחייס * יוכט נחךןימבבסיכה
ר׳ווםהחיסיןןטרײבטאן
*ח{  8ורין טהחײנ-ו ײיו  3ןחונ׳ רר נחך 1יםב בסוכה חונ׳א{ זו זוער
ראוי נוהג3ו וײן הו מן יר ערסטןינתכט דען איר אמכן יוח דימ חגדר
גיוצטנײמרט1ון ס  5ן
וועגןיוזאיךגסריכוהזבבײ& פסח *
ד״ען אנדרן ט־גי׳״רםאן וױח געםטרש> זןזגטיו 5רהיבטאןחחאי)
חוי׳אוי!( ןאול׳וו( ת אי געםזטרט* חיו פו? יןומג -ט4זןוו? תהיבע
אןאנא ת־ב א*ן ם״ורה עםרה י? גט *\ קרוב׳ן היבט יון חרח !7ב(קיו.ן
כע מ חיז געטםרט טנת גיזיועזן :ח החט>זן עס געטטרט ג־יחגיו
דרוק|ן יגט זין דלײנט דט קרוב׳ןדט 3וק עךםטן טחג גיהערט חין מײן
טײז קה{ ותגיט ״31׳ יו3ר  6ס 5ן וועןרד חזן םײונה עטרהחויז הוט
זחנעחט ' דם? וזבחונ' חדןדיגחיןוײמהמרר ח נ '>יח  3טבר  3ה  /זימ
געסטרט חונ׳ *ח 5״ קײן סחחײגו חיז דר ערםטן טחג סבד 7גיווונון
*ומ 3ט * ןדען זונדרןווחגוזמו? מהח-ינו '#יבר רען ? וזבמור׳ זחגט
גחנ׳ן ה?{ בײח ה דו סים 1ט חןוויחגעשטרט חונ׳היבט׳חויו לווײח
סערי תורת עזנ׳ןײחנט איןערטטן מוני חין חנדרן יויח געטםרט חונ׳
אןזײח ^ ריםובײקהשניחיןידעריחנרךןס ^ר הירהזונםט וופרדן
דיחז״םזוײנן  -ײ׳ווערחיזהזזועד אור׳ וועררןחז־וכ־ סזן* > חגט
רימ ה  5םרה היבם ןח ויקה?ו זחגט דער גחךחםרי יה{{ :היבט ווידר
חײןחונ׳חןחירטח סן* חונ' יחגטקײן קרוב^ חזג׳ ז־יגטומערבחין
ר 3ד ,חונ׳ ריח כהניק גי3 ,
► ס  5נן דער נחך סיק ס? וק ביז חויז דר רחך
זחגט זזן הוסענת•• יח געםטרט נײמדט* גטחן חײרן ״חגהוםענח
היבטיון ח{{ ח םזסתחונ׳ זחגט נחךדע הוםענח כהוסעת ח? יק
ב? וד חןןדז גחנ !7חו 1החועד חיזגעסםרט םבי? גיוועזן אזוזחגט
#ןחערוךםועירען מנררן טחגןחונ׳חווגין דימ הוטענת רחך
<#ר־ל ווקערווסן/וחגחערוךטזעיחק אגירןטמגח? ?> ווםפומ ןח
דריטןסחגחוקחניחוחהחק £ירד | טמג חבןםהיה♦ מקפיר  8טן
טמג,חדח  6װחרר חק םנת חוק נ 3ורה כבבד 1מיז טבת לוויםן רימ
טעגן וחגט אן 8ון טבתמונ׳דרנחךרען חנררןסאגמ ג וחגט
נמךרעןהוםעניהמניו!? /הוםיעהגח גז״ךודוו גנסטר״♦ גמנ^
ח #
קדים

ן

ע< יגו יגח * זןקרדוס>< חכט ״ןנ2ר  :2ריהג !ן דרן

,
נחךי ?יטבבסוכח
חונ׳דרנחךברכהה * וניח•
צו *
נחה
יגטי״ן
י־וטריוביו
וליון
חמ
[
כ
קריט
י
<
ן
חורט נז״ונה עטרה;

•),ח 5ויי'.
*חגטרעןוה*3זררלהו '' יידיק  15גטחוי; י *ן וונורטביז נחכט תי :חונ׳ |
דחיק ( עלטחײןחתה חנותנוגוונ׳ וחגט יע[ ה ייצח
מיןט ^ ונהעטרה גחנ  /קדיט ע? ינ* 1ח נ׳״יוכט הבד? ה> יןט ^ עקט
קײן גיסר׳ן חונ׳ביגיכט ויך ניט דיח נעגי? *

'ז

חול ההי ?ד .סובות
■.

