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א* | לו״נ^ טםעהן ווירד  /א־ן דער *א 24לוכב |1י־דיש*רײטגזן
עפרלוכי קײני ריכסי^י נױײפי ע6ן איר 4נד א״נק דינ4י
לזין דעלוועןנו ער1לונ4ן ,ר0ן  /וויא יא ^ ננש דק סען רי נרן
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דיוט )וי 5״י 4י #4ע; ק או־ש ז״נן הענרן *יש *־עכן אינני^םם]

רחנקי  /אוני ! ע 4ט ו״ט רײר { ט״ ריוט 1 /אולוה 5לוין
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כרײנד־ דער ו/לוהרה״ט לוונד דער טו 4נד פלורדרן *־א
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נאדך רורך דיא פראנטטא 1טטן נארנ*א! ׳ -טו1ן  /אוגד דיא
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^! עגגהײט 4יבט  /אױןי דייק ווע4י דיאיעני4י קענטניטי לו
ער!אנ / | 4דיא יעדק טו 4נרהאפטן וגענטן אונד גיל! יכן ניתר
גאטהוועגיי 4יינד • אוק יא פי 1אויפפא!! נדר << וי דיא עס
א״נוג 4יײן  /דאט ^ ראדי אין בעה ^ן אוכד לוואר אין פרא4
א״ן * אן אןי 5טריטט  /דער ניכט א!!ײן דער פרנוגעט אוגד
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דורכנעהנרט 6ין יו״גר
א!5ן וויטג 261:כזן 6ה; י6ױט; יוהיד>
טרירט > .דען קרי 4לו; ק< :די 4ט ; ויונדרן דען איברגעגרן
בו; 6דרט  /דאט 4העט־ 4טט• פרדלו ^זנ^ ש 6ורשיי| טפריכט
יז;/ד ו־  > 6וו־  6 6־ך ידן דער פצ(! 4י: 6פיהרן ווכרדי >
לןן ^ רי; 6־דרי^ טטי  6י־ט| 2ןעט אן;ד טיאס  £ט * ) •
ערקןעהרט ד * ט לויברטרלו 4ן 6ױט דער ה־י)־ ;ן טפר 36י
עי .־
צוין אייני; 6דרי> פיר די 4 6־י  .טטי וי; די רי  ; 6ור
בברונבן  /וערדן קייון  /וויצו ,י.יי* ון 6ויט ד־_ ר נ!<*וטן נא * ״ד דעס
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 , ,די  6לוו־ט דעק העברעיטן לוין; 6דרי טפר  36ן 6־בר
״ ועטין> לוונד די  6וו  6הרהײט 4עהט 3ר!  6רן *״ ) י

דא צזיך ; ון יע 5בר די6 6בט־־!י3י יינר־בבצונבן  /או; ד
דית 4יעטי דער יןרןחיק יתהרי תקר״י6יברוע! ע
התני> ו 6הא 1טי תיך עט נתי־צינזיך 5יר אייני פ?!יכט
ךילן > ןיר6ב!י4ט  ,ר־וטי טו^ נדועהי־י־ט יג״נונ^צוונר ^רינדי
בקאנט לו^ 6כן> צוונר־ וו־ך \ג־י; ר,ידטת־בסע צר לוונר ירטוינדר
נ־כט ייטוות ד טוועי,ן> ןו״! לויךדען
ןך ;{וני;.דױון •
דען6־ך
 4ר 6בן וינ!ל|!| י 5£וך דבט גוא;;ט יפ־רכטי {
ה־טטי 6״; :ועהר ע! ע :דן בנריך טלון דעק נ־טיען טעפ 2ר
(ןן;ר ערהתוטר ת! 5ר רינכ* > לוונר65ן דעטן 4ר .כט־ 4ק״ט
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דער גמיינדי  ,אונד אי:ט א״ינטליך אייניזאממלונ•* .אראן*ישר

פלעקלעו ,פארמאליזר אבר־דאג־נר אין קאגעטיון
ױערן  ,דיא רי אלעזר
אונד דער שאליר אבי/יזר־סט א־ן בראג> נהאלטן אונך ; ונסעהר דורך
דען דרוק ביןאנט נזאבט *

* * ) י; רשטי מײל די•*' * 12

*
.
״

.ל 6נן ווען6יך כ 5ויבן קענטי  /ראט ער יער בע*  #יטהיגקי* ט
יויתנרא״נט * ענטן לו{{6£4ן דיא ארדנזנכ רער נאטור מז** /
קעהק  /לוונד נאוך א״ן אנדרם ו״נר 4טעפ2י * עהר ע{ ע; ד
* 6כן וויררי ן דען * וס ניכט דקט כטעפן׳  /קריונק ק כ״טפ
לזדר קערפד אונד6י  61ע{ ענד ו״ן ׳ ,ר6ט ו״נן נכיבנ * ענט|
! 3וכן6ו;ר גרזוינסן ק | 6ל ז; 6ררן6יך ה6בי ודט דיור
בק 6נט^6כונ 4ק״ני; 6דרי6בוי 3ט{6ט ו,׳ו״גי יויטנרידר6וי ? 5
*ערקי 6כן לו ^6כן  6 /זנד וי 6ט ריכטק 6ד 3נופ 6רדרן /
די 6וזע! ט י  461ויך 6יברנ״6 / |4ב
דען 6ויך ודרקזיך
רי1 6י;די ז 4 6ר 6ט6ו ; ר 6בטײ5יך * " / 6ר 6ט 6יך יויט
דען6יברי6| 4יבר 1ענק 6ו־ט רעכן ביכי דעט
ליגבנס /
ווי 6ריור ל 61ן6זנט דר 6־ט 6 /ויט{ 4עטט6ו ; ד וויר
6־ ; ט4־ 66ט כויינ ערר 66ט צ״ן ווערדן • י)
ניםאנד 6בר{4ו־בי  /ד 6ט די 6טטײנו׳ד 6״נט6יינ{5ן
*6ננט  /דער6יר  6 /ונד5רוגוהט{ יך 6ויך דענן
ברעטטן ט״( * ״נר { עוד  64 /ק6ונבק 6נט6־וט 5 /ו
3־רעכט( יך וײ 6א{ ט ד 6ט 66ן 6יהדר ע£גט 5יך ערוועהנן
*{{6טי ; דען דיוט *ו 6ננט שרי 5ט 6־וט6יט ( הטכוגה)
ב״אםאל 6ו ; ד

עילויננים 65ן \< עהרק ר  6בינן

דער 4רעםסן

יודן*^ 4״נדן 4דרוקט • דיוט אס ר 6ך4 |" 6ינטט* 4ס  65ר*
 6ורט״{ עירדען \נ 6| 6ונד דיני רעדי ערוועקן 6 /ו;ר וױרק{ יך
טרד־הנן די4 6ר־  :די ניכט ^ ינרר{ 6ט דעד ט 6רטר6 46ונד
טט־ה! !!6י * ע! 4יכי6ו־ע ^ ערקו^ 6קײט •
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דיא אבו־כט זאלבר באל־ןה׳ .ליעהרר א״נצ•  :אונד אליל־־ן איזמ ד־אם
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יגליגנד אונד אנמזיױנן ו .״אדסן האבן •

טרי  5ט * ) * ״נמ וויררי4ן ער״נדט דעט העררן הא  £רח*1.
(> נרדכי ) הערץ קעננן /
לויברזענט לו ! יגרן  /לווק אי!י
ן .הערי4י
לוקטןיטטיקי 5לור לווץן לו האבן  /רוונד דעםטלו
בעםד
'
איבר
םטי
/ 1
גרונרועטלי6ו ; ד 4ויננונ | 4חונורר
טו 4נד
5
עהרר
 /עיהרר דעט ערו ^ קט6ו ; ד 4לוטטט  14עהרטי /
לזורטה״לן5ו קעגנן .
*יבריגנם
מיוט ^ ײני אבוינט ניכט דען ראבבי אלעזר
פל^ עקיש עער ^ זיך לו ווידר 1עגן  /גודר דעק
לוורטה״} דער 5עור עגור3ו 4ד״פן ; ואנדרן א־ך געבי נור
א״ני גטר״אי <* ויברועלונ 4דעט־עני4ן טיי 3ם דער לואירו' 3טן
רעדי/דער ^ ןיר 6ונד אנדרן לוינברועלרן דירו עוו־^ י י £ר#
דלוונ ^ נ־טדראהט ׳ לוונד דענקי  :דיט ו״לו ווידריצ4ונ4 4נו• 4
לויןבין 6וין ז ניכט לוב^ נ״גט  /פאן ל״ט 3ול״ט פלורטנובלוהרן /
ו* ערקווירדי4י םטע 1זן דער לויט לוויט העברעלויטן ביכרן לודר
לוױן ווינדליכי פרער־^ טן  /״ פלון דערן לוויטענטיליטעטאין
לויברעיהדט ויין ווערדי  /לויברועלט וויטנוט״לן  /ווייל 6ין
גלויבי דלזדורן לו ניטלן לוונד ^ וטט לו םטיפטן י ווענ־^ טטנט
ןוירד .י-זאן רלורורך פלון דעכן לוםטלונד לוונורר ! יטרלוטוי־
לויינן בגרי ^ בקלו ^ן ׳ 6ונד איהן בלוורט״לן קעננן  .ולוללטי
לגיין רעדנר  /לודר לו״נר ו״נר פר״נדי לון ויינר םטלוט
 6נטח 6רטן  /ו  6ןוערדי א־ך ו״ני 6נטוו  6יט  /םלולש !י  6לזין
העברעלויטר םפראכי ערם״נט  6 /הני לונםטלונד 6יברועלט
דעק סוב 5יקוק 6יבר 4עבן •
אבםאן 6ין נון לויברלול! * ויך לוונד ^ ו״ני ^ יטברידר דיח
לויברזעלר > ניכט םרט״די4י  /ואווירד רולזן ^ו־ר דלון 6״ני 4י
6נ^* ערקונ | 4לו גוטי הלולטן  /וועלכי טיילט דער טעקטט /
ט״לט די  | 6יבי לור וואהרהײט ערפלורדרט •
• ״׳* -
געריבן אין ברד^ ין ר״ח אדר א׳

