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בראשית א
חנפחנןני ערטוןי ןחטט
א
דיח היײײ! חונד דיח
ערדי  ( :ב) דיח ערדי חבר ײחר
חונפערײ! יך חונד פרײיטט  :פינט־
טרניש חוין; דער פ! עכי דעש חב־
^רונדש  ,ו״נד דר ן .עט!י  3י 4״טט
וועבנד וזוין־' דען וױושרן  ( :ג ) דח
טפרחן גחט עש ווערדי ! יכט  ,וח
וווורד ! יכט  ( :ר ) גיוטט זחהי דט
!יכיט דווש עט ן .וט ז״ח  ,חונד
חונטרטיד 3וויטן דענן ! יכט ווונד
דער פינשטרניש  ( :ה ) ן .חטט נ 3נננטי
דט !י  3ט טויג  ,חזנד דיח פינשנזר־
ניש נעננטע ער נחכט  ,דח ווחרד
חבנד חונד וזחרד ײוורן.ן  ,חיין
סחג ( :ו) ןחטט טפרחן ד עש
ווערדי חײנע חויטדעהנונן .ײיטטן
חיק ווחשר  ,דחײיט יוײנע חב־
ט״דונ^ ו״וו  3 ,וויטן ״חשרן ווונד
ײחשרן ( :ז) ח! זח ײחיטע ן .חטט
דיח חוישדעהנונג  ,חונד חביט״דטי
גוויטן דען זוחשרן וזע! 3י חונטר דר
חוישדעהנונג  ,ווונד דען ײחשרן
חויםדעהנונג,חזנד
וועוכי וויבר דר
עשן .טחהי ח? זח  ( :ח ) ן .חטטנעננט׳
דיח חויסדעה״ננ היײײ!  ,וח וזחרד
חבענד חונד ײחרד ײחרן .ען  ,דער
 3ווײטי טחן ( : .ט ) ן .חטט טפרחן
פערנר  :עט פרוחײ!ן וין דיח ײחשר
חזנטר דעק היײײ! חן חײנן וורט ,
דחײיש דווט טרחקני וי  3טבחר
״ערדי  ,עש ״חרד ח! וח ( :י ) גווטט
נעננטע דחט טרחקנע ערדע  ,חונד
דיח פרוחײײ! ונן .דער ״וושר נענכ־
טע ער ײעערע  ,דח זחה ן .חטט דט
עש גוט ו״ח  ( :יא ) גחטט טפרחן,
עש טפרחשי דיח ערדע ח!! ער! ״ח
טפרחשען  ,קרזיט  ,דחט זחײען
ברינן .ט  ,פרוכטבוינן דער פרוכט
טרעגט  ,נחך זײנר חרט  ,״חרין
דער וחײן חיזט חויןי דער ערדע ,
חונד עש ן .טחהיי ח! וח  ( :יב ) דיח
ערדע ברח  3טע ח!! ר! ״ח טפרחשען
דירפחר  ,קרויט  ,דט זמײן ברינ^ ט,

א
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א

נ 1ון וײנר וורט  1 ,וונד בויק  ,־ילר
פרוכט טרע; .ט  ,לזין ווע? פר דער
ווווון | ץ .ט  ,נוון וײנר 1זרט  ,דוו
ווזהי ן .ווטט  ,דחש עש ן .וט וווור :
(ינ ) דוו וווזרד וובנד  ,וזונד זזוורד
וזחרנן  ,דר דריטי טוזן ( : .יר ) ן .ווט
טכרחן  ,עש ווערדן ! יכטר חין דר
חוישדעהנונן .דעש היזזיזוש •3 ,
ווזטטערםײדען נוויטען סחן .וזונד
גווכט  ,דחיזיט ויח וייחן3ו י״כען ,
פיר נײטן  ,טחן .ע  ,חונד יחהרע:
(טי ) חונד וײחן חוין ןיכטר חין דר
חוישדעהנונן .דעש היזזוזעןש  3 ,ו
}״ ? טן חוין ,דער ערדי  ,חזנד עמ
ן .סווהע חוזוו  ( :טז) ח? וח וווזכטע
ן .חטט דיח 3זזײח ן .רוושע ! יכטר ,
דווט ן .רעשרי ? יכט 3ור רען .ירונ 4
דעו טחן.ש  ,דט ק} ״נרע ןיכט נור
רען .ירונן .דער נחיט  ,ווונד דיח
טטערנע  ( :יז ) נחט זענטי וילו ווין
דיח חוישדעהנוכנ דעש היןזײעןש ,
חויןיי דער ערדי3ו ! ״כטן  ( :יח ) חזיך
נז רען .ירך* טחן.ש חזנד ניוכטש חונד
חונטרטײדן3ווײטן ? יכט חונד
3י
פינשטרניש  ,דח וחהי נווטט דווש
עש ן .וט וווזר  ( :יט ) חןוח זוחרד
חבענד חונד ווחרד יזחרן .ען  ,דער
פירטע טוון ( : .כ ) נווטט טכרחן
עש רען.י דש ווחשר רען.ש בועע! טש
סהיר  ,חונד דט ן .פ! ין !.פ!ין .ע חיבר
דר ערדי חן דער חוישדעהנונן .דעו
היזזוו! ט  ( :כא ) ן .חט ערטון׳' דיח
ן .רחשע ײעערחונן .הייחר  ,חונד
ח!! עש קריכנדע בזעעוטע טהיר ,
ווע! כש דיח ווחשר ווויפן .ערען .ט
החבן ,יעדש נחן ו״נר חרט ,
חונד ח!! עש .ן .פ! ין !.נחן וײנר חרט,
חונד ן .חט זחהע דחש עו ן .וט
זײח  ( :כב ) דח זען .נטע ויח ן .חטט
חונד טפרחן  ,ןײד פרוכסבוור ,
ײעהרט חײן  ,חזנד פי!! עט דחו
ווחטר חין דען ײעערן חזנד דחז
ן .ע!יןנ! ײעהרע זין חוין; דער ערדי:
(כג) ח! וח וזוורד מננד וחנד ווחר
ײחרן-ן
א 11

בראשית

אב

*חרד.ן דר פינפטע טחן ( : .כר ) גחט עט זעהר ןטט  ,יוזויז ווחרד 1ובכד
טפרחך  ,דיח ערדי
ברינןני הר  £חר  1זונד וו1זרד א1זרן.ן  ,דעריענין״י
נועע! טט טהיר ח!! ר! ײח חרט ,
זע ? סטע שיזן: .
פיה  ,ן .ווירק  ,חונד וזי! ד דעס
^ ( א ) דיו פ1ו! 1ענרט וורוו־דן דיח
?חנדס ח!! ער! ײח חרט  ,חונד עס
היײיו! דירו עררי  ,רוונד
^סחהח! יח ( :כה )
גחט<4ח  3טע  1זיהר ^ רזנככו העער  ( :כ ) רו! ות
ןוי 1ד דעט ! חנדס ח!! ר! ״ח חרט ׳
החטטע_ ן.רוט רזבן זיבנטן טרון.י ; ײן
פיה ח!!ר 5״ח חרט ,
חזנד ן .ווירק ווערק ע !!)1ענדט דרוז ער .ן1)4ו  3ט,
חןןר! ״ח חרט  ,חונד ן .חט זחהע
רוהיטי יוק זיבנטן טרזן .ע פרון (ז• 5
דחס עס גזט ז״ח  ( *,כי )
ן .חטט !עק זײנק ווערקי דרוז ער ן.ײרז  3ט :
טפרחך  ,נון ווח!!( וויר ח״נן ״ענס (ג ) זע^ נטי דען זיבנטן טיז ^  ,רזונד
<4ח  , | 3חין חונורק עבענבי! דע
 ,הײ!ין .טי יויהן  ,דען יזן דע(4זע? בן
חי /עהנ! יכק״ט<4יט חונט  ,דחס
רוהעטי ן .יוטט  £יזן זר !! ק ווערקי,
*יח רע^ ירן
חיבר דיח פיסע דעס דיזז ער ערטיו  £פן יזונד ן .ע4ויו  3ט
אעערס ,
חיבר
דחז
ן .עפ! ין !.דעס
היוטטי  ( :ר ) דיוס חיזט דיח ענט•
ד,י<4<4ע? ם  ,חיבער דחז פיה  ,חונד
סטעהוגן .טנטי  3טי דעס הייוןוײןט
חיבר דיח ן .חנ 3ע ערדי  ,זח
חיח יזונד דער ערדי  ,דיו זייז ערטחפן
חיבר ח!!
ס ן .ווירק דחז חוין 1דער זוחזרדן  ,דיז געה״ןיך דיוו עווי^י
ערדי ן.
רי
3
ט
:
(
כו
)
דח ערסוןי וועון  ,ן״חטט  ,ערד יזזנד הי414ו!
ן
 .חט דען 4יענס חין ז״נק עבנבי! די .ן<4ח  3ט החט  :יה ) ח!! ר! ײח בויק״
חין
דעק עבנבי! די ן .חטטמ ערסון 1ן .ווע  3ס דעס פע! דט ווחר נחך ני  3ט
ער חיהן < 4 ,חנטן חונד ווייבסן ער• חוין 1דער ערדי  ,חזנד דחז קרזיט
סו( ער זיח  ( :כח ) וען .נטי זיח  ,חזיןי דעק פע! דינחך ני  3ט ן .זוחבטן,
חונד
ספרחך3ו חיהנען  ,זייד דען דחז עווין .ע וועזן  ,ן־חטיט ,
פר
3
טבחר
,
4
<עהרט
חײך  ,פי!! עט
החטטע נחך ני  3ט רען.נן ! חטן חויןי
דיח
ערדי
,
חונד בע 3וויננט זיח ,
דעס ערדן  ,חונד דר<4ענפ יוחר נחך
הערסט חיבער דיח פיסע
ני  3ט דח  ,דחז ערדרײך3ו בעחר•
<4עערס ,
ד,י !<4<4ט חיבר דחז ן .פ!י^! דעס בײטן ( :ו ) חבר חײן דונסט טטין.
 ,חונד
חיבר ח!! ט ! עבענ* חויןי פחן דרערדי  ,חונד בעײ  5טטי
דין.י טהיר,דחז חויף ערדן קרי  3ט :דיח ןניזנני פ! ע 3י דעם ערדרײ  3ס :
(כט ) ן .חט ספרחך  ,דח חיברן .עבי (ז ) דח בי! דעטי דחי עווי^י וועזן,
חיך חייך ח!! עם קרזיט דחז זחחזון ן .חטט  ,דען זוענס חויז פטויב 5חנן
 5יהרט חזין דר ן .חנ3ן ערדי  ,חזנד
ערדר״ 3י  ,חזנד ב! יס חין ז״נע
יעדן בזיק  ,ווחרחן £רו  3ט חיזט נחוע ! עבנדי^ן חדעק • ח! וח ווחרד
ווע! כי זחזון פיהרט דיזע זח!! ען דר חענט חײן בזעע! טס טהיר :
חײער זיין 3זר ספייזי  ( :ל ) ח!!ן (ח ) דחו עווי ^י וועזן ן .חט  ,פפ! חנ• 3
סהירן דעס ! חנדט חבר חונד ח!! ק טע חיינן ן .חרטן חין עדן 3ור<4חר 4ן•
ן .פ! ינ ! דערו הי
 !)414ם  ,חונדח!! עק
ו״טי  ,וע 3טי דען<4ענט דחהין ,
קריכענדן חויןי דער ערדע  ,ווחרין דען ער ן .בי! דט החטטי  ( :ט ) דחי
?עבענדיני זעע! ע חיזט  ,חיברן .עבי עוויןט וועזן  .( ,חטט  ! ,יס חויס
חיך ח!! ם ן .ריני
קר״טרווערק 3ור
דעק ערדר״ 3י הרפחרווח  3סן ח!! ר•
ספײזי  ,חזנד
זח
ן
.
סחה עם חויך ! :ייח ב״ווע  ! ,יב! יך 3וק חנזעהןו
(לא ) ן .חט חיברוחה ח!! עש וזחס
חונד ןטט 3וק עסן • דר בויכן דעס
טר ן<<.ח  3ט החטטע  ,חונד  £חנד !עבנט ( ווחר איטטען חיק ן .חרטן ,
חונד

בראשית ננ
חונד דר מיגן דעט ערקענטניטעו
דעט ן .וטן חונד בעון ( :י ) חיין
סטרחק קעווט חוים עדן  ,דען
גחרטן3ו ב 5יי  3טן חונד פחן דח
חויש טהיי! ט ער ויך חונד וזירד3ו
 3יער הויפט םטרעהחען  ( :יא ) דעו
ח״נן נחוון חיוט פישון  ,דעריענין, *.
ווע!  3ר חזוורינגט דחו גחנ3י ! חנד
חוינ־־^ ה  ,ח! וזח דחו ן :ח! ד חיוט :
(יב ) דחו ן .ח! ד דעווע! בען זחנדט
חיוט גזט  ,ח!! דח פינדט ווחן חויך
דחו ער 3ט ברלח חזנד דען םטײן
שהה  ( :יג) דער נחוון דעס חנדרן
סטרחהווט חיוט גחון  ,דריעניגי
ווע! כר דח* ן .חנ3י ! חנד כוש חזק־
ריגן .ט  ( :יר ) דער נחוון דעט דריטן
סטרחווט חיוט חדקל־ , 1דריענין״י
ווע!  3ר חויןי דער 4וחרן .נוײטי פחן
אשור פ 1יטט  ,חזנד דער  2ירטי
טטרחהק חיוט פרר־ז  ( :טו ) דח*
עווין , .ײמין  ,גחטט  ,נחק דען
ווענס  * ,ע( טי חיהן חין דען גחרטן
ערן  ,חוק חיהן חנ 3ומיחן חונד3ו
בחחהרן  ( :טז ) דס עוזיגי זועון,
גחט  ,בע  £חהן דעק חענסן חזנד
ספרחך * פחן יעדעק בזיק דעט
גחרטענט קחנטטדוח עטן ( :יז ) נור
פחן דעק ערקענטניםבזיק דעו גוטן
חזנד בע*ן  5 ,חן דיוק * חזזסט דזח
ניכט עםן  :דען * חבחזד דוח דח•
 5חן חיטוט  ,ביוט דזח דעו טחדס :
(יח ) דח* עחיגע וועון  ,גחטט ,
ספרחך חויך  ,עט חיוט ני  3ט ן .וט
דחט דר*4ענס חזז״ן ב! ײבי  ,חיך
ווי!! חיהק חײנע ן .עהי! פין*4ח 3ן ,
דיח וווק חיהן * ״ח  ( :יט ) נון ביזדטי
דח* עוזיגע וזעון ן .חטט חזיט דעק
ערדר״כע ח! זם וויזד דעו  5עזדט
חונד חז! ט ךע !3ין.ז דעט הי414וע! ט
חזנד פיהרטע * יח  5חר דען 4יענם,
חוק3ו ועהן וויח ער עט נעננן
ווערדי  :חונד יעדט זעבענדין.י
טהיר  ,וויח עט דר ״ענס נעננען
וזירדע  * ,ח וחזזטי * יין נחיון * ״ן:

ב

לכ ) דער ״ענט נעננטי די )1נ>]5ון
ווזןרזײח עיהש 1 ,ז! 1רן״וו ^ עןי^? ס
חונד ח!! ר! ייח וזיןדט  :עיר דען
*יענט חבר פחנד ער קייני גהיז ^ ין,
דיח חוק חיהן * ייח  ( :כא ) דח זיס
דחז עזזיגי וועון ן .חט טיען ס! חןי
חויןי דען יוענט פח!! ען  ,דחםרע
ענטםןיןי  ,נחק חייני פחן ייינן ריב•
בען  ,חונד ם) חם חנדרס פ 1יים חן
חיהרע סטעז! עי חן  ( :בב ) דז עווין.י
וועון  ,גחט  ,בי! דטי דיוע ריבבע0
דיח ער פחק יוענטן ן .נח 4יןהחטטי/
3ו חײנר 5רויח ׳ חזגד ברח  3טע ויח
דענן > וענםען  ( :כג ) דער ווענס
םפרחך  ,דיועט 4וחד .ז חיוט עם ב״ן
 5חן ווײנען בײנען חזנד פזייס פחן
וו״נעק פ! ״םע  :דיוע ווו!! יזענכין
הײטן  ,דען  5חק אדננע וזחרד ויח
ו -נח״וון  ( :כר ) דחרוק פרזעטט דר
ווחן וײנן  5חטר חזנד וײני 4ווטטר ׳
חונד החנן .ט חן וײנכן ווײבע  ,חזנד
ווערדן וזיח ח״ן  5ז״ם  ( :בה ) נזן
ווחי-ן ויח ביידע נחקט  ,חדק חונד
וײנע  £רויח  ,חוגד םעווטען וין
נינט:
^ ( א ) דיח סזחנגי ווחר זיטטין .ער
ח 1ו ח!! י
טיהרי דעש
£עזדט  ,וועזצידס עזוי^ יוזעון ן .חק
ןנווחכט החטטי  ,ויח םפרחך (ו דר
 5רויח  :החט חזיך גחט ווחה!
ן .ע* חן .ט  ,חיהרוחזזט ןחן חזזרזייח
בויק דעם גחרטנס נ־  3ט עסען ?
(ב ) דיח  £רזיח םפרחך ( זר םזחנ^י
£חן דער £רו  3ט יעדט בוייזט חיק
ן .חרטןדיר  5ען יויר עםען  ( :ג ) נור
עחן דער פרז  3ט דיוכן
בזײיט ,
ווע!  5ר חין דר וויטטי דעט ן .חרטנט
םטעהט  ,החט ן 1וט גםפרח  3ען ,
עםט ני  5ט  5חן חיהק  ,חונדריהרט
חיהן ניכט חן  ,חיהר יזע  3טעט
יטטערבן  < :ר ) דח םפרחך דיח
סזחנן.י יור  5רויח  ,חיהר ווערדט
דחפחן ניבט םטערבן  ( :ה ) וחנדרן
ן .חט וו״ם * ח בח! ד חיהר דחפמן
?גש?ן

בראשית ג
עשט  * ,ח ן .עהן יו״ך דיח חזין .ען
חויך  ,חונד חיהר ווערדט וו־יו
 4עט!י  3ע חע*ן  ,ערקעכט ן .וטט חוכד
בעוט ( :ו ) ח! ם נון דיח  £רויח
ײוה  ,דט דער מיכן ^ וט * ״ח (ור
טפייוי  ,חײנע ! וטט פיר דיח חוינן
יווכד חכן .כעהק 3וק בטרחנטן  ,דח
נחק * יח פחןויינר פרובט וווכדחש,
ןגיזב חויך חיהרעק חחנכי דח  £חן
יוונד ער חם ( :ו ) נון ן .ינן .ען
וויהרר בײדן חוין.ן חויך  ,חוכד * יח
יוערקטין  ,דט * יח ניוקט *יכד  * :יח
פ! חכסן פייןגן ב! עטר ( ווח״חן חזכד
ײיוכטן * יך טיר3ן  ( :ח ) דח הערטן
*יח דיח טטייוסי דעש עווען וועוכט
^חטטש ווחכד! עכד3זר * ייטי דעש
סחן .ט  ,חוכד חדק >* יט * ״כר פרויח
פרקרחכען * יך פיור דעק ע״ױען
יועון ^ יוטטי  ( ,וויטען דיח ביייוע
דעט ן .חרטכט  ( :ט ) דט עווין .ע
יועון ן .חט רין 1חדכן יווכד טפריוך
3ו חיהכן  ,וויז ביוט דויו ? (י ) ער
טפרחך דיינע טטיחחע החבע חיך
חיק ן .חרטן פרכיו״חן  ,חוכד טײיוטי
>< יך  ,וו״! חיך כחקט בין ,דרורזק
 5רקרחך חיך ״יך  ( :יא ) דחטפרווך
ער  ,ווער היוט דיר ן .עויון .ט  ,דט
דוח ניוקט ביוט ? החטטדוח עטחח
 5חן דעק בזייוע ן.ן .עכין,דיופוון חיך
דיר3ו עשן פרבחטן ? ( יב ) חדק
טפרחך  ,דיח פרויח  ,ווע! כע דוח
>ויר החשט (ו^ן .עבן דייע ן .חב חיר
 5חן דעק בויײע  ,חוכד יויך חש :
(יג ) דט עווין .ע וועון ן .יוט טפרחך
 3ור פרויח  ,ווחט החשט דויו דיו
^טיוהן ? דיח פרוייז טפרחך  ,דיח
ט! חכן.י החט>< יך ן .רייכט  ,יווכדיויך
יוש  ( :יד ) דח טפרחך דט עווין .ע
וועון ן .חט' 3ור ט!יוכן.י  ,ווייז דוח
דיוטן; טחהן החכזט  * ,יױו 5רפ!ו  3ט
פיי חויט פיהי וווכד 2ר ח!! קן.ווי! די
דט יזעודט  :חוין■ דײכעק בוי  3ע
*ח '! טט דוח ן .עהן חונד טטויב עשן
ח!! י טחן.י ד״גט ! עבכט  ( :טי ) חזיך

ווערדע
תיך 35ײנדטוו ? י 1חחיען
כוויסן דיר יווכד דער  £רוית ,י־ווכד־
כוויסן דײכעק ויוווען יו/כד יוידרכן
*יווון  :דיור * יויי דיר דען קיופןי  £רי
וויווכדן י״כד דויו יויתק דייו  5ערוי
^רוויווכדן  ( .סז ) נורערוייוספריוך
ער  ,יויך • ויי ד״כע טײערכן וווכד
דייו | ײדן דײנער טוויזכ^ רטיופש
*עהר פי! *ײן ) יוטן  <> ,יט טויערכן
*יון! טט דויו קיכדר ן .בעד .רען  3 ,ו
ד״נעק ״יונכי * יו!! שט דויו בן .ירדי
היזבען  ,ער יובער *י 5!/יויבר דיך
הערטן ( :יז ) יווכד3ו יודכן טפריוך
ער ווייי דויז דער טעי״י ד״כער
פרוייו ן .הער ן.ן .עבען  ,יווכד ניון
דעכן מי״ע ן.ן.עשן  ,פיון וועובכןיויך
דיר3ו עטען פר ביזטן היובע * ,וי
*יױז דױו ערד יווכן ד״כט ווי!!ן $ר*
פ!ו ? ט  ,ײיט טוועהרר יורב״יו
*יו!! םטו דיך פיון יויהר ערכעהרן
יח ! רוכן״י דויו ! עבםט  ( :יח ) דיורכן
יוונד דיטט!ן *וי ! וייו דיר וויוכסען
!חמן  ,יזוכד דויו ײו!! סט דט קמיט
דעט פע! דט מטען  ( ,יט ) יזיכן
טווײטי ד״כעט יוכן*.י  5טט *1ו!!םט>
בריוט עטן  ,ביי דויו ווידר הין יוין
דט ערדרײך קיו״סט  £ ,יזךזזע! 3ןנ
דוח ן.כיו״ן זויורדן  ,־ען דויו ביוש
טטויב  ,חזכד * ח!! טט ווידר 3ונן
טטויבי 3וריק קעהרן  ( :כ ) חדכן
נעכטי דען נח><ן * ״נר 5רז* ח חוה ,
דען * ייז חיוט ^ ווחרדן >* וטר ח!! י
!עבכדין.ן  ( :כא ) דט עווי ^ ע וועון
ן .יוט >< ח  3טי £יר חדמ יוונד ו״נע
 5רויח רעק♦  5חן פע!!ן חוכד בע־
ק! יידטי * יח  ( :כב ) דט עווײױי וועין
ן .חט  ,טפרחך כון >< עהר חי* ט חדנן
וויח חייכר  £חן חזכט  ,ינו קענכן
ן .וטט חוכד בעוט  :וויח ! יי  3ט
קענטע ער * יינע החכד חויט־
טטרעקן  ,חזכד נעה><ן * ח ן .חר עיון
דעכן ! עבכט בוי״י חזנד עשן  ,דט
ער עווין ! .עבע  ( :בג ) דח טיקטי
חיהן דט עווי^ ע וועון ן .חט יוויו
דענן
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ג
׳

( ט )' דר עווץ .ע טפרחך גו קין
ו 1וי ןויומ הב} ד״ן ברודר ?י רע
ווכמזומרמשי  /מיןוו״ש עשכי  3ט ,
הימסזייכטברודרמ ? :
בין חיך דער
(י ) דר עזזי^ ע מברחך ווחס החממו
ן .מחהן ? דיח טמיווזזע פחן דייכעמ
ערייחמ1וויש דער
ברזדרש ב! ומ
ערדי3ו ײיר  ( :יא ) פחן כוןחןו״ת
פר }3ו  3מ פחן דער ערדי היכיועג/

דענן .ן1ורמן עדן ווען 1 , .ווק דיח
ערדע3ו בעמרבײטן 13 /זן ווע} בר
ער גנוו״זזן וזחרדען  ( :כד ) ער
דען 1ודנן  1 ,ווכד
 3רמריב1ז 1וח
}ח; .רמי נור זזחרן .ען וי׳מע דעש נן
עדן דיח ברזבינן/חוכד דיח פ} ח>זכדי
ק}יכן .ע  ,דעם םווערמש דמ ויך
״עג 3ונן
<תו>זווע} 3כו 1וונן דען
!עבעכמ בויחי3ו פר זוחהרן :
ךי(א) חדק החממי וייכער3רזיח זוע? בי חיהרן > זוכד חזיןי נמחהן /
דייכטברודרסב! ומחן  3זכעה>זן פחן
דווה בייח ן .ווחהכמ • ויח
חחרד עווחכן.ר 1 /זוכד ן .בחהר דײכר{ ה1וכד  ( :יב ) זוען דזח דיח
ערדי ב 1ורביימן וזירשמ וח} ויח דיר
קין  ,דח םפרחך ויח חיך החבע
וויהרי קרחפמ ני  3מ > זעהר הער־
חייכען >זחן ערוווורבען פחן דענן
עווין.ן  ( :כ ) ויח ^ עבעהרמע כחכ־־ ן .עבן  :חוכממעמ  ,חזכד פ!יבמין>
>זח} ס ו״כען ברודר רען הב!  ,הב} וח!} טמז חוין :דענן ערדבחדן ויין :
ווחרד חיין מחן 1חוכד ( ינוהירמי  ( /יג) קין מפרחך כו דענן עזויגן /
קין חבר ווחרד חײן חקרט> יחן  > :ז״כע ממרחפי 1ויומ כוגרחט  /חזנן
ויח י .וערמרחן.ן  ( :יד ) ויהע  /דוח
(ג ) נחך ח״ניגרכיימ ברחכמע קין
החסמ >זיך פרמריבען פחן דיוענן
פחן דער פרז  3מ דעש ערדרײבמ
עררר״כי היכווען / .פר ד״ננןחנמי־
ךענן עוויןכן חיין גטעכק ( :ר ) 1ווכד
הב! ברח  5מי חויך חיין ן .מעכק 3 ,חן } יכי ורו! חיך וויך פרבירןק  ,זוען
דען ערממ! ינן .ען וײכט ק! ״כןפיהש 1 /ויך נון חזכממעמ חזנד פ}י  3מין.
חוין 1דר ערדי; בין  ,וח וזירד > זיך
חוכד פחן חיהרען פעמממ־קען •
יעדר חונן בריכן .ען  ,דער ״יך
דער עווין .ע זוחכדמע וין (ו הב!
פיכדמ  ( :טו ) דח מפרחך דר עווין .י
חוכד (ז ו״ננן ן .מעכקי  ( :ה ) (ו קין
קין ועהר  ,חוכד ויין1וכן.וי  3מ 3׳!
חב ( :ו ) דער עווין .ע מפרחך כו
קין  ,ווחרונן  £רדריטמ עש דיך ?
חוכד ווחרזנן חיומ דיין חכן.וי  3מ ;1ז
1ובן .פח!1ן ? (ז ) חיומ עש כי  3מ חן
דעק ? וזען דוח דיך ן .ומ חזין*'
 5יהרטמ  /קחכסמו חזיך ד״ני חייגן
עוזפחרהעבץ * זוען דו1ז דיך 1ובער
ני  3מ ן .ומ חזיןי פיהרטמ  ,וח רוהמ
דיח ויכדי פר דר מיהרי  :כחך דיר
חיומ חיהר פר!חכן.ן י  ,וו ! ״ן דוח
קחכטמ חיברויח הערמן  ( :ח ) קין
מפרחך כו וייכנן ברזדר הבי  :ח! ז
זיח סן ח״נשמ חויף דעק פע! דע
ווחרן  ,ערהוב ויך קין חיבר זייבן
ברזדר ,בה } חזכד ערמ! ון■ חיהן :

ער ' ן .רח 3ן וזערדן ! דער עזוין .ע
>זח  3מי דענן קין חײן ( ״  3ען ,
דמ חיהן כי 3מ יעדר ערמ! חן.י /
דער חיהן פיכדמ  ( :טז) ח} וח גיכ^
קין פחן דענן חכמ! יין דעט ע״יגען
ווען .חוכדכוענמע ויך חיןדר !חכדש
מח  3מ נוד  3 ,זר > זחרנן וײמי  £ון
עדן ( :יז ) קין זזחהכמי וײנר  3רזיוו
ב״ח  . ,זיח ווחרד מווחנן.ר חזכד
דחבויחמיער חײנע
ן .בחהר חכון /
ממחמ חזכד כענמי זיח  ,וויח ו״כען
וחהן  ,חנוך  ( :יח ) דענן חנוך
ווחורדי עירדנבחהרן  ,עירד ( ״נבז
> זחויח! > ,וחוױו! *3ין .מי וזחוםוו! ,
חזכד> ותומח! ( יין .מי !>זך  :ייט ) דיזר
!> זן כחנן זיך־ נוו״ח וו״בר  ,דער

בראשית ד ח
חיינען נח>ון ווחר עדה חונד דער
חנדרן גח>>ן ווחר! 3ה  ( :כ ) עדה
ן .בחהר יב! ׳ דער וע! בי ווחר דער
ערטטי 3ע! טנבווחהנער חוגד פיה־
טוײבר  ( :כא ) דער נח> יע ויינש
ברודרש זזחהר יוב!  ,דרוע! בי זוחר
דער ערטטי החרפן
חונד 3יטער־
ט! ען .ר  ( :כב ) חונד
חויך! 3ה
ן .בחהר  ,נע>ו! יך דען תזב! קין ,
יוע?  5ר ן !.ענ 3נדט וזערק 3״ןנ פחן
קזפפרווונדחייון 3ו> יח 5ן פרטטונד
חונדדיח טוועטטרתוב! קינש ווחר
גע> וה  ( :כג ) ! ״ך טפרחד חײנםט3ו
ויינן ווייברן  ,עדה 1וונד נ! ה  ,הערט
ײ״נר טטסוחי ! וו״בר ז> וכיו ! פר־
געה״ט > יייני רעדי ! חיינן >יחן ער״
ט! חן .ע חיך3ו ח״נר וזחונדי  /חונד
ח״נען ״נג! ינן3 .ו חײנער בײ! ע :
(כד ) וזירד קין ויבן פע! טין■ ^ רח 5ן
*ח ! ײך ויבן חונד ןיבנ3ין .פע! טין■ :
(כה ) חדנן זוחהנטי פערנר ו״נר
פרויח בייח  ,ויח ן .בחהר ח״נען
*חהן  ,חונדנענטי חיהן טת  ,דען
*יח טפרחך  ,ן .חט החט חיר חנדרן
*ח> וןבטעהרט חןדער טטע!! י פ1ון
הב!  ,דען קין ערט! ח ^ן  ( :כי ) דטק
טת ווחרדחויך חײןוחהן ן :בחהרן/
 1זונד ער נענטי וײן נח>> ען חגוט :
דח״ח! ט  5ינן > .יחן חן3ז בנעננטן
>ויט דענןנחוון דעשעזזי^ן :
^ ( א ) דיוט חיוט דט ן .ט! ע 5ט* ־
רען .יםטר דר נח  5קח>ו>ון
 5חן חדק  :דח גחט חדק ערטון/ 1
>יח  5טי ער חיהן חין דר עהנ!י 5״
ק״ט ן .חטטט ( :ב ) > יחנטן חונד
*וײבשן החט ער ויח ערטחפן ,
*ען .נטע ויח חונד נעננט חיהרן
נח>ין חדק (> יענט ) דח ויח ן .טחפן
ווחורדן  ( :ג ) ח! ט חדק הונדרט
חונד דרײםין .יחהרי ! עבטי  ,נ״גטי
ער חין * ײנר עהנ!י  5ק״ט * ״ן עכן־
כי! ד  ,חונד נענטע חיהן טת :
 1ד ) נח  5דעק ער טת .ן  3ײן .ט ,
!עבטי חדק נחך ח  5ט הונדרט

ינוהר 1 ,וונד 5ײן .עי ועהני חונו
סע ? טר  ( :ה ) וו! ע
דיוו 1עבנס•
י 1והרי1ודנ(יי נײן
הונדרט 1וונד
דרײםין .וווזרן  ,עט1זרב ער ( :ו ) כות
!עבטי
הזנדרט 1זונד  £ינןי יווהר
רזינד
'
נײן
.
טי
1
ונוט ( :ז ) נ1ו  5דעכ(
טת דען 1ונזט .ן3יין .ט  ! ,עבטי ער
נחך ווכט הונדרט ווזנדזיבן י 1והרי ,
חונד 3ײן .טי * עהני 1וונד טע  5טר ;
(ח ) ח! ט ח!!י ! עבנטיחהרי טדג
נײן הזנדרט
חונד 3וזע!ף ווחרן ,
טטחרב ער  ( :ט ) חנזט ! עבטי
נײנ3ין .יחהר
חונד3יין .טי קינן :
(י ) נח  5דעכן ער קינן.ן  3יין .ט החטטי/
!עבטיחנזטגחךח  5ט הונדרט חונד
פונ  3£עהן יחהרי  /חונד 3ײן :טיועה  :י
חונד טע  5טר  ( :יא ) ח! ם ח!! ע
!עבנטיחהרע חנוט נײן הונדרנו
חונד פיכןי ווחרן טטחרב ער :
(יב ) קינן ! עבטי  :יבנ3ין .יחהרי
חוגד 3יעטי > יה!! ח!  ( :ע ) נח  5דענן
ער דען > וה!!ח! .ן  3״גט  ! ,עבטי
קינן נחך ח  5ט הונדרט חונ׳ 5יר3יןנ
יחהרי  ,חונד ינײ^ טי זעהני חונד
טע 5טר  ( :יד ) ח! ט ח!!י ! עבנטיי
יחהרי קינן נײן הונדרט חונד 3עה
ווחרן  ,טטחרב ער  ( :טו) > יה!! ח
!עכטי פינן 1חונד * ע 35ין .יחהרי
חוגד 3״ן .טי ירד  ( :טז ) נח  5דענן ער
דען ירד.ן  3ײן .ט  ! ,עבטי > וה!! ח! נחך
ח  5טהונדרט חונד דרייטין .יחהרי,
חונד3ײן .טי ועהני חזנד טע  5טר :
(יז ) ח! ט ח!! י ! עבנטיחהרי >* ה!!רו?
ח5ט
הונדרט 5ינף' חונד נײג3י4
ווחרן
,
טטחרב
ער  ( :יח ) ירד
!עבטי הונדרט
חונד 3ווײח חונד
*עינין .יחהרי חונד3יין .טי חנזך :
ריט ) נח  5דענן ער דען חנזך ן-ניי^ ט /
!עכטי ירד נחך וו  5ט הונדרט יחהרי
חונד3ײן .טי ועהני חונד טע  5טר :
(כ) ו ' ,ט וו!!י ! עבננזיחהרי ירד נײן
הונדרט 3זו״ח חונד * ע 35ין .וורזרן ,
טטחרב ער  ( :כא ) חנוך ! עבטי
פיכןי חזנד * ע  35ין .יחהרי חזנד
3ײן .טע
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3ײן .טי ײתוט! ח  ( :כב ) נחכדעק ער
דען ײתוס! ח .ן 3יין .ט  ,ווחכד) טי
רזנוך פחר ן .חטט דר״ח הוכדרט
יחהרי  ,חזכד 3״ן .טי זעהכי חונד
טעכטר  ( :כג ) ח!! ע ! עבכסיחהרי
דעש חנוך ווחרן דר״ח הוכדרט
ווזכד  £ינןי חוגד ועככין ( : .בר ) דח
חכוך פחר ן .חט ווחכד! טי  ,וח ווחר
ער כיכט ײעהר היר  ,דען ן .חטט
החטטע
חיהן3ו זיך ^כחײײען :
(כה ) ײתוס! ח ! עבטי ויבן חוכ׳ חכני 4
יחהר׳ חזנד3ײן .טי !ײך  ( :כו ) כחך•
דעק ער דען !ײך כ 3ײןט  ! ,עבטי
>< תוס! ח כחך זיב/
הוכדרט 3ווײח
חזנד חכ 3יןכ
יחהר
,
חזכד 3ײגטי
*עהכי חונד טעכטר  ( :כז ) ח! ס
ײת/ס! ח ! עבכסיחהרי ווחרן כ״ן
הוכירט כ״ן חונד זעכ3ין <.סטחרב
ער  ( :כח ) ! ײך ! עבטי 3וו״ח חזכד
חכ3ין -יחהרי
חוכד3ײן .טי ח״כן
*חהן  ( :כט ) דיזן נעכטי ער נח ,
נעײויך  ,דיור וזירד חוכס טרעשטן
ב״ח חזנורק טהון חזנד ב״ח דר
>< יהוע!ין .קײט  ,חונוררהחכד חרב״ט
ווזיףי דעק ערדרײך דחז דר עווין.י
 3רפ 1וכט החט  ( :ל ) נחכדעק ער
נח .ן  3״ן_.ט ׳ ! עבטי ! ײך כחך פינף
הוכדרט פיכף חונד נײכ3ין .יחהרי
וווכד3יין .טי ועהכי חוכד טעכטר :
(לא ) ח! ס ח!!י ! עבנשיחהרי !ײךיז
וזחרן ויבן הוכדריט חוכד ויבן חזכד
ויבכנין  ,.סטחרב ער  ( :לב ) כח
וזחר 3ינף הונדרט יחהרי ח! ט ,
וזוגד3ײן :טי סק חק חונד יפת:
ך ( א ) ח! ס כזן דחו ײע; ס!י 3י גע•
ס! עכט חכ £ינן :ויך3ו פר־
ײעהרן וזויןי ערדן  ,חוכד חיהכן
טעיטר ^ בחהרן זזחזרדן  ( :ב ) דח
*חהען דיח געט! יכי ײעכסן דיח
טעכטר דעש ן .ײ״נן ײחכס דחש זיח
עעהן וזחרן  ,חונד נחהײן ויך ווייבר ,
יוע! כי ויח ויך ערוזעה!טן  ( :ג ) דח
ספרחך דר ע״יגי ײ״ן ג״טט ווירד
י<  3ט חיײײר חין דעק ײעכסן

טטרײטן  ,דיחוויי! ער ד^ ך פזײס
דוויך 1ויוט  ,עט ן (*!! ן 1ובר *ײכי
פרינזט ט1ון.י כרוך וײן הונדרט רוונד
 3וויזנ 3יןנ ילזהר  ( :ד ) די1ו ריון וורורן

ד

רוווו1ו!ש וז/ין׳' דעל ערדי  ,ו 1ו וווור
עט ווויך גווכהער  ,וויי! דירו ן .עט•
!יכי וועכטן קוזוון גז דען סעכטרן
דעש ן>.ו״כן וווזכס וזזכד דיוע וזיהכן
ן .בווהרן  :דיוט זיכד דיוז הע! דן /
ווע! כי פוון יעהער בריווטי וועכנר
וזוורן  ( :ה ) וו! ס דר עווי^י וווהי ,
דווש דיוו בוושה״ט דעש > ועכס!י  3ן
ן .ס! עכטי ן.רווש זווור וווין*' דר ערדי ,
וזוכד וו !! ס טיכטן דר ^ דווכקן זײכש
הער 3נס כור וזיווודר ווזין*' דס בעוין
ן.ינן.ן ( :ו ) דוז ברייווטי דר עווי^י
דוזש ער דען וועכסן ווזיך ערדן
ןטוחכט החטטי  /חונד החטטי פר־
דרוש חין וײכנן הערכן ( :ז ) חוכד
דר עוזין.י
טפרווך  ,חיך זזי!{ דען
חעכסן דען חיך ערסחפן החבי /
פחן דעכן ערדבחדן פרטי!גן  ,יח
פחן > יעכסן ביו פיה  ,ביו ן.ווירכן 7
חונד ^ !$׳^ 5דעש הי>ו>ו! ט  :דען ע>
רײחט >< יך  ,דחש חיך ויח * .ײחכנו
החבי  ( :ח ) נח חבר פחכד ^ כחדי
חין דען חוין.ן דעש עווי 4ן:

נח
(ט ) פח!^ כדס חיוט דיח ^ ס! ע  3טו•
פח! ן.י דעו כח  :כח ווחר חײן ן .ע•
רעכטר חויפריכטין .ר אחן חין וייכן
 3ײטן  ,חונד וזחגד! טי וייט ^ חטט ;
(י ) כח3ײן .טי דרײח ועהכי  ,טנן
חנןחוכדיפת  ( :יא ) דחײח! ם ווחרד
דיח ערדי פרדערכט פחר ןכחטט /
חוכד ווחרד פח!! ר ן .ווח! טט' עטי^יי
קײט  ( :יב ) ח!ש כון גחט דיח ערדי
זחהי  /חזנד זיח
פרדערבט  3חכד/
דען ח!! ט  )£״ט החטטי וייני ויטטי
עררערבט חויןי דער ערדי ( :יג ) דוו
טפרחך ןחטט3ו נח  ,דר חונטר״
ן .חגן• ח!! ס פ! ײטש חיוט ? ר ײיך
קחחן
4
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ןיח פח!! ר ן .״ח! טטעטץ .קײט ן .ע•
ווחרדען ,דחהער ״•!! חיך * יח
פרדערבן * חײט דר ערדי  ( :יד) ײח 3י
דיר חיינע חר  3ע פחן ן -פריהח!, ),
סהיי! ע די* ע חר  3ע חין קחווווערן
חב  ,חוכד בטטרייכע * ילו פחן
חינכן חונד  £חן חוישן ײיט פעך :
(טו) פח!ן .נדר ן .טטח! ט * ח!! :ט דיח
ויח ײחכן ,דרײח ה/כדרט ע!! ען
*ייח דיח ! ענן .ע דר חרכע  ,פונפ3ין.
ע!!ן חיהרע ברײטע  ,חוכד דרייטין.
ע*! ען חיהרע העהע  ( :טז ) דוח
וח!! טט חויך חן דער וורכע חײנע
בע! יי 3טונן .ײחכן  ,חונד חבערהח! ב
דיח חר 3ע בי* נו חיינר ע!! ע חבנעײן
!חטען  ,חונד דיח טירע דר חרכע
חין ריח * ייטע דער* ע! בן ועטנען :
חונטרטטש טטחקווערק  3 :ווייחטש
טטחקווערק  /חונד דריטש טטווק׳
ווערק * ח!! סט דוח דחרין חבט״! ן:
(ױ ) חיך חבר ווי!! דיח * ינר ! 1וט
 5חן ווחשר חוין 5דיח ערדפ בל־יגן/ ).
ח 11ט  !$ייט  ,חין ווע! כק ! עבנסהױך
חיזט  /חונטר דעק היײײ! כו פער־
דערבן  :חח* רוויך׳ דער ערדע חי* ט ,
*ח!! פרגעהן  ( :יח ) חיט דיר הין״
ןנען.ן ווי!! חיך ײיינן רונר עררי־טן
דוח * ח! 1שט חין דיח חר  3ע קחח•
*ען  ,דוח חונר דיינע * עהנע ,
דײנע פחױו  ,חונד ד״נר * עהנע
ווײבר ײיט דיר  ( :יט ) חונד פח/
1ז! 1עק ! עבנדין £ (.חן ח!! עק פ! ייטע
*ח!! טט ־וח גווייח פחן ׳עדעק
*זין דיח חר  3ע ברינ^ ען  /חוק
*יח
חיט
דיר3ו
ע־הח! טען
חיין > וענ  3ען חונד ח״ן ווייב 3ן :
(כ ) פחןח! ר! ייחן .פ 1ין $ / !.חן ח!!ר־־
ן״ח פיה חונד פחן ח!! ר! ייח 4״ירק
דעש מר־ר״ 3ס  ,פחן יעדק * ח!!ן
 3וױיח  .״יט דיר היניי /קח״ײן  3 /ור
ערהחןטונ^  ( :בא ) ניק ־יר חבר
חויך פחן ח!!ר 1ייח טפײוי ״יט ,
ווע; ,י ןנגעשן ״יר־ ,סונד *,חח״!י

חנ
*רו?  3ס בײוז ריר)1ײן  ,ד 1ו״יט עש
דיר חוכדדויהכן 3ונן שפײין דיהכי ;
(כב ) כח טחיו דיומ ח!1וכ  ,וויוו
חיהכן ן .חט ן .בחטן  ,ח* 1ח החט ער
ן .טחהן :
ן (א ) דער ע״יןר טערחך3ו כח /
ן .עהי היניין  ,דוח חונד ד״ן
ן.חככס הויי  /חין דיח חרבי  ,דען
.־יךהחבי חיךןנרעכט פחרווירבט•
פ׳כדן חין .
ד״ ר (יייט ( :ב ) פחן חז! {:
רײנ; פיה  :חחשטודיר  :יבן פחרפחן
יעדר חרט כעהחן  ,דט וועכין חוכד
:ײן וו״ב  / |3חבר פחן דעכן פיה ,
ווע! כט כי  2ט ר״ן חיוט  * ,ח! 1טטו
 3וו״חכעהיו |  /דט י* עכ 3ן חוכד ו״/
ווייבכן  ( :ג) חויך פחן דעכ /פ!ין1
־־
ווערק דעש הייו! ט ויבן פחר /
ײכינכןחונד ווייב  / |2דען וחײן דח*
פהן חויךי דער ןכתככן ערדי3ו ער־•
הח! טן  ( :ר) דען חיבר * יבן טחן .ע
!חס חיך חויןי' דיח ערדע רע^כען /
פירכין .טחן .ע חוס־ פירכין .נעכטע/
חוכד פרטי!ן -ע ח!! עט וועון  /ווע!וכ
חיך ןנײחכט החבע  ,פחן דעכ/
ערבחדן היג״עןנ  ( :ה ) כדז טהחט
ח 11עט  ,וויח חיהכ /דער עוויןנע
ןנעבחטן ( :ו ) נח ״חר * עכט הונ ־
דערט יחהר ח 1ט  /ח! ט דח* ״חשר
דער  :ינדפחט חויןי דיח ערדע
קחנן ( :ן ) דח ןכיכן .כח  * /יינע
*עהכע  * ,ייכע פרויח חונד וייכע
*עהכע ווייבר  ,חין דיח חר  3ע /
 5חר דענן ן .וועשר דר וינדפ! וטה :
(ח ) פחן ר״ננן פיה * ,חווחה! ח! ט
פחן דענן פיה ווע! כט ני  3ט ריין
חיוט  2 ,חק ןנפ! יג! ,
חונד 5חן
ח! 1עק ,ווח* חוין 1דענן ערדר״ך
קרי  3ט  ( :ט ) קחײען חיהרר 3וו״ח
חוכד 3וו״ח/ײעכ3ן חוכד ווייב  3ען/
 •3נח חין דיח חר 3ע  ,״יח ןנחטט
( .עבחטן החטטע ( :י ) ח! ט דיח
*יבען טח^ ע פיורבײח ווחרען  ,קחק
דח< גוועטר דער *יכד ! 3וט חוין׳
דיח ערדע ; ( יא ) עט ווחר חינן
וע 3ס

בראשית ז ח

נח

:ע3ש הונדרסען יחהר פחן דענן
!עבע ;שח! סר ; ח  ,ווינן  :וו״חסען
חחנחס  ,חיכן ויב; 3עה ; סן סחן .דע•
ײחנווסש  ,וון דיונן סוון.י ערברח 3ן
ח! '(י קווע!!ן דר ן .רחשי סיפי  ,חו ; ד
דיח ס! ײשן דעש הױױי!ש חחורדען
1
ױו  £ן .סהחן  ( :יב ) דח ווחר רען .ן־
ן .וש חויןי דר ערדי  ,פיר3ין .סחן .ע
חו ; ד פירנין ; .עכסי  ( :יג) חן עבן
דעח :ע! בן סחן.י  ,ן .ינן ; .ח  ,נעבסס
טק חנן ווונד י £נד דיח  :עהני ; חיו,
ווױו ווויך דיח  £רויח  £וזן נח חו ; ד
דר״וו זו״בר ו״נר ועה ;י חיס חיהנן
חין דיח חר 3י ( :יד ) ויח חו ; ד ח!! ס
!״ח סהיר  ,ח(!ר! ײח פיה  ,חו ; ד
ח!! ר! ״ח ן .ווירכן,דחו ווויןי דר ערדי
4רי  3ס  ,חו ; דח(! ר! ײח ן(£ -ין , !.יעדר
 5חן , !.דער  !£ין 5החס  ( :טז) ן-י ; ן.ן
3ו נח חין דיח1ור 3י הינײן  ,יע
(ווײח חו ; ד ( ווייח  £חן ח!!ןנ  !£״טי,
חין ווע!  3ענן { עבנטהויך חיוס :
(טז ) דיח הינ״ ;ן .עה ; די  £חן ח!!ר! ״ח
פ! ״סי קחוון ווענכן1וו ; ד וז״ב 3ן ,
וזיח חיהק ן .חסס ן .בווסן החססי ,
*חדען ס! חש דר עווין.י הינסר חיהנן
גו ( :יז ) ; ון ווחר דיח1י  :דפ! וס פיר (ין.
טחן.י חויןי דר ערדי  ,דיח זוחשר
פסיעהרסן  :יך  ,הובן דיח חר 3י
עײפחר  ,וח דחש ויח החך חיבר
דר ערס ווען .ן .ינן ( : .יח ) דח• גע־
וועשר פרססערקסי ויך חונד נחכן
חיויוור (ו סזין 1ערדן  : ,ח דחש דיח
חר 3י חויף־ דענן יוחשר פחרס ו-ינןכ:
(יט ) ע ; ד! יך פרטסערקסי ויך דחו
ן .זועשר וח ועהר חוין ערדן  ,דחש
ח!!י החהע בערן .יבדעקס ווחזדדן,
•וע! כי1וו  :סר דענן ן .ח;3ן הייױיע!
וי ; ד ( :כ ) פו ; פ ( עהן ע!!ן החך
דריבר ערהוב  :יך דחו ן .וועשר ,
חו ; ד דיח בערן.י ווווורדן בדעקס :
(כא ) דח פרן .ינ 4ח!!ש  !£״ס  ,דח•
חוין*' דר ערדן ויך רען .ס !£4 ,יך! ,
פיה  ,חו  :ד סהיר  ,חונד ח!! עש
ג׳ווירכן דחו חוין׳' דר ערדן ךריכס ,

לוונד דן) :ן.וו  :כי ״ענסזיכי ן .ס! ע  3ס:
(ככ)רו( 1ע , :ווווו ווין *ײ :ר  :לווי דען
חדעכן דעט | עב :ןכ :הוי  :3ה (וי 1׳ עחן
ח!!ןנ  ,וועןכט חויןי דעכן םרחק  :ן
זעבס,חיד ).חויון .עקחוױון ; ( כג ) ח | :ח
ערטי! ן .עי דיח ח ' ברסוועײ>וו  :ן .ח!!ע♦
וועון  ,ווע! כש חויןי דעש ערדבחדן
!ײכט  ,פ1ונן  #ע ; סן ביו״עיה  ,בח
ן .חירק חו  :ד ן .פ! ין !.דעש הייווועזש/
ח!!ש חווורד פחן דער ערדי פער״
סי!ן.
ש׳  : :ח וו!!ײן ב! יב חיברין, .
חונד
ח
(
וש
חיט
חיהנן חין דר חר 3י
חחר  ( :כר ) וח החך ססונד דחג
ן־וועשר חיבר דער ער־  ,הונדרס
חו ; דפו  :פ :ין .סחן: .
ןך ע ; ד! יך דח  3סי ןנחסט חן נח
חו ; ד חן ח!!ש סהיר  ,חו ; ד חן
ח!!ש פיה  ,חע! 3ש חיס חיהק חין
דר חר 5י חחר  ,חו ; ד  £יהריסי חײ ; ן
ווינד חיבר דיח ערדי  ,דחפ 1ון דחג
ןנוועשר ויך ! ען .סי  ( :ב ) דיח קווע!! ן
דר סיפי  ,חונד דיח ס! ײשן דענן
הי>וח!ש ווחורדן פדס! חשן  ,חונד דר
רען.ן פוונן הייוח! הערסי ןוויןי׳ :
(ג ) דיח ח 1ושר פר! חהרן ויך פחן
דר ערדי ווען , .חיווויר חעהר חו ; ד
חעהר,יןו  :ד נחחען נ 1וך הונדרס חו ; ד
3ו ; פ 4' 3סחן:ן דרן .ססח! ס1וב :
(ד ) דחש דױו חרכי חינן ויבנסן
חחנווסי חק  :יבנ  :עה ; סן סחן.י דעש
ווחנחסש  ,חוין דעק ן .בירן.י חררס
דוהסי  ( :ה ) דיח חחשר פוהרן
£חרס חב :ו ; עהחן  ,בי :דענן
נעהנסן ויח; 1וס  :חק ערשסן סח ^י
דעש  :עה ; סן ויחנחסש וי ; ד די( ז
ספיסנן דר בערן.י  :יכסבחר ^ חחרדן:
(י ) ח!י פיר3ין .סחגי :ו ענדי חחרן,
עפנסע נח ד1וו פענטסר דר וורכי,
וזע! כשערן .חח  3ס החססי ( :ז ) חו ; ד
טיקסי דען רחבן חויו  :דיור ן.ינןנ
חױוייר חויט חונד קחנן 3וריק,ביג
דיח ווחשר  £חן דער ערדי וחיט־
סרחקנסן  :יח ) דח טיקסי ער חויך
דיח סויבי חויס  ,חוק3ו יעהן  ,חב
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בראשית♦ ח

נח

דיח ווחסר 4פח!!ן וינד חויןי דענן חיגד יײנר יעהני ווײבר ײיט חיהין,
ערדבחטן  ( :ט ) דיח טויבי פחנד הערויס ( :יט ) ור ! ןער!ײח טהיר ,
חבר ק״נע
רוהיטטעטי 3יר חיהרן 1וןזר!ײוו ן .ווירק  /ווונד ח!! ער! ײח
 5וסבח!!ן  ,חונד קעהרטי3ו חיהכן ן.עפזין.ז  ,וי !! עט ווווי חויןי ערדן
חין דיח חר  3י 3וריק  ,דען נחך ווחר
ווסטר חויןי דר ן .חנ'נן ערדי  :ער
טטרעקטי ו״כי החנד חויפ  ,נחכן ׳<׳ ).-׳•> ׳- 1ו׳חעי דענן עווין.ן וז״נן
זיח  ,חונד ברח  3טי ויח3ו ויך חין ח! טחר  ,נחק 3חן וו !! ר! ײח רײנעכן
דיח חר 3י  ( :י ) הירויךי ווחרטעטע
עיה ׳ חונד  $חן ח!! ר! ײח רײנ^
ער נחך חנדרע ויבן טחן.י  ,חונד ו -פ! יגז  ,חונד ברחכטי גחנ3י חפער
סיקטע חבס< ח! ט דיח ט/יבי חויש חוין דען ח! טחר  ( :בא ) דר עווין.י
דד חרבי  •( :א ) ח!ש  -דיח טויבי 3ור נחק דען ! יב!י 3ן דופט חיט ווחה!*
חבנד 3ײט 3וריק קחכן  ,החטיטי ויח ן .עח!?ן חן  ,חונד
ספרחך3ו ויך
חיין עה! ב! חט  ,חבן .פ! יקט  ,חיק יע! בנוט  ,חיך ווי!! דחי ערדרײך ו
>יונדי  :דח ><ערקיטי נח  ,דחס דיח ני  5ט ײעהר  £רפ!ו  3ן  ,חונן דעס
*וחסר חויןי דר ערדי ן .פח!! ען וינד :ײענט^ ווי!!ן ׳ דען דחי טי 3טן דעש
(יב ) נון ווחרטעטי ער נחך ויבען >< ענפ(י 3ן הערננט חיוט בעוי פחן
חנדרי טחן.י  ,חונד סיקטי דיח י:ן .נד חויןי  :חיך ווי!! ני  3ט ײעהר
סויבי חויס  ,ויח קעהרטי חבר ני  3ט ח!! ט ! עבנדי^י טעדטן  ,״יח חיך
ןוידר3ו חיהכן 3ורוק ( :יג ) ח! ס נח ןנטהחן החבי  ( :כב ) וח ! חנגי דיח
*ע  3ט הונדרט חונד חײן יחהר ח! ט
עדדי ; ײן ויירד  ,יח!! יחחט  ,חונד
ווחר  ,חכן ערםטן טחןד דעוערוטן
ערנטי  ,פרחסט  ,חונד היט 3ע ,
אחנחטש  ,ווחר דחו ווחסר חנ״ יחײויר  ,חונד ווינטר  ,טחן .חונד
^טרחקנט נחן דר ערדי  :דח טחט
נח  3ט  ,ני  5ט<< עהר חויפהערן:
נח דיח דעקי
דר חר 3י חב  ,חונד ^׳ן (א ) ן .ווט* טגנטי נח חונד וײני ׳
*חהי  ,דחט
דיח
חברנ
!
ע
3
י
דעש
יעהני  ,ח<דכ
טפרחך3ו
ערדרײ  3ס
חבנעטרחקנט ווחר  :חיהנן  ,וײד 2רו  3טבחר  * ,עהרס
(יר ) חבר חיכן 3ווייטן >< חנחט  ,חכן ח״ך  ,חונד ער £י!! ס דיח ערדי :
*יבן חונד 3ווחנכינסטן טחנע דעט (ב ) ח״ערי פורכט חונד חייער
אחנחטס  ,ווחר דיח ערדי פע!1ין -טרעקן וח!! חויך ח!!י סהירי דעט
חוישן .שרחקנט  ( :טו ) דח רעדטע !חנדט  ,חונרחויך ח!! ט נ !£ין !.דעס
ן .חטט ״יט נח  ,חונד טפרחך  :הי><><! ס קח><><ן  :ח!! ס ווחט חויןי
(טז ) ן .עהי הרויס חויס דר חר  3י ,ערדן ויך בווען .ט  ,חונד ח!!י פיסי
דוח  ,ד״ני  5רויח  ,דײני * עהני  ,דעט סעערט  ,וינד חין חײערי נע־
חונד ד״נר ועהני ווײבר >< יט דיר  :ווח! ס ן.ען.עבן ( :ג ) ווחס ויך כווען״ט',,
(ױ ) ח!! ר! ײח טיר  ,ווע! כם ב״ח דיר חונד ! עבנדינ חיוט  ,וח!! חײער
חיוט  ,פחן ח!! ר! ײח פ!ײש  ,חן ויין 3וסך עסן  ,וויח ^ריני קרײסר
ן .פ! יו , !.פיה  ,חונד חן חן! ר! ײח הווב חיך חײך ח!! עס ^ע^עבן :
ן.ווירכן  ,דחו ח .ןיןי ערדן קרי  3ט ( ,ד ) יעדחך ! 5״ס ווחרין דחו טירסי
ברינן.י > ויט דיר הערויו  ,דחש ויח !עבן  ,נעו<! יךדחוב! וטחיוט  ,וחןןס
ןיך פחיט פפ! חננן חויןי דער ערדי ,חיהר ניכט עטן  ( :ה ) חויך ווערדי
 5ס  3טבחר ו״ן חונד * יך פסועהרן
חיך חײער ב! וט ,ווחרחן
חײער1
חויך דר ערדי  ( :יח ) דח 4ינ^ נח !עבן הענ^ט  ,פחדק  ,פחן דער }
חונד וײכי ועהני  ,חונד ו״ני פרויח ו החנד ח!! ס ! עננדי^ן ווי!! חיך עם
עחדרן
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בראשית ט
 3חדרן  :חונד  £חן דר החנד דעם
״ענסן  ,ווי!! חין דחו ! עבן חײכס
ייענסן  ,עחן דר החנד חײנס יעדן
ןרודרס דעס :ע! בן פחדרן ( :ו ) ווער
>וענסנב! וס פרן -יטס  ,דעטן ב! וס
*ח!! דורך ווענסן ווידר  £ערן .חסן
*וערדן  ,דען חיק עבנבי 5די ןחססו
דחס רע דען ױענסן ןעיוחכס :
(ז ) חיהר חבר * ײד פרו  3סבחר חונד
>* עהרס חײך  :פפ! חנ 3ס חייך חויןי
דער ערדי  £חרס  ,חונד ווערדס
חיוסוער חײהר חויןי דערוע! בן :
(ח ) ן .חסס ספרחן נו נח חונד*3
*ײנן * עהנן  ,וויח פח! נס  ( :ט ) חײנר
יײסם  ,עררי  3סי חין חײנן מנד ,
״יס חײך  ,חיס חײערק * חחן נחך
חײך  ( :י)>* יס ח!!ר ! עבנדין.ן* עע! י,
דיח כ״ח חײך ווחר  ,״יס ן .פ! ינ! ,
 5יה  ,חונד ח! 5ן טירן דעט ! חנדם
דיח בײח ח״ך ווחרן  *,ח £י! חיהרר
חויס דר חר 3י ן .יגנן  ,חן ח!! ר! ײח
סיר דעם ! חנדס  ( :יא ) חיך ווי!5
כע>*! יך ״ײנן בונד > ויס חײך דחהין
עררי  3סן  ,דחם ני  3ס > ועהר ח!! ס
! 3ײס דורך דחו ן .וועטר דר * ינד•
 !$וס  3רטי! גס ווערד*  ,חונר חיבר־
הויפס קײני * ינדפ! וס > ועהר ו״ח
דיח ערדי 3ו  3רדערבן  ( :יב ) ^ חסנו
ספרחך  2ערנר  ,דיום ^ עבי חיך
ח״ך ( וק נ״ 3ן דעט בונדס ( וויסן
>ויר חוגד ווײך חונד ח!( ק ! עכנדין.ן
סירי  ,דחג בײח חײך ווחר  ,חוין
עווין .י 3ײסן  ( :יג ) יוײנן בחן.ן החבי
חיך חין דיח חח! קן ןזעינס  ,דיור
*ח!!  3וק ( ״ 5ן דײם בונדס דינען
(וויסן חיר חונד דר ערדי  ( :יד ) ווען
חיך חײנן ווח! קן חיבר דיח ערדי
 5יהרי  ,חונד דיורבחן.ן חיק  4ווע 5קי
*י  3סבחר ווירד  ( :טו ) * חדענקי חיך
חן דען בונד  ( ,וויסען > ויר חונד
חײך  ,חונד ח!! ק ! עבנדי , | 4דח*
*עע! י חיק  !£ײס החס  ,חונד ! חסי
ד; ח ווחטר ני  3ס > ועהר3ור * ינד־
עחס ווערין  ,ח!! ט פ! ײס (ו פער•

חנ

ר

דערבן  ( :ט  0דר כוון.ן )<•)!! 1וזיין
לןיק ן-וויע? קי * יין  ,לןוס־ חין ווערדי
חי־ן חנוײהן  ,דעש עווינן בוידס
 3ווײטן נחטט ווונד5ז11ר } עבס־ינן
*עע!י חיכן5נ! ײנו ווע!  3ס חוין*' דער
ערדי חיױט  ,חײנן .דענק :ו וײן :
(יז) ' ן .חסס עערחך נו נח  ,דיוש
חיוס דחו נײנן דעט בונדס  ,דען
חיך עררי  3סס החכי  ,נוויםן ו׳ויר
חונד ח!!ןכ ע! ײס דחו חויך דר
ערדי חיוס  ( :יח ) דיח ועהני נח* י
דיח חויו דר חר  3י 4ינן.ן ווחרן סנן
חנן חונד י  £ת  :ח :ן ווחר דר  £חסר
כנענס  •( :ט ) דיוס  :ײד דרײח ועהני
נחין  ,חונד  £חן חיהנן ווחרד דיח
ן .חנ(י ערדי ב :ע 3ס  ( :כ) נ ־ו סיחני
דחו ערדרײך ,
חונדווחרדרערססי
דער ח״נ /ווײנכערן .פ  !£חנ 3סי :
(כא ) ח! ט ער  £חן דענן ווײנע
סרחנק  ,ווחרד ער בסרונקן  ,חונד
דעקסי וין חויןי חין
וײנק 3ע! סי:
(ככ ) חנן דר  £חסר כנעניו וחה דיח
טחנן וײנט  $חטרם חונד וחן .סי עו
ו״נן בײדן ברידערן דרויטן  ( :כג) דח
נחק טנן חונד י  5ת חיין ן .ווחנד ,
!ען .סן עם חוין 1חיהרי טו! טרן ן .יננן
ריק! ינן .ס חונד בדעקסן חיהרם
פחסרם טחק  ,חיהר ן:.י  3ס חבר
ווחר ריקווערסט נקעהרס  ,וח דחט
ויח
חיהרם  5חסרס טחנן ני  3ס
*חהן  ( :כד ) ח! ס נח  5חק * ײנענן
ווײנע ער״חנסי  ,ער  £והר ער ,
ווחו חיהק ו״ן ײנן .טסר וווהן ן .עי
סהחן  ( :כה ) חונד פפרחך  ,יזער*
 5חיס * ייח כנען ! חײן קכענס חיח
ח!!י קגענסי וײח ער * יינן ברידרן:
(מ ) חונד טפרחך ווײסר  :ן! חבט
*ײח דר עווי^י  ^ ,חס דעם נוק ״
חונד כנען * ײח חיהר קנעכס !
(כז ) ן .חס ברײסי ינית חויו ווחהכ♦
חין דען היססן פקיו  ,חזנד^ גנײן
*ייח חיהר קנע  3ס ! ( כח ) נח ! טכרוי
נחך דר וינדז ! וס דר״ח הווררס
חונד  £וננ3י^ יחהר  ( :כט ) ח! *
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ח!!י ! עבנסיחהרי נחיו ניין הזנדרט די )1כ ? הורינן  ( :טו) כנען" 3ן .טי
חונד  5ונפ3ין .ווחרן דח טטחרב
נידון ! ,יינן ערטטן .בחהרנן  ,ר״נד
רע :
חת  ( :טז ) חויך דען יבסי ,דען
דיזס חיזט
ח>זזרי ׳ חזנד דען-1רן .טי ( :יז ) דען
פח!^י דר קינדר נחיו  ,טק ,
חזי ,דען חרקי  ,חונד דען סיני:
חכן ׳ חזנד יפת  :עט זוחזרדן חיהנן
(יח ) פערנר דען חרודי  ,דען3זזרי
נעײ!_יך קינדר ן .בחהרן  ,נחך דר
חונד דען חזזתי  /נח  3הער החבן ! יך
*ינדפ? וט  ( :ב ) דיח זעהנידעט י  £ת דיח ן .ט! ע 3טר דעס ככעני חויס•
*ינד ׳ ן>.זר ׳ >ון.וןנ ׳ >זדי ׳ יון  ,תב! ׳
^כרייטעט  ( :יט ) דיח ן .רענ3ן דעש
>זטך ׳ יוונד תירט  ( :נ ) דיח ועהני
פחןקס כנען ווחרן  £חן 3ידון  ,נחך
דעם ן>.ור זינד ׳ חטכנז ,ריפת  ,ן .רר3ז ׳ בי! ע! ה  /חונדנחךטדזכן,
חונד תן .ר״ה  ( :ר ) דיח זעהני דעז
עזזרה  ,חדזזה חזנד 3בויכן3ז  ,פיז
יוןזינד ׳ ח! יטה ׳ תרטיט ׳ כתיק ׳  5טע ( :כ ) די :ס וינד דיח נח  3קח>ז>זן
 1זונד דדניק  ( :ה )  5חן חיהנן החבן
דעס חכך ׳ נחך חיהרן  5רטידנן ן>.ס
*יךדיחבזחנדרן פע 1קרטיופטן חין ט! ע  3טרן חזנדטפרח 5ן  :חין חיהרן
פרטידנן ! ענדרן יובן .טײ 1ט ,יעדי  5רטידכן ! ענדרן חונד  2ע 1קרטח • 2
נחך חיהרר טפרח 3י  ,חין  5רטידנן טען  ( :כא ) חויך דעק טכן ווחזרדן
ן .ט! ע  3טרן יוזנד פע 1קרטחפטן :
קינדר ך3יין .ט ,דיור טק חיזט דר
(ו ) דיח זעהני דעט חכן זיגד כזט 5 ,חטר ח! 5ער קינדר דעט עבר ,
ז>  3ריק פוט חונד כנען ( :ז ) דיח חיין ברזדר דעט ע? טטטן יפת :
*עהני דעט כזט ,סבח ,חוי! ה ( ,כב ) דיח
זעהנידעטטקוינדעי! ק ׳
צובתח ,רע> וה  ,חונד טבת 3ח :
חטור  ,חרפ  3טד ׳ ! וד חונד חרק :
דיח זעהני דעט רע>זה ׳ טבח חונד (כנ ) דיח זעהני דעט חרק וינד עו) /
דדן  ( :ח ) כוט 3ײנטי סזרוד  :דיזר חז 1׳ ן .תר ׳ חונדזזט  ( :כר ) חרפ 3טד
 3ינן .חן חײן ן .זוח! טין.ר הערר חזיןי  3ייךטי ט! ח ׳ חונדט! ח 3ײן -טיעבר:
דר ערדי ינו ווערדן  ( :ט ) ער ווחרד (כה ) דעקעבר ווחזרדן כווייח זעהני
נע״! יך דורך דיח יח ^ ט ח״ן ךווח!  .ן :כ 1והרן  :דעש חיינן נחזזן וזחר פ!.ן ׳
טיןנר הערר  £חר דעק עווין.ן  :דח .דען חין ! יינן טחן.ן חי :ט דיח ערדי
דזער > זחן3ו זחןנן פ  !£ען .ט  :זויח ן .טײ 1ט זזחרדן ׳ חונד דר נח״ן ויינש
נזזרד דורך דיח יח^ ט חײן ן .״ח! • ברזדרט חיוט יקטן  ( :מ ) יקטן
סיךר
הערר  3חר דעק עווין.ן 3 :יין .טי ח! זזזדד  ,ט1ך  ,הנסזזתחזכד
(י ) דר חנפחנן .ז״נם ריי  3ט ״חר ירח  ( :כז ) וזיח חויך הדזרק ׳ ח״}
בב? ׳ חונד חרך ׳ חכד חזנד כ 1נה ׳ חונד דק 1ה  ( :כח )  3ערנר עוב, 1
 1ויק ! חנדי טנער  ( :יא ) חויז דיזכן
חבי״ח 1חזנד טבח  ( :כט ) חו  3ר ׳
?חנדי ן.ינן .ער ^ ען חטור .,ו״נד חוי 1ה חזנד יובב ח! 1י דיזע  :ינד
בויחטי נינוה ,רחבת עיר חונד
ועהנידעסיקטן  ( :ל ) חיהרי וזחה*
ב! ח  ' ( :־ ) חזנד רטן ינוזיטן נינזה נונךן ווחרן  5וון זזטח חן  ,ביז נחך
1זונר כ! ח  :דיזט נינוה חיזט .־יח ט  £רה ׳ דעק ן .בירן.י ן .עןן ״חרס :
בקחנטי ן .רחשי טטחדט ( :יג ) ״ 3ריק (לא) דיוט זינד דיח נחכקי ״זזן דע*
3ײן :טי ׳ דיח } ודיק ,־ױז ענ״יק ,
טק  ,נחך חיהרן 2רטימן ךט? ע 3טרן
דיח ! הביק ׳ חונד דיח נפתוחיק :
חונד טפרח 3ן ׳ חין
חיהרן  5ער•
(יד ) חונד דיח
פתרזטיק ,״יח
טידנן ! ענדרן  ,נ1וך חיהרן  £ע! קר•
חויך דיח כש? וחיק 5 ,יון ווע? 3ן
טחפטן  ( :לי ) דיזע נוזח״חן זינד
דיח פ! שתיק הערטטו״יזון
חזנד
דיח ן .עט 1ע  3טר דר נח  5קח>זוזן
דעז
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דע* נח  ,נחך חיהרן' 4בורטו  2ח!ךן
חונד נע! קרטח  £טן  ,חו ; ד נחן
דיון החבן * יך דיח פע! קר חויןי
דר ערדי חבכעוחנדרט  ,נחך דר
*ינדנ! וט :
ווחר חויןי דר
ערדי חײנר! ײח מפרחכי /
חונד חײנר! ײח רעדנטחרטן  ( :ב ) ח!ו
*יח ; זן 5חן דר > וחרן .נ! ײטי הינווע^
ג 3ח , | 4פחנרן ויח חײני עבני חינן
<חנדי טנער  /חינד ב* ע 3טן * יך דח״
*ע} בםט ( :ג ) דח טפרח 3ן * יח
ח״נר 3ונן חנדרן  ,ווח! חן ! וויר
ווח!! ן 3ין !.םטרײצן  ,חונד* יח ברענ־
נען  :דיח3ין !.דינטן חיהנן חנסטחט
דר טטײני  /חונד דען טחן ברוי  3טן
*יח 3ונן ווירט!  ( :ד ) * יח  /ופרחכן /
ווח! חן ! ! חשט חונס חײני טטחדט
בויחן  ,חונד חײנן טורק  ,דעשן
ספיט3י חן דען הייו* !/רײ  3ע  /דח•
>ויט ודר חונש חײנן נח>ון ״חכן :
חונד פרהיטן  ,דחס וויר ני  3ט חויו'
דר ןחכינן ערדי נרסטרײחט ווערדן:
(ה ) דר עווין .ע ! יט * יך הערחב ,
חוכן דיח סטח־ט חונד דען טהורק
3ו * עהן  /ווע! כי דיח ווענסנקינדר
ערמיחט ־חבן  ( :ו) דח ספרחך
דר ע[יי4י  ,נון חי* ט עט חײן חײנ•
 3ינש פח! ק ׳ חונד החבן ח!! י חײנר•
?ײח ספרחכי  ,חונד דיוש חײט
חיהריערםטעחו ^ טרגעהווונן * , .ח!!
חיהגן נז /ניכטש פע־! ס! ח / | 4ווחש
*יח * יך  5חרו .נח>ווון ?׳ (ז ) ווח! חן!
וויר זוח!!ן חונס הערחב ! חטן/חונד
חיהרי ספרחכי דח* ע! בשט  £ער•
וויררן  ,דחיויט חײנר דיח ספרחכי
דעט חנדרן ני 3ט פרסטעהי  ( :ח ) דר
עווין .י 3רסטרײטיויח פחן דח * וען/ .
חויוי דױו חברפ! עכי דר ן .חנ3ן ערדי ,
חונד* ח הערטן * יח ווזיוי דיח סטחדט
3ו בויחן  ( :ט ) דחרונן החט ווחן
דיח סטחדט בב! ן .נענכט  ,דען דח־
*עיבסט הווט דר עוויו.י דיח ספרחכי
דער 4יונ :ן ערד• פרווירדט  :חונד

)3ון ד)ז ) זויט ,ה 1וט וי1ז דר עווי^י
 3רבוםרייווט ןןוין 1דיוז ווברעןמ 3י
דר ןנחננן ערדי  ( :י )
דיס 1ויוט
דיוו ו .ס! ע  3טטפוו!4י דעש טנז  ,טנן
ווחר הונדרט ישהרי וו 5ט  /ווזש ער
חרפכטד3ײן .טי  3 /ווײח יחהרי נווך
דר וינד & וט  ( :יא ) נח  3דעק טנן
דען חרפ 3טדו3.ײן :ט־חטטי  /ןעבטי
ער נחך כינן ,הונדרט יחהרי  /חוסד
 3ײן .טי נחךחנדרי ועהני חונד טעכ•
טער  ( :יב ) חרפצטד { עבטי פינן1
חונד דרײטין .יחהרי  ,חוכד 3ײןנטי
טזח  ( :ינ ) נחכדענן חרפ  3טד דען
ט! ח ^ 3יי^ ט החטטי  ,ועבטי ער נחך
£יער הונדרט חונד רר״ח יחהרי ,
חונד 3ײןנטי נחך חנדרי ועהני חונד
טע 3טר  ( :יד) ט! ח יעבטי דרײשין.
יחהרי ווונד 3ײן .טי עבר ו ( טי ) נחךיי
דעק ט! ח דען עבר ו .נײן .ט החטטי/
!עבטי ער נחך  5יר הונדרט חונד
דרײח ױוהרי :
חונד 3ײ 4טי■ נחך
וונדרי ועהני חונד טעכטר  ( :טי ) עבר
}עבטי פיר חונד דר״שין .יחהרי /
ווונד 3יץ .טע פ! ן( : .יז ) נח  3דעק
עבר דע /פ! ך ן.י .״ן,ט החטטע ! עבטי
ער נחך פיר הונדרט חונד דרײטיןנ
יחהרי  ,חונז*  3ײן .טע נחך חנדרע
ועהנע חונד טע 3יטר  ( :יח ) פ}כן
 5עבטי דרײטיןנ יחהרי  /חונד 3ײן .טע
רעו  ( :יט ) נח  3דענן פ!(״ דען רעו
.ן 3ײוט החטיטע  ! ,עבטע ער נחך
 3ווײח הונדרט ח/כד נײן יחהרע /
חונד 3ײן .טע נחך חנדרע ועהנע
חונד טע  3סר  ( :כ ) רעו ! עבטע
 3ווײח חונד דרײטין .יחהרע חונד
3ײן .טע טרון ( : .כא ) נח  3דעק רעו
דען סרון.( .נײןנט החטטע ! ,עבטע
ער נחך נווײח הינדרט חונד * יבן
יחהרע  ,חונד י״; .טע נחך חכדרע
*עהנע חונד טענטר  ( :כב ) סרון:
!עבסע דרײשי^ יחהרעחונד 3ײן .טע
נחור  ( :כג ) נחכדעש סרון .דען נוזור
. 1ניץ .ט החטטע ׳ ! עבטע ער נחך
נווײח הונדרט יחהרע  ,חונד כייךטע
נחך

יאדח>וח!ש

וחנ3ן
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בראשית יאבי
נחך חנדרע * עהני חונד שענשר :
(כר ) נהור ! עב׳שי נ״ן חונד 3וזחנייג
יחהריחזנד  3ייגשיתרח  ( :יה ) נחך־
דעק נחזר דען תרח ג 3יין.ש  ! ,עכשי
נ״ננעהן
ער גחך הונדרש חונד
חזנד 3ײן .שע נחך חנדרן
יחהרי ,
יעהני חזנד שעכשר  ( :כו ) תרח
!עבשי ייבנניג יחהרי חזנד 3ײן .שע
חברק נחזר חונד הרן  ( :כז ) פוו! ן .נדס
חיישדיח גס! עכשם  £ח! ן .ידע? תרח,
נחורחזנדהרן,
תרח 3ײןשי חברק ,
הרן 3״גשע ! וש  ( :כח ) הרן סשחרכ
 5חר דעק חנןייכש ייינס פחשרס
תרח  ,חיק ! חנדי יײנר גילבורשה ,
נע>י! יך3ז חזר כסדיק  ( :כט ) חברק
הײוחשעשן  :חברקיי
חזנד נחזר
פרויח היס סרי  ,חזנדנחור ' יערויח
היס ״! נה  ,שחכשר דעס הרן  ,דר
חײן  £חשר דר>י! כה חונד דר ישכה
ווחר  ( :ל ) סרי ווחר ווונפרו  3שבחר,
חונד החששע קײן קינד  ( :כא ) תרח
נחק ויינן יחהן חברק חונד ! וש דען
יחהן הרןיי  ,דר י״ן ענק! זוחר,
חונד יײנע סנור סרי  ,דיח  £רויח
*ײנס יחהנט חברק  ,חזנד ןינגן
חיהנן  2חן חור
נחך חנדרי ײיש
כטדיק ״עג  ,חין דחי ! חנד כנען3ו
רײין,ח! ס ייח חבר ביט חרן קח״ן,
ביע 3שען ויך דחיע! בםש  ( :לב ) ח 5ש
דיח ! עבנסיח־רע תרחיי ווחרן ׳
 5ווײח הונדרט חונד  £ינך יחהרע ,
דח סשחרב תרח3ו חרן;

חנ

לך לד

וחזזשש1זײן * עען.ן ייין  ( :ג ) ) 1ין וויז
נע״זיך יעילן .נן דיח דיך יקעגנן ,
ווער דיך !5ו  5ט ׳ דען וויז וזיך 5ער•
5יו ?ן  ,וןונדזייטדיר זוערדןייךחזזי
גס! עכטר דעט ערדר״כס יעען.נן :
(ר ) חברק ר״וסע  ,זזיח דר עווין.יב
וויהכן ן .יחן .ט החטטע  ,איט חיהנן
ריייטע ! זט  ,חונד חברק וזחר פינן1
חונד ייבכנין .יחהר ח! ט ב״וו וײנק
חברײון פחן חרן  ( :ה) חברק נע״־*
?יך נחק י״נע פרזיח סרי  ,י״נעע
ברזדרס יחהן 1וט  ,חונד ח!! חיהר
ןוש  ,ווע! דש ייח [ .זוחננן  ,וויח חזיך
דיח יעעזן  ,דיח ייח3ז חרן ער־
ווחרבן  ,חונד ןינן.ן חויס  ,חוכן חין
דחי 1חנד בנען3ו רײין  ,קחײן חוין
זזירק! יך חין דענן ! חנדע כנען חן ;

(ו ) דח 3חן .חברק דזרך דחי ! חנד ,
ביי חין דיח ן .עגענד פחן סנק  ,בױ
דחי  5ח! ק
חן דען החין > יורה :
כנען ווחר דחײחזש נחך חיק ! חנדי:
(ז ) דר עוויגי ערסין דעק חברק ,
חזנד ספרחך  ,דײנק יחחײען ווין?
חיך דייעס זחנד חײנגעבן  ,דח בויחשי
עוויגן3ו
ער חיין ח! שחר  ,דעק
עהרן  ,דער חיהק ערסינן וזחר :
(ח ) ער 3חן  5חן דח ווײשר חין דחי
ןעבירן .ע  3 ,ור > יחרן .ני״שע  £חן
בית ח!  ,חינד ריכשעשי יײני היששי
חויןי  ,בית ח 1ווחר חיהק גלגגן
חבענד  ,חזנד דיח סשחדש עי
ןעןן > יחרןן  ,דחיע 1בסש בויחשע״
עזויןן3ו עהרן חיינן
ער דעק
ח! שחר  ,חונד ! עהרשע חין דעק
נח>ין דעם עוויגן  ( :ט ) הירויןי
ר״יש חברק חי>י>יר > יעהר ן .עגן
^ ( א ) דר עזוין.י החששע חבר
3ו חברקן .ספרח 3ן  3 ,יהי >יישחן  ( :י ) עס ענשסשונד חיינע
הונגרטנחשה חיק ! חנדע  ,דחרייישי
הינ״עג חויש ד״נק ! חנדע  £ ,חן
דײנק ןבורטשחרשע חונד  £חן דיינו
חברק הערחב נחך >י 3ריק  ,ייך דח*
פחשרי הזייע  ,חין דחי ! חנד  ,דחי
חיץ3ו הח!שן  ,דען דיח
יע! בסש
חיך דיר 3ייגן וועררע  ( :כ ) חיך וויןז
סוועהר חיק
הונן .רסנחשה וזחר
דיך3ו חײנר גרחסן נחשניחן ״חגן,
!חנדע  ( .יא ) ח! ס ער נין נחהע חן
ױי!? דיך יעעןנן  ,חונד דיינן נחײן >י 3ריק קחק  ,טפרחך ער3י * ײנר
ן .רחם ווערדן ! חםן  :דוח יע! בםט
פרייח סרי  ,ייהי נון ! חיד וו״ס ,
דחם
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בראשית יב יג
דחסדוח חייני 2רויח 5חן טענק

חנכ* יבט בי* ט ( :יר ) ווען דיך נון
דיח ״ ( ריק * עהן ״ערדן  ,חונד
ווערדן טפרעבן  ,דיום חיוט ויין
״ייב  * ,ח קענטן ויח>< יךח״יברינן .ן,
חונד דיך בײק ! עבען ערהח! טן :
(יג ) טפריך ! יכר דוח * ״מטט ״יינע
טוועסטר  ,דח״יט ״יר ךוטס ן .עי
טעהי דיר (ו ! יבע חונד חיך ב״יק
!עבן דײנטוועגן ערד .ח! טן וועררע:
(יד ) ח! ט נון חברק חין וינריק קחנן,
זחהן דיח ״( ריק דיח  £רויח  ,חוגד
פחנדן * יח * עהר טעהן  ( :טי ) חויך
דיח  £ירשטן דעט פרעה * חהן * יח,
חונד ריה״טן * יח פחר פרעה  ,דח
ו חרד דיח פרויח הינןכנח״״ן ווין
דחו הוי* דעס פרעה  ( :טז) דענן
חברכן חבר ער ( ׳ין .טי ״חן ן .וטעס
חובן חיהרנט ווי!!ן  ,חונד ער ערי
זזי! ט טח  £ע חונד רינדר חונד ע*! ן,
קנע  3טי  ,חונד ״עגדי  ,עחינן חוכד
קח״ע!ן ( :יז) דר עווין.י פיחגטע
הירויןי פרעה חוכד * יין הוי* ״יט
^רחסן פ! חן .ן,ווען.ן טרי דעו חברכן
פרויח  ( :יח ) דח ! יט פרעה דען
חברק רו £ן  ,חונד טפרחך  :ווחט
החםט דוח ״יר ן .טהחן ? וומ׳טק
החטט דוח ״יר ניכט ן .יחן .ט  ,דחט
ויח דיינע פרויח חיוט ? ( יט) ״חרוק
החשט דוח ן .טפרח 3ן  ,ויח חיוט
וי״נע טוועטטר ? דח נחק וו׳יך * יח.
״יר ( ור פרויח  :גון חבר היר וויוט
ד״נע פרויח ! ניכן ייח חוכד ן .עהי
הינ״ען ( : .כ ) חוכד פרעה בפחה!
חייניגן ״עננרן חיבר חיהן  ,דחט
*יח חיהן חונד וײנע פרויח חונד
ח!! ס ווחםערהחסטע ו !.ײסעטן:
(א ) ח!* ח ( חג חברק  £חן ״נרינן
הינוין , 1ן .ען.ן ״יטטחן , .ער
*זונד * ײנע נרויח חונד ח!! ס ווחס
ער החטטע ,רוונד־ ! וט ״יט חיהק:
(ב ) חברק״חר ועהרר״ךחן  $יה,
יי! בר  ,חונד ן .ח! ד ( :ג ) ער ר״וטע
ויינע נחרי^ ע טחגי ר״*ן  ,פחן

לדדל

ח

״יטטחן :נחך
בית , •3כיי קן
דען חרט  ,וימ נלזרהמר יײנע
היםטע וו1ור  3 ,״יסן כנר <ז 5וזונד
עי  ( :ד ) ביי וון דען יורט דעס
(זיטתרמ  ,ד־1ן ער  £לורד.ין ערריכ״
סענו  ,וות ער נע״ןיך ווין דעק
נלו״ן דעט עווין .ן 14עהרמ התיומע:
(ה
ניכן) .תבר ווויך ! וט  ,דער ״׳ט ווברנן
,
הווססע
סוומי
רינדר
ווונד
ףיטטן ( :ו ) נון קוזנטע עט דחז
!חכד ני  3ט ערטרחן-ן  ,ד 1וס * י1ו
בײחותח״ן ווחהנטן  ,דען חיהר ן .וע
(נעווויך חיהרע העערדן ) ווחר* עהר
ן .רחט  ,דחהער קחנסן * יח ני  3ס
בײח* חחוין ווווהנן ( :ז) דח ענס־
טטוכד חײן סטר״ט כוויסן דען
 5יההירטן דעט יובר־ן  ,חוכד דען
פיההירטן דעט ! וט  ,ז־ר כנעני ,
חונד דר פר* י * חטן טחן דח״ח! ט
חיח ! חכדי  ( :ח ) ךח טטרחך חברכן
3ו חט  ! ,יבר ! ! חט ק״גע טטר״ג
טיןכקייט * ״ן נוויטן חיר חונד דיר ,
חונד נוויטןי -וײנן חונד ד״נן הירטן,
וויר* ינדיח נחהעפרווחנדן  ( :ט ) דוח
החטט .־חך דח* ן׳חי -נע ! חנד פחר
דיר  ,טרעכנע דיך ח!* ח פחן ״׳ר •
ווי! טט דוח נור ! יגקן  * ,ח ווערדע
חיך כור רעכטן  ,ווי! טס דוח חבר
(ור רעכטן  ,ייו ווערדע חיך נור
?ינקן ( :י ) וו! ס נון ! וט * יך חוסן*
*חה ׳ ,חוכד דען ן .חנין פר״ט דעמ
ירדנט בויכטיכטע  ,וועוכר דורך״
חו׳ס ן -״עטרט ווחר  ( :בעפחר נחך
דר עווין .ע סדונן חונד עווורה3ו
ךרונדע רי  3טעטע  ,״חר עט חיח
ח״ן ן .חרטן דעט עווין.ן  ,״יח דח>
!חנד ״נריק  ,חונד * ח ״וור עט גיז
נחך 3וערהין )  ( :יא ) דח ער״עה? טי
*יך ! וט דען ן .חנין ןכרײס דעז ירדןק
חונד 3חןכ ^ עכן״חר^ן  ,ח!* ח״חורדן
*יח חײנר פחן דענן חנדרן נטרעניט :
(יב ) חברט ״חהנטע חינן ! חנדע
בנעןחונד חט ״חהנטע חין ךען
טטעדטן דעש נןרייוס  ,חונד ט!>4
וי׳נע

בראשית יר
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וײנע היטטן חוין 1ביו נחך סדוק :
(יג ) דיח > יעננר ־פחן סדוכן חבר
חחרן דעכן עוויגן* עהרבע:י > וענטן /
חונר ךרחטע * ינדר  ( :יר ) דר עוויגי
ספרחך3ו חברכן  /נחנ־־עכן ייך ! וט
 3חן חיהכן ןטרעננט החטטע■ העבע
דײנע חוין.ן חויןי חונד ייהע דיך
חוכן  /פחןדעכןחרטע ווח דורו בייט ׳
ן .עןן ױיטטרנחכט  ,ן .ען.ן >; יטטחן /
ןעןן > וחי  |4חונד ןען.ן חב־ינד :
(טו ) דען דחי ן .חנני ! חנד  /ווע!ככי
דוח * יהטט  ,ווערדע חיך דיר חוגד
דײנכן יחחן  ,ח• '( 1עחי 4ח״נן .עבן :
(טז ) דײנן יח><ן חבר ווי!! חיך דעיכן
םטויבי דר ערדי ן״זײך >< חצן  :יח
דחש ווען יע>< 1ונד ווירד דען םטויכ
דר ערדי נעה!) קעננן  /חויך דײן
*ח>< ע * ח!  4נעה! ט ווערדן( :יז ) חחכי
דיך חוין־' דורךניהי דיו* ! חנד נחך
דד ! ענןי חונד ברײטי  ,דען דיר
ווי! 5חיך עט חײנןנעבן  ( :יח ) חברכן
ם! ון * .ײני היטטן חויף׳  /קיוכן  ,ווונד
ב* ע 3טי  :יך חין דעכן היינע ײײרח ,
ו* ע! כר בייח חגרון מייט  /חונד ער־
בויחטי דח* ע! בשט דעכן עו*י | 4נו
עהרן חײנן ח! טחר :
יך ( א ) חין טחנן חחרפ 5דפש
קענין .ס פ 1ון סנער ,
חריוך קעניןט פחן ח!שר  ,נדרזעו״ר
קעניגש נו עי!ןכ  ,חונד תדע!  ,קעניגי
דרן.ויכן  ( :ב ) £י.־; רטן דיוע קרין.
װיט ברע דעכן קעני ^ פחן סדוכן ,
איט ברםע דענןקעניךפחן עחורה,
טנחב דעכן קעני 4פחן חד> וה ,
 <>0חבר קעני £ 4חן כבויכן  ,חונד
>< יט דעכן קענין .פחן ב! ע  ,נוג>< עהר
 5ער ן .נעננט  ( :ג ) ח!!י דייע 3ער־>
חייני^ טן ייך,ח!ן דעכן טח!י טדים,
דח* יע 5בי חייט נזנחעהר דיח יחח״
זעע  ( :ד ) ייח ווחרן נע>ו! יך 3ווע!^
יחהר דעכן כדר! עו>ור חונטרוויר £י, 4
חיכן דר״ח 3עהנטן יחהרי חבר  3י!ן
ויח חב  ( :ה ) חונדחיכןפיר 3עהנטן
יחהרי קחק כדר 1עוחר חונד דיח

לר לד
קעני4י ודלז ?י * יט ( זיהנן הי! טן ,
חוכד ^■ ן.ן דיח ר 1£וינ) רוין עסהרות
קרניק דיח {וויכ[ חין הק  ,דיח
חיחיק חין יעוה קריתיבן ( :ו) חונד
דחו פח! ק חורי ' י חוין•' חיהרנן
ן.בירן.י טעיר ביו נחך חיז פחרן
ווע 35ח חויןי דר וניכוכ^ י 5ין .ט :
(ז ) הירוין׳' ווענדטן ויח ויך חונד
קח״ן נחך עין יוטפט  ,דחו :ע! בי
ה״שט ל־ןויך קדט  ,חונד ט!ו^ן דחן
ן .חנ'ני ן .פי! די דעמ פח!קש ע>י! ק ,
חונד חויך דחי  £ח :ק ח><רי  /ווע31ג
חין חנין תוור  :יכט  ( :ח ) נון 3חן.ן
חויי ד־ח קעניןני פחן סדוכן/עארה/
חדווה  ,נבוינן  ,חונד פחן ב{ ע ,
יעננו נער ןנעננש  ,חונד חרדנטן
:יך חיק שחױטדיק נורם! חבנ 1״יש
חיהנן  ( :ם ) נע>ו5יך > ויט כדר! עו> ור/
רעק קעני^י נו עי5ןכ  ,תדע! דעזן
קעניני דער>4יכן  ,ח> ורפ! דענן
קעניןנע3ו טנער  /חונד חריוך דעכן
קענין .ע3ו ח!שר  /פיער קעני^ ע
ןען.ן פינףי  ( :י) דח* טהח! טדינן
חבר ווחר1£ו!! ר םהחן ן .רוב |  /ח! ס
נון דיח קעני^ ע פחן סדוכן חונד
ע>ורה דיח פח־ט ערן .ריפן 2י! ען
ויח הינײן  :דױו חיברין.ן חבער
פ! חהען חינט ן .עבירן .ע  ( :יא ) יענע
נח>וען ח!! עט ן.וש  £חן טדוכן חונד
עײר־  ,חונד ח!!ן חיהרן ױונד״
פחררחטה  ,חונר ן-ינן■ דחפחן :
(יב ) * יח נחױן חויך 5וש חונד וײן
ןוט דער ח״ן ברודרזחהן דעי חברכן
ווחר ׳ ער * חם דח>< ח!ש רוין סדוכן:
(יג ) דח קחכן חײן פןי  5ס! ינן•  ,חונד
ערנעה! סע עש דעכן עברי חברכן :
דיור ווחהנטע דחחחזס חין דעק
החינע דעט חוווריטר <>(4רח  /ח״נע*
ברודרט פחן חטנ 5חונד ענר  /חונד
דיוע ווחרן בוגדסײעגנרדע* חברכן:
(יר) ח! ט חברכן הערטי  ,דחט *ײן
 5רווחנדטר ןפחנןן ווחרדן  ,ווחפנטי
ער וײנע ^ עחיבטע הויוןזנחהרנע ,
דר״מ הונדערט חונד ח  5ט 3עהן
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חן דר 3חה! חונד פערפח! ן .טי זיח
ביז דן  ( :טו) דעז נווכטט טה״! טן
ער חונד זײני קנעכטי זיך חין
הויפן  ,טחן .זיח  ,וווכד פרפחיגטי
ויח ביז חובה  ,זוע! כט3ור ! ינקן
זײטי  £חן דחטק ! ין .ט  ( :סז) ער
ברחכטי ח!! ט גוט ווידר 3זריק :
וויח חויך זיינן פר״חנדטן ! וט  ,חזנד
ז״ן ןוט  ,חונד ווויך דיח ווייבר
ווונד דחז פח! ק פיהרטי ער כוריק:
(יז ) ח! ט
ער 3וריק קחק פווק
ט! חן.ן דעש כדר! עוחר ווזנד דער
קעכין.י דיח חיט חיהק הייטן  :ן.ינן.
חיהק דר קענין .פחן טדזק עכטי
ן .ען.ן חין דווז עבני טח!  ,ווע! כט
ווויך קענין .טטח! הייטט  ( :יח ) >ו! כי
 3דק קענין3 .ו ט! ק  ! ,יש ברחד ווונד
ווײן הרויט ברינן.ן  :דיזר ווחר חיין
דינרדעט העכטטן גחטטס  ( :יס ) ער
זען .נטי חיהן  ,ח/נד טפרחך _,ן .ע•
זעגנט זייח חברק רעק העכשטן
ןחטטי  ,דרהי״ח! חונדערדי הער־
פחר גברחכט  ( :כ ) חונד ן !.חבט
זייח דר העכשטי גחט  ,דר ד״נע
פיינדי חין ד״ני החנד ן.ן .עבן החט:
דח ן .חב<־ חיהק חברק דען ( עהנטן
 5חק ח!! ק  ( :כא ) דר קעכינ פחן
םדוק
טפרחך3ו חברק  :גיב זויר
דיח פערטחנן  ,חונד דחז ןוט ניק
דיר  ( :בכ ) חברק חבר טפרחך 3וק
קענין £ .חן סדוק  ,חיך העבי זוײני
• החנד חזיןי 3וק עוויןן׳ 3וק העכטטן
ןחטטי  ,דר היזזזו! חזנד ערדי
הער  £חר ן .ברחכט החט  ( :כג ) דחס
חיך וועדר  5חדן נחך טוהבחנד דט
וויך פחן ח!! ק ווחט דיין חיזט ,
ניכטט נעהוזי  :דחזזיט דוח ניכט
זחן .עטט  ,חיך החכיחברקרייך גע•
וזחכט  ( :כד) פערן פחן זזיר ! נור
 ווחס דיח בורטי פרנעהרט החבן ,חוכד דחז חנט״! דר זיעננר ווע! כי
וזיט זזיר ו -גחנגן זינד  :ענר חטכו!
חונדזוזזרח,דיוי > זען.ן חיהר חנט״{
־״
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(א;) נייט ?; 11״ הרכווך וווורױ
דענן ווברנ{ 1זין וו״כענ{
ן .זיכטידחז וווורעדעע עווין.ן רוןןוו;
פירכטי דיך ניכט ווברק ! וויך בין
דיר ווײן סיןד  ,דייני ב! וו־נ( ;ן! -וו!(
ועהר ן .רחט ! ײ)  ( :ב ) דח פפרווך
וזברנן  ,וו הערר !  0עוויגר ! ווחנו
ווי!! שט דווו ײיר ן .עבן ?י חיך ן .עהי
קינדר! ווו הרוק  :וווכד דר ערווח! טר
וײינט הויזט חיוט חויעזר חוח דווסק:
(ג ) חברק ספרחך נחך ווײטר : /יהי!
חיר החשט דוח ק״נן  :חחן ן ^-עבן ,
ח! :ח ערבט חיך חיין הויודינר :
(ד ) דחרוין' ווחרר חיהק דח< ווחרט
דעש עווין.ן ח! וח  :דיור ווירד דיך
ניכט ערבן  ,וחנדרן ח״נר דר ווויכו־
דײנן ח״נן .ווײדן קחוסון ווירד  ,דר
זח!! דיך ערבן  ( :ה ) ער פיהרטי
חיהן הינויט  ,ווונד טפרווך  ,ויהי
ן .ען היוויו[  ,חונד נעה!י דיח טטערני ,
ווען דוח זיח נעה!ן קחנטט  :ווונד
ספרחך פערנר  ,זח זח!! דײן ! ווחן
זיין ! (ו) חברק ן !.ויבטי דעק עווין/ | .
חזנד דיזס רעכנטי ער חיהק 3ור
ט/ן.כד  ) ?( :חונד טפרחך נו חיהק,
חיך בין דר עווין.׳  ,דר חיך דיך חוױ
חור כטדינז הרויט ן .פיהרט הוובי /
דיר דיזע ( וונדטחפט 3וק בעזיט 3י
חײננוגעבן  ( :ח ) יענר טפרחך /
 0הערר ' 0 .ע//ין.ר ! ווחדורך ווערדי
חיך פרזיכרט  ,דחטחיך זיח בויטינן
וזערדי'\ ( ט ) חונד דער עווי^ ע
טפרחך  ,ברינן.י יויר חיינע דר״ח•
יעהרין.י קח! בע  ,חייני דרײחיעהרין.י
3׳^י  ,חונד ח״נן
דר״חיעהריגן
ווידדר  :חויך ח״ני טזרט! טזיבי ,
חונד חייני יונןכי טויבי  ( :י) חברק
ברחכטי חיהק חו!י דחע טטיקקע,
 3רטגיטט זיח חין דר וויטטי  ,ווונד
!ען .טי יעדשטטיקדעק חנדרן ן .ען .ן־
חיבר  :דחז
חבר  ,נרטניטט
ער ניכט  ( .יא ) דח קחחן רויבפעג?
הערחב ווזין דיח ! ״כנווחי  ,ווברק
וובר טייכטי זיח הינווען ( : .יב ) חח
ג
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בראשית טו טז
דיח וחנכי חוכטרן .עהן * ח!! טי  ,פי!
ח״ן טי  1ר ט! סן־ חוין־' חבךק  :וווכד
כון חיכרפי! חיהן3ו ן !.ײך ח״כע
פיכנוטרי ן .רחםי חכן .שט  ( :ע ) דוו
פפרחכט3ו חברק  ,דוח _* ח!! טט
סיסן  ,דחש דיין * חײן חײן פרעײד־
זינן * .ײן ווירד  ,חין חײננן ! וונדי,
דחיו כיכט חיהנן ( .העריט  ,ײחן ווירד
*יח דינטטבוזר ײחצן  ,חוכד  :יח
דריקקן  :כ־יער הוכדרט יחהרי :
<יד ) ח}} ײן ווויך דוו* פח! ק  ,ווע! כנן
*יח דיגן ווערדן  ,ווי!! חיך ריצטן:
1ווכד * חדען * ח!!ן * יח חוישכיהן ,
>ויט ןרחטק ן .וט ( :שי ) דוח * ע!ב* ט
חכר * ח!! שט חין  2רי־ן3ו דיינן
£עטרן קחײײן  :חונד וויר* ט בן .רח :ן
ווערדן  ,נחך חייככן ן !.יק!י 3ן ח! טר:
(טז ) דח* פירטי ן .ט! עיט חבר * ח!!
היהער 3וריק קעהרן  :דען בי* דח־
הין חי :ט דח* * ינרנײחם דעי נח!ק*
חײרי כחך כיכט פחי! ( :יז ) ח!* דיח
יחככיחוכטר ^חכ^ן  ,חוכדעו פיכוטר
ווחרד  ,דח ווחר עש וויחח״ןוופן,
3ווי* ווע[ כק רויך חוכד פ! חײײי דעם
פ״חרם כוויטן דיוי טיטיקי ן .עחהרן:
(ידו ) דחײח! ט כרםכיטט דר עווין,.
ײיט חברק וויינן בוכד  ,חוכד םפרחך:
דײננן * חײן החבי חיך די* ט ! חנד
חײנן.ן .עבן פוון דעק טטרחײי ײכרינן
חן  ,בין חן דען ן.רחשן םטרחנ*
פרה  ( :יט ) דחי פח! ק קיני  ,קנוי
*זוכד קדײוני  ( :כ) דח* פח? ק חהי,
פר* י חונד דיח רפחינן  :דח* פוו! ק
חײרי  ,ננעכי  ,ן.רן .םי חוכד יבושי:
א( ) םרי חברק *,פר/יח בע״
בחהר הײנע קינדר ,
חונד החטטי חײני ײיריםי ײחן .ד ,
דיח הן .ר היש  ( :כ ) דח םפרחך םרי
3ו חברק  * /יהי דר עווין״י החט ײיך
פרם! ח ;׳ן  ,דחש חיךכינט ^ בעהרי,
!יבר ! קחײײי ני ײי נר ײחן .ד  ,פי! ״
!״כט ווערדי חיך דורך ויח ןנבויחט:
חברנן ן.ד,חר  3טי דר םטיײײע טרי:
ג( ) דס נח :ן םרי חנרקיו נרויח

א־לד
 1ויד .רי ײיריסי יוווכ־ הן *•  ,וכדוך״
דעק חברק כ״דן יוודרי1ויק } ווכדי
ככען ן .ווחדכט )  ,חוגד נחב ןי1ו
חיהרנן ) וחככע חברכן גור פרויח ;
(ד ) ערקחקכו הן .רחוכדויח ווחרד
םווחכן.ר  :ח! ס ויח זחדי  ,דחש * יח
םווחנן.ר ווחרדן  ,ווחרד חידרי דויזי
פרויח ן.ריכן.י חין חיהרן חוין.ן :
(ה ) דח םפרחך פרי כו חברכן ,
חיך ײוט וווכרעיט ! ײדן דורך דיך :
חיך החבייוייכי יוחן־ חיןד״כן םחמ
( !.עןזס  ,ח! ט זיוו יחהי  ,דחט זיח
סווחנ;.ר וויורדן  /ווחרד חיך ן.ריגן.
חין חידרן חוין.ן  ,דר עווין.י ריכטי
כוויםן יויר חוכד דיר ! (ו ) סברק
טפרחך כו סרי  ,דייכי ײחן .ד חיוט
חין דײכר ן .ווח! ט  ,סוהי חיהר ,
ווחט דיך ן .וט דיכקט  :םרי דעיוי*
סין .טי ויח דירויןי  * ,ח דחט * יח פחן
חידר ענט! יו' ( :ז ) * יח פחנד ח״ן
עכן }.דעט עווין.ן חין דער וויטטן ,
חן חייכק ווחטרקווע!  ,כעיו!יך חנן
קוועןחוין :דעכןווע;.י פור  ( :ח ) חוכד
נופרחך  ,הן.ר ייחן .ד דר טרי ! ויח
קחײכזט דוח הער ?׳ חונד ןוחהין
ן .עהסט דוח ? * יח טפרחך  ,חיך
עכטפויהי פחר ײ״כר הויופרויח
פרי  ( :ט ) דר עכן }.דעט עווי^ן
פפרחך ווידר  ,קעהרי כו דייכר
הויגפרויח כוריק  ,חונד דעהײיטיױ
דיך חוכטר חידרן העכדן ( :י ) דר
עכן !.דעט עווין / .טפרחך פערכר כו
חיהר  ,חיך ווי}} דײן * חײן ײעהרן,
דווט ער פחר ײעכן.י ניצט * ח!! ן .ע״
כעה! ט ווערדן קעכנן  ( :יא) חויך
טפרחך דר עכן 1דעט עיוין .ן 3ו
חיהר  ,דוח בי* ט כון םווחכן.ר  ,חונד
ווירםט חײנן * חהן ן .בעהרן  :די* ן
*ח!! טט דוח יטײעח} כעננן  ,דען דר
עווין.י החט ד״ן ע! עכד ערהערט ;
(יב ) ער חבר ווירד חײן ווי! דער
ײעכט * ״ן * ,״כי החכד ווידר יעדר
ײוון  ,חוכד יעדר ײחכש החנר ווידר
חיהן ל ח* כד ויירד פחר ח!!ן *ייכן
ברידרן
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בראשית טז יז

ברידרן וזחהנן  ( :יג ) דיו נעננטי וייז
דען נחײן דעם עווין.ן ׳ דר3ו יויהר
רעדטי  ,דויז ביוט ח״ן זי  5טכחרר
ן .יזטט  :דען  :יח ספרווך ,היוכי
חיך דען חויך עטוויוס ן :.עהן ,וז! ס
>ו״ן ועהנדר וויר דען ריקן (ו ן -ע־
<" ( יד ) דחרוק נעננט >וחן
ווחנדט
דענוע! בן כרזננן  ,ברוננן דעט ! עבנ־
דיןנן ועהנרן  :ער חיוט נוויסן קדס
יוונד ברד ( :טו) הן .ר ןנבחר דעק
יזברק יוײנן ויוהן  ,יוונד! יוברק
געננטי זײנן  :יוהן  ,זזע!5ן ד -גר ן .ע־
בחהרן החטטי יסחעיו!  ( :טז ) יזברנן
יוחר ועצם יוזנד חנ 3יג ייזהר יו! ט ,
ח! ס הןר יסײעח! גבחהר :
ין ( א ) ח! ט חברק ניין חונד נײנ (ין.
יחהר ח? ט זוחר  ,ערטין
חיהק רד עווין.י  ,חונד ספרחך3ו
חיהק ׳ חיךבין 4יוטדריו!! 1יעכטי^ י/
זוח ; ד! י  5חר1ויר  ,חונד זייח חינ״
ן .טײ! טט הערננט ( :ב ) יויך חי!!
(ווײטן דיר חונד ״יר חײנן בונד
>< ח 5ן  ,יוזנד דיך חויטנעהײנד פר־
יזעהרן  ( :ג ) דיו פי! יוברק יזױך
זײן חנן.וי 3ט  ,חונד ן .חטט רע־טי
פערנר >זיט חיהנן יוונד ג .זפריוך :
(ר ) יויך בין עט !>< ײן בונד יוױט
>< יט דיר ן>.ױו  3ט  ,דווז זיו!! טט3ו
ח״נק  £חטר £י! ר  £ע! קר וועררן :
(ה ) >< חן זח!! דיך חויך ני  3ט > יעד .ר
חברכןנענכן  : ,חנדרן דיט,נח>ון :יז?5
חברהק ז״ן  ,דען חיך מזבי דיך (ו
יוײנק פחטר פי! ר  £ע! קר יז״נן .וענט:
(ו) חיך ווי?? דיך ווויסרחרדענט!יך
5רו  3טבחר יוזנד נז ן .יונ (ן נחטנייונן
איו  3ן ,יווכד קענין.י :וז!!ן פחן דיר
חבי .וטח>סון ( :ז ) חיך ווערדי ח״נן
בונד ( וזיסן > ויר חונד דיר חונד
דיינק  :ח>ין נחך דיר חויך חיהרי
קינפטיןױ גס! עכטר( ,ו חיינק ע״יגן
בינדי >< יוכן  ,נע>ז! יך דיין חוס־ ניוך
ד ר דײנס ויסונט ן .חטט (ו ו״ן :
(ח ) דיר חונד ד״נק זיוי׳ון נחך דיר
זוערדיצויך  ,דוזו ? נונד דײ ; ס יוױ5£״
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.ד1ו 1נונ)  ,ד1זו .ן1ו ;כי [ וונד בנמן ,
 3ור עווין.ן מיטיונן .רוײ ;ן .עבן ׳ לזוכד
וויהר ן .ווטט :ײן  ( :ט ) ן .יזט טפריוך
ניזך  £ערנר נו יוברהנן  ,דווו וובר
>< וםט יוויך יוײנן בונד היו? טן  /דויו
יוונד דײן ויזײן ניוך דיר יוו־ן 1וויהרי
קינפטין.י ן .ט! עכטר  ( :י ) דיוט יויונו
דר בונד ( וויען י; יר יוונד דיר יווכד
ד״נק ויזײן נחך דיר ; ען יויהר
היו! טן ויו!! ט  ,יויהר וויטט י)! ' עש
בטנײדן וויוט> וענ! יך יויוט  :רי>*) בע•
טנײדט יוײערי פיורהויט  : /וי ויו!!
דיוט דיוו בונדרזנײ 5ן וײן נוויסן >ײר
יוונד יזײך ( :יב ) וי !! ס > ועניי 5י בײיו
יוײערן ניוכקיוווײן ווו!!  ,ווען עס
יוכט סיון.י וי ! ט יזיוט  ,בסניטטן
ווערדן  ,יו״ן הוי :ן .יביוהרנס קינד ,
יודער וזעוכס  £יזן יוײנק ערעײדן
פיר ןנע! ד ערקויכיט  ,יוונד ני  5ט
 5יון דײנן וווײן יזיוט  ( :יג ) בסניטן
>ווט דערדן  ,וויוט יזין דײנק הויוע
^ביוהרן וווורדן יוונד וויוו דויו פיר
ן .ע! ד ערקויפטט  ,דיווױט ווײן בו ; ד
יון יו״ערנ( ! 3״סי  :ײיו (ו יו״נעכן
עווין .ןבו ; די ( :יר ) יוײני יוונבסניטני
וויוכטפיערויון יזבר  ,ווע! 5י נעווןיך
דיזו פ! ײס יויהרר  $יורהױט ניכיז
בסנ״דן ווירד  ,דייווע! בי פערויון
ויז!! יוויטן .ריוטט וועררן יוױו עיהרנן
פיז! קי  ,וייז היוט י יינן בונד (ער־־
סטערט  ( :טו ) ן .יוטט ספריזך ( ו
יוברק  ,ד״ני  £רדיו סרי זוו!! וט דויו
ניכט פערנר סרי נמננן ׳ ויונדרן
סרה ווו!! יויהר ניןױן ו״ן  ( :טז ) וזיך
ווי!! ! ייו  :ען.נ |  /יןזנד דיר יזויך  £יזן
יויהר יוײנן  :יוהן ן .מכן דורך וײינן
וען.ן ויו!! זױו (ז נוו 3יוונן ווערדן /
יוונד קעניןױ דר עעוקר3יזן ( ויהר
הערקחוײון  :ויז ) דיו £י! יוברהכן
יווין* 1יין יזנגויבט !וו  5טי  :יזןנר
ספריוך דין ו״נק הערנן ! (;!! טי
יזײנק הונדרט יעהרי ^ן ייוונני ניזך
ךכיוהון זועררן ?י יודמר יוויך סרה /
דייז נײניין .יחהר יו! ס וויוט ,נחן
{• כעהרן
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בראשיתיײח
ןנבעהרן ?׳ ( יח ) חברהק ספרחך
הירזין־' 3ו ; חטט  > ,וע  3טי כזריס> ועחן
 5עכן חיכד דיר ן .פחיי ( ! /יט ) דח
טפרחך ן .חטט  ,וווור!יך ! דײכי 2רויח
טרה ^ בעהרט דיר ח״נן זחהן ,
דיזן וח!! מט ד .חי 3חק כעכנן  ,חונד
חיך ײי! ײײנן בונד> ויט חיהק ,חזיןיי
*ײנן וחזין כחךחיהק,כו חייכן עווין.ן
בזכדי עררי  3טן  ( :כ ) ״ען.ן יסוועח!!,
החבי חיך דיך חויך ערהערט  ! ,יהי,
חיך החבי חיהן ן .וען .גט ׳ ווערדי
חיהן פרו  3טבחוק>זח 3ן חונד זעהר
 5ר״עד,רן  ,כוועוןי פירוטן ווירד ער
 5״ח  ,חיך וזי! חיהן3ז ח״נר ן .רחשן
גחש 3יחן >זח 3ן  ( :כא ) >ז״כן בונד
חבר > זיט יכחק ווי! חיך נסטעכדין.
הח! טן  ,דעק  :חהן נע>ז! יך  ,ווע! | 3
כזרה דיר ^ בעהרן זוירד  ,חזק
דיזע נ״ט  ,חין דעק חנדרן יחהרי:
(כב ) חזש ער > ײט חיהק חוי :ן .רעדט
החטטי  ,ערהוב  :יך ן .חט פחן וונרהק
הינוזען ( : .כג ) חברהק גחנן * ײנן
:חהן יס> זעח!  ,חונד ח!! י קכע  3טי /
דיח ער פיר ן .ע! ד ן .קויפט החטטי,
ח!! ם >זעכ!י  3ע חוניטר  :ײנן הזי :־
זייטן חוכד בסכיט דחו פ! ״ס חיהרר
 5חרהז* ט  ,נחך חן דע>ז :ע! בן טח ; י,
וויח ן .חטט חיט חיהק ן .ספרח 3ן
החטע  ( :כד ) חברהק ווחר נ״ן
חוכד כיינ 3ין .יחהר ח! ט  :ח!ש ער
בסניטטן ווחרד חק  !£ייסי וײכער
עחרהויט  ( :כה ) וײן  :חהן יסחעחן
וזחר דר״ח 5עהן יחהר ח! ט  :ח! ס
ער בסכיטטן וזחרד חק פ! ײסע
*ײכר פחרהױט ( :כו ) חן דע>ז :ע! בן
טחן .ע ״חורדע חברהק  ,חוכד וײן
:חהן יסזועח! בעסכיטטן ( :בז) חזכ־
ח!! ע וײגע ) ײטע  ,זוחז חײנ^ בחהרן
ווחר  ,וויח חויך זזחס ערקויעט
ווחר פחן ח״נק 2רע>זד 5ינן : .וזחרד
>זיט חיהק כון !.״ך בסכיטטן:

וירא
יךן(א) דרעווי;.י ערסיןחיהש

לדלד ױרא
 5ערנר  /חין דענן החיכע דעס
״ױר1ז  :ער  :וזע עבן1וין דעכן ו־וײג■־
ן.חכן.י דעש יעועש 1 ,ז1ש דר נויזן•
יעהר־ײש וורור  :גכ ) ער ־•כנעזיג■
זיךױיכיחוױ -ןחוין*'  /חזכדזיזהי  /ד1ז
עטוכרן דרײיז זזעכר כייט ווײט  2חן
חיהק  :ח?ש ער ענו ן .חחהר ווחרר /
זין! ער חיהכן עחן דר סירי דעש
 3ע! טש ענטן .ען .ן׳ ביקסע זיך נור
ערדי ( :ג ) חוכד ספרחך  /ײײן
הערר ! חען חיך ן .כחדע חין ד״כן
חוי^ן ן .פונדן  < ,ח ן .עהי דחך נידש
פר דיינעק
קכעדטע  5רחיבר :
(ד ) ! יבר ! ! חשעטחייןוועכין .חחםר
ברינכן  ,ווחסט חייערי פישי ׳ חוכד
רוהט חויש חוכטר דענן בויחי :
(ה ) חיך וויז חײן טטיק ברחד
בריכ^ן  ,דח ערקחיקטחײער הער , /
הערנחך חען .ט חיהר חײטר ; עהן /
דח חיהר דחך נון חיין חחד.ן פר
חייערק קכעיטי  5רב״ח ן .קח>י>ון :
!יחחכטווחרטטן  ,טוהי ח! וח  /חיח
דוח ן .ספרח 3ן החסט ( :ו ) דח
חײ! טי חברהק חיכש 3ע! ט  ,נור
סרה  :חוכד ספרחך■ בריכ^י חייןכדס
דךײח >וחש דעש פײכסטן זועהוש
קכעטי עש  ,חוכד )זח 3י קו 3ן ( :ז ) 3ו
דעק ריכד פיה ) ין■ חברהק ! ײזבשט
כווק ח״ן יוכן.ש ריכד  3 ,חרט חוכד
ןטט  ,ן .חב עם דעק יוכן.ן  ,עס
ח״!כדש ;* ! ובר״טן  ( :ח ) ער כחק
ה־רוין־' ב& ^ חונד ><י!ך  ,חונד דס
יזכ ;י ריכ ; .דס ער נובריימן זחשן ,
זעכטי עמ חיהכן עוור  :ער חבר
סטוכד ב״ח חיהנן חוכטר דעק
בוי>וי  ,חוכד ! יח חשן  ( :ט ) דח
ספרח  3ען  :יח יו חיהק זוח חיוט
דײכי 5רויח סרה 7ערספרחך ויח
חי־ .ט חיק נע! ט  ( :י ) יעכר ספרחך,
חיך ווערדיחיבר דש יחהרחוק דיוי
כ״ט זוידר כו דירקחזון  /דח זוירד
דייכיפרויח סרה חײכן וחהן החבן:
סרה העריטי דיזט חק חיינן .חנ ; דס
 3ע! טש דען דר ח״נן .חנן .ווחר היכטר
חיהק
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חיהנן  ( :יא ) נק ווחרן חברהקחונד
סרה ח! ט חזנד בסחן .ס  /חונד  :יח
החטסי ני  3ס ױעהר דש גוועהנ!י 3י
וויח חנדרי ווייבר  ( :יב ) דח ! חבטי
סרה חין חיהרק הער 3ן ,חונד
דח  3טי  ,נחך דעק חין וו! ט בין /
*ח!! סי חיך וזידר וווווחטט החבן ,
חונד וזײן הערר חי :ס חויך ח! ט :
( ע ) הירויןי טפרחך דער עווין .ע3ו
חברהק  /ווחרזק ! ח  3סיסרה ? חונד
דחכסי וח!! טי חיך ווחה! נחך גע־
ביעהרן ,דח חיך דחך ח! ט בין ?
(יר) חיוס זזחה! דעק עוזין.ן עסווחו
3ו וזחונדרבוור ?  3זרבססיוזטן 3ײט
חיבר דש יחהר  ,קחווױי חיך ווידר
כו דיר ׳ חונדטרה
החטחײנןוחהן:
(םו ) סרה ! ייןעטי  /חזנד  :חגטי /
חיך החבי ניכיט ן !.חבס  /דען ויח
 3 .ירבטטי ויך  :ער חבר ספרחך ,
ג״ן ! דוח החטט וו!! רדינךש ג! ח  3ט:
(טז ) דיח יזעננר ססונדן  $ח"ן דח
חוין ׳ ,קעהרטן ויך נחך דיח  :ײסי
 5וון שדזק  :חונד חברהק ן .ינן <> .יט
חיהנן ׳ ויח3ו בג(ייסן ( :יז ) דער
עחיןעחברספרווך  :וח!! סיחיך  $ר
חברהק פרהעע!ן  ,זוחשחיך פחר־
החבי ? ( יח ) דח דווך ווברהק3ו
חיינק גרחשן חונד > זע 3טיןן פח! קי
ווערדן זוירד ׳ ( :ז דש :יך ח!!י פע! קר
דר ערדי >זיס חיהק וען -נן וזערדן :
(יט ) דען חיך החבי
וויהן 3וק
פריינדי ערוועה! ס  ,וזזנד
זז״ט ׳
דס ער וײנן קינדרן חונד  :יינקהויױ
כחך חיהק ןביסן זוירד ׳ דען וועןכ
דעש עוזין .ן3ו בחבח  3טן  ,סון .גד
חונד ן .רע  3טין .קײט נו חיבן ׳ דח־
>זיט דר עזויןנע דעק חברהק ער־
 3ח!ן.ן ! חשי ׳ ווחש ער חיבר חיהן
פרהײשןהחט  ( :כ) ח! :וו ספרחך
דער עזזיןי  ,דח דש ן .סר״ח חיבר
סדוק חזנד ע> ורה  :ח ן .רחש  /חזנד
חיהריוינדי וח  :עהר סוועהרחיוט :
(כא )  :ח ווי! חיך ױיך הרחב ! חשן ,
חז ; ד ועהן  ,ווען  :יח  :ח גסחהן
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הוזכן  /וויח דש ןנטרײח פרזזיךןנע־
קוזיוײן  ,פרדערבן וויכר ויוו ! וות
וובר ני  3ס ׳ ווו וויו וויך פרסוזהנן:
(כב ) דיוו ויעננר ווענדסן ויך פוון
דוו ווען .׳ ווונד ן.ינן.ן ן .ען נודוק :
ווברהק וזבר סעזנד נווך פר דענן
עוויגן  ( :בג ) ווברהנן סרווט נע־ר,
חונד ספרחך  ,ווירטטו ווחה | דען
ן .רעכטן >< יש דענן בעווויכט הינס
ריכטן ? ( כד ) פי! 1ײבט זינד פונפ3יןנ
ן .רעבטי חין דר סטחט  :ווירסטו
ווחה! הינריכטן ,ווונד ניכט ! יבר
דעק גחנכן חרסי פרן .עבן  :וווקדר
$ונפ3ין .ן .רע  3טן וו*!!ן ווע! כי דחרינן
וינד ? ( בה ) עט חחט ד״נר וווני
ווירדין , .יח עסווחש נו סוהן ׳ דען
ן .רע  3סן חיס דעק בעווויכיט חויונו־
ברינן.ן  ,דש דר גרע  3סי חונדבעןש
ווי  3ט ן !.ײך ו״וו  :עש חיוט דיינר
חונווירדין ! .וח!) דער ריבטר דער
ן .חנ 3ען ערדע כי  5ס ן .רעכסין .קײט
חיבן ? ( כו ) דר עווין.י ספרחך  ,ווען
חיך חין טדוק  3ונ £י .יג גרע 3טי חי
דר ססחדס פינדן ווערדי  /וח ווי
חיןדעק גחננן חרטי  ,וווק חי־רנט־
וויו! ן 3רג " בן ( :כז ; דח חנטווחרסטי
חבר־ק חוגד ספרחך ,חיך החבי
גון ח״נויחה! חנג  $וונגען חייײעק
העררן  $חרנוסטע!!ן  ,דח חיך דוון
ססויב חונדחסיבין  ( :כח ) וועןנון
פי!!יי  3ס וון פונפ 3יג ן .רע  3סן פינןי
פעה!ן ׳ ווירססו ווחה! חוק פינפי
וױ!!ן דיח ן .חנני סטחט פרדערבן ?
ערטפרחך ׳ חיך ווערדי ני  3ס פר־
דערבן  ,ווען חיך פינןי חונ־  £יר3י4
דח :ע! בטטפינדן ווערדי  ( :כט ) יענר
 5והר פוורט חיהק  5חד 3וססע!! ן ,
חונד ספרחך  ,ווען ויך נון פירנין.
דח :ע! בטס  5ינדען ? ווחרויןי דער
עווין.י חניטווחרטטי  /וח ווערדיחיך
עס ניט* חזיטפיהרן  ,חוגן דר פיר3ין.
וזי!!ן  ( ,ל ) יענר טפרחך זוייסר ,
>וײן הערר ! ער 3ירני ני  3ס  /״ען1ויך
חבסווו! ס  £חרסטע!! ע< פיזןיינט
חערדען
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בראשית יח יט

ױרא

זזערדען נור דר״שין .דח :ע!בשש
ן £ .ונדן 7ער ספרחך  ,חיך פיהרי
עש ניכש חויש  ,וזען חיך דר״שין.
פינדי  ( :לא ) ווברהק ספרחך
וזידר  ,חיך החבי נון וו״נזזחה! חנ־
ן.כ 2וונן.ן זזײנכן העררן פחר 3וסשע!! ן,
ווען זורון נון 5ווחנ5ין £ .ײדש  7ער
ספרחך  : ,ח ווי! חיך ניכש פר־
דערבן  ,חונן דיור 5זזחנ5ין .זוי!1ן :
(לב) יענר  ,זויין הערר ! ערנירני
גי 3ש  ,חיך ווי! נור נחך דיוס זזחה}
פחרסשע!! ען_ ,ווחן זיחן נון נעהן
דוווע 1בשש פינדען  :ח! 1שע 7ער
טפרחך  ,וח וושךדי חיך ניכש פר*
דערבן  ,חוין דיור 3עהן ווי!!ן :
(לנ ) דער עוזין.י גינן .הינווען .ח!ש
ער זזיש חברהנן חוישן .רעדש החששי ,
חברהק חבר קיעהרש׳ חן וײנן חרש
 5זריק :
(א ) דיח ב״דן ענן ?.קחזזען
חבנדש נחך טדזכן ! ,וש
*חש עבן חינן שהוזרי  £חן שדוכן :
ח! ט ער  :יח :חדױע  ,טשונד ער
חייך'  ,גינג חיהנן ענשן .עגן  ,ביקשע
ויך זויש דעק חנגויכש 3ור ערדע :
(כ ) חונד ספרחך  ,הערש דחך ,
זזײנע העררן ! קעהרש דחך ווײן
חין דחו הויו ח״ערש דינרס חונד
 1ויברנח  3שש דח  ,נח  3דעק חיהר
ח״ערע  £ישען .זוחסן  :זזחרךן קענש
1זיהר פריה חזיפסשעהן  ,חונד
ח״ערן ״עןנ געהן  : :יח ספרח  3ען,
גיין ! זויך זוח!! ן חויך דר סשרחשע
חיברנח 3שן ( :ג) ער דרחנג חבר
וח  :עהר חין ויח  ,דחש זיח בײח
חיהק ח״נקעהרשן  :ויח קחזזן חין
ז״ן הזיו  ,ער זזח 3שי חיהנן ח״נע
זזחה! 5ײש5ו רע3ש  ,חונד בוק חונ״
ו -וײחרשע פ! חדן חונד ויח חשען :
(ד ) ויח החששן  :יך נחך ני3ש כידו־
ן?.עןנש  ,ח!ש דיח סשחדש! ״שע ,
דיח ! ״שע פחן טדוק  ,דחו הויו
חוז< רינן.שן  ,פחן יונג ביו ח!ש  :דחו
נ .חננע פחיק  ,חוין יעדק עכדע דר

טט 1ודט* ( .ח ) ! יח רי  £״ן דעק זס ,
 1זונד טפרח  3ן5ו חיהנן  /ווי ! 1ינד
די1ז ״עננר  ,ווע! כ' ע דיוע נ1ו  3נ) •3
דיר גקחזזזזן  :ינד 7ברינן־ע  :יח3ו
חונס הערויש  ,דחש זויר  :יח נעהר
קעננן זזעךן ( :ו ) דח ן .ינן ! .וש הינויש
פרור דען ח״נן .חנן• דעו הויועש נו
חיהנן  :דיח שהירע חבר ס! חש ער
הינשר  :יך נו ( :ז ) חונד טפרחך ,
זזײנע בוידר ! דחנד!ש דחך ניכנז
:ח בעוי  ( :ח ) ווח! חן ! חיך החבע
נווײח שע 3שר  ,ווע!  3ע נחך קײנען
זזחן ערקחנש החבן  ,דיוע ווי! חיך
חײך הערויש ברינן.ן  ,שוהש זזיש
חיהנן ,זויח חײך ן .וש דינקש  :גור
דיוען זזעננרן שהוש ני 2שש  ,דח ויוו
דחך חין דען שחששן זו״נש חב־
דחכש גקחזזזזן וינד  ( :ט ) ויח וונש•
ווחרשעשן  ,נעהע הינוזען ! .חונד
פוהרן 2חרש  ,דיור חײננין־ע יווון
קח  :ןח!ש פרעזוד! ינן .היר חן  ,חונד
ווי!! שחן ריבשר וײן ! נון ו1יו!!ן וויר
זזיש דיר ס!יזזזזר פערפחהרן ח!ש
זזיש חיהנן  :ויח דרחנן.ן הירוין־'  :עהר
חין דען זזוזן  ,חין ! ושנע1ו! יך,חונד
ן.ינן:ן הינ5ו דיח שירע3ו ערברעכן:
(י ) דח ששרעקשן דיח זזעננר חיהרע
החנד חויש  ,ברחכשן ! זש3ו  :יך חין
דחו הזיו  ,חונדדיחשירע 5רש! חשן
ויח  ( :יא ) דיח זזעננר חבר  ,ווע!  5ע
פחר דעש חיינן -חננע דעש הויועש
וו1ורן  ,סחגן ויח זזיש ב! ינדה״ש ,
£חן ק! ײן ביש ^ רחש  :וח דחש ויוו
זזידע ווחזרדן  ,דען חיינן .וונן 3 .ו
ווכן  ( :יב ) דח ספרחבן דיח זועכנר
3ו !וש  ,הוושש דוח עשזוח נחך יע•
זזחנדן היר  ,חײנן חיידחק  ,ועהגי/
שעצשר  ,חונד זוחש דיר חין דער
סשחדש חנן .הערש  £ :יהרע חויש
דעק חרשע הינחויש  ( :יג) דען וויר
£רדערכן דיוע ן .ען.כד  :זוײ{ דוז:
ן .סרי* ח חיבר ויח פחר דענן עזזין .ן
:ח גרחש חיוש  ,וח ד .חש דר עווין.י
חונס חב ^ חניש  ,ויח ני עער•
דערבן
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בראשית יט

דרא

דערבן  ( :יד ) ? וס ן .ינן 1 .וויס  1 ,וונד
רע־סע > ויס ויינן סווץרועהנן  ,דיח
 :ײנע סעססר נעהוון  :ח!! סן  ,ער
םכרחן  ,חויןי ! נעהס חויו דיוענ /
חרסע הינווען , .דען דרעווין .ע פר*
דערבס דיוע םסוודס  :ער וווור
חכר חין דען חוין.ן ויינר י םוויו .ר*
 :עהנע,וויח חײנר דר סער ין סרייבן
ווי!)  ( :טו ) ח! ט דר ווחרן.ן חנברחך ,
דרחנן .ען דיח ענן .ע! ווין ! וס,ווונד
ספרחכן  :חויךי ! נימ דײנע  £רויח ,
חונד ד״נע ב״דן סעכסר  ,דיח
^ עןנווערסינ  :ינד דוח
יועכסטס
זוונטס דורך דיח  :ינדע דר ססוודס
וויס חוווקחיווון  ( :טז ) ח! :ער נחך
:יוו  5רוויי!
סי,ערנריפןדיחוועננרחיהן ,
* ״נע  £רויח חונד  :ײכע בײדן סעכ •
טער בייח דר החנד ,
דחדרעווין .ע
*יך  :יינר ערבחרחסע  ,פיהרסן חיהן
הינחויט  ,חונד ! יטן חיהן ווויטר
דר ססחדיס  ) : , ( :ח! ט  :יוו  :יח הין*
חויס ן .ע  £יהרס
החססען  : ,חגיסע
חײנר נון רעססע דיין ! עבן !  :יהע
דיך גיכס 1ווק  ,חונד ססעהע חין
דענן ( .חנינן קריי :ע ניכס ססי!! :
רעססע דין חויןי דען בערן , .דוום
דוח ניכס ״יס חו 1יקח* וטס  ( :יח ) דח
טפרחך ! וס נו חיהכן  :ניכס דחך
> ײן הערר ! ( יט ) דיין דינר ד .חט
גון
ח״טוחה! חין דיינן חוין.ן ן .ע־
• וחן .נה״ס ן .פוכדן  ,חונד דוח הוו  :ס
> ויר דיח ן .רחטע ן .כחדע ערכ ין .ס ,
> ויינע פערוחן בײיק ! עבן3ו ער־
ד .ח! סן  :נון חכר קחן חיך ײיך ניכס
חויך' דען בערן .ויעססן  ,דח  :חזן־
^ ויק >< ע  3סע ״יך3ו ן .סוו*  :ד ער־
דיי 3ן  ,חונד חיך דחך ססערבן :
( כ ) ויהי ! דיוע ססחרס היר חי  :ס
< חהע  ,דחהין3ו פ!י  5סן  ,ויח חי :
* זויך ק!יין  :ער! ויבע דחט חיך >>יך
דחהין רעססע  ( ,ויח חחיס * ח נור
* ח ק!ײן ) דחיויס חיך ! עבן כ! ײבע :
( כא ) יעכר
ספרחך3ז חיהק  ,ח> יך
חין דיור וחכע ווי!! חיך דיר3ו ; .־ע

ע1וז?ן ו״ן  ,ד 1זט וויך ד*  #טס1זדכ1
ניכס וווווקעהרע  £ ,חן ודלוכר דות
ן .ספרח 3ן היוסס  ( :כב ) חיי! ע!
רעססע דיך דחהין  ,דען חיך קח/
ניכסססהון,בי:
דוחדחהיןקח>* :סנ
דחרוק
נענס״ווןד
חםסרודסנוער:
( כג ) ח! ס דיח ויוננע חויפן .ינן, .
קחכן ! וס3ו נער חן  ( :כר ) דער
עווין .ע ! ינו חןין! םדונן חונד עויורה
סוועפ! חוכד פייחר רען^נן  ,פחן
חיהש  ,דענן עווין.ן  ,פחן דענן
הייסו) הערחב  ( :כה ) ער קעהרסע
ח!! ע די :ע
ססעדסעחוכ(  ,חונד דען
ן .וזנכן
קר״ס
,
וווכד
ח
!
!
י
בעווחהנר
דר ססעדסע  ,ווונד דחי ו -יועכט
דעס ערדרייכט  ( :כי ) ח! ס  :יינע
פרויח היכסר חיהק נוריין  :ווה ,
ווחרד  :יח3ו חיינער  :חו: 3ײ! ע :
( כן ) חברהכן בען .ווב  :יך דעט
ויחסנט פריה וון דען חרס׳ ווח
ער פחר דעכן חנן .ויכס דעט עווץ .ן
^ ססחנדן  ( :כח ) סויחסע הין נחך
דר  :ײסע פחן טדוק חוכד עווורה ,
וווכד נחך דר ן .חנ :ן  :ייסע דעט
קר״ט! חכד  ,חונד  :חהע חויט דער
ערדע חײנן רויך חויפססײ:,ן  ,וויח
דער רויך חויט חייככן קוו! קחפען :
( כט) חחח דח ן .חסס דיח ססעדסי
דעט קרייוט
פרדערבסע  ,דח  3יסע
( נחסס וון חברהנן  ,חונד סיקסע
! וס וויססן ווויט דער פרוויטסונ 4
הינווען , .דח ער נעי)! יך דיח
ססעדסע
חויוקעהרסע ,
חין
ווע! כן ? וס ן .ווחהנס
החססע :
( ל ) ! וס ן .ינן .פחן 3וער הינויןי' ווונד
בועכסע ויך חו*ך' דעכן נכירךע חונד
 :יינע ביידן סעכסר > ויס חיהכן ,
דען ער
פירכסעסע :ךי ! עננר חין
ס 3וער3ו
ב
!
״בן
:
חוכד
חחהנסע >< יט
ויינען בײדן
סעכסרן חין חיינר
היעהוע  ( :לא ) דח ספרחך דיח
עיוסססע נור ײנן .טסן  ,חוכור פחסר
חיוס ח! ס  ,חונד קיין ״חן חיוס
חעהר חיק ! וונר ׳ דר ווונו בײוווווור/ ; .
קענסי

יכ
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בראשית יט כ
קענטי׳ נחך דער חויןי דער ן .חנ 3ען
ערדי חיב! יכן ווײזע  :רייב ) ווח! חן !
ן .עבן וויר חונזר  £חטר וויין3ו
טר< כקן׳חונד ! ען .ןחונםבייח חיהכן׳
דחם וויר פחן חונזרק פחטר זח>זן
 3זר ווע! ט ברינן-ן  ( :לג ) זיח ן .חבען
ח! זח חיהרנן  £חטר דיחוע! בע נחכט
*ויין3ו טרינקן  :חונד דיח ע! טעזטע
קחק׳ ווונד ! חן .בײח חיהרעק
 5חטר  ,חהנע דחס ער עז > וערקטי ,
יועדרבײח חיהרכן נ* דר! ען.ן ׳ נחך
בייח חיהרכן חויפסטעהן  ( :לד׳; דעז
>< חרן .נס דרוין ספרחך דיח ע 5טזטי
 3ור ײנן .םטן ׳ חיך החבע ן .עםטרן
בײח >ז״נכן פחטר !!.ען־ן  :געבן וויר
חיהכן חויך דיזענ1ו  3ט וויין3ו טרינ־
קען ׳ וח דען קח>ז>זע חונד ! ען .ע דיך
ב״ח חיהכן׳ דחם וויר  £חן חונזרכן
 5חטר זחחן ערהח!טן  ( :לה ) זח
ן .חבן זיח חיהכן חויך דיזע נחים
וויין3ו טרינקן  :חונד דיח ײנן .סטע
סטונד חוין  ,חונד ! ען .טע זיך כײח
חיהכן׳ער חבר אערקטע וועדר
חיהר נידר! ען.ן ׳ נווך חיהר חוין־
סטעהן  ( :לו ) ב״דע טעכטר ! וטיז
ווחרדן פחן חיהרכן פחטר סווחנ^ ר:
(לז ) דיח ע! טעסטע ( .בווהר חיינען
זחהן ׳ חונד נעננטע חיהן > זוחב :
דיזער חיזט דער סטח> זפווטר דעם
 5ח! קס זזוחב׳ ביז חוין דיזן טח^ :
(לח ) דיח ײנ^ סטע ן .בחרחויךחײנן
*חהן ׳ חונד נעננטע חיהן בן עזזי ,
(זחהן חײנס פח! קס )  :דיזר חיזט
דר סטח> זפחט.ר דר קינדר עזזון ,
ביז חוין דיון טחן: .
(א ) חברהכן רייזטע פחן דח
ווען  ,.חין דס ! חנד ן .ע^ן
זזיטטחן , .בזע 3טי זיך 3וזיסן קדס
חונד סור ׳ חונד ווחהנטע ח! ם
 5רע>זד! ינ^ 3ו ן .רר  ( :ב ) חברהכן
*חן .טע פחן זײנר פרויח סרה ׳ זיח
חיוט >> ״נע סוועסטר  :דח סיקטע
חביח? ך קעניןנ3ו ן .רר  ,חונד נחכן
סרןז3ו ויך  ( :ג ) ן .חט קחכן

 .וירא
3ו וובי״יך  /וויק נע ;שזי 1ן סרוי״ע׳
1וונד טניריוך יו וזיהנ{ דויז ״וםש
טטערבן׳ ווען.ן דר ערויח׳ ווע! כע
דוח ו .ענח>זיזן וזחםט׳ דען זיח־חם י
ח״נן >זחן  ( :ר ) חביווזך חבר ווחר
חיהר נחך ני ? ט נוו־ע ן .עקח*ויזן • :
ער טערחך ח! זח ׳ ווירםט דוח ווחה!
חויך ח״ן חונטו! דין 5 .ח! ק טעדטן ? ;ן
(ה ) החט ער >זיר גינט ^זח^ ט ,
זיח חיזט > ו״ני סוועםטר ? חונד זיח
זע! בםט׳ חויך זיח החט ן .סערחבן,
ער חיזט >< ״ן ברודר  <> :יט חוין״
רינטין .קײט ״ײנם הערננם חונד
>זיט ר״ני^ קײט>זײנר הענדי  ,החבי
חיך דיזס ^ טהחן ( :ו ) דח סערחך
ןנחטט3ו חיהנן חינן טרויזזי׳ ווויך י
חיך וו״ם עם׳ דחם דוח דיזעם חין ;■
חויעריגטין .קײט ד״נס הער 3נם ן .ע* '
טהחן החםט  ,דחהער החבע חיך
דיך חויך חבן .הח! טן ׳ > ז־ר3ו זינ*
דין.ן  :חונד דחרונן החבע חיך דיר
נינט3ון !.חסן ,
זיח3ו בריהרן :
(ז ) נונוזעהר חבר ן .יב דעז >< חננס
פרויח 3וריק  ,דען ער חיזט חײן .
ווחהרזח^ ר  ,זח ווירד ער פיר דיך
בעטן׳ חונד דוח דוזז ! עבן בהח! טן:
ן .יבסט דוח חבר ניכט ווידר ׳ זח
וויםע ׳ דחם דוח סטערבן > זוטט ,
דוח חונד ח!! ס ווחס דירחנן .הערט:
(ח ) חבי>ז! ך סטונד דעס ״חר^ ם
פרי־ חוין 1׳ רין*' ח!! ע זײנע בעדינ•
טען׳ ברחכטי ח!! ע דיוע דינןנע
פחר חיהר ן .הער ׳ חונד דיוו
!״טע ן .ריהטן חין ן .רחםי פורכט :
(ט ) חבי>ז! ך ! ים הירוין חברהנן
רופן  ,חונד ספרחך3ו חיהכן׳ וזוזו
החםט דוח חונם ן .טהחן ? ״חם
החבע חיך ן .ען.ן דיך פערסו! דט ; /
דחס דוח חויןי > זיך חונד חוין' >זײן
רײך חײנע זוו ןזרחםע פערסו!
דונןנ
'
ןנברחכט החםט?י טהסטן דיח ני  3ט
ן .סעהן זח!! טן ׳ החםט דוח
^ן >
>זיך חוים ן/חיבט ( :י ) חונדחבי>ו! ך
ספרחך
פערנר3ו חברהכן׳ ווחם
החםט
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החטט דוח דען ן .יעהן  ,דחם דוח
דיום ן .טהחן החםט ? ( יא ) חברהנן
טפרחך חיך החבי ן .דחכט  ,חן
דיונן חרט יײח ק״ני ן .חטטטפור  3ט /
ױחן קענטי חיך ח! יח חוווברינ^ ן,
חונן יו״ני פרויח זוי!!ן ( :יב ) יח דען
חייט ייח חויך חין דר טהחט וו״נע
טוועםטר  ,נעזו! יך ױ״נעש פחטרט
טח  3טר  ,חבר ני  3ט ווײנר וױטטער
טח  3טר  ,חונד ווחרד א״נע פרויח:
(יג) ח! ס וויך נון ן .חטט חויו וז״נעו
פחטרט הוייע הינוועןנ וווונדערן
!ים  ,טפרחך חיך3ו חיהר  ,דיועי
חייט דיח ן .ווחןננה״ט  ,ווע! כע דוח
>> יר ער" 3ן.ן יח!! םט  :חן יעדעק
חרסע  ,ווחהין וויר קחוווון ווערדן,
טפריך פחן וויר  ,ער חייט וויין
ברודר  ( :יד ) דח נחנן חביוז!ך ,
טחפי  ,רינד  ,קנע  3טע חונד ווע^ די,
טענקטע ייח דעכן חברהכן  ,חונד
ן .חב חיהק חויך י״נע פרויח טרה
ווידר  ( :טו ) חביוו!ך טפרחך  ,דח
חייט ווײן ! חנד פר דיר  :ווח עם
דיר ווחה! ן .פע!! ט  ,ביעט3י דיך :
(טז )  3ור טרה חבר טפרחך ער ,
*יהי ! חיך החבי ד־ינעכן ברודער
טוייענד וי! בערטטיקע ^ עטענקט ,
דייט דינע דיר 3ור עהרן ערק! עה*
רונן , .ן.עןנן ח!! ע דיח בייח דיר
יינד  :ן .ען.ן יעדן חנדערן חבר ,
ווירםט דזח פרטײדי^ ט ווערדן :
(יז ) חברהכן
בעטטי3ו ןנחטט :
ן
דח היי! טע  .חטט  ,חביוו! ך חונד
זיינע 3רויח חונד ווען .די דחם ייח
ןנעבעהרן  ( :יח ) דען דער עוויןנע
החטטי יעדי ן .בעהרײוטטר יויכן
הוייע חבי>ז!ך 'ו פרט! חטן  ,חונן טרה
חברהוזכןיי פרויח ווי!! ן:
דר
בדווכטי
וויח ער ן .טפרח 3ן  :דר
עוזין.י ! ים דר טרה ן .טעהן  ,זויח
רע נון .יחן .ט החטטי ; ( ב) זיח ווחרד
געײ! יך טווחנן.ר  ,חונד ן .כחר דעכן
חברהנן ח״נן וחהן  ,חין ויינענן

1ו( טר  /בוכן נײטפונקט  ,דען .ן1וסש
בטטי״״ט החטטי  ( :נ ) רוברהנן
נעכנטי דען ;( זהן  ,דר לויהכן ן .ע•
בוזהרן וווזרדן  :דען ( זיהכן נע^ןיך
טרה ן .ב( זהרן  ,החטטע  ,י 3חק :
(ד ) חברהנן בטניט י״נן וחהן ינחק ,
דח ער חכט טחן.י ח! ט ווחר  ,וויח
חיהכן ן .חטט ן .בחטן  ( :ה ) חברהנן
חבר ווחר הונדרט יחהר ח! ט  /ח! ם
חיהק ו״ן יחהן ינחק נבחהרן ווחר*
דען ( :ז ) דחט  £רחךטרה 3 /ונ{ ! חכן
חיוט ענז  ,ווחט ״יר נחט ן .טהחן:
ווער עט הערט > ,יום חיבר חיך
!חכן ( :ז ) ויח טכרחך עערנר  /חחן
ועהי  /ווער דעכן חברהנן 3ון .וחנט/
דיזם טרה נחך קינדר י״ן.ן ווירד !
נון החבע חיך חיהנן חין יײנענן
ח! טער חיינן וחהן ן .בחהרן  ( :ח ) דט
קי ; ד ווחרד ן .רחם  ,חונד ענטי
וועהנט  ,ווונד חברהנן חח  3טי חײן
^רחםעו נחםטן .בחט  ,חן דעק טח ^י
דח יינחק
ענטוועהנט ווחרדען :
(ט ) טרה וחהידען יחהן דר חנרית
הן.ר  ,ווע! כן ויח דענן חברהנן ן .ע*
בחהרן הווטטי  ,י״ן ן .עטפעטטע
טרײבן ( :י ) דח טפרחך
ייח3ו
חברד.ןנ  ,יחן .ע דיוע ווחן .ד חונד
חיהרן יחהן פחרט ׳ דען דר יחהן
דיור זיחן .ד ױו!! ניסט וזיט וו״נעכן
יחהן  ,נעימיך ױיט ינחק  /ערבן :
(יא ) דיום ױיםפי! חין דען חוין .ן
חברהנןיו  /חוק ו״נם וחהנו ווי!! ן:
(יב ) חבר ן .חטט טפרחך3ו חברהנן/
!חם דיר ניכט בחנן .ע ייין חונן דען
קנחבן׳ חונד חונן דײני י.יחן .ד  /ווחי
דיר טרה יחן.ן ווירד  ,ן .החרכי ! דען
נור דור־ך י 3חק יח!! דײן יחײן ן.ע־>
נעננטטזערדן  ( :יג ) חבר חויך דען
ױוהן
ױוון .ד ווי!! חיך3ו חיינענן
פח! קי ווווכן  :ווײ! ער ד״ן יחחוון
חיוט  ( :יר ) דח טטונד חברהכן דעי
>זחרן .נםפריה חויןי  ,נחנן טפ״יע /
חונד ח״נן טחיך ״יט ווחשר  ,ן .חב
עט דר הן.ר  ! ,ען .טי עם נעהוודך
ד
א4 1
חויך

כא(א) עווין.י

טרה,

יג
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*וי]
חויןי חיהרע םו! טר  ,וויח מויך דחז  1וונד דענן ! חנדע ער 3ײו / | -״ י)
קינד  ,חונד סיקטע זיח הינווען: .
^|י]
דיך 1וויפן .ע־ !)1טען
וועןכמ דוח
זיח ןנינן• חונד פרחיררטי ויך  ,חין
ן|ז1
החכוט  ( :כד ) חבר־נן עכרחך  /יח !
דעך ווישטע בחר םבע ( :טו ) ח!ש
י 5״
חיךווי!! עווע  -רן  ( :כה ) ערסעעז! נ1
דחז ווחסר חין דעק פ! ויך (ו ענדע
דע
חבר דען חביוו!ך נור רעדי  ,יוע^ ן
מע<יי(
ווחר  ,ווחרןי זיח דחו קינד חונטער
דעם ברוננם  ,דען דיח קנע 3
>וײ
*ז״נן  2חו דען ביחון  ( :טז ) ויח חבר
חסח!ך ן .רויבט החטטן  ( :מ ) וי !? ײן
טע
חכי^י!ך טערחך׳ חיך וו״ס ניכט ,
ן .ינן , .זענסי ןיך פחן עערני  ,וח
^(1
ווער דיועט ן .טהחן ־חט  :דוח
וו״ט וויח ח״ן בחן .נסוש  ,דען זיח
<)יו
החטט ״יר חויך ניכטט ^ וחןנט ,
זח ^ טי  ,חיך חחן .ני  3ט ( וןעהן  ,ווען
ווו
דחז קינד פטירבט  :ויח זחש ח!
(רי
חונד חיך ־חבי ניניטש דחפחן ער־
פוון פערני  ,ערהוב חיהרי שטיזואע
* ״;
עחהרן  ,חויםרהײטי ( :כו) חברהנ[
חך
חונד וו״נטי ( :יז ) ןנחטט ערהערסי
נחק טחעי חונד רינדר  ,ן .חב זיח
חב
דעקחבױו! ך  ,חונד זיח נרטניטטן
דיח סטיוווזע דעס קנחבן  ,חונד
חברהק הי
ב״דע ח״נן בונד  ( :כח )
ח״ | ענן !.נחטטט ריןי דער הן.ר
ךי(
טטע!! טי ויבן יונן.י פח £י בוחנדרס :
 5חק היווס! (ו  ,חונד פפרחך (ו
הי1
חיהר  ,״חש חיוט דיר הן.ר ?
(כט ) דח טפרחך חביח!ך נו חברהנן ,
5יר 3טי דיך ני  3ט  ,דען ן .חטט החט ווחש בד״סן דיוע ויבן יונן.י טחעי/
רע
ווע! כי דוח בעוחנדערס ן .עססע!! ט
דיח פטײסוע דעש קנחבן ערהערט,
הנ
החטט ? ( :ל ) יענר חנטווחרטטי ,
דח ווח ער יע( ט חיזס  :כירז ) חוין!1
י3ו
דחש דוח דיח ויבן סחפי פחן ><* ינר
כיק דעק קנחבן  ,חונד פ! ישע חיהן
עט 5י
החנד נעהוון וח!! סס  ,דחוזיט
חי | דײנע חריוע  ,דען חיןווי!! חיהן
״ן
גחך (ו ח״נק ן .רחטן פח! קי >וח 3ן <> :יר ( וק ( ״ן .ניפ די־ני  ,דחס חיך
(יט ) דח עפנסי ן .חטט חיהרי חוי^ ן,
(ן׳
דיון ברוננן ן.ן .רחבן החבי  ( :לא ) דח־
חנ
חחןדיוןחרסבחרסכע ,
רוקנענטי
דחם ויח חײנן ברוננן זח־י  :זיח
ןזנ
דען ח! דח החטטן ויח ב״דע ן .״*
ן .ינן .ח! וח  ,פי!! סי דען פ! ויך וויט
*ח
סווחהרן  ( :לב ) ויח ( רסניטסן ח! וח
ווחשר  ,חונד ! יש דען קנחבן סרינ־
סדען)5ו
ח״נן בונד חין בחר טבע  :ח!
קען ; ( כ ) ן .חטט ווחר וויט דעק
חב
העעס
סטונד חביײ)ך חונד זײן
קנחבן  ,ער ווחוכש הערחן  ,ווחהנטי
(ח
פיהרר פיכ! חויךי  ,חונד קע־רסן
חין דר וויסטן  ,חונד ווחרד חײן
ווחהנטע
בח^ ענטיסנע  ( :כא ) ער
ןין
חין דחו ! חנד פ! ס־יק ( וריק :
חין5)3
(לג ) ער פפ! חנ ( טע ח״נן ווח! ד
גע״זין חין דר וויססי פחרן  ,חונד
^י1
בחר סבע  ,חונד בעטטי דחרט ,
ז״נע וווטטר נחק חיהק חיינע
זין
 5רויח חויט דעק ! חנדע ״ ( ריק > :ויט דעק נח #ן דעם עווי^ן  ,דער
חי
חיין ן .חסט חידט עחיבר ( ״סען :
(כב ) עפ ווחר חוק דיוע ( ייט  ,דח
בו
שפרחך חבײ<!ך  ,חונד ו״ן העער־ (לר ) חברהק הי! טי ויך חינן ! חנד
• ח<
פ! סתיק ! חנן.י ( ײט רזויף :
 5יהרר יפ 3 , )3ו חברהק  ,וויח
זח
רר ( א ) עס ווחר נחך דיון בע־
 5ת!ן .ט  :ן .חטט חיזט וויט ו $ר  ,חין
דנ
^עבנה״סן  ,ח! ס גחטט
ח!! ק  ,חחז דוח טהוטט  ( :כנ ) נון
(י
חברהק פרזו  3טי  ,חונד ספרחך (ן
מוועהרי חירב״ח ן .חסט  ,דחםדוח
ה
חיהק  ,חברהק ! חברהק ספוחך ,
״יר חזנד וויינן קינדרן חונד ענק!ן
וײ
היר בין חיך ! (ב ) דח ספרחך ^ חט ,
ני  3ט פח 5ט ווערדן ווי!! סט  :וויח
׳ חי
ניק ד״נן וחהן  ,ד״נן ח״נ (יןק  ,דען
דיח ן,וווון .נהײט  ,ווע! 3י חיך דיר
ה
דוח ! יבסט נעח! יךי ( חק  ^ ,עהי הין
<גר (ײ 4ט  ,זח זח!! םט דוח יוויך חיר
חין
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חיןדחי ! חנד>וריה  ,חזנד ברינן .ע

;ד

חיהן דחרט נוקןכרונ3ן חפפר  ,חזיןי
חײנכן דר בערן.י  ,דען חיך דיר חן־
 3יין.ן וזעררי  ( :ג ) חברהק פטונד
דעש > וחר ; כש  2ריה חויןי,יחט! טי
ז״נן עיע!  ,נחק יײכע 3ווייח קנחבן
>ויט  ,חונד יײנן יחהן י 3חק  :פפח! •
טעטיחפפרהחזין  > ,וחכטי יין חוין, 1
חזנד ^ ינ ; חן דען חרט  ,וזע! כן
חיהנן ן .חטט חנ ; ( ״גט החטטי :
(ר ) חכן דריטטן טח ;י הזב חברהק
*ײנע חייגן חזיןי'  ,חונד יחהי דען
חרט פחן  £ערנע  ( :ה ) דח פפרחך
חברהק (ז יײנן קכחבן  ,ב! ״בט ; ור
היר>< יט דעק עזע! ! חיך חבר חוכד
דייר קנחבע  ,וזיר וזח!!ן ביי דחרט
הינגעהן  ,חונפ 3זכן חנבעטן נידר•
וזער 5ן  ,רוונד ;ו ח״ך ( וריקקעה•
רען ( :ו ) חברהק נחק דחי ח  5ער•
הח!?  ! ,עןכטי עפ ח וי\ י״נן יחהן
י 1חק  ,נחק חין ז״נרי החכד דחי
 5ײחר  ,חונד דחי ט! ח  5ט> ועשר :
ח! יח ; ינן.ן ייח בײדע ( ויחוײוען :
(ז) י 3חק
פפרחך3ו י״נק פחטר
חברהק  ,חזנדי 1יגטי >,ו״ן פחטר!
חברהקפפרחך  ,היר בין חיך  ,חײן
יחהן ! יענר פפרחך  ,היר חייט
(ווחר פ״חר חונד הח! , ),וזח חיזט
חבר דחי ! חק 3זק ; חנ 3ענחפפר ?׳
(ח ) חברהק פפרחך  ,גחט ווירד
ייך י<ע! בסט חזייערועהן דחי ! חק
 3וק ; חנ3ן חפ  £ר  *>,ײן יחהן ! חויח
4י ; ;ן ייח
ב״דן 3ויח>ון  ( :ט ) ח! פ
ייח ; ון חן דען חרט קח>ון  ,דען
חיהק ; חטט חנן 3.יי ; ט החטטע /
בזיחטי חברהק חײנן ח! טחר
חרדנעטי דחי הח!)  ,בחכד ייינען
יחהן ינחק  ,חוכד ! ען .טי חיהן חויןי
דען ח! טחר  ,חיבר דחי הח!: ),
(י ) הירוין 1פטרעקטי 1וברהק ייינע
החנד חזיט  ,חונד נחק דחי ״עשר,
זיינן יחהן3ז פ! ח  3טן  0 :א ) דח רין,
חיהק חײן ענן !.דעט עוויגן  ,פחק
י ד׳יח״! 3ז  ,חונד פפרחך  ,חברהק!

ױרא
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ןכ
יזברל־י* !י ער
כופמזך,הירביןחין
(יב ) יעכר פפריזך  ,פטרעקי ד״נע
ה) 1נד ניכפ נחך דען קני) בן  1 ,וונד
טוהי וויהכן ניכטם  :דען נון ווײכו
דיוט דוי• ן .חטטשפיר  3טי;כ
זו
בייט  ,דיו דווז ד״נן חיי ;כין.ן וחהן
>ויר
ניכט  5ערוזײן .רט היושט :
(יג ) ווברהק הוב ז״נע יווען רזויןי!
יוונד י 1והע יו״נן ווידדר ( ערבײיו
 5זי £ן )  ,הרנחך וויורד ער1זין דען
העקן  ,וויט ו״נן הערנערן פערי
וויק 5ט  :ד1ז ^ ינ^ יוברהנן הין  ,ניונן
דען ווידדר  1 ,וונד בריזכטע חיהן
3וכן ן .חנ 3עכחפפר  ,יונטטחט ו״ננו
ז 1והנט *( .יר ) חברהנן נענכטי דען•
יע! בן 1זרט,ה ' יראה ווי1ו נ 1וך יע3ונ
גפפר1ו 3ן וויר״ י " ' :1דע ג( בי -מע
דעש עזוין.ן ווירד עי ייך נ״גן :
(טו ) הירוין־' ריןיי 1וײן עי.ן 1דעט
עוזין.ן  ,דעק 1וברהק 3יכן נזוײטען
חחה 1פחק היוזייז הר1וב  ( :טן) 1וזנד
פפרחך  ,בײח > ייר יע! בשט החבע
חיך גפוזחהרן פפריכט דר עווי 4י/
דחש וז״ן דוח די :פ גטהחן  ,חונד
דיינן חײנ :ין.ן יחהן ני  5ט פרזזיי^ רט
החשט ( :יז ) דחט חיך דיך יעןכנן
 1וונד דײנן וח>ון >> עהרן ווי!!  ,וויח
דיח פטערני דעש הי>י>ונש  ,חונד
וויח יחנד חנן חז  £ר דעט > ועערט ,
ח> דחש דיין וח>ין! ח״ננעה>ון יח!! ,
ד׳חי טהחר י״נר פײנדע  ( :יח ) > ויט
ד״ננן יח״ן יח!!ן ייך חויך יעגנען
ח!! ע  £ע! קר דר ערדי  3 :ור בע״
!חהנזנג  ,דחש דוח ח״נע פטייוחע
ן .החר  3ט החטט  ( :יט ) הירויןי ן.י ;כן
חברהנן3ו י״נן קנחכן 3וריק  1 ,יח
>יח  5טן ייך חוץי  ,ן.י ;ן .ן 3ווח>נ> וען
;1וך בחר סבע  ,חזנד חברהק בע״
יעכטי ייך חין בחר פבע  ( :כ ) עיש
ווחר נחך דיין בעגעבנה״טן  ,ח!
שי
דעק חברהק ן .יחן .ט וזחרד  ,זיהיי
ו> ! כה החט חזיך קינדר ן .כחהרן ,
ד״ננן ברודר ;דוור  ( :כא ) ; עה>*! יך
ןײנן ע! טסטן יח־ן עו׳!  ,חז ; ד דעשן

נסודר
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דרא חײשרה

ברזדר בזז ,זויח חויך דען ק>יז1ו!
פחן 1ורנן :
דען טסח>י  3חסער
(כב ) פערכר דען כטד  ,דען חח ,
דען פ! דט  ,דען יד!ך' חונד דען
בתוח!  ( :כג ) בתז1ז! חבר החס
רבקה .ן 3יין :ס  :דייע חיס קינדער
החסטע >י! כה דעק כחור גכחהרן,
חע!  3ר חברהקיי ברודר זיחר :
(כר ) חייך ז״ן קעבסזזייכ  ,דערן
רחסיה זזחר1 ,וויך דיזע
נח> ין
^עבחהר  ,סבח  ,גחק  ,תחט
חונד > יעכה:

מיהנן  /ווי1£ ) 1וןן .ס  :ווען עו לזייער
ווי! 1ן 1זיוס ׳ דרוט) 1ין >יײנן ס 1ודטן
בן .רחבי  ,פ1זן ײײנן חנן.זי  5ס ווען, .
זח דיערס ״יך ! ! ען .ס זיײנסו ען.ן
ביטסע1ו״ן  ,בײס ע ! רזן
רזײניע
 3חר'ז ז 1זד.ן ( :ט ) דחס ער >ייר די1ז
העה! י3ו >י  3פ! ה ן .עבע  ,ווען  3ע
חיהק ן .־ערס  1 ,זונד1ז :ן ענדע
ז״נס פע! דם ! יגס  :ער ן .עבע זיח
זייר  5יר דען פח!!ן וועהרס חן
זי! בר  3 ,וכן ערבב^ רעבניש ב״ח
ח״ך  ( :ט עפרון חבר זחס חינסר
דען קינדרן חת  ,דח חנסווחרססע
ע  5רון דעק חברהנן  :דח עס דיח
קינדר חת הערסן  ,פחר ח!!ן  ,דיח
חין דחי סהחר ז״נר ססחדס קחײי־
יוען  ,ספרחך כעײןיך  ( :יא ) ני  3ס
ח! זח זי״ן הערר ! הערע ײיך ! דחי
פע! ד החבע חיך דיר הירזייס ן.ע׳י
ן .עבן  ,חונד דיח העה!י  ,ויע! כע
דחרין חיזס  ,ז״ח דיר חוין ן.עי־
ןכעבן  3 :חר דען חויןכן זייינר ! חנדז״
!ייסע ז״ח זיח דיר ן.ן .עבן  ,ב^ רחבי
נור דיינן סחדסן ! ( יב ) דח ביקסי
זיך חברהק  £חר דעק פח! קי דעמ
!חנדס  :עיג ) חזכד רעדסי >ייט
עפרזן  ,דחס עז דחז פח! ק דעס
!חנדס  3רנחק  ,וייח פח!*י ס :
>יע  3זס דוח >ויך נזר הערן ! זח
העססי חיך דחז זי! בר פיר דחז
 5ע! ד ן.ן .עבן,נינן עס פחן >< יר חן!
ח! סדען ווי!} חין > ייינן טחדסן דח•
זע! בסס בגרחכן  ( :יד ) ע £רון חנסי
ווחרסעסי דענן חברהק  ,טפרחך
נע>י! יך3ו  .חיהק  ( :טו ) ״ײן הערר!
הערע > יין ח״ן טסיק ! חנדס  ,פחן
 5יער הוכדרס טק! זי! בר  ,וזחט
דחז 3וויטן >ייר חונד
בעדייס
דיר ? בגרחבי נזר דיינן סחדסן :
(טז ) חברהק > וערקסי דיח ווחרסע
דעז ע  3רזן חזנד ער  ,חברהקוורזןכ
חיהק  ,דעק עפרזן  ,דחז וי! בר 3ו,
וזע! כט ער בעטסיזױיט החססע ,
דחט עס דיח קינדר חת פרנחחן ,
פיער

חײשרה
עבנטח!סר
כג(א)עסח1דחז!

