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סעיזק מספרהיזײם ! לסכםסל  5סהתויני
מוהר״ד שמעון פרנקפורט ונ׳ל • והזא
קינזר "^זספר הנ׳ל נו 1לנ 1התפלגת
הש״כין לרהנרה קדישא נותצי 'קםדיס
וכלדיני קסדואתת תניקור קוליס
וגיסם ועניג׳ קנודה עד וינוצא
הונא צדפום
נתרא ־
לזרית נן הרניס
ע׳• נן המקנר
מוהר ר
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מיף כםשומעהאדם םיססוגי ישיאל ׳לןלנקילאסהױלה
מרוצהנװעיקורהמנוהלהחפללבעדו מיל כשנא אלי
דאתר שלשהפסויןיס אלוזהםנ״ד תינויז וםימנן ניי * ק׳יה:
ז־זדק׳ע

והסיר יי ממףבלחנליוכל מךױ מצריםרוךעינ
אילצריךעתלא ייכימםבף ונחנם בכי
ימנאיף :י ויאמראםיממוע תיטמע לקול ;
:י *.איהיף והײ
&ר
בעינױ
תע׳שת
וראזנח
למצויתי
 - : 1ו •ד
> •• ־וי
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רממדת
בלחמױ
בד־־המחלה
אי״ר
שמר
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 :במצךים לא אימ־םיג־ייף ביאני״ רפאיף
לרחוסוללןרו
״•
בורא ניב ■ • ? ▼4י
שפתיםשי^ום שלום▼ •-ז
אמרײורפאתױ:
ד -
:־ד
ןד
וכםיונא חײנו יאמר

ו־ר

:ם.ייימלח לף ךפ־אה׳סל־מה במהךה כע
י יכל
עאר
חוליעםו
ישראלי:
:־־
־
*  ▼:״
לנםנתו־וסעינ אוקר

שבתהואױם  -י־ יייא טלזעוק יךפיאה קרוב־
לבא עם יטאר חולי יעראל :
 ■:י■
*.
סררייױיז שניי װרע יטינ םיאתר אימוו עליױסרסורשיאי
לפנױ יהןא ־מנה אחי ו פעס יאםון תשיס ראין יזנוש מיו
״נתו קנ־ת יא  -יךס  *'*.פיךײ
* אשון ע׳יסרסורואק׳נ ׳נ
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מורה
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בקורחולים
מוךה אני לפניף יי אלהי ואלךזי אבויר־וי
שרפואתי ומיההי ביךף  :יהיךעון
מלפגיףיי להי ואלךךאבותי שתרפאני ךפואח
יעלמה ויעלחזכרוני וךפלתילפניף כתפלות
חזק;הו בחלױ וא־ קךבה ;נת םקךתי לסוח תהא
מיתתיכפךהעל כל חטאיםועונור־ז ופימיניס
׳םחםאתיױםעױתי וימלםעתי לפניףמױם חױתי
על האךמרה עד היובז הזה ותן חלקי בגן ערן
וזכנילעולכשהבא הצפוןלצריקיכם והודיעני
איךח חײכםישובע עןמחור־זאת פניףנעימורת
בימינףנצחאמן :
אנא ךשמעתחנהי וךאה בךמערתי כיביי
הכחלהחיורת ארת ךהימרתיכש אן
לרפ זות החולים ולא החפוץ במורת המתבי
אם כשובו אליף וחױ והנה שכתי אליף ככל
לבילךתודותעלךוטאי וךחםנא עלי כאשר
אמךתימוךח ועוזבירוחם? כמו שךחסתלע
ךורעבךףכרכתיבױאמרךוראל נתן הנביא
חט* תי
ליהוה ־ויאמר נתן אל
רוד גס  :ז■ײ
העכיר
ז י
־ ז־
ד־  *.• 1 -־ד •
*
חטאחף לאתמות  :ושמע תפלתיותוסיףלי
~ימים ושנוה
חײם :כמו שת׳טעת
חפלות
חזליהו
•
•.־ ד ״־  - :־ז • :
• ;■ ד
1
א
דבתיב

בקורהולים
ו ךכתיב שמעהי את הפלהףךאיהי את דטעהף
הננײופף על יטיף חט׳ט ע־נזיהימנה :ובזמהם
ה׳שלחליךפואהישלטהעם בל שאר חולי
^מףיימךאלאטז *•
תע5הש*יוסללהסן.1הכשיואדשסלױמכבילעל*ו ואםאינויסנלומר
מעצעויקראוהעוקרים ;הוא ענה את.־־כס והלח ט,־כשיעלהנשעתי
למעצהבליקסרונ

*

פתחו לי'יטילךי צךק אבא בם אוךה יה ; :ןך
פתחו
השערליךצדיקיםיבאובו :
עײדיבםױבאגוי צךיקישטר אגזנימ  :באו
ברכו
בתהלה הודולו
הצרוהױ
בהודה
שערױ
ד ן
־ד•  • :ד
ג* •
י
דד

;
|
י
ן

יײהצסו  :אני ךשנה ולבי ערקול דוךי דופק פהחו ן
לי אחוהי רעיתי ױנהי תטהי עראיסי נמלא טל !
קןצוהיךסיסי לילה  :וױלכניאל השעריבער !
א־שרפינה ךךףיהקךיכם  :והנה בבוד;אלחי
י׳טראל באמךךף הקךימוקולו בקוד־מיכש
)'
ךבים והאךץהאיךהמכבודו  :לשמוע אנקה
אסירלפתחבני תםוהה  :פהח ךבךיףזיאיר
סבין פהךם :פיה פהחתבחכטה ותורהדוסד ,
עללשונה :אנאיהוהביאניעבךףאניעבךף • ׳
כן אםהה פתחת למוסךי  :ביךף אפקיד רוחי
פדית

ג
בקירחולם
ךית אותײרוה אלאמרת  :שממיבאיעוץ
ת עיןבצל כנפיף תסתיתי  ' :י ביכל עוד
קמתיבי ורוחאלהיכאפי  :בךכינפשײאות !
והררלבעה :
גדלת ; מאודהור
ײאל־יהי
י ג •ד
;▼
ד ־ ;▼
~
איל תערג לע אפ;קי מים כן נפ׳עי ת;ערוג אליף
מרתי
לאלהים ;לאל חי
נפשי
צטאח
;להים :
▼ ▼ ־
•
••
 • :ד ▼:

באןאראהפני אלהים  :תותעניאוךחזךזײכש
:בע ׳ממחות אח פניף נעימות בימינף נצח :
;זםור עןיר לױםהשבת  :טובלהודורת ליי
ולזמר ליטמףעלױן  :להגיד בבוקר
וםךף ואסונתףכלילות . :י .נייעיפור_ ועלינבל
ליהגױןבכנורזכייבפחתני יןבפעליף במע׳םי־יו *
1
*יףאךנן  :םהגךלו מעשיהךמאוד עמקו
'1
יךדבבתיף  :אישבערלא .,.יךעוכסיללא זיבין
ויציצו ▼בל
רשעים בטו עשכ
כפרוח
:ת זאת :
; •■
 ן ▼ •*
.ועליאוןלהיםמךםעךי עד  :ואתה מרוט
עולטײ  :כיהנהאויביף ײ ביהנהאויביף |י1
ותרם־כראכש || £
פועליאון :
א,בדויתפררוכל
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־־יי '.
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ותבט עיני בימוךי ןן
ןךניבלותיב ^ מזךענןן
צדיק ! ן
;קמיכבדעלי מךעיבב היםמענהאזני :
;תפר ןפךחכארז בלבנון  :ענה  :׳שתול־ם
בנית

ביקורחוידים
בביתײ בחצרות אלהינו יפךיו־זו 5עוד ינובון
ביעיבהךשניםורענניםיהױ  :להגידכיי׳ער יי
צוךױלא  .עולתה בו:
יי׳ג׳קני
מלעיקותפיהוכי טובים רוךיףגעין :
אגוךה באהליף עולמים אחםהבסתר
כנפ־ף סלה  :עלזאת .יתפללכל חסיר אליף
לעת מצאךקליג־טףמים ךביםאדױלאיגיעד•
הצילה מךוךב נפ׳מי מיר כלב יחיךתי  :כי ידעתי
מות תשבנױבית טוער לכלחי :״ אל האהוף
•עם
חטאים
נפיעיועםאנימידמיםחײ - :גבש .בי
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 • :ו■
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־ ד
אלף בגיא צלמורת לא אירא רע כי אתה עמדי

עזבתףומ׳מענתף המהינחמני : .אני׳מכבתי
ואשנההקיצותיכיך יסמכגי :
כישכבתי
ואימקוט ״טנתי אז ינוח לי :
ביצלוכב יחרױ
איםכבה
ואיימז •כי
אתה ײ לבדד
לנטח
תויסיכני
 * :ו
־
ד
• ד
:ז  ▼:ד ▼
• .. .
אני בצךק אךוזה פניף א־כבעת כך־יקיין תטונהף:
ביזה  :אלהים'; אלהינועולם ועד הוא עהגנו
עלמות :
ליעןועתףקױתײן:
וימשור נפשי להקניה ויאמר

אנא
ז ו

ײאלדזים אלהי

יעראלחױקײם נורא

ביקור -חולים
שרוםוך) ד 1שאתה  :א  #רביךףנס׳עבלחי -
רוחבלבשראיש מוךה אנילפניף שבךאתני
נתה •בי
נשמתי
והגדלתני
והצלתני
מבל
ז  -ד
; י •
* •  : - :־ •
 • :־ * ־ •
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ירותי
:
ונתת
ליי
בל
צרבי
מזונותי
ופתסתי דכל
י־
*
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־ד*  :׳־
~  ? :י •
מי
ח
;
י
והית
עמךי
ולאעזבתני  :הנה הגיע היכת
יהעונה שאחזורךף נשמתי; אשר נתת ני  :ר) ח
אותה ממני עלירינשיקותפיף  :ולא על :יךי
מלאףהמותואליבהלוני לצערני  :תסתיךני
בצל בנפ־ף  :וכאשר גמלת עמי חסךף ואמתה
מעוךיעדהױםהזח  :בף גמולנא עלי חסר
ואמרת עםגופיונשמתי  :ושלח לי טלאכ? ף
הטובים לקבלנשמתי עםגשמרת הצךיקיכש
והח חיךים ג להוליכה לגז עךן  :וגופי ינוח
בקבר ותבריח ממני בל רוח 1ת ט מ אות ־־כהלות
וךובלות ; :
ותשמךני מחבוס הקבר וךמת
ןתילעה :
ותתאתשובתיוצעךי ומתתיבפךה
.עלכלחסאתי
שחסאתי
ושעו־תי ושפשעתי
לפניף בךיוךתי ;על אדמי־תי  :בייךסבלתי בי
עשיתיוהשאור שבעיסתי חשיאני  •.ואל תראני
ד־י

פניניהנםותן חלקיבגןעךן עחצד־קיעולס :׳
ואזבהלתחיית המתים .ולעולם ה״א שכולת

כיקר חולים
י -ד תג
להתענגמדשןנפשימיבטוב הצפון
לצריקיב־ז  :לשי עולמור־ז ׳ןותתן לבלצריק
וצ ךיק מעקך ײמראל דכתיב להגחיל אהבי ייע
ויאצרותיהם אמלא ו ורתהאנפשי צרוךה
כצדורהחויכמעםימאד צךיקים וצדקניותבגן
עךךאסזקלה:
תפלה מ יםםללו6צל הגוםפוכיון שנסה׳ 5עיי א־ןרם^ י
להסרד תמני ני־ ם1י)יזצי) נפםי (? ו׳יםמ־ייײצוכ5עעוד
נשתת יגיאתונשתתו ילריאה נעיתת יזנס י>־נו יז^ס סני ניהנ • י

ײ יי אלךחום וחגרן אךף אפים וךב חםךואםת
ךחםנאעל ( .פלוני)  .החודההזהעםכלישבבי
מרע סעמךיעןךאל :
השבביט לע מטתכש
וגפשם מהעטף כך,ם לצאו־ת  :ביביךף כיח
להחױתהמתים  :אףבי לךפאותםולהחיותם
מחליתסןקךע נא רוע מךדינם בךחסף הךביס
בי כן טךתף לךחם לע עמף  ? :יאס נגזך ונחתס
עלױ מבית ךעף הצךק ואין המךה להישיב ,:
כי אס לאסוהאליף עתה רוחו ונשמתו  :אנא
יימלטהנפשו :
ויתוסךעלױרוחטמרד־ז
וקדושהוטוהר לב :
ױזכהלךאותפני שיכן
מעונה  :י ױתךבק נכ־יםו רוחווגשםרתו באור
י היעבינה

הך״
בקורחולים
־דכינה  :ואדבעה םלאכף הקדועים ׳
־כטונים בהיכל היצ ^ ה מישךה היכלורת
הנכלליםבהיכלהרעון  :יעטדו עלױ והצא
:עמתובנישיקהודבקוהא דרוחא ברוחא :
:והוציארו
דרכױ :
בכל
נאצאתו
ית־טמר
 :ד ד
 .ד
••
ז
ו
*,
& לוכותוליכהי ל־טלום  _:והצעיךהול< עלום
נ׳ן
והעוטהנ׳גימתואור
ל־כלובם
׳תסמכד־ו
• ; ד
ץ
ן
 :ד
כיח
ויגדל דנא
עבים :רכובו :
:שלטה ; :וױשב
־־
•• - :
ד ־ך״ •
 •• : -*רניבקרבזנשכהורוחו ונפעו ג וי׳טכעו עצי
ױינלוהךיפם
׳הוהאךזילבנון א׳צר נטע :
י־רדו בקעוהוצפדםיקגנו  :לרצהילפניבם
מיבמזג מהחסידהאיטרבכרויבים ביהה :
ויפהחו
במע־בױ :
ויהיכבודײלעולס״במחײ
ן• ד ;
; ד • ״  :־ ד־
• ;—
▼
:ד .
;
.
לו׳בעךי צךק יבעךי אוךה עערי ךחמדכש
דעךי ויציז ׳בעךי חמקה וחגינה  :ויאיר אור
לובןהעלױן  :ליאךבעמאהעלמין  :ךכס־פא
וךצון  :ומצחאײילאה ירך׳מציוױפיע לעדן
נ׳במרהוורוח ונפ<עו  :ומהלרה ע׳ערחקוני
דיקנא יקךא עילאה ־הקגון ליה הלרה עךר
נהךי ת־נפךסמונא ךמא גוץפךןח עינא פקיחא
עליה
* *
ב א

'< ־־

כדקיר־ דדליס

עליוז  :ואל עליון תהל־ויחטש א  :רזכה
לראות בתקין כ־עקױ לעולבש הכא כחסד אל
אלים  :ןאםיצטךףלא -צר גדול׳של גז תנ1
תר
חנסחסד אל יחונןאותוםלנו  :וירחיםעליו
עםפל״םדאל הצליביס לךחמים  :אלאלהים
יהודתאד נאפגיףאלױ להביט כאספקליחא
הםאירה  :ותץטלהובכתר תיךה העלױנה :
ומךני תרוםבבבור ותקדכ' ־ רזהןתו ותחנתינו
;נלױן ויזשךףככורו בנןעךן העלױןןוכעולם
האצ־לותכבניהעליה  :ולאיר־םעסנפ׳עות
חסיךף היושבים לפךף  :ןעטדות אור תוךתס
עלרא־סם  :ואורףןמ־םױסנותךוײםױסלוכש
יוס־פילנוכרב עוז ותעצםות עבסכל ןיעךאל
חברים
יאמז:
* • •• -
ד־ ( -
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ורגליװיכסואזתזבבגדשקורױדל־ק( צר בראשו ודגציו שצמתיהױ
לצד הפתק נישפכורל למיסםאובי; אף הםכניס שלםה כתיס תכצ נד:
ויטהיו אותי כתיספיםרין זלאיפתתו מט״קביןמיס וירקצו אותי
עלידיסידוןוישימוידעלפױ כםשופכין עצױמיס שלאיפזאו מ .י•
נפיװהחת ׳היהמכיסה כסריןכטהרתו מעל ראשועד רגליו ולא
יגלה חמנו דנר םאיןדדןלגלותכחיױ ויתחילולטהרומראשו עד
רגליוואיןצייכןלגרדומהש־״נקנודצקה צפי־ני ירױזדגליו :
ןאקדכךינגכו אותי העיבננל תקיס ; זילניםואותו בתכרינ;,
כענהגז