דוד
*)

חקנרחיח י

פרידלענדר

מאדקוס הערץ אן ד* א הערדסגעבױ ד<ס יאםמקירס איגױ דיא
סדיהי גערדיגוכג דער ױדן *
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ציטטי

כ י ילו $צי 4י

אפראבאציאן
דער ראבינר דיא דיא גריכטסשנזעללין אין נעוזנזן
אונד אונגארן בקל״דן

ו

יאטט ערהאליט׳ זיא •

דער פארציגלי5י צוערשט  ,דער א ^ גכױין יקאנט איזט
דורך רוף אונד ?1אי ׳ זײן קאפף אױט שארף נאדר
אײנציג ) אונטר ךען יװאו־זנרן דער העהי ן )> גל^עהרז
זאמדן״ט

ו ) רחם וואורג) חי קאן מאיף6ונד ק5ןן לןןיך א״נצײ חײןןן /
םיך גטרןיחי ױיר ניקט לו ענטמײרן ׳ !ועיי ^וכ וןארט דער
פר  6£סר לןיק וין האשסי  /נינםלון נ״די ; נור קײנן פרםענזנר
 4ענן י דען וואט הײטט  /ז״ן קאכף איוט שארןן ,אדי א״נזוינ)
אונטר דען נװאהנרן דעי
בװאהנר דער

העהי.
<'

העהי ׳

ווען

נענש

רער

פרצאםר

ערליהלשדאך | | אה ! ? י 5ש אוי ^
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ישראל׳ס ן ) אונד דעסן ל ,1כט ׳ אונזי ליעהרר ׳ דער גדעסגיי
ז״נר צײט ׳ דער רבי יחזקאל־ 4׳ עירשט דער לעוױטן ׳
דער עװיני ז״א וײני היי 1״  ,׳ דער פרפאסר דער בל1י בטן
אבהאנדלוננן נודע ביהודה א׳ ז׳ װ׳ י
ריא
ךיאלעהרן דעס
׳סי

אפרסבלוניאהן נהסנרמ)

רביאלעזי

זיני נראס

אונררײן ׳ ער

איזט שארףזינניג אונד גד^ עהדט ׳ ז״א עס איכש
תלניוד ׳ ז״א עס אים פרשטאנד י ער האט זיך נזעטטינט
דאס נזעץ איזט זייני בשעפ־
נליט פלייש דעס גזעצס •
טינונג ׳ זייני װיױהייט ערשאללט ?־1ױט ׳ ער האט דאס
גליק גהאבט זעלבסט צו לערנן ׳ אונד פארטרעפליבי שילר
צו בלעהרן ׳ ריא ריננס אוכם זיינן טיש אין ז״נ = :הויזי
װטצן ׳  :אונד אויס זײנ :לכ ירוננן זיםי אונר שארפי װנאסר
טרינקן  $ער איזט נליין װירדינר אונד אייננטלי5ר שילר ׳
דעד לעהרר ׳ יאם נראסי לי5ט ׳ דער אויסראררנטליכי ,
דער אויך צונש פרעדינן טויגט ב )

דיא עהרי דעס ראבי
אלעזר

נלון ס!! ק וולוכו װיך פלון דעכן נרסטן הויפן חעבדע׳ןוישר שריפט *
טטע!( ר נייארר לייט  /אונד פאן איהרק 5ארטרא4י !• יאנט
האגי ^ /ום סיך דעננאך נטטעהן  /ראט ר׳ סויעיר פ! עק! ט
זע! כםט  /נאך ני5ט דער ט! עכטטטי זייא י װאן אורטהיי!*
נון  £אן ווע! כר בטא 3פנה״ט דיא א; ררן זיין וזיטן !
 ) 1דער סױםדרוק ה־־ליגדישר ^׳ם■ ווירד 6ין דער נאנלן ה״ןינן
טריפט גור 65ןי .אטט נברויכט  6 /וני איך נ! דבי ניכט /
דאט דיזר טיט! א״נק נ׳ענ״ן 6הני ! עסטרוננ בײל׳ו־־
נ! ענטווערדן קאן •
ג ) איק טעקנזטי טטעהט  /וטוב נסי לררשה ער טוינט
לוויך לור סרערינט •

*

אלעיר פל^ עקליש אוים אונורר שטאדט ׳ דער5אן זײנױ
ױגנד אן מיך בדיהנט האט > אונד אוץ* דער האהן שמיי זא
לויא י״סאורטײל 1ש״רע5ן מיר פיל '1יאהרי ציר האנד גװעזי י
עס איזט מיט נאטטס הילפי איהס ננליקט דאש עד פאלידי
דעס גײסטם דער װײזה״ט נװאררן ז ) • איך לענטי אויך
ב״די הענדי אויף איהן ׳ אונױ ער װאורױי אויפגגאממן צום
ריי אונד ערשטן רע5טסלעו־זרר אין קאגעטײן כ ) • ד >ז
פרװײלטי ער אוננפעהר פיר יאהרי ׳ בקאם אבר לוסט נאך
־**'
אונזרר

; ) 1גט םײנט דאט ןעהרר רווגד טיח \ ר נאר ק־ינן בנריך(5׳ון
בטײדנהייט הסבן  /דװ * ירי זיך נעגניי־ש־נ ו־יר• אונ*
נזעעסטנטטן ןסבטעריגי זא 6יק * ׳וננייגטי רעט פוכןיקוװט
ל*  6כן •  3רייןיך י נעננט דער םיןר
יצנן  /דק הייליגן ׳עוראייס
#ינדז״ן ליכט /זלו קלון דיזר לויהן רלוך נ־כט ווענער לזויט יא6
/ראסי ליבט /לוונדדען ײלון נעננן /
הענדיפאלדי דעס גייסטסדער יױיזה״נזגוורוררן • ניכט לו  3רנעטן
דערדורן 6וי  !£עגוננ

הי־ן־נר

דלום יענר זיך לו! 4ײנר לײסלו רעק 4עסט!י 5ן װי׳ון װלו ? ט /
דער דורן הענדי לוויעיעגן  4 /ײטס דער ווײזח־יט י׳ווי ^ זײנן
סי! ד לוויט ; יטס ־
וואט  3יר איברסי־יבני  /ול !!י ? רענלין
לויברערײסנדי !
לזבטערהעבונ
^
ן
 /דיח קײן װלון סלון אירגנד
לזײנכן £4יה!
לוהני
םלוױרעסהי
זלוק
לורר
העק קענסי ! לו
לויהרר
ענסטו
1
יי
4
ונ
4
װוו
װלין
4
!ויב
<
׳־לוט וילו בײלו רעיגזײכן .
3
רלווען
?
לור
נינסט
דעגקן
/
זלו
וועני
?
א
!
ט
דער
רבי א!עו־״•
ד
6
״בײלו
גדלוכס
הלוט
ח
!
ט
ער
זין
לווין׳ רעק סיט! ב!  6ס דק
יןל״נן אונד דק פרשטינזמלנזן נענס ( אלעזד זיגירא וקםיינה הכותכ
נדמעה ) דער אץ טרעהנן לודר מיט טרעהנן טרײבס ;
לובר זײן בוך לווי^ לוײנק בזלונדרן סיס 5זלו בנעננס :

ד 6ך

אפפר דעס * יו״טן מאנאטס ו דאס איזט דיא דייי -טי ץװינללי פאן דק
*װעליף קװעללן דעם לענענדינן וואסרם דער עיױי.ן גליקזעליגץ״ט •
ב)

קאגעט״ן /

לזיק

סעקטט

סטעהט גיט״ן •

אזנזרר שטארט< אײנר שטאדט פאל1־? * װײזן אונד ג ^עהרט)
צירוק צו קעהרן ־ היר װאורדי רע אויפעאמכזן ׳ א״נר פאן
דען כײאויטצרן דעס נראסן גריכטס צו ז״ן י אוגד דאס איזט
אויך היר ז״ן נשעפט • אײן פרדיהנסטליגס גשעפט ׳ דיא
גזעצד^ עהרי דורך שארפזין אונד אויף שארפיינדגי װ״זי
אויסצובר״טן> אייך האט ער בשטיכיכיטי ? 1עהרשטונדן אים
הלמוד אונד אין דען דעכטס־ליעהררן • דא ער אבר אויך
אין
ניאראלישן רעדן ז״ני האנד אויסגשטרעקט דהאט ׳ ער
איזט
איהר
גלאנ׳ן
אוגד איהרי מאיעסטעם ן )  /מעד־ורטן