ור
דר טרה  ,הונדרס יחהר,
*ויכד 3זזחכ3ין .יחהר  ,חונד זיבן
יחהר  :דיזט ווחרן דיח ! עבנטי
יחהרע דר טרה  ( :ב ) ח! ס טרה
טסחרב3ו קרית חרבע  ,דחזזע! בע
חיזס חברון  ,חיק ! חנד ככען  :ד1ו
קחק חברהק  ,חונן טרה3ו סרויחרן,
ייח3ו בוזיינן  ( :ג ) יחדחן
חזנד
טטחנד חברהק חויןי  5חן יייכעק
טחדסן  ,חונד רעדסע > ייס דען
קינדרן חת  ,טפרחך נע>י! יך :
(ר ) חיך בין חיין  £רע> ידר חונד
ב״חיוחהנר חזנסר חייך  :געבס חיר
ח״ן ערבבגרעבניט בייח חיין  ,דח*
>ייס חיך חיינן סחדסן בגרחבי  3 ,חן
*ייינכן חכגיי  3סי הינ״עג  ( :ה ) דיח
חנסזוחרסעסן דעק
קינדר חת
טפרחנן3ו חיהנן:
חברהכן  ,חונד
(ו ) הערי 1וונט  ,ױיין הערר  ,דוח
ביזס חיין ןכעס!י  3ר פירוס חונסער
חויזגעיזנסטסען
חונס  ,חין דענן
חזנירר בגרעבנישי  ,בגרחבי דיינן
סחדסן  :גיויחנד  £חן חונט וזירד דיר
זיין בגי־עבניס ״ייגערן  ,דיינען
סחדסן3ז בןכרחבן ( :ז ) דח טסחנד
חברהק חוין , :ביקסע  :יך פחר דעק
$ח! קע דעו יחכדט  2 ,חר דען קיני
דרן חת  ( :ח >,חונ־ רעדסי >< יס

ד
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 5יער הונדרש שק? נעויןיך  ,בייח
יעדק קויפ״חננע רוויו3ו ן .עבן :
(יז ) דחדורך בששחנד  ,עפרוןין
וועזכש3ו >> 3פזה ווחר ,
פעןד ,
דחז פחר חסרח זיןנש  :דחז פע! ד ,
סיש דר העה! י חין דעסועזבן > ,ויש
חזזן בייסן חויןי דעק פע! די,דיח
חין דעק ןנחננן בנירק חוכןהער
ווחרן  ( :יח ) דעק חברהכן 3וכן חן־
ק1יף  5 ,חר דען חויןן דער קינדר
חת  ,ח!! ר דערן  ,דיח חין דחז
טהחרוייגר ששחדש קחסן  ( :יט ) נחך
הער בען .רוב חברהק ויינע פרויח
שרה  ,חין דער העה! י חויךי דעכן
פעזדע3ו ><  3פ! ה  £ ,חר ססרח ,
דחוועזבע חיוש חברון  ,חיק ! חנדע
כנען  ( :כ ) ח! וח ב! יב דחו פע! ד
סישי דער העה! י דחרין  ,דעכן
חברהכן 3וק ערבבן .רעבניש פחן
דען קינדרן חת:
כד ( א ) חברהק ווחרד ח!ש ,
החששע הווהעו ח!שר
ערר״ 3ש  ,חונד דר עוויןני החששע
חיהן נוען .נש חיברח!!  ( :ב ) דח
שפרחך חברהק3ו ויינכן קנע  3שי,
דעק ע!שסשן ויינש הויזעס  ,דער
חיבר ח!! ש * ייניגש שח! ששע  ! :ע^ ע
דיינע החנד חונשר ס״נע היפשע:
ג( ) חיך ווי! דיך בטוועהרן  ,בייח
דיעכן עוויןן  ,דעכן ןחשש דעש היס>
>זע! ס  ,חונד דעק ן,חש דער ערדן:
דחס דוח סיינכן זחהני קיינע פרויח
נעהסן * ח!! סש  ,פחן דען שעכשרן
דעס כנעניששן פח! קס  ,חונשער
ווע! 3ןכ חיך ווחהנע  ( :ד ) וחנדערן
חין >< יין  £חשר! חנד חונד5ו סיינער
פר״חנדשח ^ש ןחז! טש דוח ן .עהן ,
חונד סיינכן  :ח־נע י 3חק חייני פרוח
נעהסן  ( :ה ) דר קנע 3ש שפרחך (ו
חיהכן  ,ווען נון דיח פרויח סיר ני 3ש
ווירד נח  3פח! גן ויח!!ן  ,חין דיזעש
 5חנד  :זח!! חין ווחה! דיינן זחהן
חין דווו ! חנד חויז ווע! 3ןב דוח חויז
*ן .חנן.ן ביוש  3 ,וריק פיהרן ?׳ (י ) דמ

חײ שרה
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טער 1ון) 1כרהש5ו ל 1יהנן  :היסע
דיך  ,.־חש דו׳ח > י״נן * רוהן ניכט
דח־ין ניריק פיהרמש  ( :ז ) דער
עווינע  ,דער ן.חשש דעו היײײןכו/
דר >ויך הערויו ^ נחויײן חויו ״יינם
 5חשרו הויז  ,חונד חויו דעש ! חנדי
>ויינר פרווחנדשחפש  ,וועןיר >ויר
פרהיימן  ,חונד >ויר ( וןנעשווחהרן
החש  ,חיש דען ווחרשן  ,דיינעק
זח״ן ווי! ן חיך דיועט וחנד חיין*
ןנעבן  :דערוע 5בי ווירד ויינן ענן.ע?
פחר דיר הערוענדן  ,דחש דו1ז
>ויינכ{ וחהנע פחן דחרש הער חיינע
פרויח בריגן.ן ווירמש  , :ח ) ווען
חבר דיוו  2רויח דיר ניכש ווירד
נח  3פחזן.ן ווחן!ן  ,וח ביוש דוח  £רייא
 5חן דיוכן יויינכן שווחוהרי  :נור
>יײנן וווהן פיהרי נייש דחהין3ו*
ריק  ( :ט ) דר קנע3ש ! ענשי ויינע
החנ־ חונשר זיינש העררן היפשע
חונד שווחהר חיהכן חויןי דיוע חב״
רעדע ( :י ) דר קנע 3ש נחק נעהן
קח> וע! י  ,פחןזיינכו העררן קח>< ע!ן<
חונד רייושי  ,החששע >ויש ויך פחן
חי5ן ן.ישרן ויינש העררן > :וח ? שע
וין חויןי חונד ן.יגן .נחך חרק נהריק ,
נחך דר טשוודש דעס נחריו :
(יא ) דיח קחווע!* ! ימ ער חוימער־
הח? ב דר ששחדש זיך ? חן.רן  ,בייוו
דעק ברוננן  5 ,ור וובנד 3ייש  ,דח
דיח דירנן הרויש3ו קוווו״ן פןע,־.ן
ווחשר5ו הח!ן  ( :יב) חונדשפרחך,
ח עוויןר ! דוח ן .חש חיינש העררן
חברהכן ! ! חש חיר עש דחן היישע
ן .זינן.ן  ,חונד ער5יי 4ע> ויינק העררי
חברהק ןנחדי  ( :יג ) חיך ששעהי
היר בייח דר ווחסרקוועחי  ,חונד
דיח שענשר דר ששחדשזיישי קח>ן>
>< ען הרויס  ,ווחשר3ו שעפפן :
(יד ) ווען נון ח״ן חעדנן קעחש,
3ו ווע! כק חיך שפרעכי  ,הח! טע
דחך דייגן חיי>ור ־ער  ,דחש חיך
שרינקע  ,חונד ויח שפרי 3ש
טרינקע  ,חונד דיינע קח>וע!י וויןן
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בדאשית כד

חײ שרה

חיך חויךסרענקן  :דיוווע! בע ה1ושס
דוח ד״נק קנעכסע ינחק בםסיווס ,
חונד חן חיהר וועס־ע חיך ערקענ*
נען  ,דחט דוח > ו״נק העררן ן .נחדי
ערניין .ס החשס ( :טו ) בעפחר ער
חויטן .רעדס החססי  ,קחנן העחיש
רבקה  ( ,זיח ווחרד ן .בחהרן דעכן
בתוח! זחהן >ו! כה  ,דיח נחור 'ו ,
חברהקי ברודרו פרויח ווחר ) ,
חונד החססע חיהרן חייוור חויןי
דר םו! סר ( :טז ) דחו > ועד 3ן ווחר
*עהר םעהן פחן חנועהן  ,נחך
חײני יוננ  £ר  ,ווונד קיין ויחןהחססי
*יח ערקענס  :ויח ^ ינג הרחב3ור
קווע!! י  ,פי! סע חיהרן חײױר  ,חונד
קחק הערויןי' ( :יז) דער קנע  3ס !יןי
חיהר ענסנען.ן  ,חונד םפרחך ,
 5חש >ויך דחך חיין ווענין .וווושר
ט! ירפן  ,חויש דיינק ח״וור  ( :יח )* ױו
םפרחך  ,סרינקע ווײן
העררי
חײ! סע  ,נחנן דען חייוור הרונסר
חין דר החנד  ,חונד נחב חיהק3ו
סרינקן  ( :יט ) ח! ט ויח חיהק גנון.
 4געבן החססי  ,םפרחן ויוו  ,חויך
 5יד ד״נע קח>! ע! י וויח חיך םעפ*
פען  ,ביו ויח ן.נוך נסרונקן החבן:
(כ ) ח״! סי  ,ן .חש חיהרן חייוור חין
דיח סרענקרינני חויש  ,זיףי ווידר
 3וק ברוננן  ,חונן > ועהר (ו םעפפן:
חונד םעפפסי פיר ח!! ע ויינע
קח>וע5י  ( :פא ) דר >וחן ערםסוינסי
חיבר ויח  ,םוויו חבר םסי!! ע  ,חוק
3ו ער  £חהרן  ,חב דר עוויןני ו״נע
רײזע החבע ג! יקן !חשן  ,חדער
נינס  ( :כב ) ח! ט נון ד׳ח קח> וע! י
ח!! ע ^ סרונקן החססן  ,נחק דער
חחן חיינן4ח! דנן נחזנריננ  ,חיינן
הח! בן םק! חן וווי־כס  ,חונד נווייח
חרוובענדר חן סיהרן העידן  ,נעהן
םק 5חן4ווי  3ס  ( :כג ) חונדםפרחך,
אעשן סח  3סר ניוס דוח ? זחן .ע >ייר
דחך  ,חב חין ד״נש  5חסרט הויו
©! חסין פיר חונו * ״ח  3 ,ור נחנס־-
הערנערן-י  ( :כד ) > יח םפרחך חיך

בין 1וײנע ונ 1ו  3סר ב־וחזיו  ,דעו
*ר* ־כ* דר >ו! כ־  ,דען  :י1ו דעכן
נחור ן .במהרן  ( :כה ) מוכי * מן-שנג
פערנר/כוטרחה מונד  £וטסרהמכן
וויר עין ׳ חויך פןחס) נו חיברנווי־
סען ( :כו) דח ניץ -טעזיךדעסוחן*
חונד ווחרןי' ויך הין  ,דען עוויגן חן■•
5ו בעסן  ( :כז ) חונד טפרחך  ,ן !.חבנו
וײח דר עווי^י  ,דר גחסס ♦יײנע
העררן חברהנן  ,ווע35ר זײנע ן .נחדי
חונד סר״חי ♦וײנענן העררן ני  3ע
ענסיחן.ן החס  ,חיך בין  ,חויך דענן
רעכסן ווניןני  ,ווע! בן >ויך דר ע״יגי
געיהרס החס  ,חק הויוע ײײנעע
העררן ברודרנו  ( :כח ) דיח יונן £ .ר
חבר זין־'  ,ערנעה! סע חיכן הויוגג
חיהרר >< וססר דיזע בגעבנהייסן:
(כט ) רבקה החססי ח״נן כרודר ,
דעשן נח> ין וורור !בן  ,דיור ! יוי נ•
דעק > וווננע הינויכו  5 ,ור קווע!! י 5
(ל ) נעײ! יך נחבדעק ער דען נחוך
רינכ ׳ ווונד דיח חסובענדר חן דען
הענדן ויינר פוועשסר ן .ועהן ׳ חונד
דיח ווחרסע וײנר סוועשסר רבקת
ן .הערס  ,ח! ס ויח ו1ון .סי  ,דיזעש
החס דער > וחן5ו >< יר כפשרח 3ן :
ער קחק ח! וח נו דעק ^ חננע הין ,
דער נחך ב״ח דען קח> וע!ן חן דער
קווע! י םסחנד  ( :לא ) חונד םפרחך ׳
קחק הרײן  ,ן .ועךנסר דעט עווין .ן!
ווחרוק םסעהשס דוח דרוישן ?׳ חיך
החבעדחו הויו כעריױוס  /חונדחויך
חיינ/
חרס 5יר דיח קח>> ע!י :
(לב ) דר >> חן קחק חין ד1וז הױז ,
>וחן וחס! סי דיח קח>וע! י חב :
יע״חנד ן .חכ דען קח> וע!ן םסרחת
חונד  £וססר  ,חויךווחשרוייני  £ישע
3ו
ווחםן,חזנדדיחפישע דר 5ײטי #
ווע
!
בע
>
ויס
חיהנן ״חרן  ( :לנ ) ע? ו
ווחרדחיהקפחרן .וענס 3ו עשן  ,ער
חבר םפרחך  ,חיך ווערדי ני 3ס עשן ,
ביט חיך>וייני ווחרסע  5חרן .ירח *5נ
החבע  :וווון חנסוווורססי  ,וחרעדי
ז־ען ! ( לד ) יענר םפרווך ״ חיך כין

בראשית כח

־ז

חײשרה םז ׳

ח״ןקנעכס
חברהקיז  ( :לר־סדער
עוויןני החס ״ײן העררן ר״ ) 3יך
) ןיעננס  ,דחט ער ן.דחס
ןנווחרהן :
;
|
ז-
ז
׳
ן.

1
£
־;
*
|

•:

}!
|

ער ן .חב חיהק סחפי חונד רינדר ,
*י! כר חונד ן .ח! ד  ,קנעכסי חונד
>וען.די  ,קח>
עו !י חונד עז)  ( :לן ) דח5ו
,
ד .חס סרה >וײנש העררן וו״ב ,
אײנק העררן חײנן זחהן חין חיהרק
ח! סר ן .בחד.רן  :דיזכן סענקסי ער
ח!! ס ו״כיני  ( :לז ) נון בסווחהר >< יך
אײן הערר חויןיי דיזע וווורסי  :דוח
*ח!! סס חײנק זחהנע קיינע פרויח
געהוון  ,פחן דען טעכשרן דעס
כנעניססן  £ח! קט  ,חין דעסן ! חנדי
♦ויך וזחהני  ( :לח ) פיוזזעהר זח!! זס
דוח חין זז״נס  £ווסרס הויזע חונד
|5ו זז״נק ן .ס! עכסי ן .עהן  ,״ײנעק
* חהנע ח״נע פרויח נו נעהחען :
( לט ) חיך ספרחך3ז זז״גק הערון:
35י!!ײ  3ס וזירד דיח נרזיח >< יר ניכס
גח  3פח! נן ווח!!ן  ( :מ ) דח ספרחך
ער 3ו ״יר  :דר עווי^ ע  ,פחר דעק
1ויך ן.ו ^ ונד! ס בין  ,ווירד זײנן ענן)
װיס דיר זענ־ן  ,חונד דײנע ר״זע
נן ! יקן !חשן  ,דחס דוח ״ײנק זחהני
חײנע פרויח נעהיוסס חויו ״יינעק
ן .ס! ע  3סי  ,חונד חזיז ״יינס  $חסרס
הויוע  ( :מא ) נור ח! זדען ביוס דוח

 %פרײח

פחן

״ײנקחײדע  ,וועןדוח

|
׳'
״

| 5ו אײנק ן .ס? ע  3סי קח״״עסס  :ווי!!
>< חן זיח דיר ח! סדען ני  3ס ן .עבן ,
* ח ביזס
דוח  5ר״ח פחן ״יינעק
ח״דע  ( :םב ) נון קחק חיך הײסע

;
׳*
■•
ן
ן

ח עווין .ר ! דוח נחס ״ײנס העררן
לזברהק ! ווען דוח דען ווען .ווי! טס
?4יקקן ! חסן  ,זוע! 3ן חיך ן .עהע :
( מג ) היר ססעהי חיך  ,בייח דער
וזחסרקווע!!י  :ווען נון חיין > זעד  3ן,

*  5ודר קווע!!י  ,חזנדספרחך ,

| דחז החיז קע״״ס3ז סעפפן  ,חונר
ז חיך ספרע 3י3ז חיהר  ? ,חט ״יך
;

דחך

חײן

״ענינ

וזחסר

חויז

דײנק

* חײ״ר סרינקען ! ( מר ) זיח חבער
׳ ^ וערינש  ,־וח קחנשס טרינקן ,לחיך

וויןן 1ובר רוויך £יר דײכע קח״עזי
גועפפן  :ו1ו ווירד דיועס דיוו פרוי1ו
וײן  ,דױו דער עווין ,.פיר ווײכס
העררן זלזהן בעםסיוו״ס ה 1זט :
(מה ) חיך החטסע נ1וך ני  3ס רוויף•
ן .הערס חין ווייננן הערנן ינז פפרעי
3ען  ,זח קמנז רבקה הרויפ  ,וויס
דעק חיױור רווין•' חיהרער סו! סער,
זיח ן .ינן .הר1וב נור קוזע!)י  ,חונד
פעפפסי  :חיך פפרחך נו חיהר ,
!חס >ויך דחד סרינקן  ( :סו ) דח
חיי! סע ויח  ! ,יס דען חײזור הרחב,
פפרחך ,סרינקי ! חיך ווי!! חויך
דיינײ קח> וע!י סרענקן  ,חיך סרחנק,
חונד ויח סרענקסי ווזיך דיח קווווע! י:
(מז ) חיך פרח^ סע זיח זועטן סווכ־
טער ביזס דוח ? זיח ספרווך ,
בתוח!'ו סח  3סר,נדווריז זחהנז ׳ דען
חיהכן>ו! נה ן .כווהרן  :דוו ! ען .סי חיך
דען רינןנ חן חיהרע נחזי  ,חונד
דיח חר> זבענדר וון חיהרי הענדי:
(טח ) גײן .סי >* יך ווונד ווחרןי >ויך
הין  ,דען עווין.ן חן5ז בעסן  ! :חבסי
דען עווין.ן  ,דען נווט > ו״נס העררן
חברהק  ,דער> ויךוווין; דען ריכסי4ן
ווען .ן .פיהרס החס  ,יזײנט העררן
ברודרטסח  3סר  ,פיר וײנן זחהן 5ו
נעהיזען  ( ,מט ) ווח! ס חיהר גון
ן .ווחן .נהײס חונד סר״ווי ן .ען.ן יזײנן
העררן נ״ן.ן  ,זח זחן .ס עס ><רי
:
וזח חבר; ני  3ס  ,זח זח^ ס עס > ויר
גור  ,דפ וויך >< יך נור רעכסן חדר
נור ! ינקן וזענדי  ( :נ ) הירויןי חנס*
ווחרססי ! בן חונד בתזח!  ,חזנד
פפרח ?ן  ,דיח זוו 3י וויזס פחן עד :ן
עווין.ן טחן ענססידן וויר קעננן דיד
ניכסס >< עהר וחן.ן  ,וועדר בעונו
נחך ן .וסט  ( :גא ) היר חיזס רבקה
פר דיד  ,ניק זיח חוכד רייזי !י דפ
זיח
ד״נעס העררן
זחהנספרויח
וזערדי  ,״יחדר עווין.י ן .ספרחכען
החס  ( :נב ) ח! ס נון דער קנע 3ונ
חברה״ס חיהרי ״חרסי
פרנחק ,
ווחרןי ער זיך נ> ערדי . ,דען עחיך.ן
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חײ שרה

חן3ו בעטן ( :נג) חונד דר קנעכט
 5חן .הערפחר *י! ברן חונד ן.י! דנן
ן .ט> וײדי חונד ק! ״דונן.ן . ,ן1וב עש
דררבקה  :חונד חנדרי קיושטבחר־
ק״טן טענקטי ער חיהרק ברודר ,
?זונד חיהרר >> וטטר  ( :נד ) ח? ט
דען חסן * יח  ,חונד טרחנקן  ,ער,
חונד דיח ! ײטע  ,ווע! כי >ויט חיהק
ווחרן  ,חונד חיברנרוכטטען  :ח! ט
זיח דעש >> חרן .נש חויך' טטונדן ,
טפרחך ער  ,טיקט >> יך פחרט3ו
>> ײננן העררן !  ( :נה ) דח טפרחך
חיהר ברודר חזנד חיהרי ״וטטר ,
!חס דש >> עד 3ן נחך חײן יחהר ,
חדר 3עהן >> חנחט<  ,ב״ח חונט
ב! ״בן  ,הערנחך ״חן * .יח רײון :
(גו ) ער טפרחך3ו חיהנן  ,הח! טט
*4יך ניכט חוק ! דח דער עוויגע
>> ײנע ר״וע ד .חט_* ח ן !.יק!יך *יין
?חשן  :טיקט >> יך פחרט דט חיך3ו
>> ״נק העררן רײוי  ( :נז) * יח
טפרחכן  ,וויר ווח!!ן דחט > ועדכען
רופן  ,חונד ויח * ע! בטט פרחן.ן :
• ( נח ) זיח רופטן דער רבקה  ,חונד
טפרחכן3ו חיהר  ,וויוטטו > ויט
דיוק ״חנני ר״ון ?׳ * יח טפרחך ,
חיך ״י! רײון  ( :נט ) * יח !ישן ח!* ח
חיהרי טוועסטר  ,רבקה  ,חונד
חיהרע ח>*>*י  :חונד חברה״ש
קנעכט >>'יט * ״נן ! ״טן  3 ,יהן :
<ם ) * יח וען .נטען רבקה  ,חונד
טפרחכן3ו חיהר  ,חזנורי טוועשטר,
 ! $דט דוח3ו טויונד >> חה! טויונדן
ווערסט  :חונד ד״ן * ח>>י דט טחר
*״נר  £״נדי ערןזברי  ( :סא ) רבקה
 1זונד חיהרי קח״ר״ע^ די חחכטן ויך
חוי[ י,ריטן חויף דען קח>> ע!ן  1 ,וונד
<״וטן דעק >> חנני נחך  :ח! וח נחק
דער קנעכט רבקה חונד רייוטי ;
(סב) י 3חק קחק עבן פחן דער ר״וי
נחך דענן ברוננען דט ! עבענדיגען
*עהנדן  :ער ווחהנט חבר חיקוידי
?יכן ! חנדי  ( :םג ) ח! ס נון י 3חק * יך
חיר ^ ינ^ חוץ דעק פ<ג! דע  ,ן־ען־ען

1זבכד  :הוב ער זײני חוין .ן1זויןי ,
1ווכד וויזרד ן.זו 1זהר ׳ דס קח>זע | י
קח>ון  ( :הר ) וויח חבר רבקה 1זיהרי
חוין.ן חוין־׳ הוב  ,חוכד י 3חק ןטוחהר
ווחרד  :פי! זיח פחכן קח> ועןי :
(סה ) חוכד םפרחך 3ונן קנעבשי ,
ווער חיוע דער >>1ון דחרש  ,דער
1ו> נש חויןי דענן פע | דע ענטן .ען .ען
ן .עהט ? דער קנעכש ספרחך  ,דס
חיוש >> ײן הערר  :זיח נחנן דען
ס! ״חר  1 ,וונד פרהי! טי ויך ;
(םי ) דער קנעצט ערנעה! טי דענן
י 3חק ח!!י דינ^ י ,דיח ער חויס־
נריכטט החטטע ( :םו) י 3חק
 2יהרטי ויח חין דס .ן  3ע! ט ו״נער
>> וטטר סרה  ,ה״רחטטי רבקה ,
חונד ויח ווחרד * ייני פרויח  ,י 3חק
!יבטי ויח  :חונד טרעםטטי ויך ,
חיבר דען5ר! ושט * יינר >> וטטר :
כה ( א ) חברהק ; חנן ווידר חייני
פרויח  ,דערןכח>>י ווחר
קטורה  ( :כ ) דיוי ן .בחהר חיהק ,
דען ו>>רן  ,דען יקיטן  ,דען >> דן ,
דען >>דין  :דען יטבק חונד דען
טוח  ( :ג ) יקטן 3״נטי  ,דען טבח ,
דען דדן  :חונד דדנס קינדר ווחרן
דיח חטורנן  ! ,טופק חונד ! חווינן ;
(ד)>> דינט קינדר ווחרן עיפה  ,עפר,
חנך  ,חבידע ווונד ח! דעה  :ח!! ע
דיוע וינד קינדר דער קטורה ;
(ה ) חברהכן טענקטע דענן י 3חק
ח!! ט וייניגע  :ו) דען קינדרן ויינר
קעבסוו״בר חבר  ,ן .חב חברהנן
ן .טענקי  ,חונד טיקטי זיח פחן* ייננן
*חהני י 3חק ( דח ער * ע! בטט נחך
!עבטי ) הינ״ען•  ,ו -עגן ״חרגן ,
נע>>! יך חין דחט ״חרנען ! חנד :
(ו ) דיוס * ינד דיח ! עבנט יחהרי
חברה>>ש  ,ווע? 3י ער ן !.עבט החט•
מע  :ח״ן הונדרט׳פינןי חונדויבנ*
 3יג' יחהרי  ( :ח ) * ח דען פרטיד
חברהנן חונד טטחרב חין ח״נעק
בנ! יקטן ח! טר  ,ח״ן ןכרייו  ,חונד
!עבנטוחט* ,חונדווחרד חיין ^ טחהן
בייח
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בייח ז״נען פחרפחהרן  ( :ט ) זײכע
זעהכי  ,יס־וק חוכד יטוועח! בנרזבן
חיהן חין יר העה! י3ו זו  3פ! ה  ,חין
דע :ן ' £ע! ־י דט חתין עפרון זווהנט
כחרט  ,ווע! בפ פר ױזזרח ! ין .ט :
(י ) חין דעכן פע! דע  / ,וע( בעש
חברהכן פחן דען קיכדרן חת ן .ע־
קז פט החטטע  ,דח; ע! בטט וווורד
חברהכן חונדזייכע פרויח ם,רה בע־
ן .רוובען  ( :יא ) נחן  ,־עק חב! עבען
חברהיוס  ,זען .נטי ן .חט זייגן זחהן
ינחק  ,חוכד יכחק ווחהנטי בײח
דעכן ברוככן דעט ! עבכדין.ן זעהכדן:
( יב ) דיזט חיוט דיח נט! ע  3טט־
5זו ! ן .־כ כפיון יטײעח! דעש זחהכש
חברהײט  ,וועובן הן.ר דיח וויכריטי
ױחן .ט דר טרה  ,דעכן חברהכן ן .ע־
בחדרן  ( :יג) דיזט זיכד דיח נוווון
דער קיכדר יטיועוו! חיהרכןנחיוען
חוכד חיהרר ן .ט! עכטטפח! ן.י נחך ,
דער ערטט; .כחהרכי יטײעח! ט היט
;ביות  ,הערכחך קדר  ,חדבח! וווכד
>< בטכן  ( :יד ) חונד ווטײע חונד
דוווה חוכד ײטיז  ( :טו ) הדד חוכד
תיווח יטור נפיט חוכד קדײה :
( טז  ,דיוט זיכ־ ־יח זעהכי יטײעח! ש,
חוכד_ דיזט חיהרי נווײן  ,חין חיהרן
ן .העפטן  ,חזכד חין חיהרן ט! עםרן:
(וועיך
■ טטחײפירטטן  ,כחך חיהרן
נח3
יחנן
:
(
יז ) דיח ! עכנסיחהרי דט
יטײעח! ווחרן הוכדרט יחהר חוכד
דר״טין .יחהר חוכד זיבן יחהר  :זח
דען  3ערטיד ער
ח׳כדטטחדבחוכד
וווור־ בייח זייכען פחרפחרן חײן
:עטחהן  ( :יח ) דיח יטײעח! יק
ווחהנטן פח /חוי! ה חן כיז
טור ,
ווע!  3ט פחר וונריק ! ין .ט  ,ביז כחך
חטור ה ן  :יטײעח! ! חן•  3ור ז״טע
ח! וצזח!! ר זײנר ברידר ;

חולדח
(יט ) דיזע חיזט דיח ן .עט! ע 3טש.
פח! :י פחן ייחק זחהן חברהײט :

חײ

שרה זי

חברהנן הוזס י 3חק ן .ענײ ; ט :
(כ ) י 3חק ווחר עירכין .יחהר חןיט /
ח{ ח עד רבקה  ,דיח סחנטר דע
(זריויטען בתוח{ש  ,חויט פרן חרכ{ /
דיח עוועשטר דט חרחיטען {בככו /
 3ור פרויח כחק
( בא)
ייחק
פ! עהטי 3וק עווץ.ן חוכן וײכר פרויח
ווי{!ן ׳ דען זיח
ווחרחוכפרובטבחר:
דער עווין-י ! יש זין פחן חיהנן ער־
! 3עהן  ,חוכד זײכע  5רזיח רבק־
ווחרד כ 1״חכן.ר  ( :כב ) כון מוען .טן
זיך דיח קיכדר העפטין .חין חיהר /
דח טפרחך  :יח  ,ווען דעק ח! זח
חיזט  ,ווחרונן החבי חיך עש דען
ן .וויכעט !י חוכד ןביכן , .דען עווין.ן (ו
בפרחן .ען • ( כו ).דער עווין־ע ! יע
חיהר זחן.ן  ,כווייח פע! קר זינ־ חין
דײככן { ״בי יוו״ח נחיני ^ נן זחכדרן
זיך פחן דייככן ח״כן '.וו״די ; :ח (יוון
חיזט יועבטין.ר ח!ש נחכיחן  ,ע 5י1ר
ווירד דעכן ײננרן דיהכן  ( :כד ) ח!
*כ
נון חיהרי כ״ס קחכי 3וקן .בעהרן :
דח ווחרן 'כוויױנ; ,.חין חיהרק ! ייבי:
(כה) דער ערטטע קחכן הערויבו /
ווחר רסהט  .זייני ^ חככי הויט וויח
חיין הוורכר ױחכט!  ,חוכד * .יח
נעכטן חיהן עטו '  ( :כי ) כחבהער
חבר קחק זי׳ן ברודר הרויט  ,חוכד
זײכע ההכד  £חטעטע חן עטויז
פערזי  ,חוכד ער כעכטי חיהן יעקב:
י ( חק ווחר זעבכין .יחהר ח! ט  ,ח( ש
זיח ^ בחהרן ווחורדן ( :כז ) דיח
קכחבן וזחובטען עטו
ווחרד ח״ן
יחן -דפרשטעכדין -ר  ,חונד חײן פע! ד
ױחן  :יעקבחבר וווזרד חיין פרחױ•
>וער ױחן ; דער חין ( ע<! טן ווחהכט:
(כח ) יכחק ! יבטי דען עטו  /דען
ער חמ פחן ז״כענן ווי! דפרעט ;
רבקה חבער ! יבטע דען יעקב :
(כט ) יעקב קחנטע
ח״כנוט ח״ן
ן.רי  3ט ; חוכד עעו
קווכן
פחנן פיע! די /
חוכד ווחר וובן -ײחטט ( :ל ) דוז
טפרחךעסו (ו יעקב  ! ,חט וויךדחך
פוון דיונןרחהטן ן .ריכטי קחסטן ,
ה
א5 1
יען

בראש־תכהכו
ד  :ן חיך בין
חבגע״חטט  :דחרונן
נענט ווחן חיהן חדוק  ( :לא ) יעקב
ספררך  :פרקויפייויר חויךוח פחרט
דינע ײרסט־^ עבורט  ( :לב ) דח
ספרחך עסו  * ,יהי ! חיך ן .עהי דחך
יונו טחדי  :ווח3ו נינט >< יר דיח
ערטטן .בורט ?  ( :לג )
יעקבספרחן/
סוועהרי > ויר ח* 5ח דחרויך' ׳ ער
סווחהר חיהנן  :חונד
פרקויפטע
*•* ; ׳ ערסט־^ בורט יעש יעקב :
(ל־ ) יעקב חבר  /גחב יעש עסו,
ברחי־  /חונד חיין ן .ערינט זינוען ,
די* ר יש  ,טרחנק  ,סטיונד תויןי ,
חונד ן .נןנ דחפחן  * :ח
פרחנטטע
עסו דיח ערסטגבורט :

כו(א)

עס

ווחר הונ;
ערש;ווט

חינן ! חנדי  ,חו־שר דער
עריטטן הונן .רשנווט  :ווע! ני חין דען
(״טן חברה ׳ש ן .ווע*ן  :דח ריי* טי
ינהק (ו חביזוזך דעכן קעניג דער
פיט ; ינז  ,ן .ען ן .רר  ( :ב ) דרעווױ -י
ערסן חיהנן ח* נד ספרחך  ,ריי* י
נ נט הערחב ן .ען וונרינן  :ווחהני
יוין דענן ! חנדי  ,ווע! נט ' חיך דיר
י ( ; /״ ;.ן  /וערדי  ( :ג ) הח! טי דיך חין
די: :ן ! חנדי חויןי  * ,ח וויי חיך > ויט
ךיר וײן  ,חונד דיך* ען .נן  :דען דיר
חינד דייעפכן יחיוען  ,ווי! חיך דיוע
יענרער ח!! י חיין ן .עבן  ,יןונד דען
יוייר הוויטן  ,דען חיך דייננן פחטר
חברהש ! .סווחהק  ( :ד ) דיינ | יחוון
ווי! חיך > ועהרען  ,וח פיה! ח!ש
סטערנע וי  (:הייסוע! , ,חינד ״׳!
ד ינעק * ין וען ח!! י די* י ! ־פנדר ח״נ־
ן .עק  * :ח רס ייך > ויט דיינק * ח־ון
וען .נן * יוק  ,ח! 5י פע! קר דרערדי:
ז( ה> < 3ר בע! חה ;וכן .ווײ 5חכרהנן
>< י נניר סטייי״ע ן .עהחר* חש ווחר :
חו ;• ■-וײני פחרסריפט
בחבחבטטי/
נעסליך  ,יוײנע ן .בחטי  <> ,ײנע ג* ע ( י,
י/ינ:־ •
■ :׳־דפ ! עהרן ( :ו ) ח!* ח ב! יב
ינ ח־ן ן .רר  ( :ך ווען דיח סטחט־
! יטי *־ ; *.י*׳ * ,ײנר  £רויח ערקונ־־
דין .טן  /ס פרחך ער  ,ויח חיוט יוײני

הולויה

1י

עוועשטר  :דען ער פירננוסי ויך *
3ו * שן.ן  ,ויח ח״ט יו״נע פרויוו /
דיח
סטחטיייטע ווענטען ײיך רוובן
ברינןנײן
,
חוק
רבקה יויזזן ,דע|
*יח חיוט עעהן עחן חנן .עוינט :
(ה ) ח! ע ער נון זחנן .׳ נייט דח ווחר,
עויחטי חבייווך קיניןנ דער פזעהי /(:
חיינשט דורנש עענטטער  :חונד
*חהי  /דם ינחק וויט ויינער פרויח
רבקה ^ סערנטע  :דח רין חבי>ו! ך
דענן ינחק חונד ספרחך  ,ויהי !
ויח חיוט דייני פרויח  ,וויח החשט
דוחדען וח;.ן קענן  ,ויח חיוט ײייני
סוועשטער 1ינחק
חנטחחרטעטע
חיהק  /וויי! חיך ; .דחנט החבי/חיך
וועייטי חיהרנט וויו!ן חוווקחוווון :
(י ).דח
ספרחך חבייו! ך  ,ווחש
החנזטו חונש ןנטחהן ? וויח ! יי  2ט
העטטע חיינער חויש דעק פחזקע
דיינר פרויח ב״ח ^ עווחהנט  * /ח
העטטט דוח חײן פרסוזדען חויןי
חונש גברחיט  :ייא ) חביווזן ! יש
דענן ןנחננען  £ח! קע פחז ;,נדשבע־
קחנט ווחכן  :ווער דיונן ווחן חדר
*יינר  £רויח ! ייטש טוהט  ,דער *ח{
ווונן ן .ברחנט ווערדן  ( :יב ) ינהק
ועעטי חין די* ק זחנדי  ,חונד ער־
ווחרב חין דענן * ע! בן יחהר׳ דען
חנסזחן .הונדרט פחך ׳ וח * עען .נטי
חיהן דר עחיגי  ( :יג ) דר > וחן נחנן
3ו  ,ווחרד חיווחער ן .רעשער חונד
ן .רעשר ׳ ביו ער ועהר גרחש ווחר:
(יר ) ער החטטי קזיינש פיה  ,חונד
רינד פיה ׳ חונד סטחרקן חקקר־
בויח  :וח דס דיח פזסתינ( חיהן
בניידטן  ( :טי ) ח!! י ברוננן׳ ווע! 3י
דיח קנענטע * יינס פחטרם ן.ן .רחבן
החטן  ,חין וײנש פחטרס חברהק
 3ייטן  :פרסטחפטן דיח פ! סהיק /
חונדי פי!! טען * יח חן וויט ערדי :
(טז ) ענד! יך
ספרחך
חבייויך3ו
י 3חק  3 :יהי פחן יווכרו הינוויען , .דען
דוח ביוט חונש פי! 3ו ײענטין.
ווחרדן ( :יז ) י 3חק ןנינן .ח! וח פחן
דח
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עערטרויחטן  ,ויילו
ן .עח! ^י ויינר
רח ווען : .ס! ון .ו״ני3עי ! טן חויןיחין
חויךוײן העערעיהרר פיצ |  ( :כו דרו
די-ינן ן.רו ; די ן .רר  ,ווונד בומכטיויך
ווחרונן
ינחק.5ו חיהנן
עערחך
דוו :ע! בסט  ( :יח ) ייכהק ! יס דיח
חיהר3ו ״יר) דח חיהר
קח״יוע
ווחסרברוננן  ,דיח > וחן3ו ז״כעס
וו־ך דרוך החםעט  ,חונד ♦וי,־ עחן
פחטרס חברהכן נייטן ן .ן .רחכן ,
חײך ווען.ן .טריבן החבט  ( .טיו ו׳ח
יוונד דיח פ! סתיק  ,נחך חברהקס
חנעיווחריוען  ,וויר החבן ן .עועהן ,
פרסטחפט החטן  ,ווידר
חב! עבן ,
דחס דער עווין .ע וויט דיר חיום :
1ווין :ן .רחבן  :ווונד נענטי ויח >ויט
דח בכו! חסןוויר  ,עש וחןן ח״ן ח״ד
דען נח>> ן ,וועוצי חיהנן  :״ן  £חטר
וײן יוויסן חונו  ,נעוו! ׳,־ נוויעו חוני
ן.ן .עבן החטטי  :־ייט ) חויך ^ רזבען
חונד דיר  :חזנד ויר ווח!1.ן , ,יין
דיח קנעצטי ינחקס חיק ן.רינדי :
בינדניס חיט דיר * ערסנ״דען :
פחנדסען דחועןבסט חיינע
חונד
(ב ) דחס דוח חזנו ניכטס בעוס
״חסערס :
קווע!! י ? עבענדיןנעס
טהוסט  ,וח זויח וזיר דיך ניבט בעי
( ב ) ח!! ״ן דיח ־ירטען חזיס ן .רר
ריהרט  ,חונד דירניבטו ח! י ן .יטיעו
נחנקטען > ויט י 3חקס הירטען ,
ן .טהחן  ,דח וזיר דיך חין ער דען
טפרחבען כע>י! יך  ,חונור חיוט דס
גייהן ן .ה״סן  :יענט ביוט רוח ח״ן
ווחסר  :ער נעככטי דחהײר דען
ן .עוען .נטר דעס עזוי,־.ן ! (■* ) ער
ברוככן ,עסק  ( ,יכחכקברזכנן ) דען
וזחביטע חיהנן חײן ן .חסמ־ױ עבדט ,
ייח החטטן > ייט חיהכן .ן  3חנקט :
?יח חסן  ,חונדטרחנקן  ( :ל •־ ' טטחס
(כא ) ויח ן .רוכן ח״נן חנדרן ברוני
דען דעו 1חרן .נ  :יעריה ווו:ן :ח נד
נען  ,חבר ווויך חיבר דיון סטריטן
ח״ן יעדר ! ״טטטי דעין חנדרן דען
ערחיהןסטנה,
ייח,דחהערנענכטי
ח׳נד
ח׳״ד  :יי  -ק בך! ייטעי י ויח
( פערהינדרונן -סברזנכן )  ( :כב ) ער
וי1ז ריחטן חין  £רידן  £חן ח־;־ :ן :
ריקטע פחן דח ווען , .ן .רוב ח״נען
(יכ ) נחך חן דע> זןע! בן טח; .ע קי־ן ן
חנדרן כרוננן  ,חיבר וועובן וױו
ינחק :,קניעבטי חוכד בעריבטענין
ניבט סטריטטן  :דחן נעננט ײר ,
חיהס  ,זוע^ן דעס ברוננס !! ע '  :ן
פרײחה״טסברוננן ) דען
רחבות ( ,
:יח ן! ץ ; .רחבן ־ .סברחבן :ז חיהכן ,
ער ספרחך  ,נון החט חוכס דער
וויר החבן ווחסר ^ פונדן ;  ..ר־ןן
עווין .״ רוינן ןסויוכט  ,ווונד וויר
ברוננן נענכטי ער סכעה  :ד חרינן
וזערדן ווידר סנעהסן חיכן ! חנדע :
חיוט דר נחװן דר טטחדט בחר סכע,
(בג ) פתן דח ן .ינן .ער הינחוין׳ נחך
ביו חוין :ד־ון טח ; ' : .־ד  .ח!כ׳ ע• •
בחר סבע  ( :ב ) דר עזוין,י ערסין
צנירנין .ױוהי ו;! ט ווחר  ,היירחבט♦
חיהק חין דרועובן נחבט  ,חונד
ער יהודית  ,טחיטר דעס דיין
ספרתך  ,וויך בין דר ן .חטט ד״נס
בחרי  :חונד נ; ע>ו•־;  ,טחבער דע־-
פחטרס חברהקיי  ,פירבטי ניכטו!
חד״ין חי!ן  ( :ה ,דיוע  .׳וחצ ׳ן ינ .־ק
דען חיך בין וויט דיר  ,חונד ווי!!
חוכד רבקה עיו העריןויד :
דיך  :עען .י.ן  ,חונד ד״ן וח>ון יועהרן
(א ) חוס ינד׳ק חיט ווחרד ,
חברהקי ווי!!ן :
חוק > ויינס דינרס
חוכד ויי,ע חויו י.ו ־ ריב
(בה ) ער בזיחט• דחיעובםט חיינן■
ווחרדן ועהן נו קעננן רין; עד
ח! טחר  ,חונד בעטטי חיק נחוון דעי
:״נן עוטסטן < חהן עטו  ,טטרווך ני
ע״י ;ן  ,ס! ון .דח  :״ן3־ע! ט חוין: ,
חיהנן  ,יו״ן ווו ; .׳ ׳ די<ר סברוױ /
קנעכטע י 3חק ' י ; .ייוכען
חונד דיח
■ יענר ספררך ,
היר ביך חיך ! ( ״,
דחיע! בסט ח״נן כרוננן  ( :בו ) חב״ו! ך
וויך ווערדי ; ון ועהל חובי  .חו ; ד
קחק פחן ן .רר3ו וויהק  :ו:ו ; ד דחו
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יוײס דען שחי^ >ויינש טחדם כי  5ש:
(ג >.ווו כינן כון דיין ױון־ן -רעהשי  ,פרוטר ויוו ן -ילמי חסטטי  0 '- ( :רביןת
דיין ן :הענן.י  ,חוכד ד״נן בחךען  :נ 1זק דיװ בעטסן ק! ײדר מיחרענן
עדשששן ; 1והנש עסויו  ,ריס בייוז
}
ןנעהע היכויש חויןי דח< פיע! ד  ,ער־י
חיהר
חיק
הויוע
ווחרן
,
בקזײדטע1
*חן .ע>ויר ח״ן ווי! דפדעט  ( :מ ״חכי
רויהרן
ײכ
^
שטן
וווהן
יעקבנ
(
טז
)
דית1
יויר פווחקהחפשי ן.רי 3ש  ,וויח חיך
$ע
!
!
י
דר
יוכן
.
ע
כין
.
ע
וזבר
,
!
ען .שי
]
יימ ן .ערן החבע  ,חוכד בריכ^י חיר,
וױו
ווויןי
וײנע
העכדע וון  ,וווכד
]
דווש חיך עשע  :דח>זיש דיך ײיינע
ווויןי דווו ן !.חששי ו״כש הוו!! עש 1 :
ועע! י ועןכנע  ,כעפחר חיך םשערבי:
(יז ) הירוין־' ן.ווב וױו דיוו ווווה! ״ ױ
(ה ) רבקה הערש עז  ,ח!ש י3
חק
ש״עקכדי
שב״ון
וווכד
דווו ברווד  :ןי■
איט ויינק וחהני עםו רעדשי  :כון
ד־ ווע!  5ע ויוו כו ן.רי 3שש הווששע 1 ,
 4ינ 4עםו חויך׳ דחז פע! ד  ,ווי!
וויהרק
ווזהנע
יעקב ווין דױו הוונד ] :
פרעיש נ> יויןנן ,חוכד הייק •3ברינן .ן:
(יח ) דיור קווק3ו וײנק פוושר ,
(ו ) רבקה חבר םפרחך כו חיהרעק
חוכד
טפרוזן> ,וײן עוזשר ! ער
!
*חהכי יעקב  :חיך החבע דייכן  £חשר
שברווך ,היר בין וויך  ,ווער ביוש
(3זו ) דייכק ברודר עםו רעדן הערן :
דוח,
>
<
״
[
וחהן
!
(
יט
)
יעקב
פפרחך
בריכן .חיר ווי! דפרעש  ,חוכד
3
ו
יייכקעחשר
,
חיךביןדיין
ערוש • י
>> חכע > ייר ם> זווקהחפשע ן.רי 3שי ,
^בחהרנר עטו  ,חיך החבע ן .שהחן
דחש חיך עסע  :זח ווי!! חיך
>< דיך וויח דווו נו וייר ן .סכרח 3ן החסש :
ליוור דעק עחיןנן • עונן  ,פחר ״כנן
טשעהי נון חוין־'  ,ועני דיך  ,חוכד חיט
טחדע  ( :ח ) כון >< ״ן זחהן  ,ן .ע־
פחן וו״ננ[ ווי 5דפרעש  ,דחחיש ד״כי }
ד .חר  3ע חיינר םשיחחע  :חחו חיך
ןעע
!
י
חיך
ועען
.
כי
:
(
כ
)
יכחק פפרחך
דיר הײשע  ( :ט ) ן .עהי3
ק!ייכן פיה  ,בריכן .ע >ויר ו דעק כו ו״כנ) וחהכע  ,זויח החשש דווו
דחהער
וח בח! ד עשווחש .*,נוכדן  ,ח״ן וחהן!
 3חייח ןושע3ין .כבעק!יין  ,דווש חיך
דיור שפרחך  ,דער עווי^ י ,דיין
ד״ננן פחשרםזױוקהחפשע ן .עריכשי
ן.חשש  ,החש עש פחר וויך הער*
< 4חיע  ,חיח ער ן .ערן החש  ( :י) דיח
ו
.
עפין
.
ש
:
(
כא
)
דח
שפרחך
ינחק כי
ווו!! טט דוח דייכק פחשר ברינן.ן ,
יעקב  ,קוונן דווך כעהר  ,דחש חיך
דחש ער עשע  :דח><יש ער דיך
דיך בעשחששי וויין וחהן ! חב דווו
*ען .נע  £ ,חר ו״נק שח־ע־ ( .יא ) יעקב
חױך חיין וחהן עשו ביוש חדער
םפרווך <3זיינר חוששר רבקה :
איין ברודר עםו חיוש חיין החריויהי כי 3ש  ( :ככ ) יעקב שרחש כעהר יו
^ר
זייכק פחשר ייכחק הין  ,דיור בע -
א
>< חן  ,חיך חבר בין חיין ן !.חששר
טוזשששי חיהן  :חונד פפרחך  ,דיוו
|
>< חן  ( :יב ) פי!!יי 3ש בעשחששש >< יך
פשי>ו> 1ע
העכדי חיוש יעקביו יששי>ו> וע :
דיח
אײן £וושר  : ,ח בין חיך חין  :ייכען
חכר  :יכד עשויו העכדי:
חוין.ן וויוו חיין בטריור  :חונד ברינ^י
(כג ) ער ערקתנש• חיהן ח! וח כיכש,
פ!
וך וחיך ><יך חבר כי 3ש  :עען.ן  :וויי
וויח! וײנע העכדי וח הוורין .ווחרן ,
(יג ) דיח אוששר ישפרחך יו חיהנן,
דיח הענדי ויינעש ברודרכז
(
דיין  !£וך זח!! חויך >ויך קוואאן ,
עפויו  :דחהער ועךנשי ער חיהן :
איין וחהן  :ן .עדחר 3י כור א״כער
(כר
)
פפרחך
חבר
כחכ
>
וח
!
ו
,
ביוש'י
םשיוויו ; , :וןוכ־ ן .עהי בר׳נךע איר !
דוח
חזיך
>
זיין
?
חהן
עטו
?
דיוער
(יד ) ער ן .ינן , .כו;ןנ  ,ברווכשי עש
טפי־יוך
,
חיך
בין
עש
:
(
כה
)
דח
ויינע אוששר ז .־ױו אזששר * יחכשע
׳פפרחך
ער
,
רי־כע
>
ויד
הער !  :ח
;י
?* איוקז׳זוועשע ם -פייוע)  ,חיח ו״ן
ווי
!
!
חיך
עחןוו״נט
וחהש
ווי
!
דפרעש•
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בראשית מ
<נשן  ,דח״יט דיך ״״נע ועע 1ע
ועען .נע  :ער ריי  3טע חיהק הין ,
חונד ער חש  ,ברחכשע חיהקמויך
יו״ן  ,חונדטרחנק ( :כו ) דחספרחך
*יין  £חטר י 3חק3ו חיהק  :קחק
דחך נעהר  ,חונד קישע ״יך וו״ן
*חהן ( :כז )
דיורקחקנעהר,קיטטע
חיהן  ,ח1ו יענר דען ; ערזך  :״נער
ק 1״דר רחך  : ,ע ; נטי ער חיהן :
חונד ספרחך  ,ויהע ' .דר ; ערוך
>< ״נט וחהנט חיוט ״יח דר ן .ערוך
חיינט פע 1דס  :ווע 1כט דר עווי ; ע
: 4ע ; נט החט  ( :כח  /ן .חטט ; עבע
דיר פחק טהויח דען הי> סוע! ט ,
חונד פחן דר ערדע פעטטיגקײט :
^טר״ד חונד ״חשט דיח פי( 1ע :
(כט )  3ע! קר ״יטען דיר דינען :
גחטכיחנען ויך ביקקען פחר דיר :
ווערדי ד״נר ברידר הערר ! דיינר
חזטטר ועהני ביקקן  :יך פחר דיר,
 5ער1£ו  3ט  :״ח ״ער דיר פ1ז  3ט ,
חזנד ״ער דיך  :ע ; נט  ; ,ע :ען .נט :
(ל ) ח 1ס כון יכחק פח 11ענד החטטי
יעקב3ו וע ; נן  ,חונד * עקב וח עבן
 5חן ויינק  £חטר י 3חק ״ע ; ן .ע ; חנ•
*ען  :וח קחק ויין ברודר עסו פחן
*״נר יחן .ד 3וריק  ( :לא ) חויך ער
>< חכטע״חה 5ס)< עקנדי ; ערי  3טע ,
ברח  3טע  :יינ :ן פחטר  :חונדספרחך
3ו  :יינק פחטר  ,וויין פחטר סטעהי
י״יך  ,חוכד עשע פ 1וק ווי 1דפרעט
*יינש וחהנש  ,דחי״ט ״יך דיינע
<ע! ע < ען.כי  ( :לב ) דח ספרחך ויין
פחטר י 3חק3ו חיהק  ,״ער ביטט
דוח דען ?׳ ער ספרחך  ,חיך בין
דיין ערשטן .עבחהרנר  :חהן עסו :
(לג ) דח ערסרחק ינחק חיבר דיח
>< חשן  :עהר  ,חונד ספרווך״זער חיוט
דען ח! זח יעכר  < ,זע! 3ר וזי! דפרעט
;עיחגקן חונד ״יר ; ברחכט החט ,
דווט חיך פחן ח!! עק ן .ען .עשן ,
בעפחר דווו
קוו״וסט  ,ו״נד חיהן
;וען .כט החבע ?י ״ירד חויך ן .ע•
:ע ; נט בי  -כען ; ( לד) ח!ש עסו
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הולרת טי
!ייגעט פחטרס וווזרסע הערשי ז
עריח ער { ויט
חוכד1וי  :עמוויעו
יע>ו>ור1יך  :חונד טפרחך נו יײנענן
 5חטר  .,וע^ כע >< יך דווך חו-יך > וײן
פחטר  ( :לה ) דיור שפרחך  ,ד״ן
ברודר חיוט >< יט הינטר! ימט ן .עמ
קחסיוען  :חונד המט ד״נען וען .ען
ד .ינן .ענח>ו* וען ( :לו) יעכר טפרחך ,
ד .חט ער >ויך דעשוועען סחן ( ווײון
>וחה 1חונטרטרעטן  ,וו״ 1ער יעקט
(חוכטרטרעטר ) הײשט ?׳ >* ״נע
ערסט ; עבורטה החט ער ; נח>ו *ן ,
חונד נון חינט החט ער חויך >< ״נן
*עע ;ן ; ענח>ו>ון  :חונד טפרחך
<ערנר  ,החסט דוח >< יר קיינן וע ; ן
 3וריק בהח 1טן ?׳ ( לז ) י 3חק חנט״
וזחריטטי ,חונד
טפרחך3ז עטו ,
דח חיך חיהן דיר 3וק העררן ;עו•
>יח  3ט  ,ח 11ע וײנע ברידר חיהק 3ן
קנעבטן חונטר ; עבן  ,חונד חיהן> ויע
;טרײדי חונד > וחסט פעסחר ; ט :
וח ן .עהי הין  <> ,י־ן וחהן  :וווונו
<ח 11חיך טהון י ( לח ) דח טפרחך
עטו3ו ! ״ננן פחטר החסט דווו דען
נור חיינן  :ע ;ן ?י וען .נע >ויך דחך
רוויך  ,סיין פחטער ! חונד ערהוב
:יינע סטיווסע  ,חונד וז״נטע :
(לט ) חונד  :יין פחטר י 3חק ער•
ווידרטע  : ,ח
וזירדדעןד״ן ווחהנש
ויט?  :״ן  ,זוח פעטטי ; ק״ט * דער
ערדע חיוט  ,ח/נד טהויח עחכן
הי>ו>< 1הערחב  ( :מ ) ד״ן סוזערד־
ווירד דיך ערהח 1טן  ,דיינכן ברודר
ווירטט דוח דינן  * :עדחך זוען דזון
;כו ; .ן 1יטטן  ,ויין יחך  5חן ד״נענן
הח! וע ווערפן  ( :םא ) עסו ווחר
יעקב ן .רחק  ,זוע ;ן דעו ועע ; נס ,
דען חיהקו״ן פחטר ; וע ; נט  :חזגד
עסז יטפרחך חין  :״נק העריכן  ,דיון
טרזיחרטח ;* >< יינס  5חטרש ווערדן
קחחוון  ,וח חי 11חיך > ו״נן ברודר
יעקב חו> וברינ ;ן  ( :םכ )>> חן היגטר■*
ברווכנוע דר רבקה דױו ״חרטע
ח׳הדנו ע! טסטן וחהנש עסויי  :דל>
נ 1יקט כ

¥
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בראשיתכזכח
טיקשע ויח  ! ,יש חיהין יינן.משן
*חהן יעקב רופן  ,חונד טפרחך3ו
חיהק  ,וי;  :ע ! ד״ן ברודר עטו
ן .עהש דחײיש חוק  ,דיך
חוק3ו
ברינ ;ן  :מג ) דחהער ײיין וחהן !
ן .עהחר  3ע ײ״נר טשיײײע ! ײחבע
דיך חויןי חונד פ! יהע הין3ו ײיינעק
ברודר ! בן נען חרן  ( :מד) ב ייבע
בייח חיהק חיינינע3ייש  :ביו  :יך
ד״נש ברודרש הישינע ן !.ען.ש החש;
(םה) ביו דיינו ברודרש 3חרן פחן
דיר ויך חבןנווענדש  ,חונד ער  £ר־
ן .עשן החש  ,וורוש דוח חיהק ;ילי
טהחן  ,וח חי!! חיך ח! שדען טיקן,
יוונד דיך פחן דח יובהח!ן ! חשען:
ויחרוק וח!! חיך חייערר ב״דער
יווין' חיינן שחן .ברויבש ווערדן: 1
(מ ) חונד רבקה טפרחך נו י 3חק ,
>ייר חיוש דחו ! עבן3ו ווידר  ,פחר
דען שע 3שרן דעש חת  :ווען יעקב
פחן דען שע  3עה.ן דעש חת חיינע
היירחשעש  ,וויח דיוע  :ינד  ,פחן
דען סע  3שרן דעש ! חנדם חח3ו  :ח! |
ײיר דחו ! עבן ? :
(א ) י 3חק ריןי דעק יעקב ,
וען .נשע חיהן  :ן .חב
יויהק וייני ב  £עה! י  ,יוונד טפרחך
נו חיהכן  ,ה״רחששי קייני  £רויח
פחן דען שע 3שרן גנענש  ( :כ ) ײח 3י
דיך חוין , 1רײוינחךפדן חרק  3 ,וק
הויוי בתוח!ש דיינש ײושר פחשרס :
ווונד כיק דיר דחרש חײניפרויח ,
5יזן^ דיינעס ײישר ברודערש זכןיכו
טע 3שערן  ( :ג) דער ח!! ײע3שין .ע
ןיוש  ,יעננע דיך  ,ײח  3ע דיך
פרו  3טבחר חונד ײעהרי דיך  :דט
דוח3ו חיינר ײעניע פ'חן  £ע! קרן
יוערדשש  ( :ד ) חונד ; עבי דיר
יונרהײש וען.מן  ,דיר חונד דיינעק
*חײען ײיש דיר  :דט דוח דט ! חנד
דיינש חוי  £נשהח! שט ח״ננעײסש ,
ווע! 3ש גחש דעק חברהק ן .טעכקש
היוש  ( :ה ) ח! יח טיקשי ינחק דען
יעקכ הינײען , .יוונד דיור רייזשי

חולדת
גדוך פדן ^וו־כן 5 :ו !בן ערון1ור :ן ,
דעכן  :יוהכי במויו!ש  ,דעק ברודר
רבקהש  ,דר > וושר פיון יעקכ יוו ; ד
עטו ( :ו) יו5ש נון עיש /נע/וחהר
וויזרדען  ,רט ינד/ק דען יעקבן״ע־
*עןננש  :יוונד ניוך פדן וורנן ן .טיקש,
ויך פיון דיוהער יו״נע פרוייו•3
כעה>/ן  :כע>י! יך יוין דעק ער יויהן
יעכנשי  ,פרבחש ער חיהק3ו כ! ייך
חונד ספרחך נינן קיינע פרוייו פיון
דען שע  3שרןכנענש (ז ) חונדדט
יעקב ויינק פחשר חונד וייני >< ושר
 4עהחר 3ש  :חונד נחך פדן חרנן
ךרייוש וייח  ( :ח ) דח ״ערקשי עטו
דחט דיח שע  3שר בנענט  :חין דען
חוי^ן ןזינס פחשרט> יישפע!! ין .וינד;
(ט ) דחהער ן.ינן .עטו3ו יטײעח! :
חו ; ד נחק חיבר  :״נע בי :הערין .ע
פרויחן  ,דיח >וח! ת שח  3שער
יטײעח!ש  ,דעו יחהנש חברהײש ,
טוזעששער דעו נביות  ,ויך נול
עהי  £רויח :

ױצא
(י ) יעקב  3ח ; חויש פחן בחר טבע;
חונד רייושי ; ען חרן  ( :יא ) חונשר־
וועךש קחק ער חן חיינען חרש ,
חונד חיברנח 3שש• דח :ע!בשש ווײ?
דיח וחנני חונשרן .ן,חנן.ן ווחר/נייק
חיינען פחן דען טשײנען דט חרשש
שחש חיהן חונשרויינן קתפןי
.ד
!ען -שע  :יך דחוע! בשש נידער :
(יב ) היר החששי ער חיינן שרויק ,
דח
דער יוחר יו״ני ! ״שר ן .טשע!ש רוויף
ערדע׳
חיהרע טפינע חבער
ריי3שי ן .ען היײײ!  :חונד דיח ענן!.
^יוששש טשין.ן חויןי דער :ע! בן חוין*
חינד חב  ( :ע ) דער עײינע טשונ־
חבן דרויןי חונד טפרחך  .חיך בין
דר עווינע דער ; יוש דיינש פחשרש
חברהײש חונד דר ךחש ינ־קש דט
!חנד  ,חויןיי ווע! 3נן דוח !י^שש ,
״ '! חיך דיר ח״ן ן .עבן  ,חונד
ד״נק
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חכ

כט

די־נק  :ח״  ( :יר ) דײן ) חחען חבר
זח!! ( יין זויח דער עטויב דרערדן,
חונד דוח  :ח! שט דיך חזיעברייטן ,
ן .ען.ן חבענד . 1 ,ע4ן > וחרו , | -ו -ען-ן
לזיטטרנחכט  ,חונד ! .ע^ן ״יטחן, .
וח דע זי.־ > ויט דיר חונד דיינעק
*ח>ון מ!! י ן .ע! עכטר דעש ערדרייכש
ועןננן וח!! ן. 1םסזיהע ! חיךווערדי
מיט דיר  :ײן  ,דיך ח!! ענטהח! בען
בהיטן  ,ווחהין דזח רייזשט  ,חונד
דיך ענד! יך חין די :ש ! חנד נוריק־
 5יהרן  :דען חיך וועררי דיך ניכט
 5ר! חשן  ,ביו חיך ןנטחהן ווחע חיך
דיר נו .:עוחן .ט החבע  ( :טז ) ח! ש
יעקב חויש וײגק ע! חעי ערווחכטטי,
עעו־חך ער  ,זוחר! יך ! דערעווין .ע
 3ײן .ט  :יך חן דיזק חרטי  :חונד וןיך
ער
ווחושטי עש ניצט  ( :יז )
פירכטטי זיך  ,חונד עערחך  ,וזיח
פורכטבחר חי :ט דיזר חרט ! ניכט
לזנדרע ! היר חיוט ן .חטטש הזיז ,
לזונד היר דע טחר דעש הי> ס<! ש
(חויש ווע! כק נעמ! יך דיח ער־
ע״נזנן .ען ן .חטטעש חויןי ערדען
קח״ן )  ( :יח ) דעש >< חרן .כע עטונד
יעקב רוויף  ,נחק דען עטײן ,
ווע! כן ער חונטר ז״נן קחעןי! 4ע 4ט
החטטי ערריכטטי חיהן נוק דענק־
>< חה!  :חונד ^ חם חבן חע! דרוין׳' :
(יט ) נענטי דען  :ע! בן חרט  ,בירנ
ח}  :דח עחרהער דער נח״ען דער
עטחדט ! וו זזחר  ) : ( :יעק־ :טחהט
לויין ן !.יבדי  ,וויח פח! ן .ט  :וזען ן .חט
איט ״יר  :יין  ,חונד מיך בהייטען
ווירד  ,חוין׳ דיוק וזע^י  ,ווע! 5ן
חיך ר״וי  <> ,יר חויך כרחד י .ו עשן,
חונד ן .ווחנד־ 3וק חנק! ײדען ן .עבען
וויר ־  ( :כא ) וו ןחיך פערנר ב״ח
ווווהח״ן חין ״יינש פחטרש הויוע
 3וריק קח״״י  :חונד דער עווין .ע
שטעהן
>< יר ח! ש שו^ 3חט בייח
ווירד  ( :כב> וח וח! די :ר שטיין ,
חיך 3וק דענקמווה! ער־
ווע! נען
רי  5טט  ,ן .חטטעש הויי י״ן ,יח״ן
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ןורמ וו1ו .ן 1זמ רע! ידירט ׳ ) 1ונד
יזיהנן ן .דיהנט ווירד )  1 :זזנד1זן! ש
ווווע דויז >ויר ן .יבטט וזי! יויך דיר
ערנעהנטן :
(א ) הירוין הוב יעקב זײנע
עיטי רזויף  :יזונד רײוטי
ווין דנז ! וזנד דער > זחרן .ען ! ענדר :
(כ ) דוו זוזהי ער חײנן ברוננן ר״יןי
דעכ{ פע! די  /דרײח העערדן ק! ײנט
עיהש ! חן.ן חזק דען ברוננן הער ,
דען עחן דענן וע! בן ברוננן שרענק•
טע >> חן דיח העערדן  :דער עסײן
חבר וווין :דר ײינדונן .דעע ברזננט
ווחר ן .רחש  ; :ג ) דחר ק ע! ען .טען
ויך דחוע! בעט ח!! י העערדן נו ערי
זרוווויען  ,ויח ווע! יטען וחדען דען
עט״ן עחן דער > וינדונן .דעט
מ וננש  ,טרעכקטן דע ק! ״ני עיה :
חונד ברחבטן דען עטץן ווידר חוין׳'
דיח זוינדזנן .דעע ברונכע  ,חן  :ייני
עטע!! י ( :ד ) יעקב עערחך נו
חיהנן  <> ,״ני ער״נדי ! ו  :ח ! ״ד
חיהר הער ?י זיח חנטווחרטטן וויר
!ינד עחן חרן  ( :ה ) יענר עערחך
3ו חיהנן  ,קעננט חיהר ! בן נחורט
זלוהן ? זיח חנט״חרטטן  ,וו־ר קעננן
חיהן ( :י ) ער עערחך  ,חיזט ער
חנטווחרטטן/
בייח וזחה!! ײן ? ויח
ער חיזט בייח זולו—? זײן  :דח קע״ט
עבען זיינע טחכטר רח! > ייט דעק
ק! יינן עיה ( :ז ) יעקב עערחך ,
נחך חיזט דר טחן .ן .רחש  ,עש חי! ט
דיח נייט נחך ניכט דע עיה חיין נו
טר״בן  :טרענקט דע ק! ייני עיה /
חונד ן .עהט הין חונד וזיידט :
חנטווחרטטן  ,וויר קעננן
(ח ) ז* ח
ניכיט  ,ביו ח!!י העערדען ( יך ער<־
וח>ו>י!ן  ,חונד ״חן רען עט״ן עחן
דער ״ינרוננ דעש ברוננש וזעןנ״
ווע! כט  :ח! עדען טרענקן וויר דע
ק! ״ניעיה  ( :ט ) חינדעק ער > ויט
חיהנן רעדטי  :קחק רח! חן >> יט
דעק ק! יינען עיה חיהרע עחטרש ,
דען ויח וווור חײנע עעערין :
ח! ש

בראשית כט

ױצא

י( ) ח! ס יעקב זחהי רח! דיח
*יר
נזסזעהר
>
<
ײנע 2רו*1ז ׳ דען
טחכטר ! בנש  ,זײני חוסר ברודרס,
״יינע נײכז חיוש הערונן  :דחש נזיך
$וונד דחס ק! יינע פיה ! בנס ו״נער
חיהר
ב״ח״חהני
:
( כב ) !בן ^לר*
זווסר כרודרס  :סרחס יעקב היננו
וחח״
!
עי
ח
!
!
ע
!
״שע
דעס
חרשש ,
דזוב  •.ען סס״ן פחן דיער
חינדונן.
חונד
״חכשע
ח״ן ; .חזסןנבחס:
ױ־עס בסנננו  ,חונד סרענקסע דס
(כג
)
דעו
חבנדש
/
נחק
ער
ו״נע
'ק! ײנע  3יה ! בנס ויינער וחססר
סחבטר
!
חה
,
עיהרסע
ויח
(
ו
חיהבן:
ברודרס  ( :יא ) חונד יעקב קישסע
רוז!  :ערהוב ז״ני ססייסוי  ,חונד חונד יעקב ויחהנשע חיהר ב״ח :
#ו״נסי  ( :יב ) חויך זחן .סי יעקב דר (כד ) ! בן ן .חב חיהר ו״נע ״חן־ד
דח?  ,דס ער חיהרס פחסרס פר• ז! כה  :נע״ 5יך ו״נר סחכטר ! חה ,
ווחנדסר  ,נעה״! יך רבקהש זחהן (ור ײחן .ד  ( :כה ) ח! ס דר ווחרןללן
קחק  /זיהי  /זח ״חר עס ! חה  :דח
*ייח  :זיח !יןי  ,חונד זחן.
סע
עש
ספרחך
ער
נו
!
בן
 ,ווחז החשס דות
רזיהדכן  5חסר  ( :ע ) ח? ס ! בן דיח
״יר
^
סהחן
?
החבע
חיך
דיר ניכס
נחכריכס פחן זיינעם סזועשסער
חוקרח! ^ דינס ? ווחרושהחשס דוח
*חהני יעקב הערסי  ,ןיןי ער חיהק
״יך
דען
בסרחגן
?
:
(
ב־
)
!
בן
ספרח־/
ענסן.ילן.ן  ,חזיוחריוסי חיהן,קישסי
רזיהן  ,ברחכיסי חיהן חין זיין הויז  :חין חונורק חרטע פ  !$ע^ ס <נש נייס
3ו ^ סעהן  :דחש ״חן דיח ״ננשסע
ח< 1זונד יעקב ער 3עה? סי דעק ! בן
£חר
דער
ע
!
?! ע דיזע ב^ עבנה״סן  ( :יד ) ? בן (כז ) הח! סי דיחסעשסן חויסןללבע :
החמ״סוזחגע חיס
טפרחך3ו חיהק ! ווחחיך ! דוח
ביזס ײ״ן ב״ן חזנד ײ״ן פ? ״ס  ,דיזער חויש  ,זח וח!! מס דוח חויך
(ײײן נחהר חנפערווחנדסר )  :ח?ש דיזע בעקח״״ן  ,פיר דען דינשס
כר נין חיינן £ח!!ן יוחנחס! חנ(נ ב״ח דען דוח בײח ״יר נחך זיבן חנדרע
יחהרע דינען זח!! שס  ( :כח ) יעקב
חיהנן ווחר  ( :טי ) ספרחך ! בן3ו
טהחס ח!ו1
סווחו  ,ער הי! ס נעוז! יך דיח
ח־הק וזיי? דיח ײ״ן  3ערווחנדסר
החכנײ<
 3ע דר ? חה חויז  :דח
ביזס  ,זח!{ סס דוח וייר דחרוק חוק*
ן
.
יוב
_
חיהק
!
בן
ז״נע
סח
 3סר רח5
*חנשס דינען ? נײןלל יויר חן  ,ווחי 3
ור 3פרויח  ( :כט ) ! בן ן .חב זײנר
ד״ן ! חהן זיין יח!?  ( :טז ) נוןד.
1בן ( ווייח סע  3סר  :דיח ע! חססי טח סר רח! ז״נע ^מזןכד ב! הה 3ור
סילששע
ײחן, -ד ( :ל ) יעקב קחק חויך 3ור
היש ! חה  ,חזנד דיח ״נן .שסי רח!  :רח!
החססע חבר רח? ! יבר ח!ש
(יז ) ! חהיי ( זיינן ווחרן ב! עדי  :רח5
!חה
:
חונד
דינטע
ב״ח
חיהק
נחך
(זבר ״חר סען  £חן בי?דזנןכ  ,חונד
פערנר ויבן יחהר  ( :לא ) ח!ז דער
טעהן
פחן  3חרבע  ( :יח ) יעקב
עווין .ע זחהי  ,דחש ! ווה ן .החשכ1
!יביסע רח?  :חונד ספרחך חיך ווי!?
ווחר  ,עפניסי ער חיהר בעסחס*
דיר זיבן יח־רע דינען  ,חוק ד״ני
טער  :רח! חבר ווחרחונפרוכסבחר:
ײנן .ססע סחגסר רח?  ( :יט )
! בן (לב ) ! חה ווחרד סחחנן .ר  ,חונד
יספרחך  ,בעסר חיוס עש  ,חין
ןללבחהר ח״נן זחהן דיזען נעננסע
ן״עכע זיח .־יר  ,ח!ש ח״נק חנדרן,
זיח
רחובן
:
דען
זיח
ספרחך
,
דר
ב! ״ביל ב״ח ײיר! ( כ ) דחרזין׳
עחין .ע החס ח״ן ע! ענד חנןסעהן ,
דינסע יעקב ויבן יחהרע חוק רח? :
חונד נונחעהר ווירד חײן חחן חיך
ויח חחק חבר חין ז״נן רווי^ן  ,וויח
ח״נ(! נ< סח;.י  ,וח זעהר !יבסיל ילר !יבן  ( :לנ ) זיח ווחרד חבערחח? נ1
סוזחנן .ר ׳ חונד ^
בחהרח״נןזחהן,
:יח  ( :כא ) יעקב ספרחך513בן ^
יב
חונד
י
&
פרחך
,
וו״
!
דער
עווי
^ע
^הערפ

בראשיח כט ל
וגהערט  ,דס חיך ^ החסט בין  ,זח
^חכ ער ײיר חויך דיזן  :חוכד כענטי
חיהן סוועון  ( :לר ) זיח ווחרדחבר־
>יח! ס סווחכ^ ר  ,ן .בחהר ח״כן זחהן
חוכד טפרחך  ,נון ײעהר ווירדײײן
חחן >ויר פרבוכדן וועררן דען חיך
החבי חיהק דר״ח זעהני ^ בחהרן:
דחהער נעכטי ײחן חיהן ! וי :
(לה ) זיח ווחרד פערכר סווחכ^ ער
!זוכד נעבחהר ח״כען זחהן  ,דח
ספרחך זיח נון ווי! חיך דעקעיוינן
דחכקען  ,דחרוק כעכטי זיח חיהן
*הזדה ; זחדען ה׳! ט ז׳ח ח״ן וו׳ט
.
נבעהרן :
י
■
(
א
) ח! ס רח? זחהי  ,דס זיח
׳
דעק יעקב ק״כע קיכדער
^בחהרען  ,דח בכײדטי רח! חיהרי
סו/עטטר  :חוכד ספרחך (ו יעקב ,
טחפי ײיר קיכדר  ,ווח ני  3ט  : ,ח
יסטערבי חיך ( :ב ) דח ענטברחכטי
יעקבש ( חרן חיבר רח?  :חוכד ער
טפרמך בין וזין דען חן דר סטע!! י
ן .חטטס  ,ווע! כר דיר ! ״בספרוכט
פערזחנט החט ?' ( נ ) זיח ספרחך,
היר חיזט וו״כע ײחנד ב! הה ,
קחײיוי5ו חיהר  :דס זיח קיכדער
בקחײײי דיח חיך חויןי וו״כן סחט
ער ( יהי  ,זח ווערדי חיך דורך זיח
*זויך נבויחמ ווערדן  ( :ד )_ זיחן .חב
חיהק וו! וח חיהרי ווחן .ד ב! הה ( ור
 5רויח ; חוכד יעקכ ווחהכטי חיהר
ב״ח  ( :ה ) ב! הה ווחרד סווחכן .ער
חוכד ^ בחהרדעק יעקבחייכן זחהן:
(י ) דח ספרחך וח!  ,ן .חט ווחר
ײיין רי  3טר  ,חוכד החט חויך וײיכי
סטיײײי ערהערט  ,חוכד ײיר חײנן
זחהן ^ ענען  :דחרוק כעכטע זיח
חיהק דן  , :ז ) ב? הה רח! ט > וחן .ד
*וחרד חבסוחוס סזוחכן.ר  :חוכד
^בווהר דעק יעקב רען ( וו״חטען
*חהן  ( :וז) דח ספרחך רח! ,
וועטטחייפרוכנן ןזחטטס החבי חיך
>ויט ײייכער סחעסטער נוועסש־
/5יי  2רט  ,בין חי־ר חויך בייח ן .עי
(ןחײײן  :חונד נעכטי חיהן כפת[י ;

ויצא

כא

ט( ) ח? ס ז(! ה ווז־י ד 1זס ! י 1ן 1וײ.
ן .הח! טען וייט ן .בעהרען  :כלוכ( זית
חיהרי ו< חן .ד !! פ־  /ן .חב  :יח דעכן
יעקכ 3ור פרוית ( :י ) דיזי )! פה
ײחן .ד דער ! חח ן .בחהר דעכן יעקב
חײכן וחהן  ( :יא ) דח ספרחך ! חה ,
דחס ןטטע ן ?.יק חיוט ןכעקחײײען ,
(בן .ד)  :חוכד נעכטי חיהן ^־: ,
(׳ב ) ז! פה ײחן -ד דער ! חה ן .בחהר
דעכן יעקב חײכען 3ווײטען זחהן :
(יג ) דח ספרחך ! חה ׳ נו ״יינער
ן !.יקזעע! ין .ק״ט  ,דען דיח טעבסער
פיייזן ײיך ן !.יקזעע?ין : .חוכרכעכטי
חיהן חסר  ( :יר ) רחובן ן.יכן .כור
 3״ט דער ווייט 5ןערני 1י  ,פחכד
ח! רוין חוין1
דעק  2ע! דע  ,חוכד
כרחבטי חיהו וײכרוווטר ! חה,דח
ספרחך רח! 3ו ! חה  ,ן .יב ו< יר דחך
חויך  2יון דײכעס וחהכס ח! רוין :
(טו) יעכע חכטווחרטטי  ,חיזט עס
ני  3ס ן .כוןכ דס דויו וו״ן ווחן ווען .־
ניווסט  ,זח ווי!! סט דוח נחך וו״כס
זחהכס ח! רוין חױן כעהווען '1רח{
ספרחך  ,ער זחח חויך דיוי נרו  3ס
בײח דיר ! ין.ן> פיר דיינס זחהכס
ח! רוין  ( :טז ) ח! ס יעקב חבנדס
פחק פע! די קחק  ,ן.יכן ! .חה חיהכן
עכטן .ען .ען,,חונד ספרחך ( ,ו וייר
קחווווי ! דען חיך החבי דיך נ :.יה,
<טעט  ,פיר וזייכס זחהנס 'וו!רוין ♦
חוכד ער ! חן .בײח חיהר ־יח זעןבי
נחכט  ( :יז ) גיוט ערהעהרטי ! ח־
זיח ווחרד סווחכן .ר  ,חונד ן .בחהר
דעק יעקב דען פיכפטען זח־ן :
(יח ) ? חה ספרחך נחט החיו וויך
בע? חהכט  ,דס חיך ווײכעק ווחכני
ווײכע ויחכד ן.ן .עבען  :חוכד כעכטע
חיהן יססכר  :ייט ) חבער>יח! ס
ווחרד ? חה 1סווחננר  ,חוכד ן .בחהר
דעק יעקב דען זעיסטען זחהן :
(כ ) דוו ספרחך ! חה  ,ן .חט החטוויך
וובנטײ! ט ײיט חײנן סעהכןטה״! ,
נון וועהר ווירד וײין ײדן ײיט ײיר
ווחהכן  ,דען חיך החב• חיהק יעבס
זעהכי ןבחהרן ; ח׳נד נעכטי חיהו
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זבוק

■ בראשית ל

ויצא

>בו1ן  ( :כ) הערנחך ן.
בחהר
ויח
יחנדרן
פחן
דח
חב
יעדמ סחן•טד
חיינע סח  3סער  ,חונד נענסי ויח
קןייננגןעקין
.
חדער
ן
.
רחספ! עקיןנ
דינה  ( :כב ),ן .חס בסוו  3סע יוויך
רח 1ווירר עו הערסי ויח נעיוןיך  /חיוש  ,חונ־ פחן דען ! עײיורן יעדס
דונק? רחסי ? חכ<  /וויח חויך ווחפ
חונד עפנסע חיהר בעריווסער
:
ן
.
רחספ
!
עקין .חדרק( ״נפ 1עקין .חיוס
(?נ ) ויח ווחרד טווחנן.ר  , ,נבחהר
חונטר
דען
3
ין
.
ן
:
חונד קינפסין;
חײנן וחהן  :חונד טפרחך  ,ן .חט
וח11
דערן
.
!
יי
3
ען
״ײן
!
חהן
ויין :
החט  #ײני טווחך הינווע ^ נחיוחן :
(לג
)
״ייניע
עהר
{
י
3
ק״ט
ווירד
>
ויר
(בר) חו ; ד נענסי חיהן יוםןי  ,דט
דט
נ״ןנניש
ן
.
עבן
,
חן
חײנק קינ■<!£
ה״סס  :דער עווין .עווירד וויר נחך
סין
.
ען
סחן
.
י
ווען
דוח
ווירעט
בײח
חיינן ; חהן ן .עבן  ( :בה ) ח 1ט
נון
ח״נק
1
חהן
קחחײן
 ,דער פר דיינן
רח 1דען יוםךי ^ עבחהרן החטסע :
חוין
.
ן
חיוס
:
ווחט
חונשר
דען 3ין.ן
טפרחך יעקב5ז ! בן  ,ענס) חטע
ינ
3
ס
ן
.
רחשי
חדר
ק
!
״ני
פ
!
עקי
החס
/
*יך  ,וח ווי 1חיך חן ״יינן חרס
/
חונד
חונסער
דען
ןעיויוערן ני  3ס
חונד חין ח״ן ! חנד רייון  ( :כי ) ן .יב
דונק
!
רחהס
חיוס
,
וח
11
בײח > ויר
><יר ווייני זז״בר  ,חונד וו״ני
קינדר
/
ן
.
טסח
1
ן
וײן
:
(
לד
) 1בן טפרחך
חונן ווע! כי חיך ריר ן .דיהנס החביפ
ווח11
חן
!
עט
ו״ח
חיח
דוח
ןנע־
וח ווי 11חיך ר״ון  :דען דוח זוייסט
טפרחבן  ( :לה ) חונד וחנדרסידען
>וײנען דינסס וויח חיך דיר ^ דיהנס
וע
1
בן
סחך
חויט
דיח
פוסגי״כנסע
החבי ( :בז ) 1בן חנטווחרססי
חונד
ן
.
רחספ
!
עקין
.
י
בעקי
חויך
ח 11י
חיהק  ,קחן חיך ? .ווחן״נה״ס ח־ן
ק
!
ײןפ
!
עקין
.
ע
חונד ן .רחספ 1עקין .ע
דיי .ן חוין.ן פינדן ? יחיך החבי חהני
3
ין
.
ן
,
וזח
נור
עסזוחט
וו״סו
דרחן
דונן .דט חיך דער עחק .ע ' חונן
ווחר
,
חויךח!
1
ט
דונקירחסי חונסר
דיינסווי| 1ען ךען .נעט
החט :
דען
!
עיסוין
:
חיבר
ן
.
חב
עט ויינען
(כח ) חונד טפרחך עערנר ; בעי
ועהנען
:
(
לי
)
חונד
!
יס
חיינן
רויכן
טיסיווווי חיר נור ד״נ 1 /חהן וח ווי5
פחן
דרייח
סחי
^
ער״וען
נוויטען ויך
חיך חיהן ן .עבן  ( :כטן יענר חנס־
חונד
יעקב
ו״ך
.
יעקב
חבר
ווײדסי
ווחרססע חיהנן ' ,דוח וו״טס וויח
חיך דיר ן .דיהנס החבי  :חזנד ווחס !בנש תיברין־י קויינפיה  ( :לז ) יעקב
נחק פריטי טסעבי פחן עספןהח! ן ׳
ל־(דײן פיה בייח ״יר ןסוחרדן חיוט :
נושבויקהח!
,
)
,
חונד
)
קחססחניען*
דען ח״ן ווענין״ט  ,דט דוח £ר
הח
!
׳
/
:
טעה
1
סע
דחרחן וו״סע
חײנר 5ייס ן .החבס החטס  ,החט
טסר״פן
,
דורך
דיח
ענסב 1עסונ^
זיך חין ח״ני > וענן.י
חזיטןנברייסס
,
דעס
ווייסן
׳
ווע
 31ט חן דעןטסעבן
זח החס דר עווין .ע דיך נחך >< ״נק
חיוס
:
(
לח
)
וע
3
סי
דיח
טסעבי
.
ח״נסריס ^ ועע^ נס  :חונד נון וזחן
ווע!
3
ע
ער
ן
.
טעה
!
ט
החססע  ,חין
ווערדי חויך חיך רפ דיח > ו״ניגען
זחרןנען ( '5לא ) ער טפרחך  ,ווחט דיח ריננן חין דיח חחשרסרען.י :
זח 11חיך דיר ן .עבן ? יעקב טפרחך ,ווח נעיו 1יך דט ק 1״ניפיה היןקחק
דוח וח 51טס חיר ני  3סס בטסי>> סט 3ו סרינקען  :דח וענסע ער דיח
טסעבי דעקק! יינן פיה ן .ען:ן חיבר /
^מבן  ,ווען דוח >< יר פוו!ן -נדש סוהן
דחי״ס ויח ויך ערהי 5סן  ,חען ויח
ווי 5טס  ,וח  /וי 1חין ווידר הין ן.
עהן
/
נו
סרינקן
קעהחן
:
(
לט ) דט ק 1ייני
ר״ן ק 1ײנס  5יה
ווייד־נגן  ,חונד עט  5יה ווחרד
היסיי^ ב״ח דען
היסען  ( :לב) חיך ווי 11ד״ן ק! יינס
טסעכן  :חונד ווחרך פוסן 5.י': 3סע
 2יה ה״טע רורן ^ עהן ,
חונד
ק
1
״ן
חונד
^
רןספןעקי^י יונגען :
דיוע

בראשית ל לא
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(מ ) דיוע ! עחחער טײרטע יעקב  5יןער  #יס ח!! ר ״ײנר קרחפטןנע׳־
דיהנט ה 1ובע ( :ז)  1וײער פחעער
חזנד זזענדטע דט 1ונךע :י 3ט דעט
ק! ינן  £יהס ן .ען.ן דט פזטג 3״כנטי1 ,ובר ה*1ט ^ יך היכטרן1.זנן.ן  1 ,זונד
היזס זי״נען ז1זהן נעהן י) 1זה! פר־
חזנד ן .ען .ען ח!! עט דונקע! דחהטע
ענטרט  :יעד1וך החט ןנחט גיבט3ו
חזנטר דענן ק! ײנן  £יה ! בנט  :וײני
העערדן חבר הי! ט ער בוחנדרט ן.ן .עבן דט ער > ויר בעזט טוהי :
חונד סחט  :יח ניכט חזנטער דט
(ח ) וזען ער טפר1וך  ,די1ו ק! ״ | •
קזייני פיה ! בנט  ( :םא ) ווען דט
! 5עקין .ען י1ו!!ן ד״ן ?רודזן  :ײן ׳ י1י
פריה! ײפין.י פיה ערהיט 3ט זוערדן וו1זרף' 1ו!!ש ק! ײני פיה קױיןן .פ! עק־
וח!! טי  ,וע 3סי יעקבדיח טסעבי  £ר יטי  1 :וונד ווען ער טפר1וך  .די1י
 2וט; 3.ײכנטי ו1ז!!ן דײן ! 1זהן ייין ,
דיח חזין.ן דט קזײנן פיהש  :חוק
ויח דורך דיח טטעבי3ז ערהיט 3ן :ו1ו ווסרןי1ז!! ט  3יה פוט .ן 3ײ  5נטי:
(ט ) ן .חט ח!.יח החט דחט  £יה
(םב ) חען חבמר דט  £יה טפעט•
חייערס פחטרט חבנ :חנדרט,חוכד
ז״פין :ןוחרד  ,וע 3טע ער ויח ני  3ט
טפעטז״פיךען >ויר ן.ן .עבן ( :י )  3ור 3ײט דח דחט
הין  :ח! :ח דט דיח
 5יר ! בן  ,דיח  £ריה! ײפיגו חבר  £יר ק! ״ניפיה  :יך ערהינטי  ,הזב חיך
יעקב ווחרן  ( :מג ) דר חחן בר״טטי >דינע חויגײן חויף חונד  :חה 1וינן
סרוייזע  :ד1ו זוחרן דיח זוידדר ,
ויך חיבר דיח חחמן  :עהר חויש :
זוע! כע דחס ק! ײנע כייה ביטפרזנףן
חונד החטטע  5יה! ק! ״נט נ״ה ,
פוטן 3.ייכנטע  ,ק! ײןפ! עקי; .טע ,
חעףדי חונד קנעכטי קחיוע!! י חזנד
עו! :
,
חונד וו״שןנטפרענקיטי  ( :יא ) חונד
חיין ענן ^ !.חטטט ספר1וך נז >ויר
(א ) עט קחחען חיהק דיח
חיק טרויווי  ,יעקב ! חיך טפר1וך ,
רעדע דער קינדער ! בנט3ו
היר בין1ויך ! ( יב ) ער פזהר  £חרט,
חהרן׳ חע! כי טפרחכען יעקבהחט
העבי דייני חוי^ן חויןי חזי־  :יהע ,
חי! ט ןננחחחן  ,חחט חונורק פחטר
ח!! י בעקי די1ז דט ק! ייני  £יה בע•
ן .הערטי  ,חונזי־פחןחונורט  £חטרט
ספרינן.ן  : ,ינד  5וטן .נײכנטי  ,ק! ״ן־
פרחען-ן החט ער ךיוען טוועהרען
צזיעקיבטי  1 ,וונד־ודיטן .טטרײ  £ט♦:
ר״  3טונן חנן .עטח  £ט  ( :ב) יעקב
דען חיך ־חבי ח!! עט ן :.עהן ווחט
וחהי חייך ! בנט חנןנעויכט  :דט עט
דיר ! בן טוהט  ( :יג ) חיך בין דער
חיהנן ני 3טי חעהר וח ן .ינטטין .חחר
ן .חט  £חן בית ח!  ,ח! ווח דזח דט
ח! ט ^ עטטערן חונד יזרגעטטרן :
דענקיוחה! ן :.ח! בט  ,חזנד >ויר ח״ן
(ג ) דר עוויךי חבר וחן .טי3ז יעקב,
קעהלי חין דט ! חנד דײנר ע! טערן ן .ע! יבדי גטחהן החםט  :נון >וח  3ע
דיך חויןי ׳ 3יהי חזיו דיינן ! חנדי ,
חזנר חן דיינן ^ בורטטחרט 3וריק :
חזנד קעהרע חין דײן ןנעבוהרסט־
חיך1זי! > ויט דיר וײן  ( :ד ) דחהער
!חנד יוריק  ( :יד ) רח! חונד ! חה
טיקטי יעקב חזי  £ט £לי ! ד3ז ויינעק
טפרחנען•3
חנטווחרטטען  ,חונד
ק! ״נענן פי־  ! ,יש רח! חוכד־ ! ח־
חיהנן  :החבן זויר ווחה! נחך טײה?
ריפן  ( :ה ) חונד טפרחך ינו חיהנן,
חיך  :עהי חן דילכן חנןטיכיט חײערש  1ודער ערבי חין חונזרעט  £חטערש
הזי ( ? :םי )  :ינד וזיר חיהק ני  5ט
 5יוטרט  ,דט ער חיר ני  3ט חעהר
וויח  £רעײדין .עח  3טס דח ער חונפ
וח גינטטין .ו״ח  ,ח! ט געטטערן
£רקויפט החט ? נון וזי!! ער נחך
חדר פרן .עטטרן  :חבער דער גחט
חונור ךע! ד פר" 3הרן  :יטז ) דען
>ו״נט פחטרט חיזט ײיט וויר ן .וועון:
(ו ) נוןווישטחיהר  :דט חיךחײערנן ח '(! ר רײןטוקדען ן .חט פחן חזנורק
פחטר

״)  * ,ן/ח ^ ח

^
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בראעיתאל
3יחסר חבן .עוחנדרס ךהערס חוני /
חינד חונורן קינדרן  :סוהי ח!* ח
ח!! ט  ,ווחס דיר ןנחס כ* חכס החס:
(ין ) יעקב ײוו  3סי * יך חויןי  * :ע 3סי
*ײני קיכדר חונד וו״בר חויןי דיח
לןחײעה!י  :פיהרס חויך ח! 1ע *ײן
פיה ׳ חונד ח!1י * ײן החבי  /ווע! 3י
ער ערווחרבן  ,דס חײ^ נסוק נעײ•
?יך ווע!  5עס ער3ו פדן חרק ער־
וווורבען :
חוק3ו ו״נעק פחסער
י 3חק3ו ר״*ן  ,חין דס ! חנד כנען:
(יט ) ? בן חבר ווחר הינן.ען 1.ונן .ען
*ײן קן״נעס פיה3ו סערען  :דח
ססחהן רח? דיח ^ עסנען חיהרס
 15וסרס  ( :כ ) עס נ! חנ^ וו!* ח דמק
יעקב דען וורײיסן ! בן יו הינסער־
 4ײהן  :חינדעק דיועק כיײחכד חני
נײן .סע  ,דס ער פ! יהן ווח! סע :
(בא ) ח!* ח עכספ! חהי ער  ,חזנד
ח!! ס ווחס וײן וירור־  /ער ײח  3סע
*יך חוין*  ,ן .ינן .חיבר
דעקססרווק:
חונד זוחנדסי * יך נחך דעק בעי4י
ן !.עד  ( :כב ) ווק דריסען סחן .ע
ווחורדי דעק ! בן ח ;ן .עוחניס  :דס
יעקב ענספ! חהען  ( :כנ ) דח נחק
ער * יינע  £רוו 1ונדטײן ײיס * יך ,
;ע 3סי חיהק נווך * יבן סחנירײױ :
וחונד הח 5סי חיהק חײן חק בערן♦.
?4עד  ( :כר ) נ 1וס חבר קחק 3ו 1בן,
דעק חרײיסן  ,תיק נע  3ס!י  3ען
סרויײע  :חונד ספרחך (ו
חיהק,
היסי דין דס דו1ו ני  3ס (  3חן ״דער
ריק ר״וי ) רעדסס ײיס יעקב ,
וזײדר חיק ן .וסען  ,נחך חיק בעוען
(כה ) ח!* ח ערר״נסיןבן דען יעקג :
יעקב החססע * ״  31ע! ס חויןי נע״
ס!חן,ן חזיןי דײק כערני  /חונד ! בן
ײיס * ״ן  5ר< וחגרן ס!> נן חוץ,וו/יך
דעמ בערן.י ;! ע•־ ( :בי ) ־ח ספר 1ון
?בן נו יעקב  ,זוחט החססו נסחהן,
דס דוח וח ײײן ־ײרין 4עססווה!ן
חזנד ײ״נע סע  3סר ײע ^ עפיהרס
החסס וויוו קרי^ סנײפחנננע ?
(כז ) ײחרוק בישנוי * ח הײײןיך 4עי
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?רודזכין  ,ווונד הווסט ״יך ^ יזן
ן
בססווהןן ? ווטרוכן הווטטו<4יר עמ
'
גי 3
טי ן .ע :חן .ס  < /ח העססי וויך דיך
הינווע^^ סיקס  <> ,יט ערײדן חונד
ז *-ענן.ן  ,.ײיס פויקי  ,חונד החר  3י:
(כח ) וח חבער החססו וייך ני 3ש
חײסיחה? >וײני * עהגי חונ .־סע  3סר
קיטן 1ח*ן  :ויהע ! דיח החסס חינ•
פרנינעסין .נסחהן  ( :כט ) נון
החבי1
חיך דיח ײחכס חין דר ד .חנד ; >יינו
חייך ס{ יק3י פר  £ח־רן  :ח11ײן דר
ן :ווס
ח״ערס  5חסערס
ספרחך
פחרי
^
ע
גח
3
ס
3
ו
>
ייר ׳ חינד* חןנסי ,
היסי דיך ײיס יעקב ( פחן דער רינן
רײוי ) 3ו רעדן  /וועדר חיק ן .וסן /
נחך חיק בעין  ( :ל ) חינדעטן ביוש
דוח נון חויך וועןכ ן.ן.חכן.ן  ,וו״ןדווו
דיך * עהנסטס נחך דײנס  $חסרנז
הוי*  :ווחרונן ססחה 1ססס דוח נחך
ײ״ני ןנעססר ?׳ ( לא ) יעקב חנסי
ווחרססי חונד ספרחך יו 1בן  :ווײץ >
חיך ײיך פיר  3ססי  ,חוכד דח  3סי ,
דיח ײעיסשעס ײיר ד״נע סעיסר
>ייס 4ײח 1ס יועןעעהײן  ( :כג ) בײח
וועק דיח חבר דײני ןנעססר פינדן
ווירסס ,
דער*ח 1זני  3ס 5עבען
ב! ײבען  :חיק ביױו ו״ן חונורר פס־
וווונדסן רוויסריוכי ווחס ניחן דענן
'
דײני  |4בײח ײיר חי* ס ׳ חונד ניכן
עס דיר  :יעקב יוחוטסע י נעײןיך
ני ? ס  ,ךס * יח רח? ן .ססווה!ן ה1וסיי
סע  ( :לג ) * בן ו -ינ^ חין יעקכס
*
 3ע! ס׳ חונד חין ! חהט
יעןס/חונד
^
חין דר ב״דען ײע^ די 3ע 1ס  ,חונד
 5ווגד ניבסס  :חוי; ! חהיט 3ע! ס
 4ינכ ער ־ערויס  /חוכך קחק חין
רה! ט 3ע! ס  ( :לד ) רח! נחק חינ״
דעטן דיח הויוכײין  /סחס  :יח חין
דען * חססע! קיטען דחס קחײע! 1עס
חונד< ע 3סי * יך דחרייךי  :ח!* ח דירך•
וויה! סי ! כן דס כחנני 3ע! ס  /חונד
פחנד ני  3סס  ( :לה ) רה! חבער
ספרחך3ו
חיהרעק 12וסעד  ,ײ״ן

הערר ג! יבי ני 3ס3ו ;ירנן  ,דס
;יכס

חיך,

!

בראשיח לא
<י  3ס חויפססעהן קחן  ,וו״ן חיך
עבען ווײבלסווחכה״ס החבי  :ער
ח  3סי ח! וח  ,חונד פחנד דיח ן .ע5ן
ניכס ( :לו ) נון  3רדרחש עש יעקב,
חונד ער 3חנקסי ײיס ! בן  :יעקב
 5ינן .חן  ,חונד
טפרחך3ו !בן ,
ווחם חיוס כון ײיין פרברע3ן ?' ווחש
חיוס ײייני וינדי ? דט דוח ײיר וח
נחך ךוע 5ס החסס ( :לז ) דוח החשס
יח ח!!י ײיין נרעס דורך״יה! ס ווחם
החטס דוח  3חן דיינק הויורחס ן.עי־
עינדן ? ! ע^י הער  ,חין ן .ענכיוחרס
ײ״נער חונד דיינר נירווחנדסן  :דס
ויח 3וויס  /חוגו בײדען ענססייד: /
(לח ) דיוע 3ווחנכי^ יחהרי  ,דיח
חיך בייח דיר ןנוועון  ,החבע דיינע
טחפי חונד 3יגן ניכס פחחײיועס :
חונד דיח ״ידדר דיינט ק! יינן פיהם
החבי חיך ניכס ^^עשן  ( :לט )  3ער•
רישטכעש החבי חיך דיר ני  3ס ן.ע*
־ברחכס  ,חיך ײווסי עמ ײישן  5 ,חן
ײ״גר החנד קחכטסו  £חדרן  :ווחש
־דעש סחן.ש ׳ חונד ווחש דעש נ1ו  3סש
־  4טסח!ן ״חרד  ( :מ ) ״ח חיך חכן
סחגע ״חר  ,פריכעהרסע ײיך דיח
היס 3ע  ,חונד ב״ח  .נח  3ט דער
פרחשס  :חויך דער ס!חך' ״יךחויס
ײיינען חוינען  ( :מא ) חיך בין נון
?ווחככין .יחהרי חין דיינעק הויוי /
חיך החבע דיר נעדיהנס פירכעהן
יחהרי חוק ד״ני נ״ייח סע  3סר ,
חונד ועכש יחהרי חוכן דײן ק! ״נס
 5יה ׳ דוח חבר פר״חנדזסטס ײייני
ב! חהנונן 5 .עהן ײחה!  ( :מב ) ״חן
ני  3ס דער ן .חס ײיינש פחסרש דער
ן .חס חברהײש 1 ,ווכד דיח עהר־
פורכס ינחקש  ,ײיר 5וכן בייחססחנד
^וועוען ״ערי  ,דוח העססםס ײיך
״חה! ! עער ״ען.ן .עטיקס  :ײ״/
ע! ענד ׳ חונד ײיינר הענדי חרבייס
החס ן .חס ןסעהן  ,חונד דיח  5חרי4י
נח  3ס ענססידן  ( :מג ) ! בן חנס־
״חרססי  ,חיכד טפרחך5ו יעקב ,
דיח סעפסער ; ינד ײיינע טע 3סר /
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די5ו * מהני ״ײני ןע־ני  ,דמ קזײכ♦
 5יה ײ״ן ק! ײנמ  £יה < 1 ,ונד1ו |ןי1
וויזס דו )1זיהשס  ,ן .הערס ײיר5ו /
1ו!! ײן ״חמ קיון1ויך>וײנן סעכטרן /
חדר חיהרן קינדרן ווע! 3י ויח ן .ע*
בחהרן החכן  ,נון ״עהר סוהן ?
(טד ) קוסויוי ! וויר־ ווח!!ן ח״נין
בונד 3ערסנ״דטן חיך חונד דוח :
ווע! כר 3וק כיינניש ו״ח נוויסן ״יר
 1וונד דיר  ( :מה ) יעקב נחש חײכן
מסײן ריכססי חיהן5ו :ן דעכקיוחה! :
(טו ) רוונד
ספרחך5ו ו״כען  £ר•
ווחנדםן  ! /עויס ססייני 3ווחיון ! ו* 1ו
נחײ  /ססייני  ,ײח  3ס /חייכן הוי 5ן :
חונד ײחן ספ״וסי דחוע! בשס חויף
דעכן ססײנהויפן  ( :טז ) ! בן נעכיסי
חיהן ינר סהדוהח  :חונד יעקכ
נעננסי חיהן ן !.עד  ( :מח ) דען ! בן
ספרחך  ,דיוער טסיינהויפען ו״ 1ו
ה״סי חיי 3 /ייךכיט 5וויסן ײיר חוכד
דיר  :דחהער נענכס ײחן דען חרכ*
ן !.עד  ( :מט ) וויח חויך ײ 5פה  ,וויי(
ײחן ן .וחן .סהחס  ,דערעווי^י ווירד
עט סויחן 3וויסען ײיר חונד דיר :
ווען וויר חויך חייכער דעכן חנדרן
חויט דענ /ן.וי  3סי קחײײן ( :ג ).ווען
דוח ײייני סעבסר ב! ײדי^ סס ׳ חדר
5ו ײייכן ספכסרן כחך חכדרי ווייבר
ניײשס  /וח חיוס  3ווחהר ק״ןײעכמ
רינסר 5וויסן חוכט  :חכער ויהע י
ן .חס חיוס 3״ן.י כוויטען ײיר חוכד
דיר  ( :גא ) ! בן
טפרחך  5ערכר נו
*עקב  :היר חיוס דיור טס״ןהוי ? //
חוכד היר חיוס דיוט דעכקײחד/ !.
ווע! כע חיך חוי 5ן .״ 1ורפען החבע /
 3וויטן ײיר חוכד דיר  ( :נב ) דיוער
טס״ןהויפ /נעײ! יך ו״ח 3״ן .י/חוכד
דיוט דענקײחה! ו״ח חויך כ״גע :
דס חיך נ* חײח! ס3ו דיר5ר דיועכן
טסיין הוי  5ען  5רבייח כ־הע  :חוכד
דוח ניחײח! ט3ו ײיר פרדיוכןסס״ןי
הויפיען חונד 3ר דיוכן דענקײחה(
פחרב״ח ניהשס  5 ,וק בעו ( ; /גג ) דר
ן .חס חברהײש . /חונד דער ן .חיו
נחולש

בראשית לאבל
יחורש ״עז .ן 3וויסען חוכט רי  3טן,
(כע>ו! יך דיח ן .עטטר חי־רר פרי
5
יחהרן )  :חונד יעקב סחח־ר בייח
דער
עהרניורכט ו״כעש !:ח־טערש
* 3חקש  ( :נר ) יעקב ס!וו  3טטי ח״ן
סטיק פיה חוי ) דעכן ב '־רן.י  ,חוכד
$וד  :ייני פמוחכדטן ח״ן  ,ן .חסט■
אחה3 5ו החיטן  : :יח הי! טן ן .חסטי
אחה ! ,חוכד חיברנווכטטן וזזין דעכן
.י
בערן-י :
(א ) דעש חחרן.נש דרויןי
סטוכד !בן חויך  ,קיוטי
זײן עכק! חוכד  :ײכע טע 3טר  ,חינד
יעגכטי ויח  : :חדען רײוט !בן חב ,
ווונד קחכן ווידר חין  :ייכע ה״חחט
 3וריק ( :ב ) יעקכ חכר ן.יכג וייכעש
וזען -ס ווייטר ; דח בן .ען .כטן חיהכן
ענן !.גחטטט  ( :ג ) יעקב ספרווך ,
וו !ו ער ויח וח־ע  ,דיוש חיוט חײן
!חגר פחן עכן!.ן  :חוכד כענכטי דעף
וע! בן חרט  ,ווחכיכן  3 ,ווײח ! חגר:

ױשלח
(ר ) יעקב סיקטע בחטן עיחר ויך
הער  ,יכז וײככן ברזדר עסז  :חין
יוי! :ויכד סעיר  ,חין דחו ןעפיידע
חדוכן  ( :ה ) וווכד בעפח־! חיהכען,
וויח פח!ן .ט  ,ח! וח
ספרעבט>3
וו״כעק העררן עסו ! דיין קכע 3ט
יעקב ! עםט דיר וחן.ן חיך החבע
װיך בייח ! בן חוי 3ן .עהמ! טען  ,חוכד
^יוהער  £רוויי! ט ( :ו ) דחוײובטט
החבע וויך ערוחנןט רינד חזכד
<גוע!  ,ק! ״נס פיה  ,קנעבט  ,חונד
>וחגד  :נון סיקע חיך  ,עש וו״כענן
העררן קוכד כו טהון  ,חונן ן .ע•
(ז)ווחגנה״ט לוין דייכן לוו ^ן (ז פינדו*.
דיח בחטן קעד רן יו יעיןב כו'
ריק  ,חוכד ספרוו 3ו  :יױר  :ייד3ו
דײנגן ברודר עסו ; .קוויסין  ,ע־ כ־הט
דיר וחיך עכטן .ע , |4יןזנד פיעד הוכ־י
דעריט ײחן ײיט וויהכן  ( :ח ) יעקב
.נירכטטי זיך ועהר  ,חוכד מיהכן

דצא ױשלח
ויחרד בחכןזע  :ער ט־ײזטע דיא
זײטע ׳ ווע  35עער בײוו  :יך היוטטי/
ווױו יוויך דיוו ק! ײנע עיה  ' ,דחו
ריכדעיה יווכד דױו קיוײעזיווין 3וו״וז
!חגר  ( :ט ) דען ער טפרוזך ,ווען
סן עטו רוויך קעײט3ו דעכן ווײככן
!חן,ר  ,לווכד ס 5ע^ ט עו  :ו1ו ק1זן ד1וך
ד1וי חיבריגע ? ייןכר עכטריננען :
(י ) יעקב ספר 1וך פערנר  ,גחטט
ווײנש פחטרם חברהכן :,ווונד ן 1זטט
ײײכש פחטרש יכחקיו  :עווי^ ר ! דער
דוח כו יויר ן .ספרחין החסט  ,קעהרי
חין דײן ? חנד וזונד חן דײכן ן.ע■
בורטוחרט נוריק  ,וח ווין וזיך דיר
פערכר ווחה! טהון  ( :יא ) חיך בין 3ו
גריכן .פיר ח!! ע ווח־זטהחטן ׳ חונד
חו! ע טרײחי  ,וועזכי דוח דײכענן
קכע  3טע ערכייןוט ־חשט  :דען ב! חט
>ויט יוײנכן סטעקן בין חיך חיבילר
דיון ירדן ן .ען.חכן.ן  ,חוכד חיכט בין
חיך3ו כוזײח ? ח^ ערן ן .עווחרדען :
(יב) עררעטטע >ויך דחך פחן >וײכש
ברודרש החנד  £ ,חן עסויו החכד :
דען חיך עיר  3טע וויהן  ,דחש ער
ני  3טקח>י>וע  ,חזנד >ויך חוײבי־יכן, ,.
דיח יווטטר וחיוט דען קײדעירן :
(יג ) דוח חבר החשט ן .עספרח  3ן ,
חיך ווי !1דיר ווחהיטהו;  :וווכד ד״כן
:חיון >וח 3ן  ,וויח וחנר וונ( ײעער ,
ווע! 3ר פחר >ועכן .ע ני ^ יט 3ו 3עה?ן
חי :ט ( :יר ) ער ב! יב חז<־וו דיחזײזבע
נחצט  :חוכד כווכן  ,פחן דעכן  ,ווחו
ער וויט ויך  £יהרטע  ,ח״ן ן .סענק
פיר וײנן ברגדר עסו  :רטי)  3וײיח
הוכררט3ין.ן  ,וווכד כווחכ 3יג בעקקי:
 3ווײח הוכדריטסחפי  ,חוכד יוזחככין.
ווידדר  ( :טז ) > ועיקעכדי קח>׳* ע}י ,
נעבשט חיהרן יוי.ן .ען  ,רר״םין: .
פיר 3יג קיהן  ,חונד 3עהן ס־טירע ,
סזחככין .עוײנכן  ,חוכד כעהן עו? :
(יז ) חיברן .חב  :חי 3עש וייכ; קנע *3
מען  ,יעדע העערדי בעײונדרש :
חונד סררוורי .ווײנןקנע  3טן  ,ן״עהט
3וור >ייר הער ! חוכד ! חשט חייכען
גוויסכמינן

בראשית לב לג
 3וויטכרויק  :״  31וויטן חײכר העערדי
חונד דר וונדרן  ( :יח ) ער ןזעבחט
דעק ער :טן ׳ וויח פח!ןנט  :ווען דיך
ײ״ן ברודר עטו בן.ען :נעט  ,חונד
פרחן .ט  ,וועכן ; .העריט דוח חן ?י
ןוןן ן .עהסט דוח הין ?׳ חוכד וועםן
*יכד די :ע  £חר דיר הער ?י  ( :יט )  :ח
טפריך  ,דיינק קנע  3ט יעקב ^ הערט
עש3ו  ,עם חיוט ח״ן ן .טעכק  ,חב־
ן .טיקט  2 ,יר ײײנן העררן עטו :
חונד דחרט קחײט ער  :ע! ב :ט הינטר
חונם  ( :כ ) ער ן .בחט ווויך דעק
כווײחטען  : ,ח חויך דעק דריטטן ,
זח חויך ח! 1ע  ,דיח הינטער דער
העעררי הער^ עהן  :נעײ! יך  : ,ח
:חן .עט יו עטו ׳ וזען חיהר חיהן
 5יכדעט  ( :כא ) וח^ ט חיהק ,דײן
קנעכט קעײט חויך  :ע! בםט היכטר
חונם  :דען ער דחטטע  :יך  ,חיך
ווי!! חיהן
פערועהכן ,דורך דח:
ן״עטעכק  ,דחו פ 1זר ײיר הערן .עהט ,
דערנחך ווי!! חיך  :ײן חנ^ ויכט  :עהן ׳
5י!! ײכט כיײ״ט ער זויך דעםטח
 5רײנד! י  3ר חויף  ( :ככ ) דחו ן .טענק
4יכן .ח! :ח פחר חיהק הער ־ .ער
חבר ב 1יב ריח כחכט חיק ! חן .ר :
(כג ) חזנד חין דער :ע! בן נח  3ט
טטוכד ער חויף  ,נחק  :ײכע 3חײח
וו״בר  ,וײכע 3ווײח ״ע^די  ,חוכד
זיינע חיי? ( קינדר ,חונד  :עט 3טע
חיבר דען פורט דע :יבק' ( : :בר ) ער
כחק :י1ו פיהרטע ויח חיבער דען
) 5ום  :חוכד בר1ז  3טי ח!! ט >ײכין .ע
היכחיבר  ( :כה ) יעקב חבער ב! יב
ח!! ײן 3וריק  :דח רחנג חײן ״חן
>זיט
חיהק,ביודר ״חינן חויפ^ ינן: .
(כו ) ח!ש ער וחהי  ,דחש ער חיהק
ניכט ב״חקח״״ן קחנטי_׳ ן.ריף ער
חן דען בח!!ען  :״נר היפטע  :דח
ווחרד דער בח)1ן וון יעקב  :היפטי
חיבר דעק ריכן .ען  5עררעכקט :
(כו ) דער ״חן טפרחך  ! ,חם >ויך
ןזעהן  ,דען דער > וחרן.ן חי :.ט חויף־
^ןכחנ^ן  :יעקב טפרחך  ,חיך ! חס

וישלח

כד

ד* ן כיכט ן .עהן ,־וח היוובעוט >* ין
דען  £וורהער ן :.עען .נט  ( :כח ) יענר
טפרחך3ו חיהכן ,וויח הײםעוט
דוח ?י דיור טפרחך  ,יעקב  ( :כט ) ער
שפרחן ׳ דוח וחן! םט כיבס > ועהר
יעקב ן .ענעככי 1ווערדן  ,וחנדערן
יעורח!  :דען דוח הווםט וווק דען
פחרכון .ןנטטריטטן ,ײיט געטןיכען
וועון  ,חוכד וייט וועכטן 1 ,ווכד ביוט
חיהכן בײחן .עקחיוי 1ען  ( :ילן יעקב
פרח^ טי  ,חונד עפרחך  ,ווון־ע ײיר
דחן דײנען נחיוען ! יענר טפרחך /
וויורוק פרוון .שט דות נווך ויײכעכן
נחײען ?' חונד ועעןנכטי חיהן דח־
זעזבסט  ( :לא ) יעקב נעכנטע דען
חרט  ,פכיח!  :דיין ווין החבע חײן
ן .עט)י 3ט וועון ן .ועהן  ,פחן חכן.וי  3ט
כו חנן :.י  3ט  /חונד ײײנע פערםוון
חי :ט עררעטט וווורדן  ( :לב ) דיח
:חנכע פינן .חיהק חן נו טײנן  ,ח! ס
ער  5חר פנוח) פחרב״ח קחק :
חוכד ער הי  .קטע חן :ײכר היפטי:
(לג ) דחרוק עםן דיח קינדר יטרח{
כי  3ט דיח טפחנחדער  ; ,הכטה ) דע*
חיברטפרזנן.ש) ׳ ווע 1כע חויןי דענן
ב1ו!!ן דר היפטי חי ט  ,בי :חויןי דען
הײטינן טחן : .וו״! ער חן דען בח!ײ
?ען דער היפטי יעקביו  ,חן דיוו
טפקנחדר ן .ריהרט:
(א ) ח! ם יעקב וײכע חויןכען ,
חויפהחב׳ :ח־ ער עטו
חנקחײוין ,יויט פיער הונדערט
>וחן  :דח טיי! טע ער זייכע קינדער
ח״ן  ,ווויןי' !ח־ ,חוין• רח? חוכד
וווין־' דיוו בײדע ײען .די  ( :כ ) טשע!*
טע דיח ײעןדי 1וונד חיהרי קינרר
נמזרכע חן  ! :חה 1וד .ד חיהרי קיכדר
הערנחך ׳ חונד רח 1חונד יוםן־ כו־
!ענט  :ער וובר ן .ינן .פחר וויהנען
הער  :ביקטע  :יך י .ור ערד•  :יבען
ווחה!  ,חינדעק ער היכטרחט ׳ כו
:יינק ברודר  ( :ד ) עטו !ין־' חיהכן
עניטן .ען .ן ,חויוחרײטע חיהן£ ,ין
חיהנן וווק דען הח!ו ׳ קיסטע חיהן<
חוכד

• בראשיח לג
ווונדויח וויינטן  ( :ה ) עטו הוב זײני
ו״ײ״ן חויך,וחהי דיח וו״בר  ,חונד
דיוו קינדר ,חונד טפרחך ווחט
^הערן דיר
דיוע 3ו 7ער חנט׳
ווחרטטי  ,עש וינד דיח קינדר,
ווח״יט ן .ווסט ד״נן קנעכט בען.נח*
דימס החט ( :ז) דיח ײע; .די טרחטן
הינ3ו  ,ויח חונ־ חיהר קינדר  ,חונד
ביקטן ויך  ( :ז ) חד טרחט חויך { חה
וזונד חיהרע קינדר היננו  ,חונד
ביקטן ;יך  ( :וןענט טרחט יוםן 1חונד
רח) הינ (ו ו/ונד ביקטן ויך  ( :ח) ער
טפרחך  ,ווח• וויזשט דוח ״יט יעננן
ן .חנ(ן הירטנזחן.ר  ,וועזבס חיך חן*
ן .טרח  5ן 7ער חנטווחרטטי  ,דח־
>< יט חיך ן .נחדי פינדע  ,חין ״יינעס
העררן חוין.ן  ( :ט ) עטו טפרחך ,
וויך החבע ן .ענון : .״ײן ברודער !
בעהח! שע ווחו חח הח* ט ( :י ) יעקב
חבר טפרחך  £ ,ניין ! ווען חיך ן.ע־־
נחדע חין ד״נן חויןנן ן .ע  £ונדן  * ,ח
נייושט חח וו״ן ן .טענק פחן וו״נר
דחנד  :דיח וויין חיך ר״ן חנטזיי)
ן .ועהן  ,וויח ״וון דחו חנטז' ),חײנש
^עטזי3ן וועונס ויהט ,חונד חח
החשט ״יך ^ יטין .חוי 2ן .ענח> ו״ען :
(יא) נינן דחך ״יינען ועע־״ן חן ,
וועז 3ר דיר חיברברחכט ווווררען,
דען ן .חטט החט ״יך בען,כח־ין .ס ,
וזונד חיך החבע ח(!ש ן.נון : .ח! ט
ער ועהר ווין חיהנן דרחנן • ,נחנן
רע עס חן ( :יב ) עטו טפרחך ! ,חש
וזונם נונאעהר רייון  ,חונד חונוערן
ווע^  2חרטועט (ן  :חיך ווי!! נעב[
ז־יר ^ עהן ( :יג ) ׳ענר חנט״חרטטי,
א״ן הערר וו״ם  ,דחש דיח קינדר
 5חרט וינר  ,חינד ־חש חיך חויך
ןניייק קן״נן חונד גרחםן פי־י פיר
<יחטווע 3ןי  3ןוחרן .ןחוש  :חען ״חן
*יח ח״נן טחג חיברטר״בס ,וח
טט רבט ס! 1ענו ק! ״נע פיה  ( :יד ) ח״ן
זו  5-ערר ן .עהע נור פחר וייננן קנע 3טי
חרחוים  :חין־ ווי!! ח״גן ! חנןסח״ן
גיג ;חנפיהרן  /זלו חיח דר טרןם

וישלח
נמרט ק1ון  ,וופזנן חיך  3אר ״יר
הוובע  ,וזונד ווו וויוו די1ו קינדער
 12ורמקעננן ,בימ לויך3ו * ײנענן
העררן מוך עעיר קוז״ייי  ( :טו ) עעו
סערווך  ,ווו וויזז וויך דען בײ1ו דיר
זחמן  ,עוון דענן עווןקי  ,דווו בײוו
><יר וויוט  :ער חנטוווורטסי וווו3ו
דיוע 7זחש װיך נור פוזר ״יינעק
העררן ן .נוודי £ינדן ( :טז ) עטו ן.ינןנ
דענועזבן טוו^ * ״גן ״ען ( .וריק נווך
פעיר ( :יז ) יעקב וובר רייוט׳ נווך
טבת  ,בויווטי * יך וויין הויו  :ווונד
ו״ננן פיהי ״ווכטע ער היטטען _ו
דוורוק נעננט >< וון דען וורט םנות:
(יח ) יעקב קחכן ן .וונד וזין פ 3כ(י<
פטוןדטוון  ,וועזצע חיק ) חנד ננען
זין .ט  ,וו )ו ער פוזן פדן וורנן 3וריק
קחכן  :וזונד טזון .ויין הירטענזווי%
חוין' פחר דער טטחדט  ( :יט ) ער
קויפטע דחו םטיק פע 5ד  ,״ח ער
ו״ן 3ע! ט חוי  £ריכטטי  5 ,חן דער
החנד דער קינדר ח״וריו  ,ם  3קיז
 5חטרט  ,רוובן הונדערט קטיטה :
(כ ) דחועזבשט וענטע ער חיינען
חזטחר ; חונד נעננטי חיהן ׳״חטט
 .חיוט דער ן .חטט יסרחזין:
ךך ( א ) דינה ! חהיו טח  3טר ,
דיח ויח דענן יעקב נעי
בחהרן  ,ן.ינן .חויש  :ויך חו״ז״עהן,
חונטר דען טע 3טרן דעם זחנדש :
(ב ) דח ערבויקטי ויח ס 3ןכ  ,וחהן
דעמ חוין ח״וריו  ,דעמ פירסטען
דעש } חנדס  :נחנן ויח  ,בטזי[ ,ויח,
חונד טהחט
חיהר 4עו* ח! ט חן :
(ג) וײן הערי) הימ חן דינה יעקביז
טחבטר  :ער ! יבטע דיח יונןנ £ר ,
ח׳נד רעדטע ח׳הר פר״נד? יך3ו :
(ד ) חונד ט 3ןנ
טפרחך3ו ויינענן
£חטר ח״ור  :ניכן ״יר דיועש ״עדיי
 5ען 3ור פרוח  ( :ה ) נון החטטע
יעקב ( .הערט ,דחש ״חן וײנע
טח  3טר דינה
ענטעהרט ,ו״נע
ועהני חבר וווזר־ן
״יט וײנעק
פיהע ןןױן דעכן עפ [ ־׳  :דחהעד
#יוי4
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בראשית לד
םווין .יעקכ  ,ביו זיח ( וריק קח)| )>1
ווירדן ( :ו) חסור טכקיז פחטער
ןנינן• ח! וח חויו  3 ,וק יעקב  :חוק
>ויט חיהק3ו רעדן  ( :ז ) יעקבין
*עהנע קחסען ( וריק פחק פע! דע,
ח! ט ויח עס הערטן  ,דיח סעננער
ווחרן בעטריבט  ,חונד עט פעס
דרחס ויח זעהר  :דחט חײנע וח! 3י
 5רע  3ע! סהחט ןגטעהן חן יטרח! /
יעקביז טח  3סר (ו בעטזחפן  ,ווע! 5ז
ניכט ן .טעהן וח!( טע  ( :ח ) נון
רעדטע חסור >) יט חיהנן  ,חונד
טפרחך  )) ,יין זחהן ט 3ןנ  ,ו״נע
*עע! ע חיוט חין חייערע טח  3טער
פער! יבט  ,וח ^ עבט זיח חיהק דחך
נור פרויח  ( :ט ) פערטווע^ רט חייך
וויט ווונו  :ן .עבט חונט חיירע טעכ*
טער  ,חונד חונורי טעכטר נעווט
חייך ( :י ) חיהר קעננט ב״ח חונס
ווחהנן  :דחו ! חנד וח!! חייך חפען
ז״ן  ,בעוע ( ט חייך  3 ,יהט דחרין
הערוק  ,חונד ערווערבט דחרין :
(יא ) טכק טפרחך3ו חיהרק 5חטר
חונד נו חיהרן ברידרן  ! ,חטט וויך
ן .נחדע חין חייערן חוי ^ן פינדן ! ווחי
חיהר נור ו1ון .ט  ,ווי! 5חיך ן .עבן :
(יב ) פחדערט נחך וח פי! )ווורן.ן=
ן .חבע חונד־ ן .טענק  ,זח וו•!! חיך
ן .עבן  ,ווחז חיהר פחדערט  ^ :עבט
וויר נור דיח יונן .פר 3ור פרויח :
(יג) יעקביז ועהנע חנטווחרטעסן
דעק טכק חונד ויינק פחטר חווור,
וויט הינטר! יטט  ,חונד זח רעדטען
*יח דען  ,וויי! ער חיהרע טוועסטר
דינה ענטעהרט החטטע  ( :יד ) ויח
טפרח 3ן נעה))!יך (ו חיהנען  ,וויר
קעננן דיועט ני  3ט טהון  ,דחט וויר
חונזרע טוועסטר חיינק סחננע
ן .עבן  ,ווע! 3ר חיינע פחרהויט ה 1וט:
דען דיזעט ווערי חונו ח״נע טחנדי:
(טו ) יעדחך ח! טדען ווחחען חיר
חייך (ו ווי! ןן *ײן  :ווען חיהר חויך
*״ן ווח! ט  ,וויח וויר  ,דט ח!! עס
זיחנםן נטניסן ווערדי ; ( טז ) ח!גו*

ױשלח
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כה

דען וו1ון5ן וויר1וײך יזונױ־י טע 3נ 1ר
סעכטער 1וונס
ן .עכען  ,וו״ערע
נעהווען  :בײל־ו רוייך ווחהנן  ,ווונד
נוו1וײן וזיין פח! ק ווערדן ( :יז ) ווען
חיהר חונסחבר ני  3ס פחןן .ט,ח״ך
בסנ״דן3ו ! ח* ען  /זח נעה״ן וויר
ווונורע ט1ו  3טער חונד נעהן :
(יח ) חיהרי ווחרסי ן .פיזען חין דען
חוי | 4הײורט ^ חונד חין דען חוי 4ן
נ31ױט חײורט יחהנט  ( :יט ) דער
יינ ^ ינ ^ זײײטע ני  3ט ׳ דיוס חינס
ווערק נו ריכטן  /דען ער ועהנטי
ויך נחך דער סחכטר יעקבס  :חונד
ווחר דער ן .יעהרטסטי חונסר ח? ןן
ו״נט פחטרט הויז! ״סן  ( :כ ) ח5וכ
נון חווור חונד זיין וחהן ט  3ק חין
דט סחר חיהרר םטחדט קחײן :
רעדסן זיח ײיט דען בירן.רן חיהרר
םטחדט  /וויח 5ח ! ן .ט  ( :לא ) דיזע
!ייטי וינד 4ײן.ן חונט פריד 1יך 4ע*
וינט  /ויח ווח! 5ען חין דעק ? חנדי
ווחהנען  ,חונד דחרין הרוק רייזן ,
דט ! חנד חבר  ,החט רויק ^ נון .פיר
ויח  :חיהרע סע  3טער וווו!! ען וויר
חונט כו ווייברן נעהיון  /חונדחונזרי
טע 3טר חיהנען 4עבן  ( :כב ) ח!! ״ן
נור ח! טדען ווח!!ן חונט די1ו ןייטע
(ו ווי!! ען ו״ן  ,דס ויח בייח חונס
חונדזויטחונפ חיין פח! ק
ווחהנן ,
ווערדן  :ווען וויר יוונטר חונפ ח!! ס
יוחנטן בטניידן ! חון  ,וח וויח זיין
חיהריהעערדי/
בטניטןוינד  ( :כג )
חיהרפיה,
חיהריהחבי  ,חונד ח!!
ווירד יח חונור ויין  ! :חוט חונס
דווך חיהנן נו ווי!!ן ווערדן  ,דח)ויר1
ויוו ב״ח חונס ב! ייבײן  ( :כד ) דוו
ן .החר 5טן דעק חײור  ,חונד ויינק
וחהנע ט  3ק  ,ח!! ע דיח חין דחט
טטחדט טחר הינויט ק 1ס)ן  :חונד
ח! 1ט )) חנטן וח פיה! חין דט טחר
הינויט קחווען ! ,יש ויך בטניידן :
(כה ) חק דריסטן סחךע חבר  ,דח
זיח טווערנן הווטטן  ,נח>)ן טוועון
 1וונד !וי  3 ,ווײח פחן דען זעהנען

ז
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יעקבם

בראשית לד לה
יעקבט  ,דינהמ ברידר  * ,עדר וײן
טווערדט  ,וויברפי!ן דיח טטחדט ,
דיח ויך ויכער ן !.ויבטי  :חונד ער•
ט!ון.ן ח!! ם יוחנסן ( :כו ) רוויך דען
רויוור חונד ו״נען וחהן ט  3ק ער־
ט!ון -ען ויח  ,יויט דער טערפי דט
טווערדטס  :נחיון דינה חויט דעק
הויוי טכײס  ,חונד ןכינ^ן הינויס :
(כז ) דיח ועהני יעקכס פי!ן חיבר
דיח ערט! חן .נען  ,חונד פ! ינדרטען
דיח טטחדט  :ווײ! ויח חיהרע
טוועםטער ענטעהרט החטטען :
(כח ),חיהר ק! ײנט פיה  ,חיהרע
רינדר ״ עו : 5ווחט חין דר טטחדט,
חונד חוין' דעק פע! די ווחר  ,נחײן
ויח ײיט  ( :כט ) ח!! חיהר ^ וט  ,חויך
חיהרי קינדר  ,חונד ווייבר נחײען
ויח ן :פחנן.ן  :חונד פ! ינדרטן  :וויח
חויך ח!! ט  ,ווחס חיק הויויווחר :
(ל ) דח טפרחך יעקב3ו טײעון
חונד ! וי  :חיהר החבט ײיך בטדיבט,
דט חיהר ײיך טטינקענד ן .עײח  3ט
(דט הייסט פרהחםט ן:ײח  3ט ) בייח
דעק ח״נווחהנער• דט ! חנדט ב״ח
דעק כנעני  ,חונד פרוי  :חיך חבר
החבע ווענין ! :ייטע  ,ווען ויח ויך
חיבר ײיך פרוחײ!ן  < ,ח קעגנן ויח
ײיך ט! ח^ ען  ,ח! וח קחן חיך ײיט
ײיינעק הויוע פרטי!ן :ט ווערדן :
(לא ) ויח טפרחכען  ,וח 5ער
ווונורי טוועסטר״ וויח חײנע הורי
הח! טען7
(א ) ן :חט טפרחך3ו יעקב ,
ײחכי דיך חויך ! ן .עהי
הינויןי נחך בית ח!  ,ב! ייבע דח :
לוונד ײחכי דחוע! בטט דעק ן .חטטי
חײנען ח! טחר  ,דער דיר ערטינען
ווחט  ,ח! ט דו,ח פחר דײנק ברודר
עטו! 2חהסט ( :ב ) דח טפרחך
יעקב3ו ו״נן הויו! ״טן  ,חונד3ו
ח!!ן  ,דױו בייח חיהק ווחרן  ! :ען -ט
דיח פרעײדי ן :עטטר חב  ,ווע35י
ווונטר חייך וינד  ,ר״נ׳־^ ט חײך ,
וזונד וועכטע 5ט ח״רע ק! ײדער ;

־

וישלח

(נ) וויר וו1ו!!ן חונמ חויןי ײח  3ען ,
ווונד הינויךי נווך בית וו 5נעהן :
דוורפ ווי! ווין דענן נווסמי 1ו״נען
וו ! ט1ור וווו 3ן  ,דער וייך וונן טוונע
>וײנר נחהט ערהערט הווט  ,ווונד
חויןי דעכן ווען .ע  ,ווע! כן וויך ן.ע*
נחנן־ען  <> ,יט ״יר נוועוען חיוט :
(ד ) ויח חיברנחבען דענן יעקב ,
ח!!י פרע>* די נעטטר  ,דיחויחבײח
ויך החטטן  ,וויח חויך דען טיווק
חין חיהרן חהרן  :חונד יעקב פס
נרוב ויח חונטר דר ! ינדי  ,ווע!  3ר
ב״ח טבק טטחנד  ( :ה ) ויח ר״וטן
חב  ,חונד ח״ני ווננטט פחן נחיט
קחכן חיבר דיח טטעדטע חע! נע
וווק ויח הרוני ! חנן  ,דט ויח יעקבס
ועהני ני  3ט נחך וענטן  :יעקבקחנן
3ו ! וו חן  ,ווע!  3ט חיק ! חנדי כנען
!י^ ט  ,יע 3ט בית ח!  :ער חונד ח!! ס
פח! ק  ,ווע!  3ט בײח חיהק ווחר :
(ז ) דחוע! בסש בויחטע ער חיינען
ח! טחר  ,חונד נענטע דען חרט ,
ן .חט3ו בית ח!  :דען דחוע! בטט
החבן ויך חיהק דיח ןנעטזיכי וועון
ח  £ענבחרט  ,ח! ט ער פר וײנעק
ברודר פ 5חה  ( :ח ) דבורה דיח וזווי
דער רבקה טטחרב  ,חונד ווחרד
חונטר בית ח 1בן .רחבן חונטר דעק
ח״ 5ן בויק  :דיון נענטי חחן  ,ח!ון
ב  3ות  ,ן !.חן .יחײ 3י  ( :ט ) ^ חט ער״
טין דעק יעקב חבס< ח! ט  ,ח! טער
פחן פדן חרק יוריק קחק  :חונד
<עען .נטי חיהן  ( :י) טפרחךנעח! יך
3ו חיהק  ,ד״ן נחווען חיוט יע 3ט
יעקב  :ויחן וח!! דיך חבער ניכט
ײעהר יעקב נעננען ורונדרן יטרח!
וח! ד״ן נחווען וײן  ,ער נעננטע
חיהן ח 5וח יטרח!  ( :יא ) ן; חט
טפרחך פערנר3ו חיהק  ,חיך בין
דר ח!! ײעכטי^י ן .חט  ,ו״ח פרו  3ט•
בחר  ,חונד חעהרי דיך  ,חײן5נח! ק
חונד חײני ײענןנע פע 5קר ווערדען
פחן דיר הערקחײיון  :ח< נד קעני^י
חײס רײנן ! ענרן הערפחר ן .עהן ך
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וישרח

(יב ) דט ! חנד  ,וזע!  3עט חיך דעט
ווברהט חוני י ע ט י 3חק ן .טענקס
החבי  ,וזין חיך דיר געבן  :נעח! יך
דיינט * ח״ען נחך דיר ווי 5דט ! חנד
ח״ן ן .עבן  ( :יג ) גחמ ערהוב * יך
 5חן חיהט  :חן דע ט חרסי  ,זזחער
4ייני י זיה ט גערעדס החססע :
(יר ) יעקב טסע! סי ח״ן דענקאחהן
וווין  ,חן דע ט חרס  ,ווח ער חיס
חיהמ ן -רעדיס החסמי  ,ח״ן דענק*
אחה !  5חן טסיין  :ן :חט סרחנק־
חפפר דרוין*'  ,חונד ! יס עה! דרוין1
פ! יסען  ( :טו) יעקב נעננמע דען
(ורס  ,ח! ווח ךחמ וויס חיהמ ן .ע־
רעדס החמסי  ,בית ח!  ( :טז) * יח
רייוסן פחן בית ח! ווען, .ווונד החססן
גחך חייני וו״סע טסרעקי ! חנדט ,
גחך חפרת הין  :דח ווח! סי רח?
^בעהרן  ,חוגד עט גינן .חיהר החרס
בייח חיהיי־ט ^ בעהרען ( :יז) ח! ו עו
חיהר נון*וו החרס ךינ^ בייח ־עט ^ ע־
וועהיאוסמר3ו
בעהרן טפרחך דיח
חיהר  ,פירכמי דיך נור ני  3ס ! דוח
החסס חבעראח! ט חיינען * ווהן :
(יח ) עט זווור עבן ח! ס חיהר דיח
*עע! ע חויסן .ינן , .דען* יח טיסחרב,
דחײט נעננמי * יח חיהן  ,בן וווני :
*חהן איינער טאער 3ען  :ו״ן  5חסר
חבר געננמי חיהן  ,בניווין  ,וווהן
דחט ח 1סערט  ( :יט ) רח! טסחרב
ח!* ח ,חונד ו/חרד בע^ רחבןחוין■
ד ע ט ווען.י נחך חפרת  ,יעי״יס בית
!חק ( :כ ) יעקב * ע 3סי חיין דענק־
>וחה! חויןי חיהר בן .רעבניט  :דט
*ע! בי חיוס דט ( .רחסוחה! רח!ש
■ דיזען סחן ( : .כא ) יטרח!
בי* ווזין
רייוסי ווייסר  :חונד ט? וג * יין 3ע! ס
יענויימס דע ט העערדענ־
חוי ( ,
סורק  ( :ככ ) ח! ט יטרח! נחך חין
דע ט ! חנדי ווחהניסע ן -ינ^ רחובן
ויין  ,בט! יך דיח ב! הה דינט פחסרס
קעבםווייב  :חונד יטרח! ער  5והר
■ן
עט  :עט החטסי חבר יעקב/ 3וע!
*עהני ; (כג ) ? חהס * עהגי וווזרן ,

ערטסגעבחהרנער ר1וובן :
יעקבש
יהודה,יטט  3ר
* 1ודען ט>ועון  ,ןוי ,
חונד * ב^ון  ( :כר ) רחןס זעהני וו1ורן
יוסן 1 1וונד בניווין  ( :כה ) דיח ןעהני
דרב 5הה  :רחןט >וחן .ד  ,וווורן דן
חינד נפ .־ןי  ( :כו ) דיח * עהני דער
ו 5פה  ,ןווהס אחגד  ,ווחרןן .ד חונד
ועהנייעקבס/
חטר  :דיוט זינד דיח
ווע! כי חיהק3ו פדן וורנן ן -בחהרן
וווורדן ( :כז ) יעקב 3חן3 .ו ו״נענן
פוזסר י 3חק  ,גווך וויורוו 3 ,ו קרית
וורבע  :דווטועןבע ה״םס ווויך
חברון  ,וו ! וווו ויך ווברהס ווונד
י 3חק ווו* פן .ד .ווזסן  ( :כח ) ווזט י 3חק
הונדרס וווכד ווכס3ין .יווהרע זו ! ס
וווור  ( :כט)  5רטיד ער,טסוורב ווונד
וווורד3ו ו״נן פוזרפווהרןוו״ן ן .סווד/ | .
ו*! ס  ,ווונדןעבנסויזס  :וײנע ועהנע
עטז ווונד יעקבבעךרובן וויהן:
ױן ( א ) די* טןויוסדיחן .ט! ע  3סט<י
עווון.י  /פוון פטז  ,וודר
^ודוכן  ( :ב ) עטו נווטוו״בר  ,נוון
דען סע  3סרן כנענס  :נעו)! יך עדה /
סווכסר דעס חתין חי!ון  ,ווהןיבווה
סווכסר דעס ענה  ,סווכסר דעס
חוין 3בעונס ( :ג ) ווונד בטיזת /
סווכמר דעס יט4ועוו? ט  /טוועסמר
דעט נביות  ( :ד) עדה ן .עכחהר
דעט עטו דען זו ! יפ!  :ווונדבטוודג
ןנכחהר דען רעוח!  ( :ה ) ווה! יכאה
גבןוהר יעיי״י  ,יע? ט ווונד קרח :
דיוס וינד עטום קינדער  ,ווע?  3ע
חיהכן יזיט ? חנדי כנען ןנעבווהרן
עטונרוטו״ני וו״בר/
וורורדן  ( :ו )
ועהני  ,מעכמר  ,ווונד וו !! י פער*
*וונן ו״נס הזיוט  ,ו״גי העערדן /
חונד וו!! עס פיה  ,ווונד ״וום ער
וחגטס פיר ן .וס  ,חיט ! וונדי כנען
ווונד 3חג ווין וו״ן
ערווחרבען :
וזנדער ! וונד  £ ,וור ו״גט ברזדר
יעקב ( :ז ) דען חיהר ערוווורבען
ן/ .ס ״חר3ו ן .רחש  ,ב״ח רזייננדר
ווחהגען3ו קעננן  •,חונד דט ! חנד
חיהרס חוי  £עגד .ח! סט קחנמי ויוז
גי  3ס

וכ

בראשיתול
גי 3ט ערטרח^ ען  ,וועןנען חיהרר
העערדן  ( :ח ) עטו ווחהנטי חויןי
דענן ן .עבירן :ע טעיר  ,עטו חדער
לודוכן  ( :ט ) דיזט חיזט דיח ן .ע״
ט? ע  3טטפחזן .ידעט עטוס  ,טטחוו־
 5חטרט דעט פח! קשחחנן  :חוין8
דענן בערן.י טעיר • (י ) דיח כחוון
דר זעהני עטוט זינד  :ח! י £ז זחה
דר עדה  ,עטוש פרויחן  ,רעוח
*חהן דר בטוות ,
עטוט 3רויחן :
(יא ) דיח זעהכי דעש חזיפז ווחרן:
תיוון  ,חווור  3 ,פו  ,געתנן ווונד
קכז ( :יב ) תוונע ווחר חיין קעבש־
ווייב דעש ח{ יפז  ,עטו זחהנט ,
דיזי ן .בחהר דעק ח!* 2ז דען עווןק:
דיזט זינד דיח קינרר דער עדה ,
עטוט פרויחן  ( :יג ) דיח זעהני דר
רעוח? ווחרן כחת חוכד זרח  ,טווה
ווונד ווזה  :דיוש ווחרן דיח זעהכי
דער בטוות עטוש  £רויחן ;
(יד)  £חז^ נדט חבער ווחהרן דיוו
*עהנידר פרויחןעטוט  ,חהזיבווה,
טח  3סר דעט ענה  ,טח  5טר
 5בעונס ל זיח געבחהר דענן עטו
ךען יעוט  * ,עככן חונד קרח :
(טו ) דיזט זינד דיח טטח>ו  £ירטטן
דר ועהני עטוט  :דיח זעהני דעש
חזי 2ז עטוס ערטטן .בחהרנען ,
טטחחעירטט תיוזן ,
טטחחפירטט
חווור  ,טט 1וחפירטט33ו חונ־
טטחװנירסט קנז  ( :טז ) טטחוו־
 5ירטט קרח  ,טטח>ו  5ירטט ן־עתנן,
טטח>ו  5ירטט ע>י! ק  :דיוט זינד
טטחוופירטטן דעט ח! י £ז חיכן
!חנדי חדוק  ,חזנד זינד ועהני דר
עדה •' (י  0דיח זעהני רעוחזש
עטזט זווהנט זיכד טטח>ו  £ירטט
נחת  ,טטחחפירטט זרח  ,טטח>ו־
פירטט ט> וה  ,טטח><  5ירטט > וזה :
דיזש זינד טטח>ו  £ירטטן רעוח? ס
חינן ! חנדי חדוק חונד זינד זעהני
דר בטוות  ,עטזש  £רויחן  ( :יח) דיח
זעהני דר חהזיבויה  ,עטוט פרויחן
זינד טטחחפירטט יעזט  ,טסלזוו־

*

ױשח־ו ,
 5ירטט ימזנן  ,טטוו £ <4ירטט קרח:
דיזש * ינד־
טטחחפירטעטן דער
חד .זיב> וה  ,טיו  3טרדר ענה׳עטומ
ערוי1ון  ( :יט ) דיוש * יגד זי ?*ר* דיח
זעהני עטוש  :רוונד דיזש זינד
 1ויהרי טטוו>ו  £ירטטן  ,דער וע 1בי
הײטט1וויך רודובן ( :כ) דיוו ועהני
דעש חורין טעיר  :בזיט 3ר דוזש
זלונדש וווורן ! :וטן ,טובן  3 ,בעון
 1וונד ענה  ( :כא ) פערנר דיטון ,
1ו 3ר חונד דיטן  :דיזש זינדטטחװ־
פירטטן דעס פ1ו! קש חורי  ,ועהני
טעירש  1 ,ויק זוונדי חדונן :
(כא) ! וטנש זעהגי וורורן חרי חונד
היווכן  1 :זונד { וטנט טוועטטר היש
תווכע  ( :כג) טוכןש זעהכי ווחרן
עזון 1וונד > ונחת  1 ,וונד עיבז  :טנ•
 1וונד1ווככן  ( :כד ) דיוו זעהכי דעש
 3בעון וו 1ורן 1ויה 1וונד עגה  :דיוש
1ויזט דר יענין.י ענה  ,דער דיש
יחינן ן £ .ונדן  ,חזס ער ז״ננן ^ חטר
'" 3בעון דיח עוע5
וו״דטי
:
(כה) די1ו זעהני דער עכה ווחהרן
דיטון  :חזגד חהןיבײה ווחר חייכע
טחעטר דט ענה ( :כז ) דיח ועהכי
דיטןט וו1ורן ח״דן  ,חטבן  ,יתרן
חונד3רן ( :כז ) דיח זעהכי1ו 3רש
וו1ורן ב? הן ,
זעון 1וונד עקן :
(כח ) דיח זעהני דעט דיטן וזחרן
ע (ן חונד1ורנן  ( :כט ) דיזס זינד
דיוו טטוווופירטטן דעש פ 1יזקש
חרי  :טט1ו>ו  £ירטט ? וטן טט1ויו־
פירטט טוב!  ,טטוזוו  3ירטטנבעון,
טטוווופירטט ענה ( :ל ) טט1זוז־
פירטט דטון ,
טטוווופירטט1ו3ר ,
טטוווופירטט דיטן  :דיזט זינד דיש
טטוווופירטטן דעט פון!קש חרי ,
כחך חיהרן טטעח״ן  ,חינן ! חנדי
טעיר  ( :לא) דיזש חבר זינד דיו*
קעניגע זוע!  5ע חינן ! חנדי חדונן
רעגירט החבען  :עהי נחך דען
קינררן יטרח! ח״ | קעניב רע^ ירש
החט  ( :לב ) חין חדוק רעגירטי
ב 1ע > חהן בעורס  :חוכד זײנע
^כוהרטסטטחט

בראשית
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לז

^בוהרטשטטחט ווחר דנהבזז :
(לג) ב! ע שטחרב  ,חונד חן ויינר
טטחט רענירטי יובב וחהן ורחש ,
ווויש ב 5רה ז ( לד ) יובב טטחרב ,
ווונד חן ויינר טטע!! י רע^ ירטע
חשנן  ,חויש דענן תיחנר ! חנדע :
(לה ) חפנן שטחרב  ,חונד חן ויינר
טטע!! ע רען .ירטע הדד  ,וחהן
בדדש  ,דער חין דען נפי! דן ״וחבש
דש פח! ק >) דין נש! חו.ן  ,ווונד ויין
^בורטשחרט וווור עויה ( :לו ) הדד
שטוורב  ,ווונד חן ויינער שטע!! ע
רעגירטי ש><! ־  ,ווויש חשרקה :
(לז ) ש><! ה שטחרב  ,חונד חן ויינר
שטע!! ע רע^ ירטע שחו!  ,חויט
רחובוה רונן ווחשר  ( :לח ) שחו!
טיטחרב  ,חונד חן ויינר שטע!! ע
רע^ ירטי בע! חנן וחהן ע3בורש :
(לט ) בע? חנן וחהן ע 3כורש
שטחרב < חונד חן ויינער שטע! 1י
רעןנירטי הדר  ,ו״ן נבורטשטחט
ווחר פעו  ,חונד ו״נע  2רויח היש
ווהיטבח!  ,טח  3טער ״טרדש ,
טח  3טר סי והביש  ( :מ ) דיוט וינד
דיח נח> ון דער שטחיופירשטן עשוש
נחך חיהרען ן.ש! ע 3טערן  ,ווחהן
פ! עט !ן  ,חונד בנעננונ^ ען  :שטחווי
 5ירשטת> ונע  ,שטח>>  £ירשטע! וה:
טטחח  £ירששט יתת  ( :מא ) שטח><־
 5ירשט חה! יב>< ה  ,שטח>< פירשט
עינן :
שטחײפירשט
ח! ה ,
(מכ) שטח><  £ירשט קנן  ,שטחוי־
פירשט תי><ן  ,שטד.וו  3ירשט>< ב 5ר :
(מג ) שטחספירשט דן .דיחז  ,שטחד־
 5ירשט עירק  :דיוט וינד דיח שטחס־
פירשטן חדוחט  ,נחך וויהרן בע-
וינוננן חין חיהרק ערב! חנדי  ,דר
*ע! בי עשו חיוט דער שטחחעחטר
דעש פח! קט חדוק ;

ױשב
(א ) יעקב חבר בועט 5טע ויך
חין דעק ! חנדע  ,ווןז

ױשלחױשב .כי
*ײן  5וזטער * יך חוי 42עחח? טען :
געזיןין חיק ! חכדע כנען ( :ב) היר
 2ח!^ ס דיוו נט! ע  1סשבח!ו.י יעקבי*
יוטןי  /חין ח״נש ח! טר  3חן * יבף
 5עהן יח־רן  ,היטטע וויט ו״נען
ברידרן דחנ ק! ײנעיה  ,חונד ^ ינ^
ווזט קנוובי חונ(  > /ויט דען ועהנן
דער בןהד / .וזונד ו! עה  /דר וו״בר
ו״נט עווטרש :ור ? זיין יוטןי וויבער־
ברוו  3טע וויהרנן עווטר ח!! ערן״וו
חיב? ע נח  5רי  2טען עחן וויהנען :
(ג ) נון ! יבטע יטרח? דען יושן*
חעהר ח! ט ח! יע זיינע ועהני  /וו״5
ער חיין וחהן ו״_נש החהען ח! טרע
וווור  :חונד חחכטע חיהנן וויינען
בוכדען רחק־• ( ס ח!ש דיוו ברידר
וח־ען  ,דחש חיהר פחטער חיהן
חעהר ! יבטע וו! ט ח!! ע ויינע ברי־
דער  ,החשטען ויח חי־ן  :חונד
קחנטן ני  3ט פריינד! ין וויט חיהנן
טערע 3ן  ( :ה ) חײנשט החטטי יושן
חיינן טרויגן  ,דיןן ער 5עה! טי ער
ויינן ברידרן  :דוו החשטן ויח חיהן
כור דעשטח >< עהר ( :ו ) ער טפרחך
נעח! יך !ו חיהנן  :הערט דחן דען
טרוינ( ,ווע! כן חין ( .טרייווט החבי:
(ז) עש ווחר ח! ש ווען וויר נערבן
בענדן חוין' דענן  £ע! די  ,חונך ח?3
ווען א״נען .חרבע וין חויפרולטטי,
חונד טטעהן ב! יב  :ח״ערע ^ חרבן
חבר וין הערונן טטע! טען  ,חונד
וין5ו ח״נר נחרבע ביקטן  ( :ח ) ־וו
טערח 3ן ויינע ברידער נו חיהנן /
דענקשטדוח עטווח חונו ח!ו קעני*
!ו רענירן ? וודער חונו !ו בעהער־
טען '1ויח החטטן חיהן ח! וח נור
דעטטח> ועהר  ,חיבר ויינע טרייווי,
חונד חיבר ויינע רע-,ן  ( :ט ) ער
החטטע נחך חיינן חנדרן טרוינן ,
חונד ער 5עה! טי חיהן ויינן ברידרן:
ספרחך נעהן< | ין  ,יויהע  ,חיך החבע
גחן חיינן טריינן ^ עהחבט  ,עט
ווחר ח!ש ווען ו* יח וחננע  ,דער
ויחנד  ,ווונד מ״! ן טטערני וין  £חר
>< יו
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חיר ביקסען  ( :י) דיוש ערנעהזסע
^פרפסן  :חזסדען ווחזזן וויר * עהן ,
ער * ײנק 3חסר  ,חונר ויינן ברי־
ווחו וײנע נורײאע וײן ווערדען !
דערן  :דער פחסער ן :חב חיהנן
(כא ) ח!ו רחובן עס הערסי  ,ערי
ח״נן 5ערוויס  ,חונד טפרחך ,
רעסכױ חיהן פחן חיהרער החנד :
ווחו חיוס דחו  5יר חײן סרויק ,
טפרחך נע>י! יך ׳ וויר ווחז! ען חיהן
#ועזכן דוח ^ סרײחס
החסס 1וחזז ני 3סרווכן '*? עבן ברינ^ן ! ( ככ ) רחובן
חיך  ,ד״נע> ווססער  ,חונד ד״נע
ספרחן  £ערנר3ו חיהנן  ,פערן .ישס
ברידר קח> , | 1חונו  $חר דיר 3ור
קײן ב | וס ! ווערפס חיהן ! יבר חין
ערדע3ו ביקן  ( :יא ) דיח ברידער
דיוע ן .רובע  ,דיח חין דער וויססע
ווחורדן ח״פער*י  3סין .חויך חיהן :
חיוס  ! ,ען .ס חבר ק״נע החנד חן
דר פחסר חבר אערקסי ויך דיוש :
חיהן ( דיועס ספרחך ער) חוק חיהן
(יב ) חיינסס ן .ינן.ן ויינע ברידר :
פחן חיהרר החנד3ו עררעססן /
חיהרט פחסרט ק! יינשפיה3ו ט 3ןכ
חונד3ו ו״נקפחסר  3וריק3ו בריני
3ו וויידן ( :יג ) דח
3ו יושן , 1וויידן ד״נע טפרחך יטרח> ן :ען  ( :כג) ח!ש נון יוסף3ו ו״נען
ברידר ני 3ס
ברידרן הינן :קח>*>*ן  3 :חן.ן ויחחיהכן
3ו ט  5נן 1קח>ו>וע ! חיך וויזז דיך3ו
ן״ן רחק חויס  ,דען בונדען רחק
חיהנן טיקן  :דיור
חנסחחרססי  ,כע>*? יך  ,דען ער חן החססי :
חיך בק עש 3ופרידן  ( :יד ) יענער
(כר) נחחען חיהן  /חונד חחרפען
טפרחך  ,ן :עהע דחך הין  ,ויהע
חיהן חין דיח ן .רובע  :דיח ן .רובע
<חך דעק ווחהזבפינדן דיינר ברי-
חבר ווחר 5עער  ,חונד קײן ווחסר
דכנר  ,רוונד  /־ער העערדי  ,חונד
דריננן  ( :כה ) הערנחך וע 3סן ויח
ברינן :חיר נח  3רי  5ס  :ער
חיהן חכ פחן דעק סהח! ע טיקסע ויך חח! 3ײס3ו החזסן  /ויח וחהען
בייח
ויך חוק ׳ חונד ערבויקסען חיינע
הברון ־ ,חונד ער ן.יכן : .חך ט  3ק :
קחרחווחנע ( ר״וע^ וע! זסחפס ) פחן
(טו ) חוכסרווע^ ס  3חכד חיהן חיין
יטחעחזינן  ,דיח קחנן פחן ן !.עד :
>< חן  ,דח ער חוין דעק  £ע! די חירר
חונד חיהרע קחחע! י ווחין בעזחק
ן *.נן : .דער >ווון פרח^ סע חיהן ווחו
חיסן -חירני  ,בחזוחס  ,חונדזחסו״ש,
*ו  3םס דוח ?  ( :טז ) ער טפררוך /
ויח רײוסן  /חונן וח! כש נחך>ו :ריכן
א״כע ברידר וו  5ע חיך  :וווןנע״ױיר
הינחב :ו פיהרן ( :בו ) דח טפרחך
ד (וך  ,וווו ויח וויידן ( :יז ) דר >* חן
יהודה3ו ו״נן ברידרן  :ווחש פיר
טפרחך  * ,יח * ינד פחן
.ן 3חן.ן  ,דען חיך החבע היר ווען 5.ג! חרסה״! החכען וויר  /ווען וויר
ויח * ח^ ען
חונורן ברודער חו>> ברינן .ען  /חונד
הערן  ,זחטס חונט ן .ען דותן ן .עהן
י
כעדעקן ו״ן ב!( ס ( דחו ה״סס ,
*סל ן .ינן * .יינן ברידרן נחך  ,חונד
פרהעע!ן ו״נן סחדס ?י (בו ) קחחס ,
 5חנד ויח3ו דוהן  ( :יחי) ח5ו ויח
וויר ווחו! ען חיהן דען יסיועחןינן
חיהן פחן פערני
ער נווך3ו חיהנעןערבזיקסן  :עהע  5ערקוי;1ן ! חונד חונורי החנד ני  3ס
הערחן קחק ,
חןחיהן ! ען-ן  /דח ער חונור ברודר:
פחטטןויח טוון דען בע*ן ' חכט! ח^ /
חונור פ! ״ס חיוס  ,דיח ברידר נע־
חיהן3ו סעדסען ( :־ט ) חיי  :ר
החרכסען
:
(
כח
)
דח
דיח
חעננר /
טפרחך כוק חכדרן  :דוורס קעחס
קוי  !£ײסע פחן >ודין  ,פחרב״ח
דער סר״> וי־ הער ! ( כ ) נון קח>)> וס
קח>ין 3 ,ח,י.ן ויח  ,חונד ברחיסען
וויר ווחז! ען חיהן ערטזח^ ען  :חין
חיינע דער ן .רובען ווערפן  /חונד יושךי הערויןי חויש דער ן :רובע ,
חונד פרקויפסן יושךי דען יטחעחזינן
וח^ן  ,חײן וו*! דססהיר החבי חיהן
חיק 3ווחנ3ין :וי! בערטסיקע .
דיוע
*
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דיוע ברחכטען י/סן 1נ1וך ״3ריכן :
(כט ) ח! ס רחובן 3ור ן .וובע 3וריק
קחכן  ,חונד יוסן׳' ניבט זזעהר חין
דער ן .רובע זוחר  3 :ערריסערזייני
ק! ײדר  ( :ל )
קעהרטי3ו זיינן ברי־
דערן 3וריק  ,ווונד ספרחך  ,דער
קנחבע חיזס ני  3ט דח  ,חיך חבר
זוח זח!! חיך הין ?׳  ( :לא ) זיח
גחזזן יוסן 1י ו רחק  ,ס! ח  3טסן חיינן
*5ןננב 1זק  ,חונד טונקטן דען רחק
חין דיחז ב! וט  ( :לב ) ! יםען דען
בונסן רחק חיהרנן  5חטר חיבער־
ברינן.ן  ,חונד זחן.ן  ,דיזעס החבן
זויר ןפונדן  :ערקעננע דחך ווב עז
דיינםזחהנשרחקו״ח  /חדר ני  3ט:
(לג) ער ערקחנטע חיהן  ,חונד
ספרחך  ,עס ח״יזט דער רחק זז״נס
וחהכס  ,חיין זוי! דס טהיר החס
חיהן ^ עפרעסן  :יושןי
חיזס 3ער־
ריטן ווחרדן  ( :לד ) יעקב 3ערריס
זיינע ק! ״דר  ! ,ען .טי חיינן זחק חונן
זיינע ! ענדן  :חוכד טרויחרטי חוכן
ז״נן זחהן ! חנן .ע 3ייט  ( :לה ) ח!! י
ז״נע זעהני חונד טע  3טר סרחטען
חויןי  ,חיהן3ו טרעשטן  ,ער וו״ןנרטי
זיך חבר
טרעטטן3ו ! חסן  ,חונד
טפרחך  ,חיך ו/ערדע פי!ז< עהר3ו
זויינעכן זחהן
טרויחרנד חין דיח
ן .רופט
פחהרען
:
ח! זח כעוויינטע
חיהן זיין פחטר  ( :לו ) דױו זזדינכן
 5ערקויפטן חיהן נחך זזנרינן 1 :זן
פוטיפר  ,החפבעדיכטן
דעספרעה,
פירזסן דער ! י׳בווחכע:

לח(א) חונן דיחזע!בי3
ייס,

ן .ינן .יהודה פחן זיינן
ברידרן הינחב  :חונד ס!ז ^ זייני 3ע! טן
בייח חייננן זוחן חזיס עד!ןכ  ,דר
ךירה היס  ( :ב )
יהודה זחהי
דחזע! בסס דיח סח  3טר חיינס קוי  £־
יוחנס  ,דער סוע היש  :היירחסטי
זיח  ,חונד ווחהנטי חיהר בייח :
(  0זיח ווחרד סווחנ^ ר  ^ ,בחהר
חיינן זמהן  :דען נענטי ער
:
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(׳ר) זיח וווורר חכסו1זד,ןפ עוו/1נן .ר ,
 1זונדן.
כחהרח״נןזחהן  :דען נענמי
זי 1ו1וונן  ( :ה ) וי1ז ן .בחהר וזי־רוסן
נזיינן ו 1זהן  1 /זזנד נענסי 1זיהן פ 1ה :
ער וו 1ור3ו כזיב 1^1)1 ,
זיח1וי— ן
ן :ב 1זהר  ( :ו ) יהודה נ1זנן  £יר ויינן
עזטשטן ז 1זהן וז״ניערווז  :דייזהיש
חוור  ( :ז )  1ובר ער יהזדהפ ע 1טםטר
זווהן וז1זר רזין דען 1זוין.ן דעפ עווין.ן
ז< ישפע!! ין•  :יזונד דער עוויןי ןימ
חיהן פטערבן  ( :ח ) ד 1זפ  £רחךיהודה
3ו חונן  ,זוחהיי דר  £רויח דיינפ
ברודרפ בייח  ,חונד ניכן זיח 3ור
ברודרעהי  :דחזזיס דוח דיינכןברודר
נחכץחיזזזן
פיורסחבסס  ( :ם ) נון
זזחוטטי1וונן  ,דס דיח נח ? קח><זזן
ניבט חיהנן ן .הערן ווירדן  :ווען ער
חחח
זיינס
כרודרס
ערויחן
בייחווחהנטי
,
פר
דערבטי
ער
עפ
 3ור ערדי  ,חונן זייננן ברודר קייני נחך
קוזון3ו ן .עבן ; (י ) ווחפער סחס/ווחר
חיןדעןחוין .ןדעסעווין.ן ז< יספע!! ין: :
דחרוכן ! יכו ער חויך חיהן ססערבן:
(יא )
יהודה
ספרחך >3זײנר
סווין .רטח  3סר תיור ב! ייבי ח! פ
וויסווע חין דיינס פחסרס הויז ,
ביז >< ״ן זחהן ס! ה ערווחככון זײן
ווירד  ,דען ער דח  3טע זין  /ער
קעננטי חויך סטחרבן  ,וזיח זײני
ברידר  :ת״ר ^ ינ^  /חזנד ב! יב חין
חיהרס פוזסרס הויז  :ייב ) ענו
פרפ! חשן £י! יסחן.
י,דחססחרב דיח
סחכטר דעס סוע
/
יהזדהס זוײב :
ח! ס יהורה ןטרעסטס וזחרד  ,ן.י ;נן
ער הינוין3' ,ו דען סעררן ז״נס ק! ״נןז
 5יהכי /ער רוינד זיין פריינד חירה/ .נחך
תיזנה  ( :ינ ) דיזט ווחרד דר תיור ווןז
ן .זחן .ט  ,זוווןספרחך  :דיין סווין.ר*
פחטר רייוס הינויןי נחך
תזזנה ,
זיין קזיי ; ס 1:יה 3וסעערן
:
(
יר
)
רח
!ען .טי וױו חיהרי וויטווען ק! יידרחב,
בדעקטי זיך זזיס חיינק ם! ייחר ,
ערהי!! טיויך  ,חונדוע 3טי זיךחן דר
עפענט!י  3ע העערסטרחשי  ,ו< ע!יב
חויך'

ח)/ 1/\131־וו1ז> 1ח 3ו־  61> 8ו
 41ס
11כ
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ץזויןי דעק ווע ;י נחך ת״נה חױט  :דען
זיח ו 1והי  ,דםם! הערווח  5םן וורור /
חזנד זיח חיהק ני  3ט 3ור  5רזיח4ן .עב|
ווחרדן ( :טל ) יהודהערב? יקטיויח /
יוונ׳ הי! טי זיח פיר חײני הורינדען זיח
דיחטטי חיהר ; ויכט בדעקט ( :טז ) ער
!ענקטי3ז חיהר הין חין דען וזע ; /
 1וזנד םפרחך ער! זיבי  ,דם חיך דיר
בײחוזחהני  ,דען ער ״חוםטיניכט ,
דם זיח ז״ני םנוהר ז״ח  :זיח
םפרחך  ,ווחם ןוי! םטו > ויר ן .עבן /
וזען דוח >ײר בייחווחהנםט ? :
(ין ) ער םפרחך  ,חיךווי! חיינן3ין' | .
בחק פחן דר הערדי זענדן  :ויח
חנטווחרטטי  ,וזען דוח פפחנד ן .עכן
ווי! םט  ,ביזדוח  :ענדטט  ( :יח ) ער
טפרחך  ,וזחםפיר ח״ן פפחנדזח!(
חיך דיר ; עבן ? ויח חנטווחרטטי ,
ד״נן פעטםחפטרינן , .דיין טזך ,
חזנד דען םטחב דען דוח חין דר
החנד החםט  :ער ן .חב עם חיהר ,
ווחהנטי חיהר בײח  ,חונד זיח וזחרד
 5חן חיהק םווחנ^ר ( :יט )_ זיח
ו> 1ו  3טע זיך חויןי  ,ן.ינן .דחפחן ,
ןען .טי חיהרן ם! ״חר חב  :חונד נח^
ווידר חיהרי וויטווע /ק? ״דר חן :
(כ ) יהודה םיקטי דען3י ;ן בחק דורך
זײנן פרײנד/דעןעד!> ויר,דז פפחנד
 5חן דער החנד דער פרויח
|זב 3והח?ן :
ערפחנדזיחחברניכט ,
(כא ) ער פרחן .טי דיח ! ייטי חיהור
םטחדט  ,חונד םפרחך  ,״ח חיזט
די(ו בײט? ע 3רין ? זיח זחט זחנםט
חקעפנטןיכןפ! ח3י  1 ,וק"וזען.י  :ויח
סנטזוחרטטן  ,חין דיזר ן.ען .נד וזחר
קײני ב״חם? עפרין ( :ככ ) ער קעהרטי
3ו יהודה 3וריק חונד םפרחך  ,חיך
ד,חבי ויח ני  3ט ן .פונדן  :חונד דיח
םטחדט! ״טיהחבן חויךן.זח־ױ ט,חין
דיזר ן .ען .נד ווחר ק״ני ב״חי
םןעפרין  ( :כג ) יהודה םפדחך ,
זיח״חג עם הין נעה>זן  ,וויר קענ־
טען3ו סחנדן ווערדן  :זיהי ! חיך
ןייחני דען3י ; ננחק ן,םיקט  ,דוח חנר

ױשב
דרזטט זיח ני  3ס' ן .פונדן :
רײצן
נ 1זהי דרײגו יוגוניזטי 1£ורבײ1ו חנורן ,
ווחרד
דעקיהורהחנן .זחן .ט  ,דיינן.
טוזי 4רט1ו  5טר ת״ר ה1זט הורר״1ז
ן,טריבן  1 ,זונד וויזט הורנווײוי
םזו1ונן .ר וו1זרדן  ,יהודה םפרחך ,
 3יהרט זי(ז הינוים  ,דם זי1ו
פרכרעננט וזערדי  ( :כה ) זיוו ווירד
וווים^ פיהרט ,
הווטטי 1ובר5ו
וויהרק סוויןנרפחטר ן .סיקט  ,חונד
ווו ^ ןחזן  ,דעק יעני^ן וו 1ון בין לויך
םוו1ונן .ר  ,זועןבק דיזי דינן.י ן .הערן:
ויח םפרחך פערגר  ,ערקענני ד1וך ,
וועקדיזר פעטםחפטריגן , :דיזם טוך
חונד דיזר טטחב ^ הערן ! :
(כו ) יהודה ערקחנטי עם  ,חונד
םפרחך  ,זיח חיזט גרעכטר ח? ם חיך,
וו״! חיך זיח װײנק זחהני ם 5ה ני  3ט
ן.ן .עבן  :ערבריהרטיזיח הירוין*' ני  3ט
>< עהר  ( :כז )
נור 3ײט חיהרר
ניררקונ  £ט  :נייגטי זיך  /דם זיח
3ווי! 1ינגי חיק ? ״בי החטטי :
(כח ) חינדעק ויח נידערקחק ,
ן .חב ח״גם דיח החנד  :דיח וועהי
ײוטטר גחק זיח  ,בחנד חיינן רחהטן
פחדן חן דיח החנד  ,חן 313ײן.ן  ,דױר
קחק  3וערםטהרפחר  ( :כט ) ח? זעם
חבר זײני החנד 3וריק 3חיױ  ,קחק ז״ן
ברודר הרפחר  ,זיח םפרחך  ,ווח*
רוק החםטו זח  5חר^ דרזנן.ן ? 1וויך
דיך
קח>וײט דיח םו! ד
דעם
פחרדרינ^ ם > :וחן נענט־ חיהן פרין:
(ל )
הערנחךקחקזייןברודרזוע!  3ר
דען רחדן פחדן חן דר החנד החטטי;
 .חונד> וחןנעננטי חיהן זרח:
י■ ^ ( א ) יזטן*' ווחרד חינדעסן
הינזנטרגפיהרטנחך
חינריק  :חונד פוטיפר  ,החןיבדיהנטד
דעס
פרעה
חברםטר
דער
!ײבווחיי  ,חײן ^ בחהרנר >ו 3רי ,
קויפטי חיהן פחן דען יםװעחזיק /
ווע? 3י חיהן דח הינזניםר ג  £יהרט
החטטן  ( :ב ) דר עוײן.י ו^ חר > ויט
יוסןי  ,חו ;ד ער ווחרד חײן חחן ,
דעק
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דעכן חייט ן !.יקטי  :ער ווחר ח!* ח
חינן הויןי  :יינעט היעררן דעט>< נרי :
(ג ) ח! ט  :״ן הערר  :חה  ,דט דר
עווין.י וויט חיהנן חי :ט  ,חונד ח!! ט,
ווחט ער טוהט  ,חין * ״נר החנד
ן !.י ;ן.ן ! עוט  ( :ר ) דח פוזנד יוסן• ^ ונוט
חיןו״נן חויןנן  ,חונד בדיהכט• חיהן:
די:ר>וח  3טיחיהן (ו :ן פרזוח! טרחיבר
*״ן הזי , :חונד ווחט ער החטטי ,
^חבערחיןוײני ךוזח! ט  ( :ה ) ו״ט
דעכןער חיהן ( וכן פרווח! טר>< ח  3טי
חיברוײןהוי*  ,חונד ח!! ט ווחט ער
החטטי  : ,עען .נטי דר עווי^י דט
הויו דעט>< נרי  ,חוכן יוספט ווי!!ן :
דח נון דער ועען.ן דעט עוויןנן
>/יערק! יך ווחר חין ח!! ס זוחט ער
החטטי  ( ,וי הוי :י חונד ח<ין :דענן
 5ע! די ( :ז ) ! יס ער ח!! ט ווחט ער
החטטי חין יוספט ן .זזח! ט  ,חונד
בקי> /רטיויךבייח חיהכן חוכןוו״טר
ג*  3טס  ,ח! טחוכןדטברחד  ,ווע!  3ט
ער חס  :יוטן• חבר ווחרטעהן ננחן
פחן
טעהן
ןנעטטחדט וזונד
ח״נטט נחך דיון
חנזעהן .( :ז )
ב^ עבנה״טן  ,ווחרןי  :״נס העררן
*רויחחיהרי וזיין־ן חוין־' יסך  :חונד
טפרחך  ! ,ען .ידיך (ו >< יר  ( :ה ) ער
וו״; רטי  :יך חבר * חונד טפדחך 3ו
*״נעט העררן פרויח  : ,יהי ! >יײן
הערר בקי״רט ויך ב״ח >< יר ניפט ,
ו/חט חינן הוי :י פחר^ עהט  :חונד
ח!! ט ווחו ער ־חט  ,החט ער חין
ויייני ן .ווח! ט ן.ן .עבן  ( :ס ) ני״חנד
חי* ט חין דיןנן הוי :י ן .רעסר ח! ט
חיך  ,חונד ער החט חיר ני 3ט דט
ןנריגןטטי פחרבהוז! טן  ,ח! ט כוד
דיך  ,חין  :ח ווייט דוח וייני פרויח
בי :ט ווױו* חוטי וויך ח!* ח די :י ן .רווסי
זוימטחט בן .עהןי ,ווונד ווידר ן .חטט
*ינדין .ן( : 7י ) ח! ט  :יח נון טחן״חוין
טחן : .ח ײיטיחיהנןרעדטי  :חונדער
וויהר ני  3ט ן .החר  3טי  ,דט ער ב״ח
חיהר ! ען.י  ,חדר חויך חונן * יו4
ווערי  ( :יא ) * ח זזחר חײן ^ וויסר
םחן , .דח קוונן יוםן חין דט הויז ,
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ױשב י ,כט
•״ן ן .טעפט3ו ערריסטן  :ר*ןי_ 1קײנר
 5חןדען הוי 1:ײטן ױיק דזויזי חמר :
(יב ) חונד  :יח ער^ רין׳ ל־ויהזן בײח
ן״נכן ק! ײדי  ,חונד טפרחך ! עןני דיך
3ו  ::יר  :ערחבר ! יע :ײן ק! ײדר חין
חיהרר החנד  ,ענטפ! חה  ,חונד ן .ינן.
(ונן הוי :י הינויט • ( יג ) ח! ט  :יח נון
:חהי  ,דט ער  :ײן ק! ײד חין חיהרר
החנדן 1.חון  :חונד הינויט ןנפיחהן /
(יד ) רין* * יח חיהרן הוי (:ייטן  ,חונד
טפרחך (ו חיהנן  : ,עהט דחך ! ער
החט ח/נט חײנן עבריטן > /חן
ן .ברח  3ט * יט חונט > /וטו/י!!ן (ו
טרײבן  :ער קחק (ו י/יר  ,ויך (ו י/יר
(ו ! ען.ן  ,דח טריח חיך >< יט ! ויטר
טט*>ו>/י  :וצו ) ח! ט ער נון הערטי,
דט חיך >< ייני טטי>ו> וי ערהחב חונד
טריח  ! :יט ער  :״ן ק! ײד בייח
חיר  ,חונדפ! חה ( ונן ,ר  .י :י הינויט ד
(םז ) ויח ? ען .טי  :״ן ק! ײד ב״ח ויך
הין  :ביוז״ן העררנחך הוחיקחש :
(יז ) (ו חיהדן טפרחך ויח עבן
דיח :ע! בי וויחרטי  :דר עבריסי
קנע ? ט דען־ דוח חונט ן .ברח  3ט
החטט  ,קחנןנו >/יר> /והטווי!!ן > ויט
>>יר (ו טר״בן  ( :יח )  /ויחחיך חבר
>/ײנ< טטי>ו>וי ערהחב  ,חונד טריח:
!יס ער  :״ן ק! ״ד בײח >; יר  ,חונד
! 5חה הינויט  ( :יט ) מ! ט כ/ן  :יין
הערר דיח ווחרטי * ״נר ער/יח
הערטי  ,דיח3ו חיהנז וחן .טי  : ,ח
חי :ט ד״ן קנע  5ט חיט > /יר חונן
ן.ן .חנ^ן  :דח ערברחנטי * ״ן ( חרן :
(כ) חונד יוט  5ט הערר נחק חיהן
טחט חיהן חין דט ן .פענן .ניט  ,חן
דען חרט  ,ווח דיח ! .? .חנן *: .דעט •.
קעניןנט חײנ^ טפערט ווחרן  :ח! וח
ווחר ער דח :ע! בטט חין דעק '
ן .פענן .ניסי  ( :כא ) חבר דר עווי^י
ווחר >> יט יוסן  ,נ״^ טי חיהנן
ךווח^ נהייט (ו  :חונד ברח  3טי חיהנן
ן .ונטט חין דען חוין.ן דעט ח/יך
ןעהרס חיבר דט ן .פענן : .יט :
(כב) דרחוין•'* עהר דעט ן .פענן .ניטס
ן .חב
א8 1
ח

־ן

בראשיתלט מ
ן .חכחין יוספפ ן.יווח! ט ח!!י דיח

ן £ .חנן .ני  ,וועייבי חימ £4ענגניסי
ווחרן  :ווונד ח!! פ ווחפ דח :ע! בפט
ן .פחה  > ,וווטיערפר :חרן ( : | .בו ).דר
חויךזעהר חיבר דפ ן .פענן .ניס ווזה
ני 3טי דפ ווינדפטי נחך  ,ווחפ ער
חין * יינר ן .ווח! ט החטטי  ,חינדענן
דרעווי^י ןןיטחיהקווחר  :חונ׳ווחפ
ער טחהט  5 ,־ס דער עווין.י ן !.י ;ן .ן:
מ (א )
חיינפט
נחך
דיון
בן .עבנה״טן  ,פער־
זינדי^ טן * יך דר פענקי דעט קעניןנפ
פח/וונריק  ,ווונדדר בחקחייסטר :
חן חיהרן העררן  ,חן דען קענין.
פחן ווינריק  ( :ב ) פרעה ווחר * ח
ועהר ערנירנט חיבר * ייני ביידי
החפבדיהנטן  :חיבר דען חבר־
טענק
,
חונד
חיבר
דען
חברבחקווײסטר  ( :ג ) דפ ער  :יח
חין פרהחפט ברינן.ן ! יס  ,חין דפ
הויו
דעט
חברפטן
פחן דר
!ײבווחײי  ,חין דפ ן .פענן .ניס  :חן
דען חרט  ,ווחיוסךיחיינן .פפעררט
וולור  ( :ד ) דיפר חברפטי דער
!ײבווחיי טרון .עפדענו יוסךיחויףי,
בײחחיהנן י.ו  :״ן  ,ער בדיהנטי
ויח  :חונד  :יח ווחרן חיין ן .חננפ
יחהר ווין
פרהחפט  ( :ה ) דח
טר״ווטן ביידי חין ח״נר נח  3ט ,
יעדר ו״נן בוחנדרן טרוינן  ,חונד
יעדפ טרױק קחק וויט דר בדייטונן.
חיבר חײן  :נעוו! יךדר חברפענק ,
חונד דר
חברבחקווייסטר דעס
קענין .פ פחן וונריק  ,חע!  3י חין
דענןן .פענן .ניסחײכן .פפערט ווחרן:
(ו) ח! פ ׳וסךידעפ ווחרן .נפ 3ו חיהנן
קחק  * :חה ער דפ זיח בפטירנט
ווחרן ( :ז ) דח פרחן .טי ער דיח החך'־
בדיהנטן
פרעהפ  ,ווע! ני וויט
חיהק חין פרהחפט  ,חין דעקהויוי
זיינס העררן ווחרן  :ווחרוק ןינד
חייערי ^ :יכטרהייטי ווובטריבט ?׳
ויח חנטוורטטן  ( :ה ) וויר החבן
חיינן טרויק ןנהחבט  ,וזונד היר

וישב
וויוט ; יוווונד
דר 1ויהן חויסזעןנן
קוון  :יומןי טפרוזך  /וינר דיוו סריסן־
ד״טו ;ן.ן ;י  3ט ן .וזטשס ?׳ ערגטהוס
ויוו ״יר דווך ! ( ט ) דוורויןיערנײהיטי
דער ווברםענקי ויינן טרויכן דעסן
יוטןי  :חונד טפרחך חין ווייננן טרוייוי
ווחר עס  ,ח! ט ווען חיין וויין כוטחק
פחרוויר ווערי ( :י )
חקווייןסטהקי
ווחרן דרייח רעבן :
עפ
ווחר
ח
!
פ ווען
ער ןנריהנטי  ,וחדען קחק דיח ב 1יהט
הערפחר  ,ענד! יך רייפטן חויך דיח
בעערן חן דען טרויבן  ( :יא ) פרעהס
בעבר ווחר חין ״יינר החנד  :דח
נחק חין־ דיח בעערן  ,דריקטי  :יח חין
פרעהט בעבר חויפ  ,חונד וענטידען
בע 3ר חויןי פרעהט החנד  ( :יב ) יוטך
פפרחך נו חיהנן  ,דיופ חיוט וײני
ד״טונן : .דר״ח רעבן בדײטן דר־יח
טוון .י  ( :יג ) נחךדרײחטחן.ן ווירדדיך
פרעהוויט חויןי ברינן.ן  ,חונד ווידר
חוין־' דען פחריגן פוט  :ענן  :דוח
ווירפט פרעה דען בע 3ר ווידר חין
דיח החנדוענן נחךדר פחרין.ן ווײוי,
דח דוח  :״ן פענק ווחרפט  ( :יד ) ווען
דוח
דיךנוןח״נרווידרערחיננרפט,
ווען עפ דיר ווחה! ן .עהן ווירד  ,וח
ערי״ן.י וויר דחך ן .נחדי  :ן .דענקי
נעוו! יך
וויינרפחרפרעה  ,ווונד ! חש
חיךווויפדיונןהויוי הרויפ נעהוון :
(טו ) דען חיך בין חויפ דענן ! חנדי
דר עברינן ן :פטחה!ן ווחרדן  :ווונד
החבי היר נו ! חנדי חויך ני  3טפ
בן .חנן.ן  ,דפ ויח >< יךחין דיוי ן .רובי
ן .וענט החבן  ( :טז ) ח! ו דר חברבחק־
>* ״סטר  :חה  ,דפ ער ן .וט ^ ד״טט
החטטי  ,פפרחך ער נו יוסןי חויך
חין ויײנעק טרוווי ווחר עפ  ,ח! פ
ווען חיך דר״ח ן .פ! ח  3טני קערבי
חויך
״יינקקחפפיהעטטי  ( :י  0חינן
חברפטן
קחרבי
חבר
וורור
ח
!
!
ר
! ייח
פפ״וי פירפרעה  ,נעויזיךחן בחקי
ווערק  :וזונד דר פחן !.חס ויח חויפ
דעק קחרבי חיבר ״ײנק קחפפי :
(יח ) יוסןי
חנטווחרטטי
חונד
פפרח־
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1

בראשיח מ
טפרחך  ,דיוט חיו וייני דײטזנןנ :
דרייח קערבי בדײטן דרײח טח ^י :
(ים ) נחך דרײחן טחן.ן ווירד פרעה
רזחפןינעהחן,
דײנןקחפןי פחןדײנן
הענן.ן
חו ; ד דיך חן דען _ נח! ן.ן
!חון  :דח דען דער פחן !.דיין פ 1ייט
 3חן דיר חבפרעסן ווירד  ( :כ ) דען
דריטן טחןנן דרוין  ,דען טחן , .חן
ווע! 3ןנ פרע ' ן .בחהרן ווחרדן,חח  3טי
ערחײן ן .חסטחחה! פחר ח! 1י וײני
בדיהנטן  :ח! ט ער נון דט הויפט דעט
חברטענקס,חונ׳דו הויפט דעו חבר־
בחקחייסטרס חיט חונטר ויינן בע־
דיהנטןחוי; 1ן .כרחכטי ( כא ) וע ( טי ער
טענקחחט
דען חברטענק חין וײן
ווידר ח״ן  :חונד דיורוענטי דען
החנדדעט פרייה :
בעכר ווין דיח
(כב ) דען חברבחקחײסטר חבר ! יס
ער הענן .ן,ד וויח יוסןי חיהנן ן .דייטט
דערחברטענק
החטטי  ( :בנ ) ח!! ײן
ערחיננרטי ויך יוס  5ט ניכט  ,חונד
פרחן .ס חיהן ענז־ 1יך עעייין: .