׳

 , :םג

דר ערטטטחגנויקחו? ה>י;נעדחורט*1ןוו.יל|{! נט*.וחונור^ נהג>וח
א |? יגטת 5י? ין,חוןבר 5ה ' וו .ק #1ןהח? טחןיה?? זחנע*ט *11
? ?/במ/ג׳נותר׳ג ח/נ׳ ־יחגט  ..גחנץהןןחונ -טיטזט ^ הורוחונ׳רונחײ׳
הוסיעה נחחז וױח געסקורט גחנ׳ן קדיט  .היבט * ומ מײ/סער ת רה
*יוגט ניט ע? הכ?? ײחנט' 5,יר ערסיוז? חין ענחם חונ׳היבט חן וכיןק
הסני? ײחנט בין וביוק הט?ינ> ידען? ױוכדקהט? יטיחונ ' דע/יטרי?
וכיוקהרכיעיחי/נ רען פירדן ביןקהסני וכיוקהם? יטײ המ? כ
קריטיה??) חנ׳ היבט ןוידרחײן •  .ליונ׳וחגם *םריובנו ? לינןחונ'
חורםאוס ^ ןגןלטנוײןחוןהבחרדןנוויזפניחטחנו ח׳נ׳י& גט ובייק
*סני וביוק הט? יט• /5ן ם £ק וועגן ח? הינו וח? הי חבומינו>י?ך רחײן
זהםיחנו רלה ויוודיק׳דער קזןזנוגט • וידרגיו חןהי׳ברך חת ע״ו
יטרח? בם? וק • דען נעטט><ן*ןיזן וג £ר תורה חו; ׳ טוט זיחוין^ דען
ח?*י* ר וןיחגעםטרט( 14ג׳דחגסג? ײך וויסרען חוטענ/ת*
״ן
*מגט וו/ק חני חו>< היוונ׳ כהוטעתוז? יק ב? וד חונ׳ פו? נטח; יז גחנין
קדיםוופן><ן חהט גרכה גייזחבט זח ^ אכט ^ן ?• םנבם/גה
זל? יזנזכןפון חו? ה״וער ײיט>*?מ 5הטון הנובחיך גםרינןחיקחו?
ה>< ועד  5ון בםח♦
קמ
מנדרןטחג 5ון ח״ה ?ײצוט><ן רען
כהןוכי/ק
הם
?
יםידען
? וי
וני/ק
הרביעי
דען
דריטןן/גיוק
החײיטי
דעןפירדן  /כי ק
הם? יםי וביונןחרביעי • הח? בר,דים* 3׳
זחגט * ן רי קרבנות
 1ביוקהם? יסי וביזקחרביעילודען חוםענת>חגט אן מכן םתיח
מ/נ׳כהוםעתח? יקב? /ד׳
יזק דריט/ע״ג !גח * * ,רע/בהן
וביוק הרביעי חמ׳ יען
?
ויביוק־ח״יטי
רען דדיטן וביוקקםטי
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נ* ס  £ומיןפ<? יןמו< ׳פידק
דחנ י עחרן  :יגם ^ ןיולרה־בנו יון
ורין * המפרחופןירוללונוונ׳■־וי)
ןמ | ב | י5זי וברה חען חן קוײ״• מימטרײך  :מגט חןיולריחיד ער׳ן יוןת
חןהןן*
חבענםם #ן נים ןו{ בחונ' .וחגמ גמנ^
״׳נ׳ ' הזןחונ׳ ומגם קריט יזונ׳
דערנ״ךקהןת
מונ׳אחכם ניםברבה ע1
,, :כן |חקריי חגי? הוי  :״ן חמבע
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חכחהגיואגטהמם חן״ה הי? 1ךע?יו הס? ק • מין גײנר
תמ׳ניםחיקרוח הקןרט:
דע ן 4י |
וגטרחקקהןת
*ן ] וגק? טז< ונהדס  :ע?ב חקס׳כותדיחײןררינןםםים תןח?ק ? טבעה
רעם
מוין^ ס׳יגיתאונ׳טמיניעצרת • חײ1
ח5ץ * נדררםעק ווײ?
טוכתרעטפוןמי
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חה
תונ׳תין ןןה? ת *ויג ער<1טבח
• 5־ימ סחחה דם
ויך
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*
ויט
?
יכר
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״סײח ןײןאים וורם ערהמט
ח) ן ^ וונ׳ניט ח 5ו נ־וך&י? תתון י
דען חע? כר תיתרםח,וי? חי האכן־ר
^ןיונ־ם5רי? יך '
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זייגם ירנמך המ?ב קדיט חלןײמם חין
/יה ךער ענירן ס׳תררדי
כה? *מ* ח<? ה* וערזמ ? הפםרהיהגט חיןפנחםמיזטב ^ דרערםטי
ײמםחןובחקהטנ־ וביוק הטןיסיי־ו־ודרדריט
סמי  *:מגחו? הי׳( וערו5ו?ײמט
>.י* 1־ 5םרז* מין־חיקמ? היבם מןזביוקחרביעיוביוק החיױפױ * מגטדי
מןוהיהביזקההומ ביוקבחג* ג?< תיר
ציז וזעדט  ?#ח* ה זײן מיט גוג ז
וין ע? התורה ס?* וקהטבז? < ג* ג אין תסריינחך רר ה ^ סרה יגם
הזה וע? יוקחג הסוכיתהזה ? טןט
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1

#וחוהזאיימ׳מא׳ גידוונק ניקם §י | יוק
טוב״נ׳ימגטיקוק*ןי־רן
יוי עכיך * ין ניע *
זכירנסזיויתמירײהןחהיבשווידר חײן יי
״י םר מירטאז
ווימווקי״וו
יזוי' ימג * ד■ קרב| 5ו | טבה חינ׳

*״  << 5י
> 6וןם כות ^ נמךסחונה עמרה זאגשזיןהוסענײײןעו״קיי]
ם5ר תויה חרי•* מו .׳ ויוגע הוסעייז מית י 5ירה כבכמ ״נ׳כהוםעת
דײה״ון* קדיסמין כיו{ העו ע 1ינויגין״ן אחצסןיטבבםוכהוס
במןינמךקידום • יו־ז דמדטסמגחע פרײסייגי'' טגחועי | זמימכ*ו
1ין ברכה חיבר דען פירוב תבסיןין י לו חיחח היבם חן יוויימונ׳
{ײחנטוומת הבדכה אין דילו ערסטי פרסה זיוגט ניט לרקוזד
העריב מורס זון ווימנון סבתות צונמכטומגנזגיסויהינופםמבר
חןזמגט ויתןןך:
1
1 '1