ךדי
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י

גחגרגס דקםל 6יהפכן
דנרמתכרינןסלאינאדכי יזןהיזכיינן
לתוןפ־ו  :ויסייוו המצנפת נראשוזאתרנן המננםיס ( הכמינת
והכנד פינצהכתינת וכדיןאס׳על נניוכעין ביכלולא יפסתומנ׳
כגדיסננד רןח נפש ונשיוהוהטלית יס־מן עליאשורק ־קרעןאסד
*ן הצ־נית שנננפותואותז כנכותיהיהקוץלארון
וכלזתן םאינינקנרכל האנל־סהס איננ־ן משעת י .ימה על
הקנורה ותהורין ננשרויין ונתשיזישהמסה  :וכנוורי(
מןהזכלהותכל הנדנות ומכלהמצות ומררכתהתזין ואפילו למנות
איזן על נרכות אתר־ס אסוריס ויױתר־ן ל־לן ננל תקוס סײנו

ולהתעסקננרכיהקבורה
רבהן מותרלנוחא לשנעהיות־ס לאנױ ואתו נניחננותץ
 .יע :
ולאגתולאקױ ןלאיו׳תותן האנ אנל {א חןהאםיהוא
|} ן כשאתותו עדי־ןנתולה וא־ן מממא לנפלו אפ־לי םתתגױס םלשים אין
ונא 'י;
תתאנלעל־װאיןתנומאלן

ר׳י * 1

 ן <-הבליהילן |ל

פיתפללו הקנרניס יןורס םימתילו להתעכקנמתי' כין
י׳מ נדולאויקהון :

דױי אנא יי אלדזי החסד והרחמים :׳גיכל ארחתיף
הױ
הסרואגיזיוהוךהףכלה חסר ואכת  :ובר־את
:ד:
י
העולםבהסדואכיה :
ובהנהגעסבריותױ
~
יז
 :־•. .
•¥ •,•; ,
•
• •
ד

ותי

בחבדואבת  :וצונולההעסקבחסדוארה?
י.׳*
לא
ולקבור
הדהים
בדוסדואמתן ךכתיב כיקבור
עד
הקבךנוןובכן יה־ךצון לפניףץ ^ הי שתאםצני
ניו ותךוזקני לע׳גות מלאבתי מלאכר־ז׳קםיס ן
*3
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ביקרר דוולים י
׳והױת עסקי כמתים כדוסד ואטת  :בכל תורח
אנ
בונות העלױגים כקדושתם  :״שמכוק כעסקות וב
המתיםכטתךתם יבלבי׳מתם וכקבוךתם  :אף
הנ
׳שלא ידעתי כינתס לכיז כהש יהיויכאיל־*ו
זא<
גתכװתי בהש  :ות׳םמךני שלא אכשולכמע׳קי ולי׳
ל) (ו
יךי  :ור־זק״ט כי לא  :אנה לצריקכל אין* כי
הש
׳שגיאות ם♦יבין  :יתשמךני טכל נזק ותקלרת י)כ
לקייםבי מקךאשומ־־מצרה לאיךעךכררע •
וכי
ותעמור לי זכות מצות גמילות ךוסד יאמרת :
ובנעימיס
ילכל בני ביתי־למלאות ימינו כט ־בה
מכ
בשיבהטובה* ואףטוב ןךךפני כלךמיחײ שינ
צר
ושבתיבכית ןןלאורף ימיםאטן:
וןןן

סג

להתעסון נמת בסהרחו ינהוג יי כגוד
וכשיתחיל
נלוילוהילו סי (לי? יש־יטל־זיתו אלס יגיזד
לני אלא םדס צ)ז שלשהשלין * חלו ילױ ירגל־ו לעשה זלין
*ונרז בפנױ דכייס כשליט אלא מה שהוא מציכי המת
| ' ת־ 1סקי עמו באימה ויראה זשני מירא השכינה שהיא שס
דשנייז מאוד נטהרתו ונלכישתי לעשית הכל כחידת חסד
ונל המיס סנשאריס משהרתי ישסכו על י מראשנ
ןאמת •
זעי רגליי והיא עייןר טהרתי :
אןתו לקיןרה וה׳יבל־ס הולכיס אחרהמש?
ונישאין
יןיל לא ישאז המת אס ׳ש שם אחױס הנושאיס
אויע

ו>
כש

מט
שנ

קי׳
טי:
׳״נ

עי
עי
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בקור־חולים

״ימר

יוותו ונל אים יוכה ל־טעין המת לקכירה דיטעין יטענו
אפילו רק יורנע יומיח זאפילו נדול לקטן ויזכה לשכר טוכ :

וםיריוחר הקנורה מתתיצ הקדליח
נפא 'װ על ספסל רק על האק ואס לא ענר זמן
התכלה צריך להחפלל תשלית הייס אנל לא ת־עלית אחעוצ
זאסזר לי להנית תפילין איתו היוס רק ׳תסללכלאתסילין *
ולא יאכל סעויה ראשינה משלו רק מה שאקײסשולחין
תיחי ואחרכך מיתר כ  :שר י״ןיאסור ננעילחסנדל כליתי
השנעה וניולאכה זנחשזיש המגיה ולמוד ת< רה רק דכרי
אנלית ורק מלאנת דנר האניד מיתר לז לעשית נצנעיז
כתיך ניתי :
וכל שלשים אשור כיחיצה ושיכה יתספײת ינטילת צפיניס
מ דיהרגליײאס ייס כ׳ע היאנערנ שכתמיסרבכל
מפניכנודשנתמהשהיה אסיר כםישיסוכן נייסשנעה ניין
שישכ שעהאחתמות־לעמזדולצאתלמלאכסו י ונכצשלשיס
צריך לשנית מקימו ככית הכנכת ועל אניו ואסו על
סניש עשר קדפ • וכל ימי השנעה ײליק נל נמקיס
הנפטר כינרה׳נשײת איס:
ואםהשלימו השכעס נערנייס טינאן אין לושיכ
דיןשלש־ס ימותר נערניוס טוכ מה שהיה אםיר
זאסנקנרסתו עדכ הינל שיש לז רקומן
כשלשיס •
מעט לנהוג אכצית קװס יום טוכ נטל סמנז כלדין
שנעה אנל לא דין ל׳ * ואש הוא ערכ פהח מיחר
קילס חציתלשפר ילכנס אס היא ייס שכיעי שלו ונימים
טוניסאחריס אאר חצית ־ זאס ישב שעה אחד קידס
י״ט נטל ממנו יין שנעה ונס שנעה סהשלשיס כגין
ערב פסח נתשכ ליי וימי פסח חי ימים הרי ה׳חמשלי׳
עוד ט״ו • שעה אחת לפני עצרת הרי קן ן יעצרת
ויוםיל לו

יס

זיי

לישכ על

<חשק

ביקור חולים
<חשנ לשנעס וױס שג■ הרי הואט׳י ־מים ומשליםמ״( •
שעה אחת לפני ראש השנה מנטל ממנו גז־ית שנעה ו־וס כפ( ר
סנטלהשלש־ס ־ שעה אחח לנני ייס כהןר מנטל • יחג
הסוכוסמנטלהשלשיס •
שעה אחס לפניהחג מנטל ו׳
והמגו׳ הםי׳ײשמיני
עצרת
נתשנ ל׳והריכיא ייס שני
הס כ״כ
ױישלים
עליהם
עוי
ח׳
ימים
:
 $/מו ? ח קדונה הוא *ה ששמע נחוך שלש־כ ייסשמוע׳רחיי; '
מה ששזע אחר שלשים שמועה קרינה ח״כ לנהוג כל דין
אנל׳ת יקורע ימונה שנעה ישלשיס מיוס השמיעהכצלו של ^
זכר יוס שמיעה קחנה כייס הקנירה אפילז שמע נייס י
השלשים  :ישמיעה רחיקה א־גי אלא שעה אחת אפילו על |
אניו יאמו רק על אכיו יאמו מחייכ לקרוע אקר שלש־ס ולא
על שאר קריכ־ס יהיאר צי־שמונין מ־וסע־ת׳ביןשהיהאצל
המ־חה נין לא היה שם  :וקייש יאמר י״א חדשיס והאנלית
ניהנ י״נ חײש ומחענה נ־וס כיארצײט וכיוס שא־ןאומרין
תחנזן א־ןמחעצין  :ואם מת נשנת פשיטה נאדר ונתענר׳
השנה שלאחרױמחענה כאור ראשין ואסמתכשנה עוכיח
נאדר ראשין מתענה גסכןכאררא׳שצריך להתעטת נחודש
שמת גװאס מח נאדר שני יתענה נע־נור של אחר־י
נאדר שני:
מיש5ל)היהכתיךציױסעלהבית עלמן ׳אזרכרכה זוכשנ׳לשס

ברוף אההײ אלהינו מלך העולס א׳שריצר
אהכםבדיןוזןוכלבלאתכםבךין  :והמירה
אתכס בךין ויוךיע מספרכל?ם ?ךין . :ו;נתיד
לרחן־ר
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כקור חולים
יב
להחזיר ולהחױהכם כדין  :ברוף אתה יהוה
םחיה *־ ״המתיס:
( • ץ
זאחר הקנורהיאתרוצדוק הדן הצײ תפיס וכו׳ יתגדלייפקד*
ינו׳ • ויש םאותרין הנור תמ־ • קודם הקבורה וקדיס אסר
הקכודה׳ ןהאנלמתתי [ ואזמרהנורתתיס יקקהל אועריס עתו •
וירתן ילמ ויאתר הנ<ר תק ס ונוי :

•הצור ▼תמים
פעלו •כי ♦כל
דרכױ
מ׳טפט
:
▼;
־▼
* * ־ו
• • רז
אל אמונהואיןעול  :צךיקו״מרהואן
הצורתטיס בכלפיעל  :מי יאמרלומה
תפ־על  :השליט במטהולמעל  :ממיתומחיה
מוךיד ױזאולױעל :
הצורתמיםבכלמעשה:
מײאמרלומהתעשה  :האומר והעושה •
חסדחנםלניתעשה  :ובזכורת הנעקרכשה
הקשיבה ועשה  :צךיקככל ךךכיו• הצור
תמיבם אךךאפיכמומלא רחמים י חמולנא
וחוס גא על אבות ובנים  :כילף אדון הסליחות
והרחמים .־
צךיקאתהןילהמית ולהחױת י
אשרביךףפקדוןכל,הרוחוות  :חלילהלף
זכרוגנו למחותיייזױ נא ״עיניף בךךזםיט עלינו
םקוחות

ו
ביקװי חולים
$קוחות ; בי לף אדון הרךומים וךןסליחות  ■:מקג
ארםאם ? ן׳& נהיהיהאו אלףימניםיח :.ה* מה •
ןתרוןלובלא הץהןהיה  :ברוף ך־ייץ דאמת■
ברוףהואבי אמרתךינו * ׳; יהנ
ממיתומהיה ;
ומשוטטהכלבעינו • ומימלםלאךם השבונו |
רךינו  :והבל לשמו הוךיה יתנו ןךענױי בי צךק ! ומ
׳מ& פטףתצךק בךבךףותזכה ם& פטף  :ואין 1ול׳
להךהר אחר מךת שפטף  :צךיקאחה״ױשר נוכ
מיעפטף  :ךךןהאמת־ ׳טופטצךקואמת ; לא
ברוףד״ןהאמת ; עבלמיטפטױ צרקואמת ; בב
צךקמלאהימינףױךף ; ו ךכ
^כלחיביךף :
ךחםױל פלטת צאךךיף  :ותאמר למלאף | אכ
הךףןךיף  :גדולהעצהורב העלןליה  :איטר וע?
.עיניף פקוחות.על כלךרכי בני אךבט  :רתרת בט
להגירבײשרײ
מעללױ :
וכפרי
בררכױ
לאיש
• ▼▼ :יי•
־ ; ״ י־ ־ז
ן■ ■ :
• ▼ :ד
:־
לקחןהישםךי
צוךיולאעולתהבו  :״נתןויי
והוארחוםיכפר עויןולא ישחית
מבוךף :
חו
;
חמתו
יעירכל
ולא
אפו
להשיב
הרבה
ו
תק
• .ר־
▼
 * • :־ז
והקנר יפע־קי דע ש־ה־י מן הקרקפ לגולל שצשה טפתיס
לכל הפק־ח והקנר יעשי כ־ן צפין לדריס ולאיש־עו
העס י1ז היזרין נקנר על שיקתז העלה פעס שנית

בר

דיניקבורה

*

?
ןד. ,
,ן״

יג

מקכר

< לא

׳לכו משס עד זינולא נתיאי
נקראת אלא על מי שנומרה :
( קליש זה אומריס אקר הקנורה)

שא־ן

המצוה

* יהגךל ויתקך׳ט שמיהךבא בעלמא ךהוא
עהיד לאהחדתא ולאח ;א פךךא :
־ני י
־ק ולאסקא לחייעלמא :ולמבגי קךתאךירו׳טלם
ולמעקרפולחנא
ךן 1ולשכללהיכליהבגוהי :
ד׳שמ זיא
פולחנא
ולאתבא
נוכראהמארענא :
:ר
• :
• ז^
* • ז ז
זו
־■ • ;
; ד ז■
וימליף קוךשא כריף דדוא :
 :לאתךיה :
בחייכוןוביומיכוןובחײ
במלכותיהױקךיה :
:,
 :ךכלכירת ישראלבעגלא ובזמןקךיב ואמרו
:ך אמן  :יהא׳מלמארבא מןשמיאוחײם עלינו
ועלכלישךאלואמרו אמן  :עושה ׳עלוכם
:ר
ה במרומױ הוא ךעימה שלוכש עלינו ועלכל
יעראל ואמרו אמן:
ײ ו
▼
:
(׳ .ניםאין אומ־יס עחמן אין יוומדיס נידוק הדין < (א קדים<יוץ עומדין העטל
ת
(איןחזלםיןע&ניסולויןמשפידין ) :
להמסנני' י)ת ביתהק״' והס כ׳נ תפלן׳נגדנ״ב
תפלות

יס

נזו

ת

אותיןיהתזרה ייםננ(< יאזמ איזת הנה< אמ הנה

בךי׳טות הקדו׳ט ברוף הוא ותוךתו הקדו׳טה
וקל אמךי התוךה ובךימורת כל
י הנשמות
*
ד א

הךךמות הקדושים אישר בארץ המה ; באהי
דהתפלללפמאלהיםחײםומלךעולם  :א־מר
בידונפייעבלחץרוחכלבשר  .איש  :לבק׳מ |
ולהתחנז י•ולהודות
לפנױ  :על
חסדיו
ואמהױ
;
ג
"
נזז־
; -ז ד
־
ד־
א׳סר ע־סה עמי מעוךי עד היום הזה  :אוךף
לע כי נוךאות נפלאתי נפלאיבם מע׳סיף ונפיקי
ױךערתמאוד :
לאנכחדעצמי ממךא׳סר
עימתי בסתרךקמתי בתחתױת אךץ ג י גלמי
ךאועיניףועל ספךףבלם .יכתבו ; מיכםיצרו
ולאאחד בהם  :ול׳־ מה ױךו רעיף אל מה
עצמו ךא־סיהס  :אספי־כס מחול־* יךבון
הקיצותי ועוךי עמף  :א׳שפוף רפנױ ימיחי צךת י
לפגױ אגיד  :אדברה בצר רוחי א׳מיחה כמר
נפשי  :במקום קדועז הזה  :קברותהצריקיכש
והחסיךיכם :
הישובבים נ 1הבקבוךתם :
ונוחיםעלמשכבותס
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לשמךכש  :ומ־מפיע עליהס מרב טוב שפע
שכינתולנשמתכם :
ומנעזימתסך־גופס :
ושפתותיךם דובבות מנופת צוף ךבע :בפיהם:
ומת ^ קהלחיכם ; כךיןהשותהח_מר_ עתיקם:
ועצמוחיהם
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לימיכם
האלה
׳שיחיו אתכבם חי עךלםיט :
כךכתיבבהבטחרת לךניאל אייס חםודורת
־• ה
והגוחותעטודלגוךלף להץ הימיןװכתיבהנה
זי
:ר אני פותח ארת קברותיכײם והעליהי  .אהכם
 £מקכרותיכם עמױהבאתי אתכט אלאךמרת
 ,ןעךאל  :וכתיב ךציצו טעיר כע׳םב האךץ :
׳-
וכהיב :יעזעוום מרברוציה
ותנל ערבה והפרח
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יכחבצלה  :פרחתפךחוהגל אףגילרת וךנן
כבודהלכנון נתן לההךר הכךמל וה׳םרון
המהיךאוכבודיהוה הךר אלהיני  :וכהיב
!ךזױמתיףנבלתךיקומון הקיצו ןךננו שוכני
זעפרכי טלאורותטלף ןארץ׳ ךםאיםתפיל:
װאמרך ממית וםחיה מ וךירשאולױעל :וכתיכ
ד כ
*
אני