מקץ
(א ) נחך פער! וין' יווײחר
יחהרי החטטע פרעה
ח״נען טרויק  ,ח! ס ווען ער וונן
! 5וסע_ טטינדע  ( :ב ) חונד חויס
דענן פ! וסי קע״ן ויבן קיה הירוין'
טעהן פחן חנועהן  ,חונד טטחרק
 2חן פ! ״ט  :חזנר זוײדטן חזין' דר
וויוי  ( :ג ) חונד וו 1ס וזען נחךוויהנן
ויבן וזנדרי קיהי הרוין׳ קיעוזן ווויס
דעכן פ! וסי  ,ט 1עכט פחן חנועהן ,
חונד ) ׳חן.יפר  .פחן פ! ײט  :ווונד
טטיפ! טן ויך נעבן יענן קיהן  ,וונן
חופר דעס פ 1וסס  ( :ד ) דיוי קיהי,
זזע 1כי טזעכיט פחן חנועהן חונד
>וחן.ר פחן פ 1״ט ווחרן  ,פרחנוען
חנועהנויכי חונד פ! ייטין .טע
יענע
פרעה ער־
קיהי חויןי  :ווחרוין׳
ווחצטי  ( :ה ) ער ט! ין' חכר ווידר
ח״ן ,חונד טריױוטע נזנן 3זז״טען
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וישבמקץ ל
קערגיבמע
 114וה 5ע 1 :ו 1ם ווען ? יבן
וו״נעכן
רוונד־ ן .וטע 1ועד,רן חין
הח! ײי חוין־' סוזון  :יו ) ווונד זיבען
חנדרי חעהרן,י דינני  ,חונד  £וונן
חסםווינד חויס ן .דרווען  :וויכםן
נחך חיהנן ( :ז ) ח! ןײן דיח דיננע
חעהרן פרט! ונן .ען יענע ויבן קער־
נין .ס• חונד פח! 1י חעהרן  :פרעה
ערווח  3טי ׳ ווונד ןיהע ׳ עס וזחר
חחסענס
חײן טרויק  ( :ח ) דעס
דרזיןי וזחרד וײן ^ עחיהט בוחנ־
רוהין .ט  ,ערםיקטי  ,חונד ! יס ח! 1י
ביןדרטריפטקונדין .ע עחן י 3ריק ,
חונד חי ! י חיהרי ווײוי חעננר רזען:
ערכעה 1טי חיהנען ו״נען טרזינן ,
ח!! ײן קיינער זוחוסט• חיהן דענן
פרעה רעבט נו ד״טן  ( :ט ) דו>
רעדטי דד חברטענק פר פרעה /
וויח פוו! ן .ט  :חיך חוו ח״ני פר־
ברע 3ן הירחיט ן .דענקן ( :י ) פרעה
ווח 1חײנסט חיבר וייני דינר ער־
נירנט  :חונד טחט חיך חין פר־
חיןדענןהויוידעס חבוםטן
החפט ,
פחן דער ! ײבווווכי  ,חיך חונד דען
ויברבחקחייכוטר  ( :־א ) וויר החטטן
חײנןטרוינן/
חײנרנחבט
בײד* חין
וויך חונד ער  :ןויר טר״חטן יעדר
נחך דער בוחנדרן בד״טונן .וײנס
טרויחס  ( :יב ) דוווע! כסט ווחר כייח
חונס חײן עברײטר קנחבי  ,דינר
דעט חברטטן פחן דער ! ייבווחכי,
יויר ערנעהיטען וויהנן  ,חונד ער
ח״כנןיעדן,
ד״טטיח׳נורי טר״חי :
וויח עט חיט וייננן טרויחי חיבר־
חײנקווכן  ( :יג ) חונד וויח ער חונס
ן .דייטש  ,וח חיוט ; ערפח! ן .ט  :חיך
נילח 1ין וע> .טי חוון ווידר רזויף ח״נן
פוס  ,חונד יענר ווחרד ן .הענן .ט :
(יר ) פרעה טייט־ הירוין ח; נד ! יס
יוטן־' רופן  ,ויח הח! טן חיהן חויס
טעערן,
דער ן .רזבי ־ ,ײר ! יס ויך
וועבסוטי ,-ײני קויידר  ,חונד קחנן
£ר פרעה ( :׳ .וו פרעה■ טפרחן3ו
יוסןי ׳ חין דחבי חיינן טרויכן ן .ע־
החבט

בראשית מא
החבט  ,חונד גיױחנד קחן חיהן
ד״טן  :חין הערי חבר פחן דירו
דש דוח ח״נן טרויק יו ד״טן £ר־
כוטעהשט  ( :טז ) יוטן חנטווחרטטי
דענן פרעה  ,פערן פחן זויר ! ח! 5״ן
ן .חט ווירד נונן ווווה! ערןנעהן
פרעהש חנטווחרטן ! חשן ( :יז ) נון
שפרחן פרעה נו יושךי  :ווין זו״נק
מרוי״י וווור עש  ,ח!ש ווען חיךווק
רחנדי דעס פ! ושש שטינדי :
(יח ).חונד חויס דענן פ! ושי קיל>ון
הרוין : 1יבן קיהי טטחרק פחן  £ן״ש
חונד שעהן פחן ן; עשטח! ט ; חונד
וויידטן חוין׳ דר וויגי  ( :יט ) נחך
חיהנן חבר קעױן  :יבן חנדרי קיהי
הערוי[ , ,חוישןנעיעהרט  : ,עהר
ש! ע  3ט פחן ן .שטח! ט  ,חזנד >> חן .ר
 5חן פ! ייש  :חין החבי דערנ! ״ 3ן
ע! ענדש פיה חיק נן 1ונ 5ען ! וונדע
<>  3רינן ני 3ט ן .ע :עהן  ( :כ ) דיוע
רובן 5.עהרטן  ,ױחךרן קיהי  :פרחשן
דיח ערשטן  :יבן ן .וונדי קיהיחויין: 5
(כא )  :יח קחיוןחין חיהרן 1״ב,ע:
ווחורדי חבר ני  3ט ן >.וערקט דש וירו
<וין חיהרן ! ״ב ן .קח״ן  ,דען חיהר
חנועהן ב! יב נחן וח ש! עכט  ,וויח
פחר הין  :דח ער״ח  3טע חין :
(כב ) חין  :חהי פערנר חין ױיינכן
בורוחוי  : ,יבן פח!! י חונד ן .זטי
חעהרן חן חיינק הח! י<י חויןי ן .עהן:
יננ ) נחן חיהנן חבער קחיין  :יבן
פרטרווקנטע  ,דיננע חונד  £חנן
חשט״ינד ו״ישן״עדרהםכי חעהרן
הערפחר  :דיוי  :יבן דינני חעהרן
5רש! ונ^ן יעני ־ייבן 4יטי  :ח ^־ החבי
די :ט דען בי! דרשרי  3טקונדין.ן ער־
נעה! ט  ,ח!! ״ן ני״וונדקחן >< יר דייו
בדייטונן : .חן-ן  ( :כה ) דח שפרחך
יוסןי5י
פרעה,פרעהשטרויק ״חר
גזר חיינר ( ךר בדײשונ^ נחן ) :
ווחט ןנחטי :טוהן ״י!  ,החט ער
דענן פרעה פרחוים ןנעוחןנט :
(כו ).דיח  :יבען ןטטי קיהי בד״טען
:יבן יחהרי  ,מוגד דיח ויבן ן .זטע

מקץ
רועוזרן בדײטן רזויך גיבן י 1והרי :
בײדעפ רויוט נור רויין י 1רוינן :
(כז ) רוונד די1ז ויבען לזבננעהרסע
םןע  3טי קיהי  ,דיח נרזך רויהנן
הרזין ^קרוזון  ,בדײטן זיבן ירזהרי/
*1ו וויח דיוו ויבן ? עערן  £חכן חשט*
ווינד חויטןנדרחשכי  ,חעהרן  :וירו
םטע11ן ויבן יחהרי הונן .רסכחט
פחר  ( :כח ) דחט חיוט נון  ,ווחט
חין דעק פרעה ן :.חן .ט החבי  :וותמ
ן .חט מוהן ווי , 1החט ער דענן
פרעה חנן 5.ײן .ט  ( :כט ) עס זוערדן
ויבן יחהרי קחײזון  :פחן ן .רחטר
פרו  3טבחרקײט חינן ן .חנ 5ן 1חנד•
>< נריק ( :ל ) כחןחיהנן חבר  /וערדן
:יבן יחהריהונ^ רשנחט ענטשטעהן /
דש ״חן חיק ! חנדי זויריק ח 11ר
פרו  3טב 1ורק״ט פרןנעסן חירד  :וח
ווירד דיח הונ^ רשנווטדם 1חנד פר־
דערבן  ( :לא ) דיח
פרויטבחרק״ט
ווירד חינן ! חנדי ני  3ט פרםפיהרט
ווערדן  ,וזען.ן דעריעכין.ן הונ^רש־
נחט  ,דיח הרכחן  :יין ווירד  :דען
ויח ווירד ועהר טוועהר וײן :
(לב ) דט חבר דענן פרעה דער
טרוינן 3ינן נ״״טן > ױוה 1י זוידרהח 1ט
ווחרדן  :בד״טט  ,דש דיח וח  3י
פעשט בש 1חשן פחן ניוט  ,חונד ן .חט
ח״! י,יויח חוישנו  £יהרן  ( :לג ) נון ער־
ועהי ויך פרעה חיינן פרשטענדינ>
חונד ווײשן חחן חויט  :חונד ועני
חיהן חיבר דש' ! חנד > ינרינן :
(לד ) פרעה סוהי חויך דיוש !  ,חונד
זעני בפעה 1שהחבר  ,חיבר דש 1חנד:
חזנד ! חשי דש ! חנד חנרינן דען
פינפטן חכן .עבן  ,סין דען ויבי
יחהרן דר פרובטבחרקײט  :ו' לר ).ו׳*:
ױענן דען ח! ין פלוררחט דיור קינ£
טץ .ען ןנוטן יחהרי וח>וי<5ן  :חונד
שיטטן רחש ^ טר״די חוין , 1חונטר
דער נווח! ט פרעהט  ,יוכןפחררחט
חין דען שטעדטן  ,ווונדפוורווחהרן
וח! 3ש ( :לי ) דח״יט דר פחררחט
דענן ! חכדי ח4י  £בהח! טן ווערדי ,
ויווין

בראשית

מא

מקץ

אל

(מו) ער ווקר דרײשין .י 1ודר ) זזט ,
חויךי דיח ויבן יחהרי דר הונןרט־
תופ ער פר פרעה קעכין .גו >י 3רינן
גחט  ,ווע35י חיק ! חגדי >ו 3ריכן וײן
סשוזנד  :יעגס ן .יכןכ ער 13ון דער
ווערדן  :חונד דט ! חכד דורן דיח
הונן .רטכחט גי  3ט ן .וחכ״ן חויפ^ ריבן ןכען.כוו1ורכ 1פרעהש הינווען , .וזונד
דורכר״ושי דפ ^ ווגגי ןוונדוינריגן:
ווערדי ( :לז ) דיח וחיי ן £ .יה! חין
(מז ) דווש ! וזכד ברווצטי ווין דען
דען חוין.ן פרעהש  :חוכד חין דען
ויבן יוזהרן דר £רו  3טבוורק״ט •3 :
חויגן ח!! ר* ײכר דיכר  ( :לח ) פרעה
העכדיפווןן וזוין 1יעדש קוזרן :
פפרחן3ו וייכן דיהכרן  :ווערדן וויר
(מח ) וווזן וווווײןטי (??)1פרוררווט
חויך חייכן פינדן וויח דיון  ,חיינן
דער ויבן יווהרי  ,וזע! בי ווינן ! ווכדי
אחן  ,חין ווע! ככן חײן ןעט! יכר
ווכריק ווחרן  ,ווונד ! עןנטי עוזררווש
ן .יישט חיוט ? ( לט ) חונד3ו יושןי
חין דיח טטעדטע  :נעח! ין דען
טפרחך ער  ,דח דיר ן .ווט דיוט
פוזררחט דעש פיע! דט וויינר יעדן
ח!!ש בקחכט • ^ ח  3ט הווט  :וח
פטחדט  /זזע! צ' ט חין וויהרנן בגירקי
ווחט גיײחכד * ח פחרםטענדין .חוכד
ווחר  ! /ען -יטי ווחן היכײן  ( :מט ) יזטן5
וח ווייוי  ,ח! ט דוח  ( :מ ) דוח
טיטטעטי ן .טר״די חוץי  /זויח וחכד
וח! טט חיבר איין הויו ן *.ע 'גט וײן ,
וזק וועהוי  ,חיבר דיח ווחטן פי! :
חוכד דורן ד״נן ב  £עה! * ח! >ויי|
וח דט >וחן חזין׳ הערטי יכז יעה! ן,
גחכינש פח! ק פערפפ! ע־^ ט ווערדן:
ק״כען 3חה! :
דען עש הווטטי
נור זוחט דען טרחן בטריפט  :זוין
(נ ) דעכן יוטן־ וזחורדן גווייח ועהכי
:
חין ן .רעסר *ײןז ח!ש דוח
^בחהרן  ,בפחר גחך דט יחהר דר
נערכר3ו
(מא ) פרעה ס ^ רחן
הוג^ דשכחט קחכן  :ווע! כי חיהנן
יושןי  * ,יהע ! חין * עט3י דין חיבר
פוטיפרע
חשכת טוזבטר דעש
דט ן .חנגי ! חגד ><3ריכן  ( :מב ) כווכן
פרישטרש3ו חון  ^ ,בחהרן החט*
*״כן רינג פחן וייכר החכד  ,ן .חב
טע  ( :נא ) יזשן־' כעכטי דען ערסט*
חיהן יושן 1חן * ײכי החכד  :ק! ײדטי
^בחהרנן ווכטה  :דען ( ער; פפרחן)
חיהן חין פייכר ! ״נזזחגד  ,חוכד
ן .חט החט > ויך 5רן .עטן ! חטן  ,ח!?
טחט ח״כי ן.י! דני קעטטי,חזנן * ״כן
הח!*  ( :טנ ) ! יש חיהן חין דען >וײ | חוכן! יק  ,חוכד דט ן.וזג •3הוי*
>וײנש פחטרט  ( :נב ) דען 3ווײטן
חכדרן פטחטסזוחן.ן פחהרן  ,דער
נענטי ער חפריכן  :דען ( ער טפרחן)
חיהנן * הערטי  ,חזכד >וחן רין  £ר
ןנחט החט > וין ווחנטן ! חשען חין
חיהכן הער  ,חוי ( דיח קניהי ןנע־
דעכן ! חכרי חיינס ע! עכדם  ( :נג) ח!ןכ
פח!!ן ! ח!* ח יע 3טי ער חיהן חיבר
דיח * יבן יחהרי דער  £רוכטבחר••
דט ן .חנ3י ! חנד >י 3ריק  ( :םר ) חזין
קײט3ו עכדי ווחרן ; ווײזיי חיק
פרעה3ו *וכוןי  ,חין בי
טפרוון
!חנדי >ו 3ריכן ןוועון  ( :נר ) פינן .ען
פרעה  :חבער חהני דין  * ,ח
דיח * יבן ױוהרי דר הונ^ רטכחט חן
כ;>* חכד יי״כי החכד חדר * ״כן פזש
׳ױ^ן ( כע>ו! יך דט ן .רינכטטי פחר־ 3י קח>ויון  ,וויח יזטןי ן .טפרח  3ען
החטטי  :דח ווחר הונןרשכרוט חי|
■ )  ,חיק ןכמג3ן ! חכדי ><3ריכן :
געהחי
ח!! ען ! עכדרן  ,חינן ן .חנ ( ען ! חכדע
(םה ) פרעה כענטי דען יוטןי £3כת
פענח  ( ,ח״כר דר דיח  £רבחרן.כס־ ו>  3ריק חבר ווחר ברחד3ו בקחיוײן:
(נה ) ח!ש כע,י! יך דט ! חנד יונריק
טי דינןני וו״ש )  ,חוכד ן .חב חיהכן
הוג* %שנחט3ו טפיהרן חנפינזי
 3ור  £רזיח דיח חשכת  ,טח  3טר
טריח דחט  5ח! ק <3פרעה ווונן
פוטי  £ערט דחש פרישטרש3ו חזן :
ברחר ; חבל פרעה פפרחן נוק
יוטןי כרײזטי דט ! ח ; ד חצריכן ;
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!חנדע וו 3רינן ,
ךעהט •3יויזןי !
ווחשער ח״ךוחנן ווירד
דסטוהט:
(נו ) ח!ש נון הונן .רשנחט חיק ן .חנ3ן
!חנדיווחר :
עפנטײושןיחחינ ^ חר־
רחטש היחער )  :ווחרין ניעטרײדע
ווחר  ,חונד  5רקויפטי חן ״ 3ריכן ,
דען דיח הונן .רשנחמ נחק3ו חינן
!חנדי וונריק  ( :נז ) חונד ח!! יחויש
דעק ! חנדי חו״הער קחוסוען נחך
*>  3דיק 3 ,ו יושן : 1חוק חײן3ו קויפן,
דען דיח הונןנרשנחט ווחר ן .רחש
חין דעק ^ חננן ! חנדי :

מב(א)ח!ש

יעקב

קטי ,

חיפו

דחש חין ח 3ריק נחך
ן -עטריידע ״פ !  /וחר  ,ספרחך ער
נו וײנן  :עהנן  ,ווחש  :עהט וויהר
חײך
ח״נחנדער חן ( : 1ב ) חונד
ספרחך פערנר  ,חיך ־חבע נע־-
הערט  ,דחש חין יונריק נעטריידע
פײ! חי :ט  :רייוט הינחב ,
■ חונד
קויפט חונש פוון דח ח״ן  ,דח״יט
וויר דחו ! עבען! ערהח! טען  ,חונד
ני  3ט סטערבן  ( :ג ) נעהן ברידר
יושןי  *,ר״דטן ־ינחב  :פחן ו/נריק
^טר״דע ח״ן נו קויפן  ( :ר ) בניוון
חבר יושן״ :ברודר  ,סיקיטע יעקב
ני  3ט וויט  :יינן ברידרן  :דען ער
ספרווך  ,עש קיטטטע חיהק װונןנוינץ
בן :ען .נן  ( :ה ) דיח קינדער יסרחן
קחוזן ווונטער חכדרן
חכקח״ענדן
ח״ן3ו קויפן  :דען חיק ! חנדע
כנען ויחר הו ^ נרשנחמ  ( :ס־יושך
רעגיוטי דוי  ! :ו; נד  ,ער פערקויפטי
חויך נטריידע > יעק נוחיוטן פוו! קי
דע  ! :חנדש  :נון קחי/ן .־ךיח ברידר
יובזן
■"  , :יזונד־ כיקטן  :יך פחר חיהק
יויט דעק ח ;ל .ע  :י  3ט נור ערדע :
(ז ) חח יושן׳' ו״כע ברידר וחהע ,
ערקחנטע ער ' :יח  :סטע! טע * יך
חבר 'ן .ענען  :יח פרעווד  ,רעדטע
הסריט יוי־ט חיהלן ׳ ח/נד ספרחך,
וווו קווזוט חיהד הער)ז * יח ספרח־
כען  ,חויס דעק ! וונדע בנען ,
ספייזע חיי 3 /ו קויפען  ( :ח ) יוש^

מקץ
ערקקנט 3״חר יײגע ברידר  :קן<
 5ײן ויוו
ערקוונטען 1וי־ן ני 5וכ :
(ט ) יוטןי ^ דוויטי וון דיוו טרײווע ,
דיוו ער פוון וויהנן ןדטרײ״ט הווטי
מע  :ווונד טפרוזך3ו ווי־נן וויהר
וײד קונדטוופטר ! ווי־ר  :ײד ןנע■
קוו״ווען  /דיוו סוועכי דעו ! וונדמ
וווור נו נע־וון  ( :י ) ויוז וונטוווור־
מעטן  ,ניין  > ,ו״ן הערר ! ד״נע
דינר  :ינד פי! וועהר ^ קוווווון  ,פוור־
רווטה חײן3ו קױ  $ען  ( :יא ) חיר
וו [! ע * ינד וע־ני ווײנש ווחננעט :
וויר  :ינד עהר 5י  3ע ! ײמע  ,ד״נע
דינער  :ינד ניחווח! ס
קונדסחפטער
ן .ווע:ן  ( :יב ) ער
ספרחך3ו חיהנן:
נ״ן ! חיהר וײד ווירק! יך ? .עקח״יון,
דיח סוועכע דעו ! חנדש ווחר נו
נעהווען  ( :יג )  :יח חנטווחרטטן ,
וויר־ דײנע דינר  : ,ינד 3ווע!ך ברי־
דער  : ,עהני ח״גש ווחננש חיכן
!חנדע כנען  :דעך ק! ״נטטע חי :ט
יענמ בײח חונוערק  £חטר  ,ווונר
ח״נר דחפיון חי  :ט
הינ״ען, .י .ע־
קחווןון  ( :יד ) יושן־' ספרחך נו חיהנן:
דיח  :ווכע חיוט  ,וויח חיך ח״ך
ן .ע! (ון .ט החבע  ,חיהר  :ײד קונד־
סחפטר ! ( טי ) דחדורך  :ח! ט חיהר
ןדטפריפט ווערדן :
ביייק ! עבן
פרעה  ! : ,חיהר קחווווט פחן היר
ניכט חנדערשט ״ען , .ח4ש ווען
חייער ״ ק! יינטטר ברודר
היהער
קחוחוט  ( :י:ז ) סיקט ח״נן פוון חייך
חב  ,דחש ער וו״ערן
ברודער
הח! ע  ,חיהר חביער ! ח! ט חײ־ -נע־
ספעררמ ווערדן  ,דחדורך  :ח!! ען
חייערי ווחרטע ; .פריפט ! יין ( חב
חיהר וויט
ווחרה״ט חוו-ון .עהט :
דען ווח ניכמ  ,ביייכן ! עבן פרעהי! :
*ח  :״ד חיהר קונדסחפטר  ( :יז ) ווחן
מהחט וױו חין פרווחהרונן .דר״ח
מוו^ ע ! וונן•  ( :יה ) חכן רריטטיען
מחן .ע ספרחך יושןיי 'נו חיהנען ,
מהוט פח ^ ענדש  ,דחווימ חיהר
ח״ער ! עבן ערהחוטט  :חיך פירכטי
^חממ

לב
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גחטט  ( :יט ) וײד חיהר עהר! י 5ע
!ייטע  : ,ח ב! ייבע חיין ברודר פחן
חייך חין חייערק ן .פענ 4ניס חיין־
ן .טפעררט  :חיהרוובר כיהט  ,חונד
ברינן .ט הין דען חיינקוץי פיר דיח
הוחעס :
חייערס
הונן .רסנחטה
(כ ) חייערן ק! יינטטן ברודר ברינן .ט
>ויר הער  ,דחדורך ווערדן חייעוי
ווחרטע ^! ויבהוופט ווערדן  ,חונד
חיהר ניכט טטערבן  :ויח טהחטן
דיועס  ( :בא) חונד טפרחכן חײגר
נוק וונדרן  ,פירווחהר ! וויר החבן
חונו חן חונורק ברודוי פערטו! דט,
דחס ' וויר דיח חנן .םט ויינר ועע! י
: 4עהן  ,ח! ו ער וו״ונס פ! עהטי  /חונד
החכן ני  5ט הערן וווו!! ן  :דחרוק
החט חונו דיוע נווטה ^ עטרוופען:
וונטווחרטטע חיהנן ,
(בב ) רחובן
חונד טפרחך  : ,חן .טע חיך ע :חייך
ני  3ט  ,דוז חיך טפרווך  ,פערדנ־
דינט חייך ניכט וון דעק קנחבן ?
חיהר חבר ווח! טט ניכט הערן :
יענט ווירד  :יץ בחט ן .עפחרדרט !
(כג )  :יח ווחוסטן ני  3ט  ,דחס יוםך
פערטטעהט  :וו״! ח!) ע נייט
עס
חיין דח!>> עטטער נוויטען חיהנען
ווחר  ( :כר ) ער ווחנדטי ויך פחן
חיהנן וויין , .חונד וויינטע  :ן .ינן-
רעדטע חיט
ווידר נו חיהכן ,
חיהנן  ,נחס דען ט> ועון פוון חיהנן ,
חיהרן 1ווין.ן
חונד ! יס חיהן פחר
בינדן  ( :בה ) יוסן״ בעפחה!  ,דחס
ײוזן חיהרע ן .פעסי ח־ט ( .עטריירע
חנפי!! ע  /חונד חיהר ן .ע! ד ווידר
היניין ! ע^י  ,יעדס חין  :יינן וחק ,
חיהנן חויך צעהרונן; ווויןי ד ח רייוי
>ויט ; .עבי  > :וחן טהחט חיהנן ח! $ח:
(כי )  :יח ! ודן חיהרן חיינקויךי ח״ןי
חיהרע עו : 5חונד רייוטן פחן דח
חב  ( :כז ) חין דער הערבער^ ע
עפנטי חיינר ו״נן וחק  ,ויינק עו!
פוטטר נו ן .עבן ־ .חונד וחהע ויין
ן .ע! ר  ,ווע! כס חבן חן דר״ עפנונן.
דעס פוכןטרוחקו ווחר  ( :כח ) ער

ספמוך $ $5״נן ברידרן  * ,חן ה 1וט
>״ר א״ן ן .ע! ד ״ידר ן .ען .עבן  ,היר
פוטטערוחקי ! דק
!ין .ט עט ווינן
ענטפי! וזיהנען דחו הערן  ,רווכז־
ערטרחקן ח״נר ן .ען.ן דען
ויח
חכדרן  ,טפרחבן  ,ווחו החט חונס
ן .חט דח ן .טהחן ?  ( :כט ) ויח קחוון
נוי חיהרכן פחטר יעקב  ,חין דחו
!חנד כנען  :ח' ונד בריכטטן חיהכן:
ײחו חיהנען כען־עננט ווחר  ,וויח
פחון .ט  ( :ל ) דר וותן  /דער הערר
רעדטיהחרט > 1יטחונ: $
דעו ! חנדש
קונדטחפטר
רזונד הייט חונט פיר
דעו ! חנדט  ( :לא ) וויר חנטווחרט־
טען חיהכן  ,וויר וינד עהר! יכע
!ייטע  ,וויר ווחרן ניח> וח! ט קונד=
סח  £טער  ( :לב ) וויר וינד נווע!ין
ברידר  /ועהנע חונורס פחטרט :
חיינר חיוט ווען.ן .קח>ו$ון  ,דר ק! יינו־
טע חבר חי $ט יעיט בייח חונורכן
פחטר  ,חיק ! חנדי כנען  ( :לג ) ח! ־
!״ן דר >< חן  ,דר הערר חיק ! חנדי
טפרחך  /דחרחן ווי!) חיך ערקעננן
דווט״חיהר ' עהר! יך  :״ד  :חיינען
ברודער עוון ח״ך ! חסט בייח >< יר
חיהר/עהווט דיח נווטדורפט
חונד
פיר חייער הוי $חונד רייוט :
(רר ) חונד ברינן .ט >> יר חייערן
ק! ״נסטען ברודער הער  ,הירחן
ווײרדע חיך חייסדען ערקעננען ,
קונדטחפטער ,
דחס חיהר קיינע
וחנדרן עהרדכע ! ייטע וייד  :ן .עבי
ח״ייך חייערן ברודער ווידר  /חונד
חיהר קענט חיכן ! חנדע פרייח
הערוכן רייוען  :ולה  ).דח  $יח נון
חיהרע ועקי חויס! עעריטן  ,החטטי
יעדר ויין בינד ן .עיד חין ויינעק
וחקי  :ח! ס ויח נון וחווט חיהרק
פ״חטר דיח ן .ע! דבינד 5וחהן  ^ /ע־
ריהיטן  :יח חין פוריט  ( :לי ) חיהר
פחטער יעקב טפרחך נו חיהנען ,
ײיך ווח! ט וויהר חוק וויינע קינדר
ברינן .ך יוסךי חיוט הין חונד ט> ועון
חיוט הין  ,בנייון ווח! ט חיהר ווויך
נעהוון

בראשית מב מנ

מקץ

נעהוון חיבר > ויך ערןנעהט ־יוענז
וויר
1
)יד
.
ק
,
*
ח
ווי
1
ו
דיא
*3 )1ן וין
ח!! עש  ( :לז ) רווובן
חנטווןורטטי
פרהח
!
טן
:
ןײנט
קיזנטן וויר וויטן  ,דפ
 £ווטר  ,חהד ספרחך  * ,ו״ני
ערספרע
3
ן
וויררי
,
ברינןנטחײערן
ב״רע * ננהנע * ח 5טט דוח טעדטן ,
ברודר
הערוזב
?
׳
:
(
ח
)
יהודה
ווען
עפרווך
חיך חיהן ' ריר ני  3ט ווידער
נו
זײנעכן
פחטר
,
ברינ
עיקי דען קנוובן
^ ע  :ן .יב חיהן נור חין > ויינע
חיט
>
<
יר
,
זי
)
וור
>
ן
!
ן
וויר
החנד
 ,חיך
חונע חוין*
ווי! חיהן דיר זוידער >ווו 3ן
(וריק
ווונד ר״ון  :דח״יט וויר דפ
ברינ^ן  ( :לח ) ער ספרחך ,
5
עבן
ערד
.
וו
5
טן
,
ווונד
ני
זו״ן
 3ט וו | זי
* חהן וח! ! ני  3ט >< יט חײך
ווואט
ווויוקוווון
,
*
.
וו
ווווה
!
וויר
,
היגיוב
רײון  :דען * ״ן ברודר חיוט וו ! ט
טחד״ט  ,ער חיוט חווײן חיברין , .ווי{ דו וו וו ו נדזו ו נו רי קינדר  ( :ט ) וויך
בירן .ע וײן  £יר וויהן  2 ,וון ווײנר
ווען חיהן ח״ן חונן !.יק בע .$ען.
נטי,
הוונד
פוזדרי
וויהן
,
חוין'
זוען וויך דיר
דעק ווען.י  ,זוע! י ן וויהר רייוט
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חויןי  ,רייוטן הינחב נחך <ו  3ריכן ,
חונד טטחנדן פר יושן  ( :טז ) ח! ס
יושךי בניזזין בייח חיהנן וחהי ,
טפרווך ער3ו  :יינכן הויו פדווח! שר
פיהרי דיח ! ייטיחין דט הוי  ! ! :חש
ש< ) ח ? טן  ,חונד ח״ני זזחה! 3ײש
בר״טן  ,דען דיח ! ייטי  :ח!!ן זזיט זזיר
ישפייון דיןן זזיטחג  ( :ין ) דר זזחן
נוחש  ,וויח יוטן־' ן *.חן .ט החשטי ;
חונד ברחבטי די ! ייטי חין יושפיט
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^כרחבט  ( :חוקויך חיבר חןנישהןער
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(כה ) גיח בר״טטן חינדעשן די1
ן .םענק  ,ביו יוטן נוזזיטחן .נווך הויוי
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וח! טטערבן  :ווונד חויך וויר סס?*
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טען הערטע ער חויןי  :דח ווחרד
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ן .ע 2ו ; דן  ( :ע )  :יח נעררישן חיהרי
טפרח
החטטי  ( :ג )  :יו בחיד דר
קויידר
:
!
ודן
יעדר
ווידר
וווין ו״נן
וזחרןק ! ייכטטי  ! :יש ויחן 1דיח חענ־
עזע
!
,
חונד
קעהרטן
נור
טטחדט
נער כיהן 1•: ,ו  ,וויט חיהרן ע :ע!
(ד ) 1ו!ש וי1ו יור םטחדט הינחוי :ן 3 :וריק  ( :יד ) יהודה חונד  :״ני בריי
,
דער קחווען חין יוטןיי  :הוי / :ער
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ס
דיער
,
בייח
ווע
!
כק
'
חחן דען
ווחרוק טפרי  3ט דר הערר וח!  3ע
בעכר ן .פונדן  ( :יז ) ער חנטווחר.
ווחרטע 7פערן  :ײח עש פחן דיינן
טעטי
,
פערן
זייח
פחן
וויר
דיױעש
דינרן  ,ו1ו ווחז3ו טהון  ( :יח )  :ח־
נו טדיון ! בייח דעק דער בע  5ר ן .ע־'
ן .חר דחז ^ נע! ד  ,ווע! כס וויר וובען
פונדן
ווחרדן
דער
וח
!
!
וויין
! ייס
חיק פוטטרוחקי ךפונדן  ,החבן^ וויר
חייךנר ז״ן  ,חיהר וובער  ,ניהט
דיר ווידר ן .ברח  3ט חויו דעק ! חנדי
הינחיין
1
חין
פרירן
,
נו
ווייערק
בכען  :וויח וח! טן וויר גון חויז ד״נש
פחטר:

הפייחהויגע נ 1טע־זן *י 5כר קדער

ו* 4ט

בראשית מד
(יה ) ויגש יהודה טרחט3ו חיהנן
הין  ,חוכד טפרחך  ,חוכן פערכייהוכןכ
״יין הערר ! ! חט דייכן קכע  5ט חיין
״חרט טפרעבן  ,פחר רען חהרן
״יינטהעררן  ,רזונד־ דיין יחרן עכט־
ברעככי כי  3ט חיבר דייכן קכע  3ט  :דען
דווו חוכד פרעה  :יכד חייכחכדר ן !.״ך:
פרחןטע  :ייכע
(יט ) ״יין הערר
קכע ? טי  :החבט חיהרינחך חייכען
ברו־ר ?' :
 5חטר  ,ח .־ר חייכיען
״ייכעכן
(כ״) דח  ':חן .טען וויו־3ו
דדעררן  ,״יר החבן כחך ח״כען
ח! טן  £חטר  ,חוכד חייכן ק! ײנען
חינן י ח! טר ערכײןנטן קכחבן  ,דעטן
!ייב! יבר ברו־ר חיוט ,־ .טטוורבן ,
ערב! ־ב  :ייכר״וטטר ח!! ״ן חיבריי^ ,
חוכד  :יין פווטר ! יבט חיהן  ( :כא ) דווו
קכעיטען ,
טפרחבטט~ 3ו דייכען
בריכךט מיהן3ו ״יר הערחב  :דווט
חיך וו״ן חוין .ע חויןי חי  -ן״זוירפע:
חכטוווורטעטן ״ייכעדן
(בב ) וויר
ה־עררן  ,דער קנוזביע קחן  :ייכען
פחטער כי ? ט פר! חטען  :״ען ער
:ייכן כיחטר פער! יסע  ,ווירדע ער
טטערבן  ( :כג) ח! ! ״ן דוח טפרוו  .וט
3ו רייכען קכיעבטן  ,״ען חייער
ק! ײכטטר ברודער כיכיט ״יט ווייך
הערחבקיע״ט  : :ח וח! ט חיהר ״יין
חכךויכט כיכיט ' ״עהר  :עהן :
קח״ן3ו
(כר ) וו! ט וזיר כון היכויןי
דייככן דיכר  ,״ײנכן ניחיטר  : :ח ער־
 3עה! טען ״יר חיהכן דיח ווחרטע
״ייכט ־עררן  ( :גה ) חוכ :ר  :־יחטר
טפרווך  :ן .יעהט ״ידר הין ! קויפט
ו״כט עט״ווט טפייוע ח״ן  ( :כס ח! ,
!יין ״יר ווכט״חרטטן  ,״יר קעככן
כיבט ה־כחברי״ן  :נור ״ען ו״כו־
ק! ״כטטר ברודר ״׳ט חוכש חיוט ,
קיעככן ״יר רייון  ,דען ״יר דירפן
דעט ״חככט חכט! י'| כיכט  :יעהן ,
״ען חוכווי יינןנטטר ברודער ני  3ט
״׳ט חוכט חיוט  ( :בז ) ד״ן דיכר
״יין פחטר טפרחן נו חוכלט ; חיהר
וויטט  ,דחט ״ייכע פרויח ״יר

רגש

לד

 3ווײ1ו זעהכי ן.י .יביוד .רן  ( :רח ) יוײנר
חיןדחבטי
ן .יכן .פיון > ױר היל״ען, .
ױיר  ' ,ער ױוש ווחה 3 5עררישן
״חרדן ו״ן  :דח חיך חיד :ן ביודער
ני  2ט ווידר ןועהן  ( :רט,־ ווען חידר
נון חויך דיון פחן ױיינכן חנן .ויכט
ווען .כעה״ט  ,חוכד חיהק בןנען .כטי
חידר
חיין חוכןטיק  : ,ח בריכן .ט
ח״ן ן .וויחט הויפט וויט קוח״ר חין
דיח ן .רופט  ( :ל ) ווען חיך כון*5
דײכק דיכר חייככן  £חטר כורילן
קח״ווע  ,חוכד דער קכחבע חיוט
ניכט בייח חוכט  ( :דח דעטן ועעןי
וויט דר  :ייכי.,ן פרקכיפפט חיוט ) :
(לא ) ווען עד כון  :עהי  ,דחש דר
קכחבי ני ? ט בייח חונט חי  :ט •: /ר
ווירדי ער יטטערבן  :חוכד דייכע
דיכר העטטען דחו ן .רו חי דויפט
דייכעט רינרט חוכורט פיוטרט ״יט
יחווחר חין דיח ן .רופט ; .עברחכט :
(דיט ) דען ר״ן דינר החט דען קכח״
בען פעי־בירן .ט פחן י/״נני פחטר /
חיכר טפרחך  :ווען חיך חידן כיגט
״ידער בריכן .ע  : ,ח וויח חיך וויך
יעדרכ״ט חן יוײכען פחטר פערי
:יכדין .ט הווכן  ( :לג ,.ח! וח ? חט דחך
ד״כן קכע ' ט חכנזטחדט דעש קכח*
בען  ,חײן 5ייבון״^ נר בייח ״ײכעכן
העררן  :״ן  :דר קנחביע חבר ״חן.
ברידרן :
היכויך כיהן יו־ט  :ייכן
(לד ) זויח קעככט חיך היכויךי ייה/
3ו ״ייככן  £חטר  ,ו/ען דר קכחבע
ני  5ט בייח ״יר חי  :ט ? חיך ווירדע
דען קויו״ר כ 3ט ווכועהן קעננן /
דער ״יין פחטר טרע״פן ״ירדע ד
(א ) נזן קחכטי יוטךי כינט
״עהר חן  :יך הח! טן /
פר ח!! ן  ,דיח וווכן חיהן יטטחכדן,
ער רין ! , '1חטט יעדר ייחן פחן ״יר
היכויט ן .עהן  :ר״נד עט נ! יב כיח־
״חט־ כייח חידט  ,ח! ש ויך יושן' ,
*יינן ברידרן יו ערקיעככן ^ חב ,
(כ ) ער ! יט  :ייכי,סטי״״י חויש חין
״ייכן

בראשית מה

ויגש

וו״נן  :דחם דיח ! ״טע פחן ײינרינןעט
חיך דיך  £רע  £ןען.ן  ,דען ״יז חירד
הערטן  ,חונד דיח הויו! ײטי פרעהם
נחך ^ ינן׳ יחהרי הונ^ רטנחס זײן :
עס הערטן  ( :ג ) יוטן :טפרחך
דחוויט דוח ני 5ש פרדערבטט חינו
נעײ! יך נו  :״נן ברידרן  ,חיך בין
ד״ננן הויוי חונד חןזכן  ,ווחס דו1ו
יום ( ! יו״ן פחטר ! עבט ער נווך'5
הווםט  ( :יב ) חײערי חייןגי חוין.ן
דיח ברידר חבר קוונטן חיהנ( ני  3ט
ועהן  : ,ח וויח דיח חוין .ען חײנעס
חנטווחרטן  ,דען ויח ווחרן פר
בסדרט  ,בניווין  :דחם אײן ווונד
וויהק ערטרחקן  ( :ד ) יוסןי ספרחך
ועובםט > ײט ח״ך רעדם  ( :יג ) חיהר
נו
ו״נןכרידרן/טרעטט נעהר הער
קעננט ח 1וח ווײננן  £חטרער 3עהןן /
3ו חיר  ,ויח טרחטן נעהר זזין  :ער
ח![י וו״ני עהרי חין חינריק  ,חונד
ספרחך  ,חיך כין ח״ער ברודער
חז! ם ווחט חיהר ןטעהן החבט :
יוטןי  ,דען חיהר נחך >ו ( ריק פר־
חײ! עטי .חונד ברינן .ט > ו״ן עחטר
קויפט  ( :ה ) ; <> 11עהר  ,ו״ט ני  3ט
היהער  ( :יר ) ער םי! ו״ננן ברודר
בטריבט  ,חונד ! חטט עט ווין
בניווין חוק דען הח! ו  ,חונד בניווין
ח״ערן חוינן ני  3ט פרדריטן  ,דט
ווײנטי חויך חן ו״נק ד .ח! :י :
חיהר ײיך היהער
פרקויפטהחבט:
(טז ) ער קיםטי וו !! י וײכי ברידר ,
דען 5ור ערהח!
טונן
.
דעט
!
עבנט
חונד וו״נטי חן חיהנן  ,הערנחך
החט חיך ןנווכנ פחר חייך הער ןע־
רעדטן ו״ני ברירר >< יט חיהק :
וענדט; ( י ) דען יע 5ט וינד םחהן
(טז ) דט נטרײח ווחרד חינן הויוי
נווייח יחהרי הונן .רםנחט חיק ! חנדי
פרעהס ^ העריט,יוםן* ט בוידרוינד
עט וועררן נווךפינןי ױוהריקח>ו>ון ׳
חננקחיוײן ! דיום ן £ .יה! חין דען
חין וועו 3ן וועדר פפ! ין.ן נחך ערנדטן
חוין.ן פרעהם  ,ווונדחין דען חוין.ן
ויין ווירד ( :ז ) דחרוק הווט > ויך
ו״נר בדיהנטן  •( :ז ) פרעה ! ים דען
ן .חס פר חייך
הערגוענדט  ,ח״ך
יוםן' וחן .ן  ,וחן .י5ו ד״נן ברידרן ,
ח״ן ב! ״בן חינן ! חנרי נו פרחוופן:
טוהט דיום ! ב! וודט ח״ער פיה ,
 1וונד ח״ך ב״ק ! עבן נו ערד .ח! טן ,
חונד נעהט ! רײוט חין דס ! חנד
דורך חייינע גרחסי
עררעטינג :
כנען  ( :יח ) נעה״ט ח״ערן פחטר,
(ח ) ני  3ט חיהר הוובט > ויך ה־הער
חונד ח״ערי הויו! ײטי חונדקחיסוט
^וענדט  ,וחנדרן ן .חט  :ער
החט 5ו  ,וויר  :וויך ווי! ח״ך דט כעםטי
>ויך דענן פרעה 5וק
פווטרנוע׳נט,
פחן וונריק חײן ן .עבן  ,חונד וויהר
ויינעק ן .חננען הויוי יוק העררן ,
ווו! 1ט פחנן ניעט רעם ! חנדם 5עהרן:
ו״נד חיבר דם ן .וונ 'ני ! וונד >ו 5ריק
(יט ) דוח החםטדען נפעה!  ,דיונז
נוק העררםר  .( :ט ) חיי! ט ן .עהט 5ו
טוהט פערנד  :נעי< ט חײך חוים
>ו* ינ  :ן. 5חטר ה* נוין , :חונד םפרע  3ט
דעק ! חנדי יו 5ריק ווחן .ןפ ' רחײערי
נ> חיהנן  : ,ח החט דיין וחהן יוטך
קינדרחונדפרויוון  ,וח קענטחיהר
^םפרחגען  ,ן .חט החט >< יך ־ונן
חײערן פוזטר ווויפנעהוון ״ חונד
העררן חיבר גחנ) >ו 'נר•  {:ן :.ענט :
היהער קחיווון ( :כ,ו ! חםט ח״ך
קח״חי5ו > ״ר הרחב  ,החיוטי דיך
ניגט ! ״ד ו״ן  ,ווען.ן ודיערר ן .ע־
ני  3ט ווויך !  ( :י ) דווו וח! םט חינן
רעהטי  :דען דט בעםט• פחן יזנריק
!חנדי ךםן ווחהנן  ,דוײויט דוח וויר
וח! ח״ער ו״ן ־ ( .כא ) דיח קינדר
כחהי ויױושט  ,דוח  ,דייני
קינדר ׳
יטרחום טחטן ד״ .ם * ,זםןי ן .חב
חונד קינדט קינדר  :דיין ק! ״כײם
חיהנן ווחנן,חוין :פרעהם בפעה! :
 5יה  ,רינדפיה  ,חונד ח!! ם ווחם
ער ן .חב חיהנן חויך
יעהרוננ)1ו> (
דוחהחםם ( :אי )
דחועןבםטווער־י
דיח ר״וע  ( :בי ) ח! 1ען ברידרן
טענקטי
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פענקטי ער פערכר  ,יעדק חיין
פחהר עהרןק! ״דר  :דענן בכיסין
חבער  ,פעכקטי ער דרייח הוכדרט >< יי 1דייר כוון >)כריכן ד .ינהב 3יהן ,
וווכד 1וין ווי | דין כוויך ווידר היכויןי
זי! בערפטיקע  ,חוכד פיכך' פחהר
בריכן.ן  1 :ווכד יוסןי׳ ו1ו 51ו״ן ה 1וכד
עהרןקויידר  ( :כג ) זי־כנן פחטר
פיקטי ער וויח פחיןכט  3 ,עהן ע<!  1ווין־ דייכי חזין.ן } ען.ן  ( :ה ) יעקב
ב! ח.־ן >< יט דען בעפטן וחכן 1וויש <> 1ו  5שי ויך1ווין! פ1ון ב 1ור ג) בע :
די1ז ועהכי יכ 1ר1ו{ ט  £יהרשן 1ויהון
ח 3ריקה חוכד 3עהן עו! יכען ב! חדן
פחטר יעקב  1 ,ויהריקיכדר  1 ,ווכד
>ויט ןהזרײדי  ,ן .בחקכנן ברחד ,
חיהרי ווייבר  ,רוין דען זו1ון.ן /
חוכד חנדרן פפייוען  ,פיר * ייכען
 5חטר  3 ,ור רייוי  ( :כד ) ב^ זייטטע
וועובי  :ירעה ן .טיקט החטשי  ,חיהן
וייכי ברידר  ,חוכד * יח רייוטן  :ער  1ווץ 3וכעה>ון  ( :ז ) ויח כ1ו> ון 1ויהר
פיה )1 ,ו ; ד חיהר ןטט  ,ווע! כש וױ•
פפרחך3ו חיהכען  ,פירכטט ח״ן
גי  3ט חוין דער ר״וי !  ( :בה ) * יח  1ויק ! ווכדי ככען ערווחרבן  , .ק1ו>ון
יעקב 1ווכד1ו{!ן ו״ן
^יכ^ ען היכויןי  3חן ״יכריק  :חזנד כ 1ון >ו 'כרינ[ :
וחוין >* יט חיהכן  ( :ז ) וייכי ועהכי ,
קחסן חין דפ ! חכד ככען 3 ,ו חיהרנן
פחטריעקב  ( :מ ) ברי  3טטן חיהנן1 ,ווכד קיכדשועהכי  ,ו״כי טע  3טר
דפ יושןי כחך ! עבי  ,דפ ער הערר  1וזכד קיכדשטעכסר  1 ,וזכד1ו{ 1ו״ן
זייח חיבר דפ ן .חכ3י ! חכד סיכריק : :וו><ן  :בר1ו  5טיער >< יט ן .ען>>' יריק :
(ח ) דיוט ויכד די1ו כחיוען דער 3י
ח!! יין ער החטטי קיין 3זטרויחן ,
(ויין הער) וורור פוזחך ) דען ער >< כריכן חכקחסידן קיכדר יפר1ו{ ט ,
ן! ויכטע חיהכען כי  3ט  ( :כז ) * יח
יעקב חוכד ןייכי קיכדר  ( :ט ) וײן
ערפטןכבחהרכר  ,רחובן  :רחזבןס
וחן .טן חיהק חבר ח! י ווחרטי יושןיש,
ועהכ•  :חכון  ,פ{ וח חכרון חזכד
דיח ער חיהכן*4חן .ט החטטי  ,ער
כרסי ( :י ) פוועזןט ועהכי  ,י><ו1ז? ,
זחהי חזין דיח ווח ^ ען  ,דיח יושןי
^פיקט החטטי  ,חיהן חויןיכזכעהסן :י>< ין  ,חהד  ,י 3ין  ,כחר  :חוכדפחז?
דח ווחרד דר ן .ײשט חיהרט פחטרש
וחהן חייכר ככעכית  ( :יא ) { וי י ש
קהת 1וזכד ״ררי :
ועהכי  ,ן .רפן ,
*עקבש ווידר ב! עבט  ( :כח ) חוכד
(יב ) יהודהש זעהכי  ,ער 1זוכד 1וזכן,
!
יפרח! פפרחך  ,עפ חיוט
פ! ה  ,פרין חזכדורח  :ער1זוכד 1זוכן
סיין וחהן יושן! 1עבט כחן ! חין סוו
חבר פטחרבפן ווינן ! חכדי כנען ;
הין ריי* ן ' ,חוכד חיהן * עהן  ,עהי
דיח ועהכי פר " ),ח 3רן חוכד חסו! :
חין פטערבע :
(יג ) יפפ  3רש ועהכי  :תו! ע וווכד
 3וה  ,יוב חוכד פסרן  ( :יר ) וכ! וןש
ועהכי  :טרד ח! ון חוכד ׳ח! ח: 5
ח! ינן וזחש חיהנן חכן .ע־
פבע
הערטי  ,חוכד ! חכ^ טי3ז בחר
,
(טי ) דיוט ויכד ! חהש ועהכי
טיערחפפר,
חן  :דחוע! בשט ברח 3
זזע! 3י ויח דעק יעקב3ז פדן חרכן
^בחהרן  ,זויח חויך ו״ני טח  3טער
דענן ן .חטטי וייכט פחטרש * 3חק :
מעיטר 3ווח><ן
דיכה  :ועהכי חזנד
פפרחן3ו יפרח! חינן
(ב ) ן .חטט
דרייח 1זוכד דר״שיןכ פערטוזן :
גע  3ט! י 3ן ן.וי  3טי  ,פפרחךכעס! ין ,
(טז ) דיח ועהכי ן .ד׳פ 53 ,יון,חן .י ,
יעקב ! יעקב ! דיור פפרחך  ,היר בין
פוכי וי  3בן  :ערי חרודי ווו1ו! י
חין  ( :ג ) ער פפרחך  ,חין בין דר
(יז ) דיח קינדר חפרש יײכה  ,יפוה
^ווטט דייכט  5חטרט  :ניירכטי דיך
בריעה 1זוכד חיהרי
חזכד יפוי ,
היכחב 3ו 3יהן ,
גי  3ט כחן ס 3רינן
פזועטטר

י

וח,סיט
רייוטיח!
יפרח!
מו(א)

י 'ן

בראשית מו מז

ריגש

םוועשטר
םרח :
דיח  :עהני
^עהן׳
/
דט
דוח
נ ^ ך ? עבטס ,
בריעש  ,חבר חוכד >ו! ייח! :
(לא
)
יושן׳סערנוך
3
ו
'
דינןברידר
: /
(יח ) די  :ם וינד  !:פהט יע־ני  ,חע! כי
ווונד
3
יר
2
וזיוי
|
יע
|
;
ײנש 1£ושרש ,
!בן  :״ני טחכטר ! ח־ ״ יים ננעבן :
3
ויך
ווין
־ין־ן
.
עהן
,
חונד עש דענן
*י1ו ן .בחהר דעק יעקב די : *:עכט־
פרעה בריצשן  :חונד חיהמ וחןנן/
 3עהן פערטחהן  ( :יט ) דיח  :עהכי
חײנע ברידר חונד דיח  £ח> ויןיע
רח! ס יעקבם נ 1רוי1ון  ,יוטןי' חוכד
״ײנש
פחשרש
,
דיח
חיכן
זחנדי
בנע/
בניחין  ( :כ ) דעק יזטן :חחורדי חיק
!חנדי חינריק ,־ .כווהרן  ,חכםה ווונד נו הויויוינד < ינד3ו> ויר נקח״״ן :
(לב ) דיח וועננר ; ינד  3יההירטן ,
חפריק  ,ווע! בי חיהק
חטנה ,
דען  :יח החבן ; יך פחן יע הער 4ייי1
טח  3טר פוטי  £ערש ,
פריטטרט3ו
פיה
3
ו
?
ש
חב
^
עכן
:
חיהר
ק! ײנש
חו׳ן  ,ן .בחהרן החטט  ( :כא ) בניחינש
עיה  ,חיהר רינדפיה  ,חזנד ווחש
*עהני  ,ז ב! ע ב  3ר חםב! נרח נעחן
חיהנן חן ןנ־ערט  ,החבן  :יח חויך
חחי חונד רחם  :חפיק חונד חפיק
יוישנברחכש
:
<
^
ג
)
ווען
חײך נין
חונד חרר  ( :ככ ) די  :ם  :יכד דיח
פרעה ריפן ! עשש  :חונד עפריבש /
זע־ני רח! ש  ,דעק ײפקב גבחהרן :
ווחס חי  :ש חײער שוהן ( : 7יר )  :ח
3ו :ח>ון פיר 3עהן פעיטווך ( :כו ).דכ 'ש
יחעש דײכע דינר  :ינד ןײשע דיח  :יך
:עהני חםיק  ( :כד ) כפת! יש ועהני:
איש
דער
פיה
3
ובש
חבן
יעבן
׳
פחן
*ח 3ח! ,־ .וני  ,י 3ר 1חכד םיק :
רחנירר יון .גד חן ביי יענש יח ווחה(
יכה ) די  :ם  :ינר ב! הש
ועהני,חע! כי
יויר
,
ח
!
ש
חויך
חונוריע
!
שרן
 :דח־
!בן וײכר טחכטר רח! חיט גן .עבן :
חיש
חיהר
חינן
!
חנדי
ן
.
טן
ב
{
ײבע/
ויח׳ ן .בחהר' דעק יעקב ד ; :ע ,
 3ח >< ען .ט  ,דען דיח פיה הירטן ; ינד
וחחן  :יבן פערטחן  ( :בי ) חח' עפער־
דען יינרײנןחײן ן .רײח! :
םחכן  ,דיח חיט * עקב נחך חינריק
קחחן  ( ,נעחיויך  :״נע ח״גנע ; חכ־
(א ) יוטיי
קחק הין
נזווחחן  ,חהני דיח ח־יבר דר ; עהני
ברי־כטטי
עט
דעק
יעקבש )  :יכיוחחן זעיס וחנד ועכיי^
פרעה  ,יטפרחך נעײייך  * ,יײן פחטר
פערםחן  ( :כז ) חונד דיח  :עהני
חונד יוײנ• כרידר  : ,חײט יחיהיק
חםןיש ^ סען׳כי חיהקחין חנריק ן .ע־
ק! ״נן חונד ן .רחטן  £יה  ,חונד ײחט
בווהרן וויורדן  ,חחרן 3וו״ח פער־
ייח יחניטט החבן  ,יינד חויס דעק
סחן  :דיח פחחיןיע יעקלכו דיח3ו
זיונדי בנען יון ן .קחי׳; וון  :חונד  :ינד
>ו 3ריק ח״נטרווף  ,ווי :ר חחוו 3יזח> :ן
יעינט חיק יחנדיןדטן  ( :ב ) פחן דען
*׳  .•.נין .פערםחן  ( :בה ) דען יהודה
ײנן.
טטן;  :יײנר ברידר נחק ער פינן׳
>ועננר
ויונדטי ער  £רחוים3ו יוםךי  ,דם ער
ח־ונר סשעזיטי  :יח פ1ור
חי־ק חווו״  :י נחך ן .םן  :חונד  :יח
פרעה  ) .*,( :פרעה טפרחך3ו ; ײגן
קחחן חן חיק ! חנדי ן .םן  ( :כט ) יוטן*'
בריררן  ,ווחם חי  :ט חײער טוהן7
!ים ו״נן םטחניםחחןק חנםפחנכן /
:יח חכטווח -יטטן דעק פרעה  ,ד״ני
<וונד 3חן .ד .ו* :,י .כך גטן * וײנק
דינר  :י ; ד פיההירטן • ,וח ווחה! יייר
 5חטר ענטנען : .ח ; ז ער וו־הקי 3ו
חים חו ; :רי פחרפחהרן  ( :ד ) חונד
ןהיבםי קחק  35 ,יו ערךיהק חוק דען
;חן .טן  £יערנד יו פרעה  ,וויר  :ינר
הו , :!,ון; ; ד ווײנטי ! חנני חן  :ײנק
ן
.
קחו
יי
;
ן
,
חונם
היך
נו ! רונד רנויןי*
הח!  :י • ( ל ) יםרח! םפרחך3ו יוםן/ :
ט־חיטן  ,דען יויק ! חידי בנען  ,ווח
גון ״עהר ח*< וויך ן .ערן םטערבן :
דיח הונןנרםנחט  :ח ן .רחט חי  :ט ,
גחנדעק חיך ד״ן חנןטיכט ווידר
החט דם  £יה ד״גר דינר קײני ווי׳די
חעהר

בראשית

זמ

#עהר  :זח ! חט כון ד״ני דיכר חיק
!חכדי ן .טן וווזהכן  ( :ה ) פרעה
טפרחך כו יוטן״ ',עט חיזט דײן פחטר
חונד דײכי ברידר  ,דיח יו דיר
 4קחו>1ון  ( :ס דט ! חנדווכריק חיזט
פוור דיר חפן  ,זעני ד״ן פ 1וטר
חוכד ד״ני ברידר חין דיח בעטטן
ן .ען .נד דעט ! חנדט  ! :חט זיוו חיק
!חנדי ן .טן חחהכן  1 ,חנד חען דוח
וו״טט  ,דט טיבטין .׳ וועככר חוכטר
חיהנן זינד  ,זח ווחכי זיח3ו חבס
יווין• ועהרן
חיברח״ןפיה ( :ז ) יוטךי
ברחבפי :
ייכן
פחטר יעקב  ,חוכד
טטע! טי חיהן דעק פרעה פחר :
יעקב ן .רי :טי פרעה  ( :ח ) פרעה
טפרחך3ו יעקב  :חי1ו פי? ! ינדדיח
יחהרי ד״נט ! עבכס ?י  ( :ט ) יעקב
חכטחחוטטי דעק פרעה  ,דיח
סחן.י ײייכר חח!! פחרט ןיכד הונדרט
חונד דרייכוין .יחהרי  :חעכי^ חוכד
בטריבט חחרן ח׳יני ! עבכס יחהרי ,
חונד ! חנן.ן כיבט חן דיוו ! עבנס
יחהרי ח״כי ע! טרן ,
חין 1ויהרר
זוח! 1פחרט  ( :י )
יעקב
ן
 .ריטטע
פרעה חברח 1וה! ס  :חונד ן .יכג
היכויס
פחן
דער ן .ע־.נוו 1ורט
פרעהט  ( :יא ) יוטן '  :עכטי  :״נן
פחטר חונד  :ייני ברידר חן  ,ןנחכ
חי־נן 1ויין .כטוק חיק ! חכדיחנריק ,
חין דער בעכוטן ן .ען .נדדעס ! חכדט
חיק ! חנדי רעחטט  :וויח פרעה
בפחה!ן החטט  ( :יב ) יוכון£ ,ר־1:י :רןכטי
*ייכן פחטר חוכד זייכי ברידר  ,חונד
*ייכט
פחטרט .ן  1וככט הויז  . :ויט
ברחד נחך חכ 3חה! דר קיכדר :
(יג ) נון ווחר ק״ן
ברחדחעהרחיק
ן .חכ3ן ! חכדי  ,דען דיח הונן .רטכחט
ווחר זעהר סוועהר  :חונד דט ! חנד
כנען פרסחוו  3ט .טי ווען.ן הונ^ רס־
גחט  ( :יד ) יזשן' ברח  3טי ח!! ס גע! ד
נו1:זחן  ,ווע!  3ס חיק ! חנדי חכריק
חונדחיק ! חנדי כנען (ו פינדן ווחר,
חוק דפ ( .טר״די  ,דס ויח חײן־
קויפטן :
חוכדברחכטידט 4ע! דחין

ויגש

לו

פרעהם הויז  ( :טו ) יז 5ש ח!! עס ן :ע! ר
חיק ! חכדי ווכריק חוכ־ חיק ! ווכדי
ככען דרוין׳' ן..ן1וכן.ן קחוון1ו!! יווכריק
כו יונון  ,חוכד טפרחבן  ,ן *.ב חוככז
ברחד ! ווחרוק * ח!!ן וויר פחר דיר
הין סטערבן ?׳ דען ן .ע! דהחבן וויר
כיגס וועהר  ( :טז ) יושן ,עופמוך /
בריכבט ח״ער עיה הער ! ( יו ווי|
חיך פר ח״ער ,עיה ן .טרײדי ן .עבן :
ווען קײן ן .ע! ד וועהר דח חיוט :
(יז ) ויח ברח  5טן חיהר פיה פר
יושןי'  ,חוכדיוטן
■ ^ חבחיהכן ברחד ,
פיר _ פפערדי ' ,ק! ״כט
פיה ,
ריכדפיה  ,חוכד פיר ע : !:ער חוכסס
הי! ט זיחדט  :ע! ביױוהר> ויכוברחד ,
פ־ר ח!! יחיהרפיה  ( :יה ) ח! טדיוט
יחהר כו ענדי ווחר  ,קחיון ויח3ו
עכדי וו1ור  ,קווײן  :יח כו חיהק חיק
כווײחטן
יחהריחוכד טפרחבן  ,וויר
קעככן עט יוײכק
העררן כי  3ט
פר_ בערן.ן  ,דט ח!! ט ן .ע! ד חוכד
ח! יט פיה דחהין חי :ט כו ח״כן
העררן  :עט חי :ט פווד יוײנן העררן
כי  3טט יועהר חיבר־ן , .יו! ט חוכ :ר
!ײב ,
ווויד ווונוד
ערדרײך :
(יט ) וו 1ודוק 1:ו!!ן וויר פר ד״נן
חוין.ן ווויוקחיויון  * ,רו וויוה! וויר ,
ח! ט ח :כ  :ר עדדרייך ?' קויפי 1ווכט ,
חוכד
חונזרערדר״ך  ,חוק ברחד :
ווירחוכד חזכזד גירדר״ך ווח!! ןדעק
פרעה ! ײבחיין.ן  :ײן  ,ן .יב חוכט כור
חויטזחט  ,דחחיט חיר ! עבן  ,חונד
די.ו ! חנד ניבט וויטטי ווערדי :
(ב ) יוטןי' קױפטי ח! וט
ערדר״ך
פחן ווכריק פיר פרעדז
,
דען
די1ו
ווכריח פרקויבטן יעדר  :ײן פע! ד ,
ז1ו טטחרק דריקיטי זיח דיח הונן .רט
נחט,ח!, :ו ן .הילרטי דט ! וונד דעק
פרעה ) ;<£ .( :
ווחט
דטפח! ק
בטריפט  ,דײט פד זענטי יוטן ,חץ
טטעעי  :פחן
ח״נק ענדי דר
ןנרעכנן ווכריק  ,בי  1 :ון דעק חכדרן
עכדי  ( :כב ) כור דט _ ערדר״ך דר
פריטטר קויפטי ערכיבט  ,דעןדױו
פרישטר

כראשית מז מח

ױגשויחי

כריסטר החטטן חיהר ךוויפש פחן
פרעה  : ,יח ( עהרטןח? :ח פחןדענ/
זח חיהכן פרעה ן.ן .עבן '  ,דחרונן
 5רקויפטן ויח חיהר ערדרייך כ־  3ט :
(כו )..יושן פפרחך ( ונן פחיוקי  ,כון
>ועהר החבי חיך ח״ך ן .קויפט ,
כוונד ח״ער ערדרייך פיר פרעה ,
היר החבט
חיהר
חויטוחט !
בעויןעט דפ ערדרייך  ( :בד ) ווען
עפ ( ונן ערכדטן קח״ט  ,וח זח! ט
חיהר דען פיכפטן טהיי! דענן פיעה
חכ^ עבן  :פיר טהײ!י חבר  ,זח?!ן
חייך ב! ״בן  ( ,ור חויפ זחט דפ ( ^ ןך ( א ) כחך דיון בעןכעבכהײטן
 5ע! דפ  ,חוכד ( וש עשן  2יר חייך
וויוורדי דעכן יוטןי בע־-
חוכד חייערי הוי !:ייט חוכדקיכדר  :רי  3טט  ,י -יהי ד״ן
עחטר חיוט
(כה )  :יח פפרווכן  ,דוח החפט חונפ
קרחכק ! ערכחק וײכע כווייח ועהכי
ב״כן ? עבן ערד .ח! טן ! ! ח  -.וווכפ
״יט ויך  ,כעיוויך ״כסה חוכד חבריק:
פערכר ^ כחדי פינדן ו .־ן דען חויןכן (ב ) יווון בריכטטי עט דעק יעקב ,
אייכפ העררן  ,זח וזחיון וו־ר ן .ערן חזכד טכרחך  ,ויהי ד״ן וחהן יוטף
ןייבחיי ^ן זיין דענן פרעה  ( :כו ) יושןי קע> וט כו דיר ! דח ״ח  3טע ויך
>וח  3טי עפ ( וק ן ;.ע ין ביו ווויןי דיזן *פרח! עטחרק ׳ יעכטי ויך חויןי' חיק
טחן , :ח״ן־' דפ ערדרײך ווכריק ,
בעטטי  ( :ג ) חוכד טכירחך כו יוטן' ,
דם דער פינפטי סהיי! דענן פרעה
^חטט דר ח!! חעכטי 4י ערטין ״יר
^הערן  :ח!!  :כור דפ ערדרייך דר כו ! וו חיכן ! חכדע ככען  ,חוכד
פרישטר ח! 1״ן ן .הערטי כי  3ט דענן ;ען .כטי וויך  ( :ד ) פפרחך (ו ״יר ,
פרעה  ( :כז ) יפרח! בועכטי  :יך חיך ווי!! דיך פרו  3טבחר ווחכען ,
ח! וח חינן ! חנדי ווכריק  ,כעחרךחיק
פרוועהרן  ,חוכד כו ח״כער חעכ ^ ע
!חכדי ן .פן  :זיח ערוחכךטן חיי^ כטוק פע! קר ווחכען  :זח דען ווי!? חין
דחרין  ,ווחרן פרו  3טבחר חוכד
ד״כעכן  :ח״ן כחך דיר די :עש ! חכד
£חר> ועהרטן ויך  :עהר :
ח״כןײבן  ,ח! ש חײן ח״ן .כטוק חויןי
כבוויןכ  ( :ה ) כון וח!1ן דײכע בײדע
ועהכי  ,ווע 1כי דיר ^ בחהרן ווחרדן
חיק ! חכדע ווכריכן  ,בעפחר חיך ( ו
(כח ) יעקב ! עבטי חינן ! חכדע דיר כחך ויכרינ ^ /קח״חן בין  ,״יין
א■ ( ריכן ויגעכ ( עהן
יחהרע  :דח זיין  :ח  £רינן חוכד ״כפה וח? 1ן וו־ר
ווחרן דיח טחןכע יעקביו  ,דיח ן .הערן  ,וויח רחובן חוכד פחעון :
יחהרע ז״כס ! עבכס  ,ויבן יחהרע ( ,ו ) דיח קיכדר חבר  ,דיח דוח כחך
זווכד הונדרט חוכד פירכין .ױוהרע:
חיהכן ערכ״^ ט החבן ווירסט  : ,ח 1' 1ן
(כט ) ח! ס דיח פטערביכ״ט יפרח! :ו דײן ויין  1 :יח וח!!ן כחך דעק כחחן
הערחן נחטהע  ,ריןי ער וייכעכן
חיהרר ברידר בכעכט ווערדן  ,חין
זחהכע יוסןי  ,פפרחך גו חיהק ,
חיהרנן ערבטהיי 1ע ( :ז ) ח!ש חיך
ווען חיך חירכנד ן .וכםט חין דייכען
פחן פדן  :וריק קחנן  ,פטחרב > ויר
*ווין.ן ןכעפונדן  ? ,ען .ע דחך ד״כע רח 1חיק ! חכדע ננען חויך דער
החכד חוכסר >< ״כע היפטע  :חוכד
רי׳ןע  ,דח גחן חייכע
טטרעקע
!חכדם

ערכ״ןכע  #יר די1ז ו .יסן .יק״ט חוכד
טר״ווי בעוןיווב־
דיוך כי  3ט יוין
״כרינן ! ( ל ) י ״ען
חיך3ו וו״כען
 5עטרן < יך יען.ן ״ערדי  ,טרוו^ ע
״יך ווויט ווירינן ווען , .וווכד ! ען .ע
״יך יוין יויהר בען .רעבכיט  :יושן*'
פפרחך  ,וויך ווי(! כחך ד״גן וווןרט/
הווכו־ע1ן  ( :לא ) יעכר טפרחך ,
טוועהרי ״יר  ,דיוד םווווור חיהק:
דיו ביקטע ויך יטרח! ן .ען.ן דיח
קחבךיוײטי דעט בעטטס ;

ויחי

בראשית מח מט
הין3ו
?חנדט ווחר נחך חפרת
קח>ו>ון  :חוכד חיך בעןכרוב ויח
דחוע! בטט חוין דעק וועגע נחך
חפרת  ,דיח ססחדס ה״םט נון
בית ! חנן  ( :ח ) ח! ס יסרח! יוטןייו
קינדר ן־״חהר ווחרד  :ספרחך ער,
ווער וינד דיוע}' ( ט ) יוםן חנס־
:ווחרסעטי וייכנן פחסר  > ,ו״כע ועהני
*ינד עס  ,ווע! בי ״׳ר ן .חט ח! 5היר
^סענקס החס  :יעכר ספרחך ,
פיהרע ויח דחן3ו >ויר הער  ,דחס
חיך ויח וען .ני ( :י ) יסרח! ין חוין.ן
ווחרן דונק!  2 ,חר ח! סר  $1 ,דחט
ער ני  3ס ן .וס ועהן קחנסי  :יוםןי
ברחכסע ויח3ו חיהק הין  ,יסרח!
קיםסע ויח  ,חונד חוײחסיטי ויח :
ספרחך3ו יוסן  ,חיך
(יא ) חוכד
החבע ני  3ס ^ דחרס ד״ן חננעוירס
ויידר3ו ועהן  :נון חבר ! עסס >< יך
^חס חויך ניוך ד״נן וח>>ן ועהן :
(יב ) יזסן פ־הרסע ויח ' פחן ויינען
קניחן הערפרור  :חונד ביקטע ויך
 5חר חיהנן 3ור ערדי  ( :יג ).וחדען
נחק ויח יוםן 1ביידע  :חפריט חין
ו״נער רע  3סן  ,ח! וח 3וי ? ינקן
יסרח! ' ס  > ,וכסה חבער חין ו״כער
!ינקן  ,ח! וח 3ור רע  3טן יסרח! ' ם :
חונד  5יהר' טע ויח3ו חיהק הין :
(יד ) יסרח! סטרעקטי זײנע רע  3סי,
*זזכד ! עגסי ויח חוין חפריקיו
הויפט  ,דר דחך דר ייכן .סטי ווחר ,
וײנע ! ינקי חבר ! ען .סי ער חויןי
אנסהיו הויפס  ( :ער ! עגסי וײנע
הענדי > ויס בדח  3ט  ,דען חיין .כט! יך
ווחר >< נסה דר ערססן .בחהרכע ) :
(טו ) ועעגנסי יוסףי חונד ספרחך :
דער גחסס  ,פחר ווע! בק >< ייכע
פחסר חברהנן חוכד יכחק ן .ווחכד! ס
החבן  ,דער >< ין געוו״דס ה״חס :
וייס דעכן חיך בין  ,ביו חויןי דיון
טחן -ע  ( :טז ) דער ענג , 5דער >< יך
 1חן ח!! ק חיב! ער! עוס החט ,
ועע^ גי דיוע קנחבן  :דורך זיח
ווערדי אײן נח״ען מונד דר נח>< ען

ױדד

הל

פעסר 1וברהס 1זונד יכחון
אײנר
ן .נעננט (:זוכד * ירז*  )?*0ןין ססחרק
פערןועהרן רויק !רוכדע ( :ױ )ור?ננ
יוטןי ״ערקטי דחט דר פחסר ו״נע
רע  5סי החכד חויןי חעריקיו הויפס
!ע^ן ווח! סי  /״יסעי! עט חיהק  :ער
פחססי ןײנט פחסרט החכד  /לווכן
זיח פחן חפריקיו הויפסחוין וינסהיו
הויפס3ו ברינן.ן  ( :יח ) חונד פפרחן
3ו וײנק פחסר  ,כי  3ס ח! וח >וײן
 5חסר ! דיוט חיוס דער ערםס־
^עבחהרני ! ! ענע ד״כע רע  3שע
חוין וײן הויפס  ( :יט ) דר פחסר
ווײגרסי וין  ,חוכד טפרחך  /חיך
ווײס עט >* ײן וחהן ! חין ווייט עו/
חוין ער ווירד •3חײנק פיו! קע
" ע ידן  /חוין ער ווירד ן .רחט וײן:
ח! 5״ן וײן ק 5ײנר ברודר חירד
^רעסר וײן ח! ט ער  /חונד ויין
וחחעןווירדוײן  2ח!! ר פע! קרטח £־
סען  ( :כ ) ער זעננסי ויח ח '! וח
ספרחך,דורך דיך
דחיוח! ס חונד
ווירד׳ דחו 2וו! ק יסרח! חין 3וקונפס
דען ועע^ן ערסהײ!ן  ,ן .חס ! חשע
דיך ווערדן וויח חפריק חוכד חנסה י
וע 3סי ח! וח ח  £ריכן 2חר יונסה :
(כא ) יסרח! ספרחך 13יוטףי  /חיך
ווערדי נון ססערבן  ,גחסס ווירד
חבר > ויס ח״ך וײן  ,חונד חײן חין
פעסר 3וריק־
דחו ! חנד ח״ערר
ברינן .ען  ( :כב ) חיך ן .עבע דיר
חייכן טה״! יכוק פחרחויו פחר דײנן
ברידרן  :דחו חיך פחן דער החכד
דעו חײורי חבןכענחוסון דורך >וײן
סווערד  ,חונד דורך > ו״נן בח^ן :
ר?זף ( א ) יעקכ ! יס ו״נע קינדר
רופן  :חונד ספרחך ,
פערוח>ו>ו! ס ח״ך  ,חיך ווי!! חייך
חנ 3ײן!ן  ,ווחו חייך חין דען ספעסו־
םען נייסן ב^ ע^נן ווירד  :וב ).קחווס
 3ווח>>>ון חוכדהערס,קיכדר יעקביו:
חוכד הערס חײערק פחסר יסרח?
3ו ( :ג ) דוח רחובן ביןס וויין ערוס*
^ עבחהרגר
א 1ס1
י

בראשיח םט
ךעבחהרנר  ,זזייכע קרחפס  ,חזכד
ח״ןז ערםס! ינו .זיײכש פערוועגנש :
5וור3ױ !.יךחן ווירדי  ,חונדפחר (*^•
ןיך חן זיחכס  ( :ד ) חבר דיח חיברי
לזײ! זכוכ ווחר סכע!! וויוו זוחטר ,
דחרונן ערהע! סשס דיח ק״נן פחרי
3ון .דען דוח החםס בעססין.ן ו־חז
עהעבעס דיינש פחסרט  :דח החזס
דזח דען עכסוו״הס  ,דער ><ןײ
רוהעבעס בעסכיױ ( : .ה ) סויעון
חונד ! וי זינדו !.ײ  3עברידר  :ווערק־
(ייךע דער כיעווח! ססעסױק״ס זיכד
חיהרע פערזוווכדסחפס ( :ו ) חין
חיהךן רחס קחזױיע כי 5ס ײייכע
>עע! ע ! חין חיהרע פיערזחזוײזונג
ווערדע כיבס וויס ח״נן .עס!חשן ,
וו״כע עהרע !  :דען יחין חיהרענן
(חרןערוויר^ סןזיח דען זוחן  ,חזכד
חין וויהרנן > ווסהווי}!ן ! עהווסן זיח
דען חכטן ( :ו ) פערפ! ובס זײח
חיהר"(חרן ! דער ער חיזס העפסיכ,
לווכד חיהר ^ רינן  ,דען ער חיזס
<וטחרק  :חיך וויצ! זיח 3ערטהיי!ן
חין ײפקב  ,וווכד כרססרײחן חין
יסרווצ  ( :ח ) חבר דויו יהו־ה ! דיר
ווערדן ד״כע ברידר הו! דיכן  ,דייכי
החנד וון דעכן נוזקקן ד״כר פײנדי:
 5חר דיר כיױ .ען זיך דיח קיכדער
היינעש פחסערס  ( :ט ) יונן .ר ! עווי
ביזס דוח יהודה ! ווײן זח־ן  ,וויפן
דוח פחק רויבע
הערויךקעײסס :
ערקניחסהין  ! ,עו .ט זיך רוויך׳ זײכי
 5יטע  ,וויח ח! סר ! עווי חוכד ! עווין,
ווער זוי!! וויהן ר״3ן חויפ 3וססעהן ? :
(.י ) ךער ( עפסר זוירד כיכס זו״3ן
 3חן יהודה  ,דער גוע 3געבר כיכס
(  5חן ( וזיסן ו״כן פיסן  ).פחן זײכען
כחצקחױוזן  :ביז ער ( יהודה כע)<! יך)
כחך סי! ה קעױס  ,חונד  5ע! קר זיך
3ו חיהק פערוח>י 4יע)ן  ( :יא ) מר
בינדסחן דען וו״נססחק ז״ן 5י!! ן,
(וונר חן דיח רעבי זייכר עז! ין זחהן:
ער ווחסס זײן ק! ״ד חין
וו״ן ,
♦וין ב! וס דער סרויבן ו״ן ן -עווחכד;

ויחי
(יב ) רעט? יך ווונן דען חזיגען $5
ווײן  :רוונד וווכן דען 3עהכן ווײט
פחן><י!ך  ( :יג ) !בו(ן זוירד חק 1וופר
דער אעערי ווחהכן  :ער וזירד וונן
החפן וײן זוח ^ סיפיע ! יגען  ,וווכד
ז״נע
ז״טע ביז
גען 3ידן :
(יד)
יעפבר
צזיזע
וז״ן בײכרכר עז! :
דער ן .ערן 3וויעען טכזע!! ען ! יגנו:
(טו ) ער זחהי זויח חנגכעהנן דיװ
רוהע  ,ווירו ! יב! יך דחז ! חכד וײת:
דח כײן .סע ער ן״נע טו! מר הין3וכן
סרחכן  ,חוכד ווחרד דיכססבחר ( זק
סריבוס  ( :טן ) דן ווירד וײנע״כחס ( '
יחן רי  3טן  :וויח ח״כר דר חיבריןזן
סשעװחי יסרחציז  ( :יז ) דן ווירד
זײן חיינע ס5חכו .ע חוין־' דעכן וועןכע
ח״כעחססר חזיןידעק עוטסס״גי:
דיח דענן פנגערדי חין דױו פער; י
בײנוס  ,דחס דר רײסר ריקזזערסז
פע!! ס  ( :יח ) לזויך ד״טע הי!  £ע
החפע חיך  /ע״יגר !  ( :יט ) דעכןי^ ד
זוירד חחכצע סחר חיכס ! חכד
ססר״ען  :ער חבר ווירד ( וריק חין
חיהרע ! עכדר פח!!ן  ( :כ ) וזחז פחן
חסר קעזוס  ,החט פעססי ספ״זי :
ער ברינן .ס קעכיו !.יבע ווח!!ושס*
ן.רי 3סי  ( :פא ) כפה! י חיזס חײכע
פ! ינסיכע היכדן  :ער בריכ; .ס פחס
סרעפ! יכירעדן הרפחר  ( :ככ )*ושןי
חיזס חיין גרינעש רײו  ,חײן גרינש
ר״ז חק קווע!!  /ספרעשױנןט סרײ״
סען חיבער דיח ײויחר  ( :כג ) זיח
 5״כדן חיהן חן  ,עררע^ן ססרײס :
זיח החשן חיהן  /דיח פפײ! סיס ( ן:
(כד) חבר זײן כחגן זיכס פעטס /
חרזזע חוכד העכדן ויכד חיהנן ^ עי
!עכק  :פחן דען העכדן דעז ססחס
קען ; .חסש יעקב׳ש ( החשס דוח
דיזעש ) פחן דחהער ביזס דוח צוײן
הירסע דעז ססחוױועט יסרחןים :
(כה ) פחן דעכן ו .חססע ד״כעש
פחסרש  ,דער דיר הע! פן ווירד ,
פחן דענן ח)! חעכסיו.ן  ,דער דיך
ןעע^כן ווירד  ,חיס זעען.ן רעש
היחײןט

בראשיח מט נ
ד.י> ס(! ם  $חן חבן  > ,ויט * עען.ן דר
טי  £ע  ,דיח חונטן 5י^ ט  > :ויט ועען.ן
חן בריםטן חונד > ווטטר 5״בע :
(כו ) דיח * עעןנן ד״כעש פחטערש
חיכרטרע  £פן דיח ועען.ן > ויינער
 3חרע! טרן ( חדר חיברםטייךען דען
*עען }.דער בערן.י )  ,ביו חן דיח
^רעען עווינר הין * : !.יח * ח55ן חויך
דחו הויפט יושןייו קח> , | 1חזין דיח
טיייט! דעש ן -קרענטען חונטר וײנן
ברידרן  ( :כו ) בניסין חי :ט חיין
ר״שנדר ווח!ין  ,דמשסחר^כש פיפרי
 3עהרט ער דען רויב \ חונד דעם
חכענדש ט״! ט ער בייטע חויש :
וינד3ו  :ח>ו>ון דיח
(כח ) דיועש
/ 5וע!ןז םטע>ו>וי יםרח! '*  ' :חונד ח! וח
םפרחך חיהר פחטר > ויט חיהנן ,
חונד * עען .נטי * יח  ,יעדן נחך דעק
*ע־לנן  ,דער חיהק ן .עווחרדן ,
*עע^ נטי ער * יח ־ ( .כט ) ער ן .חב
חיהנן חויך * ״נן ! ע3טן כפעד.ז חונד
ווערדע3ו > ו״נעק
םפרחך  ,חיך
 5ח! קע ח״נן .טהחן  ,בען .רחבט >ויך
בייח ״ײנן פעטרן  :חין דר ד .ע! י,
ווע! ?י חין דעק  3ע! די דעש חה־ן
ע £רון ! ינט  ( :ל ) חין דרהע! י,וועז  3י
חיש פע! די >< 5פ! ה חי :ט  ,דחו  3חר
>< חרח ! ינט  ,חיכן ! חנדע בנען  :ו<ח
חבר־כן דח*  5ע! ד פחן דענן חתין
ע £רון ן .ק< יפט החט 3 ,יבן ערב־-
בןנרעבניש  ( :לא ) דח* ע 5בשט החבן
*יח חברהכן חונד ו״נע  £רויח םרה
בן .רחבן  ,דח :ע! בשט החבן  :יח י 3חק
חונד * ״נע  £רויח רבקה ב־^ רחכן :
חזנד דח* ע! בםט החנע חיך ' ! חה
בן .רחבן  ( :לב ) דווו פע! ד חונד דיח
העוי דחרין חיוט ח״נקויןי  £חן דען
קיכדרן חת  ( :לג ) ח!ו יעקב י״נען
*עהנין דען ! ע 3טן בפעהי נעי^ עבן ,
!ען .טי ער ו״נע  5ישע כווחיויון חין
דח* בעט  :פערםיד  ,חונד וזחרד
3ו * ײנן פע! קרן חייננטהחן :״
שך' 2י! חויך דחו חנןםיכט
{ ( א ) י* :״נעש פחטרש  /ו/״נטע

ױחי

ול

לזיבר לויהן  ,ל^ ינר־ קיכוטע  #יהן1
(ב ) יוםןי בע  £חה 5זייכן דינרן  ,דמן
ערנםן  ,וײנן עחיור לוײנ 3ובחןוח״ן:
דח בחןוחאטן דיח ער3כ1י ' דען
יטרח" 5חײן  ( :ג ) ויח 5יםען חיהנן
£יר 3ינ טח^ ע  £ערטטרײ3ן  ,דען ווו
5י 5טחן .ע ווישען דען ח״נן .עבח!־
זחווטן עערםטר״  5ען  :חוכד דיח
אנריק בווײנטן חיהן ויבנ3י^ טח^ י:
(ד ) ח 5ם ריח 3ײט חיהן •3בווײנן
עחרבײחווחר  ,םברחךיוםן '1נו דען
הויו! ײטן ערעהין  :החכע חין נע־
ווח^ נהײט חין ח״ערן חוין.ן ן .ע  3ונ־
דען  ,וח ברינן .ט דעכן פרטה
5ח?^ נדט £רח  ( :ה ) >יײן  £חטר
החט > וין בםווחהרען  ,חונד ן .ע־
םברחכען  ,חיך טטערבע  :חין
וו״נעק נרחבע  ,דח* חיך חיר חיכן
!חנדע בנען ן .ע־ %חבן  ,דח וח! 5מי1
דוח וזיךי ב^ רחבן  :נון וועכטי חיך
ח! :ח היכויך׳ 3יהן  >,ו״נן פחטר בע*
ז־רחבן  ,חונד חידר 3וריק קח><>ון :
(י ) פרעה 5ים * חן.ן  3 :יהע הינוין, ,
חונר בן .רחבי ד״נן  £חטר  ,וויח ער
דיך בםווחהרן החט ( :ז) ח 5וח ן .ינכ
יוםן־' הינויןי  ,ו״נן  2חטר3י כע•
^רוובן  :חיט חיהנן ^ יננן ח! 5ע בע•
דינטן פרעהיו  ,דיח עיוטשטן * ײנט
הויזם  ,חונד ור !? י 1ע 5טעםטן חויט
דעש 5חנדע חיריכן  ( :ח ) יושן*'1
הויון״טע  : ,ח ודח * ײנע ברידעד
חונד דחו ן *.ינדי ו״נש  5חטרש :
נור חיהרע קינדר  ,חיהר ק! ״נעש•
חונד ^ רחשעו  5יה ! ,ישן  :יח חיגן
!חנדע ךםן  ( :ט ) >< יט חיהכן3חןנ
הינוין*' * ח ווחן .ען ח5ש רייטר״ח :
 1וונד זוחר חײן ועהר ^ רחשעו
!חן -ר ־( .־ ) ח5ש ויח חן דיח ^ חיין־
^ענ״נטי סענני קחײן  ,ווע! בי חן
דר וייטע דעו ירדןי•  5יױ * , 1.ח
הי 5טן * יח דח :ע 5בשט חיינע ועהר
ן .רחשע חונד ד .ע ? טי; .ע ק! חנע :
חונד ער םשע!! טע חיבער * ״נעק
פחטער חײנע טרויחר פחן ויבען
סח^ן

בראשיח נ

ליחי

ינ 3ו(נן וון  ( :יא ) וו ! ט דער כנעני
(יחי
)
הערנזון
4
יננן
דויך
זײנע
ברי•
וזיינווצזהנר דעם זוונדעט  ,דיזען
דער  ,פי1ן פיור חיהגן הין :

טרויוזר ווויןי דער' ווײנגנײנטען
טענני * ווהי  ,טפרוו 3ן ויוו  ,דױז
א3ריכן ה״וובן היר ךריוסע טרויוור !
דוורוק
><וזן *זױ^ טרוױזרפןווטי)
רער >
<
3
ריק
/
וון
דער * ״טע דעם
*רד;( : *,יב ) יײנע ועהנע טהחטן
וזיהק  :וויוו ער וויהנן בעפ(זה '! ען
הוזטטע ( :יג ) נע״זיך * יינע * עהנע
פיחרטען וויהן ווין דוז* ! וונד כנען /
ווונד בגרובן וויהן ווין דער הע! י
דעט פעזדט ><  3פ! ה  :וווו חברהק
דווו פע! ד וקויפט הווטטי  3 /וק
* פרבכע^ רעבניס  ,סוזן דענן חתזן
פפרון  ,פוור > ס< רוו  ( :יר ) נוו  3דעק
*ושן * 1״נן  5וןטר בגרוובן הוזטטע :
קעהרטע ער נווך >< 3ריק 3וריח /
ער ווונד * ״נע ברידר  ,וזונד וו? זע
דױז >< יט וזיהקהינויןי .ן  3חן.ן וווזרן /
*ײנן  5קטר3ו בגרחבן  ( :טו ) 'וו ! ס
נזן דיוו ברידר יוטן "י ער״וזגן /
דוום וויהר פווטער טווד סוזר /
?ופרוזכן * יוו  ,ווען נור יוסןי וזונש
ג*  3ט י -רחק וויוט  :ווונד חזזעס
בעיי ווידר פערגעזטט  ,דווס וויר
וזיהכן וונן -טהוזן  ( :טז) וױו' ! יסען
דעק יוםן־' ענטביסן  :ד״ן  2וזטער
ר .וזט  £חר ייינק טחדע ב  2חה! ען:
(יז ) *ח * חז! ט חיהר3ו יוסןיי טפרע־
3ען  ) ,יבר !  £ר 3ייהע דחך דח* £ר־
ברעכן ריינר ברידער חונד חיהר
פרטוןדען  ,דחס * יח * ח חיבע! חן
דיר ן .טהחן ! נון ח !  1ר 3ייהי דחך
דח* כרברעכן דער דינר דעי גחט־
טעם דיינש  £חטרס ! יוסןי וויינטע
 !#ס >וחן * ח >< יט חיהק טפרחך :

רווגד־
ספרס 5ן  ,וויר וותחן דיינע טק? חי
£ען * ״ן  ( :יט ) יוסןי נובער לזנט*
ווסרטטי ! זיהנען 2 ,יר  3טעט נוייך
ני  3ט ! בין סיך דען רון נסטטעט
טטע 1זע ?׳  ( :כ) החבט סיהר ^ ןייך
דיס סבוי  3ט ןנהלובט >< יר בעוס3ו
סהון  :וס הלוט דסך ן .חטט 3ור 1וב•
זי  3טן .החבטעס3ז וקגוטן 3ו | ענקן /
רווכן ד 1זז 1וויסנו  £יהר |  /וורוש יעינו
ן .טיהט  /רויין גרחסע* פח! ק3ו ער״
הצז! טן  ( :כא ) *ח פירכטעט לוייך
ני  3ט ! רויך ווי!! סייך  £ערפפןע^ן /
צווגד רויירע קינדר  :ער טרעסטטי
זיצו רוונדטפרחך רויהנן וווטה 1ויין:
(כב ) יוטןי ווסהנטע סז*ור רוין * 3ריק /
ער רוונד זיינס פצזטרס הוי*  :יוסןי
!עבטי הזנדרט צזזנד ^ עהן יצוהר :
(כג ) יוםן 1וחהע נרוך יזורענק! דעז
ור  £רי  : £רוויך דיח קינדר >< 3יר* ן
אנטהיו וצוהנם ווווורדן ךעביזהרן /
רוזנד ער 3י> גן רזוין דען קניצזן יז וטן '* :
(כד ) יוטן״ טפרצוך3ו * יינן ברידרן
חיך טטערבע  :גו־זטט ווירד צוייך
בדענקן*  /צזונד צזויס דיועש ןיונר
הערויפפיהרן  ,צזין דצזו וצזנד /
ווע!  3ט ער דעק ( זברהק  /י 3הק
רוונדיעקב 3וגטווווהרן  ( :כה ) יוסך
!יט דיצז קינדער^ יטרוז! טוועהרן
רוויןי דיזעווחרטע  ^ :ווט ווירד וזייך
בעדענקן  /י*ח * חזזט וויהר וויינע
ןנביינע  £וון הייר> ייט הינוין׳ נעה״ן:
(כי ) יוםןי טטוורב הונדערט צזונד
 3עהן יווהר וו ! ט  <> :וון בווזוווײטע
וויהן וויין  ,ווונד ער וווזורדע וזין
וויינע ! וודע ן .זען .ט  ,וזין >ו 3רינן;

שמותאב
א ( א ) דיוט וינד דיח נח״ן דר
קינדר יטרח{  ,דיח נחך
יו  3ריק קחײן  :ײיט יעקב  ,יעדר
זייט וײכן הויוזײטן  ,ויכד ויח
^קחײן  ( :ב ) רחובן  ,טײעון  ! /וי
חונד יהודה ( :ג ) ' יטט  3ר  ,ובו?ן חונד
בניאין  ( :ד) דן  /נ  £ת? י  /ן .ד חונד
חטר  ( :ה ) ח!! י פערטחנן  /דיח
 5חן יעקב חב טטחווײן  /ווחר נו־
וחײ״ן ויבכיי^ פערםחן  * :זשך ײיט
*רעככט  ,דר חין ײ 3רינן ווחר :
(ו) יוסךי טטחרב  ,וווכד ח? ןי ו״כי
ברידר  ,חוכר ח!! י ײענטן דעועןבן
 3ײסחזטרט  ( :ז ) דיח קיכדריטרח{
ווחרן פרו  3טבחר  ,החטטן פיןי
פרוועהרטן ויך  /חוכד
קיכדר ,
ווחרדן טטרק חוכ ^ ײן ועהר  :וח
דחן דחש ! חכד פחן חיהכן פח? ן
ווחר  ( :ח ) עט קחק  ,חײן נ״חר
קעכין 3 .ור רע^ירוכן .חיבר ײ 3ריק :
דער דען * וכזןי ני 3ט ן :קחנט החט :
טפרחך3ו ויינק פח! קי :
(ט ) ער
דט פח! קדרקיכדר  /יטרח!  /ווירד
חזכד3ו > וע 3י
חוכט 3ו 5׳!
ווחןוון ! וויר
(י )
:
טיו•
דורן י ! יםט ב״ח
ווח!! | חיהק
קחײ״ן  :עט> וע  3טי ויך £ר> ועהרן /
ווען דען קרין .ווערדן וח!! טי  • /ח
קענטי דיוט  5ח! ק3ו חוכורן  £״נדן
חיברן .עהן  ,חונד >< יט חונט
טטרײטן  ,חדר חויט דעק ! חנדי
 3יהן  ( 3יא ) >וחן וע 3טחיברדטועןבי
בעח״טן דר פרחהן דינטטי  /חוכן
עט דורך חיהרי טוזעהרי חרבײט
3ו חוכטרדריקן  :עט >* ווטי דעכן
פרעה  £חרחהטט טטעדטי בויחן /
נעה><! יך פיתק חוכד רע> וםש :
(יב ) יע > ועהר ויח עט חבר
חונטרדריקטן  ,דעםטח ײעהר גחק
עט3ו  ,חוכד דעםטח > ועהר
בר״טטי עט ויך חויט  :עט ווחרד
חיהכן חננטט  ,ווענן דער קינדר
*טרחןים ־( .יג ) דחרויןי טריבן דיח

 5ורבײט5זן ״יט טטרענן.י  ( :יד ) וימ
אנורטן נויהנן דט ןמבן ביטטר ׳ דורך
הןןרטי נורבײט 5 ,וין ןײײן  ,רוין
 , 1^*3ווונד־ווין רוזןרןײוו נורבײט
1ווין* דמנן  £עןדי  ,נעבסט וזנדערן
הויוחרבבײטן  ,ווח3ו ויח דיח ועןבן
חנןנטריבן  :רי;.ו ) חויך וחנטי דר
קעני 4פון וינריכן3ו דען עבריטן
ווחנחןדיחחײכיט  £רת
העבחײײן :
חוכד דיח חכדרי פועה ן .ה״שן :
ערספרחךנע>< ןיך  ,וועןחיהר
(טו )
דען עבריסן ווײברן חין דער ^ בוהרט
בײחטטיעהט  ,וח וח! ט חיהר רוויף
דעכןקרײטטטוהן וז  3ט החבן  :ווען
וחןןטחיהר
עסחײן וחהן חיוט  /וח
חיהן חוקבריכ^ן  ,חיןט עט חבר
חײכי טחכטר  ,וח ווחן .ויח זעבן
ב! ״בן ( :ױ ) דיח העבחיווין חבר
 5יר 3טטן נחט  ,חוכד טחטן ני  5ט
וח ׳ וויחחיהכן דרקעכין £ .חןוו 3רינן
ן :וחן .ט החטטי  :וחנדרן ערהיןטן
דיח קינדר חק ? עבן  •( :ח ) דר
קעכין $ .חן >ו 3ריק זים דיח העבחוו>ון
רופן טפרחן 3ו חיהנן ווחרונן החבכו
חיהר דיוס ן 3טחהן  :חונד החבכו
ערהחזטן ל
דיח קינדר בײקןעבן
(יט ) דיח העבח״אן טפרח  3ן 3ו
פרעה  ,וו״ן  .דיח עבריטן וו״בר
נ*  3ט וויח דיח4ו 3ריטן וינד  :ויוו
♦ינד ! עבהח  1ט  ,בפחר נחך דיוו
העבחײ״י3ו חיהנן קע> יט  ,החבן
ויח טחן ן .בחהרן  ( :כ) כחט זים עט
דען העבחוווין וזחה) ן .עהן  :דט
 5ח 1ק ^ חסועהרטי ןיך  1 ,יח וזחרדן
טטחרק  ( :כא ) ח{ ט נון דייו
העבחװאן ן .חט פירכטטן  :חונד
ן .חט נײחי הײור חין דר נחייחן
עכטטטעהן ןים  ( :בב ) דח נבווט
פרעה ו״נק ן .חנ3ן פחזקי  :יעדן
וחזזטחיהרחין
נייחן .בחהר ; ןוחהן ,
דען | 5וש ווער £ן  ,יעדי טח ? טר
חבר | עבן זחשן :
^ ( א ) נר חײני^ר כ״ט (.יכן.
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שמות ב
?וי  :חונד נחנן חײני סחיסר
רזויכז דע :ן זוממר הרויט
!וייט  ( :ב ) דיח  £רוױווווזרדיע 3ס
ה1ובי  ( :יא ) עט וו) 1ר נו דר זע! כן
םווחנגר  ,ן .בחהר חײכןזחהן  :ח! ט
נײס 1 ,ו! ס אטה ^ררוש ( .זוחרדן /
דח חיהן זחהי  ,דט ער ווחה! גבי! דס ן .ינן .ער 1זויס3ו זײנן יויסכרידרן ,
חונד וחהי 1זיהריהחרסי 1ורבײס> זיס
וזחר £ ,ערבחרן .ויח חיהן דרייח
אחנחסי ( :ג ) ! ענן .ר וובר קחנסי
חן  :זחהי חויך חײנן>ו 3ריטן>> חן דער
ויח חיהן ני  3ס  £רבערגן  ,דח נחנן
חזי[ 1חיינן עבריטן חחן 3וט} ען .ס  £חן
זיח פיר חיהן חיין קענזסין חויט זײנן > זיסברידרן ( יב ) ערוזענדסיױך
בינון  ,בק! עבסי עט >< יס ! ״נן 1וונד
היר חונד דח חונן  ,ח! ט ער נון
פעך  ( :ע^ סירט קינד הינײן  ,ווונד
זחהי
דט ניײחנד ^יןנע^ן ווחר :
*ע 3טי עט חין דט רעהרי  3ס  ,חנן
ערט! זן .ער דען>ו 3רי • חונד ערינרזב
*וופר דט  !£וטס  ( :ר ) ו״ני טוועמסר
חיהן חיןדען וחנד ( :יג ) דעט חנררן
סיוגט (.ינן .ער ווידר חויט  ,ד*1
טסע! סי ויך פחן פילרני  :חוכן3ו
וזיטן  ,ווחט חיהנן וזי,־ר  1£והרן
טסרסיסן זיך ינווײח עבריטן> ועננר :
ווירד  ( :ה ) דח ן .ינן .דיח טח 3
סר
ער טבריחך3ו דענן
רוונגערעיסן ,
פרעהט הינחב חין דען פ!וש  ,זיך
ווחט
החטסו דײנן
נעיטטן 3ו
3ו בחדן  ,חונד חיהרי קוווסזר
ט! ח^ן ? ( יר ) יענר טברחך  ,זוער
״ע^ די  ,ןינן.ן הרונן חנן 1וופר ־ט
החסדיך 3ונן
חברהויבסחונדרי £רס
ע! ושט  :דיח פרינ 3עשין ערב! יקסי
חיברחזנט ן .זעטס ?
דעגקטססזיך
דט קעסס 3ן חינן רעהרייס דח
עסווח חונוי״ובריג^ן וויח דזח דען
עיקסי זיח ' חיהרי טק! חיוין  ,חונד >ונרי חו>ון! בר1ו  £ס החטס  > :וטת
!יס עט ר .ח!ן ( :ו ) ןיח עפנסי עט ,
£יר  5ססי זיך טנירחך  ,ווחר
בזחהי דטקינד  ,חונדעט ווחרח״ן
החעסץ ! .דיח זחבי חיזש בקחנד
וז״ננדר קנחבי  :דח ערבחסןסי זיח
זוחרדן  ( :טו ) פרעה ערבוהר ־לוויך
*יך חיבר חיהן ,
חונדטפרחך,עט דיזי זח £י  1 ,וונד וזח]! סי ווש־
 1ויוס חיינר פחן דען זעהנן דער 1וו> וברינן.ן ! חסן  ,דח פ! חה >וטדז
עברינן ( :ז ) דח
טפרחך וייני
פר פרעה  ,חזנד בזעסנסי זיך חין
טזועטטר 3זר
סח
3
רס
פרעהט
,
דט
!
חנד
>
ידין
:
דע זחס נע>ו! יך
וח! חיך הין ן .עהן  ,חונדדיר  £חן בייח ח״ננןיברוננן  ( :טז ) דר פריססר
דען עבריטן ווײברן חייני ח>ויזין נו > ודין החססי זיבן עס  £סר  :דיזי
רזפן ? דט זיח דיר דס קינד זיי^ י :קח>זן ,
טעבפסן ווחסר : 1 ,ונד
(ח ) דיח סחנסר פרעהט טפרחך נו 5י!! ןט דיח סרען.י  ,חיהרט עחסרט
חיהר  ,ן .עהי הין  :דט פרויחןי ק! ״נט  £יה3ז סרעגקן  ( :יה דח
נייזר ן .ינן , .חזנד רי[ 1דיח >> זססר קוו> ון דיוו
הידסן 1זד.ד סריבן זיח
דעט קיגדט  ( :ט ) דיח סחצסר זוען : .יוטה חבר וזווכסי זיך חויןי •
פרעהטטפרחך3ז חיהר  ,ניקדיוט
טסונד _ חיהנן ב״ח חונד סדענקיס
חיהרקו״ניס פיה  :ייח ) חיטויח3ו
קינד הין  ,חונד ז״גי עט>זיר  ,חיך
ווי} דיר !חד,ן דחפיר ן .עבן  :דיח
1
ויהרנן
ןדוונופחסר רעזח! קחוון :
צרויח נחק דט קינד  ,חונד ו״ן .סי
טפרחן ער  ,ווחרונן קח״ס וזיהר
ה״סי זח בווןד יו הייד ? (שז ).זיח
עט ( :י ) ח! ט רד יינג! ינן .הרחן
ווחז  3ס  ,ברחכסי ויח חיהן דר
טפרחך ח״ן זו 3ריטר ו חן ריחס ווזנט
טח  3סר פרעהט  ,ער זוחר חיהר
זזידר דיח הידסן בײחן .עטס 1ונרן נ
וויח ח״ן זחהן  :דיזי נענסי חיהן
חויךהח!׳ן' דע חונט ווחטרטעפפן /
צזונד סרענקסי דט קזייני פיה :
ווטה  ,מונד טפרחך וויין חיך חיהן

יענר
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שמות ב ג
(כ) יענר טפרחך3ו וײנן ענק! ינן ,
ווח חיוט ער דען ?׳ ווחרוק החכט
חיהר דען>וחן ער! חטן ? ירופט חיהן,
דם ער היר םפײוי  ( :בא ) > וטה
״ווי!! יו .טי דר״ן ב״ח  ,דעכן ײחנני3ו
ביו״בן  :דיור ן .חב ו״ני טחכטר
 3פורה דעכן > יםה ? ורפרויח  : :יח
ןןבחהרח״נן וחהן ,
חונדערנעננטי
חיהן  ,ן .רסכן  :דען ער ספרחך ,
חיך בין חיין פרעווטר חין חיינק
>ויר חונבקחנטן ! חנדי ; ( כ ; ) ) חנ4י
 3ײט הערנחך ווחר עם  ,ח! ם דר
קענין .פחן י־וכריכן םטחרב  ,דיח
קינדר יםרח) וײפנטן נחך חיײײר
חונטר דר חרבייט ׳ ויח םריחן :
חונד חיהר וועהיק! ח | 4סטין .נו גחט
הירוין*' ,פחןררחרבייט ( דס הי־טט,
ןחט בם! חט
עס3ו ענדרן ) :
(כד ) ן .חטערהערטי חיהר יחײוורן :
ן .דח  3טי וחיך חן ז״נן בונד > זיט
חבר־כן  ,י 3חק חונד יעקב :
(כה ) ן .חט יחהי דיח קינדר יםרח!
(חין זוע!  3ן3ו םטחנד ויח ויך בע־
 5חנדן ) :ן .חטקעננטי ויח ( דם הייסט,
גם! חס ויך חיהרר חן נונעהוון ) :
(א ) > יםה וזיידטע דחם ק! ייני
 5יה ו״נעט םוויגרפחםרט
*תרז  ,דעט פריטטרט יו >ודין  :ער
 5יהרטי דם ק* ײכי פי־ דױז וויםטי
הינינטר 1,חונד קחכן בין חן דען
ן .עט! יבן בעמ׳ נחך חרב  ! :ב ) היר
ערטין חיהכן חייןענג! רעםעחיגן,
חין דר־פ! חה>זי דעס פײחרט ׳ חויש
דעק דמרן בזם  :חםה  :חהי  ,ווױז
דער דחרן בום ברענטי  ,חין
 5ח)! ק פ״חר  ,חונד ־חך ווחרד דר
דחרנבזם ניכט פרנע־רט  ( :ג ); דח
ן .דח  3טע > זםה ׳ חיך > ווו דחך יהין
ן .עהן  ,חונד זעהן  ,דיח חויטר.
חרדכט! י 3ע ערם״נונן : .ווחרוכן דר
דחרככום יכ  3ט
פרברענט ?׳
(ד ) ח! ט דר
עוויןנע
זחה
 ,דם ער
דיין טרחט3ו זעהן ; ־ח רין 1חי־ק
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ן .ו) טט 1וויט י עןנ ד) 3ק בוכ 3 1ו ,
חונ־ טטמזך  ,אטה  ,״טה ! מר
טפמוך  ,היר בין רויך  ( :ה ) ער
טפרווך  ,קוו)*><י ני  3ט נעהר היהער,
ניהי דײני טוהי עוון דיינן עיםן ,
דען דױו סטע!!י וזוין•' ווע! בר מח
טטעהםט  ,וויוט ה״! יגם ערדרײך ;
(ו ) רוונד
טפמוך 5ערנר  ,וזיך בין
דער ן .חטט ד״נר פעטר  ,דר ן .ווט
וזברהק  ,דער 4יזט י 3חקם ׳ י־וונד
דר ן .ווט יעקבם  :״טה פוורבוימ
ז״ן רזנןטיכט  ,דען ער פירכטטע
ויך
היןנוםויחן3ו .ן  1זט ( :ז) דער
עווי
;
.
י
3
והרעוורט  ,וויך הוובי דט
ע! ענד 1ו״נםפרו! קס1וין >< 3ריקער.
זעהן  :חונד חיהר ן .םרײח רויבר
חיהרי חונטרדריקר ערהערט  ,דען
זייניפ! ח | 4וינד חיר ווחה! בקחנט:
(ה ) חיך החבי חיך דחהער הרחב•
ן !.חטן,עם  £חן דער ןנווח! ט דער
ו>  3רי  (:נ_ו עררעטן  ,חונד עט חויו
דיועק ! חנדי הינויןי3ו  £יהרו  ,חין
חײן ן .וטם חונד גרויחי^ ם ! חנד ,
דם >< י! ך חונד החניג
פןיטןןעטט,
חן דען חרט דעט פח! קט בנענ• ,
חתי  ,ח>( רי,פר :י  :חזיחונדיבוטי:
(ט ) וו י! נון דם ן .םריױו דר קיס־ר
יםמו! נו > ״ר ןנקוחסזן  :חונד חיך
דיח דרחנןםחה! עמעהן  ,ווע!כ♦
דיח >ונריכן חיהנן חן טוה( : /י ) ו1ן
ן .עהי דען ח! וח  ,חיך זזין דיך 3ו
פרעה םיקן  :חונד דוח וח! סט> וײן
םח! ק  ,דיח קיכדר יםרח!  ,חויט
>י3ריכן הרויטפיהרן  ( :יא ) אםה
טפרחך3ו ן .חטט  ,ווער בין חיךו
דם חיך3ו פרעה ן .עהן  :חזנד דית
קינדר יםרח! חוים * נרינן פיהרן
וח! ?י ( יב) ןנחט םפרחך חיך ווערדי
>ויט דיר וײן  :חוגדדױס הירדיהני
דיר 3ור פרזיצרזנן , :דפ חיך דיך
^ :ענדט החבי  :זוען דוח דם פח! ק
חויט>ונר־יכן ן -פיהרט החבן ווירטט,
וח!! ט חיהר חויךי דיזק בערן־י ןנחט
דיהנן ( :יג ) וזםה םפרחך3ו ן .חט :
ווען

שמרת ג׳
ווען חיך נון3ו דען קינדרן יטרח! ט
קח> ס<י ׳ חונדוחכי חיהכן  /דר ן .חם
חײערר פעםר וענדם סיך  :חונד
*יח םפרע3ן  ,וויח חיום ו״ן נווסן ?
ווחס וח!ן חיך חיהנען וח ^ ען ?
(יד ) ן .חם םפרחך3ו>< םה  ,חיך בין
דט וועון ווע! נס ע״יג חיום  :ער
םפרווך נעסןיך  /וח וחןןסםו3ו דען
קינדערן יטרח5ש םפרע  3ען  ,דחש
עווי^י וועון  ,ווע 35סזיך נענם/חיך
בין עווין , .החם > ויך3ו ח״ך כע<
*ענדם  ( :טי) ן .חם טפרחך פערנר
3ו ספה  : ,ח וחן! סםו3ז דען קינדרן
*טרח! ס םפרע3ן  ,דם עוויכי וועון /
דו ן .חם חײערר פחרעןםרן  ,דער
ן .חם חברהק  ,י 3חק חונד יעקב /
*ענדט >ויך 3ו חייך  ,דיום חיזםחיס־
*וערס״ן נחסן  ,חונד דיוסוח!! סיין
דענקווחרם ז״ן  ,חין 3וקינפםיו .ען
 3״םן  ( :טז ) כעהי הין  ,חונד פר־
*חס{ י דיח ע{ םסםן חויס יםרח! ,
חונד וחן .יחיהנן  ,דם עוויןץוועון,
דר ן .חם חײערר ע! סרן  ,חיום סיר
ערםינן  ,רער ן .חם חברהק  ,י 3חק
חונד יעקב  ,חונד םפרחך  :חיך
החבי חײך בדח  3ם  ,חונד ווחם
ח״ך חין ס 3ריק כםיהם ( :יז ) דח
החבי חיך בם! חסן  ,חיך וויז חײך
הינויך  5יהרן  ,חויס דעכן ע! ענד 3ו
<>  3ריק  ,ח׳ן דם ! חנד דעם נח! קש
בנעני  ,חתי  ,חיורי  ,פרזי  ,חוי
ח< נד יבוסי  :חין ח״ן ! חנד דם
*<י!ך חונד החניכ פןישן ? עםם :
(יח ) זיח ווערדן ד״נק  £וורםרחן.י
^הער ן .עבן  :חןשדען וח! סםו  ,חונד
דיח ע} טטםן חויש יםרח! 3ו דעק
קעניכ פחן ס 3ריק כעהן 3 ,ו חיהנן
עפרע 3ן  ,דר עוויכי  ,דער ן .חם דר
טבריק  ,החם ויך
חונספרםפיהרן
!חםן  ! ,חט חונס דחך חײני דרייח־
טעכיכי רייוי םוהן  ,חין דר ווישםי,
דם וויר דעק עוויגן חונורקן .חםםי
חפ  3ערן  ( :יט ) חיך ווײס 3וק פר־
!וויס  ,דם דר קעניכ פחן ס 3ריק

1וײך כי  3ט ווירר ווח!ן רײון״ויוםן :
1וויך ני  3ט ״יס טנומדקר היונד /
(דוזש וויום וזים ו־עוווןןם ) :
(כ ) 1ז? ןײן וויך ווערדי וײיכי הוונד
ווויסטםרעקען ( דם היישם  > ,ײינע
ן; ווח! ם 3״ו.ן )  /חונד דם ןוונד״ 3רינן
פ! חן.ן  ,דורך וו ! ןי >< ײני ווווונדר ,
ווע! 3י וויך ווין וויהכן םוהן ווערדי־:
הרנווך ווירד ער וו״ך ווווהן ווע^•
 3יהן הײםן  ( :כא ) וויך ווערדידיונן
פחןק ןסנםם פרםוופען ווין דען
וןןין.ן דר >< 3רינן  :ווען חיהר דען
רײון ווערדם ווו!! ם וויהר ני  3ם><ט״
!עערר החנד רייון  ( :כב )  :חנדרן
יעדי פרויח ווירד פחרדרן  /פחן
מיהרר נח  3בחרן  ,חונד פחן דער
חײנ״חהנרין חיהרעס הויום /
וי 5בר ( .םירר חונד ו .ח! ד ן .טירר
חונד ק! ײדונ^ ען  :דיח ווערדט חיהר
1זו*ף חײערי ןעהני חונד טע  3טר
!עח  ,חונד ח! וח ״ 3ריק נחך חויסי
רייײן :
ךי ( א ) וושהחנםווחרםםי  /חונד
םפרחך  /ויחווערדן > ויר
חבר ^ וויס נ'  3םן !.ויבן  ,חויך סיינר
םםיוסוי ני  3ם כהער ^ עכן  :דען
ויח זוערדן ספרע 3ן  /דר עוויןני
חי :ם דיר ני  3ם ערסינן ( :ב ) דר
עוויכי
םפרחך3ו חיהק  /ווחם
החםםז
דח חין ד״נר החנד ? ער
חנםווחרםםי ׳ חײנןםםחב  ( :ג ) ער
םפרסך ,וויר( חיהן נור
ערדע ,
ער
ווחרןי
חיהן 3ור ערדע
דח
ווחרד
ח״כי ם! חנןס דחרוים :
>< םה! 5חה 3ר חיהר  ( :ד ) דר עוויגי
םפרחך  2ערנר3ו חםה  ,םםרעקי
ד״ני החנד חונד פחסי חן חיהרן
םווחנין  :ער םםרעקםע וײני החנד,
חונד ערגרין' חיהן  ,דח ווחרד עם
 3וק םםחבי חין ו״נר החנד :
(ה ) דחסים ויח ^ ויבען סע^ ן ,
פוהר דר עוויכי פחרם  ,דט דיר
דר עווין״י  ,דר גחם חיהרר ע! םרן
ערטינן  :דר ן .חט חברהסם  ,י 3חקם

חו ;ד

שמות ד
חונד יעקבס ( :ו ) דר עוזיני ספרחך
פערנר3ז חיהק  ,ברינ^י חיין חחה!
דײני החנד חין דיינן סחט ער
ברח  3טי ויח חין ויינן סחט  :חונד
ח! ס ער ויח זוידר
הרזיט 3חן, .
דח ווחר  :ייני החנד חויס :ע3ין.
וו״ס וויח סכעע ( :ו ) ער ספרחך
 5ערנר  ,טזהי
דײניהחנדחברחח! ס
חין דיינן סחס ער טחט ויח חבר־
חח! ס חין ויינן סחס  :חונד ח! ס
ער ויח ווידר הרויס 3חנ דח ווחר
*יח וזידר וויח ויין חיברינס פ! ייס :
(ח ) ווען ויח דיר ח! וח ;י  3טן !.וינן,
 5והרדערעזזי ;י  £חרט  ,חונדדעק
ערסטן זוחונדר3יי 3ן קיין ^ הער
ן .ענן ווח!! ן  :ווז זוערדן  :יח דחך
חזיןי דיח סטחוו< ידעס ! ע 3טן (; חונדר
כייכנט ן !.ויבן  ( :ט ) ווען  :יח חבר
דיון ב״דן זוחונדר 3״ 3ן ני  3ט ווערדן
ן 1ויבן  ,חזנד ד״נר סטחוווי קיין
ן .הער ; עבן וורו!!ן וח ניק פחן דעק
ווחסר דעס פ! וסס  ,חונד ןנישי עס
חוין' דס טרחקני ! חנד  :ח! ס דען
ווירדדס ווחסר  ,ווע!  3ס דווז חויס
דעק !5ושי נעהזון וזירסט  ,סו*
<ן
דעק טרחקנן ! חנדי  3זב! וט ווערדן :
(י ) זוסה ספרחך ינוק עווין.ן  ,חוק
 5ר 3ײהו ; ;  ,ײיין ^ חט ! חיך ביןק״ן
אחן פחן ווחרטן ( דס הייסט קיין
ן .וטר רעדגר )  * ,ח וזחה! וייט
^עסטרן  ,ח! ס וייט פחרן .עסטרן ,
ח! ס חויך  :ייט דעק דוח וויטדיינק
דינר3ו ספרע3ן חנן .פחנן.ן  :דען
חיך ב־ן חי־ן זוענס פחן סוזעהרק
>חנד חונד
סוועהרר 3ונ ;י  ( ,דס
היישט  ,דר זוונד ׳,חונד3זנ ;י ניכט
ברוי  3ןקחן  ,וויחערווי! )  ( :יא ) דר
עווי^ יספרחך3ו חיהק  ,ווער החט
דעק ױענסן דען חיינן חו ; ד 3וק
ספרע3ן ;וזח  3ט  ,חדר ווער ײח  3ט
חיהן סטוק  ,חדר טויב  ,חדר דס
ער בוט הערן חונד ועהן קחן  ,חדר
ב! ינד ז״ח ? בין חיךעס ניצט  ,דר
ע״ ;י ? (יב ) חזזחן .עהי כור  :חיך

טל

ווי! איטדײכק * ״ייי זײן 0 ,ז ; ד
דיך ןעהרן< ח1זש ־ויז רעין  :חז 5טש :
(יג) ער סערח־ 1 ,זוכן פר 3״הו ;נן ,
חיין גחטט !  :עכדי דחך דורךוועינן
דזח 1:ונטש וענדןווי! טט ; ( ידןדער
עווין.י ער3יר ; שע > יך חיבר חסה,
סעריוךחיז ניכשיוהרן דיין ברודר  ,דר
!וי ? יוין זוייס־ס ערןנושרעדן ווירד
עבן יענט רייוט ער דיר ענטן :ע ; ן,
ווען ערדיךועהן ווירד,ווירד ערויך
הערכ! יך פר״יזן  ( :טז ) ד/יז דיור  £סט
נור ״יט רזיהנן רעדן  ,חונד רזיהכן
דיחחחרסי חיןדען חונדזעגן  :חיך
חיז סחהן חיט דיינק חונד ז״נק
חזנדיו״ן׳חונדח״ךןעהרן ווחש חיהר
טוהןוח!! ט  ( :טז ) ערוחן! ד״כטווען.ן
חיט דעק פחזקי רעדן  : .ח  ,דחט
ער דיר יו חיינק חונדע דינן ( דחו
הייסט  ,דיינע ווחרטי פחרבריכגן
וח!) )  ,חזנד דזח וחזיםט יויהק
וויח ח״ן. 1חט וײן ( ,דחו היישט ,
ן .דחנקן ח״נןנעבן ) ( :ױ) די:ן סטחב
חבר  : ,ח! ןשט דוח חין דער החנד
נעהחען  :חיט ווע! כעק דוח דיח
זוחו ; דרנ״3ן טהון :זר ?י :ט ; (־ה^ חטה
?• ינג ,
קעהרטי : •3יינעק סווין .ר■-
פיוטר נוריקן  ,ספריוך נו חיהנן)
חיך ווי!! . ,־רוך ה־נרייון  ,חונד ס
חיינן חיט ברידרן דיח חין חנרינן
ןינד 3וריק קעהרן  ,חונד ועהן ,
חב ויח נחך ! עבן  :י  -רו ספרחך נו
חסה  ,ר־יןע חיט ן !.יק  ( :יט ).נזן
*חן .טע חזיך דר עחין.י חין חדין נו
חסה  ,ר״וע נורניזך ח 3ריכן 3וריק,
דען ח!! ע דיח ! ייטע וינד טחדט ,
דיח דירנחך דעק ! עבן ן .טרח  3טט:
(כ ) חסה נחק ח! זח  :יינע פרויח ,
חזנד ויינע קינדר  ! ,ייז ויח חזיןי
חיינן עז! רייטן  ,חונד קעהרטי חין
דחו ! חנד ח 3ריק 3וריק  :חסה נחק
חויך דען ן :עט!י 3ן סטחב חין  :יינר
החנד  ( :בא) דער עווי ^ ע ספלחך
חבר3ו חסה  ,ווען דוח הינ 3ידסט
נחך ח 3ריק 3וריק  ,בטרחגטי חזז•
יא א
ו11
דיח

שמות ד ה
דיח ווחונדר3ײ 3ן דיח חין דיר חין
דיח החנד ן .עבן ווערדי  ,דחו< יט
דוח ויח  2חר פרעה סוהםט  :חין־
דעסן וזערדי חיך  :יין הער) נגער־
פסחקס וײן ! חסן  ,וח דפ ערדפ
פח! ק ני  3ס ווירד < זעך! חסן ווח!} ן :
(כב ) דוח וח!! סס
חבר3ו פרעה
*חגן  :וח
החסדרעווי^ י ן .פפרח 3ן
יפרח!
חיוס
>
ויר * ח וועהרס  ,ח! פ
חײןעי פס; .בחהרנרוחהן  ( :בג ) נון
החב• חיך דיר ן *.חן .ס  ! ,חס ײ״נן
*חד.ן ווע^  ,דפ ער חיר דיהני ,
דוח וו״ן .רסעפס דיך חבר  ,חיהן
ווע3 . ,ו ! חטן  :נון ווי! חיך חויך
דיען
ערפס^ בחהרנן
וחהן1וונן
ברינן.ן  ( :כד ) עפ זווור חויךי דער
רייוי  ,חין דער
נחכסהערבערן .׳:
דח קחס דר עווי ^ ייו חיהנן  ,חונד
וזח! סי חיהן סעדסן  ( ,דפ הײטס ,
דער עווי; .י ! יס > ופה פ! ע ';! יך חין
!עבנפ  .*,פחהרקחי׳חן )  ( :כה ) דח
נחק 3פרה חײנן פוורען פסײן ,
פניס חיהרכן * חהן דיוו  £חרהויט
חב  ! ,ענסי * יח חיהנן (ו פיטן :
־חונד פפרחך דוח ביוס >< יר ח״ן
ב! וסין .ר חנפרווחנסר  ( ,דפ הײטיס
דר דפ ! עבן קחססס )  ( :ב ) :דח ! יש
דיח ן .פ 1והר פחן >< פה חב  :דח
וחן .סי * יח  ,חײן ב! /סי ;.ר פרווחנסר ,
חבר נור3ו
בפנ״דונךן ( נעהוחייך ,
<צפ החס וו״סר ק״ן ב! וס ^ קוזטסס,
ח! פ דפב! וסדרבפנײדונן ( : ) .כז ) דר
עזויגיפפרווך נו חהרן  ,ן .עהי>< פה
ענטן .ען.ן  ,דר וזיסטי ינו  :ער גינ^ ,
בן .ען .נטי חיהכן  ,כ״ח דעק ן .עט! יכן
נערגי  ,חונד בן .ריטטי חיהן > ויט
וזײננן קוט  :יבה ) >< פה ברי  3טסי
דענן חהרן ח!! י דיח ווחרסי דעפ
עווץ.ן  ,־יח ער חיהן חויפ 3וריבסן
ןסענדט החט  1 :ו/נד ח>! י דיח
ווחוכדרכ״בין  ,דיח ער חיהכן חוין5
' 4טרחן.ן  :לכט ) > וטה חונד חהרן
^יכגן ; ,חונד ער :ח>ו>י! טן ח!! י דיח
ע! טעטטן דר קינדר יפרח! ' ס!