נ
) ויען כי ו.ם בדברי אגדה ״ירו הדהי הוא הדרה והוא הרדה
רי .ײ
נלונין רננ5איי סשכוי!' אױגו 6יכן טעקסע אין ק!ײנן
גרײױטן
זלז
גגאנטן
ד
.
ה
1
כ־־ער! | ׳ ס״ני לזרט 5יון רעדײ! ירווט.־ן /
זולועלזן
יװון
בײלז
לזוטרן
נוטן  5ארטרע !£י 5ן טריעטטטנני! רן /
6ו; ד
בײלו
קײנײ
לונדרן
נלוניא־ן יא2י 1וו־ר בקאנט
לוייט4
ניכטט
ווײפ
׳
ווען עס טלון אן או;ד עיר ייך לוײטרנוט 1' 1כר! יך
לוייט /
װ־טן איק פרלויאיסן טט / !,אזנד א-ן א״ני אפיאנאזייאדן4
לווי^
גר״ווטי
טטעוון
מ טטלזםן  /ילו הלוט עט לוויך דילו
לזינרלזויט
נאכטהײוייני
פלו
!
ני
 /רלוט דערנויײכן טרי  £ט *
\טטע 11ר
ייך לווים נלוהט לוונד לווכן לוײנן רײק נו ערהלו!טן

סיקן לודר ניכט טיקן
״ען עס נור ק1לזפט לוונר רײװט •
דייש
,דייש לזייט
זטרהירבגעננטי
/
לזייטנון דעק
ער
2
ר
5
ברויכטי
לוטרהירב 4עננט '  /ער ברויכטי לוײנו
לוײנן
רייק לוןי^ אגדה  6 /ונר נלוך !לוננק יוכן פ 6גד ער ענד! יך
הדה  6 /ונבקיװרט לוב װ6ן וולוה! ילוק קלון  /איןסאראלייש) רעק
ריאהאנד

אויסשטדע־ן

אדראויפהענן

 /לזדר לוביעוןלוה ! ט צוײן

ווענט 63ד 6־הק דיין אויטדרוק ננרי־כט  /ועלט ער עט
ן.
טרלוסט הין • רײר 1עיר װלונ י־עהן ווילז ער פערטינ ווירד  ,הרה
לזונר הורה ק! עגט ױ־רר לױאװװן  /א1יא יעלט רע לוו־ן :
הוא
הר(״ה ( הוא הודה  /עד א־זט א־הר ״לאנין אונד סאתסנועט /

זיך נףאסי
הויפן  /אונר מאבטן א״נןבונד פאן איהם טעילייך
נזאראלישי
רעדן אין פרזאנזמליטר גנז״נדי צו הערן  /אליויו
לויפן צו
איהם װעגן ז״נס רופס ׳ ראס אהר דאס איהן פד>
גאממן

פרײ 5ין
איוש דו׳וט ווצוהררלוזנוין  /צו־ק העברעיטן לוונילזיכן
דייטשן
/
םנר
דלז
£
יר
ו־נר
עט טעני ( /־בי  /האניגזיטי רייווי •
רלוש
וולורכו
היוה
קעווט לויין <ןויינ 4' 5טוי  6ה 5לוין יטעי׳ (
י׳־לןו
רו׳ )
לוין
דער
געטט
!
יכן
בשרייבונג רעס4זל 5ינן 5״טא! טרט
3לור  /וולו עם הײסט :
שפילן
זזירד ו־ע־ ז״נרינג
דער : #
טוזעהנסי
זזידד
אויף
באזיליעקן
העהלי ז״ן
או־ף רעו־

נאענזר י!! לופף7 /

*אךו

הענדכן חעק (וןרהי) •

וולז ראש
הדה פלון איינר אונגיזײן גילוסן טענהייט לויוט  /לוונר
ד6ש
שיני
!
ן
רעט
קינרט
יו
6
ה
!
עריט לוו־טדריקט * 6ו* ט ריזר
ערה
6
בנן
בשרײבונג
הלוטיטן
רער
הערר אפרלזנאניאהנס
סרײברדיזן יווזיקא! יטן אזיעזררוק גנ6יווזן  /לווכן6ײן ע! ענדס
לוהרן 4ק!
ינג ! נו סוירקן • דװש זי ;ד די 5 6ריצטי דיזר בונטן
'1
צריויטטן
טרײבלורט
/
לוד^ ווע! כי זיך יואנכי נ 6ך5־! 5ו
^וטי
טוהן
•
יועהררי
דער
4
!ײכן
טטע
!
!
ן
ווערדן דעק ! עזר
דעד 6ונזרי
נייארי טריפטטטע! \ ריז־ט אײניגר אויעיוערקזלויו *
קײט בטר
6כטן וו־!  /ל 1דן׳6ל![ ו־יטן אוי  2טט 6טן 5לוונר 6ין
סיררי
נלון
עי
1
י
6
ויט
דען
לוײניגן
6
קט
56
זײטן
דיזר 6יבר־־
*ײמלדג
אנעיהרן  /ווען עס רער ^ דהי״ נ 1ר1לוהנטי */יל !צן
 4רי!! נה
56
טן
טסר
6
נאו
;
ריכטיגקײטן
לוד
^
דילו
טפור
5
וק6וז/־
4זן •
6
ײ
4
נט
1
יך ווי! לויך זז־ט ריזר אויטגפיהרטן טטע11י טר
סױי
*
ן
/
דט
דיזי
העררן  /ריא העברעאיטי טפר6כי  /ווע!יצ
*י6
ד
6
ן
6
יד,רי
ה״
!
יגי * וטטדטפדלוני נעננן  /די 6לז 55י6נררי
צרדרענגן
זזלו
55
 /וועדר קעננן נאך פרטטעהן • ליו־ך ודרדי
זדרטלוײן !
ײכטט זיין3ו בודיזן  /ד 6ט זי 6די 6גרעבטטן טניט 5ד
^עגן די6
גרלויװזלוטיק בגעהן  6 /בר עט לויזט 3ײט מאן רער
י״גרא־׳
לןוי
^
רילן
זאק
5
ן
קלווזװן ריצו דצ׳ {עהרן .׳

נאממן בצ״גי עס ז ) ׳ אויך *איזם זײן רוף ברײטס פעפט
ו .זעצט ׳ דורך ז״ני שריפם ׳ בראגדאפפר רעס נײא־
מאנדס (עולית חיש ) דיא ער אים יאדהר תק״מה צונש
ררוק בפערדרטי ׳ זייני נארבי ע־טאנד אינד רי 5טטי זיך
אויף ג )  .אונד דיזירעדן זינד אד^ לר ארטן װאהל 1אויפ־
גנאמנין • נון בא_טן איהן פיהלי  .עד מעכטי ראך אברמאהליס
ז״גי שטראפרעדן דרוקן לאסן ׳ אונד זאנן  :פערהליט דיר
• אום רען וױל ^ן רער ביטטנדן
עטװאם אין דיינם הויזי
צו ערפיל ;1?1׳ נעבי איך אלזא מייני אפלאבאציאן אום איהן
צו אונטרשטיטצן ׳ א 1נד ואנטי  :לאס ד־ייני קװעדילן אוים־
שטרעמן ׳ דען >עויף רייני ערשטי רעדן עטימנין אללי אין
^הללנמיינן בײאפאלי איין • איך רהאפי אויך ראס װאקרי
מעננר ריא גאטטס פורכט איכט הערצן האבן .דיך אונטר ־
שטיטצן װערדן ׳ אינלעמ זיא רייני װערקי מיט פאל¥נם
נעילדי אן זיך קויפן • דער קייפד ניבט נעילד אויס אונר
נימט ( 1וסט א״ן ) 4׳ דייני זיםן ווזאיטי װערדן ^ןין זײן
אינרס שלייצן ׳ ער ויירל צו נאטט זיך ווענדן אונד ז״נן האנדיי
אינד

< ) נ־ייעי עש לןין 5עזי ותעידה תיכן טעקטט טשעחס ותעידר,
ןוע 1עט היר קײנן זין התש •
נ ) לוברװלוה!ש אײני כי |ר( יני דעמסלורט דילו נור היל
סטעהש לווקייך חוין; רילו י 6הרט5לוה 1מק״וזה ס רײלזן •
ווירק 5ין ♦עהר ייננרײן  /בש׳ת חק״םה  /אלומתו
נצבה וגס קמה *
 ) 3לוײני דעמטלןרש לוויש דעק מ^װוד  /דילו לוין היר ני5ס
6נ{ וווענרן וו״ט •
 6) 4ײןוולזרששפי) כהף לזונר כוםף • לזיבריננט ווער דעק
העררן  £ר 8אסר ייין ווערק ו<יש פלוזק 4עןיי < ינ *
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אונר װאנרל 1פרבעסרן■ װעד דעם העררן נ־רפאפו יואמל,
סאהטן ערצ״גטזזירד צו גראםר גייקזעלייגקײט גלאנ :ן אינר
(ז״ן געלע5ט ) װירד צו טויזנרן י ^ וצד צערהן טייזנרן ז־ך
פרמעהרן< אונר נאך איכט רהעצהטי אלטר בליהן  -דים
זינד די ^ װארטי דעםיענינן דער צור עהרי רעס גועטצס
אינד צור עהרי דער גאטטם £ורכט שד״בט י
אין פראנ ייא ענט חיןמ">ין •