תפדות
אגי אמית ואחיה מחצתיואני אײפא :
ה אל הנאמן להךויות המתיס:
ואס ירצהגס להחקלל שאר תהלזחהצריךל?להתפלל

ברוך

סיזיוכלאחד נםימני יאמר עד כיין ייאמר תהלתו
וגחרכך יתחיל יה■ רצין ירו׳■ ואס א־נו מצה להתזלצ
׳יהריהחילמדיהי רציןוכויאחר להחיוחהזתיס:

ןהי ךצון מלפניףיל אלהינו ואלהי אבותינף
אלהיאבךהםאלךזי .יצךוק ואל־״היײפקב
האלהקדו׳ש הגדול הגכור והנוךא  ; .נ׳עה
למענף ולמךנן על־־־שרה .עשךי מרווךזיף
הכתובים בתוחקף בשו שנאמךייײ אלךחום
וחנוןאךףאפיםוךב חסרואמר־ז נצרחסד
לאלפיםנושאעויןופשע וחטאה ונקה . :׳שאין
חוזךת ךיקםמלפניף • ולמעןישניחברוז :
ולמעןרועהנאמן  :ולמעןכלשוכני ;עפר :
ולמען הנהךגים ונטבח־ם ונקךפים ונטבעים
בעכורבמדקדושתשמף  :עןתש_ מעתפלתי
א׳קר אני מתפלל בעךי וב עד ישךאל עמף :
השקךפה ממעון קךשף מן הישמים :
ושמע
ךפלתי אשר עבךף מתפלל לפניף  :והואל
לבךףארת עמףישךאל :
ותפתחךנושעךי
.ךחמים וח״סושלום  :ושעךיתשובהומחילה
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תפלה להמסבביםאת בית' החײם
שעריבךבה והצלחה בכל מעעגי
וסליחה :
ידיגו  :ותתן לנו מ׳סאלות לבנו לםובה  :יב
אתההיודעי ועדו_ מההואהטוב לנו  :ולא .על
הלחםלבדויחיה האךם בי עלבלמועא פי
יי י .חיה האךם וצךבי עמף מרובים  :ומצוקתינו
הב הבאמרולינו  :ואתהיי אלהינויעליף
עינינו :להציל אותנומכלצרותינח ותלויא
ל׳שבוים ךרור  :ול ^ סוךים פקח קוח  :ולכל
הולבי דךכים ועובךי ימיכשונהרורת מעמף
ךסךאל הצילם מבל צער ונזק והזיק ; לתגיענש
למחוזחפצכםלחײכם ולשלום  :ותתןלנו
מזונתנו ופךגסתנו וכל צךכנו בךוח והצלה
מסתנתיךיף  :והסרכלמחלה וכל נגעמעקף
ישראל  :ותפקודלכל ח׳סוכיבניםמרעעןל
קןימא לעביךתף וליראתף  :ועוברותעמף
& לא ן׳מכלו ולדותיהן  :ותלדון
יימךאל תציל ע
בניהןכליצערונזק  :״ ותיקפיע להן חלבן
בךךיחןלהניק ארתגוריהן ותסר האסכךה
מי_לךיהן  :ולא יזיקו אותן שךין ורוחין ולילן:
ולאעיןהרעולא נגעומךעין ביעין ; ױזבו
לגךלמ לתוךה ולחפה ולשרתףןלע ^ורת

י ^  :י ' רצונך

תלפת להמסבבים את בית החײם
ךצונף  :ופהח לבנו בהורהף ללמוד וללמד )
לשמור ולעןמוה ולקים אתכל דברי תלמודהז
לר
תורתף באהבה  :למען לאנבוש
לאבעה״ז \ לא לץ
בע׳ה :ולראות בנים ובני בנים עוסקים בתורהף
־דוכ
יי
ולאןצאממנומקךיחתבשילוברבים  :וסלח
.ת׳/
ומחללנועלכלפימעינושהטאנולפניף י ן ו ה׳')
וקרערועמידיננו  : :בזכוהכלשוכניעפר !־־ד
ותשמע תפלהם כשמתפללים בעד החןים ]/ > :
ותבטל
מעלי ומכל'.עמף ישראל בכל מקוכם ן כס^
שהםמפוזריםביןהאומות
כלהמרותךעות
שניח
ן
; וךןשורתושקרעלילןרת
ובלבולםוכל
פגעיכם
1
הו
ךעיםותטהלבהמלכות עלינולטובה
גויה :ותגזור 1אע
עךינו גזירוח טובוה  :ןתתן לכל וגויה ךי
ספוקו שלא יצטךכו עמף זהלזהולאלעכם ולל
אחר  :ותשמרנו מדלוה ומענױתשמעביךין
>אר
האךםעל ךעתףועל דעתו  :ותרחקנו מבעלי
הךיב ומדון מבעלי עזיפנים  :ותן לנו מסובף
ומבךבתף ומךב טוב הצפון לצךיקיבם
״יך־וא
ךולקנװתמהר מאלנו אמן
ןהי ךצוןלפניףיהוהאלהי הנשמותשתזכור
לטובה הצדיקים והחסיךים הקדושים אנשים
ונשים

תפלהי
ייתהחײם
ױ״
וניטיםנערים וקטנים וכלהשוכבים במקום
הזהװתעשה עמהםכרוב רךומיף וחסדיך
לא !להתענג ניממתכש מרב טובף אשר צפנת
־ף ליךאף ן ןתשמר גופם מחיבוט הקבר ומבל
לח ׳ ךובלות ובהלות  :ות׳מפךע להם מנחל עךניף
 .תיכקםייןהמשומר בענבױ  :ועצמותיהכש
*ר ן יחליץ וזבותםןעמוד לנו  :ותרחםעלינוותתן
לגואוךףימיםשגװ־ז חײםושלום ותמלאבל
משאלותלבנו לטובה  :ותקבל תפלתנולפני
בסאבבוךףמכוח בל יבוכני עפר ?״ אשר
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ן נישמתם ץרוךה בצרור החייס' :
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׳ר  1התחתוןוהעלױן  :המתענגים מך׳מן ביתיף
־י !איער עיןלא ךאךתה אלתים זולתף .יעשה
ןלמחביטלו :
װהניסמזױככורען
לעולםועד:
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אךם

צךיקי

ןסוךיעולם

בככודןהיה

מנוחתכס

!
הנגו באנו עלקקרותיכם :י לבקש מאת
אלהינו רחמים עלינו ועל ישךאל עמו ועליכם
ונם אתם הךפללו אלאדוניכם בעד אחיכם :
שישמור אותנומבל צרותךעותהפתרגשות
ובאותלעולם  :י ולה^יל .עמומ״כלגזירורת
י ״ ירעוח

חפלהלחססמים אתביתהחײם
ךעות ן להו ^יעם ככלצער ונזק והזיק בין וי׳:
העומךים ביס ובין העומדיםכיכ׳שה  :עירחם ▼בל
הקדוש כריךהואעלינוועלידזם  :ותוציאם | אין
מצרה לרוחה ומאפלה לאורה ומשעבוד לבו
לגאולה :
והעמ וד לנו זכותכם ומעשיכפ אל
הטוביםותוךהכםוצרקתכם  :שעשירתם ו
כ־מהײתםכעולםהזה  :י אשךיככ ׳־ײ אנן
נשמרתבם  :ואשריחלךלןיכם  :כדז א
הרחמיםרחםנאעלינובזכותם :
ותברכנו
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מסיבך כי את בל אשד תבךך מבוךך ותבךכנו
י בשאמף :
אדון העולמיםאשרבידו נפש כלחי ודוח
כל  :שראיש  :יהיהבעזךכם  :ויעמור
עצמיתיכם עד שןגיע ך -עת להחױתכם
:
ובשלוםןהיהמשכככם ' :ובגןעךן יתענגו
נשמוהיבם* .ואלהינױגז עלינו בזכיהכם  :׳
לךחבלבכנולאהבה ולןךאה אורתו וילעבדו
בלבב שלם ן בל ןמיחיינו ן ולהסר ממנו כל !
ךאנהותוגהןצךהופחדאימהויךאהן ובד־* *
נגע ומחלה ן וײטלח לנו רפואה עזלמה
לרבאותכלחליתינװתחלואינו ומכאובנו :
וישלך
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חם ,כלימשאלותלבנוכי פרוביכם הכבצךכנועד
אין לנולפךטנו :כי נקצר רוחינו מרעױןוצרות
זד לבבינו  :וכפניכובד גליותנו  :ױןליףןי
:ם אלהינו נ׳עליףיהבינו :צננו ךײעננו והועיענו
;ם
ייייאנא;אדוןהעולמים :זכורנאצרקתי׳יטיני
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וכל .עונותינוחכפי־  :ותן לנפשינובופר :
:
והברך לעמף אשר לא יפנה ולא יפפר
ותפלתיניעליףױעפר :והטיב לף תפיתינו
מיטורפי :והיטמיענובמהךהקול׳טופר :
ךגאלנו מצר הכיפר :א׳טר הכפישנו באפר :
וגאלנובדכמפר־פר  :יאכד הר׳טעויבאי׳ם
דחפר :כגומצויפולויחםר  :חכרומתחרה
העמלםכפרןלהפטיר י 1לױ גפךיתואש.וכופר:
ועפרותפזר החהךגייגוךקיככפ׳־ :וותהית
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לידוריאיעכול הכופר  :ובענני
הצפר :
אנא אב הרחמים יאיער כבוךף בערױניס
ויעבינתף בתךותונים  :גכױל נא ךוכדף עם
נ׳םמת הךזש׳דים והתמימיפ וךגונים :
א׳עד
גופסברןבךם ײמנים  :בנחת יכמיוחה נכונה
.יךױ מים :
ועלמעיכבוהםיךננוברננים :
וגיממתם ; תענגובגןעךן תחתךעננים • .ומזיו
יךב; נתףיך .ןחנים :
לראות מוךיהם פנים
ךפנים :
להבניסס במחיצתף לםני ולפנים י
ובײםיףה ׳טל מעלה לחױת שונים :
יבתוף
גץיאכי קוךייע קדךמאוגירייםועונים  :חכותס
הזבודלקוךאיבגים  :ןךקראךיףבעת צךתפ
פונים :
הזכוױלהסזבות אכותס וזכורתכל־,
הןשרים והבנים  :איג׳ר פהבמשבנותם חונים
לגאלנו
כגאלתעמףמאךץכןנים  :לגלות לנו
גטמוניפ  :ותקיןםלנוךבךי ח; זףךנאםניפ :
י " אלתי ואלהיאביתי/ככזע תפלתימײברף
אי־טרבאךי במקום קדוש הזה לכניף להתפלל
אליף  :ותעלה תפלתי לפני בסא בבוךף  :כי
נהבמחתט־כה
ובממ׳ךר־ /נאמגו־־ .סםכתי
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זנו עליף  :כאיטר הבטחהנו בה ; ״הף  :על ;ה
א־גען ו* ןבטח לבלתי א׳עיב ך ;קפ כלמניף
כיאתה עױפהחכד לאלביבב לאהבף
כ
ולעוסריפ־צץת־ףואיערבאךץדטהקוו־ע־ף
;ם
תעלד־זנ׳צמתס ד־ינטי קד־כף ׳ ,בכדני ~;
:ה כלאכיף  :והטיב להמ מרב ט־בף  :אער
צפנתליךאיף  :והזכורלנוזכורת הנפײךיבש
זױ על־* קדױטרת שמף:
חכותק יעוךרוץלינו
ים ךחנדף :
׳ךיהתנהג ענינו בחסךף והזכנו
בקהךה
לבעאתכ׳פיחף:
ים
־וי יאהם ייג״ני עפר ההעוךרו ההעוךרוי נא אל
תחושו לההפלל־יבעד ךחײכב כמו
,ס ,
עאנומהפללים ביוךיכס  :וגם אהם הררעתט
,פ
בצרורת הגלותכ־עהײתים בתיס־וכלןויבש
לגאילהבמואנחנו מקויםועתח הרתךךצו
נוי ׳ ? לכסוהךבו תחנות ובקשיתלפני אל מך־ ף
ךם וניג׳א יעיךךכח למען ׳טמוהנדולהסח־לל
ף בגוים ־עמחרפים ומנךפים  :ואומרים תיאןה
אלהיבפןבאױעזךכם־ ,עד מתי יךיחךף צד :
ךאדריבענײ  :והושיענילמעןשמף  :ױהבדו
ויבוימו ימנאי  :רדעי כי אתהין לבלףעלץן
ה
ני 2י ז על

הפלה להמסבבים

אתביתהחײם

עלכרהאךץ  :ותזכניבמהךהלביאת קיטיחףז
ות׳ממחני ני׳מיעק/ף ז וטחר לבי באמרת
לעבךף :
ולע׳צוהכלבימלםךצונף  :ופתת
לביבתוךתףןךבק לביבמצוךתף  :ותךחכם
על עמף  :כי אנחנו עמףננניבךיךתף  :זרע
אברהכש
אוהבףז
ויבאנאבמהרהמדת
  .די ▼; ־1•.
ןז-
־ז
• ▼- ,
עהבסחת
ביד
נביאף  :כי
מל־^ף נאמן
י
וךחמן אתה :
ובכן ירתיךציןלםניף  :מכורתבל הצךיקים
והצךקניות  :ובנים גרולים וקטנים :
זקנים וזקנות  :בחוךיבש ובתולות  ' :לפניה
יממותםגלויורת לכוכביכמ הם נמ׳מלורת״ *
במקפר אתה מיוציאם ומכניסם־ ובצילף ךזם
דוסים* מבטי לךנעמסים• הנאהבים והנעימים
בחײהםובמותם־
עמדובאמונהם*
והלכו
; ־ •• •/
:
ד
ד :
־; *.ז
ז ז
 :ץ ;
בתמומתם* תחת בסא כבודף תעלהנ׳ממתם
כי הנגי באתי לסבב קבךתם* להעלורת בעךי
ליממ־םתפלתם־ותשמריבימכל
פגעים
רעים
; *•
▼ ■ :ז
 :״ • •* ; :
• די
; ד
ד •
רסורים
קי
&
ים
בזכותםי ותצילני מכל בהלה
׳יתקלהןומבל מלאכי ח ? לה :וממיתה מ׳& ונה:
.וממ־תמגתת  :שובכלמיני תת׳קג מיתורת
׳סגבראו