(ל ) רזהרן טרין .נירזר (ז? י וו 5ורטי
ן/ען 3י דרעוויךי3ו זוישד־ .ן .טפרח ? ן:
טחס חויך דיח ווחוכױר 3ײכן פר דען
חוין;ן דעששחןקט  ( :לא ) דסעחןק
ן | .ױבטי  :חונד  £ערםסחכדן דחרויט,
דם דר עווי^ י דיח קינדר יטרחזיס
בדח  3ס  ,חונד חיהר ע! ענד חן ן *:עהן
החבע ( נעהײןיך חונן חיהנען נו
הע! £ן )  1 ,יח נ״ן .סן חיהר הויפס
חונד ביקסן ויך :
יף
(א)
הערנחךקחיון יוסה חונד
חהרן  ,חונד סערחבן > ו
פרעה  :י .ח החס■ דער עווין .י דער
ן .חס יםרחןפ ן .ספרחכן  5 ,חש יוײן
פח! ק ייהן  ,דפ * יח יויר חין דר
וויססיחײן  £עסס  £״חרן  ( :ב ) פרעה
פפרחך  ,,ווער חיוס דר עווין .י ?׳
דעשן פסייויוי חיך ^ הערןעבען
וח!!  ,דפ פוו! קיפרחז ווען3 .ו ! חסן:
חיך קענני דען עווי^ ע ני  3ס  ,חונד
ווערדי דפ עח! ק יפרח! ני  3ס ווע^
!חסן  ( :ג ) ויח פפרחגן  ,דער ן .חס
דר עבריכן
החסויךחונו נירפפיהרן
!חשן  :וויר ווחון נור
ח״נידרײח־
סען.ין.י וײוי ו* ח 3ן חין דר ווישצוי ,
חונד דעש עוויגן חונורכן ן .חס ח״ן
חפפר פ! ח  3סן  ,ער > וע  3סי חונו
הײחווכן>* יס פעסס חדר >< יסקרין: .
(ד ) דר קענין .פחן ״נריק ,פפרחך
3ו חיהנן  > ,ופה חונד חהרן ! ווחרוק
הח! סס חיהר דיח !
ײסיפחןחיהרר
פררי  3סונג חב ? ןנעהט הין3ו חייערן
חרב״סן ! ( ה )
פרעהפפרחך,דחו
ג>< ײני פח! ק ני>< ס יענס חיברהחנד
ח/נדחיהר ווח!! ס ויח פסעהרן פח
חיהרר חרבייס ? (י ) פרעה בפחה
נחך דען וע! בן טח ^ דען  .חנסר״ברן
דעפ פח! קפ חונד דעסן חויך' ועהרן,
פח! גנדפ ( :ו ) ן .עבסדען ! ייסן קיין
פסרחה >< עהר  ,דיח יניג! נו  £עס
פערסי^ן וויח ^ עשסדן חונד פר־
געשסרן ( דפה״וט ,
וויחביוהער ) :
ויח >< ען.ן וע! בפס ן .עהן חונד ויך
פסרחה חויןי וו 3ן  ( :ח ).דיח
חנ 3חה1
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^מות ה ו

וארא

חננחה? דר 3ין , ?.וזע? ? י ויח בח־
הער  £רפערסינס  ,וח!! ס חיהר
חיהנן דעננחך חויןי ! עןן ,חיהר
וח! 1ס כינ־סס דחפחן חבנעהזון :
דען ויח וינד וויטין .י; 1יסי ׳ דחרוק
סר״חן ייח וויד ווח?!ן הין נעהן /
חונד> חוכורסן 1ן .חס חײן
חפפר
ס? ח  3סן  ( :ט ) דיח חרבייס >ווו ח! וח
דען ! ייסן סוועהר ^>וח ? ס ווערדן /
דח> ייס ויח נו סוהן החבן  :וח
וזערדן ויח  :יך ניבס ווײהר > ויס ! יןן
החפסיווחרסן חונסרהח? סן  ( :י ) דיח
חנסרײבר דעס
פח 1קס  ,חונד
ו״ניחױןןעהר נינן.ן הינויס  ,חונד
ספרחבן יובן פח! קי ח: 1יו  :וח החס
פרעה ן:.ח,־ .ס ! חיך ן .עבי ח״ך ק״ן
טסרחהאעהר  ( :יא ) חיהרוע! בסס
ן .עהס הין
נעהאסח״ך ססרווהוווו
חיהר ווחס פינדס :דען פחןח״ערר
חרבײס ווירד ני  3ס דחס ווינדססי
חבן .ענח>ואן  ( ,יב ) דס ניח! ק ( ער־
ססרײסי ויך חין דעק נחנכן ! חנד
ויכריכן  :ססחפ1£ן חוין 1גווובן ,
םסחסס
דעסססרחהס  ( :יג ) דיח
חנסרײבר ווחרן דריגן .נד  ,חזיד
ספרח 3ן  > :וח ? ס ח״ערי חרב״ס
פערסינ  .יעדן סחן .ו״ן סווניזוערק,
$ח ן .וס,ח! ס דח דס ססרחה פרהחכדן
וזחר  ( :יר ) דיח חוין ',ועהר דר
קינדר
יסרח! ס,
ווע! ני דיח
חנסרײבר
פרעהס
חיבר
ויח
ן :.ענס
החססן ,ווחורדן נס! חן.ן  ,ױחן
ספרחך :
״חרוק סחפס
חיהר,
װו ן .עשסרן ח! ס
ה״סי  ,ח״ער
ן -ןענספ חן
ניניחרב״ט
גיבס
 5ערסי; נ,וח זויח
חיהרפחרןנעססרן
ן .סחהן ? ( טו ) דיח חויךועהר דר
קינדר יסרח! ס קח>ון  ,חונד סריחן
5ז פרעה  :ווחרונן פר  £עהרסס דוח ?׳
וח חיס ד״נן קנע  3סן  ( :טז ) ססרחה
ווירד דיינן קנע  5סן ניכס ן .נעכן ,
חונדן !.״כזוחהו  :ח ^ ס ווחן נו חונס ,
סחפס נין ! !.נון ווערדן דייניקנעכסי
נחך דחנו ן .ס! וון.ן  ,חונד ד״ן  £ח! ק

וױוו איסצזעסר ב־וןנרזס  0 ( :ער
סערחך  * ,ישיןני ןײסי יײס חיהר ,
״יטיוױ זײסי ! דחרוכן  :חן .ס חיהר /
וויר ווחז?ן■ רײ :ן  ,דעק עזוין.ן חײן
חעפר נו ס 1ווכסן  ( ,יח ) חחח ,
ן .עהס
הין ,חרבײסס ! סטרחה
*ח' 1חײך ניכס ן .ןנעבן ווערדן ־ דױו
חננחה? דר 3ין !.״ישס
וויהרדעננחך
!יוורן  ( :יט ) דיח חויןייעהר דר
קינדר ׳סרח * 1חהן גיך חין חײנק
כעון
מססחנדי  ,דח זיח * ח^ ן
״ווסן :
נעהחס ניכסס חב עחן
ני! 4ססיינן  ,דעכןסח ^ יווערקײעדס
סחניס  ( :כ )  :יח סרחנין יוסה חונד
חהרן  ,דיח ^ ען.ן חיבר ססונדן :
ח 1ס  :יח פחן פרעה הרויסקחױן :
(כא ) חונד ספרווכן נו חיהנן  ,דער
כנוויןני ווירד חײן
ח״נועהן החב)
ןנען.ן חײך  ,חונד ווירד ריכסן  :דנו
חיהר חונורןןנרוךינוח עק 1ן .ױח  3ס/
חין דען חוין.ן פרעהס  /ווונד  :ײנר
בדיהנסן חיהנן ח״נן סווערד חין דיח
הוונר ן.ן .עבן  ,ווונס חוק נוברינ^ ן:
(כב ) יוסה מרחס ווידרהין יו דע :ן
עווין.ן  ,חונד ספרחך  :יויין ^ חט!
ווחרונן 1חסס דוח עס דען ןײסן
וח ס? עיס ןנעהן  ,ווח5ז החסס
דוח > ןיך דען ןוענדם ? ( כג ) ו״ס
דעק חיך נו פרעה ןנקח *>ון בין /
חין דײנן נחײן > ו רעדן  ? ,עשס ער
עס דען ? ייסן נחך ס? עבסר ן .עהן :
דוח חבר החסס ד״ן פח 1ק ניכננ
ן .רעי .ס :

מ

ך(א) דרעווין.יספרחד(ו> ועה/

דוח ווירסס בח? ד וע־ן /
ווחס חיך דעכי
פרעהסוהן ווערדי:
דחס ער  :יח * ו־ס ססחרקר החנד
 5חרסניהן ? חםן
,
יח
״יט
ססחרקר החנד יוזיס ויינק ? חגדי
טרײבןזוירד:

וארא
(ג ) ^ חסרעדסי ;! ערנר ״יט >< םה:
חונ־
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שמות ו

וארא

 1וונד פפרחך3ו חוידזכן  ,חיך דער
עווין .ע  ( :ג) חיך ערפין דעק
חברהק  ,י 3חק חונד יעקב  ,ח! פ
ן .חט דער חז! ר>< ע  3טיגםטי  :חבער
ײיט>< ײנק וועוןי  ,ווע!  3ם חונענד־
!יך חונד ח!!ן .ען .נווערטיג הײסט ,
בין חיך פחן חיהנן ני  3ט ערקחנט
ווחרדן  ( :ד ) חיך החבי חויך > ו״נן
בזנד ״יט חיהנן ערריכטט  ,חיהנן
דפ ! חנד כנען ח״נ3זןניעכן  :נעהח־
!יךדפ ! חנדחיהום חזי  £נטהח! טם/
וזחרין ויח ח! פ פרעיודי  :יך חויפ־
 4הח! טן  ( :ה ) נון החבי חיך חויך
 5רנח> ס> ען דפ  :ײפנן דער קינדער
*פרח! ם  ,זויח  :יח דיח חנריק נור
חרב״ט 3ווינגען  :דח דח  3טי חיך
חן ח״נן כזנד ( :י ) ח! :ח  :חן .י3ו
דען קינדרן יפרוו! ט  ,חיך בין דפ
ח!! ן .עגנזוערטין.י עווין.י זוע :ן,חיך
ווי! ח״ך הערפחרניהן חונטר דעק
!חםט דר חנריק  ,חײך פחן חיהרר
דינםטבחרקייט עררעטטען  :חײך
חיט חויטגפטרעקטק חרסי  ,חונד
>ויט גרחשן פטרחפגרי  3טן ער! ע :ן:
(ז) ח״ך סיר 3וק פח! קי  ( ,נעה>ז! יך
3ו סיינן חונטרטחנן )  ,נעהסן  /חונד
חייער גחט  :״ן  :חיהר  :ח!! ט_ עם
ערפווהרן  ,דפ חיך דפ חונענד! י 3י
עווין ,.זועון חייער גחט  :ייח  ,דער
חײך ווונטר דען ! חםטן דר ח 3ריק
הער  5חר 3יהט  ( :ח ) חיך ווי!! חייך
חין דפ ! וונד ברינןנן  ,דח חיך ס״ני
החנד 3ור פר:י  3רזנג וווי  £גהחבן! ,
עפ ךלק חברהק  ,ינחקחונד יעתב
חיינניגעבן  :דיופ ווי! חיך חייך ח 'ש
חיין ערבטײ! געבן  :חיך  ,דחש
ע״יגע וועזן ( :י ) >< פה פפרחך
 3ווחהר ח!! ש3ז דיען קינדרן יפרח! ש:
ויח ןנרובן חיהק וו 3ר ק״ן גהער ,
יזעגן קיר3י דעם חרעסש  ,חונד
פוזעהרר וזרב״ט  ( :י ) נון ריעדטי
דר עוויגי סיט ספה חונד פפרחך :
(יא ) געהי  ,וחן .י3ז פרעה קענין.
פחן ס 3רים  :דפ ער דיח קינדער

ישרחזש  /זחיי* *ייכעבן יחנדע 3יהן
?וושי  ( :יב ) דח טפרחך >) כ* ה  £ר
דעק עוויןנן  :דחדיח קינדריפרח{
יויר קיין ן״הער געבן וויח ווירדיויר
פרעה דען ן .הער ן .עבן ?י ח יך החבי
יח ווונכםניטני ? י  £ען ( דש הײםט ,
קחן ניש ן .וט םערע 3ן )  ( :יג ) ח!  :ה
טפרחך דער עזזין > *.ויט > ועה חונד
חהרן  ,חונד ן .חב חיהנן דען בפעה{
חן דיח קינדר יפרח! ס  ,חונד חן
דען פרעה קענין £ .חן ח 3ריק  :חונן
דיח קינדער יטרח! ם חוים דעק
!חנדי >< 3ריק3ו פיהרן  ( :יר ) דיום
פםע״״י:
:ינד דיח הײפטר חיהרר
דיח  :עהני רחובןם דעס ערפכו•
גבחהרנען יפרח! ם ווחרען  ,רונוך
פ! וח  ,ח 3רן חונד כרחי  :די :פ וינד
דיח £ח>וי!! יען רחובןס  ( :טו ) דיח
:עהני פוועוןם  ,י״וח!  ,יסין  ,חהד ,
י 3ין  3 ,חר חונד פחו ! דער  :חהן
כנענית  :די :ם  :ינד דיח  £ח><י!! ען
פ> ועוןש  ( :טז ) די :פ  :ינד דיחנחחן
דער קינדר ! וי ' ם  ,נחן חיהרער
גבורטם  3ח! ג•  ,גרפון  ,קהת חונד
>< ררי  :דיח ! עבנם יחהרע ! וייס
ווחרן הונדרם חונד  :יבן חונד דרײח•
טיג יחהר ( :יז ) דיח  :עהני ^ רפון ,
חיהרן  3ח־
!בני חונד פ>< עי  ,גחך
><י!! יען  ( :יח ) דיח קינדר קהת ,
ע> ורם  ,י 3הר  ,חברון חונד עוויח! :
דיח ! עבנםיחהר קהת ווחרן /
חונד
דר״ח
ווונד
הונדרט
דרייטיג יחהר  ( :יט ) דיח קינדר
>< ררים  <> ,ח! י חינד >< ופי  :די :ס
דיח  3חחי!! יען דעם ! ויפען
:ינד
פטח><ש נחך חיהרר ; .בורטס־"
£ח! גי ( :ב עסרנן נחק וייני בחוי
חונד3ײ 4טי
יו  3בד3ור  £רויח ,
חהרןחונד״פה  :דיח ! עבנםיחהרי
עיורקם ווחרן  ,הונדרט ח ונד ויבן
חונד דרייסין .יחהר  ( .כא ) דיח
ועהני י 3הר  :קר,־ז  ,נפן .חונד ו  3רי:
(כב ) דיח ועהני עויח)  ,ו< יפח! /
ח!£3ן חונד טתרי  ( :כג) חהרן נחק
דית
/

שמות וז

וארא

מא

דיח ח? יטבע מחרטרע> וינדבט,ד> ח ו>  5ריק ןנטעהן ! חשן  ( :ד) פרעד>
ווירד { זײןנעהאןיך קיין ן .הער ן .עבן,
נחטזנס 5ור 5ירזיח :
ט״עמטר
 3״ 4מי נדב  ,חביהוח  ,ח! עור חונד 1ו! ןײן1ויך ווערדי וו״ני ה1ו ; ד1ון
חית״ר  ( :בד ) דיח ןעהניקרחש  5* ,ריק ! עגען ( דס הייסט  ,א״כע
״רויט ווידר וירו ן .ברוי 3ן ) ; רווכד
חשיר  ,חזקנה חונד חביחשן•'  ,דיוס
עח״יןזיען דעש קרחטן >< ״נע העערי  ,נעהײזיך >< ״נע
וינד דיח
(וונםרמרונן  ,דירו קיכדר י?ןר<1ז • /
טטחייש  ( :כה ) ח! עןר חהרןש וחהן
נחק ויך חייני  £חן דען מערמרן וווימ > ויריק  5יהרן  .דורך מוועהרי
 5ור ערזיח  ^ ,בחהר דען נוטר1ו  £ן.רי  5מ• ; ( ה ) ו  0ו1ו!זן דען
פוטיחזש
פינחש  :דיוש וינד דיח הייפטר דר דיח>< 5רינ( ן .ווחהר וזערדן  ,דםיזיך
דפ עזויגע וועון בין  ,״ען יזיך
טטע״״י דר ! ויק נחך חיהרן פח<
איזזיען  ( :כו ) דיור חהרןחזנד > וטה >ו״ני ה 1ונד נויבר >ו 5ריק הין נײ, | 4
חיומ עש 3 :ו ווע! יען דער עוויןנע  1וונד די (ו קינדר יסררון רווימ סיהרר
 5 ,יהרמ דיח קינדר >ויטמע הרויש  £יהרען ווערדע :
>4חן .ט החטטי
יטרח! חויש דעק ! חנד ײ 5ריק (ו) > וסה 1וונד 1והרן מוומן עם
הרויש  <> ,ימ חז! ן 1ויהרן העער־ ווי1ו וויהנען דער עזויגע בע 1£וה! ן
הרומטי  ,ו1ו מ1וטן וױו  ( :ז ) >< טוז
טחרן ( :כז) ויח וינד ע?*  /דיח חן
 £ 4חן >< 5ריק פחרן .ע• ווחר ח ?נ* 4י 1והר 1וזט  1 ,וונד 1והרן
פרעה קעני
דרייח חזנד ח  : 4'-!3דח ויח > ײנו
סורחן-ן  ,דט ויח דיח קינדר יטרח?
פרעה רעדמן ; ( ח ) דער עוזין־ע
חויש >< 5ריק נ 1יהרן וו1ו! זטן  :דיוס
מ פרחך5ו > ופה חונד חהרן  ,ווי1ו
חיוט דחש הערקח><>ון ײטה חונד
פרעה3ו ח״ך
פח ^ מ  ( :ט) ווען
חהרנס  ( :כה ) דח נזן דער עוזי ^ ע
וח^ן ווירד  ,ברינגט ח״ן וזחונדר
><* ט ײטה חין ! חנד >< 5ריש רעדטי:
(כט ) דח נעהײזין דער עוזי^ ע3ו  3וק בזו״וי  :וח טפריך3ו חהרן ,
ניק דײנן מטחב  ,חזנד ווירך' חיהן
>וטה ן .טפרח 3ן החמטי  ,חיך בין
דע ע״י4י וועון  :ורו ^י דעק פרעה 5ר פרעה הין  ,ער ווירד 3ור טזחנ•4
ווערדן ( ,י ) >< טה קחק ח! וח > ויס
׳קעניג פחן חנריק  ,ח!! עט ״חס
חהרן  £ר פרעה  ,חזנד מחטן וח ,
חיך5ו דיר רעדן זוירדי ( :ל ) חונד
וויח דער עוועע ב  £חה! ן  :נעהא״
>< טה פחר דעק ע״ינען ^ טפרחין
החמטי  :חין בין יח חזנבטניטנר זיך חהרן ווחרן 1ו״נען טטחב הין
5ר פרעה חונד £ר ויינן בדיהנטן,
}יפפן  ,וויח זוירד חיר דען פרעה
דח ווחורד ער5ור ט! חנן .ע :
נהער ^ עבן1
(יא ) פרעה ! ימ חויך דיח ווייוען
עזזעע5ו
ץ ( א ) דח טפרחך דער
ײעננר חונד דיח נויברר רו £ן :
>< טה  ,ויהי  ,חיך החבי דיך
דעכן פרעה נוק ן .חמ 4וע 5ט  :חונד ( 5ויברר וינד זייטי  ,דיח דורך צזר־
בחרן .ני קינטמי דען ט״ן דר דינני
דיין ברודר חהרן וח!! ד״ן פרחפעט
 5רענדרן קעננן )  ,דח טחטן דיח
*ײן  ( :י ) דזח וח! סט חיהק וחגען
בי! דרפרי  £מקזנדי 4ען דורן חיהרע
וזחט חיך דיר חוי  £מרחן.ן ווערדי :
דײן ברודר חהרן חבער  ,וח!! חן  5רבחרן .ני קינממי עבן דס ועזבײ
(ביזדרטרי  £ט  ,חיומ חייני חרט  5חן
פרעה דען חנמרחן .טוהן  ,דט ער
טרי  £ט חין ווע! רר דיח פריממר3ו
דיח קינדר יטרחז חויט וייננן ! חנדי
 3יהן ! חסי  ( :ג ) חין דעטן זוערדי <>  3ריק חיהרי קינטטי חונד 4ה״>וי
!עהרן  £חר ^ טרח^ן החבן  :ווער
חין פרעהש הערין חבהערמן  :חזנד
דיוי  2רטטונד  ,ווחר ח״ן זו״ור
 1*35נייצן חונד ווחונדרבווייוי חין
חונמד

שמות ז
*ווצטרחיהנן  ,חוכד ווחוזטי 5י! ע 5ר<
בחר^ נעקיכםטע ;׳  ( :יב ) זי1ו ווחרפן
נעה>ו!יך יעדר זייכן םטחב הין  ,דח
ווחורדן זיח גו ם!יוכ 4ען  :ח!! ײן דר
טטחב חהרנט פרט! חנן .חיהרע
טטעבי  ( :יג ) חיכדעסן ווחרד דחך
פרעה ^ הער) דח דורך םטחרק
(דם הייסט  ,ער ב! יב חוין 1זיינן
זין )  ,חזכד ן .חב חיהנן ק״ן ן .הער :
*ח וויח דער עווי^ ע ^ עםפרחיען
החט  :ייד ) דער עוויכי םפרחך כו
#םה  ,פרעהס הערן חיזט פחר־
טטחקט  :ער ״יץרט זיך דם פח! ק
 5יהן3ו ! חסן ( :טו ) ; עהי נו פרע־
דעם זיחרככס  ,זח עבן ן .עהט ער
חויס חן דחט ווחםר  ,םטע!! י דיך
 1זק חופר דעס ?£זכוכ 4 1ע |4חיהנן:
חונדכיקדען םטחבחין דייכייהחנד,
דער חין חייכי ס! חכן.י פרוו1וכד? ט
ווחרדן ( ,טז ) זחדען
םפריך3ו
חיהק  ,דער עווי4י  ,דער כ 1וטרד
עבריק החט >זיך כו דיר ^ זענדט ,
חונד דיר וח^ ען ? חטן  ! ,חס ״״ן
 3ח! ק כיהן ,דח״יט זיח >ייר דיהכן
<זין דר  /וימטי  :דוח החםט חבר
ביוהער ; יכט כהוורכען ו/ח?! ען :
(יז ) ז1ו החט רד עזויךי ^ םפרחבן,
היר דורך זח?! שטו ערקעככן  ,דחש
חיך דער עווי ^ ע בין  :היר ם! חכע
חיך ><טי דיזק םטחני  ,דען חיךחין
>וייכר החנד החכע  ,חויך דיח
זוחסר חין דעק פ! וסי  ,חזכד זיח
זח!!ן חין י! וט פרוו1וכד? ט ז/ערדן :
(יח ) דער פים חיק פ! וט זוירד
סטערבן  ,חונד .־ר פ! וס םטיכקנט
ווערדן  :חז ; ד דחדורך דיח .׳וכריק
זיך עקע!ן  ,ווחסר חויס דעק פווטי
3ז טריכקען • ' יט ) דרעחץי םפרחך
3ו חטה  ,םפריך כו חהרן  ,כיק
ד״גען םטחב  ,חוכד כ״4ײ דייכיע
החכד הין  ,ן .ע | 4ח!! י ן .וועםר דער
>וכריק  ,כעה><!יך  ,ן .ען .ען חיהרע
םטרעה> וי 4עןק חיהרי פ! יסי  4 ,עןק
חיהרי זעען ,
מוכד 4עןן חיהרע

רארא
וו1ושרשײ 3י  ,זח *(זןזן יי 3ו3ו בזונו
ווײרדן  :רזו״יט ז(ז!} בווס ןײן רויכן
^1זננן ! ( זנדי וונרינן 1 ,זויך רוין
ד .ע?  :ר ; ן 1ווכד1זין טט״נרכן וו 1וטר
ן .פעםן  ( :כ ) >< פה1זוכד לוהין טחטן
1ו!* ח ׳ ווי1ו דער עוויךע בעפח־זן
ה1וטשי  ,חהרן נעהיו!יך .־זוב דימ
החכד ״יט דעכן טטחבי חין ־יוו
העהי  ,חוכד ם 4 <1דחש
ווחשר ,
וועזכם חין דעק ע} ושי ווחר  £ ,חר
דען חוי | 4פרעהש  ,חוכד פחר דען
חיי |4זייכר בדיהכטן  :דח ווחורדן
1ו!!י ווחסר חין דענן פ! וסי חין בזוע
פרווחכד! ט  ( :כא ) דער פים חיכן
פ! וטי םטחרב דחפחן  /דער פ! וש
ווחרדםטיבקךד  ,זחדם דיחחירינן
ק״ן זוחטרחויט דעכן פ! ושיטרינתן
קחכטן  :דם ב! וט חחר חיק ^חככן
?חכדי ווכריכן • ( כב ) כון ט1וטן דיח
בי! דרםרי  £טקוכדי ;י עבן דםוע? בי ,
דורך חיהרי פרבחר ; נע ״קינםטע :
זוחחרך פרעהט הערי , 1כםטערקט
ווחרד  ,וח דם רײ חיהכן קיין ןנהער
ן .חב  ,וייח דער עיוי ;י ^ םפרח^ןע
החט ( :יג ) פרע־ ווחכדטיזיךחיכן/
4יכ 4חין זײן הױו 1 :ווכד קעהרטי
זיד חויך הירחן יכ  3ט ( :כד ) דיח

חיריק ןרובן חונן דען פ? וס הרוכן
גחך חחסר כוק טריכקן  :דען זיח

קיונטן ני  3ט פחן דעק ווחטר דעש
פ? וטס טריכקן  ( :בה  ).זח פרכיככן
זיבן טחכי  :כחך דעק דער עוויכע
דען פ( זטכייטיודד^ן החיטטי  ( :כי ) דד
עוויכע םפרחך י< וום־  ^ ,ע־י3ו
פרעה  :זח^י וזיהכי ׳ זח המט דער
עוויכע 4םפרחכן 1? ',וט ״יין  £ח! ק
כיהן  ,חוכד וויר דיהכען
:
(כזוווײן .רםטו ־יך חבר• /דח 3יהן
3ו ! חטן  :וח פ! חן.י חיך ח?!י ד״כע
^רעכין > ויט פרעם) ( :בה )רד פ? יס
זח!? פרעםע חין ןרחסער יועגכע

־ערפחר כריכ; / /.זיח ווערד1 /ו? ם־

דען

הערוץ' ן .עהן חזנד חין ד״ן

הויז קח>וײן  ,חין ד״ן ם! חפ.:י.
רי/
חונר

/

שמות זזד
חזנד חוין ,ד״ן בעטטי  :חין דחנז
הויז ד״נר בדיהנטן חונד ווונטר־
בחקחעפן  ,חונד
טחנן  ,חין ד״ני
חין דיינע בחקטרען .׳  ( :כם ) חן
דיר זע! בטט_ ,חן ד״נע חונטרטחכן,
חונד וון ח!! ע ד״נע בעדיהנטען :
זוערדן דיח פרעטע הרחן ן .רי 3ן :
^ ( א ) דרעווין .יטפרחך3ו זזטה,
וחןנע3ז חהרן  ,נ״ן .י ד״ני
דחנד הין זזיט ד״נעכן טטחכע ,
ן .ען .ען דיח טטרע־זזי  ,ן .ען7ן דיח
פ ! יטע  ,חונד ( :עןנען דיח זעען :

וונד ברינן .ע דיח פריעטי הערוין1
ויבר דחז ! חנד זזנריק ( :ב) חהרן
ניינטי זײנע החנד הין <ײץ .ען.ן דיח
ךוועטר פוון זזכריכן  :דח קחק דר
פויוןט הערוין ,ווונד בעדעקטי דחז
!חנד זז  3ריק  ( :גן נון טהחטען דיח
בי! דרטרי  £טקזנדין.י עבן דח :זע! בי,
דורך חיהרי פערבחרן .ני קינטטע :
חונד ברחכטען דיח פרעטי חיבר
דחז ! חנד זו3ריכן הערויךי  ( :ד ) פרעה
!יט זוטה חונד חהרן רופן  ,חונד
טפרחך  ,פ! עהט3ו דעק עוויךן ,
דחשער דיח פרעטי פוון זויר חונד
חונטוטהחנן ווע^ נעהזזי:
פחן זז״נן
*ח ווי!! חיך דחז 1:ח"! ק 3יהן ! חטן,
דחט זיח דעכן עווין.ן חיין יופפער
טפרחך3ו
ט! ווכטען  ( :ה ) זזטה
פרעה  ,טחפע_דיר ח״ן רוהכן חיכר
זויך  ,חוין 1ווע! כי 3״ט וחז? ח ' ך  £יר
חונטוטהחנן
דיך חונד פיר ד״נע
! 5עהן  ,דיח פרעטי פחן דיר חזנד
 5חן דײנן הייורן  ,ווזי 3:ורחטטן :
דחש  :יח נור חיכן פ! וטע ב! ײבן *
(ו ) פרעה טפרחך  ,חויןי זוחרן.ן :
יענר טפרחך  ,נחך ד״נכן ווחרטי,
ערפעהרטט  ,ז דחש
דווזזיט דוח
גי  3טש זזיט דעכן עווין.ן חונזר ן .חט
3ו פערן !.ײכן  ; :ז ) זח וח!! ען דיח
 5רעטי פחן דיר  ,פחן ד״נן ה״ורן,
 5חן דיינן בעדינטן חזנד פחן ד״נן
 3זונטרטהחנן וו״ 3ן  :דחש זיח נזר

וארא

מב

 5ויכן פווסי ב? ײבן  ( :ח ) > וטה יוונד
יזהרן ן .ינן.ן פ; זן פרעה הינוועןנ :
דעכןעוזין , !.ווען :ן
>זטה סריוו נו
דר פרעעזי  ,דיוו ער דען פרעח 3ו־
ן .טיקט  ( :ט ).דר עווין ,.יוהוזע ויירו
זזטה ן .טפרח 3ן החט  :דיוז ערעשי
ה־יזרן/״חויט
עיעחרבן  ,חויש דען
דען ןנעהעפטן  ,וזונד ווויכז דען
פע! דרן  ( :י ) דוז ברווצטן זיח ווין
הזיפען ( וזווזסזן  :חונד דחז ! חנד
טטינקנד  ( :יא ) ח! ז פרעה
ווחרד
זוזהי דחש עש נחכ^ ע! חסן החט /
>זח  5טע ער זיין היערין הוורט  /חונד
זוח!! טי וזיהנן ניכט ן .הער ןנעבן :
ווילו דרעווין .ע ןרטפרחכן  ( :יב ) דר
עווי;.י טפרחך יז זזםה  /זחן .ע 3ן
חהרן  ,גײן .ע דײנן טטחב הין  ,וזזנד
י! 1יון.עי דען םטויב דער ערדי  :זוו
זוו!! ער חינן ן .חנין ! חנד וו 3רינן 3ו
חונן .עניפר ווערדן  ( :יג ) זיח טחטן
ח! :לז  ,וזהרן ניין .טי ז״נע החנד
זזיט זײכ (:׳ םטוזבע הין  ,ט! ון .דען
ענטטטונד
סטויב דר ערדע  /דח
חונד חן
דחז חונן 3.יער חן זזענטן
פיה  :וו!! ער טטויב דר ערדי חינן
ווחרד3ו חזנ״
ן .חננן ! חכ־י >ז 3ריכן
טהחטן דירו
ן .עני 1:ר  ( :יד ) נון
בי! דרסריפטקונדי ;.י עבן דחזזע! בי
דורך חיהרי פערבחרן״י קינטטע /
הערפחר3ו ברינ•
דחז חונ־^ עניפר
ןנען  ,חבר ; יח קחכטןי ני  5ט  :חינ־
דעטן ווחר דחז ח'ונן .ניפר וזכן זזענ־
טען ווונד ווכן פיה  ( :טי ) דיח
טפרחצען3ו
בי! דרטריפטקונדין.י
פרעה  ,עט חיזט וזײן פינ* %ן .חט־•
טעט ( דו_וז ה״סט  ,ח״נע זוירקונן, :
חונזזיטטע! בוור פחן ן .חטט
דיח
קעזזט )  :ח!! ״ן פרעה׳ז הערין ווחר
פיערטטחקט  ,חונד ער ן .חב
טחן
חיהנן דעננווך קײן ןניעהער  ,וזירן
דער עווץ .ע ן .עטפרח | 3החט :
טפרחך3ז זזטה ,
(טז ) דר עווי^ י
טטעהי דעז זוחרן .נש פריה חזיןי /
חונד טטע!! י דיך פחר פרעה  ,ער
ן .עהט

שמות ח ט
*עהט הינויט חן דחו ווחסר  :טפריך
3ו חיהק  ,וח החט וער עווין.י ן .ע־
טפרחכען  ! ,חס ײ״ן פח! ק 3יהן ,
חוכד ײיר דיכן ! (יז ) ווען דוח חבר
אײכע חונטרטהחכען
כינט 3יהען
?לישוט  ,וח ווי!! ח׳ן חיבר דין ,
דײכעיבע־יכטע  ,ד״כע חונטער־
טהחנען  ,חונד חין ד״נע הייןער
ח!! ער! ״ח ן.ווי! ד טיתן  :דיח הייור
דר ײנריק וח!! ן 2ח!! ן.זוי! ד ויין ,
וויח חויך רחו ערדר״ך חויןי ווע!  3ק
ויח ווחהכן  ( :יח ) חיך ווערדי חבר
דחו ! חנד ןנטן ח! טדען דחדורך
חוכטרטיידען  ,ווחרין חיין פח! ק
ווחהנט  ,דווס רח :ע! בסט קיין ןנע,
וויוד ויין וח!!  :דחוויט דוח ער־
 5עהרסט  ,דחס חיך דער עווין .ע
ײיטטען חיק ! חנדע ^ עןעזוערטי^
בין  ( :יט) חיך וזי!! ח!י .ח ח״נען
חוכטרטיד ײח  3ן 3זזיטן ײײנן חונד
דיינן חונטרטהחכן  :ײחרןנען וח!!
דיועסווחונדר 3״3ן ן .טעהן ( :כ ) דר
עווי4י טהחט ח! וח  ,עו קחק>וע 3־
<1ין .ס ן/.ןי! ד חין פרעהין הויו  ,חונד
חין דיח הייור וייכר כדיכטן  :חונד
חיק כחננן ! חנדע ײנריק ווחרד דחו
וחנד פחן דעק ןכווי! דע  2רדחרבן :
(כא ) פרעה ! ים ײטה חוכד חהרן
רופן  :חונד טפרחן  ,ןנעהט חפפרט
ח״ערק ן .חטטע חיק ! חנדע :
(ככ> ײטה טפרחך  ,עט חיוט כי  3ט
טיק! יך דיועס3ו~ טהון  ,דען וח! 3י
דיכגע  ,דיח דען ײ 3ריק חיין ן .רײח!
וינד  ,ײיסן וויר דעקעווין ).חוכורק
*חטטע ט! ח  3טן  :ווען וזיר נון דען
^רײח! דר ײ 3ריק פחר חיהרן חויכן
ח! ס ח״ן חפ  2ער ט! ח 3טן  ,ווערדן
*~יח כי  3ט ײיט טטייכען כחך חונט
ווערפן ? ( כג> חייכע דרייחטען.ין.י
דייןע זוח!! ען וויר חין דער וזישטע
בוהון  :חונד דעק עווין.ן חוכוערק
^חטטע ( /פפערן  / ,ויח ער חונש
ב  £עה!ן ווירד  ( :כר ) פרעה טפר ון,
וןן ווי!! מיך דען חיין ניהן ! חסן ,

וארא
דוומ 1ויהר דעק עווי^ ען חייערסן
־ז ^ טטע ווין דער ווישטע וועעערן
ײען .ט  ,כור ענטעערכט ווײן כיטט
כןון ווײטער  <£ :עהט פיר > וין :
(בה ) >< טה טפרחך  ,וח וויח חיך
פחן דיר ווען .ן .עד .י  ,יח! 5עהי
סיך3ו דענןעווי^ן  ,חונדדפ כחי! ד
יח!! פל־עה  ,ו״כי בדיהנטן חוכד
יײכי חוכטרטחכן ״חר^ן פר! חטן :
כור היכטר^ עהי פרעה כי  3ט ! עכן .ר,
דט ער הרכחך דט פח! ק כי  3ט  3יהן
!חטי ,דעכן
עוויןנן •3וופפרן :
(כו ).חטה ן.ינןנ  £חן פרעה הינויט :
חוכד פ! עהטי3ו רעכן עווי^ן :
(כז ) דער עוזין.י שחט נחן חטהט
ווחרטן  ,דט ^ווי! ר וויך פחן פרעה
 5חן ו״כן בדיהכטן חוכד פחן וייכן
חוכטרטחנן  :עט ב! יב כי  3ט חייכט
 3וריק  ( :כח ) ח!! ״ן פרעהחח  3טחויך
דיוט > יחה! ו״ן העריןהחרט  :חוכד
!יש דט 2ח! ק כי  3ט 3יהן:
^ ( א ) דער עוויןכי טפ! רחך3ו
חטה ,ן .עהי 3ו פרעה :
טפריך  3וחיהק ,
וחהחטדרעוויכע
דר ן .חט דרעכרי  4 (:טפרח 3ן ! ,חכו
>י״ן פח! ק 3יהן חונד ״יר דיהנן :
(כ ) דען ווען דוח ויח כי  3ט 3יהן
!חטטט  :חוכד הע! טטט ויח כחך
 3וריק ( :ג) יח ווירד דיח החכד
דעו עוויכן וײן ,חן ד״כנן  £יה
ווע|  3ט חויןי דענו  2ע! די חיוט  ,חן
פפערדן  ,חן עו!ן חןקחײע!ן  ,חנן
רינד  1יד .חוכדחן ק! ״נן  £יה  :ח״כי
:עהר טוועהרי פעטט  ( :ד ) דער
עוויכי ווירד חיינן חונטרטיד ײח 3ן
 3וויטן דענן 2יה דר יטרח!  ,חונד
דענן פיה דער ײ3רינן  :וח דט
כי 3טט ווחט דען קיכדרן יטרח! ט
^הערט  ,טטערבן וח!  ( :ה ) דר
ע״יכי ועטינטי חײכי' 3ײט  2עשט :
ײחר^ן ווירד דר עווי^י דחט חיק
!חנדי ט/הן ( :י ) דר עו/ין.י טהחט
דיוט חויך טחןנט דחרוין , 1עט
טטחרב נעהײ! יך ח!! עט  2יה דר
א 3ריק
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שמותם
 : #רינן  :פחכן עיה דער קינדר
*טריו! ט חברטטחרב ניכט חיינט :
(ן
פרעהטיקטיטויוהר הין יוינד
ערפוהר דט  £חן דעק פיה דער
קיכדר יטרח! ט ני  3ט חיינט ן .טטחרבן
ווחר  .ח! ״ן דחט הער) פרעהט ווחר
דחרט  ,וח דט ער דט  3ח! קדענ־
<חך ני  3ט 3יהן ! חסן יוח! טי  ( :ח ) דר
עווין.י טפרחך3ו ײטה חונד יזהרן
געהײט חייערי ביידי הענדי פח!5
רוש פחק י .פן  :חונד ײטה ווערפי
חיהן ו -ען׳היײן פר דען יוויןנן
םרעהט  ( :ט ) זח זח!! ער3וכן
טטויכי ווערדן חיבר דט ןנחנ3י ! חנד
ו>3ריכן  :חינד חכן ײענטן  ,זח ״יח
חק 3יה  3 ,ור ענט 3ינדונן  ,.חויט
ווע! 3ר ב 5חון הרפיור ברע 3ן  ,חיק
ן^חנ3ן ! חנדיײ 3ריק  ; :י ) זיח נחײןרוש
םחכן וופן,טטע! טן ייךפיור פרעד/ .
ײטה ײחרך חיה) ן .ען היײײן  :דיו
וזחרד ער 3ור בוחזן ענט 3ינדונג ,
דרפחר ברעכנד וו  (:ײעכטן חונד חכן
 5יה  ( :יא ) דייו יב ! דרטרי  3טקזכדן.ן
קחנטן ני  3ט טטעהן פר ײטה  ,וועךן
דר ענט 3ינדונ^  :דען דיח ענט־
*3נדוצן :ויחר יון דיען בי! דרטריפט
קונדין ).חונד חין ן .חנ) ײכריק :
(יב ) דר עווי^י טטערקטידז הער)
פרעהט זיו דט ער חיהנן קיין ן .הער
ן .חב  :וייח דר עוזי 4י3ו ײטה
ן .טפריז 3ן היוט ( :יג ) דר עווין.י
עפרחך3ו ײטה  ,טטעהי פריה
חוין  ,טטע! ידיךפר פרעדד  :חונד
*חן.י חיהכן  ,זיז החט דר עווי^י
דר ן .חט דר עבריק ^ טפרחכן ! ! חש
ײיין פח! ק 3יהן,חונך ײיר דיהנן :
(יר ).דען דיזט ײחה 5טיקי חין יו!! י
ײייני פ 5ח^ן יויבר דיין הער)  ,חיבר
דייני בדיהנטן חונד ,חיבר דייני
חונטרטחנן  :דחײיט דוח עס
 5עהרטט  ,דט ײיר ני  3טט ^ ןייך
יו״ח  ,חוין' דר ךיונ3ן ערדי :
(םו )  3ויחהר
העטטיחיךעבן יע 3ט
יחי״י היזנד חויטן -טטרעקט  ,חונד
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ואראגמ
דיך נעבכוט ד״נן) 1ונטרכ 1חכן ״יש
דערפעטטן .ט! חן;ן  :חונד וח וועסט
דוח פרטי! ן.
ט  2חן
רערערדי:
(טו ) ח!! ״ן חיך החבי דיך דחרוכ(
נחך ער־ח! טען  ,חו ^ דיר >< ײנע
״חגט 3ו 3״ : | 4חונד דחײיט אחן
וײינן נחײען ער 3עה! ע חין דער
ן .יונ3ן ווע! ט ( :יז ) חונטערדריקשט
דויו חבר ניוך פערנר ״יינע יוונטר־
טהיונן  :וי .ח ני  3ט ר״טן3ו ! חנון :
(יח ) ויו ! חטע יויך > וחרן .ען חוק
דיוע 3ײט רע^ נען ועהר טוועהרע(
היזן : !.דעשן !.יי 3ן חין4י 3ריק ני 3ט
^וועון  /פחן דעכן טחן .ע דר עננד
טטעהונן .יזן ביט יע 3ט  ( :־ט ) טיקי
ח! ווו הין  ! ,חש ד*ין פיה מוחיוײען
הח! |  /חונד ווחו דוח וחנסט ' חויך
דעינן פע! דע היוטט  :יו! 5ע ייענטן
חינד פיה  ,ווע! 3ש ויך חויןי' דענן
פע! דע פינדען  ,חונד ני  3ט חינ '?
הייו ן .עברח  3ט ןןערדן ווירד  ,ויו
ווירד דער הח^ן חויןי ויח פח!!ן ,
חינד ו׳יו ו/ערדן טטערבן  ( :ב ) ויער
נון חונטר פרעהיו בעדינטן דחו
וווורט דעט עוויןנן פירכטטי  :פ!י 3־
טעטי ו״נע קנע  3טי יוונד ו״ן פיה
חין דיח ה״ור  ( :כא ) וךער ויך חבר
חן דעש עווין.ן ווחרט ניכט קעהרטי:
דער ! יט ויינע קנע  3טי חונד וײן
פיה חויןי דעכן פע? די  ( :בב ) דער
עווין .ע טפרחך יו ײטה  ,ניי^ ע
דיינע החנד היו ן .ען היײ ״!  ,ויו
וח! 5הח^! ענטטטעהן  :חיבר ײענ־
טען  ,חיבר  5יה  /יוונד חיבר ח!! ע1
קרויט ? .יועכש דעט פע! דעס יויסן
!חנדע4י 3ריק  ( :כג ) חטה נ״ןכטע
ויינן טטחב ןכען היײײ!  ,דר עוויןזע
!יט דחננר חינר החנ 5ווערדן  ,דר
בןיטי)
פוהר 3ור ערדי  :חונר זין
!יש דער עוויןנע חיק ן,חנ3ן ! חנדע
ײ 3ריק הח^! רעגנן  ( :כר ) עט יוחר
הוונ! חונד ײיטטן חיק הוונ! פ!יוײ׳י
ײענדרבזיטין  :חיין ועהר טוועהרס
וועטטר  ,דעטן !.יי  3ען חיק ! חנדע
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ואראאב

 5*4רינן כי  3ט ןכייוועון  ,וייטדעק עם
3ו חייכר כחטכיחן ן .ווחרדן  ( :כה ) דר
החן<!.ס! וןכ חיק ן.חככן ! חכד ״ 5ריק
ח!!ש ווחו חויןי דעק נ 1ע! דע וורזר/
פחן ״עכסן ביו פיה  :ח!! עטקרויטי
 4ווע3ש דעש פע! דש כערסחג דער
החן , !.חוכד יעדן בויק 5ערברחך
ער ( :בו ) כור חיק ! חכדע ן .סן ,
י ( א) דר ע> וין.י םפרח־5ו>< שה /
ח! ווח דיח קיכדר יסרח!ש ווחהכטן:
כעהי כו פרעה  :דען חיךהחבי
ווחר ק״ן הח^!  ( :כז 1פרײהסיקטי
יײן הערין פרסשחקט ן .״ח  3ט  ,חוכד
הין  ! ,יש ״סה חוכד חהרן רופען
דס הערין * ״כר בדיהכסן ,דחײיש
חוכד ספרחך כו חיהכן דיוש ״חה!
חיך דיוי ײייכי ווחוכדרכ״כן חוכטער
^סטעהי חיך  ,חיך החכע ןויכדין .ט:
חיהכן טוהי  ( :ב ) חוכדדחײיט דוח
דר עווין.י חי* ט דר ן .רעכטי  ,חיך
ערכעהןסט פר דען חהרן דייכס
חבר וווכד וויין פח! ח  :יכד פרע  !£ר:
קיכדס חוכד דייכס עכק!סי ווחס חיך
(כח ) פ! עהט 5וק לגוויןכן דחש עש
חין יוכריכן פרריכטט  ,חוכד *וייכי
גכיג דחככר ן .חטטס חוכד החן!.
ווחוכדרכ׳י 3ן דיח חיך חן חיהכן
ןכוועון * ייח  * :ח ווי! חיך ח״ך 5יהן
ן .טחהן החבי  :חוכד חיהר דחרויס
!חםן חוכד חיהר  :ח!! ט■ כי 3סי ! עכן.ר
ערקעככט  ,דס ח ך דחס עווין*.
ב! ייבן  ( :כט^ יוסה ספרחך5ו חיהכן/
וועין * ייח  ( :ג ) ווסה חוכד חהרן
וח בח! ד חיך כור סטחדט היכויס
קחיון פחר פרעה חוכד ספרחכן5ו
ן .עהי  ,ווערדיחיך ״ייכי העכדי  3וק
חיהק ׳  :ח החט דער עוויגי דער
עווין.ן חויןיהעבן  :דיח דחככרסטייויו
ן .חט דער עבר ןנ ^ ספרחכן ,
*ח!!ן חויןי הערן  ,חוכד דר הח,כ
^וויח ־וחכ^ וו״ן .רסט דוח דיך כחך
כ*  3ט ״עהר :יין  ,דח״יט דוח ״פחר יויר גדעהחיהטיגיט כו ווערדן1
וויטסט  /דס דיח ערדי דעסעוויןכן
דייכי 1חש וויין פח! ק כיהן  ,דיס  :יח ײיר
וייח  ( :ל ) דוח חבר חוכד
דיהכן ! ( ר ) דעןוועןדוחײיי|  £ח! ק
בדיהכטן  :וו״ס חיך ״חה!  ,דס
כיכט כיהן ! חשסט  :וח בריכן .י וויך
חיהר חײך פר דעק עחין.ן גחטט
חחרן.ן דס ן .ס! עכט דער הײסרעקן
נחך כי  3ט פירכטט  ( :לאן פ! חכש
חיןד׳יכן ןכרעככן  ( :ה ) עס  :ח!! דען
חוכד גערסטי ווחרד5רעו!רוןכן  :דען
סיין דר ערדי בדעקן  : ,ח דס ויחן
דיח ^ ערסטי החטי ^ סחטשט  ,חוכד
דיח ערדי כי  3ט  :חן  :עהן קעככן:
דר ! 5חכש קכחטן חן גועיט :
עס  :י י חויך דען חיבררעשט דעס
(לב ) ווייטיכן חבר חוכד דיכק! ויכד
ן .רעטסעטן פר 3עהרן  ,רס חייך פחן
גי  3ט 5רס! חגן ווחרדן : ,דען ויח
״סהןכיכ^ _ דעכן הח; !.כחך חיבריי^ ן.ב! יבן חיוט,
ויכד ספעטר״פעכד  ( :לג )
חויך יעדן בויק פרכעהרן ,דער
£חןפרעה ״עג 5ור סטחדט היכויס ,
חייך חויןי ךע :ן פע! די ווע  3שט :
הוב  :ייכי העכדי 5ונן עווי ^ן חויןי :
(י ) עס  :ח!!ן חויך דחפחן ד״כי
דח הערטן דיח דחככרסטי״״ן חוכר
הייור ,דיח הייור דייכר קכע  5טי,
דר החן !.חויןי  :חוכד קיין רעגן
חוכד דיח הייור פחן גחכין יוכריק
טטיר 5טי וועהר חוין•' דיח ערדי :
5ח!! ווערדן  ,דרן !.״ 5ן דייכי פעטער
(לר ) ח! ס פרעה * חהי  ,דס רען.ן ,
חוכד גרחשפעטער כי  3ט ן .ועהן /
הח^!  ,חוכד דחככרסטי״וון חויןי
וייט דעק  :יח חויך ערדן ג״עון ,
ןהערט  :פוהרער
פחרט 3ו< יכדין .ן ,כיי חוין׳ דעק ה״טיגן טחג  :ער
״חכדטי

ער וזוכד ןייכי בדיהכסן >יוו 3צ*! | 1י1
הער׳ן הוורס  ( :לה) פרעהפ הערן
ווחרד סשחרק חוכד ער ןיש דיח
קיכדר יםרח 5כיכס 5יהן  ,וויח דר
עווי^ ע דורך ״סה ^ טפרחכן החש:

בא

שמוח י
זוחנדסי זיך חונד 4ינן 5 .חן פרעה
הינויס ( :ז ) דח ספרחין דיח
בדיהכסן פרעהס3ו חיהק  :וויח זחנ;.י
וח! 5חונסדיזר נחך 3וק פערדערבן
ויין ? ! חס דיח ! ״סי 3יהן  ,דס זיח
דעק עוויךן  ,חיהרק ^ חססידיהכן!
אערקסס דוח דען כחך כיכס דחס
ז>  3ריק נו ^ רוכדי ןעהס ? ( ח ) >וחן
ברווכסי זיסה חוכד חהרן 3וריק ,
חונד ספרחך3ו חיהנן  3 ,יהס הין ,
דיהכס דעק יעווי4יען חייערק ן .חססי:
ווער זינד דען דיח דח 3יהן זע!!ן ?
(ט ) > יסה ספרחך  ,זזיס חוכורן
♦וכן.ן חוכד ח! סרן וזח!!ן וויר רײון :
>ייס חוכורן ועהכן חוכד סע ? סרן ,
זויסחונורכןקזײנן פיה חוכד ריכדפיה
ווח!!ן וויר רייון  ,דען וויר החכן
חיין פעסס דעס ע״י^ן י• (י) ער
ספרחך3ו חיהכן וח ״ח^ דר עזוין.י
>ויס חײך ויין  ,וויח חיך ח״ך חונד
ח״ערי קיכדר ווערדי ר״ון ! חסן :
ועהס  ,וויהר החבס ח״ך בעוס
פחר^כחזזזון  ( :יא ) כיכסדחך ! חיהר
>זחכס! ייסי ן .עהס הין  ,דיהכס דעק
עווין.ן  ,דען דיוס זוח! ס חיהר יוז
נור  :״חן יה ; .סי ויח הירוין £ ,ח]
פריעה היכווע^  ( :יב ) דר עווי;.י
ספרחך נו > יסה ניין.י ד״ני החנד
חיבר דס ! חנד>ו 3ריק הין  ,חוק דר
ה״סריעקן ווי!ן  ,דח> זיס זיח חיבר
דס ! חנד > זכריק קחזוזזן ! ויח וח!!ן
וו!! עס ן .ווע 3ש דר ערדי פר 3עד .רן,
ווחס דער הח^! חיברין .ן !.חשן :
(יג) > וסה נ״; .סי זיינן ססחב חיבר
דס ! חכדזזינריק  :דריעוזין.י פיהרסי
חייכן חכוסוזיכד חיבר דחס ! חכד ,
דען וע! בן4חכ(ן סחן .חוכד דיח
ן.חכ (י כח  3ס  :וח זויח דר > וחרן.ן
ווחרד  ,וח סרון .דר וי -יכד דיח
ה״סריעקע הער ' ( :יד ) עס קחק
דיח הייסרעקי חיבר דחס ן.ווכ (<
!חכד>ז 'כריק  ,חוכד ! יס ויך חין דיעק
 4חנ (ן ב ( ירק פחן >ו 3ריק כידר  :חין
 4יחשרחענן־י  5 /חרדיור  3ייסחיוס

בא

מד

דר! 4״3ן הײסרעקי ני  2ט ^ וועון /
 1וונד מזך דערנ״מוויר־ קײניונוןני
וײן ( :״טו ) עע בדעקמי דען ס״ן
דר ערדי  ,ווז דס די1ז ערדי פינסיור
וו 1ורד £ /ר 3עד.רשי ח!! עס_ ן .ודעכס
דר ערדי  ,חונד ח? ןי ערויש דעס
בויזוס  ,ווחס דר הח;.ן נוריק ן .ןיוסן כ
עס ב! יב ניככוס ^ רינס  ,חן בויכן חוגד
 5עןי ^ וועכס  ,חיכן 4חנ (ן ! חנד
ז> ( ריק  :יטז ) ערעה חײןסי הירויןי
זוסה חונד חהון רו  £ןנו 5חסן חונד
דענן
ספרחך  ,חיך החבי זויך
עווין.ן חײערק ן .חססי  ,חונד חן
ח״ך פר^ חנ^ן ( י ) פר 3״הי דחך זו״ ן
פר^יעהן  ,נור נוון דיוס ווחד .ן *.
פ! עהס נוק עווין.ן חייער ן .חסס :
סחד  5חן > ״ר
דס ער נור דיון
פחן
חבווענדע  •( :ח^ ״סה
פרעה הינווען : .חונד ע! עהסי נוכן
עווין.ן  ( :יס ) דר עווימ ! יס דען
ווינד ויך ווענדן  ,חונד וו״נן * עהר
הע  $סי | 4וועססווינד וועהן  ,דער
דיח ה״סרעקי חויןי נחכן  ,חונד
חין דיח בינון ועע  £רוענקסי ניכס
ח״ני חייכני^י הײטרעקי ב! יב  ,חין
דעק ^ חננן כ ( ירקפחןחינריכן ־ י כ) דר
עוו'4י פרססווקסע דס הער ן פרעהס
חונד ! יס ני  3ס דיח קינדר יסרחן
ניהן  ( :כא ) דר עווין.י ספרחך ־3ו
>וסה  ,ניין.י דייני החנד 4יען הױוח( /
וח וח!! ווייני  £ינססרניס חיבר דס
זחנד ״ ! ריקווערדן חונד דיח  £ינססס
ניש זח!! חנד .ח | סן  . ( :ב ) > וסה
נײ^ סי וײני החנד ן .ען ד,י>ן• !  :דח
ווחרד דיקי פינססרניס חיק ן .חנ3ן
!חנד>ו 3ריק  ,דר״ח סח;.י  / :כג ) ויח
וווהן ח״נר דען חנדרןניכס  ,חונד
עס רע^ סי ויך ניח> זחנד פחן ויינר
ססע!! י דר״ח סח^י ! חנ^  :חןןן
קינדר יסרח! ס חבר סיהן ! י  5ס חין
חיהרן ווחכזנ^ן  ( :כר ) פרעה ןיש
חסה רופן  ,חונד ספרחך ן .עהס
דיהנסדעקעחי^ן  ,נורחײער
הין ,
חונד 4יחשס פיה ב! ײבי
ק! ײניפ
היר

שמות י

אי

יב

היר חײערי קיכדר חבר קענכן > ייט.-
ר״ון :
בטט ( כה ) > יטה טפרחן דוח
*ע!
>
וו
:
טי
חוכט
ט
!
ח
3
ט
חוכד
ברחכדחפפר > ״ט כעבן  :דט וויר
ויח דעק ע״יןנן חוכורק גחטטי
בדיכן.ן ( :כי ) וזוכד ווונור ח״גכט
 3יה> ״ חויך״יט ^ עהן/קייניק! ויחי
קחן 3וו ־ק  !-״בן  ,דען דחפחן ו״שן
וזיר נעה״ן  /יעק ע״יגן חונורנן
.ן 1וט3ו דיהנן  :זויר ווישן נחך ני  3ט ,
וויח זויר דעכן ע״יגן דיהנן ״ערדן /
בי :וויר דחהין קח״״ן  ( :כז ) דר עווי^י
פחרםכוחקטי רט הערין פרעהט  :ח
דט ערזיחכיבט ווח!! טי 3יהן ! חטן:
(כר ) פרעהטפרחך 3ו חיהכן/ן .עהי
היכ״ע; 2 .חן >ויר  :כיק דיך חין1ו  3ט
דט דוח ״יין חכגוי  3ט ני  5ט ווידר
ויהטט ! דען זח בח! ד דוח ״יין
1וכן:.י 3ט ווידר ויהטט  : /ח!! טטו
טטערבן  ( :כט ) > יטה טפרחך דוח
החטט רע  3ט ן .רעדט  :חיך ״ערדי
ד״ן חנן ::י 3ט ני  3ט וזידר  :עהן:

יא(א
<3 )%היר״טהטפרחך דערעווי4י

כא
פ1׳ | דעכן ערטט^ בחהרנן גנרעהט ו
דער הוין ייינק טרמגי * י 5ן11ו 11טע ,
ביז)1וין דעין ערטטן -בחהרנן־ דער
טקןיוווין  ,די1ז הינדר דר ה1זנד> 1יה? י
!י 3ט 1! :ו וויוו1ו? ןט ערטטגבחהרני
דעכז פיהט ( :ו) עט ווירד וזײן
העעטיןנם ן .טר״ח * ײן יזינן ױוננן
?חנדי זזנרינן  :דרן .ןײבן ניחג״עזן:
דרן !.״ 3ן חויך ניח ווידר  :יין ווירד ;
(ו) ח!!ן קיכדרן יטרחזפ חבר  :ח!?
קיין הוכד דיח 3ונן.י רען.ן  ,וועדר
ן .ען.ן חײכןזוחן כחך ןנעןנן עיד : .דח־
>ויט חיהרערקעככט  ,דט דר ע״י 4י
חייכן חוכטרטיד>וח  3ט  ,נוויטןזויכריכן
חוכד יטרח?  : ).0 ( :חדען ווערדן
דיוי ד״כי בדיהנטן ח!! י נו > ויר
הרחבקח>ו>ון  ,ויךןכעןכן >ויר ביקן /
חונד טערײ 3ן  ,רײ :י דוח ׳ חונדרני
ן .חנכי פח! ק דחם דירפח! ן .ט  ,הער
נ1וך ״ערדי חיך ר״:ן  :הירון' ן.יכןכ
ער פחן פרעה הינ״ײן > / .ויט
ענטברחנטנן 3חרן  ( :ט ) דר ע״י 4י
החטטי דיויש דעק ״טה טחן פחר״
הער ן1:.ון .ט פרעה וזירד חײך ק״ן
ן .הער כײבן  :דח״יט > וײכי ווחונדר
חיק ! חכדי >ו3רינן דעטטח ״עהר
ווערדן ( :י ) נון החטטן > וטה חונד
חהרן ח!! י די :י ווחוכדר פר פרעהי
ן .טחהן  :ח!! ״ן דר עווי^י ! יט דיט
הערין דעט פרעה החרט ו״ן  ,חונד
ער ווח!! טי דיח קיכדר יטרוו} כי  3ט
חויש  :״נק ! חנדי ! חטן :

נחך ח״כי פ! ח;.י
ווי! חיך חויך'
פרעה1ווכד ><3ריכן
בריכן / | .וחדען ״ירד ערח״ךווחה!
 3יהן ! חשן  :דח ער ווירד 3יהן ! חשן,
וזירד ער חי־ך  :ח ן .חר פע!! יג 3חן
היר ״עג טרײבן ( :ב ) וח^י חין 3וזיטן
דעק  5ח! קי  :דט חיין ״חן 5ח|
וייכק פר״כדי  1 ,וזנד ח״כי פרויח
 5חן חיהרר פרײנדין  ,וי! ברן .טירר
־חזנד ן.ח! דן גטירר  5חדרי ( :ג ) דר
עייין -ע גחב חזיךדעק 3ח! קי גונטט
(א ) דער עווי ^י
טפרחך>3
חין דען חויגן דער ״כריק  :דער
״טה חונד ווהרן חיכן
>< חן >< טה וע! בשט ווחר  :עהר החך
!חנרע ווכרינן  ,וויח פח! גט  :יב ) די :ר
ן .ח  3טט חיק ! חכדי ״כריק  /חין דען
״חכחט  :ײח חײך דר חכפיוכ; .דר
חויגן דר קכע  3טי פרעהט חוכד חין
״חכחטי  :ער 1:ון! ח״ך דר ערטטי
דען חוין.ן דעט פח! קש  ( :ד) כון
ו״ן  >3 /ח!!ן ״חכחטן דעש יחהרש:
*ע 3טי ״טה היכ3ו  : ,ח החט דר ע״י^י
(ג ) וחכט דר ן .חנ3ן ג״יינע יטרח! :
^טפרחין ! זוען עט >< יטטרכ1ו  3ט
חכן 3עהכטן די :עש ״חנחטש  /וח!! ן
*יין ווירד  3 ,״ן.י חיך ״יך דורך
זיח ויך חוי::ו  3ען  :יעדר ח״ן !חכן
״ 3ריק  :יה ) וח ו1ו!! ח!! עט ערטט־
פיר  :״כע פח״יזיע  ,חײן ! חק פיר
^בחהרכי חיק ! חכדי ״נריק טטערבן /
יעדט הויו ( :ר ) ; חיוט חבער רי1ו
הוי :הח! טונ)1

שמות יב
הויוהחיטונןנ3ו ן.רינןנ  ,ןנעשטי ח״גט
}חײיועש3ו גיין  :וח גח!! ער חוגד
גיין נע 3שטר נח  3בחר גיך ווויגוו /| 3
גחך חג 3חה! דר פערטחנן  :חיינן
יעדן גחך פערהע! טגיט וייגט עסנש
וח!! ט חיהר 3וק ! ח ^ ע איט 3עה! ן:
(ה .ן חיין יעהרי^ ש 5חק >< עגג!י  3עש

 4ס 1ע 3ט  ,חהני ! ״בשפעה! ר חישט
חיהר החבן חיהר קעגגט עש פ1ון
סח 3ן חדר פחן3ין .נפיה נעהײן :
(ו ) דיועס וח!! ט חיהר חין פעס
ווחהרונן .ד .ח! טען  ,ביש חויןי דען
פירגעהגטן טחן .דיגעש חחגחטס :
ח! שדען * ח!! דיח ־^ ווגיגע פערוחיוןך-
!ונן .דר ^ חיינע יסרח1ש עו ס! ח  3טן
 3וויסן דען ב״דען חבגדן ( :ן )  £חן
דעק ב! וטע גח!1ן ויח געהחן  ,חוגד
חוין׳ דיח ביידן טירפפחשטן טהון :
חוגדחויןי דיחחברסווע! 1י  :חן דען
הייורן  ,וווורין ויח ספײון ווערדן :
(ח ) דחו פ 1ייסוח!1ן גיח דיוע גח  3ט
נחך עשן  :חק פייחר ^ עברחטן ,
חונד חונן -ו״חרט ברחד דח3ו  /חיט
ביטטרן קרייטרן וח11ן ויח עס פר*
 3עהרן  :לט ) עטט חבר גי  3ט דח־
פחן הח! בן .חר  ,חדער חין ווחשר
 4עקח  3ט  :גחנדרן וונן פייחר 4ע־
ברחטן  <> ,יט קחפןי  ,קגיחסטיקע
חוגד ח< ינן .ווײדע ( :י ) חויך וח! ןט
חיהר דחפחן ני  3טש חיברי ! 4חשן
ביט חוץ' ״וורנען  :ווחש חבר דח־
 5חן ביש > וחרן .ען חיברינ ב 1״בט ,
*ח!! ט חיהר חיק פייחר פרברענגן:
(יא ) פח! ן .ענדר 4עסטח! ט > יישט
חיהר עש עשן :ח״ערי ! ענדן 4ע־
 4ירטט  ,חייערע סוהי חן דען פישן /
חונד חייערן סטחק חין דר החנד :
חונד דען חיסט חיהר עש > ויט
ח״! פערטין .קייט עסן  ,עש חיוט
דעש חיברסרײטונן .שוופפר  ,דעק
.גנווין .ן3ו עהרן  ( :יב)ז חיך ווערדע
דיוע גח  3ט חין דעק ! חגדע > וגריק
חויוהער  3חהרן  ,חונד ח!! עס ערוט־
;עבחהרנע חיק ! חגדע >יגריש ס! ח־

אב

מה

ןנען 35 ,ןנן ״עגטן  ,ביז3ונן  £יה :
וווגד חן זוג 1זן ןנעטטרן ״גריכן *,ווי!?
חיך סטרחגנן .רי  3טע חיבן  ,חיך ,
דער עווי^י ! ( ע ) דחי ב! וס ווו!1
חײךגוכן גײ3ן דיגן  ,חןדען ־ײורן,
ווחרין חיהר זייד  ,חיך ווערדי דחז
בחט ווערקן  ,חוגד חיבר חײך ־יײ
ווען .סרייטן  :חײך וח 11ק״גע ע! ח^ י
גור פרדערבן טרעען  /חינדײכן חיך
חין דעט ! חגדע ^בי־יכן ס! חן -ע :
(יד ) דיור טח^ * ח!! חײך קיגפטיןנ
חײן ן .דע  3טנישטחן .ז״ן  ,חוגד חי־ר
חיהן דעכן עווין.ן ח!ג ח״ן פעשט
פײחרן  :בייח חײערן נח  3קחין) ון ,
ח!ש חײן עווי; .ט ן -עועט , ),וח!! ט
חיהר חיהן פ״ערן  ( :טו) ויבן טח^ י
$וו!! ט חיהר רווגןנעו״חרט ברחד
עשן  ,יעדווך חק ערשטען טחן .ע
ויישט חיהרסחןדען וויחרטיין• חוין
ח״ערן הײורןי ן .ר״> יט החבן  :דען
ווער ^ ו״חרטט ברחד חישט  ,פחנן
ערטטן טחןנע חן ביו 3וכן ויבגטען,
דעשן פערשוון וח! 1חויו יסרח! פרי־
טי!ן -ט וו ררן  ( :טז ) חכן ערטטען
טחן .ע * ח!! דיח ווויןרו ^וכ^ דער
ה״ 1ין .ק״ט ן .סעה | /חוג ' חט ויבגטן
טחן .ע וח!! ב״ח חייך חייגע חויס־
רופוגן .דער היי!י^ ק״ט ן .עסעהן :
קייגע קונמטחרבייט וח !1חן דען־
וע 1בן  £עררי  3ט ווערדן  ,יעדחך ,
ווחו חייגער פערשחן גור ספייוע
דיגט  ,דיועש ח!! יק >וחן .פיר ח״ך
 3וברייטעטווערדן ( :יז) בעחבח  3טט
ווווה! דחו חונן .וייחרטי ברחד ^ דען
חן עבן דיועכן טוון״ע החבע חיך
חייערי סחחרן חויש דענן ! חנךע
ו> 3ריכן ן .ע  £יהרט  :דחהער וח!! ט
חיהר דיון טחן .בעחנח  3טן  ,ב־יח
חייערן גח  3קח>ווו |  /ח1ו ח ין עווין .ט
^ועט ( : ),יח ) חיק ערוטן > וחנחט ,
חק 3יערגעהנטן טח^ דיעו >< חגחט:
דעס חבגדם  ,וח!! ט חיהר חוג״-
^וייחרטש ברחדעשן  /ביו גוכז חיין
חוגד טוחנגי^שטן טוון .ע רען חבגדג:
גיבן

שמותבי

כא

(יט ) זיבן סחןנע  :ח!! קיין  :ויחרסיי^
חין חייערן הייזרן3ו פינדן ויין  :דען
זוער ן -זײחריסש חישס  ,דיח :ע! בי
פערשחן  :ח!! חוישן.ר 1וסס ווערדן ,
חזיס דר ן .יױינע יסרח!ש  ,וחווחה!
חיין נ־רע״דער  ,ח?ש חיין חיינן .ע־
בח־רנר דעש ! חנדש  ( :כ ) ניכסש
ן :.ייחרסש :זר !! ס חיהר עשן  :חין
ח!!ן חייערן זוחהנונ^ן  :ח!! ס חיהר
חונ^ ו״חרסש ברחדעשן  ( :כא) זזסה
בעריןי ח!! ע ע 5סעשסן יסרח! 'ז
ספרחך3ו חיהנן  ,הח! עס חדער
קויפס חייך ק! ״נש  £יה'  £ ,יר חיירי
5ח>וי!! יען  ,חונד ס 5ח  3סעס דחז
חיברסרייסונ^ םחפפר  ( :ככ ) נעהס
דען חי־ן בינד! חיוחפ  ,סונקס עש
חין דחז ב! וס  ,זוען 3ש חינן בעקן
חיוס  ,ברינן .ס חן דיח חברסזוע!! י,
חונד חן דיח בײדן פפחשסן פחן
דערן ב! וסע  ,דח :חינן בעקן חיוס:
חיהר חכר  :ח! 5ס ניחזוחנד חויו דעק
הויזע ן .עהן ביו )•זחרן.ן  ( :כל) דר
עוזין_.ע ווירד חוײהעדפחהרן ײנריק
5ו ס! חן.ן  ,ווירד דחו ב! זס זזערקן
חן דער חברסווע!! ׳ חונד חן^ דען
ב״דן פפחשסן  :חזנד ווירד חיבר
דיח סיר< * הינ״ען .סרייסען  ,חונד
דען  £ערדערבר ני  3ס ! חשען חין
יוייערי הייור קחױ ^ ן3ז ס! חגען :
יבד בעוובח  3סס די :ע וח  3ע  :נוכן
ךזעסן פיר דיך חונד ד״נע קינדר
חױן ע״' .( : 4בה ) זוען חיהר נזן
חין דחו ! חנד קחווחס ווע! 3ש חייך
דר עווין .׳ חיינןנעבן זוירד  ,וויח ער
גזןסחגס  :זח זוישס חיהר דיוען
גחססשדינשס בעחבח  3סן ( :כו) וזען
גון חייערי קינדר5ו חייך  :חן .ען :
ווחש בעדייסס חײך דיזר ן .חססש־
דינשס ? ( בז )  :ח ספרע 3ס  ,עש
חי :ס חיין
חיבערסר״סונןשוופפער
דעק עוזין .ן3ו עהרן  ,וויי 5ער חין
אנריק חיבר דיח הייזר דער קינדר
יטרח!ש הינווען .ן .טייסן  ,דח ער
ו> 3ר* ק ^ טזיז^ן  ,חונ־ חונזרי הייזר

עררעיוט האט  :ד) 1ו  5ח! ק ווחנסי
 1ז״נע סיפע  £ערבײן.וגןנ  ,ווונד
ביקסע  :יך  ( :כח ) דיח קינדר יסר1ו?
ן .ינן.ן הין חונד סהחסן  :וױח דער
עווי^ ע > וםה רזוכד חהדן בעפחהןן /
ח! :ח סהחסן  :יח • ( בט ) עס ווחר
>ויססרנחבס  ,ח! ס דער עווי^ ע
טסערבן ' !יש ח! [ע ערשסןנבחהרנע
חיק ! חנד>ו 3ריק  £ ,חן דעק ערסס*
( .עבחהרנן פרעהי;  ,דער חויןי
יײנכן סרחנע  :יסנען  :ח!! סי  ,ביס
חוין׳ דען ז ערשסן .בחהרנן דער ן .ע־
פוזנן .נסחפס  ,דר חין דער ^ רובע
חיינןנעספעררס חי :ס  : :ח וויח
ח!! ס ערםס ^ עבחהרנע דעס פיהש:
יל) פרעה םסונד דע :נחכס:לחויןי /
ער  :ע! בשס חזנד ח!! ע  :ײנע בע־
דינסן חונד ןנחנן )* נרי , (:עס ווחר
ח״ן ^ רחסעז ן .סר״ח חין חנרינ(_ :
דעןעשווחרק״ן הוי  , :חין ווע! ככן
קיינע ! ״כע ווחר  ( :לא) ער ! יס
״סה חזנד חהרן דע :נחכס :רונין,
ספרחך > ,ו 1וכס חײך חויןי ! ןנעהס
חויס ״ ינק עח! קי הערוי : , :חווחה!
חיהר ח! ס חויך דייו קינדר יסרח! ': :
ווזנד ןנעהס  ,דינס דענן עזוין.ן וויח
חידיר ןכזלז^סנ  ( :לב ) חוין ח״ער
ק! ״נס ל־וונד־ ן .רחסע :עיה נע״וזס
חיס  ,וויח חיהר ןנזחןנס  ,חונד
ריחס נור  :ן .עבס ױיר חבר חויך
דען  :עען.ן  ( :לג ) דיח וונריק ברזי >3
סעו ן .זזח! ס ן.עןנן דח  :פח! ק  : ,יח
ח״! נדש חויס דעגן ! וונדע נו סריי־
בען  :דען זיח *לו^ סן  ,וויר  :ינד
ח!! ע דעס סחדסס  ( :לר) דחז פח! ק
נחקח! :חויינן סיי^  ,בע  £חר ער
נחן זויחר ^ עוזחרדן  :וזיהרע בחקי
סרעגי  ,חיינ^ עבונדען חין חיהרן
סי  3ערן  ,חזין 1חיהרע סו! סער :
(לה) דיח קינדער יסרח! 'ש חבער
החבן חויך ן .סהחן  ,זויח זוסה ן .ע•
ספרחכן  :ויח בוורן .סען  £חן דען
״ירינן זי! בר  ,חזנד ן.ח! דן .סירר ,
חונד ק! יידר ( :לו ) דר ע״י ^ ע ן .חב
דעק

שמות יבגי

בא

מו

דעק נח! קע ןנננסס חין דען חוי^ ען
דער ײ3ריכן  /וח דחש ויח חיהנען
!יהען  :ח! וח ! עערסן ויח נחך
ײנריס חוים  ( :ל; ; דיח קינדער
יסרח! ' ס רייוסען פחן רעײסש נחך
סבה  :חונ^ עפעהר ועכס ײחה!
הזנדרס סויונד ײחן נו פוס  ,חהני
דיח קינדר  ( :לה ) עס ינחן .חויך
ח״נע ײענןע חן?_ ער! יח ןייסן > ויס
חיהנן הינויןי  :ק! יינס חונד ^ רחסו
 5יד / .ח״ן סוועהרר נ< 4פוון פיה:
(לט ) פחן דעק סײן .ע  ,דען ויח
מויס >ו  :ריק >< יסן .נחײײען  /בוקען
*יח חונ; .וײחרסי קוכען  ,דען ער
ווחר ניכס ^ וייחרס  :דען ויח
ווחורדן חויס >ו  :רי  (:הרויס ; .סריבן,
חונד קחנסן ויך ני  3ס
ווויפהוווסן,
וח דס ויח 1יך חויך ק״ני נעהרונןנ
 3וברייסס  ' :מ  :עס ווחר דיח
ווחהנונן.ש 3ייס דר ק־נדר יסרח! ס /
דיח ויח חין ײנריס ; .ווווהנס החבן :
פיר הזנדרס חונד דר״סין .יחהר :
(מא ) חק ענדי דעס  £יר הונ־רס
חונד דרייט״^ ססן יחהרש  :חן עבן
דיוק טחן.י וווור עס  ,דוו וו!! י
העערי דעס עווין .ען
חס דעק
!חנדי ײנריק ן .ינןנן  ( :מב ) דיוס
חיוס חייני נח  5ס  ,דיח רד
עווין .י
בעחבחכסס  ,ויח חזיש דעק ! חנדי
ײנריק נו פיהרן  :דיוש וויוס דיוו
ין^ ( א ) דער עווי^ ע
ספרחך3ו
נח  3ס  ,וזע!  3ע דענן עוויןנן ן .ווייהס
ײסה  ,וויח פחז ^ ס :
זיין זח) , 5חייני בעחבח  5סונן .פיר
(ב ) הײ! יױע ײיר ח!! עס
ערסס־
ח!! י
קינדר יסרח! ס  ,בייח חיהרן ( .בחהרני  ,דיח עפנונןנ דעס ײוסר־
נח  3קווײײען  ( :סג ) דער עווין .ע
!״בש ( דס הײסס  ,וזחש נו ערסס
ספרחך3ו > וטה חונד חהרן  ,דיוס
חויש ײוסרןייב קעײיוס ) בייח דען
ח׳ 1ס דס *^ ועי) דעס פרסחהנזנ^ ס־
קינדרן יסרח!ש  ,וח ווח״ה! בייח
חפפרש
ח״ן יעדר פרעײדר דר
יוענסן ח! ס בייח פיה  :עס חיוס ײיין:
ני  5ס
פחן
דר
נחניוון חיןס ) זח! ן
(ג ) יזסה ספרחך3ז דעק  £ח! קי :
ני  3ס דחפחן עשען  ( :ט־ ) חיינס
^דענקס דיוען סחןנ  ,דח חיהר
יעדען >< חננס סק! חווען חבר  ,דען
חויס >ו 3רינן ן .ןנחנן.ן  ,חויש דענן
ער פיר ן .ע | ד ן״קויפס  :דען ! ח!! שס
סק! חווען הדוי  ,דען ײיס דער
דוח בסניידן  ,ח! סדען קחן ערדח־
ססערקי דר החנד החס ח״ך דער
פחן עשן  ( :מה ) חיין ן־וןסר פרעד־
עוויןני  £חן היר ווע ^ פיהרס  :עס
!ינן ; .דר גיכס ח!! י ן .וע 3י חנ^נחײ■
וח !! חייך ניכס ^ וייחרסס ןנן -עסן

אען) חונד חײן סחן !.עהנר  ,זח1ן
ניכס דחעחן עשען  '< :מי ) עס.׳וןן
חין דעכן וע! בען הויוי
פרנעהרע
ווערדען  ,דוח  :ח! ןסס עחן דענן
פ! ״ס
נינטס חויס דענן הויוי
הינויעטרחן.ן  :חויך קײנן קנחכען
דרחן נערברעכן  :וםח דיח ^ חנני '
ןסי״נע יסרח! ס וח!! ען דס עשח
״ח -ן  ' :מ־ ) ווען ח״ן  £רעיודר
בייח דיר ווחהנס ; יד״נע רע! י^ יחן
וזנניןיס ;  ,חונד ווי! דעק עוויןנען
דס פסח עייחרן ׳ יח ײישען חןןע
ײחנסן חין ויינעק הויוע בסניססן
ווערדן  ,חדסדען יוחן .ער הינ3ו
סרעסן  ,דס פסח יו הח! סן  ,חונד
וח ן .וס ויי |  /ח! ס חײן ח״נן .ב ; :הר־
נערדעס ! חנדס :
יעדרחונבסניסני
חבער וח!! ני  3ס דחפחן עסען :
{םט ) עבן דיחוע! בי ! עהרי 1ח!! ויין
פיר דען חיינן .בחהרנן  :חונד פיר
דען פרעײדען דער חונסער חייך
ווחהנס  ( :נ ; דיח קינדער יסרח! ס
סחסן  :וח וויח דער עווי^ ע דעק
>וסה חונד חהלן בעפחה!ן  ,סחסן
ו׳ח  ( :נא ) חן דעסן וע! בן טחןנ נחך
פיהרסע דער עוזי^ ע דיח קינדער
׳סרח! ס חויס דיעק ! חנדי ײנרינן ,
חין ן .חננן העערניךן :

ווערדן
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שמות יג
ווערדן  ( :ד ) הײסע ןכעהס חיהר
הרויס  :חיכן חערנחחנחס  ( :ה> חען
־יך נון דר עיחיןכע בריכן.ן חירדחין
דס ! חנד דעס עח! ק בנענש  ,חתי,
*חחרי  ,חוי  ,חונד יבושי  ,ווע!  3ס
ער ד״נן עחרע! סרן (ו^ סווחהרן ,
דיר חײננון .עבן  ,חיין ! חנד חח
>וי!ך חוכד החנין .ע! ישס י וח וח!! שסו
דיוען ^ חסשדיהנסס הח! סן  ,חין
דיועכן חחנחס  ( :ו ) ויבען טוון.י
*ח! ססו חונן -וײחרסש ברחד עשן :
חונד חכן ויבנסען סחן .ע  :ח!! רויין
פעסס דעק עחינן (ו עהרן ו״ן :
(ז ) חוכ^ ו״חרסש ברחד  :ח!! ן.ן .עשן
ווערדן  ,דיח ן .חככע ויבן סחן.י :
(זונד ק״ן ןס״וורס ברחד ן :.עהן
ווערדן  ,חויך קיין וויחרסייןכןסעהן
ווערדן חין ח!!ן ד״נען ן .רענכן :
(ה ) (ו דײככן וחהכי וח!! ססו ח!ש־
דען :חןכן  :דיוש ן .סיהס  ,חען .ען
דעםן  ,ווע!  3ס דער עחיןכי > ויר ןכע־
טחהן  ,ח? ם חיך חויש חכריכן ן.יכ ^ :
(ט ) דיוס וח! 5דיר ינוכן > וערק 3״כן
חויןי ד״נר החנד דיהנן  ,ווונד (וכן
דעכקכעס! ( וויסן דיינן וחין-ן ( דח־
>< יס דיח ! עהרע דעש עחין .ען חין
וחײערכן חזנדי ב! ייבי ( דס היישס ,
*יך חי>יר  £חרס פע!חככי )  :דס
דיך דער עחין .ע חיס ססחרקיער
הוונד חויש חכריכן ן .עפיהרס :
(י ) בעחבח  5סע ח! וח דיוע פער־
חררנונן3 .ו חיהרר ( ייס  :פחן יחהר
3ו יחהר  ( :יא ) ווען דיך נון דער
עחין .ע כרינ^ן חירד חין דס ! חנד
דיריחזכדד״ני
כנענש  ,זוע! כס ער
 5חרע! סרן ( ונסחווהרן  :חונד עס
דיר חײנן .עבן וזירד  ( :יכ )  :ח
*ח! ססו ח!! ש  ,חחס ( זערסס חויש
>ווססר! ייבי קעי :ס  ,דעכן עחיןכן הין
ססע!! ן  :נעהח! ין ח!!ש חענ! יכי ,
דס פוזן דיינכן פיה יוערסס ןכע־
וזחרפן חחרדן  ,וח!! דעק עוויןכען
^ווייהס ןיין  • ( :ג  ,ח!! עש ערסס־
ןכבחהרני פחכן עו! וח!! שס דוח>< יט

אב

בשלח

 1וײנק ןוז״״י ןחסקויען  ,קויעששו
עש וזבר ניכש ! חס  /גח ״וזט דווו
וויהק דען נחקן גערברעכן  :רווגד
ח! ןעש ערססןכבחהרני עחנן ״ענען ,
צזונכור דײכע קיכדרן ןחזוםש דוח
{חמקויע;  ( :יד ) וועןדיךנון חײנשע
דדײן וחהין  5רחןכן ווירד  ,וויזש בע*
ד״סש ד׳  .ש : 7וו סעריך3ו וויהכן:
>ויט סכוחרקר החכד היזט חונש
דער יכגוויןכי עחן >וכריכן חויש דענן
סקיווווען הויו הערויסן .פיהרס :
(טי ) דח ערעה  :יך  :ח זעהר ווידר־
זעכסי חונש ניהן! 13חםן  ,וח ער־
ט!י  4דער עווין .׳ ח!! עש ערסס^ ע־
בחהרני חיכן ! חנדי וונריק  /עחק
ערססן .בחהרנן דעש ״עכסן  ,ביז
חויך דס ערסס^ בחהרכן דעש עיהס:
דחרוכן ס! ח  2סי חיך  /דעכן עחיןכן
נו עהרן  /ח!!ש > וענ! י  3י  /דס נו־
ערסס חויש > ווססר! ״בי ן -קחחחן /
חונד ח!! עש ערסס^ בחהרני >. 1״נר
קינדר קויעי חיך ! חש :י ( סז ) דיוש
וח!! דיר נוק > וערקנײ 3ן חויןידיינר
חונד 3וו ססירן בינדע
החנד ,
נוויסן דיינן חוין .ען דיהנן  :דחש
חונש דער עווי^ ע חיס ססחרקער
החנד חויש ויכריכן ^ עיהרס החס ;

ד
ט
וו
*1

ד
נ

ד
1

1
5
1

1

ג
ג

►

ו

בשלח
*
(יז ) ח! ט נון ערעה דחש  5ח! ק 3יהן
!יש  /עיהרסי ויח ן .חס ני  3ס דע
יועןכ דורך דס ? חנד ע! סתינן  /ווײ
עס ועהר נחהי חיוס  :דען ןכחס
וחן .סי 3וכן  2חרחויש  ,דס עח! ק
חע  3סי ויך בדענקן  ,חען ויח קריןכ
ער  :יך ועהן  /חונד נחך ח 3רינן 3וי
ריק ^ עהן  ( :יח ) ן .חס ! יס ח? וח דנו
עח! ק ח״נן חוכןוזען 3 .יהן  ,דען חעןכ
חישסי 3ור בינוןועע ;
דורך דיח
חונד דיח קינדער יסרח! ט 4ינןכען
ןכווחענס חויס דעק ! חנדי ח3ריכן
הינוי( ( : 1יט ) חסה נחק חויך דיח
ן .בײני יוסןיס חיס זיך  :דען דימ*
החססע

 11כ3 !13131ז־  1/\6חט ! סחט 813011 -
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שמות יג
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בשלח מז

ה5ובן > יהן זווםן  ,חונש ניכט אעהר
דחטטע דיח קינדר יפרח! ס בע■
פווחהרן  ,פפרחך נעה״זיך  ^ ,חטט 3ו דינן ? (ו ) ער 5יט זײנען וזחן .ען
חנספחננען  :חונד ויין ערן? ק נחנן
ווירד חייך ווידר ברענקן  : ,חורו!! ט
חיהר >< יינע ן .ב״נע פחן היר >< יט
ער וויט  :יך  0 ( :ער נחכן וע 3ש
הונדערט חויכוערןעוני קרין .שוווון.ן
דינוין נעה><ן  ( :כ)  :יח 'נחן.ן חויס
חונד חזועס ן .פפחן חויט >ו 5רינן :
 5חן סכה  :זחן .רטן  :יך5ו אתם ,
חקחנפחנן .ע דער וויטטע  ( :בא ) דר  1וונד דיח הויפט! ״טע חיבר חיהנן:
ע״י^ ע ן .עהנד פחר חיהנן הער ,
(ח ) דר עווין.י ווווכטע דווו הערן
קעניןנס 13זן וינריק וח
פרטהיו
דעס טחן .ס חין חיינר ווח! קנוייזע ,
*ױו דען רע  3טען ויעןנ5ו פיהרן ,
פטוורק  ,דקט ער דיוו קינדער
חונד דעס נח  3טס  ,חין חיינער
יפרח! פערפחזן .טע  :דיח קינדער
יפרחזס חבער 3חן .ען > ויט חוי  ^£ע•
פייחרוייזע  ,חיהנן נו זיי  3טן  :דח־
החבנר החנד ( דחו הייסט • עפעגט־
חיט ויח טחן .חונד נח  5ט פחרט־
*,עהן קחנטן  ( :כב ) ער ! יס דעש ?יך )  ( :ט ) דיח ״נריק ועיטן חיהנן
נחך  ,חונד ערריי  3טן ויוו ו .ע! חגרט
נוחנט דיח ווח! קנ :ייזע  ,חונד דעש
חק ״עערי  ,ח!! ע פפערדי  ,ח!! ע:
גח  3טם דיח  3ייחר :יי! ע  5 ,חר דעכן
קרין .סן .עפפחן פרעהיו  :יינע ר״טי־
פווזקע ני  3ט ווייכן :
ווחנפחפט נו
רייח  ,חונד  :יינע
החירת פ(זר
פוסע  :בייח פי
א( ) דערעווין.ע פפרחך3ו
יףי
:
ט
:
ן
!
ח
$
וויח
,
פה
<
>
בע!  3פן  ( :י ) ח?ש פרעה *יך
(ב ) וחן :ע דען קינדערן יפרוו! ס ,
נעהרטי  :הובן דיח קינדר יפרח!
חיהרע חוין.ן חוין , 1דח ווחרןנרובי/
דחס 'ויח חסוקעהרן  ,חויד  :יך
 5וור פי החירת ! וון .ערן  ,נוויפען
ויכריק הינטר חיהנען העי 3יהנד ,
□גדל חונד דעק וועערי  :פחר :יח פיר 3טטן ויך חונן .חיין ׳ חונד
בעל־ 1צפץ  ,ןכען.ן וויהק חיבר חכן
דיח קינדער יפרח! פריחן3ו דענן
*יעערי וח!! ט חיהר חייך ! חן .ק  :עווין.ן  ( :יא ) 3ו >< פה תבר פפרחי
(ג ) וח ווירד פרעה  3חן דען קינ־  3ען ויח חיוט עם חויו > וחנן.ז דער
דערן יפרח!ש דענקן  ,ויח  :ייחן פר־ ן :רעבר  ,דחס עטווח קיינע חין
חיררט חיק זחנדע  :בעל צפון החבע ><5ריכן  :ינד  ,דחרוק דוח חונס > ויט•
דיח וויסטי חוק ויח הער פר ן .ענח*><ן חין דר וויסטע3ו סטער•
פפעררט  ( :ד ) חיך ווערדי דחס בען ? ווחרוק החסט דוח חונו דח:
ד .ער ין פרעהפ ; פטחרק סח  3ן  ,ן .עטהחן חונס חויו >< 5ריכן הערויס
ךפ ער
ויח 3רפח! ן.י  :ווערדי 3ו פיהרען( 1יב ) חיוט עס ני  3ט
נוןך עהרע החבן חן פרעה חונד עבן דיועו  ,דחס וויר דיר חין><5ריכן
החבען 1געה<< 5יך  { ,חט
חן ויינקן .חננן העערי  ,חונד דיח ן -עוחן -ט
זויריק  :וו}! ן ערקעננן  ,דפ חיךדר פחן חונס חב  ,וויר ווחזזן דען
ננווי^ י בין :ויח טחטן ח! :ח  :״כריכן דינן  :דען עס חיוט בעסר
(ה ) ח! ם נון דעק קענין .פחן פיר חונש  ,דען ח 3ריק3ו דינען ,
ו>  3ריק בערי  3טט וווורד  ,דחס ד3זו חזס דחס וויר חין דער וויסטע חו>< י
פח 5ק דיח' פזו  5ט נעהיוי  :דח ווחרד קח><>< ען  ( :יג ) >< פה פפרווך יוט
דיח ( .עוינונן .פרעהיו חונד  :יינר פח! קע  ,פיר 3סעט חייך ' ניכט !
פטעהט רוהי^  ,חונד ועהט דיח
בעדינטן ן .ען.ן דח :פח! ק פרענדרט,
חונד פפרח3ן  ,ווחרוק החבען וויר
היזפע דעש עחיח  ,דיח ער חייך
דחז ^ טהמין  ,דחס וזיר דיח יפרחן
הייטע ערנײ^ ען ווירד  :דען ווױו
חיהר
א13 1
יג

. : 060829־ז 1\ 1־1ס811

שמוח יג

 ,בשרח

חיהר דיח ח 3ריק הײסע געועהן ,
בןזדן
:
1
זונד
ד
1
זו
וו
1
זסר
דינטע
וןן וח!! ס חיהר ויח ניחױחוס
ווידער  1ויהנן 3ור זיױוור $ /ו * זיהרר רעב־
ועהען  ( :יר ) דר עווין.י" ווירר פיר
סען
,
יוונד
3
ו
יויהרר
!
ינקן
:
(
בג) די1ז
חייך ססרייסן  :חיהר חבער וח!! ס
ססי!! ע ויין  ( :טז ) דר ע״ין:י ספרחך ו>  3רינן פר £וי1־ .,סן ויח  1 ,וונד קוזיון
3ו דסה• ווחרוק פ! עהססדוח נווך חיהגן ניוך  ,ח 1יע פעערדי פרעהיו ,
ויינע ווחןנן  ,חונד ו״נע רײסר״ח :
3ו >/יר ? וחןיע דען קינדרן יסרח! ,
דח :ויח חוי  £ברעכן  ( :סז ) דוח חבר יויססען חי( דחו אעער היגיין :
(כר ) ענז ווחר חין דר > וחי ן .נוווובי,
העבי דיינען ססחב חוין  ,ניין .ע
דייניע ה 1ונד חיבער דחז ״עער  ,ח! ס דר עווץ .י1זויף דחו !ח,־ .ר דער
חונד סיי! ע עם פחן חיינחנדר  :וח ו> :ריכן חיינן ב! יק ווחרןי  /דורך דיח
וח!!ן דיח קינדר יסרח! > ויסטן חיק פייחר חונד ווחןקנויי!  :חונד דחו
אעערי חוין^ סרחקנן בחדן ן .עהען ! :חן .ר דער ױנרי  (:חין  £ערוױררונןנ
ברחכטע  ( :בה ) ער ! יס דיח רעדר
(י ) ,חיך הינ^ ע^ן  ,חיך >וח  5ע דחו
ויך פחן דען ווחגן חבוחנדרן  ,חונד
הערין דער >י 3ריק ססחרק  ,דח״ט
פיהרסע ויח >ויס בסוועהרסנן3ון .י:
זיח הינסר חיהנן היניין״^ עהן  :וח
דח וחן .סע חיין > וירי נוק חנדרן,
ווערדי חיך נחך עהרע החבן חן
חיך ווי!! פ! יהען פחר יסרח! ׳ דען
פרעה חונד חן ױינק גחכנן
העערי /דר עוױן .ע ססרייסס פיר ויח > ויס
חן ו״נן ווחן.ן  ,חונד חן ויינר רייס־
א
3
ריק
:
(
בי
)
דר
ע״יןני
ספרחך3ו
ריי1ו  ( :יד^ דױו ױנריק ז1ו!! ען ער-
חס־  /נייגע דיינע החנד חיבר דחו
קעננן  ,דחס חי־ דר עוױן .ע בין :
אעער  :וח וח!! דחו חחסר3ורירף
דח ח־ך עהרע החבען ווערדע חן
קעהרן
חיבר
>
י
3
ריק
,
חיבר
ויין
פרעה חן ויינן ״ ;ון:ן חונדחן ויינר
רייסריח  :וים ) דר עכג! ן .חססס קרי^ ס^ עספחן  ,חונד חיבער ויינע
רייסרייח ( :כז ) > וסה נ״ן .סע ו״ני
דער פחר דעק ! יזןנער דער ׳ז סרח!
החנד חיבער דחו > ועער  ,דח קחק
הצר^ עגחנ ^ן  3 ,חן .חב  ,חונד ןניבןנ
הינסר חיהנן הער ־ .דיח ווח! קעכ־ ד1וו חעער ן .ען.ן ױחר^ ן3ור* ק 3 ,ו
ױי! ע  ,דיח עחר חיהנן ווחר 3 /רו 4ויינר פחרין.ן ן :״ח! ס  ,דיח װ 3ריק
חבר פיחהן חיהק ענס^ ע^ן  :דער
חב חונד ססע! ! סי זיך הינסר
חיהנן :עווין .ע ססיר 3סע ויח הין  ,״יססן
(כ ) חונד קחק ח! וח 3וויסען
דעק דעק חיק> ועערי  ( :כח ) חינרעק נון דחו
!ח^ ר דר ״נריק  ,חונד
! חן .ר
ד״ער יסרח!  ,היר ״חר ווחןקע״ן  ,ווחסר ווידר נוריק קחק  ,בדעקסי
חינד פינםסרניט  ,ח״ונד דח ער־ עס דחו קרין .טן; עספחן  ,חונד דיח
רייסרייח חויס דענן נוונ 3ען העערי
!ייכססי עס דיח כח  5ס  :עש קחק
פרעה , *,דיח חיהנן חין דחו > ועער
חבר חיין ! חן.ר ני  3ס 3וק חנדערן
״סה ,נח 3ן; ען :חנןנן וינד  :נינס/חיינר פחן
דיח ן :חנ 3ע נח  5ס  ( :כא )
חיהנען
כ
!
יב
חיברין
.
:
1
(כט
)
דיח
טטרעקסי ויינע החנד חויס חיבער
קינדר יסרח! ט חבר ניח.ן איססען
דחז ״עער  ,דער עוױןנע סריב דחז
חיק
װעערי
חויך
סרחקנק בחדן :
חעער 3וריק דורך חיינן הע  2סין.ן
חונד דחו ווחסר דינסע חיהנן 3ור
(וססווינד דיח ן .חנ 3ע נח  5ס ,
״חנסי ״ויחר 3 ,ו חיהרר רע  3סן  ,חונד
חויס דעק ״עערי פעססן בחדען :
3
ו
חיהרר
!
ינקן
:
(
ל
)
חן
דעק־
חונד דחז ״חסר ״חורדי 3רסײ! ס :
וע
!
בן
סחן
.
ע
עררעססי דר ע״ין :ע
(בב ) דיח קינדר יסרח! ^ ינגן >> יסי
דחו פח! ק יסוח! פחן דער החנד
טען חיק חעערי חויןי סרןוקנען
דער >ו 3ריק  :יסרח! וחהי >> נריק ,
סחדס

שמות יד טו
טחדש חק חופער דעס חעפרש :
(לא ) ח! ם נון יסרח 1דיח ^ רחסע
>וחבט זדוהן  ,ווע! כי דר עווין *.חן
חנריק חוישןכחיבט  ,דח  £יר  3טטי
דחו פח 1ק דען עוויגען  :ן !.ויבטען
חויך חן דען עוויןנן  ,חונד חן זיינן
דינר חסה |
| ^ ך ( א ) דח> זח!ש זחנן .ען חסה
חונדדיח קינדר יסרח! ש,
דיון ן .זחנן , .ײעכן עווין .ן3ו עהרן,
חונד ספרחכען  :חיך  :ינן .ע  ,דעכן
עוויןק  :דר החך ערהחבן זיך 3יי; .ט:
רחש חונד ז״ן ריייטר סטיר 3ט ער
חינש ייעער  ( :ב ) >< יין זין > , .י״ן
זייטנספי! חיוט ין־ין  ,ער ווחר >< יר
עררעטונן! .
יי דער חי; ט >< יין
ןנחט ! חיהן ווי!! חיך ריה>ון  > :ויינם
פחטרש ן .חטט  ,חיהן ווי!! חיך ער־
העבן  ■:ג ) דר עווי^ ע חיוט הערר
דעז קריגט  :עווין .עש וועזען זײן
נח> וען  ( :ד ) קרין.שן .ספחן פרעהיז
חונד
העערס״חכט ס! יידערט ער
חינש
>< עער  :דער חויזבונד זיינער
קרי; .סחכרן  £ ,רזונקן חין דר בינזן־
זעע  ( :ה .י חבגרונד בדעקטי זיח :
ויח זחנקן חין טיפען  ,וויח סטיין :
(ו ) דיינע רע  3טי  ( ,ועווי ^ ר ! ? ער־
הערחיבט דורך >< ח  3ט דייני רע  3טי
ח עווין .ר ! נרסיועטטרט דען פיינד:
( ) :דוו־ך דיינע ן .רחשע
״וויעסטעט,
 3עסוח!> ושט דוח דיינע ווידרזח  3ר:
דוח ! חש  :ט חיהן חויש  ,דען ברעננ־
דמן ײורן  ,ער
פעריעהרט זיח ,
וויח
סטחפפעין  ( :ח ) עחק הויך
דיינר נחזי טיר>< טן זיך ווחשר ע>< ־
פחר  :פ! ישנדש סטונד ח י  £רע  3ט ,
וויח דױו ווחנד  :דילר חבןרונד
ווחרד פעשטי >< יטטן חיק > ועערי :
(ש ) דר פייכד ספרווך  ,חיך £ילוי־
 2ח!ן .י  ,הח 1ע חיין  ,טיי! ע ב״טע
יזויט > :ויין
אוטה זח!} חיהרר
£יו 11ז״ , /חיך ניהע ײיין סווערד
חויש  ,א״נע החנד  £ערטי 1ן .ט זיח :

בשלח

מח

(י ) ד<1ו בזישימ ״יט ד״נכן הוי  3ע /
דחז * עער בדעקשי זיח  :ייח ) נקן
וויח ב 1ײח  ,חין טטרעײנד ^ :וועשר^
(יא ) ווער חיוט רוונשר דען ײעבשןי/
ח עווין .ר וויח דוח  ,ווער
חיס
 2ערהערר} ייט יויט היי! ין .קייט ,
וויח
דוח  5ור  3טבחר וויכן 1חבע ׳
ווחונדרטעטר
!
יבו
דוח
נ״נטטט
ד״נע רעבטי הין  ,דיח עידי פערי•
יייי( :י ג ) נון עױזרטט דוח
וויט ד״נער ן .נחדי  ,רי* עש פח! ק ,
דחו דוח בפרײחט  :דוח ן״טשט ע*
>< יט ד״נר וווובט  ,נו דײנר הייןין).
ווחהנונן ( : .יד ) נ 1ע? קר הערן עס /
זיח בילבן  :וונן .טטוועה ערן .רײ  £ט
דיוו וויינווחהנר עיסת  ( :ט ) .פ 1עי.־
 1יך
ערטרעקן דיח סטח> יהעררן
ארוםין
,
דיח פירשטן חוחב ז  3 ,יט־
טערן ערן .ר״בעט זיח  :עס (יזן .ען
ח!) עבעוו  ,הנרכנען ' ז  :וטזן חננוט
חונד פורנט ווירד חיבר זיח פח!־
!ען  ,דורך ד״נעס חר״ם ן .רעסע
ערסטחררן זיח  ,ווירו טט״ן  :ביז
דיין פח 1ק הינדורך 3יהט  :עוויןנר !
ביס ד׳זעש פת! ק הינ־ור,־ ייהס ,
דחז דוח ערווחרבשט  ( :י , ,דוח
ברינ^ שט זיח הין  ,פ ! 1ח  :נסט זיח
חיין  ,חין דיין ערבךייר^י  ,חן יענן
זיט׳ן  ,דען דוח יור ווחהנונן .דיר,
עווי ^ ער ! חיינן .ערי  3טט  :חין דחנ
ה״זין -טהוק  ,ח הערר ! דחז ד׳ינע
הענדי בערייטט  ( :יח ) דר עחי^ ע
ווירד חיחײר ווונד עוויג רע^ ירן !
(י־ו׳ דיועס ן .עסחהי ח! ס פרעה ' ז
פפערדי ײיט קרין .שן .ספחן חונד
רייטרייח חינש חעער הינ״ן ן .ינן.ן ,
דר עוו*; .ע חכר דיח ווחטר דעש
חעערש חיכרזיח ( ורירךקחיוװן ! יש:
חונד דיח קינדר יסרווי ח ק יועער
חוין• טרחקנן בחדן ן .ינן.ן  ; :ד ) .נו
נ! יינר נייט  :חק > וריק דױו פדיו־
פעטן  ,חהרן:,
סוועסטער  ,ד; ח
פויקע חין חיהרע ז  :ח ; ד  :חונד וו!! י
ווייבר ן .י< ן,ען היגטער ווי * .ר הער ,
>ייט
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שמות

וט

זט

װיט פויקן חונד סחנ?  ( :כא ) װריכן
יחנן יענען ענטןעןען  :יינגט דעכן
עווין.ן דר החך ערהחבן ייך כייןט,
רחש חוגד רײטר פטיריכטי ער חינש
װעער  ( :כב ) װפה ! יש דיח יפרוו!
 15ון דער
כיניניעע 1וויפברע3ן ,
חוינד ויח
3
חן
.
ן
חין
דיח
ווישטי פור:
ייח ן .ינן .ען' דר״ח טחן .ע חין דער
וויטטע  ,חונד פחנדן קיין ווחשר:
(כג ) ייח קח>ין נחך װרה  ,קחנטן
חבער דיוו וווושער3ו װרה ני  3ט
סרינקען  ,דען ייח יינד ביטטער :
דחהער החט ״חן חויך דען חרט
װרה ^ ענעננט  ( :כד ) דחי פח! ק
װוררטע ווידר װפה  ,חונד פפרחין
״חי יח!!ן וויר טרינקן  ( :כה ) > ופה
בעטטי3וב( עווי^ ען  ,דער עווין .ע
זעהרט חיהן חײן הח1ן׳ קעננען ,
דייעש ווחרן' ער חינש ווחטר  ,יח
ווחורדן ד'יח ווחשר יישע  :היר ןחב
ן .חטט דער נחטניחן ךעיע) יוונד
רען , !.חונד היר פטע!! טי ער ייח
חוין־' דיחפרחבע  ( :כו ) ער פפרחך
<געהװ! יך ווירטט דוח דער פטיװװע
דעש עוויגן ד״נט גחטטט פח! ן .ען,
יזונד טהון ווחט חין י״נען חוין .ען
רע  3ט ווייט  ,י״נן ^ בחטן ן .הער
ןכעבן  ,חונד ח! 1ע י״נע געיעטני
היטן  :וח ווי! 1חיך ח!! ע דיח
קרחנקהײטן  ,דיוו חיך חין >< 3רינן
החבע י״ן ! חטן  ,דיר ניכט ( ופיקן,
דען חיך דר עווין .ע בין דײן חרכט:
(בז ) ייוו קח״ן נווך1זי!ןכ  ,דחיע! ביט
וווו־ן 3ויע5ך ווחטרקווע!!ן  ,חוכד
*יבנכי־י פח!>ון  :דחרט ! חןרטן זיח
ייך בייח דעכן ווחשר :
(א ) פחן חי! ק ברח 3ן ייח חויךי,
רוונד ד; ח; .חניגע ןווייכע
דער קי  :דר יפרחיש קח> זן חין דער
ווישטי סין  ,דיח כוויפן1וי! ק חונד
סיניזיגט  :חק פונפנעהנטן טחן.י
דעט ( ווייטן >וח ; חטש נחך חיהרק
חיישכוןע חויי דעק ! חכדי >< כריק :
(ב ) דיח ןחננע <)4״נע דעו קינרד

בשלח
יכורהןש  5יהרטפן1זוי £
ריהרעטערי
ק 1חן.ן רויבר> וטה יזונד חהרן הין דר
ין
װיםטי  ( :ג) דיח קינדער ישרח?
<•'
כופרחין נו חיהנן  ,ווערן וויר דחך
ר
!יבער ן .עפטחרבן דורך דיח
החנד
11
דעם ע״יגן חיק ! חנדי ווירי  / (:ח 1י
ח
וויר בײח דענן 1£״פטחפ £י ? חסען
ז
ח 1י ו/יר חוני י .חט עסן קונטן :
דעןז
חיר החבט חוני חין דייע ווישטע
<
הינויש ן .פיהרט  /חוק די> ע נחננע
י
פרוח>< 1ונן .היר דורך הונ^ ער חוק
(וברינןן ( :ר ) דער עווין.י פפרחך
י
3ו װםה  /חיך ווי 1חײךםעײיי  1חט
הייסו! רעןנן 1חין  :דחי  5ח 1ק יח>1
הינוים ןעהן חונדיחײ1ן  ,יעדןטחן:
חיהר טען 1י  3עם  ,דח״יט חיך עמ
פרי £י  ,חב עם >< ײנע ! עהרי פח!קן
ווירד/חדרניכט )■ ( ה ) חקיע  3םטן
טחן.׳  ,״ען ייח3ו רעיטי װחנן ,
ווחם ייח ח״נברינן.ן ווערדן  :ווירד
עם 3״ײח > וחה 1יח £י 1יײ |  /ח1זכ
ייח חן חנדרן טחן.ן יחװ>ו!ן ווערדן:
(ו ) דח פפרחך װפה חונד חהרן 3י
דען קינדרן< פרח! ם  :דיין חבענד ,
יח!! ט חיהר ער  £חהרן  /דפ דער
עווין .ע חײך חויי דעכן ! חנדי װ3רינן
^נ׳יהרט ( :ז ) חונד װחרןךיח! טחיר
דיח הערר! יבק״ט דעש עוויןן יעהן /
דח ער ווײערי חויפריהררפע רעדן
ווידרדעןעוויןןפרנחװװן :
דעןווחי*
יינד ווירן .ח  2טעט /
דפחיהרחיבר
חוני ק! חגן פיהרט  ( :ח )> ופה פפרחך
פערנר  /דייעם ווירד גטעהן  /חיני
דעכן חײך דער עווין .׳ דייען חבנד
ווירדפױיפנו עשן ןעכן  ,חונרחנן
>יחרן.ן חנדרי פפ״וי 3וק יחטווערדן,
דח דר עווי; .ע ח״ערי חויפריהררפי
ק! חןן פרנחװ>ו | /די חיהר וויבר חיהן
עיהרט  :דען ווחי ייכדוויר ן .ח  3טט 7
ח״ערי ק! חןן ן .עהן נייט חיבר חוני • ,
יחנדרןחיבר דען עווין.ן ( :ם )> ופה
פפרווך3ו חהין  ,פפריך נו דער
ן.חככן ; .חײנ• דער קינדר יפרח! ס ,
פרעטעט הער פחר דען פווין .ען :
דען

שמוח טז

בשלח מס

ניחחנד !( וטי ;־לז ^ רון בי> ״חרן -ען
רען ער החט חײערי חוי  3ריהררסע
חיברין ! ( ב ) ויח ן,ד # .ר  3סן חבער
ק! חךן פחרכחחחן ( :י ) חינדעכ^ חהרן
דעכן >< סה ני 3ס ׳ *רונד־רן יו״ניןע
יסרח! ם
(ור ן.חכ ^ | 3חייני דער קינדר ע^ן דיח {יסן דנז  £וון ביו וווין 1דען  $£ןן .נדן
רעדטי  /״חכדטן זיח זין ^
וזוזרןן וזיברין : ,וו !! ײן עט קרוו  3ען
דעז
ק״ט
ווישטי  :חוכד דיח הערר! י 3
וויר^ ר הירויש  ,וזוכד עש וווןהר
עו/ין.ן ערסין חין חייכר ווח! ק•  ( :יא)
מטינקנד  :דוז זווזרד > וםה (חרניןכ
חיך
דרע״ין .יספרחךכו>< סה  ( :יכ )
וזיבר *יוז  ( :בא ) ויוו זוו1ו>ו! כזען דוו
החבידיח חזיפריהררסעק! ח | 4דער
הער יעדן >*וזרן.ן וזײן יעדר ויז  3יז
קינדער יסרח! ש  5רנח>סון  :ספריך
ער ינוק עטן ברזינכזי  :ווזכד ווז בוו! ד
ינו חיהכן  ,וויח  £ח! ן .ט  ^ ,ע^ן חבכד /
דיח זוזככיהייש עין ׳ נרש>זוז) ין עש :
זח! ט חיהר 'פ! ״ס עסן  /חונד ״חחזן
(כב ) חק וע 3שטן טוזןי  ,הוזששן ויוי
 5ריה חייך חין חגדרר ספ״וע זחט
(וז״ח עוזך טע״וע ןוווײזוזט  /פיר
עסן  :חונדזח!! ט ערפחהרן  /דחס
חײנען קקפךי ( ווײח ע>ור  :זו !! ע
חיך דער ע״ין.י ח״ער ^ חט בין :
פירטטן דער> 4ו״ני קח>ו>ון ׳ חונד
(ינ) חבכדס דרויןי קחק חייכי חעכן־י
ברי  3טטן עש דעקווטה  ( :כג >).זטה
זוח  3ט! ן החיןי ׳ בדעקטידס ! חן .ר :
טערחך כו חיהנן  ,דיועש החט דער
חזכד דעס ״חר^ עכס  ,״חר חײכע
עזויןי ןטערחנען  /חײן רוהיטווןכ /
!חני  5חן טויח  ,ריננט חוק דוזז
חײ /הייןין.ר ר/היטח־ .,חיויט>< חרן.ן ,
!ח^ ער  ( :יר ) ח! ודיח !וו 4יטזיח חויך'
דעק עווי^ ן3ו עהרן  :ווחס חיהר
^סטינן  :דח ״חר חזין 1דער חבער
בחקן וזח!! ט  /בחקט הייטי  /ווחש
) 5ע  3ע דער ״יסטי  ,עטווחן  3ייכס
חיהר קח 3ן ווח!! ט  ,קחכט הייטי /
^קערכטס ( ח! ט וזיח רוכדיקערכ  3ן)
חוכד וורזכו חיברי  4חיוט ׳ ! חסט נור
 5״ן ״יח דער רייך' חויךי דר ערדי:
סטעהן 3זר פרוזחהרונן , .ביו דען
(טו ) ח! ס עס דיח קיכדער יסרח!
קינפטין.ן > וחרן.ן  ( :בד ).ויח ! ישן עי
*חהן  ,ספרחך ח״נר 3וק חכדרן /
ביו דען קיכ ^ טיןן זווזרןן סיטעהן /
ווחז חיזט דס 1דען זיח ״חוסטען
וויח> וסהב  £חה! ן החטטי  :חוכדעס
ינ  3ט  ,״חו עס ״חר  :זוסהספרחך
ווחרד כי  5ט סטינקנד ׳ חונד ק״ן
דיחספ״וי/
5ז חיהכן ׳ דיזעס חיוט
חחורק ״חר דרין  ( :כה )> וסה ספרחך
דיח וו״ך דער עו/יני כז עטן נךעכן:
פריעהרט עס הײטי דען ה״טי חיוט
(סז ) דיועס החט חבר דער עז/ין.י
ח״ן רוהיטחן רעקעוויןן (( עהרן:
דחב״ח בפחהון  ,זח>זס ! ט דחפחן,
הייטי  3ינדט חיהר ני  3טס חויןי דעק
יעדר כחךדעק ער 3זקעסןכעהטי4
פע! די ( :כו ) זע  3ס טחן .ע וח!! ט
החט  :חיין עחר חזיךי יעדס הויפט,
חיהר עס זח>ז>י!ן  :חונד וזק ויבכטן
נחך דער חככחה! דער פערטחהכן,
חיזט רוהיטח ;  ,דח ווירד עס כיייט
ח״ן יעדר כעהיוי זח  5יה! ער ! ייטי
קיכדר 3ו פיכדען ויין ( :כז ) עס וורזר חק
חין זיינק כע! טי החט ( :יז) דיח
זיבנטן טחן.י ׳ דח ןיכןן ח״כין .יפחן
*סרח! טחטן חחוו  ! :יח ! ו)וי>ו! טען
דכק  £ח! קי חויו חוק נו זח>י1ו! ן :
חייכר פיה!  ,דער חכדרי וזעכין: .
ויח פחכדן חבר ני  5טט ( :נרו ) דער
(יח ) ויח ״חסן עס חיט דעק עיזר,
עחי^י ספרחך3ו > וסה  :וזיח ! חנן.י
דער 5יה! ן.זחיײז! ט  ,החטטי כי 3טס
ווײן .רט חיהר חייךכחךח״ני ן .בחטי
חיבריכ  ,חוכד דער ״עכי 4כוחיזיו! ט,
וזוכד ! עהרן יו הח! טן> ( .ככ ).ועהט ׳
ני  3ט כו ״עכין•  :יעדר החטטי וח
דס חײך דער יל״י 4י דען רוהיטחן.
5׳! ן .עזחיזיז! ט  ,ח!ש ער כזק עס׳ן
דחחק 4יבט ער ח״ך חכן
בר/י  3טי ( :יט) יזסה ספרחך כז חיכן;  44עבן :

שמות טז יז

בשלח

זע 3
םשן שחכי  ,טפײוי חויןי3
ווייח
עוו
*
ן
.
ן
?
(
שחכע
ג
 :יעדער ב 1ייבע חן זײכער כיוך וווושר ) חןש חבער דח* *£וזיו
דורסשטי  ,עיהרמי עש
טשע! 1י  ,כיויחכד ןעהי עחן :
ײכעק
יוויעריהרריטע ק!יזכן וויבר וופה :
חרשי ווק ויבכשן שחכי ! ( ל
)
דח
יזונד
טערוונן  ,וויזרונןהוזששו וזוכו
רוהשי דט פח! ק חק זיבכשן
שחןײ:
יוויש
(לא) דט הויז יטרח! כעככשי דען וזוכד ווצריבן הערויג ן .פיהרש  ,וויך
כחוין דער טפײזי ײן ; דער וון ווחר עחר ווײכע קיכדר יווכד וו״ן פיה
וויח קחריחכדר זחיין  ,חײש  ,חוכד (ר) דורטט חוווקווײוון3ו !וזכוען ?
חוכד ז״ן ^ טיוחק ווחר וויח קו 5ן ווחש ווטהטריחכוכןעווי^ ן,טפרחך,
וח!
חיש החכיכ  ( :לב ) ווטה טפרחך דיזס חכפחכ^ן ?1י חיך כון וויש דיזק פח 1קע
עש
החש דמר
פעה! מ כור וועכין, .
עוו*4י ^ בחשן  :חיין ע״ר
זח
טשײכי
^
ען
זיח
3ח!! דחפחן זח!! (ור
וויך  ( :ה) דער
פחרווחהרוכן.
עווי
^
ע
טפרחך כו ווטה  /כעה פוור
פיר ח״ערן נחיקחווײן ו״ן :
דחײיש
דענן
פח
!
קע
הער  ,כיק חײכי^ ע
צוןיחעםןדיווטפײזי זעהן ,
פחן
דיחחיךחײך
דעכן
ע
1
עשען
^
חויש
יטרח! וויע
^ עבן חין דער וויששי  ,ח! ז
דיר
,
חוכד
דײכן
חיך
טעחב  /חיש ווע. 1
ן £ .חײך ווויז דעכן ! חכדי >י3
ריק
5
עכן
דוח
דען
פ
!
וש כעט1חכן  ,כיכן
יהרש  ( :לג) ויטה
טערחך3ו חין
ד״כע
החכד
חוכד
חהרן ,
ן
.
עהי :
חיין עײרכיכן חייכי פ 1חטי  ,שוהי הינ״ן
(ו
)
חיך
חערדי
דחזע! בסש חזיןי
עח!! וון ' חוכד זעכי עם
דעכן
פע
!
זן
כו
חרב
פחר דיר
פחר דעק עווי^ן הין  3 ,ור
פרווחה־
טטעהן
:
זח
:
רוככ £יר ח״ערי כחכקווסיון  :ט! חכן  ,ח 1ח! 1שש דוח דען  £ע! זן
שדען ווירד ווחשר יוויט
(לד ) וויח דער עווין .י דעק
ײטה
חיהכן
פ
!
^בחשן  :חהרן זעצשי עש הין פר שריכקן ישען  ,דווןןיש דיזז פיו! ק
דער 3יין.כיש 1חדי 3ור פרחחהרוכ^  :פחר קעככי  :די־עש שחש וזטה
(לה
רען חויז .ען דר יפשששן ווויש
וין ) דיח קיכדר יטרח!ש חסן
דען
יטרחו
:
(
ז
)
ווחן
כעככשי דען כתיון
5יר ( יג יחהר  ,בי * זיח חין חײן דעש
וורשעז וושה וווכד ןזריבה :
בווחהנשש ! חנד
קחײן  :דען ײן וזשן וו״1
דיח
קיכדער
יטרוו
זיח ביו זיח חין
!
ן
.
ע
דיח
;
יו ; קש
חכפחכן
.
שן
.
רענ
(
י
החששן ,
דעש ! חכדסככען קחוון ; ( לח דער פרווביש חונד חיי : 5יח דען עח־כן
עײר חיזש דער ( עהכשיכש״!
החששן  ,טפרח 5ן כע>( ויך,
חײככו
חיזש
חויך
חיפה :
דר עחי^ י חוכשר חוכש ,
חדער
ייכש
?
(
ה
^
דתז
פחוק עיו 5ק
קחכן :
דיח
רעידיכןחוכד טשריש >ויש יטרחו * ו
כיוייכע
:
(
יהוטע  ,זוכעש ) ווטה טערחך יו
פחן דער קיכדר יטרח1זכ כרחך
חוכש שחפ;1רי יועככר
חיהרע (ין .וויששע םין חויןי  ,חוק חזיש
חוכד 3יהע הין  ,טשריישע
ע כחך
דעק בפעה! דעז ײיש
דעכן
עיו
5
ק
:
ויחר
^
ן
עווי^ן
טשעהי וויך
וין (ו עחרש (ו ועשיכן  :ויח ! ח^רשן חויןי
דר
טפיישיע
דיזעש
היכע! ש ,
רפידיק ,
דח החששי דחז דען ן.
עש
!
יכען
 5ת 1ק
טשחב
חין
ק״ן ווחשער (ו שריכקען  :ווייכער
החכד
:
(
י
)
ו .ב )
יהוטע
שהחש
דחז 5ח! ק (
חכקשע
ליש
וויח
חיהכן
>זטה ,
יוישה ^ :חן .ש 1>,יש עיי 1ק
זיח םפרח 3ן  ,טחפש חוכש
3
ו
טשריישען
:
ויטה
ווחשער
 ,חהרן חוכד
טפרחך דחש וויר שריכקען  :זוטה חור
חכר
טשיכן
חויןי
דיח
טפישכע
(ו חיהכן ווחז כחכקש חיהר
דעס ד.ין
יייש יזיר ?י ווחש £רזו 3ש חיהר דען החכד  .ע!ש  ( :יא^ ווען ײטה וײני
חין דיח העהי הי!ש  ,ווחר
יטרוו!

יץ(א) כחכ3ע

דער
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שמות יז יח
יטרח! > יע  3טיןנער  :חונד ווען ער
זיח זינקן ! יש  ,ווחר עיייק וועכי
טין .ר  ( :יב ) ח! ט חטה דיח הענדי
טחעהר חווורדן  ,כיחין ויח חיינן
טטײן  ! ,ען -טן וח! 3ן חיהק חינטר,
חונד ער זענטי זיך דרו־ן־  :חהרן
חונד חור חבר חונטרטטינטן זיינע
הענדע  ,פוון דיור וייטע חיינר ,
חונד פחן דיור זייטע חיינר  ,זח
הי! טן זײנע הענדי רוויז ביז וחננען־
חונטרן .חנןנ  :ייג ) יהוטע ט!ו ^ עח! ק
חונד זיין 5וו! ק חיט דער טערפי
דעם טחערדט (  .־חז ה״טט  ,ער
ערהי! ט חיינן פח!! קחח> ונן זי 4חיבר
זיח )  ( :יר ) דר^ עוויןע טפרחך נו
י חטה  ,טר״בע דיועט יונן ^ זעכט־
י ניס חין דחו בוך  :ווונד טרחגע
עט חויך דעק יהוטע חויןי  :דען
חיך ״׳!! דחז חנדענקן פחן עח! ק
חונטר דעק היחחע! פערטי! ן .ען :
(טו ) חטה בו־חטי חיינען ח! טוור :
חונד נעננטי חיהן  ,דר עחין .י וויוט
ח״ן פחניר  ( :טז ) חונד טפוווך
פערנר,ריח הוונד ! ין .ט חוין־' דעק
טרחנע דעו עווין.ן  ,נוק טחחוהר :
דחט דר עוויגע פחן גט! עכט נו
ן .ט! ע  3ט ווידר עי<! ק קרי 4פיהרען
חירד :

יחרו
יףן(א) יתרו
פריטטר_3וחדין ,

חטהט טחין .רפחטר פר־
נחק ח!! ס ווחס ן .חט פיר חטה
חונד ו״ן פח! ק  ,דיח יטרח!  ,ן :ע־
טחהן  :חיט דער עחין .ע נעהח? יך
יטרח! חייט ח 3ריק
פיהרטע :
(כ .ן דח נחק יתרו חטהט טחי^ר־
פחטר  ,דיח 3פרה חטהט פרויח ,
נחך דעק ער זיח 3וריק ^ עזחנדט
החטטי  ( :ג ) ער נחק חויך חיהרי
" 3ייח  :עהני  :דחפחן חיינר ן .רטק
היז  ,דען ער טפי־חך  ,חיךבין חיין
פרעיוד! ׳ ;^ חין ת״נק חונבקסנטן
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בשלח יתרו

נ

)חנדע  ( :ד ) חונד חײנער היס
ח! יע( ר  :דען ער עפרחך  ,דער
ן .חט חײנעס פחערס חיזע וײינע
הי! פי ; נוועון  ,חונד החס ײיך פחק
טוועהרטע פרעהש עררעטעס :
(ה ) ח! וח
רײוסע י ; .רו
ײעהס
טחיגרפחטר  ,חונד וײני ועהני ,
חונד ןײני פרויח  ,נו ײטה הין :
 3ור חיסטי  ,ווחער ז״ן 5חן :ר החט־-
טע  ,ווכן ן .עטט! י 3ן בערן .׳  ( :ז ) ער
!יט דעכן > וטה וחןנן  ,חיך ד״ן
טוויגרפחטר יהרו קחײחי3ו דיר :
וויח חויך
ד״ניפרויח  ,חונדחיהרי
נוו״ח
זעהני
חיט
חיהר  ( :ז ) ײטה
ן .ינןנ ו״נכן טווץ .רפחטר ענט,־ .ע^ן ,
ביקטיזיך פרחיהק ,
קיסטיחיהן ,
חונד ויח ערקונדי^ טען ויך חיינר
נחך דעס חנדרן ווחה! ז״ן  :זחדען
 4ינן.ן זיח הינ״ן חין דט 3ע! ט :
(ח ).דח ער 3עה! טע חטה זיינעק
טווי^ רפחטר ח!! עס  ,ווחט דער
עווין.י חן פרעה חונד חן >ו 5ריק
ן .טחהן  ,חוק דער יטרח! ווי!ן :
ח!! י בטוועהר! י  3ק״טען  ,דיח ויח
יזייך' יעק ״עױ ^ טרחפען החבן ,
חונד וײח דער עווין .׳ ויח עררעטט
ד .חט  ( :ט יהרו  2ר״חטי זיך  ,חיבר
ח!! ט ןנוטע  ,דט ן .חט דעכן פח! ק
יטרח! ערניי ^ ט  ( :פחר נעהײןיך
חבס דט ער עט פחן דער ן :חח! ט
דערחנריקעררעטט החט ( :י ) יתרו
טפרחך  ,ן !.חבט וייח דער עווי^ י ׳
דר חייך חויט דר ן .ווח 5ט דרחנרינן
חונד פרעהט עררעטט החט  ,דר
דט פח! ק פחן דר ן .חח! טדר ח 3ריק
עררעטט החט  ( :יא ) חי 3ט ער•
קענני חיך  ,דט דער עווי^ י ן .רעטר
ז״ח ח! ם ח!! ׳ ן .עט! י  3י וועון  ,דען
חיט דעוי  :ע! בן זח  3י  ,ווחורדן זיח
^טטרחפט  > ,״ט ווע! כר זיח טירחנ־
נייח חויםן .חיבט החבן  ( :יב ) יתרו
״טהם ט״־ן .ערפחטער כרח  3טע
ן :חטטי
ברחנדחפפר חונד טפײזי־
חפ  £ר  :חהרן חינד ח!! י ע! טטטן
*טרח! ס

שמות יח יט
יטרח! ס קח><ן הין  <> ,חה! 3״ט3ו
הח! טן  <> ,יט >< טהס טוויןכרפחטר
 5חר ן .חט  ( :ינ ) דעט אחרן .כט
דרויןי וחס >< טה ,
דט  3ח! ק3ו•
רי 3טען  :דחט פח! ק טטחכד חוכן
>< טה הרוכן  ,פחן סחרכן ביז חבכד:
(יר ) ח! םי 1טהס טווינרפחטר< חהי,
ווחט ער ח!! עס פיר דעט פח! ק3ו
טוהן החשטי  :טפרחך ער  ,״חס
חיזט דיום פחר חיין נעטעפט ,
ווע?  3ט דוח פיר דט פח! ק פעס
רי  3טעסט ? ווחרוכן ויכעשט דוח
ח!! ײן  ,חוכד דחט ן .חככי פח! ק
יטטעהט חיק דיך הער  ,פחן>< חרן.ן
בי :חבעכד ? טו ) > זטה טפרחך (ו
ז״כנן טווין .רפחטר  :וזיי! דט פח! ק
3ו >< יר קעיוט  ,חין ן .עט! י3ן דיכ^ן
חוכטררינט (ו זו 3ן ( :טל ) ווען זיח
חייני רע  5טסזח  3י החבן  ,דיח פיר
>< יך קע>< ט  ,זוו רי  3טי חיך ( וויטן
ח״ככן >< חן חוכד זײככן נענטטן :
חויך >< ח 5י חיך חיהנן ריח ןכ :ע (י
^חטטם חוכד ו״כי ! עהרן בקחכט:
(ױ) >< טהש טווי^ רפחטר טפרחך
3ו חיהק  :עט חיזט כי  3ט ן .זט ,
וויח דוח עס >< ח  3םט  ( :יח ) דזח
חוזט ערחידן  ,זח ווחה 5דוח  ,ח! ס
דיזס  3ח! ק  ,ווע!  3ט בייח דירחיזט
דען דחט ןרטעפטי חיוט דיר (ו
?זוועהר  ,דוח קוונטט עט ני  3ט
ח!! יין חויםרי  3טן  ( :יט ) ן .עהחר 3י
5י!>< עהר חייכר טטיחחי  ,זויח חיך
דיר רחטןווי!  ,חוכד ן .חטט טטעהי
דיר ב״ח  :דיהכי דוח דעק פח! קי
בייח 4חט  :דט דוח נעה 5<4יך דיח
*ח  3ען  £חר ן .חט בריכן .סט :
(כ ) חיהכן חכר דיח ן .וע (י  ,חוכד
דיח ! עהרן חיינטערפסט  :חוכד
חיהנן בקחכט >זח  3סט דען וייעןכ,
ווע! 3ן ויח ןכעהן * ח!!ן  ,חוכד ווחס
זיח (ו טוהן החבן  ( :כא) דוווחבר
זו  3י חויס דעק 5ח! קי חויש  ,רע  3ט•
טחפכי בידערחעככר  ,דיח ן .חט
 5יר 3טן  ,וזעננר דיח דער ווחהר״

בשלח
ה״ט ערןכעבן זינד  ,דען חיין .נגו)
הנוםשן  :דיוי  :נזחשטו נו־בר יינו
ועי ן  5 ,חרטטע־ר 1ויבר טויוכדי ,
פחרטטעהר חיבר הוכדרטי  ,עחס
טטעהר חיבר פוכפ3ין , .חוכדפחס
טטעהר חיבר נעהן  ( :כב ) ויח
חען.ן דעכן 2ח? קי רעכטטפרענן נו
ח! 1ר נייט  ,דחבײח חבר ־ת1:ן ויח
יעדי זזי 3טין.י רע 5טםוח  5י ריר פס
ברינןכען  ,חונדיעדי ^ רינ^י רענטם־
זחני  :ע! בטט עכטסײדן  :דחחיט
עט דיר ! ״  3טר ווערדי  ,חיכדענן
זיח דירטרחן.ן הע! פן  ( :כנ ) ווירסט
דוח כון דיזט טוהן  ,זח ווירסטו ,
וזען עט דער ווי!! י ^ חטטש חיזט ,
בטטעהן קעככן  :חוכד חויך דיח
ן \; ככע כחניחהן ווירד >ויט פרידען
נחך הויזי קעהרן  ( :נד ) ״טה ן .עי
הוורנטי דרטטי>ס< י ז״נס עזוי^ רםי
פווטרם  :חוכד טחט ח!! ם  ,ווחם
ער ן :.חן .ט החטטי '  ( :כ־ ) זזטה
וועה! טע נעהז<! יך
רענטטחפכע
בידרחעככר חוים יטרח!  ,חזכד
ווח  3טי זיח כו חבר הײפטרן חיבר
דחט פח! ק  £ :חרטטעהר חיבער
טוי :כדי,פחרטט ' להר חיבר הוכדרטי,
פחרטטעהר חיבר פוכפנין .׳  ,פחס
טטעהר חיבר נעהן ( :כו ) דיוע
חווטן
דעק  3ח! קי3ו ח!! ר> ״ט
רע 3טטפרע  3ען  :חייגע טוועהרע
רע 2טסזחני <> ,ו  :טן ויח פחר זזטה
בריכנן  ,יעדי נריגני רע  3טשזח 3י
חבר זע! בטטענטטײטן ( :בז ) ז< טה
!יז הירויןי וייכן טווין .רפחטר ווידר
ווען .ר״זן  :חזכד דיזר ן.יכן .חין ויין
!חכד 3וריק :
(א ) חיכן דריטן זוחנחט נחך
דעכן חוים3ו^י דר קיכדר
יטרח! חויס דעכן ! חכדי •><3ריכן :
חק ערטטן טחן.י דעם ״חנחטס ,
קחײן זיח חין דיח וויסטי סיכי :
(ב ) ויח ברח  3ען כעהײ! יך פחן
רפידיק חויןי  ,חוכד קסיון חין דיח
זויסטי סיני ( ! ,ון -רטן זיך חין דער
וויסשי
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שמות יט
נני׳ו
*יח
־י ,

חר־
חר־

ייו•
 1נ•

*יוו

פר־
טש־
״יט
יעכן
יסט
, •1
ט ,
דיח
דען
ן .ע־
־ס־

וחס
;טה
ינע
ונד
יבר
:ער

יטי,
חר־
ייוע
:ייט
:רע
וטה

חבי
וטה
וידר

י״ן

נ״ד
נדר
♦
*

ש ,
ני :

1חן
דיח
־ער

וויטטי  :יטרח! ! חןנרטי * יך דח־
זע! בטט ן .ען.ן דעק בערן .ע חיבר :
(ג ) > וטה טטין .הינויך' חוין דען
בערן .פר ( .חט  :וזונד דער עווין .י
<־יך חיהכן נו פחן דײכך בערןױ י ,
חונד טפרחך  ,וח וח!! שטו דעכן
הויוי יעקבש וחן | .חונד דען קינדרן
יטרח! קונד> וחכן ! ( ד ) חיהר החבט
ן .ועהן  ,ווווש חיך דען >< נריק ן .ע־
טחהן  :חיך החבי חייך חוי |'! ווד! ר־
פ! ין !.ן 4טרחן.ן  ,חיך החבי חייך נו
סיר ן .ברח  3ט  ( :ה ) וזערדט חיהר
ח!* ח >< יינר טטיחיוי ן .החרכן  ,חונד
חיינין בונד הח! טן  :וח?וח!! ט חיהר
חונטרח!!ן
בוחנדרט' ח״ן .נט!ןכ
>< יין
נחניחנו * יין  ,דען >< ״ן חיויט דיח
ןנו־זנכי ערדי ( :ו ) חיהר חבר * ח!! ט
>< יר חיין פרישטרויכט רייך * ״ן ,
ווונד וויין הײ) ין.ש פח! ק  :דיוט
*ינד דיח ווחרטי  ,ווע! ' י דוח דען
קינדרן < טרח! ש וחן .ען ווו!! שט :
(ז ) >< טה קחכן ! יט דיח עוטטטן דר
נווניחהן רופן  ! ,ען .טי חיהנן ח!! ע
דיח ווחרטי פחר  ,דיח וויהכן דעיר
ע״' 4י ז בפחה!ן  ( :ח ) דיח ן -וחחטי
חנטחחרטטי  .חיינ״יט״י^ ,
כחניחהן
טפרחכן  ,ח! וש ווחש דער ע״י 4י
ןדשפרחכן< וווו!!ן וויר טוהן  >:וטה
בוחכטי דיוו ווחרטי דער נוו 3יחן
ווידר פר ן .חט נוריק  ( :ט ) דער
עוזין .יטפרחךנו >< טה  ,חיך זוערדי
>< יך חין חיינרדיקן ״ח! קי דיר חפן־
נחניחןז עט
בחרן  :דוו״יט דיח י
הערי  ,ווען חיך >< יט דיר רערי ,
*ח ווערדן * יח חויך וון דיר ווי״״ר
ן !.ויבן  :היר בוי  3טטי >< טה דיח
דעש  3ח! קש חן ן .חט :
ווחרטי
(׳  ).דער עוויןני טפרחך נו >< טה ,
ן .עהי נו דעכן פח) קי הין  ! ,חש ויח
*יך ה״! ץ -הח! טען הייטע חונד
>< חרן.ן  :חונד חיהרי ק! ״רר ווחטן:
(יא ) דחי״ט ויח ברייט ו״ן ״עךן״חזין
דען דריטטן טיי : 4דען וזכן דריט־
עעןטחן .׳  ,ווירד * ין דער עווין .ע
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יתרו

נא

הרחכ ןיזמן  ,פחר דען 1חוץ.ן דער
ן .חככן נחכיחהן  ,חוץי דען בערן.
סיני  ( :יב ) י דוח חויט חבר רינן .ש־
חוכן דיש פח! ק חײני ן .רענני*1ח ? | /
חיהנן נעהוו! יך זחן.ן  ,היטט חײך ,
דען בערן .נו בי 1טײן.ן  ,חדר חײנן
סײ! דחפחן יו בריהרן ! וועד דען
בערן .בריהרט  /דער * ח! ^ טעדט
ווערדן  ( :יג ) עס וח!! חיהן חבער
ק״ני החנד חנריהרן  ,וחנדרן ער
וח!! ן .ט ' טיינין .ט  ,חדר וויט פפ״!ן
ערסחסן ווערדן  ,ע 'ט * ״ח פיה חדר
>וענס ; וײ וח!! עש ניבט ! עבען
ב! ״בן  :וח בח! ד דיח טרחוופעיטי
חינן חײנק טחכי פחרט ב! ע* ט ,
וח!!ן דיוי דען בערן .בטטײן .ען
(נע>ו! יך חהרן * ״ני * עהני חונד דיח
ויבננין .ע! טטטן )  ( :יד ) > וטה ן.ינןכ
פחנן בערן.י הינחב נוכן פח! קי :
!יש דט פח! ק ויך ה״ | ין החוטן /
חונד־ ויח ווחוטען חיהרי ק! ״דר :
(טו ) ער טפרחך נוכן פח! קי /
ד .ח! טט ח״ך חויןי דען דריטטן טחן.
חונטערדעשן ( ו
ברייט  :קח>וי< ט
קיינר פרויח  ( :טז ) עט ווחר חכן
דריטטן טחן ; .ח! שדער > וחרן.ן חן
ברחך  ,דח ווחר דחננר חונד ב! ין ,
חונד חייני דיכטי ווח! קי חויןי דעכן
בערן.י  ,חויך ווחר חיין * עהר
טרחיופעטנטח!! נו הערן,
טטחרקר
ניטטרטי  3ר
דט £יו} ק חיק ! חן .ר
טקעקן ( :יז ) >( טה פיהרטי דווט
פח! ק חויט דעק ! חן .ער הין פחר
ן .חט  * :יח טטע! טן ויך חונטן חבן
בערן .׳  ( :יה ) דרבערן .טיני רוי  3טי
חיברח!!  ,וויי! * יך דער עווי^ י חין
פייחי־ חוין, 1חיהן הרחב ! יש  * :יין
רויך טטין .חין דיח העהי  ,וויח
דער רויך חויש ח״נק ברענח 3ן ,
חונד דר ן .חנני בערן .ווחרד העפ־
טינ ערטיטרט  ( :יט ) דער טרח>< •
פעטנטח!! ווחרד חי>ו>> ר טטערקר:
>< טה ט 'חט דיח חנרעדי  ,חונד
חנטווחרטטיחיה  :ן״יט ! ויטר
ן .חטט
טטי><>וי
אי<4 1
יך

שטות יט כ

יתרו

סמיזויוי ( :כ ) ח! ט ויך נון
דרעזויך• זווין קײצי עהנןי  3ין .ממח! מ )155 ,
5ווין* דען בעינ סיני  ,נעהוו! יך
דעק וו5וט וןבן 5ויק הייווו!  5 ,ודער
חויןי דיח מפיני דחמ
בערן .ט  5 ,וונטן ווויןי דר מרדי  :קדער^ וויק
הערחב ך! חטן  :ריןי דר עוויךי דען וויומר ווונטר דער
ײרדי 5זיומ ;
חטה חוין דען בעי4
הרויןי  > :וטה (ה ) דו5ו ויז!! טמ דיך  £יור יויהנען
טמין .הינויןי  ( :נא )
טפרחך נו יוטה  ,ן .דער עוויךי ני 5מ ביקן  ,יוויך ויט ני  5מ ן .חמט•
עהי הינחב ,
דיהנממןיך פרעהרן  :דע( חיך דר
ווחרני דמ  5ח! ק  :ויח ווע  5מן פי!
־
עזויןני דיין ךחמ  ,בין יוײן יוײפס
?י 5מ הער  5חרדרינן .ען (ו
דער עס 5יו!! ר ן .יזמ ( דער קיינן יונדרן נעבן
טיינוננ דעט עוויךן  ,חוק
יו ועהן ,ויך ! יידן קיון )  ,דר דמ 5רברע 5ן
זח קענטן פי! י פחן חיהק חוווקחזו•
דער  5ממר ' יוהנדמ 5 ,ון קינדר ,
>וען ( ג  .׳חויך דיח פריטמר,דיח
ענק!  ,יזונד ' יוורענק!  ,נעהוי! יך
נעהר (ו דר ערמיינונן.
דעט עווין.ן בייוז דענען דייז וויך היזמען :
(ומרעכ׳ן • וח!
יוע!ן 5ויך היי! יך הוז! מן( :ו ) דער5ובר ן .ניודי ערנ״^ מ בין
דער עווין.י
מי חייני
נידר! חני 5וין דמ מויונדממי ן .מ! ע 5מ  :דענן
חונמר חיהנן -ו ,ח  ( : | 5כס וומה
דיח וויך ! יבן  ,חונד יוייני ן .בחמע
ספריזך (ו דעק עוויןן  ,דמ פח! ק
הח! מן ( :ז ).דוח וח!! טמ דען נחוון
ווירי זח זויוה! ני 5מ קעננן  ,חויןי
דעמ ענייןנן דיינש ךחממס ני  5מ  5ס
דען בערן .םיני טט״ן.ן  :דען רוח
ךעב! יך חויטמפרע 5ן  :דען דער
החטמ
יוונט טיון ןחחרנמ  ,חונד עווין -ע ווירד ניכמ חונן .טמרח  5מ
ן .טפרח  3ן 3יהיד ן .רענז
ין חוק דען !חטן  ,דען יעניןנן ווע!  5ר !.״נןנח>ון
בערן.
חונד
ויונדרי חיהן ח! מ  5רךעב! יך חויט מפרעכען ווירד :
היי! ין .חב  :יס־),
דער עווין.י (ה ) ערחינרי דיך טמעממ דעס
טפרחך חבר ( וחיהק  ,ן .עהי ן !.ייך
רוהימחן .מ ׳ חוכן חיהן (ו ה״זיןנן :
ווחה! יהינחב  ,קוווזזזע
וחדען זוידר (ט ) וע  5ט מחן .עי סחנממ דווו
הרוין  ,דויז חזנד דיין ברזדר חהרן
חרב״מן  ,חונד ח!! דיין ן .טעפמן
חימ דיר  :דיח פריטמר חבר
יוונד
5ררי  5מן  ( :י ) דער ויבנמי מחךע
דט עח! ק ׳ וח!!ן
(יעדר  5חן ויינק ניכט פחרדרינן.ן חבר חיומ חיין סהימחן , .דענן
טמנדחרמ נעוז! יך )  ,עוויןן דיינק ךחממי נו עהרן  :דוח
(ו דר ערמ״נונ; .דעט^
 5וטמיין.ן  :ער > זע  5מי עוויךן הינויןי וח!! םמ קיין החנדווערק 5ררי 5מן,
וחנטמ
חייני וועדר דוח זעובממ  ,נחך דייןוחהן
נידר! חן.י חזנמר חיהנן >זיו  3ען :
חדרדייני מחכמר  ,דיין טק! יזווי ,
(כה ),זזטה ךינ^
פח! קי  .חונד זח^ הינחב נו דעק דייני מק! חווין  ,חזיך ני 5מ ' דורך
מי עט חיהנן ; ד״ן  5יד, .
חדרדורךדיינן 5רעיודן,
דרויך חין דיינן מחרן חוי  5הע! מ :
 ( 2א ) ויודען רעדמי
דער  ,עווין .י (יא ) דען חין וע  5ט טחןן החמ דר
ח!!י דיוי ווחרמי
וויח עוזי ^י היזווו!  ,ערדי  ,חונדוועער,
עיז!^ מ  ( :כ ).חיך  ,בין
דער עווי^י נעבשמ ח!! עט ווחט דרין חיומפס
דיין ךחמ  :דער חיך דיך חויט דעק
פערמי^ מ  ,חונד חנן! ויבנמן מח .*,ע
!חנדי זזנריק .ן  5יהרמ
החבי  ,חוינז ךרוהמ  :דחסק החמ דער עוויןױ
דעק הויוי דר טק! חווין ( :ג ) דוח
דען מחן .דער רוהי ^ יעךנמ ( ער
ח^ !! טמ ק״ני חנדרי ן״עממר החבן,
החמ חיהנן זוי 3מין .י 5חרניןני ךעי
פחר חיינק חנן.וי  3מ :
( ר) דוח ן .עבן )  ,חונד חיהן היי! יןנ עס
<ח!! טמ דיר קיין ן .ע ( נבי! ד וזח 5ן ;
קועהרמ ; ( ינ ) עהרי ד״נן פתמר

חונד

שמות כ כא

יחת משפםים נב
ח! סחר | )11ערדי ז | )1פטו)1יר>ייו ' ן ,
דחרױן! 1ח! 1שט דו1ו ם 1ח ? ען  ,ו־ ' יני
ן .חננע חפעער  /ח 1נ•״ דײנע פחר־
עהרוננשחפער■ דײןק! ײנעש ! י־/
חונד דײן ז ר־נד  £יה חן ח!! ן חרםן
נעננן 1רי
חח חיך יוײנן נח״ן נ•
חרדנן ווערדי  ' ,ווי! חין נו דיר
 : :ווען
קח״״ן  ,חונדדיך * ען.נן
דוח איר > 1ים דעד.4ייש ח״נן ח! י
סחר פחן עטײנן >וח *ן ווירעעי  * /ח
ערבויחי חי־ן ני  3ט פחן ( .הויחנען
עס״נן דען * ח בח?:־ דוח ד״נען
אײםי-י} דרחן ברינן : .וס * ,ח ענדי
הייןיןנשס וחח חיהן  ( :־ג ) דווו
*ח!! נוס חויך ניבס ןןויןי ססו  £ןײיינן
ח! סחר בססײןנען  .דחיויס ד״נע
נינס ' ענסביעסס
סחיו ^ ירער
ווערדן >< ען.ן :

חונד דייני וווסער  :דקוויס דוח ! חנן:
!עבסס  ,חויןי דעכן ערדרייך ,
ווע!  3ס דער עווין.י דיין ן״חסס דיר
חיינ^ עבן ווירד ( :יג) דוח * ח!! סס
גי 3ס > וחררן  :דוח * ח!! שס ניכס
עהיברע 3ן  :דוח * ח!! סס ני  3ס
ססעה!ן  :דוח * ח!! סס ווידר דיינן
נעכםסן נינסש חויש* חן.ן  ,ח! סחיין
 5ח! שר ניי^י  ( :יר ) דוח * ח!! שס
קייני ב^ ירדי ד,חבן  /נחך דעכן הוייי
דיינש נעכטסן  :דוח  :ח!! שס קייני
ב^ ירדי החבן  ,נחך דיינס נע ? ססן
/
חייב  ,נחך ויינעק כוק! חווי
נחך * יינר ' םק! חווין  ,נחך ייינענן
חכש |  /נחך * ײנק ע*!  ,חדר נחך
ח!!ןכ ווחש דיין נעכםסר בו י>.ס ,
(טו ).דחש ן .חנ 3י 5ח! ק ענופפחנד
דיח דחננערםסי>ו>ון  ,ריח ? ייחר־
!5ח>ו>וען  /דען סרחאפעסנטח!! ,
חונד דען רויכנרן בערן : .ח! ם עם
דם פח! ק ן .ווחהר ווחרד  ,ער־
(א ) דיועש * ינד חויך דיח
בעבסן ויח  ,חונד םסוגדען פחן
רעיסי  ,דיח דוח חיהנן
 5ערני  ( :טז)< יח םפרוו  5ן3ו>< םה ׳
£חר זען.ן  :ח!! שס  :ב ) ווען דוח
רעדי דוח * ויסחונס  * ,ח ווח!! ןוויר
חיינן עבריסן קנעבס קויעסס  *.ח!(
ן .ערן הערן ־ ! .חש נור ^ חסניכס
>ויס חונש רעדן  :וויר > וע 3סן דם רע * עבס יחהרי דיהנן  .חונד חנן
סחדם * יין ( :יז) אםה םפרחך נוכן *יבנסן * ח!! ער חונענסנע! ! יך כור־
 5ר״ווה״ס חויס ן .עה | ; וס חי* ס
 !>15קי  ? ,ירכסס חייך ניכס  ,דען
ער עיר* יינע פערשחן ח!! ײן * <5״נכן
ןנחסחחס נור ^ קחי״ון  ,חייך ווויף
העררן ן .קח>ו>ון  * ,ח ^ עהסער חויך
דיח פרחבי נו םסע!!ן ; חונד דח־
פיר * ייני עערסחן ח!! ״ן ווידר הינ־
>* יס חוי (' חייערכן חנן*.י  3סע עהר־
ווען : .ווחר ער דער יחן חיינער
5ור 3ס 5חר חיהש  :ײח  ,דם חיהר
ערויח  * ,ח ן .עהס * ״נע פרויח > ויס
ני  3ס * יכדץ .ס  ( :יח ) ־חם פח! ק
חיהקהינויס  ( :ד ) ^ יבסחיהק חבר
ב! יב ח: 5ח ניחן  £ערנע םסעהן :
>יםה חבר נעהרסי * יך דר פינשסרן *יין הערר חייני  £רויח  ,חונד דיוע
ווײססרווח! קי  ,ווח ןנחס ערםין  :ן .בערס חיהנן * עהכי חדר סעב־סר :
(יט) דער עווין.׳ םפרחך יו >* םה * ,ח ב! יייס דיח פרויח >* יס חיהרן
קינדרן חיהרק העררן ער חכר
*ח  :ח!! ססו יו דען קינדרן יטרח! ש
^עהס פיר * ״ני פערסחן ח!! יין
*חן.ן  :חיהר החבס נון ןועהן ,
הינוועק  ( :ה ) ווען דער קנעבס
דחש חיך פחן הי>ו>*! הרחב ><י_ ס
ספרע 3ן * ח!! סי  ,חיך ! יבי > ויינען
חייך ןרעדס  ( :ב ) חיהר * ח!! ס
ניכשש ״חכן נעבן > ויר נו וע־  : /היעררן *> ,ײ ;י  £רויח חונד וו״נע
קינדר  :חיך> וחן• ניכס ח! ס פרייח
*י! ברני 1וונד ןח! דני ן .עסנן * ח!!ש
חיהר חײן ניכס >יח 3ן ( :כא ) ח״נן ן !.חשנר חױ* נעהן ( :ו ) * ח ברינז־ס
חיה)

משפט־ים

שמית בא
לויהן דער הערר פחר דיח ן .עט! ייי
ריכטר,
פיהרט חיהן חן חיינע
טיר חדר פפחשטי  :״ען חיהן דר
הערר דחוע! בשט דחס ווהר װיט
חיינר פפרױוי דורך סטח ? ן ׳ וח
>ווו חיהק דיור חוין 1חי״וור דיהנן
(דס היישט ,
ביו3וכן ח 11נווײנן
פרייהייטש יחהר ) ( :ז ) ״ען חיין ״חן
זיינע טחכטר נור 1״בוויין .נען £ר
קויפט  :וח! 1ויח ניכט וח
הינ״ענ
ן .עהן  ,וויח דיח קנעיטי הינווען.
ןנעהן  ( :ח ) חיוט ויח חין דען חוין.ן
חיהרש העררן ״ישפע!1ין .׳ * ח דס
ער ויח ניכט פיר ויך בסטױו״ט ,
*ח ״״ ער וויהר דח3ו פרהע! ען ,
דס וױו ויך 1חש קוי  £י  :ער וח!!
חבר דיח װחכט נינט החבן׳ ויח
1ון חיינען
פרע״דן3ו פר קויפען ,
נחך דענן ער וע 1בשט 1יב! חש נענן
*יח נ״עון  ( :ם ) בסטי״ווט ער ויח
 3יר ויינען וווהן  :וח > ״ו ער נחך
דעק רעכטי דער סע  3טר ח־הר
^טעהן ! חשן ( :י ) ווען ער חיהק
חויך חייני חנדרי פרויח ניבט  :וח
ויווערדווךחיהוי קחשט ׳ ק! יידונן.
חונד ווחהנונן :ניכט וובברע ?ן :
(יא ) ! יישטיט ער חיהר חבר דיוע
דרייח סטי_ קי ניכיט  :וח ן .עהט ויח
ווונענטן .ע! ד 1יך פחן חיהק ״ענ :
(יב ) ״ער חיינן ״ענסן ס 1ענט ׳ דס
ער סטידבט  ,־ .ח!! ן .טעדטט ״ערדן ג
(יג ) החט ער חיהק חבר ני  2ט נחך
 4יסטע!! ט ׳ וחנדרן ; חט החט עש
^ויהק  :ח חין דיח החנד ן .פין .ט :
*ח ווערדי חיך דיר חיינען חרט
בסטױ״ון׳ ״חהין ער פ! יהן  :ח!! :
(יד ) ״ען
חבריע״חנד  :י נן נעכשטן
 3חרוענ! יך ״יט
הינטחיוט חויו־
:
ברינן .ט  :וח ח״שטו חיהן  £חן
״יינק ח! טחר
הינוועןדעה״ן  ,ווידר
3ו סטערבן :
(
טו
)
ווער פחטר חדר
״וטטר ס! ע; .ט • ,ח!! ן .טעדטעט
״ערדן  ( :טו ) ווער חיינען ״ענסן
סטיה} ט  ,חונד פרקויפט ח׳הן ,

• משפטים
״חן החט לזי־ן 1ובר  3חרהער ווין
ויינר ן .וווו! ט ן .פונדן  ,וח! 1ןנטעדטנו
ווערד(  ( :יז ).ווער עווכור חדער
וווטטר פ 1ובש ׳ י .ח 11ןנטעדנועט
ווערדן  ( :יהז חען ײעננר וויןנוונק
ןנרחהטן  ,ווונד ווײנר ס 1ע^ ט דען
וונדרן זויט וו״נק ססי ן  ,וזדר ״יט
דער פויטט  :ער סטירבט נחחהר
ניבט  ,חח חבר נו בעטטי זי^ ען :
(יט ) ווען ער ווידר חויף סטעהט /
חונד חן ח״נער קריקי חויך דער
טטרחשי הרוק געהן קחן ׳ וח וח!5
דער ס! ען :רפרייח וײן  :יעדחךוח!{
ער חיהק פחרוייי״נן -שקחשטן ער<
סטחטטן  ,חינד חיהן ה״!ן ! חשן :
(כ) ווען יעחחנד ויינן קנעבט חדר
וייני ״חגט וויט דעק
נוכטסטחק
ס 1ע^ י / 1חונד ער סטירבט וווניטר
ויינר החנד  :וח ווירר עש ן .רח  3ן:
(כא ) יעדחך ׳ ״ען ער חיינן טחן.
חדר נווייח נחך ! עבט  :וח!! עש
ניכט ן .רח 'כן ווערדן  ,חײן עס ויין
ן .ע 1ד חיוט  ( :כב ) ווען ויך ״עננר
החדרן ,חונד עער 1ע  :טן חיינע
טוווונ^ רע
פרויח ,וח דס חיהר
דיח קינדר חבןנעהן  ,עש חיוט חבר
וו״טר קיין חונן !.יק ערפח! ן .ט  :וח
וח !1דער טעטר חיט ח״נר ן .ע 1די
בושי בסטרחפט ווערדן  ,וויח חיהק
דר עהױיחן דער פרויח חוין ! 1ע^ן
ווירד ׳ וודר ער בנחה! ט נחך דעק
חויוספרוכי דר ריכטר  ( :כג ) חיוט
חבער דער פרויח ועיבשט חיין
חונן;! יק ערפח! ן .ט  :וח יוווט דוח
פערשחן פיר פערשחן הין ^ עבן :
(כד ) ( רעכטשווען.ן וח! 1טי ) חוי ;,י
פיר חוין.י י :יין '  /יחהן פיר נחהן:
החנד פיר החנד ׳ פוש פיר פוש :
(כה ) ברוונדיוח! פיר ברחנדחח! ,
ווחונד פיר ווחונדי  :ביי! ׳ פיר ביי! י
(דחהער חוו דר טעדטר ן .ע! ד דח.
פיר ן .עבן )  ( :כו ) ״ען יעיודונד דס
חוין.י ויינעש קנעכטש חדר דס חוין .ע
ויינר אחן .דס 1ען .ט ,
חונדעשפעס
דערבט

שמות כא כב
דערבט > :ווו ער חיהן 5ור  £רייח=
ה״ט חויו^ עהן ! חשן פיר  :יין חויױ :
(כז ) ס! ע^ טער  :ייננן קנעבט וודר
:יינר > וחן .ד חיינן 5חהן חויו  <> :זג ער
חיהן 5ור  £רייהייט חוי ^ עהן ! חשן
פיר ויינן ינחהן  ( :כח ) ווען חיין חבש
חײנן>< חן חדר חײני פרויח סיטעטט,
דס ער סטירבט  : :ח  :ח!! דר כוכש
ן .סטײנ*ן .ט  ,חונ : -,״ן פ! יײט כייבט
^כחשן ווערדן  ,דר חיין -נ־טחור דס
חכישען
חבער חי :ט סו! ד! חש :
(כט )
חי
:
ט
עש
חבר
חיין
סטעשי^ר
חכש ךווע:ן  ,פחן ^ עשטרן חדו
 3חרךעשיטרן ( דס ה״יטט  ,חייני ^ ע
 3ייטפחרהער , 1,עש חי:טי חזיך דעק
ח״^ ניטױור 5ור וורורנונןב חן .ן  5״ן .ט
ווחרדן  ,ער ווח?! יטי חיהן חבר דעכ>
נחךני  3ט חין חכט נעה>ון חונד דר
ח  3ט טעדטט חיינן ײחן חדר חייני
^רזיח  :וח וח?? דר ח 3ש ן .סטיינין .ט
ווערדן  ,חונד חויךדר חײ^ נטױוער
:ח!! טי רווכן דחס ! עבן קחסן :
(ל ) ווירד חיהק חבר רויין ? עשין .ע! ד
חוין 1ער! ען .ט  ,וח ן .יבט ער דיח
!חשקויפונן■ ויינר פערשחן  ,וח פי5
ח!ש חיהכן חויף ער! ען .ט ווחרדן :
(לא ) ווען ער חיינן  :חהן סטעשט ,
חדר חייני טח  3טער סטעשיט  : :וו
וח!! חיהק ן !.ײך פח!ש נחך דיועכן
רע  3־טי ןנסעהן  ( :לב ) סיטעשיט חבר
דר חביט חיינן ! ייבחיי ^ נן חדר ! ייב־
חיין .ני  : :ח  :ח!! דר חיי^ נטיזור דעו
ח  3שן דעק העררן דעס ! ״בח״ן .נן
דריישי ; .סק! ינןחן ן .ע! דן .עבן  ,חו ; ד
דר ח 3ש ווו!! ן .סיטייניךיט ווערדן :
(לג ) ווען יע^ רונד חייני ן .רובי ווויןי'
דיטקיט  ,חדר זזען יע> וחנד חיינע
נרוב• ן .רעבט  ,דעקש ויח חבער
ני  3־ט5ו  :חונדעש פע!!טי חיין חבש
חדר ע  !:הינ״ן  ( :לס וח  :ח!! י דר
יעניךי  ,ווע! 3ר סו! ד חן דער ן .רוני
חיויט  ,דעק חײ^ניטי ^ ר ן .ע! ד ן .עבן:
חונד דס יטוודיטי סיטיק פיה וויוט
ו״ן  ( :לה ) ווען דער ח 3ש חײנש

משפט״ם נג
>ןחננס דען1ז  3סן דינעש נע  3סיטן
סעעסמ  ,דס יבר ששירבש  :יח
זח|1ן * ינורען ןעבענדץ.ן ווכסן עס
קויען  ,ווונד דס ן .ע! ד דוועיר ט״>
!ען  ,דס טחדסי ססיק  :ח!!ן  :יח  :יך
ך! ״ך £וו! ש סײ! ען  ; :ר־ו חיוס עש
חבר וויינין-י נײט  £ר הער בקחנט
וווורדן  ,דס עיש חײן
סטעשיךער
חבמ  :ײוו  ,חונד
דעי
חיױ
.
נ 1' 1:יר
ווח? 1טי חיהן דעננחך גי  3ט חין ח  3ט
נעהו•(  : :ח  :ח!! י_ ר חי .ס  3יר ח  3ט
ב 5חה?ן ,
חונד דס טיחדטי סטיק
פיה חי  :ט  :ײן  ( :־ז ) ווען יעיוחנד
חיינן חבשן חדר ח״ן ! חק סטיה! ט ,
חונד סוחכטט עט חדר פרקײעט
עש  : :ח  :ח!! ער פינןי סטיק רינד־
פיה פיר דען חבנזן  ,חונד עיר סטיק
ק! ״נט פיה  £יר דס ! חנן ב 5חה! ן *.
 ( ^ 3א ) וזען חײן דיב _ חינן חײן־
ברזך בעיטרחפן ווירד ,
חונד >וחן ס! ען .ט חיהן  ,דחם ער
סטירביט  : :ח חיוט ו״נטזוע^ן ק״ני
ב! וטסו! ד  ( :ב ) החט חבער דיח
:חננע דרויןי ן .סינן  ,ווו חי :ט ח! ! ר
דינן .ט ב! וטסו! ד  :״נטווע^ ען  :ער
חבר חושב 5חה!ן  ,ווען ער נינטש
החט  ,ווירד ער פיר דען דיבסטח}
 5זק
קנעבט  3רקזי  £ט  ( :ג ) פינדט
>וחן
דען
דיבסטח
!
,
ח
3ש  ,ע, !:
חדר ! חנן נחך ! עבנדין .חין ויינער
ן .ווח! ט  : :חב 5חה! ט ער  5ווייח  £חך:
(ר ) זוען ינטוחנד ויין פיה חין ח״ן
פע! ד חדיטר ח״נן וזיינבערנ פיהרט,
ער סיקט נעהחױך  :״ן פיה הין ,
חונד ! עשט עש חין ח״נש חנדערן
פע! דע פרעטן  : :ח >ווש ער דען
סחדן כענחהון וויט  :ייניטנן ביטשטן
פע! דע חדר וו״נבערן ( : , .ה ) ווען
 5יױור חויט קעיסדט  ,דערנר עוי
^רייפיט  ,לןזנד עט ווירד חיין ן .חרבן-
הויפן פרברעננט  ,חדער סטיטהנדו
^עטר״דע  ,חדער דחו פע! ד ווירר
 5ערדערבט  : :ח וווש דעריעני^י
ב 5חה!ן
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שמות כב

ײםשפםים

ב 3חהזן  ,דר דען ברחנד חנן 3.ינדס
בנווהזן  ( :יד ) )1י; ט לובר דר חיין .נ־
סיי-יר >ייט דוובײוו  ,ברוי  3ט ער עפ
החס ( :ו ) ווען יעחחנד זײנכן נע 3ו־
חױסעשןכריהסס,
סען ן .ע! ד חדעד כרעהיסי 3ו  5עס ני  3ט3ז בכוו־ןן :
ווחהרן ן״יבס  ,חונד עט זוירד חויו ז1ו ^ עהס דער פער! ושס וזין דווג
דעס חחככעס הויוע ן .עססחה! ען <4 :יטהן .ע! ד )ײט וזײן  ( :טו ) ו-וען יע־
״חנד חײכע יוכן 3 .ר  ,דיח ני  3ס  £ר.
וזירד דער דיב ן .פוכדן  * ,ח בכחה! ס
ער 3וו״חפחך ( :ז ) ווינ־ד־ חבר דר
!חבס חיוס  ,פערפיהרס  ,חוכד ! יכס
דיב כיבס כעפונדן  ,וח סריס דער
ב״ח חיהר  :וח וח!! ער ויח * ־יך כור
•הויזהערר פחר דיח ן .עס!י  3ןרי  3סר
פרויח ערקוי 3ן ( :טז ),ווייןרס חבר
(חוק3ו בעטזועהרן )  :דחס ער ויך
דרפחסדויך  ,ויח חיהנן כור פרויח
חן * ״נט נע  3ססן * ח  3ע ניכס פער־ 3ו ן .עבן  :זיח  :ח! 5ער  :ח פי! וי! בר
ן .ריפן החס  ( :ח ) בײח יעדר פער•
נוחי^ען  ,ח! ס דחו עהין .עזד דער
חוכסריױוטען * ח  3ע  ,עס בע׳סרעפי יוכן .פרן חיוש ( :יז ) חיינע*3יברין ,
חיינן חכסן  ,חיינן ע* , 5ח״ן ! חק* ,ח!! שס דוח ניכש ! עבען ! חטן :
חיין ק! ״ד  ,ב״ח יעדר פר! חהרנען (ירו ) ווער חיס חײננן  3יהע שחכדי
*ח  5ע  ,ווח ״חן בעהויפסס  ,עם
סרײבס  ,וח!! ן .סעדסעס ווערדן :
:זערי דיועס  ^ ,וס רד
טסר״ס דר (יט ) ווער ח״נק חכדערן ^ עס!י 3ןס
בײדען ! ״סע פחר דיח ן .עס! יכען וועון חפפר ש! חבסט  :חויסר דעכן
רי  3סר קוססוען  :ווען דיח ן.יעס!י 3ן עוויו.ן ח!! ״ן  ,דער החס דחז ! עבן
רי  3סר פערחורסה״! ען  ,דער >וזש
פערחירק־ס  ( :ב ) חײכען  3רע> ודען
*ײנק כע  3ססן טוייחפחך בע 3חה 5ן* :ח!! םס דוח ני  3ס ( חיס חחרסען)
(ט ) ווען יעזוווכד * ײנעק כעצטסן
קרעגקן  ,חוכד ני  3ט חוכטרדריקן:
בסספרעחדי ,
חײכן ע*!  ,ווײכן ח 3שן  ,חיין ! חק ,דען חיהרווחרד * ע!
חדער זחכטס חיין פיה יו היסען
חינן !חכדיפ ' חכריק  ( :כא ) חיהר
^יבס  ,וווכד עש טסירבס  :וודער :ח!! ס ק״כע חיסחע חוכד קײנע
ווירד בסעדי^ ס וודער ווען.ן .סריבן,
חחיועבעדרוקן  ( :כב ) חח דוח חיהן
*ח דחס עס כױוחחכד * יהס ( :י ) * ח
ער3ז חיר
בעדרוקסס ! דען ווען
*ח!! וויין ח״ד ביױו דעק עזויןנען
סר״חס  * ,ח חערדי חיך ויין • טר״חן
חיין 3חרן ווירד
ערהערן  ( :כג )
וועון: 3ויסן בײדן עכסט״דן  ,דחס
ער ויך חן ןײכס נע  3ססן * ח 5י*נ  3ס
עכסברעככן  ,חיך חערדי חײך דורך
פרגריפן החס  :דיוען נױױוס דער
דחז סחערד חוחקחחחן ! חסן  : :ח
חײככסױיר חן  ,יענר חבר ברויכס
ווערדן חייערי ווײבר וויסחן וזערדן,
ני  3סס3ו בכחה!ן  :ייא ) חיזס עס לווכד ח״ערי קיכדר ווײון  . :כד ) חען
חיהק ן .ילשסחה!ן זוחרדן  1 :ווס רע
דוח חײננן פחן חײככן  £ח!עק ן .ע! ד
<גס דעק חייככסײ־יזור בעכחה 5ען :
!ײהסס  ,נעח! יך דעק חרחן נעבען
(יב ) חיוס עס חבר פחן ווי! דן סירן
דיר  ,זייח כי  5ס ןכען.ן חיהן  ,חיח
(ערריסן וווורדן  ,וח  :ווס ער ח״נן חיין טו! דחײנפחדרר  :חיהר וח!! ס
בעוו״ס דחפחן ברינן.ן  :דחו3ער=
חיהקק״ן  3ינטחזיפ! ען.ן  ( :כה ) ווען
ריסנע ברוי  3ס ער ני  3ס3ו ב 3חה! ן:
דוח דיר דח* בעססוך דײנס נע : 3סן
(יג ) ענסועהכס יעיוחכד  £חן *ייכנן  3וכן חוכסרפעחנדי ןכעבן ! עסוס :
נע 3שסן ( ווײן וח  35עס ! חסספיה ) * ,ח ח* סס דוח עש חיהק חיס  :חננן־
חוכר עס ווירד בטעדין .ס  ,וודער
חו ; סרן .חנן .זוידר ן .עבן  ( :כו ^ דען
נזסירבס  :ווען דער ח״^ נסהױוער
עס קחן * ״נע ח״נני^ ע דעקי וײן ,
<יכס ־חבײח מ׳וס  * ,ח וחש ער עו
עס חיוס פי!! ײכס דחו ! חקן  3יר
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שמות כב כג
וײנן נחקטען ! ייב  :ווחרוכטר < ח!5
ער נון ט 1חפען }' ווען ער ח! וח נו
>< יר סרייחן ווירד  : ,וו ווערדע חיך
חיהן ערהערן  ,דען חיך בין ער־
בחר>ווכן .שפח!! ( :כז ) חיין ן .עט!י :5
וועון יח! 1שט דוח ני 3ט פע! טן :
חוכ־ דער חבערין .קײט חי /דיינענן
 5ח! קי כיכט פחכען  ( :כח ) דיינע
טענני  ,חוכד דייני קע! טר ׳ :ח! 1וט
דוח ני  3ט חיבר דיח כייט חנטטעהן
}חסן ( נע.יי! יך ערשט! ינן .ע חונר
חנדלי י״חבן דחפחןיו בריכן.ן )  :דען
ערשטן .בחהרנן דײנר ןעהני  :ח! ' שט
דוח סיר ? .עבן  ( :כס ) ו(ו  :ח!! שט
דוח עס > יחכן  ,בייח ד״כק חכש | /
בייח דיינק ק! ײנן  2יה  : :יבן טחן .ע
:ח!! עש ב״ח  :יינר חוטטר ב! ייבן ׳
חק חכטן טחן .ע חבר וח 11שט דוח
עש >< יר י^ עבן ( :ל ) חיהר > ח! 1ט
זייר הײ! ץ .ע >< עכנר  :יין  :פ! ״ט פחן
ח״ככן ( ערריםנן פיה חויןיי דעק
 5ע 1דע : ,ח! 1ט חיהר ניכט עסן ,
דעק הונדע  :ח!! ט חיהר עש 3חר־
ווערפן :
 ( ^ 3א ) ניק קײכן פח! סן ברי 3ש
חן  :הח! טי עש ני  3ט
>< יט דעק בעויווי  3ט ז  3ור חונן .רע 3־
סין .קייט חיין כייגי כו :ײן  ( :ב )  5ח!ן.י
דר> וענן .ינ 3ט כוק בעון  :חין חיינר
טטרייטוחכי  ,וו ;ן דוחדייכי חי׳טכן•
:חן.י .ט  ,העכני דר>< עכ;.י ני 3ט נווך,
דחו רעכט כו ביין.ן  ( :ג )  :ייח חבר
חויך דעק_ ן <>.יינן > וחככע חין  :ײנר
סטרייטוחכי ני  3ט כו גוכשט :
(ד ) טריפשט דוח דען חכשן חדר
דען עו 1ד״נש החשרס חיררנד חן:
:ח פיהרי חיהק  :ח! כן ווידר (ו :
(ה )  :יהשט דוח דען עו! דיינעש
 5ײנדש  ,ער! י^ כד חוכטר  :יינר ! חוט ,
:ח היטי דין  ,חיהק  :ח 1כן ח!! יין נו
חיבר! חשן  :הי!ן{ חיהק 5י!>< עהר
חבפחקן ( :ו ) דוח וח!! טט דחז
רעכט דעש דיייפטי^ן ני  3ט ביי^ ן,
חין זיינר סטריימזחכע ( :ז ) ע ;ט<
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משפטים

נד

 3פרני דיך פ1זן נוײנר ! יןכנהחפטו
:רובי  :ברינן .ע דפן ני  5ט 1זוכן ,
דער לו״סיח! ור1ש חוכסו 1דץכ רוויכד
ןכרעכט בטטחנדן  ,דען חיך ווערדי
טחן דען חונן .ערעכטן ני  5ט ! חש
עפרעכן  ( :ח  ).בטטע 5ו  :ן : .ח! 1טט
דוח כיכט חננעהזזן  :דען דיח בע־
סטע  3וכןכ ז׳־חכיט דיח טחרפ :יכטץ.ן
ב! ינד ׳ חוכד פרדרעהט דיח ווחרטי
דר ^ רעכטן  ( :ט ) דריקע ק״נן
פרעײדן  :חיהר ווישט ׳ וויח חייננן
פרע ^־ן כו ״וטהע וויוט  ,דען חיהר
ווחרד  :עובשט פרעחדי חיכן ! חנדי
 .-1:רינ( ( :י )  :עכש ױוהרי :וו! 1טט דוח
דיין פע! ר בועען  :חונד דיח יפריכטי
דחפחן חייכוחיױױן  ( :יא ) דח:
:יבכטי יחהר חבר  : ,ח '(! שט דוח ע:
ברחך 1ין .ן 1חשן ^ חונד ווחו דרויף
ווע  5שט פע!! ין .פרױושן  ,דחט עט
דיח דירפטץכן דייכר נווטכיחן פער־-
(עהרן  ,חוכד דען חיבררעםט דח־-
פחו <> ,חן .דחו ווי 1ד חוין׳' רענן
פעןדע פערעלהרן  : :ח :וו 1שט דוח
עש חויך וזיטדייכ  ;:ווייכבער^י חונד
עה! בערן .י יוחכן  ( :יב)  :עכס טוון״י
קחנשט דווו דײכי ן .טעפטי פררי •5
סען  ,חק  :יבנטן טחןני חבער ,
;ן  :.טו פייחרן  :דחחיט דיין יו 5זנ
חונד דיין ע 1:חויך רוהי  /חונד^ דר
וחהן דיינר טק 1חווין ׳ יח וויח דער
פרעיודויכן , .ו׳יך ערך .ח 1י  ( :יג)  :ײר
זחרן .פע! טין .חין ח(! עק ווחש חיך
חייך גע :חן .ט החכי  ! :חשעט דען
נחי►! פרע>; דר ן .עטטער כי  3ט ער •
וועהנן  :ער  :ח 11דורך דיינען > וונד
ן .חר כי 3ט ן .הערט וועדדן ( :יר ) דרייח
>וחה : , 1ח! 1טטו > ויד חינן; יחהר
פייחרן  ( :טו ).הו;; טי דיח  3ייחר דר
חונ^ וײחרטןקוכן  : :יבן טחגי נעה><•
!יך יח!! שטו חוכ^ וייחרטי קוכן עסן
(וויח חיך דיר ^ בחטן החבי)< חונן
דיח בטטי>< טע 3ייט דעש חעהרן
>< וןנחטט ,דען חין דעכן  :ע 1בען
ביזטו חוי :חינרימ4ן .חנ^ ען  :״חן
דחרף

שמות כג

משפט״ם

דחרן׳' חיער כיבט וזהכ• ן; חבן  5ר
יוונד יבוםי ברינךן  :דיוס וויז 5זיך
יו״נט חכןטיבט ערטיינן  ( :טז ) פערכר
פרסיז
^
ן
:
(
כר
)
ביקי
דיך
ניבט  5ר
דױו ערכדטיײיחר בייח דען ערטט־
ן
ןיהרן
;
:
עטטרן
,
דיהני
_
|
זיהכן ני  3ס,
!יכ;.ן ד״כר; 1ע! .־חרבייט  ,כעה>ו! יך
1
ווכד
ווהיוי
נויהנן
כיבט
נחן  :פי{
פחן דעכן  ,וויוט ־וח ווויך דעכן
וועהר כערטטעהרי גירז  ,רזונ־ כער־
פע( די
חוישױעעטט  :עכד! יך דיח
ברעבי
וויהרי
בי
!
ד
;
ײ
!
ן
:
( בה ) דעק
פ״חר בײנן ח״נוחוווו!ן דר פרי 3טי,
עווי;.ן  ,ח״ערש.ן  1וטטי זןז!! ט חיהר
חוק דען ווויוךחכן .דעס יחהרט ,
דיהכן״ ווו ווירד ער רוייערײטפייוי
וזען דוח דיח פרי  3טי דייכר חרבייט
ווונד
וזייערן
טריזכק
זע
^
כין
 :וזוכד
 5חק פע! די -' £י! י 4וויי! .עוח1ו>ו! ט
וויך
ווערדי
קרוזכקהייט  £וזן דיר
החטט ( :יז דרײח > וחה! חינן יחהרי:
פערן
ויין
{
רוכזן
:
(
כו
)
עש ווירד
וח! יעדי ווחנספערכוחן ערטיינן ,
קייכי וזוכטיטין .ע ן .כעהרן  ,ווויך
£ר דעק ווכן .ויבטי דעט העררן ,
ק״כע וזוכפרזבטבחרע ווין דייכעכן
דעט עווי;.ן  :י' ח ,.דט ב! זט !( יינעס
!חכדי
גיין
,
חיך
וױערדי
דיוו
חפפרס נעי ! יך דט פטחס ) וח! סט
וזנכחה! דייכר טוזן .י  5ח!! ויין !ווכזן
דוח כיביט בייק ; .ו״חרטן ברחדט
(יעדר זוז!! דט ן .חעהנ! י  3י ! עבנש־
וזפפרן  :חונד דט פעט וו״נס  5עסט=
כי! ערריי 3ן )  ( :בז ) ווײנן טרעקן
וופפרש וח!! ני ? ט חיבי־ ניו  3ט ב! ייבן
ווערדי
חיך
פר
דיר
הערכיהן
! וזטן,
כיו חן דען יוחר^ ען  ( :יט ) דיח
חוכד יעדס פח 5ק  ,כו ווע! 2ןכ דווו
ערטטייכןט דייכר  2ריהטטן ! ווכד־
קחחוועשט דח דזרך חין חוכחרדכוכ^
פריבטי  ,וח!! שטו חין דט הויו דען
בריכ־^ן  :חוכד  £רחורוח  3ן רט ח!! י
עווין.ן דיינט ךחטט ברינןכן  :קח  3י
דייכי 3״כדי דיר דען כחקן כו ווענדן5
קיין יוכן .ס פיה חין דר וױ! ך ו״כער
(כח
)
חיך
ווי
5
החרניםי
פר
דיר
הער-
ײוטטר  ( :כ ) חיך ועכדי ח״נן עננ!
טיקן  :דיוי וח!!] דען חוי  ,כנעני
פר דיר הער  ,דיך רזויך דעכןוועןט
חוכד חד״י חויגטרייבן  ,ב  5חר דוח
נ• בחחהרן  :חוכד דיך חןדען חרט
הין קחווחשט  ( :בט ) חיך ווערדי
כו בריכן.ן  ,דען וויך בטטייוט החבי:
חיהן חבער ניבט חין חײככן ױוהרי
(בא ) כיק דיך פר חיהקחין ח  3ט ,
פר דיר חויוטרייבן  :דח דורךזוע  3טי
חוכר ן .החרבי ויינער טטיוױוי זײח
דט
!
חכד
חײני
זוישטנייח
חערדן ,
גיכט ווידרטפענסטיןכ ןױטןכן חיהן :
חונד
ריח
טירי
דעש
5
ע
!
דט ויך
דען ער וזירד קייני נחבויבט החבן
ד״כק פחדן כו ועהר
פחסועהרן :
פר חייער פרברעבן  ,זו״ן נוזזון
(ל
)
כחך
חונד
נחך
,
ווי
1
חיך חיהן
חיוט
חזיך רזין חיהכן ( ער טוהט  5חר דיר
חויוטר״בען  :חוכיטר״
ח!) עס חין יוײכק כחײ | ,חוכד חויך' יו״נן
דעטן ווירשטו דין כיסועהרן  ,חונד
בפעה! )  ( :כב ) ווען דזח ח! וח * ייכר
דט
!
חכד
בוענן
קעננן
:
(
לא
)
חיך
טטױױוי ן :החר 5סט  ,חוכד ח!! עש
ווערדי
דײני
ן
.
רעככי
ועלען  ,פחן
טוהשט  ,ויחס חיך דורן חיהןוחן).
דעק
טי
!
ך
'
חעער
(
דחו
רחהטן
!חטי  :וח זוערדי חיךדיינר ? ייכדי
חעער )  ,ביג חן דחו ײעער דער
פײנד  ,חוכד דיינן
ווידסווכרן כו
פ! ט ~,ינן  ( ,דחו טיריטי חעער ) ,
ווידר ןײן ( דייכי פ״כדי חוכד ד״כע
יווכד פחן דר וו טט•  ,בי* חן דען
וױדרוח 3ר ור ! י דיח זו״נין.ן בבירח ?־
טטחרק
:
כעה
>
ו
!
יךדיח
ח״כווחהנער
טען )  ( :כג ) *4יין עכ; !.ווו! 5פר דיר
דיוט ! חכדש וו*! חיך חין דייכי ן .ע•
הער ן .עהן  ,חונד דיך כו דעס פח! ק
וווו! ט ן .עבן  ,חוכד ויח פחר דיר
חײרי  ,חתי  ,פרוי  ,כנעכי  ,חוי ,
וזע
^
טרייגן
;
(
לב,
!
ד
•
ח
וח
!
!
טט
וויט

שמות כד
חיהנן חונד חיהרןן -עטטרן קיינען
בונד ײח  3ען ( נעז<! יך זיח חונטער
^וויסן בדיכךוכ^ן חין דעק ! חנדי3ו
דו< דן )  " ( :ג) זיח זח!!ן חין ד״נק ןחנד
ן .חר ני  3ט בן״בן  ,ויח קענטן דיך
(ו וינדן ווידר ״יך עחרעיהרן  :דזח
קענטםט עחײטט ״ערדן חיהרן
*עטטרן ינז דיהנן  ,חונר דיזס חירדי
דיין 5ח! םטריק זיין :
רךי ( א ) 3ו" ״םה םערחך ער ,
םטײן .ע הינוץ' 3ו דער
ערםיינוכג דעס ע״ין / | .דוח  ,חהרן,
נדב  ,חביהוח  ,חונד זיב;<3ן 3 .חן
דעןע! טסטןיםרחןס  :ח/נד ו/ער  5ט
ח״ך חין דר עערני  3 ,וד חנכעטוננ
נידר  ( :ב ) ״םה ח!! ״ן וח!! 3ו דער
ערם״נוכג דעס עו/ין.ן נעהר הינ־
טרעטן  ,יעני
חברזחחןניכט נעהר
טרעטן  :חונד דחז  £ח! ק זח?! ניכט
חיט חיהק הערוי  £קחזז״ן  ( :ג) ״םה
קחק הערונטר  ,חונד בערי 3טטי
דעק עח! קע  :ח!! ע ״חרטי דעש
ע״יגן  ,חונד ח!! י רעכטי  :דיח
^וח״ט• נח 3יחן חנטו/חרטטי ח״ן־
םטי״ ״ן , .חונד םכרחכן  ,ח!! ע
ו/חרטע  ,דיח דער עווין.י ! .קנירחנן
החט  ,וזח!!ן וויר טהון  ( :ד ).״םה
טריב ח!! ע זוחרטע דעס ע/ויןנן
נידר  ,םטונד דעש ״וורן -נס פריה
חוין , 1ערריכטטי חונטן חק בערןני
חיינן ח! טחר  :חונד 3״ע! ן■ זײ5ן ,
נחך דען ! וועין 1םטע״״ן יםרחןיש :
(ה ),ער זענדטי דיח ״נג! ינן.י חזיס
דען קינדרן יםרח! ( נע*ו!יך  ,דיח
ערשטגבחהרנען )  ,דיזע ברחכטען
ן .חנ3י חפפר  :חוכד ם! חכטעטן ,
דעק ע״יגן3ו עהרען  ,םטירע3ז
סרי־עכשחפערן  ( :י ) ״םה נחק
דיח הע!  £טי דעס ב} וטש  ,טהחט
עש חין בעקן  ,דיח חנדרע הע! פ"טי
דעם ב! זטש חבר  ,םערענן .טי ער
חויןי דען ח! טחר  0 ( :נחק דחז בוך
דעס מנדם  ,חונד; 1׳ו עש דעק
 8ח! קע  3תר  :וימ םפרחכן  ,ח!! ש,