יחזקאל
נווײטי

סג״ל

לנד ^

ב י י ג•  1ל•  4י

אױסציוג
אדס דער נ־ארארישן דעדי ( עולת חדש השני דף י״ג ) 1

איינגאנג  .אדר
דיעל

אנצײגי

דעס

אינהא^ טס
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שריעטסשע! 5ר
פטוואס
4
וא
4
ס
האבי
,
ןןירד
ראך דאש
אוני עם אייסא* ן׳.׳״נד

האניאי י׳ײ•

אונערןןארטע

וײן

• דען

ןןירקויך וא וואס1עטנז וין ^אר ר5ט פרװושהן  /װחן זא!!יט
עהר) 4וינן  :דאט אונגסעהר האבי < ס רענן ועשלרקאטפן
 4ספי! ס* אונד ריון עעריארן הרויש גודרצונו  /א!ט דאס
איהן אײן װענטװ־־ 1עי־מנ£גו י׳ נירר גמריכן האבי • ווער איוש
אוי^ א״נװאד !.דעד װאן ווע! כי־ אײן בןײאזאהט אנ״ך  /ארר
(ווען דאס ו/ארגז אנ״ך .ון־א דאט אברע£יאשור< ג״3ן אנלולײגן
טײנס ,אוײמא נכיאיק כי׳־וביק כלייננט  ) /דיא הײ!י 4י
שדי £ט אין ד .ע;דן האס> אוק ויא נו איברועסלן ? היר וואר
יא נאך מאן אינרועסלן אונד א־ברועסלר 4אר ניכס ייא רעדי •
לוויך טײנס עט  /א! ט רעדי רער פי־צאטי־8אן אײנק4וויטן
קיברועסלר  /דער לוואר אין אונ 8רטסענד! יכר טעראכי
;׳ור״בס  /אבר דאן א״ ;י װײטססעעדר עיהרס ; ןוער קאן
דאם ענסרעסו!ו ?

ב ) דימ נרארן

אײני־

ערק!עהח־ • 4נאן אונורק אור#
*פרינ^ וינן
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\<גס אונקל^ וס ׳ אוגד ױגתן בן עוזיאלי נ ) אװד גװיס
גי5ט
׳טסיינ!4־3ן ייטטעק ןו 6ר עם ני5וכ עד!ויבצ 1לוינד! יך
ערהלווטני 5רלורדנונגן לי״גי׳4י־1ט5י טרײ :ט! יך אב$ו 3אטן /
1ול ; ררן די) ייא! 1ט| לזו־ט זעהר11־י!|  4די 5דן מינדליבי
א־כילי־פרונג
ב!ייבן יזל !ש נאכהצי־ דיא {ײט< 6ורלטט־ 1גדי רילו הײפטר דער
ם־נלו4א4י ! וואנגן ז־לו דעננלון נ־דרצושרי־בן  /נלונטן וי 6י1ם
לז־יניי צעדטטערונ 4דעט נועטצט  /לןןנד וואגדטן דלוהער נלון
לויהרר 4וועהנ! יצן ווײזי רען  £ערז דרוי^ לון :עש אי :טא־יני
*ייט דא מאן אוס גאניט  :יייללן דאש גזעטין גרעטעדן רי■ ( הה! ינן
קי״טקכ״ו ) • ול !!י וולורז! ול !זא ווען3ײט ־לו/י 1טטענדי לוײני
לובווײכונג  £לוק לןןרטפדינ! 4־כן 4זעט3י ער 65רדרן  /פ ! 5י41טן
•־יא ת!ינודימטן  /לוונד לוויך טפעטרי ! עהרר  /דיון פעדו
לונ3ו  2יהרן  /אוק לונ3ו3ײ4ן רלוט דער! 4־יכן נײלורונכן
גוד ווען עט לזיכן 4לוטעש ווי!! ן4ש* הט  /טשלוטט הלובן דיד 3ן •
, 1ז אונקד־יוס זי״ .ונד ױנר־־״ן בן עוזיאד־ / ,דלוט זינד
נכ !^ 1יך 3ווײלי קלז!דעלו־טי < זיברזעט3ונ | 4ז טפדלזכן רילו
ודר נליך וועניכר ע־־טטעהן ול ! ט דילו לוורטפיאכי • לזבר
נון ק! עהרט זי 3ט לווץ׳  /לוונר לויך5לוג4־ לון דעט פרין
גלוטרם גסנדזלזטן3ו ערטטעהן • נלוך דיזנן אטט עש 4אר
ניכט דרוק3ו טהון  /דלזט וויר דילו ה־י!י 4קײט דער ! עהרן /
רילז ני!3־כקײט רער ^לורלו!  /דילו ער!ײכטונ4
דעט 4ײטטט
 6ו־ט רען ה־י5י4ן טריצטן ערקעננן  /לוונר לו־ן לוונורק !עבן
3ו רע! 4ן לוונורט וואנד! ט לונווענרן זלו!!ן { רען רלו3ו וו־רד ילו
ערפלורדרט  /דלוט וויד נגריפי * יט דען וולורטן פרבינין /
לוונד וזען לוונט דילו אורטניראיי סרע* ד4וו6רדן  /לןדר3ו
טווער3ו ער 5עמן לוטט  /דאט וויר ר־א בגריפי דורך 6יבר#
ועט3ו; | 4ער! א : | 4:זלונדרן דילו4לזנ3י הײ5י 4קײט  /דילי4לזנ3י
טרמילזונג טטעקט לוין רען טאדטן בוכטטלובן דער הײ!י| 4
צד־יפט( ריא ב!לזטן קא־־אקטערי  /דילונ5לוטן ! עטטרן רער
העברעלזיטן טערלזכי  /זילו יל' | 41בצײכנן וולוט זי 6וולו!!ן /

״ירק)

גיכט איירזעטצוננן אין אונפרשטענדל ,1כר שפרנאכי אונד
פרעמדר צונני איינר גמ״נן דאלמעטשוננ ז ) װא צװגאר
צרשטערוננ דעס גזעטצס
אײנטריט י אבר עס
ני5ט אוס נאטטס װילילין נשיהט • אבשאן גון דער ר״ן
דעס דמב״ן הירין וױדרשפדיבט  .אונד שרייבט  :דאש
מאן
ווירקן סיוך רצט פר  £רוםרט \זײנו  :נ ול !! ט *•
טוננד
/
וו־טנשאפט נוונד קענטנ־ט• •
ווען 6־ך רוויך קיין וו  6רט ערון
דעכן נבעטי פרטטעה־ דלוט א־ך הער פ{ וידר•  /ו/ען עט נ/ר
העברעדויטי ווארטי דנר * /ור בווירקן ז־לורונדאכט/ערקענטניט
דער ן .עטט! ־כן וואה 1טהרוטן  /רוונר ערנעבוננ א־ן דען
 4עטט! יכן וו־!!ן • ווען איך לוויך נינט ווייט וורוט דיא הײני־ני
טריפט  /וולוט ד־א פררופעטן  /ווצוט ד*  6נועטין ^ עהרר
נילינט אונד נ! עהרט האבן ; ווען לייך נור לויהרי וולורטי רופט
רעפעט־רי  /לוונר \ רט ודינכן וזונדי לוי־נן ! עעי־ן טא!! הערפאר
בד־ננ־  /יל 1לויזט עט  £רדינטט! יך ♦ גלו * רונט ^ יך דייט
*עטינר /
פרנ־נפטינר  /וױייר אונד בעטר • ד  6הער
וױרקט חױך דלזש מך עולח עבור  /וויי 1עט \ן־ט העברעלו־טן
!עטטרן
נדרוקט  6יזט  /לוונבטארט ױינש ל(ינהלו! טש /
ד 6ש ווען 6יך עט 6יק ה 1יזי הלובי װיר קיין 6וננ! יק לוטט6שן
ק 6ן 5ר  6הער ברויכט
עט 6ױך ניכט } .ילז \ױזלוט־קלז! ־סי
רינטינקייט 6ונד ! אניטן  65רטר 6נ לו האבן■ ,דאהער װענן
 6 :עי! י לובן -טוזלוקטי׳זלוכן דרין סטעהן ח! ט נור לוױױור הרי־ן
קעננן 5ד 6הײר זינד דעק פרפ 6טר( 6יך לוונק! וט אונד יונמן
נן עוויא ! הײ!י ; 4ניכט וויי! עט לווײלו פ 6רטרעפ! ־כי א־בר*
זעטלר זינד  /ז 6נררן ווײ! זי  \ 6ױט העברעחיטן ! עטטרן
 4טדיבן וינד •
* ) דאט איזט דלוט 6ורט״ !  6ײנט \ז 6ננט דעד ו/לוהר*
ט־ינ ! ־כר ווײזי ניכט אײגוזאה ! רײטט!עזן קאן  /אזנד־
65ן קײנר טפראכי אין רער ווע! ט 6ירן .נד לוי־נן וויטג5־
'סא  1ט!־כן ב^ רין^ האט •