ו
 ::י
ת
ת
ם
ע

טי
^
הפלות
׳מנבךאו בעולם  .,ואפטור כ׳מלום כמיתײן
קלה׳טבכלם  :במיתת קטיקרת הצךיקיגם
וךמימיםותטלא ימיכימיבת טובהזלןן ױטבע
;םים  :לבלהשנותיבנעימים  :׳ואזכהלראות
במתרהבבמןניתעולמים:
יא
״ אלהינוךבה אמונתף חדשיםלבקךים :
חרוךש אמונתף לשוכגי ברזבךים
להחיותם כמשריםלהעלותם למרום הךים:
כאשרהבטדזתבברית ביזהבתרים  :מכות
ומכותכל
לומךי תוךתף ובל החבךים :
:
השוכניםפהחסיךים ותמימיםוישרים
ומכותם תשמךני ותצילנימבל סכנה כבל
מקום שאהיה  :בין בױם ובין ברילה הן בדךף
הן בביתהן בשךההן מער הן בבקעה הן
בהר הן בנמזהוהצילניבךחמיף מכיײ או ;.ב
ואורב ולסטיפ וחױת רעות בךךף ומבלמי^י
פחדורערוךעש ומאש ומיםומךבר וךוךב
וךעב ומשקר  .עלילות מכל מיניי משחית
וםחכל ומבל מיני בישוף ומעין הרע ומבלמק
והזיק ומבל ךבר ךע שאפשר לבא ולהיורת

*

גלױךחמים

ו

!ן

£

י1

ו
ן
1

בעולם

־

ומה

׳

שלא

אוכל

"

לבקש ;

ולהתפלל

בבוךף כאילו ההפלד־יתי על כל מיני ךעות י
יבלא יבאו עלי ןעל בל בני ביתי ובריתי  :וכל
מיניטובורת שיג/הרו לנאעלינו בךחמיף
הךבים בייגךעתף הנדול  :יהױ לךצון אמךי
יב פי והגיון לבי לפניף ייצוךי וגואלי:
ךבון
כלהעולמיםזכױהם
י
וצדקתמעל ■ י,כל
ד
ד
־ד •
ו־ • ־ז־
▼1▼ : • :
וי%
1
שוכני
עפר
ה׳שוכניפ
פה
יגל
המלאבים
 • :ז־ ד
; •
• /
*״  • -ז־ •
הממונים *על
נשגיהם
ייכני
ויעזורו
לי
לתפלהי
•
*  :־י ד
 :־ \• :
• • ד׳ •
ישתתן
לי
חןים
ארוכיפ עושך וככוד ו׳עלוכם
. .יךוח
והצלה :ברכה
וישועה
נחמה
פרנסה
 - :דד■
▼ד ד
•• ז־ד
• ; • ז־ז
ןכלבלההןוחסד וךחמים בעיני כל ראי ושמח
אה כל עדהףוקהלףובנהעיךף ומהל וסלח
 .ןכפרעל
כלעונורהי
ותצלניניכל
חרפהובוז
ן .
. .
•.־  :ז
וכל ךןלות ובושת וניסולכמשפחהי ומכלצךה
וצעקהוענױת ומחכוט הקכר ומךינה של־־ *
גיר־נם ומחלאים ךעים ואלתמיתניבמױךזה
מעונהרקאקטרמךןלדבךחםימולא ברוגז1
ותן לי בניס ובנורת חײכס ורךמים צשמור
מ׳צוךףןעושי ךצונף בל ןמיחייךפ עד עולכש )
'יסלה אמן:

1

ן יג תפלר
■
יהי

להמסבבים את ליתוזחײם
ך
רצון מלפניף יי אלהינו ואלךזי
אבוךתינו

עתרצגו בת׳צובה ׳מלימה לפניף
־
ות׳עמעאתהפלתי־ותע׳טהאתערןישתי .ויהױ
זכױתי מכריעות .על חובות׳־ ותן בלני אהבתף
ױךאתף וכוףאת ןצךי לעימות רצונףבלבב
עלפ : :והנהעניתיבךךףכח : ,כךילככד
אתי׳ממף הגךול  :ולסבב ולהיצרתטח על־'
קבךי הצדיקים הללו  :יהיךצון מלפניףיי
אלתי
ואד־^
הי
אכורתי
יבתעמוד
ליזכותכם
••
••
•>• ־ - :
• ;
ך־
ומע׳טיהם הטובים לךגןעלי ועל זךעי עד
עולסן ותהאניטמתס צרוךה נצרורהחײםש
עס קאי־ צליקים וצךקנױת שבנן עךן אמן ג
יהי ךצוןלפניףך אלהיואלהיאבותי אלהי
אבךהם יצחךךעקב שחקבל בךחמיםובךצון
את רןפלתי ש־תפללתי לפניף ושאךצה
עוד להתפלל לפנ־ף בכל עת למען שמף
הגדול והמביךף הנככךוהנוךאולםעןזכות
כל הצךיקיםהשומןם פה ־ וכלם ינוחו יעל
מיקככםכשלום .־ ותצ־לםמךינהשל גיהנכם
ומחכוטהקבר וזביהס ךעמזדלנו ולכלישסיי
בכל ערת
ובכל
עונה ו דופלטיכ תגטול ד־מו
**
• י
״<
ו בזכותם
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חפלות
מכותםמעתהוערעולםאמן:
אנא ץ אלהי ישראל ן רחם נא עלי כי רחמיף צר
רביםגועלכן באתי לע קברי הצליקים נע
בעת
מושיעלחײם
אתה
׳ממכותש
צרתכמ  :ג׳נ
ד ד ד
*■ '
— ל ■-
 *גד
* *.־
ותשמע .שועתס ן וברשירתהשם ירתברף נה
ויתעלה אלף עלקברותיכם ן כעאני בעולכם לנ
יצ
הזהלאורךןמים וכשאפטור םן העולכם הזה ▼;
מ
למלאותןמױשנותי ן אהיהעסכם ועסכד
צךיקיעולכםבגןעדן  :להשתעשעעמככם ן לנ
גזי
ולךאות באור פני מלף חײם אמן5
אלהי י ואלהי אבותי אשרבידף נפש כל חי וב
אש ר לא עזב ה׳
ורוח כל בשר איש :
חפדו את החײם ואת המתים ן גמול נא חסד לנ
ואמת ל כל מתיף עמף ישךאל להיורת חלקס
חיי עולכס הכא ן י וכן תעשה חסר עמנו :
לחיותךזלקנומטובףבעולס הזק ובעולס
ברוףהמשיבנפשותלגופותוטעמיךן
הכא .,
ומכניסן לגן עךן  :ומזיכן לחיי עולם הבא :
יי הנאטןיבבךיתו וקץם בםאמרו ן
ךבון
כלהעולמיס האזינה לקול תחנוני ״־
וק ?ל חפלר־ז׳י כרובךחמיף שיהױ
נשמת
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כא
הפילות
נ׳במת הצזייקים הנהברים פדז ובכלהעולכש
צרוךה בצרור הח״ם עם ׳שאר הצךיקים  :ועם
ועם
נעםותיהם של אבךהם יצךזק ױעקב :
בין עןהכש
נשםות כל צדקי והסידי עולכם :
*ך
נהךגיםאו נעךפימ אוםבעו בםיכש ולאנתנו
£
לקבוךה  :ופתו על קדושרת  /צךף  :ונשמק־זם
ה ^ ;צאו עליחודף* וסנלו סיחורה וענױם קשיס
ל
ולאהסרואתךוזיף  :וזבותםיעםוד
בעבורףג
לנװלכל ישךאלךןדוןטף  ^ :לא ;ביאעליגו מה
קיךהף  :ואל תביאני לא ליךי נסיון ולאליך♦
חי מױן ג ותעשה נקסתף בך.ם נקכרה דם עבלף
ב הישפוף ותצלנו מיךם הקימה עלינו ג ותמהר
ד
לגאלנו למען ׳ממף רגדןל־יןך־ךךו ^ הנקךא
ם
י עלינו גמהךה כימיני אמן:
,ח
אל אךךאפיפאתה  :ובעלהךחמיםנקראת י
בתיבובה
לפניף
הנה דבאנו
רצית :
ובתשובה ••ג)•1•.יף
,
״•• ו
▼ :
• ••
** 7
▼
'1
׳בלימה וךצױה נ  /ףבה ברחםף הסרוביס :
וחוס נא עלימעל כל הנפטךים מעפף  :ועדיז לא־
וישעליהםלקבל׳עוסעונשוךין
קבלוךינףן
הקל מעליהסדינף  :כי* ךצ לב האךס רע
מנעוךיח והואמךוטיאולךוטוא  :ביאין צךילו
באר
**
ו א

ד׳

תפילדן
בא־* ץא־שר .יעי ^ תטוב ולא יךוט ^ גויהא תשובתו
ומיתתוכפי־תו :
ותכפרלו
עלכל
פשעױ :
• ?
 ז ל;  -״
*
ד
; ▼ ז
המולעליװרחםעל
גשמתו
רחמיהו
והעלהו
י ד
׳ • ••
 :ד
• ן• ״
ן * ן״ ״
והכניסהו לבין הצריקים .ובצלכנפיףתסתירהו
להתענג מזיו כבוךף  :והצילומחיבוט הקבר:
ומדיןשלגיהנם  :וםכל שאר דינים וגזירות
ונלגילם: :
וסלחלועלעוגותױ  :ויהיהתפלתי
לךצוןלפניף  :ואניתפלתי לףיעעת ךצון אלהים
י'
' בךבחסךףענני באמתישעף :
אלהינו
שסענאבקךאנואליף  :כיאנחנועמף
וצאןנחלתך
בגיבריתף ,אשר
בחךתנימכלהעמים להױת .עם סגילתףג עם
קרויסיך  :ונשמחשנתתח בנומסמי שמיף :
אצלת מקדושתך  :נשטת ; דיךך ג וזמן וקין
תתאחיחבגוף האדם
ל״הלה*
נד ▼-
תתה ד לה  - :ד
כמה • :
־ו־▼1
דדד • ■:ד
ואזתחזךה למעלח  :לקבל
שכךההטובהעזר
לה :
כפימעשיהופוערה י מאלנוךא; עלילה •
לשמחהבחךוהוגלהי זאת תלקהםכל עמלה
• •והיא
נצחיתסרה י
ולעולמי
עולמים
אינה
כלה
 .ד
:
ן•׳
ד •
־• ד
ז ד־
כי בף עלתח לפךך כעת חלה י ונשמרת ישךאל
ק; את לה • והיא עיקרןחײ היוף כלח* ותףזיר
אותה
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כב
הפילה
ן
אוההלגיףבעהמקבךםתעלה׳ כעתכ/יבא
יזו .
 5׳ עילדד לע[ מחם םמקחר־ /הגאולהי להיורת
זו חײם והףמים כבהחילה ׳ וליתן לף׳טיר רבבח
יי ותהלה־ ועכינהףןןלינו חגלהיא׳ערימיייקיגיע
לימים האלה* נךיבי עם נאכפועם איהי אברהם
ויהגך ל
כי לאל הים מגיני אךץ מאוד נעלה•
ױהקדיימ ש מ ך ויתץלה א מן:
יהוהאלהיעאנאלפיעעעבךף ן ואומר
אנא .
י אלי בני א תה אני היוס ילךתיך  :וכשם
'עבאתיבעולםהזהבלאחטאכך אפטור כמנה
כלא חטא כױם הולךי  :לםען ׳מאבא אל ך בר
להעןבנשמתיענתתביבמוימנהנה
הךונקי :
לי בטהךהוקרוימה  :להתענגולמלילעבהלגז
״ו עדן עם אותן הדממות הךןדוימים העוקביפ פה
ועם כלמממתישךאל  :לךהחכרעמךם בעו׳ה:
ואהםמממההקדועים כימםעןבאהי לקבויךכם
לסכב  .קברוהיקס בןבאו והתאספובלאהרת
עלמקימה הבאה בימלוםלההחכר עס גיכה :
ול־ממועארת בקימהנו  :איצר אנחנו קבקעויכש
אלהינ ' בעכיךכס  :וכז ההפללו והתחננו אד*
הקדוימכרוך הוא כעבוךינו  :ובעמר כל עמו
י׳ט  -אד
6 .
ו ב

ץי
הפילה
| • ישךאל קישמע תפלתנו  :ןיתןג ^ מנו כיטאלהינו
י
ךנסנובבקשהנוברצוןלמו ן היךוע לאלהינױ
נא
עגני יי עננו
בױםךןראנו:
ךבון
בלעילמים  :בשםש ? אנו לככוךף
•
לההפלללפניךןןסבכנו על קכךי ריצדקים
והצךקנױה :כן תס ככ איתנו כסלאכך הקדושיס
בסםהו של שלמה דכהיב ששיס גיבירים סכיב

מ
כי
ש
לז
ת)
<ת
יד

לה מגבוךי ןשך ^ בל־אחך חךב
מלמךימלחסה
אישחרבועלןךכו & פהד בלילות :
והכרכנו
בכךכת כיךנים בךבהיב ןברכףל וישמךף  :ייאר
י\ פ  :יו אליף ויךונף  :ישאךי פנױ אליך ױשםלף
שלום ג
ושסואתשמיעלכנײשך ^ ״ואניאכרכס

מי
וג<

והכךכנובכלי״זכךכוהךזכהוב־ם כתוךת םשר־ז
עברך: :ותשמח :ו והנחמנו ן ז•בכל
הנחמותהמוכים
* ; •ו ו
1
״
•

אל
ב:

וט

ול

פי

דב

 :: 11א־ער הבמחת לנו על ןדי בל נביאך וחוזךגולױזד
]
■
י
•
י וא
לאמרשמעישראלײאלהינוײאחד :
ן ־ ־  :ן * ;ז ל
 ▼:יז ▼

^וה
־
שקףולהשלם• סמךובסאככוךך ברכהיבביום
ההואיהיהײ
אחד
ושמו •*.אחד
ובתורתך
בתוב  :עכ
•  :י׳
▼:ײ■ יי
;
▼•ז
^

( #ת׳נ
$

יתעצצועפצהוועצקנדי עינן ויכנן  :יכ 3עישירצהיתפצצ עליהס
עעיצה װ נשנל) עצ קנײהם ונ 3הנל 1צהעעלצ שס :

■ 1שלום עליךפ את־מוךנים וךבנים  :עליכס השלום
3

■•־נ״

חכמים
יגבוניכ ▼ :׳מלום* יהיה *על
םיצבבכם
^ • •? •
1
*
־  :־ ; •.

.