משפטים הנ
וו1וש דער ע״יןני4כופר1ו 3ן ׳ ״חןןן
וויר טהון <,זוכד ן .החר 3ן  ( :ח) ) ועה
ננוק ד1ו< ב!וש  ,בעםערענגטי דחו
 5ח! ק דחוויט  :חונדטערוזך  ,דיזעכו
חיזט ב | ומ דעכז בזנדע  ,ווע 5כן דר
עוויןױ יויש ח״ך ן-יווזככו  ,לויבר הןןי
דיוע חחרסע  ( :ט ) וושה  /חהרן :
נדב  ,חביהוח חונד ויבעננין £ .חן
דען ע! טשי1ן ינ 1רח! ע  ,םטין.ן הינוין: 1
(י ) ויח ערבןיקטן דיח ערםײנ/נן.
דעו ן .חטטס יםרח! ס  :חונשר דערן
עיסן חחר עס  ,וויח חײן ווערק
ח/יס ן !.ענ 3נדק סעיר  /חזנד וויח
דיח עחרבי דעס היווײןש  /חען עס
ה׳יטר חיוט  ( :יא ) חן דיח עד5ן
ײנן ?.ינןני דר קינדר יםרח? ס ! ען .טי
ער וײני החנד ני  3ט ( ויח נײ ^ ןיך
3ו בםעדין .ןז  :זיח םויחטן דיח ער־
םײנונןנ ן .חטטס  ,חשן חוינד טרחנקן:
(יב ) דער עוזיןני םערחך3ו חםה ,
קח״חע3ו חיר חויןי דען בערן .הע־
רויןן  ,חונד ב! ייבי היחזע 1בסט  ,חיך
ו/י!ו דיר דיח םטיינרני טחע!ן ״׳ט
דר ! עהרי חונד דעק ן .בחט ןנעבן ,
דחו חיך דרזיןי ן .םריבן  ,זיח3
ו*
חינטרריכטך  ( :ינ ) > זםה חונד ויין
דינר יהוםע םטונד חויךי  :״םה
םטיןנ הינוי[ 1חויןי דען בערן .ןנחט־
טעש  ( :יר ) 3ו דען ע! טשטן חבר
םפרחך ער ׳ חחרטט היר חויןי
חונס  ,ביס וויר<3
חײך 3וריק־
קחיי״ן  :חהרן ח/נד הור וינד יח
ב״ח חײך  ,ווער ח״ני
רעיטס•
וחיי החט  ,״חן3 .ו חיהנן היננעהן:
(טי ) ״םה םטין .ח! זח חויןי דען
בערן : .חונד דיח ״חןקי בעדעקטי
דען בערן ( : .ט? ) דױוז הערר!י 3ק״ט
דעס עווין.ן רוהטי נע״! יךחויך' דעק
בערןנ סיני  ,חונד דיח ווח! קי בע־
דעקטי דען בערנ  ,זע  3ס טחנע :
חק זיבנטן טחן.י ריןי עס חזיש דער
ווח! קי * •3וםה  ( :י; ).דיח ערםײכ/נן.
דר העררןי  3קייט דעס עוויןן ווחר ,
ו/יח ח״ן ברעננד עייחר  ,חבן חויך
טו
א15 1
׳דעק
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שמות

דכ

הכ

דעק בערךי  :פחר דען חויןק דער
קינדר יטרח!  ( :יח ) > וטה ן .ינן .חיוח
חין דיח ווח! קי הינ״ן  ,טטין .הינזיך
חוין־' דען בערן : .חונד  :ח ב! יב חטה
 1וויך דעק בערןני פירניןנ טחן.י חונד
פירנין.
נעבטי:

תרומה
כה
(א) דער
עווי^י
טפרוזך3ו
חטה

 ,וויח פחזןט .
(ב ) טפריך נו דען קינדרן יטרח! ', :
:יח וח)! ן > ויר חיינע טטייחר חויך־
געה>> ן  :פחן חיינק יעדן  ,דעק ען
:״ן הערין
ח׳ינןעבן ווירד  ,וח!! ט
חיהר דיח טטייחר
חויפנעהווען :
(ג ) די :עט חיוט דיח טטייחר  ,דיח
חיהר פחן חיהנן חננעהײן וח!! ט :
ן .ח! ד  .*,׳! בר  ,חונד קופפר ; ( ד ) חויך
הי>ו>ו! ב! ויחי  ,י פורפורר 1וטי חונד
החכרחטהי חח!! י  ,חונד ! יינן ן .חרן,
חונד ניגנהסס  ( :ה ) רחטהן .פערבטי
ווידדרפע!! ׳ פע!!י פיון
החטיק ,
חונד טטיקהח! ( : !,ו ) חע! ( וק ! יי  3י
טען ^' :י -וירכי נוק ויו! בחע!  ,ווונד
 3וק רייכרווערק  ( :ז ) טהק
טט״נע
חוי .ד
חייננופחסנדי
עדוטטיינע :
(ום
חברײחנט!  ,חונד נוק ברוםט־
טי! די  ( :ח ) ויח  :ח!!ן >< יר חיין
ה״! ין .טוק
פערפערטץ.ן  : :ח ווי!!
חיך
חונטרחיהנן ווחהנן  ( :ט ) פע!־
!י ^ 1:ו  ,וויח חיך דיר חיק בי! דע
(ייןנע  :דחו ײחדע!! דר וויוהנונן, .
חונד דח  > :וחדע!! ח! ! ר חיהרר ןנע־
רעטהי ; עכן ח!  :ח *1ו!! ט חיהר
פערפערטי ^ן  ( :י ) ויח ווו!!ן ח״ני
!חדי פחן טטיקהחז)
פרפערטין.ן :
דריטהח! בע!! ן  :ח!! דיח ! ענן.י  :יין,
חנדרטהח! ב ע!! ן דיח ברייטי  ,חונד
חנדערטהח! ב ע!! ן דיח
העהי :
(יא ) דוח  :ח!! סט  :יח ײיט ריינעק
ן .ח! די ב! ען.ן  ,חינווענדי ; .חונד חוי :־
ווענדין .ב! ען.ן  :חונד חבען חיינן
^י! דנן קרחנין הרוק> וח 3ן  ( :יב ) דחי

משפטיס הרומ־
3ו ! 1וןזסט דו 1ו  5יער ן .יזדני רינןנע
ן .ישן  /חונד חן דיח פיער עקקן 1ון־
ברינן .ן  :חזוח דחש חוין* דער חיינן
דיטע 3ווייח רינן .י  ,חונד חויןי דר
חנדרן ! ייטע
ווידרוק 3ווייח רינןנע
לןח> ס< ן  ( :יג ) > וחכע חויך טטחנן.ן
פחן טטיקהח? : ),בע! ען.י זיח > ייט
ן .ח! דע  ( :יד ) ברינן .׳ ח 5שדען דיח
טטחנן.ן חין דיח רינךי  ,חוין׳' דען
זייטן דר ! חדי  :דיח ! חדי דח> ייט 3ו
טרח ^ ען  ( :טז ) חין דען רי ; ן.ן דער
!חדע *ור ! !ן דיח טטחנן.ן ב! ייבען :
ניח> וח! ש דחפחן וועו.ך .נח>>> ון ווערדן:
(טז ) חין דיח ! רודי ! ען -טט דוח דח:
נ״ן״יט ( דיח ^ .עיןטחפ!) )  ,ווע! בט
חיך דיר ןנעכן ווערדי  ( :יז ) > וחכע
חייך חײנן דעק!  £חן ריינק ן .ח! די:
דריטד .ח ! ב ע!! ן דיח ! ענן.י  /חונד
חנדרטד .ח! בז ע!! ן דיח בריייטי :
(יח ) > יח  5י 3ווייח ן.י! דני כרוביק :
פ 1ון נטריבנר חרבײט !1ו!! םט דוח
ויח > וחכן  ,חויט דען ביידן ענדן
דעט דעקוט ; ( יט ) כע>י! יך חיינן
כרוב > ח!! טט דוח חויט דעק חיינן
ענדי הערויס חרב״טן  ,חונד חײנן
כרוב חויס דעש חידרן ענדי  :חויט
דעק דעק! וע! כטט יח!! ט חיהר דיח
כרוביק
פערפערטיךן  ,חן ביידען
עכדן  :יב ) דיח כרוביק ; ח!!ן חיהרי
פ! ין !.חבן
חויטבר״טען  > ,ייט דען
פ! י  4ון דיען דעק!
חיברדעקן  ,חונד
וו״נער דעק חכדיערן דח! חנן .וי  5ט
נוווענדן  :יעדחך וח דחט דח, 1כע־
:יכט דער כרוביק ן .ען.ן דען דעק1
ויך ניין.י  ( :כא ) יוען דוח נון די  :ן
דעק! (ובן חויןי דיח ! 1ודי ! ען .טט :
(נחכדעק דוח חין דיח ! חדי דח>
ניין .ניס ן .עטהחן
החסט  ,ווע!  5ש
חיך דיר ; .עבן ווערדי )  ( :ככ ) וח
ווערדי חיך דיר (ו בטטי> וטן 3ייטן
דחוע!
בטטערטיינן,חונד פחן דענן
דעק!
הערחב
,
נחיטען
דען
ביידן
כרוביכן  ,דיח חוין•' דר 3יױ .כינו ! חדי
ןינד  ,ח!! ם חיט ריר רעדן  :ווחמ
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שמות כה כו
חיך דיר חן דיח קינדר יסרח! חויןי*
טרח^ן ווערדי  ( :כג ) פרפערטין .ע
חויך ח״נן טיפ פחן טטיקד .ח! ן :
נוו״ח ע!!ן דיח 5ענן.י  ,חייני ע!! י
דיח בר״טי  ,חנדרטד .ח! ב ע?!ן דיח
העהי  ( :כר ) ב! ען.י חיהן ײיט רײנמ
.ן1ו! די  :ײחכע חײנן ןניודנן קרחנן
חסוהער  ( :כה ) נע>*! יך דוח ײחכסט
חײנן רחנד דרחן  ,ח״ני החנד
ברייט  ,רינן .מ חוײהער  1 :וונד חן
דיון רחנד פיהרשט דוח דען ן.י! דנן
קרחני) חוײהער  ( :כו ) רוח ײ1ו  3טט
חויך פיער ן.י! דני רינ^י דחנו  :חונד
*יענטט דיח רינ^י חן דיח פיער עקן
*ײנד פיער פיטי  ( :כז) חונטרהח! ב
דעט רחנדס *ר)!!ן דױו רינ^ ע * ״ן :
ח!ש חײני ײוטטר פיר דיח פט1ונן.ן
(חין ווע! 3י נעײ! יך דיח פטחכ^ן
^עפטעקט ווערדן )  ,דען טיפ יו
טרוון.ן  ( :כח ).דיח פטחכן.ן ײחכשט
דוח  5חן פטיקהוו! , .),ב! ען; פט *ױו
ײיט ן.יו! ד > :ויט דיון ווירד דר טיפ
ן .טרח.,ן  ( :כט) דוח פרפערטין .שט
חויך פיש!ן דחיו  ,חונד פח!ן ,
פטיין חונד ריינין .ונן .שרעהרן  ,ווח־
ײיט דחו ברחד כדעקט ווירד  :פ 1ון
ר״נק ן .ח! די ווו!! שטדו1ו ויח ײחבן:
(ל ) חויןי דען טיפ ! ען .שט דוח
 5יור וויר ביטטענדין .פויחכרחדי :
(לא ) צירפערטין.׳ חויך ווײנן !ײ  3טר
פחן ר״נק ן.ח! די , :־ .נוריבני חרב״ט
*חי! דער ! ״  5טר ן .ווחכט ווײרדן ,
3וש  ,ווונד פח  1ט  ,דיח קע!  3י ,
קנעפזי חונר ב!ו>* ן וח!!ן חוי :חיהכן
הערוי* ן .חרבײטט ווערדן :לב ) * ע 3ו
ווסוע ווו!! ן חויש ו״כןו״טן הערויו־
ן .עהן  :נעײזיך דר״ח חרײע דעש
?״כטרט חויש דר חײכן ו״טי  1 ,וונד
דר״1ו ( ורווע דעש ! ײכטערט 1וויט
דר חנדרן * ״טע  ( :לג ) דרײח
ײחנדזפערײין -פונירטע קעי 3י  ,חן
דעק חײכן חרײי  ,ח״ן קנחפן: 1ונד
ח״ני ב!וײי  ,חוכד דרײח■ ײחנד!־
 3עס> ין .פרנירטע קע! נע חן דעש

חרומה ונ
1וײנן {ורײי /
חייןקנחפןיחונדחײכי
ון
וו
?3ו>*י  :ו( ז ! 1ון וע3ש וורײן דיוו
ווויש דענן ! יי 5טר הערויש ^ ע־ן :
(לד) וון דעק ! ײ 5טר וע! בסט קוויו־
>וען  £יער קע!  3י  :יויונדזפעסוי;:־
 5ריירטי קנעפפי ווונד ב 5וויען :
(לה ) פערנר ווײן קנוופן , 1חין ווע! י
 3עק1וײן
פחר 1וס* ע * יכט  :נוזך
ווײן קנחפןי  /סן ווע! כק דווו נווײ 1וטי
פחר חרויע ויטצט  /חונד נחד חײן
קנחפןי  ,חן ווע! 3ןכ דחו דריטי פחר
חסוע * יטיט  * :ח חן ח!!ן* ע  3ס חסון
דיח חויט,דעכן ! ײ  3טער הערויש
ן .עהן  ( :לו ) חיהרי קנעפפי חונד
חסוע וייסען חויס וויהק וע! בטט
הערויש ^ וורבײטט ווערדן .; :חנין
חויט חיינק טטיקע ר ינש ן;ח! דש
ן .טריבן  :ויז ) כירפערטין .׳ חויך דחנו
*יבן ! חיופן  :ווען ײחן דיח ! ח -יפן
חננינדט  : /ח * ח!! עט ! ײבטן ױ ^ ן
דרפחרדריײטע חיבר ; ( לח ) חיהרי
 3ווענן !.יין  ,חונד דיוו חטן .פעט! ײן
*ח!!ן ר״נש ן.ח! ד * ״ן  ( :לט ) ח״ן
ככר ר״נט ן .ח! ד * ח!! ײוון דוונו
 5ר 1ורבײטן  :נו ח!!ן דיון ן .רעהטן:
(ס ) כטרחכטי עם ווחה! חינד  5רי
פערטין , .עט  :נחך דעק ײחדע!! ,
דווו
דירט וויר־ חוין' רעון
בערני :
נור
פרטין .םט דוח נעהן
טעפפי 3י  :פוון  :ע  3ט  5חך ^ ענווירנ־
טעק ן .חרן  ,ב! ויחר  ,פורפוו רחט ,
ווונד הח  3רחטר וווו!! י  ;> ,יט £י^ורן
 5חן כרוביק דור  5ווירקט  ,קונטטי
וועכרחרבײט * ח!! ט דוח * יח יוח  5ן:
(ב ) דיח ! ענן.י ח״נש טעפפי  5ט * ח!!
*יין  ,חבט חונד ( ווחניין .ע!5ן  ,חונד
דיח ברייטע פיער ע!! ן חיינש
טעפפי 5ש  :ח!! ע טעפפי 5י * ח!! ען
ח״נרי״ח ײווש החבן  ( :נ ) פינן׳
טעפפי 5י וח!! ען ן.ר,ע 1:טט ווערדן
חײן פטיק וון דחו חנדרי  :חונד
עינןיטעפפיני ^ העפטעט ח״ן טטיק

כו(א) ווחהנונן3 .
ער־

״1

שמותוכ
חן דחו חכדרי  ( :ד ) דוח >וח  5טט
חזיך ש $ײ £ן פחן ב! זיחר זוח!!י חכן
זזיסע דעט חייכן טעעכגי  5ט ' /ווע?  5ר
חן דעכן הע  £טי דר חייטרטי חיוט:
חזכר עבן וח פי! >< ח  5טט דוח חכן
*וי>וי דעט טעפפיבט  ,זוע?  5ר חן
דעכן חנדרן העפטי דער ח״טרטטי
חיוט  ( :ה )  £וכע ( יג ש! ״ £ן חח  5סט
דוח חן דען ח״כן טעפפיך  ,חזכד
 3וכ 3£ין .ש! ״פן חח  5םט דוח חן דש
ענדי דעם טעפפי 5ם  ,ווע! כר חן
דעק חנדערן העפטי חיוט  :דיח
ש! ײפן חיםן ן .רחדי חײני דר חכדרי
^ע^ נחיבר ויט3ען ( :ו ) חח  5ע חויך
 3זכ3£י 4גי! דכי שפחנגן  :וזען דוח
ח! טדען דיח טעפפיעי ח״כען >< יט
דעכן חכדערן £ ,ר> זיטט! םט דער
שפחכן.ן  ,פרביכדטט  /וח זוירד דיח
ו/חהכזכן .ח״ן ח״כ3ין .עס ן.חכ'כע :
(ו ) דוח>< ח  5טס חויך טעפפי  5י  5חן
3ין .כהחר<  3וק כע 3ע! טי חיבר דיח
ווחהכזכן : .ח״!ן" שטיקע וח!! טט דוח
>< ח5ן  ( :ח ) דיח ! עכן.י דעט ח״כן
טעפפי  5ט זח(! דר״טין .ע!!ן  :חוכד
דיח בר״טי דעט ח״נ /טעפפי  3ט
פיערע!!ן וײן  :ח!!י ח״!ין טעפפי 3י
*ח!!ן חײכחייח חחס החבן  ( :ט ) דוח
העפטטט דיח פי״כן 1טעפפי 3י בע־
וחכדרט  ,חוכד דיח וע 3ס טעפפי 3י
חויך בוחכדרט  :ש! עגטט חבר דען
*ע  3סטן ז טעפפיך חיבר  ,ן.ען,ן דיח
 5חרדרו״טי דעט ג 3ע! טט  ( :י) דזח
חחכטט  3וכפ ( יג ש?ײ £ן חק ווי״ע
דעס חייכן טעפפי  3ט  ,וועו  5ר חן
דעכן ח״סרטטן העפטיחיוט  :חוכד
3זכ ( 5ין .ש? ײפן
חכן ןויסי דעט
טעפפי  3ס  ,זוע! 3ר חן דעכן חכדרן
הע  5טי חיוט  ( :יא ) דזוז וח!! טט
ח/יך פזכפכין .קופפרכי שפחכג״ן
>זוו 5ן  :ןןען דוח דען דיח שפיחכן).
חין דיח ש! ״פן בריכ^ טט  ,ז1ו פי ; .זט
דזח דחז 4יע! ט ( וזח>סזן  ,דחט עז
חײן חײככי ^ עס ( .רוככי ווירד  :ייב ) דש
ענדי חיבר>< חט  ,חן דען טעפפי 5ן

חרומה
דעט .ן  3ע! טש  :נע״זיך דחו ה *זב♦
טעעעי  5סטיק  ,ד1זז >* עהר 1זיוט /
ו1ז! 1הער1וב העכןכן  ,זזויןי דער
היכטרוײטע דר זוחהכוכן( : .יגי) די1ז
חײכע ע!! י רזויןי דיורוײטי  < /ח ווי1ו
די 1ו1זײכע ע!!י חויןי דער חכדרן
וײטי1 /זן 1זיבר>< חט  ,חיןדער ! עכן.י
דער טעפעיכי דעו ן.כע! טש  :וח!?
חוי( 1בײדן וײטן דר ווחהכונן .הערחב
העען  ,חזכן ו1ז! 5י כו בעדעקקן :
(יר ) דוח וח!! טט1זזיך ח״כי דעקי
חיברדחו .ן  3ע! ט >וח  / | 5חוים רחטי
ן .פערבטן ווידדר  £ע!!ן חזכד חײכי
דעקי  £חן תחטינן עע!! י זזבן דרויןי:
(טי) דזח ><ח  5טט דיח ברעטטר 3ור
זוחהכונן £ : .חן טטיקהח!) ,׳ חזין־
רע 5ט סטעהכד  ( :טו) דיח ! עכ^י
דעט ברעטטט (1ז!!  3עהן ע!!ן וײן:
חזכד דיח ברייטע חײכט ־עדן ברע־
טעט חכדרטהח! ב ע?! ן  0 •( :ח״ן
ברעטט בקע>וי< ט 3זוײח 3חע £ן ,
דיוע  /וערדן ח״כן .עפחטט ( חין דיח
פיטע כע><! ין ) חײכר  /ויח דר חכדרי:
וח >וח  5סט דוח עט חן ח!!ן ברעיט*
טערן דר ווחהכוכן ( : .יד ) דוח>ז1ו  5וט
חבר דיח ברעטטר ( ור וויוהכוכןכ:
(זוחככי^ ברעטטר 3ור< יד! י 5ן ו״טי:
(יט ) פירכין .וי! ברכי עיטע וח!! סט
דוח >זח 5ן חוכטר דען כזוחככי^
ברעטטערן  :כווײח  £יטע חוכטער
חײככן ברעטטי3ו וײכן בײדן 3חב £ן /
חוכד ( ווייח עיםע חוכטער ״חײככן
ברעטטי3ו וײכן כיידן כחבען ( :ב ( *,וד
חכדרן ו״טכווחכד דר ווחהכוכג ; ,זר
כערד? י 5ן וייטי כעיו! ין־ חוי,־ 3זוחכ (י4
ברעטטר  , :כא^ חוכד  £יר 3יג וי! ברכי
פיטי כווײח  £יטי חוכטער ח״כעכן
ברעטטי  ,חזכד ( ווייוו פיטי חוכטר
חײככן ברעטטי  ( :בב ) ( ור היכטרי
ו/חכד דר ווחהכוכן ( / .ור וועטט? י 5ן
ו״טי  >>:ח  5טט דוח וע  5ט ברעטטר .־
(כג) חוכד ( ווײח ברעטטר (ז דען
זויכק!ן דר ווחהכזכן / .חן דר היכטר*
וזחכד  ( :בד ) ויח וח!! יען חוכטען
(וזחסיזן-

חרומה זנ

שמותוב מ
3זוח>ס*ן ש! ישען  ,ײיטן חויך חכען
(ווחײײן פחסםן חין חיינן ט!וש־
ריכקן  * :ח וח!) עם חן ביידן ויין /
חוכד * יח * ח!! ען חן ב״דן עקן חן־
^עברחכט ווערדן  ( :כה ) עש * יכד

ח!* ח5ו*ח>ו>*ן חכטברעטטר  ,ײיט

טײד* ײו  5 ,חיטן דעכןה״זין .ן  * ,זוכי
דענן חז! רה״זין .שטען  ( :לר ) דו1ו
!ע^ סט הערכוזך דען דעק 1ווויןי די1ו
!וודי דעס 5ײךכיסו  :ווין דעכן ווןןר־
ה״ןיךטטן  ( :יה ) דען טיט זע 5טט
דוח ווויסרהווזב דעט פוורהוזכןכש :
דען ן״כטר  ,דעכן טיט ן .ען .כוויבר ,
כעח! יך וון דר ו״טכוווונד דר זוווהי
כוכן - :חוין׳' דר * ידזיכן ןייטע  :דען
טיט חבער ברינן .שט דוח חן דיוו
כערדזיכע * ייטעכווחכד  ( :לו ) דוח
חחכסט ח״כע דעקי  3 ,וכן ח״כךחכ^י
דעט ן .כע! טש  ,עחן גזויחר  /פור־
פוררחטר  ,החכרחטהער ווח! זי /
חוכד * עכטפחך לן  -ווירכטכן ן .חרן :
טטיקרחרב״ט ( :־*ז ) דוח ווחכםט
כו דיור דעקי £ ,יכך * ״זן פחן טטיכן־
הח! / !,בע! ען .סט * יח * ויט ן .ח! ד ,
חיהרי החקן פחן ן .ח! ד  :חוכד
ן .ישוט דחנו  ,פיכן 1קופפרכי פיםי;

**! ברנן 5ישן  ,כעהײןיך * עכםכעהן
*י? ברכי פישע  :כזוייח ? יםי חזכטר
חייככן ברעטטי  ,חוכד 5ווײח פיסע
חוכטר חייכעק ברעטטי  ( :בו) דזח
ײחכשט פערכר רין ?.פחן םטיקהח?:!,
•פיכןי טטיק  £יר דיח חיי ;י * ייטען־
ווחכדדר זוחהכזכן ( :כז ) חונד פיכןיי
<־י ?4פיר דיח חנדרי * ייטכווחכד דר
ווחהכזכנ־ .חוכד ?יכן 1רין £ !.יר דיח
הינטר״חנד דר ווחהכוכןכ  ( :כח ) דר
>ויטט! סטי רין ?.ןעהט דזרך דיח
ברעטטר דורך  :רין ?.ט ייוו כווחײײן
עכדי 3וכן חכדערן :
 5חן ח״כעק
(כט ) דיח ברעטטר ײושט דוח ײיט
ן .חזד בע! עכן  ,דיח ריכ^ ען ײחכשט
דוח  5חן ן .ח! ד  ,דורך זוע! כי דיח
ריןכ? ן .עסטעקט ווערדן  :דיח ריכ?
בעדעקטט דזח סיט ן .ח! ד ( :ל ) ח! ו־
דען ריכטשט דוח דיח ווחהכוכן.
חויךי  :כחך דר ווייוע  ,וזע! כי דיר
חוין־' דעק בעוכי וזירד ך 5ייךט
וזחרדן *יין  ( :לא) דוח * חז! םט חזיך
חייכן כחרהחכן :ײחכן  5 ,חן ב? ויחר
החכרחטהר
פורפוררחטר חונד
ווח!! י  ,חוכד ועכשפחך .ן  5זוירכטכן
ךחרן׳ >* יט פיכורן כחן ברוביק
קוכשטוועברחרבייט
דורכווירקט ,
*ח?? >* וון חיהן ײחכן  ( :לב) דיזען
פחרהחכן ! .ען .שט דוח חוי[ 1פיער
*יי! ען  5חן סטיכןהח!^  ,דיח >* יט
נח! ד ב! ען .ט ויכד  ,חיהרי החקן
חויך פחן ן .ח! ד  :חויך  £יער *י! כרכי
 5ישע ־ ( .לג ) דוח ווירסט דען פחר־-
החכן .ן .רחדי חוכטר דען םפווכן .ען
דר טעפפיכי חכבריכ^ן  ,חיככרהח? ב
דעש פחרהחכן .ס בריכךשט דוח דיח
!חדי דעש ן *:עכש היכיין ־ .וח * ח!?
דער פחרהחגכ חייך חיין כוויט)•

^ץ ( א ) דוח >< חכטט דען חזטחר
הערד פחן טטיקהחן: ),
פיכןי ע!! ן דיח ! עכןי  ,חוכד 5יכןי
עזז דיח בר״טי  ,דער ח! טחר הערד
*ח!ו  £יערעקי , 4חזכד דיח העהי
דעש* ע! בן דר״ח ע!!ן * יין  ( :ב ) חן
דען  £יער זויכק!ן ײחכסט דוח פיר
החהזי עקן  ,דיח עקן זזערדן חויט
חײנק סטיק וויט דעק הערדי ןעי
>> חכט  :דוח ב! עךטט חיהן >* יט
קופ  £ער  ( :נ ) דוח > וחכשט חו־ך
טעפפי  ,חיהן פחן חט3ו ר״כיןן
(חדר חטעכטעפפי  .יטויפ! ן ׳ בעקן/
 4חב! ן  /חזכד קחהזפפחככן דח5ו :
ח?? י * ״כע ן .רעטי ווחכשט דוח חויט
קופ  £ר  ( :ד ) דוח ײחכשט  £עוכר
חיין ויבווערק  ,כעטכפערײין .פחן
קופ £ר  :חן דיוט כעכי ייחכיט דויו
פיער ריכן .ע  5חן קופפר  ,חן דען
 5יער עקן  :ןה ),די* עש ויבווערק
ב  5עטטין .עטט דוח חוכטרהח! ב דר
חויט! חדוככ חק חפכרן* זטחר  :דחי
כעין * ח! 5בים חין דיח הע! פטי דעו
ח! טחרהערדס

*

שמות בז

הררמח

ח! טחרהערדס רײבען ( :ו ) דוח
דעכו  5חרהחפט רוכד1וו> והער ,
>יחבשט חויך סטחנן.ן נוכן ח! יטחר.
הסבן ! י! בר ; י רײ £ן ׳ חיהרי —רוכןן
העערדי  ,טטחנן.ן פחן
סטינןהחח:
וינד  :י! ברן  :חונד חיהרי עישע
ב! ען .טט  :יח יויט קופפר ( :ז ) דיח
קובפרן  ( :יח ) דיח ! ענן•* דעו בחרי
סטחנ^ן ווערדן חין דיח ריננע ן.־ע=
החעש
_
,
הונדרט
ע
!
!
ן
׳
דיח ברײטי
סטעקט  :וח דחש דיח טטיונגן חן
חויך פונפ5יןנ ע!!ן  ,נעײןיך ביש
בײדן  :ײטן דעש
חיטחרטהערדט
נ
1
ונפ
5
ין
.
ע
!
!
ן
חין
דר
!
ענן
.
י
,
דיח
ו״ן  ,חינדעק ײחן חיהן טרען .ט :
העהי דר חויוהענן.י  ,עינךי ע!!ן ,
(ח ) הווה!  3 ,חן טח !£ן נחווחוון־
פחן ן .נווירנשכ( ן .חרן  :רחנו נןועערני
ן .וע 5ט וח! 5סט דוח חיהן חח 3ן :
5
יסי
:
(
־ט
)
ח
!
!
ע
חיבריןנן
ן
.
ערעטי
וויח ער דיר חוין 1דעש בעיגי ן .ע־
דר חחהנונן■ ינובן דינסט דרוע! בן :
^יין^ט ווחרדן  ,וח
 :חן! וווון חיהן ח!! ע חיהרי נען , !.חונד ח!!י נען!.
ויחכן  ( :ט ) רוח וווובשיט דען  2חס
דעם
פחרהחנט
:
ח
!
!
ן
עחן
קובער
החךי נור ווחהנונן : .נור  :יד! יבן  :״טי,
וי־ן :
^סטריקטי חויוהענן ,.כוכן פחרהחןי' ,
) 5ון ןנטױרכטק ן .חרן  ,הונדרט ע!!ן
!חנן , .נ 1יר דיח חייני ו״טי  ( :י ) דח־
 :3נחוונ 5ין : .״5ן ,
נעבשט 5ווחגניןנ
(ב ) דיח  :ח! סטיוברחויךדען קינדרן
קופפרנן פישן  :דיח החקן חן דען
יערח! ט בניעה!ן  ,דס  :יח דירדען
*ײ!ן  ,חונד חיהדי רײפן  :י! בערן :
ריינסט
)
חע
5
כחן
^
טטיושנן
חזיוון
(יא )  :ח חויך 3ור נערד! יכן וײטע ,
ברינן-ן^׳ נוק ! ״  3טן  :חוכז בטטענ־
חין דר ! ענן .י  ,הונדרט ע!!ן ! חנן .ע
דין ! .יבט ברעננען כ> יחשען :
וחחהענן-י  :דחנו ( ווחננין .ויי! ען ,
(כא ) חיכן טטיעטשן .נע! טי ׳ חױשר־
נעבסט 5חחנניןנ קופ  £רנן פיסן ,
הח! ב דעש נגחרהח ;ן.ש  ,ווע! בער
דױו החקן חן דען  :יי!ן  ,חונר חיהרי
פר
דענן ניין .ניש חיוט׳  :יו! י ווהרן
ר״  £ען וי! בערן  ( :יב ) דיח ברײטע
חונד  :ײני ועהני דפ ! י _ ט נורע 5ט
דעש הח  1ש  3 ,ור חעטט! י ;ן  :ייטי,
:וווכן  ,רפ עס ברענני עחן חבנד
פונפנץ( ע!!ן וחחהענן.י  ,דחט נעהן
ביו > יחרן .ען  ,פחר דעכן עווין.ן :
*״!ן  ,נעבשט נעהן פישן  :י־נ ) דיח
דיועט  :ח!! מײגי
חיײיוועהרנדע
ברייטע דעט החפש : 3 ,ר ח  :ט! יבן
פרחרדנונן
.
:
״ן
,
ער
ח־הרע
נחך
וייטי  ,פונפכין .ע!!ן  ( :יד ) כעחזיך
קחוווון
,
עחן
דען
קינדרן
יסררו!ש :
פונפינעהן ע!!ן וווחהענןר נו דער
(
^
ףן
(
א
)
!
ח
:
ד״נען
ברודר
חהרן
חײנן ו״טי נעבן דעק מ״נן .חכןנ
חונד  :י ני  :עהני וויט חיהנן
דהינו דרייח ו״!ן  ,נעבטט די־״ח
חויו דען קינדרן יסרח! ט יו דיר
פישן  ( :טי ) חזנד נו דר חנדרן
קחיווון  ,חיהן נו חײנענן דיהנסט
זייטע נײבן דעק חיינן .חנן , .וחיך
ח״ן
5
ו
ווייהן
:
נע
.
׳
!
יך
חהרן
׳
נדב ,
<5נפ ; עהן ע!!ן חוווהענני  :דחיו
חביהוח  ,ח! ע :ר חינר חיהײר דיח
דרײח  :ײ!ן  ,נעבשט דד״ח פישן :
ועהני חהרניס  :יב׳ דוח וח! שט
(טז ) ינוק וו״נן .וונן .י רעש פחרהיופ:
היי! ין.י ק! ײדר ווח  3ען ! חסען ׳  5יר
חײני
ויחר ,דעקי  5חן ' נחחנניכ ע!!ן  ,פחן
ב!
ד״נן ברודר חהרן  :כוק חנועהן ,
פורפוררחטר .,החברחטר
חונד ינור פרחבט  ( :ג ) רע׳־י דח־
חח!! י  ,וחנד ^ עכחױכטנ( ן .חרן ,
הער > /יט ח!!ן יוײון קיכסט! ערן ,
סטיקרחרבײט  :דח5ו פיער _ :׳׳!) ,
איט יעדק  ,דען חיך >< יט חײנק
נעבטט  £יער פיםן ( :ױ ) ח!! י ו״!ן
ח״ון ן .יישטי ער 2י! 5ט החבי  :דס
ויח

תצוח

3113131־ 1/\61ח  ! 6םחגו 813011 -
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שמותכה ־

חצוה

זיח חהרגיט^ קןיידר פערפערשין.ן ,
חיהן3ו ה״! ין .ען  1 ,וונד3ו ^ זײנענן
דיהנסש ווײן ( וזוייהן  ( :ר ) דיזעס
זינד דיח ״ק! יידונן .ששיקי  ,ווע! כי ! יח
>וח 3ן זח!!ן  ,חיינן ברוסששי! ד ,
 5ווגד חיינען חחנש!  ,חיין ווונשער־
ק! ייד  ,חיינן ן .וזירפ!שן ! ייברחק ,
חײנן בונד  ,חונד חיינן ן .ורש  :ויח
זח!!ן ה״! ין.י ק! יידער ויחצן  ,פיר
דײגן ברודר חהרן  ,חוגד פיר וייגי
זעהני  1 ,ויהן 3ז 1ו״גק דיהנששח״ן
(ווזייהן  ( :ה ) הירנו זח!!ן ויח ד1וש
ג1ו!.־  ,דױו ב? ויחי  ,פורפוררחשי :
ד .ח  3רחשי ווח!! י חונד דש ן .וורן חין
ע> יפחנן .געה>( : | 1ו ) דען >ו) ונשע!
*1ז!!ן  :יח יזרופן  :פחןגיו!.־  ,בחיוור,
פורפוררוושר  ,הווכרחשר וווז! ! ,
חוגד פחן ן .חרן ^ דרעהש  ,קונשש־
•ועברחרבייש ( :ז ) עש זח!!ן ( ווייח
שו! שרששיקי דר״ן גהעפדש ! ״ן ,
 1ון ביידן עקן  ,וווודורך ער בפעס־
סין.ש ״ירד  ( :ח ) חוגד דער ןררש! ־
בחנד דעס > יחגש! ס  ,ווע! כס דרחן
זישגש  ,ווו!! פחן ן !.״כר חרבייש ,
חוי 1חייננן ששיקי >ייש חיהנן ! יין;
 5חן4יו!.־  ,ב! ויח' ר  ,פורפוררחשר,
הח  3רחשר ווח!! י  1 ,וונד ן .חרן ן .ע־
דרעהש  ( :ט ) דווויח! שש גיו״ח םהק
חונד דחרין חיין
ששיױ• נעה״ן :
טשעכן ! חשן דיח גיזײן דער קיגדוי
ישרח!  ( :י ) נעײ! יך יעכש פחן חיהרן
נחוון חין  .־ען ח״נען שש״ן  :חינד
דיח גחײןי דער  :ע3ש וויבו־ין.ן חין
דען ( זזיישן ששיין  ,נחך דר חרדגזנן.
חיהרער ן .בורש  ( :יא ) נחך דער
קונששחרבײש חייגעט ששיין שנײ־
דערס  ,וויח ח״ |  :יךע! געששוו 3ן
ווירד  ! ,ח!! סשו דיח ביידען ששייני
ששע 3ן ! חשן  ,נחך דען נחײן דער
קינדער ישרח!  :חוײריני^ש פחן
ן .ח! דגן ח״נפחשונךן  : ,ח!! ששו  ,ױו
ײחכן  ( :יב ) די  :י ביידן סש״ני ! ע ( סש
דווו יווין דיח שו? שרב? עשר דעש
ײחנשע!ש  ,ששייגי דעס חנדענקש

< 3ר די )1קינדער יטר(!? ?(1)1 1)1 :
) 1הרן 1ויהרי ג1ו>) | טר1זן.ן  ,פר ־ענ(
ב״־ן 11כטע?ן ,
עוזין.ן 1 ,וויןד • .״נן
כוכן ) ונדענקן  ( :יג ) דווז״ 111וכסי1
)!?• ח 3ווײח י 1ײני?1זשוכן ).פחן גלו! ד ־
(יר ) חונד נווײח קעטן פחן רײגענן
ן .ח! די  > ,ויט ענדקנחטן פרזעהן ,
£חן גפ? חכסגר יורבזיט  :דיח ב״די
ן .פ! ח  3שני קעשטן ! חחטטו חין דיח
בפעטשיגן :
חײנפחטונן .ײן
ב״דן
(טו ) דוח ! ח!! שש דען שי! ד דעש
חויסשפרונס > יחכן קונטשחעברחר־
בײש  ,חיח דיח חרב״ש דעס 1וחג-
שע! ס  ,פרפערשין .סש דוח חיהן ״
פורפוררחשר/
פחן ן .ח! ד  ,בחיחר ,
החכרחשר וורו!! י חונד ן .חרן ןנע־
דרעהש ! ח! ששו חיהן יוחכן  ( :טז ) ער
דחפפע! ש
זח!! פירעקין.ש  :״ן ,
חיברח״ננדער  :זייני ! ענן .ע חײנע
שפוונגי  ,רזונד זײנע בר״שי חויך
יו״ני שפחנני ( :יז ) דויו בזעינסש
יויהן >ויש עד! ן .ששײנן  ,פיר ר״הן
עד! ן .ששייני  :ח״ני ר״הי  ,יודנן ,
פשדה  ,חונד ברק  , -דחעש חיזש
דיח ח״ני רייהי  ( :יה ) דיח גוויישע
רייהי  :נפך  ,ספיר  ,ח_ ונד * ה! ק :
(יט ) דיח דרישע ײ״הי  ! :שגן  ,שבו,
חונד יוהיווה  ( :כ ) חונדדייו פירשי
חונד
תרשיש  ,שהכן ,
רייהי ,
ישפה  :ווין 4יו! ד ן .פוושש ! ח!!ן וייז
ז״ן  ,זיח זירו חיינישעגש ,ווערדן :
(כא ) דיח ששייני ! יוחען נחך דען
גחיון דר קינדרישריו! ! ״)  3 ,ווע?ןי ,
נח ^ חנגחה! חיהרר ניויזן  :וויח חײן
:ין !-ן .םשזוכן זוירד יעדן ששחקנחך
!״ננן נחיוען !,ח ! יוחןדיח יששייני נח״ך
דען 3ווע!ן :ששעחוון זי׳ין  ( :כב ) וון
דש ברוסששי! ד > וחבםש דוח חיינ.-
ענדקגחשן פחן ן:ע<
העגן.ו? וויש
פ! חכשנער חרב״ש  :חויש ריינענז
ן :ח! די  ( :כג ) דוח ײח  2שש געהײןין
חן דענן שי! די  ( ,ווייח14ז! דנע
רינן .ע  :חונד ^ בעפעששיךעסש
ךיח ביירן רינןני  ,׳חין דיח ב״דען
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שמות כח
עקן דעש טי? דט  ( :כד ) זחדען
בריננשט דוח דיח ביידן ן :פ! ח  3טנן
 4ח! דנן קעטן  ,חין דיח ביידןרינןני:
דיח חין דען עקן דעט טי? דס זינד:
(כה ) חונדדיח ביידן ענרי דר בײדן
קעטטן  ,כנ 3עסטין .עסט דו1ו חן דיח
ביידן חיינפחסונן : ).דיזע גענסט
דוח חין דיח טו{ טרב? עטטר דעס
י< חנטע! ם  ,חזין־' דיח ווויזן זייטי :
(כו ) פערנר ײח 3שט דוח נחך נוזייח
 4ח? דני רינן.י  ,בפעשט*ן .טט זיוו יזן
דיח חיברי^ן ביידן עקן דעו טי! דט:
נעײ! יך 1ון דען זוימ ^ ,ען״ען דען
ײחנט! נו  ,מונד נוזחהר חן דיוו
חינרי זייטי  ( :כז ) דוח ײח  3טט
נחך נוזייח ן .ח! דנע רינ^י  :דיזע
זעיםט דזח חין דיח ביידן טו? טער־
ב? עטטרדעס ײח ; ט!ש  ,חזנטרהח! ב
דעט טי! דס  ,חן דיח ח/יסן זייטי ,
חין דיח ן .ען .נד  ,ווח דר ײוזנט! חנ־
ט? ישט  :חיבער דע :י ן .יי ט! בחנדע
דעם ײחנט! ט  ( :כח ) ײחן טניהרט
ח? ט דען דט בסטםטי! ,־1ון  ,חויז
זיינען רינן״ען חין דיח רינן.י דעש
ײחנט!ש  ,ײיט ח״נער טנור פיון
ב! ויחר ײח!!י  ,דחײיט דער טי! ד
 5עסט ב! ״ב׳ חן דעק 4ידט! דעט
ײחנט! ט  :חזנד זח קחן דער טי{ ד
<י  5ט  £חן דעכז ײחנט! וויי  3ען :
(כט ) ח! זח זח!! חהרן דיח נחײען
דר קינדר יטרח!י ס חין רעכן טי! די
דעש חויטטפרו  3ט  ,חוין;  :ײניענן
הער 3ען טרח ^ ען  ,ווען ער חין דט
הײ? ין .טוק קחײײט  :י/כן בטטענד־ן.ן
חנדענקן פר דענן עוזין.ן  :נל ) יוין
דעןטי? דדעש חזיסטפר/כש ! ען״סטו
דיח חורינן חונד ד״ײיק  ,דחײיט זיח
חויןי דעכן הער5ן חהרנ׳ט ? ין .ען ,
ווען ער פחר דעכן עו/ין.ן קחײט :
ח! :ח זח!! חהרן דען 4עט! י3ן חויז־
טפרוך חן דיח קינדער יטרוו? בע־
טטענדין .חוין זיינק הערנן טרחןנן,
 5חר דעכן עוויןכן  ( :לא ) דען ווונטר־
רחק חונטער דענן ײחנט? ײח  3טט

חצוה
רי1ו ן .חנ) פחן ב?) ייזר *ווז??< :
(לא ) ז־ירו ע  £נינןנ
וזבן1ז :ן יזונטר
ר1זק ז1ז{  1זײנווערטש רזיוי^עןרז^ ען
זײן  :חן דער ע £נו ;ן .זי ??/רזנד•
1זוז< ד .ער 1ז״נע ב 1זרטי זײן  ,פוזן
וועבמורב״ט  ,וױוו רון דר עפנונן.
וז״נט פ 1זנ 3רדעזזדט זוז?{ דר1זן זײן ,
דחוזיט ער כיכט ר״שי  ( :לג)  1זונט|
1ז :ן זייו<י 1<> ,ו 3שטו ן -רחנחטחעפע?
/13ן_ ב? וי1זר ,
פורפוררוזטער 1זזנד
החכרחטר ײח?{ י ׳ חנן ןזיזזי דעש
חזנטררחקט חוײדער  :חזנד ( וזיסן
חידנן חזיך ן.ח? דני טע?!ן ח/ײדער :
(לר ) נעײןיך חיײײער ח״ני נח? דגע
נ 1ע!? י חונד חיין ^ רחנחטחפפע? :
חזנד < ח רזנד חײ< דער חן דע :ן וזיײי
דעש חונטרק? ײדט ( :לו ) דיזעש
חזנטרק{ ״ד זח!! חדרן טרחןנען ,
ב׳יח זיינער
חײטספעררינטונן: .
דחזזיט זיין ! ויט ^ דערט זוערדי /
ײען ער חין דט היי! יןי הינײן ^ עדט
פר דען ע״יןנן  ,חינד ײען ער ווידר
הערויש קחײט  #חונד ער ני  5ט
טטערבי  ( :לי ) דוח זח{! טט פערנר
ח״ן טטירנב! עך פחן ר״נק ן .ח? דע
ײח  3ען  :חונד דחרין ח״ן טטעכען
!חשען  ,ז/יח ח״ן זין .ע! ן .עטטח 3ן
ײירד  ,דעק עײי^ ען ־• ״??: 4
(לו ) דיוש ײח  3שט דזח פעשט חן
ח״נע טנור  2חן ב! זיחר ײח!! י /
חיבר דען בזנד  :נעהײ! יך דט ב! עך
זח!? חזין; דער פחרדערזייטע דעש
בונדט דעננן  ( :לח ) חהרן וח!?
עט חן ז״נער טטירני טרח^ן  :היר
ײיט זח!! חהרן דיח טז! ד ח!! ער
דײןי^יטיײר חיברגעהײן  /ײע! 3י דיח
קינדר יטרח!־ ט היי! י^ ען ײערדן /
חזנד נווחר ח!! ער חיהרר הייןי^ ען
ן .יובן  :עט זח!! כטטענדינ חן זיינר
טטירני ז״ן  ,חיהנן 3ור פרזי  5רונ4
דר ננעדי ^ן חננחײי פר דענן עזוי^ ן:
(ים ),דען ! ײברחק ײח  3שטו ן.וויר־
£ע! ט  ,חזיש ! יינן  ,דען בונד חויך
חויז ! יינן  :דען ן .ורט חבר ײחצשטו
טטיקרחרב״ט

שמות כח כט
כוסיקרחרבייס  ( :מ ) פיר חהרנ׳ש
ועהני< 4חכססו ! ייברעקי  :דוח
ווחכסס חיהנן חויך ן״ורסי  :חונד
החהי<4י 3 , |3וק חנועהן חונד נור
פרח  3ס  ( :טא ) <4יס דיוען בקן״דטס
דוח ד״נ /ברודר חהר /חונד ויינע
ועהני<4יט חיהק  :דוח וח!! סס ויח
*ח! בן  ,חיהנן דיח הענדי פי! 1ע/
(דס הייסס  /חיינעק יעדן ויין .ח׳ס
חיבײעבן )  ,חונד < יח היי 1י^ 5נר־
ק! ערן  < ,ח ! ח!!ן ויח ו< יר דיהנן :
(מב ) ווחכי חיהנן חויך בײן ק! ײדר
*חן ! יינ |  /דיח
סחק3ו בדעקן :
ויח < ח! 1ע /פחן דען ! ענד /ביו חן
דיח סענק! ן .עהן  ( :טג ) דיוי וח! 1ן
חהרן חונד וײני ועהני סרחןן  ,ווען
ויח חין דס ססי  £סםן 3.ע! ס קח<<ן ,
חדר ״ען ויח ויך דעק ח! סחר נחהן,
1וין היי! ין.ן דינן.ן חיהר חי< ט3ו פער־
רי 3סן  ,דחיייס ויח * יך קייני פער־
סו 1דיןונן .נו 3יהן  ,חונר ססערבן :
דיועס חיוט חייני עווין.י פערחרד־
נונן .פיר חיהן חונד פיר ןײנן וח״ן
נחך חיהק :

כ^(א)פח^ נדשוח!! שסו״יט
חיהנן פחרנעה״ן  ,חוק ויח
וג< הײ!י^ן  ,דס ויח ״יר פריםסר־
!יך דיהנן  :ניק חיינן ססיר נע״ןיך
לזיין יונן -ס רינד ,
חונד 3ווייח
וזידדר  ,ח!!י חהני ן .ברע  3ען :
ב( )
חונדחונגוייחרסשברחד,חויך
(ווננז״חרסי קוכן חיס חע! חיינ־
ן״ריהרט  ,חונד חונןסייחרסי פ! חדן
>< יס חע! בעססרי 3ן  :חויס פיינק
•ו״ 3נע< ועה 1וח!! ססו ויח <<ח 3ן :
* (ג ) דיוי ! ען -שסז חין
חיינןקחרב,
חזנדברינן .ס ויח דחר חיקקוורבי :
כעבסס דעק ססיר  ,חזנדדע[ בייד/
ווידדרן  ( :ד ) חהרן חבר חונדו״ני
*עהגי < ח! 1ססו  £חר דע /חײנן.חנןנ
דעט סטיפסס 3ע 1סס הין סרעסן :
יוזנד ויך חין ווחסר בחדן ! חטן :
(ה ) ןחדען וח[ ססו דיח 'ק 1״דר

תצוה

נט

נעהאן  ,דענן 1והרן רען זײבײןק ,
דען ווונסררןזק דעס > וחנטןט  ,דען
>וחנט!  ,יוונד דט ברוסטעי | ד חנ־
!עגן  1 :זונד חיהכן דען>< תנט 1חײו־
בינדן  > ,ויס דעק ן .ירס 1בחנד דעש
>< חכס 1ס ( :י ) ןחדע /וענסס דומ
חיהק דען בונד חוין 1דען קחפן: 1
חונד בע  5עססין .שס דיח ה״)ין .ע
קרחני ( נע>ו! יך דחס ססירנב! עך^ ,
חיבר דען בונד :י (ז ) ענד! יך ניווסס
דוח דעוח 1ביחע! ׳ ן .יסטס חוקי וײן
הויפס  :חונד וח! בסס חיהן :
(ח ) פערנר וח! 1טסו וײנע ועהנע
הערקחיסון ! חטן  :ויח >< יס ־ןײב־
רעקן בק 1״דן  ( :ט ) חיהנען ^ ירס!
חווובינדן  ,חהרן וח ווחה 1ח! ט ו״נן
ועהנן  /חונד חיהנן
דיחהחהייויין
חויפועיען  ,הירדורך וחז 1י ח ' הנען
דחס
פריטסרסוק 3ור עווי^ן פר־
חרדנונ^ ויין  :חונד דחדורךהחטנו
דוח חהרן חונד ויינן ועהנן חיהר
חײס חיבײעבן  ( :י ) דען ססיר
וח 11ססו ח! טדען הין ברינןנן ! חסן :
פר דס ססיפססיע! ס  :חהרן חונד
וייני ועהני וח!!ן חיהרי הענדי דענן
ססיר חוין׳' דען
קחפןי 1ען .ען :
(יא ) ח! סדען וח! טסו דען ססיר
ס 1חבסן  ,פחר דעק עוויוק  :פחר
דעק ח״נן .חנן■ דעס ססיפסטן,ע־
 3ע 1סס ( :יב ) חונד  5חן דעקב 1וסי
רעט ססירט נעה״ען  ,חונד >< ייו
דײנק פינן.ר חין דיח ווינק! דעס
ח! סחרט טשר״כען  :דחס חיברינע
ב 1וס חברח! 1עט חן דען ^ רונדדעס
ח 1סחרט ן-יםן  ( :ע ) וחדעןוח! 1ססו
ח! 1עס פעס נעה<4ן ,י ווע!  3ס דיח
ח״נ^ ווײדי בדעקס  ,חויךדס נעסן
חיבר דיח ! עבר < חונד דיחיבײדן
כירען  ,נעבםס דעק  £עסי  ,דחש
דחרויךי חיוס  :חונד חויף דען ח! •
סחר חין רויך חויפנעהן ןחסן :
(יד ) דחט פ 1ייס דעט ססירס חבר
חונד וײן פע / !1וויח חויך ויינען
וייטס  ,וח!! טסו חין  £ייחר פחר־
טז א
* 16
גרעננן

שמוח כט
ברעננן  ,חויםרהח! ב דעש ! חן .רם:
דיוס חיוט חיין וינדחפ £ר  ( :טי) דען
חיינן ווידדר וח! סט דוח נעהסן :
חונד חהרן חונד וייני ועהני וח!!ן
חיהרע הענדע דעק ווידדר חויןי
דען קחפךי ! ען.ן  ( :טז ) הערנחך
ט! חכטסט דוח דען ווידדר  :נױיסט
ויין" ב! וט  ,טפרענן .םט עס חוין׳דען
ח! טחר רינן .סחו>< הער ( :יז ) ח! ט־
דען וח!! טטו דען ווידדר חין ויינע
טטיקי ( ערן !.ידרן  :ויין חיינן .וויידי
חונד קניחטטיקי חבחחטן  ,חונד
ויח3ו דען חיבריגן טטיקן חונד3ו
דעק קקוםנף ! עגן  ( :יח ) הירוין1
וח! שטו דען ן .חננן ווידררחוקדעק
ח! טחר חין רויך חויןי ן .עהן ! חםן :
דיום חיוט חיין גחננש חפפר,דעק
עווין .ן3ו עהרן  :חיין ! יב! י 3ר גרוך
(ווחה!ן .עפע!! יןט חנדענקן )  ,חיין
ברחנדחפפר  ,דעק עוזין.ן נו עהרן:
(יט) ענד! יך וח! סטו דען 3ווייחטען
ווידדר פחרנעהסן  :חונד חהרן
חונד ויינע ועהכע וח! 5ען חיהרע
הענדי דעק ווידדר חויןי דען קחפף'
?ען.ן  ( :כ ) הערנחך ט! ח3טשש דוח
דען ווידדר  ,ני>< שט פחן ויינעק
ב! וטי  ,ברינגשט עם חן דחש הער־
 5חררחן .נטי קנחרפ! חק רע  3טן
חהרי חהרנם חונד ויינער ועהני ,
חן דען דזי״ן חיהרר רע 3טן החנד,
חוכד חן דען ן.רחשן ( עהן חיהרס
רע 3מן עוםש  :טפרענן .סט דחם
ב! וט חזין 1דען ?ו! טחר רינגםחסו־
הער  ( :כא ) ניחםט 5חן דעקבחט
ווע! כם חויןי דעק ח! טחר חיוט ,
חונד פחן דעק וחןבק' ע ", 1טפרענן .שט
עט חויך חהרן חוכד וייני ק 1ײרר ,
וויח חזיך חיוין׳ וײנע ןעהני חונד
חויןי חיהרי  .ק! ײדר  ,זוח דזרך ער
חונד וײני ק! ״דר  ,חיח חויך ו״ני
*עהני חונד חיהרי ק! ״דער ה־י 1יג
ויין וח!!ן  ( :בב י הירויףי ניחסט דוח
פחן רעק זוידדר דחט פעט חונד
דען טווחנ^  ,חונד דחם  2עט ,

יתצוה■
וועזצם די*ז מײנן .ווײדי בדעקט ,
חויך דש נעס׳) 1ויבר די1ו ןעבר ,
חוכד דיח ב״דן גירן נעבשס דעק
פעכוי  ,דחט דחרויןי חיוט  ,חוכד
דט רע 3טי בוןנטטיק  :דען ענו חיוט
דר ווידדרנור חײנועינונן .דר פריסי
טער  ( :כג ) חויך ח״ן ! חיב ברחד,
חיינן חע? קו 3ן ׳ חונד חייןפיחדן:
חויס ךעק קחרבי> ויט חונגוייחרטק
בחקווערקי דער פחר דעק עוויגן
טטעהט  ( :בד ) חז! עס דיוס זעגסט
דיח חהרן חונד ויינן ועהכן חויןי
דיח הענדי  :חונד חחכסט >< יט
חיהנען חיינע ווענדונןכ 2ר דלגק
עוויגן  ( :כה ) הערנחך ניחסט דוח
עט חיהנען חויש דען הענדען /
זחששטעטחויןי דעק חזטךרי,נחך
דעק גחנ5ן חפ £ר  ,חין רויך חויני
טטייגן נוק ! יב! ינן גרוך פחר דעק
עוויגן  ,עט חיוט חיין ברחנדחפפר
זעק ע״יגן נו עהרן  ( :מ ) וחדען
ניחסט דוח דט ברושטטיק  ,פחן ,
דעק חיינוע 3ונן.ש ווידדר  ,ווע!  3ם
דעק חהרן ן .הערט  ,חונדווענדשט
עו פר דעק עוויןנן  :דיום וח!! דיר
נוק חנטײה! ב! ייבען  ( :כז ) דוח
וח!! סט דט גווענדטי ברושטטטיק
חונד דט חין דיח העהי גהחבני
בון .טטיק היי! יגן  ,ווע! כש ןטוענדט,
חונד ווע! כם חין דיח העהי גס
הגזכן ווחרדן  :פחן דעק חיינוע 3ונן.ש
ווידדר  £ ,חן דעק ווידדר נע><!יך ,
דער חהרן חונד ויינן ועהנן ^ ע־
הערט  ( :כח ) דיוע טטיקי וחי! ען
חהרן חונד ויינן ועהנן יעדר 5ײט
פחן דען קיכדרן יטרח! ס ח! ט חיין
רע  3ט נוקח><><ן  ,דען עט חיוט
חײני העבי  :חונד ח! ט חייניהעבי
 3חן דען קינדרן יטרח! ם  ,נע><! יך
פחן חיהרן פרידנםחפפרן  ,וח!!
עט חנן .ועהן ווערדן  :חיהרי העבי
דעק עוויןנן3ו עהרן  ( :בט ) דױו
היי! יגע ק! יידר  ,ווע!  3ע חהרן
ן .הערן  < ,ח!!ן נחך חיהק חן זייני

שמות כם

תצוה

זעהני קחחסן  :דס>< חן זיחחיןדעני
<ע!בן < ח! בי  ,חוכד חין דעכוע! בען
חין חיהר חחס חײנוע3י ( :ל ) < יבן
סחכי וח!! < יח דר עחן ו״נן ,זעהנן,
דער חיהק חיק דיכססי עח! ; ס /
חנכיהן  :ווע! כר כע>ו! יך חין דחש
טסיעסשכעןס קחי<><ן ווירד  ,חיק
הךי!יןכן * ײן
ח״ס3ו עערריכסן :
(לא ) דען ח״נוע 3ונן .שווי־דרי ^ 5ס
דוח  :חינד ! חששס דחס עןײס״ ?!ן
הייןיןנק חרסי קחנן  ( :לכ ) חהרן
חוכד ו״כי ועהכי < ח!! ן דחס נ! ײס
דעש ווידדרש חונד דסבחקווערק,
ווע! נש חינז קחרבי חיוס  ,עחר־
נעהרן  :ער דעק ח״נ ; חככי דעש
טסיעסשנע! סש  ( :לג ) די :ע דינ ; ע
<ח!!ן עחן דעכיע ;ין.ן עערסחכן ער־
 3עהרס וועס־ן  ,ווע! נע דורך < יח
פרועהנוכן .ערהח! סן  ,דס ויח חין
חיהר ח>< ס חיינן-ועיכס  ,חונד ן .ע־
היחיכס ווחרדן  :קיין כיוייכר < ח!!
דחעחן עשן  ,דען ויח <י ; דהיי! יכ:
(ל־ ) חען פחן דעק ח״נועסכן״ש־
 52״ס חדר עוון דעק בחקווערקי
עסווחש ביו חק קיכעסי^ן חחרן .ען
חיבריכ ב! ״בס  :וח  :ח! שס דוח דס
חיברין.י חין ע״חר  £ערברעככען ,
עש  :ח!! כינש ן ; .עשן חערדן  ,דען
עש חיוס ה״!יןנ  ( :לה ) דיועש
<ח!! שס דוח >< יס חהרן חונד ויינען
ועהכן עחרכעהחן  ,ח!! עש וויח חיך
דיר בעח .־ !.ן  :ו־בן סח^י < ח!!ן דיח
 5״חר! ינק״סען דער ח״כ; ע3ונןנ
דויחרן  ( :לג ).טען !.יך וח!! סס דוח
חויך חיין ריכד> 3כן ןינדען חעעער
ברינ ; ען  ,חוישר דען ערועהנוכ^ש
וזידרן דח>< יס וח!! שסז דען ח! סחר
ענסוינדיכן  ,חינדעק דוח> 3ר פר־
זעהנונ ; דחרוין' חעעערסס  :דוח
<ח!) סס חיהן חויך וח! בן  ,חונןחיהן
3ו היי!יכן  ( :לז ) ויבן סחן.י וח)! ססו
יוויף דעק ח! סחר 3ור פחרועהנונ;
חעערן חזנד חיהן הייןיכן  :דחדורך
וח!! דר ח! סחר ח״ן הײןי^ סוק פחן

דענן ערעויון רחנןני וומרדו  ,וואעו
דען ח! סוור ברי־רס  ,וווו! הײזי4
ן .הח! סן ווערדן ■( :־יח ).עח! ^ נדס
<ח! [ ססו
יוויןידענןיוןסיורכוכןחפזר
״חכן  :יעהרין.׳ סחעי  /נווײח יזויןי
יעדןסחן, :
חזכדדיועסבססענדי;: .
(לט  ,דס חײכי סחן; 1ע>*( יך ״חכשס
דוח דעש >< חרן .ענש  :חונד דחס
 3ווײחסי סחן <> , 1ח  3סס דוח 3וויסן
דעןבײדןחבנדן  ( :ט ) חײן 3עהנסי<
סײ! ווײכן ווע־!  ,חײנ^ ריהרס ״יס
חײכק עירסי! הין ; .ססחשכן בוי>ו<
חע! < חונד חײן עירסי! הין ווײן
' 3ונן ן־ישחעער  :בײח דענן ח״כען
סחעי  ( :ט־<ו )
דס 3ווייחסי סחןי
>< חכסס רוח 3וויסן דען ב״דן חבנדן:
וויח דחס >< עה! חעעער חוכד כיש -
חעערש דעש >< חח .כס  < ,ח!! שסו
חויך 3ונן חבכדחעער 3ווע 3ס סחין
 3ונן חכככעהײן ן .רוך ח״ן ברחכדי
חעעער  ,דענן עחין .ען3ו עהרן :
(מב) דיועס חיוס דס בססעכדיכע
;חנ3י חעעער  ,עיר חײערי נחכ־
קחסחען  ,חנן ח״כן .חכן.י דעס
ססיעסש 'כע? סס  :ער דענן עווען :
ח! ווח חיך3ו
בססיווסן 3ײסן וויך
בײח חייך חײכעינדן ווערד•  ,חונן
סיס דיר 3ורעדן  ( :םג ) דחוע! בשט
החבי חיך ן .ססיעסס  <> ,יך ב״חדען
קינדרן יסרח? ' ס חײככועינדן חוכד
דס ; 3ע! ס וח!! כה״! י ; ס ווערדן ,
דורךיו״כיהערר! יכקײס  ( :ט־ ) חיך
ווערדי דס ססי  £ססכ 3ע! סה״! ען /
חונד דען ח! סחר  :חויך חהרן חוכד
<יינע ןעהכי ה״ןיכען  ,סיר ח! ס
םריססר3ו דיהכן ; ( סה ),חיך ווערדי
חונסר דען קינדרן יסרח! ' ס חייכע
רעוידעכין הח! סן ; חונר חיהר ן .חס
ויין  ( :מי ).ויח -וח!!ן ; ווחהר ווערדן,
דס חיך דער עווין .ע חיהר ; חשס
וײח  ,דר חיך ויח חויס דעק ! חכדי
><3ריכן ^ עיהרס החכי  ,דחסיס חיך
חונסער חיהנן רעוירעכין הח! סי :
דיוש >< חני חיך חיהכן בקחנס  ,רר
עווי^י

ס

שמות כט ל

חצוה תשא
יכ

•
ע״יגי  ,חיהר ^ חט :
^ (א ) דוח וח!! םט חזין חיינען
ח! טחר >וח 3ן  ,ריי3ר 3ייג דרויף
 5זר״ 3רן  :פחן טטיק הח! ),וח! שטו
חיהן חחין  ( :ב) דיח ! ענך חיינע
ע!! עחונד דיח ברייטע חיינעע!! י ,
 5ירעקין .וח!! ער ו״ן  ,חונד דיח
ד .עהי דעש וע! בן 3ווייח ע!! ין :
דיח עקן חערדן חזיו ח־ינק טטיקע
*4יט דע> ווע! בן ן.ווח  3ט ( :ג) דוח
ס | ^ ער עווין *.טפרחך גו > וטה ,
ב? עגשט חיהן > ויט ריינק ן .ח! די ,
וויח פח!ןנט ( :יב ) ווען דוח דירו
דט ב! חד  ,דיחוייטן חוווהערחונד
הויפט 3חה! דרקינדר יטרח 1ווירשס
דיח עקן  :דוק פיהרטט חבן חיינן
חויןינעהווען ווח!!ן  :וח וח!!ן וית
4י? דנן קרחנ ) הרוק  ( :ד) חוגטער
ח״ן יעדר  £יר ז״נע שערוחן חײן
דעק גרחנ3י ״ח  3שט דזח טוייח
!עןי^ ע! ד ןנעכען  ,דעק עוויגען 3ו
ן .ח! דנע רינ^י חן ב״דן חינק! ען ,
עהרן חין דעק װחן ויח 3עד!.ש :
נע>>! יך דוח >וח  3טט ויח חן ביידען
דחוויט ק״ן טטערבן חונטר חיהנן
זייטן  :דחש רינגוזערק ןח!? דען
ענטטטעהי  ,חין דעק חח 1ויוו
טטחכגן 3ור חיינ ^ חשזנן .דיהנען
,
3
עה
!
ט
:
(
יג) דיום וח)! ן ויח ן .עבן#
דען ח! טחר דחחיט3ו טרח^ ען :
יעדר דר דורך דיח 3עה! ונגן געהט /
(ה ) דיח טטחנן.ן >וח  5טט דוח פחן
ח״נן הח! בן טק!  ,גחן דעק טק$
טטחוהחו)  :ב! עגםטויח חיט גח! ד :ן.ווי 3ט דט היי! ין.טוזוש  :דער טק?
(ו ) דעןח! טחרוענטדוח חויטרהח! ב >וח  3ט 3ווחנ 3יג גרה ׳ דיח הע! פטי
דעט פחרהחנן.ש  ,ווע? 3ר פר דר
חײנש טק! 'ש חיוט דיח העבי  ,דענן
!חדידעט3יין .נישט חיוט  ,נע>ו! יך
עוויגן 3ועהרן ( :יר ) יעדר דרדורן
ן .ר1ודי פחר דען דעק!  :דער חוין
דיח 3עה! ונן.ן געהט  ,חוכד  3ווחנ3יןב
דעק 3״ן.ניש ! י^ ט  ,ווח וע! בסט
יחהד ח! ט חיוט חדר דריבר  * :ח? ן
1זיך װיך 3ור בעטטיװטן 3ײט חיינ־
דיח העבי  ,דעכן עווין .ן •3עהרן
פינדן ווערדי ( :ו ) חויןי דעקועובן
ענטרי
3
טן
:
(
סו
)
דער ר״ 3ע וח!!
ני
וח?! חהרן ריי 3ר' 3יג פחן טפענרייחן
 3ט וועהר  ,ווונד דר חרװי ני 3ט
רײ3רן  :ח!! י חחרגן  ,זזען ערדיח
ווענין .ער געבען 3 :זר העבי דעט
'^ חחפן רייניגט  :ח!! ער עו ריי  3רן:
עזויגן  ,ח״ערי פערשחנן נו ! עון ,
(ה ) חונד זוען חהרן געגן חבנד דיח
ח! ט דיח העובטע ח״נט ט_ק! ' ט :
 1ח>ופן חנ 3ינדט  : ,ח!! ער עש חבר־
(טז ) דיוש גע! ד דער חויו! עוונגען
>< חה! ם רייברך .עט וח!! חיין בע־
וח!! םטו נעהוון פחן דען קינדערן
טטענדין.ש ריי  3רען ו״ן פחר דעק
יטרח! ' ט  ,חונד עט חן ווענדן3וסן
עווין.ן ב״ח חייערן נח  5קח>ו>זען :
ן .ברויך דעט טטי  £טשנע! טט  :דיוש
ט( ) חיהר  :ח!! ט דחרוי ( ק״ן גע־
וח!! דען קינדרן יטרח)  3וין דענק־
 4ויינשריי 3ר3יי , 4לחויך ק ין גחגנש־  3״ 3ן וײן  2 ,חר דעק עװין.ן  ,דט
 1זפפר.1ונד קיין> ועהזחפפרברינגן,
ח״ערי פערטחנן חויון !.עוט וינד :
 1וונד קיין ן .ישחפפר דחרויןן-ישן :
(יז ) דער עוויןני
טפרחך3ו חטה ,
(י ) חיין ווח־! וויק ירזהרורו!! חהרן
וזיח פח! גט  ( :יח ) דוח וח!! טט
מויךי דען עקן דע> ווע! בן פרועהנן :
חוין חיין קופ 3רנש בעקן װח 3ן ,
?חן דעק ב!טו • דעש וינדן חפפרש
חונד ח״ן קופפרנש ן .סטע!! דח/) 3
3ו :ן
^זכן  3ערועהנונן.ש טחן.י  * ,ח ער
רו״ן וורוהן לוינן יווהר דוורויןי1£ור־
זעהנן  ,ב״רו רו״ערן טפעטטסען
נ 1ון קרווווון  ,עט וויוש וו״ן ה״וי^•
סוק עיוק ערטסען רחנן .ע  ,דעןן
עווי^ן :ו עהרן :

כי תשא

שמות לאל
 5ובן ״חסן  :דיוש וח!! מסו * ע3ן /
נוויסען דעכן טסי  5סס 3ע! סי חוכד
דעש חפ  £רח! סחר  ,חונד וח!! שס
ווחסר היניין סוהן  ( :יט ) דחרויס
*ח!! ען ויך חהרן חוכד וייכי ועהכי
העכדי חוכד פישי ווחסן ( :כ ) ווען
ויח היכיין ן .עהן חין דס ססיפסש־
 3ע! ס  :ח!!ן ויח ויך ״חסן  ,וח * ח!! ן
*יח נינס חו״קח״״ן  :חדר ווכמ  :יח
 3וק חפפרח! סחר הינטרעכ ^ ^ ,
מיק
חיהר ח> וס3ו פערריכסן /
עוײגן3ו עהרן חיין ברחכדחפפער
חין רויך חויןי ן .עהן3ו ! חשן  ( .כא )> ח
*ח!! ען ויח ויך העכדי חוכד פישי
ויחסען  _/חוכד כיכס חו״קח״ויען :
דיוס  :ח!! חיהכן חיין עווינס ן:.ע״|
*יי |  /חיהק חוכד וייננן * ח״ |  /בייח
חיהרן כחכקח״״ן  ( :כב ) דרעוויגע
ט ^ רחך3ו > וסה  /וויח  $ח! ו .ס :
(כג ) ! חש דיר  £חן דען בעשסען
ןכוויר3רורסן ברינגן  :פינף' הוכדרס
טק! יק דער פייכססן ״יררי 3 ,י>יס־
^וויר ^ דיח הע!  2סי 3ווייח הוכדרס
חוכד פומגגיו : .ג״יר 3רחהר ( חדער
קח! ח״וס )  3ווייח הוכדערס חונד
 5ונפכיו ( : .כד ) וווכד קחסיח פינןי
הוכדרס סק! יק  /נחך דעכןןחוינסי
דעס היי! ין .סו״ס  :ו״נד חיין הין
בוי״ע!  ( :כה ) ״חני דחחיס חיין
חע!  3ור היי!י^ ען * ח! בונג  /חייכע
ווחה! ? חרריביכי 3וברייסוכג  /נחך
חפ״סעקרקוכסס  :דיועש * ח!! דס
חע!  3ור הייייגען * ח! בוכג  :״ן :
(מ) דח״יס וח!! ססדוח * ח! ב |  /דס
טסיפסש 3ע! ס  :חוכד דיח ! חדי
דעס 3״4כיש ( :כז ) דען סיס  /חוכד
ח!! י * ״ני ןרעהסי  /דען ! ״נסער
כעכסס * ייכען * %עהסן  :חוכד דען
רוינח! סחר  ( :כח ) דען ח! סחרדעו
נחככען חפפערש  ,חוכד וו!! י  :ייכע
^רעהסי  :דס ״חסבעקן  ,חוכד ויין
ן .ססע!! י  ( :כט ) דוח < ח!! סס ויח
ד .יי? ין.ן  ,חוכד ויח* ח!! ן חיין היי! יג־
טוכן פחכןערססן רחי־ז * ,.״ן  :״חס

כי תשא סא
 ?511הײ!ין .ן .עהח! סן
**1ז במריהרט),
ווערדן  ( :ל)  1והרן1ווכד ) ײכי ועהני
ווו! גוטו וחןבן  :רווכד דוודורך הײ!י־
ן .ען > ,ויר פרישטער! יך יו דיהנן :
(לא ) דען קיכדערן יטרוון וחזוטטו
*רו^ן  /וויח פח! ו .ט  :דיוש וח! 1װיר
חײן חע 31ור ד.ײ! ין.ן  :חןבוכו .ב! ״ב | /
ב; יח ח!! ען ח״עק נחך קחיוען :
(לב ) חויןי דעו פ! ״ם חייכם ; :״״כען
>ועכסען  :ח !1עם כיבט פערברוי 2ן:
ווערדן  ,חונד חוין• עכן דיח ווייוי,
וח!!ש חיהר ק״כש נחך  :וחכן  :עם
חיוט חיין ה״זי( .סו  , ' {:חוכד וח!!
יעדער 3״ם חײן ה״זי^ טו (:
ח״ך
ב! ײבן  ( :לג ) ווערחייכי ווו!  3יוח! בי
3ו רע 3ש>וח  3ט חדר פחןדיור  :ח! בי
חן חייכן (.״ייכן בריכן .ס  :דר וח!! ווויש
וײכר כח 3יחן חוי*ן .רחסס ווערדן :
(לר ) דער עווי^י םפרחך3ו>< סה ,
!חם דיר חויך שפעכר״ען בריכןכן ,
נע>ו! יך בח! וחק ,ועעכחג! ( חדער
חכיך >ווש! )  ,חוכד ן .ח! בחן די :ע
ספע 3ר״חן  /חוכד רײכן וו״חחיך :
פחן יעד :ן ו !.״ך 5י!  ( :לה ) ״חבי
דחפחן ח״ן ריינר״ערק  ,חײכי3ו
בר״סוכן .כחך חפחסעקרקוכסס :
ווחד•! £ר> ויסס  /ר״ |  /חײן ה״! יו.־
דחפחן3ו
סונן  ( :לו )  3ערססחשי
ח״נ  {:נייכען פו! פער  /חוכד ! ע^י
דס 4" 3י.יש  ,חי (:
דח £חן  5 /חר
ססיפסש 3ע! ס  /ח! וווו חיך > ויך חיין
3ו פיכדען ^ עססיפסס החבי  :חײן
ה״! יגסוכן פחק ערססן רחכןכי וח!{
עש חייך ו״ן ( :לז ) דס ר״בחוערק ,
ווע!  3ס דוח > וחיען^ ווירסס  ,וחײו
עבן דיח ווייוי  /וח!! ס חיהר ח״ך
קייכש כחך ״חכען )  :וח!! דיר ח״ן
ה״! יגסו  :ןויין  ,דעס עווי^ ן3ו עהרן:
וחונס3ו ברייסען
(לח ) ווער חיין
וויו־ד׳ דחרחן כו רינן דרוח!! חויו
וייכר כח 3יחן חויו ^ רחסס ווערדן :
טפרחך3ו
לא ( א ) דר פווי^י
אסה  ,וויח  5ח 1ן .ס :
׳ מ
:יחע

שמוח לאבל

כי תשא

(ב ) * יהע  ,חיך החבי וויט נחווילן
דמר ייו׳ין *.ח״ך ה״ןין( : *.יד׳) בע־
ערנענניט ( ברופן )  :דײן ב! 3ח!
חבח  3סט1ו 1וח דען שבת  ,דען דר
*חהן חורי  * ,חהן חור  ,חויש דעכן
טבת חיוט חיין הייןיןזטהונן פיר
טטחוסוי יהודה  ( :ג ) דיון החבי
חייך  :דער דען םבת ענטווייהט ,
חיך חיט ן .עט! יכש_ ; נ״סט ערפי?! ט:
וח !1ןנעטעדטט ווערדן  ,דען ווער
>ויט וו״וה״ט  ,וויט
פערכונפט ,
חק טבת חייני החכדווערקשחרכייט
ויייט חישכטחפט׳< חוכד וייט ח!! ס
פעררינטט  ,דעשן פערסחן וח! |
!ייח קונסט ^ טיקויבקייט  ( :ר ) ן .ע־
פערטי!; .ט ווערדן  ,חויש חיהרר
דחנקן ווויש3ו רענקן  :חין ןחו־,
נשן^יחן  ( :םו ) וע  3ט טחן.י * ח?ן
וי! בר  ,חונד קופפר3ו חרבייטן :
ז ^
דווערקשחרבײט  3עררי  3טעט
(ה ) חויך חין טטייכחרבייט 3 ,ובן
ווערדן קעננן  ,חנן ויבנטען טחן.
פחשען  ,חוכד חין הח! יחרב״ט :
חבר  ,חיוט חײן פייחר דר רוהי ,
1ו!! ר! ״ח חערקי ינו פערפערסי^ן :
חיין ה״זיןנטונן דעכן עווינן נו עהרן:
(ו ) חיך החבי חיהק חבר חויך דען
ווער חנן טבת חײניע החנדווערקטי
1וה? יחב וחהן חחישחך חױס דענן
חרב״ט פרריכטט  ,וח!! ^ עטעדטט
טטחחחידן ^ ( .ען -עבן  ,חזכדחכדרן
ווערדן ( :טז ) דיח קינדר יטררו!ש
וו״ון קינסט! ערן דיח חייסהייט
*ח
!
!
ן
ח
!
וח
דען
טבת
כעחבחיטן ,
חיכש הערין ן .ע! עןט  :דיוי חערדן
ד1וש ויח נערוןיך דען טבת ב״ח
פרפערטי^ן  ,חיח חיך דיר בעפחס
ח!!ן חיהרן נחנקחיוײן הח! ט|  /ח! י
!ען ( :ן ) דחו טטיפטש 3ע! ט  ,דיח
חײנן עווץ.ן בונד  ( :ױ ) נוויטן וויר
!חדי 3זנן 3״ן.ניש  ,חונד דען דעק5
חינד דען קינדרן יטרח!ש * ח?! דער
דחינו  1 :וונד1ו!! עס ^ רעטהי דעש
טבת
ח״ן 3״כן וײן חויןי עווי^ :
 34ע! טש  ( :ח)ו דען טיט חונד * ייני
דען חין וענש טחן.י החט דר עוויןני
ןרעטהי  ,דען ! ״כטר פחן ריינכן
דען הירוײ! חונד דית ערדי ניױוכט,
ן .ח! די,חונד ח!?י ו״ני ן .רעטהי :
חנן
ויבנטן
טחן
.
חבר
,
המט
ער ן .ע־
חונד דען רייכרח! טחר ( :ט) דען
פייחרט  ,חונד * יין ייעו עררייכט:
ח! טחר דעש ן .חנ3ן חפפרש חונד
(יח ) ח!ש ער חוישן .רעדט החטטי
1ו!! * ײני ן .רעטהי  :דחו בעקן
חונד יויט רוטה חויך דעכן בערן .שיכי ,
*יין ן .טטע( : !1י ) דיח ^ ווענדר 3וק
ן .חב ער ׳חיהק נוו״ח טחפ!ן דעש
חיינפחקן  :חזנד דיח הײ! ץ.ן
ןנע־ נײן.נישו  :טט״נרני טוופין רויט דענן
ווענדר פחר חהרן דען פרישטר ,
 2ינן .ר ^ חטטש בטריבן:
דוונד דיח ןווענדר * ״נר קינדער ,
בייח חיהרנן פריטטרדינוט  ( :יא:י דו
(א ) ד1וו פחוק וחה  ,דחט
*ח! בחע!  .חונד דח* רײכר 3״ן .פחן
ווטה ! וונן.י *ייווט 3 ,חכן
עד!ן טפענרייחן 3ונן ה״!ין .טהוכן :
בערן״י הערחב3ו קחחוון  :דח !י 2ן
וויח חיך דיר בע  2חה!ן  * ,ח!!ן * יח
דיח ? ייטע חיבר ח־רן כווחוווון ,
פרפײרטיןן  ( :יב ) דר עווין.י * חנטי
חונד טפרחכן נו חיהק  ,חוין ! פר=
3ו > ׳טה ( :יג ) טפריך דוח3ו דען
פערטין .׳ חונש ן .עט! יבי וועון  ,דיח
קינררן יטרח!ש  ,וויח12ו!ן .ט  ,פחר
פחר חונש הערןנעהן ; דחו חיוט ,
ח!!ן דינן.ן וח!! ט חיהר ױ״ני
טבת חונש חנ  £יהרן * ח!!ן^ דען דיור ״חן
טחגי בײחבחכטן  :דען דיועש חיוט
ווטה  ,ווע!רכ
חונש חויש דענן
 5יר חייערי נח  5קס> | 1>:מיין 3״כען
!חנדי ווירינן הערוין ; פיהרט החט ,
רער פרבינדונן .כוויטען >ויר ח/נד
ווישן ו/יר ניכיט  ,ווחש ח יה ט3ו־
מייך  ,דח״יט >* חן ו/יטי  ,ד)1ש חיך
^עקחויוון  ( :נ ) חהרן טפרווך3ו
חיהנן

שמות בל
חיהנן  ,וח נייוט דען הערויש דיח
ן .ח
! דני חהרנדינן .׳  ,ווע! בי חין דען
$הרן חייערר ווײבר  * ,עהני חונד
שעכטר וינד  :חונר  .בריעט ויח
ןײיר  ( :נ ) ח!!ש פחיק נחק דיח
.ח
! דני חהרן רינ^י הערויש  ,ווע( 3י
חין חיהרן וןהרן ״חרן  :חונ־ ברח 3־
טען
חויש ויח דעק חהרן ; ( ד ) ער נחח!,
חיהרר החנד  ,ביודטי־עו ח.ין
ח״נר פחרכן  ,חונד פרפערטיו .טי
חיין ן
ספרח .ען .חשנם קח! ב דחרויש  :דח
3ן ויח  ,יסרח! ! דיועש וינד
דיינע ן״עטטר  ,ווע! ני דיך חויש
דענן ! חנדע יוצריק הערויפן .פיהרט
ד-
חבן  ( :ה ) ח!ש חהרן דיוש וחהע
(דחש
<
יח
גע״! יך דח* קח! ב ני  3ט
3
וק חנפיהדר  ,וחנדרן  3יר ן .חטט
חננעהוון )  ,בויחטי ער חיינן ח! טחר
2
חר חיהק  :חהרןרי '1חו״ , .״חר^ן
כוחיוט ח״ן פעשטטח^ דעק ע״יגען
עהרן ( :ו ) ויח סטחנדן דעט
ײחרגש פריה חוין , 1ברח  3טן גת;3י
חפפר , :פיהרטן חויך פרײדנחפפר
הינ3ו דחז  2ח! ק וענטי ויךהין 3וק
עשן חונד טרינקן  ,חונד סטחנ־ן
דחפחן חוין! ,אוט־ווי!! ן3ו טר״בן:
 ) 0דער עווי^י
ספרחך3ו ווסה ,
ן.
עהי הינונטר  ,דען דײן פח! ק ,
ווע!  3ם דוח חויש >< 3ריק .ן  2יהרט ,
החט ויך סוועהר ! ערוינדין -ט :
(ח
ווע) < יח וינד < עהר בח! ד פחן דעק
^י  ,וזע! 3ן חיך חיהנן ן .בחטהן ,
חבן.ווי 3ן  * ,יח החבן ו׳ך ח״ן ןנע־
׳ ן.
חשנ* קח! כ ן .עחח  3ט  :החבן עש
חנגבעטט  ,החבן חיהק חפפר ן .ע־
ס!
ח  3טט  ,חונד ־חבײח ן :ספרח  3ן,
יסרח! ! די*ש * ינד דײנע ^ עטטר ,
וזע״31י ־יך חויש וזינרינן הערויךי ן.ע־
5
יהרט החבן  ( :ט ) דר עווין״ספרוזך
וו״טר3ו ײסה  :חיך התבע דיועש
2
ח! קווחהרן .נחיױין  ,עש חי* ט חײן
החרטנעקץ.ש פחוק  ( ,דח* היישט,
ווידערספענסדץ, .
חונבענדץ: ) .
(י
) ! חס ח!* ח חב  2 ,ערנר  5יר * יח

יכ

השא סב

3ו
ביםטן  ,דיום אײן יוורן וזיבר *יר*
ענטברענני  ,חונד חיך  :ייו יזוין',־
רײבי  :זח ווין[ *1יך דיך5ו יוײנר
עןנרחשען ניום׳ -ייזן ווווגען  ( :יא 1דח
|
עהטי חסה עיור דענן עווין.ן
חזײננן ן .חטטי  :פפרחך  ,וויורוק ,
עווין.ר ! וח 1ן דײן יחרן חיבר ד״ן
ן.פחןק ענסברעננן  ,דח? דוח וויס
רחשר ווחבט  ,חונד ו .עחח! טץ.ר
החנד חויו וייריק ן .עפיהרט החוט:
(יב
) ווחרונן וחוון דיח וונרינן פפרע־
3
ען  ,נו חיהרנן חזנןנייק החט ער
ויח
דען הערויון .פיהרט  ,חונן ! יח חוין
ן .ביר^ן חוכן נו ברינן.ן  ,חונר
פחן דעכן ערדבחדן יו פערטי!ןנן :
?חש פחן דײננן ענטברענטן נחרן
חב
 ,חונד ענדרי דען רחטהס! וש ,
*1
4/
דעש חיב!ש  ,דחו דוח ד״ננן
פח
! קע דרווהשט  ( :ע )  ,נעדענקי
דײנן
דינרן חברהנן ינחק חונד יעקב,
ווחו
דוח
חיהנן בײח ־יר וע! בשס
3ון.
עסווחהרן החשט  :חינד החשט
חיהנען נו ; :.ח; .ט  ,חיך ווי 1ח״ערן
ןחיון וח £י! וײן !רוכגן  ,ח!ו סטערני
חנן
היוײוע!  :חונד דיועש ן .חנ 5ע
!חנד ווחפחן חיך ^ עספרחבן ווי!!
חיך
חונד  :חייערנן ווויון ח״נ^ עבן ,
יח וח!!ן עש עווין .ח! ש חיהר
ערבןטט בויטין  :ײ ) דער עווץני
ענדרטי ו״נען רחטהס! וש  :ווע^ן
דעש
חיבע!ש  ,ווע! נש ער * יינעק
פחןקי
^
דרווהט
הווטטי  ( :טו ) ווסה
חבר וזענדטי ויך וזונד ן.ינןנ הינונ־
סער פחק בער^י  ,דיח ביידן3ײןנב
ניש טח !1ן החטטי רע חין דר החנד:
טחפ! ן  ,דיח פחן בײדן וייטן בע־
סריבן וורזרן  :ויח וווורן חויך דיור
חונד חוין־ יענר ו״טי בעסריבען :
(םז^
דיח :טחפ! ן ווחרן חײן ווערק
^חטטם
חונד
דיח
טרי  £ט וזחר
חיינעדיחסריפיט ןנחטטש  ,ח״נ^^ רחבן
חין
טחפ! ן  :גיז ) יהושעהערשי
דיח טטייוײי דעש פח! קש חין וײגק
יוי
כן ; ער ספרחך נו ײסה  ,עשחיוט
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שמות לב לג
חיוט קריךטו -טרײח חינן ! חן .ער :
(יח ) << טה טפרחך  ,עס חיוט קיין
רזוישרזפונךסךטרייח דעז זין .ט ,
<וזיך ני  5ט רעט חזנטר! ין .נס  :דיח
טטי״״ע חיינס זועט^ וחנךש היערי
<ויך  ( :יט ) ח! ס ער נעהר ( ונן ! חן .ר
קחנן  ,דחו קח 1בחונד טענ 3יזחהי:
דח ווחרד << טה יחרנין , .ווחרךי דיח
טחפ!ן חזיט דר החנר  ,חונד נער־
ברחך ויח חונטן חנן בערן.י :
(ב) דחו קח! ב  ,ווע 51ט זיח ן <<.ח  5ט
החטטן  ,נחק עד  ,קח! נינירטי עס
חין פ״חר  ,נערריב עש ביט עס
ן .חנ ין פײן ״חרד  :טטרייחטע דען
טטויב חוין ',דו״ זווזטר  ,חונד 1יס
דיח קינדריטרח! ט דחפוזן טרינקן:
(כא ) ״טה טפרחך3ו חהרן  ,״חם
החט דיר דיזש פח! ק ן .טהחן דחם
ךו״ח חיהנן דיזע 3רחשי וינדי3ו•
.ן 3חן.ן החסט )' ( כב ) חהרן טפרחך,
>< ״ן הערר ( ירני ניכט  :דוח קענזט
דחו פח! ק דחם עס ״יט בעון דינ^ן
(זו״^ עהט ( :״כג ) זיח טפרוו  5ען נו
מיר  ,״חרי חונס געטשר  ,וועיכי
יוונס חנ  5יהרןי:ח! 1ען  :דען דיוער
>וחן ״טה  ,ווע! 5ר חונש חויו דענן
!חדי <ו 3ריכן הרייךי נ  £יהרט  ,״ישן
וויר ני  5ט  ,״חו חיהק ( וךעקח״״ן;
(כר ) ח( ס חין נון (ו חיהנן טפרחך,
ווער החט ן.ח! ד '  -ח רישן ויח עס
(זוים מיהרנן ט״וקי,״חונד ךחבן עו
איר  :חיך ״חרך עס חינש פי־חר ,
חונד זח ענט' טט  0נד דיוט קוז! ב :
(כה ) ״טה וחה דחו פח 1ק " ,רחס
עט פר״י 1דרט וייח  :דחס חהרן
ןע! בסט עס פערווי( דרט ן .״ח  5ט ,
(ורט״חך  ,בייח חיהרן ווידרווו  5רן:
(בו.ן דח טטע!! טי ער  :יך חינן״ טחר
דעס ! ח^ רס  ,טפרחך  ,״ער דענן
ע״י^ ען טרײח חיוט  ,קוו״״ע (ו
״יר  :דח  £רוח״״! טן זיך נו חיהנן
ח!! ע קינדר ! וי ( : *,בו ) ער טפרחך
(ו חיהנן זח החט דר ע״ין.י דער
ן.טח יטרח( ס ן .טפרח 5ן  ( ,ען.י יע־ר
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כי תשא
*ײן טווערדט חן וײנע הי  £טע :
ן .עהט הין יוונד הער  ,פיון טהיןר
3ו טה) ור יוינן1יזן.ר  ,ברינן^ט יווכן,
>< חג 5ר וײנן ברודר  ,ווחנכר זײנען
 5ר״נד  ,חונד וויזניר וײנן 5ער*
ווחנדטן  ( :כח ) דייו  :עהני | וי טחטן
וויח ווטה ן .טפרוז 5ן  :דיו  5יע | פחכן
5ו( 1קי חן דענן :ע 1בן טחן.י  ,חון־
ן £ .עהר דר״חטויונדיויזן  ( :כט ) ווטה
החטטי נע>ו! יך ו .טפרוו 5ן  ,היריויט
טרעטט חײער יואט נוכן דיננןטע
דעט עווי^ ען חן
חינדעק אחנ 5ר
וןז ן .חר וזידר ויינן זןוהן חונד ווידר
וײנן ברזדר זײן ״וס  :דיזדורך ברינןנט
חיהר חויך ה״טי דען יעעגן חויןי
ח״ך ( :ל ) דעט ״ (! רן .נם דרויףי ,
טפרחך >< טה 3זק2ח! קי  ,חיהר
החבט חיינע ן .רחסע וינדע בגחנ^ ן:
חיך זזי 11נון ס דעק ע״ין.ן הינחזיף
ן .עהן  ,סני) 1״  5ט קחן
חיך  5ער־
ן .עבונג ערהח! טען ,
פיר
ח״ערי
וינדי  ( :לא ) ער
קעהרטי3ו דענו
עחיח 3וריק  ,חונד טפרחך  :חך !
דחז פח 1ק החט ח״ני ן .רחשי וינרע
בגחנךן ! ויח החבן ויך ן .עטטר חויז
ן.ח! ד ן .״ח  5ט  (" :לב ) ווען דוח דחך
חיהרי וינדע3ו ן .וט הח 1טען זוח)!־
טעטט ! חח חבר ני  5ט < וח ! עטי
חיך חויט דעכן" כו  5ע  ,ווע(  5ס דוח
^טריבן החטט  ,חויט ( :לג ) יער
עווי^י טפרחך3ו חטה  :זוער >ויר
ן :.ינדין .ט החט  ,דען ווי 1חיך חויט
איינכן בו  5י חויש 1עטן  ( :לר ) ח 1זח
ן .עהי הין  ,עיהרי דט נח! ק  ,ווןו־
הין חיך דיר ^ עוח^ ט החבע  ,סײן
ענך: 1ח! 1פר דיר הערניהן  3 :ודר
 3ייט ״ען חיך הײ<<ןו 5ן וזערדי ,
וועדדי חיך חויך דיוי וינדי ה״ו< ־
וו 5ן  ( :ל־ ) דער ע״יןנע ! יס חײן
טטערבן חונטר דט פח! קקח<וסן :
וויי!_זיח דט קח! ב ן .״ח  5טהחטטן,
ווע( 5ש נע<ו! יך חהרן ״ח 5ן << ווטי :
יר ^ ( א ) דער עווי^י טפרחך (ו
<< טה ( ,יהיפחןהירווע^
(ווגד

שמות לג
חונד הינוין , 5דוח חונד דס פח? ק
<וע! 3ש דוח חויס > ינריק הרויןי' ן .ע־
 5יהרס  :חיןדס ! חנד  ,ווע!  3סחיך
ווברהק  ,י 3חק חונד יעקב נו ךע־
סווחהר /׳ חונד נספרחבן  :דייננן
*ח> יען ווי! חיך עס חיין ןנעבען :
(נ ) חיך ווי! חיינן ענן5 }.ר דיר הער־
*ענד /חונד דורך חיהן דחס פחןק
בנעני  ,ח> ורי  ,חהי  ,פסי  ,חוי
וזונד יגושי  5 ,רסר יבן  ( :ג ) חין
חיין ! חנד  ,ווח >< י! ך חונד החני^
? 5ישס :
דען > ו״נע
ערסיינונן.
*ע! בסס וח!! ני  3ס בייח ח״ך ב! ײבן,
דען דוח ביוס ח״ן הח! וססחרריגש
 5ח! ק  ,חיך > יע  3סי דיך חוין* דעק
ווע^י חוין 1ר״בן  ( :ד ) ח! ש דחס
 5ח! ק דיןי ס! י>סוי נחבריבס הערסי,
טרויחרסן * ױו  :ווונד ני <.וונד ! ען :סי
*״נן ס> ו/ק חן  ( :ה ) דער עווי ^ ע
החססי נעסזיך3ו >< סהן .זחן -ס ,
*חן.י דען קינדרן יסרח!  ,חיהר
*״ס ח״ן החחססחררין-ש פח! ק ,
ווען חיך נור חיינן חויגןב! יק בייח
דיר ב! יבי  ,וח ווירדי חיך דיךחויו־
רייב ! : /ען .׳ ח!< ח דיינן נסײק חב,
חיברי^ נס ווערדי חיך ווחה! ווישן,
ווחש חיך דיר סוהן
ווערדע :
(ו ) ח! זח ! ע־^ סן דיח קינדר יסרח!
חיהרן ס> ווק חב  ,זייס דער 3ײס
זיח חק בערןנע הורב ווחרען :
(ז ; אטה חבר נחש דחס ן .נע! ס ,
ט!ו ^ עש חויך חויסרהח! ב דעס
}חןרש  ,ווייס פחק ! חן-ר ווען, .
חונד נענסי עס ססיפסש 3ע! ס  ,ווער
וזונסררי  3ס פחק עווין.ן פער! חנן.־
טע  ,דער > ווזסי הינויש ^ עהן חין
דס ססי  £סש 3ע! ס  ,ווע! בש חוישר־
ד .ח! ב דעס ! חןנוש ווחר  ( :ח> ווען
>< סה הינויש נינג חין דט ן;'נע! ס :
ססחנד דחס נחנ3י  £ח! ק חויןי ,
*עדר י< חן ב! יב חן דר סירי זיינש
 3ע! סש ססעה : /חונד > ח זחהן זיח
דעש >< סה נח ־  :ביז ער חין דחס
^ 3ע( ס היניין " ^ חנ^ /״חר  ( :ט ) זח

יב

תשא סג

ב1ו?־ד ״טה יזי | ד! זש ^- .
עזיו הינײן
ן .?.חנן .ע , /קחק דיח ווח 1קענ 1״ןע
הערחב  ,ממחנד חן דר מירי דעש
.ן  3ע! סס  :ווונד דיח
ערסײנונן;
חונטררערמי זיך אינו ײסה
:
(י ) ווען נון דס ן .חנ3י נחיק דױו
ו> ס? קן זײזי חן דר סירי דעס נע־
 3ע! סמ סטעהן זווהי :
יח 4יח ? מן
*יח * יך י-ווין/ 1
חונדיעדר וווורך * יך
 3ר דער סירי ו״נעש נ 'כע! סס נוק
חנבעהסן נידר  ( :יא ) דער עווי ^י
ווונסררעדסי ויך > ויס > וטה  /פיון
>1נן .זי  3ס3ו וונן .וי  3ס  /וויוו ווײן
״ענס ויך> ויס ו״ננן פר״נדי ווונסר.
רעדס  :ווזשדמן קעהרסי > וסה ווין
דווס ?וו ^ר נוריק  /ו״ן בדיהנסר
ו) בר  /־הוסע נוניש
וווהן/דרחיהכן
וו ! ס יינ^זי^ ווויפווחרססי  ,ענס־
 5ערנסי ויך ניוו פוון ~ עק ױ .ע! סי:
(יכ ) ווסה
ספרווך 3ונן עווץ.ן ,
ויהע ! דוח ספריכשס3ו >< יר  ,פיהרי
דיוש פוווק הינויןי  ,דוח הוושס> ויר
חבר ני  3ס בקוונס ^> וח  3ס  ,ווחש
 5יר ח״נן ךזחנדסן רוח ״יס ײיר
סיקן  /וי! שס  :חונד דחך החשס דווז
ן .ספרח 3ן  ,חיך הוובי דיך נחיוענס־
}יך חוישעסעהן  ,חונדדוח החשס
וזויך ווחה!ן .ווחן .נהייס בייח י/יר ^ ע־
 5ונדן  ( :יג ) החב־ חיך נון ווחה!־
ןסוחן .נהייש ב״ח דיר ( .פונדן  ,וח
ײח 3י ײיר דייני ווען.י
בקחנס,דח־
>< יס חיך דיךערקעננ־  ,דחײיסחיך
£ערנר ווחה} ן .ווחן .נהייס בייח דיר
£ינדי  :ערוועןד  ,דס דיוש  £ח! ק
דײני נח 3יחהן חיוס ! (י.־ ) דער
עווין.י ספרחך  :וויין חונווי!ן ו ירד
ויך ! ען , /.וח ו/י! חיך דיר וויןי
 5חהרן  ( :טי ; יענר טפרחך  :וח
}חנן .י ד ין חוגוויז}ן * יך ני  3ס ) ען -ס,
!חש חוכש ני  3ס  3חן דיונן חריסי
וועךניהן  ( :טז ) ווחדורך וח!! סע
ווחה! ערקחגס ווערדן קעננן  .דס
חיך חונר דיינע נח 3יחן ווחהז ^ ע־
ווח^ נה״ס חין דייגן וזויןנן ן .פונדן7
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שמות יגדי

יכ

תעא
►

חיזט עט ניבט  ,ווען דוח ״יטחונן
ן .עהסט ? דחדורך ווערדן וויר חונז
חוכטרטײדן ־ חיך רזוכד דייכי נחכ־
יחהן  ,פחן יעדר חכדרן נחכיוון ,
וו'ע! בי חויןי דען ערדבוודן חיזט :
(יז ) דכר עווין .י טפרחך כו וזטה ,
יוויך דיזט  ,ווחש דוח ן .עוחן .ט
החסט  ,ווי! חיך טוהן  :דען דוח
.החטט ן .וווון .נהייט חין ״יינן וווין.ן
ןכפוכדן  ,וווכד חיך הוובי דיך
גח> ועכט! יך חוישערועהן  ( :יה )> וטה
טפרחך הירוין־'  ! :חס ״יך דיינע
הער! י  3קייט טויחן ! ( יס ) יעכר
טפרחך  .חיך ווי! חחי^ ״ייכי ן .יטע
פר דיר עי־וויברכיהן ! וזסן  ,חוכד
״יט דענןנח״ן דעס עוויךן פחרדיר
חויסרופן  :וויח וויך ן .ווחן.ן בין ,
וועק חיךן .ווח ;.ן בין  ,חוכדוזיךער־.
בחר״י׳ דעסן חיך ״יך עובחר״י :
(כ ) דער עחיגי פוהרפחרט  ,דוח
קחנםט חיין ח ; ט! י ין ניגיט טויחן :
דען ק״ן > ועכט טדחט חיך חונד
ב! ײבט חס ! עבן  ( :בא י דערעווין*.
טפוחך פיערכר  ,היר חיזט חייכע
טטע!! י ב״ח ״יר  :דח קחכטט דוח
חוין׳' דעק פעחן טטעהן  ( :בב ווען
גון וו״כי הערר! יבקייט
פרחיבר־
גיהן ווירד  ,ווערדי חיך דיך חין
דיח העהוי דעט פע! זכט טוהן :
ןןוכד חייני החכד חיבר דיך דעקן
(דחט היימט  ,דיך חין > ו״ ; ען
ח!!> ועבטין.ן טוט י] נעהיון  ,חוכד
פרהיטן דט דוח כיבט דחט חכט! ין
טויחטט )  ,ביז > ויין הערר! יבקייט
 5רחיבר זיין ווירד  :יבו ) .ווען חיך
דען ״ייני
החכד  2חן דיר כעה>וי
(דחט היישט  ,ד״כן ב! יקן חיהרע
 5רייחהייט ! חסי>  ,זח ווירסטדוח
>ויינר ערטייכונן .פחן הינטן נח 5־
טויחן > ,וײן חכטזין חבר קחן כיבט
^טויחט ווערדן :
י* יף ( א ) דער ע״יגי
טפרחך3ו
״טה  ,הויחי דיר  3וו״מ

טטײנרני טיזניזן  ,ווי1ו די) 1ערטטן
ווסרן  :זוו וויןסיךו)) ׳( 1דיתטח  | £ן
דיתחחרטי טר״בן  ,דיח חויךי יענן
טחעון ווחרן  ,וועוכי דוח נרברח 3ן
החשט  ( :ב ) ( ״ח חויןז י ״חרן.ן דח־
חיט פערטין : .דוח וחויטט נעוו! יך
>ווורןכן דען בערן .טיני הינוין 1ן .עהן ,
חונד דחרט חויןי דער יטביני דעש
בערןכט חיך ער״חרטן  ( :ג ) ניחחנד
זחו! וויט דיר הי ; /י  £ן .יגהן  :חויך
זח!! ניחויחנד ןכעזעהן ווערדן חויןי
דעכן גחננן בערן .י  :זחןכחר דחש
ק! ״נ  £יה חוכד ריכדפיה זח!!
וו״דן ;כעןכן דען בערן .הין  ( :ד ) חטה
הויחטי נווייח טט״נרני טחש!ן וויח
דיח ערטטן ווחרן  ,טטחנד  £ריח־
חחרן .עכט חויף  ,טטין .חויןי דענן
בערגי טיני  ,וויח חיהכן דערעווי^ י
בעחה! ען  :חוכד נחכן דיח ביידען
טטיינרכע טח !£ן > ויט  ( :ה ) דער
עווין .ע ! ימ זיך חין וויינער ווח! קע
הערחב  :טטע!! טי זיך בייח חיהכן
הין  :חוכד ריך חינן נחיוען דעש
ככווי^ן ( :ו ) נע>ו! יך דיח ערטיינוכ^
דעט ע״ין.ן  :יון .עחר ווטה  £חר.
ב״ח  ,חוכדרייך  :דער עווין .יחיזט
חונערעכךר! יך דחז עוויךי
וועזן ,
חיין ח!! וועבטין .ר ןכחט ,ח!! בחסו־
העריין .חונד ח!! ן .כעדיןכ  ! :חנג־
יויהטין , .פחן
חונעכחיבער הו! ד
חוכד טר״ווי  ) ;( :דער זייני הו! ד
דעק טויזנדטטן ן .ט! עבט נחך חוי £־
בהעויט  ,דער וויטטחי \ חבפוז!
חוכד זיכדי פרן .יבט  :דער חבער
כי  3טט חהכי
חהנדונן .הינן .עהן
!עשט  ,פיחועהר דיח יוישטחט דר
ע! טרן ה״ווזו  3ט ׳ חן קינדרן חונד
קיכדמקינדרן  ,חיגן דריטען חונד
פירטן גט! עבט  ( :ח )
ווטהחייןטי,
נ״ן .טי ויך כור ערדי׳ ווחרןיזיךהין
 5וכן חנכעטן  ( :ט ) חונד טפרחך :
דח חיך ן .נחדי חין דען חויגן וו ינש
העררן ן .פוכדן  ,זח חחן .דחך זו״ן
הערר וע! בטט > ויט חונס ן .עהן ;
עט
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שמות לד
עט חיוט 3וזחהר 1וײן הח! :טטחרי^ש
פח! ק  ,ח! ײן פרן .יב חונורי חיש־
טחסן חוכד ןיכדן  ,חזכד ניק חוכס
3ו ד״נעכן ח״^ ענסוכן חן  ( :י ) יעכר
טפרחך  ,ןיהי ! חיך > וחכי חײנען
בונד ( דחט הײסט  ,ן .עבי דיר דיח
 5ר :י  5רוכן  , 0פר דען חוין.ן ד״כש
ן1.וכ3ן פוז! קש ווי! חיך חחוכדר
סוהן  ,דערן .ז״ 3ן וחין־ דער .ן 1וי.כן
ערדי  ,חזכד חוכטר ח!!ן] כח 3יחנן
ניכיט ן .טעהן  :יכד  :דווחיט דוזט
ן .חכ3י פח! ק  ,וווכטר חע! ככן דוח
ביוט  /ערקעככי וויח ערטטויכ! יך
דיח טחטן דעש עוזין.ן  :יכד  ,חע! כי
חיך פיר דיןטוהן חערדי  ( :יא ) בע־
חבחכיטי כו ד״כנ{ חײן .כן בעשטן ,
חחס חיך דיר הייטי ן .ביהטי  :חיך
טרייבי פיידיר חויס  ,דחט פח! ק
וו> :רי  ,בנעכי  ,חתי  ,פר :י  ,חוי
וווכד יבזסי  ( :יב ) היסי דיך  ,ד 1וט
דיח ק״נן בוכד > וחכשס  > ,ךס דעכן
בווחהכר דעש ! חכדש  ,וועי  5ט דוח
>< יט קריך בכיהשס  :ער חעבטע
דיר ח״כע ט{ יכן .ע חערדען ( דחט
הייטט  ,דין חיכס ' .פערדערבען
טטירכן )  ( :ע ) חיהר׳ ווו!! ט פי! ־
>ועהר חיהרי ח! טערי כידררייסן ,
חיהרי בי! ד :יי! ן 3ערברעבן  :חוכד
וויהרי החיכי נידרהויחן  ( :יד ) דען
דזח וח!! ס'ט פחר ק״כנן חכדרן ; .עט־
פײרעהרונן .כידר־
!יכן חעון כור
פוו!!ן  :דײן דער עחין .ע פיהרט
רוויך דען כחחן וזייפרר  ,ער לויוט
חיין 1ו״פרפח!! ר ^ חט  ,דער קייכן
נעבן ויך ! יידן קחן  ( :טו ) חען דו1ו
כין ח״נן בוכד חחכטט > ויט דענן
בחחהכר דעס ! ווכדש  :חוכד ויח
דיק חיט חיהרען ן .עטק חזכיכוכס
יטי־״בן  ,חונד חיהק ^ יפטרן חפפר
ט! ו; כטן  ,וח ווחנ־כר קענטי דיך
 5ז״כוחדן  ,חוכד דזח פחן ו״נעכן
חפפרעסן  ( :טז ) דוחחירדסט ו־זויך
פחן וייכן טעכטק פיר ד״כי ועהכי
יזוישווכען  ,חוכד חען דען ןייכע

כי ד׳שא סד
טע  3טר >< יי 1וויהרן ן .עטטרן ( זונ־
 3וכט טריכן  ,ווו ווירדן < יוו חויך
דײניןעהני כוריווכנוכט )( יטלויחרן
■ ווח 3י דיר
^עטטרן ' ירעיהרן  :ו״
חיברהויכט ק״כי ןנעטר עחן חעט־
טח! ן.ן .חסן  • '• :ה  .בעחבחניטי ד? ו
עעטט דיעט חוכוו״חרטן כר ~ר> :
חזנןח״חדטס
ןיבען טוון .ע  :ח! סטו
ברחד עסן׳ וויח וויך דיר ןכגחטן
החבי  3 ,ור בטטי יטען 3״ט חיכ[
חערן ווווכחט  :דען חינן חערן
חחכווט ביןטז חו־ס חכרינן ן.ן .חנן.ן :
וי . ::ו ח!! ס עריטט! ינ;כ ־ער ן .בערי
״יר3ו ־ .וזויך ווחמ
וווטר ן .הערט
דיין עיה ווןי חענ! י3ן יונן.ן ווירעט /
דווס ערטט! יכן .עחן חײנכן חכשן
ח/כד עחן חייככן טחעי׳• ץ כ )  7דחעו
ערטטד ; ; .ח״נס ע !:ס  :חחסט דולו
>ויט חײנכן טוועי ! חסקויפן  ,ווען
דזוז עס חכר כיכט ! חסקויפסט /
ןווחזויסו חיהכןדט ן .ע ; יק ' כרברע3ן :
דיח ערטט־^ בווהרכי דײכר ןעהכי
ןח!! טטו ! חסקויננן : ,ו1ון  :יו!! כיכט
פר וויר ערט״כען  ! ,עער  ( ,ווהכי
חפפר )  ( :כא )  :עכס טח :י קחכשטו
חרב״טן  ,חכן  :יבכטן טחן.י חבר /
ןח!! סטו פײחרן  :ןעובסט יור 3״נ1
דעס פפ! ין .כס  ,חונד דיער ערנדטי
:ח!! סטו פץחדן  :׳ירב  ,דט ווחככ־
 3ענוס ויויייסטו הוו! סן דט פעסט
דיער עיטט! יכן.־ פחן דער וו״כן־
חערנדטי ׳ .וויח ווויך דחט פעסט
דיעש פרוכטח״כבר ' נן .כס  ,ווכין דט
ױוהר ו״כן קר״ס! ויןו בעט! יסס :כג)
דר״ח  :ויוהו חיסיווהר  : :ח!! ן ח!! י
ד״כי חחכספילרסחכן ערט״נן פחר
דעכן הערק  ,דעכן עזוי;.ן  ,פר דעק
בק דען חיך
ן .חססי יטיח! ס :
חזיססר״בן,
חערדי פעוקר פר דיר
ו״כי ד״כי כרעכין ערווייטרן ךעכ־
כױוחחכד דײן ! חכר
כוון  :חי!
ן !.יסטן ! חכוען  ,חען דוח היכויך
ן .יעהסס ױחר דעכן עחין.ן ד״כעס
ןעוטטי יז ערטייכן  ,דר״ח יוחהי׳
חיק

שמות לד רה
חיק יחהר  ( :כה ) פ1ח  3טי ״ײן
חפ £ר ני  3ט ב״ק*4ייחרטן ברחרי
חונד  $חן דעק חפ  £ר דעס חיבר־
פרייטונ^ ספעסטט * ,ח! 1ני  3טס
דיח נחכט היכרורך בי* חק >* חרן.ן
ב 1ײבן ( :בי ) דיח ערפטןינןני דיינר
פריהפטן ! חנד  £ריכטי * ח!1שטו חין
דפ הוי* דעס עווין /.דייכס ^ חטטש
ברינןנן  :קח 3י קיין יונןנס פיה הין
דער זוי1ך * יינר ״וטר ( :כו) דער
עוויןנע
פפרחך3ו > ופה  ,פרייבי
דיר דייי ווחרטי חוין  ,דען חויןי
דען חינהח 1ט די* ר ווחרטי ו* ח 3י
חיך >* יט דיר חונד יטרח! חייכען
נוכד  ( :כה ) חפה ב 1יב דח* ע 1בטט
בייח דעק עווי^ ן 5יר3י 4טחי^י חונד
5יר 3ין .נע  3טי 1 ,ום קייני פפייזי ,
חונד טרחנק קיינן טרחנק  :דער
ע״'4י טריב חוין דיח טחפ1ן דיח
ויחרטי דפ בונדס נעו* 1יך דיח 3עהן־
^בחטי  ( :כט ) ח 1פ וופה הרונטר
ן .ינןנ 5חן דעק בערן.י טיני  ,דיח
ביידן טחפ1ן דעם3יי 4ניטס החטי
>יפה חין דער החנד  ,ח! ט ער  5חן
דעק בערןני הרונטר ןנינ^  * :ח
ווחוטטי ױפה ני  5ט  ,דפ דיח הויט
*יינט חנ*4י 3טי פטרח1ן וודורןי  ,וו**?
דער עווי 4י >,ויט חיהק גפפרח  3ען
החטטי  ( :ל ) ח! פ חהרן חונד ח!! י
קינדר יפרח! ט > ופה חנוחהן  ,חונד
*יהי ! * יין חנ*4י  3ט ווחרן !י  5ט־
פטרח! ן 5חן* יך  :דח  5יר 3טטן ויח
*יך 3 ' ,ו חיהק הינ 3וטרעטן :
(לא ) > ופה חבר רין ,חיהנן3ו  ,דח
קעהרטן ייח3ו חיהק 3וריק  ,חהרן
חונד חח נירפטן חונטר דר ןנוו״ני
דח רעדטי >* פה איט חיהנען :
(לב ) הערנחד חבר טרחטען ח!! י
קינדר יפרחוס הינ3ו  :חונד ער
ב  £חה! חיהנן ח! 1ס ווחט דער עווין.י
איט חיהק ן .רעדט החטטי  ,חוין•
דעק בעי 4טיני  ( :לג ) ח! פ > ופה
חיט חיהנן חויטןנרעדט החטטי :
קחט ער חיינע גדעקונן £ .ר ויין

יכי תשאױקהל
*4י3צ : 1כלד ) *1ו ון £ונ ליכר ״שה
12ור דען עווין.ן קחק ׳ ״יט 1ויהנ(
3ו רעדן  ,כ 1וק ער דית בדעקונןנ
 1זב  ,כין ער ווידר הינויט ן .ינן: .
חןסדען ן.ינן .מר הינויס  ,חוכר
רעדטי ״יט דען קינדרן יטרוו 1ט /
ווחס חיהט ן.ב1וטן וויורדן ז כלה ) דח
*חהן דיח קינדר יטרח 1ם דט חנ־
ן *.י 3ט זוםהיט  ,דחיש עט טטרחה1ן
ווחרן  :הערנחך חבר טחט ״טה
ווידר דיח בדעקונןנ  £ר י״>4י  3ט
כי* ער ווידר
היניין 4ינ^  > ,ויט
דענן עחין .ן3ו טפרע 3ן :

,

רקהל

קףן ( א ) חפה 1יס דיח ןנחכ 3ע
ןנווייני דער קינדר יפרח! ׳ם
 2ערוחחח1ן  ,טפרחך >3חיהנען ,
דיוט וינד דיח דיכןני ווע31י דער
עוויױ3ו פר  £ערקין.ן בכחה1ן החט:
(ב ) וענם טחן.י חבער דחרן 1נור
החנדווערקוחרב״ט ן .חח  3ט ווערדן,
חק * יבנטן טחןי וח 11חייך חיין היי־
?ין .טוק * יין חיין  £״חרטחן .דער
ערסטען ק! חסי  ,דעק עחי^ ן 3ו
עהרן  :ווער חן דעק וע 1בן החנד־
ווערקטחרכייט  £ררי 3טעט  * ,ח11
^טעדטעט ווערדן  :׳ .ג  ,חיהר * ח 11ט
חין ח 11ען ח״ערן ווחהנוכןנען  :חן
טבת קיין נייחר
חן 3ינדען :
(ד ) ״פה פפרחך ? ערנער ינו דער
ן .חנ3י ןנ״ייני דר קינדר יפרח! י פ ,
וויח 5ח!ןנט  :דיוט החט דר עוויןי
בפחה1ן  ,חייך3ו* חן.ן  ( :ה ) נעהיוט
£ח /דעק חייערין.ן ח״ני העבי חוין,
יעק ע״יןנען3ו עהרן  ,ווחי * עדר
חוים דר >* י! די ו״נפ הער 3ענט בע־
>וי! 1יגט  * ,ח! 1ערברינןן,דיח העבי
נעײןיך  ,דיח * עק עיוי^ ען 4״ יחט
ווירד• :ןנח 1ד *י 1בר חונד קופ  £ר :
(י ) חויך ב? ויחי  ,פורפוררחטי חונד
החכרחטר ווח!? י  ? ,יינן גחרן חונד
3י 4כהחרי  ) ?( :רחט^ פערביטי ווידר־
 5ע!(י  5 ,ע!!י  £חן תחפיק חונד
פטיק

שמותהל
סשיק הח! ( : ),ח ) עה!  3וק זײכטען
^עוזירני 3ונן < ח! בעה!
חונד 3ונן
רײכרווערק  ( :ט ) סהנן סטײני ,
חונד
חײנןנעפחשטי עד! סטײנע ,
 3וש
חבעסוחנט!
חזנד 3ונן ברישט־
סיןד ( :י ) חונד יעדר
קזנסטפער־
טטענדי^ ער חזנטער ח״ך  :זח!! ען
קחוױון ח/נד דסיענין ♦.פר ^ ערטי^ ן,
ווחס דר עווין.י בעפחה!ן החט :
(יא ) דיח ווחהנונן .דס נע 1ט חוגד
דיח דעקי דחיו  :דיח ספחכ^ן דיח
ברעטטר  ,דיח רין .ע?  ,דיח ו״! ען
חונד דיח פיטי דחנו  ( :יב ) דיח
!חדי  ,דיח סטחנן ).חונד דעןדעק!
דחרוין : ',חונד דען
פחרהחנן 3 .ור
חכסיידונן .דעס ח!
!
רהײ
 1ין .סטען :
(יג ) דען טיס  ,דיח סטחנ^ן חונד
ח! 1י וייני ן .רעהטי דחנו  :חונד דס
סויחברחד  ( :יד ) דען ! ־יכטער ,
וייני ( .רעה־ חזנד ! וויופן  :חונד דס
עה! ( :טל) דען ר״כרח! טחר ויינע
סטחנ^ ען דס וח 1בעה 1חונד דחס
רייכרנ״ג פחן עד! ן
ספענרייחן :
חונד ךיח דעקי פחר דעכן חײנן ).ונן.
כעהוו! יך פחר דענן חיינגחנ^ דער
ווחהנונן ( : .טז ) דען ח! טחר דעו
ן .חננן חפפרס  ,דס קופ  5ערני ויב־
יוערק דחנו  ,דיח סטחנכן חונדח! 1י
דיח ן .רעהטי  :דס בעקן חונד ויין
^סטע!!  ( :יז^ דיח ( .סטריקטע חויו־
הענן.י דעש פוורהחפש  ,דיח וײ 1ען
חונד דיח  £ישי :
חונד דיח דעקי
פחר דעכן
טחהרי
דס
פחרהחפש :
(יח ) דיח נען .ע! דער
ווחהנונג
דיח נען.י 1דעש פחרהחפש ווזנד
חיהרי סטריקקי  ( :יט ) דיח ^ ווענדר
 3יכן חיינפחקן  3 ,וק
דיהנסט חינן
ה״ויגטוק  :דיח היי! יגן ^ ווענדר
 5ר חהרן דען פרישטר *,חונד דיח
^זזענדר ו״נר ועהני  ,בײח חיהרק
פרישטרדיהנסט  ( :כ ) הירוי[ 1ן .ינן.ן
דיח גײייני דר קינדר יטרח! ' ס  £חן
אסה ווען ( : .כא ) וחדחן קוזיוןויח ,
יעדר יוחן  ,דען ויין הערין חנטריב:

ױקהל  ,סה
חונד דען זײן ן >:ײהט בווחכן  ,די1ו
ברהנםן די1ז העבי דעס עוויױלן ,
 3ור פער  £ערטין .ונן .דעס סטי  £סס.
 3ע! טס  ,הונד דען דהיו ן .הערין .ען
ווערקען  1 ,זויך •3דען הײןיןכען
ק 1ײדערן  ( :כב ) עש קווײוון יועכנר
ווונד ודיבר  :ווער אייורס הער 3נט
ווחר  ,דיו /ברווכטן וזהרן רינן, ,.
נחון רינן .׳  ,פיגן .ערינן 1חונד חרק
בענדער חזזר! ײח ^•! דען ן .סיייידי /
חונד יערר חחן דער דעק עווי^ ען
3ו עהרן חײנין .עס ן :ח 1ד ^ עווידחט
החטכי  :לכג ) פערנער יעדר ײחן
דער חין וײנענן פסוען.ן החטטי ,
ב! ויחי ,
פורפוררחטי חונד הח 3־
רחטי ווח!! י ׳ ! ײנן
ין חונד (ין .נ־
החרי  :רחטן £ .ערבטי ווידדרפע!* :
פע!! י  £חן תחטיק דיח
ברחכטען
עט ( :רל ) ווער חײנע העבי פחן
וי! בר חדר קופפר חויך ן .עברח  3ט
החטטי ' ברחכטען דיח העבי דעט
עווי^ן  :חויך ווער סטיק הח! ),חין
*ײנענן פס< ען.ן החטטי 3 /ו  £ער־
פערטי ^ ונ^ דעס
״ערקס  ,דיח
ברחיטען עס  ( :כה ) קונסטפער־
סטענדין.י ווײבער ,
ספחננן חיט
חיהרן הענדן :
חונד
ברחי
.
טן
דס
ן .ספינסטי  ,חן ב!
ויחרפורפוררחטר
חונד החירחטר ווח!! י  ,חונד ! ײנן
ן .חרן  :ן כו ) דױו ׳ענין .י וו״בר  /דיח
חיהרהער׳ן חונד קונטטן .סיק 1יכקײט
דח3ו חנטריב  :ספחננן דיח  :ין-ילנ־-
החרי  ( :כז ) דיח פירסטן ברחיטען
סהנןסטײנ♦  ,חונד ח״נן -עפוזשטי
עד! סטײני  3 :ונן חבסיחנט!  ' ,חונד
ברושטסי! די  ( :כח ' חויךדס ^ וויח ,
חונד דס חע!  3ונן 3ינדן ,
ניק
וח! בוזע} חי׳נד רײכר  :״ן .י  5חן עד! ן
ספע־ר״חן  ( :כש^ יעדר ייחן חונד
 5רויח ׳ ווחס חיהר הער׳ן פרײח־
ווי! 1ין * .י,־ ענטס! חסן 3 /ו דע  :ןן .חננן
קזנשטווערקינו ברינן.ן ווע! כסדר
עווי ^ י נו ײחצען  ,דורך ווסה בע־
פחה! ן החטטי  :ברח* טן דױו קינדר
׳סרח! ש
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יסרח! ש חייני פרייוויזי^ י סטייחר,
דעק עוויגען נו עהרן  ( :י ) 1יוסה
ספרחך נו דען קינדערן יסרח! ,
*עהט ! דר עווין.י החט נחיוענט! יך
ערנענט  :בכ! ח!  : ,ווהן 1וורי  1: ,והן
.חור  ,חויש דעש סטחיויוי יהודה :
(לא ) ער החט חיהן יויט ן .עט! יבנן
^יישטי  :יויט וזיחהײט  ,יויט פער־
כונפט  ,יויט ווישנסוופט חוכד יויט
ח! ! ר! ייח קונסטן .עסיק! יבקייט ער־'
פי!! ט  ( :י 1ב ) ^ עדחכקן חוחנזדענקן :
חין ן .ח! ד  ,וי! בר חונד קופפר
3ז חרבײטן  ( :לנ ) חויך חין סטיינ־
חרבייט  ,נו פוושן ,
חונדחיןהחין
חרבייט  :חין חיין * .ינרײבן קינסטן
3ו חרבייטן  ( :לד ) ער
החטיוויהק
חויך דיח ן .חבי נו חונטררי  3טן חין
דס הער ין ן !.ע^ ט :
חיהש חונד
ווה! יחב  :חהן חחישיוך  ,חו* ס דעכן
טטוווו ׳>י דן
ולה> ער החט  :י1ו
ײיט ווייגר קונסטכעיטיק! י  3ק״ט פר־
:עהן • נו  £רפערטין.ן ו_ו!! י ווערק♦
דעי׳ו יו״שטרס חונד  :ינר״ייבןקעסט־
 3ערטי חויך דעס
קונסטסטיקרש ,
חין בחיחר
פורפוררחטרחונד הוו 3־
רחטר ווח!! י  ,חונד ! יינןנחרן  ,חונד
דעש וועברס  :ח!! ערהחנדווערקר ,
 ,חונד וינריי  3ערקינסט! ער:
קןי ( א ) נון > וח  3טען בנ! ח! חונד
חה! יחב  ,חונד יעדר
קו ; שט ? רסטענדין.י יוחן  ,דעק דר
עודן.י ווײוהייט חונד פרנונפט :וין
דח  :העויין ן .ען .עבן  ,חוש נו רען .ר״־
פען וויח דיח נווניני
קונוטחרב״ט
3ו :ן יינשטי רעש ה״! ין .טהויוש ןעי
<י 1ו  3ט ווערדן ײישטי  :חין וו!! ען
סט־קן  ,וויח דרעווין .י עו בפחד !.ן:
(ב ; ייסה ! יש רופן רען בנ!( |! _ ווזנד
חהייחב  :חונד יערן קוסטפער־-
סטעכדין.ן י :וון  ,דענן דער עווי ;.י
ווייוהייט חין דחו הערן ן.
עי ; .עכן :
ווען  :״ן העד ין חנטריב  • ,׳ך 1ו|
דיח חריבייט נו > :ח 3ן  ,ויח נו פר־
£ערטין.ן  ( :ג ) ויח נחיון פחן ווסה

ויקהל
> 1ין ע> וב? 1ונן , .דיח ן .חנ5י העבי /
ווע! בי דיח קיכדריסרחןש ן .ברח  5ע
החען  /די1ו
קונשעחרבײכ) דעש
הײ! ין .ן דינטטז נו פרפערטין.ן  :ויח
חבר פו־רן עחרט נח י ח!! י >* חרן.ן
 13ברינ^ן  ( :ד ) ענד'! יך חבר ק ;>ון
ד*^ז קינשט! ר  /ווע!<בי דיח קונשט־
חערקי דעו ה״ןי^ טהווונן
פעס
פערטיןנטן  :יעדר  £חן ו״נק קונוט־
ווערק  ,ווע! בש ער
פרפערטיגטי:
(ה ) ספרח  3ען נו חיטה  ,דיח ! ייטע
ברינ^ן וועהר  :ח! ט הינר״כנד חיוט
נוכן ^ ברויך דעט ווערקט  ,דחו דר
עײיני נו פרפערטין.ן בפחה!ן החט:
(ו ) דח בפחה! חסה  /דחש ו חן חיכן
!ח ^ר חויטריןי'  ,וויח פח! ן .ט  :חחן
חדר פרויח וח!! ניײחנד עטווחט
חעהר חנסוופן  ,נור ה״! י ^ן העבי:
חוכד דחו פח! ק הערטי חויןי נו
בריננן  ( :ז,׳ דער פחררחטה חן
חרבייט ווחר
הינר״בנד 3ור פער־
£ערטין .וננ דעט ן .חננן ווערקט :
חונד ב! יב דיזפחן נחך חיבריי^ :
(ח ) דיח קונטט 1:רסטענדי4ן חונטר
דען החנדווערקי־ן פרפערטין .טן נו
ערטט דיח ווחהנונן.
וחיט 3עהן
טעפפיבן  :פוון  :עבטפחך ^ .ווירנ־
טעכי ן .חרן בחיחר ,
פורפוררווטער
חונד ד \ :בר,טהר וו !! י  >,רט פ/נורן
פחן ברןביט דורבווירקט נחך קונוט־
וועברחרב״ט  ,ווחורדן *ייח ן.יי
< חבט:
(ט ) דיח ( ענן.י יעדש
טעפפי  3ט
ווחרוובטחונר גווחנבין .ע!!ן  ,חונד
די1ו ברייטי יעדט טעפפי  3ט פיער
ע! !ן  :ח!! ע טעפפיבי החטטן ח״נר־
!ייח ווחס  ( :י ) ווחן פין .טי נ1־נך'
טעפפי  3י חיינן וון רען חנדרן  :חונד
פינןי'
טעפפיבי 1ו״ן סטיק חן ד 1ו:
וונדרי ( :י \ \ י 1:ון ווחב־טי חויך ס! ״־
פען פחן בחיחר ווח!! י 1 ,ו :ן וזייוע
דעט חיינן
טעפפיבט ,ווע! בר חן
דענן נווחיויון ^ העפטן ךער חיישר:־
סע  :חונד עבן וח פיו יוחבטי יוחן
חק  :וייוע דעש טעפפי  5ט  ,ווע!  3ר
ח|
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שמות לו
חן דעק חנדרן העפטי דר חײשחטי:
(יב ) פונפיי^ ט! יפן ״חכשי ״חן חן
דען ח״נן שעפפיך  ,חונד פונ ( £ין•
ט! ייפן חן דח  :ענדי דעש שעפפי  3ו,
העפשי
חנדרן
ווע!  3ר חן דעכן
חיוש  :דיח טוייפען ״חרן ן .רו_ודי
חײנינ דר חנדרן ן .ען .נחיבר ויננד :
(יג ) ״חן ״ח  3שע פונפיי^ ן .ח! דני
טפחכ^ן  :״ען ״חן נון  ,פר״ישש! וש
דר החקן  ,דיח שעפפי  3י וון ח״ן־
חנדר פין .שי  : ,ח ״חרד דיח ״חהנונן.
ח״ן ן .חנ 3מ  ( :יר ) ״חן ״ח  3שי חו ך
סעפפי  3י פחן 3ין .נהחר  ( ,ונן ן .ע־
 5צ! טי חיכר דיח ״חהנזנן : .חיי! |'׳
טטיקי ״ח  3טי ״חן  ( :טו ) דיח 5ענן .י
יעדס טעפפי 3ש דר״שי^ ע!!ן  ,חונד
דיח ברײשי יע־ש טעפפי 3ש ווחר
פיער ע! 5ען  :דיח ח״!ן :שעפפי 3י
ח״נח״ח ״חש  ( :טו ) ״חן
החששן
העפשי דיח פינןי' שעפפי 3י בוחנדר: :
בעוחנדרט :
לוונד דיח  :עכש
(יז ) ״חכשי פוכפנין .ט! ייפן וון דען
וויק דעש חיישרטטן טעפפי  3ט חן
דע :ן_ ח״כן העפשי  :חזנד פוכפנין.
ט 5ייפן וון דען  :וינן דעש טעפפי 3ש
<זן דעק ווכדרן העפטי  ( :יח ; ״חן
>ווו  3טי חו ך פונפנין .קופ !:רכי טפחנ־
ן .ען  :דח  :ן ( .ע! ט ( ״ח״״ן (ז פיגן ,
דח״יש עש חיין ן .חכ (ש  :ייח :
(יט ) ״חן ״וו  3שי חויך חייני דעקי
 1ויבר דווו ןד״עוש  ,חויש רחשגפערב־
ווידדר  3ע!!ן  :חונדחייני דעקי פחן
■ ״חן
ד״חטיק פע!!ן חבן דרו ןי'  ( :כ ;
״וו  3שי דיח ברעטשר נור ״חהנונן: .
פחן טשישהח! ') חויפרע  3שטשעהנד:
(כא ) דיח ! ענן.י יעדם ברעששט
וווור נעהן ע! ין  :חונד דיח בריישי
יעדט ברעששש וונדרשהח! ב ע!!ן :
(ככ ) חיין ברעשש בקע״״ש נ״״ח
נחפפן ח״נן .פחשש יוין דיח  5יטײ
נע״! יך ) חיינר וויח דר חנדרי  :״חן
>וח  3שי עש ח! וח חן ח!!ן ברעששרן
דער ״חהכונן : .י  :ג ) עש ״חורדן
1וי  :ח ברעששר נור ווחהכוי-ן• פער־
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3י 1רטי; .ט  3 :״חנ ( ין .ברעטיור יור
:יד! ינן ז״נוי  ( :כד ) פירנץ : .יןברני
פישי קח :ון יזונטר דען נוויוננין.
ברעששרן  3 :וזייח פישע חונשר דױגו
ברעששי  ,נו  :יינן ביידן נוופפן
דוונד נווייח פישי חונשער דיועכן
ברעששי  /נז  :יינען ביידען 3יופ 1ן :
(כה 3 ).ור חנדרן  :יישענ״חנד דער
וויו־נונןנ  3 ,ור נערר!י 3ן  :יישי נע״־
חזיך 3״חנ 3ין.
!יך  :״חכשי ״חן
ברעששר  ( :ס ) חונד  £יר : ^•3י! ברני
פישע  3 :ווייח  5ישע חונשר דיוענן
ברעששי  ,חונד 3״ייח  £יטע חונשר
די  :ק ברעששי  ( :כז )  3ור הינשר״חנד
דר ״חהנונן ( , .ור וועשש! יכן  :יישי:
״חכשע ״חן  :עכש ברעששער :
(כח ) חונד נחך נ״ייח ברעששר ,
נו דען ווינק!ן ז דר וזחהנונן : .חן דר
הינשר״חנד  :יכט )  :יח ס! חשן חונ־
טען ( ״ח״״ן  ,חויךחכן ערוששי ״חן
ויח ( ״ח״״ן חין חיינן ם! ושרינקען:
:יו ״חכשי ״חן עש חן ביידן  ,חין
ביידן עקן  ( :ל ) עש ״וורן ( ״ח״״ן
חכש ברעששד  ,ו״נד דוזנו :י! ברני
פישי  : ,עכנעהן יששיק  :חי״״ר
 3״ײח פישי ו״נשר חײננן ברעששי:
(לא ) ״חן ״חיכשי רי^! פחן טשיכן־
הח! : ),ניינן 1טשיק פיר דיח חײנן
:ייטנ״חנד רר ווווד :נונ^  ( :לב ) חזנד
פינךי ששיק רי^! פיר דיח חנדרי
:ײשנזזחנד דר ווחהנונן : .חונד פינן;
הינשר״חנד
פשיק רין 5.פיר דיח
דר ״חהנונ ( .,ור וועשש! יכן וײטי :
(לג ) ״חן ״יוכשי דען ״יטש! ששען
רין!  :דר דזרך ידיח ברעששר ן .יכןנ,
וו״נענן ענדי ( וכן חנדרן :
 5חן
(לר ) ־יח ברעששר ב! ען .שי ״חן ״יש
ן .ח! ד  ,דיח וינן.ן ״חכשי ״חן פחן
ן .ח! ד דזרך ״עוכ* דיחל־יןנ! י .טשעקט
חױךדיחרין! ווחור־
״חזרדן  :חונד
־ען ״יש ן .ח! ד ב! ען.ש  ( :לה ) ״חן
״חכשי חויך ח״נן פחרהחנן , :פסן
ב! זיחר פזרפוררחשר  ,ד .ח  3רחשהר
>יח!! י  ,חונד ןע  3שעחך ן .ע ( ״ירנטנן
ו -חרן
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^חרן  >,זיט פי^ זרן פחן כרוביק דורך־
ווירקט  ,קונטטוועברחרבייט>יח  3טי
>זחן  :יח ל (לי) דח3ו  £יער זיי1ן פחן
ישטיקהח! !,ב 1ען .טי זיח >זיט ן.ח 1ד,
חיהרי החקן זוחרן ן.ח! ד > :זחן ן .וזס
ו3־ דען ז״1ן פיער זי 1ברני  £יםע :
סלד) יזחן ליחכטי חיינע דעקי 3וק
חיינן .חנן .דעש 34ע! טז׳  £חן ב 1ויחר,
פורפוררחטר  ,הח  3רחטר וו<ת 11י ,
<זונד זע 3שפחך ( .ענזוירנטכ[ ן .חרן :
טטיקערחרבײט  ( :לח) דח3ז פינןי
*יי1ן כעבשט החקן  ,חיהרי קנויפי
חזנד חיהרי ריי £ן > זיט ן .ח 1ד ב! עכט
דח3ו חזיך פיכןי קוסנ  £רני פישע:
(אי) ב!3ח> 1זח 3טי דיח 1חדי
חויו טטיקהח! ),דריטטהח) ב
ע11ן דיח ! ענן -י  ,חנדרטר .ח 1ב ע11ן
דיח ברייטי חזנד וזכדרטהוז 1ב ע)11
דיח העהי  ( :ב ) ב 1ען .טי דיח 1חדי
>זיט ריינק ן.ח 1די  ,חיכזוײנדין .חונד
חוישווענדין> : .זח  3טי דחלו חיינען
ן.י 1דנן קרחנ) הערונן  ( :נ ) ן .חש
דח3ז  £יער ן .י! דני רינן.י  ,חן דען
פיער עקן  :ח 1זח דחש חויףךער
חיינן זײטי 3ווייח רינן.י  ,חונד חויף
דרחנדרן זייטי ווידרזק3ווייח רינן.י
ווחרן  ' :ד ) >זח  5טי טטחנ^ן פחן
טטיכןהח) : ),ב 1עכטי זיח> זיט ן.ח 1ר:
(ה ) ברח  3טי דיח טטחנן.ן חין דיח
רינן.ן  ,חויןי דען וײטן דער 1חדי :
דיח 1חדי דח> זיט  3וטרחן.ן ( :ו ) >זח 5־
טע חויך חיינן דעק 1פחן ר״כעכן
^ 1די  :דריטהח 1ב ע! 1ן דיח ! ענן•* ,
 1זונד חנדרטהח 1ב ע{1ן דיח ברייטי:
(ז ) >זח  3טע  £ערנר ( ווייח ן,י 1דנע
כרוביק פחן כעטריכנר חרב״ט
><ח  3טע ער זיחי ,חויש דען ב״דן
ענדן דעס דעק!ש  ( :ח ) נעה1.ז?יך
<ז״נן נרוב חזיס דעק חיינן ענדי ,
(זונד ח״נן כרוב חויש דעק חנדרן
ענדי  :חוישדעכן דעק 1זע 1בשט £ר=
 5ערטי^ טי ער דיח כרוביכן  ,חן
ביידן ענדן  ( :ט ) דיח כרובינן ווחרן

ױקהי
<ח ן>.ז'ח  3ט  ,ד 1זס 1י 1ז 1זיהרי !{יןנ{
1זין דילז העהי וזוישברייטטן ) וזין־
דעק זי1ז דוז״יט דען דעקז1זיבר־
דעקטן  ,זזיט דענן1זנו.זי  3ט חיינר
ןנעןלן דען ;; >1־רן נקעוזרט  :יעדוזך
ניין .טן זיח וויהרי ן .ױכטר ^ ע^ן דען
דעק 1נידר ( :י )  £רפערטין .טי חויך
דען טיט עחן טטיקהחזן  3 :זזײח
ע) 1ן דיח ןענןזי חײנע ע11י די1ו
ברײטי חונד חנדרטהח 1ב ע11ן דיח
העהי  ( :יא ) בע 1ע^ טי חיה > זיט
ר״נכן ן .ח 1די  > :יחכטי חײנן ןניזדנן
קרחני) חסזהער  ( :יכ )>זח  3טי חיינן
רחנד דרחן  ,חײנע החנדבר״ט ,
רינ^ סחסזהער  :חונד חן דיזן רחנד
£יהרטי ער דען ^י 1דנן קרחנ) חוק־
הער ( :יג ) ן .חש דח3ו פיער ן.ח! דני
רינן.י  :חונד זענטי דיח רינןזי חן
דיח  £יער עקן ז״נר פיער פישע :
(יר) חונטרהחוב דעס וחנדש ווחרן
דיח רינן.י  :ח!ש ח״ן ן .הייזי פיר
דיח טטחנ^ ען ( חין זזע 31ע נע>ז 1יך
דיח טטחנ^ן ^ טטעקט ווערדן ) ,
טיט3ז טרחןנן  ( :טו ) ״חן
דען
>זח  3טי דיח טטחנןנען  £חן טטיק־
הח3ן  ,ב) ע 4טי זיח > זיט ן .ח 1ד  :דען
טיט3ו טרח^ן  ( :טז )  5ערנר דיח
( .רעטהי חויךי דען טיט ׳ נעה>ז 1יך
טיש!ן  ,טח! ן ,טטי3ן חונד הח 1ב־
רעהרן  ,וזחזזיט דחז ברחד בדעקט
ווחרד  £ :חן רײנכן ן .ח!רי ( :יז )>זח 5־
טע חזיך דען ! ײ 3טר פחן ריינענן
ן .ח 1די  5 :חן { .עטריבנר חרבייט ,
פוס  ,טחפט  ,קע31י  ,קנעפני
חונד ב1ו>זן ווחרן חזיט חיהנן הרויז־
( .חרבייט ( :יח ),זע 3ש חרזזי ן .ינן.ן
חויט דען ז״טען הערויס  :נע>ז 1יך
דרייח וורזזי דעס 1ײ 3טרש חויז דר
ח״נן ז״טי  ,חונד דרייח חרזזי דעז
!״  3טרש חויש דער חנדרן זייטע :
(יט> דר״ח > זחנד 1פעו>זין.י קע  31י,
חן דעכן חיינן חר>זי  ,ח״ן קנחפןי
חונד חיינע ב1ו>זי  :חונד דרייח
*חנרן ^ עסזין-י קע31י חן דעק
חנדרן

שמות׳לז לח
♦

חנדרן חרײי  /חיין קנחפן 1חונד
חיינע ב!ו>* ע  * :וו חן ח!! ען וע  5ט
חריוען  ,דיח חויס דעק ! יי  5טער
הערוישן .עהן  ( :כ) חן דעק ! ייכטר
:ע! בסט זוחרן עיער קע! 5י  :זויח
חחנד! ן ן .סטח! ט  ,קנעעעי ״ חונד
ב1ו>ון  ( :כא ) פערנר חיין קנחפן, 1
חין זוע!  5ק חיין פחר חר>וי וחש ,
נחך חײן קנחפן 1וון ' ווע! כעק דחו
נ״ייחטי פחר חרווי  ,ווונד נחך ח״ן
קנחפן 1״ ח־ן ווע)  5ק דחו דריטטע
עחר חר>וי * חש  * :ח חן ח!!ן וע  5ס
חסון דיח חזיס דעק ! יי  5טר הרויו״
ן״עהן  ( :כב ) קנעעפן ווונד חרווע
וזחרן חויש חיהק * ע! בחט הערויו־
^חרבייטט  :ן.חני /חויו ח״נק סטיקי
ריינס ן .ח! דש ן .טריבן  ( :כג) עער־
פערטיןנטי חויך דח3ו ויבן ! חוופן :
נעב* ט  3ווענן !.יין חונדחס^ עעש! ״ן ,
פחן ר״נק ן.ח! די  ( :בד ) חיי /ככי־
ר״נס גח{ ד פרחרבייטטי > וחןדח 3ו:
חונד3ו ח!! ן ויינען ן .רעהטי :
(כה )>וח  5טי חויך חיינן ר״  5רח! טחר
פחן סטיקהח!^  :דיח ! ענייי חיינע
ע!! י  ,דיח ברייטי ח״ני ע!!י  ,עיער־
עקיג  ,חונד דיח העהי 3ווייח ע!! ן,
דיח עקן ווחרן חויס חיינק סטיקע
>ויט דעק הערדי ן>.זח  5ט ( :כו ) בע־
ועגטי חיהן חיט ר״נק גח! די ,
*״ן ב! ווט  ,חונד * ייני ו״טן חו> והער,
חונד ויינע עקקן  :פיהרטי חכען
חײנען ןכי! דנען קרחני) העסק :
(כז ) >וח  5טע חונטר דעק קרחנ 3ע
 3ווייח ן .ח! דני רינן.י חן ביידן חינ־
קע!ן  ,נעה>ו! יך חן ב״דן וייטן :
דיועס רינןטוערק דינטי דען סטחנ־
ן .ע 3 /וק ן .ה״*י  ,דען_ח! טחר דחוויט
3ו טרחןנן  ( :כח ) פרעערטי^ טי דיח
טטחנן.ן פחן סטיקהח!)  :ב! עגטי
זיח> זיט גח! ד  : ( :ט ) >< ח  5טי פערנר
דח* חע!  3ור ה״!י * /4ח! בזנן■ חונד
דח* רײ 5ר 3״ן £ .חן עד!ן ספע 3ר״חן:
נ(ןך חעחטעקר קונסט;

לח(א)4י1ז5טע
ורהערד!זויךדען ר)?.
ט1

דעש ן .חניען
חעניערש  5 ,חן סטױוהח! ) ־
■ פינן*
ע!! ין דיח ! ענן .ע עינן זי ע! ןין דיח
ברייטי  ,עירעקין , .חונד דױו העהי
דרײח ע!!ין  ( :ב ) ״חצטי וון דען
פיר ווינק!ן עיר ד .חה! י עקן ׳ דיח
עקן ווחרן חויס חײנק
טטיקי<4יט
דענן הערדי ןטוחנט  :ב! ען :טי חיהן
וויט קועער  ( :ג ) ערעערטי^ טי ח!! י
^רעהטי דעם ח! טחרט  ,נעוו! יך
דיח טעפעי  ,דיח טויע! ען  ,דיח
בעקן  ,דיח גחב!ן חונד .דיח קחהח
פפחננען ח!! י ן .רעהטי דעסוע [ בען
חחכטי ויחן חויו קופ  £ר  :לד  .י חבטי
ח (יך_ חן דיו  /ח! טחר חײן ויבווערק,
נע 3עער>< ין £ .חן קופ £ר י חונטער־
הח! ב דר חויו! חדונן•  ,ביו חין דיח
הע! עטי  ( :ה ) ן .חש פיר רינכי יו
דען עיר עקן  ,חן דענן קועערן
ויבווערק  :דען סטחנגן :ונן ^ הייוי:
(ו ) וווויטי חויך סטוונכן פחן סטיק־
הח!)  :בועןנטי ויח וויט קופעער :
(ז ) ברחבטי די-ח סטחנן.ן חין דיח
רינגי  ,חן דען ו״טן דעש ח! טחר־
הערדס  ,חיהן דחיויט > וטרחן.ע־ן :
החה!  £ ,חן טחע 1ן 3ווח>ו>ון ןסעטנט
זוחרד דער וז! טחר ן .ע><וו  3ט ' :
(ה ) >וח  5טי חזיך חײן קזע־ערנעס
בעקן  ,חונד ח״ן קופערנש ן .סטע! !
רחיו  :חוי* דען > ועטח!! נן סעיג! ען
דער פרוח>ו! טן וו״בספערשחכען ,
וזע? 5י *יך חן דענן ח״נן .חנן_ דעש
סטיפיטסנעזטט  5ער* ח>ו>ו! טען :
(ט ) פערנער דען
פחרהחןי 3ור
ןיד!י  5ען * ״טי  ^ ,עסטריקטי חו>י־
הענ^ י 3וק עחרהחן'  ,פחן נ3ווירכ־
טעק ן .חרן  ,הזנדרט ע!!ן  ( :י ) רח־
 3• 3וזחנ3ין * .יי!ן ,
נעכסט 3וזחנ3יןנ
קופערנן עיסן  :דיח החקן חן דען ׳
*״! /חונד חיהרי ריי  /£זוחרן וי! בר: /
(־א )  3ור נערד! י5ן * ייטי הזנדערט
ע!!ן  ,דח 3ו 3ווחנ3ין .ויי! ן  ,נעבסט
 3ווחנ3ין ,קזפערנן פיסן  :דיח החקן
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שמוחחל
חן דען ו״1ן חונד חיהרי ר״פן ווחרן
זי! ברן  ( :יכ )  3ור וועםס 1י 3ן וײסע
פונפני^ ע11ן ח״והענן , *.דחנו 3עהן
*ײ1ן ,
נעבטס 3עהן פיטן  :דיח
החקן חן דען ו״1ן
חונדחיהרירייפן
ווחרן וי 1ברן ( :יג )  3ור עסס 1י  3ען
וײסי  ,פונפיין .ע)! ן  ( :יד ) נעוו! יך
פונפ 3עהן ע 11ין ח״והענן3 *.ו דער
ח״נען פחרדרו״סי  :דח3ו דר״ח
ו״ 1ןנעבסס דרייח פיטן  ( :סו ) חונד
 3ור חנדרן עחרדער דיסי חן דעק
סחרי דעס
פחרהחפס ,
ווידרוק
פונפ 3עהן ע! 1ץ חסוהענ; .׳  :דח3ו
דר״ח ו״1ן נעבסס דרײח פיכוען :
(טז ) ח 11י חוווהענן .ידעס פחרהחפס
חוזוהער ״חרן פחן וע  3ספויך ן .ע־
> 3וירנסק ן .חרן  :ע־• ) דיח
פיםי3ו
דען וײ1ן ווחרן קופפרן  ,ריח החקן
חן דען ו״!ן חונד חיהרי רײפן חחרן
*י! ברן  ,דיח ב! ע^ ונן .חיהרר קנ״פי
ווחר פחן וי! בער  :ח! 1י ו״1ן דעס
פחרהחפפ ווחרן ״יס וי! ברנן ר״פן
 5רועהן  ( :יח • פרפערסי^ סי ענד! יך
דיח דעקי פר דעק ח״נן .חנן .דעס
פחרהחפט ,
ססיקרחרבייס  ,פחן
ב ^ ויחר  ,פורפוררחסר  ,הח  3רחסר
ווח{ 1י  ,חונד .ן  3ווירנסק ן .חרן  :דיח
{ענן .י 3יוחנ 3ין .ע!1ן  ,דיח העהי ,
נע>ז! יךח*ן דר ברײסי דר דעקי  ,פינןי
ע!!ן  :וח החך ח 1ם דיח
חו״הענני
דעס  3חרהחפס  ( :יט ) דח3ו פיר
ויי! ן
נעבטס  3יר קופפרנען״  £יםן :
דיח החקן  ,חונד דיח בע! ען .ונג
חיהרר ' קנייפי חונד ססחנן.ן ״חרן
*י 1בערן  ( :כ ) חונד ח 11י ' נעגע  31ור
ווחהנונן .חונד 3וק פחרהחןי' ח״והער
ווחרן קופפערן :

פקודי
(כא ) דיועס וינד דיח ברע  3נוננען
 5יר דיח ״חהנונן, .
נע״! יך דיח
ווחהנונג דעס ' נ״^ ניסס  ■,דיח חוין1
חסהים ב  5עה{ ברע  3נס ״חרדן :

וקהל פקודי
ד 1וס ן .עסע  5ס דער ! ויק  ,דורך
 1ויתו* ר  ,דען ווזהן דעס פריסטרפ
וזהרן  ( :כב ) ניןוון  ,וווהן 1וורי ,
וחהן חור  ,חויט דעכן ססווויוזי
יהודה  5 :רפערמי 4סי ח)! עס  ,חיח
דער ע״ין.י דעק > וטה בפחה 1ען :
(כנ ) איט חיהק חה 1יחב וחהן
חחיסזוך חויס דענן טסח ^י דן ,
ווערקחײססר  ,וינרײ  3ר קינססזר :
חויך
קונססססיקר חין ב! ויחר ,
פורפוררחסער ,
החצרחסר ווחןןי
חונד ! יינן ן .חרן  ( :כד ) ח! 1ס ן .ח 1ד /
ווע! רעס נור חרבײס פערברוי  5ס
ווחרדן חין דר חרבײס נוק ה״!ין>
סונן  :ח! 1ס חוין 1ן .נח״ני ן .ח 1ד נעוו! יך
ווחר 3ווח> וען  ,נ״ן חונד נווחנ3יןנ
בבר  ,חונד ןיבען הונדרס חונד
דרײסין :סק , 1נחך דענן ן .ע״י  5סע
דעם הײ! ין .סו״ס  ( :כיס דס וי! בר
פחן דען ײוססרונ ^ן דער ן >.וײנע ,
הונדרסכיר  :סויונד ,
ויבןהונדרס
פינן־' חונד ! יבננין .סק , 1נחן דעש
ן .וויבסי דעו ה״ 1ין .סו״ט  ( :כי ) נע״זיך
חײן בקע חויןי יעדן קחפןי ן .רע  5נס,
דיוס חיוס חײן הח 1בר סק , 1נחך
דעק ^ וויבסי דעס הייזי ^ סוווס ״:
פיר יעדן דער דורך דיח ״וססרונן.
ן .ינן £ .ח |  3ווחנ 3ין .יחהר חונד דח.
ריבר  ,חונד נווחר פיר ועכס״חה{
הונדרס חונד דרײח סויונד £ ,ינן<
הונדרס חונד  £ונפנין ( : .כז ) הונדרס
בבר וי 1בר ווחורדן חנג״ענדס  ,דיח
פיסי חין דעק היי! ין .סוק חונד חק
חיננרן
פחרהחנן5 :ו ^יכון  :הונדרס
 5יסי חזיו הונדרס כבר וי 1בער 3 ,ו
יעדק  3וס ח״ן כבר  ( :כח ) פחן
דען ח״ן סויונד ! יבן הונדרס פינן
חונד ויבננין• ככר
פערפערסיןזסע
״חן דיח החקן3ו דען ו״1ן  :ביענסי
חיהרי קנײפי דחוויס חונד חחבסע
דיח רייפן דחפחן  ( :כט ) דס חויפ•
^ענחיוני קופפער ויבענ 3י^ כבר :
 3ווײח
סויונד  3יר הונדרס סק: 1
(ל )
דחרויס
£
ערפערסין .סי חחן דיח
פיםי
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שמות לח לט
£יסי 3וק חיינגחנן .דעט טטי  £טט־
 3ע! טש  ,דט קועררני ח! טחר חונד
דט קוע  2רני ויבווערק דרחן  :חויך
ח!! י ןנרעהטי דעט ח! טחרס :
(רא ) דיח פישי דעש פחרהחעט
חוווהער  ,חונד דיח פישי 3ונן חיינ־
^חנג דעס פחרהחפט  :רוויך ח!! ע
גען !.דר ווחהנונן , .חונד ח!! י נען!.
דעס  5חרהחפש חוײהער :
(א ) פחן דרב! ויחן,פורפור־
רחטן חונד ה(ו  3רחטען
•וח!!י >וח  3טן ^ויח טיצער 3ונן ח״ן
פחקן  3 ,ונן דיהנטט דעט הייזין.־
טו>וש  :חויך דיח ה״! ין .ען ק! ״דער
 5יר חהרן וח וויח דער עווי^י דענן
אטה בעפחה!ן  ( :ב ) >וחן חח  3טי
דען > יחנט!  :פחן4ח! ד ' ,ב! ויחר ,
פורפוררחטר החכרחטר ווח!! ע ,
חונד ן : .ווירנטעק ן .חרן 3 :ג> ויח
פ! עטטעטן נע>ו!יך ן .ח! ד  !.:ע3י ,
חונד טניטטן פחדן דחרויט  :חונן
וח! 3י ( וויטן דער ב! ויחן  ,פורפור־
רחטן  ,חונד הח  5רחטן ווח!! י ,
וויח חויך דעק ! ייכן גחרן (ו פער־
חרב״טען  :נחך וינר״ 5ער קונטט־
חרבײט  ( :ד ) טו! טרטטיקע החבן
ויח דרחן>4וח  5ט  :דחדורך חיוט
ער חן ביידן עקן בפעשטיגטוויחרדן :
(ה ) חונד דט 4 4ירט! בחנד דעש* וחנ־
טע!ש  ,ווע!  3ס דרחן וחט  > ,ויט
פחן! 4״  3ערחרבייט  ,חויט
חיהכן
חײנכן טטיקי  2 :חן 4ח! ד  ,ב! ויחר,
פורפוררחטר  ,הח  3רחטר חח!5י ,
חונד( 4ווירנטנן גחרן  :וח וויח דר
ע״יגי דעכן > וטה בפחה!ן ( :ו ) ויח
״ח  3טן פערנר ( וו״ח טהקטטײני ,
חו>< רינן .ט  £חן 4ח! דנן ח״נפחשונגן,
חויטן .עטטח  3ען וויח ח״ן וי !4גע־
טטוו  5ען ווירד נחך דען נח״ן דער
קינדער יטרח! ' ט ( :ו ) דיוע < ע ( טי
>וחן חויך״ דיח טו! טערב! עטר דעט
>< חנט! ם  ,טטײני דעט חנדענקנס
 5יר דיח קינדריטרח!  :וח וויח רר
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פקודי

סח

עווין *.דעכןאע־ בעלוהזן:
ו> 1ו  3שי דש כוי! ד  ,קונשכחועבער•
חרבײט  ,חיח דיח חרב־יש דעכו
״חנטע!ש  :עחן! 04ד ׳ ב! ויוור ,
פורפוררחטר  ,החברחסר ווח!! יו
חונד ן .ע(ווירנטכן ן .חרן ( :ש )  £יר•
עקין , .דחעע!ש חיברחײנחדר> ח 5שן
*יח דחט טי! ד  :דיח ! ענן.י חײנע
טפחנני  ,חונר דיח בר״טי חוין
חײני טע ונני  ,דח  1ע!ש חיבר•
חײננטר  ( •.י) < יח וענסן הינ״ן עיר
רייהן עד! ן .טטייני  :ח״ני ר״הי ,
חדק  ,פשדה חונד ברק,־נ  ,דיועפ
חיוט דיח חייני רייהי  ( :יא ) דיח
 3ווייחשי ׳ נעך  ,שעיר חונד יה! נן:
(יב ) דיח דרימי  ! ,פנן  ,טבו חונד
חח!> וה  ( :ינ ) חונד דיח פירנוי ,
תרטיט  ,טהק חונד יטעה  :נחן
 4ח! דנן חײנפחשונן.ן חו>ון .עבן  ,ווח
ויח חיינןנוענט ווחורדן  ; :יד ) די(ו
טט יני ווחרן נחך חננחה! דר נח״)
דער קינדר יטרח!י ט  ,נוועןך נחך
חננחה! חיהרר נחיון  :חיח חייו* '?4
ן .עטטח 3ן ווירד  ,יעדן טטחנן נחך
ו״נענן נח>* ען וח נחך דען נווע! ף
טטע>ון ( :טו ) ויח ><ת 3טן חן דען
טי! ד קעטטן חן דען ענדן  2 ,חן
 4עע! ח  3טנר חרבייט  £ :חן ריינענן
ן .ח! רי  ( :טז )>וח 3טן 3וו״ח חיינ  £ח•
חונד 3ווייח
עחן 4ח! ר ,
טונן .ען
^ח! דני רינן.י  :בעפעשטיגטן דיח
ביידן רינן.י חן דיח ב״דן עקן דעט
טי! דש ( :ױ) ברחכטן דיח ביידען
 4עע! חכטנן ן.וו! דגן קעטטן חין דיח
ב״דען ר< נן.י  :חין דען עקן דעש
ט ! דש ( :־ח ) חונדדיח ביידן ענדן
דער ב״דן קעטטן בפעטטין.טן  :יח
חן דיח ח״נפחטונ^ ען  :די:י וענטן
ויח חין דיח טו! טערב! עטטר דעם
>וחנט!ש חויןי דיח  £חרדערוײטי :
נווייח 4ח! דני
(יט ) * וחרטען נחך
רינן.י  ,חונד בעעעסטין .טן ויח חן
דיח חיבריןנען בײדען עקן דעט
טי! דט  :נעח! יך חן דענןוויק  ,חן
דיח