 :הוספנמ
רבממיוחרױבנםי טמגמיןם
כותבײמאןי״מגןספייו
גםריכןכוזטפנזמוני בײמדען זיבנשןטמג סנזיגו כיזשעטינן
י * וזױיון ״מם הי־״בה גיגזרת מ; נ'
גיחתחנתהאסמק רמסהטנה
מוג׳י״צ דס חײזנזער חיןדימ ןבנה
*
•
וע
?
כר
ירזײן
סחנזן ניטויכט
דר בןײגט ניט? עבן דם זע? ניגי ימר י יי ווײ? מק הוסענמ רבמ מיז
#ןדןמויןירפן רעגן מובדסימרזמ? מײ (זו? ) וײןמודרני* 1דרוכן
ןןײזט *ן יד נמכט דרפר ו/יח 8י? ? ״ט דם חן המט3ו סעײון דז׳ימר
5י? זענין?זזן מײן?ײ? יך מוק מוג׳ גיו וומו רי ? בנה םײנט מונ׳ווערמן
עז פון זיך דס זימ ויזקי־ז נ{ײבן מונ׳ספרײפן גמנ׳ן מויו חמלג? טמילן
דר קמפ^ זמ גי? ט פז מיק זײן קמע^ * מט}ש מיק יזי -יופינגר גי) ט עז
ו־יניקרוביק חמנג?זכ מיק דר שמטן י ! ון דר רעסטיהאנדמיו ח}י? ה
5ו זײ .י ױן* דר? ינקי המנר 6ױיני טעכטר׳ מבר דר סמ־זן יען !•מן
* יעט ״ימ** ײ  0י ,״ 1יןגכט יכוי,ט • דע 1״ 1״ײ״ ״״>?? פו? ק5ו גין רס
#ײנל ניט זע?ט זײן טחטן זעהןמנר עז דײט יעןסמפ |  5וק סמטן
דר םמט |  £ון אענם גיבט ניוך מי־ן ממנזן דמ מוז ״ן * זין׳ זעהן חלחי,
*׳׳? הײטןעז
נבומהרבכמהזזיר ? ערגן מיןדר גאר׳מײנר יר מיבר
{מנדרײז* ומונ' וױ? וויסןמוב ערווירר מהײכן קוח 1:דערז-מ?זעדז|
נטךדעןסמטןפוקםמטן זיבט ער רעקסמטןקויוט פר ווידרהײל
*ונ׳ הינטן אין יר גארח אמכט ער מויז די זמנן ח? ז ניקס דרויז דפ
מונטר ווײ? ןדרטרעקט דראפנס מונ׳ אמכטב* ײי' | מז? וי ..וס ע(
 1עןסמטןני* ווי5ט פזן פורכטוועגןווע? 5רדרז  7ניטנייי<5זמי
דר? בנה מק הוטענח רבמ דר מיזדמך מײן יהודי£
*ק ׳הוםענמ רבהאחצט אןסריםי ערבה 5וק?ו? ב/ועןמײנר מי
*וד? ר*ו יי  #גו געימ*י *? יכו צ״ײ* ןערגה5ו מײגרהזםעסז
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| 5רימסי? | ז־ד טי *ן מייזי& כע ^ ? ;38ך^ 3
 | #ג* י 1דן ^ זיגן
כפור ןי 5י 1ר*■ דימריז ז-ײן מיברגב? ' כן מונ׳מוינו
״ו ״  31ינריו?י יזשן
חוןוזיזובד מין עו?ין מולעיהין ז*וגי1-
ערייך ווימחנןחנדח סמג
זמגט דענמך  * *#ןרןאורה ליין עו? חכיהת
*ןדי
טבתברכותמוי׳״ןימרנו? מונ׳מחד מןחיא ווייןרקס -תנוזש׳
מונ' מהריןוחגס * ןסמ *
ש £ר תורה מונ זמגע ע? הכן היך ווילי
יוק שוב ווןהיבטמויולוײן
מ־ןפנחסרעןכהן וביוק הח^ ישיביז מן יגיןפן
מקי ״ט לזונ׳ןײמס
וביוק הטימי־מ^ ו׳יב־וק השביעי .הנון  .קדיטיחוזו
הסטי דפן?וי1
מסריובהןליוןי
וביוקהשסי מונ׳וביוק הסני־יי
*ו  :מורט מוס^ מונ׳זחגסדטקרבן
זלוגט נעריצך מונ׳ מדיר מרימ.ו מ 1נ׳ט* קטןי־ק
^ןנטמויזידר חזן
טפריתורה מויזמונ׳ סטע? טזימ מוי^ רעק
דערסיוךה־בטלון ניבן
ן גינוזיבןלומ? הרוק יץגן דימ זי^ /הי *ן • סררקיגןדי
ו*  .נ' *
הוסעגומגיזמגט * ודר ק־גןירחו דטלזן המנז
ז בן ספגדםלוןהמט
חונ׳דימ םוןק״ןממרוג המבן פ? ןעג|
ז*ג.ן> 1ימן ירחו לווק רילגזט
ז  5ר דט מן המט מוי^ רען נזחג דלוז לזזבח ״ימ
למך החק3ו גין* מײן
לוזומופטמזויןמיזהיחקגמנגןומסוס
ו־רערבהמ קגירינגט טוג
ה־ןמחן הקודש׳ מונ׳אזוזחגט לון דיח
*ןוןידרחײןספרתורה
• ןמפןמלויתךלון ןלזשעות החן הגווטיעיווק
ה .טענתנמךמינדר
ליעןמ־תןתתננוןטקוןתהןה לוונ׳רער
אניחוזזה רדקובהלזהי ?
נמך כח־ושעת לון־קיןוד לוניו מו
הון<*ר •* ריכרז הוטיפחנמרפר
דעןומגט דער חזן הוטענלומןנממיכ׳ דמיי
ת״יקבחרתיו
< * ען
יוונ׳ח -זםקהןזלוגעתענ־ מלזוייק י מ נ׳ רערחון
קה? זיוגס ניוך
קהז זײגש ניך מונ׳דמ•) קה?זי׳וגס *< כפ־יני
ז * גס רחוקניו דמט
זיוגס קו? צזבשר דחס קה 1ז־יגס נמךמונ רעדניוך
עבד־ק דער חזן
זיוגטדערחזן דדײמ וזיז? קז? * בשר
לוו״׳ן יםעך 3וק הינסרעטן
דמםקה? וווגס נמךחונ׳,
מײן>זמ? הי  5ר לזדטמנדר •
וחוזזר
גחנ׳ןקדישדרנחךקןופטמיררר י
ומגס הוםיעה מר 3עי> ך ח,נ' ומגט
״
זײ! הוטענממב* ע? יסקדיםימ׳ק♦
5 2ו הינןחוי^ פםחדי ^ ת דסויט׳
>גן פ §? עגט דימהוםעיותמוי/
זמ? ניס טרעסןלויט פ־סן דחין׳ חין דר סו? ,
במקין מן
ניס מדר? מזן מק הו& ענמ רבמ די ווײ? פז עיג
עס? יכ• זמגן מןדרור^
! 3וןערב סניעות ויוזגגן .מז מיך גיטריכן המג
ייק סובמיז*
> ויסחגה* בס מן זיך ו> ירר 5י .ריםס | ריסוי
בײחערב םבועיתגמך
מק יוקסוב פפ?-גגן רימ ווײבך
3ו  3־רן קיגן מק טזב י
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<נם זײן ׳ 1ט?י 5ידיעסןבײמנ1ז  3טנינ1
מיןדרטזכהדעןזוימסיקט
עז דךדמ ״ן סהחײנוזייגטדס ניט״ט דמזמײין מכנדרי״ט מה
מ־ונ >>? * יןררסוכהעסן רסקעסן זימדט״ -ורגן ווידרדרינן דימ
וו״? ײן בײיו טיזןק׳ײן טחחי־גו״יײיכטג
ווי■**  #ןקידוש *מ  5ט וןערהטו פינדןנײיו דרערםטןני5ט ©וכומ
סנ׳ דוג״ יות י׳נן טיויני -חג העלרת הוה יוונ >זיוכ <#םהחײמ
דען עז הי*:־ייןביוזכדר י״ט זזן בענםט ניט * י; די סוכהמיןבענסן
מין יע? ה ויבמ ייזגט ״ן יות טק .םיויני חג העלרת הוה;:
*3ו ״ןיגן *■ רסו׳ין* דרדוון היבטיזן הגדו? ביכודם״ךקדיט ובר 3ו
ײגט יולרהיבט חן נזוקכיזיםון יזוני׳זײגטקײןאופן ׳ ( יזין עו? י|
מונ פיהקז* גט *ן יזוי£ן ח״בט מןסרמןיק ^ וריקיזוןאחיבענון
*ײוגיק י״נימורס ט״׳נהעשרה • מינ׳דערחוןזווגט ווידר4ון זמגט
קײןקרוב׳ן דען ״ןח'צזט 5ין  3וזי׳גן3ו מוט^♦ מייעי טובמיסגט״ 4
מ? יר ״כגן ווסט4ין הערט3ו* יזגן נון סבת • *ן מזרט גוונ׳ן ח}?♦ קדיס
וו נ׳ומגסקחןזן ערווויי היבןוזונ׳היבטמו ולווײוו ם  5רתורהסונ'
ימגט גד?ו ע? ,זכ? ־ מן ? יי׳זנט מין ערמטן ס £ר תורה מין רמה כ|
ײבצור* סונ׳ריפטפינ ^׳ווין *2מיז יע םבת היכט מן* ון3ו ? ײוון עםר
העםר מונ׳ רו 5ט ויבן *ווין׳♦ דער ניוך זיוגט ״ן הא? ב קדיס מיבר דען
סער תזרה דרדיםהעסרה זיוגט ? ווײסו| 1מיןחנררטפרהורה>וין
פנחסהיבטמן ביוקהט״יגיעצרת ווונ׳זחגט דימהפטדה♦ ויתי
ככ ?וי 7ט? ״ה♦
ווימ אןאתנמיד גיבט ה ? במיך .ד?ו גיסריבןר 'וױ * סחו) יןעו?י.ן
מונ׳פיחקמיז״ןו״כיר< םמות3י ״תיתיד
רנווגטמןחבחרח״יק
<8ירי* ה??ו* מיז עז טיתירגט
ײן־קיקעויקןחונ׳״יטברך* מ׳נ׳
זמגטדרינ׳ויוכהז? ע? זת?רג} *ן ה בטווידרמײן:
3ז *זסן 2יײגט יער חון היו? כ קריט •
מונ׳זמגסהוךאםיבהרוח
ו״וריי הגטק♦
רטעייײז? י־ט ווי? מײנן רריון דיזס  :ימ ״ירר
ומ? | מן היבן3ו ז*
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♦
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וףדר הוך מונ׳ ווען מן חמ? וו יון מתה רב ? הוםיע דמ *נוגסמן מ״ן
*יוסדם הײסם רער גסק:
הינט *י־ןיזן* ברי מונ׳ וי׳וגטם ווימ עש מין דימ ״חזרימ גםריבן
מטיס •
>י | ןמגס דרוק גסק ריחווײ? אן רוויי דער
סיכהג*ט • א; נ' יהגט יערנ־יך
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נערי 5ךקדוםה ' ירירמרירמ *וול* 11רפ פר ייך* * ונייי׳גכו 1תעיב
מין רצה ײונ ידימ כהניק גין לו דוכן דררמך םיק ס} יק ייוין סיןהיס
*ניײייגד( >י | עשנו ווידרמין דיסיכה חונ בענטט דימ סזכהניט
״מכטקידוט ברכתייוונ׳ 2םותדיסוכחדמם> 1ײנט> וןי1־ם אירדן
הגיגו יר ״'| ייי׳י י׳ון פר החט ניש רמר5ן רר• ןטיין :
צו יענחה
מורטיןיזסריוביזליוןסיזײזעסרהמיוימטבתזמגט
״ן ומניתפ< ר .י אולה־בטײו־ז ?ײנונט די* ערטסי פרסה וזדת
בר  .הזניגטנינ 1צדקתך • >ין וומרטביו קיגןנייכט * י *ן ^ עריב
*ורט * רען טעק המבחיךבײמ * םח גימריבן:

שמחת הורח
מקםו׳יחתתורהזמגט חןחער ב היבט מןמתיוק דדטי׳ויני
לי׳ייט וויח יעכ־דג* םי׳טנה פטרה* מיו ען םנתואלו• :מכט זגט
י> | ותודיעיו מײ^ מזרט סוונטמזיז ( חין עט? יציקהןית היבט^ומן
#וייריצו דרײחספריתורהוואוו>זן דם ומרג ,חויו ? ײחןוו־? מיזוי־?
גויז רט ערםטנווין* ווחתהברכה ו־ם מ :דר חוין׳ברוייסית ים דריט
**'ל ^ גח׳ שי ײ ״ײ? >י 1זיט ג>}}! אי**הבי 1ז׳ 1ןםיםו וגי?ו בטאחת
הורחמזנ׳נגי? ויםיסרזד' | עו? ק ( מיןפו? י | ו׳וונ פיהקהיבט ; ן מ?י
פפדי תורהחוחדימ מיקהיכןטטין♦ מוג ' דרחו | נע> ועמייניוגע׳
<עגט *ראףונ ' מ? היהרוחואחונ' גיטהסקדעןוי ?>?יחור חונ׳טנצט
#יטררספר תויה רוקאונ׳ זמגטע? הכ? מונ׳ מיז גו}? דימט  5רי
תו .ה אור זינגט ?•5תוםבחית דען םטיט>< | י+ו ' ( איט ח? י ס $רי
תורהמונ׳דר .^ • ..־ו
יותקבנו
יוונ־סיםו
חיויחגט התקבלו
מונ׳סיםו
יוסרי
יזסײײ 5ק5ו וןחיט?י  5מ
מוײחחודרדרײחנ־וײ׳ודוײײג״•
.
—- -
לווײמ חודרדרײחג־ןע׳) דוקה? זמגט נחךמונ יה??ו חונ׳ היבטןן יו ר
מײןײון עווקיגיזיעןינוקדיט יתוקחונ׳גיט בס? חהײק
וקמהײק י
ווימ ״ןקידום
חייצטווערםטופינדןבײמדערערםטןנח^ט פון
ס 1סא>ין זי׳גט מת יוק סחינ♦ חג פצרת הוה*
לז ״ײגן חורט *ן ״ימ געמטרט דם יו5ר היבט מן מטרי העק ם?ו
כ 5ה דט נוופן תטריך מוק קדוט וו? ת חו בקטו  5ענח ( חיןופ?י|
 • ,ונ׳ע הק >*ערין היבע דער חזן מן ליסר  #ת זוןחרי>< ורסה יולר
מסר' העקמזפן*וםגביזו? תמזבקםוב ענין אזנ׳מורסוױח געטטרט
> * וזנ׳זיזגט קײן קרוב׳ןמין עט?י 5יקה? ואגי*ו >ז | לודו 3ן 5ויולר
ן זיזגט גמ יןה?} ׳ וועןרערחזןקדיט גיויגט האטזמזחגם דרחזן
אתההרמית • • ונ׳דסקה? זמגט
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זיא דך
דונ׳ערשתהחרםלו ןחזן וויםןדמפדימ
חרסנישן קו #ן חי• ׳
וורוזךדימדמק׳ ^ סחיזר״חניםן דטדח ויךלובירײסן לורגןלוגין
חךריווײןר״ח ניםן חיזריו& לו חןי חדסיגן דחק ן״חנז * ן דימ
פרםהפוןהחדט הזהןבקדרוקחך וועןר״הניםןחיזמיןדרווחוכן
ר׳חניםןחיזעםחןםבח זעןברסזמ
ומזזמכסחן * רםמ החדםפר
״יוכשיזןפרםתהחדםחןרחסחדם:
ראשחדשאו־ר
קין,י מ?י *מ?  5ווײמ 19מגחונ׳  5וןמנררןעחג היבםיזןמןלוליןןיטי*
דדמנרסזזוגחק סנתזח חיזחןר״ח ער  #הםקןיק חונ׳ דערנחך
ח״יןהפסקהררנחךפרםה
נמךפרםתזצזרחינ׳חןסוםןפוריקחיו
• רהמונ׳פרםתיהחדנו נמךחננדר • חיזדרחנררסמגחן * ונטמג