מאן אום נאטממ װילי ;1אלירי איברזעטצונגן ערלויבן דאר ^ :
אז מ״נט ער דאך נור אין שפרא5ן דיא אללי לאנרסאײס
וואהנר פרשטעהן ׳ װיא רי סעדי׳ גאון אײני פרפערטיגט
האט ׳ אבר נינט דאלמעטשונגן אין אונפרשטענדליכר אונד
שװערר שפרא5י ׳ װען אויך אײנצלני מעננד דיזי שפראצי
נריגרליך פרשטעדהן • דען ר׳ יואיר* פרבאט אונס א״נכש
פראזעליטן דיא ו—,ייליני שפדאבי אין דיא ז״ניגי צו איבר*
טראנן  ,דען װיר זאנן ניבט  :עס איזט אייני צײט אום
נאםטס װיללן צו טהון׳ אייסר בײאא״נר זאנױואאלס
צום נוטן איברא״נשטימניט • אום זאפיל מעהר דיאיעניגן דיא
פראפעטן איברזעטצן אין שדיפט װיא דיא פעלקר האבן דיא אום
זיא הרו־ זינד ׳ נשריין ארמעניש אוגד אויסנלענט ארמעניש ז ) •
דען דיזי קעננן זיך אויף נינטס בװפן ג ן • איך רופי לויט
איבר דױי לײטי פאלגנדי פערזי אויס ( יהזקאל י״נ ט׳ ) :
 ,,אין רער

פרזאממלוגנ מ״נס פאלקס זאללן זיא ניכט

ז״ן ׳ אונד אין דער שריפט דעס הויזס ישר־אל׳ס זאללן
זיא ניבט אײנגשריין װערדן ׳ נאך ואלמין זיא אויף
ישראל׳ס ערדרײך קאממן • ײ
דען דיא שריפט ישראל׳ס איזט אין איהרן אויגן א״ני שריפט
פאללר שלאקקן ׳ אונד א״ני פרענטליבי שריפט • ) 3אויף
דערגל"5ן
(וין דײטשר םפרםכי6ונד

ז ) ד(וט זח 5 55רב \ *1זט ה״טן :
*זיס דײססן ! עסטרן •
 ) 2אוני־ דאך ה 6בן אונזרי עננ! יסי סארסוניזיסי טפאניסי
חונד ח־סיו! יעניסי * דסברירר דיח הײ! יני טרי2ס <(ו וו(ו5
ח! ס חיהרי ננעסב־נר חין חיהרן ! חנדסספרחין חין יען
נוו־ 1הנ!יכן !ננססי־ן נררוקס •
 ) 2ווײ 1זיח נסי 5יך חױ^ ייח וויכס־נקײס חונד סענה״ם
דערזע! נן

*
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דערגד 1״ ?( ײדן זז ^ גטי דוד איכש הײד^ יגן גײכטי •
*ן יאשזיא פרטיליגמ װערדן אוים דעם בוצי דעט
זז)1
ערנס׳ניאנזיט גרעצטן
פרצײננט ווערדן! '•,
דען גרענמי װערדן פרצײגנט אוגד אײגגזיגלט נאך איהררי
שריפט אונד שפראצי מיט שריפט אשורית ( אסיריש ) איכש
ב,־ני דעס לעבגס * ) ׳ אבר נינט אלזא דיא גאטטלאזן דיא
איההרי ליופט אן שריפט אונר שפרז< אני פרעמדר פער^ קר
יפינדן •
װיןא אנגנעהם זינד ניצט דיא שטראפדעדן אונזרם פאטרס /
אוגזדסגראסן ? 1עהררסדעס ראבי
יהזקאל׳ערשטןריצטרם
אונד הויפט דער שולי אונזרד שטאדט ׳ .ער שלאס נעמלייך
פילגנדר װ״זי • װען בײא אײגר איברזעטצונג אינסגרינישי •
אין װעלצר שפראצי אוגזרי װײון דאך ערל־׳ויבט דהאבן צו
שר״בן׳ גדיא אורזאני שטעהט אים תלמוד ( ניגליה ט׳ ב׳)
ויתיבר רעז פערז יפת אלהיס ליפרת ׳ גאטט ברייטי
יפה אויס ׳ דיא שעגה״ט פאן יפת רוהי אין רען
װאהנונגן שמ׳ס■ דאם װיל 1זאגן  :דיא שענסטי שפראני
דער קינדר יפת זאליל אויך אין דען װאהנונגן שםיס רוהן ׳
אונד אונטר אלד ;4פעל^ קרן יפרת גיבט עס קײני שענרי
שפראני
דערועזבן לזויצװננרקװונן  /לוונר יילו קעגשניט דוזצלון
ול ! זנװײנר ײאכן וולו!! ן יווײ!ול! 5י דױי וווײנזיצטטעסזזריזײטי
ין!וצ / |4דלוט דלוט טטודיוק דיור טסר 6כי פרנצוכ! עטי 4ט וזירד
לוונד לזונזרי נורי 5טנ 1טע!! ר ניכטצוײנ ^צוה! (.רצװװוצוטיטי קענט*
ניטי האכן 5דלוהער וינד דיא לויברזעט! ר נלוטט!א1י שפרלונ#
 3ראנטר  /אונד דעט טרעק! ינטטן! 5וכט וועהרט !
* ) וואט דאט הײטן זא |)  /אים בוני דעס אנננס נליט ׳*ר־פנו
אשוריתכרג״ננסו אונד אײננייגלט ׳ײ| /
ווערן 11יר11א(
גײלו4ירי 4נו וויטן •

*

עפרא5י װיא דיא נרינישי ) דעננאך װעהרנד דיזם אונטר׳
געדהמן ׳ צור צ״ט דעס קענינס פטאלניעאוס דר׳יא ט ^זני
פינסטרנים אין דער װעל^ט נװעזן װאר ׳ זא דאש מאן דריבר
איינן פאםטטאג גה׳ טירה ) אננשטעלט האט ; אום זא פיל
מעהר דאש אנדרי שפרא5ן אונזרי אוינן פרפינסטרן • איר
דיא אדיטן ׳ אין איהרם ׳1יבטי װאורדי ל1י בט גזעהן ׳ אונד
זיא מערקטן רען מאננלי דעם לייכטם • אונד אל^ם דיא אל^טן
(ריזא זיבנציג דאל־^ נזעטשר ) אין דען ט ^־זנן דעס קענינם
סטאלמעאיס איירזעצטן ׳ מערקטן זי ^ז ( אדר זאר.ן זי ^ ז)
דאש דיזי דרייא טאגי ׳ דרייא טאגי דער פינסטרגים זינר5
אבר װיר זינד נידרנבייגט אונד הארדן איבס דוגקלן ׳ אין
אייגם ? 1אנדי שטאקדיקד פינסטרניס ׳ דונקל^ הייט װאל^ קן אונד
דיסטרס יװיטטר ׳ אונד װיר מערקן עס ניכט ׳ װיא דװיס
שויער אין דען עפנונגן דעם הימנלס פרפינסטרט זיגד •
או פוהד ער פארט מיט פדנינפטינר מאסייפרעדיגט׳ ( איס
מאנאטי טבת װילים נאטט רעדי איך מעדהררס ד־זיריבר • )
דיא װארטי אויס דעם מונדי איינס װייזן זינד זאנפט • ) 1
דיזס װאר דאס שרעקן אוגד דיא נראםי פינסטר.
נים> דיא אויך אבדהס פיל 1בײם אונטדגאנג
דער ואנני ׳ אל^ס עד זאר־זי אונד מערקטי דג-זש דער
נדעסטי טהייל 1דעס זעקסטן יאהר
טויזנדס) 2
פאדיייא
ױאר ׳ אינר דיא דעמרונג דער ז ^ זנני דייר װעלט ד־זעראן

בראך
ז ) ס6די ד 6ס דיױ !יב5-1י טטד  36רעדי דעסיקצ £טן וױיי) י 6
לזינראויטלווג£רטטענד 1יןלוייט  /דלוש וויי־ וועײלוינן
טעקטטגלוךװיןרערלויברועטלונן ,וויטן וו 6שערמיי;4ט 1ין

י 6נןווי• 1
ג ) פלין ערט56א 4רער ווע1ש •

רראך  .דאש מאן נעמליך אויף דעם פונקט שטעהט אלר*י
ה״ליגי שריפטן צו ענטה״לינן 5דאש מאן דיא װארטי דער
הורה אונד דער גייאים ׳ װארטי דיא אויף דער ערהאבנסטן
שבופי דער װעלט שטעהן ׳ װארםי דיא נאטטס מונד אויםי
גשפראכן דהאט ׳ אין מענשן שפרא5י איברזעצט ג דא
װגאורדן ז״ני אויגן מיט טיפר פינסטרנים בדעקט • ) 1דיא
העברעער װאנרלן איבם פינסטרן ׳5ררונקלט זיגד איר־ורי
אוינן דאש זיא דאס לי5ט דער רענסשאפנהייט ניכט זעהן ׳
אינדעס זיא נלויבן נר ^ זסס לי5ט צו ערבליקן • איבר זיא
רופט דער פראפעט אוים :
*( ויעהי דענן דיא בעזס גום אונד גוטס בעזי נעננן5
<  ,דיא פינסטרניס אין לינט אונד לי5ט אין פינסטרנים
פרװאנדלן ; װעהי רענן דיא זיך װייזי דינקן*> !
דיא הויפטאבזינט רעס איברזעטצרס איזט אובש זיינן נאמן
אונטר