שמות לט

פקודי

דיח חינרי  :ייטי  ,ן .ען.ן דעק חחנט!
ווווזןי ,גווך כוטיקעמורבײט  :וח
3ו  ( :כ ) חוכד חבער>וח! ש3וו* יח
וויחדר עוזין.׳ דעק ״םה ב  £גןהןן:
ן.ח 5דכי רינן.י  :דיוי  :ענטן ויח חן דיח (ל ) ויח זזוובטען דט טטירן ב! עך
בײדן טו!
טרב! עטטר דעש ויחכיטעןש דייו היי! ין.י קריוכי  ,פגון ר״נענן
וווכיטרהחזב דעט טי! דש  ,חויך' דיח ן.זו ! די  :טריבן דחרויך  ,וןין דער
פחרדרוייטי ) חין דיח ן .ען .כד ווח
טריפט דער ן .עט~טח  3כן וין , !.דעע
דר >יחכט! ב  £עשטין .ט ווירד׳ חיבר עזוי^ן היי!י^  ( :לא^ זויובטען דררזן
דען ן .ירט! בחכד דעש > וחכטע!ש  :וזייכי ב! ויווי טכור  : ,יוז יובן יויבער
*יח טניהרטן דט ברושטטי! ד חן ,
דען בוכד וון נוברינ^ן  :ווו וזיוו דר
לזויש  :ייכן ריכןכן חין דיח רינןכי דעש
עווי^ י רעק יוטה ב  2ווה!ן  ( :לב) וו ! ט
>יחכטע!ש ,
יוח >ייט חייכער טכור  £חן כזן דיח חרבייט וון דער ווחהכוכןכ
ב! ויחר !! י  ,דחײיט דער טי! ד
דעש טטי  £טטנע! טט בי £ 4' !!-ערטין.
פעשט ב! ײבי חן דען ן .ירטע 5דעס
וזחר  :חונד דיח קינדער יטרח! ׳ט
>יחטטע! ס ׳ חוכד דער טי! ד כי  3ט
וח! כי  5ער  £ערטין .ט החטטן  /נעח! יך
וו״בי  £חן דעכן > יחכט! וח וויח דר וו !! ט  £רפערטין .ט החטטן  ,וויח דר
עוויןנידענן> יטהב  £חה!ן  ( :כב )>יחן
עוויןד דעק > וטה בעפחה! ען :
>יח 3יטי דען חוכטררחק חיכטר דעכן (לכ ) ברח  3טן ויח דיח ווחהכזכן• פר
>יחנט! פחן וועברחרבייש  :ןנווכז >< טה ׳ דחט 3ע! ט חונד ח!!י  :ייכע
פוון ב! ויחר ווח!!י  ( :כג ) וובען חנן
ןכרעהטי  :טפחנןזן ברעטר  ,רע! ,
חו_כיטררחק ח״כי ע £כוכן , .וויח דיח *יי! ר חוכד פיטי  ( :לד ) דיח דעקי
ע  £נונן .ח״ניעש פחכ 5רהע>ידש  :חן
פחן רחטן .פערבטען ווידדרפע!!ן ,
די :ר ע  £כונןכ ח״ני בחרטי חוײהער״,
דיח דעקי פחן החטיק פע!!ן  :דען
דחײיט ער כיטט כעררײשי  ( :בר )  :יח
פחרהחכן 5 .ור חבט״דוכן .דעט ח!! ר
>יח  3טן חוכטן חגן וויײי דעש חוכטר־
ה״!ין .שטן  ( :לה ) דיח ! חדי דעט
רחקש  ,גרחנחטעפ  !£פחן ב! ויחר,
ניין.כישש  ,נעבשט טטחנ^ן  :חונד
פורפזררחטר חוכד הח  3רווטר ווח!! י ,
דעק! ( :לו ) דען טיט  ,ח!! י ן .רעהטי
*כנווירכנט  ( :כה ) ײח  3יטן טע!! ען  £חן
דווגי  ,חויך דחט טויחברחד :
רייכעכן ן.ח! די  :ב  £עשטין .טן דיח
(לו ) דען !יי  3טר פחן רייכנן ן.ח! די ,
טע!!ן יוויטן דען ן .רחכחטעפ  !£ען ,
דיח דחרוין 3 1וועיכדי ! חיופען  ,ח!! י
רוכד חוײהער חן דעכן וויײי דט
^רעהטי דחכו  :חוכד דט חע! ' ג
חינטררחקש  ,יוױטן דען ^ רחכחט־
(לח ) דען ן .ח! דנן ח! טחר  ,דט וח! ב־
עפ !£ן  ( :בו ) כעײןיך טע!!י"ח״וכד
חע! חוכד ריי 3רכיין .פחן עד!ן טפעכ־
^רחנחט טע!! י חוכד ^ רחכחט  ,חנן
רייחן  :חוכד דיח דעקי  £חר דענן
חיײי ד־עט חונטררחקש חוײהער :
חיינ^ חכ ; דעש 3ע! טש  ( :לט ) דען
3ור חײיטשפרריבטוכ^  ,וח וויח דר
קופפרכען ח! טחר  ,דט קופ  £רכע
עוויןכידענן ײטהבפחהןן  :ובז )  :יח
:יבחערק דח5ו  ,טטחנןק חוכד ח!! י
ײחבטן ריח ! ״ברעקי חויו ! ייכען,
^רעהטי  :דט בעקן חוכד דחט
וועברחרבייט  £ :יר חהרן חוכד ו״כי
ן .טטע!!  ( :מ ) דיח ^ יטטריקטי חיוו־
ועהכיז ( בח ) דעןבוכד חויט ! יינן ׳
העכן.י דעש  £חרהחפש  ,דיח ויי!ן
דיח פרח  3ט דר החהן ײיטכן חויט
חוכד דיח פישי  ,דיח דעקי פחר
!״כן ח :כד דיח ב״ן ק! יידר חויט
דענן טחהרי דעט
פחרהחפט,
.ן 5ווירכטק ן .חרן  ( :בט ) חויך דיח
טטריקי חוכד כען !.דח3ו  :ח! י 5וע
^ורטי חויו .ן  5ויירכטנן ן .חרן  ,בחיחר
דיהכשט דר ײחהכונן• דעו טטי  £טש־
פײ־פוררחטער חינ־ החבריוטשג־
 5ע! טש ן .הערי;.ן ן .רעהטי  ( :םא) דיח
^וועכדד
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שמות לט מ
^חענדר נוק חיינפחקן ( וכןדיהנשט
חיק היי! ינטוכן  :דיח ה״ 5ינן נווענדר
פיר חהרן
דעןפריםטר  /חונד דיח
ן .חענדר ויינר קינדר בייח חיהרעכן
פרישטרדיהנשט  ( :סב ) חיח דער
עחיגע דעק חטה בעפחה! ען  :ןח
החטטן דיח קינדר יטרח) דיח ן .חנ (*י
חרב״ט פר  5ערטין .ט  ( :מג ) חטה
בעטרחכטטי דיח
קונטטחרבייט /
חונד ויהע ! ויח החטטן • ח! כי  £ער־
 5ערטין .ט  ,חיח דער עחיגי בע־
 5חה!ן  * ,ח החטטן * יח
פרפערטיגט:
דח  :ען .נטי * יח חטה :
^ ( א ) דער עוויגי טפרחך נו
>וסה  ,וויח פח? 4ט :
(כ ) חק ערטטן טחן.י דעש ערטטן
חחנחטש  :וח!! טטו דיח ווחהנונג
דעש
טטיפטשנעוטש
חדפריכטן :
(ג ) דיח ! חדי דחט נייגכיםש היניין
*ענן  2 :חר דער ! חדי חייני םײדי־
ווחנד חיט דעכן פוורהחנג חח 3ן :
(ד ) * חדען  :ח!! שטו דען טיט היניין
טטע! ין  ,חונד דען חויפוו!*ן דדוין1
 3ורע  3טי !כבןנן  :דען ! ״  3טר הינ״ן
ברינן .ען  ,חונד דיח ! י  3טר חנ 3ינדן:
(ה ) דוח * עטנשט
דען4י? דנן ח! ־
טחר נוכן ריי  3רן פר דיח ! חדי דט
(״ן .י .ישש  :חונד >* ח  3שט דען פחר־
החנג דעש חיינן .חנן .ט פחר דיח
ווחהנונן( : .ו ) דען ח! טחר3וכן
ן .ווכנן חפפר  : :עישט דוח  5חר דען
ח״נן .ו; ;ן.
דער
ווחהנונג דעש
טטיפששנע! טש  :דט בעקן נוויטען
דט
טשיפטשנע! ט חונד דענן וו! ־
טוור  :חונד טוהטט ווחשרהיניין :
(ר ) טשע?! שט הערנחך דען פחר־
החן ,חוווהער חויןי  :חונד טוהשט
דױו דעקי פחר דט טחר דעש פחר־
החפש  ( :ם ) ניײשט דט וח! בחע! /
*ווובשט דױו
חווהנינג חוכד ' ח!! ש
ווווש דחרין וויוט  :היי! ין .שט  :ױו ,
חונד ח!! י
חיהריז ^ רעד .שי  /וווו־
דורך  :יח חיין היױיגטוכן ווידד ;
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(י ) ) 1ויך * ח! בשטו דען ח! טחר נוכן
ן .חנ3ן חעער ׳ חונד חן! י ןנרעהטי :
ה״! ין .שט דען וו! טחר ׳
ווחדורךער
חיין היי! ין :טוכן עחק ערטטן רחנ^י
ווירד  ( :יא ) דוח  :ח! בטט דסבעקן
נמבשט דעק ן .סטע!! י :
ווונד
ה״! ין .שט עש  ( :־נ ) חהרן חונד
*ייני ועהני ! חששט דוח ח! טדען
פחר דען חייננחכנ דעש טשיבטש־
נע! טט הין טרעטען חונד ויך חין
ווחשר בחדן  ( :יג בק! יידטט הירויךי
חהרן ײיט דען ה״! יגן קויידרן :
*חובשט
חיהן ,
היייינשט חיהן
חונד  :ח וח) ! ער > ויר דיהנען :
(יר ) עערנר וח!! טטו ויינע  :עהנע
הערקח״ן ! חשן  : :יח * יט ) ייברעקן
בק! יידן  ( :טי ) ויח וח! בן ■ וויח
דוח חיהרן עחטר ן :.וו! בט החטיט /
חונד וח * ח!! ן  :יח > ייר פריםטר! יך
דיהנן  :דיוש וח)! ן .טעהן דח יט
חיהנען דיח  :חובונ ^  3וכן עווי^ ען
פרישטרטוכן חוין 1ח!! י חיהרי נחכ־
קח״יק נויייכי  ( :טז ) * וטה טחט
דיוט  :חין ח!!ן טטיקן ווחכטי ער
עש ,וויח חיהכן דער עווי4י בע־
פחה!ן החטטי ( :יז ) חכן ערטטען
טחן.י דעט ערטטן * יחנחטש חיק
(ווייחטען
יחהויע  :ווחרד דיח
ווחהנונן .חי־ןי נרי ? טט  ( :יח ) ״טה
נעו<! יךרי  3טטי דיח ווחה ; ונן .חויןי,

!עניטידיח '1ישי חונטי  /טחט דיח

ברעטטר הינ״ן,
בעעסטינטי דיח
רין : ).חונד רי  3טטי דיח  :יי!ן :
(יט ,,ברייטטי דט ן .נע! ט חינר דיח
ווחהנוננ  ! ,ען .טי דיח דעקי דעש
^נעוטש חבן דרויך  :ויו וויח דער
עחי 4ידעק יוטה בפחה!ן  ( :כ ) ער
נחנן דחט נ״ן.נ־ש  ! ,ע^ טי עש חין
דיח ! חדי •׳ ברח  3טי דיח טטחנן.ן
חין דיח ! חדי :
!ען,טע דען דעקעי
חבן דרויך  ( :כא )  :עטיטי דיח ! וודי
חין דיח ווחהכוננ  :טחט דען חכ־
ט״דנדן עוורהחנן .דח״עחר < חונד
חחכט דחחיט חייני טיידיחןןכד פר
דער

שמוח מ
דער ! חדי דעט כ״ן .כיסס  :וח וויח
דער עוויןני דענן > וטה ב  £חה!ן :
(כס ) ער וע 3סי דען סיט חין דחט
טסי  5סש 3ע! ס  ,ייזר נערד! י ?ן וייסי
דייר ווחהנוכן : ,חוישרהח! ב דעש
פחרהחכן .ט ( :נכ ) דען חייפזחסן
 11חן ברתדי דחרויף ' כורעכסי3ו! ען :ן,
פחר דעק עווי^ן  :וח זויח דער
עזויןױ דעק חטהב  £חה!ן  ( :כר) דען
!יילסר וע 3סי ער חין דט טסיפסס־
 3ע! ס  ,דעס סיטי ^ ע^ כחיבר  3 :ור
*יד! י  3ען וייטע דער ווחהכונן: .
(כה ) דחרויף חחן דיח ! יכסר חנ־
 3ינדשי  ,פחר דעק ע״יגן  :וח וויח
דער עווין.י דענן ווטה בפחה!ן :
(כו) ער וע 3סי דען ^י!דכן ח! סחר
חין דחט טסיפסשכע! ס  :פחר דען
פחרהחנג  ( :כז ) דחרויף חחן רייכר־
 3״ן £ .חן עד!ן טפע 3ר״חן ר״  3רסי:
*ח וויח דער עווי ^י דעק ווטהבע־
פחה!ן  ( :כח ) ברח 3שי דען פחר־
החכן .דעט חיינ^ חכגש פחר דיח
ווחהנוכן ( : .כט ) דען ח! ס_חר דעס
ןנחנכן חפפרס וענס ער פחר דען
חיינן .חנן .דר ווחהכוכןנדעטטסיפם־
 3ע! סס  :דחרזין' חחן ן:חכ3י חפפר
חוכד וועה! חפ 5ר ברחכסי  * ,ח וויח
דער עווי^י דעק> וטה ב  £חה!ן :
(ל ) ער * ע 3סי דחט בעקן 3וויטען
דחט טסיפסט 3ע! ס חונד דען ח!־
סחר  :חזכד סחס ווחסו דריין 3וק
ווחטן  ( :לא )>< טה ווהרן חוכד* ייני

פקודי
זעהני  :זו 1ווען חיהרי הפנדי וןוכד
פינוי דח  £חן  ( :לב ) ווען ןיח ווין
דס עוסיפטש 3עןמ ו.יכן.ען חונד ויך
דעק ח 1סחר נחהסן  ,ווווזסן ויח
זיך  :וח וויח דער עווין.י דעק>דסדז
בפחהןן  ( :לג ) ער רי  3ססי דען
פחרהחןי חויןי  ,חוק דיח ווחהנונן:
חונד דען חןסחר  ,חונד סחס דיח
דעקי  £חר דחס סחר דעט פחר־
הח  £ס  :ח 5מ נון > וסה דחס ווערין
פח!! ענדצ 1החססי  ( :לר ) בדעקסי
דיח ווחןקי דחס טסיפסס'נע! ס :
חונדדיח הערר! יכקייס דעשעווי^ן
ער 5י!! סי דיח ווחהנונ^  ( :לה) 4ושת
קחנסי ניכס הינײן ן .עהן חין דחש
שסיפסש 3ע! ס  ,דען דיח ווחזקע
רוהסי דרוין : 1חונד דיח הערר!י •5
קײס דעט עווי^ען ערפי! 5סע דיח
ווחהנונן ( : .לו) וח בח! ד ויך דיח
ווח! קי ערהחב פחן דר ווחהכוכן, ,
ברח 3ן דיח קינדר יסרנ! יחויף :
חוין' ח!!ן
חיהרן3ין .ען  ( :לז ) וח
!חנן -ע חבר דיח וזח! קי ויך ני  5ס
ערהחב  :ברחלען ויח חויך נינס
חויף'  ,ביו ויח * יך ווידר ערהווב :
(לח ) דען דעש סחן.ש ווחר ח״כע
ווח 1קי דעס עוויןנען חויןי  .דער
ווחהנונן  ,.חונדדעש נח  3סס ! ײ  3ססי
ח״ן פ״חר דחרין  :פחר דען חויןנן
דעס ןנחנינן הויוש יטרח! ס  ,חויף'
ח!!ן חיהרן3ין.ן :

ױקרא א
^ ( א ) דער עווין.י רין' דעק ווסה:
חונד רעדטי וויט חיהק
חויס דעק
סטיפסש 3ע! טי ׳ זזיח
פח! ךט  ( :ב ) רעדי וויט דען קינדרן
יסרח! חונד וח ^ ע חיהנן ׳ ווען
*עווחנד פחן ח״ך דעק
עזויגן3ו
עהרן ח״ן חפפר דחרכרינןנן זוי)! :
וח קעכט חיהר ח״ערי חפפר פחן
 5יה ,
ענטוועדר פחן
רינדפיה ,
חדר ק! ״נעק פיה דחרברינ ^ ען :
(ג ) וזען דחו חפפר ח״ן ן .חננעט
חפ  £ר פחן רינדפיה ו״ן וח! _ , 5וח
>יוס ער ח״ן סטיק פחן > וענ! יכק
^סופ ^ ׳  ,חהכי ! ייבספעה! ר דחר־
ברינ^ן  :פחר דען חיינן .חנן .דעש
סטיפטשן .י .ע! טס >ווש ער עש דחר־
ברינגען  ,דח> ויט עש חיהק ן .נחדי
חויסווירקי פחר דעכן עזוץ.ן  ( :ד ) ער
*ח)! ןייני החנד חויפ! ען .ען  ,חויןי
דען קחפן דעש ^ חננן חפפרס  :וח
ווירד עס חיהק 5ור גנחדי חנו .נח><־
>ןען ווערדן ,
חיהן5ו פרועהנן :
(ה <> ),חן וח!! דחו יונן.י רינד פחר
ךעק עווין.ן ס! חכטן  :חזנד דיח
ועהני חהרןיט  ,דיח פרישטער ,
וח!!ן דחו ב! וט דחרברינגן  /חונד
דחו ב! וט חוק דען ח! טחר  ,דער
פחר דעק חיינן .חנן .דעו סטיפטס־
 5ע! טט חיוט  ,ספרענ^ן  ( :ו ) ״חן
וח! 5פחן דעק ןנחנ^ ען חפ  £ר דחו
 5ע!! חבניהן  :חונד יענס חין דיח
ן .הערץ.י סטיקי נער! ילגן  ( :ז ) דיח
*עהני חהרןיו דיח פריסטר וח!! ען
פייחר חוין דעק ח! טחרי >< חכען :
חזנר ר .ח! ן חוין דחו פייחר חרדנן:
(ח ) הירויןי וח |!ן דיח ועהני חהרן׳ו
דיח פרישטר דיח סטיקי ׳ וויח חויך
דען קחפן חונד דחו_ פילט  :חוין
דען הח! 3סטחם ׳ ווע! כר חיבר דעק
פייחר ׳ חוין דעקח! טחר ! יןנט ׳ חין
חרדנונג ! ע^ן  ( :ט ) חיינ^ עוויידי ,
חונדפושסטיקי וח! > 5וחן<< יט וזחשר
חבוויוסן  :חונד דער פריסטר ח!! ס
חוין דעק ח! טחר חין רויך חויפ^ עהן

ע

[חשן  ,ח! ש1וײן ן .חנ5ש חפפר £רוגן
פײחר3ו פר 5ע.־,רן  5 ,וכן חכננע־וון
ןנערוך  ,דעק עווץ .ען נו עהרן :
(י ) ברינן .ט ער חײן ^ חננש יזפפר
 5חנןק! ״נן פיה ׳ נעײ! יך פחן עיחפן
חדר (יןנן  :ויו ײוש ער ח״ן עשיק
>וענ! יכש ן .ס! ע  3טש חהני ! ײבש־
פעה! ר דחרברינן.ן ( :א״ ) ״חן ־ח!!
עש חוין' דר > ויטטרנע 3ט! י 3ן ו״טע
דעש ח! טחרש 3ר דעק עווץ.ן ש! חב־
טען  :חונד דיח ועהני חהרן ')  ,דיח
פרישטר וח!!ן דחו ב! וט חוק דען
ח! טיורספרענ^ן  ( :יב )
עשחיןדיח
ן .הערין.י סטיקי נער! ע^ן  ,חזיך דען
קחפן' חונד דחו פעיש  :הירחויךי
וח!! דר פרישטר ויח חוין־ דען
הח! 5סטחש  ,ווע! כר חיבער דעכן
 5״חר חזין דעק ח! טחר ! ץ .ט ׳ חין
חרדנונן ! .ען.ן  ( :יג ) חיינן .וז״די חונד
פושסטיקי וח!! ײחן יויט זוחשר חב•
ווחסן  ,דר פריוטר וח!! ח!!ש דחר־
ברינ ^ן  ,חונד חוין' דעקח! טחר חין
רויך חזיפ^ עהן ! חשן ׳
עוחיוטחײן
ן .חנ 5ס חפפר  ,פחכן פ״חר3ו ניר־
 3עהרן ׳  3וכן חנן .נעהזין ן .רוך ׳ דענן
עוויןנן (ו עהרן  ( :יר ) ברינגט ער
חבר ו״ן ן .חננש חפפר פחן .ן ! 1ין!.
דעכן עוויןנן כו עהרן  :וח וח!! ער
 5חן טורט! טויבן חדר יונן.ן טויבען
וײן חפפר דחרברינן.ן  ( :טו) דער
פרישטר נעהרט עש ( וק ח! טחר ,
קנײ  £ט דען קחפן' חב׳ חונד ! עשט
וח!  5עש חוין דען ח! טחר חין רויך
חויפ^ עהן  :נחכדעק דחו ב! וט חויו־
^דריקט ווחרדן חן דר ווחנד דעש
ח! טחרש :
יטסדעןקרחפןי יזיט דען
פעדרן
וח
!
!
ער
חכוחנדרן  ,חונד
נעבן
דעק ח! טחר
הינווערפען
חוין' דר > וחרן .נו״טי ווח דיח ווסי
הינקעווווט :ז (•;  ).ער * ח!! עש ב״ח
דען פ! ין!.ן חויפרײשן חבר ני  3ט חב־■
וחנדרן • דר פרישטר וח!! עט חויןי
דעק ח! טחר  ,חזיןי דעק הח! ( סטחש
ווע! נר חיבר דעכן פ״חר ! יגט ׳ חין
רויך

ויהרא א ב
ו

ר/יך ח/י ^ עהן ! חסן  :עש חיזט ח״ן
ן .חנ 3ס חפפר 5 ,חכן פ״חר3ו פר־
 3עהרן  3 ,וכן חנןננעהײן • %וך דעק
עווין .ן3ו עהרן:
^ ( א ) ברינגט יע׳זחנד חײן טפ״זיי
חפפר דעכן עו; ין .ן3ז עהרן ,
זח >זזט זיין חפפר פחן דעכן פיינז־
טען >> עה!י זיין  :ער זח!! חע! דח־
רויןי ן .יסן חונד זוייחרויך ' דחר/יןי
?ען.ן  '■ :ב^ דיזעס ברינןהז ער דען
:עהנן ודהרן׳ז  ,דען פריסטרן  :דר
פריטטר ניזזײט דחפחן ח״ני החנד־
 5ח?ז  ,פחק ײעה! י וזונד פוזכן חע! י/
נעבטט ח!!כ( זו״רויך  :דר פריסטר
!עשט דען ד/פט דחפחן חין רזיך
וודפטטייגען  ,וז/יןי דעכן ו !.טחר /
 5ווק פ״חר3ו פרניעהרן  3 ,וכן חן־
ןנעהזון ןנרוך  ,דעק עווין .ן3ו עהרן:
(ג ) וווזז פחן דעכן
טפײזיחפפר
חיברין .ב! ״בט  ,גהערט דעק חהרן
ווזנד ויינן  :עהנן  :ח! ס דחז ח!!ר־
ה״! גסטי פחן דען פײחרחפפרן
דעט עוויןען  ( :ר ) ו/ען דוח חבר
וויין טפייזעחפפר ברינן .סט  ,דחז
חיכן חפן ןעבחקן וזירד  :וח זח?!ן
עש חונגז״חרטי קו 3ן פחק פיינזטן
זזעה! י זײן  ,זגיט וןע! ח״נן .קנעטן ,
חזנד חזנגזייחרטיי פ! חדן ײיט חע?
בעטטריכן  ( :ה ) חיזט חבר דחז
חפפער חיין טפ״זיחפ 3ר חין דער
פ  5חנני  :זח זח!! עש 3חכן פ ינזטן
>< עה! י  ,ײיט חע! ח״נן .קנעטן חונד
חונגזייחרט זיין ( :ו ) ײחן 3רברי  3ט
עש חין טטיקן  ,חונד ח? טדען ן .יסזט
דווו חע! דחרויןי  :עס חיזט חיין
טפײזעחפ 5ר ( :ז ) וזען דחז טפייזי־
חפפר חין חייכק כוזפפי ןעבחקן
ווערדן זח!!  :־ :ח ײוס עש פווכן
פיינסטען > ועה!י ײיט וזע!  3ורע  3ט
ןײח  3ט זוערדן  ( :ח) דיחז טפייזע־
חפפר  ,וזע! כס הירויז  £רפערטין .ט
ווערדן זח!!  ,ברינן .סטדוח  £ח! ן .נדר
ן .טטח! ט דעכ /עזוי^ן  :דר חפפרנדי
נע>>? יך ברינגט עס דעכן פריסטר ,

די(ר ברינןט ע* הין נוכן חזשהר :
(ט ) דר פריןזשר ניאש דהעהן דען
טהײ!  ,ווע? 3־< סין
ד/פש/)1ין*־
פטײן.ן י1ז! ? , 5עשט עש ווויו' דעק
זו ! טוזרי וזין רזיך חויפגעהן  :פוזנן
פײוור פרנעהרן  3 ,ונן וונן .נעהזזן
ןרוך  /דעק עזזיגן נו עהרן  ( :י) וווז:
פוזן דעכן
פפײזעוזפפר וזיברי^
ב! ״בט  ,ן .הערט דעק וזהרן ווונד
ן״נן ןעהנן  :וו ! ן דווז זו !! רהײ! ין .ןטי
 3וזן דען  £ײוורחפפרן דעש עווי^ ן:
(יא ) ח!! ט טפ״ןיוזפפר  ,דוזש חיהר
דעכן עוויגן נז עהרן בריננט  ,זח! !
ניכט ן .ןײוזרט ווער־דן  :דען וזיהר
וח!! ט ניכטש פחן זויחרט״ג חדער
החני ^  ,ח! ש  3ייחרחפפר דעכן
עווי^ן נו עהרו  ,חין רויך ח> יפן .עהן
!חטן  ( :יב ) ח! ס חפפר דער ערזט־
!יכן■ ׳ וח!! ט חיהר ויח 3ווחהר דעכן
עווין .ן3ו עהרן דחרברינ^ן  :חבער
חוין־' דען ח! טחר 3יבן חנ^ ענעהזזען
ןרזך זח!!ן זיח ני  5ט ן .ברח  3ט יוער־
דען  ( :יג ) ח!! י ד״נע טפ״ויחפפר ,
>< ושט דוח זזיט זח?ן׳ בעפטר״חן :
דחז זח!ן׳ ח!ש חײן בינדניס ד״נמ
ןחטטס זח!! שט דוח ני  5ט חין ד״נן
טפ״זיוופפרן 5עה!ן ! חסן £ :י! ײעהר
זח!! סט דוח בײח ח!!ן ה״נן הפפרן
חויך זח!׳) ברינגן  ( :יד) ווען דוח
דיח ערסט! ינן .ע ח!ש טפ״זיחפ  5ר
דענן עווין .ען דחרבויינגסט  ,פוון
ר״פן קחרן חערען  ,חכן  3ײחר גע•
:ענן .ט  ,חונדיחין ( .רויפן3ר' טטחס | /
זח!? סט דוח דיח טפײזיחפפר ד״נר
ערטט? ינן.י דחרברינגן  ( :טו) דזוז
ײוסט וזע! דחרויןי גיסן חונד זו״רויך
דחרוין! :עגן  :עס חיזט חייןטפײוי־
חפפר  ( :טז ) דער פרישטר זח!! דען
טה״!  ,ווע! כרחין דופט חזי  2טטײ־
גען *• ח!!  3 ,חן דען גרויפן חונד
דעכן חע!  /נעבסט ח!!עכן וו״חרויך ,
חין רויך חזיפןעהן ! חסן  :עז חיזט
ח״ | ע״חרחפ 3ר  ,דעק עווין .ען
נ /עהרן;

חיוט

ריקרא גד
ר ( א ) חיזט חבר זיין חפ £ר חיין
פריידנחפפר  :ברינגט ער
חנדרםט  £חן רינדפיה  ,זח קחן ער
פחק > וענ? יכן חדער וו״ב!י  3ען גע־
םועכיט  ,חבר חהני ! ייבםפעה! ר ,
דחרברינגען  ,פחר דעק עזויגען :
(ב ) ! עגט זייני החנד חוין רען קחפןי
זי־נש חפפרט  ,חונד ווחן ם! חכטט
עס חק חיינן .חנן .דעם םטיפטם־
4י .ע! טס  :די1ו קינדר חהרןיז  ,דיח
פריםטר  ,זח!!ן דחז ב! וט חוק דען
ח! טחר םפרענן.ן  ( :ג ) פחן דעק
פריידענחפפר ברינן־ט ער  ,ח! ם
פייחרחפג1ר  ,דעקעוויןק נו עהרן:
דחז חונם! יט  ,ווע! כס דחז חיינ־
^זו״די בדעקט  ,נעבםט ח!! ק חזנ־
ם! יט  ,דחז חן דען חיינךוו״דן חיזט:
(ד ) דיח ביידן נירן  ,נעבסט דעק
חונם! יט דר1ון  ,ווע! כעש חן דען
!עכדן זי 3ט  :חונד דחז נעטין חן דר
!עבר  ,נעכםט דען נירן  ,זח!! ער
עס חבזחנדרן  ( :ה ) דיח זעהני
חהרןיז  ,זח!! ןעס חויךי דעקח! טחר,
געבטט דעק טעג! יכן ברחנדחפפר,
חוי( 1דעק הח! נסטחש  ,וזע! כר
 1דכר דעק  £ײחר ! יגט  ,חין רויך
חויפן .עהן ! חשן  :פחק  £ייחר פר־
 3עהרט  3 ,וק חנגנעהוק ן .רון  ,דעק
עיויגן3ו עהרן  ( :ו ) חיזט חבר זײן
ציריידנחפפר דעק עווין .ן3ו עהרן ,
חיין םטיק פחק ק! יינפיה  :זח קחן
עס פחק יזענ! יכן חדר ווייב! יכן גע־-
ם! עכט זײן  ,חבר חהני ! ״בספעה! ר:
(ז< ווי!! ער חיין םחן חפפרן  :זח
*ח!! ער עם פחר דען ע״יגן בריג־
ן .ען  ( :ח ) זיינע החנד חויףי דען
קחפןי ן״נם חפפרס ? עגן  ,חונד עז
ם! חכטן  £חר דעק םטי  £טזג 3ע! ט :
דיח קינדר חהרןיז זח!!ן דחז ב! וט
חוק דען ח! טחר םפרענן.ן  ( :ט ) פחק
פריידנחפפער ברינגט ער ח! ם
 5ייחרחפפר  ,דעק ע״יןק3ו עהרן:
ח!! עס חונם) יט דחפחן  ,נע״! יך
דחז ן .חננע םזוחנ 3סטיק  ,זחצ! ער

אע

בײנו דעכן ריקן .רחד  #בטנײדען :
יןויך דיזז וזונעןיט  ,ווע! כס דיזי
ח׳ינןטוי׳די בדעקט  ,נעבסט דעק
יןונט! יט  ,ווע! כס וזן דען יו״נ^ ע־
ןן״דן זינט  ( :י ) דירו ב״דן נירן ,
נעבסט דעק יוונס! יטדררון  ,ווע!  3י
יון דען ! ענדן זײט  :יוונד דיוז נעט?
יןן דער ! עבר ( נעבסט דען ניר/
זס!! ער עס יובז 1ונדרן )  ( :יא ) דער
פריסטר זח)! עס רוזי[ 1דעק זו ! ט1ור
חין רויך חויפן .עהן ! רזסען 1 :ו!ונ
 1זיינע םפייזי די1ו פיוק פיי1ור  £רי
 3עהרט ווירד  /דעקעוויגן3ו עהרן:
(יב ) חיזט זיין לופפר פיון (ין.ן  :זח
זיו!! רע עס1£ור דעק עווין.ן דיור־
ברינן.ן ( :יג ) זיינע החנד מוין* דען
קלזען! 2עגן  ,חונד עש1וק חיינן.חנן•
דעם סטיפטםג 3ע! ט ס! חכסן  :דיח
קינדר חהרן זח!! ען י־חז ב! וט חוק
דען ח! טחר םפרענן .ען  ( :יד )  5חן
דיזעק זיינק חפפר ברינן .ט ער  ,ח! ז
 5ייחרחפפר דעק עווין.ן נז עהרן :
דחז חונס! יט ווע! כם דחז חיינן .וויידי
בעדעקט,נעבסט דעק חונס! יט ,
ווע) כם 1ון דעק רזייג^ וויידי זיניט :
(טו ) ^ דיח ביידן נירן נעבסט דעק
חונם! יט דחרחן  ,ווע!סכ חן דען
!ענדן זינט  :חונד דחז נעטין חן דר
!עבר ( נעבםט דען נירען זח!! ער
עם חבזחנדרן )  ( :טז ) דר פריםטר
!עשט עם חויף דעק ח! טחר חין
רויך חויפגעהן  :ח!ז חייני םפייזי,
דיח פחק פייחר פרנעהרט ווי .רד ,
 3וק חנגנעהוון ן .רון  ,ח!! ס חונם! יט
ווירד דעק עזויןכן3ז עהרן געי
חפפרט  ( :יז ) חיין עוויגס געזעטין
 5יר חיירי נחכקחווחן  ,חין ח!! ען
חייערן ווחהג"פ! עטנן  :ח!! עם חוני
ם! יט  ,חונד ח!! ס ב! וט זח ;! ט חיהר
ניכט עסן :
יך ( א ) דרעוויגי םפרחן נו> וםה,
וזיח  £ח! ן .ט  ( :ב ) זח ^י דען
קינדרן יםרח! ם  ,ווען חייני פער־
םחן חוים פרזעהן זינדיגען ווירד
יט
א1
4י ^ ן

ח[ )/ 1)/|3־וג 1>)1ח 3
ד־  0 |> 1ו) 1ס
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ויהרא ד
׳ו
ן .ען.ן דיח  £רבחטי דעס עוויוק ,
חונד ווירד עט״חס דחפחןבן .עהן:
(ג )  :ינדיןנט דר ן :.ח! בטי פריסטר,
חונד 3יהט דחדורך _ דעק פח! קי
חייני סו! ד3ו  :ח וח!! ער  ,ווען.ן
דער וינדי  ,דיח ער ב^ חנ^ן  ,חיין
יונגם רינד  ,חהני ! ״בספעה! ר ,
דענן עווין.ן (ו  .עהרן  ( .ונן וינדנ־
חפפר ברינן.ן  ! .־רו ער וח! דחט
רינד חכן חיינךחנ ^ דעס סטיפטס־
נ{  3ע!־ 1ט ׳פחר דענן עוזין .ען דחר־
ברינ^ן  :ער ! ען .ט דיח החנד חויןי
דען קחפך' דעס
סטיהרט  ,חונד
ט! חכטטדס רינדפחר דעקע״יןנן :
(ה ) דער ן .וח! בטי פריסטער ני״ט
עחן דענן ב! וטי דעס סטיהרס :
ברינןנט עס חין דס סטיפטסן ( .ע! ט:
(ו> דר פריסטר טונקט וײנן פינן .ר
חין דס ב! וט  :ספרענ^ ט פחן דעק
ב! וטי ויבן ״חה! פר דעק עוויןק ,
ן .ען .ען דען פחרהחנ^ דעס יייוין,
טוחס  ( :ז ) פערנר טוהט ער פחן
דעק ב! וטי חוין דיח עקען דעס
ח! טחרס  ,ווח דיח ספעכרייחן פר
דעק עוויןנען ן .ר״כרט
ווערדן ,
ווע! כעי־ חיק
סטיפטסן .ע ( ע! טע
סטעהט דחס חיברין .׳ ב! וט דעס
סטיהרס * ח! 1ער חן דען ן .רונד
דעס חפפרח! טחרס  ,ווע! כר פר
דעק חיינן .חנן.י דעס
סטיפטסןנע־
 3ע! ט סטעהט חויסן .יסן  ( :ח 1.ח! 1ס
חינס! יט דעס  :ינדנסטיהרס ני״ט
ער דחפחן  :דס חונס 1יט  ,ווע 21ס
דס חיינן .״ײדי בדעקט  ,נעבסט
דעק חונס! יט ווע! כס חן דעקחיינ־
ןטויידי זינט  ( :ס \ דיח ביידן נירן
נעבסטדעק חונס! יטדרחן  ,ווע!  5ס
חן דען ! ענדן וינט  :דס נעט) חן
דר ! עבר ( נעבסט דען נירן וח)! | ער
עטחבוחנדרן )  ( :י ) זח וויח וח 1כס
חבןננח״אן ווירד פחן חיינק ח  5סן
דער 3וק
פר״דנחפפר ן .ברח  3ט
ווירד  :דיוי ! עוט דר פריטטר חוין
דעק חפפרח 1טחר חין רויך חויפ־

1

ן .עהן  ( :יא׳) דש  5ע? ן דעט טטירמ
רזבד  ,יזונד יזחם פ 1״ט דיז £רון ,
נעבנזט קחפןי  /פושטעיקי  :רו״ני
ן .וו״דיחונד>) ישע  ( :יב ; דען ן .חנ3ן
טנזיר ח 1וח ברינן .ט ער
הרוינו ,
חוישרד .ח! ב דעש } חן .רש  ,חן ח״נן
ר״נען חרכז  ,ווח דיח חעי הינ־
ן .טיטט ווירד  £ ,רברעננטעט דח־
:עיבשט חין
פ״חר  ,חויףי דענן
סוטטי דער חסי וחין עם פרברעננט
ווערדן  ( :יג ) וועןדיח ן .חננין .״ײני
יסרח? ט חיררט  ,וח דחס ח״נע
ויזבי עירדיח חויןנןדר  £ר* ח ^י^ ןונןנ
פחרביזסן חיוט־• ויח בן .עהןח״נט
עחן דען פרבחטן רעש עווי^ן  ,חונד
וזערדען חיהרע סוןי־ ^ עווחהר :
(יד ) נחבהער נעײןיך ווירד דיח
וינדי בקחנט ווע! כי ויח בן .חנן_ן :
:ח  :ח!! דיח ןטוײני חײן יונ^ ססטיר
נוס  :ינדן חפפר פחר דענן ח״נ־
ן .חנן .דעס
סטיפטסן ( .ע! טס דיור־
ברינן : | .יטס ריח ע! טסטן רער
^ײייני וחן! ען חיהרי הענדי חויןי
,־ס הויפט דעס סטירס ! ען.ן פחר
דעק עחי^ ען  :חונד יעייחנד דען
סטיר ס! חכטן  £חר דענן עווי ^ן :
(טס דר ן :.ח ! בטי פריסטר ברינן .ט
פחן דענן ב! וטי דעס סטיהרס :
חין דחס סטיפטסן 3.ע! ט ( :יז ) דר
פריםטער סונקט  :יין פינ ^ רחיןדט
בחט  :ספרענן .ט  £חן דעק ב! יטע
ויבן חחה! פחר דענן עווין.ן  ,נענן
דען פרהחנן ( : .־ח ) פערנר טוהט
ער פחן דעכן ב! וטי חויןי דיח עקן
דעס ח! טחרס  ,דער פחר דעכן
עווינן  ,נעײ! יך חינן סטי  £טס;נ 3ע! ט
טטעהט  :דס חיבריױ ב! וט ןניסט
ער חן דען ן .רונד דעס חפפרח !־
טחרס  ,וזע!  5ר  5ר דעק חיינן .חנ'ןני
דעס
סטיפטסן .ע ( ע! ט
סטעהט ,
חויס  :ח!! ס חונס! יט נייוטער דח־
£חן  ! :עסט עס חוין' דענן ח! טחר
חק רויך חוי  £ן .עהן  ( :כ ) > :יט דיוכן
טטירי פרפעהרט ער  ,וח וויח > ויט
דעק

וקרא ד ה
דעמ סשירי 3ונן
וינדנחפפר ,עבן
וח וח!! ער >ויש דיועק חו>ו ; עהן :
הירוויש וח!! ויח דר פריששר  £ר־
ועהנן ,
חונדחיהנןפרן .עבןווערדן:
(כא )
דען
סשיר
ח! וח ברינגש ער
הרויש  ,חויטרד .ח! ב דעס ! חגרס ,
פרברעננש חיהן  ,וח וויח ער דען
§חריגן סשיר3ו פרברעננן חנן .וויון
ווחרדן  :דיוס חיוש חײן וינדנחפפר
פיר דס פח! ק  ( :כב ) וינדיןנש ח״ן
 5ירסש  :חונד בן .עהש חויו  £רועהן
חיינס  5חן דען דינן.ן  ,דיח דער
ע//ין .ע ו״ן נח־ש פרבחשן ׳ ח/נד
ערקעננש ו״ני סו! ד  5חן וע! בשש :
(כנ ) חדר דיח וינדי וועו  3יערבע-
ן .חנן .ען  , .ווירד חיהכן וחנסש בע־
קחנש ן .ייח 3ש  > :ח ברינךש ער 3וק
חפפר חיינן 3יננבחק  ,חהני ! ״בש־
£עה! ר  ( :כד ) ! ען.ש ױיני החנד
חױן :דען קחפן 1דעש בחקש :
סויו  3שש חיהן חן דעק חרשי  ,ווח
>יחן דס ; חניני חפפר ס! חצשש  ,פר
דעק עווינן  :ער חיוש וויין וינדנ־
חפפר  ( :כד׳ ) דער פריששר ני״ש
פחן דעק מושי דעש
וינדנחפפרש
איש ויינק פינן״ר  ,ש/הש עס חױןי
דיח עקן דעש חפפרח! שחרם  :דס
חיברין .ע ב! וש ן .ישש עריחן דען
ן .רונד דעם חפ  £רח? שחרם חוים :
(בי ) ח!! ש חונס! יש דחפחן ! עשש
ער חויך דעק ח! ש'חרי חין רויך
חויןי ךעהן  ,וויח דס חונס! יש פחן
דײנן י 1ריידנחפ £ר  :היסויש וח!?
חיהן דער פריטשר פחן 1ײנן וינדן
פרועהנען  ,ח/נד חיהכן פר ; עבען
ווערדן  ( :כז ) וועןחבר ח״נע פער־
חויש דענן פח! קי חויש ווירשוכן
וינדינש :
חינדעקויח נעיו! יךחײנש
 5חן דען דינן.ן בן .עהש  ,דיוו דער
עווין .י פרבוושן  ,חונד ערקענניש
^חיהרי סו! ד פחן ! ע! בטש  :ץ כח ) חדר
דיח וינדי וועי  3י ויח בגחנג | /ווירד
חיהר וחנשש בקחגש גווחכש  :וח
ברינן.ש * יח 3ונן חפפר פיר חיהדי

עב

זינדי 1ו״ני  3י ; י ׳ יוהכי
ןײבספעהזר;
(כט ) ! ען-ש דיוו הוונד ל)) יןי דען
קחפן 1דענו וינדניןז״־רש  :יעײוונד
ס! ח  3טש דע וינדנוו ;  5ר  ,וון דײנן
וורש דעש ן .וונ ; נח  £ £רש  ( :ל ) דער
פריששר נייוש • יש * ײננן  £ינ ; רניחן
דענן כ! ושי׳ שוהש עש חוץ דיח
עקן דעש
חנפרחןשחרש :
דחס
חיברינע כ! וש ; ישש ער חן דען
ן .רונד  .־עם ח! שחרם ( :ל> ) 4ח? ןעש
חונס! יש וחנדרש ער חב וח וויח
*חזכש פחש
פרײדנחפפר חבן .ע־
*חםירש ווירד  :דר פריםשר ! עשע
עם חויךי דענן ח! טחר ח ן רויך חוי  2־
ן .עהן  ,כולן ח ;; .וײהײן ן .רון  .דעק
עיוין.ן נו עױ .רן היר־ ׳ש 1ח! ז חיהן
דד ריםשר פרועהנן׳ חונד חיהנן
5ר ; עבן וײן ( לב ) ני־יש ער חבר
חײן סחך3ו ו״ננן
וינדנחפפר  :וט
יוווערחײן ווײב! י  3ם׳
חהנין״בש־
פעה! ר ברינן.ן  ( :לג )
ער
!
עןנש ו״ני
החנד חוין דען קחפן 5דעש וינדנ־
חפפרם  :יעיוחנד ס!וו  3שעש דחס
וינדנחפפר ,חן דעק וורש ׳ וווו
>וחן דס ן .חנ3י ח _ ער ס! ח  3שש :
( דן דער פריששר נייוש יוײש וײננן
 5ינן .ר  £חנן דענן ב! וש דעס וינדג־
חפפרס׳ שוהש עס חויןי דיח עקן
דעס חפ  5רח! שחרש  :דס חיברינע
ב! וש ; יםש ער חן דען ן .רונד דעכו
ח! שחרט  ( :לה ) ח!! עש חונס! יש
וחנדרש ער חב  ,וח וויח וחיכענו
 5חן ח״נק סחן נוק  5ריידנחפפר
חבנוחנדרש ווירד  :דער פרישטר
?עשש עס חוין דענן ח! שחר חין
רויך חויפן .עהן  :חונשער חנדרן
דינ ;ן  .דיח דײנן עו/יןן ;ו עהרן ,
חין פײחר פר־ .עהרש ווערדן  :היר־
חיש וח!! דער רריששר רוויןי דיח
וינדי דיח ער ב; .חנן .ן  3ערועהנן ,
חונד חיהק נ 1חרן .עבן ו״ן :
ןף

( א ) ווען ויך
ח״ניפערשחן 2יר
*ינדיןנש  * /יח הערש נעו**

?5

 11נ51)3 )51־ 1/\61חט1מחו.: 0)30829 -0-01- 0078 -0153 3 )30 )- 1ו־1-1\1מ811
11כ
 41ס
ח)/ 1/)131־111ז> 1ח 3ו־  61> 8ו

ויקרא ה
?יך חיינן חייד  ,ווחדורך ויח בע־
םדר כוויי^ יזכן.י םויבן  ,רעכן ע״י4ן
חבער
סוזחהרן ווירד  ,ד־חוע! בע
3ו עהרן  :ח״כם ד1ו  £לון כוגן  :ינדן
חוכד1וײכס כוכן ן.רוכ 3נ-
ווייט חיין3יין .כיש ויח החט נע״! יך  1ופ  £ר<
עט״חט ן״ועהן  ,חדר ״ייט עס
רועער  ( :ח ) ער בריכן .ט  :יח כוכן
וחנסט  :וזען  :יח דיוס ני  3ט חנ־
פריםטר  ,די :ר כועערט דס טםיק
3יין .ט  ,חונד דחדורך ח״ני ״יט־ 3ובן  :יכדעכ 1ופפער כוערסט  :ער
טחט3ו כי:ן החט  ( :ב ) חדר עט
קכ״פט כע״זין הינטן  ,ווונסרדעק
ריהרט יע״חכד עט״חט חונריינעש
ן .כיקע  ,דען קספןי חב  : ,חכדרט
חן  :עכטוועדר דס חש ח״כש חזכ־
חבער כיבט ד 1זפחן :
חיהן
ר״כן ן.ווי! דס  ,חדר דס חש ח״נש
(ט ) ספרעכן .ט פון דעק ב! וטי דעש
:ינדנחפ  £רם ׳ חן דיח ״חנד דעם
חונריינן  £יהט  ,חדרדס חטחיינש
ח! טחרט  ,וו 1ום פחקבחטי חיבריןנ
חזכרייכן ק! יינן טירט  :חיוכד עש
ב! ײבט  ,ווירד חק בחדן דעש ח!<
קע״ט חיהק חין 5רן .עשנהייט ,
ער חיוט חבר דחך חונריין  ,חזכד
דיוסחיוטדש
סחרם חזיםן .דריקט :
דחס 3וו״חטע
:ינדען חפפר ; :י )
החט ויך פ 1ורסו! דט  ( :ג ) חדרער
בריהרט חייכי ״עכס!י 3י חזנריינין.־
ברייטט ער 3וק ^ חככן חפפר כחך
פחרן .סריבנר וו״וי  :דער פריםטר
קייט  ,נחן ח!?ן חרטן דר חונר״נין.־
 5ר :עהכט חיהק וועןק דר  :יכדידיח
קייט< דחדורך דער ״עכס חזכריין
ער ב^ חנ^ ען  ,חונד  :ח ווירד חיהק
ווערדןקחן  :חוכד עס קע״יט חיהק
פר^ עבן  ( :יא ) ווען חבר ויין פר־
חין פחר^ עטכהייט  ,ער ערקעכט
חבר הערנחך  ,דס ער ויך פחר־ 4וען.ן חויך 3ו 3ווייחן טורטו! טויבן
טו! דט  ( :ר ) חדער עס ס״עהרט
חדר 3ווײחן יוכן.ן טויבן ניבט הינ•
ריי  3ט  :וח ברינן .ט ער ״עןנן וייכר
יע״חכד  ! ,עשט נע״! יך דען חייד
ויכדי  ,רויין יכעהכט! פ״נס >ועה?
חיבר דיח ! יפפן  3חהרן ויךעט״חו
חכן .כעה״ט חדר ח"וכחכן .כעה״ש3ו
 3וק  :יכדכחפפער דחר  :וח!!  1ובער
טוהן ( ״יח דער ״ענס ויך 3ו״״!ן
קיין חע! דחרוין 1טוהן  ,חויך קייכן
חיינן חיידענטפחהרן ! עסט )  :חוכד
וזיירויך דרויןי ! ען■)  :דען עט חיוט
חיין  :יכדכחפפר  ( :ינ ) ער בריכן .ט
עט קע״ט חיהק חין פער^ עסכהייט,
עט 3וכן פריטטר  :דער פריסטר
גחבהער חבר ערקעככט ער  ,דס
כי״ט ח״ני החכדפח!! דחפחן  ,ח!ש
ער וין חויך חייכן פחן דיון חרטן
סו! דין .ן .״ח  3ט החט  ( :ר )  :ח בח! ד חייכן טיי!  ,דער חין דו  £ט חוי 5־
סטײן.ן ורו? ! עשט חיהן חדןי דעכן
ער וייכי סו! ד חין חירן .כד ח״כעק
ח! טחר חין רויך חויפן.׳ הן,חוכטר
סטיקי ערקעכנט  : :ח וח!! ער בע־
דען דיכן.ן דיח  5חק פייתר פער־
קענען  ,״חם ער ן!.יכדין .ט החט :
(ו ) 1ווכד (ו  :יינק סז? דחפפר דעק  3עהרט ווערדן  ,דעק עחינען נו
עהרן  :עס חיוט חיין  :ינדנחפפר :
ע״ין , | .״עגן  :ייכר וינדי  ,ווע!  3ע
(יג ) דער פרישטר פר :עהנט חיהן
ער ג^1וכן.ן  ,חיין וו״ב! יבש סחן' ,
״עןנען דער וינדי  ,דיח ער חין
חדר חיייי (ין.י ( וק ויכדעכחפפער
חיינק  $חןדיון דינןק בן.חכן .ן,חוכד
דחרברינ^ן  :דר פריטטר וח!! חיהק
חיהכן ווירד פרן .עכן  :דס חיברי^י
 5חן  :יינר ויכדיפרועהכן ( :ו ) רייבט
גהערט דעם פרישטער  : ,ח וו ח
חבר ויין פר״ע^ן ני  3ט הין3ו חייכק
ספייויחפפר ( /יד ) דער ע״ין .ע
!ח״״י  : ,ח ברינ^ ט ער (ו  :ייכעק
חפפר פיר דיח סו! ד  ,ווע? 3י ער
ספרחך (ו ״סה  ,וויח פח! ן .ט :
(טו ) חייני פערטחן דיח עטווחס
יוגיחן.ן ( ״ייח טזרטו! טויבן ,
ךד
פחחונטר״חט

עג

דקרא ה
נחרחונטר״חט  ,חזנד חויט חירטוק
עטווחש פחן דען הײןיךטיזורן דעס
עווין.ן ענט 3יהט  :ברינן .ט  5וק פו! ד־
חפפר דעק עזוי^ ן3ו עהרן  ,חיינן
ווידדר פחן דעק ק! ״נן  5יה חהני
וועהרטע ^ פחן
!ייבט  3עה! ר  ,חק
צווייחן פק! יק  ,הײזין ^ /.וויכטס ,
דיופ יוק פו! דחפ  £ר  ( :טז ) ווחט
ער חבר פחן דעק ה״זיױטוווי חויש
 5רןעהן ענט 3חךן  ,וווו ער ב 3ח .־!ן
חונד דען פינפטן טהיי! נחך הין3ו
!עךן ביידעש ן .יבט ער דעק פריס־
םער  :דר פרישטר חבר פרועהנט
ווידדר 3וק פו! ד־
חיהן דורך דען
חפ  £ר  ,חונד וח ווירד חיהק פער־
פערסחן
ן .עבן  ) : ( :ווען ח״נע
ח״נעס
זינדיךט  ,בן .עהט נע>ו! יך
 5חן דען דינן.ן  ,דיח דער עוזי ^ ע
 5רבחטן  :וו״ס עט חבר ניכטןךע־
*ויט  ,חין וויח וו״ט ויח ויך פס
פו ! דט  ,חונד חיהרי * ויטטהחט3ו
בישן החט ( :יח ) וח ברינן .ט ויח
פרישטרח״נו ווידדר  5חןדעק
דעק
ק! יינן פיה  ,חהני ! ״בט  5עה! ר  ,חין
דעקוועהריטי ,דעס פו! ד חפפרט :
פסעהנט וועןנן דפ
דער פריסטר
חירטוזוש  ,דען ויח בען .חנךן חונד
ניכט ן .וויש ווייש  ,חונד * ח ווירר
חיהר פרן״עכן  ( :יט ) די* פ חיויט
חיין פז! דחפפר  :דיוו פערסחן החט
*יך ן; ען .ען דען עווין.ן פרפו ! דט :
פפרחך3ו חפה :
(כ ),דער עוויךי
וויח פחזןיט  ( :בא ) ווען חײניפער־
סחן * י ; דין .ט חונד בן .עהט חיינע
חונטרייחי ן .ען.ן דעק עוויךן ! יין .נט
חב,ענט־
נעח! יך ו״נק נעבסוענפן
וועדר עטווחש  ,דפ חיהק 3ור פס
ווחהרונן .ן.ן .עבן  ,חדר וחנפט חנ־
 5רכןרויווט וווורדן  ,חדר חיין ן .ע־
רויבטט ן .וט  ,חדר ער החט ו״נק
נעבסוענפען עטווחש חו  :ן .רעכטר
וו״וי פחדענטהח! טן  ( :כב ) חדר ער
החט עטווווש פר! חהרנש ^ פזנדן ,
פוועהרט
!יין -נט עס חב  ,חונד

חיבער־ויענז
ח״נן עחןםן חײד :
חײני וח  3י  ,דיח ח״ן _> ועמ 1בע•
ן .עהט  ,חונד ; יךדרחן פר :ינדין .ט:
(כג ) ווען ער נון .ן 8ינדי ; .ט דחט ,
חונד < ייני םוזד ערקענט  > ,ח וח | ן
ער דם ; .רויבטי ווידר ךעבן  ,חדר
דחט חונרעכט  ,ווחש ער נע״זיך
חונן .רעכטרוויי* ע  5וורענטד .ח! טען
החט,חדר ווחט חיהנן נוערווווהרן
ן .געבן ווחרדן  :חדר דט ;■ רזחהרני,
ווע! ? פ ער ןפונדן החט  ( :כד חדר
חוין ווחריבר ער ; חנפט פחןפ ןע-
פווחהרן החט  :דיח הויעטטוווחוו
חוו ער ב 3חהזן  ,חונד דען  £ינעטן
טייז נחך הינ3ו וענן  :דעק עפ ןנע־
הערט  ,וח!! ער דיוט נופטע!! ן ,
וח בח! ד ער וײני פו! ד ערקעננט :
(כה ) נוק פו! דחפפר חבער דעק
עוויךן נו עהרן  :ח״נן ווידדר פחן
ק! ײנפיה  ,חהני ! ײבטפעה! ר  ,חין
דעק וועהרטי דעט פו! דחפפרס ,
דעק פריטטר ברינךן  ( :כי ) דער
פריסטער פרןעהנט חיהק  ,פחר
חיהקפמעבן
דעק עוויןן  ,וח וח!!
ווערדן  :ווע^ן דעס יענין.ן וח ער
דרחן3ו פערפו! דן :
בן .חנן.ן  ,ןיך

צו
ן ( א ) דר עוויךע פפרחך3ו > ופה,
וויח פח! ן .ט  ( :ב^ ן .יב חהרן
חונד וײנן ועהנן פח! ^ נדן בפעה! ,
פרחרדמנך פיר דפ
דיוס חיוט דיח
ן .חנ <3חפפער  :חיין וח!  3ט ן .חננע
נחכטהינדורך
חפפר וח!! דיח ן .חנ3י
ביו חן דען ווחרךן  ,חויןי דר פייחס
פטע!! י דעס ח! טחרס ! ין.ן ב! ״בען י ,
חונד דפ פייחר דעט חזטחרט וח! !
חויך דעס נחכטט דרויך ברעמן :
(ג ) דר פריטטער וח!! חיט דען דעט
>יחרן .ענס ויין !•  .ענט קזייד חנ־
ניהן  ,חונד ! ייננע ביין ק! יירר חן
וײנן ב! חטן ! ייב חן ! עןנן  :דיח חפי
וזע^ נעהוון  ,חין ווע! כי דפ פייוור

ויקרא ו
ח/יןי דעק ח 5סחר דט ךחג 3יחפ  5ער
 5ר ' נעהרט החט  :חונד זיח נעבן
דעק ח 1טחר הינ 5ען.ן ( :ר ) ער  3יהט
חבר דיזי ק! ״דר חויז  ,חונד ! ען .ט
חנדרי ק! ײדרחן  :ווען ער דױוחטי
חויש דעק ! חךר הינחויז ברינן .ט ,
חן חײנען רײנען חרט  ( :ה ),דט
פ״חד חוין' רעק ח! טחר ווזזךחרוין*'
ברעננן  :עש זחי! ' ני  3ט
ערועטן,
דר פסשטר ; ח!! .יעדן יוחרןק פריטש
הח! ),דרויף ! ען.ן  :דחט טעג!* כע
ן -חנ^ יחפפרדרויןיחרדנן חונדהער־
נחך דיח חפפרטטיקע דער  £ר״דנ־
חפ  £ר דרויך' חין רויך חוין•' ן .עהן
!חשן  ( :י) ח״ן בטטענדי^ש פײחר
זח!! חויןי דעק חיטחרי ברעננן ׳ ניח
ער! עטן ־ (ז ) דיזש חיזט דיח פער״
חרדנוק *£ :ר דט טפ״זי חפפער :
דיח קינדר חהרלש בריגךן סע פר
דעק עווי־^ ען 3וק ח 1טחרי הין :
(ח ) דר פריטטר ני-ײט זייגע החנד
חפ !! פחן דעק פייגשטן > ועה! י דעו
טפייזי חפפערש ׳ חזנד פחן דעש
חע 1י  ,חזנד ח! 1ן ווײרויך  ,דרחויך
דעק טפייזיחפננר ! גט  :חזנר ! עזט
חזין . 1־עק ח! טחר דען דופטדחכחן
 3זק חנןננעהיון ן .חך חזיןי טטיי, |4
דעק עוויךען :ו עהרן  ' :ט ) ווחט
דחפוון חיברין .חידש  ,זח!!ן חהרן
חונד ז״ני זעהני עשן  :חיין חונךע־
ז״חרטי קוכען זח!! עש ךען .עשן
ווערדן  ,חן חיינק היי! ין.ן חרטע ,
חיכז החפי דעט ט׳טי  £טש 4ע 3ע 1טש
זח! ון דח עט  3רנעהרן  ( :י׳ עט
זח! 1ניכט ^ וייחרט גבחקן ווערדן ,
חיך החבי עש3ו חיהרק חנטיין
4ן .עכן  £ ,חן וייינן 3יק פייחר בעי־
טטייוטען חפפערן  :עש חיוט חיין
ח!! ערהיי! י 4שטעש  ,זח חיח זיכרן
וופפר חונד טו! ־חפפר ׳ ( אויעדי
ײחנשפערזחן חי,נטער דען קינדרן
חהרניש דחרן 1עש עשן  ,דיוש ז״ח
חיין' יעוויךן 3ייטן פיר חייערי נחכ־
קחיזיזן חיין בטטיײטר טיי 1חן דען

צו
עײחר
דעש עזזיו .ען  :וז)זג1
דרוריזן
יזנריהרס זיזין הײןיך זײן״:
(יב ) דר עזוין *.עפררוך יו ״עה ,
וזי1ז פרו 1ךט  ( :יג.ז דיזעס חיזש דכו
רופפר ווע! נט יוהרן רוונד ז״ני זעהני
חנן טחן.י זײנר זחזבונ^ דענן עווי| 4
 /3עהרן דחרברינן.ן זיו!! ן׳ יעדער
נײט חײן נעהנט״! ח  2ה פ״נעכז־
>ועה / 5נוכן ספײויחפפרדיח הע! נ3־
טע דעס רירור^ ענט ׳ חונד דיח
היל! פטע דעם חבענדש  ( :יר) חין
חײנר פעחנני זח!! עש *< יט חע! נו־
רעכט ן .ע* חכט וזערדן חבןנעזווטטן
זח!! טטו עש ברינךן  3 :וויבחק חוגד
חין טטיקן 3רברחכן זח!! טטז דיזעט
טפייזיחפ  £ר  3 /זכן חנ^ געהיוךרוך ,
דעק עזויו .ען3ו עהרן חפפערן :
(סו) דר ן .זח! בטי פריטטר  /ווע! כר
פחן דען זעהנן חהרנים חיהכן פח!־
נען ווירד׳ זח! 5עט 3וברײטן  :ווזיןי
עוו* ן .ן 3ײטן ח״ן בפטירוטר ט״! דעכן
ע״יגן יו עהרן  ,יווו ךחנ ין חיןרויך
חויךי ךעהן  ( :טז ) וו!!י מפ״ויחפפר
ח״נט פרישטרש זח!! ן .חנ ין ניזפפרט
חזנד ניכט ן .ךעסן ווערדן ( :יז ) דר
עוויןד
טפרחך3ו * וטה  /וייח
ט
פח!ן ( : .יה.ו רעדי3ו חהרן חונד
ז״נן זעהנן  ,חונד זח,־.י חיהנן :
דיזש חיזט דיח גירחרדנ/נן .פיר דט
דנדנחפפער  :חןדענן ^ חרטי  /ווח
*וחן דט ן .חנ 3יחפפר טוחכטעט ,
זח!! קויך ־ט זינדנחפפר יפר דעק
עווין.ן ן .עט! חכטט ווערדען  /עט
חיוט ח״ן ח!! רה״! ין .סטט  ( :יש ) דר
פריטטער  ,ווע! כער זינדנחפפער
ברינן .ט  ,זי־ו!! עט חויך נ 3ר 3עהרן :
חן חיינק הי ! יןנן חרט  ,חיק החפני
דעט טטיפטטך 3ע! ט  :ח ' :אחן״עט
עשען
י
ווחט חק פ ' י״טע חכ־
ריהרט
•
זח
!
!
ה״! יך ז״ן  :חונדווען
ייחן פחן דעק ב! זטי חוי ( חײן ק 1ײד
טפרינט  ,זח זח! טטו דיח טטע!! י,
ווחרוין־' דט ב 1וט ןנטפרינט ווחרדן,
חן ח״נעק הײדןנען חרט זוחטן :
חירדניט

ויקרא ו ז
לכא ) חירדניש ן  2עש  ,חין חע $ככן
עש ן .קח ? ט ״חרדן  > ,חש ירברחנן
חערדן  :חיזט עש חבר חין ח״נק
קופפרנען ןפעטי ןקחכט ווחרדן ,
זח זח!! עש > ױט חחשר ן .ס״חרטי ,
חונד
חזיזן .עספי! ט
״ערדען :
(כב )
יעדיווחנטפערשחן
חונטרדען
פרישטרן דחרןיי עש עטן  :עז חיזט
חיין ח!! רהײ! יןשטעש  ( :כג ) יעדש
זינדנחפפר חבר  ,פיון דעסן ב!ויטי
חחן חין דס סטיפטשןנע! ט ברינן .ט,
חין דענן הײןיןטסזי נו פרזעהנן ,
זח ! ניכטן.ן .עסן  :זחנדרן חיןפײחר
פרברענט חערדן :
ץ ( א ) דיוס חיוט דיח פרחרדנינכ
 5יר דחס סו? דחפפער  :עש
חיזט חיין היי! ין .טזכן פחן דער
ערסטן ק! חשי  ( :ב ) חן
דענןחרטי,
ווח > וחןדס ן .חנני חפפר ס! ח״טט ,
זח!! חזיך דס סוח־חפפר ן .ס! חכטט
ווערדן  :דס ב! וט זח!! < 1חן חוי[1
דעק חיטחר הרוכן
ספרענךען :
ח?! עט חונסױט
דחפחן זוו!! זויון
חפפרן  :נעח! יך דס ךחנני סחחכין.
טטיק  ,דס חונס! יט  ,חע 3$ט דס
ח״נן .ווײדי בדעקט  ( :ד ) דיח בײדן
כירן _ נעבטט דעכן חונס! יט דרחן
וועןבט חן ד ן ! ענדן זינט  :חינד
דס נע ] ( חיט דער ! עבר נעבסט דען
כירן זח !! ער עס יובזחנדרן ) ;( :
־־ ) ,דר
פריסטר ! עםט עש חױן־' ־עכן ח! טחר
חין רויךחוין ן .עהן  ,ח! ז ח״ן פייחר־
ח ^ פר דעכן עוױ^ן יו עהרן  :עש
חיזט חיין סו! דחפעער  ( :ו ) יעדי
חחנספערזחן חוניטר דען פרישטרן
דחרן־' עס עסן  :חן חיינק ה״! ין .ען
חרטי  ,זח!!> וחן עש עשן  ,עשחיזט
חיין ח!! רהײ! ין .שטעש  :י (ז ) ־חס
זינדנחפפר חונד דס
סוידחפפער
־ז  .חבן חיינרוייח
פרחרדנונן : .דער
פרישטר חע?  3ר דח״יט
פרזעהנט,
דעק זח!! עס ןנהערן  ( :ח ) חונד
דריעניכי פרישטר  ,חע! פר חיינש

צו

עד

״ 1וננש .ן 5זנכי1ו  1פר
דוורירינן״ט :
וח * ח! ! דט ? ע! ודעש ןוזננן חפפרש
דט ער דחרןברחכט
דעכןפריסטר
ן .הערן  ( :ט ) יעדש
פפיחיחפפר ,
דם חיכן ח  £ען ןבחקן  ,חדער חין
חײנק נחפפי  ,חדר חין דר פפחנני
3ו ברײטט ווירד  :יח! 5דעק פרישטר
ןהערן ,
דער עט דחרברינן .ט :
(י ) > ויט
חע
!
חײן
ןקנעטכעט חדר
טרחקכש ' םפיחיחפפר  :י .ח!! ח!! ען
זעהנן חהרניש ןהערן  ,חײנכן וויח
דעכן חנדרן  ( :יא ) פח! ן .ענדט חיוט
דיח פרחרדכונן .פיר דחט פר״דן,
חפפר  :דס יוחן דעק עוויןען נו
עהרן דחרברינן.ן ווירדי• (•  . -ווען
>וחן עש יוכן
דחנקחפפער ברינןען
ווי!  :וח > ווט חחן בײח דעק דוונק־
יזפפר בריכן.ן  ,חונן .י״חרטי קוביען
>< יט חע! חײן ןנריהרט חונד חינןע־
ז״חרטן פ? חדן > ויט חע? בסטריכן :
חונדןטחנטטנש פ״נכזויעה! נו קו 3ן
יויט חע!
חנןקנעטן  ( :ױ ) .נעבסט
ף״חרטן קוכן זח?! ער ח!! ש דיזט
יוט חפפר ברינןן  :ב״ח ז״ננן דחנק
חונד
פר״דנחפפר  :י• ־  :חײן סטיק
ניחן
יעדק
בריןדחפפר
ברינןט ער
ח! ז ח״ני העבי דעק עוױןן דחר :
דיזש י .ח?? דעק פרישטר
ןהערן,
>וע?  5ר דס ב! וט דעט פריידנוו  ;.פרש
ספרענןט  ( :טי ) דחס פןייס פחן
דיזק דחכק יוונד פר״דן וופפר >>> ז
חן דעכן טחןי ןן .עשן חערדן  ,חן
ווע? כנן_ עש
ןחפפרט ווחרדן  > :יחן
זח!! ניכטש דחפחן ביז
זזחרןען
!חשן  ( :טי ) חיזט עש חבער חײן
ן? יבדי י חדר פרײחזזי?! יןש תפפר ,
זח! זח!! עש חן דעש טחן .י  ,דח ער
זיין חפפער דחרברינגט  ,ן .ןעשען
ווערדן  ,חונד טווןש דרייןי ( חבר
נור ווחש חיברין .ב! ײבט )  ,דחרןי
>< חן חויך דחפחן עשן  ( :יז ) חחש פחן
דעק ! 5ייסי  .־עס חפפרש חיברי^
בוײבט  :זח? 5חכן דריטטן טחןיפר־
ברענטחערדן  ( :יח ) החט חברפחן
דעכן

ויקרא ז
דעק  !£ייטי דער פריידנחפפר חויך
*זנן דריטען טחן.י 'ױ ען .עםן זוערדען
יחן!ן  :יח וזירד דם חפפר ניכט
:נעדי  :חנן -נחזוײן  :עט יח! 5דעק
גיכט חני^ רעכנט ווערדן  ,דער עס
ן .ברח  3ט החט  : ,חנדרן פרווחרפן
י״ן יחדר  ,דער עם דחרברינ^ ט /
ױוי דיון  :דחנקן ני  3ט החכן  ,דען
עס ווירד דחדזרך פרווחרפן )  :דיח
פערםחן ווע! כי דחפחן חיסט ,
סרען .ט חיהרי > ויטטחט  ( :יט ) דם
חפפרפ! יים ווע!  3סעטחחסחונרײ־
געסבריהרט  ,יח! 5ניכט  :ךעסן ,
יחנדערן פרברענט ווערדן  :ווחס
יחנםט חפפערפ! יים בטרי  £ט  ,יח
קחן יעדער רייני דחפחן עסען :
(כ זוען חבער יעווחנד פחן דענן
 !£יים דעש פריידן חפפים חיסט /
ווע!  3ט דעק עווין .ען3ו עהרן בע־
םטיחט חיזט  ,חינדעכן ער חיינע
חונריינין .קייט חן ייך החט  :וח
*ח!! דיח  :ע! בי פערטחן חויו חיהרכן
 5ח! קי חויי^ רחטט ווערדן  ( :כא ) ווען
יעווחנד עטווחם חונריינס חנריהרט,
חן דיח חונריינין .קייט חיינעס ווענ־
םען  ,חדר חן חיין חונריינט  £יה ,
חדר יחנשט חײן חונר״נס םיייח! ,
חונד פחן דעק פ! יים דעש פריידן־
חפפרס חיסט  ,ווע!  3ם דעכ( עווי;.ן
3ו עהרן בםטיווט חייט  :יח!! חזים
חיהרכן פח! קי חויש^ רחטט ווערדן:
(כב ) דר עוזי^י םפרחן3ו ווםהזויח
פח!ן .ט  ( :כג ) רעדי נו דען קינדרן
יםרח! ' ם  ,וזיח פח! ן .ט  :ח!! י חונ-
ם! יט פחן ח״נכן ח 3םן  ,חיינק !חויווי
חדר חייני נין.י  ,יח! ט חיהר ני  3ט
עטן  ( :כר ) דם חזנם! יט פחן חיינק
ן£ .ח!! נן חדר פחן חיינק נעררישנן
קחן3ו ח?! ער! ייח חרבייט
פיה ,
ן .ברזי  3ט ווערדן  :חכער עסן יח!! ט
חיהר עם ני  3ט  ( :כה ) דען חער
חזנם 5יט חיסט פחן חיינעכן  :ח! בען
פיה  ,דח  £חן ױרזן דעכן עיזין -ען3ז
עהרן פייחרחפפר בר־נ ^-ט  :דייע

צו
פערס1ון ױע? 3י ן־געסן  ? ,ו> זן מויעו
חיהרר נסייסן חדיזרחטט וזערדן
(כס ק״נר! ײ1ו ב | זט ז??)1ב 1חיהר
עםן  ,חין ח!!ן ח״ערן וו 1והנפ! עטין
וועדר עחן ן .פ! 'ן■!  ,נחן  £חן פיה:
(כז ) יעדי פערסחן וויע! פי חירן .נד
חײנר! ייח ב! וט חיסט  :יח!! חזיס
חיהרר נחניחן חזיזן״רחטט ווערדן :
(כח^ ידער עזוי^י טפרחך נו וויטה /
וויח פח!ן .ט  ( :כט ) וחן.י דעןקינדרן
יטרח! ' ט  :ווער ייין פריידנחפפער
דעכן עווין .ן 13עהרן ברינ :ן ווי! ,
יח!! דעק עוויןק  2חן ייינק פריידס
 1זפפרפח! ן .נדס דחרברינ :ן  ( :ל )> ויט
י״נן הענדן ברינגט ער דיח  £ייחר־
חפפר דעס עוויגען  :דט חונט! יט
נעיו^ יך ברינ^ ט ער חוין 1דרכרזסט
 !:ען .ט  ,חזכד נזוחהר דיח ברוטט /
חוכן דחזויט פחר דע :ן עווי :ן ח״ני
ווענדונ^ 3ו ״חכן  ( :לא ) ווען דר
פריםטר דט חוגט! יט החטחױןי דעכן
ח! טחר חין רזיך חויך ן .עהן ! חסן :
יח ן .הערט דיח ברוטט דעכן חהרן
חונד ייינן יעהנן  ( :לב ) חויך דיח
רעכטי טו! טר יח! ט חיהר דעק
פריסטר ח! ס חייני העבי ן .עבן :
פחן חייערן פריידנחפפרן  ( :לג ) דר
יעגי :י פחן חהרניס יעהני  ,ווע!  £ר
רם ב! וט דר פריידנחפפר חונד דט
חונם! יט דחרברינן .ט  :דעק י1ו!5
דיח רע 3טי םו! טר3ו ט״! י ווערדן:
(לר ) דען דיח ברוםט דר ווענדונן.
חונד דיח םז! טר דר העכי  /נע״י
חיך פחן דען  £ריידנחפפרן דער
קינדר יםרח! ׳ם  :חונד  :עבי ייח
דעק פריסטר חהרן חזנד זיינן יעהנן ,
ח! ס ח״ן עוזין .ס רעכט  ,דם חיהנן
נו קעווט  ,פחן רען קינדרן יםרח! ט:
(ל־ ) דייט חייט חהרנים וח! מנ^ ס־
רעכט  ,חזנד דחם  :ח! בונ  :סרעכט
י״נר זעהני  £ ,חן דיען פ״חרחפפרן
דעט עןוי^ן  :דחי חיהנן חן דעכן
טח :י נז; .פח!!ן  ,דח וווון ויח היננו
^פיהרט  ,דעכן עווי^ן פריסטער! יך
3ו
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ויקרא ז ה
5ו דיהנן ( :ל׳־ ) דט דר עחיךי חן
דעק סחגי דח ״חן  :יח ג :ח! בט ,
בפחה!ן החט חיהנן (ו ן .עב |  /פחן
*״טן דר קינדר יטרח? ' ט  :ח! ט חײן
עווין .ט ןטעין  ,פיר חיהרי נחבקחזו־
>< ען  ( :לז ) די  :עו
חיוטדיחפ־ערחרד־
נוני^  :פיר ן .וונ ( יחפפר /
טפ״וי־
חפפר  /וינדנוופפר ווונד טו! דחפ<
פער  :חויךפיר דיח וו״נוו״הונןנס־
חפפר
חונד  2יר
פרײדנחפפר :
(לח ) ווע? בי דר עווי^ י דעק זוטה
חויןי' דעק בערגי סיני בע  £חה?ן :
ח! ס ער דען קינדרן יטרחי׳ט בע־
פחהין חיהרי חפפר דעכן עווי^ן נו
עהרן דחר 3וברינן.ן  ,נעזיויך חין דר
וויסטי םיני :

ךן(א) דער עווין.י טפרווך3ו

זוטה  ,וויח פח! ן .ט :
(ב ) ניק ווהרן נעבסט  :יינן  :עהנן,
דיח ק! יידונן .סטטיקי
חונד דחו
:ח! בחע!  :דען  :ינדנחפפרטטיר ,
דיח נווייח ווידדר  ,חונד דען קחרב
דער ווונן״וײחרטן קובן  (_:ג ) חונד
וחט דיח גחננע גיעזו״ני פחר דעק
ח״נגחנן .דעש
טטיפטסנע! טש  :יך
פרוחז<וז? ן  ( :ר ) זיטה טהחט  ,וויח
חיהק דר עווי^י בפחה! ן  :דיח ןנע־
>ו״נע  £ער :חזזזו? טי ויך פחר דעכן
חײנ^ חכ^ י דעש טטיפטש 3ע! טס :
(ה ) ויוה טפרחך נו דער ^ עזוייני:
דיועס החט דר עווין .י3ז טהון בע־
פחה!ן ( :ו ) ! ים הירויןי חהרן חונד
דעשן ועהני היננוטרעטן  :ווחוט זיח
חיט ווחטר  ! ) 0 :עגטי חיהכן דען
?ייברחק וון  ,בחנד חיהק דען
ן .ירט! חוק  ( ,חן .חיהק דח  :חונטר־
ק! ״ד חן  ,טהחט דען חחנט! דח־
רויך  :ן .ירטטי חיהן זויט דעק בחנדי
דעס > וחנטע! ס  5עסט  ,חונד בחנד
חיהק דען ״חנט! חוק  ( :ח ) טהחט
דען
ברושטטיזדדחרוין ! : 1עגטי חין
דען ברוםטטי! ד דיח חוריק חונד
ד -זוזיק  ( :ט ) ןענשי חיהק דעןבונד
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*ווין׳'  :הינן 1 .זיבר דען מכד  ,דעכן
חנן .עוי  3טי 3ו  ,דיוו ן .ח! רני ב 1עך
(נעײ! יך דייז ה״! ין \ קריוני )  0 :״יח
דער ײוויגי דענן זזעה בעעיזה!ן :
(י ) זזכוה נחכן דיוז זח! בי !.ע!  : ,יו! בטי
דיח זוחהנונן .חונד ח!! ט  /וויו  :דח־
רין ןנעהערט  :חונד ווייהשי ע'ש
דחדורך 3זכן הײ! ין .ען ^ עברויך :
(יא ) פעריט 3טי יוויך דחפחן חזין1
דען ח! טחר זיבן זזח : 5זיו! בטי דען
ח! טחר יזזנד ח?! י ז״ני גרעטי  ,חויך
דח  :בעקן חונד
דען  1וט  /חוכן
ויח דען היי! ין .ען געברויך (ו ווייהן:
(יב ) ן .חט עחכן וח! בחען' חוין 1דחן
הזיפט חהרןיו  :זח! בט'י חיהן  /יווכן
חיהן דעכן הײ! ין.ן דיננוט3ז ווייהן:
(יג ) חהרן׳ו  :עהני ! יכז ער הינ 3ו־
סרעטן  ! /עןנטי חיהנן ! ײברעקי חן,
בחנד חיהנן גירטע! חוק ,
חזנד
זענטי חיהנן החהע ז< יט 3ען חוץי ,
וזיח דערעווי ^
דעקזזטהבפחה? ן:
(יר ) הירוץי ! יש ער דען וינדןחפער־
טטירהיננו  £יהרן  :חהרן חונד  :ײני
ועהני ! ען .טען חיהרי הענדי חויך
דען קחפןי דעט
וינדנחפפרטטיר: :
(םו ) זזטה ט!
חכטעטי
חיהן  ,נח£
דחו ב? זט טהחט דח  £חן ״יט  :יינכן
פינן .ר חויך דיח עקן דעט ח! טחרט
חוזזהער  ,ר״נין .טי
דחדורך דען
ח! טחר  :דחו חיברין.י ב! וט ן .חש ער
חן דען גרונד דעט ח?
טחרט ,
ווײהטי חיהן דחדורך דעק הייזי ^ ן
^ברויך חוכן
דחרויך3ו פרןעהנן :
(טז ) נחק ח!? עט חונט? יטט  /ווע! >3
חוין 1דעק ח״נ ^ עוויידי חיוט  :דױו
נעטין חיבער דיח ! עבר חונד די11
ב״דן נירן  ,נעכסט דעק חונט! יט ,
דחו דרחן חיוט  ! :יט עס חזין* דעכן
ח! טחר חין רויך חױפ^ עהן  ( :י ז דען
טטיר  :ע! בטט  £ ,ע!!  ,פ! ייט חזנד
״יטט  ,פערברענטי ער חויטרהחיב
דעט ! חןנרם  :וויח דר עוזיןני דעכן
ז< טה בע  £חה?ן  ( :יח ) ח! םדען ! יט
ער דען זוידדר נוק ן .חנ 3נחפפער
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ױקרא ח
ד.יכ3ו ברינןען  :חהרן חונד זײנע
זעהני ! ען^ טן חיהרי הענדי חוין< דען
קחפןי דענז ווידדרם  ( :יט ) > וסה
ס! ח  5טטי חיהן  :ספרענןטי דחז
ב? וט חויף׳ דען ח! טחר חזיוהער :
(כ ) דען זוידדר 3ערן !.ידרטי ער חין
זײנע סטיקי  ! :יס דען קחפף  ,דיח
טטיקען חונד דחז פעט חין רויך
חויפ^ עהן  ( :כא ) דחז ח״כגעוו״די
חוכד דיח קניחסטיקי ווחוס ער :
הערנחך ! ים ײסה דען ןכחנ3ן ווידדר
חויף דעק ח! טחר חין רויך חויף־
ןכעהן  :ח! ס ח״ן ן .חנ 3סחפפר  3 ,וק
חנגענעהוון גערוך  ,פחק פ״חר3ו
5ר 3עהרן  ,דעק ע״יגן גוו״הט  :זח
וויח דר עוויןכי דעק > וסה בפחה! ן:
(כב ) נח  3הער ! יס ער דען 3ווייחטן
ווידדר  ,נע>ו! יך דען חײנזע 3ונגם־
ווידדר הינכו  £יהרען  :חהרן חוכד
זיינע זעהני ! ען -טן חיהרי הענדי
חויף דען קחפף דעס ווידדרם :
(כג) ווסה ס! ח  3טעטי חיהן  ,נחק
פחן זיינק ב? וטי  ,ברח  3טי עס חן
דחז הערפחררחגנדי קנחרפע! חכן
רע  3טן חהרי חהרן׳ז  :חן דען דוייון
זיינר רע 3טן החנד  ,חונד _וון דען
ןכרחסן 3עהן  :״נס רע  3טן פוטעז:
(כד ) ! יס דיח זעהני חהרןיז הינ3ו־
טרעטן  ,ברח  3טי פחן דעק ב! וטע
הערפחררחגנדי קנחרפ!
חן דחז
חיהרט רע  3טן ח־רס  ,חן דען דויוון
חיהרר רע  3טן החנד חונד _חן דען
ן .רחסן 3עהן חיהרס רע  3טן פוטעז:
חונד ספרענן .טי דחז חיבריגי ב 1וט
חויף דען ח! טחר חוווהער  ( :כה ) נחכן
דחז חוכס! יט  ,דען סווחנ) חונד
ח?! ם חונס? יט  ,ווע? כס חויף דעק
חיינןכוויידי חיזט  :דחז נעטין חיבער
דיח ? עבר חונד דיח בײדען נירן ,
געבסט דעק חונס! יטט*  ,דחז דרויף
חיוטנחויך דחזרע 3טיסו? טרסטיק:
(כו ) חויט דעק קחרבי וויט חונ־
ן״ו״חרטן קו  3ען  ,דער פחר דעק
עווין.ן טטונד  ,נחק ער חײנן חונ־

צו
4זײ)1רטן קויען  1 ,ווי־) 1ײנען 0ע!
קו 2ן נזונד נזײנן פ! חדן  ! :ען .טי עס
חוין 1דירו 1וונט! יטסטיקע רווכד רוויןי
דווו רע  5טי סו! טרסטיק ( :כז ) ן .חב
דיזעט ח!! ט חהרן חונד וײנן ועהנן
חין דיח הענדי  ! :יס זיח חײני חענ־
דוכג ווחכען פחר דעק עווין .ען :
(כח) חטה נחנןעס חיהנן חויז דען
הענדן? ! ים עס חויף׳ דעק ח! טחר,
נחך דעק 4חככענחפער ׳ חין רויך
חויפסט״ןכן  :עס ווחר דחו חײני
זעט 3ונן .סחפער  ,כוק חנ^ ענעהחן
ן .ערוך  £ ,חק פ״חר כו עערכיעהרן ,
דעק עוויןכן געוו״הט  ( :כט ) חסה
נחק דחז ברוסטטטיק  ,ווח ? טי דח־
>ויט ח״ני וועכדונן .פחר דעק עוויי
ן .ען  :דיזעס ווחרד פחכן ח״נזעט־
נוכ^ סווידדר דעק ווסה כו טהײ! י,
וויח דער עווין.י דעק ווסה בעחה! ן:
(ל) ווסה נחק פחק זח! כחע!  ,חויך
עחק ב! וטי  ,ווע! כס חויךי דעק
ח! טחר ווחר  :ספריכטי חוין' חהרן ,
זיינע ק! יידר  ,וויח חויך חיץ דעסן
זעהכי חונד חוין 1חיהרי קזיידער :
וותדורך ער חהרן חונד זײני ק5יי־
דער  ,וזיח חויך דעסן זעהני חונד
חיהרי ק) ״דר דעכן הײ!ין.ן דינסט
ווייהטי  ( :לא) ווסה ספרחן3ו חהרן
חוכד3ו דעסן זעהכן  ,קחכט דחז
פ! ״ס חק חײכן .חנן.י דעס סטיפטז־
 3ע! טס  :דחזע 5בסט זח!! ט חיהר עז
עסן  ,זח זויח דחז ברחד  ,ווע? 3ש
חין דעק קחרבי דער חײנזע3זנןכ
חיזט  :וויח חיך בפחה!ן  ,נעה>ו! יך
חהרן חונד דעסן זעהני זח!! ען עס
עסן  ( :לב ) ווחס חן פ! ײס חונד
ברחד חיבריג ב! ״בט  ! :ח?! ט חיהר
 5ערברעננן  ( :לג ) פחן דעק חיינ־
ן .חנן.י דעס סטיפטש 3ע 5טס זח!! ט
חיהר רוין זיבן טחןכן ני  3ט ווע ^ עהן,
ביט חיירי חײנזע 3ונן .טטחן.י פחר־
בײח זיכד  :דען זיבן טחן.י וח!5
חיירי חײנזע 3ונן .דויחרן  ( :לר ) ווחז
אחן ה״טי פחרן-נחזויון  :החט דער
עוויגי
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ויקרא ח ם
עוויןײ בעפחה!ן  £ ,ערנר  2חר3ו
נעהוון  ,חוק ח״ך3ו פערועהנן :
(לה ) חנן חיינ( .חנן.י דעש טטיפטז־
 3ע! טש וח!! ט חיהר ויבן טחן.י  ,טחן.
חונד נח  3ט  ,ב! ײבען  ,חונד דחד
יעני^י בעחבחכטן  ,ווחו דער עווין-י
פרחרדנט ד .חט  ,וח ווערדט חיהר
ני  3ט טטערבן  :דען וח חיוט1ויר
בעפחה! ן ווחרדן  ( :לו) חהרן חונד
וײני ועהני טהחטן ח!! עש  :ווחש
דער עווי^י דורך ווטה בעפחה!ן :

שמיני
^ ( א ) עש ווחר חק ח  3טן טחני,
דח ריך יוטה חהרן ,
דעשן ועהני חונד דיח ע! טשטען
יטרח! ׳ם  ( :ב ) חונד
טפרחך3ו
חהרן  ,נינן חײן יוני^
עש
רינד 3וק
וינדנחפפר  ,חונד ח״נן ווידדר3וכן
 4חנ 3נחפ  3ר פיר דיך  ,ב״די חהני
פעה! ר  ,חונד פיהרי ויח פחרדען
עוזען  ( :ג ) 3ו דען קינדרן יטרח! ' ו
טפריך ,
וויח  5ח! ן .ט  :נעהווט
ח״נן3ין .נכחק 3וק זינדענחפפר ,
חויך ח״ן יעהרי^ש קח! ב חונד ח״ן
יעהריןנש ! חנן  ,חהני  3עד !.ר3וכן
^חנננחפפר ' 0 :־ ) פערנרי  ,חײנען
חכםוחונדח״נן ווידדר 3וש פרײדן•
>וחה , 5פחר דעכז עוויןנן3ז ט! ח 3־
סען  :חויך ח״ן >< יט יוע! חיינן^ע*
קנעטנש טפייויחפפר  :דען ה״טע
ווירד דער עווין.י חײך ערטײנען :
(ה ) זיח ברחיטן דחז _ ,״חו > יטה
בפחה!ן  ,פחר דחו טטיפטו 3ע! ט:
דיח ןנחנ3י ןטז״נע טרחט הינ3ו חונד
טטונדן פחר ־עמ עיויןכן ( :ו )> וטה
טפרחך  ,דיוש  ,דחו דר עווי^י בע־
 5חה!ן  ,וח!! טחיהר כוהון  :וחזויריד
דיח ד .ערר! י  3ק״ט דעש עוויןנן ח״ך
ערט״נן  ( :ז ) חונד טפרחך פערנר
3ו חהרן  ,טריט הין3וכן ח! טחרי!
ברינן.י ד״ן זינדן חונד דיין ברחנד•
חפפרחונ־ פרועהני פיר דיך חונד
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צו שמיני וע
 5יר ד <11פח! ק  :דוח ברינן .שט נע>ז*
ןיך נחכהער ד15 <)1וזקשרופ  £ער ;
 1וונד  £ערועהנטט עיר ויח  ,וועו
דר עווין *.בפחד.ןן  ( :ה ) חהרן סרחט
3יכן ח! סחר  ,רוונד ט! ח  3טעטי דיוו
קח! ב 3וק יינדנחננ  £ר  ,וועןכ*  £יר
חיהן ווחר  ( :ם  ,דיח זעהני חהרןיי
ברחכטן
חיהקדחוב} וס  :ערםונק•
טע ו״נן פינן .ר דר״ן  ,ברחכטי עט
חוץי דיח עקן דעש חזטחרט  :דחג
חיברי^י ב! וט ן .חם ער חן דען ן .רונד
דעש ח 5טחרשד ( :י) דחו חפ  £ער*
£עט  ,דיח נירן חונד דח• נעט?
חיבר דיח ! עבר פחנן וינדנחפפר ,
!יש ער חויןי דעק ח! טחר חין רויך
חוײ^ 1עהן  .וויח רער עזוין.י דענן
>וסה בעפחה!ן  ( :יא )  !£ײט חונד
פע !1פערברענטי ער חוישערהח 5ב
דעש ! חןנרש . *( :׳ *,.הערינחך ט! ח  3טטי
ער דחו ן .חנ ' נעחפפר  :דיח ועהני
חהרןין רײכטן חיהנןדחו ב! וט  ,ער
טפרענןנטי עש חויךי דעק ח! טחר
חויוהער  ( :יג ) דח ן .חנ 3יחפ  £ר
ר״  3טען ויח חיהק חין 3ער! ען .טן
טטיקן  ,נעבשט דעק קחפן , 1חונד
ער ! יס עש חויך דענן ח! טחר חין
רויך חויפןנעהן  ( :יי ) ווחוט חויך
חיינןוניידי חונד  5ושטטיקי  ,חונד
!יש ויח חיבר דענן ן .חנכנחפ  5ער ,
חויןי דענן ח! טחר  ,חין רויך חויןי־
טטײ ^ ען  ( :טו ) הירוין' ברחכטי ער
דעש עח! קשחפ  £ר דרור  :נחנן נעזו*
!יך דען וינדנח פפערבחק ׳ ווע! נר
פיר דחו פח! ק ווחר ,ד ט! ח  3טעטי
חיהן  ,חונד בעד .חנד! טי דיועם
חפפער  ,וויח דחו פחרי^ י :
(טו) ברח  3טי דחו ן .חנ> יחפ  £ר דחר,
רוונד ן .ינן .דחוויט לווסן  ,נחך פחר־
ן .טריבנר וו״וי ( :־ו) ברחכטי ח!ש=
דען דחו טפ״ויחפ  £ר  :נחנן ח״נע
החנדפח!! דח  £חן  ! ,יש עש חויןי
רעק ח! טחר חין ר ויך חויפטטײ^ ן:
ח!! ש דיזש טהחט ער חוישר דע^
#חרן .נחפפר  ( :יח ) רחרוין■ ט! חכטטי
ער

?:
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דקראטי
ער דען ח  3סן חונד דען וזידדר ,
ח! ש חפפר 3וק  3ר״דסוחה!  £ ,יר
דח  :פח! ק  :דיח ועהנע חהרןיז
רייכשען חיהכן דחז ב 5וש ( ער
ספרענןרסי עש חזיןי דעק ח! שחר
ווויוהער )  ( :יט ) חויך דױו חונס!ישש־־
סשיקי פחק ח 3שן  :חזנד פחכן
ווידרער  ,דח  :טווחנ 3סשיק  ,דחו
בדעקנדי  ,דיח נירן חונד דח :כעש׳)
חיברדיח ! עבר  ( :כ ) דיח חונס! יש־
סשיקי ! עניסן  :יח חוין־' דיח בסמש־
סשיקי  :ווונדער ! ישדיח חונס! יש־
טשיקע חוין׳' דענן ח! שחר חין רויך
חויפןנעהן  ( :כא *,חיש דעכן ברושש־
סשיקחונד דענןרע 3שן סו! שרסשיק
חחכשי חהרן חיינע וזענדונן .פחר
דעכן עווין.ן  :וויח > וסה בעפחה! ן:
(כב ) _ חהרן החב וייני הענדי ן .ען.ן
דחו פח! ק רוזין׳'  ,חונד ן .חב חיהנן
דען_ :ען.ן  :נחכדעק ער דחו  :ינדן־
חפפער ,
ברחנדחפפער חונד דיח
פריידנחפפר פערריכשש החששע /
ן .ינן .ער הערחב  ( :כו > ) .זסה חונד
חהרין קח>וען הערנחך חין דחו
סשיפששנע! ש ( דח  :ע! בשש
חן3ו
בעשן )  :ח!ש ויח ווידר הערויש
קחוין  : ,עננשן ויח דחז פח! ק ,
חונד דח ערסין דר ן .חנ3ן נחש 3יחן
דיח הערר! יכקייש דעש עוויךען :
(כד ) עש פוהר ח״נע פ! ח>ו><׳ פחן
דעק עווין.ן חויש ( נע>ו! יך_ חויז דעק
ח!! רה״! ין .ששען )  ,חונד פרנעהרשי
חזיך דעק חפפרח! שחר  ,דחו ן .חג 3יי
חפפר  1 ,ח><ש דען חונס ! ישסשיקן:
דחו ן .וח> ויסי פח! ק  :חהי  ,זיח >< חכ־
מען חיין פריידנן .סר״ח  ,חונד פי! ן
חוין־' חיהר חנךוי  3ש:
י ( א ) דיח ועהני חהרןיש חבר /
נדב חונד חביהוח  ,דיחשן
יעדר וייני רוי  3פפחנני ןנענח ^ן ,
$ייוור היניין ךשהח [
חונדוויירויך
דרויןי ן 1ען.ש  :ברח 5שן ח!; ח פחר
דען עווין.ן פרע>ורש פ״חר  ,ווע!  3ו

שמיױ
ער זזיהנן ני  3ס בע  1£זד (.ן הזזטיוי:
(ב ) ח! ט נון דיח
ערזן דענן
עווי^ן הערויש פזהר  ,פרנעהרטי
!_יח דיח! ע | בען חונד ויח סטחרבען
פחר דר ערסײנונ^ דעס עווין.ן :
(ג ) ״סה ספרחך נו חהרן ( דר דח־
ריבר בססירנס ווחר )  :דיןש חי! י1
עס ׳ זוחש דער עווין .׳ ( .ספרחכן :
דזרךדיח  /זזע! ני * יך > ויר נחהן ,
וזי! 5חיך ^ הי׳! ׳ ^ חונד פחר דענן
חנן : .י  3שי דר ן :.ח>ושן נחיניחן  £ער־
הערר! יכט ! ״ן  :חונד חהרן בע״
רוהין.שי * יך  ( :ד ) > וסה ריךי יוסח?
חונד ח! נפן  ,דען ועהנן ע! יח! 'ןכ ,
דער חהרןיש
פחסרכרודר וזחר :
ספרחך3ז חיהנן  : ,ורעטעט הינכו!
טרוון.ש חײערי פעשרן פחר דענן
ה״! ין .שהו :ן ווען , .ווויש דעכן ! חן .ר
הינוייט  ( :ה )  :יח שרחשען היננו /
חונדטרון .ןו ח חין חיהרן ! ״ברעקן
חויש דענן ! ח־ %הינויש  ,וויח > וסה
ן .ספרחכן החששי ( :י ) אסה ספרחך
3ו חהון  ,ח! עור חונד חיתוור ויינן
ןעהכן  ,חיהר ! ח!! ש חייער הדפש־
החר ניכש ווי! דוווו 3שן ! חשן ( ווייז
דיח ! יידשרח ^ נדען שהון )  ,חזנד
חײערי ק! יידר ני  3ש 3ערר״שן  /דח־
ײיש חיהר ני 3ש סשערבש חונד ער
(ן .חשש נעדיו! יך ) חיבר דיח (.ווניני
נחש 3יחן 3ירני  :חייערי ברידר חבו־ /
דחו ןשחיושי הויז יסרח! ש  ,ווו!! )
דען ברחנד בוויינן  /דען דר עוויןױ
חננ 3יכדשהחש  :יז ) רווכד פחן דענן
חיינןנחנןנע דעש
סשיפשש ' :ע! שש
זח!! ש חיהר ני  3ש ווע ^ עהן  ,חיהר
>וע  3ששוחנשש סשעובן  .דען דוו*
זוו! בחע! דעש עוייןנן חחש חוין׳'
חייערכן הויפשי  :ויח שהחשן זויח
>וסה נעספרח 3ן  ( :ח ) דר עווי ^ י
ספרחך3ו חהרן וויח  £ח? ן :ש :
(מ ) וויין חדר וחנשש עשווחו בע־
רויסנדש  :ח!! שיש דוח חוכד דייני
ועהני ני 3ש שרינקן  :ו ען חיהר חין
דח  :סשיפשש  :ע! ש ן -עהש  ,מוחיש
וויהר
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ויקרא י יא
חיהר ני  3ט טטערבט  :חײן עוויךש
^עועטין בײח חייערן נח  3קווחוון !
(י ) דחחיט יויהר חויך הײ 1ין.ש ווונד
^עחיינש  ,ריינעש חונד חונריינעש
חונטרטיידן  ( :יא ) וויח חויך דיח
קינדר יטרח! 'ש ח!!י דיח נעועט3י
}עהרן קעננט  ,ווע!  3י וויהנן דער
עווין.י דורך ווטה החט וחנן ! חשן:
(יב ) חטה  :חנטע3ו חהרן חונר
ןעהנן ,ח 1ע :ר
ויינן נחך חיברין.ן
חונד חיתיור  ,נעהחט דח  :פחן דעק
פייחריופפרן דעש עזוין.ן וויברינ
מייבנדי טפייויחפפר  ,חזנד עשעט
יוונןט״חרטעק ברחדי ,
עש  ,חין
געבן דעק ח! טחר  :דען עש חי־,ט
חיין ח!! ערהײ! ין .שטש  ( :יג ) חיהר
״ישט עש ח!  :ח חן חיינן _ ה״ 1ין.ן
חרטי עשן :עש חיוט דער פיר דיך
חונד דיינע  :עהני פחן דען פייחר־
חפפרן דעש עווי^ן בטטיחטי טיי! :
דען וח חי  :ט חיר בפחה! ן וורורדן :
(יד ) דיח ברושט דר ווענדונן .חוכד
דחו טודטרטטיק דער העבי חבר /
עשט וויהר ב 1חש חן חיינעק ריינן
חרטי ( ווען ער* חויך ניכט היי} י^
חי :ט) ׳ חונד נווחר וח זזחה! דוח ,
ח! ש דייני  :עהני״וווכד טע  3טר חיט
דיר  :דען עש חיוט דער  £יר דיך
חזנד דיינע ועהני פחן דען  2ר״דן־
חפפרן דר קינדר יטרח! ש בעטטיח־־
טעטהיי!  ( :טו ) דו טו! טרטטיקדר
העבי חונד דיח ברושט דר ווענדונכ,
ברינןױט ויחן וזיט דען כז פייחר־
חפפרן בעטטױוטן חזנט 1יטטטיקן ,
חוק יו״נע זזענדוכן .פיור דעק
עווין.ן דחיוייט3ז זייוכען  :ויח  :ינד
חבער דיר חונד ד״נן ועהנן ווזיךי
עווי^  3וק יוױטה״! כטטױיחט  /וויוו
דר עוזין.י בפחה!ן  ( :טז ) נוזך דעק
ערקונדין .טי ויך
ןינדנחפפערבחק
>וטה  ,חונד  :יהי ! ער וזחר  5ער=
ברחנט  :דיח 3ירנטע אטה חיבער
ח! ע :ר חונד חיתוור דיח נחך יויברי ^ן
טפרווך :
ועהני חהרן , :,חזנד
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שמינ״

עז

(יז ) זוסרוכן היזבט ווי־ר ני  3נו 11ן
יו״נכן היי! יןנן רןרטי דיו  :וינדכוופ  £ר
ן .ען .עטן 1דח '' עש דחך יוײן יוןןר־
היי 1ין .וטש חיס  :וווכד ן .חטט פכו
יוײך ^ ע^ עבן  ,דיח ןינדי דעו פח! ק:
נז חיבערנעה>ון  ,פוור דעכן עזוין.ן
פערועהנן :
נעהזו! יך חוין־  :יח נז
(יח ) דח  :ב! וט דח  £יון חי :ט יח נינט
חין דחו ה״! ינטהוק ה־נײן ן .ברח  3ט
ווחרדען  :יז!  :ח העטט חיהר עש
וזחה! חן ח״נכן ה״! ין.ן חרטי עשן
וח!! | ׳ חיח חיךבפחה!ן  :סט יוהרן
גופרווךנו ווטה  : ,יהי ! ה״טי החבן
:יח ( יויינע  :עהני כעהח( יך> חיהר
:ינדנחפפר חונד ניוננשחפפר דחר־
ןנבריוכט  ,פחר דעכ( עוזינן  :חזיד
וח! כר נעטטח! ט חי  :ט יויר ווידרי
העטטי חיך נון וינדען־
פחהרן
חפפר הייטי ן .עןנעשן  ,וזירדי די :ש
דעכן עווין.ן ווחה! נפח!1ן ! ' ( כ ) חטה
הערטי די  :עש ,חזנד עש ן .עפיע5
חיהכן :
טפרחך•3
ין ^ ( א ) דער עווין•.
חטה חונדווהין  ,טפרחך
יעדט 3י
נעח! יך3ז חיהנן  ( :ב )
דעןקינדרן יטריו! 'ש  /וויחפח! ן .ט:
דיועט חיוט דט טיר זוע! 3ש חיהר
פיופישינן טיהרן חזיך
חזנטר דען
דר ערדי  ,עשן דירפט  ( :נ ) זוחט
טיהרן 4טיי! טע
יוזנטר  £יר  £יטין.ן
קחיחן החט ווחפיון נעיו! יך דױו
ק! ויוזן ; חנין דזרך ן .טפח! טן  :ינד /
חזנד זזידרקויחנד יויוט  ,דט דירפט
חיהר עשן  ( :ויע! ה  /דט חידר
הרויך ברינױט  ^ :רה דט ן .קויחט• ) :
(ד ) פח^ 1נד• וח!! טיויהר פחן דעכן
יוונדפחןדעש
ווידרקויחניטן פיהי ,
£יה חיט נטפח 1טענן קחיחן ני  3ט
עשן  :דט קוחוע!  ,דען עש חיוט
 3ווחהר ןןידרקוייונד  ,ד 3יוט חבער
קייכי נטפחוטני ק! ויחן  ,דיזט  :יו!1
סייך חונר״ן :־ין ; ; ה ) חזיך ני  3ט
דט קחנינ 3ן  ,דען עש חיןטכוויוה■•־
וו־ךרקויחנד

@

■!"1* 1

ויקרא יא
ווידרקזיחנד  ,החט חבר קייני ן .ע•
םפח! טני ק! ויחן  :דיזם וח!! ח״ך
וזונרײן ויין ( :ו ) וויח חויךני  3ט דען
החזן  ,דען ער חיזט 3״חהר ווידר־
קויחנד  ,החט חבר קייני ןנםפח? ט־
נע ק! ויחן דיוער וח 11חייך חונר״ן
:יין ( :ז ) ענד? יך חויך ני  3ט דחם
םוויין  ,דען עם החט 3ווחהר ן .ע־
טיי 1טי ק! ויחן  ,חונד זייני ק? ויוזן
:ינד דורך ן :םפח! טן  ,עש ווידער־
קזיחט חבר ניכט  :דיזעש זח!! חייך
חונרייןזיין  ( :ח ) פחןחיהרכ( פ! ״נזי
:ח!! ט חיהר ניכט עטן  ,חונד חיהר
חס ניכט חן ריהרן ( •3דער נייט
געח 1יך ווען חיהר חייך ריין הח! טן
ווישט : ).דיזע זח!?ן חייך חונריין זיין:
(ס )  £חזן .ענדם דירפט חיהר פחן
דע  , (:ווחם חיק ווווםר ! עבט ,
עטן  :ווחם חיק ווחםר  !£חטפעדרן
חונד םופפען החט_ ,זח ויחה? חין
:עען  ,ח! ם חין פ! ישען  ,דיזעם
דירפט חיהר עשן ( :י ) וזחז חבער
חין זעען חדר פ! יטן ניכט פ 1ווט־
פעדרן חונד םופפען החט  £ ,חן
ח!( עק ווחם חיכן ווחםר חויזקריכט
וודר זחנםט חיגן וזחםר ! עבענדי^
חיוט  ,חיוט ח״ך חיין ןנרייח! :
(יא ) חזנד זוז?? חייך יעדר 3ײט ח״ן
^ריױו! ב! ״בן  2 :חן חיהרכן פ! ייםי
:ח!! ט חיהר ניכט עשן  ,חונד פר
חיהרעכן חט חו  11ט חיהר חכםייח
החבן  ( :יב ) ווחט חינן זוחםר ני  3ט
! 5חט  £עדרן חונד םופפען החט :
:ח !! חייך חיין ^ ריי? ז״ן  ( :יג ) פח!־
^נדי וורטן פחן ן .פ! ין !.זח!! ט חיהר
םייחן  ,ויח זח?? ע) ניכט ן.ן .עשן
וזערדן  ,וירו זינד חיין ן .ר״ח?  ,דען
חד! ר  ,דען ביין ברע  3ר חזנד דען
םווחר 3ען חד? ר  ( :יר ) דען וזיישן
החבינט דען םווחרייען ד .חבי  3ט
נחך ח!!ן חרטן דעש זע! בן  ( :סו) דען
רחבן נחך ח!1ן זיינן חרטן  ( :טו ) דען
םטרוישפחן , !,דיח םווח! בי ( וי־ח
 5ח? קי )  ,דם זוערהון  :חונד רען

שמיני
טפערבר נ{ זך?)1ץן * ייכען חרטן :
(יז ) ־ען יוו־ו ־ען פיםרייגר נזונד
דיוז נרוכסנו״! י ( :־ח) די1ז  |£עדר.
רוויז  ,דען עע! יקחן * זונר דען ן .רינ־
םפעכט  ( :יט ) דען םס1ורך ׳ דען
בערן .פח? ק (י־>ו העהער )  ,נוזךזו ! ון
וזרמען 1דען יווירהוזן וזוכד דיוו
וזידעהוופן'  ( :כ ) יעדט קרי  5ענדי
^! י^!  ,דם וזוין 1עירן ן .עהט ׳ זוז!{
ווייך וויין ן .ריי? זײן  ( :כא ) יעדוזך
דירפט חיהר  5ח1ן .ענדם פחן עיר־
פיטיןנען ן; פ!ין ?:עסן  :ווחם 3ווייוז
םפרינןנפישי החט חברהח! ב דער
רע  3טן פיסי ; דוזזויט וווי( דר ערדי
3ו היפפען ( :כב )  £ח1ן .נדי דיר  £ט
חיהר ח! זח דחפחן עטן  :חרבה ,
טןענן  ,חרן , ?:חונד חן .כ  ,נחך ח!? ן
חרטן דרזע! בן  ( :כב ) ח!!* חיברין .ע
קריכנדי ן!£ :ין , 1.דם ב? חט פיר  £יטי
החט  ( ,חונד קייני םפרינ^ פיטי)
וח?? ןח״ךחיין ן .רייח? זיין  ( :כד ) חן
פח!^ נדן זח!! ט חיהר חייך פרחונ־
רייני^ן  :נע>(! יךווערדם ווטדחפחן
בריהרט זח!! ביז חבנדחונר״ן ז״ן :
(כה ) חונד ווער ״ £חן חיהרנן חסי
טרעןכט  /וווז זייני ק! ״דר ווודטען
חינר ביז חבעכד ווונרײן זיין :
(מ ) חיברהױפט  ,וו!! י פירפישין*.
טירי  /דיח ן .טיי! טי חבר נ כטדורך־
 4םפח? טני ק! ויוון הוובן  ,חדר נינט
ווידרקויחנד זינד  ,דיזי זח!!ן ח״ך
חונריין זיין  :ווער זיח ( נחך וויהרנן
טוו־י ) בריהריט זח!? ווונריין ז״ן :
(כז ) זוחם חונטר פירפ סין.ן טירען
חיין 5טחפפן ן .עהט  ,דיזי * ח??ן חייך
חונריין  :״ן  :זוער דם חט דחפחן
בריהרט זח? ביז חבנד חונריין ז״ןי :
ווער פחן חיהרנן״חשי טרען :ט  > ,ווי
ו״ן ק! ײדו וזחםן  ,״וזזנד ביז חבנד
חונרײן  :יין  :דיזי ח? ווז וח?1ן חייך
חונריין זיין  ( :כט) פח 1ן .נדס זח!?.
ח״ך חונריין ז״ן חונטר דען קריכ־
טיהרן  ,דיח חויך דר ערדי קרי5ן :
דם ווין? כן דיח ווויו חונד דער ! זיס
 5רחם

ױקרא יא
פרחפ (* <>.-פ־! דקרעטי ) נחך ח!! |
חרטן  ( :ל ) דער חין , !.דער כח_ ן
חונד דיח ח״דעקסי דיח ב! ינדפ! ״  3י
(י־ח פנעקי ) חונד דר >יוי! ווחורןי :
(לא ) די :ע  .ח! | חייך חונרײן  .ײן
חונטר דען קריכטיהרן  :ו/ער  .יח
גחך חיהרק טחדי בריהרט  . ,ח!!
בי :חבנד חונר״ן ו״ן  ( :לב ) חונד
ח!! פ  ,ווחרויןי עטוווום פחן חיהנ
נחך חיהרק טוודי פח!!ן וו־רד  ,יח
ח/נרײן .־ין ; עט ו״ח העד״ערנעש
ןרעטי  ,ן״ווחנד  ,פע!! חדר  .חק ,
ח!! פ ^ רעהטי  ,ווחיויט וווון עטווחז
פרוי 3טן קחן  :עפ >/ו  .חין  /זחפיר
ן .טחהן ווערדן חונד ב! ״בט חונריין
ביז חבנד  ,הערנחך_ ח־וט עש ריין:
(יג )"ווען עטווח  .דחפחן חין תירדנט
ןפיררי  2ח!!ן ווירד  . :ח וח!! ח!5ש
ווחפ דרין חי  .ט • חזנרייןויין  ,חונד
דפ ן .פיררי  .ע! בסט חיטט חיהר
 3ח! רע3ן  ( :לר)  3חן ח!!ן חרטן
ספ״וי  ,דיח 144זסן זוערדן  ' ,חונד
ווחרחן ווחפר 4קח>>>ון חיוט  . ,ח!!
חונר״ן זיי״ן ; חויך חו! עט ן .טרענק ,
דפ ^ טרזנקן ווירד׳  .ח!! חיןח!! ר! י ' ח
ן .פעש חונריין ווערדען קעננען :
(לה ) ח!! עש  ,ווחרוין׳' עטחחפ פחן
חיהרק חש• פע!! ט  ,וח!! חינריין
גיין  :ביוקח  | 3חונד הערד > ווז חיין
ן .ברח3ן וזערדן  . ,יח וינד חונריין :
דיוי זו ! :ור  .חןןן ח״ך חונרײן :יין :
(לו ) חבר קוזע!! י חזנד נישטרני ,
ווחרין״ווחפר חויןי בהח! טן ווירד,
זח!!ן רײן בדיבן  :ווחס היכ^ ע^ ען
דפ חש בריהרט וח!! ווונרײן  .״ן :
(ל־ ) פע!! ט פחן חיהרק חשי חויןי
זח>ון  ,דר יוק חויפועען בפטי>ו> וט
חי :ט  ,חיוט ער רײן  ( :לח ) חי  .ט
חבר ווחפר חן דען  .ח״ן 4ברח  3ט
ווחרדן  ,חונד עט פש? ט פחן חיהרק
חשי דרויך  . :ח  .ח!! ער חייך חזנ־
ר״ן  .יין  ( :לט ) זזען פחן דעקפיה,
דפ חייך3ו עשן ער! ויבט חי  .ט ,
ח״נט פחן  .ע! בפט פטירבט  :ווער

שמיבי

עח

דע1וס דרז ^ רון בריהרש. 1.ןןבי1 $ון
דען חבנד1וונרײן ז־ין  ( :מ ).ווער
פחן חיהרכן חשי חיממ > ,וו  : .ײנע
ק 5ײדר ווחסן  ,חונד בי  .חן דען
חבנד חונרײן  .״ן  :ווער  £חן חיהרכן
חשי טרען .ט <> ,ו  . .ײני ק 1יידר ווחםן
חונד ני  .חן דען חבנד ווונר״ן  .ײן:
(םא ) ח!!ש קריכטיר  ,דם חויף דר
ערדי קריבט  :חי  .ט חײן ן :ר״ח! ,
.ח!! כי 5ט ^ עטן ווערדן  ( :מב) ווח.
חוין דעק ב/י 3י פ! ייכט  ,חיר חו׳ןי
פירן ן .עהט  ,בי .חויך׳ יעדט פיו־
פישין .׳  ,חיברהויפט ח!! ם קריכנדי,
דט נחהי חן דער ערדי קרי  3ט :
.ח!! ט חיהר ני  3ט עשן  ,דען  .יח  .יגד
ח״  /ן .ר״ח!  ( :מנ) >* חכט ח״ערי
.ע!ן ני  3ט נוכן נר״ח! דורךקריכנדי
טיהרי  :פרחונרייני^ ט ח״ךני  3ט
חיט דען  .ע! בן  ,דען חיהר קעננט
.ע! בשט דורך  .יח חונר״ני ניטעפפי
ווערדן  ( :טד ) חיך בין דער עוויכע
חײער נחטט  :חיהר חיכזט ח״ך ח!  .ח
ה״!י 4הח! טן  . ,ח זוערדעט ח״יהר
הײ! ׳ 4ע 4פעע 3י .יין  ,דען חיך בין
דר הייזי^י  :חיהר > 1ישט ח״ך ח! .ח
יח ניכט דורך קרי  3נדי טירי פעס
ח״ונר״ניןנן  :ימה ) דען חיך בין דר
עווי^י  ,ווע! כר ח״ך חויס ^כריבן
ן .פיהרט החט  ,חוק פחן ח״ך ח! י
ח״ער נחט פרעהרט נו גײן  :חיהר
״ינוט ח!  .ח הײ! ין . .״ן  ,דען חיך בין
דער ה־י!י4י  ( :מו ) די:ש חי  .ט דח.
. 4עט ין פחן פיערפישי^ן טירן  ,חונד
ן .עפ! י , !4פחן חי! ק ! עבענדי^ן ,
דח  . .יך חיק ווחשר רען .ט  . :ח וויח
פחן ח}! ק ב  .עע! טן  ,דח  .חוין' דר
ערדי קריכט  ( :מז ) ווחרנחך נו
חונטרפײדן חי :ט ,נוויכון דעכן
ר״נען חונד דעק חונרײנן  ,חונד
 3וויפען דעק ! עבענדין .ען וועון ,
דח< (ן עשן ער! ויבט  ,חונד דעק
!עבענדי^ ען וועזן ,
דחג3ו עסן
פערביוטן חי :ט :
(א ) רער
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ויקרא גי
בי

תזריע

יױ ( א ) דער עווין .י
םפרחך3ו
יןי ( א ) רער עוויױ כופר 1וך 3ו
—
>* םה ,
וויח
פח
!
;
.
ש
:
.
זיעה
רווכד 1והר |  /וויוז
יב ) רעדי זזיש דען קינדרן יםרח! ש
ע1ז? ן.זכ  ( :כ ) חען * יך יזן דערהויש
וויח ^ חז ^ש  :ןועןחייכי ערויח וחיזן
יויינם חעכםן 1זייכיעויהחבן ם״נכדי/
כור ווע! ש בריכן.ש חוכד כבעהרט  1ודר חכן !.ויפכי םםע!!* חדר וויין
וזיין > ועכ! יבש קיכד  :ו1ז וח!! ויח
ע! עקן י״ן.ן ווירד  ,חונד עם קעכטי
:יבן שחן.י חוכריין וײן  ,זח !
חנני
חן
דר
הויש
כוכן
םחדן דעש חויש־
ח! ו ויח בייח חיהרן יוחכחש! י  3ען
ויזטכש ווערדן  :וח וח!! חחן חיהן
םיזעו־כן חבןטחכדרש בוײבן > וון  3 :זק ניריטטר חהרן חדר כו חייככן
( .נ ) חק חבשן שחן .׳ וח!! ״חן חיהק נפי־ון דען פריששרן זיינען ועהכען
דיח פחרהויש חבםכ״דן  ( :ר ) הער־
בריכ^ ען  ) : ( :ווען נון דר פריששר
נחך זח!! ויח דרייח 1ווכד
דרײסין.
דען םחדן חן דער הויש בויהש /
טחןי > זיש דעין ר״כן ב! שחב^ חנן .י
חוכד  £יכדש  ,דחש דם החר חכן
םחדן ווייש ן .ווחרדן  ,חוכד דער
נובריכ־.ן_ כיבשש ה״! ין.ש בריהרן ,
םחדן
שיפר3ו ויין ם״כש  ,ח! מ
חוכד כיבש חין דם ה״זין .שוכן קחיו־
דיח חיברין .י הויש  ,זח חיוש עש
ויען  ,ביו חיהרי
ר״כינונן .שכייש
פרחיבר חיוש ( :
ה
)
^
בעהרש
ויח
דער םחדן דעש חוישוחשכש  :וח
בח! ד דר פריששרדיוש ויהש/וח!!
חבר ח״ן וו״ב! יבש קינד  ,ז1ו וח!!
ויח כווייח ווחבן  ,זח וויח בייח
ער חיהן פיר חוכריין ערק! עהרן :
ח־הרר ןבוועהנ! י 3ן חבוחנדרוכ^ חוכ־
(ד ) חיוש עש חבר חיין וויישר פ! עקן
ריין זיין  :חוכד זע  3ס חוכד וע 3כין•
חין דר הויש  ,דר םײן חיוש הינ־
סחן.י חין רייכק ב! וש חב־^ חככי כו ן .עז .ען דחך כינש שיפער ח! ו די1ו
בריכן.ן  0 ( :ווען חיהרי רייכין .ונן.ש־
חיברי^י הויש  :חויךחיוש דם החר
שחן .ע  5רחיבער זיכד  ,פיר חיינען
כיבש ווייש ן .ווחרדן  :וח וח!! דער
:חהן  ,חדר פיר חייכי שח  3שר :
פריששר דען םחדן זיבן ש1ון.י חיינ•
:ח!! זיח חיין יעהרי^ עש ! חכן 3וק
ם! ישן ! חשן  ( :ה ) ווען חיהן כון דר
ן .חכ 3כחפפר  ,חוכדח־יכי יוכ^ ישויבי
פריששר חק ויבכשן שחן .י ווידרבע־
חדר חייכי שורט! שויבי  3 ,וש
זינדנ־
ויהש  /חוכד פיכדש דחם דר םחדן
וופפר  :דעכן פריששער  £חר דענן ן .ב! יבן  ,וויח ער ווחר  /חוכד החש
חייכן .חכן .ע דעס םשיפששן 3.ע! שש
זיך כיבש חין דר הויש חויש ^ בריישש:
ם־ינ^ן ( :ן ) דיור וח! ! עם נחר
וח וח!! חיהן דער פריששר כח 3־
דעק עוויןכן דחרבריכן.ן  ,חוכד ויח
חחה
!
ש
ויבן
םחן
.
י ח״כם! ישן ! חשן ;
פרועהכן  ,חוכד ח! שדען וױו פחן
(ו ) חק ויבנשן שחןכי בויהש חיהן
דער פריששר נח  3ײחה!ש  :פינדש
חיהרק ב! ושפ! וסי ר״ן ןײן  :דיום
חיזש דט ן -ועש ),פיר חייכי ן .בעהרע־
ער דם דער םחדן ויינן ^ זחנן פר־
רין  ,ווען ויח חיין > ועכ! י  3ס חדער
!חרן ׳ חוכד ויך ניבש חין דרהויש
זוײב! י  5ס קיכד 3וד ווע! שבריכן .ש :
חוישכבריישש החש  :וח וח !! חיהן
(ח ) החשזיח וח פיה! פסועןקכי ^ ש,
רער פריסשר ריין םפרעבן  /עם
חיויש חייכי חכן !.וי  3כי םשע!! י  /ער
ח! ס3ו חייכק ! חזױוי היכרײ 3ש  :וח
*ח !! זיח 3וו״ח שורש! שויבן  ,חדר
וח! 5וייכי ק 5יידר ווחםן חוכד ריין
נווייח יוכ^ ישויבן  ,ח״כי 3וק ן :חכ3נ־
ויין  :ווען ויך חבר דיח1זכן !.ויפכי
וזפפר  ,חונד דיח חכדרישק ויכדכ־
םשע!! י  ,נח  5דעכן זיח דערפריששר
חפפר נעהזזען  :דער פריסשר ויח  3ור
ריינםפרע  3ונן .בזעהן ה 1וש
פרזעהנן חוכד זיח ר׳ין ז״ן :
דעננחן חין דרד׳וינוחויסבריישש,
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ויקרא יג
וח וח!! ויח ווידרוק דעק פריטטר
ן .ניין .ט ווערדן  ( :ח ) ויהט נון דער
פריטטר  ,דחט ויך דיח חנן !.ויפנע
טטע!! י חין דר הויט ווויטן .בר״טט
ד .חט  :זח וח!! דער פרישטר חיהן
פיר חוכריין ערק? עהרן  ,עט חיוט
דער חוישוווטין  ( :טן ווען דרטיודן
דעט
חויסוחטנט חן חיינק ״ענסן
ויך ניין .ט  :חונד פוור דען פריטטר
ןברחכט ווירד  ( :י ) דער פריטטר
זיהט  ,דט ח״ני וויישי ערהחבנע
טטע!! י חין דער הויט חיוט  ,דיח
דחט החר ויייש ^ יוווכט החט  :חדר
דחט וויטטן חין דיזער ערהוובכען
טטע!! י ^ ווכדט פ! ייט הערפחרן -ע־
קווח!! ן  ( :יא ) וח חיוט עט חיין
ח! טער חוישוחטין חין דער הויט
ז עט פ! ייטט  ,דער פרישטער זח!5
חיהן פיר חונריין ערק! עהרן ער
נרויכט חיהן ני  5ט חיינט 5יטען נו
יחםן  ,דען ער ווחט חוכריין :
(יב ) ווען חבר דיער חויטזחטין חין
זער הויט חוישב! יהט  /חונד בע־
זעקט דיח גחכני
טחדהחפטיהויט,
כיזק קחפןי ביו נו״דען פיסן  :וח
ווייט דער פריסטער ועהן קיון :
(יג ) דער פריסטר  :יהט  ,דט דער
חויסוחט ין דט ן .חנכי  !%״ט בדעקט,
זח וח!! ער דען טחדן ריין טפרע  5ן,
ווען ח!? ט ווייכו ןטזחרדן  ,זח חיזט
ער ריי ן  ( :־ד )  :ח בח! ד ויך חבער
ןטונדש פ! ייט
דסרין 3״גט  ,חיוט
ער חונר״ן  ( :טו ) חו וזיח דער
פרישטר דט ^ וונדי פ! ייט ן .ווחהר
ווירד  ,יווו ער חיהן פיר חוכריין
ערק! עהרן  :דט גווכדי פ! ייט חיוט
חוכריין  ,עט חיוט דר חוישזוזט׳) :
(טי ) זוען חבר,דט ( .וונדי פ! ייט  :יך
ווידר פרענדרט  ,רוזנד ווייסווירד,
:ח וח!! עט פר דען פרישטר קחװ־
אען ( :־ז ) ווען דר פריטטר ערקענט,
דט דער טחדן זו״ט ( .ווחרדן  :וח
וחי 5ער חיהן ריין טפרע 3ן  ,דוו
חיוט ער ר״ן  ( :יח ) ווען יעחחנד

תזריע

עט

1וין ו״כער הויע 1זײני עכטכיכ־וכן.
החט  /ויח ווירד ן .ה״ 5ט  ( :ימ1 ,זן
דעק וורסי דער ענטנינדוגן .רובער
ענטטטעהט חייכי ווייסי ערהחבכי
טטעי! י  ,ץודר חיין החברווט חונד
ווייםר עיעקן  :וח וווו עט דעק
פריםטר ןננ״גט ווערדן  ( :כ ) ויהט
דר פריסטר  ,דנו דר טיין דחפחן
טיפר חיוט  /ח1טי דיח חיבריןנע
הויט  /חוכד דחט החר חיוט ווײס
^ווחרדן  :וח וח!! חיהן דר פריטטר
פיר חוגריין ערק 1עהרן  .עט חיוט
דר טחדן דעש חויטוחסנט  ,דר וון
דער
ענטניכדונ^ חויטב! יהט
:
(כא ) ויהט חבר דער פריטטר /
דט ק״ן ווייטט החר דחרין חיוט ,
דר טיין חיוט רוויך נייט טיער ח! ש
דיח חיבריך הויט  ,חונד ויח החט
קיינן ן !.חכ 'ן  :וח < ח!! חיהן דער
פריטטר ויבןטחן .י חיינט!ישן ! חשן:
(ככ ) ווען עט ויך ווין דר הויט ווויש־
ברייטעט  :ןחוח?! עט דר פרישטר
פיר חונר״ן ערק! עהרן  :עט חיוט
דער
טחדען דעש וווישוחטנט :
(כג ) ב! ייבט חבר דער פ! עקען חן
ויינר טטע!! י  ,חונד החט ויךניבט
חוישן .כרייטט  ,וח וויוט עט ב! חש
דיח נחרבי דער ענטנינדונן : .דער
פרישטר וח! 5חיהן ריין טפרעכן :
(כי ) ״ען יעווחנד חײן ברחנד ^ ע־
טוויהר חן ו״כר הויט החט  :ווונד
נחך דער הייחנן .דעש ברחנד^ ע־
טוויהרט
ענטטטעהט חיין ' הווכ־
רחט חוכד ווייטר  ,חדר וו״ן וויישר
פ! עקן  ( :כה ) דר פרישטר ויהט ,
דחט דט החר חין דעק פ! עקן
ווייט ןטווורדן  :חונד טייכט טיפר
ינו ו״ן  ,ח! ט דיוו חיבריגי הויט /
:ח חיוט עש דער חוישזחטן  ,דער

חןדר טטע!!י דעט ברוונדךטוויהרס

חוישן .ב! יהט  , :־ר פריטטר וח!! חיהן
פיר חונריין ערק! עהרן עט חיוס
דער טחדען רעט חויטוחטנש
:
(בו ) ויהט חבר דער פריטטר דחט
כא
א21 1
קיין

ריקרא יג
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קיין ווייסס החר חין
דעקס  ?£עקן >1ו |ן דער יע 1בי דך פעערן 1ווסן:
חיזס  ,דער סיין
חיוס
כי 5סיפר
דיחטסע}! '  /וורו דער ן.ריכד חיוס,
ח! ס דיח חיבר־ן.י הויס  ,חוכד ער
וווו ער רובר כי  5ט בסעערן  :רוובד
החס קייכן ן !.חכן  :זח וח!! חיהן
דר פרישסר ויז!! דען ן.ריכ.־ ז כח 5־
דר פריססר זיבן סחן.י
חיינס! יסן <4ךוה! ס * יבן סרו^י יוײכס! יסן ! יזכון:
?חטן ( :כז ) דער פריססר בזיהס
(לר ) רוק ויבכסן סחן.י בוי־ס ער
חיהןחקזיבכסן סחן.י ווידר  :החס
חיהן  :פיכדסרע  /דע דר ן״ריכד
*יך דרזע! בי חין דר הויס חוים^ ע־
ויך כי  5ס חין דער הויס רוויס ^ ע־
ברייסס  : ,ח־ .ח!! חיהן דר פריססר
בר״סס  ,רווכד דער ס״ן כי  3ס סי  £ר
פיר חוכריין ערק! עהו ן  ,עס חיוס
חיוסחי ?! דילזחיברין.י הויס ! ,וי ורו!!
דער סחדן דעט חויסזחסיס :
חיהן דער פריססר רײן ספרע5ן :
(כח :ב! ײכס חבר דער פ! עקן חן
ער וותסס ! ״כי ק! ״דר חוכד חידס
וייכרססע!! ׳  ,החסזיך ני 5סווויס־
ר״ן ; ( לה ) פרבר״סס וין חבער
^ברייסעס חין דער הזיס  ,חוכד
דר ^ריכד חין דר הויס  :כח  5דעק
החט קיינען ?!.חנין  ,וח חי :ס עס
ער ר״ן ן .ספרח 5ן ווחרדן  ( :מ) דר
ב! ווט דיח פחק ברחכר^ סוויהרער־
פריססר בויהס חיהן  ,חוכדפיכדס
החבכי ססע!!י  :דער פריםסר זח!!
דס
דר
ן
.
ריכד
*
.
ין
חויט
^
בר״סס
,
וח
עם ריין ספרע 5ן  ,דען עם חיזס
החס דר פריטסר כי  5ס ערסס כח 5־
דיח נחרבי דעס ברחכד^ סווירט :
דעק ן .ח! דכע!בן החחר5ו ועהן ,
(כט ) חייכי יזחכט חדר פרויחכס־
ער חיוס חוכר״ן  ( :לן ) חיזס דער
פערסחן  ,דיח ח״נן סחדן
החס ^ :ריכד וח ן .כ! יבן וויח ער חחר ,
חק קחפפע חדער חק בחרסע :
חוכד עט חיוס סווחרכט החחר
(ל ) דר פריססר בויהס חיהן,חוכד
דרחן ^ ווחבסן  :וח חיוס דר ן .ריכד
ער סיינס סיפר כו זיין ח!
חיזס ס דיח  3היי! ס  /ער חיוס ר״ן  :דר פריטסר
חיבריגע הויס■ חוכד
דיככס
ורו!! חיהן ריין ספרע5ן  ( :לח ) ח״כי
ו .ח! דן :ע! בס החר דרחן :
זח וח!! ויחכס חדר פרויחכשפערסחן דיח
חיהן דר פריםסר פיר״חוכריין ער־
חן חיהרר הויס! 5עקן החס  :זוייסי
ק! עהרן עס חיזס דר בעזי ךריכד,
5
!עקן
:
(
לט
^
נ־ערפריססר
זיהס
,
דר חויסוחסין חק קחפןי  ,חדר חק
דס חין דר ה/יס ווייסי פ! עקן ויכד ,
בחרסי ( :״לא ) חען חבו דר פריססר
דיח קייכן ן !.חלן החבן  :וח ח׳וס
דען סחדן דעס ן .ריכרס בעז־הס ,
עס חיין 5ריו! חויסס! חכ  ,דר חין
חוכד  3ינדס  ,דס 3ווחהר ז״ן סיין
דער הויס הערפחר ן .ב! יהס החס :
ני 5ס סי  5ר חיוס ח! ם דיח חיבריכי
ער חיוס ר״ן  ( :מ ) וזען ח״כקדיח
הויס  ,עס חיוס חבער חזיך קײן
החחרי חויספח!! ען  ,וח חיוס ער
סווחר 3ט החר דרחן  :זח זח!! דר
ח״ן קח! קחפך  ,ער חיזס ריין :
סריססר דען סחדען דעט ן״ריכדס
(טא ) פח! )ן חיהק חוין 1דער ו״סי
ויבן סחןײ חיין ס! יםן ! חסן  ( :לב ) חק
ז״כם חכן.זי  5סס דיח החחרי חויס ,
ויבכסען סחןכי בזיהס דער פרישסר
זח חחס ער חיין
פחרדרקחה!־
דען סחדן ווידר  :פיכדס ער  ,דס
קחפך  :ער חחס ר״ן  ( :סב) כ״ן .ס
דער סחדן דעס ן .ריכדט זיך כי
 5ס זיך חן דער קחה!ן היכסר חדער
חויםכברייסס  ,חויך קיין דיככש
פחרדרז״סי חיין דזכק! רחס חונד
ו,ח! רן .ע! בס החר דרחן  :חוכד דער
ווײסרסחדן  :וח חיזס עס דר חויס־
טייןדעש ^ ריכדס כי  5ססיפרחיזס,
זחסין  ,דער חן דער קחה!ן היכסר
ח[ ט דיח חיברי^י ־ויס ( :לג ) וח
חדד פחרדרןייס׳ חויס^ ברחבן :

ױקרא יג
(מג ) ווען חיהןדר
סריסטרבויהט,
חזנד פינדט  ,דחס חיינע דונק?־
רחהטי חונדווייםי סטע!! י ויך ער־
החבן חן דער קחה!ן הינטר חדר
 5חרדרוייטי  :דיח וח חויםויהט ,
וויח דר חזיטוחט ),חין דער הויט :
(םר ) וח חיוט דר ווחן חויסוענין, .
ער חיוט חזנריין ; דר פריסטר >וו<
חיהן חונריין ספרעבן  ,ער החט
ו״נן סחדן ווכן קחפך  ( :מה ) חיין
חדשזעניגר דר דען סחדן החט ,
*ח!! נערריטני ק! יידר טרוון.ן  ,ויין
הויפטהחחר ווי! ד ווח  3סען זחשן ,
ביו חיברידען ! יפפנבחרט ח״נן .הי! ט
ן .עהן  :חינד חונריין ! חונריין חויס־
רופן  ( :םי) וח ! חנן.י ער דען סחדן
חן זיך החט  ,דר חונריין ״חבט ,
זח!! ער חדך חונריין ויין  :ערוח!!
חיינוחק ב! ײבן  ,וייני ווחהנונן .וחזז
חויסרהח! ב דעס ! חן .רש זיין :
(מז ) ח״ן ^ ווחנד חין ווע!  3ק דער
סחדן דעס חזיםזחיט
ענטסטעהט:
חין וודו? ! יען חדער ! ״נען ^ זזחנד :
(םח ) דר חין קעטטי חדר חיק חײנ־
ס! חן■  £חן ! ״נן חדר זוח!! י חדר חן
!עדר חדר חן חרבייט חויס ! עדר :
(מט ) דיח
סחדהחפטי סטע!! י ויהט
דונק! ן .רין חוי״ש חדר דוכק! רחט ,
חיק ^ ווחנדי חדר חיק ! עדר  /חין
קעטטי  ,חדר ח״נס! חן , .וח וזיחחן
ח!! ר! ייח ! עדרן ןכרעהטי  ,וח חיוט
עש דר סחדן דעס חויס :חט (ש :
חונד ייוו דעק פריסטר ן .עי״ן .ט
ווערדן  ( :ג ) דער פרישטר בויהט
דען סחי־ן :
חונד 4ווו חיהן ויבן
טחגי פרס! יסן ! חסן  ( - :גא ) חק
ויבנטן טחן״י בויהט עך חיהן ווידר,
 5ינדט ער  ,דס דר סחדן זיך חויש־
^ברייטט  ,חיק ן .ווחנד ,
חיןקעעטי
חדר חיינע 1חןנ  ,חדר חיק ! עדר :
חין ח!!ן
קונסטחרבייטן  ,ווחנו דס
!עדר ן .ברזי  3ט ווירד  * :ח חיוט עש
חיין סעד! יבר חויסוחט) ער חיוט
ח/נר״ן  ( :גב ) ״חן וח!? דסקדיד ,

תזריע

פ

יןעכוטי חדר חיינסזחג  1 /ןין וו? 1זע
חדר ז״נן  ,וח וויוו דווט זעדרגי
ן .רעדטי  ,ווחרחן דר םחדן ויין ווירד,
פערברעננן  :עם חיוט חיין סעד*
זי  5ר חוישוחטן  ,ער וווי•  2רברענט
ווערדן  ( :מג ) ויהט דער פריטטר
חבר  :דס דר טחדן חיכן ן -ווחנדי ,
חין קעטטי חדר חיינסזחן : .חדר
!עדרנן ן .רעהטי ויך ניבט חויסן .ע־
ברייטט החט  :ץ נײ ) וח וח?! דער
פריטטר בניעד,ןן  ,דס ווחן דס םטיק
ווחסע  ,ווחרוון דער סחדן חיוט :
חונד ווחן וח! [ עס נח  5ווחה! ס ויבן
טחן .יפרס! ישן  ( :נה ) פינדט דער
פרישטר  ,נתבדעק ־ר סחדןן .ווחסן
ווחרדן  ,דס ער וייני פחרבי ני  3ט
פחרווחנד! ט  ,חוכד ויך חויך ניבט
חויטןנברייטט החט  ,וח וויוט דס
סטיק חונריין  ,חונד ויוו פרברענט
ווערדן ; עס חיוט חייני יעהרונ^ חן
דר חונרעבטן  ,חדר רעבטן וייטי :
(נו
ויהטחבר
דרגריסטר  ,דס דר
סח־ן ־ילן נזחנ ),פר! חהרן
נחבדענן
ערן .ווווסןווחרדן וחוח!!
ערחיהן
חויס דעכן ןנווחכדי חדר חויס דעכן
!עדר ׳ חויש קעטטי חדר חיינס! חן;
הרוישרייסן  :נז  3 ,ײן .ט ער ויך הער״
נחךווידרחןדעכןןטוחנדי  ,חןקעט־
טע חדר חיינס! חנ  ,חדר חויך חנן
!עדרנן
נרעהטי׳ וח חיוט עס חיין
סחדן
דר
ווידר
חו
'
שב
!
יהט
:
וח
חושט
דוח דחס סטיק  ,ווחרין
דערסחדן
חי< ט  ,פרברעננן  ( :גח ^ ־חם ן .ווחנד
דיח קעטטי  ,דער חיינס! חן , .וודר
דס ! עדרני ן .רעהטי  ,ווע! בס > וחן
ן .ווחסן,חונד דר סחדן חיוטחויס״
ן.ן .חנן.ן  :וח!! נח ?> 1חה! ט נחחסן
ווערדן  ,חונד רײן * ״ן  ( :נט ) דיוס
חי :ט דיח פרחרדנונן 5 .חנן סוודן
דעס יוויסווונש חיךווח!! ן חדר ? יינן
נ״חנד  ,חין קעטטי חדר חיינ־
ס! חן•  ,חדר חין ח!! ר! ייח ןעדרנן
^רעהטי  :וויח ער פיר ריין חדער
חונריין י.ו ערק! עהרן חיוט :

ויקרא יד
יךי(א) דר עוויגי טפרחךכו>וטה ,

וויח פח 1ן .ט  ( :ב ) דיזעט
זח!! דיח פרחרדכונג פיר דען חויז־
זעטנין.ן זיין ,ווען ער ווידר רײן
ווירד  :ער זח! ! פוור דען פריזטר
ן .עברחכט  :וערדן  ( :ג ) כע.־י! יך דר
פרישטר ן .עהט היכויט  ,ווויטרהח 1ב
דעס ! חןני ט  :זיהט דער פריטטר
כון ׳ דחט דר טחדן דעס חויזזחיט
חן דעט חויזעטניגן גה״ 1ט זייח :
(ד ) זח ! חטט ער פיר דען ריין כו־
טפריע  3נדן  ,כווייח ו -זונדי  ,ר״כע
פען 1.בריכן.ן  :חויך ינעדרן הח!) ,
 1ווכד הח  3רחטהי ווח!! י חונד  ,־חז
קרויט הױחפע  ( :ה ) חויןי דעס
פריטטרט ב  £עה , 5ט 1ח  3טט יכסװוכד
דען חיינען פחן : !.חין ח״ן חירדן
ן £ .עט ,חיבער פריטעט ״חטר :
(י ) הירוין' ני> וט ער דען ! עבכדן
פוון !.זח> וט דעק כעדרנהח 1ין ׳ דער
הוו  3רחטהן וווו! 1י ,חוכד
דעק
היזחפן  :טונקט דיוט ח!! ט ׳ כעבזט
דעק ! עבכדן פחן , 1.חין דחז ב! וט
דעט ן .עט! וו  3טטן פחן !.ט ,חע!  3ט
חוכטר דעק פריטן ווחטר חיזט :
(ז ) בטפרעכ ^ ט דען
רייןיוטפרעכס
דען דחחיט זיבען ״חה!  :רײכיןנט
חיהן  ,חזכד ! עטט דען פחן !.חוין־יז
פע!•־ עייןנן  ( :ח ) דרר״ן ן .טפרוו 3ן
ווערדן זוז!!  ,ווחטט הירויך ז״כע
ק! יידער  ,טעיערט זיך ח! 1ע זיינע
החרי ווב ; בחדט זיך חין
ווחטר ,
וווכד ווירד ריין ,ער דחרן־' כע>ו! יך
הערכחך חיכז 5חן .ר קח>ו>זן  :יעדחך
אוט עי־ זיך נחך זיבן טחן.י חויטר־
החיפ זייכעס י .:־! טט חויפהח! טען :
(ט ) חק זיבנטן טחן.י חבר ׳ טעערט
ער זיך ח!! י זייכי החרי ווב  : ,וו ווחה{
 5חק קוופן־' ח 1ט פחק בחרטי  ,דיח
חוין .כבר< יכן  ,חיברהויפט חיוט החר
עעערט עד חב  ,ווחטט ז״כי ק! יי•
זעד ׳ בחדט זיך חין ווחטד חוכד
ווירד ריין  ) *( :חק ח  3טען טחגע
בריכן .ט ער כוו״ח טחפי חהכי פעה! ר

מצורע
חוכד 1ויין יעהריגט סרוןי ווייבזי ©2
ן :עט! ע  3טט רוהכי פעהור  :דר״ט
כעהכטייו פייכט *< עה!  ,כוכן טפייזי־
וופ  £ר ״יס ווע 1רונן .קכעטן  ,רזונד
וז״ן !> ן .ווע ( : 1יא ) דר רייכי ^ נדי
פריטטערי טטע! 1ט דען רורזן  ,דער
ן .ר״כין .ט ווירד  :וווכד דױו וזפפר־
טוופי 3 ,ױר דען עווין .ן  ,רוכן
חי<כן .חכן .דעו
טטיפטטן .כע! טט :
(יב ) הירוין 1נױוט דר פריטטר דוו*
וו יכע טוון־'  ,ברינן -ט עט יכוכן טו! ד־
וופפר  ,כעבטט דעק ! ון .רןע : 1ער
ווווכט כערו! יך>) יט ביידן רויייני וועכ־
ז־וכ^ פוור דעק ע״יגן  ( :יג ) ט!ור  3טט
הערנווך דווו כ1ר<יך  ,וון דעק חרטי/
וווו ״וון דחז זיכדכוופפר חוכד דחי
^ווכנעחפפר ט 1ווכטט ,נעוו! יך חן
דעק הײ! יגן חרטי  :דען דחז טו! ד־
חפפר החט דר פריטטר חן כו זעהן /
וויח חיין זיכדכחפפר  /עט חיזטח״ן
ח!! רה״! ין .טטז• ( יס דער פריטטר
כי״ט  £חן דעק ב 1וטי דעט טו! ד־
חפפרט  ,בריכן .ט עט חן דחז הער־
פחררוון .כדי קטירפע! חק רעכטן
חהרי דעסיעכין .ן ,דער גר״ניגש
ווירד  :חונד חוין דען דויחן זייכר
רעכטן החכד  ,חונד חויןי דען גרח־•
טען כעהן זייכעט רע  3טן פוסעו :
(טו ) הירוין׳' ניחט דר פריטטר פחן
דעק 1יג חע : 5חוכד ן .יטט רחפחן
חין דעז פריטטערט ! יכקע החכד :
(טז ) טוכקט זייכן רעכטן ( ייגי  £יכן .ר
חין דחו חע!  ,דחז ער חין דער
!יכקן החכד החט  :חוכד טפרעכגט
דחפהן זיבן ״חה! פוור דעק עווין .ן:
(יז ) פחן רעק חיברין .ען חע! י חין
זייכר החכד ,בריכן .ט ערי חן דח?
רע  3טי חהרקכחרפ{
דעטיעני ; .ן ,
דר ן .יער״כי; .ט ווירד ,חן דען דוייון
זייכר רע  3טן החכד ׳ חוכד חן דען
ן .רחטן כעהן ז״כט רע  3טן פוטעו :
חיבר דחז ב! וט דעט טו! דחפפרט:
(יח ) ווווז חין זייכר החכד נחך חן
חע 1כורוק ב 1ייבט  ,בריכ^ ט ער חוין־
דחז

ח' 1/1/\131וס 1>1ח 3ו־  61> 8ו
 11ס
 11נ
 11נ3113131ו־  1/\6חט  0חגו

ויקרא יד
דחז הויפש דעסיעניןנן דר ןרײניןש
ווירד  :ח! זרו פרזעהנש דר פריזשר
חויןי חיהן  5 ,חר דעק עווי^ן :
(יט ) דר פריששר> וח  3שהירוין; דחז
זינדנחפפער 3ורע 5ש ,
פערזעהנש
חויןי דיל /ר״נ 5ושפרע  5נדען
:
חונד ש! חכשש זחדען דחז ךחנ 3ע־
חפפער  ( :כ ) 3ז! ע 'נש ברינן.ש דער
פריששר דחז ן .חנ 3עחפפר  ,נעבזש
דעקשפ״  :יחפפר,חוין דעןח! שחר:
ח! וח פרזעהנש דער פריששר חויך
חיהן  ,חזנדהיריזיש חיזש
ערר״ן:
(כא )
וועןערווברחרקחיוש  ,חונד
זיי /פערײע^ן ניכש הינר״כש  :זח
נייוש ער חיין שחן 3וכן שו! דחפפר,
נור ווענדזנן , .דוויויש חויןי חיהן
פערזעהנש זוערדי  :חײן 3עהנש״5
פ״נש > ועה! > ויש חע! חנןקנעשן ,
 3זכן
שפ״זיחפפר  ,חזנד חיין ! ון.
חע!  ( :כב )  3וזײח שזרשו! שויבן
חדר 3זוײח יונןי שויבן ( זזח3ו זײן
פערסען-ן הינר״כש  :דוופחן ז״ח
ח״נש 3וכן זינדנחפר  :חונד חיינש
 3יק גחנ 3נחפפר  ( :כג ) חק חכשן
סח ^ י ז״נער ר״נ״ונן .בריננש ער
זיח דעכן פריששי  :פחר דען ח״ן־
ן .חנן .דעש ששי £ששן 3.ע! שש  ,פחר
דעכן עווין.ן  ( :כר ) דר פריזשר ני> זש
דווז שחןי 3וכן שו! דחפפר חזנד דחז
!ון .חעיו  :חונד ער  ,דר פריששר
נע>ו! יך  > ,וחכש דח> ויש ח״ני זוענ־
דונן .פוור דעכן עווין.ן  ( :כה ) > וחן
ש! חכשש דחו שחן; דעש שו! דחפפרז:
דער פריששי ני>וש פחן דעכן ב! זשי
דיפש שזודחפפרש  ,ברינןש עש חן
די־וז
רעכשי
חהרקנחרפ! דעש־
יענין.ן  ,דר ן .ר״ני^ש ווירד  :חן דען
דויו/ן ז״נר רעכשן החנד
חונ־ חן
דען ן .רחשן 3עהן זיינש רעכשן פושז:
(כי ) פיון דעכן חע! י ןטשש ער חין
זייני  ,דעש פרישישרש  ! ,ינקי החנד:
(כז ) שפרענןש >ויש  :יינכן רעכשן
פינן .״  ,פוון דעכן חע! י  ,דווז חין
זיינר ! ינקן החנד וויזש  :זיבן > /חה יו
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מצורע
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 5י) ר דערן מווין.ן  ( :כח ) ברינגש
פחן דעקיזען  ,די !1ווין דינר החנד
חיזט  ,חןידח* רע  3טי חהרמנחרפן
דעסיענין.ן  ,דר ן .ר״נין .ט ווירד  ,חן
דען דוייון ז״נער רעבגין החנד ,
רזונד ח  /דען ן .רחכ / 1נעה /זיינפ
רעכטן פושז  :חן דױוזעיבי סטע!1י•
ווח דחז ב! וש דעש
טוודוופפרש
חיזש  ( :כט ) ווווש  £חן דעק חע! י
ווויןי דר החנד דעש פריששרשינחך
חיברין .חיזש  ,ברינן.ש ער חויך׳ דח*
הויפש דעשיע  .ן.ן  ,דער ן .רײנין :ש
ווירד  :וווכ /ניחר דע :ן עו ; ין.ן רוייף
חיה 3 /ו
פערזעהנ ( ; /ר ) ח? שדען
*חיו ער ח״ני פחן דען שורש! שויבן
חדר יונן.ן שויבן 3ורע ?שי > וחכן :
(נח_ כדעק נעוו! יך דוזז פרייען /.הין־
רײ  3נד וווור )  ( :לא ) ווחז ז״ן פער■
״ען-ן חויפ^ ברחכש  ,ווירד חײנמ
דוופוון 5וכן
זינדנחפפר  ,חונד דח:
חנדרי 3וק ן .חננן חפפר ן .ענחיסזן,
נעבשש דעכן ספײזיחפ £ר  :ו/חדורך
דר פריששר חויךי דען ^ ורײני^ נדן
 15זר דענן עווין.ן
פערזעהנש :
(לב ) דיזש חיזש דיח ! עהרי פיר
דעניעני^ ן,דר רען חויזזחש׳ן חן זיך
החש  :ווען  :־ין פסוען.ן ניכש הין־
רײ  3ש  ,חונד ער רײן ווערדן זח!! :
(לג ) דער עווין .׳
טפרחך3ו חשה
חונד חהרן ־ .ו/יח פח! ; \פ  ( :לד ) וורגן
חיהר ווין דחז וחנד כנען קחיױ/ש ,
דחז חיך חײ 3 ,וכ /חײ ; .נשהונן ח״ף
ן .עבי  :לזוכד וויך חין חיינק הדזע
חײערש ח״ ^ נשהיח! י 3ן ! חנדש דען
חויזזוזשן ענשסשעהן ! וושי ; ( יר ).,זיז
זמ!! דריענין.י  ,דעכן רחז הויז ן.יע־
הערש  ,קוזחחן  ,דענן פריששר בע־
רי 3ש  /ח/נד שפריעכן  :עש טין .ש
זיך עשווווש חין ח״נכ( הויזי  ,וו**ז
דר חויזזחשין  ( :לו ) דר פריזשר  :ח!?
בפעה!ן  ,דחש> וחן דחז הויז רײי י,
בעפוור ער קיעזוש  ,רען
שחדן3ז
בזיכשיןן  ( ,דחיויש ניכש ח!( ש ח/ף
ר״ן זוערדי ווחז חיכן הויזי וויזש ) ,
הערנחך

ויקרא יד םו
הערנחך קע״ט דער פריסטר דחו
הויו נו בעועהן  ( :לז ) ווען ער נון
דען םחדן בטרחיטט  ,חונד פינדט
זח! כן וח כעםחפן  ,דחש חן דען
ווענדן דעש הויונז דונק! ן .ריני • ח־ר
דונק! רחטהי פערטיפונן.ן זיך ניינן:
חיהר םיין ניפווויך חיוט טיפר ח! ט
דיח חיברין .׳ ווחנד  ( :לח ) וח וח! !
דרפריטטרחויש דעק הויוי הערויו
ן .עהן  ,פ1ור דען חײנן1.זנןנ דעס
הויוש טרעטן  :חונד וח! כש ויבען
טח ^ י פרם!ישן  ( :לט ) ווען דר פריו־
טער חק ויבנטן טחןני ווידר קע״ט :
חונדזיהט  ,דחש דר םחדן חין דען
ווענדן דעש
הויוש3י נענחיויון :
(מ ) וח זוו!! ער בפעה!ן  ,דחש יוחן
דיח םטייני הרויש ניהט  ,חן וזע! כן
דער טח.־ן חיוט  :דיוי ווירפט ווחן
חוישרהוו! ב דר םטחדט  ,חן חײנן
חונריינן חרט  ( :מא ) דחו הויו חבר
וח!! ער חינוויפנדינ חוש דען חויס־
זחטין הערוק חבקרחנן וחשן  :חונד
ריח קח! קערדי  ,דיח ״חן חבקרח 3ט,
םיטט״חן חוישרהח! ב דר םטחדט,
חן חיינן חונריינן חרט  ( :מב ) ווחן
זח!! חנדרי טט״ני נעהוון  ,חונד
טטחטט דער חויונברחלכנן םטייני
חיינועטנן  :רזויך חנדרי קח! קערדי
נעהוון חונד דחז הויו טינ ?ן :
(סג ) ב! יהט דען דר טוודן ווידרוק
חק הויוי חויש  ,נחכדעק ווחן דיח
טטײני הרוישן .נ1זן.ן  :נווכדעס דחז
הזיז חבנקרחנט חונד נט״ינכט זוחר־
דען  ( :מר ) דער פרישטר קעווט ,
חונדזיהט  ,דחש ררטחדן חין דעק
הויוי כון .נוווווון  :זח חיוט עש חיין
פרדערב! י  3ר חויוזחשן חק ־ויוי ,
עש חיוט חוגר״ן  ( :מה> וויון ווזש
דחו הויו חיינרייון  ,נעה>ו! יך דיח
טטייני  ,דח• הח! ),חוכד ח!! ן קח! ק
דעש הויוס
חוישחײנחנדר נעהוון :
חונד 1ווישרהח! ב דער טטחדט חן
יויינן חונרייכן חרטברינן.ן  ; :מי ) ווער
חין דחו הזיו קע״ט  ,וח ! חנ^ י ״וון

מצורע
עש  £רעזנושן * :וד ? ז ביס חק חבנד
י־זוכרײן ו״ן  ( :מו )
ווער1וין רעכן
הויוי ט! עענ, 1אוס רוויך וייכי ק! ״דר
וויוטן  :ווער יוין דעק הויוי חינוט/
״וש וײנע ק! ײדר וויוטן  ( :מה ) ווען
 1ובר דר פריטטר קעווט  ,יוונד
ויהט  ,דחט דר
טחדן 1זיק הויוי
ניכט כו ^ נחײײן  ,נחצדעק ״חן דחו
הויו ן .טיכ  3ט  :וח וח!} רר פריוטר
דחו הויו ר״ן םפרעכען  ,דען דר
םחדן חיוט ן .עה״! ט  ( :טט ) ויחן
נייויוט  /חומ דחו הויו3ו ענכווינדין-ן ,
> 3.וײח פען 1 : }.וייך
נעדרנהחןן /
החכרחטהי ווח!! י חונד היוחפי :
(נ ),ם! חכטט דען ח״נן נחנ!  :חין
ח״ן חירדן ן £ .עט  ,חיבר פריםעש
ווחסר  ( :נא ) הירויך נייו״ט ער
דחו_ נעדרנהח! ן  ,דען היוחפן  ,דען
החכרחטהן פחדן  ,חונד י דען ! ע־
בענדן פחן : !.טונקט ח!!ש חין דחי
ב! וט דעס_ן .ם! חכי 1טן כחניס , .חונד
חין דחו פריםי ״חסר  :חונד בע־
םפרענן .ט דחו הויו ויבען > וחה! :
(נב ) ענטויני־ינט דחו הויו יויט דעק
ב! וטי דעס  £חן !.ס חונד דענן פריםן
זוחטך  :חייך ײיט דעק ! עבענדן
פחנ!  ,געבמט דעק  ■:עדרנהוודן /
היוחפן חונדדר
החכיחטה ! /וחו! ינ
(נני ! עטט דען ! עבנרן פיו ^ חױטר־
הח! ב דר
םטחדט ווויךו פע! ד
פ!יןנן  :היריויט פרועהניט ער חויןי
דחו הויו  ,חונד עס זויריד ריין :
(נד ) ד זעט יחיוט דיח ? עהרי פיר
ח!! ן/םחדן דעש חוישוחנט  ,חונר
פיר דען ^ רינד  ( :נה )  £יר דען
חויווחטין חיק נווחנדי  ,חונד חק
הויויך ( נ.־ ) בייח ח״נר ערהחבנן/
חנךק/יפנן חדר פיעקין.ן םטע!! י :
(נז ) דחרנחך נו חורטה״!ן  ,זוען
עטווחש ריין  ,חדר ווען עו חונר -ין
חיוט  :דיועט חיוט דיח ! עהרי
פיר דען חוי״חטין :
£ך ( א ) דער עווין.י םפרחך כו
ןןיטה חונד חהרן חיח
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פב

פח! ן.
ש  ( :ב ) רעדיש חיס דען קינדרן ביו חבענד חוכר״ן * ײן  ( :יכ) חײן
יסרח
!
'
ס
,
חוכד וחןכס וויהכן  :חען
חיררען ןכרעשי  ,דרוי_ו ־ער ניוס־
יעחחנד חן * ײנעכן' ^! ידי דען יכ !וש
ויכעי^י בריהרט׳ זווז כערברחכן :
ד .חס  * ,ח*וו!? * ״ןי חויופחש חוכריין חוכד ח!! עס העןירכי חין ״חכור
*יין :
*ועןכן (ג ) חיס * ״כר חוכר״ניו .קייש  ,חויון .ווחטן ווערדן  ( :ינ) ווען דער
דעש
 !£ווש  ,וח! עס פח! ן .כדי !2ושוי  3סין:י פחן וײכעכן פ! ושי בע־
בסחפכה״ס
החבן  :דס ן !.יד חח^
פר״חש חירד ׳ ווו כעה! ש ער ויבן
דען פ! וש
סריפן ! חשן  ,חדר פר־ סחן.׳ כחן * ײככן בפר״חש חערדן ,
סשחפפשויין פחכן
!£ושי  * ,חחיוש ווחסש *ײכי ק! ײדר  :בחדעש * ייכען
*ייכי חונר״כיןכקײס חין ביידן פע!ן ב! חשן ! ״ב חין פריסעכן ווחסר ,
ן !.״ן ־( .
רוין '1דר ד ) ־עדי ! חן .רסשעשטי  ,וויו־ חוכד * ח)! דחדורך רײן ווערדען :
פ!
ושוי 3שין -׳3ו ! ין .ען פ! ען .ש( ,יד ) חכן חכשן שחןי * ח! ער כח״ח
*ח!5
חוכריין
*
יין
:
חוכד יעדס סורשו! שויבן /
חדער 3ווײח יונן .ע
^רעסי ,
דחרויןי ער3ו *יכן פ! ען .ס סייבן כעהחן  3 :וק ח״נ^ חכ^י דעס
*ח!
חויך
חוכר״ן וײן  ( :ה ) זוען סשינ[ שטו .כע! ששפחר דען עחיןען
יעווחנד וײכי ! חן.
ער ססעשסי בע־ קחווחן  ,חוכד * ח! כי דעכן פריששער
ריהרס  :וח!! ער וייכע ק! יידער ןכעבן  ( :טו ) דר םריסשר * ח!! חייכע
ווווסן  * ,יך חין ווחסר בחדן חוכד ח!ש חיין וינדעכחפ  £ר  ,דיח חנדרי
ביו חבכד חוכריין * יין  0 ( :ווער חויף ח! ס ח״ן ^ חכנעםחפפער כורעכס
דעכן' (.
רעהסי * י3ש  ,ווחרוין*' דער חח 3ן  :חוכד חייף׳ חיהן פחר דעכן
 15וסוי 3
שין
.
י
3
ו
*
י
3
ען פ! ען:ש  * :ח! 5עזוין .ען נחרועהכן  ,וועןכן ו״נעס
*ייכי ק! יידר ווחסן  ,ויך חין וויוסר פ! ושס  ( :טז ) חען  £חן יעחחנדן דר
בחדן  ,חוכדביו
חבכדח/כר״ן * ״ן :וחחן עכשן .עהס  :כחדס ער ו״נען
(ו) ווער דען ב
!
חון
!
ייב דען !$וש־ ן .חכ3ן ! ייב  ,חוכד חיוס ביו חבעכד
וי5שין.ן בריהרס ! וח! * יינע ק! ״דר חוכריין ( :יז ) יעדש ^ ווחכד חדער
ווחסן  * ,יך חין ווחסר בוודן חונד
!עדר  ,חחרחן וחחן ן .עקחחחן חיוס
בי* חבכד יווכריין *ײן  ( :ח ) ווען דר וח!! חין חחסר ן .ווחסן ווערדן ,
! 5זטויפשין.י חן ח״נן רייכען ״ענסן
וחנד ביו וובנד חוכרי ן*יין  ( :יח ) חען
ספײ !3ווירפש * ח! ער וייכי ק! יידר
יעחחנד ח״נרפרויחן פ! ״ס! יך בייח־
ווחסן ויך חין ווווסר ביודן  ,חוכד
חחהנש  * :ח וח!!ן ויך ב״די חין
ביו חבכדחוכר־ין * ״ן  ( :ט ) /וחו / 3ק
חחסר בוודן וחכד ביו חבכד חוכריין
רייס 3ײן .; .הערס
 ,״חרוין־י דר פ!וש־ *יין  :גיט  ).חען ח״כי פרוױו חיהרן
*י 3שין.י 3ו רייסן2
!ען:ש  * ,ח!! וווכ־ פ! וש היוש  ,כעחױך דס חיהר חב־
רײן ויין ( :
) ווער עש״חו בריהרס פ! וש חירק! יכש ב! וש חיוסחן חיהרכן
דס ער
חוכשר * יך3ו החבןפ! ען .ש ,ן !.ידי * :יו * ח!! * ױי * יבן שח^י חין
*ח!! ביו
חבכד וווכריין ויין  :ווער חיהרר חבויוכדרוכן .מייבען  ,חונד
דיוי דיכן.י שרען .ס > ,ווו וייכי ק! יידר חער ויח בריהרט  ,ביוחבכד חונריין
יוחישן וין חין זוחסר ביודן .
חוכד *״ן  ( :כ ) ח!! עש חוזרויף ויח חין
ביו וובכד חוכרײן וײן  ( :יא ) וועכןדר
וועהרכדר חבוחכדרוכן! .י4
ש'  * ,ח! |
פ!ושוי 3סי^י בעריהרס  ,בפחר ער
חוכריין וײן  :ח!!ש  ,ווחרויף ויח
*יך דיח העכדי ווב ן .עווחסן ( דס ויכש  * ,ח!! חוכריין *יין  ( :כא ) חער
ה״שש בפחר ער ןין ( ור רייכין.וכן.
חיהרי ! חן .רסשעששי בריהרס  * :ח!)
ן.
בחדש החש )  :וח!! ו״כי ק 5יידער *ײכי ק! יידר חווסן  * ,ין חין חחסר
ווחסײ ויך חין וווושר בחדן  ,חוכד בחדן  ,חוכד ביו חבכד חוכר״ן ויין:
חער
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(כב ) ווער ח״ן ן .רעהטי בריהרט ,
חוין 1ווע! ננן זיח3ו  :י 3ען פ! עגט :
זח! * 5״ני
קויידרווחסן  ! ,יךבחדן,
חונד ביז חבענד ווונרײן ! ״ן :
(כג ) חיזטעט חוין׳ דר ! ווגרסטעטטי,
חרר חויןי רענן ן .רעהטי  ,חויןי
ווע! כנן זיח וי 3ט  ,ווינדענן ער עם
בריהרט  :וח!! ער ביז חנן חבענד
וזונריין זיין  ( :בד ) ווען ! יחיעווחנד
בס? עפט  ,חונד חיהרי חבזיוכדרונג
ח! וח חויך חן חיהן קח>ו> וט  * ,ח!!
ער ויבען טחן .י חונריין ! יין  :דיח
}חן .רסטעטטי  ,וווורויף׳ ער ! ין .ט ; ח!5
חונריין זיין  ( :נה ) ווען ח״נר  £רויח
דחיס ב! וט פי! י טחן-י  ,מויטר דער
(ײטחיהרר חבוחנדרונן .חבפ! יטט,
וודר עט פ! יטט חיהר חב חיבר דיח
ז .וועהנ! יבע חבוחנדרונן .ס 3״ט  :וח
'ווכ;.י חיהר דיח י/וכריינינק״ט חב־
פ! יםט  ,וח!} ; יח זיין  ,חיח חין
חיהרר וובוחנדרונן .ט 3ייט  ! ,יח חיוט
ווזנר״ן  ( :כו ) יעדי ! חגרסטעטטי ,
יוחרוין־' זיח חין דען טוון.ן חיהרס
פ! וטט (ו ! י ^ן  !£עגט  ,זח!! פחן
חיהר געהח! טן ווערדן  ,וויח דיח
?חן .רסטעטטי חין חיהרר חבזחנד־
רונ ^  :ח!! ט ךרעהטי ווחרויך זיח
:י 3ט  ,זח!! חונר״ן זיין  ,וויח דיח
חונריינין .קייט חיהרר חבזחנדרונן: .
(בז ) ווער דיוי דינןני בריהרט זח!!
חונריין זיין  :ז״ני ק! ״דר ווחסען ,
:יך בחדן  ,חזנדביז חבענד חוכריין
:יין  ( :כח ) ווען זיח פחן חיהרעכן
פ! ושי פרייח ווירד  :זח >ווו_ ! יחזיבן
טחן .י 3עה!ן  ,הערנחך וח!! ויח ריין
:ײן  ( :כט ) חכן ווניטן טחן .י  ,נױסוט
:יח ( ווייח טורט! טויבען חדר ( ווייח
יונגי סויבן  :ברינגט זיח ( ונן פריט•
סער  ,פחר דענן חיינן .חנ^ י דעס
סטי  £טטן ( .ע! טט ; (ר ) דר פרינוטר
:ח!! דיח חייני ח! ז ח״ן זינדנחפפר ,
דיח חנדרי ח!ש ח״ן ן .חנ ( עטחפפר
(ורענטי חחינן  :חונד חויןי' ! יח פר
דענן עווץ,ן
עעסעהנן  ,וועןנן דעס

פ 1וסעכז 1זיהר 1זונרײנין .קײש :
(לא ) חיהר!1ז! 5ס דיח קינדר ישרחזכו
 1וכהח! שן פחן
פײרווונר״נץ.ונןנ :
דח>* ינז ! יח זיך ניכס דורך פרחונ־
רייניןנונ; .דען שחט3ו גיהן  ,חען
זיח נעח! יך ח״ני י רע! ידענ ין פרחונ־
ריינין.ן  ,חע! ני חונטר חיהנן חיזט:
(לב ) די! ם חיזט דיח פרחרדנונןנ פיר
דען פ! וט! יבטי^ן  :חונדדען יענין .ן,
דעק דער ) חחן עכט^ עהט ,
חונד
דחדורך חוכריין חיוט  ( :לג ) חיח זיך
דױו טחערין ! יידנדי חין חיהרר חב־
*יוכדרוכ^ נ• פרהח! טן  : ,ח וויח ״דר
פיוםויצטיגי  ,עם וייח חחננז חדר
פרויחטפערזחן  ,ווען .ןויינספ! וםט:
חונדפיר דען חחן  ,דער חיטחיינר
חונריינן נווחחחן ! יגט :