\ * חמיזפר< ות  6זקןיפ(

דרסבתפרר" חחדר י

חונ׳דעןםבזן

דערנמך

*עקם סחג חין הרט מיז*וײן הפפקה׳חיז יר מנרר טחג מןיזיםוומוך
:ממיזערהתםקןיקפרר׳׳חחוי׳ורסב& נועךרי׳ח פירסהג חיקן
 9חדםמיזמײןהפםקהיחיזדר מנדרסחגמן£ר״סחגזחמ־וסבי#
|  5רר׳חפרטת םקןיק מונ׳דר סבתנמךר״ח לווײמסחג חיןחדט
לויזחײןהפםקהחונ׳טבתנמך פורינןמיזחײןה& םקה דרוק דאמ
1
פרםתערה סונ׳ערסה התדטנמךחננררקומן:
׳[
שפלים זחגסמן יולר היבטחןח? מתנסמ♦ יין
ן  #רםת
פוניןזמגסמןחײן חו  5ןהיבס חן כבור
|^
 1וי 1זרומיקדםא?ז? חתהחהבתפמךמונ ' ימגם קרוב׳ן היבסמן חג
׳ אמז לו וױראם היבס מי) שן הכ? יורוך לו זחגן♦ ץן היבס חויז לזוײמ
ספריתורת ? ײשנסחין רען ערםסן רימוושוכן םךרח רופעחוי^
ן * יבן א/נ׳ דר די הפסרה וחגט זײמס מן חין דר חנדרי ם £ר תורה חין
כי תםח ביז מן ? כפר פ? נ 8םוו? יבק רי הפסרה היבס חןבן םבעםני׳
|אןבענםסרמסחודםחדר• לואוסן׳חיבסמןחןחטכו? מזויתחות
! * חג#ז דר נמך קדים מין כמ? הינו ע?ינו♦ לו זננחהזחגט מן לדקתך:
{ • יו ר״ח מרר חן םבת זח חיז דען  :פ? בן טבה פרט ^ םק? יק דו חי16
:חגס מן פון ר ' ׳ח וו? תפון פרםתםק? יק חונ׳חורס סמונה עסרה
 1ווונ׳וםקרוב׳ן פוןפרםת םק? יק הח? כ הן? מונ׳היבס מויז דר״מ
ייןערםטןםערתורהועקםמוין׳מוי׳רופס
סעריתורממונ׳רו  5ס
דעבגמך םגיעי מד^ חונ׳ ןײמנס דער גמך חין מנרר ם £ר ת׳רה
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מיןפצחסהיני 1.אן/ניוק הםנ־ה)1ונ' ו3רמטי דודטיכק ז״יןנגי ני; י

ײן ומםכו תונ׳ סוט דיררײח םפרי תורחכײח מננרר חונ זגט ח <וײ
קײנזמ נ ' רו  5ונ דען ״(? סירמוין? 2ײצזנם חין דר דרי; זןס  £רת :רה
 5חרנן וו־ןפרסינבי תיומ ? י׳וזם מויו זצפר ע? ( 3םו  .יכקר.ונ׳** זנם
די־ו העסרהפון פרסתסרןזיקהיבט חן© נע סניקדפן חן זייגי) רי נוען
הפסדהעון  /׳יוזזין; 3ק הינטי־טגוןהיזנוני? ײנם ח/נ׳ * ןה;ו * י;ןו
פרסת ^? יק> 3ק הינםרטטן גיןײנט 3 ,ו * וסן ן$1'.,ס *ן נזײן רתה
יי־צרתזמגט נים יע? ה ויבוו מ/נ׳ זחגט ווײןקרוב !7היבם חןור&כו?
חיייצו יריןרוטה הינטן זחיגסמן מ? הי 5קיזרח ס״םו יןדיסמין
איןכיז? הינו ע? ינו יגי? י3ו ״נחה ומגט זזן ני*) לדקהך:
זזהשקה ו/ין יסגט ווןזע? נן טבתמײן ײ 3רהיבע יון ח/רורו< ו
פו? ין מוג׳פ הק זחגט1ו | חופן מ? מכי 3ביו/ת זו? ת*זדז/ר  /קרק*י
נוד׳שת זכור מיזדפן יעהםטןטכו?  5רפוריק״ן ן*וגי\
יןלר ־יבטחן ז  5יחת חטי עשה וויןפו?־ן
*צוגט אןחו £ן כ 5ודו יתגי? זו? ת זחנט קר ב !7היבט וון חזכיר ם? ה
מונ׳ פ?/נם מ/יז היבם יוזיז/, 3ײח םערי תירח חין דען ערססן חפס
אןזיבן חױ^? ײחנט חין דר ו/ח כן סירח הח? ב קדיםחין יירו/נדר
<}" ת? ײמנט>ק דען דר די ה  5םרה זיוגט הינטן חין כי מנח היבט,חן
׳* כורוות וומר עמ; ז? ך עוז? קביזדיםררוז וזו* ז♦ מ '; ,ומגטווײן
זז  £טרה היבס ווןכהוזמרײ 3בחות יעקיתי ווײןי/מר :וי? דיח
ה  £טרה ניט זי/גן וו/נ׳מיז ניט װזבירניםוז מ /5יזנחה זגט ״ןלדקתך♦
יגרעןת כרה
דסיו3ר היבט וון וזוקווםרבךרבוקהדוום
ז/
?
ת
וזםדי
כ
?
חוםי
בך וו* | פו) ין זגט ויןלזזפן
פ  5וח יתרומיק דפ קדוב )7היבט פן ח3ו? ה וזן היבט 3וײוו ם״תוזויז
פונ׳ספט וזין רעןערםטןזובןחן זו ! י^ הח? בקריס ווין רפן חנרי־ן
ס׳ת ? ״חנט חן זחת חקת הת׳רה חונ זחגט רי ה  5טרה חין יחזקח?
)מיבטחןויהידילרײח? ? ,חארוכו׳ • ביחרקביהיסרח? יזםביקע1
• 0ד*ז־ ;קיקײןיונגרזח? ריה 2$טרה זחן,ן חייזניט וזזכיר נ& װות׳3ז
*תחהזחגט חןצדקתך *
דםיוצרפוןפרםתהחרםהיבעחן ווווז
*ה החרםיוו? תח? ע[ נוהנפ} חותחין ע ? ין פיהקװיגהריןזחגטוזן .
*זפןכבידז>* טבחיקרם קחבן היבטחן מת־זת
עהד/דיקיהיבט8:
מויזלווײחפ" ת? ײחכטו>*ן ערםטן דיווחו | 5טירח ס  5ע ז־בןוו/י^ :־ן
והח? בקדים* דרדיח הפטרה 4חגט ? ״אנט ח* ןבחח? עדעההינס |'|
5זן ממיחר ה׳ ח? וזפה וח 1מהרןב׳חר׳ן חלךיק?מ*ר החרט הוה? כק♦0
כין ^ גדחזשניחיוקתיוכזי ח 5ת יוילומגע ריח הפנטרה ^יןיזזוקמ?
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זזיבע ײ! כהמ*ר ה׳בדחס; ןבחחר} חדם * ןחיונע >1תכירנמ* :ה
חוג׳כענסט ריים חירם ניםן • לויזוסן 2וחג* *ן קסבן היגערן
רנו -זוןמ״צת •
לו ײנחה זחגאוין ויח? 1לדקתך:
נוען
פרטתהחרטנוגן ראםחידס נישן ווער • המכדייךעור־ג}אוין
י;
ניס
!
גיסי
כן
י
מין יויין ברײו1ס יזין די פר& יוה דח זמגט1ין
״
יחרו
3
ו
נר
5
ו♦רם
יו
3
ר
£
ון
יר
ועןכ פיסה י דמם מיבן ןון דר חתנה
?
היכטתןכריו/תחהןנוזנ׳ויוגם רינו
הפםרהעוןדרפרםה*
\
נועןחײן
בריתי
1
יןהווער
נויןדימרבע
ערם־ותווזגסזיו חו ?| יו |?י
ל בון
ירברית ״יןה רט יויר מין דרפרםהי3ו רריזנדרהפשקה זגע
ל יון
יוצרהיבטחן& ורװזייחו ( ?!:חיןפוןיןמונ׳פיהקנ״׳גט ^ ןיוצד
| יזיבע מן סני הװ?
גורתך*וופן סונך{ עד**ו? ת ײוו | הי הצכדית ( >3וזיר ^ ם
פמס* ״ן
תתייס
צעהן
טחג
חין
חדרחוג׳
ואגםטןיחות ?
1
תעגי! אע׳
& תר מיז חײן תענימצבור ח .נ׳וז | חורט ערמ
מונ׳ןײחטויחז * חוג ומגטדיס 1יחותחהת
המ? עומה פ5ח חתה הח> עוטח פ?,חות* חרק כקוקן עןינו♦ ©
11111
ב״ױיװטפרחטחנוחסוודה חיןיךעד*
צו
ארחהןײחנטוצןו־ח? * * ׳זחגטעמו
חונ׳וחגטקיקתחנהחונ׳
|
חורט
וזעריכ
•
חין
סאונה
פטדה זעצט״ן חײןע? הנשי^ן *
^חענית
חשתרחיוניט
;
ח
ה
*
רב
חו
יונדרי
תענימקדרויז״עגן
1
טרחגריג־ ווייברחודרדרניטווחוןחוין 2חיזדען תפיית
|
^ ת* רגי -ן״ ז־ענן רר תעניהםטיטני© גירחכט
חיןנטוקדמןיוחין
^ ,גט דךתעזיה דען חסתר גי £ח< וט
החטיויחהחט
חין
פשח גינ1חנ**ו
?חונ׳
חךהחטויח דרײחטחגגי  5חםט* חכרדיח/וײו חידסוחיחיו
ק
חןחקערכ
פ׳ריקרי
חגי? ה3ו הערןדמ החבןדיחכמיקגאחכ*
*ן
וח
?
פחםטן
!
נר
?
תעניהחסתי־;
עס
זח? חיטזיכר גדכןצו>< גחה ״ע( חן סו?ן גיט זייחצית הםק? דג
זע
?
ב
גיהערט
קען
ירוםןיק
חורר
געבןצו םטײחר רען ופ? ביגו
ריחחיןחר׳ןי& רי׳ווועןןציהן♦ ״ןגיבטחך ײעו ^ פ׳ריקייעױינן
פריח דט וימ קענן חין ק/יפן חוי^ עוליק ♦
 .חיו
עוריקחקזוי */חג? יגט * תעניתחסתר חגחוי^ סנריוטחג*
דען
*
וקן
פרי״טחג ןיו? ײן ען ניט { יגן ריח ן* ײ{ *ן זזו! ער וונן רחנז
יגסןצ־קטנר• .
חונ׳דחזיגטחןעו ג? ײך חוין^ רונרנועחגדױו
יוײ
?
זין
חון
דו
* ין תחנה וחגט מז וונטט;
י' מוגיןימגטני© צדקמך•