בזכות

 ,1והו

־לני
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כג

ןה& ילה
;ינו מכותתורתכם  :שלוםיעימה לבם מםרוםיס
נױ כעדולשכרכם  :א׳מריכםואשךיהלקיקכם :
שזכיתכם בתוךה להאיר נךכס ן ואץ.קץ וסוף
לזכותכם  :יבהךהלככם תנחה אתכם :בשכב?ם
ים תשמור עליכם בהקיצתכם היא תשיחכם; עטךת
ןים תפאךת היא לרא׳טכם  :וענקים רגךגרותיכם
יב ידובבױטפתותפם  :י ונופת צוףדב׳ש בפיכם :
ת
ומתוקחמרעתיק ךחככם  :ױחריץינצםותיכם
גו ולאי .שלט ךמה ותולעה בבשךכם  :ז)את חלקכם
;ר םיי אלהיכס :פ♦ תורת אמת היתהבפ־בסגױפוצו
ף מעינכם  :כי לא יטיש מפיכס :תוךתמקךא משנה
ס וגמךא מנעוךכםוערזקנותיכם  :וגם עתה מחיל
אל חןר טישיבה לישיבת הליבתבםןוהלכה היא
במותכם  :ומלאכימעלה סביבותיכם  :ליצןםוע
דבךי אלהיכם ומלבכם •' והנרױי נצכ עליכם
ש ׳ךהמלף ךןגדוד״והקדויט בךוף הוא ימךר ױח״ט
עםיךתכם ותחײתכם  :לגוךללקץיסינכם :
ואנחנותלמיךי תלמיךיכם  ,יטלמדתםוהוךתם
ז ו \ והוכחתם לדורותיכם  :כךךףישךהלהךךיפם
; ל נהוגי ^ ךאל פתוךת מגהגיכם ; ולילף בךרכיפם
 1להשאיר בךכה אחייכם :אער העולם עמדתם
'י ' על
1
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תפלה

■;;1

בשבילכם
להכרא
העורם
־וכדאי
יסודותיכם
*על
•  :י ו ץ
ן • ז ז
ז
־ז־▼
:
״
:
צערהירה
עליכם י כי חײ
שורה
ולהױתה׳עכינה
▼▼
־ •■ ־־־
 •:־ *
ד
־  :־▼
היה
ובתירה
מעיניכס ן
שינה
חײכם ונדדתכם
ד ז
*
־
 • ..י •• ^
•• ז
־״
לעשיתרצוןקוניכם־ועלייהשלכהם
עמלכם י
יהבכםלהױת ׳עמור רב טוב לניעמהכם* ועל כן
באתי על קכרותיכם ׳ להתפלל אל ױצריכס'
ונס
׳מיגמולעמץעם כלבניכיהימכוהכם•
אחם התפללו בעדי כי לאױעוב פניכם  .כמו
׳עעשיתם בחײכט עזהץהמ כהפללים כער
אחיכםיוצדיקאומר וינזורךכם ' ױפלאךצונכם
ױתן לכם ^ הכס ובקיעהכם־על כן אל הךוךיעו
כתפלתכם  :ודרימו למרום קולכפ כעד עמיכס
כײשלאל יךכם  :שןבטלבלגדרות רעות :
עכנו
אותםבבכױהנודמעוה־ולההנהג
ולמחומ
יד
ן־  :־ *
\ ד *
"
ד
\
:־ :
ואלןסהרפנױמכנו
במרתהחסרוהךחמים :
ביבי״ה ]
בעזרנולילותוימים־
ױריה
לעולמים*
ד1
 :״ ד
•▼ י
••
; * • ••
:׳ .• :־
▼ •
;
ומסים וכל אי׳שר התפללתי לפנױ־ ךג־מעכאזגױ
בכלהכללןרהופךםװ־** ױעימה עמךינך .קד
ורחמנות ־ ולעימותךצונו בכל זכל ועךני־ וך הם
עלילמענף אםלא למעני * כימה אומר ומח
אדבר עוד לאדוני־ כי צי־כי מרוכים ואי אפ־מר
לי
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הפילרי כד ^
ד
! ליכלםלפךטני  :ביאתהײ בךאתני  :ויצךתני ין
ומננתני ; וניךף תחי ונױתי מאודי והוני ; ומיךף 1
פרני־ןתי ומזונץרב חסד גמלתני  :מעוךי ;נדרזױם
הזה לא עזבתני כי אתה ייךןנני :ואל תסור חסךף
ואמתףטמני  :ותיסמךנױתחייני  :ביעבךףאני
ומכלצרה וצוקהתוימיעניי• ואל באפףתוכיח(<
* ךאה בעמליו;גוני* בי אתז !1
 1ואל בחמתףתיסךני
תושיעעםעגיאנאייעעיהעמי בחסךףולאכליני
הךבככסנימעונימחטאתיטחךני  :ביאליף
נשאתי אתעינײ בימה אני כי תזכךני *.ומהחי״י
כיחפלןךגי* ךפאני ״ מכד־ 1תחך־אי ךפאני
ובךדמובה ׳עזלםהתשיבני  :אורח חײם תוךיעני
•• ובמעגל♦ צך ק תנחני* ומחטא ועוין תרחיךני *
וכתיךתף תחכמני  :ובמצותיףתח(וןני• וחקיף
תלמךנײ ובספרהחײםתכתבני • ,ועלימינף \
תחתמני * ומבךכותיף תבךכגיץכלמעימץדי
תצליחנײ לןכךון טיבתזכךנייךחס תךתמני •
לטובח תךךשניץימןנף תסעךניועגותף תךביי
ותעיבה ל־יממוןך׳מעף ןרוךו נךיבה תסמכני *
ולאלנצח תעזבנױ ^ לעדת עכחני־שוםרײםד*1
ישמךנךבי אתה םישגכױמגיני־בחםךף תקךמני
י מלאכיךי
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חפילה ן
מלאכיף הםובים ןסבבוני־ךמלח ממרוםירןדוני • 1יהיי
ממןם רבים המשכני* מךיבי עם תפלטני  :עם םיא
לאיךעתי  .יעבמי  :מפלטי מאיבי אף מןד קמי
הרומםני  :עשהעמי אותלטובה ויךאושונאי
ויבשו בי אתה ;י עזךתניונחטתניגשמח תשםחני או
נחם תנחםני־׳עעוון ושםחהתשמיעני ן לביאר־־ז
כמייהמהרלגאלני־לחפעזי
םעזיח תזבני־ מאויבי
רס
תשלחני־מנלות תועיאני׳וישחגת טובות תךאני
ואל אךמת קוךע תכיאני־לירושלים עיר הקךש או
תעלגי  :ולציוןתנהלני  :ולבית ז קךעןףתוליכני
>וח
במענליצךקעחנײאך
ובנאותךשאתךביצני :
יוו;
טובוחםךיךרפניגועלבמותי אךץ תךריכני • הרוו
אלהישםע קולי ועננייובזכורת מוךניםוךבניס
ןכלאמךיתוךתף תנעךנין ױהױ אמךי אלה או
לפניף לךצון ותךץנײאמן סלה:
> נ־ט
מפי5התצרה ינש '(צ *ענירן  {#מין פמצ  /נשוף הספי

חם

חלק

ראשין

•©!ו׳סי ^׳ס•
■ •0 § §<0

%

י! ל־ווכ׳
■!
־ .ט ־
! גוד

חלק יצגי

א

והואנל
הדידסלנו״כץלהחמױס־יסניונוזגייהנליא וכ; 1התה^ ית
סיאתײ הנש־סנצ׳תתגל הגוהס ונל דיכיו הכנחכוי& גאר הכ׳ינ
יוײוןקװוט ב״י• יו״ןחייד •"> ' 4ו,י 1ײו .י 1דימ
פסוקיק יו! ט יוין חלק יו׳ שטיט
אונ׳יולטויןגעחט יולטער טוויוך ונוטח ! וווד .יוי :ח׳ז! וין
וויטדעןחולהרירןיוול וויוכיןדו ער וידויוײ; .ט ווןו ^ י/
יויןדו ער דיורוק ייט  5ר :ור ^ ין ייוייודרבח .־ייו ויחי וץער^
 1ז״ןרפויוח זיין • דעןווען הש׳י ועהט דו רער בן לזדק * יד
רעיווטץ .דדולטטיקט כר לזיןין״ןרײייוד• .
יוונ רערוידיוי
זיו^ ט יויזזוצח ! כו! ןנ הביז ״

דיני גוכס
ער הינט סן

אונ׳יו!ס זוןיעהט
וזיקזיוןץןער זיו ^ זײן קינרר בעכשין יוול זיו! זיין
זזחי -ובהקטרין  :והם׳יי יווכ  :וותה טוןז״ןחינדר פר זיין טונ1
י״ל ויח סטריו  8ין נו ; .וטן יוליט ווירו רוונור ע! טרין ויטיזן
היובין יווכ זרוו ווידר ! ־ויזױ^ יןכד ,יכי־ז  !',,ז״ן ויי־סבה הנגין
צו הקב״ה יחל זיו! זו 3ל . .זיין ! חיי כה״ב :

ן .וכס

מי ׳עםת

כווי:.ירן ז*>!.ון

פתאיםופכניםעלניםס

אןנ׳ מ״נרדכר קררונקיויז
יוזלרויוניסגומםרוולסטרזרביו
!
_ י״רבנ! יגן .יוול £
רענדדט
ניט
פו|
4
יי
.
וט! סי 11לטטינקט
 ).ניט יו! ז ווייו .־ר טדר יױז פון יויין טוטן דען זיול יון ניע בין -רהבין
ן יוול יוח ! 'ו  :ג ! י^ ין !יווין יו5ז עריויין טוט  *£ורב קריךפמול
■ סעינקטד  :ווןן .יוו״ט וויוס רוער סוש יויז :
יובריוזיו״נר
) ^ ודט־וי :יויט־ייו ס־ווניקנוזגושש ד! ערי1
יטדייוקט.
5
;עןנט
 1יוול רייו ניוו חערט עפייןיוול ק־ז! י 1יויכ דיח יזויןנין ז״ןיוץ

1
רוצי־ןיוולר־יניןריינ^
||
|
מ
]1
ן)

עי־

טייונייויחהי
וועןערטטיוררט

חעיטערכיטווידר ! עכדיגבי  :החי ^ הײ '* קיו! ס סטערבט
ערנ׳וךיוזון -יעווינד ־
יוךז״ןיוייןט״לריתדיו נזטערבן יוין
היטן רז זױוריין הענד יוונ׳  5יס וזתריק בי״בין יוולז״ן
״•.ו! וולוריק נ׳יך דען טוטעט 5כי טעותיווני־ױ ז״ן יו״) ט״ן
* '
רית
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ד׳ניגיכב
רי־יודי־ו רירןכי! '.יי,ור "ו ; ע״הרוויט ן .י־ 1יחקמס בעסרין
י־וונ ח ! :י \ יע״ק ־ רוןיווען חיו״נק טוי 51ינר יוורריוי 1ניס
קמו ; ק קונטטיזר נטיוויכנ! ײ -נ !וו  :ט יוןרוין ! ין .י[ ך״דסעות
אי־ער ח יוין בןריובט
ככןניטפררוקן פון ! ״ן יורט
סטרק״ןן -וסשרירןווכ !
מן
ניוךקיין קישןניטיוונטר יויןהייןפיר ניהןניוך ניקטחיין
הויטןניוךקייןר 5ו* והטין עגויייו ער זיון .ט>ו) **־ו! יויןכורינקין
ן -עבן*יו 5יוןייויכן ?נכובן ^ לבןערזוענטרעד יטטיק-ן רקרער
י;ין ן .יביט סיג ן ! ״ך י<! יט יוייןררח  .־עןעריוט יוקי־ב רייז
יויההי״נןץעןערטוןהביןווי! יו| !*ו! יוין *וויךיוײן יונדר יווי־ט
(־ךיןי•!*)! ווןיױןריוך ניטריריןווען ! ״ן הענר יוורר 5־ט *ו
בעט יור; יט ־ .ענ^ ין ױו! .יון יויק ! ; נוקיוריןטון רען יויה־ען וורע
יו״ ,שכנה וועןבטעה וץהה וױזט  £ון יו־ןנוק כעט יומ־ט
העננט  .יוך גיו ! \ו ,ניש ! יודן טרײיוןיוזנ׳וויײנין ^ קיו־ן בטע־
ןוי.י, -,/עי־טי<  :יך* ו־ער־ יוינ קןדריכר ניט יו:ו כ! רפרט״רין
סכנהחעןער
ט־ורקיץךוטטטגײנטייו־יןדפןיוי! יוײן
טן
טטיו־יט :זכדר ! ײטנײנױו־ק יוך גיו! * וןניק 1רידןרוורר
טוןיוניבי קבירה ני ; ע־ ט; ט 'ויי י יױנבטעת וױרנהיו 1:יןיו! י
חוין! טטיןיאלרן־ן ענ־ק  :ע ; ן,ר .ונ ט\ ועיטריו! ; ךיןר; 1״ןנט\וה
סויטךיטוויטאחױ יו ; ױחנחיק  :י ^ יןדימו  :עהטיוזניד:
רײ-,ן,־מ־ן ו;־,־״־ ,ב ;י מרק יוי : :ו  5ה ודויוה פני טצי ; ה:
ךמטזי ^ ין דייו וו״ירב״חיו״ן ן .ושט י< יט
יויין טי־וירי; .ין נייו-ן
ן \ר '-י<<דז ' י ןיעי־ח! זוע 5טךרמיט ױו! הערןיוײוכיבצנו ־
רעי־דיןיוו ; י 1ר ! ע ; ט רױורךנקויווין׳יוירןבעט :
■• '״־־
-

-

—

.־ייײ ־ * -

־י״קריונקיוויורי

׳ענט  5־ן
ךו  1יבעט־ן ;.
^רו -

ויחס

־זעיר לוי,רי־ו ; י
הײטךירענקן• ';;.י ע , ,,,,
,״,

ן

י

סיןרקהעיליך

״׳ריטיזרטענקן .׳
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•  1יי ' יי
' <.חוערס ע־ ח״ך><י5 15י( ^וט׳ן
ח;י)' יעי,ר װע.יס בךיטךן :
יודוה ^ מים אלחיע יודן חוכרײדן ןיװנור 4י1ע?וב; דען
עס חיוי־ןײןחנררר 4יונו פוןיוונסןבח יווכן
כ  ,אין
כלו׳ ; ',"•,רען וונרר יןיע חיו ת״ון \ וט חער5ר הנרן׳ער
' :י'4 1יחכ! ;1ין .טיויברח(יר,יח! יווכיויבריו 5יןנדן:
כיהוא אל' ,ר וי," ,י דען חיס וײן  :יז'ד רחט ע .ר חייס ביסיו  5ן1
'י' ערר .סניסבידרפנ 1חײנקיויקנור .ע!'| 1.
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רולרווי ( יעגרו 1ע! ס
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& פט מכ1ן כסאה ײיט ^ ירעכסר*יל ^ יריצסרויי
צדק ומע
' ־ '•' ' ר״ןטטו!רון ^יברייס • ן״יניוד
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נמצא ואל עת אל מציאותוער ווערט ךי5ינרן5וא?
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יו! י וייטן :
אחרואין
יחיחכיחודוער ײיז ײזײנט ח״)
^יוט>ױט יוײנ^ הייט ־ ײולעט יויזק״ןיויינךר<4עריו! טז״ן
ײייננןה״ט • נעלם וגם אין סוף
לאחדותו עריויז
צרביהןרוול םרד.ו!ן £ון ײ! י יוענטן טױךן  .רוול צוזיין
ווייניךהײט יויז קיין ענר נו זוערקין ניוך ני יי ^ן :
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דםותהגוף ואינו גיףער יויזקײן!ײב!יךךיבי!טנחך
קײן ! ייכ!יך ^ יטטיו 5ט * עט ויייויויק ד•)•;! יורר חין רייוךיוכצי
״ע!ט ־ לא
נעתד אלױ
קדשהו זיין הייןי^ הייט
הײטקײן טפטנין *
זקקןניקטדעדקעדן ך! יי 3ןניוךזעט3י: 1
קדםון לכל דבר אישר נבראדויו ביטט ערטט
ניוועון םר יו 5טרט חײ היוטט ניטיו £ן ' זונרר יונפיונך
יױזר״ן ניו״ן ךיוטךירוןן :
ראשון ואץ ראישית־ין
לדאשיחוער
ײיז5רוי!ט ערטטי
ךיוועון3
יק
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דיני גיםם
טי5וי 1קײן עיורטםן :
יוול5ו >ײן ער&

הגו אדון עולם לכל

נוצרנין גיוטיוי* דעי הער

 5ון רער ן.יונ3יווע!ט ־ עד ר.יוט וי ! יט ביעוו  5ןיוונ' >ויט
ױרה גדלתו ומלכותו
*ײן ר ^ הייט ; יעעע!ט :
ערמײוט 5וט5י ( .יביררזײן יוצערהײטײיל ייין קיױרײך*
׳עפע נבואתו נתנו אל
ן .יוט ײיו צו דיר ק״ני?•! ײך :
ער ״יוט ן.י * ערט וויורועןױרווול ן־געבין גיוטײיט וויורהײט
לאנעןי סגולתן
1<3ײן ן .ירע 3טי יוונ׳גרויוי ! ייט :
לתפארתוצווײן4י!יבטי ! ייט היוט ערויוו ני^עבן״יט
טונתײט־ צו 5טוין ווימןוויוטריו ווערט^ יטעהן יון ריוז !עצטי
נזםכיעראל כמשה עור עט ״ערטניט
גײט־ לא
יווין׳<*טין ווונשר גיטריו!) ךיײײן ׳ יווו יז״ן וו,יור  :ע* ר יוו
(>וטר ) ,ווערט ניט קויון ני*ר ײ״ו  :נכיא ומכיט
יז״יוײן .חע3טן.ר !זיטררזעהרווונוויור
חמונתן
את
רחורר־ן
וײ^ יר יוול יוײיוײן לי3ט^ ר ק!יורר !< גי :