אחרי מות
(א ) דער עווץ .י
טפרחך3ו
>וסה  ,נחך דעק דיח ביידן
זעהני חהרני ם ' דס ! עבן פרוחהרן:
ח! ם זיח נע>ו! יך פחר דען עווין .ען
הינטרחטן חונד סטחרבן  ( :ב ) דח
זחן .טי דער עווין .י3ו > וסה  ,רעדי
חיט דיינק ברודער חהרן  :דס ער
ניבט3ו יעדרנייט חין דס ה״! ץטוק ,
חי  :נרהח! בדע 1פחרהחנן .סקח>וחי :
נעוי! יך פר דענן דעק!  ,ווע!  5ער
חוין׳ דר ! חדי ! יגט  ,דחחיטער ני  3ט
חוחקח>ו>וי  ,דען חיך ווערדי חין
חיינר ווח! קי חיבר דעק דעק! ער־
סיינן  ( :ג ) ״יט  £ח!ן .נדנן וח!ז חהרן
חין דס ה״! ץ .טוהנן קחיסיען  > :ויט
חייננן יוכןנן סטיר  3 ,וק זינדנחפפר
חונד >< יט חיינק ווידדר 3ונן גחנ 3ען
חפפר  ( :ד ) חיינן ! ייברחקפחן ! יינ.
ווחנד דעט היי! ין :טוה>> ט זח!! ער
חנניהן  ,חונד ! ײננע בײנק! יידר חן
זיינק ! ייבי החבן  > ,ויט חייכק ! ייננן
ן .ירט! זיך חונן בינדען חונד וויינען
!ײננן בינד חויפוע3ן  :עס וינדהײ־
!ין -ע ק} ״דר  ,רחהער זח!! ער זיך
פחרהער

ױקרא זט

אחרי מוח

נחרהער בחדן  ,חונד זיח הערנחך
חנ! ע4ן  ( :ה ) נחן דער <>4ײנע דר
קיגדר יםרח! ׳ם וח!! ער נזו״ח3י|4־
בעקי ( וק זיגדנחפפר  :חונד חײנען
ווידדר> 3ק 4חנ(ן חפפער נעהוון :
(ו ) ( וערםס וח!! חהרן ו״נען םסיר
(וק זיגדנחפנר דחרברינ^ן  :חונד
 2יר ויך חונד ו״ן הויז נערזעהגן:
(ז ) ער ניחס דיח ב״דען בעקע :
םסע!! ס ויח פחר דען עחי | 4הין ,
חקחײנ^ חנ^ דעס םסיפסש( 4ע! סמ:
(ח ) ! ען .ס דזויך דיח ב״דען בעקי
(ווײח ! חוי  :חײן ! חש ניר דען
עיוי^ן  ,י חונד ח״ן 1חם ניר עוחו! :
(ט ) _ חהרן בריעס דען בחק  ,חזיןי־
ווע! בן דחז( 1ון פיי יען עוזי 4| 4ע־
פח!1ן חיזס  ,דחר  :חונד ״ח  3ס
חיהן ( וק וינדנחפנער ( :־ ) דער
בחק  ,חוין 1״ע! נן דחז זיוו פיר
עוחו!  4נח11ן חיוס  ,זח!! 1מבענדי4
 2חר דעק עזוי4ן הינן .םסע!! ס וזער־
דען ,חוק חיבר דענוע! בן 2 13עס
ועהנן ( נעוו 5יך דיח זינדן דר קינדר
יםרח ! ט דרויןי3ו בקעננן )  :חונד
חיהן הערנחך 3וק עוחז! חין דיח
וויםסי (ו םיקן  ( :יא ) הירוין 1וח!1
חהרן זײנן םסיר 3וק וינדענחפנר
דחרברינן.ן  2 ,יר זיך חונד ז״ן הויו
נר־ועהנן  :ער ם! ח  3סס נעוו! יך זײנן
םסיר 3וק וינדנחפנר  ( :יב ) ניווווס
דיח
רזינפנחנני פח! ^ 1ןיהנדער
קחה 1ען  ,נחק ח 1סחר דער  2חר
דעק עזוי | 4םסעהס
חזנד ב״דע
הענדי נח 11קןיינ^ עםסחסנס רזיך־
ווערקש  :חונד ברינגס עם חיגנר־
ד .ח 1ב דעם נחרהחנ^ש  ( :יג ) דח־
וע 1בשס נחר דעק ע״י 1 , | 4ע4
סי
ער דחו רוינחערק חויןי דחז נ״ר :
זח דחס דיח ווח! קע פחן דעק
רוי  3ווערקע דען דעקע! ( דער
חזין 1דעק ( ײגגיסי !י^ ס  ^ ,חנ׳) נר־
הי!! י  ,דחיייס ער ני  3ס חוחקחחחי:
(יד ),הירוץי ניוחיס ער  2חן דעק
ג 1וסי רעם םסירש  ,םפרענגס דח־

פ > | )1זיי 1ז״נ  (:עיגן.ר  1ובן 4ע | 4די1ז
פחרדרו״סי דפס דעק 1ס הין 1 :ז> נד
>1ונסן פיזר דעק דעק , 1םפרענ^ ס
ער ויבן אוז־ן י( יס וײככן נינ^ר פוון
דעכן ב 1וסי  ( :טו ) זו ! סדען ס1זו  3סס
ער דען בחק כוכן ויכדכוופפר  £יר
ד1וו פס! ק ',ברינ^ ס וײן ב 1וס וויככס
הח! ב רעם פחרהחנ^ ם  1 :וונד בע•
החנדע! ס דיום כ!1ס  /וויח ער רוזז
ב! וס דעם םסירם בעה 1ונד! ס ,
םפרענגס נע !|4יך דחפחן חבן זכע| 4
דען דעק! חונד חונסן פחר דעכן
דעק!  ( :טז ) דחדורך פרועהנס ער
חוין־' דחו הײןי^ סהוק  /ייע^ן דער
חינרייני^ קײסן דר קינדר יסרח! ס,
חונד ײע^ן חיהרר חיברסרעסונ^ן ,
חין ח! 1ן חיהרן וינדן  :עבן ח! וח
ײחכס ער עם יויס דעק םסינסם־
 3ע! ס  ,דחו יויססען חונסר חיהרן
חונרײני^ קײסן דח ססעהס ( :יז ) ניח־
״חנד וח!! חין דעק םטיפסם־
 4יע! סי וײן  ,ווען ער הינײן ^ עהס ,
חיק ה״1ין .סהז״י (ו פרועהנן  ,ביס
ער ווידר הערויס קע״ס  :ח! וח
וח!! ער חוין־' *יך  /ןיין הויו  ,חונד
דיח ן .חנני  £ערוחיו>ו! ונ 4ט יםרח! ם
 2רועהנן  ( :יח) הירוי[ ^ 1עהס ער
הערפחר פחר דען ח! סחר  ,דער
 5חר דעק ע> 1י | 4םסעהס  :חונד
 2ערזעהנס דחרוין : 1ער ני״ס נעיו־
 1יך פחן דעק ב! וסי דעט םסירט ,
חונד דעם בחקס ׳ ברינ^ ס דחפחן
חן דיח עקן דעט ח! סחרם רונד
חוײהער ( :יט )
םפרענגס פח
ב! וסי ״יס דעק נינ^ ר ויבען ״חד
דרויןי  :ר״נין .ס עם חונד הײ! י 4ס
עש דחדורך  ,״ע^ן דר חונרייני4־
ק״ס דר קי; דר יםרח! ם  ( :כ ) ווען
ער דען
דיו״יס 2ערכזי 4חיוס ,
דחז ה״ןיןסהוק  ,דחו םסינסס־
 3ע! ס  ,חו; ד דען ח! סחר (ו פעס
ועהנן  :יח ניהרס ווחן דען ! עבני
די | 4בןוקהער  ( :בא ) חהרן סריקס
ו״נע ביידי הענדי רזויך׳ דען קחפךי
כב
א11 1
דעש

פג

ריקרא םז יז

אהרי מות

נעה  :י | 1ונ .#י
עווץ.ן ן :.עכי זײן :
דעש ! עבענדיןנן בחקש  :חוכד בע־
ײווכחעש 1י)!! ש) 1יהר
דעש ויבכסן
קעככט דחרוין' ח! 1י וזישטהחטן דר
פחשסן שוכד ן .חר 'קײן וזערק עער־
קיכדר יטרח!  ,ח! 1י חיהרי  .פער־-
ריכשן  ,דר חײכהײזוישי יזונד דער
ברעכן  ,חיהרי זיכדן ח!! ער! ״ח :
פרעוודי  ,דר ביי1ו ח״ו זיך יודן1־
דיןע ברינ^ ט ער דחדורך חויך׳ דען
הע! ט  ( :ל ) דען1זן דיזכן טוון.י פר־
קחפןי דעש בחקש  ,חונד טיקט
זעהכט ײחן חוין 1ח״ך  ,חוק ח״ך
חיהן דורך חייין ד 1וכו בעטטע 11טן
>< חן חין דיח זוישטי  ( :כב ) דרבחק כו ר״כיכן  :פ1ון ח!!ן חײערן  :יכדן
זח!! ט חידר פחר דעק עוויגכן ר״ן
טרע ^ ט חחח ח! 1י חיהרי ווישעטחטן
״ערדן  ( :לא \ עש חיוט פיר חייך
חין חיין פרוויכטט ! חנד  :זח טיקט
חיין רוהיטח ^ פ1ון דער ערשטן
ער דען בחק חין די1ו ווישטי :
ק! חשי  ,חיהר 1וישט חבר חזיך חן
(כג ) ווען י חהרן ווידר־ חין דחז
דעיוזעןבן פחשטן  :דיועש חיוט חיין
טטיפטשכע! טהיכיין ן .עהט יכעחןיך
עוויו-ש ן :ועט ין  ( :לב ) קינעטין .פער־
ד1וו רייכר^ טיררחב כו הח ,| 1דחז
זעהכט דעריעכין .י פרישטר  ,דען
ער די :זע! בטטהחט טטעהין ! חשן ) ,
דילו ! יינכי ק! ײדר רזויו ,ווחן זח! בען  ,חוכד חין דחו ח״ט
זחייהטער
ח״כועטכן ווירד  ,חן וײנש פחטרש
דיח ער חנן .עכחן.ן  ,חזש ער חין
טטע!! י דען דיכשט כו פערועהן :
דחז דזיי! ין .טהוק ן .עהן ווח! 1טע :
חוכד פערווחהרט זיח דחזע! בשט :
דיור  :ח!! חויך דיח ! ייככי ק! ײדער
דיח ק! ײדרדעש ה״! ין .טהז>וש  ,חף
(כדןערבחדטוייכן ! ייב חין ווחשר,
כיהן  ( :לג ) ער פרועהכט כעהוו! יך
חן חייכק הײ! יינן חרטע  ,כיהטז״כי
חויןי דחו ח! 1רהייזין .שטי  ,ערועהכט
ן .וועהכ! יכי חווטשקן״דר רון  :ן .עהט
היכויט  ,ברינ ^ש  :ײן ; .ווככשחפפער חוין־' דחו טטיפטשכע! ט חזנד חויןי
דען ח! טחר  :חונר פרועהכט חויך
חוכד דעש פח! קש ן .ח ;  :שחפפר :
חוין' דיח פרישטר חונד חוין־' דחז
ח! :חזיז!! עררווין־' זיך חוכד דחו
דחו1ווכ= ן .חכ3י פח! ק דער פרוחזויו! ונן: .
פח! ק פערועהכן  ( :כה )
(לד ) דיזש זייח חייך חיין עווין .ש
ט! יט דעט זיכדנחפפרש  ! ,עשט ער
ןשעט , ),חויךדיח קינדר יטרח! ,
רויך1ווין'־
חוין 1דעק ח! טחר חין
טטײ^ן  ( :כו ) דר דען ייןנכבחק כוק וועןכן ח!! ר חיהרר זיכח  ,כו פער־
זעהכן  ,חײטוח! חינן יחהר  :״חן
עזחח ( .כרווכט ה1וש  ,ווחטט  :ייכי
טהחט וויח דער עווי^ י דעק ײפה
ק! יױר,בחדט ג׳יכן ! ״ב חין זוחשר•:
בעפחה!ן :
הרכחך קרז׳ן ער ווידר ווין דווז ! וון .ר
יץ ( א ) דר עוויןד טפרחך5ו וושה,
קחוווין  ( :כז ) דען טטיר יוק ןיכדן־
וויח פח! ן .ט  ( :כ ) שפריך
חפ  3ער חונד דען נחק נונן  :יכדן־
כז 1והרן  ,ז״כן קייכדרן חונד ח!! ען
יופפר דערן כ! וט חין דחו ר \ י! ין.־
קיכדרן יטרח! ש  ,חוכד זח ^י חיהכן:
טהוכן ^ עברוןכט ווחרדן כו :ן פער־
דיוש החש דער עווין.י בעפחה: | 1
זעהנן  ,זח!! י׳־חן חוינורהימב רעש
!וון -רש הערוישטרחן.ן  :ח׳כד חיהר (ג ) יעדסוחן ווויו דעכן הויוי יטר ח 1ו,
דער ח״נן חכשן  ,סדר ח״ן 1חק ,
פ'ע!!  ,פ! ייט חוכד ווישט חין פיױזר
חדר חײכי כיגע חיכן' ! חן .ר  :חדער
פער־
פרברעננן  ( :כח )  :־ען <:
וווישר דעק ! חן -ר ט! חכטן  ( :ד ),חבר
ברעככט  ,ווחטש וייכע ק! ״דעד ,
כ־כט פחר ' דען חײנן .חנן .דעש
בחדס  :ײכן ! ײב חין ו  :חטר  :העס
טטיפטםכ' ע! טם ן .עברחכט החבען
נחך ק 1ון ער ווידר חין דחו ! ח ; .ר
חירד ; ךען עווי ^ן כו עהרן  ,פחר
קחיווון ; ( כט ) ריוש זח!! ח״ך כוק
זייכר

ױקרא יז:חי
*״כר ווחהכוננ ׳ ח״ן חפ  £ר דחר3ו
ברינןן  ":דעקיעכי^ן * ח!! דחי כ? וט,
יוע! בט ער פר^ ווטן  ,כור בחטטו! ד
ן .רע  3כט  ,חוכד ער חזי* * ײכר כח 3י
יחן חויטן .רחטט חעדדן  ( :ה ) דחחיט
דייח קיכדר ייסרח! חיהר סווונטפןה ,
דחו ייח ביוהער וחין 1דעק  3ע! דע
ן .ס! וונטס הוובן  :דעק עחץ .ן*3
עהרן  ,פחר דעק חײכן .חכן .דעט
פריטטער
טטיפטטכע! טט  ,דעק
ברינן .ע : 1חוכד חיט פריידכחפ  £ר
דענן עוזין .ען *3עהרן ט? ח  3טן :
(ו ) דר פריטטר דחג ב! וט חויך דען
ח! טוור דעט עווץכן  ,דר חק חײף
^חככי דעט סטיפטט ; ע! טי סטעהט/
ספרעכן.ן  :חזכד דחי חוכס! יט 3וק
עחינן3ו
חכן .נעה> 1ן ן .ערוך ,דעק
עהר |  /חין רויך ח* יעסטײ;.ן ! חטן ;
(ז ) חוכד  :יך ון!* ח קיהר ס! וו  3טפיה
ני  3ט חעהר דען ווח 5דטײ  ?£ן וופ  £רן
חען / | .דעכן ייח  £רבוה! טר י ח״* ע
נח  3העכנן  :דייט יח?! ווײן עחין .ט
ן :.עט 'ן  £יר חײערי כחנקחחײן * יץ:
(ח ) פערכר  :ח!! טט יוח ווייהכן  :חן .ן ׳
יעדר חחן חויט ־עק הוי :י יסרח! ט
חדר חײן  £רעוי־ר  /דר ב״ח חײך
:יך וווי  3הע 5ט  :דר חײן נחככטחפפר
חדר ח״ן י 1חה! חפפר דחרבויכן.ן :
(ט ) חוכד כי  2ט י פחר דען חייכנחכן,
״ירד,
דעו סטי ? טטכע! טט  3יהר)
חיק עט דעק עוויןן כו עהדן כוי
ייכטן3ו ! חטן  :דרזעובי  :ח!! חויט
*ײכר כחטכיחן חויטנרחטט ווערדן:
(י ) וווכד זוען חײן > יח | חויש דעק
הויוי יסרחוט  ,וודר חײן פדע״דר ,
חויפהע! ט ,
דער בײח ח״ך  :יך
עטחחש ב! וט חישט . :יח וויח חיך
בחטעטכטי
>וײכען כחרן חוין־' דיח
פילרשחן!י ען_ן  ,חוכד  :יח חזיו וויהרר
נחט 3יוון ווויטרוןטטן  ( :יא ) דען .־ר
!עבכשן .״שט ח! ! ט פ!ײי 1,ט וחדעד
דח  :פער  :עהכ? יגי דער ! עבעכדין.ן
^עסעפפי )  ,חי  :ט חיק ב! וט  :חיך
החבי,־חהער  3רחררכט  ,רחט עט

אחרימות פד
ר קסוווען
 5יר תײן רוויף דען
*רזח 1 ,ווק ' ח״ערי ? עככטןײנוסר
(־ווו הײמנז רזוין־' ווײער ' פערשיון)
3ו פרועהכן _ דען  .־חו ב 5וש וו**כ1
עמ  ,חעיכט פיר דען ןיעכעסן״״וע
הייטש  ,פיר דיח כעוט ; .ן)
(דחז
עערועהכיש (  .-דחרוכן החבי חיך
כו דען קיכדרן יטרווזש ן .עוחן .ש /
קייכ• עערשסן פחן חײך יח?! כןוש
עטן  :חויך דר פרע די  ,דער זיך
ײו!! קײן
חויפהעזט
בײח ווייך
ב! וש עטן  :׳כ ) יעדסוחן פחן דען
קיכדרן טרח( ט  .יודר חיין פרעאדר ,
חעונר ב״ח חייהכן * יך חויפהע! ש /
דר ח״ן חי! דפרעש  ,עס * ייח ח״ן
טהיד  ,יןדר יוײכן פחן , !.פעכןש /
חע! ; ע ן .ן .עפן חערדן זח !!  :חונן
דח  :ב? וש דחיפחן חויטחיפן ! חטן /
חוכד חיש ערדי בדעקן  ( .־־ .׳ דען
דח  :חיש דענן ? עככטן -״וכוי  5ער-
בוכדכי בחש ח־* ט דח* פיער* .עכ! י  3י
ח!! ש ! עבעכדין (.פ! ײטט  :חיך החבי
נו דען קי ; :־רן ינורחיכז ן .ע :וון .ט ,
חיהר יחחש דח* בייוס פחן קײכענן
?עבעכדיןן פ! ייטי עמן  :דען דער
?עבכנוןײשש ( חדרי דיי  :פעד :עכ!י  3י)
ח!! עמ ! עבעכדין.ן פ! ײפכז  ,חיוכג
חייככי חיש  :ײכענן ב? 1עי חער עמ
חיכינו  /יחמ יווישןרחטיש חערדן :
(טו ) יעדי פערכו ;׳ ן י  ,חיין חײכ־
ה״ו*ײ.יי־ חדד פרעיודר■ /דער פחן
יוײכנן ןעעפחןוכן חדר כררימכן  1יה
עסן חירד  :יח ;? ' .ײכי קוײדר חחסן /
:יך בחדן חוכד ביט חויןי חבכד חוף
רי ין * יין הערנחן חייט יער ר״ן :
(טז ) חחעט ער יוכר * ייכי קןײדער
ניכט,חדר בחרטויך נינש_ * חהחנ1
ער פייר י .ײכ• ײיטעטה וט כוביטן :
ספרחך 3י
יךק ( א ) דער עןןין.י
>זטה ,חיח פח! ^ ט :
(ב ) רעדי > ויט דען קיכדרן יטרחוו*
חוכד וחכי חיהכן  ,חיך דר עחיױ /
חײער ן .חט ב  3עה! י ח״ך דיועט ) :

ג( ) חיהר

יצזמנט

ני5ט *ח טהין *

ױקרא יח
וויח חיק זחנדי >< 3רינן ן .טיהט  ,ווח
חיהר ^ ווחהכט החבט  :חייך ני  3ט
*ח ,וויח חיק ! חנדי כנען ^ םיהט
ווחהין חיך חייך פיהרען ווערדי :
נחך חיהרן 4וע3ן וח!! ט חיהר ני  3ט
ווחנד!ן  ( :ר ) ״ייכי רע 3טי < ח! 5ט
חיהר חויוחיבן חזנד אייני ן .עועט 3י
*ח! 5ט חיהר בעוובח  3טן  ,דערנחך
חייערן ! עבנםווחנד! חיינ3ורי  3טן:
חיך בין דער ע״יני חייער ן .חט :
(ה <.כעחב ;־  3טט ״ייני ^< ע3י חונד
חייני רע  3טי  ,דורך ריח דר >< ענם ,
ווען ער ויח חויוחיבט עוויגו ! עבן
ערהע 5ט  :חיך דער עווי^י ( £רוי 3רי
דיוס ) ! ( ו ) ניח״י נד זח!! חיינר
ב! וטטפרווחנדטן פננרסחן ,חיהרי
ב! עטי חויןי3ו דעקן  ,ויך ניזהן :
חיך דער עוויגי ( פערביטי דיוט ) !
(ז ) דוח זח!! טט דיח ב! עטי דיינט
פחטרט ( דחו ה״טט) ׳ דיח ב! עסי
ד״נר ״וטטר ני  3ט חוי  3דעקן ־
■ ויח
חיוט דיינע ״וטטער ,דוח וח!! סט
חיהרי ב! עטי ני  5ט חוינדעקען :
(ח ) דוח וח!! םט דיח ב! עטי דיינר
םטיפײסטר ני  3ס חויפדעקן  :עט
חיזט 3יג! ״ך דיח ב! עטי דיינעס
פחטרמ  ( :ט ) דיח ב! עטי דיינר
טוועטטר ויח וייח דיינט  £חטרט
וודר דיינר >< וטטער טח  5טר  ,חיק
הויוי ן -בחהרן  ,חדער חויםר דעק
הויוע ( .בחהרן  :חיהרי ב! עטי וח!! וט
דוח ניכט חויפדעקן  ( :י ) דיח
ב! עטי דײנר < חהנוטח  5טר חדער
טחכטרטחכטריוח!! טט דוח ני 5ט
חויפדעקן  :דען זיח וינד דייני חייגני
ב! עטי  ; :יא ) דיח ב) עטי דיינער
םטיפ״וטטר
טחכטר  ,דיח נחן
דיינק פחטר ער3יין .ט ,חונד ח! וח
רײני םוועטטר חיזט  :חיהיי ב! עטי
וח! ! טט דוח ני  3ט
ווויפדעקען :
(יב ) דיח ב! עטי ד״נער פחטי־
םוועטטר וח!! סט דוח ני  3ט חוין•'־
דעקן  :זיח חיוט חיינע ב! וטט־
 5רווחנדטי דיינס  £חטרט  ( :יג ) דיח

אחרי מות
בזעסי דײנער
אוטכורטוועםמר ,
*ווז! טט דוח ני  3מ ווזיעדעקן  :דען
*י1ו יויוט יוײני בןומט  £ערוויונדטע
דײנער אוטטר  ( :יד ) דיוו 'ב! עטי
ד״נט 15וטרטברודרט ־1ו!! טט דויז
ני  3ט ווויפדעקן  :דו1ו ו1ו!! וט נע״י
ןיך זײנר פסיוו ני  3ט בײווווטהנן ,
ויוו וויוט דיינע סוונטי  ( :טס דיוו
בזעטי דײנר טוויו 'רטוו  3טר ווו!! וטו
ני  5ס ווויפדעקן  :ויח וויוט דיח  3רויח
דײנט וווהנס  ,חיהרי ב! עט־ זח!! טטו
ני  3ט חויפדעקן ( :טז) דיחב! עזי ד״נר
ברודרפרויחן וח 5וטו ני 3ט חויךדעקן:
עו חיוט דיח ב! עוי ד״נו ברודרט :
(יז ) דיח ב! עםי ח״נר פרויח חונד
חיהרר טוו  3טר זח!! םט דוח ני  3ט
חוי  3דעקן ז ; דוח וח!! טט חיהרט
ןחהנס חדר חיהרר טח  3טר טחבטר
ני  3ט נעהוון  ,חיהריז ב! עסי חוין* ־
 3ודעקן  ,ויח זינד ב 5וטפערווחנס
טח  3ט ׳ דחו וועריחוננו  3ט  ; :יה ) דוח
וח '!! טט ני  3ט ח״כע פרויח נעבן
חיהרר טוועוטר נעהײן  :חיינער־
ווכט5ו עררע^ן  ,נעבן חיהר  ,חונד
ב״ח חיהרט ! עבן ,חויך חיהרר
טוועסטר מעטי חוין 1נו דעקן :
(יט ) ח״נר 2רויח  ,דיח חין חיהרר
חונרײנן חבוחנדרונן• חיוט  :וח!! וט
דוח ני  3ט ב״חוווןהנן  /חיהרי ב) עסי
חויןי נו דעקן  ( :כ.ו >< יט דר פרויח
דיינט נעבנווענםן זח!! וט דוח דיך
ני 3ט פ! ״ט! יך פרוויטן  :דורך זיח
חונריין3ו ווערדן  ( :כא ) פחן דייננן
זחוון וח!! טט דוח ני  3ט היכגעבן /
דעכן ן .עט3ן מולך5ו עהרן  ,דורך
דחו פייחר3ו פיהרען  :חונד דען
נח><ן דײנט ^ חטט דחדורך ענט־
ה״! י^ ן ,חיך דער עווי^ י(  2רביטי
דיום ) ! ( כב ) ח״נק סחנםן וח!! טט
דוח ני 3ט חוין* וו״ב! י 3י וו״וי ב״ח־
ווחהנען  :עס חי< ט חיין ן .ר״ח: 5
(כג ) > ייט קײננן פיה וח(! טט דוח
דיך פ! יים!יך  £ר< ויטן ׳ דורך דחו־
זע! בי חונריין3ו וזערדן  :חויך ח״ני
£רויח

ויקרא יח ים
 2רויח * ח!! ני  5ט דעק פיה הינהח!־
טען נור טענדונן .עם חיוט ח״נע
 5רחיטונ^ ( דער נחטורחרטען ) :
(כד ) פערחונר״ני 4טח״ך 'ני 3ט חיט
דיון דינן.ן  :דען חיט דיון דיען החבן
ויך דיח פע! קר פרחונר״נינט  ,דיח
חיךפחרחײךחויוטר״בי  ( :כה ) דחו
!חנד חיוט דחדורך חונר״ן געווחר־
דען  ,חיך החבי דיח ״יסעטהחטן ,
דיח דחרויןי ן .טעהן וינד ןנעחהנדט:
חונד דחו ! חנד החט וײני בעווחהנר
חויוגעטפיחן  ( :כו) בעחבח  3טעט
חיהר ח! וח >< ײני ן :יע3י  ,חונד ויייני
רע 3טי  ,חונד בגעהט קיינט פחן
דיון חבט״! י  3קײטן  :וח ווחה! דר
ח״גהײ״יטי  ,ח! ט דער פרעוודי,
דער ויך ב״ח חייך חויפהע! ט :
(כז ) דען ח!! י דיח חבטײןי 3ק״טן
החכן דיח חײנווחהנר דעם ! חנדש
 5חר
ח״ערר 3״ט בן .חנן.ן  :חונד
דחו ! חנד חיוט דחדורך חונרײן
^עווחרדן  ( :כה ) דחחיט דחו ! חנד
ח״ך ני 5ט חויוטפײח*  ,ווען חיהר
עס פערחונרײנין .ט  :וח וויח עש
דחז פח! ק חויםן .טפיחן  ,דחו  $חר
ח״ך דחרין ^ וועזן  ( :כם ) דען ווער
 5חן די*ן חבט״!י  3ק״טן ח״ני בע־
ן .עהט  :דיח פערטחנן  ,דיח  :ח! 3ז
בען .חנן.ן  ,וח!! חויט חיהרר נחיניחן
חוייגערחטס ווערדן  ( :ל ) בעחב־
חנטעט ח! י .ח  ,״חוחיך ח״ך פחר־
טר״בי  ,ק״נט פחן דען חבטײ! י 3ן
^עועטנן חויט3ו חיבען  ,דיח  £חר
חייך חויי^ חיבט ווחודן  ,פערחונ־
רײניגט חײך ני  3ט דורך דיחוע! בי:
חיך דער עווין.י חײער ן .חטט
(בפעה! ׳ חײך דיוט ) !

קדושים
׳ יט
(א) דר
עווי^ע טפרחךפער־
נער
נו>< טה וויח פח! ן .ט:
(ב) רעדי ״יט דר ^ ״ײנ• דר קינדר
*טרח!י ט יח^ ע חיהנן נע״ןיך  ,חיהר
איטט ד,יי! ין .ז״ן  :דען חיך דער

אהרי מות

פה

עווין.י ) זײער ןנחט  ,בין הײןין: .
(ג ) יזײן יעדרער הוזבי עהרפור 3ט
ןנען.ן פווטר רווכד >< וטר ׳ ווונד בע־
1וביז  3טי ״ײני רוהסחן.י  :רויך  ,דר
עווין.י  ,ווײער ן .יוטט ! ( ר .,הוו! טט
אייך ני 3ט נו דען ןנענן 1 ,ווכד>ז״  3ט
ווײך נן״נע ״בגעטטר ווויו ער 5ט :
חיךרר עווין.י חײערן .חט ! ( ה ) ווען
חיהר פר״דן אחה? דעק עוו* ן .ן3ו
עהרן הח! טט  ,וח הח! טט עט וח ,
דפ עס ח״ך3ור ן .נחדי חנן .ענחיו>ון
ווערדי  :יח חן דעק טח'וגי חײערט
פרײדנ 4וחה! ם  ,חונדטח^ש דרויןי,
״חן .דחפחן גןנעטן ווערדן  :ווחט
חבר ביו חויןי דעק דריטטען טחןנ
חיבריג ב! ייבט ,
ווערדיפרברעניט:
החט חבער חנן דריטטן טחן.י נחך
דחפחן ן ^.עטן ווערדן וח!)ן  :וח
חיוט
עט 3ערווחר 5ן  ,חונד ווירד
ני  3ט3ו ן .נחדן חנ־^ נחיסון  ( :ח ) ווער
דחפחן חיטט  ,החט וײנע טו! ר
3ו טרחן.ן  ,דען ער החט חײןהײ־■
!ין -טוהנן דעט עווין.ן עגטווײהט :
דיחוע! בי פערווון  * ,ח 1חויו חיהרר
נח 3יחן חויון .רחטט ווערדן  ( :ט \.חען
חיהר חײער פע! ד ערנדטט  ,וח! םט
דוח דט עגדי דײנעם פע! דם ני  3ט
 5ח!! ענדט חכערנדיטן  :חויך ווחט
חיינ!3ן  £חן דער ערנטי חב  5ע! [ ט
ני  3ט חוין ! עון ( :י ) חין דײננן ווײנ־
בערן.י וס}! טט דוח קײנע נח ! 3עוע
ד .ח! טן  ,חונד דיח ח״נ! 3ני ' טרויבן
דײנט וו״נבער ^ ט ני  3ט חוי  !£עון :
דעק חרווען חונד דעק פרעחדען
וח!! םט דוח ויח ! חטן׳ חיך  ,דער
עווין , *.ח״ער ן .חטט ! ( יא ) חיהר
וח!! ט גי  5ט טטעהין  :חויך חיינער
דעק חנדרן ני  3טט חב! ״ננן  ,חונד
ני  3ט !< ן.ן  ( :יב ) חיהר וח! ט ב״ח
חײנק נח״ן ני  3ט פח! ט טוועהרן :
חונד דחדורך דען נחחען ד״נעט
ן .חטטש ענטהײ1ין .ען  ,חיך  ,דעו
עווי^י ! ( יג ) דוח { ח!! סט ד״נעק
נע  3שטן ני  3טט  5חרענטהח! טען ,
ני  3טש
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נ*  3טשרויבן  /דוח  :ח!! שטדען ? חהן
דעש טח ^י! עהנרש ני  3טחיברנחכט
בײח דיר ב! ײבן ! חשן  ,בי :ויחרןנן:
(־ד ),דוח וח! ישט ק״ככן טויבן פחבן ,
קײננן בויכדן חכטטחשחין דײןווען.
!עגן  : :חנדרן דיך^ פר דיינק ן .ווטי
פירבטען  ,חיך  /דער עווי^ ע !
(טו ) טוהט קיין חונריעבט חיק4ע=
רי  3טי  ,פרטווני דען חרחן כיבט ,
חונד ח  3טי כי  3ט דט ווכועהן ח״כש
 5חרנעהײן  :וחכדרן ריבטי דײכען
נע  3שטן כחך דער ן .רעכםין .קיי_-י :
(ס; ) ן .עהי כי  3ט ח?ש חײזחכבריכ^ ר
חוכטר דײכק פלווקי הרוק  ,טטעהי
ני  3ט כיריק בײח דר ^ פווהר דײכש
נעבםטען  :יזיך  ,דער ײוױןני !
ניבטחיק
(ױ ) החששי דײנן ברוד־
הערנן  .דיח קחנשט דײנקנײבשטן
פרוויױי ן .עכן ( ווען ער דיך ב! ײדי; .ט
החט נײה1ו? יך )  _,טרחן.י חיהק חבד
דט פרן .עהן ניבט נ -חך  ( :יח ) דווו
:ח!! טט דיך ני  3ט רעבן  ,חויך ניבט
 5חרן הח! טן ן .ען.ן .דיח קינדר דײנעש
פחוקש  ! ,יבי דיינען נעבטטן  : ,ח
וויח דו -ח ריך  :ײזבשט ! יבשט  :וויך,
בעחיחבטט 1י״ ; י
דר ײודן .י ! < יט )
 ^ ,עטד ,ד -ױ 5׳יה  :ח!! שט דווו ניבט
פסיײט 1.י ; .חטיכן .נו  :ח1י> יען
חין
ברינ ;.ן  ,די׳ ;ן ווקר ניבט 1ייט פר<
איטטק וחײן בוחען  :ווונד קײן ק? ײד
חן דיך קווזױין ! חשן  ,דט ווויש ! ײנן
חונד וויו!?ן פסיענן .ט חי :ט  :י כ ) ווען
בעטיעפט ,
ייעיוחנד חײנע פרויח
ח״ני ! ״בחײן .נע ,
טי
דיח חבר ו־ .י :
דייח חײכק ר״חכני חײן.ן חי  :ט,ווונד
<י  3ט ! חשן .קו* פכו ווחרדן  ,חויךני  3ט
טחכטטן חיהרי  3יײחהײט ערה .ח? טן
טטײהט דיח ^ ״ :עולויבט
היזט  : :ח
דרוין , '1טטערכן חבר  :ח!!ן ויח כיבט,
דען  :יוו ווױט כי  3ט פר״ח ן .ווע :ן :
(כא ) ערחו !! חויך דעק עווי^ ען כו
עהרן פחר דעק חײכןנחק .דעט
טט*  3טשי .ע? טש וײן טו! דחפפער
ברינ.1ן ; חײנן ווידרר נעי<! יך ; וק

קדושים
,

טו! דחפ ? ר  ( :כב ) רר פרישסר זיז! (
רויהן ער דעק עיוין .ן 8יש דעק וײדדר
דע  :שוזדחפפרש ערזעהנן  /וועןנן
דער  :ינדי דיח ער בע ; .חנן.ן  :דרו
ווירד חיהש דיח בןנחנן -ני  :ינד♦ ער־
יחשן ווערדן  ( :כג ) ווײן חיהר חינג
!חנד קחיחזש חונד ח! 5רןײח חבשש־
מיײי פפ! חננש  : ,ח  :ח!! ש ' חיהר
פחר־4
דיח פרובט דחפחן ח!ש חײני
הײטחכןעהן  :דרײח יחהר  :ח!!  :יוו
חייך ח!ש פחרהויט חנ5ז  :עהן  :ײן ,
חו  :דכיבטגכעםן ווערדן  ( :כר> ח!! י
)
 5דובט דעט פירדען יחהרש  : :יױו
חײן הײ! ין .טוהק  ,נור דחנק :ח  4ונן/ .
דעכן עווין.ן מ עהרן  ( :כה ) חינן
פ׳נפטן יחהר יובר קעננ־ט חיהר דיח
פרובט פרנעהרן  ,דחדורך  :ח!! דר
פעסועהרט ווערדן  :חיך
ערטרחן.
דרעווין־יחײעסחט  ( :בי ) חיהר
בין
ײחהינ״ט
:רוןןט ביעו בחטי קי׳כע
החוטן  :ח״בטט ניבט חיין ט! חכגן=
בו -וען.ו  :ן .חויך ניבט חויך דען נון.
דר יו<ו! קןי (הדר החוטעט חײך חן
פחרבד״טונג חיכ׳
קײנייהברן -וויניטי
חיהר1
:ײטק״כי טחן .יוועה! ר )  ( :כז),
הײפטי1
כיבטרוכדחק
:ח!! ט דט החר
נײבםט דײן פוורדרעקן חכנעהײן :
חויך ווויןשט דוח דיח עקן דײנעש
ן
חכפונען :
בחרטש ניכט ן !.חט
!
(כח ) חוק ח״כט טחדטןוויווין  :ח ! ! ט
חיהר ח״ך ק״נן טניט חינש פ! ״י.ו
 ^.ײכן  ,חויך קײן חײ ; י :.ענטש אחה♦

חוחי־ך >ו1וכן  :חיך  ,דער עוויןל• !  ,ן

(כט ) עכטוז״הי ד״כ׳ טחבטרכי  3ט /
פערפיהרן :
:יח יור חרכיובט נו
דח>< יט דחט וחנד ני 3ט־ חוכניכטין.
טחנדטמט ווײרדי :
חונד פח!! '
בעחבחכטט ווײנע רו־יטחן .ע
(ל )
חונד החבט עהר  £ורכט פר > וײנעש
הײ! ין .טהונן  :חיך  ,דער עווי^ ע1
(לא ) הח! טט רו״ך ני  3ט חן טחדטן־
בטוזעהרר ח -ונד כײכן דײט! ר : %ו  3ט
חײך ניכט דורך דיח  :ע! בי נו פער־
חינרײניךן ; חיך  ,דער ע״י ^ ע /
חײער

'

ױקרא יט כ׳
חייער ןנחטט ! ( לב ) פחר חײנע {:
ןנרויחן הויפטי וח!! טט דוח חוין1
טטעהן׳ דט חנועהן ח״נט ח! טען
פערעהרן  :חונד דחדורך עהרפורכט
ב 5יין.ן פחר דייננן ן .חטטע  ,חיך  ,דער
ע״ינע  ( :לג ) זוען חיין פרעחדר
גיך חין חייערנן ! חכדע חויפהע! ט :
וח חיטט חיהר חיהן ניכט דריקן :
(לד ) דר פרעחד! ינן  ,.ווע! כר ויך
בייח ח״ך חוי  £הע! ט  ; ,וו!! חײךווו
ןנוט ח! ט
חיינה״חיטער ויין ,רוח
;<ו!! טט חיהן ! יכן ,וויח דוח דיך
וע! בטט ! יבטט  :דען חיהר  :ייט חויך
פרעחד! ינן.י ן .וועון חיק ! חנדי ח 5רינן:
חיך ׳ דער עגויןני  ,חייער וחטט !
(לה ) חיהר וח! יט קײן
חונרעכט
טוהן חיק ן .ריכט  :ח׳ן חחט דער
פ! ע :ן ׳ חיכן
וודכט/חונדחינןחחט
דען הויפנש  ( :לו ) ריכטינע ווחןני ׳
ריכטינט ןחויכט  /ריכטין .ט טעפ! ־
חווט חונד ריכטי ^ ט קחננחחט חיטט
חיהר החבען  :חיך דער עווין .ע,
חייער וווטט  ,דער חיך חייך חויו
דעק ! חנדי ח 5ריק ן .פיהרט החבי !
(לז
בעחבחכטט ח)! ע חיינע ז :.ע 5ע
חונד חױי חײנע רעכטי  /ווונד
הח! טעט ויח  :חיך  /דער עוו־ן .ע!
^ ( א ) דערעוויןדע ספר 1וך פערגר
5ו
חטה  ,ווילן פוויןנט :
(ב )  :חן.י חויך דיוט דען קינדרן
*טדח! ט  :יעחחנד פוון דען קינדרן
*טרח! ט  ,חדר חץן פרעחדר  . /ער
ויך חונטרדענן פח! קי יטרחיט חויפ־
הע! ט  ,חך .ד  £חן ; ״ננן ; חחן דענן
ן .ע 5ען גילך
חיברניבט  ,וח! ! ן .ע־
טעדטט ווערדן  :דחט ןטוײכי פח! ק
וח!! חיהן חיט
טטײנעק5ו טחדי
ווער £ן  ( :ג ) חיך  :ע! בטט ווערדע
חויך חיינן 5חרן חן חיינען ; ח! בען
חעכטען ! ען .ען  ,חונד חיהן חויש
ויינק פח! קי חויטרחטטן  :דחרוק
דווט ער פחן ; ײנק וחחן דעקטלך
לויבר ^ עבן  ,חיין הײןי; .טהוק5ו פס

קדושים

פוז

 1וונר״נין.ן  ,ווזכד ויײן הײןי^ן ניזיון
נו עכטוו״הן  ( :ר ) ווען ח! וח דחש
ן .חייני וועזן חיהרי סײו.ן פיון ןןײננן
וחיבען ײחנני חבכיהען  .דער פוון
ו״ננן וחח [ דענן מלך ן .יבט  :וויהן
נייט חוק ס ברינןק  ( :ה ) ; ח ווערדי
חיך וו״כן 5חרן חוין■ חײנן וח! כען
חענטן חונד וייני פווווי! יע ריכטן :
חונד חיהק וחחווט ח!!ן דיח ו״נר
חוכ5ו ? ט פח! ןנן ,דעק ן .ענען מלך
חנ 5וד .חנן .ען  ,חויט חיהרר כח 5יחן
יוויטרחטטן •) •( :־יח פערטחן,וזע!רכ
ויך חן טחדטען
בטוועהרר חונד
 5ייכנדייט! ר הח! טן חירד  /חיהנען
 1ונ 5והחנון  :חויך דיח וע! בי פער־
טחן ווערדי חיך ח״כן 5יורן ריכטן,
חונד ויח חויט חיהרר נח 5יחן חויש־
רחטן ( :־ ) ד .ח! טט חײך היי! ין .וח
חערדט חיהר היי! ין .וײן  :דען חיך
דער עוויני בין חײער
ךחטט !
(ה ) בעחבחכטט ח־יני ן ;.ע5י חונד
הח! טט ויח  :וויך בין דער עווין .י ,
דר ווײך ה״! יןנט ! ( ט ) חע! נר חחן
;יינן  5חטר חדר ו״ני חוטטר ע! ובן
חירד ; ח!! דעש ט ודש ויין  :ער
החט פחטר תדר חוטטר ן .ע! וכט ,
ווונד דחדורך ו״ן ! עבן פרווירוןט
(וייני ב! וטטו! ד ! ין .ט חן חיהב( ׳ ער
החט עט ויך ןײ! בטט5ו 5וטר״בן ) ;
(י ) חען יעחחנד חיט חיינר עהי־
פרויח עהיברוך טרייבט  ,חיט דר
פרויח ו״נש נעביטטן
עהיברוךבעי
ןנעהט  :דח ; ח!! דער
עהיברעכר
חונד דיח
עהיברעכרין דעו טחדם
;יין ( :
יא
)
ווער
וייני טטײנחוטטר
בט! עפט  :דער החט ; ײנט  £חטרם
ב! עטי חויפ ^ דעקט  :ויח וח!!ן בײדי
דעט טחטש ויין  :וױו החבן חיהר
!עבן בריחירקט  ( :יב ) ווען _ יעחחנד
וייני טווין .ר טחכטר בט! עפט  /וח
וח!!ן ; יח בי די דעט טחדט ; יין ;
ויח החבן ח״ני טעכד! יכי_ פרחיטונןנ
בן .חנן.ן ׳ חונד חיהר ! עבן פרווירקט.
(ינ ) ווען יעחחנד חייני
חחנטפעס
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םחן חויןי חייני ווײב!י 3י חרטבייח־
ווחהנט  ,דח החבן ויח ביידי חיין
ן \ ײח! בןנחנ^ן  :זיח זח!!ן דעש
טחדט זיין  ,זיח החבן דט ! עבן פר־
ווירקט ( :יד ) ווער חיינע פרויח
חונד חיהרי זזוטטר היירחטיט  ,דר
החט טחנדטחט ^ טריבן  :זזחן זח!!
חיהן 1וונד
ויח  3רברעננן דחזזיט
קייני טחנדטחט חונטר חייך״נע־
דו! ט ווערדי  ( :סו ).ווען יעזזחנד
חיינק פיה ב״חט! עפט  ,וח!! ' ער
דעש טחדם זיין  :חונד דחט פיה
זח!! ט חיהר חויך חוזוכרינן.ען :
(סז ) זוען חייני פרויח זיך3ו חיינק
 5יה הע! ט  ,דחט עט חיהר בייח־
זוחהני  ,זחזח!! טחיהר דיח פרויח
 1זונד דט פיה חחיברינ^ן  :זיח זיז!!ן
דעס טחדס זיין  .זיח החבן חיהר
!עבן  2ערווירקט ( :ין ) חען יעזזחנד
וייני טוועםטר ניחט  ,זיינע הח! ב־
טוזעםטר פחן פעטר!י  3ער חדער
>זיטר!י 3ר ז״טי  ,חונד זיח ! חשען
זיך חיינר דעם חנדרן ב! עםי ^ ןיםטן,
זח חיזט עם כ! וטטחנדי  ,זיח וח!!ן
 5חר דען חוי^ן חיהרר נח 3יחןחוים־
^רחטט וועררן  :ער החט דיח
ב! עםי זיינרטוועשטר חויפ^ דעקט,
פרדיהנט זייני טטרחפי  •( :ח ) ווען
יעזזחנד חייני פרזיח בט! עפט ריח
חיהרי רײנין.ונן .החט  ,ער דעקט
חיהרי ב! עסי חוין , 1חונד בריהרט
חי״רי ב! וטקווע!! ׳ ,חונד זיח זוי!־
?ין .ט דחרין  ,חיהרי ב! וטקזזע!1י
חו  3£ודעקן  :זח זח!!ן זיח ביידע
חוים חיהרר נח 3יחהן חזיס^ רחטט
יוערדן  ( :יט ) דיח ב! עסי דיינער
חוטרטוועםטר חדר דיינר פחטר־
טוזעשטר  ,זח! םטו ני  3טחוי  3דעקן:
דחט הייסט  ,דיח ב! עשי זיינער
ב! וטםפרווחנדטן בריהרן  ,דיח>זיסן
חיהרי טטרחפי ! יידען  ( :כ ) ווען
יעזזחנד זיינס  £חטרברודרס פרויח
בט!ננ  3ט  ,דח החט ער דיחב! עסי
• יינס נחטרברודרט חרפן^ דעקט ;

זי1ז זזיםן 1ויהרי טטר 1זפי זיידן /
*רז??ן קינדרןיוש טטערבן  ( :כא ) ווען
יע>ז 1ונדזײנש ברודרט ערוידו ני  8ט ;
דױז וויוז וזײני ערוי1ו רוין דר רײני־
נוני^ חננוועהן  :דער ־סט די1ז
ב! עשי ז״נם ברודרש חזיפן^ דעקיט :
זיוו זח!! ען קינדער! חט ב! ײבען :
(ככ ) בע 1זבח  3טט1ו!!י זזײני ן .ע־
זעט (י לוונד רעכטי  1 ,זונד ה1ו! טט
זי1ו  :דווזזיט דט ! וזנ.־  /חיןווע!  3ט
חיך ח״ך פיהרי  ,חוק דחרין3ו
וזחהנן  :חייך ניכט חויטטע״חי :
(כג ) פח!ן .ט ני  5ט דען ן .וע3ן דעט
פח! קמ  ,ווע!  3מ חיך פחר חײך
חויסטר״בי  :דען עבן זוײ! זיחדיזט
ח!! ם ן .טחהן  ,עק! טיזזיך חיהרר :
(בס חונד דעםווע^ן טפרחך חיך
3ו חײך  ,חיהר זח!! ט יענר ערד־
רײך ח״ננעהזזן  :חיך ווי! עם ח״ך
3וכן ב :יט3י ח״נן> עבן  ,דט ! חנד ,
ווחרין זזי! ךחונדהחני 4פ! יםט  :חיך
בין דער עווין.י  ,ח״ער ן .חט  ,דער
 3וויטען ח״ך חונד חנדרן פע! קרן
ח״נן חונטרטיידזזח 3
טי  ( :כה ) חיהר
זזיםט ח! וח חויך
ח״נן
חונטרטײד
זזח 3ן  3 ,וויטן ר״ננן חונד חונר״נגן
פיה  3 ,וויטן חונריינק חונד ריינק
ן!£ .ין : !.חונד חייך ני  3ט זע! בשט
 3וק ן .רייח!>זח 3ן  ,דורך  5יה  ^ ,פזי^! ,
חדר חויןי ערדן קרי  3נדם  ,דט חיך
חייך  ,ח!ש עטווחס
פחרחונר״•
נין .נדט  ,חזישן .זחנדרט החבי ;
(כו ) חיהר זזיםט זזיר ^ ה״ןי^ ט ויין,
דען חיך דער עווין.׳ בין חיין הייןי^ש
וועזן  :חונד חיך החבי חייך פחן
ח!!ן נח 3יחנן חבן:
וחנדרט,דטחיהר
זז״ן זיין זח!! ט :
(
כז
) חחן חדער
פרויח חונטר חיהנן  ,דיח טחדטן
בטזועהרר  ,חדר 3״כנדייט! רי ו״ן
ווערדן  ,זח!!ן דעס טחדטס ויין :
>זחן זח! 5זיח טטייני^ן  /ויח החבן
דט { עבן  3רווירקט :
דער

ויקרא כא

אמר

פו

ריא ( א ) דער עווין-י טפרחך3ו
פרימטר סבר וועונר וו/גטר ויינען
>< טה  ,רעדי איט דען
ברידרן דער פ־ורכעחכוטי חיוט ,
פריטטרן  ,דען ועהכן חהרנט :
חוין 1דעשן הויפט וחןביחע? ן .ן .סמן,
חונד  :ח ;.י חיהנן  ,חחן ווו!! ויך חן
חונד דער חין וײן חחטי ח״נן :יע 3ט
קײנר ! ״בי חונטר ( ״נער נח 3יחן
ווחרדן  ,דעו ער דיח חברפריגוער־
פרחונרײנין.ן  ( :כ )
בחטטפר״נדי  ,דערנור חן זיינענן  5ייע קוײדונ^ טרחא דחרן : 1דער
חיהק נחהי
וח! 5בײח חײנעק י 1רויער  £ח! זי וײן
פרווחנדט חי :ט  :חן  :״נסוזטטר ,
הויעטהחר ני  5ט חי{•־ חחבטן ! חון,
ז״ננן  £חטר  ,חן  :״ננ(  :חהני : ,״נר
וײנע ק! ״דער ניכע 3עררײשען ;
מח  2טר  ,חונ־  :ייננן ברודר :
(יא ) חוכד3ו ק״נר ! ײ  3י קחחוון :
(ג ) חונד חן ויינר ט״עטטר  ,ווען
וע! בטט חן  £חטר חינד חוטטר ויך
ויח נחך יונן1 .ר  ,חונד חינן הויוע
כיבט פערחונרייניגען ( :יב 1חויך
חיוט  ,דט ויח נעוו! יך נחך קיינעט
דעטווע^ן ניבטחויו דעכן ה״ןי^ טויוי
ײחנני כוןנהערטהחט  :חן חיהר וח|
ן .עהן  ,דחי״ט ער דס ה״ןי^ טוהק
רע זין< 2רחונר״נק:ן  ( :ד )  :חנטט
ויינט ן .חטטש ני  3ט ענטווײהי  :דען
חבר דחרן דט הזיפט דער נח 3יחן
דיח קר חני  ,וח! ביחע! ד״נט ^ חטטט
זיך ניחח! ט  £רחונרײנין.ן  :חונד דח־
חיוט חויןי וײנק הויפטי  /חיר ׳ דר
דורך  :יין חנזעהן טוועכן  ( :ה ) ויח
עווי^י ! ( ע )_ ער וח!! חייני נרויח חין
וח!!ן ויך חויןי חיהרנן קח פי ק״נע
חיהרק ײנ^ פערן טטחנדיהײחרחטן:
קחה! י ב!
חטטיטעהרן  ,חויך ני  3ט (יר ).חײנע וויטווע  ,ערטטחטכע ,
דיח עקן דעש בחרטט חבפו 3ען :
ענטווײהטי  /חדר חײניע הורי ,
חונד חן חיהרנן ! ״בי ק״נע חייכ־
וח! כי פערוחן וח!! ער ני 3ט הײח־
טניטטי ״ח 3ן ( :ו ) ויח וח!!ן חיהרק
רחטן וחנדרן חיינע יונן .פער חויט
^חטטי הײ! ין : .״ן  ,חונד דען נחחן
וײנר נח 3יחהן וח!! ער הײרחטן :
חיהרט ךחטטעט ני  3ט ענטוו״הן :
(טו ) ער וח!! וײנן וחײן ניבט בײח
דען דיחזינד פערםחנן  ,ווע! בי דיח
דער נחיניחן ענטוו״הן  :דען חיךבין
 5ײחרחפ  3ער דעט עוויןנען  ,דיח
דרעוויגי  ,דער חיהן ה״! עט :
חפפרטפ״וי חיהרט ן.
חטטט דחס (טז ) דער עזוין .ע רעדטי פערנרחיט
ברינ^ן  ,דחהער זויטען ויח ה״ןיןנ
ווטה  < ,ויחפח!ן .ט ( :יז )  :חױ חהרן
זיין  ( :ז ) ק״כע הור ;  ,קײנע ענט־
פח!ן .נדט  :חען יעיוחנד פחן ד״נען
ווײהטי פערםחן  :ח!!ן ויח ה״וזרח־
נח 3קחײחן חין קינ  £טין -ן 3״טן חײנן
טען ,חויך קײני פרויח דיח פחן
חיהרק חחנני פרטטחטן ווחרדן ! ,יי_כט  £עה! ר החבן ווירד  ,וח!! ער
ניבט הערבײח קח-חון ,
חפפערי
זח!! ען  :יח הייחרחהטן  :דען חיין
טפײוי וײנט ^ חטטט דחרינוברינ^ן :
זחי  3ר ײחן חיוט זייננן ן .חטטי ה״! יג;
(יח ) יען עט .ן  3ייוט ויך ני  3ט דט
(ח ) דוח וווזט חיהן היי! ״י הח! טן,
ח״ן חחן דער חײנען ! ײבט  5עה! ר
דען ער  :ח!! דיח חפפרטפייוי ד״נט
החט  ,הערב״ח קחחחי  :חיין חחן
^חטטעש דחרברינן.ן  :ער חון דיר
רער ב! ינד  ,חדר ! חהנן חיוט  ,רד
ה״! יג זײן  ,דען חיך דער עווין .ע ,
ח״ן ח״נ^ עדריקטט נחון ביין ׳ חדר
דר חייך היי! ין .ט,בין וע! בוטה״!י: 4
ח״ן ן !,יד3ו ! חנ^ החט  :ריט ) חײן
(ט ) דיח טחכטר ח״נט פריםטרט ,
״חן  ,רער דען  £זט חדר דיח החנד
דיח זיך דער הורר״ח ערן .יבט ;
החט חיהרן פחטר ענטוו״העט  ,ן,ברת 3ן  ( :כ) חײן בוק! ינטר חדר
וס!! פרברענט וועררן ( :י) דער <3וערק  ,חײנר  ,דענן דטווייויחינן
חייױ ״יט דענן טווחר3ן פרײיטט
גכ
א
ג* 3
חיוט
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ויקרא כא כב
חיזס  :ווער דיח סויחקני חדר פײ 3סי
חדרדעקדיח
קרעני חן ויךהחס ,
החרן 5רדריקס זינד  ( :בא ) ווער
 5חן דען נח  3קח>ון חהרניס חיינען
?ײבספעה! ר החס  ,זח!! ני  3ס הין
 3זסרעסן דיח פייחרחפפר גחססס
דחר 3וברינגען  :ער החס ח״נען
?ײבספעהור >,זוז ני  3ס הינ 3זסרעסן,
גחסססדחס
דיח חפ  £רספ״זי זײנס
 5וכרענן.ן  ( :ככ ) ער קחן נווחהרדיח
חפ  £רספײזיוײנס ן .חססס  ,זח ווחה?
פחק ח! ורהיי! ין .ססען  :ח! פ פחנן
הײ! ין.ן עםן  ( :כג ),גור זח!! ער ני  3ס
הינטר דעןפחרהחכןנ קח ז ^ן  :חונד
ני  3ס נונן ח? סחר ' הינסרעסן  ,דען
ער החס חײנן !"ײבס  £עה! ר  :ערזח!!
איינע ה״זץ .סי>ור ני  3ס ענסווייהן ,
דען חיך דער עחץ.י החבי זיח גע״
ה״! ץ :ס  ( :כד ) חסהסרוןנדיזס דענן
חהרן  ,ז״נן זעהנן  ,חונד ח! 1ען
קינדר יטרח! פחר :

כב(א)

דער

עחיגעספרחך

£ערנר > 15וסה  ,״יח
 5ח!^ ס  ( :ב) זחע חהרן חונד זיינן
ןעהנן  ,דחט זיח זיך3ו וזיי!ן דער
היי! יגסי>ור דר קינדר יסרח! ס ענס־
הח! סען יידחחיס זיח חיינן ה״זי^ן
נח׳ין ני  3ס ענסווי הן )  :ווע? 3י זיח
נע>ו? יך חיר היי? יגען  ,חיך  ,דער
עוויןײ ! ( ג> זחן .ע חיהנן  ,חין3ו־
קינפסיגן 3ייסן ווער נפחן חייערן
נח  3קח> סון דען ה״! ץ .סי>ורן ווע! 3י
דיח קינדר יסרח! ס חיר הײזיןנן  .זיך
גחהעס  ,יחונד דחפחן חיסס
נע>ו! יך  ,זח ! חנן.י חייני חונר״ניג•
ק״ס חן חיהנן חיזס  :דיח זע! בע
פערםחןזח!! פחרי״ינן חזי^ ןחויס־
ן .רחסס ווערדן חיך  ,דערעזוץ! *.
(ד ) חע?  3ר > וחן  £חן דען נח  3קח>ו•
אען חהונס דען חזיסזחן חדער
זח^ נ ^ ום החס  ,זח!! פחן דען
ה״! יגסיײרן ני  3סט עסן  ,ביז ער
עטווחסבריהרט,
ר״ן ווירד  :ווער

אמר
דט יון ( ו״נר ?ײ  5י לזוגרײן ן.וו! זרדן,
רזדר וועקדר זחחן חב.1ן .חנן.ן יוי :כ* :
(ה ) רזדר ווער יזײן קרי  3נדס סיר
בריהרס  ,ד 1זס וזיהן וזונרײן >ירז 3ן
קרזן  :רזדר רז״נן ײענסן  ,דר רזיהן
לוויןי וזיר ^ נד רז״נע חרס וזזנרײן
אח 5ן קוון  0 ( :דיח פערםחן  ,ווע! כי
ח״ני וח! 3י חזנריינץ .ק״סבריהרט,
זח!! ביו חבנד חונרײן זײן  :חונד
ני  3ס עהר״  £חן דען הײ! ינטי>ירן
ןנניסן  ,ביז זיח זיך נחרהער ^ בחדס
החס ( ,ז ) ווען דען דיח זחננע
חונסרן.ן .חנן:ן חיזס  ,זח!? ער״ריין
ז״ן • חונד נחבהער ווידר פחן דען
הײזי^ סיוור עסן דירען  ,דען דיוס
חיזס זייני סע״זי  ( :ה ) חוײ^ עח!־
!ענס חונד 3רריכונס זח!? ער ניכס
עסן חינד דחדזרך חונרײן וזערדן :
חיך  ,דער עוויןני ! (ש ) זיח זח!!ן
דחס וזחה! בחבח  3סן  ,ווחס חיך
חיהנן חוי  £סרחן.י  ,דח״יס זיח זיך
ק״ני סו? ד חוי ! 1חדן חונד דחרחן
ססערבן  ,ווען זיח' זח!  3עט ענס״
וו״הן  :חיך דער עחץ .ע  ,ה״! ץ .ע
זיח ! (י ) ק״ן ^ יינר זח!! עסווחס
ה״ןיןנס עסען  :דער הזיזבדיהנסע
חיינס סריטסרט  ,חונד דר ! חהנ־
דינר זח!? ני  3סס היי! יןנס עסען :
(יא) ווען חבר חײן עריסכור חייני
פערסחן עיר ן .ע! ד ערקויעס החס,
זח קחן זיח דחפחן עסן  :זח חויך
חין זייננן הויזי ןנבחדרני סק! חווען
קעננן  £חן ז״נר ספייזי ״יס עסן :
(יכ ) וזען ח״נם פריססרס סח  3סר
חײן ןסזיינן הײחרחסס  :זח דחרן
זיח ני  3ס * עהר פחן דען היי!ין .ען
ןנחבן עסן  ( :יג ) ווען חבר דיח
טח  3סר חיינעס פריםסרס וזיסווע
חדר ן .סידן ווירד  ,חונד החסק״ני
קינדר  :זח קחן זיח ווידר חין
חיהרט פחסרס הזיז נוריק קעהרן,
וויח חין חיהרר יוגנד  ,חונד פחן
חיהרס  5חסרס טפייזי עסן  :קײן
^וויינר חבר דחרן דח  £חן עסן :
ווען
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פח

די)1£ 1ן דעק עוויגן3ו עחרן
(יד ) וזען יעווחנד עטווחס היי!ין .ס
חויס חױיטוק ןניםט  :וח זח!! ער ) 1ויןי דען חןעחר ! ע^ן  :ו' כ ) :חײכן
דט 1וײןן ?.יד
דען פינפטן טײ! דחנו ! עגן  ,חונד ול  5סן חדר רןײן זחכן
3ו ! חנן .חדר3ו קירין ה1וט  :קחנס?1
וח דעכן פריסטר דחס הײןיןני ער־
דוח וירזה!  5יכן פרי רווי*זזין.ן ן .סענק
טטחטטן  ( :טו) ויח וע! בםט זח!!ן
״ח 5ן  ,חבר  £יר חײן ^ ןיבדי ווירד
דיח הײ! יגטי>זר דר קינדר יסרח! ס
עש ניכט ווחד !.חזץ ן .נח׳ו>ו״.ן :
ני  5ט ענטוו״הן  :ווע! כי ויח נע>ו! יך,
דעק עוזין .ן3ו עהרן  ,חויפנעהוון:
(בר חיין פעיק  .דעשן החדן 3ערי
(טז ) חונד ני  5ט  $ערטז? דונ 4חויל
דריקט נרקוזעששש חב^רישן  ,ח ־ר
 5רשנישטן וינד  ,וח!ש חיהר ני  5ט
וין וע! בסט ! חסען  ,חינדעק ויח
דעק עווין .ן3ו עהרן דחרבר נן.ן :
חיהרי הייןין -טיסר פר 3עהרן  :דען
חין ח״ערק ! י׳נדע וחז״ 5״ש ני  5ט
חין דער עווין .ע ה״! יני ויח :
חונד  5ון דער החנד
(יז ) פערנר ספרחך דער ע״יגי3ו >וח 5ן  ( :כה
חטה  ,וויח פח! גט  ( :יח ) רעדי
חײנס חויס! ענדרם דרן! ״ 5ן ני״כט
חננעהײן • ,חוק עס יור חפ £ער<
>זיט חהרן  ,חיט ו״נן ועהנן חונד
טפײוע חײערס ^ חטטעס דחר3ו<
>ויט ח!! ען קינדרן יסרח!ש  :חונד
ברינןנן  :ויח החבן חיינ•  5רטטיו<-
:חגי חיהנן  :זזע! כר חחן חויןדעק
!וע חן ויך  .ח! זח חײנן ! ״בס 1:עה! ר:
הויזי יסרח! ס  ,חדר ח״ן כרעחדר
חיו יסרח!  ,דער ח״ן חפערברינן!.
חונד קענן חײן ניכט 3ור ן .נחדע
חוין ןנח>ו>ין וזערדן  < :בי ) דער
וו•!  ,עס ו״ח זועגן ג! יבדי  ,חדר
עוזין.י פערחן 3ז > ופה  ,וזיח  £ח! ן .ט:
ח! ס פר־יחווי!! י^* ן .סענקי  ,דס ויח
(בז ) חיין ח 5ש־ .קח! כ  ,סחןיזחק 1,
נעח! יך חיין גחננסחפער דעק עוזין.ן
חדר נין.ן!חכן  ,דט ^ ביוהרן ווירד ,
3ז עהרן כרינגן ווח!!ן  ( :יט )  3ור
זח!! זיבן טחן .ע ב״ח ו״נר חוטטר
גנחדי חויפננח> זן3ו וזערדן > :ווו
ס
עש חהני ! ײבשכעד !.ר  <> ,ענ! י5
ב! ״בן  :כחק חכטן טחן.י חבר חן
חונד וו״טר וזירד עט טיכטין3 .וכן
גס! ע  5טט  ,פחן רינדפיה  ,סח £ן
 5״חרח  :יפר דעק עוויןק3ו עהרן :
חדרי 3יגן ויין  ( :כ ) ווחס חיינען
חיהר דירפט חוין  £חן רינד חדר
עעה! ר החט  ,״יסט חיהר ניכט
סחן^ פיד : .ניײחזס דס כיה נעבסט
דחרבריננען  :דען עס זוירד נ 3ט
וײנכן יונן |.חן חײנק טחן.י ט! ח  5טן:
 3ור גנחדי חויפן .נח><ן ווערדן :
(כא ) ברינן .ט יע> וחנד חייןפריידנ־
(כט וזען חיהר דעקעןויןן 3ועהרן
דחנקחפפער טזחכטט  :וח
חפפר  ,דעק עוויגן3ו עהרן  ,ח! ס
חײן
חײן בוחנדרט ן !.יבדי  ,חדר ח! ס
ם! ח  5טט עש  ,דחפ עס חיין 3ור
( .נחדי חוי 5ן .נח>סון ווערדע  :־ ) 1חן
 5רײחווי!ין .ט ן .סענק  ,פחןרינדפיה
דע> ווע! בן טחן .ע וח!! עס ן .ען .״טן
חדר ק! יינפיד : .וח  :ייח עם חהנע
ווערדן  ,חיהר > ויטט ניכטסדוופחן
״חנן , !.ווען עס ן .נעדיג חוץ גנח><־
חוין דען  5ח! ןנדן טחן .סטעהן! חשן:
>< ״ן ווערדן וח!!  ,עס ײוו ן .חר ק״נן
!״בשפעה} רהחבן  ( :ככ ) ווחש > ויט
חין  ,דערעווין ! •.ילא ) בוובח  5טט
םינדהייט בהחפטט  ,גכר״כזיך > ,ו״ני ן .בחטיחונדהוו!שט  :יח  :חיך,
ענעוו״הט >ויינן
פרסטי><>ו! ט חיוט  ,זוחט זוחונן
דער עזזין.׳ ! < •׳
פײכטר
החט  ,סיט טרחקנר חדר
היי! ין.ן נח• ן ניכט  ,װין ווי!! 4ע<
ה״יוי^ ט וײן וזונטעי ד״ן קינד״רן
קרעני בהחפטט חיוט  ,וח! ביסטיקי
יסרח! ס  :חי ,בין רער עווין .ע ,
״יטט חיהר ניכט דעק עזויגן נו
דער ח״ן ה״! יגט  ( :רג ) רער חײן
עהרן דחרברינגן  ,חזנד קיין פײחר•
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חויש דעק ? חנדי >ז 3ריק ן .ע  £יהרט
החט חייער
ןחט3ו ויין  :חין ,
דר עוויןע !
 ( ^ 3א ) דער עוויןי
טפרחן3ו
>וטה ,
וויח
פח!ן .ט :
(ב ) רעדי ײיט דען קינדרן יטי־חזט,
חונד וחן.י חיהנן  ,דיח  £עטטטח^י
דעט עווין.ן חן וועזכן חיהר היי 1י^ י
 5רוח>י! ונ^ פערקינדי^ ען וחזזט :
}יידפח!ן .נדי ( :ג )  :ע3ש טח^י קחן
חזזר! ייח
קונשטחרבייט  2ררי  3טעט
ווערדן 1 :ו_ק זיבנטן חבר חיוט דר
העכטטי פייחרטחן  3 ,ור הייןיןען
 3רקינדי^ ונן  ,קיינע קונשטחרבײט
:ח!! ט חיהר חן דעק וע! בן פרריבטן:
עט חיוט פייחרטחג דעק עחי^ ן3ו
עהרן  ,חין חז! ען חייערן ווחהנ־
פ? עט3ן  ( :ד ) דיועש חבר * ינד ' דיח
 5עםטי דעו עוויןן חן ווע! 3ן חיהר
היי 1יןי פר',ח>ו! ונןפרקינדין.ן וחזזט:
*עדש3ו
זיינער 3ייט  ( :ה ) חיק
ערסטן ״חנחט  ,חק פיר 3עהנטען
טחן.י דעט ווחנחט״ש  3 ,וויסן בייק
חבנדן  :ווירד דט פטח ן .ברח  5ט ,
דטק
עיויןן 3ועהרן ( :י ) חק
פזנפ
 3עהנטען טחן .ע דיועט >* ח־
נחטש ן .עהןדיח ' פייחרטחןנע דעש
חינןעוייחרטען ברחטס חן  ,דעק
עזויןן3ו עהרן  :ויבן טחןי חישט
חיהר חינ^ וייחרטש ברחדט עטן :
(ז ) חק ערשסן טחגי הייזי^י פער•
*ח>!:וכ^ פרקינדי^ ען  :חונד קיינע
ה 1ונדווערקש 1ורבייט פעררי  3טען :
(ף ) רוזנד זיבן טח^י הינדורן דעק
עזוין .ען פ״חרוופ  £ר ברינבן  :חק
*יבנטן חפר״חזס הייזי^ יפרוח״זונן:
 5רקינדיןן  ,חונד קייני החנדזוערקוי
חרבייט פעררי  3טן  ( :ט ) פערנער
טפרחך דער עוויןני3ו > ושה< וויח
 5ח!ן .ט ־ (־ ) רעדי ״יט דען קינדרן
*טרח!יש  ,חונד זחן.י חיהנן  :ווען
חיהר חין דט ? חנד דט חיך חייך
חיינן -עבן וויז קח>ו>ון ־ חונד ערנדטי
ו 3ח? טן ווערדט  :וח * ח! 5ט חיהרח״ן
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עו״ר  ,דיח
ערעשזיעי  #ײעד
ערנדטי  ,דעק פרישסר ברינןזען :
(יא ) דיור וחזז>ויט דענן עו>ור רו״ני
ווענדונן .״רובן  £חר דעכן עו>ין.ן ,
1וייך ^ נחדי רוויז3ו ווירקן  :דען
טחן .נ 1ון דעק  2עשטי  ,חןן דער
פריםטרד 1וײיט דיח ווענרונן>־1ו  7ן:
(יכ ) 1ון דעט טחן.י  ,ד1ו דיועש ן .ע־
טיהט 1: :ו? 1ט רויהר  ,דעק עוויןנן
3ו עהרן  ,חיין יעהריןנס ? חק  ,חהני
זייבסעעהןר  ,נוק (.חנינען ח ? 2ער
ברינן.ן ( :יג ) דט טפיי :יחפ  £ר דח־
3ו  3 ,ווייח 3עהנטז  £יינס > ועד.זש
>ויט חע? חיינןריהרט  ,ח! ם חיין
 5ײחרחפ  £ר  ,דעק עוויןנן 3ועהרן^
 3וק חנן .נעהחן ן״ערוך  :דחנו דחט
טרחנקחפפר חיין פירטןהין וויין :
(־ד ) ברחד  ,וחנןנען וועהז חונד
ן .רינע קערנער דירפט חיהר נייט
עסן  ,ביו חן עין דיוק טחן.י  ,ביו
חיהר דט חפ  £ר חייערט ^ חטטעש
ן .ברח  3ט החכט  :דיונו * ייח חיין
ע״יןזט ^ ועסן  £יר חייערי נחכקח״־
ווען  ,חיןחזזן חייערן ווחהנפןעטנן:
(טו ) חיהר 3עה! ט ח! ט דען פחק
חנדרן טחןני דעט  £ײחרטחן .ס  1£ ,וק
טחן.י  ,דח חיהר דט עוחר דער
וזענדונן .( .עברחכט  :זיבען ן .חנ 3ע
ווחכן  ( :םז ) ביו חוין דען טח^ נחך
דער  :יבנטן ״חכי  3 ,עה! ט חיהר
 2ונפ (י 4טחן.י  :י חונד ברינןטוחדען
נ״חי טפײויחפ  £ר  ,דעק עיוין .ן•3
עהרן י ז (יז ) חויו ח״ערן ווחהנ־
פ! עטנן ברינןנט חיהר 3וו״חברווד־
טע  3 ,ור ״ענדונן , :פחן נו״יח
(עהניט״ז  2יינעס וועהזס וויטן  :יח
ויין  ,חונד ח? ז ןעוייחרטס ברחד
ן .בחקן ווערדן  :דיוש וינד ערטט־
זינן.י  ,די -ק
ע״יןען3ו עהרן :
(יח נעבשט דיועק חפפרט חיהר
ויבן טטיק יעהרי^ ע ! עח ר חהנע
זייבשפעה! י  ,חיין יונ^עש חכשען
רינד חונד 3ווייח ווידר  :דיוי וח!!ן
 4חנ 3יחפפר ו״ן ,דעק
עוויןען3ו
עהרן
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עהרן  ,נעכטט חיהרק טפײזיחפ  3ר
ווונד טרחנקחפפר  £ ,חק  5״חר3ו
 5ר 3עהרן  3 ,וק חנגנעהוזן גרוך  ,דעק
ע״יגן3ו עהרן  ( :יט ) חיהרו<וו  3ט
חויך ח״נן3ין .נבחק3ו זינדנחפ  £ר:
חונד 3וו״ח טטיק יעהריגי ! עחיור
3ז  £ריידנחפפר  :וכ ) דער פריטטר
זח!!  : ,חיחוט דעק ברחדטי דער
ערטט! ינן-י  £ ,חר דעק עזועען ,
חיינע ווענדונן>.וח 3ן ״יט דען נווייח
!עיווורן  :זיח זח!! ן דעק עוזיגן גע־
הי '! יגט חונד דעט פריםטרט וײן :
(כא ) חןעבן דיזק טחן .זוו!! ט חיהר
 3עטט פרקינדין.ן  ,היי! יגי  5ערקינ־
דיגינגזח!! עטחייךזיין  ,חונדחיהר
זח!! ט קיינע
החנדווערקטחרבײט
 5עררי  3טן  :דיזס זייח ח״ן עוזיגם
^וע) חין ח!!ן חײערן ווחהנפ! עט 3ן,
פיר חייערי נוז  3קחייוון ( ככ ) חינ־
דעק חיהר חבר חין חײערק ! חנדי
ערנדטיהח! טט  ,זח!! טט דזח דיח
יוינק! דײנעט פע! דס ני  3ט פע!! י4
ווסועהן ,
נחך 3ור נח ! 3עזי דיח
חיינ! 3נן חעהרן חויןי זו 3ן  :זחנדרן
דיוט ח!!זכ דעק חרווןחונד  £רעווד־
!ינג חיבער! חטן  ,חיך דער עחיגע
חייער ^ חט ! ( כג ) פערנר טפרחך
דער
ע״יגי3ו> וטה  ,וזיח פח? גט:
(כד ) וחן .ע דען קינדערן יטרח! ׳ט
פח! ן .נדט  :חק ערטטן טחן.י דעט
זיבנטן ווחנחטט  ,זח!! ח״ן רוהיטחג
זיין  ,חן ״ע(  3ק 3וק חנדענקן ן .ע.-
ב! ח :ן  ,חונד ה״! י^ ע
פעטטפער־
קינדיךונן .ן .הח! טן זוירד  ( :כה ) קייני
החנדווערקטחרבייט זח!( ט חיהר
 2ררי 3טן  :חונד דעק ע״יגן3ו עהרן
 5ייחרחפפר ברינגן  ( :כי) פערנער
טפרחך דער עזוי^ י3ו > וטה  ,וויח
 3ח! ן .ט  ( :כז ) הין גען.ן חק 3עהנטן
טחגי דיזעט זיבנטן ״חנחטט ( עם
חיזט דער
פרזעהנונגטטחג ) : ,וו!! ט
חיהר היי! ין .ע  £עטט  £ערקינדין.ונן.
חזנד  £חטטטחן .הח! טן  :חײך חיין
 2ייחמופ  £ער דעק ע״יגן3ו עהרן

אמר

פט

ברינגן  ( :כח ) חן דיזעגן טחן :י 1)11זט
רזיחר קײנר? ײ1ז קזנסש 1זרכײט £ר־
יײכען  :דען עכז וזי  :ט דר 5רזעה־
נוננשי־)11ן1 , .זן ) וע! כק רויהר  $ער־
ועהננו ווערדט ׳ עוור דעק עווי^ן
רוײערנן ןנחטטי  ( :כט ) דען יעדי
פערזוון  ,ווע!  2ע וזן דיזעק טרוני
ני 3ט 1£וטטעט :רזי! ווויס וזיהרער
נוו 3יוון חזיזןנרחטט ווערדן  ( :ל ) רוונד
וויינע יעדי פערוחן  ,דיוו וון עבען
דיין טחני חירננד חײני קונסטחר־
בײט עעררי 3טעט  :דיח זע! בע
פעריחן ווי! חין חויז חיהרר נחייחן
£רטי! 4ען  ; :לא ) נחר ק״נערזײח
קונטטוודבײט זח! וט חיהר חן דעק
זעובן טוהן  :דייט זײח ח״ן עוזעט
^יעט , !,חין ח! זען ח״ערן ווסהנ־
פ! עטנן  ( :לב■ עט ז״ח וזײך׳חײן
ן .רחטר רוהיטחנ חונד חיהר זח!! ט
פחטטן  :חנן נ״נטן דעט ווחנחטט
זח!! ט חיהר דעט חכנדט חנפחננן,
חונד פחן חבענד ביז חבנד ח״ערן
רוהיטחג הח! טן  ( :לג )  £ערנער
ספרחך דער עווי^ ע3ו ווטה  ,וויח
פח! גט  ( :לד) יח^י דען קינדערן
יטרח!י ט וויח פח! ג 'ט  :חק  £ונ £־
 3עהנטן טחגי דייט זיבנטןיווחנחטט
חיוט דט ! ויבערהיטנ  £עטט  ,זיבען
טחגי,דעקעוויגן  3ועהרן  ( :לה חק
ערטטען טחגי חיוט פײחר! י  5ע
פעטט
פרקינייגזנג  :חזנד דוו
זח! ט חיהר קיינע החנדווערקסחר־
בײט פררי  3טן ( :לו ) זיבען טחן.י
הינדורך ברינןנט חיהר  £ײחרח ל  £ר
דעק
עיײגען3ז עהרן  :חק וו 3טן
טחגי ז״ח ווידרונן פ״חר! י 3י פעטט־
פרקינייגזנג  ,דח חיהר דעק עוויגן
3ו עהרן פ״וורחפ  £ר ברינגן וח!! ט,
עט חיזט וו״ן ענטהח! טונן .טטחג
(חן ווע?  3עק >זחן זיך ח!! ר גטעפטי
ענטהח! טן >וזז ׳  ,חיהר  :ח!! ט קײני
החנדווערקטחרבײט חן דעק זע! בן
£עררי  3טן ( :לז) דיזט וינד דיוו
 2עטטטחן,י דעס עווי ;ן  ,חן ווע! 3י
חיהר
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ױקרא כג כד
חיהר היי! יגי פרקינדיגינג3ו הח ! טן
החבט  :דעק עווי^ ן3ו עהרן ווערדן
פייחרחפפר דחרגברח  3ט  ,ן .חנ3י־
חפפר  ,ספייויחפפר  ,ט! ח  3ט חונד
טרחנקחפפר  ,יעדס חן ו״נק טחגי:
(לח> חויסר דען טבת טחגן דעש
עווין.ן  :חוישר דען גחבן  ,חויסער
ח!!ן ג! יבדען  ,חונד חוישר ח!! ען
 5רייחוו<!! ין.ן גסענקן  ,דיח חיהר
ךענן עווי^ן ווידיוט  ( :לט ) יעדחך
חיוט נחך פח! ן .נדס נו בעחכחכטן ,
ווען חיהר דיח £רי  5טי דעו ! חנדט
ח״נן .זח>ו>ו! ט  ,זח!! ט חיהר3 _,חכן
פונפ 3עהנטן טחגי חן דחס פעשט
דעש ע״יגן זיבן טחגי חויןי פח! גנדי
ווייזי  £״חרן  :חק ערסטען טחן.י
חיוט רוהיטח ^  ' ,חונד חם ח  3טען
טחן.י דחרוין־' חיוט חבר״ח־וס רוהי־
טחג  ( :ם ) חק ערסטן טחגי נע״ט
חיהרפרו  3ט ' פוקבוי>וי הדר חתריג,
פוו! ״ 3וו״^י  ,חיינן חשט פוק בוי״י
עסת הדס  ,נל׳א ווירטי )  ,חונד
בחכוויידן  :חונד זייט פרע! יך 5חר
דעק עווין.ן חייערק ^ חטטי  ,ויבען
טחגי  ( :טא ) דיוס  5עסט החבט
חיהר דענן עווין.ן יעדס ױוהר זיבן
טחגי3ו  £ייחרן■ ח!ש חיין עוויגס
^וע׳ן פיר חייערי נח  3קח> סוען  ,חק
ויבנטען ״חנחטי > ויסט חיהר עס
 5ײחרן  ( :םב ) זיבן טחן.י וח!! ט
חיהרחין ! ויברהיטיטן ווחהנן  :ווער
חיינה״״ס חיזט חין יסרח! וח!! חין
!ויבוהײטטן וזחהנן  ( :םג ) דח״יט
חייערי נח  3קח>י> ון עש ווישן  ,דחס
חיך דיח קינדר יסרח! ט החבע חין
היטטן זוחהנן ! חטן  ,ח! ס חיך ויח
חויו >י 3רי' ק ן .פיהרט החבי  :חיך ,
דער עוויןױחייער ן .חט ! ( שד )> וסה
אח  3טי הירוין־' דיח פעשטי דעס
עוזי^ן דען קינדרן יסרחוס בקחנט :
רך ( א )  £ערנרספרחךדר עווי4י
3ו > וסה  ,וויח פחיגט :
(ב ) ב  3יה! דען קינדרן יסרח! ס ,

'אמר
ד 1וס וי )1דיר קןחהרס ( .עטטחשנס
(ןע 5כרינן.ן 3 ,ור " ן״ 3טונן : .ד )1ייס
ססעטש זינס חונסר־נוזשן חערדי:
(ג) דרויסן  £חר דעק ערהחנ^י דעי
3יין .נסז  ,חינן סטיפטשן 3.ע! טי  . ,חזז
עו ווהרן 3ורעכטי א1ו.כן  ,דחס עי
פחר דעק עוויגן ח!! י 3ייט  £ח :ן
חבנד כיו חן דען חחרגן ברענני:
חײ | עוזין .ט גועטי) פיר חייערי
נח  3ק .וחחן  ( :ד ) חויןי דעק ! ייכטר
פחן ריינק גח! די וח!! ער דיח ! חײפן
פחר דעק עחין .ןיערר 3ייט 3ורע 3ט
חח  ( : | 3ה ) חויך ניחסט דוח פיינש
דחפחן 3חע!'ך
חעהו  ,בחקעסט
קו 3ן  :יעדרקו 3ן וח!!  3ווייח 3עהנ<
טען החבן ( :ו ) דיוע ! עגסט דוח
חין 3חייחטי  3טן  ,וע3ש חויןי חיינע
טי  3ט  :חויןי דען טיט פחן ריינעק
ן.ח! די  3 ,חר דעק עחי^ן ( :ז ) חויןי
יעדי פי  3ט ! ען .טט דוח ! ויטרן חייה־
רויך  :דיוער חייהרויך דינע דפכן
ברחדטי3ו פרדופטן  ,חיין פייחס
 1ופ  3ער  ,דענן עחין .ען3ו עדרן :
(ח ) ח!! י 3ייט  ,יעדט > וחה! חק
טבת  ,וח!! ער עש 3ורעכטי ! עגן
 3חר דעק עחיגן  :דיח קינדער
יטרח! ס חיסן עס הערגעבן  ,דיוש
חיוט חיין עח י %בונד  ( :ט ) עס
^הערטחבר חהרן חונד ויינן ועהנן,
דיח פר 3עהרן עו חן הייזיגקחרטי:
דען עו חיזט חיין הייוי^ טהונן דער
ערוטען ק! חסי  ,דחו חיהנן  ,ח! ס
חיין בטטענדין .ס רע 3ט  3 ,חן דען
חפפערן דעז עזוין .ען3ו  3ע!! ט :
(י ) חיינסט ן .ינן .דער זחהן ח״נר
יסרח! ית  ,חבר חיינש ח 3ריסן
חחנכס  ,חונטר דיח קינדר יסרח! ס
חויו  :חונד ן .ריהט חיכן ! חן .ל חין
עטרייט  ,דיזר זחהן חיינריטרח! ית
חיט חייננן יטרח! • ( יאז דר זחהן
דר יטרח! ית ספרחך דען נ_ .חן חויו
חונד ! עשטרטי חחן ברח  3טי חיהן
פחר חסה  :וייגי ייוטטר היש ס! חית,
ריח טחכטר דברית  ,חויו דעס
סטחחחי
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ױקרא כד כה
טטח> ס< י דן  ( :יב ) ״חן טהחט חיהן
חינש ו £ .ענן .ניס  :ביז חיהנן בעטייד
^עברחכט ווערדי  ,חיק נחיזן דעט
עווי^ן ( :יג ) הירויןי טפרחך דער
עווין .י3ו ווטה ,
וויח 5ח! ן .ט :
(יר )  1חש דען ! עשטרר חויט דענן
!ח^ ר הינויש פ הרן  ,ח?! י דיח עש
^הערט החבן  ,זח! 1ן חיהרי הענדי
חויך זיינען קחפןי ! ען-ן  :חונד דיח
 4חנ 3ע ^ ״״ניז חיהן טטייני^ ען :
(מ ן דען קינדערן יטרח1ש ״חכע
פח 1ן .נדס בקחנט  :ווער ו״ני ן .חט־
הייט ! עשטרט  ,זח!! פיר זיין פער־
ברעכן בישען  ( :טו) ווער חבר דען
נח״ען רעי עווין/ן >< יט ! עסטרונן•
חויזטפריבט  :דער זח!! ^ עטעדט
ווערדן  ,דיח ן .חנ5י ך״ייני זח!! חיהן
טטײניךן  :חיין  £רע<< דר זח ווחה! ,
ח! ז חיינה״<< יטער ווער דען נח״ן
 3ור ! עשטרונן• חוישטפריכט  ,זח! |
דעז טחדט זיין ( :יז ) ווער ח ;רן .נד
ח״נן ״ענטען עריט! ען .ט  ,זח!!
טעדט חערדן  ( :יח ) ווער חיין פיה
ערט? ען :ט  ,זת! 5עש בע 3חה!ן  ! :ייב
פיר ! ״ב  ( :יט )  /וער זיינן נעבנ־
>< ענטן 2ער! ע 3ט  :דעק ^ עביהרט ,
וויח ער ן .עטהחן החט  ( :כ) כרוך
פיר ברוך  ,ח/יך פיר חוין.י  3 ,חהן
פיר 3חהן  :וויח ער חיינן $ר! ע 3ט
החט ' ,זח זח! 1טי חיהנן ווידר ^ ע־
טעהן  ( ,דחהער ער 3ור טחד!חש־
הח1יטונ 4פרבונדן חיזט )  ( :כא ) ווער
חיין פיה ערטזע^ ט ״וס עס בע־
 5חה 1ען  :חונד ווער חיינן ״ענטן
ערט! ען .ט  ,ווירר
נעטעדעט :
(כב ) ן !.ייכעס רעכט זח!! ט חיהר
ח!!י החבן  ,דר  £רע< ודי וויח דער
חיינהיחויטי  :דען חיך  ,בין דער
עוויןני חייער ן :חט ! ( כג)>< טה ״חכטי
דיזעס דען ק־נדרן יטרח! ס בקחנט:
ווחרויןי״חן דען } עסטרר חויז דעק
!חן.ר הינויס פיהרטי  ,חונד ״יט
טסיינן3ו טחדי ווחרן : 1דיח קינדר
יטרח! ס טה״טען ח! זח וויח דער
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אמר בהר
עווי4י דעכן >< טה כפ 1והןן

צ
הווטטי:

בהר
כה
(א) דער
עוויןני ה1
וטטי3ו

״סה ווויןי דעכן כערן.י
טיני ןנעטפרחכען  ,וויח1£ז! ן .ט :
(ב ) רעדי> ויט דען קינדרן יטרח!,! ,
חונר וח^י חיהנן  :ווען חי.י  .ר חין
דח  ! :חנד קחיסוט  ,דחז חיך חײך
ח״נןנעבי  :וח * ח!! דחו ! חנד דענן
עווי^ ן3ו ע  -רן ח״ני  £״חר הח! טן:
(ג ) ועבט יחהרי הינדורך קחנשט
דוח נעה>ו! יך דיין  $ע! ד בעוחען :
חין עבן דער נײט דיינן ווייניבערןנ
בעטנײדן  :חונד דיח פריכטי דח־
£חן חײטחוויוזן  ( :ד ) חינן ויבנטן
יחהר חבער  :ח(! דח! ! חנד ח״נע
החהי  5ײחר הח? טען  ,חײני פײחר
דענן עווין.ן נו עהרען  :דײן פע! ר
וח!! שט דוח ניכט בעוחען  ,ד״נן
ו/״נבערן :ני  5ט בעטנײדן  ( :ה) ווחי
 5חן ד״נער פחריןגען חערנטי נחך
ווע 3שט  ,דחרפוט דוחי ני 5ט ח״ף
 1זערנדטן  ,חייך דיח טרויבען דער
חזנבטניטנן חיינטטעקי ני 5ט ח״נ־
!עון  :עש  :ח!! חין דעק ? חנדי חיין
עייחריחהר ז״ן( :ז ) ווחס דיועמ
פייחריחהרברינןגט  ,זח !1ח״ך ח!! ן
פרייח זיין נו עשען  ,דיר ׳ ד״נעגן
קנעכטי  ,דיינער >וחן .ד  :דיינענן
!ןזהנקנעכטי  ,חונדדעגן ח״נווחהי
נער  /חע! כער זיך ב״ח דיר חוין־
הע! ט  :ץ ז ) חויך ד״ננן פיה  ,חונד
דענן ן:ווי 1די חין דײננן ! חנדי  :חוס
דער ערטרחן :דיזש יחהרש 3וכן עטן
חיבר 1חשן חערדן  ( :ח  :דוח 5עה! זט
זיבן זח 1כר נייחריחהרי  ,געהח! יך
ויבן חחה 1זיבען יחהרי  :זח דחט
דיזע ויבן
כייחריחהרי 3וזחחחען
חייני3
ייט
פחן
ניין
חונד פיר3י4
יחהרן חויזחחבן  ( :ט ) חק 3עהנטן
טח^י דעש זיבנטן חחנחטש דחרוין
זח!! שט דוח חין דיח טרחחפעדי
טטחטן

ויקרא כה
סטחסן  :חק פרזעהנונן .סטחן.י נעח־
זיך ( זחחט חיהר דיח טרחוועעטי
הערן ! חסן  ,ד/רך חייער ^ חניעט
!חנד  ( :י ) דחז  £זנ 3£ץ .סטי יחהר
זח)! ט חיהר ח! זח ה״! יו.ן  ,חונד חיק
זחנן.י ח!!ן חײנוווזהנרן פר״חהייט
חויזרופן  :דיזס זח( 1חײך חײן יוב!־
יחהר ז״ן  ,חן ווע! בק יעדסוחן נ•
ז״נק ח״וגנטהויוי  ,חונד יעדר זוחן
3ו ז״נק ן .ס! עכטי נוריקקעהרט :
(יא ) דחז  £ונ33י; .זטע יחהר זח!!
חײך ח!! י 3ייט ח״ן ׳וב! יחהר זיין :
חיהר זוו! 5ט ני  3ט זקען  ,חויך דען
גח  3חח  3ט ני 3ט חערנדיטן  ,חונד
דיח חונבטניטנן וויײנסטעקקי ני  3ט
חב! ע ( : | 1יבן דען וו״! עש חײן
יוכ! יחהר חיזט  ,זח חוס עס ח״ך
ה״ןין .ז״ן  :דען ערטרח^ רוופחן
קעננט חיהר עחק פע! די  £ער 3עה־
רען ; :יג) חן דיועק יובחחהר ךע־
}חנן .ט חיהר  :יעדר ווידר3ו ז״נק
ח״ן -יענטהוק ( :יר ) זח ח  2ט חיהר
ז< '( וח חי נער דעק חנדערן עטווחש
סדקויפט  ,חדר חיינר פחק חנדרן
עסו/חו קויפט  :זח > ויסט חיהר
וח״ך ח״נחנדר ני  3ט פר  £חרטיי! ן:
(טח נחך חנ 3חה! דער יחהרי ,
ווע! כי נחך דעק יזב £ 5ערסטריכ|
*ינד  > ,ווס דוח פחן ד״נק נע  3זט
 :יענר חבר דיר נחך חנ 3חה
קויפן חערנדטי יחהרי  ,דיח דוח3ז
דער
ערוווורטן החטט  £ ,רקויפן ; וסז ) יע
^רעשר דיח חמנן.י דער יחהרי ,
דעסטח >< עהר קחנזט דוח פיר דען
קוין׳ ן .עבן  ,חינר יע ^ רינ^ ר דיח
אענ^י דר יחהרי  ,דיעסטח חעניןגר
>וס דוח דחניר ן .עבן  :דען >וחן
 3רקזיפט דיר יח נור חײנע חנ3חה}
£חן ווערנדטן  ( :יז,׳ פערפחרט״! ט
ח״נרידען חנדרן ני  3ט  ,זחנדערן
3יר  3טי דין  £חר ד״נעק ןגחטטי :
דען חיך  ,דער עזוי^י  ,בין תץער
ןגחט ; יח :הח! טט ״ייני,־ .זעטני ,
בעחבחנטעט ><ײ ;י רע  3טי  ,חונד

בהר
בע 5זי ^ ט וי( וג ז1ו וומרדנז חיהר
חין דטק ! חנדי וי  5ר וויוהנן קעננן:
(יש ) ד1זו ! יונד ווירד זיינע עריכטע
הער^ עבן  ,יוונד וויהר ווערדט נור
^ני^י נו עשן החבען  1 :זונד ויכער
וותהנן קעננן ( :ב) וויהר ווערדננ
עיזן״כט זרזן-ן  :ווחו * יוז*ן וויר דע/
 1זיק ויבנטן ייוהרעשן ? וויר ווח(!ן י 0
■ וערנדנױ
ני  3ט ווויורןען  ,ווונד דיח (
ני  3ט חײנכרינ^ן  ( :כא ) זח יווי} ( זיך
חבר וו״נן וכנןנן ערה״שן חיק וע  3טטן
יחהרי  :דחס עט חייני ערנדטי הער־
פחר ברינו .י,חוין' דרייח יחהרי  ( :בב)
ווען חיהר דס חכטי יחהר ווידר
חויז זחעהט  ,זח!! ט חיהר נחך  £חן
דער ח! טן ערנדטי 3עהרן  :ביז חיק
דיח  3רובט דח  £חן
גיינטן יחהרי
חייגתעײיזט זח! 5ט חיהר נרוך פחן
דר ח! טן פרוכט נעהרן  ( :כג ) /רונר־
טטיקי  :ח!!ן ניכט חוי( 1עיויוב פר־
קוי  2ט ווערדן  ,רען דט ! חנד חיוט
><יין  :חיהר חבר זייט נור 3רעווד! ינ^י
חונד ^דו! דטי חויךי ״יינק בחדן :
(כד ) חין דעק ו -חנ5ן ! חנדי  ,דש
חייער חיי^ נטוק חיוט  :זח!! בייח
^רונדםטיקן דחס ווידר חיינ! עון
טטחטט פינדן  ( :כה ) ווען ד״ן
ברודר פחן פרווע^ן קעוויוט  ,חוכד
 5חן זיינק חיי^ נטוק פרקויפט  :וח
קחן ז״ן נע  3סטר פערווחנדטר
קדווסון חונד דחס ווידר חיינ! עזן ,
ווחז זיין ברודר  3רקוי  £ט החט ;
(כי ) החט יעווחנד קיינן ווידר־
חיינ! עזר  :ער וע! בטט חבר קעיוט
ןוידר >ו  £סוע;:ן  ,חונד ערווירבט
זח פי , 5ח! ס נוק ווידר ח״נ! עזן
נעטי ; חיזט  ( :כז) זח זח! 5ער דיח
יחהרי זייט דעק  £ערקויןי חברעכנן,
דען וויבררעשט דעקיעני^ן ערסטח־
טעטן  ,רעק ער עס פערקויעט
החט  :חונד ווידר נו זײנק חיי^ נטוווי
ן !.חנן.ן  ( :כח ) חיזט ער ני  3ט
פחסוענן .ט חיהק ווידר  3וביחה 5ן:
זח ב 5ייבט דס פרקויעגטי ! חנד חין
דען
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בהר

ױקראהכ
דען הענדן דעם קויערם ביו 3וק
יוב! יחהר  :חיק יוב! יחהר חבר
ווירד עם ווידר־ פר״ח  ,חונד ער
* !.חנןנט ווידר נו ויינק חיץ .נטו1וי :
(כט ) ווען יעחחנד ח״ן ווחהנהויו
חין חיינר וווחחוירטן
םטחדטפער־
קויכט  ,וח דויחרט דחם ווידר
ח״נ! עוונן .םרעכט דם ן .חנ ( י יחהר
גחך דעק פרקויךי  :חיין כע!! ץ .ם
יחהר וח! 5עם ווידר חיינןטעשט
ווערדן קעננן  ( :לן ווירד עם חבר
חינרהח! ב חיינם פע!! ץ.ן יחהרם
גי  3ט ח״נ ^ עוט  :וח ב! ״בט דם
הויו חין דר חויײווירטן
םטחדט
דענן קויפר פיר * ייני נחכקח
,
חוין ',עזוץ : .חונד ווירד חיק יוב! ־
יחהר ניכט פרייח  ( :לא ) הייור חויןי
דער  £רן  ,דיח וויט קיינר ווזיוור
חו ^ ןנעבן וינד  ,ווערדןנו חקרםטיקן
 4רע  3נט :עם פינדט ודדר חייניעוזנן.
םטחטט  ,חונד חינן יוב! ווירד דם
 5רקויפטי פרייח  ( :לב ) ווחם דיח
םטעדטי דר ! ויק בטריפט  ,נעײ! יך
דיח הייור חין חיהרן חיץ .נטו1וש־
טטעדטן  :וח וח!!ן דיח ! וינן חיין
עווץנם חײנועוונ^ש רעכט החבן :
(לג \ ווען יעווחנד פחן דען ! וינן
ועובםט
עטווחם חיינ! ע* ט  : ,ח
ווירך דם פרקויפטי הויו  ,חונדדיח
חיץננטוחטםטחדט חיק יוב! ווידר
פריױו  :דען דיח הייור חין דען
םטעדטן דר ! וינן וינד חיהר ח״ן .נטוק
חונטער דען
קינדרן יםרח! 'ו :
(לר ) חיין פע! ד דחו חין דר נעהי
חן חיהרן םטעדטן ! יכט  : ,ח!! ן .חר
גי  3ט פערקויפט ווערדען קעננן :
וחנדרן חיהר עווין.ש
חיץנענטהוק
ב! ״בן  ( :דה ) ווען דיין ברודר נעכן
דיר חבקעזוט  ,מוני־  :ייני הוונד
ןינקן ! עשט  :וח  :ח! 5טט דוח חיהן
חוכטרםטיינן דחט חויך דר פרעוודי
ווונד ן .דו! דטי בייח דיר ! עבן >< ען .י:
(ל ^ דוח  :ח!! שט
זועדר 3ינט נחך
חינרםוש ע(ון חיהנן ; עהחן  ,זחנדרן
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דיך 1סר דײנעק4רוכ1
נ־<1
עירכטען:
רוונד ד״נן ברו־ר נעבן דיר 5עכן
{חען  ( :לז ) ן .יב יזי־ק ד״ן ןנע! ־
ני 3ש חוין 3 1יננו  :חונד ד״כן חונד־
פחרריוסה ניבם רווין 1חיבערםוע :
(לח ) חיך בין דער עױיןני רוײער
ן .חסם  ,דר ח״ך חויו דעכן ! חנדע
חנרינן ן .ענ״הרנז  :חײך דחו ! חנד
כנען חיינ ( וןנעבן  ,חונד חייער ן .חט
נו ויין  ( :לט ) ווען ד״ן ברודר נעבן
דיר עערחרווט חונד ויך דיר עער־
קויעט וח וחןוטטו חיהן ניבט  ,ווירו
חייניען ! ייבחיץננן חרבייטן ( חטען :
(מ ) וויח חיין טחןנ! עהנר  ,חיין ן .ע־
דו! דטר ד .ײ<! ינןנ  /יוחן .ער בייח דיר
ו״ן  :חונד ביו נונן יוב! יחהר רינן:
(מא ) ח! טדען חבר ניהט ער חיט
ו״נן קינדין פחן דיר ווען : .קעהרט
3ו וייננן ן .ם! עכטי כוריק  /חונד ן .ע־
!חנן .ט ווידר 3וק חיין .נטהוק ויינר
ע! טרן  ( :סב ) דען ויח 1ינד חיינע
קנעכטי  ,דח חיך ויח חוין<1נריכן
ן .עפיהרט החבי  : :יח חיטן ני  3ט
וויח םק! חעען עערקויעט ווערדן :
(מג ) דוח״חוטט ניכט חיט הערטי
חיבר חיהן העררםן  :חונד דיך פחר
דיינק ןנחטטי עירכטן  ( :מר ) קנעכט
חונד >< חן .ד  ,דיח עיעןןיץ .דיר ! ייב־
ח״ו-ין  :קחנוט דוח פחן דען פע! ־
קערן  ,דיח חונן חייך העחק ווחה־
נען  ,חויו חיהנן
קחנסטחח קנעכט
רוונד ײחן .ד קויפן  ( :מה ) חויך חוין
דען קינדרן דר ןנדו! דטן  ,דיח ויך
בייח חייך חוי  £הח! טן ׳ חויש חיהנן
קעננט חיהר קויפן  .חונד חויט
חיהרק ןנם! עכטי  ,דחו בייח חייך
חיוט  ,דחש ויח נעח! יך חין ח״ערק
!חנדי ן .ע ( יץ .ט החבן  :דיוע קעננן
ח״ער חיץננטוק ווערדן  ( :טי ) חיהר
קעננט ויח חויך חייערן קינדרן ח !ג
ח; ין ערבןטט הינטר! חטען _ ,חונד
ח 5וח חויף עוויןנ ח! נז םק! חפען ן .ע־
ברויכן  :חונטר חײערן ברידרן דען
קינדרן יםרח!ש חבר  ,וח!! חיינער
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חיבר
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ויקרא כה

וכ

חיב.־ דען חנדרן ניכט יויט טטרענן*.
העררטן  ( :טז ).ווען חיין פרעוודר
חדר ן .דו! דטר כ״ח דיר3ו פערוזע^ן
קעי׳יט  ,ד״ן ברודר חבר קע  -ט חב:
חונד ערקויפט ויך חן דען  £רע> ןדן,
דר בײח דױ וו ^ הנט׳ חרר חן חײנן
דר  £חן ח ינר חויו! ענדיטן פחױי! יע
חבטטח״אט  ( :טח ) נחכדענן ער
פערקויפט ״חרדן  £ ,ינדט דחז ח״ן־
!_עו! נן .םרעכט טטחטט .׳ ח״נער
פחן ו״נן ברידרן ! עוט חיהן ווידר
ח״ן  ( :ס .־ ) חדר חיין פחטרברודר,
חדר  5חטרברודרזחהן חדר חויך
:חנשט חײן ב! וטש  £רווחנדטר י וים
זײנכן ן :ט! עכט• קחן חיהן ח״נ? עון:
וויח חויך ווען ער וע! בשט3ו פעס
♦* ע^ן קעווט זח ! עשט ער ויך ווידר
ח״ן ; ( נ) ער רעכנט ח! שדען > ויט
דעכן ק״פר  5 ,חן דעכן יחהרי חן
דח ער חיהכן  £ערקויפט ווחרדן ,
ביז 3וכן יוב 5חונד •־חז קדפן .ע! ד
טײ! ט ער נחך חננחה! דער יחהרי
חײן  ,ח5ז ״ען ער ח!ש ח״ן טחןײ־
!עהגר וח ! חנן.י העטי ב״ח חיהש
ז״ן וח!! ן  :׳  .י .זינד ;ון ; חך £י!י
יח־רי כיו דחהין  < :ח יוש^ ער חין
עבן דעק פערהע! טנ ' סי פחן וײננן
קויפ ; ע! ־י ח!ו חיין ! ע! י^ ע! ד 3וריק
;עבן  :ינב ) זינד חבר נור ווענין.
יחהרי נחך חיברי ; ביו 3וכן יובןי ,
וחוו רךעס חין רעכנונ ; ^ ברחכט:
נחך דען יחהרן  ,ןײבט ער חיהק
?ע :י ; ע! ד  , :נג,י ווית חײן דינסט־
כחטי
דעןתחןחויןייחהריוויהטט,
זח ?5ער חנן -ועהן ווערדן  :ד< ח תוסט
;יכט נו ; עבן  ,־חס ער חיהן  £חר
דײנן חוי^ן יײט סטרע ;ן.י נהעררטי:
(נד ) וויר־ ער ׳וויןי קײנע פחן דיון
חרטן חויז ^ עזט  :וח ן .עהט ער חיק
יונ! יחהר חויז דעק דינסט  ,ער
חונד ז״נע קינדער איט חיהק ;
(גה ) דען דיס קינדר יטרח! ם  :ינד
>< יר ? ײכח״נין  ,ת״ני ! ״בח״ננע
ןי ; ד < יח  ,דח חין זיח חויו >י 3ריק

בהר בחקותי
;פיהרט הוובי 1 :ויך ביןדערעווין״י
מײער (1.זטש !
(א ) ״חכט לזײך לןײני ^ ע5ן ,
ערריכטט חײךקײן ביזד/
קײן דענקווחה?  ,חונד דו! ־ט חין
חײערק ! חנרע קײנען טטײן וויט
בי! דרטרי  £ט נו פערעהרונן;  :דען
חיךבין ז׳ער עווי^י ח״ער ן .חטט :
(ב ) בחבחכטט ווײנע פײחר 3ײטען
חונד החבט עהרפורכט עחר ווייננן
הײ?ין; טואי  :חיך דער עווין״י :

בחקתי
(ג ) ווען חיהר נחך ״ײנען ןנועטין
ווחנד! ט > :וײ ;י ן .בחטי בחבחכטט /
חונד ויח הח! טט  ( :ד) נח וו־! חיך
חיײוור דען רען:ן נור רעכטן 3ײט
ן .עבן  :דער בחדן וח!! וײן ; וועכש,
חונד דער בויק חויןי דענן  £ע? דע
ו״ני ערוכט הער^ עבן  :חײערע
דרעטנײט זח!? ביו חן דיח ווײנ־
!עוי  /חונד דיח ווײנ! עוי  ,ביו חן
דיח חוישןחחט ר״כען  :חיהר
ווערדט ! עבענשוויט!  3ור
נניני3ו
עשן החבן  ,חונד ויכר חין חײערנן
!חנדע ווחהנן ( :ו) חיך ווערדע
נעוו! יך ח״ערק ! חכדי ערידןנײבן,
זח  ,דט חיהר ! ינט  ,חונד ניווחנד
ח״ך טטעהרי  :דם רײסנדי נווי! ד
ווי 5חיך חויש ח״ערק ! חנדי חויש־
ריוטטן  ,חונד ק״ן קרינסטווערדט
דורך חײער ! חנד 3יהן ! חסען :
(ז ) חײערן פײנדען ווערדט חיהר
 5יה? חעהר נחכוע 3ען  :חונד ויח
וח!!ן פחר חײ_ערק טחערדטי הינ־
פח!!ן  ( :ח ) פינן £ 1חו חײך וח!!ן
חיהרר הונדרט  ,חונד הונדרט פחן
ח״ך 3עהן טויונד חין דיח פ! וכט
סר״בן  :זח זח!!ן ח״ערע פ״נדע
פיי חײערנן טווערדטע הינפח!!ן !
(ט ) רויך זוערדי> ויך3ו ח״ךווענדן,
חײך פרוכשבחהרחחכן  ,חײך £ר־
וועהרן

ױקראוב
אעהרן  :חוכד חײכן בוכד > זישחײך
הח!שן ( :י ) חיהר חערדש ח! סדען
דען חיברפ)וש  £חן פי!ן יחהרן ^ע־
גישן  :חוכד דס ח! שי חחוחר פחר
דעכן נ״חן ווען 3.ורײחן החבען :
(יא ) חיך ווי! חײני רעוידעכ׳ן חונשר
חײךחויפש! חן.ן חוכד יויין וועון וח!!
חן ח״ך קײן >וישפח!!ן החבען :
(יב ) חיך זוערדי חוכשר ח״ך הערוק
•וחכד!ן  ,ח״ער ן .חש ו״ן  :חונד
חיהר וח!!ש יו״כע
נחכיחהן
:ײן ( :־ג ) חיך בין דער עווי4י חײער
^חש׳ דער חייך חויש דעכן !חכדי
ו>  5ריכן נפ־הרש  ,ני3ש ! עכןכר חיהרי
קכעבשי3ו וײןי :דער דיח םשחנן.ן
ח״ערש יח  3ט 5רברח 3ן  ,חוכד 4ע•
>וח 3ש החש  ,דש חיהר חויפרע 3ש
ן .עהן קעכש  ( :יר) ווען חיהר יויר
חבר כיבש ן .הו) ר3ש  :חזכד הח!שש
ח!!י די:י ן .בחששי כי 3ש ( :טו) זוען
חיהר ווײני ן :.ע5י פערח  3שש/חונד
חן וו״כן רעבשן ח״כן :ח? 3ן ווידר־
ווי! ןד.חבש  :דחש חיהר ח!!י ווײכע
^בחשע .כיכש הווושש  ,חוכד דען
בונד חיש וויר ברע 3ש ( :טז )  :ח
זוי!! חיך חויך :ח!  3ט נענען ח״ך
שוהן  ,רווכד >ויש עכשועכן חיבר
חײך בטשע!!ן  ,חויס 5עהרנדש פיבר/
חוכד הי5ין .ע קרחכקה״ש  ,ווע! 3י
דיח חױן.ן נח־ ^ נעוינ^ שוווו 3שען
!חשן ׳ חוכד דש 114יהש בשריבן :
חיהר וועררש ערן .עב! יך חייערן
וחיין וחען  ,דען ח״ערע ע״כדע
ווערדן׳דען ן .נוש החבן ( :יז ) חיך
ווי! י :״כן 3חרן ווידר ח״ך רי 3שן ,
דחש חיהר ן.ש! חן.ען ווערדש עוון
ח״פרן £ײכדן  :חײערע הוושר
וזערדן חיבר חייך4ווח! שחזיסוויבן:
חיהר ווערדש פ! יהן  ,דח חייך ניח־
ווחכד פרפח!ן.ש  .( :יח ) ווערדש
חיהר יויר ח!שרען נ(וך כי 3ש ן.ע־
הוור 3ען  :וח וועס־ע חיך פחרש־
£ווהרןח״ך ׳ ווען.ן ח״ערר ויכדן/
*יככפחך נוי3י 3שי4ן ( :יט ) גי• חיך

צי

בחקותי

עכלןין הײערן שרח$י | 4ה '50יוהכ1
ן .ברח 3ן  :דען היא״{ ווערדי חיך
חײך וויח ח״ון  ,חונד דיח ערדע
וויח ער 3ע וײן ? חשן:
ח״ערי
קרחעט וח!! £רן .עבכש פרעוועכדכ1
ווערדן  ,דען ח״ע׳ בחין וח! ! ״ן
ן.ווע 3ש׳ חוכר דר בויקז.־עש ! חכדמ
וײכע  £רוכס כי  3ט
הערןכעבן5
(כא )

ווחכד! נ1

חי־ר

ױיר

;ןןןידר /

חוכד חח!!י 1ײיר ;י 3פ ן .החר 3ן :
:ח ! ען.י חיך חײך חיאסו׳עהר •יבכ*
 5חך פ 1חן.י חוין  ,חהן חייערר
:יכדן חי!!ן ( .נ  ),דיח ווי! דן סילי
!חטי חיך חייר חײך ! חס  ,דין♦
:ח!!ן ח״ך קינדר! חט יוח  3ן׳ חײער
 5יה חויפערעשן  ,חוכד ח״ך  :ע! בסש
חויערייבן  :דחש ח״ערע העער*
טשרחשן חעדי חפרדן ( :בג) ווען
חיהר דחדורך כחך כי3ש ן,ע5י3שין.ש
ווערדש  :חוכד חיר חייויור צחך5ו*
ווירר ווחכד!ש  ( :כר )  :ח חעדדע
חויך חיך £חרש  £חהרן חײךנוווידר
3ו חחכד!ן  :חויך חיך פחרשפחהי)
חײו׳ ווען.ן חײערר :ינדן : ,יבנ*
 5חך3ו פ! ח4ן  :יכה ) חיך ווערדע
דס רח  3טחערדש חיבר ח״ך בדיכךן /
דש דען בוכד רע 3ן וח!  : /ח דחכ>
חיהר חערדש חין ריח פעששן
פ! עי.ן י.יד; ן<:וון  :דח :ע! בסש ווערדי
חיך דיח פיעשש חוכשר ח״ךוענדן/
דחש חיהר ח״ערן £י* כדן דעככחן
חין דיח העכדי פח!!ן חישש :
(כי ) חערדי חיך חייערןברחדשששחב
3יערברע3ן ( דחש ה״טש  ,הוכ^רש*
כחש חוכשר חײך ועכדן )  : :ח ; ח!!ן
 5עהן ווײבר חײער ברחד ח♦ ,חײננ(
וןפן ב, :קן  ,חוכד דחי 1ברחד נסך
דעכן ןשויצשי הײק בריכ^ען  :יחנד
חיהר חערדש עשן חזנד ני 3ש זקש
ווערדן  ( :כז ) ן .הוור3ש חיהר חיר
דיענכחך כי 3ש  :חונד ווחכד!ש חיר
 3וחידר  ( :כח )  :ח חי!! חיך ח״ך חי
 3חרן עגשן.ען.ן ווחנד!ן  :חיך חי
ח״ןציעשי^ען  : ,יננפחך  /חע^ ען
ח״ערר
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ױקרא כו
*וייערר וינדן  ( :כט ) חיהר *וו!! ט
דחס פ! ייפ חייערר ועהנע פער־
 5עהרן  :חונד דחס ! 5ייט חייערר
נוע  3טר פרנעהרן  ( :ל ) חיךווערדי
חייעריין .ע 5נהעהן  5רטי! ן.ן  :חייערי
חויטרחטטען ,חונד
*חננןבי 5דער
חייערי חע* ר חוין־ דיח חעור חייער
קחט^ ענןי ווער 3ן  :חוכדי >ויין ווע* ן
ווירד עק! חן חייך החבן  ( :לא ) חיך
סטעדטי וויסטי
ווערדע חייערי
>וחכן  ,חייערע הייזי^ טי><> ור 5ער־
סטעהרן  :חונד חייערע ! יב! יכע
ן .ריכי ניכט ריכן ( דס היישס  ,ניכט
חננעה״ן )  ( ,לב ) ױו חיך יוי! !  .־חש
!חנד דערן .סטח! ס נרסטעהרן  :דס
חייערי פיינרי * ע! בשט  ,דיח עס
בוינן ווערדן  ,ויך דחריבר עניטוענן
וח!!ן  ( :לג ) חייך חבר וויזן חיך
חונטר דיח פע! קר נערסטרייחן ,
חונד דחש סווערדס הינטר חייך
חויסניהן  :ווען דען חייער ! חנד
חײעריסטעדטי
ווירדוויטטי  ,חוכד
חעדי * ײן  ( :לר ) * ח ווירד דס ! חנד
פייחרנ״סען ערסטחטן  * :ח
*ייני
!חנן-י עש נע>*! יך וויסטי ויין  ,חוכד
חיהר חייך חין דענן ! חנדי ח״עור
פיינדי חויפהח ! סן ווערדט  :דח
ווירד דס ! חנד פייחרן  ,חונד ויינע
ערסטחסען  :ילה ) * ח
עייחרנייטן
 1חנן.י עש פרוויטט ! ױן ווירד ,
ווירד עש פייחרן  :דחפיר דס עש
ח״ערי פייחר 5״טן ני  3ט ן .עהח! טן
החט  * ,ח ! חנ^ י חיהר דחרין 4ע־
ווחהנט ( :לו ) ווחש דיח יענין .ע
בטריפט  ,דיח פחן חייך חיברב! ״בן,
חיהנן  3יין .הייט חין דחס
*ח ווי!
הער 'ן ! ען.ן  :חין דען ! ענדרן חיהרר
חיינעט
 5יינדע  :דיח סטי>ו> וע
דויסנדן כ! חטש ווירד ויח פרפח! כן ,
חונד ויח ווערדן פ! יהן  ,וויח > וחן
דחס סווערדט פ! יהט  .חונד פח!! ן,
דח * יח ניח>< חנד פערפח! ן .ט :
(לז ) חיינר * ח!! חינר דען חנדרן
סמירנן  ,ח! ש ווען דחש סווערדט
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בחקתי
היכטר וויהכן ״ערי  ,־ח דווך נימ״
״חנד נח *3ע> ע  :חיהר ווערדעק״ן
חוי  £קח>ו> ון החביען פחר חייערע
פיינדן  ( :לח ) חונטר דען פעןקרן
ווערדט חיהר חו> וקח>ווון  :דסוחנד
חייערע פיינדע ווירד חייך  £ער־
נעהרן  ( :לט ) דיח חיברין.ן פחן
חייך ווערדן יוק סיין דורך חי ^ נע
וינדי הינפווינדן  ,חין דעק ! חנדע
חייערר פיינדי  * :ח וויח חויך נונן
סיי 5דורך דיח * ינדי חיהררעןסרן ,
>< יס חיהנן הינסווינדן  ( :ט  .ח! סדען
ווערדן זיח חיהרי חונד חיהרר
ע! סרן * ינדי בקעננן • דמ * יח טרייח־
!חס חן חיר ן .החנד! ס  :חונד > ויר
נחוידר ן .ווחנד! ט החבן  ( :טא ) ווען
חיך ח! טדען חויך חיהנען נוחידר
ווחנד!ן  ,חונד * יח חין פיינדש! חנד
ברינ^ן ווערדי  * :ח ווירד חיהר פר־
סטחקטט העו־ין עחהן ^ דעה> ויטי ; .ס
ווערדן  ,חונדגיח ^ פר חיהרי * ינדיע
ן .נון .טוהן  ( :סב ) חיך חבר ווערדע
חן > ויינן בונד > ויט יעקב  :חונ־חן
סײנן בונד ״יטינהק  ,חונד חןווײנן
בונד >< יט חברהנן דענקן  ,חונד
דפ ! חנד בדענקן  ( :מד ; דען דחט
!חנד ווירד פחן חיהנען פר! חשען
*יין  ,דחוויט עש  £ר דיח פייחר־
נייסן ו .נון .טוהי  * ,ח ! חנן.י * יח עש
וויטטי ! י ;.ן ! חשן  ,ווונר דח>< יט*ױו
וע! בטטפיור חיהריוינדן ו .נון .טוהן:
ח!! דיחוויי! חונד חין _* ח פערן *וױ
פרווחרפןהחבן חונד
>וייני רע?( טי
>ויינר ^ ופטני חיברדרישין .״חרדן
שדען ,
*ינד ; ( מ־ ) ח!! יין חויך ח!
ווען * יח * יךטחהן חיכן ! חנדי חיהרר
ווערדיחיך*ױז
פיינדי חויפהווזטן ,
דעטווױן.ן ניכט פרווער 5ן  ,ווויך
חיהרר נינט חיברדר שין .ווערדן ,
*יח חויפ 3ורייבן  ,״יינן בונד > ויט
חויפנוהעבן  :דען
חיהנן פע!! ין•
חיך ב! ייבע דער עווי ^ ע  ,חיהר
ן .חטט  ( :מה ) דחהער ווערדע חיך
דען  £ריינדסחפטטבונד > ויטחיהרן
פחרפחהרן

ױקרא כו כז

בחקתי

צג

ח?! י נייט ^ דעכקן  :ויו ווו טטעןןי וווון דייו פערס1ון ינ  1ור
 5חר  5חהרן
דען פריטטר  ,דס וייו דר פריטטר
וויח חיך * יח  5ר דעק חינןטיכט דר
סעכיי ניוך דעכן פר> וען.ן דעו ן .ןוובכדן
 5ע! קר יוויו >> נריק ^ פיהרט החבי,
ן .חטט3ו * ײן  ,חיך דער ויז?{ דר פרישטר טעין  ; :ט ' ).יזיוט
יווכן חיהר
עזוין :י ! ( מי ) דיוש * ינד דיח ^ ועכי ,עכו ווײן פיד , ,וועיכעש )( יון דעק
עווין.ן נו עחרן וופפרן דוורן ויו
רעכטי  ,חוכד ! עהרן  ,דייז דער
עווין.י  ,יוויןי דעק בערן.י םיכי  ,ויו!! דט יענינע טטיק  ,ווע! כט ער
דעק עווין.ן כו עהרן היכ ^ עבן ,
דורך >> 5וה ן.ן .עבן  ,ח! ט חיינןבונד
וע! בשט הי_י! ין .ו״ן ( :י ) ער דיורן
נוויטען חיהק חוכד דען קיכדערן
עש כיכט פרוועכש!ן  ,יודר פרטוי־■
יטרח! ש :
טען  ,וועדר דט ן .וטי * ויט ווייכעק
ם! עכטיען  ,נחך דט ט! עכטי וויט
טפריוך3ו
(א ) דער עוזי^ ע
יו״כק ן,וטן  :ויוען ער יובר יו״ן םטיק
>וסה  ,וויח פח! ן .ט :
פרטויטט ,
פיה > ויט דעק יזכדרן
(ב ) רעדי > ויט דען קינדרן יטרח! יש
חוכדוחן .׳ חיהכן  :ווען יע> וחנדחיין ויו ויו!! עש וע! בשט נעבשט דענן
דחפיר ן.ן .עבכן סטיקי היױי ; ! .יין :
בוחנררם כן ! יבדי טוט  :דױו טע5וכןכ
(יא >,חיוט עש וובר וויין טטיק יווכ־
ן .זזישר פערשחנן  ,דעכן עווין .ען5ו
רייכט פיה  ,דט >> יון דעק עוזיןען
פחןויינקפערחע^ן יוויטכו־-
עהרן ,
 ( :ג ) בטריפט דיח טע 3ונן .נו עהרן ניכט יכוק חפפער ברינן .ען
:עטיכן
דחרך  > :ח > ח!! >> יון דט פיה פיור
ווייני ״חנשפערסחן פחק 3ווחנ5ין.ש־
דען פרישטר ברינןכען ( :יע ) דער
סען ביו חק * עכ 5ין .שטן יחהרי  * :ח
פרישטר וח!! עט טעכן  ,וויח ן .וט
וזירדדױו טע 5ונן .חויך  £ונ 55ין .טק!
חדר ט! עכט עש ו ; יח ־ .ב״ח דער
*י! בר ן,וע 5ט  ,נחך דעק טק! דעש
טע ( ונן .דעט פרישטערש ווו!! עט
היי! ין .טו>וש  ( :ד ) חיוט עש חבער
פרויחנשפערשחן * ח ווירד ב! ײבן  ( :יג ) ווי! ער עט ח! שדען
ח״כע
!חשקויפן  :וח ויווער ( וררטעסנן;
דיח טע 5וכן .חויןי דריישי^ טק 5ן .ע־
דען פינפטען טיי! היככו ! עןכען :
*ע 5טי ( ה ) ווען דיח פערםחן 5וויטן
(יד,ןווען יעחחנד ויין הויו יו! ו חיין
פינןי יחהרן חונד 5זוחכי -ינ יחהרען
ה״ןיןטוהנן  ,דעק עווי^ ןיועהרן ,
ח! ט חיוט  * ,ח ווירד דיח טע3וכןז
ווידווט  ,וח וח!! עט דער פרישטר
דער ווחכשפערשחן חויך (וורוכ5י4
טעטכן  ,וויח ן .זט חדר ט! עכט ענז
פרוייונםפערשחן
טק! יק  :חוכד דר
חיוט *ייח  :וויח דר פרישטרעם טע 5ט ,
חויך נעהן טק! יק ן *.ע 5ט ( :י )
חייכק>> חנחט ביו 5יכןי ויו וח!! עש ב! ייבן  ( :ט ) ווי! דר הײ־
*יח חברפחן
יחהרן  * ,ח ווירד דיח טע 3וכן .דער !י^ נדי * יין הויו ! חשקויפן * ח > ווו ער
דען פינפטן טיין דער טעכוננ ניוך
חויך  5יכןי טק! יק
ווחכםפערוחן
היכ5ו ! עךן  ,ח! שדען חיוש עש ווידר
*י? בר  :דיח טעיכזכן .דער  5רויחכש־
יעחחכר  5חן וייכבן
פערוחן חבער חויך דרייח טק! יק *יין  ( :טז^ ווען
ערבח״ ^ כטי>>! יכן  £ע! די חיין טטיק
4י .ע 5ט  ( :ז ) חיוט דיח פערשיון פיון
,
דעק עןוי ^ן (ו עהרן היי! ין .ט
*עי5י^ יחהרן יזדרדריבר  ,ויןווירד
טע5ונןכ
רי,כטעט * יך דױז
*יו
דיח טע 3זנן .חיינר ווחכשפערשיון
ניוך דער חוישוחט  :דיח חוישוווט
חויךי פוכפ 5עד,ן טק!  :חוכד יו״נער
פחו חייכק חחר ן .ערטטן פר פוכפכין.
 5רויחכשפערוחן חיויןי ( עהן טק! יק
ט ך) ־י! בר ( :יל ) היוט ער ויין פע! ד
ןוע 5ט  :חױט ער חבר נו חזנפר־
>< ען .נד ׳ דיוע טע5וכן ,נו ב 5חה! ן  ,ן !.ײך נחך דעק יוב 1ימהר ^ ת״יי ^ ט :

ויקרא כז

בחקתי

וח בן״בס עס בייח דיוער טע 3ונןנ:
ק^ין ני״חנד הײןין.ן  :נגס * ײת ריגד
(יח ) החסער עש טפעסר נחךדעק
חדר קןײנמעיה ,
( .עהערס עס
יובזיחהר ^ ה״!י^ ס  : :ח רעכנס דר
נוהניהין דעק עוויןנען  ( :כז ) נוױנו
פרישסר דט ן :ע! ד
נחךדעןיחהרן ,
עס רויין נוונרײנש פיה : /ונ ווירר
דיח נ1וך ביז 3וכן יוב! י 1והר חיברי^
עס 1זוק דען סענונןנוערײ! ! חסןנע־
וינד  * :חונד ח! וח ן :עהס  £חן דער
קויעס  ,יונון } ען .ס נובר ־ען עינ  2סן
טע3ונן .עסווחש חב  ( :יט ) ווען נון
ס״ 1ד1ז3ו  :ווירד עס תבער נינו
דר יעני^י  ,דער דט פע! ד נהיי! יגס
חיינן ?.ע :ס  )1* ,ק1ון >ו1ון עס עיר
החס  ,עט ווידר ח״נ! ע:ן ווי
!  : :ח דען טע3ונן :ספרײז פערקויגען :
>ו :/ער דען פינפסן סיי! דר טע ( ונ4
(בח ) 1ון! ם
פרבנזנסי 1זבר  ,ווע! כס
נחך הינ ( וס/ד.ן  ,ח! ט דען ב! ייבס
יעײחנד דעק ע״ין .ען3ו עהרן1ון
עים חיהק  ( :כ ) ! עוס ער עש חבר
ווענען ,
פיה 1ודר1זיין .נסי>ו! י  3ער
ני  5ס ח״ן ,חדר > /חן
פרקויפס דט ן .רונדטסיק < ,ז! ש 1£ורב1ו ; סס ן .וס
פע! ד חן חיינק חנדרן  : :ח קחןע:
ווידיוס 1: ,ו!! וזעדר פרקויפס נתך
ניבס > ועהר חיינן 1ע :ס ווערדן :
ח״נן !.עוס ווערדן 1 :ו!! ס פ 1ורביונסי
(כא ) ווען ח! :ח דט  3ע! ד
חיק יוב!־ 1וי :ס1וײן הײ! ין .שוכן דער ערפסען
יחהר ווידר פרײח ווירד  : ,ח חי:
ס ק! 1זסי  1 ,זונד1זי :ס דעש עחי^ ען ,
עט דעק ע״ין.ן הי'!י , 4וויח חײן
(כט) 1ו״ן יעדר > וענט  ,דרח! ו 1ז״ן
 5ע! ד דער פרבחנונג ( נע״! יך ״יח
פרבחנסר  £ר 1וורס״! ס ווחרדען ;
חײן  5ע! ד דט ״חן פע!! ינ
הינ^^ עבן ק1ון ני  3ס ! חסןנעקויפס ווערדען :
החס  ,״ח  £חן ״ייסר פחרקח״ײן
:חנדרן >ווז טסערבען ( :ר ) ור !!י
ווירד )  :דעק פרישסר  :ח! 5דיזעס
 3עהנסן דעס ! חנדט  ,פחן  1:זס ,
ו״ן חײ^ נסוק נז  £ח!ן :
( בב ) החס  1וונד בוי> ופרי  3סן  :ינד דעש עווי^ ן:
ער חבר דעק ע״י3| 4ו
עהרן חײן ח! ס חײן היי!ין .סוהק  ,דעק עווי| 4
־פע! ד 4ה״!ין .ס  ,דחט
ער גקויפס 3ו עהרן  ( :לא ) ווי! יעײחנד פחן
החס  ,ח/נדניבס זיין ערבחײ^ נסוק
:״נק נעהנסן עס״ח ! :חסקויפען :
חיוס  ( :בג )  :ח רע  3נס
חיהק דער :ח >/זו ער דען פינ  £סן סיי} היניו
כרישסר דיח םו״ח דר טע (> נ 4ביו
:עס (ן  ( :לב) דיח כעהנסן פחק רינד־
(וק יוב! יחהר  :חונד ער ן .יבס דיוי
נגיה  ,חונד ק! יינ ? יה  : ,ח וויח עט
טע 3ונן .ח! וח ן ?.ייך  ,ח!ש חײן היי־
חונסר דענן טסחבי דורן ן .עהס :
!יןנסוק  ,דעכן ע״' :3| 4עהרן
: :ח!! דט 3עהנסי טסיק דעש ע/וי4ן
(פד ) חיק יומיחהר חבער פע!!
עס ן .היי!ין .ס וײן  ( :לג) ״חן וח}ן קיינן
דט פע! ד ״ידר דעק יעניןנן (ו ,
חונסרטיד >וח 3ן> ( וייטן גוסנןחונד
 5חן ״ע!  3ק ער
עט גקויפס החס  :ט! ע  3סן  ,חונד ני  3סס חו״סויטן :
נע>ו! יך דעסן ח״ 4נסי>ו!י 3ש גרונד־
טויטס ײחן עס חבר 1ווק  : ,ח ״ו:
טסיק עש חיוס  ( :כה ) ח!! י טע ( ונ| 4
עס ןע! בסס חונד דט דחפיר ^ ע־
^טעהן נחך דעק טק? דעש היי!י4־
סויטסי טסיק הייוין .ב!י:בן  ,חונד
סו״ס  3 :״חנ (
ין .ן .רה 1וויף יעדן טק! ני  5ס ! חשןנקויפס ״עררן  ( :לר  .דיוס
^רעכענט :
יכי
)
דטערטס 4בחהרני :ינד ריח ן .בחסי  ,ווע! רי דר עווי4י
טשיק  ,ווע? 3
ש דורך דיח ערטס־  1וק בער; .שיני רעק > וטה £־ר די 0
^כזהרס דעק ע״י 4| 4״יד״ס חיוס,
קינדר יטרח! ' ס חוין״ ^ סרח^ן :
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צד

א ( א ) חק ערססען סח^ ע דעס
וויונוושט 3 ,וווו>ו>ון קח> ס*ן  ,דין ויח
נח״חסן>< חנחסס  ,חיק *יך חנ^ עבן  ,נווך וויהרן ן .םזע 5סרן
 3ווײסן יחהרי חיהרס חויונו^ ס חויו
חונד עחיויןיען  ! :ייס חנניײ״י חיהרר
<>  3ריק  :רעדסי דרעוויןײ חיס>< סה ,
נחײן  2 ,חן נווחניי^ יחהרן חן חונד
חין דר וויםסיטיני  ,חיק ססיעסס־
דחריברן הויעכו עיר הויעס :
 34ע! סי  :חונד סערחך  ( :ב ) נעהחס
(יט ) * ח וויח דר עווין *.דעק ויסה
דיח םוחווח דער ןנחננן ^ ח״ני דער
בעחה!ן החסי  :ח?* ח ווונוטרסיער
קינדר יסרח! י ס חויןי  ,נחך חיהרן
ויח חין דער וויססי סיני  ( :ב) דח
ן .ס! ע  3סרן חונד  £ח>וי! יען  :חיס
ווחרן דיח נחעקחוווון רחובן  ,דענו
חננ״^י דר נחחן  ,ח!1עס חענ! י3י ,
ערססן^ עבחהרנן יםרח! י ס ״ נחך
הויעס פיר הויעס  ( :ג )  5חןנווחנ־
חיהררהערקונעס  ,ן .ס! ע  3סרן חונד
 3״״ יחהרן חן חונד דחריבר  ,ווחס
 3ח>וי! יען  > :ויס חנניי^• דר נחיון ,
דינםס סוהן קחן חין יסרח!  < :ח! ס
הויעס עיר הויעס  ,ח!ו >< ענ! י  3י ,
חיהר >< וססרן  ,דוח חונד חהרן  3 ,חן 3ווחנ 3ין .יחהרן חן ת> נד דח־
נחך חיהרן העערן  ( :ד ) פחן יעדק
ריבר  ,ווחש דיהנשס סוהן קחן״:
ססח> ס< י  :ח!! ח״ך חײן>< חן חין די* ק
(כא ) דיח <>4וססרסן  £חק םסח><>וי
^סעעסי ב״ח ססעהן  :חיין סחן ,
רחובן  * :ע5ש חונד עיר3י^ סויונד,
דר דס הויעט * ״נר פח״י! יע קי :ס:
עינך הונדרס  ( :כב ) נחן דען נח 3־
(ה ) די* ס* ינד דיח נח>ון דר סעננר ,
קח><><ן ם>< עון  ,נחך חיהרר הער־
דיח חײך בײחססעהן * ח!!ן  5 :חק
קונעס  ,ן .ס! ע  3סרן חונדעח>וי! יען ׳
ססחססי
רחוכן ׳ ח! י>3ר * חהן
דיח ( .סוססרסן >< יס חנ3ײן:י דער
טדיחור
:
(
י
)
פחק
ססחיסוי ססעון,
נח>וען  ,הויעס 5יר הויעס ׳ ח!!ש
ס! סיח! * חהן 3וריסדי ( :ז ) פחק
סענ!י 5י  ,עחן נווחנ3ין .יחהרן חן
ססחסיוי יהודה נחסון * חהן עסינדב:
חונד דחריבער  ,ווח* דינסס סוהן
(ה  .פחק ססחססי יסס 3ר נתנח!
קחן  ( :כג ) דיח> 4ווטסערסן עחק
*חהן 3וער  ( :ט )  £חק ססחײסי
טסח>ו>וי ס>< עון  :נײן חונד  £ונפ3ין:
*בו!ן ח! יחב * חהן ח! ן ( :י )  £חןדען
טויונד  ,דרײח הונדרס  ( :כר) עחן
קינדרן יושןיס  3חן חעריק ח!* ס>* ע
דען נח  3קח><>וען ךד  ,נחך חיהרר
*חהן עסיהוד  :פחן סנסה ^<! יח!
הערקונעס  ,ן :ס! ע  5סרן חונד עח־
*חהן פדה3
ור  ( :יא ) פחק ססחיסוי >< י! יע  <> :יס חננ״^י דער נחסן/
בניסןחבידןוחהן ^ דעוני  ( :יב ) פחק
עחן נווחנ 3ץ .יחהרן חן חונד דח־
טסווססי דן חחיעור וחהן עסיסדי:
ריבר  ,ווחס דינשס סוהן קחן ;
(יג) פחק ססחסיוי חסר פןנעיח!
(בה ) גסוםסרסן  2חק ססח>ו><י ן :ד:
*חהןעכרן  ( :יד 1.פחק ססחססי גד פינןי חונד  £יר 3ץ .סויונד  * ,ע 3ונ
<*!יםןי * חהן דעוח! ( :טו ) פחק
הונדרס חונד פונענין ( : .כי ) פחן
ססחיסוי נפת!י חחירע * חהן עיגן :
דען נח  3קח><>ון יהודה  ,נחך חיהרר
(טז ) דיוש וינד דיח ^ ,רחרדנסן דר
הערקונעס  ,ן :ס! ע  3סרן חונר פח־
גסייני  ,דיח עירססן חיהרר עעסר־ ><י! יען  *> :׳ס חננ״^ ע דער
נח״ן ,
!י5ן ססעססי  : :יח ״חרן דיח ה״פ־
פחן סוחננין .יחהרן חן חונד דח־
טער דער נח 3יחן ( :יז ) ססה חונד
ריבר  ,ווח  :דינשס סוהן קח.ן :
חהרן נחוון ח! יח דיח יועננר  :דיח
(כז ) דיח ( .סוססרסן  £ווק ססח><>וי
סיס נחיון היר בנענס ״חרדן •3 ,
יהודה  £ :יר חונד * יבנכיןנ סייוענד
הי! פי  ( :יחו ! יסן דיח ן .חנ 3י גײ״ני,
וע 3ם הונדרס  ( :כח )  £חן דען נח 3י
חק ערססן סחן״י  ,דעס 3ווײסען
קח><>ון * ססנר  ,נחך חיהרר הער־
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במדבר א
קונפט  ,ן .ט! עכטרן  ,חונד פח>וי 5־
יען  <> :יט חנניין .ע דער נח>< ען ,
 3חן ' נווחנ 3יג יחהרן חן חונד דח־
דינטט טוהן קחן :
ריבר  ,ווחט
(כט ) דיח ןנוווטטרטן פווק טטח״>< י
יטטכר  :פיר ווונד פונפ 3ין .טויונד,
פיר הונדרט  ( :ל ) פחן דען ניוכקחסן
חיהררהערקונפט  ,נע־
:בו!ן  ,ניןך
ט! עכטרן חונד פח><י 5יען  <> ,יטוונ-
נווחנניגיחהרן
 3״ן .ידרנוו> ון  ,פחן
דחריבער  ,ווחט דינטט
*־ון חונד
סוהן קחן  ( :לא ) דיח ן ).׳ושטערטן
ויבען חונד
פחק טטח>< ׳וי  :בו! ן :
הונדערט :
פונפ־ין .טויונד • פיר
נחכקחחיוען יוטךי ,
(לג ) פחן דען
נחךחיהרר
פחןדעןקינירן חפריק
הערקונפט ן .׳יע טרן חוכד פח> ״!־
יען  :סיט רנ 5״גע רר נח־ין  ,פחן
נווחניין .יחהרן חן חונד דחר בר ,
ווחט דינשט טוהן קחן  ( :לג ) דיח
ן >.סטטרטן פחק טטח> ס<י חפריק :
הונדערט :
 5יר 3ין .טויונד פינןי
נחכקחיסון >< נטה ,
(לד ) פחן דען
הערקונפט  ,ן .טזעכטרן
נווך חיהרר
וזונד פח>וי! יען  :ײיט חנניין.י דער
נחי ן  ,פחן כווחנ 3יןג יחהרן חן חונד
דחריבר  ,ווחט דינשט טוהן קחן :
(לה ) דיח ן <>.ושטרטן פחק טטח״סי
>עטה  3 :ווי־ח חונד דרײשיג טויונד,
נח״ח הונררט  ( :לו פחן דען נחכ־
קחח ן בנײ ן  ,נחך חיהרר הער־
קונפט  .ן .ט! עכטר [ חונדפח>וי! יען :
חיט חני״ין-י דר נחחן  ,פחן נווחנני^
דחריבער  ,חחט
יחהרן חן חונד
דינטט טוהן קחן  . :ו לז^ דיח ןנחוט־
טרטן פחק טטחיסח בניחן  :פינןי
1זו ; ד דר״טי ^ טוי  :נד פיר הונדרט:
נחכקחס ן דן י נחך
(לה ) פחן דען
חיהרר הערקונפט ן .ט! עיטרן חונד
פח>וי! יען  <> :יט חנניין , .דר נרויון ,
פחן 3ווחנ 3ין .יחהרן חן וןונד דח־
ריבר  ,ווח  :דינשט טוהן קחן :
(לכסדיח ןנחוטטרטן פחק טטחיסוי
דן  :נ״ייח חונד זעכניך טויןענד ,

*יבן הונדרט  ( :ם ) פו) ן דען נח 3־
קחיו״ען חסר  ,נווך חיהרר הער־
וווכדפחױיןיען :
קונכט  /ן .ס! עכטר
>ויט חננײןי רערנח>ון ׳ פחן נווחנ־
 3ין .יחהרן חן חונד דחריבר  /ווחט
דינשט טוהן קחן  :עמא ) דיח ן .ע־
טטחחחיחטר  :חײן
חוטטרטןפחנן
חונדפירנין .טוי :נד ׳ פינןי הונדרט :
(םכ ) פחן דען נחכקח>ו>ון נפת! י ,
דהררהערקונפט ׳ ן .ם! עכטרן
נחך1
ווונד פחחי! יען  <> ,יט חננײ ^י דער
נחחן  ,פחן נווחנני ^ יחהרן חן חונד
דחריגר  ,ווחט דינטט טוהן קחן :
(מג ) דיח ^ ווטטרטן פחנן טטח>ו><י
נ  £ת? י  :רר״ח חונד  £ונפניג טויונד,
פירהונדרט  ( :מד ) דיוט  :ינד דיח
אוטטרינןנן  ,דיח > וטה ווונד חהרן
נעבטטדען נווע! ך פירטטן יטרח! ' ט
פחן  -יעדר פח> 1י! יע ח״ננן  ,פחר־
ן .נח> סין  ( :מה ).ח: 5ח ווחרן ח!!י ^ ע־
>< וטטרטן דר קינדר יטרח! ׳ט  ,נחך
חיהרן פווחי! יען  2 :חן 3ווחנ .:ץ
יחהרן חן חונד דחריבר  /״חט חין
יטרח! ךינטט נו טוהן טויןנט :
(םי ) ח!! י די  :י גיווטטרטן נו  :ח> וחען
הונדרט חונד דרייח
ווחרן  :ע ^ ט
טויונר ; פינן׳י הונדרט חונד  £ונפניג:
(עז דיח ! וינן חבר נחך חיהרן פח־
>< י! יען  : :ינד חונטער וויהנן ניכט
>ויט ן .ע> וושטרט ווחרדן  ( :טח,י דען
חטהןנוחגט,
דער ע״יגי החטטי נו
וויח פח? ן .ט  ( :מט ) דען טטחנן ! וי
ח!! ״ן  :ח!! שט  .דוח ניבט >< וטטרן ,
ניכט חוי(י
חונד חיהרי חנ 3חה!
חונטרדען קינדרן יטרח! ט:
נעה>ון :
(נ ) דוח  :ח!! טט הינן .עןנן דען ! ויק
דט ח>< ט חויךי טרחן.ן חיבר דיח
חיבר
נ״גניטט /
דעט
ווחהנינג
ח!! י ^ רעהטי דרוע! בן  ,חונדח!! ט ,
ווחט דחנו ן .הערט  : :יח  :ח!!ן דיח
ווחהנונן .חונד ח!! ט רחנו ן .הערין .ע
דינטטי
ן .רעהטי טרח. ,י ;ן  ,חיהרי
פרריכטן  :חונד  :יך חוק דיח ווחה־
וועןדיח ווחח־
נונן ! .חן -ערן ; ( נא )
נונן-
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במדבר א ב
כוני^  5חרסן .עברחכט ווירד ,זח!!ן
דיח ! ויק זיח חויוחיינוונדר נעהיוןו
חונד ווען זיח חירן .ענד ווח ב! ייבן
זח?! ן  ,זויסן דיח ! וינן זיח חוין־' ס! ח:| 4
חיין ן .יו״נר ׳ דער הינ3ו סריט /
*ח!! דעס סחדם זיין  ( :גכ ) דיח
קינדר יסרח! ׳ט זח!!ן ויך ! חן -רן :
*עדר ״חן בייח זיינר טרופפי חונד
ז״גער  2חהנן נחך חיהרן
ב״ח
העערן  ( :נג ) דיח ! וינן חבר זח!!ן
זיך חונן דיח ווח— גונןנ דעס 3ײן .ני־
םעס הערינן ! חגרען  ,דחזויט קיין
 3חרןחוין' ריח קינדר יסרח ^ סקחײ־
חע  :דיח ? ויק זח!?ן דיח ן .סעפטי
דעס 3״גניטעם
בייח דר * וחהגינןכ
 £ •5רוחרגן החבן  ( :נד ) דיח קינדר
יסרח! ' ס טחטען ח? ות  :זויח דער
עווי ^י ווסה בעפחה! ן החסטי  /זח
טחטען זיח :
 ( 2א ) דר עוזיגי רעדטי וויט ווסה
חזנד חהרן׳ חונדספרחך :
(כ ) יעדערווחן פחן דען קינדערן
יסרח! ס  ,זח!! זיך בײח זיינער
דעכן 3״כען ז״נער
 5חהני  ,נחך
 5חווי! יע הח! ט |  :חין חייני^ ר עניט־
 5ערנונן .זח!! ען זי1.ו  :יך1ווכן
דחז סטיפטס 3ע! ס הערוק ! חןנרן :
(ג ) ן .ען.ן ווחר^ן חונד זחננענחויןי־
זיךדיח 3ור  5חהני דעז
כחנ^ ! חן.רן
?חי %ס יהודה ן .הערן  ,נחך חיהרן
העערן  :דר סטחוופירסט דר קיכדר
יהודה נחסון זחהן עיוינדב  ( :ד ) זיין
העער  .נעוו! יך וייני ^ עווזסטרטן :
יזלזרן חן דר 3חה! פיער חונד זיבנ.
כין .טויזנד  ,זע  5ס הונדריט  :ו ה ) נעבן
חיהנן ! ין״ן דיח 3וכן סטחוסוי יססכר׳ז
^הערן דר סטחוופירסט ררקינדר
יטס  5ריז  ,נדננח 1זחהן נוער  ( :ו ) זײן
העער  ,נע.י! יך ו״גי ^ עײוסטרטן :
דר 3חה!  £יער חונד פונפניג
חן
סויונד ,פיער דונדרט  ( :ז )  :חדען
סטחויפירסט
דר סטחנן זמ!ן  :ךר
דר קינרר ונו? ן ח? יד .ג וחהן ח?ן ;

(ח ) * יין העער  /נע״זיך ! ״ני ן.יג>
אוסטרטן  :חן דער יחה 1ויבן ווונד
פזנפ 3ין .טויונד עיער הונדערט :
(ט ) ח!! י ןסווסטרטן דעם ! ח־ %ט
יהודה חן דר 3חהן הונדרט וע  5ס
חונד חכ3ין :סוי :נד ׳ עיער הונדרט/
נחך חיהרן העערן  :דיוע ! ח!! ען
כײינן יון .י דיח ערםטן ! ײן  :רי ) דיח
פחהני דעס ! ח^ רנז רחובן ! חן .רט
*יךן .ען.ן> ויטחן • ,נחך חיהרן העערן:
דר טטחו)  5ירשט דר קינדר רחובן
ח! ינור ! חהן טדיחור  ( :יא ) ! ״ן
העער׳  ,נעזו! יך ! ייני ן :וווסטרטן  :חן
דר 3חה! ועכס חונד  £יר 4' 3טויונד,
 5יכף הונדערט  ( :יב ) ; עבן חיהק
!חגרן ויך  ,דר שטחנן טיועון  :דר
טטחיופירסט דער קינדר טוועון
ט! וויח! וחהן יורי סדי  ( :ינ ) וײן
העער ,נע>ו! יך דיח ן :ווזסטרטן  :חן
דר  3חה! נ״ן חזנד פונפני ^ סויונד,
דרײח הונדרט ( :יר ) חונ׳ דר סטחנןי
פירםט דר קינדר ן .ד ח! יםןי ! יזהן
רעוח!  ( :טו ) זײן העער  ,נעהוו! יך
דיח ( .ווזסטרטן דעסוע! בן  :חן דר
טויונד ,
חונד  5יר 3ין.
 3חה! פינך
הונדערס חונד פזנפ 3ין: .
זעכס
(טז ) ח!! י ^ וווסטרטן דעס ! חן .רכו
רחוכן חן דר 3חה! הונדרט חײן
חונד  5ונ  35ין .טויזנד׳ פיער הונדרס
חונד  5זנפ3ין :׳ נחך חיהרן העערן :
ויח ןוו!!ן ביי׳נן '3ון.י דיח 3וו״חטע
זיין  ( :ין ) הירוין 3 1יהט דחז סטיפטז,
 3ע! ט  ,נעוו! יך דחז ! חן .ר דר ? וינן,
״יטן חין דען ! ען .רן  :וח וויח זיח
!ין:ן  ,זח זח!!ן זיח יניהן  ,יעדר חן
זיינק חרטי  ,חונסר חיהרן  5חהנן:
(יח ) דיח  2חהני דעס ! חן״רס ח  £רינן /
נחך חיהרןיהעערן  ? ,חנח ויך ן־ע^ן
 1ובנד  :דר סטחיופירסט דר קינדר
עאיהוד :
ח  £ריק ח! יסיזע זחהן
העער ,נעיו! יך דיח ( .ע־
(יש ) זײן
דער 3חה{
וזזסטרטן דע* וע! בן חן
פיר3ין .טויוענד  £ ,ינןי הונדערט :
(כ ) נעבן חיהק דר ססחק זזנסה ;

כה

א1

35

דער

ח )/ 1)/|81־111ז> 1ח 3
ו־  61> 8ו 41ס
11כ
 11נ51)8 )51־ 1/\61חט1מחו. : 0 )30829 -0-01- 0101 - 0199 318 >±- 1־ן | \| 1-ס811

במדבר בג
דר
םטחיופירסט דר קינדר חנםה
^>ו
!
יח
!
:
חהן
פדה 3ור  ( :כא : 1ײן
העער  ,כעה><! יך דיח געחיסטרטן
דע :,ע! בן  :חן דר 3חה 3 1,ווי ח חונד
דרייסין .טויונד  3 ,ווײח הונדרט :
(כג חונד דר םטחק בניײן
דער
םטח פירטט דר קינדר בניסן חיידן
וחהן ^ דעוני  ( :כג ן״ן העער ,
נעה><! יך דיח ג> יוטטרטן דעסזע! בן
חן דר 3חה! נינןי' חונד דרייסי^
טויונד  ,פיער הונדרט  .ויד י ח!! י
^עסוסטרטן דעט ! חן .רס חפריק
הונדרט ווונד ח  3ט טויונד  ,חיין
הוכדרט נחך חיהרן העערן  :דיוע
זינד
בײיק 3ון .י דיח דריטטען :
(כר ) דיח פחה ; י דעו ! חן .רס דן
!ח־ %ט ויך געגן > ויטטרנח  3ט נחך
חיהרן העערן  .דער םטח>< פירסט
דר קינדר דן חחיעור זחהן ע* יםדי:
 ( ,כו ) ז״ן העער  ,נעה< 1ין דיח גע־
״וסטרטן דעו :ע 1בן  :חן דער 3חה1
 3ווייח חונד וע  33ין .טויונד  ,ויבען
הונדרט  ( :כז ) נעבן
חיהק 1חן .רן
ויך  ,דר םטחק
חםר
:
דר םטח><־
פירסט דר קינדר חםר פן.יעיח!  :ווהן
עכרן  ( :כח> ו״ן העער  ,כעה>י 1יך
דיח ג>< וטטרטן דעז 1ע! בן  :חן דער
 3חה! חײן חוכד פירנין .טויונד  ,פיכך
הוכדערט  ( :כט >,חונד דער םטחק
נפה 1י  :דער םטח>< פױסט דער
קינדר נפת! י חחירע וחהן עינן :
(ל ) ןײן העער  ,נעה״ןיך דיח ן .ע־
סוסטרטן דע ::ע! כן  :חן דער 3חה!
דר״ח חונד  £ונעגיןג טויזנר  : ,פיער
הוכדרט  ( :לא ) ח! 1י ג>< וסטרטן דעס
!חגרס דן חן דר 3חה! הונדרט  :יבן
חונד פונפ 3ין .טויונד  : ,ע 3ו הוכדרט:
די־,ע זינד ב״ (: ,כוני חונטר חיהרן
פ :יהנן דיח 1ע 3טן  ( :לס ריזם  :ינד
דיח > וומטרונן.ן דער קינדר יםרח!
נחן חיהרן  3ח>יי! יען  :ח!! י ^ עיווס־
טערטן דר ! רןןכר נחך חיהרן העערן
3ו וח><>ון  ,חן דר 3חה! וע  5ס הונ־
דרט חוכר דרייח טויונד  ,פינן הונ־

דערט
יזונד  5ונפ 3ין ( : .ל  0די(1
?וינן זינד כיכט > ייגו ג> ווםטרט ווחר־
דען  : ,ח וויח דר עחיכי >< םה בע־
פחה5ן החטטי  ( :־ד ) דיח קינדער
יםרחיס טחטן חזיוט וויח דר עחיכי
חםה ב  £חה!ן המטטע  ,וח ןחכרטן
ויח ויך חונטער חיהרען פחהנן ,
חונד יח גחכן זיח חויס  ,יעדר נחך
ו״נענן י ן .ם! עכטע חונד בײח וײנר
פח><י! יע:
^ ( א ) פח! ^ נדן וינדדיח ךם 1ע  5י11־
רעןכיטטר חהרן חונד > יםה:
3ו דער 3ײט  ,דח דער עחיױ >< יט
>> םה רעדטיחייןי דעכן בעיכ םיני :
(כ ) דיזט זינד דיח נחאן דער זעהני
חהרן  ,דער
ערסטכבחהרני נדב ,
וחדען
חביהוח
,
ח! עזר חונד חידטור:
(ג ) דיוס וינד דיח נחײן דר קינדד
חהרן  ,דיח3ו פריסטרן נעוח! בט
ווחרן  :דיח ער כע>ו 1יך 3וק פריוטר־
ח * טי חײננוע 3ט  ( :ד ),עו םטחרבן
חבר נדב חונד חביהוח פחר דעק
עוייגן  ,ח 1ז ויח פחר חיהק חין דר
וויסטי סיני ןטייינם פײחר ברח =3
טען  ,חונד היכטר 1יסן
ק״ניקינדר:
ח! עור חונד חידנאר פערווח ! טעטן
ח! וח דחו פריטטרח> יט  ,חונטער
חיהרנן פחטר 1והרן  ( :ה ) כון רעדטי
דר עווין.י >< יט ײםה חונד םפרחך :
(ו ) ! חט דען םטחק ! וי הער3ו
טרעטן  ,חוכד םטע!!י חיהן פחר
דען פריםטר חהרן  :דחט ויח חיה :ן
דינן  ( :ז ) ויח וח!!ן  :יין ךםעפט ,
חונד דחו ן .םע  £ט דר גחנ3ן ו <>.״ני,
פחר דענן םטיפטס 'נע! טי פערריכ־
טען  :חונד דען דינסט בײח דער
ווחהנוכןכ נ[ רועהן  ( :ח ) ח!!ו גרעטי
דעס
םטיפטס 3ע! טו חין וובח  3ט
נעהײן
,
חונד
חן
דר
םטע
11
י
דער
קינדר יםרח 1ט דחז ן .םעפט חיבר־
נעה><ן  :דען דינסט בייח דר ווחה־
נונן .נו פערועהן  ( :ט ) דיח חינן
וח!! סט דוח דעק חהרן חונד וײנען
ועהנן 3וחרדנען  :זיח זח!! ען חיהנן
פחן

פ
ם

ח
ד
ד
)1
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ד
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במדבר ג
פחן דען קינדרן יסרחזט  ,ח! ו ןע־■
סענקט ( ,ון 1.ורדנט ויין י־ ) חהרן
חונד ; ײנן ועהנן חבר 1חז! טט דוח
דח  :חייט חויפטרח^ן  ,דחט ויח
ײחהרנעהײן :
פריוטרטהוכן
דחו
ח״ן געײיינר  ,דר היניוטריט  :ח!!
דעם טחדם ויין  ( :יא> פערנר ספרחך
דר ע״יגי נו ײסה  ,וויח פח !ן :ט :
(יב ) ײיינר וייטט  ,החבי חיך דיח
!ויכן חויו דען קינדרן י־ סרח! ם י״ע־-
נחויײען  ,חנסטחטט ח!! עט ערםט־
ןןעבחהרנן  ,דר ערםטן ! ״בםפרו  3ט,
חונטער דען קינדרן יסרחיט  :וח
דחש -דיח ! ויכן ײיר ן .הערן  ( :יג  :דען
ערזטגבחהרני :
ײיר ןנהערט ח! ! ט
ח! ו חיך חיק ! חנדי ײיריק ח!! עם
ערטטךכחהרני סייג  ,החבי חיך
ערםטןרעבחהרני חין
ײיר ח!! עט
יסרח!  ,פחק ײענסן ביו ( וק פיה ,
ן .ד׳״! יגט  :ויח וינד חחח ײיין  ,חיך
דר עוויןני  ( :יר ) ווייטר רעדטי דר
ע״יגי ײיט ײסה חין דער וויםטי
םיני  ,חונד ספרחך  ( :טו ) ײיטטרי
דיח קינדר ! וי  ,נחך חיהרן פחײי}־
יען חונד ן .ס! ע  3טרן  :ח!! טײענ!י  3י,
פחן חיינק ײחנחטה חן חונד דח־
ריבר,וח!! וטדז 1וווווטרן  ( :טז ) ײסה
ײוטטרטי ויח חויןי דעק בפעה! דעו
עײיגן  :וויח חיהק ^ בחטן ווחרדן :
(ױ ) דיוט ווחרן דיח קינדר ! זי ײיט
נחײן  :ן .רסון קהת חונד ײרריה
(יח  ).דיח נחײןדר קינדר ן .רסון נחך
חיהרן ן .ס! ע  3טרן ווחרן  ! :בני חונד
סײעי  ( :יט ) דיח נחײן דר קינדר
קהה נחך חיהרן ן .ס! ע  3טרן ווחרן:
עײרק י 3הר חברון חונד עו ח! :
(כ׳ דיח קינדר ײררי נחך וויהרן
ן .ס! ע  3טרן ײח! י חונד ײדסי  :דיוט
וינד דיח ן .ס! ע  3טר דעו סטחײײט
!וי  ,נחך חיהרן פחײי! יען  ( :כא ) פחן
ן .רסזן קחק דחו ! יבניסי חונד
סײעיסי ן .עס! ע 3ט  :דיוט וינר דיח
ן .רסזנסין .ס? ע  3טר  ( :כב ) ויח ווחר־
דען גײוטטרט  ,נחך דער נחה! ,

צו

ענזיוי) 1ײננ(
נעהײזיך | )1ןם *
ײחנחםה חונד דחריבר  1 :זונד דר
ן .עי ! טטערטן זוחרן * יבן טוי; נד ,
הזנדרט  :ץ .ג ) רי•1
חונד  £ינן*'
; .רסוניסן ן .ס! ע  .: 3ר  :ןחן .רן ; יך הינ־
טער דער ווווהנונג ן .ען.ן חכנד :
יער
יזיענהו״ט
(כר) דחו עח.
ןנרסונר  :זוחר ' חזינון ; ,חהן זחז :
(כ־ חיהרי הוט בײחדענן סטיעטוי
טעעפיכי דער
נעזט זוחר  ,דיח
דיח
ווחהנונן .חונד דעס נעזיטט
דעץן דעחעזבן חונד דר פחרהחנןג
 5חר דעקחײנן .חנן .י דעם סטיפטי•
 3ע! טם  ( :בו ) ד ח מו הענן .י ד  :ם
פחרהחנים  ,חונ־ דיח דעקי חנן
חײנגחנן *.דעם נגחרהמפם  ,דר דיח
זוחהנ־ונן .חונד דען ח! טחו ח״ף
ס! יםט  :נעכטט חז!ן סטריקן  ,דיח
נו ; ״ננן דינטטי ן .הערן  :יכז ) פחן
קהת ק1ונן דחו עחריײסי  /י 3הרסי/
עויחזיסי 4ס! עכט:
חברוניסי 1וזנד
דיום וינד דיח קהתיסן ן .ס! ע  3טר :
(כח ).חז! ט ווענ! יכי  ,עחן ח״נענ(
*וחנחטה חן חזנד דחריבר  :ח 3ונ
טזיונד חונד וע  3ם הונדרט  ,דיח
ב״ינן הײזיגטהוק דען י־ינסט פערי
וחהן  ( :כט ) דיח ן .עס! ע  3טר דער
קיינדר קהת ! חן.רן  :יך  :חוין דער
ו״טי דער ווחהטנג  ,ן .ען.ן ײיטחןנ:
(ל ) דער  £חחי! יענהויפט דר קה״־יסן
ן .סזיע 3יטר חחר חזינפן חהן ע; יח! :
חנפער־
(לא 1חיהרר הוט ווירד
טרויחט דיח ! חדי  ,דר טיס  ,רער
!יי  3טר  ,דיח ' חזטערי חזנד דיח
ה״! ין .ען ן .רעהטי ׳ דיח מק דינםט
ן .עברוי  3ט וזערדן  :דער חיננרי
פחרהחנן , .חונד ווחו דחיט גע־
גרויכט ווירד  :ול־ .,דחו חבמס
פחײיןיענהייפטר דעש
הויפט ח!! ר
סטחחווט ! וי זוחר חןעור  ,וחהן
דעט פריוטרס חהרן  :חיבר יחי
יענין.י  ,ווע! 3י דען דינםט בײיין
ה״ז״״טהוחי נז פערועהן פרחרדניט
ווחרען ; ( לג ) פלון וידרי קחויווט

דחו

במדבר ג ד
ךחו >< ח? יסי חונד דחו זססיסי ^ ע־
ס? ע 3ס  :דיס ! ינד דיח סרריסן
 4ס! עכסר ז ( לד) חיהרי >וו! סרוננ,
ח!!ש>< ענ) י 3י  ,פחן חײנכן > וחנחסה
0ן חונד דחריבר  :חן דר נחה?
*עכו סוי< נד 1וונד 3ווײח הונדרס :
(לה ) דח< פח>וי! יענהויפס דער
>< רריסן נס! ע  3סר
ווחר 3וריח! ,
*חהן חביחי!  :ויח ? ח^רן ויך חויך
דר וייסי ־ר ״חהנוננ ן .ען:ן חיססר ־
נח ? ס  ( :לו) דח< חחס חוכד דית
הוס דר קינדר > וררי וזחר  ,דיח
ברעססר דר ווחהנזנג  ,דיח רינ? ,
*יי! ן,פישי  :חונדחיברין.ן ן .רעסהי/
חונד וזח< 3ו ! ײנק דיכססןנהערס :
(רז ) דיח < ״!ן דעס פחרהס  £ס
חו> והער ׳
דיח 2ישי  :כי׳יןנ? ,
ססריקי  ( :לח ) פחר דר )ורו—כ׳ןנ ,
נע>ו! יך יודן דר >< חרנן ו״סי דעס
ססיפססינעיסס ! ,חן.ן>< סה ׳ חהרן
חונד ! ״ני ועהני  ,ווע 31י .־ס חחס
דעס ה״! ינטוחס3ז פחרזוח! סן
החססן  ,חיק נחחן דער קינדר
*טרח? ס  :ח״ן נ> ויינר דר היכ3ו־
טריס  ,וח!? דעס סחדס וײן :
(לט ) ח?1ע > וושסרונן .ען דער ! ויק
דיח >< סה חוכד
חהרן ,חויןי
בעפעה! דעס עווי^ן  ,נחושסרש
החססן  :ח?! עס>< ע; 1י 3י £ ,יזן חייכק
סחנחס יון חונד
דחריבר ,ווחרן
נוו״ח חונד ' נווחני-ין .סזיונד  ( :מ) דר
עווין .ע
ספרחך3ו חסה  :חושסר
1ו!! ס
ערססנבחהרני
,
>
וענ
!
י 3ס
 4ס 1עכסש ,ב״ח דען קינדרן
יטרח ! £ ,חן חיינק חחנווסי חן חונד
דחריבר  :חזנד ניק חנמוה? ח/נד
כחחן וווין ( : 1םא ) חונדווונדריחיר ,
דעקעווי^ן  ,דיח ! /יקחוי!  ,ססחסס
ח!! מס
ערססנבחהרנן ב״ח ־ען
קינדרן יסרח! ס  :חונד
דספיה־ד
!ויק ססיוסס ח!! ס ערטס^ כחהרנן
נייק  £יה דער קינרר יסרח! ס :
(מב ) חסה ״ושסרסי  ,ווייו חיהק
דער ע״ץ.י בפחה!ן  :ח!! עס ערסש