* ) וו 6ס ! 6נן דיוו (יעוד גו דיוו־ ערקזעהי־ונג צודר3ו דיזכן
קאיזענטרוד לו״נס 3ערועש אויכו דער הײז־גן םריפש ?
 5ויך וו־ים נינש ^ יש ווע! 5ין ני׳זוק צויך עט נ! עגן וס(( י זו 6ן
ביענקי נור רען שרינשילוונד ערנונפשודדרען גרלונק] גרוך
!(6ן פא! גן די 6ר 6דויט {!.צון.ן ווערדן קענק •
ײ 6ונורק ערי) פ 6שר 6נרהק 6יבר£י( 6נגטש לוונד שי 5־
צינטשרניט  /ול ! ט ער ע 6ר6וים ו 6־י  /דלוש 6ין דער
לודישן הע 5פשי דעם ועקסשן יאהרשויונדש נ 6ךערש 6עונג
דער ווע!ש  6 /ינרועש :ר מויעששעהן  /דיא רילו הײ(י4י
טריעש לוין 6נררי שער 6נן6יברשר6ן.ן ווער־ן ״ :
ווערקאןאײני ואוני אויפגבוהרש צרינט *: 65
/
ווכבי־
טװטשישן גהירנט ודדריענן ?  6ין בין לדברנ״גש  /צו דיק
לײשן דער עהרווירדיגן ט :הד ' -ן  /ווירדילוײן ו! 6נר קצוווענ*
טאש 6ר עצןר דקם ^ רצוסי הצוהי ^ריצש ( .עצורררט חיורי־ן יײן /
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אונטר רען פעל* קרן דאדורך בריד־זמט צו ניא5ן  /דאש ער
גינט גע -׳וייט נ ) אן דיא אייריליפרונגן אוגד אויסלעגונגן
אוגזרר זעיך^ יגן װ״זן ׳ אויסר װא איד־זרי זעטצי מיט דער
מ״נונג ־אנדרר ערדן ־ זעהני איבראײנשטיבימן ׳ אונד אדיל^ גנז״ן
פאן יעדם פאליקי אוגד יעדר גאציאן אנגנאמנין װערדן • אוגד
זוער זיא נור קענט ׳ א־ר עטװאם פאן דען גײאן

איברזעי

צונגן גזעהן האט׳ װירדאיינזעהןאוגד פרשטעהן דאש מ״גי
װארטי װאהר זינד ׳ אונד דאש דיא װאהרהײט בײא נײר
אונד טיט מיר

איזט •

געהט נור רהין אונד שויאט ׳ אונד

בטראכטט דען צװאני דען זיא זיך אנטהון ׳ מיט שפיצפינדיגן
אונד װײט הערגהאייטן ערקליערונגן ׳ דיא פאןדעם מיטטל,1׳
פונקט דער װאהרה״ט ׳ דיא פיר זיך זעליבסט בירגטי ענט*
פערנט זינד ; ב ) אן שטעיילן װא דער גרארי

זין

דער שריפט

אים

לוונן איבר דייי וו 6הרי ענטה־יל־גוני דער שריפט רעד אוונרלזנט־*
וורורט לו געבן י5ו אונזרר לײט קלון װאן נינטמ וועניגר טהון/
מ! ט !ול ! כי גועלווידריגי ערק! עהרונגן עענט! יך רורך
לוינרועט 5ונגן בקאנט װלונן •
 ) 1רער ריעדנר טפרינט היר לובס) 6ה! ט נא! ד עאן איינם
לזיבסעטלר  /בא! ר 5לון רזעהררן איברועטירן  /״ דער
לויברזעטלד  /ה־ישט עט  /ווי 5יײנןנלוװן י 6דורך בריהװט
*לוכן  /י 6ט ער לײגט ער ג! ו־בי נינט6ן די 6 6יבר 5יפרונגן לזונורר
ווײין 0ווע 5ק י 6יבריעטלר וזײנט ער ? רוי־נן גוו־טן  6 /דר
 !!6י 6יבריעטלר םיברהויפט ? ווארוק ערק! עהרט עד ויך
נינט רײט! יך 6ונד פיהרט איבר רייי לונק! לזגי בווײיי  /ווילו
עכו 6ײנכן רענטט  £6נן װאנני לוטטעהט ? לודר ווארטט ער /
נ־ט ער דאלו פערװ! ־ך לווויעגפארדדט וױרד ?
ב ) די 6איבריעטלונגן טו־גטן ניכטש  /ד6ש קענני 6ײן יעדר
נ6ודט־י!ן  /רער נור עשוןלוש66ן דען נײלון 6ינריעטלונגן

גיעהן
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א*ס איגרן< אים אינרן דעס איגרן ז״ני חאנד אזיסשטדעקט ׳
אוגד ראס דײלי ישראל׳ס הערן לעסט < זא װיא דיא הילעי
ו״נס קעגיגס אוגד זײנס נאטטס ערהעבט *
װיסט ן איהר ׳ דיא איד־זר רעבטשאפגד־ז״ט

שעצט אוגד

דײא װאהרה״ט ל^ ייט ׳ איך צירגי ניכט איבר דיאיעגיגי ״
דיא גאנרעס זיא אויס דער שולי װא גאטטס װארט גל^ עהרט
װירד הרויסגגאנגי זינד < זיך אויך דער פרענודן שפראך
אוגד ע־ריפט בפלײסיגן < אוגד פלי רעכגוגגן גאבזונן ז)
דען דיזי טהון װאהל־* דאראן  -אוגד דיזס איזט א״גי גראסי
פרבעסרזגג ׳ א״גי ל^ אגדספרבעסרוגג ־ עס גיבט קינדר פאן
גוטם חפי * ) דיא א־הר ענדי בדענקן ׳ אידהד ענדצװעק
אוגד פארטקאממן ־ פיליל^ ״בט זיגד א״ניגי אונטר איהגן ׳ דיא
װען

גועהן הקט ♦ הויוגי * יװ דען דער פרעאטר נן״זן ? קונד
עלון ווע 1כן ל־יגנטי־ך טסרינט ער ? הרט ער הינ 5ענ 14יבי
קענטנ־םי לווכן רריבר לו לחרטײןן ? ער  /דעד סווער | יך דילו
לוורםסרצוט צרםשעחע  /לוונד ווצוהרטײנייך נינטצוײנװאה{
דײטם 1עון קצון ?
* ) דצוט ולו!!ווצו! הײטן  :צוונד רעבנן זײרגן ווצו!!| •
ב ) צוינן

טעקטטי

טטעהט

/צוונד

ריןי נוענני פאן

ײף  /דצזט

ווירדי היר לובר גאנין ויננואט וײן  /רען ער ! צוגש ה־נטרײ
הער  /װעןזיא *ױוואכםן /לויך האבי לויהקול ! ולו היר ר6ט
ריבטיני וולורט לוונטר! 4עגט • וזלון !אטי ז־ך 6בר ניצטלוירר•
װלונן5ו ג!ויבן  /דלוט רעד צרפלוטר היר רילו ער! ערנונג דער
טפרלובי נלוכגעבן ווי< י לוולור ולוגט ער  /לווין ,דען עלו!!
ילזט ריא קינדר ערוולוקטן  /לוונד רלוט טטודירן רעט גועט 5ט
<יבט 5אדטועט5ן קעננן  /לזעגן ויא לו־לזװרהין פרעדזדי
טפיאכן עד5ערנן לווק חיהרן ה6נד! טרײבן לו קעננן * !6וא
אוס איהרן האנדליור״גן זו יזעננן  /ולו!!ן זיא טפרלזבן ! ערנן*
ניכט

*

װען זיא ערוואקסן דאס עטודירן אים גזעצי ני5ט פארטזע 2ן
קעננן ׳ אונד קויפלײטי פערן אונד װײט װערדן נזיסן • ויען
זיא אליזא י 1אנדסשפרא5י אוניי שריפט נינט פרשטעהן װירדן,
מיא װאללן זיא מיט א״נאנדר האנדלן ? דיי^ז ערדי מיט
איהרן אײנװאהנרן איזט דאך נין א״נמאהיר* גטרענט ׳ זא
דאש נימאנד דיא מוגדארט א״נר פרעמדן שפרא5י פר־
שטעהט ן איר דען פרקעהרטן מונר האסי איך ׳ דען מונד
יעריעניגן ׳ דיזי-ז ױארטי רעס רעבנדיגן נ ^ זטטס אין פר>
דעריטר שפראצי אונד פרקעהרטר צונגי פרװאנדלן • דיא
אלטי זא5ן איברזעצן ׳ װאי״א װעדר נוטצן פירס גאנצי גאך
פאללקאממגה״ט פיר דען א״נצלנן גװאננן װירד ׳ זאנדרן
אומגקעהרט ־ דען עס אױט איין גשלעיכם פרקעהרטר ארט •
דארום׳ איהר קינדר יעקב ידיאאיהר קינדר דעדװאהר־
הייט אוגד פריינדי דער װאהדה״ט ז״ד ׳ פרבאנט
דיא שפרא5י דער ליגי ׳ הערט אויף צו פרעפלן ן דען ער
(גאטט ) האט אונס ערװעהלט אוים אללן פעלקרן ׳ ערהאבן
איבר אללי צונגן> אונד אונס נדאייליגט מיט דער רהייליגן
שפראכי

גי5ס לווכן ייך 5אן נאטסט וולורגו לו בןעהרן  ? /ו6יבר 5יינן /
לוונר (ו ערבוילון * ווען ריצו פארהסנרנן איברזעסלונןן ניכסט
* עהר דייסס ןערנן /
*זוינן  /זלו ױיסן וויר ילו6וכן
לווק ענדזין נוסי3ו ער6$נ 6 * | 4בר עטלויזסקןלור/דלוסדיזט
<ור לוכן סייני נלוכננעבן ווירד  /לווק עש נייס נרטדיןו וגיס
דער ןלונרט* לוברינקייס נו 2רדערנן ׳ וופט הייטס רטמ
לוינריננט  /דילו ספרסכי דיער לוינרזעטלוננ ויילו עלרערבס /
דילן ווארסי דעם 1עננדי |4נלוססט פרדרעהס ? צני׳וןווכג^צן
וולורסן 62 /ן ו(ננ ? כר םםרלוכי לזיזס דען רילו רעדי ? ןולזרזק
ביהיס דען דער 3ר 5לוטר ניבס ; #וע! 5ן לון ןולו דילו ןן ^ל־טי
ן׳לזסעט ערררעחט וינד ?