אמתתנ | לעםן

יוײןוויזר ה*טין.יימורדז)היזש
אל

ן .רוט יןזײן £וי ! קך^ עבן * וייזדער ! ענן -טזייו יזיר ! עבן•
עלידנביאונאםןביחוער היוטױיו ^ עבן ^ יוט חרך
*ײןאיור ד,יו£טן.ן הוטקנעצט־ יױרן .יביוטוײןן.וט,יוול ן .יור
רעיט  :לא יחליף האל ולא ימיר דהו ניט ער
<וערט  £יור ןועקם!ן ^יוט׳ניוך עיורטויטן י״ן ריײ!4י  4יביוע:
לעולמים לזײתו  :יױןדייז יויבי^ הײט :ײן ( תורה)5ו יזײן

ערווערטוייו  8יזד ענדק*יזולניט  £וןוויסוינרן
ײנדרןניט

וױדעיסתרינו ער< 5ןטםון ערטטן
ניןך *עי־ן  :צ־פת
וויוסריזויזי זײןיוקענד  ,ערווײטי וי !י פיור ביוקני ייזצן
בקדמותי ער חײט יוונ׳
לסוףדבר
ביהענר  :מכיט
!י^ טדחט ! ע3ש (5ןןײןןןע.רק ' יויער עט יזיזוויורן ן .יטריו 3ט
חסירכמפעלו* צ> יוײו
י״ל י,ט<עי -קט גומל לאי׳ש
בירר חייון טוש ער ני 5ן.וט ן ן .ע!טן * יוז זײן ךוטי ווערק
יױזיזיקיווין׳ יענרחעצסביהמ!טן  :יהז לרישע רע
כרמעתו

חלק קני

>וינו
טטל
עד
׳צו

ברשעתו* רען ביזן בי3ול 5ט ערוו 5ט > ײן נוו&יןײט '<גר
ווערט 4יםטײו 5ט ן־ןיין ! ײ-ן © ןקײט  * :׳עלח לרןץ
הימין משיחנו ער <ןערט יוונס סיקן יזן עגר דען רעצטן -
נ״טיח)
וײןפסײןקנענטןילפדותכחכיקץ ישועהי
5ו ווויסןי> ןדיוו ווין (^5וו ) /ר .בן טיןוווק׳ וויק היו £ן ,י וז 1יייו
כתיםיחיה אל ״ווו(
ענרפון (.ן 5ומ) ווערט ער ווונט  .-עןפן :
מנ
ברבחסדו׳ דיווטוטן ןוערטער 5עברין• >ויו3ן ן.יזט *
4ויטן,רוטי וווזונדרווונ׳ ( .ינרודווו ערוווז 5ווי! 1ײןוויוכטהווט• ביז
תהלתו^י 5ובט וויו פר וויןריוז 1ו אם
ברוךעדיעדשם

!יו5
5וונ

<ויבי^ הײם5ובןווע5ן ווירוײןנוווון וויטטונה״ט* רייוטוטן
יוערטרע ! פבנרין■><וו 5ן>ויט נינוורוו< נ' בסוהר3ין .הײטי4י5ןבט
וײוו ער  3וןווי 3ונררט ביו וזין רױו וזיבין.הײשווו<ןוווײן :

(ווד<ןעו 5ק ) רט ריוווו״נרזיגנן בײיוווײן ( נוסס)

״יד

>ויר

; ניונ
־ :שן

אד 1זע 1לם ^ ו>ט רויזביטטרער ר,ערצוןרער^ וונ3י ו< ע5ט :ין

אשרמלך כטרם בל 1יציר נברא ״ רויו היזטט י *זונ
^יקינןסוויעררײןבטעפנטוויווווזרן ן .טטע! פ יורר ן.ױוע! ט ו
לעהנעשה
בחפצוכל 3ורר  3״ט רווו 5ר״ןבןערי
הוזטטון ביטוופן  :אזי מלך שמו נקרא רט>ע5בין -ן בר
#וו! <5ןיזיב* קינין .ווי! דײןנוו״ן וויזרן ן.ירופן :
ואחרי
יי
ככלותהבל ווונוועןוו! טיוערט  2ררערכןווונפר ! ענדן ? :״ ״ז
לבדוהואימלוךנורא וו{ ײנס ״ערט ער קיקןײיט | ײ
ערןרצכו׳*זג-.ר ענדן :
והואהיהוהואהוה ן .ווטיויו 6ון ) ; י
חיב^ ^□ע!| יוונ׳ רייו נויך5ווו{ י3י*ש
והױאיהיהבתפארה 1י
ויולערווערטוײןוויבינײיםטונהײט :
והואאחדואץ
ןײז
שני זו< נער,ווי!ווייןוויינ^ר ^וזטיוונ' ווײן הער .־
יוול עט |
וזיו קײן וונררןווטײער :
להמשיללו
להחבירהרר• 1״
*יך קן ן{.יי3ן ניוך כיהעפטן3ו וזוטרק הער  :בלי ראשית ן ץ ד
ובלי הכליח ןווט מיו וונרר וונטפוונן וזינ וונרר 5עטן

ח!/^ 81־וט 1>1ח 9־ז ? > 61ו
 11ס
11כ
11כ$1
$1191ו־ 6
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דיני
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גוסם

ה

ולוהעוזוהמשרה נווויקצוי!ריי־ן

ײיטקריומםן
טטוורקטי ווונ דים ר,ערט 8ט :והוא אלי וחי גואלי
עדםיי װיין ךצוט יוונ׳ער ! עבטרעסויך טוטרער5י: | 1

ר-ץ
תי ׳׳,לורחכליבעתצרהערווי!>)יין טטיורקר וווצווײןט״ן
צ1
יויןתנרצייטוו״ןכייןג והוא נסי
ומנוסי ערסוט״יר
נל
ו
^
כוונדר
לוול
5
ייפן
•
3
י
רויכןטורו
יויך
ע3
י
5
טין
רוול׳
ווייפין כנרת

כוסי יוייןבעכר סוטסדוט יוירצויטרײנרן.צובצווין! הוי 5ן1
בױםאסראצון
טיזךיו!

וט•

יויךצו

ריר
טווורופין :

בידו

״צו ^
אפקידרוחיצויןזייןהנטבפעןצויךיו״ן *י 5יווכ צו 5י יוייני
,נ
11
!צו 5ן :
בעתאישן ואע־רהצוין,ײצו נ״טצוזצויך סוצו טוצופן
נט צ/ונווצו3ן ;
ועםרוחיגויתיצויטיו״ן ( ייבצוונוי) טוצוחיך
יויךצון צויקביהעסטן ־ אדני לי ולא איראךצזט צויז יויט
>ויר צזיך
ײממירתומהי11
כירחרן׳יויךניטנופערצטן :
נצוט
טזט
טיסן
צוונ׳
ווערט
זיצוווירר
ןעבנדיך
יוצו
5
|
־
מוריד
שאולויעל  :ער ווצוצט ניררן צוין דיצו ךרובן צזוכחערט:יט
;1: 1
׳
וױרררר היכן:
|
חונצוזווןזעהט דיצו ( נטווה) ווי 5צוויטךין זצו 5ןזיצו צווין טט־ו
 1־* ז
צוונצויןעניק ועהן צוונ זצוךין

;

ײקלןד־;ימלף״ ימלוףלעולכסועד
ו
ברוךשם
במר
מלכותו
דעולם
■:, ,האלהים ךצוטדוצוביטט דער הער
׳זײ הוא ־י••

<ן*• ,
' 5י1
ײ
הוא
האלהים ךצוט
׳1
ײ ה* א
האלהיםךצוט
־ז

־ז •. :

פוןצויביך

ועדדרייצוווצו5

פיטטו
צוייןהער

רוצוביטט
ניזך דער הער
•

ןי הוא האלהים ךצוט רו ביטט צוין
דיצוצוינךהייט

^להים ךצוט ווער צויזצןז רויו צוזוצויין הער
ײה־אהיגלהים ך׳וטחוין׳דיח הייוצצווצ עררביעטררער

הער
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דיני גוסס
האלהים ^ ונורויו ביסט סוניר הערנוול קײנר>< ער

עםע ישראל ײ אלהינוײ אחד
זע •*.״

״

נז ־ .־ ד

יוונזיו5ן< יךפ 5ײםןר 1יויר דייו (נטויה) יווים ךיט ײיש (יוחר)
דיוחק יזו וין יעהט דייו ( נםיוה) ניט יויר יווימ :וו{ין  :ייו זיוךין
םײע יםריו 5וכו5י •
אונ׳ יזודייו גטווה יוויט יויו ךנךין ויז 5ײןיויק ניטרירן
ניייורט יווו5ין .ן 5יוויןיוײן היו 5בי פירט 5טעה יוונ׳
רער נחך פריובירן>< יט יו״ן 5ערר יוויבק״ןיוטוק ײער 5ון
חיןן -יט־ רעןיויועררעכטטוט־ רטיןויו> 5ון יויקדייויווינן
נורריקיןיוולווע  /דויווי! יויעין  ,יערזיו 5יוןוויט יו״ןטוךנו
בינרןי יווליו 5ירייו ב״יו דייו ײיו/ה י״ן וווון קריעה ר״טן
יוונברכד .וורן/יןבחןדײן הייוי)! /־ יוכיר< ייויועניןיופי5ו
יוין עוטר ק־יעהר״טן יווליועךןיוך יוירזוידר צונ״יון :
יוביר דייו יוב 5יקד \ ובין יו״ןיונדריןדיןוויט קריעה ווייויוין
ה  35ו/,קײעהטטיט :
אןנ׳ > ון טיט דט וויוטיר יאייט ודוט ךיטעפט יויו יו/י ( דר״יו
דריויר וו״טיו;ין:וי5י ו״טן יויג יו״ןטכנה צובחי5ין
:עוכיטווטטר■
יוביריונהוז־וטרבחיךיוןניטחיטנו טיטן
מ £י | ויןיןדעןהויו ״יוויו״ן ><רניויגיוול>ון5י^ ט דטיומיוײן׳
סט־ויויזו• '/ריחערדוויט דייו פיט׳ודייו טירהנויטוויוו>ון
עטחחיט ווערט טריו^ ין יוול דעקט עו צויויט יו״ןטוויןרן
טי .ךמי׳ןט' ׳[  /טוי/דיין עיטרווין׳ ךירעקט׳ ווען> וןעטניט
ט;; 1־מ־ו ניקטטןך( ע 4ין>< כ 5טכןב״ײ יו״ןיוטה :ט{>>ן^ טר
<ו ךעקין ־ י״ל><ן טטע 5ט רט>< / ,ט״ן5י5ט נו יץופין ־ *ול
ןןען״ןחו ^ ח >< זניזײןטטיקטטיו 55יךט 5יזפטעטניטז<ט 6י5
נוויןי חול ^ יבט ןיך חךניט חיבר י יוול><ן טיזר ק״ן> ודנוי5ײנט
 5.מויןדטקײןטר ' ןי) | יויקסק < עחיומ״ןװויטי םככה:

ער

זח
ױו

יר)
/

׳י״

*יו

יוו

ח
יו
1

ריצו

אנא

ן
דיניטהר־ז
מחיןד .זיו1ן ריצוווייבר ויון .ןידערזייו ^! /עסקג״ן ^יש
יויין (> ימ) :

ייאלהיהחסרוהאטתיויךביעדיך^־׳ןן-יוש

רען חיו בי& פ יו״ןוויורד1,טין .ר ן־יוט יוול פו5ר ^ ינתד
יוולביורקהר3ין .הײט  :יוונ רויוכווסט ( .יניוריזולוויורה״טזדט
אביהם
ן דייוןעבנדין -ייווסדטרייוטוטן זוענטן :
יצחק היוטטו
מבקר חולה ן .י״ע<ן י׳ול
 :־ .יוטטו
יעקכה ^טי מלוה
:חשאבלים ן -י״עיױ״ל
,
* ייועזן יוונ׳ משה רבינן היוטטו זע 5ברט כן .ריוכן:
־וולהיו& טעיןחסדן -יטיוןזוינו ארם וחוה ײין גן עדן
־ ••,ער ונלורטן,־ייו ״פנטן זיו5ן פון ריריוב 5ערנן <5טין גמילות
חסר לאםתרטטווןטוטיויט דייוטיטן ! ייטנויו *יי)ן.יוט
ו<  :וביןיויךפר״יוווי!ן .ן .ערןר״ן ײלוז/לוטון  :רחקקוקטיך
ו׳וטר :י בעטן ריךרטרוט זה 1טט יויךבהיטןרטיזירקײן
ן יין
 1׳י :ויזןדרחרךן״יטעד.ן  :יוולזיןןטט>וירן .עבן ( כח) רטיויך
ז״ןיוולריוטיויךטטזיזן
יז! דיין (וולוח ) קענן ( זוק״ק )
.יטרויכןןנסוןוויום ניט רע 3טיויז • רען חיובהיטטטר״ן
ן ! חווןדטזייו ניטקוזון לוק״נרן״יו יווקרע5ט יוונ׳דטזייו
ק״ן ביו ^ יטעהט  :י*ול?)5:טוכו יויך>< יין ייור ןיוזןיוויט3עבן
! *יט ^ וטי עןטריוין עױסר וכביד חיסיוןי חייגיןיב
׳ €״ .חברט • יוול זיו! טט>ויך ןיוזןן .יניטן רען ( ז 3ות ) פון

יוויןירערוועןטאונ׳יענרוועןט :
מלות חסד ואסת

יוובטביטטוךיחטדער יוונטךיבחטןהיוטנו סוןדייו (וולוה)
;|.1ן(ן.ווי! ות חשדויו ^) 4 :י?ובט>זי ! טט :זײןביזפיןרייו
יויכיךה״ט יוװן :
םן זיו! ניט יון היבן ויטהר 3וו״ןבי :דייות5רי 3ין 5רטי 4ו״ן
דען יוי , :־ען *ת יויין ביוט3ו וויורטין יוול דעןווטהד
*
נרעט תרן׳ ־ייו ת5רי3יןיוונ >*ן :וי ! י* יק רען * תב 3ניעות

יוושן

דיני טהרה
יאקןדןניקט יווין׳רעקין וויזטק״ןסרר6וי* בײ^ו* ײן זעבי*
זעחן5ו!צזוין יוך דייזזועסיוודר5יס יוודר קיופפ ניסט1עפין
יוירר הענךין ןיןןין ררוקויו 5יו״נר ניס וי 5״נס * תעסקויין •
כריזי 5יסרען> וח 5פי כ 3ורוסוןקען :
ווײברדיקניס ר״ן :״ןזיו! יןק״ןו37רי 3ין נייזןיוךניסיוטחר
:״ן :

מן
*יו5
כיםווינ^ רנעווןוויוטרצורייוסד.רהיו!יסנ״!>ויוס
יויזרי׳ובניק יוונ' רייווויומרזיו 5ין 5עב 5יךז״ןניסצו
וזיורוק>וןזיו 5דען ווחניסצויןפניק זעהןוועןניסשןניסיןיויז
דען יויז קטה ! טכחה יוולו/יוו 5יוצסינן .ךעבן דט ק״ן ! 5י/סטיר
5יך; ב 5״בשיון דען ווחיוורר בענדי! • >וןזיו 5יוך נזהרז״ן
רסרעןיוו/ק״ןוויוטיריויןיווי ! יוודי־יוין דייזיוריןקווזס
יוך רעלטטב טרוקניןניוךדער טהרה יובירניס צו הרט ר״בין
רט דייו הויס זע 5ס יוב ךין ! ווען חיוט יון ק 5עבט רט יוישוועסין
ניט יובוועיט ךין י >/ען .ק5עבין ב 5״בן> ון זי 5/דט> וסהר ברעס
ניוךרערסהרהניטיוױן^ דט פניק ! ינןיויז יו״ןםכנה • חך
זק>5וןרטוויוטר
שןדרסהרה ניט טיסיןיווין* יוזו יו״ן יורס
דיוט 5״ס דריכרךין צזיז יוך יו״ן סכנה ־נ
דיניהכריכין