פורים

ן ד**,
פריגן זזפןעז נ  5ט איז ומצייי״ו״ן די?י 5ג 1רחןדןעוזח?,יוײןם> וחר 1רט<
*ײן מונ׳ דר חון םערײט די * גי? ה חויז ג? ײך ווימ מ״; גריב| פייו
םונ׳ ומגפ דיזודר״מ בר  5ות:
פח

ח□
י<'^

י״ד
חתי

היזו

*רר

״ו3י
פי׳?
פורי
דז*

הנס

ויטכ
יוןו־
 3רוןל
מההײמ? הינו ״? ך העו? ק מםרקדםנוסוצותיו ולונו תחי
׳
ע? > זקרח >׳< גי? ה:
בט1
 3רוך
חהה ״ ח?
ביחיקההקהינו  ?#ך העז?ןנ טעםה נםײץ ? חבותינו היג
׳
יזיזןהזה :
4
ײנוצ
ברוןי
מתה ײ
רוזהינו ח? ך הע<? ק םחזזײנו וקיזזנו והגיענון סרי
׳
?ז *ן הזה •
ווען
זווג׳ ?ײלזנודי חגי? ה • ווען פרקו״טחןדען פםוקמים יהודימנן
וחרדכײציז לוונ׳ויהודיק היתה ווורהמונ׳ כי 4ירדכיהיהודי§
״1
*מ ומגם_ דם קה? דיןע? גיגן עסוקיק הוך • לזונ׳ דרחי | זײג* זיווידר|
*זונ׳ חך 5ו  / /ועגן דייו יונגן די וומרםן מוין׳ רייו פסוקיק דפטם וועגון דיח
*יזגס ״/זימ הוך ׳ חונ' .עז ײעכםח״נר לוודרדר מנדרםןלזפןדמפג בענ
*יווזמ? ןהערןדײז * גי? ה ? ײמנןחונ׳ רען הענורסטן פשוקמךדעג סעו
ויח ןחזן דימ ברכות הערן נמך דריזןני? ה •
ן ״11
יון *ח? חים חונ׳ עסרתבני החן חין חײנק חסוק ימגן♦ רען די נממה
יעו
*זיומין מ? | מוי^ חײן #ח? מויי גחיגן • יון החסדען יונהגדם דייונגן•
זזחן ק? חעטך
רטקוחעמהערפון דעקחנהג דמםזיחהחנן  5מו וויא
*מרן גיהחסהיי׳בן זיממיןמײןטסײן גיטריב האןמונ׳ המבןדענ■
*? גיגןםטײןחויוחײןמנררן טסײןגיס? מגןווען מ | גיןײגט החפו
חיין דנגר * גי? ה
*
ד•