*

עפראכי> אונד יעדי צונגי דיא פארגריכט קענזט װידי פר״
דאנינזט ׳ אונד דער וױל¥י גאטטס װירד ז־־זין אינזרן הענדן
גלינגן • פאליגנדס זינד דיא װארטי דעס זהר  ( :קאמענטאר
איבר דיאפעחי ) אונד גאטט שפראך׳ זיהי עס איזט
אײנרלײז־ס שפראכי ז^ זיזט
אײן פאמיק > אונד
אונםר איהנן א׳ ז׳ װ׳ ׳ װ״ל זיא נעמליך אין א״ניגק״ט
זינד ׳ קעננן זיא גמײנשאפטליך ארבייטן ׳ אונד איהרי אר<
ב״ט מום איהנן גלינגן • מעגן אלליי איהרי שטופן־ל״טר
אבן צרשטרייט װערדי  .דאדורך װערדן עס אויך אלד£י
אירדישי זיין • װאס פאלגט רארויף ? יאטט צרשטר ייטי
זיא פאן דאגנן • װען רוא פראגסט ־ .װארום גאטט איהרי
שפראכי צרשטר״אטי אונד פרװיררטי ? ראס גשאהי נור װייל
זיא אללי ריא ה״ליגי שפדאכי רערטן  .אונד דיזי שפראני
איהנן אייני אונטרשטיצונג װאר • װייל רורך ריא האנדלונג
אונד י־אס לאב איהרס מונדם ׳ װאױרך דױי װארטי געהן >
זיאויך אןראס הערץ בפעסטיגן אונר זיא אונטרשטיצן ׳דאש
זיא דען ארט עררייצן דען ויא ערשטייגן װאללן • ביז איהרי
שפדאכן פיװיררט ווזאוררן ׳ ראש זיא איהר פרלאנגן ניכט
פאללפיהרן קאגטן דורך דיג־־ז הייליגי שפראכי ׳ די-ז־ אבר
איהרי שפדאכן פרעגדרט װאוררן ׳ קאנטי איהנן איהר פאר1
האין בי3ט גליקן ׳ װ״ר* ראס הינילישי העער ניצטס װיים
אונר גיכטס פרשםעהט אויטר רער הייליגן שפראכי • אלם
*איהרי שפח-־זכי פרײיררט װאורדי ׳ װאוררי אױך אירהרי
קראפט נשװע5ט אוגד איהדי שטערקי גבראנן • אויף אונר
זיהי נ דאס װארט װעלנס דיא אמטרן ( שטערבליכן ) >סין
דייליגר שפראצי אויםשפרעכן ׳ װיים דאס גאנצי העער
דעס הימבזד׳ס ׳ אוגד װירר ראדורך גשטערקט ן אגדרי
שפראנן אנר קעכנן יעני נינט ׳ אונד געבן זיך ני5ט דודך
זיא
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זיגאצו פרשטעהן  .אונד עבן דרום אל*ס אידהרי שפראכי
פרװיררט װאורדי ׳ אלסבאלד העדטן זיא אױף דיא שמאדט
צו בויאן  /דע; אירהרי מאכט װאורדי נבראבן ׳ אונד זיא
קאנםן מים איהרם ווילדין ניכטס מעד־זר אויסריכטן  /דער
גאמי דעס הײליגן גליאבט ז״א ער  /זייא גבענעדײאט פאן
עוװגקייט צו עװיגקייט •
ןא זאגט אויך דער הרימוד ( שבת אונרסוטה ) דאע־ דיא
ער־ן־ענגל 1זיך ני3ט מיט דער ארמענישן שםרא5י
אבגעבן  /אונד דיא רעבטםלעהרר זעצן הינצו  :פיל 1װעניגר
מיסן זיא זיך מיט אנררן שפראנן אבגעבן ■ דאש אברר׳■
יהורה נור דיא ארמענישי שפראכי אנניממט ׳ הייסט זאפיל1
א־מעניש ׳ װעל^בס זיך דאך
אל*ס ׳ ניכט אײנכזאלי
רער היליגן שפרא5י נעהרט ׳ ( װיא אוגירי װיױן זאגן ׳
װארום פרטריב גאטט דיא ישראל 1נאך בבל ׳ װייל 1אידתריי
שפראציזיךדער הייליגן נעהרטי • ) גשװייגי אנררר שפראבן •
דיזם שטיממט מיט דעם אינהאי־יט דעם אנגפיהרטן זדתר
איבראײן ׳ דער רא״ש ( אין ברבוה ) אבר מיינט ׳ דיא
ערצענגל 1פדשטינדן צװאר אליליי שפראבן ׳ אבר דיא אר<
מענישישפרא 5יז״אאיהנ; פרהאסט ׳ אונד זיא נעבןזיך נאר
ניכט מיט איהר אב • זיהי אויך שליחן ערוך א׳ ז׳ װ׳ ־
אויף דיזס פרװאיםטי גשלעגט זגיעגטי ענדר־!י ך אויך יעד
קעניג דוד אים היליגן גייסטי :
דעם זאגגינדיהטר אױף השנדױת

נעמל^ יך אויף דיא אכטי פרסרייבונג ( דער ױדן ) איר^ס :
ימ 1׳ בשדים ׳ מדי ׳ פרס ׳ ױן ׳ מוקדן ׳ ישמעאל 1׳ אדום ׳
דאש זיא װערדן אין דיזר שװערן גפאנגנשאפט ז ^זגן :
אונזרי צונגי אייט פרייא דער מונד איזט אוניר ״
װער וארף אונס מייסטרן ? •
ענדי דער רוןרי .
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רער ת* 1וד צוין ברכוות ( פרק היד־ז קוסח) יוונד סוטה
(פרק איד־יו נאמריכש ) עריויבש ניבט ! $6י־ן קיבדע
*עטלונק ק! 1ר שריצטן  /י 646ר דעם שםע ײעי־ ^> זוע 1נס דיצו
עונרח ^ ענטח!* ! עהרי 6אן רער צוײנהײס נאסטס ענטהע 1ט <
ואנררן ! עהרט או־ךויאאין 5רעו* דן טעראכן נו םםורירן אונד
לו 4ע 4נטטענדן דער אניאנט נו * חנן • ווײ!רנאן  /חינז
נאטיר! יך  5 /אן רי:ן קווע!<ן דער רע1י4יחן קײנן נוט5ן
סעפ5ן קאן  /ןוען ונאן רח נינט ערטטעהט • דער ר ^נ־־׳נן
סאדרט חויםדריק! יך  /אין רען חינרועטצונ |4א!!י ^ ע)4יכ•
*חר54ח! ט חנלוווענרן  /חונד * יצו נחך דען 4נו־חםטן רענ!ן
חונד חײ 4נה״טן דער םפרחכי חין ריח * חן ויח חיבריעלט לן
 3רפערטי4ן • חוגד לווחי־ ײיט דעד נע *! יכן קריטיטן 4נוי־־
חי 4קײט ח! ט ריח הײ!י4י טפרחני יע!בשט • ויאם יח!! *חן
ח! יח לו דען חנ^ פיהרטן טטע!!ן דעט והר חונדת! ײ :ד יח4ן ? -
5ח! 4נרט  /ווע! נט דיח חײנלי4י חטווחרט חיוט  /דיח ײחן
נ״ח ריוק חנטײגנדן ווידרטפרוך 4עכן קחן חוני 4עבן ײוו •
חײן יעדר ויהט חעענבחהר  /דחט חוין ח!!ן ריון טטע!!ן חײן
 4ה״ניניט1ח! 1ס דונק! !י 4ט  /דחט 6יר חונט חזנרורנדרינ! 4יך
לויוט • כליך יעק 4ײײנן ווחרטערטטחנד קחן ^יחן ריוי טטע!1ן
וינט חנגעהוין  /חהני רען עהרווירדיק פריפטטטע! 1רן דילו
*יח £ר  5חטט חונרענט לו טהון י חונר וויר־ * יטן חונט ח! יח
 4ענ!! יך ענטהח 1טן חיק סרחקטיטן ! עבן4ברויך רחפחן לו
ו׳וחנן • דיח ^רחטן *עננר דיח ויח נירח,טריבן החבן  /קחנטן
ויח ^ ווים ערק 1עהרן  /חונר החבן * יחחויך ווחר,רטײנ 1יך
לויהרן טי! רן דענן * יח ויח עחרטרו^ן ערק! עהרט • אונש
וינד חונד כ! ײבן עם4הײ *ניםי  /דיח ןןיר וועדר ווערט* 1ך חנ *
געד* ,ן  /נחך ווי! קיהר! יך ח־ינן וין חונטר! ע4ן ריר£ן •
*ױי * ינד3חן חונורן ווײון חנ^וויון  /ח!1י חירעען !ו ענט£ערגן
ויח לןר £י! 4עטטר״ח פיהרן • וויר *ח!!ן — ה״טט עט חין
וועהררן סטע! 4 — |1חטט  /אונד ^ חטט ח! 1ײן חונדחונײ
*טרעננט פחן וײנן חײ; 4טחעטן חנרוען • ןוען ו/יר ח״נ)3ני
•״ 4ןע* 6״ן ^חטטס  3/ןק נײחטעי(  /ןײ ;י ח!!ױ* חנטחדר
ן״ ;ו