מן טוט דט> /ח £ינןג טײ 5ק 5יידר י/ןדט טוטבוו״זיןיווין1
5י(ן־ נע>>ין דייז רייו נט>>ה היוט • (רוח נפט נט>הו חיה
יחירה ) • רט :״ן  :ייוהויבהע> ורבוקםקיטי 5יוונ 5ו! טר •
דייו> ויטטציהס>>ןיויןיויןדייו יווינין • > וןטיס ערטסרייו
>ויסטיוןד/־ ניוךרייו>ו  3נסישרר ניוךדטהעייפררניוך רען
קיטי 5יוול5ו 5סיר • יוס״? הביןדען > ונהךרט רייויורטיד
טון רען> וח עסוויט < 5ןז״ן חכרי  5יןיון  :יויין ךערסי !>*יו  5ט
יוןיזיןדייסויסןיויסדייזט^יון ,יו 5יטיו״ן ש דטיויויו־יןיוו! /
(>> טק סרי ) ; >ון>>וי  3ס יוך ק״ן נוו״ק קניפן איבר יוננדר נ״יורס

*

׳
דיניתבליכן
ח
חײןקנופ5רוחונ ח״ןס!ו,ן* ררױן׳לחויר ײןדרײחססחעררסזן
*ח 5ד) יות דיחפ־סנעבין חננרד ^ײך ! יךין חיןחרון חונרען
־.יו-וין טטפקס ױן חין דיח הנס חונ ד $טפינכין פון העחר חין ריח
רוייוין׳ רעןב 5״נסע  51חסס5ו • חונחןיח 5ריחהענרניכו
}חייןחוין׳חננרר קוױןחח ח״ןפוננה חךניקס סון תכריכין
 1חייןחיןחוי 5קויוןחייחךחײןטכנה ן חײןקיגרדסב״ח ייין
}עבין חיוס3י 5ית ^ סרחךין ך־בס וין חך חײןט!י>^.ייס
:
מןיח}
וולו! חכסךעבןרסרערחרון ניסצזחינן-
ווו־רלוקוח
יחזיוחכיןחייחײן טסנה •חונ׳ווען> ון חײן חרון העס5י
ק! ײן ךירו 'ו3ט חול וון חײס חײן חנדרין >וח 3ין יחןיוןרען
ערססין :ו ברעכין חיל ניס ^חנין ! חיין ח׳י חײן סכנה:

אונ׳חיחײן
חי/חיןחרון (.י!ען .יןחיי־ חיידע־חחן

חסירבהנחה יועןווןסוןדס ײתווירר חרויט נעיוס ־
יוונ חייסריחסחר קייןכהןררחן רירןחיכ ײ;י דעןחרון  5ר
ברעניןחירר כךרחבן;

מןיח!קײן ת5רי 5ין חײן ײונחן סוןווחסח״ן !חן־חודרחײן

ריסדריןחיײווי ערנוט '.ו נײחןחילוועןחײין פ! עקדדין
יוייײויײןערטס חױסוועטיןי חולויעןחײן פ! עק; וערח־ו
ריוו ת5רי  3ין קחין חען דסיו ^*.טון וון החט ברויך וון ניסוויר־'
חויטסוןנײחרס וועססיוחחבווט^ סוןוױנין -נוושווייוױיניקס

_מ ,

ײןץ ^י:'1

דיא ת3רי5ין  6וןחײבר יח 5יןחך נימווײנןײ יײןחויסרר״ח
העיור קיס! חול פו! סיר בה! בין דיח חנררי ק 5ײני יחכין ׳
ח 5ימהױב יחקיןחיל חנסס ווחסרער סדרחיי *
אײן קינדח! ס עט חײן יחר חןסחייס -סײןחין זכעריכןחן
ח.5י 1חײןח! ס ײענסחביר חונסררסיחרײחכטיחק־י!
׳ 3רי 5יןנײחרסוױק!ט עסחיבררען הס׳יחולח״ןפווןעי/
.דבררעןוױק! ווײן טײ 5סון נמרחײן פח5סיר ורברדען
העיור י :נררןיחיק!ס :

דיניחכרכין

^ טלורטטע&ין ח<רר ! ערניןוזך ניט ה& זהטוןמין רט
וזדרווחודחטסונחױ יועיזסבונ יארריונזטוב ױול״עןעי
",יין יונדר חדר החט זין} מר 5יר העק>.ויז3ין £ר רען> ו^
יובר ררטן רח <>:ןטוט !כ 3ורה><^ •!1^ 1/ 1וויולשון:

ז

דיני קריעה
ןךיױ >וןדען יורון דרהײק״יזצט >ו! 1יןדייויו  15יס קריע;
 1רײשי/ידער>> ןרעןחרון3ו ט5חן.ט ווצן יון יוביררי■
יויוןחוין׳דעןקכרה  /וױדרחו ^>וח3ט >< ען.ין ■ויח יודן׳מ ׳י
סך
ק ;רןן  /קריער .ר״סין דיח קריעה>< וו יױיןט  5ח ןרויט ו״ן
׳< 1י .יס יוזבין חןיירעצטן  . :יוונ׳ יוויןח1י>< ה .יקר״טטע
ק־יעהחןדיח רע 3טיז־ײ 1בה} ביןיוויןי פיױ1.ריווכ>>ןטר <
ד -ח ! ינקי וייט קעי^ ין חיבר דט הרין רס ! יןט חזין דיח !ינל ;
>ייט* חוין׳חןייזתיק רייםט ער קריעהגיטיזער ח! יטח ן
חיביטטיןק! ייר  :חונחױן׳ עיוטרחורר>< וטרחין ח! יק 5יױ
ח1
נד !.ביןד,ע>< דחונ>>נטי! ברויךערקיין קריע־רייטן ,
רייעו>/ .וע* .ער נחך ריח ט! טיק <3נייחן י חביר חוין?צגחס
חולוועןערר
^דר>< וטר טחרער חייביך ניט5ו ניחן י
ק! יידמרקח£ט > 1#ער חײן ט 3ח ךרויט>< יטדער קריע
חויטטנײרןחונ חסעקטון ־ חביר>< עןרערנחךחײןחנו
טטיקמין .ןע 3ין:

חיברמןי> ומיק >< ע^ ערחין ריחט! טי

ונ1

דױוקריעהח״ן ״ינין צורײחן  :חילחויןי  £חטרחונ'><
״י ^ ער 3ורײחןנחךריחט! טיק ' חבירחיןריחט! םיקחפי
וועןערנחךד*1׳
>< יטקײןםפע! ט<3הע £טין חויןג ח!י>< חיק
ט! 1יק עוןדערסױ/ההערט דחרןיערקײןקריעהרײסןח י

זייני וןריעוי
ו* ךעד,הען  #ד * ׳[וי5ט קן״ד וי< נטןחןטוטברחרי^ עריך)
קריעהרריןר״סןיובירטין עבירטטןק!ײר1ווז עררטןנצ*
׳חרריטקריעההיוביןדט יויט! 3רזעהןקעןרייוקריעה • יוול
ןעןערקריעה רייםטויווער טטיןוופוער ן -יועטיןווערחול
יזונ העט קײעה ^ ריסן יויו ער ניט יוציו יוונ׳ וווו ווירר טטיגרין.
ןריעה ר״טן • יוײן קרנקררחרן^ קייןקריעהרײסןןןעןדע
3ו בעע ! יןם ווען טוןיווי^ ניוטר יארר * וטר:
ףי^י

אןנןוקײעה ידין םיןעה קרונה1רקןר)ה ןאיןשנת ןייע
תנעליס הסנעה והשלסים הנל נקלקראשון

׳ון ויו! נ־ט 5רן .עטיןח!י טי3ר וויזט יוין יורון וויו גי!ע^ יןיוי1
קכרלוווחרפיןיובירניט חיןחרון ווןוווו חײןקבר פוןחכררין
יקרועין ! כ! העחויג חײן ט  5ח ווײט בה! בין יוחן חונ׳ וײן5רויח
יוונ ק 5ײני קיגרר ריח נײח חיר ! עכין נחן ז<ען .ין בײח ! ימ יוין
כעט !יךין • וועןין חךריח חרונודנב״חחגגדד !יןױן •
חביר ןרוטי קינרר זוזוין חײן טפח5ון חננדר ! יןין ק 5ײנה
ענק 5יךזזחן -ין חך כײח  :ייו ! יךן חו וויח ויין קינרד • חביר
ח 5יוועןטו[ זועךן חין חײן קבר5ין .ין י: 1ורחך ידטןצטזו; /
חײןסונררחרוןהחבין:

דיניקבורה
מץ טחד ק״ןײמטרח^ יןחויטחיין טטחט ווחו חײן קנריו/
חיזלובןרחביןחיןחייןחנררי טטחטוועןסון ניט״ער
חיחיינרדרויך  5ין .טעט ו״חדען חויטחולהןחריןןחדיןיטדח!
חדיר ער העט צווחה ןיטחן יון וח! חיק בײח ז״ן ע 5םריןשדחךי|
חונ׳סיק בײחויח בןרחביןרען זוחן* .ן חיקווחו! רחרטהין
טרחךן • חולריחקינדד וווויןחיר ע!םרין3ו קבורהטוןחונ׳
ח! יהיצחוה ן .עביןזוחט ייח  5וןטוןהחבין וועןזיחט״ניקט
ירטן :
זוןטטע 5טרטוותררײח חחןחניררוועןזוןעטצוס
ק3
רטרחךטרעןךיןריחהטוחיוד ),חאעק •
״ײו^
חיבר ׳
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דיני קכורה
יויבררעןיות יוײןררטיו זיון .טטיזריןדייו וי  5יןיק  5רריו
ר)5ורר .רן״ן קדיט ויון־ין טביר זוען קן״נייובןיקריוו״ןיוטן .׳
וייוווווןערדייוקבורה קרימ ויןץן יוױך רען קבסו:/
 1וען >ון יו״ן קבר ^ריובט יוונ  £ינד ב״ע י .ורר יווט ירעי
פוןוונגהררין װיזוון מיד ווירר צו טיטןיוול דטוור
יוחין.־ .בר״יזן ׳ יחכ רט קכר ווו  41ון4ײ .בין וויו טי^ דט (עכייס
דרײיוטעחיקהו -ךערר ויו! יוויו רעןאורון ו״1רטרן״ןר,ונ(
קיוןניוך ^ ריובן:
אונ׳ווען חן יוײן בײןויעינריווין 1רעןק 5רותפוןיו״ן ווענטי ץ׳
יוודריו״ן י -טיק ברעט  5וןיו״ןיורוןבן .ריובט>וןעג
יויוו חן עט ופינט דטקבר זיו! חןחיו 5ין5וויטן £3וןיוונררוו ו
יובירניט3וויטן ) וןרחיוונ' )וער • 5יוול וועוחיןיז״ןקברהעו יי
^ריוביןקולווער ן -הינדירט דוויוריןדט דקט חת ניט דעןטק !
רריןבן-ריוביןווערט וקן> וןדט קברניט חיבר נק 5ט יוו  £י1
!
5יו :יןטשיןנײיורט :א! יןעטווידרגוטיטין :

מת בעבת
יו״ןיזתיוי  :קןטבהטטרוון יויןניט דייויווין.ן3
װען
ררוקין יוויךניטרטחוי!3ו>וט 5ין חךנ־טיוױטניה
:ײן פיסיוודר הענר ' חןוזיון.וויו 5רט>ווי! בינדןרזעטנינ
ווײסריווין׳ן .יט יוביר ניטלזציהן ' יןולוועןחןדטווהיובהיבנ
י
:יו! וון יו״ן ברוטיוױןן רען ח / 5ןין.ן יו״ער זזן עטטריוןנט
יוביר וועןרט יודנ קײן נויט היוט5ו טסינקןיוןיט יוןו]ינטריוירל
רט טבה ביז5ד קויט ווער !קוט> ון עט !ין.ן ביו חוליוי טכת
וויוויובר5ו בויור^ ין יויו רט עט חע5ט בן .ינין5י טטינקןײען עט
יוין בעט כןײבט ! י; ן  :ייז זוען .וזן עט יופי5ז יון ווינטר יויררוו<•1
ט<ן עט!5י טע< ת טבת ווער קב היבן תריך יןײן ברויס יוןל יוין
יוןטיורקײװויה״טןיון טבת דט> ותיו״ן !י5ט :ו
!ינן •
רךופןן טטע!ין  :יוולרער קב! >ורון.וויז 5פ! ״טעטיןיווררוו״ן
טרינקןיזזל> ותפ! 5וײן ייוווז ;.יוי טכת יוונ ווו 3יויטבתויזן
ער וויוט פריחר יודנפ!!  :ײ ;.דען יוו יזולי־וי טית קוחט 'ווליויו
טי5,ט

|
ן
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מת נשנת
<1
ג 'ו 3ט טיויעי• ניס  .וד .פ! 1ייין תודר ר.ב ד \ ד8 .וי * | *3
דער קמרד .״רוני 1ערד .בר[ ד .דד .״ ; ונתד בוריו פרי ד $ס
בי׳ט
חון כה
,-.יוברי! בין קזרט !
יזוניב!ייבי 1יויברניו5ש
אײנרעי׳ס טפעט טסיא־בט
יזךסז״טעטיןיווצוו״ןטרינקין
דער יוב! טז 5י |  4יןתפ! ד .טון
יוביר וי ! יט ער טןד .יבט> ותעסק בי -וח נו ו״ן חייטט ער יו״ן אונץ
י .ןיווווועןער !י^ן -גנ״בט ביודען
ויזסורנת ! 5ד .ובבטר 1״ן •
יונדרןטיון * .וק סוב ה״טט ער קײןאונןביו עד>> ען>.י *.נעםקןײן^|
יזונב״יורייו  5דוייוטיורערכיט !י 4יןפ! ןדער א
.סיונ וקבורתו
יויתהיון בי  :ניוך רייו סבעה ? אונ׳ יו! י>>!וי 3וי  /טיוטיוסוריויג
בטבתיוט יוךיזטור ביוקטוב ריוטין ניט>ו * רווט> וותריוי) יון יוק
טוביו 5יט> ייס - 5״יוריווקן .ין יוונ רער{ 5.״  3ןוע!  5יזוו  3ין>יפן.
ײן יוןי ' טיוךסוןיון> ות> וען .וויוטירו) ד>יין ! וקיותהוןין .הו 5יןיוין
תחוקיוונ' רקן! יי 5ן 1ע 35י>י!וי  3ותײען >ין !> ית ט ןבי״טריוטון
אוני יוזוויו>5ין (> וטהר)  :ײןיון ( תקטו  )3עט ױייז רעןערסטןיוד־
דעןיונרחטיוך * > ,י|1יו 5דו ( ייתןיזיןןיווין׳דען ^ וטהר^ ברעטיוי-צ
זיז 5יוײן ! ״ 5ך יויבר יויק דעקן יוונ ז״ן ר .ע> יר יוויט טוןי״נסר .־ע•
 1״5ך י״כ זרו 5ד* ווי׳מטר לטיט) יויברדען ! ״! ךרזעט זויז 5ניוסיוייג
פוןיז! יזײסןיוונ; > יןויו 5רייוהיונטיווו דט 5״! ךהיו!טן יזן ויוי! .־ט
קתפביזפוס
יחלווחזיויוטרטיטןפון
ק״ןזווזטריויק>>וי! קו>וט
יוול ניט וועטן ניוך רירן יזיט ו׳ען ! ״ 5ך דען ווען >ון זע! ט1011׳> ויט
דען ניוסן 5״ 5ך ויעכטן זייזדט וויוטר ױייט קוועטטן יחיט דטן ! חך
יוול רט טיור><ן ( טבת ויוקטוב) נ* טטוןיויז( יזיסודטחיײד.י*ו; נדען
ײו ! יןזייויזיכן דיױ נע^ 5צ 2זן העכד יוול כ! יס>> יטוי  -ין יױיזן יחיטי
>ןיו  3ןדען ררעק דר 5חט וויז בדיור 5ן יזבר ניט יזזיט נ ^ ןײונן וויוט
ווידדוויזטרדריברךטיטחיב־
 6חטט רריון ק! עבט  :תונדען
דייונען.י 5יווווײויוןריי־ו ו \ו 3ן יונרגייקט וזעטןיזיטדען, 5י5ך
רערניוךויז !ין ! ײונכוון <*ויי\ טיוקו 5״! ךיאל *יו 5יו עטהיסין ידןז
רײוהיךיויבר דעןניוטין 5״5ךי,י 1ול זיו 5דט מוםי*5י5ךייוניט(■*■ ״;
£יור ניהן יוונ יווין׳ דער ערד 5יךן יודר יוײן וועק הענךן נ״יוחט יוי|
ק״ן פיוט וויוטר טיור> וןעט ניט ! יון ייוול יוײנר־ זיו! יווין :דען יןי .די;
אוני דע; .־י! '
ניסוועטטײיטרעןנקס 'ן !י '! ך :
פיוטן  .־זק״נ -