ןחדךדר טם  £וןה4ון המטאמ גי״עקטכןו״ר י״חס *ו מודרםהנ
שחחר
דטעיקירקבי
רי נםיק זײ מך חייבריחגיןהלו הערןדען
;גריב מזסיו סיין * לות ננטה דז דח ז,וח■ 1עון  #״נק ייור ליק סנדרן דםנן די
פרוימ  ,זיין מך ח״ק* ע? נכן נט גיוועזן רזזנ׳ דט ים נויז גיםינהן חרך די
מסתרדרוק זי־ן זיח מךפו{ ריגדי ״גיוה3ו הערן זײייד
ימך דסיגי{ ה וויק? נ 1ז׳ין ז־מוויררלו מונ׳זמגט דימבדכה♦ בחך
מתהיימ{ היגו>ו? ךהעו? קהמ? הרבמתר׳בכוןמוטמויז >וכ? לרהסנ
הח? היגוט־ע רוונ׳ זחגנז יוטר הנייו
ת יעקב מסר המ ברוך
*רר5י וגק חדבונח *  5יר ?• טוב מזזזירחך יחגן חין במנםן
?5יהו הנגימ זכור ?
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ע־גגדניטןײן ' דעןוועןדר > ועיטגיבמרן ווערמ  :יוקוױמ ער>וימ
דר החני * •3כןו״ר דיגמנלי וועןמ ווערוײן♦ ריחקן״ניקינררהבן
מוי לײמ די החני3׳ • יוונ׳ חפן דר בן מדק םמערבנו טמרעקמ נגר רי
הענרחויו כןו>> רח* וני׳־ם>>ין>> ײן הוובמחיר ח} וווירר* וזזנ׳ומן
ועהןדם חיקניקסעק דעןתצריכין מיןדח׳ם >ווי( ק >:ומ♦ פזמיו
זונםמחײן גרוםיטמה4
>>ן ״עםמ דיהענדוו־״ןחןדפ את נידר םמעןמ חוין׳ביתהקברות
ח נ׳ ווען>> ןעו קובל חחט גיוועון זאוועטמ>>ן ויחווידר♦
>>ן ווערפמ די ערר די ײן מויו דעק י,בר גיפחן הממ ווירר חין דחט
קברזונטט ט״נמ ען צו וײן דוריערדוחגמ ח -ךוויוכימ ח דוחריך
זחןטטביגרחבן חין ״יךגיח ווחודוח ביטמווחררןביםחפן דח דער
זחהחמערדיעררגינוחן
נורחיתברךהחמחרק הרחםוןביטחפן
פוןחזי& ידעקין חת החממין דרויובים #פן דרוק דו דיחינרדנימ
וא? וחגןחיךווי) דיךנימ חןנעחןגיחו חודו בייוטווחרדןביםחפן:
דעקביתהח״ק רערנחךמוטאןד?
י׳יןזוחגמלדוקהרין חווין 5ר
>* ת לוקבורהחונ׳רײםכו גרחו ♦וויויזונ׳ווער  £מהינמרויך חײן
רחו ןתח״תהח ^ יקדווי ווערין םעחצן חזקרויסנוןדרעררן •
עטןיכי וגן עזחי :חײן טיחן3ו  #מהר וײן דיטחח פוןחת חימ ווחטר
זניטמפרנרהחונ׳חוובדחקוועטט״ןדי הפנד חונ׳ רײםטגרחג
ו; ןויודחחיואפר 8ונ' חן 1בבײחמננדרחן ווערפמ עוהינטרויךדען
•גרו/יןטגיטןחזן פרחיקןיגן דיח ווײן דםז< ןבטחחצויודיח ווײן
יגרם חן גירירט החט נחך דעק דם ערעון חתגײנגן חיז חונ׳וועםמ
די הענד וזען חן עינר ח״ן הסג ח״ו וס טוט #ן מין3ו קבולה וויח ^
מיק
מין  #ינר♦ מון תכריניןןמןמ
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מ־קיועי?ו דיטוךמןמך
מזומײןקי&ד בעטריןי מודרירצז
גיפמןןווערײחױן׳ז־בןי -וודק * * :ן
יוציןוה * רײב|  9חגורחוטר :וו
יומ5
*לרנדידרסווצס .-ורוױינ מונ '
מױ
^ מ} י ײמ 5טו | 1קריעה מויך
מו -ן׳דררפכט־גײע ,
״מצפ
חונ׳פמערמ־כ׳יווטרמוי 1/דרןינקיוײטממ׳
רייוקײפוזדרײמפינגר חײ*ו
קייפ מונ׳1על 8ויךו־בן><מ? מונ ' ײנע פון חיקמונ׳  :ייגס יעד נחך
ויהינופק נןעה ^ תע&ן׳יצי
ווריזן דס פגיק יוך .יזונ׳ - :יגן דעק
׳> רןז־ט  #תנחךניט5ו י׳בירה '| פעק ״חהי♦ ראעה ײע? כ? עניק
* :קו
^ ןדיור^ דערחב? נ^ ךכיכ 1רימ
ס ךדנו־ :נ •1ן׳ וווומבידט
זוײביויסיגנין
חונ׳עםט
חן
חײנקמורטו
בי :יררדמר^ קײוצו־יס
נאךווײןטײנקן י ^ יןײובי־סתחחנן
<{
רווררבענםןמונ׳מורןמבר
םבתמונ׳י׳יע ו*לוקער פ} ײ * עםןמונ'
ו׳ײןפדינקן חונ׳ ןמ}
מבררו
ווייב
*
4יס נמ רבן מק םכת עשש ער םבת ־םץ .גין וועןמײנק וזער מיוונצנ
ת5ו נטבט מון הבר} ח מןנ׳דמרך
גייומורןב׳ו ר ^ תלוקצורה
דט
מיווועןעו מברווערמין מײנרקה? ה
וונררי} ײם מיקניננאיצו רעק
קז* ע ״עגן רי מבי} קוומו} ! 5ײװ מתמונ׳ועהן רו דו מת3ו יבורמ
עסן
ינת מױו דר םםחנו םיק** ומ בח} ד מו)}'5מ ^ ד פרינקן וועןווןמי־ן
רי
יב
}
יק
רו
ו
פניק וזידר חהייק3י
עידן יח ה־בט דס חבי} ת מןי דר
מב
}
רחרן
^
ר
© ערםטי מח} נים
עסןעון דניקויינירחקטיקט ^
מיקס• אן פ} 5סנטחײחר3ו ס*קן
מיוס־״ןחבוותיוועןדרמבןנים ווע}
עסן בײחטחג * חגערווח;?
ח:
ז׳יחג ״נגיעסןביו קיגן נחכע♦ ווען
ער
ער םבעה ימיק וי3נ 1ררוךי׳׳נו
טרײבן ווימ  #קת}
המועדווען ען  £ון ניען ווער♦ מן} חגע
♦י״ן ! יכטברע:
ןדיאגמנציסבעהיאיק ךען די נםמה קומש מ? מח?
וױיר&ױ^ דעןמודטוומוויח
י״ין 2יעןג ^♦ דרענזוקגיס (מבגיחײרןמיןפון גו ^ אונ׳סחימרט
נרח}
היק נםמהחדק)♦ חײןמג?
י־חרן׳קײן>ו} חכהטון חונ׳מוודיט
ךמזיו  #ווןמונ׳וחןנײןווײבטסין
? הןמוני רמרן2
זיךניטוועםןנחךטמירן מים וומו} פמפקנר חי? דען
עיםען םחג
מיו
ער
*
אור 5ון תפיןין
עד״י מגר דען ױבען סמג זי 3ט ער חוג׳ מון זיבן טחג זילן חיין 2דר
*ערק־יןחב? ותח; פן גער? יךנ 1נײמרס חײן ס עה* מק וזבה דחר^
ווען
רײבןחברנ 1רזמ? רט ווײב טעין ? מון
חײנרהחסחןגיהובן טבעהי ^
יקלן ױלן נײמרט מײן טעמ
5
ר
טגת ומ וויז £ר מײן סמג
גירעכנט מונ׳ טנת דער חני' ד
טחג:
מיז
מײן סעה סריוק טי 3וח נעמוו