דינ!!6 ,ב 6רי< הער!י 4קייט 6ניו £ן  /ו 6קאן זײ 3פ דילו לױינע
בי1רונ 4םקר £6ט ריוי1!6
<ו  6נט לורר ריד!16ב6רו< הערלי*4
קייע לוין לוייגי פעי־ולון ער״לו:ד1ן  /לוונד דלזדורך ו/לו נ־כש
6ו ;ו< יטט!ב 6ר  /דלזך ולט דער לייש  /לוונד לוין פרבינרו4:
לויט6נדרן ב^ ריפן  6 /ײני5י 1ה״ט 6 ,ײני * ײהדהײט לןין דער
 64טטהײט פרלונ1אשן  /ול ! ט ווע! טנ לוונורר הײ!י |4רע!י4י6ן
סנורטטראקט לו וו־דר לויוט •
ט
/
גיכט ו< נרר דנר וויר םי־וו 6ר ; קײני ל<יטם! ט סערואן לוויטן
 64טט לווני 6ונט אננונעהינן 6>,נדר ן לווכזרי נבעטי  6 /ונורלונ!י(-ן
6ונ \< יטט!ב 6ר6ן רלוט ע״יגי וועין יעויבטט נו ריכטן ♦ ריוס 6ייט
נ6ך רעק רנזב״ם  /אײנט עלון רען ררײלעהן5ונר6נ< ענט!6
סרינליפיען לוונורר רע!י4יאן  ,אונר לוולור לוויט עבן דעק כער<! יכן
גרונדי  ,ווײ 1דילו סירע ם6ן ענג! די 6לוו־כזן לוונט לוונד רעק עווי| 4
ןועון סטעהן  /לזונד אונזרי גבעטי פ 6ר וײנן טר 6הן ברינק  /די6
 6ירע פאן 6ונטי  64טטה־יטן עררעגן  6 /וני יי 6רעק4ל< יהטי
 6ננעהי<! יך ײאכן קאן  /ול !ט ווע 1כט6ברז< 6ה! ט דען ברונר׳'
זעטלן לוונורר דע!י4י |6אפנבאר וױררססרינט * ) •
*' ליי וואהרי 4אטטפירכטי4י ! עהרר דער רע1י4ילון  /וועררן א1ז6
דיאיעני4י ! עהרועטני לורר מאסרים אויםרעק,־ ;! \< ור4
דילו !!6ע 64רים4־טדיבן וינד  /אונד 6ײנר 4הײנ< ניטרײנן
ערק 1עהרונ 4ז בדירפן  ,ניכט א־ן לזיהרן פארטראכ ^ויכזן  /ארר
לוק 4רונדי 6יהרר << 6ר! 6יסן רעין ! ע , |4־ 6ונד לוואר או־ט
זןעהר 16יט 6ײנד פורכט  6 /ויט << עהר 16ס 6ײנד6ורז 6כי/
ווײ 1ענטווערר רער!4ײכן <<6ו< ריק פ6ן רעק לוהעדר  /ניכט
צרסט 6נרן 6יר הא!ב פרטטאנדן  /די 6םונדא ^ ענטי רער
רע!י4י6| 6ונטר4ר6בן 6 /ו ;ד וי 6 6ין סווערו< ר״  6ן 6ונד 6בד^
* !-ויבן סטירנן קעננן י 6דר ווײ 1ריוי ! עהרן ווערט 1יך פר?
סט6נדן  /ספ 6טט  ! /ײנטוין 6ונר 6יררע!י4י6ן אויטברײטן /
6ונד נ6ך סער1יכרי פ | 416ה 6בן ורטן •

היםודרהמעד בהקרמתו ויב׳ חלק • ׳ווהוא יחברךהואהדווױ
לענדו ולבדלו ולהוד־ע ודולתו ולעשות מונותיו ושלא־ע׳זוו
נזה לפי שײוא חחחױ נסעיאות מן המלאכים יהנוגבים ונוי > וכן אין
ראוי לענדם בדי להױחם אמצעי לקרבה אלױ אליא אל־ו בלינד יכונו
הסחשבות' ו ייניחו כל םה שלולחו • זזה היםוד החמישי הוא שהזהיר
על עבודה אל'ל,1ם וױב החולה סזהײורי "1
׳5
*
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פאןוא! 3ןעא! 4ן  /ודים יני אלעזר 3לעקלש נ־ינט ח!1ײן
ניכטט ; יחנדרן ער נ־ * אט ווײ־ק! יך חוס־ח־ן ח!! עק ערנםט דיח
וולורט־ דעש .־ ;!הודםלױן נ)ו "נרז :ין  /חהני3ו נרענקן דלזט* ־לו וז־ס
דען { .רונדועטין דערר־ל! ינ־רון 4ארנ־נסל1' 1רל1ײני*|4־נר /אונר
דאט עױ ראדורך -דעק ,.״ ! ^ ור אײנן אונערועט! 3ינן טאדן טהוט •

<0

י* ..״ם א!! ק דיון 4עהט ה״רעאר  /דאט נינטם דעק > זענט! י 5ן
 3רטטאני־י אונד דעק ־ודנטהוק טעד! יצר וײא  /א! ם אונ *
דײס! יני אונד ערוואררני נ־^ ריעי  /אונד ■ דאט א!! ט וואש דען

.

ברטטאנד6ו־ £ק! עהרט  /אויר ראם הערן ערוועררוט  /דער
רע!י 4־אן אונד דעד *וארא! איהרי א־י;4ט! יכ־ פעםט־נקײט
אונר טט־נ־4־ינס • נון אנר ק! עהרס נינטש ןלן דען ערטטאנד
! או־ן;  /ערווערלזט נינטס וא ד 6ט הער'.ן  /זר ! ט אײני רינסי4
! בטעי ^טי לוונד א־ן רי־ס! יכן ננייעען נטסעהנרי טעראבי5
!אםט אונם א! :א פארסעאהרן  /אונורי יז^ נד :א וזאה! אין
דער הענרעאיטן א! ט לוין דער דײםטן ססראנ•  /נלוך4ראוע=־
><לוטיקא!יםן א:נד !ול  4יטן רע! 4ן לוונטררינסן ^ו ׳!לוטן ; דען
ול ! סרען קעננן ווירז רעט בעםטן ערעאןיגט עיר קחסך אונ־
הער 'ן .אן;; רר קינדר פי־וינדס :ײן • ! אםט ־לוונם בערנר
לדג־ני־^ ס וײן  /דאט דעריעני4י .־ער אונם דיו־ אויפק!עהי־ונ4
דער נ^ ריעעי אויך אירבנר א־־ד וו־יו־  /אונטר א־ר^ נד איינכן
צנארוואנדי עי־ייהטן וו־!!  /אוטר פײנר וײח  /רען ער ווי!
לוונט דאם טענגלוהרסט־ 4טײנק דער 4אטטח־יט  /דיא פר*
אינרעק עי ! עהרט ויא נינט3ו בדוינן •
נו ;־ 1ט רו־נן /
זעליפט • י־אט 4ע4נו -וע־ס־ 4ד־א אונצרחיאטן  /עא! סן  /אונד
פאנטאםט־טן ; רונדועט״ דגין ־ני אלעזר פלעקלש
ג! ײנסס  :ינד  " /א.י;.־  :ײןאונריצש־ 4רפרוו־ררסרצ1אי־סריא 4אכן
סא4י !י 4ס  /איוס דיא עא!4י א־ינר א-ר.ד:עטצו  • .;:ורר וו־רדן
דיט א!! ט ג־נס וא עיה!ן  - /וו־ר וו־רדן וועני 4םטנם נ־  5ס וא
דײס! יך דאעאן אינרנײ^ ט זוארדן וײן  /ווען ויא נ־נס אין אײנר
די־סטן א־ירועסנוננ איברשרא4ן ן< אי־ךן <ן״י־ן• דא דויך
אענבארט ו־ך יעדי אונרע! 4יועם־ 4ק־יס  /יעדר עעה! ר 4ע| 4
*4ײגן ^ ענטן צי־טטאנד אונד טעראני  /חונד טס־־ינ^ ס ח־ן
דיא או־4ן ; אונד דאהער ^ ! ו־בי איך  /צו־ט ויוי ארס עאן
ארבײט עארטעאהרן נו ה־םן  /ווײ! רדך ייא עיראױש־אררנט׳י־ך
ניט! 3יך א; 1ד איבי־ניץ -נד הא! סי ׳
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