סוו כייט
]1
>ו|*1ט( ײ); 5ווח<} יזב ?וריקנןלריינג רען טרוקין ן״זך טינר ייצווען
נוניוםווערטריײןקענטרזווטטר ררויטקוועטטן
רטטחקן 5״זך
*ייז רין נרוךיו״נטנעײ( • רוונ׳ וויוט ניטיוב ניטײיט דען טרוקנןווען
סין וויזעו חן יויק קזעבט כיררורן׳ ײן ניט יוע3ו קרט5ן* .רען ווען טון
אן ריח וויוצן טחר וין ניס רופ קרוונן חטט רון רויק קזעבט יוז עט
ניירורטורוו 5יופ ( .טרוקנט ווערט רויז רייו טד,רה ן .וט:
ארנ׳ רען אנרר טחן ( .יוקטוי ) וווזװןיוזסרוךטוןרוזוױרודען
ערטטןטיזן : .ניטיוערוועןק״ן ( ן .ײק ) דחוועס< ען.ן (* ד,וריק)
וי  5ט טון ( יויון ) וױזיןיוונ׳ ( ת  3ריכן ) נייון יוונ׳ רױטו 1יון.ן חרר
טין;  5חרןוועןטוןחויטרען ( תחוק) יוונ' רז ( קנר ) נריובן
יען דעד יונררר טיינ ; יוקסונ) היובן ריח ( ח 3חיק ) נ״ין רעןווח■
ן .יטטע! טח 1וועןי :חךו 4ער  :ריוךייו 5וו 1עטניטיו 6ן ביורטון  £ר
ריח ( נויק ) רז זיחניט ויו 5יןווון .יןזױויורנטן יוןיױר ( יוקטונ)
רזוניו! 1?5וחט>ון קו 8רטינ קרי ^ ווען טיןווחט ט 5ענגרחיזזח 5וי|
רךןנוו״דרחןערבנן
עטנסון  :יזולי ! טווחטרו״נדקיוןטוןזח!
ריוכחעןז -חיויס טין׳חרסויטווח^ ןחזזסן מחרןחרררוויט דעק
{?*
(ח .חוק)^ ין זח 5ק״נר זועד> ויט חז ריח יון וווו החבן רר ( קבורה)
ע׳זטי־חרסזוסרחררקינררטחרןניטיזיט  5יורן  :וועו
ח  5י5ו
חבר^ זיקרח ז״ן וווז זוןח! ט ! חזיןטוחןדורך זיח יוו וויח דען ערטטן
טחנ ניט יזער חין טין־ חדר ווח^ן חרר חויט דען ו/חוק וויונן דיײ
:ז>  ; ,יטן• החט ;.י ויינ וויט  6חדן  :חונ׳ חך י<חן.ן יהוריק רעןחנדר1
טח־^ רס ק  3ר ! וסיסן וועןסון (ןנױק) רח ; ״ןחיר ניטדעןערססן
טחנ  ( :כ! 5וט 5ד 2ר) רערערטטיטחן .יוווןח! טן .ויקטוןחונווע< ,
1
ירני דח ז״ן ז*וז ײ ,רס וות ! ין .ן 5חזין  :יסל דען חנררן טחן .ווען קיין
יוונ׳1
ן .ױק רחויין רעןיועךן יהוריקח ! ט טיןחזחןדיחווח3ן :
(ייטהי ) ז״ן דעןחנדרןטחן .יוחן .יון ^ ר״חטוןיײט ! ״ןררנ״חרט י
4ןי ו ־זל יטח '.יטק; ועסטן> ויטריחד; ענס 1זטווי!ן * :חולוועןריח
ן/צריכן ״ערן <1י! ן.וזחר ,רען עיטטן שיון .יווו יון זיח חפ וויטן וויט
1
ח״ןט ך חזל רען חנדרן טחיי זח 5ײן זיח חיןחק 5ט וזחטר חפ וועטין
ויחניטחױטטוןוועןײן
חכרניטחין ווחי־קווחטרחולײןכרחר^
וועןײןח־קטוןזוחנחס יויט ב^ רחבטחיוניטחן
ייחוועטטחיל
^יוע ^ חבר ײן זס 5חוין׳ פחםןחול םיכר אונטר !י^ן יוז זייו ניט  5וין
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םת בי״ט
יא
י* נ חיוש״ןב״יו חיק ! יךס סחר ״ען ניט ח״ן ווטקגטאןאוו :יח1*3
חיק * יטן .עבין״עןאןויטתוין׳רען ( בימ רחײס) יו״ןוועקנע״ט1
>חו><ן וייו יוין( ק 5ר )וויור £ן עם
וײמדעןעסוווער& טרידןדו״ין ן
וויך ו׳ירר יו״עק ; ע*ן רען>*חך ערש נע *ן  :אײן ( קברן) רער1
ניס קענס ויך יון יוקסי / 5*> 5עסק ב>* מ .ו״ןחולידזזײן (^זר{ ) ן
ײיוך ערוויזו 5יוײן יונררן ססע 5ין י״ל זזיונ יוך בניז 5ס נעײן יוגר ער '
וווןניטדינךןוויסיןיקניוךניסרירן יויך וויצרירבי 3יוןן יוולער
>רו 5יוך ניסדידןיויך וויןב*5וי1וב ד .יובןדער 5ון • יוךיו! יס וויוש
>ון>ווו קיו  5ן 3וק ײמ יוק סי  5טיור וון ניט רינךן נײיורטיוײן( ײשכןן(
*ען*>.ן ן .עבן  :עט וײיו רען ערסטן יודר רען יונדדן טי:ך  :ניט .
* 4ערדעןחנררןסי!ן .חיעס* ןרםי* מ !ין.ן ! חזסי*ח! .י* ןחסי $וײיט |•
ן .ע! ס קיו 6ן יוול ברעסר וע^ ין יוול יורון ווקכן יוולוי 5ט יויוס וון8118
סיןתיוטנוקוזדנ  :אײן
קינררסססרבטיוןיוקסי  5וועןסון1
יוןרר״צךטטןטיוךסשריובטיויז ריוךיוײ ^ סעקנ ^ ןדיזךוועןעס ג
יויז וזויט ^ יטריוךן קינד יחנ היוטהיור יוונ נעך! ײסך ויןעטירען
ערטטןבא־יובןניטײערוועןעםיו״ן ( בןו  5ר ) וועריווליויזניוך
ניסןױורםתדעןבן .רחבט>* ןעם רעןיונררן טיוך יווליזרסונעם
ל -ןוין רעןקנרות
דעןיוןערםטןטיזךטיורױן עסניטיורםן  :ווען
עםיובריויויזצטןחורםסמר ךיבירןךיוויורןיוריר יויוק״ןיזוים
^יטריוךן קינר היוט ק״ן נעך! ניוך היור ייכ! םכן ׳וען עם ניזר טויט
ן .ינורןווערססחס* ןעם
ניסבךריובןניט
רעןערםטןניוךרען
יןידר ןטײנ יזול סיור עם ניססר ^ ן < 5ןיזײן יורס נוק יונררן רען רו
טיו יויין;  !5סריוי יוזל ווען י/״ן קינד יויבר דרײסך טיוךזי ! ט יזיו
יןולטערחבטחוליויו
גיטךיורםתבךריובטיון
עםרעןערםסן
סחן -ײולייריוח .עםחזין^ רעןקברוו/ײיט חײןך! יוזחררםערבן
חבר* ויט קיין ײעםר  :םנ״ט ניט אער ריח ער! ר .חפח<לווחר  6ט
*יחחיןקברחברביררן* רךןפריער .צו * ח3ן חול חער םוןק״ן
(>ווד.ן) חיזי* חךפםטון חולברחרןיחך
ק״ןברכה 3ויוח 3ןחול>וו
ךבס חינן חײן נחיון וחן .ס חזו וו! םטו ה״סן חז וויח ז״ן  5חטר זײךט |
יוײן>* יוט  3ןן .יבסי* ןחךח״ןנח>* ןחכרניסריחטוסן .יבורןווערן{
חול>* ןן .יכטחיק רחקחײןנח>> ןרעןמחײי / .־>ו .י( יק ווערןוייו
חך ! עברן ווערןווערט״ן ויח.רו  5ןיויס רעןנחײן כײיו יויר ע ! סרן:

איז

המיעד4
מת כחויי
)'
 1אין יזטכנו ר״םט װןק״ן קריעה יוט חו! מולער רוו תיבר5רוטי
ערטוןי״יוד
יודר ײוטר ־ יובר לז״ן פרעוורר ווען
אונ וון ועינט דו וו.
ײיתחיויוברויךק״ןקריעה טר״םן :
ניט יו״ן נידר רר״רו חיו! טול חן דרטת ניט רוונ חן זחןט ק״ ן ; ידו
הדיןרוךק״ןקריטיוונ רײטט קײןךריזו יודטיוךיווווועןטײ .:
םטערבט מו חן קײן תחינות ון -ט יוודר ווערט ביןרמבןערב טבד
ועי׳טנרזךחיטיון י רזררחן בין .רחבםחיןבייח ניוצס ויוןט חןיון
קײ\ צירוקהדין י יזברב 5עהחות ! רוןסחן1ורוןט! ינײט ־ יזולוועו
טםםערכטטיוריןדייויזב 5יט קײןקריעה ריישן יזןחו! הוווע•־
י■ '
יופי5ו חיבר פיזטר יןזל חושר :
(ח5י דיניק וויי• חן ריח הרוניק בי^ ריובט )
ךועץ ײ|  6ינט ח״ן ( הורן) דוו׳ין* י״נט רנחניק הבן חין דר ט5ח,י •
חינ חיוקײן ( דק)  £וןחיקך ; ךןחי 1ײן יו־קיײטהר ) חזני טוט יוי
חײן ווײט הע ^ דחן חול וײן ק 5ײדר דריבר יוול רדין  5ח5טר רריבי
י יוײ 1סײ 5זײןן> 1ןוח! וײןקיט! בײחחיק' 1ךן  ^ :יוווחךוועןח״
יזחטוס ןי  5ח!ן חורר פד טרונקן חול חיז קיין ב 5וט  : :<£יח ךיר.
חיזײן זיחיוטהרחילטוט ויח תררי 3ן יון חו וויח ח״ןיונור>'ו
חול מן טזט זייזניטש  £ון דיח ק 1ײדר חןזוען טון יזח ווער ב 5וט5
ויח ךירינן ניס חער פט החט חױן!• ךיהערט חול רער נחך טטחרב
*יחחול  6וןרערחיתה חןחולזוײטר חיו קי־ןב 5וע פון ויח ^ ירונ
< ען חיו חן ויח ײטהר חולטיט ויח תצריצןיח  .יז :ויייו חיין חנדר :ז/.י
וועדפוןרנחניקחיויווק ךיקוסןוח!><ן ח >",ױ> ן ח
(יטחער
ק! ״ר יוך חן טלן  :ווען חבר זוטעת ווייה חול< יײטי רינט ;<
ב! וט  6ון זיח טחר>זן ויח ניט> זטד .ר  :״ן ינײחרט בני־חכנ*' * "י '־
חיח ויחיטטערב) >יזיט ק! ״רי־ וזיט ח 5יט חונוז־וו ב! וטחן .חיי
 1׳*וזןחױטטנײדןיוולוו־טעעבןחיןקבריוולוועןעט חוץי
חיז>ו< זיוןחיטחײןטױ  5£ףיחערריוויןי נעחן חיטמקב ס
וויטנעמ  :יובררזב! וטווחם  5ר ררזויו/החיו צו ^ ייו ^־
בידחרן׳ יוןניט> 1יט !< ^ עבן :חול אן ו) וו ויח רעןיורו ןרי -זנ '־< יז
ײיט  5עך רו ק־ין ב! זט קן דורך רינן דען וט ב5לט >ווז ח! יט<
בןריוב; ווערן  ( :וחט  5וןדער> ויז/החןחו ; ווי׳טרעו; חישר.
ח5
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ק{י ריניק  #וןיוײן קינר געםרן רימריוםטערבטב׳מ י יב

ן

אןני טזומיויוך דערריןב״יו1ו״ן קינרבפטרן יזז רי״ דאיק
היבןרזןפוויויר1ו רינן יזונ וייז טטערבט טטר>*ןויט ;יג1
וזטהרוײןטולייז{ רטטדק,רטטיןיזיר ק! ״רר יזמ  £וןטעײ■
זיימה יזן יוול וו״טר יודר יזויןי רר ערר>ווז זון טירוי ( ט<4יט^עבן
יוול יווי טירטײןדירטן ן.יעע3טן ( טרון ) ״ט5ן  :יווג׳ כױ
יר״םן .טיונ ה״טט וייז ט״ן קינר בעטרן יוונ ק״ן { כ־.ן) טיוי
ויך ניט יון יע!ך ב! וט יוטזזיוו״ן  :יוייןטײ! 5ינן ריט תרריגן
יויןיורוןבײיו רערקינרבעטרןיוולטויוןיוײן £ו 1טרוויבר רימ
יןןײרר :יזײן טײןטוןיזירתררירןיזן יויבררייזק! ״רר :חען
וייו יזין בעט ! יךט יוולטםערבש יווצהיזטק״ן ק!״דריזןיזזצ
רורקריגטיוך יזוו 8וןיזיר(< 4שעמ ״ימה ויויןך )ויז!זזןזייז
ניט (ייטהר ) ז״ן נ״יורטזונג /זייו ק״ן ריזק ךיזר ניט יון היזטזיז!
רזן מיר יז״ןריזקיויבר רעןהעיזד יזן טון יוזל יו״ן !£מר
רריבריזדר ( ת 3ריב )/רריבריוונ חיוו זייז יוין בעש ני{ עך|
מיו • מול יזױ ( רק ) יוונטר טיר חייז וייוגיטטיזרבן מיז*יזי
< 4ןעטיוױטטנ״דן יזול<4יט ^ עבן :
מען יזן יויר יו״ן
,ײיז ק! ״ד< 4יורט זיוז יין ניט* 4ער יוו יו״ן םיורט) וונ רר £וטר
*זיזרן יוול קײן שיזבןט זויק דריזן4
<יורן  :יוילמיטוי !טזױיו
דער ריןיזיובײיזיז״ן (חורך ) יזיט רעק ( דק) יוזו יזיו יזךבײיז
יזײןקינרבעסרן  :רסק ווען וייו ניזך יזיר ק!״דר טויזיזזצ
ססרי<4ע יזןהיום ת וייו טטרבט יוול יױז ( דק ) רריון4יקי<4ןויו!
<4ן וייו יווי בגריובן ווייו ^ ייזט יזזל טטיט :
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