יוק נוו ^ רימ גאנל־ ט 5עה
ימיקמיגרייך♦ ןוך #זוווען * ײנרהעט
גחג׳ן
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יקג־חכסמזן׳מקהמטרמןיסמגוןערי׳עדיונע״ג*
ג  ,שבעהי#
יוק .סוברימם? סיכן סינרדך  :העס ערילוײן סעה גיזעסן ,--5ר
בסח־מוערדיח םעה ג/״ךסוויגז טיוגחונ׳דײי מ  3סי 1אגפן•
פסח ; ײןעינע 3עהןחײן ס״ה ײ־סגו  .ודןסיוג( ייךחיווער  #נרדי.
ג־זנציםבעה יוהק גיזעטןי סב עומ נע״ס דיסבזגהיאיסחיגר
ןיךיאי־ימעה פיר״ה זמ * ס סבעה סיבי ייך סןנייוק כפורד*<
מײן סעהפר םזנוי/נעמש מיברזיךדיאטצעח ויוונ׳ו -בן
סיוגסןסוסתדסוײן פירנעהןסחגיי.ו :׳ רער ערס* ויטחגפ 11יני
בןעחגדטז״ן חײן ח :נ3יוחנ 5יג סחג
*צרתמיו גירעצנס פר
רינ׳דערחנדר טחגפ ן מ ^ ־ני עלרת רו ױי) נודיח מונ׳לווחנציגטאג
וו ן חיינדהעט חײ|<1ו /גיהחס חיקח ? ה ^ עדוח טוסערג? ״ך
ןןי& חנזטבמ ר״רר־ן דיחסב־־גה י״־ק חיוחונ יחרן? קײן חבי?ודנ
סי״יין■ ־׳ופן בחר? ך דון גיט ־־חךלוחיקאנהק ! ין חר׳נאךיןק טוב
זילטער סבנהיחיק דחך )•; חג ערחיק הויו ^ וחכהטוןזועןדימ
סבעהייזיק אויזז־יןפוןדען אד{ חן לו רע ;נן .חײןפ'ירט? החס ער
דודרהינערסססחגכ ; י״ע ח־ז £רר׳ײ | סגוגגירע 5יגוסיז גנוגווען
ער נײחר״וזעקט סחג זילס נחך י׳קסוב *
ווען חײנקוזערחיו־ו •:־ גיםסחרבןפר דחס הסנה גוײןםעהווחג
ערווחו? סבי 1ה ג־ן *זפן ער  3י׳׳כזזן< 1חבסווחו? קריעה חוין*

פחטי־חונ׳ חוטר ח־קחו( חאועדחברניסחוי^ חרורי * היקחגוי
ניןךי״י ^ זןער קרי* ה חחכן *ן זחגסייטלדוק הדין רוין ניםןאך
ניס חנוכדעןריק חו׳ן החיעדחךניע קדיס חוין׳  -־עןב־דלח־יקחין
עס? ־כיקהן ה  :גס * יןגענדיג חיןנ־סןלריקהריןחי ןחב? חןפוריק
יויוג? ײך ו/ימטנת רחרן׳ניס נפרהםיחחבי? ותסרייב |דצודןן חך
1וס? וח חנ/תס־קן:
ווען ח״גק פ־?י ויין פחסרמודר * ווטר וועד ג־מעײדבן ומ ווער
מו קײ,חי וב רס *ן עוחיקוחגסחונ׳ 1וחגחיקווחו? ברײחן
 3וסעודתחןסדייבסרב( ות חוקעייסד חזנ׳ * וסר לוועון 7חדם־ק
אבר יזןזיוגס ניסחין קדיטמו  #״? ן* חרםיק • דעןדיח גרעזיס^
בןײנןנ־סחיןחיןגיהנקחזלווע ^ חרט־ק♦ וזען״ן
רסעיק ריח
לווע? ן' חדםיקקרים זמגס זש חעכס ער וי־ן 1חער מר דע *
גרעי םטןרטעהח? סן:
ו מם קדיט יו 7וק חעגןווחו? דיח ק? ײני קיניר זחגן♦ חבר זימ
דשרפן ניט קדיט וברנוזמ/ן לוק הייטרשםןחז חחןמק
עס?יכי #ו?| ע £זעגס צו
(1
ע&ו

*י;/
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טמן וןין ווע?םןי& גד♦ דען דם ו׳ועטה  £ון רבי עקיבי׳ דוא <ו• ■ 1
גיןערנםקדיט חונ׳נרם יו ^ ניזון♦ דפראײנם ברםדיו  :ערדיײ^
זרןײנרזמגןירעןוווןטןריקןײין ; '
־יזעטרהומגעידטחיוזגןור י *
ריסחךקדיםיזונ׳ברסווען^
קיכדסועגןנרכוומגןווחרו ז ו׳י ח
דרחזןסײונהעטרהאויוהחגויצו יוצרוווחיודפסיכהג קײן קםן^
ומגטניטדט :ע( ביגקדיס• ח  8יןו וואו דם יחקיוויוןיוום חקטבאי
ווונ׳ ווען ח; הפט דיו
״ .ייגחןויךחנן ־ 1רבםבתווחו? בחח *
חורגנם * ק טבת גוײן גיהוב ן די םפר תורה חיזג ער  :יך ווידרחוין^
ו־יןםםחםופצן♦ חן  6חרוטייור 3ײם םחג רחוײןפחםר חזדר חושר,
גים״מרבן מיזמולנים יי .ןג הקסרה • ריזניובםם דרערומן ערחויך■
קײן םעורה וײן♦ ! עןחקעיײםיג ימרצײם יוהנר* וזעןער דחיי •
ערםט יחר צײם מקפרײםצוגהחטע ביו נחכם ומ ו< וו ער החסםןביו
וועןיײןפחםר״ערמיןחרר ,
קיגןיחכ* ווועןע{ מק  6רײם ; וגחיו׳
גיסטחרבן חונ׳ דם חנדריחר ווער עיבור ומ 5םםם ער חין וחדר חבר ,
ווען דםזעןכיגיחררחער גישםחרבן איו .ווערעינורגיוועזן יחונ׳
׳ 1ווער  #ין חדר גיםסמרבן חזו החע ער יחר לײם מין מרר*
וועןעוחיבר מיו דמרן׳ערגחרצוזעןן׳חדםיקחבן וײןמונ׳חמגמיס,
ווחודמוי^ םעורינ גין חן יחר צײם דען דרײצעהן חודם
עט מיז מײ | גרוםי מצוה חנחק חבי? יקצו וײן♦ דען ער מממז דמם
פרזיךדי זחךניטמזוזערצו הערצן נעחגוי וועןחײירמנחסי.
חביןקחיז זמגיםדיחועןביגייצוה כריויקוומן ער םטערכםחונ׳
*מגן די מןײכיק ער זזום די גים  #דה ח | ויך גיהמנו דז ער גיםרעסם
המס זו * ן 5רזיך * צער החם גיוועזן • ררוק * יזניןיך דזאןחי־ק •■
יויצונדרםרעםםןוחןדזערניטוחןצערהחנן♦ אין ע* ןיכיקהן,ר
יוקטבת רמךםו? זעצם זיךדזקה? ^ ייפו דען אבזנידרמונ׳ ווען מי
אניחק מביןק וײןדמווערםדרברח יתברך חונזמךװנחקוײןדס
איר מיצונדר *ורוימרין חוי^ ירוטןיק חונ׳ חונור ניח
■ המקדם ווירר בוימן♦ חונ׳ חיו חונזר גיןונס? חנר
ע־רן* דמט חיר דימ מצות קעיו הלו?טן
ןנמזזרןהניוחןןויה♦
י
ממן וכןיהי
רצון ג

ןזק וגה? ק וטבח ?מן בורמ עו! ק
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