ן.ב 1ןהרני בײמ דען קינררן יעור ^ז^ ו:
(מג ) דוו וויזר ח! 1ט ערםטןביזהרני ,
><עכ! י  3פ נס! ע  5ס <> ,יט חנ 3״ן.ונןנ
דר נ1ו>ון  £ ,יזן רויינק סוזנרוס חן
ווונד דוזריבר 1 ,ון דער נוזד 3 : !.וו״וו
ווונד 3וווונ 3יג
סויונד ,כווײח
הונדרס ,דרייוו ווזנד ! יבכ 3יג :
(מר ) ד1ו רעדטי דער עוויןי ווינו
>ופה1 ,זונד פערחך  ( :םה ) נינן
דיוו ! זיכן פסווסס וו !! עפ עופס־
ןכוזהרנן בײח דען קינדרן יפרח! ס,
ווזנד דט ניה דר ! זינן פסווסנו
 1ויהרם עיהט  1 :וזנד !1וש דיוו
!< יק >< יר חײןען וײן  1 ,זיךי דער
עוויןי  ( :ט  3 0וק ! ע! ין .ע? ד דר נוויױ•
הונדרס דרײח 1זזנד ! יבנ3יכ  :ערסס•
ןבווהרנן ב״ח דען קינדרן * סרח!< ,
דיח >< עהר ! ינד ח! ס דיח ! ויק :
(מז ) ניק  £יר יעדס הזיפס  £ינן!
סק! יק  :נחך דעק גווירסי דעס
ה״זיןסו״ס דען סק 3 1ו 3ווחנ3ין.
ןרה  ( :מח ) די :ס ןע! ד ן .יבססו
דעק חהרן חונד וײנן < עהנן  :ח! ס
חיין ! עויןע! ' .עיר דיח חיבר 3עה! יננן
חוניסר יענן  ( :מט ) >< סה נחק ־ס
<י! בר  3זק ? עויגע!.־  :עחן דעןוויבר
 3עה( יננן חיבר דיח דורך ד׳ח ! ויק
חויסג! עשסן  ( :נ) נ 1חן דען ערסס•
ן .בחהרנן דר קינדר יסרח! נווק ער
דס וי! בר  :נע>ו? יך סויונד דרייח
הונדרס  £ינןי חונד ! ע 3ניג סק! ,
נחך דעק גוזי  3סי דעס ה״ןיןסוווס^ :
(נא ) דיוס וי? בר  /דס ח״ןזע! ינע! ד
ווחר  ,ן .חב ססה דעק חהרן חונד
וײנן ועהנן  ,חוין* בעעה? דעס
עויינן  :זויח דערעווי^ ױוסה ןבחסן
החססי :
יך ( א ) דר עווי^י רעדסי >< יס
>< סה חזנד חהרן  ,חונד
סברחך  ( :ב ) נעה> וס דיח חנ 3חה?
דערקינדרקהה חונסרדען קינדרן
?וי בוחנדרס חויןי  :נ ׳ך וזיהרן
נס! ע 3סרןחונד  £ח>וי! יען  ( :נ  3 ,חן
דרײשינ יחהר חן חונד דחריבר ,
בױ

במדבר ד
ביז כוכן  £ונ ( 2ין .טטן יחהרי  :ווער
 3וכן דינטט טי  3טין .חיוט  ,ב״כן
טטיפטטנע! טי חייני  £עררי  3טונ4
3ו החבן  ( :ד ) דעקדינטט דר קינדר
קהת ב״ק טטיפטטנע! ט  :זח!!
חנפערטרויחט
דט ח!! רהײ!ין .טטי
ווערדן  ( :ה ) חהר ] חונד זייני
ועהני קח>ווון  ,ווען דט ! חן .ר חויך׳
ברע 3ן זוי!  ,נעה״ן דען חיננרן
 5חרהחנכ חב  :בדעקן דוווויט דיח
דעט3יין .נישט  ( :ו ) ט! חנן
!חדי
ויח פערנר ח״ן  ,חין חייני דעקי
 3חן תחט  £ע!!  ,ברייטן וובן דחריבר
נחךי חיין טוך £ -,חן דונק! ב! זיחר
ווח !י  :חונד ! ע^ן דיח טטחנן.ן חן :
טיט3ו דען טויח
(ז ) חיבר דען
ברוודטן ברייטן  :יח ח״ן טוך  £ון
דזנק! ב! זיחר וזח!!י  ! :עןנן דיח
טיש !ין  ,טחה!ן  ,טטי3ן חונד
ביעקענדי הח! ברעהרן דחרויןי :
דט טען!.י 3י ברחד חבר וח!! חויןי
דעק טיטי !יןנן  ( :ח ) ברייטן דחריבר
חיין דונק! רחהטט טוך  ,ט! חכן עט
חין חיינידעקי פחן תחטפיע!! חיין :
חוכד ! ען.ן דיח טטחנן.ן חן :
(ט ) נעה>ון חיין דונק! ב! ויחט טוך,
ןןיק! ין דחריין דען ! ״  3טר  ,דית
!חןןפן  ,דיח ירזנ^ן  ,דיח חטן £ .עש
|״ן  :חונד ח!!י חיע!^  £עםי  .דיח
דחיו ן .ברוי  3ט ווערדן ( :י ) טוהן
דען ! ייבטר חונר ח!! עט ן.ריעטי
דעטזיעובן חין חייני דעקי פחן
תחטפיע!!  :חונד ! עןקעטחוין*' ח״ני
 !%דנן
טרחן.י ( :יא ) חיבר דען י
ח! טחרבר״טן ויח חיין דזנק! ב! ויווט
טוך  ,וויקון חיהן חין חייני דיעקי
 3חן תחטפע!!  :חונד ! ען.ן דיח
טטחכן.ן חן  ( :יב ) נעהחן ח)! ט
דינטטכרעהטי  ,ווחוויט >< חן חיק
דינטט  5רויהט ,
ה״!ין .טוק דען
|ען .ן עט חין חיין דוכק! ב! ויחט טוך ,
וויק!ן וח(  3ט ח״ן  ,חין חייני דיעקי
 5חן תחטפע!!  :חונד ! ען .ןיעט חדןי
ח״ני טרחגי ; (יג ) ח! טדען וח!! ן

צז

ח 1ט)1ר  £ען.ן :
זיוו דיוז)5ישי
פורעורפוורבכס סוך
ווונד וו״ן
דווריבר ברײטן  ( :ײ ) וו! 1י י״ני
ן .פעשי דרויןי ! עכן  ,סיט ווע! 5ן>< וון
וווין 1דענן  :ע! בן דען דינםט פערי
ןיד,ר , 1פפווננן  ,כווב!ן  ,טויפ!ן :
בעקן  ,וו!! ט ןכדעהטי דעט וו ! טוורט;
תחט  £ע!?
בדעקונן .עחן
ווײני
דווריברברײטן  :וזונד דיוזטטוונכן
וןן | ען.ן  ( :טו ) ווען דט !וו^ רווייו־
ברע 3ן ורו!!  ,ווו װוו ו^ הרן ווונד
:״ני ועהני ערטט דט וז״נוויק!ן
דעט ה״! יכטוווט ווונד וו !! ר ה״!י^ן
ןכרעהטי ( .עענדיןנט החבן  ,הערנוזך
ווו!!ן ריוו קינדר קהה הערבײקוו״־
>< ען  ,ווזק5ו טרחכן  :דוזוויט ויוז
דחט ה״)ין .טוק ניצט ווזנ>ויט! בחר
חנריהרן חונדטטערבן  :דיוט חיוט
דחט טרחן .יכטע  £ט דער קינדר קהת
ב״ק טטי  £טט 3ע! טי  ( :טז ) חןעור
וחהן דעט פרישטרט חהרן החטטי
דיח חוין 1וי  5ט חיבר דט חע! 3ונן
!״כטן  ,דחט ר״ברזוערק '  ,דחט
טע ^ יכי חפפר  ,חונד דחט זח! ב־
חע : 1חויטר דער חברחויןיזיכט
חיבר דיח ן :חנ 3יזוחהנונן .חונד וזחט
דרינן חיוט  ,דט ה״!ין .טוכ{ חונד
ו״ני ^ רעהטי ( :יז ו פערנר רעדטי
חהרן ,
דר יעוזין.׳ >< יט >< טה חונד
חונד טפרחך  ( :יח ) ! חטט דען
טטחכן דער קההיטן כט! עכטר :
חזנטר דען ! זיכן ני  3ט פערדערבן:
(יט ) טוהט דיוש >< יט וויהנן  ,דח־
>ויט ויח ער־ .ח! טן וזערדן  ,חונד
נייטטטערבן  ,וזען  :יח דעקח!! ר־
היי!ין .טטן ויך נחהן  :חהרן חונד
וײני ועהני וח!!ן ( וערטט הינ״ן
ן.יעהן  ,חונד חייככו יעדן ו״ני פר־
רי  3טזנן .חזנד > ״ני ! יושטחנוו״ון :
(ב ) ויח חבער ! חשט ני  3ט הינײן
^עהן  ,נו טויחן  ,וזען דט ה״ייכ־
טוכן ח״נן .הי!! ט ווירד  ,זיח ווירדן
דעש טחדטט ו״ן :
 2ערנד

במדבר ד
(בא )  $ערנר רעדטי דער עווין .ע
״יסחסה  ,וווכדספרחך ; ( כב ) כיק
חויך דיח חניכחה! דר קינדר ןרסון
חויף׳  :כחך
חיהרן  2ח><י! יען חוכד
ן .ס! ע  3טרן  ( :כג )  3חן
דר״סיג
יחהרן חן חוכד דחריבר _,כיו 3וק
ס.וכ  £כין .סטן ץחהרי  : ,ח!! שטו ויח
>< וטטרן  :ח!! ש ווחש כוכן דיניטסע
טיכסיג חיוט  ,חוכד חרבייט פער־
רי  3סן קחן  ,בייק סטיפטשנע! טי :
(בר ) דיוש חיוט דיח חרבייט דער
כרסוכסן גיש! ע 3ישר  :ווחט 1יחנע><־
?יך כו טוהן חוכד3ו טרחןק החבן:
(כה ) ויח טרחן.ן דיח קיעפפי 3י דר
ווחהנונג חונד דענז סטי  £טט־
 3ע! טט  ,דען חיבריון, .
דיח
חברססי דעקי פחן  ,החספע!! :
חוכד דען
פחרהחנכ פחר דעק
חייכן .חכן.י דעש סטיפטשנע! סש :
(כו ) דיח חו>< הענן.י דעש פחרהח  £ט,
דען  2וורהחנן .פר דעק ח״כןחנגי
חק סחרי דיעש פחרהחפט ■ ווע! בר
דיח ווחהכוכן .חוכד דען ח! טחר
חוסגיבט  ,דױו סטריקי חוכד ח!!ש
ן .רעהטי  ,דס דחכו ןנברויכט וו־רד ,
ווחש דחבײח כו טוהן חחט  : ,ח!!ן
זיח פררי  3טן  ( :כז ) נחך דעק בע־
פעה! י חהרן חוכדוײנר  :־עהניוח!!
דיח חרב״ט דעוי ן .רסונסן קינדר
ח״נן .רי  3טט ווערדן  ,ווווש ויח נו
סרחגן חוכד כו סוהן החבן  :חונד
חיהר * ח!! ט חיהכן ח!! עש ווחשויח
גו סרחגן החבן  ,יור הוט חנפער־
סרויחן  ( :בח ) דיוש חיוט דיח פר־
רי  3טונן .דר גיש! ע  3סר דר ן .רסוכסן
קיכדר  ,בייק סטיפטטנע! טי  :דיח
פ ' ערווח! טונן .סטעהט חונטר דער
חו פויכט ,וויהוור  :חהכט דעש
פרישטרם חהרן  ( :כט ) דיח קיכדר
״ררי  :ח! ששו חושטרן נחך חיהרן
ן .ס! עבטרן חונדפוו>ו*! יען  ( :ל ) פחן
דרייטיג יחהרען חן חוכד דחריבר
ביו כוק  2וכפכיךסטן יחהרי וחישטו
ויח חושטרן  .:ווחש כוק דיכשטע

נשא
סוי ; .ט  ,דילן דיכשט דעס כופי 2שמ>
כעזסש כו  £ררי  3טען  ( :לא ) דייס
חיוט חיהרי ערריכסוכן ,וותש יית
כע״ןיך סרחן.ן חדר .י 1זכשט בײכן
ססיפסטכע! סע טוהן *ןל?? ן  :דייו
ברעססר דערווחהכוכן  ,דיחרין! /
דיח ו״!ן חוכדדיח  £ישי  ( :״ 1ב^ ןדיח
זיי!ן דעט פחרהחפש חוווהער  ,דיח
 5יםי  ,נחן !.חוכד ססריקי כעבשס
ח!!ן ( .רעהטן  ,חוכד ווחש דרחן כי
סוהן חייט  :חיהר > וישס חיהכען
יעדק כחחכט! יך דחס ןנרעהשי חכ־
ווייון  ,דס ער3ו בחבח  3סן חיכד
כו סרחגן החט , :׳ ( לג ) דיוט חיוס
דיח  £ררי  3טונג דמר גס! ע  3טר דר
חרריסן קיכדר בייכן סטיפטטכע! טי:
חוכישר רר חייפויכ־ט דעט חיהוור ,
וחהכטדעש פרישטרט חהרן  ( :לר)
חסה,חהרן חוכד דיח פירסטן דר
גסײנייוושסרטן דיח קהדכיסן קיכדר
כחך חיהרן ן .ס! ע  3טרן חו ; ד  <>: •£׳!־
יען  ( :לה ) פחכן דריי .וי :,ססן יחהרי
חן חונד דחריבער ביו כוכן פוכפי
כי ; .ססן יחהרי  :ווחס יוק דינססע
סויגט  ,בייק סטיפסש 3ע! טי עטרחש
יו פרריכטן  ( :לד ) דיח חנ  :חה! דר
; .ווושטרסן כחך חיהרען ן .ס! ע  3טרן
ווחר  _:כווײח סויוכד  ,ויבן הוכדרט
חונד פונפכין ( : .לז : ),ח פיה! חחרן
דער ןסזוטטרטן דיער קה  -יסן ן .ע.-
ס! ײ  3טר  ,דוו בייק
ססיפסטיעוטי
פררי  3טונג החטטן ווע!  3ע > וסה
חוכד ח־רן  ,חויןי בעפעה! דעש
עןןי ^ן דורך>< סה ; <>.ושטרטהחסטן:
(לח ) דיח ; <>.ושטוטן דער קינדער
ןרסון  :נחך חיהרן גס! ע  3טרן חיכד
פח><י! יען  :ולט ) פחק דריײטי ^ סטן
יחהרע חן חוכד דחריבער ביו כוק
פונפניגסטען יחהרע  :ווער כוק
דינםטי סוין .ט  ,כור חרבייט ב״ק
סטיפטשכע! טי י ום ) דיוע ןהחשטר־
סען כחך ןס! ע  3טרן חונד פחחיןיען
ווחרן חן דר נחה!  :כוו״ח סויוכד
*עפש הוכדרס חוכד דריישין: .
*ח

במדבר ד ה
(מא ) וח פיה! ווחרן דר ןטוזסםרםן
פחכן ן .ט! עכםי דר קינדר ן .רטון ,
ווחט ביײן
טםיפםס ; ע! םע פער•
ריכטזנ; .החםםי ״ע! כי ווטה חונד
חהרן חויךי בפעה! דעס עווי^ן ן .ע־
ז״םםערם  ( :םב) דיח ן.ו> וסםרםן
דר ן .ט! עכםר דער יורריטן קינדר
נחך ן .ט ' ע 3םרן חונד ^ ח״יןיען :
( 1ג פחק דר״חסץ .סםן יחהרי חן
חונד דחריבר ביו 3וק פונ  1כין .טםן
יחהרי  :ווער נוק דינסםי םוין .ם ,
בייק טםיפםס 3ע! םי חרביים יו פר־
ריכםן  ; :סד  ,דיוי ^ ווסםרטן נחך
חיהרען ן .ט! עכםרן ווחרן חן דער
 3ח־! ; דרייח םוי* ,נד חונ׳ 3ווייח הונ־
דרם ( :מה ; וח פי! ווחרן דר ; .וווסםר־
סען דער ן .ט! ע  3םר דער וורריטן
קינדר  :ווע! כי חטה חונד
חהרן ,
חוין בפעה! דעס עווין.ן דורךחטה
.ן  ,וסםרם החםםן  ( :םס ח!! ע ןע־
אוסםרםן3ז  :ח>>>4ן ׳ דיח
״טהחהרן
חזנד דיח פירטםן ׳טרח! ס בייח דען
!ויק ^ וווסםרם  :נחך חיהרען ן .ע־
ט! עכםרן חונד פח>וי'| יען  ( :טז.ן עחנן
דריחינסםן יחהרי חן חונד דחריבר,
ביו 3וק פ 4נפנין .םםן יחהרי  :חער
ח״ני חרביים פרריכםן חדר חייני
!חסם םרחןנן קחן בייק טםיפםס־
 3ע! םי  :סח ).ח!! י דייע ןםיוסםרםן
3ו 1ח> 14ין ווחרן חן דר 3חה!  :חכם
טזחנד  ,פינף' הונדרם
חונדחכנין: .
(מס ) נחך
דעקבפעה! ׳ דעסעוזיןנן
דזרך חטה
היוםע<4חן יעדק ו״ניע
חרביים חונ־  :יינ ! חסם חנן .וזי :ן:
חונד דיח <4סםרונן!.
פערריכםם ,
דיח דער עווי; .ע דעק חטה בע־
פחה! ן החםע :
ןף
( א ) דער עוזין .י
רעדםי<4ים
ווטה חונד
טפרחך :
(ב ) ן .ביהםי דען קינדרן
יטרחוט,
דט ויח חויט דעכן ! חן .ר
טחפן ,
יעדען חוים  :ע ( ין .ן ,יעדן דער יוים
דעק בעון פ! וס בהחפםם חיום :

נשא

חצ

ו) דר ) יך ( זןיוײנרזײ  3י פמוונרײ ; ין :ט
החם  ( :ג ) עם י< חן.
ווחנספערסחן
חדר 3
רויחנספערםחןו״ן ׳ ! חײיטם
חיהר  :יח פחרם םחפן  ,נע״ןיך
חויט דענן ! חן .ר הינויט טיקן :
דחאים ויח ניכם חיהר 1ח ; .ר עער״•
חונר״ני^ ן  ,חין ווע! כק חיך חונםר
חיהנן
רעוידענן הח! םי  ( :ד ) דיח
קינדר יטרח! ט םחםן ח! :ח ׳ חונד
טחפםן דערן !.״כן פערסחנן חויט
דעק ! חנר פחרם  :וויח דר עווין.י
דעם ״טה בפחה! ן ,ח! וח םחםן
דיח קינדר יטרח! ט  ( :ה ) פערנר
רעדםי דר עזזין .׳ > וים ײטה  ,חונד
טפרחך ( :י ) * חן.י דען קינדרן
יטרח! ט  :ווען חײן ײחן חדר ח״ני
פרויח  :יך י־ויין־' חימנד חייני ווייזי
חן חיהרק נעבנײענטן פר  :יכדין .ם ׳
חזנד דחדורך ח״ן
פרברעכן ן .ען.ן
דען עוויןנן בןנעהם  :דיח פערסחן
חבר ערקעננם חיהרי טו! ד ( :ז )  :ח
וח!!ן ויח דיח
וינדי ,ווע! כי ויח
ן .טחהן
עפנם! יך בקעננן  :דיח
הויפיםסוױאח דר פרטו! דונן .ווידר
ערטםחםן ,נעבטם דעק פינפםן
םיי! ׳ דחריבר  :דיוט >ווו ער דעק
יעני^ן ן .עכן ,חן דעק ער ויך
פרטוודםהחם  ( :ח >.ווען
חברדער
>< חן קיינן
פערווחנדםן החם  :דענן
דט פרטו! דםי חיינן .הענדין .ם ווערדן
קענםי ׳ :ח ן .הערם דחט פרטוירםי
ן .ום  ,דחט חוק דעט עווין.ן וזי!5ן
ערטםחםם ווירד ,דעק פריסםר :
חונד נוזחר ח!! ט די :ט חויסר דעק
פר  :עהנונן .טוזידדר  <> ,ים זוע!  5ס
ער פרועהנם זוירד  ( :ס ) ח!! י העבי ,
וח וויח
חיברהויפם ח!! י פחן דען
קינדרן יטרח! ט ן .היי! ין .םי דינױ דיח
ויח דענן פריסםר ן .ברחכם החבן ,
*ינז*־ .וייכי  ( :י ) ווחס יעײחנד ,
ה״! י^ ם  ,חי :ם נווחר נחך דט
ז״ני^י :
זוחטערחבר דעק פריטםר
נן .עבן  ,חי  :ם דעט
פריסםערט :
(יא ).פערנר רעדםי דר עווין.י וויע
>> טה

חו
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חטה  ,חונד טפרחך  ( :יב ) רעדי חיט
דען קינדרן יטרח! ט  ,חונד זחן.י
זזיהנן  :חען יעחחנד חייני  £רויח
החט ,
דיחזיך  5ערן .עהט  ,חונד
ןנען.ן
חיהן
טרײח
!
וום
החנד! ט :
(יג) נעוו! יך יעויחנד בט! יפי זיח ,
עט ב! יבי חבר פחר דען חויגן
דעט חחננט פרבחוגן  :זיח החבי
עט פחרה״וו! ינט  ,זייח חינדעםן
יענטעהרט  :עט חערי חבר ק״ן
 3״ןני ווידר ויח חוין׳ 3וברינן.ן  ,זיח
זייח חויך ניבט ןטוחןטזווחר חייזי
דח3ו גברח  3ט חחרדן  ( :יד ) דען
חחן ערגריפי חיין ח״פרגייםט ,
ענטחעדר דט ער חײפרוי  3טיג
חוין 1זייני  $רויח חירד  ,חונד זיח
חיזט חירק! יךענטעהרט  :חדרעט
ער^ ריפי חיהן חײן חייפר^ ״םט ,
זח דיוט ער חייפרזי  3טין .ווויך זייני
פרויח חירד  ,חונד זיח חיזט
יוירק! יך ני  3ט ענטעהרט  ( :טי ) וח
זח!! דר חחן* ייני פרויח ( וקפריםטר
פיהרן  :חונד
חיהונטחען .ן 3וק
חפפר ברינגן  ,חײן ( עהנטיי! חיפה
.,ן .ערםטסועה!  :ער זח!! ק״ן חע!
ז־חרויך גיםן,נחך וזייחרויך דחריוין1
טהון  :דען עם חיזטיחײן חפפר דר
חייפרח  3ט  ,ח״ן רין -יחפפר דחז
חיםעטחט חין חנדענקן ברינגט :
(טז) דער פריםטר זח!! זיח הער3י
 2יהרן  :מונד פחר דען עחיגן
טוטע!!ן ( :יז) פחרהער זח!! דער
פריסטר ן .היי!ין .טס ווחםר נעהחן ,
1וין חייגק חירדנן גפעס  :חונד2וון
דעק טטויבי חוין 1דעק ביודן דער
ווןזהנונגנעהחן,חונדחיןדט חחםר
*חהן  ( :יח ) ח! טדען טטע!! ט ער
דיח פרויח פר דען עחי^ן  .בינדט
(זיהר דט הויפטהחר ! חם  ! ,עגט
דט ריגיחפנר  ,דט חיין חפפר
דער חייפרוובט חיזט  ,חיהר וזיין1
דיח הענדי  :חונד חין זיינר החנד
הע! ט דער פריסטר דיח עק! החפטן
ווחסר דר  £חר *!ו 3ונן•  ( :יט ) ח! םדען

נשא
בטוועהרט וי>ז דער פריסטר 1זונדז
טפריכט 3ור  £רויפ  ,וועןדיך נינוי
ו>  1זנד בטזפפן  1 ,וונד דווו ני  3ט1ו*ן
וווננו  3ט דיך נון דײננן ע־י״וונני
פרן .חנן.ן הוזטט  :ווו ווו! טטו1וונ־
בטעדיןנט ב 1ײבן פחן דיזכן עקע=1
החפטן  !£ובוז1זםר  :יכ ) החוט דו1ז
דיך חבר ן .ען.ן ד״נן >ו1ון פערן .חנן .ן,
חוכדבישט ענטעהדט וו1ורדן  :ווען
נעהוי! יך ח״ן חנדרר זוחן  ,חויםר
דײכק עהיײחן  ,דיך בס! חפן החט :
(כא ) נון בפוועהרט דער פריטטר
דיח  £רויח >< יט דענן ח״די דער
 5ערנ! וסנג  :חונד םפרי  5ט 3ור
פרויח  _,זח חחכי דיך דר עחיגע
נור פרפ! וסנן .ווונד חיידםפוור״{
בײח דיינער נח3יחן  :חינדעק ער
דייני היפטן םווינדן ׳ חונד דיינען
!״ב חויפטווע!!ן ! חםע  ( :כב ) דיוס
פ!ו  3ווחםר קחוסוי חין ד״נע חײף
גוויי  -י  3 ,זק חזי  £טווע!!ן דעמ
)״בס,חונד 3.וקטווינדןדר היפטי:
דיח פרויח טפרעכי  ,עס ו״ח ח! וח
דיום ןנעטעהי ! ( כג ) דער פריםטר
טרייבט וחדען דיוי פרפ!ו 3ונן.ן חוי(י
חײנען 3עטט!  :וזחטט עם חב חין
דחו עק! הח  £טי חחטר היניין :
(כד ) חונד ן .יבט_ דער  £רויח דחו
עק! הח  £טי פערפ!ו  3זנן .סווחםר3ו
טרינקף
דחםעוחיןויחהיניין ^ עהי
ינוק
חבט״
!
י
3
ען
עק
!
:
(
כה
)
דער
פריםטר ניחט פחרהער דער פרויוו
דחו חייפערוו  3טםחפפר חוים דער
החנד  :זוחבט דחיויט חייני ווענדונןב
 5חר דעק עחיןנן  ,חונד ברינן .ט ען
 3וק ח! טסרי ( :בו) ניחט פחן דענן
חעה! וזפפער חײנע החנדפח!!  3וק
 5ערדו  3טן  ! ,עםטעם חויךי דעקח!־
טחרי חין רויך חויפ^ עהן  :חונ׳ הער־
נווךן .יבט ער דר פרויח דחו וזחםר
נו טרינקן ( :כז ) וועןערחיהר דחו
חחםר3ו טרינקן ^ עבן  ,זח חירד
דער ערפח!ן .דיזר  :ײן  ,החט זיח
ןיך
פערחונעהרט  ,חונד חיז•
חיהרנן

במדבר ה ו
ףויהרק ויחנני חונטרייח ן .ווע*ן  * :ח
ן .עהט דווו ^! וכווחשר חין ויח 3וק
חבט״! יכן עק! היניין  :חיהר ! ״ב
ו* ירד חויפטווע!!( חיהרי
היפטע
טווינדן  :חונד דיח פרויח ווירר ( ור
פערפ!ו  3ונ^ש  £חסו! חונטר חיהרר
נחניוון ווערדן  ( ' :כח ) החט ויח ויך
מבר ני  3ט  £ערחונעהרט חונד חיוט
ר״ן  :וח ווירד עש חיהר ניכט
טוזדן  ,חונד ויוו ווירד פי! וועהר
פרו  3טכחר
דחסץ
ווערדען :
(בם ) דיועש חיוט דיח פחרטרי ^ ט
פיר ריח
חייפערוויט  :ווען חײנע
פסיוסיך ן .ענן חירן יוחן פרניפהט,
 1זונד
פרחונעהרט ווירד  ( :ל ) חדר
ווען דר ח״פרןנ״שט חיינן עהױוחן
ערן .רייפט  ,דחש ער
ח״פסי  3טיןנ
חזין ו״ני פרויח חירד  :וח ברינן .ט
ער דיח פרויח  £חר דען עווין.ן ,
ווונד
דער
פרישטער
החנדוט
>ײט חיהר נחך דיור
פחרטריפט :
(לא ) חזשדען״חיוט דער י ווחן פר״ח
פחן ח!( ער טו! ד  :דית פרויח וובר
ווירד חיהרי טו! ד3ו בישן החבן :
ך ( א ) דער ען וי 4י רערטי  £ערנר
>< יט ווטה  ,חוכד טפרחך :
(ב ) רעדי >< יט דען קינדרן יטרח !ש
מונד וחןני חיהנן  :ווען חײן חחן
 1זדר חייני פרויח ויך דורך חײן
ן !.יבדי דר
ענטהחןטוחווקײט הער־
פחר
טוהט
,
דעק
עוויןן נו עהרן
נע>*! יך * יך חחנכר דינן.י (ז ענטהוו! .
טען ן !.חבט ( :ג ) וח >ווו
ערויךדעו
ווײנט חונד ח ; דרר טטחרקן ן .עט־
רענקי ענטהח! טן  :ק״נן עשין 2 .חן
וויין חדר חנדרק טטחרקן ^ טרענקי
טרינקן  :חויך קײן חנדרט נחש פחן
טרויבן טרינקן  ,חוכד וועדר וו״נ־
בעערן נחן רחוינן עשן  ( :ר ) דיח ,
ן .חנ (י נ״ט ו״נר ענטד .ח! טונן : .וח!
ער ניכטש ; .נישן  ,דט פיוק וו״נ־
טטיוקי  3 ,חן קערן ביו ד.י! וען ,
 5רעערטין .ט ווירד ; ( ה ) ו ! 0לוג^ ע
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צט

דס ^? ׳בדי דער
ענטהחןטוח״קײט
דויוזרע ווו!? קײן
סעסועשר וויבר
וײן הויפע עווהרן  :ער * ח!! .היי! ין *.״ן
חונד דס הויפעהחר פרײוו ווווכסן
!חון  ,ביז דיח 3ײע חוים חיוע ,
דיח ער דעק עווין.ן נו עהרן ׳ נור
ענטד .ח! טוכ 4בעםשיחט ( :ו ) דיח
^חניני 3״ט הינדורך ווו!! ער חויך
3ו ק״נער ! ײכי ןנעהן  ( :ז ) ויך חן
פחשר ׳ ווושר  ,ברודר ׳ םוועטשר/
׳וען ויח שחד וינד  /נייש פערחונ־
ר״נ^ן  :ווײ! ער דיח ן .עט( יכ< קרחני
דר ענשד .ח! עוחווק״ש חויך' ז״נענן
הויפטי שרען .ט  ( :ח ) דיח ן .חנ ( י 3ײט
וײנר ענטהח! טונן■  :חױט ער דעכן
עחין.ן ן .הײ! ין .ט  ( :ט ) ווען יעווחנד
פחר חיהכן
חונפסעהנט פ( ע! 3יך
טטירבט ׳
חונד
דט
הויפט ו״נער
ענטהח! טונןנ  £ערחונרײנין .ט  :וח
ווו(! ער מכן טחןני ו״נר ר״ני^ ונ^
ןײן הויפט בטעערן  ,חק ויבענטן
טחן.י נעוו! יך ווו!! ער עט בטעערן:
(י ) חנן חכיטן טחן.י חבער ברינן .ט
ער 3וו״ח טורטו! טויבן חדר 3וו״ח
יונן .י טויבן  3 :וכן פרישטר  £ר דע$
חײנן .חנן .דעט טטי  £טט 3ע! טט :
(יא ) דער פרישטר חח ; ט חיינט 3וכן
וינדן חפפר חונד חײנש 3וקן .חנ ( ן•
חפפר  ,פרועהנט חיהן  ,דט ער ויך
חן חײנער ! ״כי  2סינדי^ ט  :חונד
ה״! יןנט ח! וח ו״ן הויפט ווידרוכן
פחן נייחק  ( :יב ) נון ><ו> ער דעק
עווין .ן3ו עהרן וײנע ענטד .ח! טונ^ וי
טח ^י ווידרוק חן פחכ^ן ,
חונד•3
דעק ענדי חײן יעהרי ^ ס ! חק 3וק
טו ! דחפפר ברינן.ן  :ריח פחרין.ן טח ^י
חבר וח!!ן ניכט ^ רעכנט ווערדן /
ווײ! דיח ענטהח! טונן .רורך חוגי
ר״ניןנקייט חונטרברחכן ווחרדן :
( יג ) דיושחיוט דיח פחרטריפט  £יר
דען
ענטהחןיחחװן  :ווען דיחנײט
.ו״נער
ענטהח
! טונ^ חויט חי* ט /
ברינן.י י׳חן חיהן נר דען חיינ^ חנ^
דעט טטיפטש 3ע! טש  ( :יר ) דח וח! !
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עי־  ,דעק עוויךען (ו עהרן  ( ,ונן
חפפר ברינ^ן  ,וויין יעהרין .ט ! חכן,
חהני פעה! ר  ,ינוק ןחנכן חפפר ,
חיין יעהריג סחןי  ,חהני פעה! ר ,
(וכן ; יגדנחפפר  :חונד חיינן ווידדר,
חהני פעה! ר ( וכן
פריידנחפפר :
(טו ) פערנר חיינן קחרב זזיט חונ־
^עוײחרטן קוכען  5 ,חכן פיינטטען
זזעהוי  .״יטחע! חיינן .ריהרט חונד
צוונ^ ויירטען זזיט חע! בעסטריכנען
! 5סךן  .נעבסט חיד.רכן ן :וועהנ! יכן
ח _ פער יעי }.חונד חפפער וויין :
(טז^ דר פריסטר ברינ־^ ט דיוט  £ר
דען עוויןנן  :חונד פררי  5טעט דס
וינדנחפפר חונד דט ן .חנ ( יחפפר :
(יז ) דען וו דדר חבר ״חנט ער נוכן
ער״דנח פר  ,דעכןעווין.ן ( זעהרן,
וחזוט דעס קחרב וזיט חונגוייחרטק
ברחד ־ .בריכן״ט חויך דחס זזעה}
חונד וויינחפפר  :עיה • ).ר ענטהח! ט־
וחיוי ווו!!  :ין פר דעק ח״כן; חנן .ע
דעט סטיפטט ( ע! טט  :יין ןטו״הטט
הוי _
טה ר חבסעערן ! חטן ; * ח!! ץ ( א
 ) %ח! ס חסה דיח חויי £ריכטונן.
דיוס  :יין נווייהטט הויפטהחר נעזזן
דער חחהנזנן£ .וו!! ענדט ,
חזנד חויןי דס ע״חר ! ען.ן דז חזנטר
חונד ויח ג :ח! בט חונד ן .ה״! ין .ט ,
דענן
פר״דנחפפר חמט  ( :יע^ דר
וויח חויך דען וו! טחר חיט ו״נען
פריטטער ניזזט דען בינ  ,ווען ער
^רעהטן ( וסטחנדטי גכרחצט  :ח! ו
ןעקחכט חיוט  ,פחכן ווידדר חב ,
ער דיוט ח!! עט ח״נןוח! בט חוגד
דחנו חיינן חונן :.״חרטן קוכן חויס
ן .ה״! ין .ט החטטי  ( :ב ) דח ברחכטן
דעק קחרבי  ,חונד חיינען חונגע־
דיח  £ירטטען יסרח! ' ס  ,נעד,זז! יך
ויױורטן פ! חדן  :חונד !ע,־ .ט ע :דעק
דיח פח>זי! יען הייפטר  :חדר דיח
ע ; טהח! טוחיזן חוין׳' דיח הענדי ,
סטחח  £ירסטן  ,ווע! כי דען זזווט־
נחך דעכן ער ויך דיח קרחני דער
רוגן.ן בייח י^ ווחהנטהחכן  ( :ג דיוי
ענטר .ח! טוננ החט חבסעערן ! חטן:
ברח  5טן חיהר גחבי פר דען עווין/ | .
(כ^ דער פריטטער ״חכט דווזזיט
וענס בדעקטי זוחגן  ,חונד ( ווע!ין
ח־יני ווענדונן .פחר דען עווינען :
רינדר  ,יעדר נווייח פירסטן חיינן
עכ יוט חיין היי! ין .טוכן  ,דס דעק
ווחןן ׳ חונד יעדר ח״נן ח  2סען :
פריטטר ן .הערט ׳ חויםר דר חענ־
דיוי ברחצטןויח פר
דיווחחהנונג:
דונןםברוטס חונד דר ד .עביסו! טר:
(ר ) דער עווין ,.ספרחך (ו חסה ,
הערנחך קוון דער ענטהח! ט :חזזי
וויח פח! ן .ט  ( :ה ) ניק וח!  5ט פחן
ו,ידר חיין טרינקן  ( :בא ) די :טחיוט
חיהנן חן  ,עט וח!! ץטק דינטטי
די ו ! עהרי פיר ח״נן דר ענטהח!־
בייח דעכן סטיפטט ( ע!_טי גברויגט
טהן•־ ..,חבט  :| ,יין חפפר ,
דעק
ווערדן  :חונד דוח וח!! טט עס דען
ע״ינן כו עהרן  ,ווע ^ן זיינער ענט־
!״נן חיברןנעבן  ,יעדק נחך ויינכן
דינטטי

הח! טונן•  1 ,וויסער דעכן ׳ וו* ))1י
עטזווו ונונסע נחך וײנעכן פרוועןנן
חגן! וובס הוזס  :וזח) ער ן .עזחבכ1
החס  /זחו ער הח! טן  ,חויסר דער
 5חרסריעט פיר דיחענטהח! טונן: .
(ככ ) דר עווץ.י רעדטי פערנר >< יט
זזסה  ,חזנד ספרחך  ( :כג ) רעדי
זזיט חהרן חונד ו״נן זעהנן  ,חונד
וחגי חיהנן  :חויןי פח! ן .נדי וזײוע
וח!! ט חיהר דיח קינדער יסרח! י ס
*ען .נן  > :זיט דיון ווחרטן  :ח! ט חיהר
ויח חנרעדן  ( :כר ) דער עוויןנע
*עען .ני דיך חזנד בהיטי דיך :
(כה ) ד_ער עוויןכי ! חסי ו״ן חנט! ׳),
דיר ! ײכטן  ,חונד ו״ח דיר !• נע־יג :
(כץ> דער עחיגי ווענדי ו״ן חנט! י)
דיר נו  ,חונד ן .עבי דיר ן !.יק* ע! ין.־
ק״ט  ( :כז^ וח ווו!!ן ייח חײנן נחחן
חיבער דיח קינדר יסרח! ' ס חויט־-
ספרעצן ; חונד חיך חערדי ויוו
ועעןנן :

במדבר ז
דינטטי ( :ו ) ״םה נחק דיח ווחגן
חונד דם רינדפיה חן  :חונד ן .חכ
ויח דען ! ויק ( :ז ) נעהייזיך נ״ייח
וורון.ן חונד פיר רינדר גחב ערדען
קינדרןןכרכטון  :נחך חיהרק דינםטי:
(ח ) חונד פיר ווחגן נעבטט חיט
רינדרן ןכחב ער דען ק־נדרן ״ררי :
נחך חיהרק דינטטי חונטר דר חויןי
ויכט חהייור וחהניש דעט פריטטרש
חהרן  ( :ט ) דען קינדרן קהת חבר
ןכחב ער ני  3טש  :דען  :יח החטטן
חיהרן דינשט בייק היי! ין .טוײי ,
חונד יוזוטן עש חוין 1דען טו! טערן
םרח ^ ען ( :י ) דיח
םטחיופירםטען
ברחכטן בייח דר וח! מנג דעש ח! ־
םחרש דם חיינ״ייהונן .שחפפר  :ח! ו
ויח  ,דיח
םטחיופידשטען נע״ןיך ,
חיהרי גחבי 3וק ח! טחרי ברחכטן :
(יא ) וח־״טי דער עווי ^י כו ״םה :
יעדר פירםט וח!! חן חיינק טחגי
דיח ן .חבי ברינגן  3 ,ור חיינ״ייהונן.
דעש ח! טחרט  ( :־נ ) דר חקערםטן
םחן.י וי־ני ן .חבי דחרברחכ״טי  :״חר
נחםון יחהן עיוינדב  ,פחק םטח״״י
יהודה  ( :־ג ) חונר וייני ן .חבי ״חר ,
חייני  :י! ברכי םיש!  ,הוכדרט חונד
דר״שין .םק! ם״עהר  :חייני ויוברני
םח!י ויבנניג םק!
ם״עהר  ,נחך
דעק םק! דעם היי! יגטוײש  :ב״די
פח!! דעש פ״נםטן ײעה!ש  ,״יט
 1ןע! ח״נן .ריהרט  3 ,וק יועה! חפפר :
( ' ־> חיין ן .ח! דכר ! עפ!  ,נעהן םק!
ם״עהר,פח!! רויכ״ערקש  ( :טי ) ח״ן
םיט־ר  ,נע״ויך חיין יונן.ש רינד ,
חיין ״ידדר  ,חונד חייןיעהרין ! .ווק
נוקגחנ 3נחפפר  ( :סז ) חיין ניגנבחק
 3וק  :ינדנחפפר ( :יז ) י וק,פר״יינחפ־
 5יפר נ״״ח סנדר  ,פינן חידדר  ,פינןי
בעקי ו״נד פינןי יעהרין .׳ ! עיוײר :
דיוט ״חר דיח ן .חבי נחםון  : ,חהנש
עײינדב  ( :יחט חק 3״ייחטן טחגי
ברחכטי נדכנח! וחהן נוער  £ :ירםט
דעש םטחײײש יםםכר  | :יט ) דיור
ברחבט• ניר גחבי  ,ח״ני וי! ברנע

נשא

ק

טים? /
הונדרס 1ווכד דר״טיןכ עקן
םוועהר  :וו״כי  :׳! בערכי ס  .ןי ,
ויבככי^ םק! םוועהר  ,נ  -ךדעכןםק!
דעס היי! ין .טוײש  :כײרי עיו | דעש
עיינסטן ^ ועהןש  > ,ייס וןע! ח״נן .עי
ריהרט  > ,וכן ײעה! חפפר ( :־־ .חײן
ן .ח! דנר ! עע!  /נעהן םק! םוועהר :
עח!! רוינ״ערקש :
חייןםטיר/
נעח! יך ח״ן יונן .ס רינד  ,חײן ווידדר,
ח״ן יערין ! .חק 3וק ' ן :חנ3ן ח  :ער :
(כב ).ח״ן ניןננבחק 3ומ ן
נדנחעזר/
(כג )  3וק ער״דכחכער נוו״ח ריכדר ,
פינןיי ווירדער  2 ,ינן* בעקי  ,פינןי
יעהרין .׳ ! עווווער  :דיוט ווחר דיח
^ובינתנח!  ,וחהן  3וער  ( :כי -חק
דריטן טחן.י דער עירםט דר קינדר
ובו!ן  :ח! יחב וווהןח!ן  :וכה )  :ייני
ן .חבי ווחר< חייני וי! כרני םיטע!
הוכדרט חונד דר״נוין .םק! םוועהר:
חייני וי! בערני םח! י  ,ויבנכי^ םק!
םוועהר נחך דעק םק! דעש היי! ין^.
טו<; ש  :ביידי  £ח! ! דעש כייינשטען
>ועה!ש ׳ ״יט חע! חיינ־ %יהרט /
נוק חעה! חכ; 1ר ; יבי .ו חיין ן .ח! ךנר
!עע! ,
נעהן םק 5םוועהר■ עח!?
רוינ״ערקס ( :י .ז ) חיין םטיר ,
נעוו! יך חיין יונן .שרינר,חיין ווידדר/
חיין יעהריןכ ! חק  .,כיק ן .חנ 3נחפ' 1:ר:
(כח ,חיין ^ 3נבחק 3וק  :ינדחפפר :
(כט )  3וק
עריידנחכברנווייח רינדר,
פינןי ווידדער  ,פינןי בעקי  ,פינןי
יעהרי ^י ! ע״ווער  :דיוש ״חר דיח
ןכחבי ח! יחב  :חהן ח!ן  ( :י,ו חנן
פירטן טחן.י דער פירםט דרקיכדר
רחובן ; ח! י 3ור וחהן
םדיחור :
(לא ) וייני ן .חבי ״חר  ,ח״ני  :י!  .:רני
םיש!  ,הונדרט חונד דריישין .םק?
םזועהר ; חייכי וי! בערכי םיו! י ,
ויבנ 3יןכ םק! םוועהר נחך דעק םי■?
דעש היי! ין.שוײש  .ביירי פחי! רעש
פ״גש,טן> ועה!ש  :״יט 1ןע! רוײנןכע־
ריהרט  ,יןש 1ועה! חפפר'  ( :לב חיין
ן .ח!; ־נר ! עפ 3, 5עהן םק! םוועהר ,
פח!! חיכווערקם  ( :לג ) חיין םטיר,

במדבר ז
נעויזיך ח״ן יונגש רינד  ,חיין וזידדר,
וז״ן יעהריג ! חק 3וק נחנ 3נחפפר :
(לד ) ח״ן3ין .נבחק 3זק זינדנוופפר:
(לה ) ( וק  2ר״דנחפפר  3 ,וו״חרינ־
דער  ,פינך' וןידדר  ,פינן בעקי ,
 5ינן' יעהויגי ! עווזזר  ,דיועס זוחר
דיח ן .חבי ח! י ( ור וחהן סדיחור :
(לו ) חק פינפשן שחגי דער פירסש
דער קינדער סזזעון  :סןזזיוו) וחהן
(וריסדי ( :לז ) ו״נע גחבי ווחרו
חייני וי! ברני סיש!  ,הונדרש חונד
דריישין .סק? סוועהר  :חייני וי! ברני
סח! י  ,ויבנ 4' 3סק! סוועהר  ,נחך
דעש סק! דעש הײ!י;.שווזש  :ביידע
5ח!> דעש פיינששן > זעה!ש > ,זיש
חלנ! ח״נןריהרט  ( ,וק > זעה! חפפר:
(לח ) חיין ן .ח! דנער ! עפע!  3 ,עהן
סק! סזועהר  ,פח!! רויכווערקש :
(לט ) וויין סשיר  ,נעה>ז! יך ח״ן
חנן .עש רינד  ,חיין זזידדר  ,חיין
יעהריגש ! חק 3יק 4חנ(ן חפפר :
(מ ) חיין ( ילנבחק 3וק וינדנחפפר :
(מא )  3וק
פר״דנחפפער  ( ,וזייח
דינדר  ^ :ינןי ווידדר  ,פינן' בעקי ,
יצינןי יעהריגי ! ע>ור  :דיושווחרדיח
^חבי טז>ויח! 'ש וח־ן ( וריסדי :
(מב ) חק זעבשסן סווגי דר עירסש
דר קינדר ן .ד :
חזישןיוח־/דעזח! :
(מג)
ו״נינחבי
ווחר  ,ח״ני !י? ברני
* 1יש!  ,הונדרס חונד דרײטיג סק!
סוועהר  :ח״ני וי! פערני סח! י ,
:יבענ 3ין .סק! סוועהר  ,נחך דע
זנ,ק! דעש ה״?י 4סו>זש  :ב״די  £ח
דעס  5יינשסן > זעה?ש  > ,זיס חע!
חיינגריהרס 3זק > זעה? חפ  5ער :
(מד ) ח״ן ן .ח! דנר ? עפ!  ( ,עהן סק?
סוזעהר  ,פח?? רוי  3וזערקש :
(מה ) ח״ן ססיר  ,נעה>ז? יך חיין
*ונן.ש רינד  ,חיין וזידדער  ,חיין
*עהרין.ש ! חק ( וק גחנ3ן חפפער :
(מו ) חיין ניננבחק ( וקוינדנמפפר :
(סז ) ( וק  5רײדנחפפער  ( ,זוייח
דינדר  £ :ינן' ווידדר  ,פינןיבעקי ,
עינןי יעהריגי ! ע>יד  ,דיועש ווחר

י ־נשא
די 1י14וכי רזייסןי וווהן דעוח? :
(מח ) <וכן ויבנכון סרו^י דער עירעט
דער קיגדר וועריכן 1 :ו] יס״ע 1יזהן
עזזיהזד  ( :םט ) ו״ני ן .חבי וויזר ,
יזײני וי! ברני סיש!  /הוכדרט ווונד
דריישין .סק! סזועהר  :יזײניוי! ברני
סיז! י  ,ויבנני^ סק! סוזעהר נווך
דענו סק! דעש הײיין.שוי 1ם  :ב״די
£יז! י דעש פ״נששען > זעה!ש ; > ויט
)1ע! ווײנ^ ריהרש נונן > זעה! יזפער :
(:נ ) וזײן ן.ח! דנר ! עפ!  ,נעהן סק!
טזועהר  ,פוו!? רויכוזערקש :
(נא ) יז״ן סשיר  ,נעוי! יך יז״ן יונן .ט
רינד  ,יוײן ווידדר  ,יז״ן יעהרי;.ש
!חק 3יק ן .חנ3ן יזפ  £ר  ( :נכ ) חיין
 3יןננביזק 3וק זינדניזפ  £ר  ( :נג) 3וכן
פרײדניזפ £ר  3 ,וו״וז רינדר  :פינןי
ווידדר  ,פינןיבעקי  ,פינןי יעהרי4י
!עזזר  :דיוש וווורדייז ן .ווביזי ! יסוזע
ווזהן עזזיהוד  ( :נר ) וזנן יזבשן טיו 4י
דער פירסש דער קינדר זזנסה :
זנו<!יוו? ווזהן פדהנור  ( :נה ) ו״ני
נוזבי וווור  ,יזײני וי! ברנע סיש? ,
הזנדרש יזונד דריישין .סק! סוועהר,
יו״ני סוז!י  ,ויבנ3י 4סק! סוזעהר ,
נווך דעק סק! דעש הײיין.שוזזש :
בײדי פיז!! דעש 2ײנששן זזעה! ס ,
זזיש וזע? יוײנ^ עויהרש  ,נוקזועה!־
 1זפ  £ר  ( :נו) וזיין4זי ! דנר ! עפ!  3עהן
סק! סוועהר  ,פוו!! רוי  2ווערקש :
(גז ) וזײן סשיר  ,געוז!ךי וו״ן יונ^ש
רינד  ,וזײן ווידדר  ,ווײן יעהרין.ש
!יזק 3יכן 4יזנ 3נוזפ  £ר  ( :נח ) וו״ן
3ין .נבוזק 3זק וינדניזפפר  ( :גט)  3וק
£ר״דניזפ £ר  3 ,זזייוו רינדר ׳ פינןז
ווידדר  ^ ,ינןיבעקי  ,פינך יעהריןױ
!עזזר  :דיום וויור דיוז גחבי ן.זו!יוז?
וחהן פדה 3ור  ( :ס ) חק ניינשן שחגי
דער  £ירסש דער קינדער ככיוז: /
יזבידן ויזד־-ן גדעוני  :וסא ) ויינע
גחבי ווחר  ,יז״ני ! '! בערני 'סיש! ,
הונדרש חונד דרײשי; .סק! סוזעהר :
חייני וי! ברני סח!י ׳ זיבנ 3ין .סק?
סוועהר  ,נחך ךעק סק! דעש היי־
? '^ שהזזום
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בסדבר ז
!ין .טו>! ט  ,בײרי פח!! דעט  5״נסטן
>ועה! ט ׳ ״יט חע!
יח״נגריהרט 3וק
>זעה! חפפער  ( ' :םב ) ח״ן ן .ח! דנער
!עפע! נעהן סק! סוועהר  ,פח! !
רויכווערקש  ( :סנ ) חיין סטירז ,
כע>ו! יך חיין יונ ;ש רינד  ,ח״ן חידדר,
חיין יעהרין.ש ! חק 3זק ן .חנ ( נחפ  5ר:
(סד )
ח״ן 3ין .נבחק ( וק ! יגדנחפ־
פער  ( :סה ) ( זק
פר״דנחפפער ,
(ווייח רינדר  ,פיינף זוידדר  ,פינןי
בעקי  £ /ינן' יעהרי^ י ! ע> ור  :דיוט
ווחר דיח ן .חבי וובידן  :חהן ן .דעני :
( 0י>) חק ( עהנטן ט1ון .׳ דערגפירסט
דער קינדער דן :
חהיעור  :חהן
ע> ייסדי  ( :םז )  :ייני ןחבי ווחר ,
חייני  :י! ברני סיש!  ,הונדרט חונד
דרייטין .סק! סוועהר  :ח״ני  :י! ברני
סח! י  : ,יבנ ( ין .סק! סוועהר  ,נחך
דעק סק! דעס ה״! ין .טו> וט  :בײדע
פח!( דעו
פיינסטען > יעה! ט  ,״יט
חע! יו״נן .ריהרט  ( ,וק > יעה! חפ  £ר:
(יםח ) חיין ן .ח! דנר !עכ! (עהן סק!
סוזעהר  ,פח!!
רזיכ״ערקש :
(םס ) חיין סטיר  ,נע>י! יך חײן יונן.ש
רינד׳ חיין ײידדר  ,ח״ן יעהרין.ש
!חק ניק ן .חנ (ן חפפער  ( :ע ) חיין
ני^ ענבחק ( וק
ײנדענחפכער :
(עא ^ נוק
פריידנחפכר  ( ,זוייח רינ־
דר,פינן' ווידדר  ,פינןיבעקי  £ ,ינןי
יעהריני ! ע>י> יר  :דיוט ווחר דיח
ן .חבי 1וחיע  :ר וחהן
ע״יסדי :
(עב ) חק ח״? פטן טחן .י דר כירזט
דר קינדר חסר  :פן .עי1ו!  :חהןעכרן
(ענ )  :ייני ן .חבי ווחר חייני :י! ברני
סיש!  ,הונדרט חזנד דרײשין .סק!
סוועהר  ,חייני  :י! בערני סח! י ,
זיבנניגסק! סוועהר ,
נחךדעקסק!
דעט היי! ין .טו>וש  :ביידי  £ח!! דעז
 3יינטטן > ועה! ט > ויט חע? חיין־
^עריהרט ( וק> ועה! חפפר  ( :עד ) חײן
ן .ח? דנר ? עפ! ( עהן סק? סוועהר ,
$ח!! רויכווערקש  ( :עה ) רויין סטיר,
נע>ו! יך חיין יונן .ט רינד  ,חיין
וזידדר  ,חיין יעהרי ^ ט ! חק  3 ,וק
1
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נשא

קא

ן.רונ 3״נ< וע  £ר  ( :עו ) < 1״ן ( ין .נבחק
נוכן 1ינדנ 1ופפר  ( :עו ) נוק  £רײדנ■-
 1ופפר  ,יווײ1ו רינדר׳  £ינןיווידדר ,
£ינן־י בעקי  ,פינןי יעד .רין .י ! ע ^ ור:
דיזש ״סל■ ךי1ו ; 1.זבי פן .עי1ו 11 1זד.ן
עירן  ( :עח )  1וק 3וועו  £טען טחן.י
דער פירנוט דער קינדר נפת! י:
קדוירע 11והן עינן  ( :עט ) וײני ן .י :בי
יו1ור  /ח״ני ! י! ברני טיש!  ,הונדרט
טק! סוועהר  1 :וייני וי! ברני טח! י,
ויבעננין .טק! טוועהר  ,נחך די-
טק! דעש הייזיןנטסוש  :ב״די פח
דעש פיינטטען > יעה! ט  > ,ויט1ןי ע!
חיינךעדיהרט  ,נוכו > 1עה! 1ופפער :
(פ ) חיין ךח! דנר ! עפ! נעהן טק!
סוועהר  ,ס .ח!!
רויכווערקט :
(פא) ח״ן סטייר ,
נעה>ו! יך1וײן
יונן.ש רינד  ,חײן ווידדר  1 ,ו״ן
יעהרי^ ט 5חק נוק ן .חננענחפפר :
(פב ) ח״ן ני^ נכחק 3יק ! ינדנחפפר:
(פג )  3וק
כריידנחפפער  3 ,ווײח
רי 5דר  5 /ינך' ווידדר  ,פינןי בעקי ,
2ינך יעהריני ! ע״״ר  :דיזש זוחר
דיח ן .חבי חחירע
זחהן עינן :
^פי ) ח [ זח זוחר דחז חיינווײהונןנש־
ן .סענק
דעט1ז! ט 1ורט  3 ,ור 3ייט
דח עט ן1: .ו! בט ווחרד)  ,כחן דען
סטח״פירםטען יסרחוט  3 :ווע!ין
:י! ברניסיט!ן 3 ,ווכי!ך  :י! ברני סחזן/
 3ווע!ן* ןנח! דני ! עפ!  ( :פה ) ייעדי
סיט! הונדרט חונד דרייטיןנ  ,חונד
יעדי טח! י  :יבנינין .סק! סוועהר :
ח!  :ח  ,־חו וי! בר דר ךפעטי3ו  :ח>ו>ון
 3זוייח טויונד חזנד פיער הונדרט
סק! ׳ נחך דעק ןנוויכטי דע :ה״! ין.־
טהו> יט  ( :פו ) יווע?ן' ן .ח! דני ! עפ! :
פ1ו!! רויכוזמרקש  ,יעדר נעהן סק! ,
נחך דעק ^ וזיכטי דעש הײ! ױ .טהו״ , :
1ו! 1:ו דח  :ךח! ד דער ! עפ! 3ו  :ח> סון
הזנדערט
חונד3וורונכי ^ סקויק :
(פז ) ח!!  :רינדפיה ' נוק ; .חנכנחפפר
3ו  :ח :ן> ון ,יוועוףי
סטירי 11( ,ע!ף
ווידדר  ( ,ווע!ן' ײלהרין ! , .ע>ו> יר ,
;עבטט חיהרק חפפר> זעה! י  :חזניד
 3זוע!'ך
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במדבר ז ח
 3חע1ן* (י^ נבעקן3ו וינדענחפ  £ר :
(פה^ ח! 1ש רינרפיה נו פר״דנחפ  £ר
(ווחחחן פיער חונד נחחנכין .סטירי ,
:ע (3ין .ווידדר  : ,ע ( 5ין .בעקי׳  :ע3־
יין .יעהרין .׳ ! עויחר  :היסויט חחרד
דער ח! טחר יו״נן .ח״הט  ,נוו  3דעק
ער ן :.ח 1בט ווחו־דן  :י פט^ חען חסה
חין דחו סטיךיטטנעיט קחכן׳ חיט
חיהנן יו רעדן  * ,וו הערטי ער דיח
סטיחחי  /פחק דעק 1דר) 1ןדי דעש
(יין .נישו ,יחיסן דען ביידן כרוביכן
הערונטר  ,ויך וויט חיהק חונטר־
רעדן  :חונד  :ח חחרדחיהכן בפעה{
ערטהיחט ן

בהעלתך
(א ) דער עחין.י רעדטי חיט
חסה  ,חונד ספרחך :
(ב ) רעדיחיט חהרן  ,חונדספריך:
חניינדטט ,
ווען דוח ךיח ? חחפן
:ח 1חטי ח!1י ויבן !וווופן  £חרווערטג
דעק !יי  3טר ן .ען .נחיבר חיהר (י  3ט
חעו £ן ( :ג ) חהרן טחט חויך ח: 1ח:
ן״עןנן דיח פחרדרוײטי דעש ן״  3טרו
ויש ער דױו ! חחפן ברעננן  :חיח
דער עחי^י דעק חסה בעפחה1ן
החטטי  ( :ד ) דר ! יי  5טר חבר חחר
פח!ן .נדר ן :סטח! ט ןעחרבייט  :עו
חוור 3חן ן.ח! רי  ,חויו חיינקסטיקי
^טריבן  £ ,חן סחפט ביו ב! וחי חחר
ער וחי :חײנכן סטיקי  :חיח דחו
>חדע , 11חע!  3ט דער עחי^י דעק
>זסה ן( .יי <ט  : ,ח החט ער דען ! ״ 3־
טער פרפערטין.ן !וושן  ( :ה ) פערנר
ריפדטי דער עחין.י חיט > וסה חונד
ספרחך ( :י ) ניק דיח ! ויכן חויש
דען קינדרן יסרוחש  :חונד ריינין*.
:יח ( :ז ) דיוש חבר וח! 1שט דוח
חיט חיהנן פחרנעהחן  ,חוק ויח3ו
ר״נין.ן בספרענן.׳  :יח חיט ענט־
וינדיךונ^ םחחטר  3( :ו  3חר חבר)
!חט  :יח חיט ח״נכן סעעסועשר ויך
חיהרן ן .חנ (ן ! ייב חבסעערן  ,חונד

נשא בהעלתך
לזיהרי ק 1יידר ח 1וטן  /י1ז ) ינד
ר״ן  ( :ח ) זירו נעהזון פערנר רויין
נ 1טירקח 1ב  /נעבסס דעש דחיו ןנע•־
הערי ^ן חע־זחפפר  ,פחק ײיינטען
•וייננחעה 1י  /חיט חע 1חיינן״ריהרכו:
חונד נחך חיין נחייחעס עעירקח 1ב
3וכן ! ינדענחפפר  ( :ט ) דוח ! חעכ!
ח 1סדען דיח ? ויכן הינסרעסן  £חר
דח• עטיפנ1ש 3ע! ט  :חונד דיח ן .חנ 3י
^ווייני דר קינדר יטרח! ט ויך פערי
:וו>ןוו!ן  ( :י חען נון דיח ! וינן הין^
קחיוחען  £חר דען עחי^ן • וח ! ע^ ן
דיח קינדר יפרח 1ש חיהרי הענדי
חוי[ 1ויח  ( :יא ) חונד נחך דעק
חהרן דיח ! ויק  3 ,ונן 3יי  5ען דחש
זיח פחן דען קינדרן יטרח!ש חב■
ןעוחנדרט ויין * ח 11ן  ,פחר דעק
עחין.ן דיח חעגדונן .חחכן 1חשט :
*רו 11ען * יח דענן דינשט דעש עחי^ן
ןנעחידחט * יין  ( :יב ) דיח ! ויכן 1ען .ן
נעח! יך חיהרי הענדי חוין 1דען קחפךי
דר סטירי  :חונד חחן ברינן .ט דעק
עוויןן (ו עהרן  ,חיינן3וכן * ינדן־
חפפר חונר חײנן (וכן ן .חנ ( נחפפר:
חוק דיח ! וינן3ו פסעהנן  ( :ינ ) דוח
םטע! 1טטדיח 1ויק פחר חהרן חונד
חונר 1חש  :ט ויח
פחר ז״ני  :עהני
רוייניחענדינ^ חח 3ן  :יך דענן עוויךן
3ו חידיין  ( :יר ) דחדורך חערדן דית
 1ויכן פחן דען קינדרן יסרח!ש חס
ן :.חנדרט  :חונד  :ינד ח״ן ח״ן.ן :
(טס דיח ! ויכן  :ח!1ן הרנחך חין דח:
סט־  1טשנע 1ט ן .עהן  ,חיהרן דינשט
חננוטרעטן  : :ח בח! ד דוח ויח
החשטר״ניןק חונדחיט חיהנן חייני
חענדוננ חחין 1חשן  ( :סז ) דען  :יח
:ינד חיר ן .סענק  ,חוי :דען קינדרן
יסרח! ט חיר נעסענקט  :וחנד חיך
החבי  :יח חנן .נח>ו> ון־ פיר ח! 1י
חוטטח״בש  /פיר
ער  :ט! ינן .י דעש
ח! 1ש ערשטןנבחהרני חונטר דען
קינדערן יסרח! ש ( :יז ) דען ח! 1ש
ערשט^ בחהרני וחנטר דען קינדרן
יסרח 1ם  £ /חן חענסן חונד פיה/ .
^הערט
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בהעלתך

קב

ן׳העוט חיר3ו  :ח!ש חיך חיק ! חנדי
וו  3ריק ח!!ש ערשטךבחהרנן טטערבן
!יש  ,החבי חיך זיח חיר ן .ה״! ין.
טי :
(יח ) נון כעהווי חיך דיח ! ויק חן :
פיר ח?! ש
ערשטךכחהרני חונטר
דען קינדערן יטרח!ש  ( :יט ) חונד
ןנעבי דיוי ! ויק וזידרוק דעק חהרן
^ ( א )  £ערנר רעדסי דר עווין.י
חונד ז ינן ועהכן סק ן .טענק  ,חוח
זויס ״םה  ,חין דר ״ינוטי
דען קי  .דרן יטרח!ש  :דחש ויח וון•
טינ
•
•
/
חיק ערוטן
״חנחטהי דענז
טטחט דר קינדר יטרח!ש דען דינוט  3ווײחטן יחהרש נחך וזיהרק ווויט־
ביי׳ק טטיפטש 3ע! טי פרועהן  ,חונד
^חנךי חויז דעק ! חנדי ״ 3ריק  /יוונד
ח!ש חיין ! עוין .ע! ד פיר ויח ויין
טערחך  ( :ב ) דיח קינדר יטרח! ש
>וען.ן  :דווחיט דיח קינדר יטרח! ש
וח!!ן דחז פשח ננרריכטן  3 ,ור ן.ע=
ויך קייני
טטרחפי3ו 3יהן  ,ווען זיח
זעכטן 3״ט  ( :ג ) חק עיערנעהניען
:יך דעק היי! יךטהו 11י
נעהרטן :
טחךי דיוט ווחנחטט טזיטן ב״דען
(כ ) י טה ׳ חהרן
חונד
דיח
ךחנ
3
ע
חבנדן וח!! ט חיהר עש ניערריכטן,
^עחייני דער קינדר יטרח!ש נוווזען  3ור
׳כטטיחטן 3ײט  :נחך ח!!ן ן .ע•
דיוש חיט דען ! ויק פר  :זויח דער
ועט3ן חזנד עחרטרינגטן דע( וע! בן,
עווין .׳ דעק ווטה חין חנועהונ^ דר
ווישט חיהר עו ערריכטן  ( :ר) זוטה
!ויק בפחהון  ,וח טחטן חיהנן דיח
ב
£
חה
!
דען קינדרן יטרח! ש  /דח<
קינדר יטרח!ש  ( :כא ) דיח ! ויק
פטח3ז פערריצטן  ( :ה ) ווונד ויח
ענטוינדיךטן  :יך  ,חונדווחוטן חיהרי ־טחטן עו  ,חק  £יער 3עהנטן טחן .י
ק! ״דר  :חהרן ! יש ויח פחר דעק
דעש ערשטן ווחנ< טש  3 ,וויטן ב״דן
עווין.ן זיך ווענדן  :וחיך פרזעהנטי
חבנדן < חין דר ווישטי שיני  :זויח
:יח חהרן3ז חיהרר פע!! יךן רייני־
דר_ עוזיךי דעק ווטה ב  £חה!ן ׳ וח
^ונ^ • ( כב .ו הרנחך ךינ^ן ייח ! ויק
ווחכטען עש דיח קינדר יטרח!ש :
הין  ,חיהר חחט חין דעק טטיפטו־
(ו ) נון ווחרן ח״כיךי ! ׳ייטי חונטער
 3ע! טי חנ 3וטרעטן  ,חין ^ עךנווחרט
חיהנן  ,דיח ויך חן ח״נק ! ייכנחחי
חהרן חונד ו״נר ןעהני  :וויח דיער
פערחו  :ר״נין .ט החטטען  ,חונד חן
עחין.י דעק ווטה  ,חין חנועהונך
דעוווע! בן טחן.י דחו בשח ני  3ט וויט
דער ! ויק  ,בעפווה!ן החטטי  ,וח
פרריכטן קחנטן  :דיוי ו) עננר טרחטן
ווחרד חיט חיהנן פחרן -ענחחחן :
חן דעוווע! בן טחךי עוור ״טה חונד
(כג) דער עווין.י רעדטי פערנר חיט
פחר חהרן  ( :ו ) חונד
טכרחכן3ו
ווטה  ,חונד טפרחך  ( :בד ) דיוש
חיהק  :ז״ר וינד ׳ע 3ט דורך חיינען
חיוט חין חנןעהונן .דר ! ויק נחך3ו
!ייכניוק פערווונריינין .עט  :ווחרוק
בעחבחכטן  :חער פינן' חונד טוחנ־
וח!! ען ווירחבער דעשווען.ן ךרינן .ר
3ין.ד יחהר ח! ט חיזט  ,דר חיזט
טיכ־
ןיין  ,חונד דחז חפער דעש עווין.ן
טין 3 :וק דינשט ב״ח דער חרבייט
ניכט 3ור ןנזע 3טן 3ייט וויט דען
דעש טטי  £טש 3ע! טט  ( :כה ) וח בח! ד
חיבריךן קינדר יטרח! ברינךן קענ^
ער  £ונ  3£ין .יחהרח? ט חיוט  ,ךעהט
נען ?י< ,ח^ ״טה חכטווחרטטי חיהנן,
ער וזב פחק דינשטי דער חרבייט :
החררעט ! חיך ווי!! פרנעהוון ווחו
חונד פערריכטט וח! כי ני  5ט
חעהר:
דער עחין .י חײערנטוועןנן ךעביטן
(כס ער הי!  £ט 3זוחר נחך ויינען
ווירד  ( :ט ) דו עוויךי חבר טפרחך
3
ו
חטה  ,חיח פח! ךט  ( :י  ,רעד<
כריררן  ,ב״יק טטי  1טש 3ע! טי דיח
וויט

)1וי (£י  5ט3ו הקכן  ,קרבײט יזבר
פערריכטט ער ני  3ט > זעהר  ( ,ח
וח!! שט דוח עש  ,חין חנועהונן;
דער ! וינן  ,הח! טן  ,בײח חיהרכן
חזוטי :
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במדבר מ י
חיט דען קינדרן יפרח! ט יוונד וח ^ י
וועויעווחנדפחןחייך  ,יענט
חיהנן :
וזדר חין קינפטיןן נייטן  ,דורך בע־
ריהרונן ח״נר ! יי 3י חונריין ןע־
ווחרדן  ,חדר יוויך' חייכך חייטן
רייוי חיוט  /חונד דעק עחי^ן נו
עהרן דחו פסח  £ררי  3יטן 8עכטי :
(יא ) וח ויו!! חחן עש חינן נוו״רוטן
פיערנעהנטן טח^ י /
חחנחטי יונן
 5וויפן דען ביידן ךובנדן פערריכטן :
יוונד וויט חונןדעויױורט  (:ברחדטי
לחנד ביטרן קרייטרן עשן  > :וחןז ןח!1
כינטש דיופחן ביו חכן חנדרן חחרו-ן
פטעהן !חשין  ,יוויך קיין ביין דרחן
 5רברע3ן  :נחך ח!! ען ןועטנן דע״ש
פשח וח!! ווחן דחחיט פרפווהרן :
<יג .׳ חיוט יובר יעוויונד ר״ן  ,יוויך
ני  3ט חוין־' דער רייוי  ,יווכד חונטר־
!עשט דעננחך דחו פשח נו ווח 3ן ,
זח וח!! דיחוע! בי פערשיון וחיש
חיהרר נחניחן חויון־רחטט חערדן :
דחו־חפפער דעש עחיגן
וויי 1ויח
ני  3ט נור ןטענטן 5ײט דיור^ בריו  3ט
החט  ,דערוע 1בי > וחן החטטי פיר
*ייני וינדי נו בישן  ( :יר ) חען חיין
רע! ין :יחכספרווחנדטר ןיך בייח יו״ך
חדפהע 1ט  ,ח״ונד דיוו פשח חיט־
>וחכן חי , 11וח חוס ער עש נווך
ד ע נ[ ^ ועטני חונד דער נגחרפריפט
דעט פטח הח! טען  :חיהר החבט
חיינר 1ייח ^ ועט׳ן  ,פיר רע 1ין .יחנס־
 5רחחנדטן  ,חונד חיינן .בחהרנן דעו
ןחנדס  ( / :טו ) ח! ס דיח חחהנונ^
חויפן .רי  3טט ווחרד  ,בדעקטי דיח
יו ;ו! קי דיח חחהנונן , .חיבר דע :ן
 5ע! טי דעש 5״ן .ניטו  :חוכד חכנדש
ווחר עש חיבר דער חחהנונן , .וויח
 5״חרשן !.וט  ,ביו דעו >ויורן .נפ :
(טז ) ו>ו ווחר עפ בפטענדין , .דיח
חידו! ק• בעדעקטי ויח  :חונד דעש
נח  3שש ווחר פײחרשן^ וט  •( :ז ).וח
חיח  :יך דיח חח! קי פחן דעכן ן.ע־•
;ע! טי ערהחב  ,ברחכן דיח קיכדר
יפרח! ס חוין ; 1רוונד ווןו ויך דיח

1

הב ^לחך
ווח! קי כידר ? יס  ,דח רו־טען ויח
רווייך  ( :יה ) רווין 5בפע־ן דעו עווין.ן
ברחין דירו_ קיס־ר יסררו 1ס רוויןי ,
רוונד רווין בפער !.דעטעווין.ן רוהען
ויח  :וח ! חכי %נעהח 1יך דירו חרו 1קי
חיבר דר ווחהכונן .ב! יב  1 ,חן.ן ז ןיח
סטי 11י  ( :יט ),ב! יב דיח ווח 1קי ! חנןכי
כ״ט רויבר דר ווחהכונן : .וח רי  5טטן
ויך דיח קינדר יפרח 1ט נחך דעכן
חונד5יון.ן
חכד״טען דעט עווין.ן ,
כיכט ווײטר  ( :ב ) כוווײ1ן ב 1יב דיח
ווח! קי כור ווענין.י טחן .י חיבר דער
ווחהנוכן : .וח וויח ויח לוויף בפעה!
דעט עווין.ן רוהטן  /וח ברחכן ויח
חויך רווין 1דעטן בפעה! ווידר חויןי:
(כא ) ייו ינווו ירן ב 1יב דיח ווח! קי
נור פחן חבנד ביו 3וכן רוחרןן יון
חיינר פטע!! י  :וח וויח ויח ויך דער
>וחרן .עכש ערהחב  ,וח ברחיכען ויח
חױן  :חדער ויח ב! יב טחנ חונד
כחכט  ,ח! שדען ערהחב וייו ויך ,
חונד ויח ברח 3ן חויך'  ( :כב ) חדער
נוו״ח טיוןי־־ ,יודר ח״ן רויונחטה ,
חדר חויך חיין ןחכ 5עש יחהר  ,וח
!חנן.י דיח ווח 1קיפחרט פוהר חיבר
דער ווחהנונן^ כו רוז הען  ! ,חןנן דיח
קינדר יפרח! ש פטי! 1ע חונד נחן.ן
ניכט וו״טר  :חונד וחבח! ד ויח ויך
ערהחב  ,ברח 5ן ויח חויךי" ( :כג ) חויןי
בפעה 1דעש״עחינן  1חן.ן ויח פטי! 1י ,
חונד חויןי בפעה! ד'עו{ ע! בן וענטן
ויח חיהרן 5ון 2 .חרט  :ויח ריכטטן
ויך  2ע! 1ין• נחך דעש חנדייטן דעש
עוויןן  ,וויח דערועובי דורך חפ־
פרחרדנט ־חטטי :
י ( א ) דער עווין .ע רעדטי פערנר
חיט וופה  ,חונד פפרחך :
(ב ) ! חס דיר נחייח וי! ברני טרחח־
פעטן ווח 3ן  ,פחן ןטריבנר יורב״ט
פערפערטין.ן ! חשן :
ויו!! סטו ויח
דיוי וח!!ן דיר דיהנן בייק 3ווח> וחן
חונדבייקחויפ־
ברופן דער ןויייני
ברו  •3דר 1חן.ר ; ( ג ) חען חין ביידי
ן -פטחסן
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במדבר י

בהערתף קג

ןנסטתטן וויר־  : :ת  £ר :ת>ו! ט  :יך
ווקר דס
ערסטי :דחש {יגז ,
דית ן .תנ 5י ^ ווײני ביית דיר ער דעק
סטיפסטכע! טש  :כחך פערתררכונן .דילש עחין.ן דורך
תיינןנחנךע דעט
ווסה  ,תויפן .ברתבן זיכדי• (־״ ) נו■־
ווירד כור תין תײכי גסטתטן  :וח
ערסס ברתך דית  £תהכי דעש ? חגרםו
קתחן דית פירסטן  ,דית תברסטן
דר קיכדר יהודה תויןי  ,תיט חיהרן
פע! דהעררן יכורת! ש ב״וו דיר נו־
העערן  :דער
העערעיהרר דיס
ותיויון  ( :ה׳
■ ווען ! ערק ן .ב! ת :ען
ססת״״ש ווחר כחסון ,
זתהן
ווירד  :ברעבן דית ! ען .רתויך'  ,דית
עוויכדב  ( :טי ) דער
העערעיהרר
ןנעןנען חתרגען ! ין .ען  ( :ח ווען כוק
דיעט סטת״ט דר קיכדר יססבר :
נח״תטן חתה! י ! ערק ן .ב! וחן חירד,
וותרנתכתן
ותהןכוער  :י  :יןיזוכד
*ת ברע 3ן דית ! ע;.ר תוין־י  ,דיח
דר העער  £יהרר דעט סטחווט דער
ןנעןנן  :ידן ! יךן
ב״ת דעק תויפ־
קינדר  :בו!ן  :ת! יתב ותהן חזן ;
בחכי חירד ת!! יכ״ס ! ערק ן .ב! ח  :ן:
(־ז ) תין נוויטן ווחרד דית וותהכוכןכ
(ז ).ווען תבר תייכי פער :תוו! וכך כו־
תויטחייכנדר ו .כת״י< |  :תונד דית
וחחחן ברופן ווערדן זת!!  : :ת חירד
קיכדר ן .רסון תוכד יוררי  /דית  :י 1ו
תין תייככן טתכי פתרס  ,תבר כיבט
סרון .ען  ,ברת ?ן תזטדען תוין׳' :
!ערק ן .ב! ת :ן '; ( ח ) דית פדישטר ,
(יח ) הערנתך ברחך דית עתהני
תהרכש זעהכי  : :ח!!ן דית סרתח־
דעט סטתיויוט רתובן תוין  /תיס
פעסןכ! ח :ן
תוכדדיוס תויף תייערי
תיהרן העערן  :דער
העערעיהרר
נתבקתיווון תיין
כסטעכדין .ט ך :ען
דעט סטתיויוט וותר ת! י ; ור  :חהן
בזייבן ' :יט),
חען
תיהרתין ת״ערק
סדיתור  ( :יס> דער
העערטיהרר
!תכדי חידר תייכן סירתכנן  ,דער
דעט סטתיויוט דער קיכדר סתעון
תייך דריקס  ,כו £יע! די כיהט  : ,ת
ווחרסן> וית!  :חהן 3וריסדי  ( :בווווכד
ות!! ט תיהר חיס דען סרחיופעסען
דער העערנ 1יהרר דעש סטתיוט דר
זערקב! ת :ן  :דתדורן חערדט תיהר
קינדר ן .ד  :תזיטןי  :תהן דעות! :
 2תר דעק עחיגן  ,תייער  (:ן .תט ,
(בא ) נון יועהר ברת £ן דיח קההיק
ווין תנדענקן קתיוחן תוכד
בײת־ תויןי  ,דית דס היי! יו .סיכן טרון.ן :
יטטתכד ערהת! סען ווידר תייערן
דתיויס יעכי דית וותהסק .ווידר
 3ייכד  ( :י ) תן  £ר״דעכטיו ; .ען ,
חוי ? ס! ת^ן קתנסן  ,ביעתר די :י תס־
 5עשטו  ,תוכד נייתײתנדען  : :ת!! :י
קחײען • ( כב : >,תדען ברת־ דית
תיהר ײיט דען סרתיופיעטן ב! ת :ען :
פתהכי דעס ! תן .ערס דער ״קיכדער
ביית תייערן ן .תנ  :כתפ ? ערן תוכד
תפריק
תוין־
'
,
נת־
תיהרן
העערן :
 3ריידנתפ  £רן  : :ת  :ח!!ן  :ית תייך
דער
העערעיהרר דיוש
סטתיויס
 3וק
תכדענקען  :יין פתר חייערק
וותר
תויס״ע  :חהן עיויהוד :
(כג ) דר
^תטטי  ,תיך דער עווין.י  ,תייער
העערעיהרר דעט סטתווכו
ןנתט  ( | :יא עס חתר תיק  :ח״ווטן
דרקינדר חנסה  :חתר ןסו! יח! ( תהן
יתהרי ,תכן
יוותכניגסטן דעט
פדהינור  :יכדז רוונד דער העער•
 3חייתטן
וותכתטט
:
ת
!
ט
ויך דית
פיהרר דעש ססת -יווט דער קיכדר
וות! קי פתן דער
חתהנונןנדעטניין.־ בכיײן  :תבידן  :תהן ^ דעוכי ־ ( .כה ) ני־
ניטט ערהתב  :ײבו דית קיכדער
!עכס ברתך דית פוזהצי דר קינדר
יסרת!ש ברת £ן הירוץי  ,תין פרסיד־
דן תויןי  ,תונד יותכסן חיט תיהרן
נען נין.ן  ,פוון דר חישטי םיני חויך:
העערן דען כ -ונטרו ־ .דר ! ע! ד! עכר
תויש
רחנד דית חת! קי ! יט ייך תין דער
דער
העער  £יהרר דיוכן
י״שטי פתרן חידר נידר ( :יג^ דיזט
ססחײײט
ווחר
תחיעןר
ותהן
כן
א1
ןג
עחיסדי
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במדבר יאי
העערפיהררדר
עײיטדי  ( :מ ) דר
קינדר חטר  :פןנעיח! זחהן עכרן :
(נז ) חונד דער היפערפיהרר דער
קינדר נפת! י  :חחירע  :חהן עינן :
(כח ) חין די :ר חרדנונן .ברח 3ן דיח
העערי דער קינדר יטרח 1ש ווויךי :
חונד זח  :עינטן  :ח חיהרן 3וןנ פחרט:
|־ .ד .׳3ו זייננן טחץדפווטר ( חנדרי
וע3ן  .טווח ^ ר  ,דבב  ,דעק זחהני
דעש וודינירט רעוחן טפרחן ווטה .־
יע 3כי 3יהן וויר חן דען וורט  ,פחן
דעש דער עחין.י ^ טפרווכן  ,חיך
ווי 1חיהן חייך ח״ן ^ עבן קחיויוי
וויט חונש  .וויר ווח!1ן דיר ״חה!־
טוהן  ,רען רערעחין :׳ החט דער
נח 3יחן פי 1ן .יטש פרה״שן .־ ( ל ער
חבר חנטחחרטטי  .חיך ווערדי ניכט
>ויט ן .עהן  : :חנדרן חין ח״ן 1חנד
פערוויונדטחפט ינוריק
3ו > ויינער
קעהרן  :ילא יענר טפרחך  ,פילר־
?חש חונט דח ניכט ! דוח וו״שט
דיח .ן 1ען .נהייט חין דר וויטטי  ,ווח
חונדקחנשטחונש
וויר וין.ן וויערדן ,
טכחט דר חוי^ן דיהנן ; פחן ח! 5עק
^וטי נחכרי  3ט ןנעבן )  ( :רב ; ווען
דוח חיט חונש יניהשט  :זוו וווו!!ן
וויר דיך חו 1ונ ןטטי  ,דט חינט דער
עווין.י ערניין.ן ווירד  > ,ויט ; .נישען
!חשן  ( :לג^ זיח כרחכן חויך פחן
דעק בערןט דעש עווין.ן  ,חונד
>וווכטן דר״ח טחןנירײזען  :חונד
חוין־' די :ן דר״חן טחן .ר״ון 3וןנ דיח
בונדס! חרי דעש מחין.ן פחר חיהנן
הער  ,חיהנן 3ו 3״גן  ,חח  :יחרוהן
זח! 1סן  ( :ליי) דיח חח 1קי דעש
עחיןנן חחר חי> ור דעש טחן.ש חיבר
חיהנן  :חען זיח חויס דעק ! חן.ר
דיח 1חדי 3חן, :
 3חן.ן  ( :לה ) חען
טפרחך > :טה  :חויןי  ,וו עחיגר !
יערטטר״חט ,
זחס דיינע פ״נדע
חונד דיח די ,החסן  ,פחר דיר
15י  3טין .חערדן • ולי) חונד חען
זיח ניררןניעט־ט חחרד  ,טפרחך ער .־
רוהי נון חעהר  ,ח עחי^ ר ! חונטר

בהערתך
דר >< ענן.י דר טויןנדי יכור[)1ש :
ין> ן ( א ) דיוש פח 1ק חחר יובער
>< ישפרן .נין \ט  ,חוס־ בע־
ח״נידענןעווין).
קויזן -טי  :יך  ,חוין:
>וישפע 11ין .י ווײזע  :דער עווי^ ע
פערנחנן עש  ,ויין ניורן ער; .ריו ; .י,
דט עייחר דעק עוויןנן ענטיינדיטע
חונדפרנעהרטי
ויןחונטר חיהנן ,
טחן דחשענדי דעש { חן .רש ( :ב ) דט
פח 1ק טריח נו > וטה  ,דיור בעטטי
 3ונן עחין.ן  ,חונד דחט פ״חר פר־
טווחנד  ( :גן יוחן נענטע דענ :ע 1בן
חרט ,־ ; בערה  :וו״ 1דט פײחר דעש
טחיןנן  :י,־ חונטר חיהנן ענט 3ינדט
החטטי ( :ד,ו דט פרעוודע ן .וינד1
חונטר חיהנן החטטן ווחנ  5ער 1״ח
!יטטרני בן .ירדן  :דחדורך פינ^ ען
דיח קינדר יטרר 1,ט חויך ווידר חן
3ו וו״נן  ,חונד טפרחכן • ווער חונש
דחך פ 1״ט3ו עטן ן .עבי ! ( ה ) וויר
דענקן נחך חן דיח פיטי  ,דיחוויר
חין וינריכן חויווחנטט ן .ו .עשן החבן:
דיח ךורקן ( קירבטי ) י 1ע 1חנן  1 ,ויך ׳
 3וויב!ן חונד קנחבחיך ׳• ( י ) יע 3ט
יויטן וויר דחרבן  ,חונד חן ח! 1עק
יוחנן 1 !.יידן ' :ב 1חט 3וק ט; חיוט
חונורי 3ופר :יכט  : :ז ) דט י ץג
ווחר וויח קחרירנדר  :חיון ' חונד
חן פחרבע .ן 1יך עט דעק ער 3ט
בד 1ח  ( :ה ) ד־ח ! ייטע טווייפטען
הרונן  ,זח>ויו! טן עש  3 ,ערי< ח 1טען
עש חין החנדיויה1ן  ,חדר 3רטטיסן
עש חין ײערורן  ,קוונטן עט חין
טעפפן  ,חדר ײחיטן חטקוכן דחי
פחן  :חונד עט טיועקטי  ,וויח דר
בעשטי קע! קו 5ן  ( :ט ) וויח דחש
נחכטשדר טוירוחוין' דט ! חן״רפי{ :
:ח פי 1דחט כ׳ן חבען דרוין: ,
(־ ) יוטההערטי׳ דחיט פח! ק  ,נחך
זיינן ן .ט 1עכטרן  ,יעדט חיק חיינ•
ן :חנן .י זיינש 3ע 1טש  : ,ח וויינן  :דר
 3חרן דעש עחיןנן ענטברחנטי  :עהר,
חונד חטה ווחרד ביטריבט יויא ) ער
טפר ^ ך

במדבר יא
טפרחך 5וק עוויןכן  :וזחרוק החסס
דוח ד״נק קנע  5סי דיום5ו! ״די ן .ע־
סחהן  ,חונד ווחרוק החבי חיך ניכס
{נחדי פחר דיינן חויךען ךפזנדן ?
דט דוח > ויר דיח ! חסס דיוס ; כחננן
:
החטס
חויפךע? ען .ס
 5ח? קס
(יב• ) החבע חיך דען ח!! עט די* ס
פח! ק ע>* פפחנן .ען  ,חדר ן .בחהרן :
טפריכטס  ,סרחן.י
דט דוח5ז >ויר
עט ווויך ד״נן חר>ון  ,זויח דער
ווחרסר דען * יין !.ינן .סרע^ ס חונד
ברינן.י עס חין דחט ! חכד  ,ךטחיך
*יינן ע! סרן5ון .טווחהרן ( :יכ ) זוח־
הער * ח!! חיך פ! ײט כעה>ון  ,עס
דיוק ן .חנ5ן פיו! קי יון .עבן  :דטחוק
״יך הער וויינס  ,חוגד טפריכס :
ן .יב חונס פי״ט  ,דחט זויר עסן !
(יד ) חיך ח!! ״ן פרחח ^ עיס ניכס ,
דיוי ן .חכ 5י נחיכיחן5ז עריסרחן: ).
:
חיר 5וטוועהר
עט פ 'ל! זס
(כ־ ) החססו דיוס חיבר >ויך פיער־
הענן .ס  * ,ח ברינ^י חיך ? יבר חוק,
זוען חיך ןכנחדי 5ר דיינן חוי;.ן ן .ע־
פונדן  :כזר ! חס וויך ניכס * ח > ו״ן
חונן !.יק * עהן  ( :טז ) דער עוזיןרע
טפרחך5ו > וטה  ! ,חס >* יר דיח* יבנ־
נין .ע! סססן דער נחיכיוון5ו* ח>ו>ון
קח>ו> וען  :פחן דענן דיר בעקוונס
חיוס  ,דחט ויח דיח 'ל! סםסן דעש
 5ח! קס ווונד דעסן בעוזווסען * יין
קעננען  :פיהרי ויוו פחר דחט
טסיפסס 5ע! ס  ,חזנד ! חס * יח ח!!־
דח נעבען דיר טסע -ן  :ויז ) חיך
ןוערדי >ויך דוו! ע! בנוס הרחב! ווסן,
>ויס דיר רעדן  :ווונד עסוויוש פיון
דעק ן .יישסי נעהוזן  ,דר חוין*' דיר
חיוס  ,חונד חוין' * יח !יען.ן  :דחווײס
דילט  5ח! קש
ויח דיר דיח ! חסס
סרחךן הע! פן  ,וווכד דוח כיכס וז!( ט
ח!! ״ן יו סרוון.ן היזבסס  ( :יח ; דעק
נירויקי חבר חחכי די* ס בקחכיס ,
הוו! סס חיין חוין > זחרן.ן בר״סס ,
חיהר * ח!! ס פ! ״ט5ו עסן בקח>ו> ון:
דח חיהר דחך ךוו״נס  ,דט עס דר

בהעלחך דק
ווען) 1ונס ד 1וך
עווין .׳ פרנקי-וןון ,
יעוווונד נ! ײט ןנעבי ! וייר החססן
עט רוין ^ ונריבן בעסר !  0 :ווירד חײך
נון דער עוויני ע! ײט ניעסן ן .עבן:
(יט ) ניכס נור ווויך לוײנען ס 1ו;
*ח!! ס וויהר *וו !  -ס כז עסן הוובן ,
 1וויך ניכס עסוווו וווין; צווײוו :
פינן 3, 1עהן חדר 5ווחנ 5יןנ סוו ^י :
(כ ) וחנדרן חו ן ח״נען ן .חנ5ן וווןי
נחס  ,בי* עיש חײד ווידר 5ור נח* י
הרויסן .עהן חוכד כוק עק? ווערדן
ווירד  :דען חיהר ־חבס דען עווי ^ן
פערסוועהס  ,דער חונסער ח יך
חיוס  ,חוכד  5חר חיהנן ווײננד דיח
וווורסי ווויסן .טסווסן  :וזחרוק * ינד
וויר דחך וזזיס>ו 3ריק נ^ חנן .ן ( 7כא)
חטהטפרחך  ,דט פח! ק ׳ זזחרונסר
חיךבין  ,חי* ס * ע  5ס > וחה? הונדרס
נוזיוכד ״חן פוספוו! קס  :חונד דוח
טפריכסס  ,חיך * וו! חיהנען פ? ״ט
נו עסן ן .עבן  ,חויןי ח״ניען ן .חנ 7ען
ווווןטחפיחונד
״חנחס  ( :רכ ) * ח?5
רינדר ט! ח  5סען  ,דחט * ־ח ןנענוןנ
החבן  :חדר * ח!?ן ח! 5י  5יטי חויס
דר * עע הרב״ח ן .טחפס ווערדן ,
דט * יח ן .נון .החבן ( 7כנ ) חבער
דער עווין .י טפרחך3ו ווטה  * :ח!! סי
דיח הווכד דעס עווין ).נו קורין ןײן
(* ייכי חחכס כז ן .רינן.י * ײן )  7דזוו
*ח!? סס בוז! ד * עהן  ,חב>< ״ן וזחרס
ח״נסרעפן זוירד ,
דיר כח־ ווחזכט
חדר כיכיס ? ( כר ) ווטה ן .ינן .הרויס,
וווכד חווכסידר נחיכיחן דיחווחרסי
דעש יײוויןכן בעקחכס ! :יכז * יבנכיןכ
״עננער פחן דיען ״! סססען דעס
פח5סק י.ו* ח*ו> וען קח -ו> וען  :חונד
טסיעו! סי ייח רווכ{ דט 5ע 5ס הרוק :
(כה ) דער עןןי ;.י ןיס * יך חין חיינר
ווח! קי הרחכ  ,רעדסי >< יס חיהנן :
ני :ק עסווחס פחן דיעק ן .ייססי ,
דער חוץ חיהנן ווחר  ,חונד ! ען .סי
עס חויךי דיח * יבככין .ע! סססן > ועכ
כער  * :ח בוווד דער ן .יישס חויןי
חיהנן רוהסי וו״שוחךסן * יח  ,יעדווך
ניכיס

ח 4/1\/| 81־וו1ז> 1ח 3ו־  6 |> 8ו 11ס
11כ
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במדבר יא יב
גי  3ט > ועהר ח!ש די<ש ״חה? :
(רי )  3״״ח ״עננר פחן חיהנן ב! יבן
חיכן ! חן .ר 3וריק  ,דער חייני היש
ח! דד  ,דר חנדר > וידד  ,חויך חויןי
דיון רוהטי דער ןניישט  ,דען < יח
ווחרן > ויט חוייפן -זייכנט  ,זינד חבר
ניבט > ויט הינויט^ ען .וונן.ן  $חר דח<
ן .ענע! ט  < :יח וויי<  :חן .טן ח!< ח חיכן
?חן .ר  ( :כז ) חיין קנחבי ןיןי  ,דיועש
דעק> וסה3ו בריכטן  ,ו״נד ספרחך:
ח! דד
חונה״ירד וויי!< חךטען1ויכן
? 1ינר  ( :בד ^ יהוסע  :חהן נון  ,פחן
יזן .נד חויףי טרייחר דינר דע< ״סה,
 5ינן .חן חונד ספרחך  :״סה י ״יין
הערר ! פערוועהרי עש חיהנען :
(כ ) ״סה חבר חנטווחרטטי חיהק:
ביוט דוח פיר ><* ,חייפר< י  3טין1 .
חיך ווינסטי  ,דחש דחז נ 1ונ3י פח! ק
דעש ע״יןנן ! ויטר פרוופעטן ״ירדן,
דחש דר ע״יני ניל״! יך זיינן ניישט
חויףי < יח !ילן .טי  ( :ל ) הירוין 1ו.ינןנ
״סה נעבשט דען ע! טשטן דר ןניל־
״ײני חין דח< ? חנר 3וריק  ( :לא ) חיין
ווינד פוהר חויש  £חן דעכן ע״ין .ן,
*חן -יטי ״ח  3ט!ן פחכן ו״זער דעש
״עערש  :חונד
סטרייחטי < יח
חוכן דח< ! ח ^ ר  ,חייני טחן .יריי  :י
?חנןנ חוין' יעדרזייטי  ,רונדחוכן ד!11
?יחןר הער  :״חה!  3״ייח ע!!ן החך
חיבר דער ערדי  ( :לב> ד1ו :פ1ו? ק
״חכטי < יך חויןי  ,דענ :ע! בן ן .חנ 3ען
טחן , .דיח ן .חנני נח  3ט חונד דען
 5ח! ן .נדן
טחנ,חונד < ח״! טי ״חכ־
טע!ן  ,דער חק ״ענינשטן הווטטי,
ברחכטי דחך 3עהן
ח״ר3ו< ח״״ן:
דיזע ברייטעיטן < יח חוי< חוכן דח<
?חן .ר הילרוק  :ולג ) דח< פ! ייס ״חר
נחך 3״יסן חיהרן 3עהנן  ,בעפחר
עם
פערנעהרט ״חר  :ברחך סחן
דער 3חרן דעט עוויןנן חיבר דח<
 5ח! ק חויש  ,חונד ור עווי ^י ס!ו^
דח 1£ :ו! ק ״יט חיינער ענטוע! 3יכן
פ! ח^ י  :״חן נעננטי דחהער דען
חרט דיח ךרעבר דר ! ישטרנהייט :

בהעלתך
וו״? >> 1ון דוו< עןבשם דיוי זיםטרני
פוו? ק בען.ר)1בן  ( :לה ) 1£ון דען
ן .רעברן דר ? יסשרנהייט3חן• דיח
נחניחן נחך  .חנרות 1 :ווכד ב? יב
חייני^ ע 3ייט3ו חנרית * :
יד ( א ) > וריכן 1וונד 1והרן רעדטי
״׳
נח  3טהיי! ין .פחן ״סה ,
וועןנן דר פרויח חוי< כס ,דיח ער
^עהיירחטט  :דען ער■׳' החטטי חייני
כסיה 3ור פרויח ן .נח>סון  ( :ב ) וי1ו
ספרח 3ן חונטר חנדרן  ,החט דער
עזוין .׳ עטווח סיט > וסה נור ח?? יין
ן .רעדט
החט ער ניביט פיזײעהר
חויך״יט חונש ן .רעדט  :דיס פער־
נחנן דער עווי,י .י  ( :גי דען יוסה
וע? בשט ווחר חיין ועהר נדו? דיו .ר
״חן  :וועהר ח? ו חירן .נד חיין ו ענס
חוין דענן ערדבחדן  ( :ר ) פ? עט? 3יך
ספרחך דר ע״יני יו > וסה  .חהרן
חונד > ורי :ן  :ן .עהט ח! 1י דךיױו
הינויש חין ד1ו< סטיפטט 3ע! ט  :ויח
ן .ינן.ן חןוי דר״ח הינויש  ( :ה דער
עווין.י ! יט ויך חי | ח ינר ווח! קענ־
<יי! י הרנידר ,
סטחנד חינן חייף
ן .חנן.י דעש נעיטס  :חונד רין ח־רן
חונדווריק  < ,י1ו ניגן .ןביידי הרויש:
(ו) ער ספרחך׳ הערט ווייני ווחרטי!
חיינעכן פרחפעטן חייערש ^! ייכען
ן .עבי חיך ,דער עווין .י  ,״יך חין
חייככן ן.־ .י  3טי3ו ערקעננן  ,רעדי
>ייט חיהכן חיש טרויווי  ( :ז ) ני  3ט
ח!1:ו >< יין קנעבט אסה  :ער ח־וט
חיין טרייחר פרוווו! טר חין > ויינעכן
ן .חנ ( ען הויוי  ( :ה> ווונד3ו ״וכד
רעדי חיך >< יט חיהנן > ויט פיל!! ין -ר
דייט!י  3קייט  ,ניכט חין רעט<! ,
חונד ער סויחט דיח ן .סטח! ט דעש
(ערסייננדןו עוויןנן  :וויח החבט
חיהר חייך דען ני 3
טי ^ ע  £יר  3טט ,
ווידר וייינן קכעבט  ,ווידר ״סה
נח  3טהײ! ין .י
רעדן3ו
פיהרען'}
(בי> דר 3חרן דעט ע״יןנן ענטברחנטי
חינר < יח  ,חונד ער ווחנדטי < יך
״ען.
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במדבר יב יג
ווען( : .י ) דיח ווח! קי וויך פחן דעכן
.ן  5ע! טי  ,חונד> ורינןווחר  3חכןחויו־
*חט5י ווייט  ,וויח דר טנעע  :חהרן
ווחנדטי ויך3ו >וריכן  ,חונד וחהי ,
דחס זיח
חויוועניג  ( :יא ) דח
טפרחך חהרן5ו> וטה  :חיך ביטטי,
הערר ! רע 3ני עט חונט ני  3ט 3ור
וינדי  ,דחט וויר  :ח טהערי  3ט ^ ע־
יועון  ,חונד חונט
וח  2ערגחנגן
החבען  ( :יב ) ! חט ויח דחך ניבט
וויח חייני
טחדטיגבורטה ויין  :דיח
קויק ווויט > ווטטר! ייבי קע> וט  ,ווונד
טחן הח! ב פרוועזט ח * ט  ( :יג) ווונד
>וטה טריח5ו דעכן עוויגן  ,ווונד
טפרחך  ,חך גחטט ! ! חט * יח דחך
ווידר ן .נע*ן ! ייד ) דער עווי ^י טפרחך
5ו >< טה  :ווען חיהר פחטר חיהר
חי | דח* חנן *.י  3ט גטפיחן העטטי ,
*ח!! טי * יח ויך ני  3ט
וועניגטטנו
*יבן טח ^י טעה>ון ?׳ ויבן טווגי * ח!!
*יח חויטר דעכן ! חן.ר חיינן .טפעררט
ב! ייבן  ,הרנחך * ח!! ויח ווירר חוין1־
ן .נח>ו>ון ווערדן  ( :טו ) ^ ריהן ווחרד
ח! :ח  :יבן טחן .י חויטר דעק !( ןגער
חיינגעטפעררט  :חונד דח :פח! ק
ברחך ני  3ט עקר חוין , 1ביט יוריק
ווידר חויפ^ נחיויון ווחרדן  :יטז ) הר־
נחך ברחך דחו  £ח! ק פחן ח 3רוח
חויךי  :חונד רוהטי חין דער וויטטי
פחח £ *} :

שלח לך
(א) דרעווי^ ירעדטי> ויטחטה,
חונד טפרחך  ( :ב ) דוח
קחנטט ! ייטי טיקן  ,דח  ! :חנד בנען,
ווע!  3ט חיך דען קינדרן יטרחויס
חיינגעבן ווי!!  ,חויו3ו קונדטחפטן:
לזויו יע־כן פח>וי! יענטטוו>ו>>י קעננט
חיהר חיינן חבטיקן  ,ח״ונר 5ווחהר
חייני חנועהנ! י  3י פערטחן חונטער
חיהנ ( : /ג) > וטה * ענדטי  :יח פחן
דער וויטטי פחרן חויט  ,חוין 1ער־
!ויבניש דעש עוויגן  ! :ויטר > ועננר,

בהעלתך שלח קה
ווע!  3י הויפטר דער קינדר יטרח!ש
וו1ורן  ( :י ) דיוש * .ינד { ןיהרי עז״ן:
פחכן טטוו״ווע רוווכן סייוע * רוהן
ובור  ( :ה ) פחכן טטווווווי ט> ועון ,
טפט וחהן חורי  ( :ט פחכן טטוויויוי
יהודה  ,כ! ב וחהן יפנה ( :ז ) פחכן
טטחווווי ׳טט  3ר • י ; .ח!  :ווהן יוסן*' :
(ח ) פווכן טטחיחוי וופריט  ,הוטע
וחהן נון ; ( ט י פחכן טטחווויי בניוון,
פ! סי וווהן ר  3וח ( :י ) פחק טטחוויוי
ובו!ן  ,ן .דיח! וחהן םורי  ( :יא )  £וונן
טטחווײי יוםן  ,נעוו! יך פחכן טטיטוווי
וונטה  :גדי וחהן טוסי  ( :יב ) פחנן
טטחווווי דן  ,עיויח! וחהן ן.וו ! י :
(יג ) פחכן טטחחווע חטר  ,ט .הור
וחהן >וי  3ח!  ( :י־ ) פחק טטח״יוע
נפת! י  ,נחביוחהן ופטי ; ( ; :ו ) פחק
טטחײווי גד  ,גחוח! וחהן וו  3י :
(טז ) דיוט וינד ד׳חנח• ן דר > ועננר ׳
ווע! 3י > וטה חבגטיקט החט  ,דחו
!חנד ווויטנוקונדטח  £טן  :דעכן הוטע
וחהן נון  ,גחב > וטה דען נח> וען
יהוטע ( :יז ) ח! ם ויח > וטה חב־
 5ערטיגטי דחו ! חנד בנען חויט•3
קונדטחפטן  :טפרחך ער3ו חיהנן ,
בער״וט היר דיח> 1יטטעג! י 5י וײטי,
חונד געהט דען בער^ הינוין: 1
(יח ) בועהט דווו ! חנד  ,וויח עט
בעטח £ן ו״ע ? דו פח! ק  ,דו חין
דעי :וע! בן ויווהנט  ,חב עט טטחרק
חדר טווחך  /גרינױיחדר יחה! ר״ך
חי :ט ? ( יט ) וורז* עט פירחײן ! וונד
ו״ח  ,חין ווע!  3ק ויח ווחהנן  ,חב
עט גוט חדר ט! ע  3ט חיוט ? וויח
דיח טטעדטי כטחפן  ,חין ווע!בכן
ויח ווחהנן ? חכ חין ח  5נען חד_ער
פעטט] חערטרן ?' ( כ) י ווח  :עט פיר
ח״ן בחדן
ו״ח 7חב
ער  5עטט
חדר > וחן.ר חיוט ?׳ חב פרו  3טבייחי
דחרין ' פחרטקח>>>ון  /חדר ניבט ?
ווחגט עט חויך חייגין .׳ פרי  3טי דעו
!וונדס >> יט יו ברינ^ ען  :עס ווחר
עבן חויןדיח נייט דער ערוטן וויין־
טרויבן  ( :כא >,זיח 3חן.ן הינויף  /ער־
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שלח לך
חייככעסון  ,וויר וועךדן חונ* דענזן
טחן בעײעכטין.ן  ( :לא ) חון־ין דיח
אעננר  ,ווע 1כי וויט רויהכן גערייוט
ווחרן ׳ טפרחכן  :וויר קעננן עש
ניכט ווחןנן ןנעןנן דייי נ1ו 3יחן הינויןי
3ו ניהן  :דען ויח רויוטםשערקר ח 1נ
וויר  ( :לב ) חיברברחכטן דען קינ״
דערן יטרחזם  ,פחן דענן ! חנדי ,
דחוזיח חויון .עקונדםחפטט  ,פח! טן
חונד ווידרין.ן בריכט בח! ד םפרחכן
זיח דחו ! חנד  ,ווע! כש וויר דווך•
רײוט וינד עס3ו ערקונדן  ,פער־
 3עהרט וייני ח״נווחהנר  :בח! ד ,
ח!! ׳ ! ייטי ווע! כי וויר דחרין גע־
ועהן  ,וינד פחן ^ רחשר םטחטור :
(לג ) וויר החבן חויך ריון דחזעיבוט
ן .זעהן  :קינדר ענק׳ו  ,פחן דענן
ריונן .ם! עכטי  :וויר קח־ין חונו וע! בוט
וויח הײחםרעקן גען.ן ויח פתר ,
חוגד החבן חיהנען חויך וח פחר^
קחוחון ווישן :

קונדטן דחו ? חנד  5 :חן דר ווישטי
 3ין ביו רחב  ,חויןי דעכן חעגי נחך
חײת 1׳כב ) ויח ברייז־טן דען יויט־
טעןנ! יכן טהיי? דעש ! חנדט  ,קת״ן
ביו .־וברון  :ח! ווח חחייון םםי חונד
ד!.ווי  ,דיח זעהני דעו ריון עכק
ווחרן  :חבי־ח חידט ויבן יחהר עהער
ערבויחט ווחרדען  ,ח!ש עען חין
י>  3רינן  ( :כג ) ח!ש זיח חין דווו טח5
חםכוי קווווען  ,םניטטן זיח חיינע
רעבי חב  ,נעבשט ח״נר ״יינטרייבי,
!יטען ויח פחן ( וועען חויךי וזיינר
בווהרי טרחןנן  :נחיון ווויך עטווחו
פחן ךרחנחטחעפפ!ן חונד פיין .ען
איט  ( :כד ) דיחען חרט נעננט חחן
נח? חםבו! ( דחו טח! דר טרויביט:
ווען״ן דר טרזיבי  ,ווע! בי דיח ק־נדר
יםרח! 'ש דח :ע! בטט וובגםניטטן :
(בה ) נחך פיר 3יג טחגען קעהרטן
ויח  £חן ערקונדיגוכג דעש ! חנדט
 3וריק  ( :כו) ר״וטן חונד ! חנן .טען
בייח ווםה  ,חהרן חונדדער ן .חנ (ן
נן ^יײני דר קינדר יםרח!ש  ,נו קדיט 0 ,יף ( א ) דיח ן .חנ ;י ^ עאײני פוהר
חוין־ חונד םריח  :חונד
חין דר וויטטי פחרן חן  :םטחטטן
ד 1זו  5ח! ק וו״נטי דיח :ע! בי נחכט :
חיהנן חונד דר גחננן געווייני כע־
(ב ;.ח! יע קינדער יםרח! ט וווררטען
ריכט חב  ,חונד ( ייגטן חיהנן דיח
חיבר חםה חונד חהרן  :חונד דיח
 5רוכט דעם ! חנדט ( :כז ) ערנעה! טן
םפרחך3ו חיהנן  ,ווחרן
ךעיו״ני
חיהק חונד םפרחכן  :וויר וינד חין
וויר דחך ! יבר חין ווינרינן ןץעעטתר־
דחז ! חנד גקחוווון  ,דחהין דוח חונו
וחנד־טעשט  :עט חיזט חיין ! חנד  ,בען  * ,חדר םטירבן נחן רוין דזיור
וייטט• ! (ו ) .ווווחנן פ/הרט חונש
דוו 5 :חן יוי!ך חונד החני; .פיישט ,
חונד דיוט חיןט ז״ני פרוכט :
דער עווין *.חין יעכט ! חנד  ,חין
(כה ) יעדחך דחז פח! ק  ,ווע! כס  1וע! כנן וויר דורך דחו םווערדט
חוווקוו*< יון ווערדן ?י חונורי וו״בר
דחיין ווחהנט  ,חיוט וועכטיג  :דיח
םטעדטע זינד ועהר פעטט חונד
חונד קינדר ווערדן 3ור בייטי ווער־
דען  :ח־וט עט ניכט בעשר פיר
י^ רווט  ,חונד וויר החבען חויך פחן
חונט  ,וויר קעהרן נחך וונריק3ו־
דער נחבקונפט ענק דחועובוט חן־
ריק ? ( ד ) ויח םפרחכןיטחן ווירק! יך
נעטרוופן  ( :בט ).עח! ק ווחדנט ן .עגן
חיינר 3וק חנדרן  :וויר ווח!!ן חיין
וויטווג  :דר וזד״י יבוטי ווונד חוורי
חברהויפט וועה!ן  ,חונד נח יינרינן
וירוהנט חוין 1דעק ן .בירןי  ,חונד
דר בנעני חק וועערי חונד חכן ירדן 3 :וריקקעהרן ! ( הן ״םה חונד חהרן
פי!ן חויך חיהר1ונן .ויכט  .פר דער
(ל ) ב! ב םטי!! טי ( ווחר דיח נח (יחן
גען.ן ״םה חונד םפרחך  ,וויר קעננן ן .חנ3ן פרוחייזונג דער י ^ ״ני דער
קינדר יםרח!ש ( :ו ) יהוםע וחהן
חױווור היכויפייהן חונד דחו ! חנד
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וון חונד ב! ב  :חהן יפנה  ,דיח וויס
חונסר דען קונדםחיפסרן דעו ! חנדס
( .וועון  :נערריטן חיהרי ק! יידר :
( ),:ווונד ספרחכן נור ן :.חיוסן ; .וויינע
דער קינדר יטרח! ס  ,״יח עח! ן .ס :
דס ! חנד ׳ ווע! כס וויר דורכרײויס
וינד  ,עט כו ערקונדן  ,דיוט ! חנד
חיוס ועהר פרסרעפ! יך .־ |■'רו ) ווען
דער ע״ין.י ן .פח!! ן חן חונט החס ,
וח ווירד ער חונט חין די :עט ! חנד
ברינן .ען  ,חונד חונ :וח! כס חײן
ן .עבן  :וויין ! חנד  ,דח ווי! יך וזונד
החנין .פ! יסס  ( :ט ) ןייד נור ני  3ס
ווידרטפענססין .ן .ען.ן דען עווין״ן :
ןח דירפס חיהר חייך פחר דעק
 5ח! קי דיזש ! חנדט ניכס פיר  3סן ,
וויר ווערדן  :יח וויח ברחד פער־
 3עהרן :
חיהר טחססן חיוס פחן
חיהנן ן.
ווי
3
|
יויח החבן נעיןױדק״נן
טוסין יועהר  , .חונד יויס חונ :חי  :ס
דער עווי; , ,.חיהר החכס ויח ני  3ס
3ו פיר  5סן  ) ■( :חבר דיח נחננע
^יו״ני טפרחך  ,יוחן וח!! סי  :יוו
טסיינינן
חינרעכןערטין דיח הערר־
!י  3ק״ס דעש עווי ^ ען רוין
דעק
טסיפיסשנעזסי ח!!ן קינדרן יטרח! ס :
(יא ) חזנד דןפוי עווין.י טפרחך נו
ווטה  :וויח ! חנן .וח!! * ויך די  :עס
פח! ק נחך ערנירנן 1זויח ! חנן.י נחך
ווח!!ן  :יח ניכס חן יויך ן !.ויבען ,
בייח ח!! ן ווחונדרנייכן  ,דיח חיך
חונסר חיהכן ן .סחהן ?י ( יב ) יויס דר
פעשס ווי! חיך עש ט! חן.ן ,
חונד
פרס־! ן.ן  :דיך הינן .ען.ן ינו חיינעק
ן .רעסרן חונד
יועכסיןנערן פח! קי
ויח 3ן  ,ח!ן דיוס וויוס  ( :ע ) ײטה
חבר טפרחך יוכןעווי ^ן  :חונדווען
דיח יונריין  ,חזין דערן יויססי דוח
דיוס פח! ק וח יועכסין .חויו ^ פיהרס
החסס  ,דחסהערן  ( :יי ) ״וו  :״ער־
דען  :יח יו דעק
ח״נ״ח־נער דיוט
!חנדט זח^ן  :ויח הערן  ,דט דוח ,
ע״ער ! חונסר דיוק פח! קי בי :ס :
דט דוח דען חוי^ ען * י  5סבחר ער־

שלח

לךקו

ש״גכוס 1 ,ו עוויןנר ! דסדייני ! וווןלןי
חיכר וויהנן סטעדזט׳
ווונדדסדוח
חין חיינר ווי  1קנ :יי! ע דעש טחן.ש ,
חונד חין חיינער ; 1ייחר  :יי! ע דעס
נחכסס פחר חיהנן הערן .עהסט :
(טי ; ווען דוח נון די  :ס עיו! ק  ,וויוו
חיינן וי׳חן טעדססס  : :ח ווערדן
דיח עע! קר  ,דיח דיוע כחכרילס
פחן דיר הערסן  ,וח^ן  .( :מ  :וויי!
דער עוויןכי ניכס פסוי׳גןננס וווור ,
די  :ס פח! ק חין דס ! חנד נו פיהרן,
דס ער חיהנן כו ^ ס״חהרן  :ס! חכ־
סעסי ער  :יח חין דער וויסטי :
(יו ) ! ווס דחך  ,ח הערר ! דיח ^ רעוי
דיינר קרחפס :ייך ניין.ן  :וויח דוח
ן .סכרווכן החסס  ,ניעוו! יך  ( :יה ;.דר
עווין.׳ חי  :ס ! חנ ^-רהסי■^ פחן ווונ־
ענד! יכר ^ נחדי  ,י 1רן .יבס וויםסחס
חונד חב  5ח!!  ! :עסס חבער ניכסס
חהני חהנדונן : , .וונדרן  :וכס דיח
וויססחס דרע! סרן ה״כן חן קינדרן,
ענלן!ן ווונד חוהרענק!ן  ( :יט )  :ח
פרינייהי דחך דיח ״■ ססחס די :עס
פח! קס  ,נחך דיינר ; .רחסן ן .נחדי :
חונד וויח דוח פחן וונריכן חויש בין
יענס סחן  :ח ח  £ס נחכ :יכס וויס
די  :ער נחניחן ן .החבס  ( :כ ).דער
עווי ^י ספרחך  :חיך פרנייהי  ,וויח
דווו גויוךס החםס  ( :כא ) יעדחך ,
:ח ווווהרחיך ! עבי  :ח_ ונד דיחןנחניי
ערדי פחן דער הערר! יכק* יס דעש
עוויךן פח!! חיויס  ( :כב )  :ח ווח־ר
וח!!ן ח!! י דיח חעננר  ,דיח וויינע
הערריייכק״ס ,
חונד דיח ניי  3ען
ן :.עהן  ,דיח חיך חין ״נריכן חונד
חין דער וויססי ; .כןיןנס  :חונד דיח
וויך סחן נעהן ווחה! חויןי דיח פרחבי
ןנטסעחס החבן ,
חונד וויר ניכס
^החרכן ווחי!ן :
(
בג
) דס ! חנד ניכס
ןעהן  ,דם חיך חיהרן ע! סרן 3ו־
ן .ט״ח־רן החבי  .:ח!! י דיח וייך ער־
נירנס החבן  ,וח_!!ן עס ניכס ועהן :
(כר ) וויינן קנעכס כ! ב חבר  ,וויין
חיין חנדרר ךייטס חין חיהק ״חר ,
חונד
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טחןני  )< ,ין < וע! 3ן סיהר דט <ל* בד
חינד ער >< יר טרײח! יך נחב ^ פוו 5נט
ערקוכדסחעסעט  ,נעײןיך פיר3יןנ
חיוט  :ווי! חיך ווידר חין דט ! חנד
ט<זן.י  ,מויןי יעדן טחן < .וײן יחהר
חיוט,
ברינ^ן  ,חין ווע! 3ןכ ער ן .וועון
ן .רע  3נט  ,וו!( ח עיריכין .יחהר * ס?<ב1
וייני נח  3קח>ו> וען זח!! ן עס חײנ־
חיהר  5יר חײערי ווישטחט ביטן :
געהוון  ( :כה.ו דער ע>ו! קי חונד דר
חונד ער  5חהרן ׳ ״חט עט  :״ח ,
כנעני חחהנן דחרט חיק ןנרונדי !
חבייהי :
ווען חיך חײני החנד
זיחר^ן ווענדט ח״ך  .חונד ןנעהט
' ( לה חיך דער עווין.י  ,החבי ריוט
*וידר חין דיח וויטטי  ,ן .ען.ן דיח
ן .טפרוו 5ן  .חונד ווחר! יך ! חיך ווערדי
בינזנועע 3וריק ( |1:בי ) דער עווי; .ע
עט ( וויך חן דיור ן .חננן בעון רחטטי,
ח־רן,חונד
רעדמי > ויט >> טה ווונד
דיח ויך ווידר ײיך עוועעהרןד חויס־
טפרווך  ( :בחוויח ! חנן .י ווירד עט
חיבן  :ווין דיזר וויטטי וח!! | זיח
דיור כע־ן רווטטינח ,.זח היני .עהן,
וווי  £ן .ריבן ווערדן חונר דחועןבסט
דט  :יח ווידר >< יד ווו! בט >< וררן ער־
טטערבן  ( :לו ) דיח וועננר  ,ווע 5כי
רעןנען ? דיח ק! ח ; .ען דער קינדר
>וטה ןטחנדט החטטי  ,דט ! חנד
יטרח! ט דיח זיח ווידער וויך חוין־
חויויוקונדטחמטן  :חונד דיח ב״ח
החבי חיך ן .חר
^כרחבט החבן ,
נוריקקונעט ווידרי^י נווס
חיהרר
ווחה! פרנחסיון  ( :כח ) וחן .י חיהנן,
ריכטן  £חן דעכן ! חנדי חויכוןנע־
<ח ווחהר חיך ! עבי  ,טפריבט דער
טטריױוט  ,חונר ריח ןנמכ 3י ^ יוײני
גג״ין-י  ,חיח חיהר חין >< ״נן חהרן
ווידר> וטה חוי £ן .ברחכט  ( :לזז ריןןי
חייךטוהן:
ן .טפרח 3ן  :וח ווי! חיך
חעננער דיח וח! בי בעוי נחבריבט
(בט ) חין דיזר וויטטי זח!!ן חײערי
 5ע! ט! יךחויו^ ברחבטהחטן  :טטחר־
קערפר פערפח!! ן  ,זח 3י! דר ןנע־
בען חויךווירק! יךחין חיינר פ! ח^ י,
>< וטטרטן חונטער חײך  :ינד חין
דיח דר ע״ין.י חיבר ויח  £ערהינן: .
ח״ערר פח!!ן חננחה!  ,פחן ( ווחנ־
(לה ) נור יהוטע וחהן נון חונד כ! ב
 3ין .יחהרן חן חונד דחריבר  :דיוו
*חהן יפנה  :ב 5יבן פחן ח!! ען דען
וויהר ווידער חיך ק! חן .ען עררען .ט
!״טען  ,דיח ן .ען .ח ;ן.ן ווחרן  ,דחו
החבט  ( :ל ) חיהר זח!! ט ווחחיך
ערקונדטחפטן חק ! עכן:
!חנד ינו
ני  3ט חין דט ! חנד קחיווון׳< ווע!  3ט
(לט ) ח!זכ >< טה ח!! י דיוי ווחרטי
חיךחײך נור וולוהנונןנ ח״ן נזןנעבן,
דען קינדערן יטרח! ט פחרטרו^ :
>< ײני החנד ע״פחרן .החבן  :כ! ב
מרויחרטן דיח ! ײטי ועהר  ( :מ <>).ח -3
*דוה; יפנה חונד יהוטע  :ח־ן נון
טען < יך דעכז ווחרן .כט חויך  ,דיח
חוח^ נח״וון ■ ( לאן ווחט ח״ערע
העהי דעש ן .בירן .ס3ו בעטט״^ן ,
קינדר בטריפט ( 5 ,ון דענן חיהר
ווירוינדבערײט חן
חונ־ טפרחבן :
ן .זוון .ט החבט  : ,יח ווײרדן ( ור בײטי
דען חרט הינייןי3ו יניהן  ,דחפחן דר
ווערדן  :דיזי ווי! חיךהינייןברי ; ן .ן,
עוןקי ן \ עטפרחבן הווט  ,דען וויר
ךט ויח דט ! חנד קעננן ! ערנן  ,דט
ערקעננן ׳ דחס וויר ( .וינדיןנט החבן:
<ויהר וח  £ערווערפט  ( :לב ) ח״ערי
(טא ) > וטה חבר טפרחך  ,ווחרוק
קערפר חבר  :זח!! ן חין דיור וויוטי
ווח!! ט חיהר טחהן ווידר דען בע־
 5רפח!!ן  ' :לג ־ ו־וונד חײעדי קינדר
חיברטרעטן ?
פעה! דעט עווין.ן
*ח! 5ן נייר (יןנ יחהר חין דער וויטטי
עט ווירד ני  3ט ןנויבןנן ! ( טב )  3יהט
הרוק ווחנדרן • חונד דיח טטרחפי
ני 3ט הינויןי  ,דען דר עווין.י חיוט
ח״ערר טר״ח 5ח :יקייט טרחן.ן  :ביו
ניבט חונטר ח״ך  :דוווויט חיהר
ח״ער קערפר חין ךר וויטטי ח!! ע
ניבט  £חן ח״ערן פײנדן ן .עט 5חן .ן
דחהין וינד  ( :לד ) ; חך חננווה! ,־ר
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זוערדט  ( :מג ) חיהר פינדט דחרט
דען ע>י 1קי רזונד דען
כגענז  5חר
ח״ך  ,חונד ווערדט חין דחז סוזערד
פח! 1ן  :דען  /וײו חיהר פחן דעק
עו"וי; .ן חבן.ווי3ן זײד  ,וח ווירד ער
ניבט ײיט חײך זײן  ( :מר ) חבער
*יח בעסטחנדן ב!י ; ד 1ינן .ט ־רויך ,
דיח העהי דעט ^ בירןכט נו בעםטײ־
^ען  :חינדעסן ווי  3ען דיח בינדס־
 1חדי דעס ע״יגן  ,חיגד > וםה ני 3ט
חייס דעק ! חגר  ( :םה ) דר ע>י 1קי
רווגד דער גנעני  ,דיח חוין דעק
ן .ביר ;.י ווחהנטן  ,קח>ון הערחב :
ם! ו 4ן זיח חונד פרפחו ^ טן ויח ביט
ן .ען חר״ה:
טו ( א ) דער עוויגי רעדטי > ויט
>זםה חונד
םפרחך :
(ב ) רעדי > ייט דען קינדרן יםרח! ט
חונד  :חן.י חיהנען  :ווען חיהר חין
דם 1חנדח״ערר חחהנונן .קח1י> וט ׳
דם חיך חײך חײן ךעבן ווי : 1ןג ) חונד
*וח) 1ט דעק עוזי^ ן >3עהרן  ,ח״ן
 3ײחרחפ .־ר בייינן.ן עם ; ״ח חײן
מונכסחפפר  ,חדר רז״ן > ועה!חפ־-
פער * 3_ ,ק בוחנדרן ^! יבדי  ,חרר
וי !! ס פר״חי! ין.י ( חבי  ,חדר חויך
חײן  2עשטחפ £ר :
חוקדעקעיויגן
ני עהרן  5 ,חן רינד  £יה חדר פחק
ק 1ײנן פיה,
■ ח״נען חנגכעהיון גרוך
רוויפםטײגען
כו
!
חסן
:
( ר ) וח וח!1
דעריענין .׳  ,ווע 1כער ח״ן ות 3 !1ם
חפפער דעק עױיגן3ו עהרן דחר־
בריכן .ט  :ווויך ח״ן > ועה 1חפפער,
כעײ״ויך ח״ן 3עהכט״ 1פײכט > ועה! ט,
״יט חייכק פירם! הין חע 1ח״נגע־
ריהרט  ,דחר 3וברינכן
( ה ) חויך
וי״ו> 3ק
טרחנקחפ  £ר חײן פירט!
הין ,
3
ו
יעדק
גחנ
3
כחפפער חדר
>ועה! חפפער  :נע>י! יך חײן יעדם
!ויק  ; :ס ווירד חבר חײן ווידדער
דחרגברחכט  ,וח ווירד נוק > ועה!=
רןפפר גענחחוין  3 ,ווייח 3עהנט״1
ע״נעס חעה! ס  :חײנ^ ריהרט חיט
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חײכק דריטטײ{ הין}1י-י?  ) 0 :נעמיו
קײכק דריססז הין וויין כוק סרחמף
חעער  :זח 11דיוס1וין ןיב 1י 3ן ^ רוך,
דעק עווי ^ן כו עהרן  ,ל*> יןי םטײגן :
(ח^ בריכן .סט דולז וובר חיין יונגט
רינד > .וק ן :חכ 3עכחפפר  ,לודר 3וק
>ועה1ור £ £
ער1ו? ס חײן בורונ־רט
ן !.יבדי רודר
פר״דכוזעפר<
דעק
עווי ^ ן3ו עהרן  ( :ס ) ווו בריככט
>< חן כונן יונן.ן רינדי חי^ן אעה 1חע  £ר
פחן דר״רו נעהנכןײ! פײנסוועה! ס:
חיינגרי־רט > ויס רו״נק הרו 1בן הין
רוע( : 1י ) נעבהוט רוייננן הרו 1בן הין
ויויין כוק טרוונקוזפנגר  :זײרו עע
וז״ן פײוזררופפעד ןימ׳נט ^ ערו  3ס
דעק עווי ^ן וכ עהרן  ( :יא ) ור1ורו
ווו 11גםעה  /ביירו יעדק (ו  3סען ,
ווידדר  :וזדר ענרזן־י פרזן ! עווײרן רזדר
 3ין.ן  ( :יב ) נחך רונכוז־ן דר טטיקי ,
דיח חיהר דחרברינן .ס * :ו•' חײנק
יעדן ךס פערחרדנסי היננוכעפױ -ס
ווערדן  ( :יג ) יעדר
ח״נהײיוסי ,
דער דעק
ע״יגן3ו עהר| ׳ חײן
פ״חרחפפר
1
יב
!
י
3
ס גמריכס דחר־
ברינגען ווי : 1החט זיך נחך דיוער
פחרסרי  3ט 3ורי 5סן  ( :יר ) רוונד
ווען
ח״ן  3רע> ידר ויך בײח ח״ך
;ידר
1
עטט
,
חדר בייח חײערן נוו  3־
קחויוון זיך חוכטר רוייך חייפדיע! 1ט,
חוכד דעק עווי־^ ן3ו עהרן ,
ח״ן
£״חרחפפר 1יב!י  3ס ן .רו  5ס דחר־
ברינגן ווי : 1וח וווו ער עס עבןזלו
ווחבן ,
וויחחיהר  ( :מי ) ח״ן פר־
וח>י!
ונגדס
£
ח
1
קס
!
חיוטחיינר
1
ײח
נן* עין פרורגטריבן  ,פיר חײך חונד
£יר דען פרע״רן  ,דער ויך נידער־
 1עםט  :חײני עווין.י * רזכוכןנ וייח
דיזט חייערן נחכקחײײן  ,סד
חיהר
חונד דר  £רעזודי פר דעק ע״יגען
ן !.ײן זײט ; (: ,ז
ח״כרוײח 1עהרי
חינר ח״נר 1״ח רעבט החבט חיהר
חינד דער פרע <.רי  :דר בײח חייך
ויחהנט  ( :יז ) דר עווין .י רעדטיוויש
>וסה
חינדספרחן  ( :יח ) רעדיו< יש

כח

א1

2$

דעו
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דער ןכחניען ן <>.ייני נון :ערע 3נכו :
וח^י
דען קינדרן יסרח! ׳ם
חוכד ! חנד (כן ) ייכדץ -ע ח״ני נוײנ  !:כי עעריחן
חיהנן  :ווען חיהר חין דחס
^ ען 1זוי< חירסוכן  < :ח כרינן.כ < 1יח וו״ני
קח> ס< ס  ,דמה־ן חיך חײך ברינ
יעהרי^ י3ין;י יונ^ { יגרענחננער :
עחן דעק
ווי!!  ( :יט ) חונד
עשסח סיוס חיהר (כח ) דער עריםסר כיסעהנס דיח
ברחדי דעס ! חנדס < :
פער< חן ׳ דיח < יך חויו חירסוכןפס
דעק עווין.ן חייני העבי ברינ^ ען :
טײןנש ן .חנן:ן  ,עחר דעכן עוויןנן  :דחיויס
(כ) נע><! יך ח!< חייערס
<יח ערועהנסוייח  ,חונד חיהר  £ר־
ערסס! יכנ < ח!> ס חיהר חיין ססיק
העבי ברינן.ן  :חיח ן .עבען ווערדי  ( :כס ) חיינער 1״ח
עעייויסיין<3 .ר
 : ,ח<ח!{ 5עהרי< ח 11ס חיהר החבן פיר דעןו
דיח העבי פחן דערסייני
דער< ין חויז חירסוק ערן .עהס  :ער
חויך דיזע ן .ברח  3ס וועודן :
סיין .ס ערסס5ינן ,וייח ח״ן ח״נה״יוסר חונסר דען
(כא ) פחן ווייערס
קינדרן יסרח 1ס  ,חדר חיין ערעיודר,
סיסט חיהר3ו ח! 1ן 3״סן דעק עוויןנ)
ס רב ) ווען חיהר דר חונסר חיהנן ווחהנס ( :ל ) ווען
חייניהעבי ברינגן
חברחייניעער< חן ,ז עס וייח ח״נ־
חויזחירסוק ' חיין הזיעס ערברעכן
ה״״סר חדר ערעײדר  ,זין חויש
בן .עהס )  ,חונד ווידרוו!! ׳ דיוע ^ ע־
בחסי ד .חנד! ס  :ווע! 3י דער עווין.י  5רעוו 1כנרן .עהס  < ,ח החסויחדען
עווינן ן !.עססרס  :חונד דיח :ע 1כי
נו יוסה ן .רעדס ד .חס  .( :כג)_ עס
פערסחן <ח! 1חויו חיהרר נחניחן
בעסריעס נע><! יך וזיברהויעס ח!!< ,
דזרך ססה חויון -רחסס ווערדן  ( :לא^ דען  :יח
ווחס דער עווין.י חײך
החס  ,חויז כגרחכסונן■ עחר דעש
^בחסן  :עחן דעק סח־^י חן  ,דח
ס ן .בחסן  ,חונד חין עוויןכן ווחרס  < ,יין נבחס חיבער־
דר עווי^י< ח31
טרעסן  :ווייני< ח31י עערויןן וועררי
דר פח 1ן.י  ,בייח ח״ערק ני־וכקוסון:
חויונערחסס  ,ריח סו! ד ! ינס חין
(כד ) ווו < ח! 1עס עח!ן .נדר נססח!־1
חיהר ( :לב ) ח !.ס דיח קינדר יסרח! ס
 4הח 1סן זיין  ,חי :ס  :ח! כס דען חוין.ן
ווידער־ חין דער וויססי ווחרן  :עחני־ן ויח
דער ן.י< ייני חויס חירסוק
ח״נען >יחן  ,דער ווכן יסבה הח?1
פחהרן < ח ברינ^ ס דיח ן .חנני ^ ע־
 3וק נחננענ־ <חי<ו<! סי  ( :לג ) דיח חיהן הח! ן
״ייני וויין * ונן .ס רינד
ן.רו 3י  ,דעק <ח>וו<1ן פחנדן  :ברח  3סן חיהן ער
חע  5ר  3 ,וק ! ימיכען
דעק דח־ >< סה  ,חהרן ווונד דיח ן.חכ3י ן .ע־
עויינן יו עהרן נעבשס
>< ייני  ( :לר ) חחן סחס חיהן חין £ר=
3ו ; .הערין.ן סעהו חונדסרחנקחעער,
החעס  :דען עס ווחרני  3ס דייס! יך
נחך פחרסריפס  :חונר חיין ני^כ־
ענססידן,ווח< חיהכן ניסעהן< ח!! סי:
בחק 3יק וינדנחעער  ( :כח ) דער
(לה ) דער עווין.י חבער סערחך נו
פרישסר פערזעהנס דיח ןנחנני4ײ־
דער קינדר יסרוו! ' ס  ,ווחיויס >*הס  ,דר>< חן  :ח  411סעדססווערדן:
*׳יייני
דיח ן .חנ3י ן<>.ייני <ח! 1חיהן חוישר־
חיהנן ער^ עבן  :״ן <ח! : 5דען עס
הח 1ב דעס ! חן .ערס סס״ני^ ען :
וויוס חיין חירסוק  ,חונד< יח החבן
(לו ) דיח ן <>.״ני מיהרסי חיהן דח־
וועגן דיוס חירסוסש  ,דעק עווי^ן
פ״חרחעער  ,ווױו רויך נוכן ! ח ^ד הינויו  1 ,וונד >< חן
 3ועהרן  ,חיהר
דחר^ ברחכס :ווחרן׳ חיהן >< יס ססיינן3ו סחדי :
ז| * יך חיהר וינדנחעפר
וויח דר עווין.י דעכן אסה ב  5ווה!ן :
(בױ דער ן .חנ 3ן <>4ייני < ח ווחה, 1
(לז )  £ערנר סערחך דער עווין .׳3ו
ח! ם דעק פרעסדן דער  :יך חונסר
דחדורך >< סה  ,וויחעח! ן .ס  ( :לח ) רעדי>< יט
חיהנן חויןי הע! ס  : ,ח!!
דען קינדרן יסרח!׳ש  ,חונד < ח^י
פר^ עבן זיין  :דען דר חירנווק ווירד
חיהנ/

במדבר טוזט
צןיהנן  :ויחוח!!ן  ,בייח ח!!ן חיהרן
נחנקווחחן  ,חן דיח עקן חיהרר
ק! יידער סויח ^ חדן חחכן חונד חן
דיוע סוי  £חדען חייני
סנור 3חן
דונק 1ב! זיחר חח!! י בפעשסינען :
(לט ) דיוי וח11ן
חייך3ו סזיפחדן
דיהכן  :סד חיהר ויח ועהס חונד
חייך ח!! ער ^ בחסי דעש עחיןנן ער־
חינערס  ,חונר ויח הח! סס  :ני  3ס
חבר חייערק הער3ן חונד חײערן
חיין.ן נח 3חחנד 1ס  ,דיח חייך חויןי
חבווען.י" פער  £יהרן  ( :מ ) חיהר
ווערדס דחדורך חײנר ן .בחסי חיין־
^דענק וײן  ,ויח הח! סן  :חונד
חײערק ן .חססי ד .״!יןנ  :״ן  ( :טא) חיך
בין דער ע״ין , •:חייער ןנחס  ,דר
חיך חייך חויו ח 3ריק ן £ .יהרס החבי,
חי״יער ן .חס3ז ויין  :חיך  ,דער
עווין.י  ,ח״ער ן .חס !

קרח
(א ) ח״נשס
עחפערסע ויך
קרח
וחהן
ינהר
,
וחהן
קהת  ,וחהן ! וי׳ וח״ס דתן חונד
חבירק ועהני ח! יחב  ,חונד ווון
וחהן פ! ת  3 ,חן דען נח  3קח״>וען
רחזבן  ( :ב ) ויח סרחסן חויןי פחר
חסה  ,נעבשס 3ח״ח הונדרסחונד
 3ונפ3י^ חעננרן חויו דען קינדרן
יסרח!ש  3 :ירססן דער ן >.ו״ני ,
.ן 1ידר דר רחסש  £ר 1ח>י 1ונן , .ײעננר
פחן חנועהן  ( :נ ) פערוווחחוסן ויך
זוידער >< סה חזנד חהרן  ,חונד
ספרח  3ן3ו חיהנן  :חיהר ״חשעס
חייך3ו פי 1וון ! דיח ן .חנ 'ני ן -חייני
בססעהס חויו ! ויסר היי! ין.ן  ,דען
דער ע/וין.י וויוס חונסר חיהנן ;
חחרוק ערהעבס חיהר ח״ך וויבר
דיח פער :ח>ו 1וניױ דעש עווין.ן ?
(ד ) ח!ו > וסה דיוש הערסי  ,פי 1ער
חוין ויין חנן.וי  3ס  ( :ה ) ספרווך3ו
קרח חונד3ו ויינק ן .חנ3ן וונהחנן .י
חיחנ 1ח! ^ ס  :חוורן /.ו/ירד דר עו/ין.י

שלח לך קרח קח
בקחנט >ו1ו 5ן  ,ווער נןיהנן חנן,ע•
הערבי  /רווכז־ ווער ה״1ין : :ח  :ײ1ו ,
דע ער חיהן ער * יך קוזײיון ! חיוי :
חען ער ערוועהומ  ,דען ווירדער
ער יין קנוחחען {יושן י( -י ) טוהש
דיוע ! קרח רחנד  :ייני ! ייטי  ,נעחכז
רויכיפוונכען !  ) 0סוהע פייסר
הינײן  ,סונד ! עןנס חחרןנן  ,פיור
דעק עווין.ן  ,רויצווערק ד  0רויןז ;
ווען דער עווין.י וו{ שדען ערוועה 1ן
ווירד  ,דער ו״1ו ן .ה״ןי^ ס  :סיהר
חוזטס סייך 3ו 5י 1וון  ,סיהר ועהני
 1וי ! ( ח ) > ועה ו  0ן .סי3ו קרח :
הערס ,
סיהרקינדר1וי ! (' ט)1ויו  :ו
דיושווײך 3ו זוענין , :דס דער ^ וס
יסרוו!ש וו״ך הווס פ | 0דר ן -חײנע
וווי :ן .וווכדרס  ,וזונד  £ר ויךקווחחן
!וושן  :דען דינשס בייוו דערווווה•
נונן .דעשעוזין3 (.ו
פערועהן,ווונד
פוזר דיוו ן -״יינע3ו סרעסן  ,וווכן
:יח3ו בדיהנן ( :י ) דיך וזונד זו! 1ע
דײני בוידר  ,דיח ועהכי ! וי  ,החנו
ער ברופן  ,פוור חיהן3ו קו״חזן :
חונד חיהר ססרעבס נון חויך נוזך
דעק פרישסרסוחי ? ( יא ) גיק דיך
חין וזכס ! דוח חונד דיין ן .חנ 3ער
חנהחנן , :דיח חיהרחייך ווידרדען
עווי^ן עחפעהרס ! דען ״חש חיוס
ח־רן  ,דס חיהר חײך וויבר חיהן
בסוועהרן וח!) ס׳' ( יב ).חסה סיקסי
הין חונד 1יש דתן חונד וזבירנןדיון
ועהני ח! יחב רו £ן  :ויוו ספרחכען
חבר  ,וויר־ קח״״ן ני  3ס הינוין: 1
(ע ) חיוס עש ני  5ס ן .נון , .דס דוח
חונש חויו חייננן ! חנדי  ,ווח >זי! יך
חזנד החנין )£ .יםס  ,הינוין^ פיהרנו
החשס ,י חוכו חין דער וויםסי חו״•
'נוברינ;.ן  :דחס דזח נחך ן .חר דיר
חיבער ווזנש הערסח  £ס חכח יםן
זוי 1שס ? ( יד ) דוח הוושס חזנו דחך
חחה! ני  3ס חין חײן ! חנדן .ברוו  3ס,
חח ״י! יך חוכד החנין !£ .ישס  ,ווונד
חונש חקר חונד חײנבערן 3 .וק בע;.
ןיס3י ^ .עבן ? ווי!( שס דוח דיוען

ן״סען

במדבר םז
זייטן דיח חויןנען חויוסטע 3ן ? וויר
קח״ײן נינט הינויןי ( :שי ) דח ער־
^ריחטי חסה זעהר  ,חונד ס״פרחך
 •5יעק ע״ינן  :ויהי חיהרי חפ  £ס
ן .חגי ני  5ט ן .נעדין .חן ! ני  3ט חײננן
פחן חיהנן החבי חיך וײנן עו! נע־
כחיוחן  ,ני  3ט חיינן פחן חיהכן החבי
^יך ב! ײריכט  ( :טס חסה ספרחך
3ו קרח  :דוח חונד רײכי ! ײטי
סטע!! ט ח״ך פר דען ע״י ^ן  :דוח
חונד ויח חונד חהרן * ,זרורןנן :
(יז ) נינהחט יעדר וײני רוי  3פפחנני,
!ען -טי רוי  3ווערק דחרוין 1׳ חונד
ברינ^ ט יעדר ז״ני פפחנני פר דען
עוייכן  3 .וו״ח
הונדרטחונדפונפ3ין.
פ ^ חננען  :דוח חונד חהרן חויך
יערר ו״ני פפחנני  ( :יח )  :יח נחוון
*עדר ו״ני פ  £חנני  ! ,ען .טן פייחר
היניין  .טחטן רוי  3ווערק דחרייןי :
חונד סטע! טן ויך.3ר דען חײנן,חנן.
דעס סט" 1טטנע! טש,
וויח חויך
>וסה חונד חהרן  ( :יט ) קרח ברחכטי
דיח ן .חנ !י כיוײני ווידר  :יח נווחיויון,
פחר דען חיינן -חנן; דעס סטי  3טס־
 5ע! טס  :דױרויף ערסין דיח הערר־
!י  3קײט דעש עוויכן דר ן .חכנן ןנע־
>זייני  ( :כ ) חינד דער
ע״ױירעדטי
איט> וסה חונד חהרן  ,חונר ספרחך:
(בא ) טרענכעס ח״ך פחן
דיןער
 4יו״ני  :רט חיך ויח חויכן ב!* ק! יך
פרטי! כי  :זי( ז  3י!ן חויןי חיהר חנ־
4זי  3ט  ,חונד ספרח  : | 3ן .חט ! דר
דוח חײן ן -י־וט ביוט ח!! ר כ״שטר,
ח!!ש פ! ״סש  :יונבן חיינער וינדיכיט
ווח!! טשט דוח חיבר דיח ן .חנ5י ^ ע־
*וײני 3ירנן ?י ( כג )* ורורויך דר עווי ^ י
ספרחך5ו חסה  ( :כד ) וח ^ י 3ור
^עחייני :
ענטפערנט חייך רינן .ס־
חוןוהער  £חן דער ווחהנונן .קרח
דהן חינד חבירק  ( :כה ) אסד .סטונד
חויןיי חונדךינן .נו דתן
חונרחבירק:
חונד דיח ע( סטטן יסרחוש  £ח! ן .טן
חיהש כייך
'■ ( כס ער רעדטי דיח
*4ו״ני חן !  ,חמד  ,עפרחך  :זו״  3ט

קרח
דחך * £ן דען ן .נע! טן די) ר  3רע !£־
היזעען * ענפן  ,לזונד ריהרכו כי  3טס
ננון דעק חיהרין.ן רזן  :נויהר קענ־
טעט  ,דורך דיש ן .רעשי נויהרר
ויכדן  ,יויט ווו> וקחוו״ען  :יכז )  :יוו
ענטפרנטן ויך רינןנסחווזהער פחן
דער ווח־נוננ
קרח ,ד,־נן חונד
חבירנן ,:ד  -ן חונד חבירנן חכר
םרחטן נחר דען חײנ^ חנן .חיהרר
נע! טן  ,נעבשט חיהרן וו״בערן ,
ן .רחזן חונדקיײנן קינדרן  ( :בח ) חט־
פפרחך  :דחרחן וח!! ט חיהר עס
קעננן  ,דט >< יך דער ע״י^י ן :.חנדט
ד .חט ׳ ח!! י דיוע החנד! ונן.ן נו פס
רי  3טען  :חונר דפ חיך  :יח ניכט
חויש חײן .נק הערננשטריבי כטחהן
החבי  ( :כט ) ווען דיוע ! ײטי היר
וויח חנדרי > וענסן סטערבן  ,חונד
דס פרהעננניש ח!! ר ײענסן חיבר
ויח  5רהענן .ט ח* וט  : :ח החט >) יך
דער עווין.י ניכט ךיחנדט ( :ל) יוען
חבר דער עוויןני עטווחש נייחש
העריפחרברינ^ ט  ,דס נעויןיך דיח
ערדי ויך חויפטוהט  ,חונד ויח ,
וח״ט ח!! ענן חיהרין.ן  ,פרס! ינן .ט ,
דס  :יח ! עבעני־ינ חין דיח ן .רו  £ט
וינקן  :וח ווערדט חיהר ערקעננן,
דס דיוע ! ייטי דען עחינן ערנירנט
החכן  ( :לא ) ער החטטידיוי ווחרטי
קויק חויו ^ רעדט  : :ח נערריש דר
ערדבחדן חונטר חיהנן  ( :ייג^ דיח
ערדי ע  £ענטי  :יך  ,חונד כ 1רס! וונן.
ויח  : ,חווט חיהרן פח>וי! יען ח!! י
!ייטי  ,דיח קרח חנןנהערטן חונד
ח??כז ן .וי.ו  :לג^ ויח  :חנקען נעי -ייך
 ' :חחט ח!! ענן חיהרינן  ! .עבענדי4
חיןדיח ן .רופט  :דיח
ערדיבדעקט
 ,ויח  ,חונד ויח פרסווחונדן חויודר
 5ר :ח*** ונ ^  ( :לד ) ן .חנ ין יסרח! ,
דיח חוק  :יח
הער ווחרן ,פ! חהן
בײח חיהרנן ן .עסר״ח  .דען ויח
דחכטן  ,דיח ערדי קענטי חונז יט
£רס! יננן  :י לדי ; חוכד חיין  £ייחר
פוהר חויש פחן דעק עחי;.ן  :חונד
פעריעהרטע
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ח' 1/1/\131וס 1>1ח 3ו־  61> 8ו 11ס 11נ 11נ

במדבר םז יז
$ר 3עהרטי דיח 3וו״ח הונדרט חונד
5ונכנ3יןנ >< חן ׳ דיח דט רזי  3ווערק
דחרן .ברח  3ט החטטן :

יץ(א) דערעווין.ע רעדטע סיט

טפרחך :
חונד
>וטה
(ב ) זח ^ י דענן ח! עור  ,וחהן דעש
ערדיחפפחנן
פרישטר חהרן  ,דטחזנדדט
חויש דעכן ברחנדי הח! י ,
 5ייחר הרזיש ז< ער  £י 1דען ויח  :ינד
חייניוחה! ן .היי! י^ ט  ( :ג ) נעח! יך ,
דיח פפחנן דיור זינדר  :דיח חן
חיהרנן חונטרן״חנ^ י וע! בשט טו! ד
*ינד  <>:חן זח!! זיח3ו ב! עכן ט! חן .ן,
חונד דען ח! טחר דח>< יט ב! ע^ן ,
דען ןיח החבן  :יח דעש עוויןנן דחר־
ן .עברחכט  ,חונד ח! וח  :ינד זיח
הייןין : .ויח וח!! ען דען קינדערן
*טרח! ש 3זק דענק 3יי 3ן דיהנען :
(ד ) דער פרישטר ח! עור נחבן דייו
פפחננן  ,ווע!  3ע דיח  £רברחנטען
דחרן .ברח  3ט החטטן  :חונד״ ט! ו^
:יח3ז ב! ע 3ן  ,דען ח! טחר3ו בע־
!ען.ן  ( :ה )  3וק דענק 3יי 3ן פיר דיח
קינדר יטרח! ש  ,דחיויט קיין ןסזיינר,
דר ני  3ט פחן דען נח  3קח> סון חהרנש
חיוט  ,ויך נעהרן סען .ע  ,דעכן
עווין .ען3ו עהרען  ,רוי  3ווערק3ו
ברינן.ן  :חונד עש חיהנן ני  3ט וזיח
קרח חונדוײנן חנהענףרן ערן .עהי,
וויח חיהנן דער עווין *.דורך סטה
החט זחן.ן ! חשן (' :ו ) דעש > וחרן .נש
דרויך סוררטי דיח ן .חנ3י ן -סייני דר
קינדר יטרח! ש חיבר > וטה יוונד
חהרן  ,חונד טפרח 3ן  :חיהר החבט
דעש עזוין.ן פח! ק ןטעדטט ( :ז ) ח! ש
ויח חיבר סטה חונד חהרן 3ווח>סון
!ײין  ,וזחנדטן  :יח ויך 3ונן טטי ^ טש־
 3ע! טי  ,חזנדןיהי דיחוזח! קי החטי
עש בדעקט  :חונד דיח הערר!* 3־
קייט דעש עוויס ערטין  ( :ח ) > וטה
טרחטען פיור דיוט
חונד חהרן
טטיפטס^ 3ע! ט  ( :ט ) חונד .דער
טפרחך3ז >< טה  ,וזיח
עווי^ י
ערהעבט חייך יוויט
עח! ן .ט ( :י )
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קרח
דיור ? .סייני ,יויך ווין וייו חויןננ־
נןיק! יך פרטיזן.ן  :וויורוין־' ויוו יזויך
יזיהר חנן .וי  5ט 5י! ען ־ דא ) > יטד
טפריוך יזבילר3ז מהרן  .ניכ{ דידו
פפחנני  ,סוהי פ״חר פיונן חיטחר
הינײן  [ ,ען .ע רוי ? ווערקן דר־ויך ,
ברינן .י עש ח״! נדס נור .ן 1י״ני ,
חונד פרועהני ויח  :דען דער יחרן
דעעעווין.ן חיוטטחן חוינון .ברח  3ן,
דייז ו״כע חיוט יונן .ען .חנן .ען :
(יב ) חהרן נחנן ווחס חיהק ווסה
ן .ויוןט החשסי  ? ,יף יוין דױו פער־
זוו4ו! ונןנ  ,יוונד והי  ,ךס עסערבן
יוונטער/־עןין״טען
וזחר ווירק! יך
וונן .ן,חנן.ן  :ער ! ע^ טעי דחט רויב־
פרועהנטע דיוט
וזערק חויןי יוונד
ער 3ווײ| 1
פח! ק  ( :יג ) נון טטחנד
דען טחדטן חזנד דען ! עבענדין.ן :
חונד דחם טטערבן החטטע חויפ־
ן .הערט  ( :יר ) דייו רזנ 3חה! דר חין
דיור וייכי { טטחרבן חיוט  £יר 3עהן
זיבנהזנדרט  :חהניע
טויזנד חונד
דיח בייח דער בןעבנהײט>< יט קרה
חױוקחוווון זינד  ( :טי> נחך דענן דט
טטערבן חויןי ןהערט היזטטע :
חהרן3ז > וטה  £חר דען
קעהרטע
חײנן .חנן .דעש טטיפטט 3ע! טש•3־
ריק  ( :טז ) חונד דער עוזי ^ ירעדטי
>< יט ״טה חונד טפרחך ( :יז> רעדי
>< יט דען קינדרן יטרחזש  ,דט דיר
יעדר  £ח>< י! יענטטחכן ח״נן טטחב
כריננע " ,נעה><! יך ח!! ע פירטטען
פחסיזיענטטעיסזע  ,ח! וח
חיהרר
טטעבע  :יוונד
סון 3וזע!ין
3ו  :ח>
טרייבע יעדם ניוסען חויןי ויינען
טטחב  ( :יה ) חוין׳ דען טטחב ! וי
טרייבי חהרנש נח׳ין  :דען דיח פח־
סיןיען דעש  :ע! בן" החבן חיינן חבר־
הויפט חונד נעקח> ו״ן נזר חיינען
טטחב  ( :יט ) חונד ! עךי  :יחחיןדט
טטיפטם 3ע! ט  :פר דט ( טטיפטט•
 3״ן .ניש  ,ח! זוח חיך בטטי .ט  > ,ויך
ח״ף  :עהן3ו ! יושן  ( :כ ) ווע! נן> וחן
חיך ערוזעה! ן וזערדי  ,דעשן טטחב
:ח!!

![ 1
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במדבר יז יח
וח!! ב! יהן  :דחדורך ווי! חיך ענד־
!ין •־יח בסוזעהרדן דער קינדער
יסרוווס טסי!!ן  ,דיח ויח חייערנס־
וועז.ן ן .ען.ן ״יך פיהרן  ( :כא>> זסה
רעדסי > ויס דען קינירן יסרח!ש ,
חונד ח!! י פירססן חיהרר ססח>)־
$ח>וי! יען ברח ^ סן וויהס  ,יעדער
ססחיופירסס חיינן ססחכ 3 ,ו :ח>ו>ון
 3זוע! ן ססעבי :
חונדחהרנסססחב
/ו 1ור חונסער חיהרען ססעבען :
(כי,י > וסה ! ען .סי ח!! י ססעבי פחר
דען עווין.ן  :חין דעק3
עי ! סי דעש
 3״ךניסס נידר  ( :כג ) דעש חנדרן
>וחרן.נש  ,ח ! ס חסה חין דחס ן .ע־
 3ע! ס
רעס3יין .ניטס קחנן  ,ויהי !
דח החססע רער ססחב חהרנש ,
דער דענן הויוע ! וי נו; .הערסע ,
ן .ב! יהס • ער ברחבסע נע> !:יך חייני
קנחספי הערפחר ,
דחעברחךחין
ח״נע ב!ו> וע חוין , 1חונד רייפסע נו
>* חכד!ן  ( :בר ) > וסה סרון .ח!! ע
ססעבע פחן דעק חרסי  ,ווחדער
עווין .ע ערסץנס  ,הערויש3ו דען
קינדרן יסרח!ש  :דיוע בוחהן ויח,
חונד יעדער נחק ויינן ססחב :
(כה ) דער עווי^ ע חכר
ספרחך3ו
>וסה  ! :עןנע דען ססחב חהרגס
ווידר פר דס3יין .ניש הין  ,דס ער
דיון חזנ^ החרוחוון קינדרן נוק3ייבן
חויפבהח! סן ווערדי  :דח>ויס חיהר
ן *.יוררי ווידר> ויך חיין ענדי נעהווי,
חונד ויח ניבס חו>וקוו>>>ון  ( :כו)
>וסה סחס די :ס  :וויח חיהק דער
עוויןנע בעפחה!ן  ,חחח סו.וס ער :
יכז ) דיח ק׳נדר_ יסרח! ס ספרחבען
3ו >> סה  ,וויח פח!ן .ס  : :יהי ! וויר
פרדערבן  ,וז־ר קח״> ון חוק  ,וזיר
ח !!י קח>> 1ון חוק ! ( בח ) ווער  :יך
דעו ווחהנוכן .דעס עווין .ען חיק
ןרינן .סטען נחהס דער ססירבס :
ו1ו!!ן וויר דען פע!! י 4פרן״עהן7

*ךן(א) חבר דרעחין.יספרחך3ו
חהרן  :דוח  ,ד״גי ןעהני
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קרח
ווונד ד״ני ^ ווניע פוסויןיע>ויט דיר/
רויהר ו1ו!! ס דיוו טזין  -דעס ה״!ין.־
סהוווש1ו* בר וזייך נעה>ון  :דוזז
 1וונד ד״נע ועהני נע>ו!יך  1 ,ויהר
יח!! ס דיוו טז! ד דעש פריסנ1רוו> וסס
חיברנעה>ון  ( :ב> דייני ברידר חבר
 2חכן ססח>ו> וע ! וי  ,דיח >ויס דיר.
 35חן חיינעק פחסער חבםס1ז>וי/ | 1
*ח! סס דזח3ו דיר  .נעהיזן  ,ד 1ומ
*יח ב״ח דיר ב! ״בען  ,חונד דיר
דינן  :חינדעק דוח נעבםס דיינן
ועהנן פחר דעק .ן  3ע! סי דעו 3״ן*.
ניסוביוס  ( :ג ) ויח וח!!ן דיינןדינוס
חבזוחרסען חזנד דען דינםס דענו
ן .חנ 3ען 3ע! סס  :חבר דעכן היי!י^ן
^רעסהי חונד דעק ח! סחרי וח!!ן
ויח וין ני  3ס נחה , /דיוס  /וירדי
חיהנן ׳ וח ווחה! ח!ש חייך  ,דען
סחד3ז3יהן  ( :ר ) וחס־רן  :ח!!ן בייח
דיר ויין  ,דחו ססיפסש 3ע! ס בעי
ווח 7ן  ,חונד ח!!י חרבייס דחבייח
פרריבסן  :דחיויס קיין ו .ע>ויינר ויך
חייך נעהרי  ( :ה ) חיהר חבר החבס
דחו היי!ין .סוק ח/נד דען1ו! סחר3ו
בעווחצן  :דחוייס עערנר קיין 3חרן
חזישברעכי  ,חיבר דיח קינדער
יסרח! ס ( :ו ) חיך  ,דער חיך חיר
חייערי ברירר  ,דיח ! ויק׳ חוין דען
קינדערן יסרח!' ט ^ עכח>ו>ון  :חיך
חיבר^ עבי ויח חייך  ,ח!ש חיין ן .עי
סעכק  3 ,וק דינשסי דעש עווין .ן ,
דיח וורבייס בייינן ססיפסש 3ע! סי
3ו פרריבסן  ( :ז ) דוח חונד דיינע
ןעהני חבר חיהר ןח!! ס דחו פריזסס
ח> וס פסעהן  ,חין ח!!ן ; .עסעפסן
דעס ח! סחרט ווונד חיננרהח! ב דעו
פחרהחנן .ס  ,דיח חיהר3ו פערריב־
סען החבס  :ד 1וו פרישסרםוק ^ עבי
חיך חייך  ,ח!ש וזיין ןנסענק 3 ,וצן
ח>וסי  ,חונד דר ^>וייני  ,דר הינכו
סריס  : ,ח! ! דעש סחדס ויין :
(ד ) פערנר ספרחי דער עזוין .י3ו
חהרן  ,חיך חיבער^ עבי דיר1וזיך
דיח חויפויכס ,חיבער > וייני העבי־
חפפר
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במדבר יח
חפעער  :ח!! י היי! יכטהױור דער
קינדר יסרח!ש  :ינד דיר חונד דיינן
ועהנן חיברכעכן  ,חונד חיהר בע־
קחחיוט דחעחן נו וו!!ן נייטן חײערן
חנטיי!  ,ח!ו
העררסחעט! יכי גע־-
 5ע!! י  ( :מ ) די :ש  :ח!! שט דוח עחן
דעק ח!! ערה״! ין .שטען ,דוו  :דעק
עייחר בעסטיחחט חי :ט  ,החבן ,
ח!! י חיהרי ניובן  > ,ועה! חעעער ,
וינדנחעער חונד סו! דחע  £ר  ,דיח
ויח >< יר 3וברינן.ן  ,וח!!ן ח! ש חיין
חחרהיױין -שטש דיר חונד דיינן ועהנן
^עהערן  ( :י,׳ חן דעק היי! ין .שטען
(ורטי  :ח!! ט חיהר עש עערנעהרן :
ייעדי יווזנשעערשחן קחן
דחעחן
עשן  ,עש  :יו!! חייך היי! ין .ויין :
(יא ) דיזש חבער :וו! ! עחן חיהרן
העביחעערן  ,חונד עחן ח!!ן ווענדי־
ן .חבן דר קינדר יסרח!ש דיין  :יין :
נעוו! יך דיר  ,נעבשס דיינען  :עהנן
חונד טע  5טרן 3 ,ו עווין .ן 3ייטן ,
ח! ס חייערן חנטײ! בסטױויוט ב! ״־
בען  :חונד דחעחן יעדר חין דײננן
הזיוי  ,דר ריין חי :ט  ,עשן דחרןי:
(יב ) ח!! עש בןעשטי חע! ח!!ן בעוטן
זווזסט חונדח!!ן קחרן  :נעסחך דיח
מרסטן ן .חבן  ,ווע? 5י  :יח דעק עווין.ן
וויז־ונן  : ,ח!!ן דיר _ן .סענקט  :ײן :
ייג} דיח ערשטן
פריכטי חיהרס
!חנדש  • ,־יח  :יח יעש עוויגן ברינ־
^ען  ,י .ח!! ען ד״ן  :יין  :זוחש חין
דיינכן הויוי ריין חי :ט  ,קחן דחפח
עשן  ( :יד ) וו!!ש ערבחנטי חין יסרח
זח)) דיין  :יין  ( :טי ) ח!! ש ערשט־
ןנעבחהרני חן ויענסן ווונד עיה,
דח  :יויח דעט עווין.ן ברינן.ן : ,ח!)
דיר ן .הערן  :יעדחך ווושט דוח חייני
חויש! ע  :ונן .ן .עסטיוטטן  ,דיח ער :ט־
^עבורטה עחנן >< ענסן חונד פחק
ווונרײנן פיה ייושט דוח חויש! ע :ן
!חשן  ( :סן ) דיח חויש! ע :ונן .ן .סיהט
וו! ח  ,וזען עש חיינן זזחניוטה חיט
1וי :ט : ,ח חיוט דער פר״ו  ,חוק
ווע! 5ן עס חויון !.עןט ווירד  ,פינןי׳

קרח

קי

סק! ( י! גער ,נקך דעכן סק! דעכז
ה״! ין .טהזו< ס  ,דער כווחניין .ן .רה
הע! ט  ( :יז ) ד .ינן .ען.ן דיוו ערסט•
ן .עבורטה חיינש ווככזן  ,וויינו ! חוו ונז
וזדר וזיינר נין .עז*ח!5שכ 1דווו ניכס
חויו! ע:ן ?רזכון  : :חידרן וויהר כ! וט
ווויןי דען ח! טוור סכרענן.ן  ,וחנד
וויהר עענז ווין רוין־
ווויכטט״ן.ן
?וזשן׳ וו?ש חיין
ע״ןורוןזער  3 ,ונן
חנן .נעה)ון ן .ערוך  ,דענן עחין.ן י.ו
עהרן  ( :יה ) דח  :ע! ײט דחעוון ווו!!
ריר ן .הערן  :וח וויח דױו ווענד״
כרוטט חוגד דיח רעכטי סו! טר דיר
ן .הערט  ( :יע ) ח!! י הייזין .׳ ןנחבן ,
דיח דיח קינדר יטרח!ש דעק עוויןנן
ווידיון  :ן .עבי חיך דיר ׳ נעבשכז
דייכיען  :עהכן חונד טעכטערן  ,נ•
ח״ערכן חנטיי! חוי( 1עווין.ן נייטן :
דױש ו״ח חיין עווין .ר
חונעערוועו־
!י  5ר בונד עחר דעק עוויןנן  ,עיר
דיך ווונד דיינען וחיון נעבן ריר :
(  ) :עערנר יטערחך דער עווין .י י.ו
חהרן  ,חין חיהרכן ! חנדי וח!! שט
דוח קיין ערבן .וט ביעויט3ן  ,חונד
קיינן טהיי! חונטער חיהנן החבן :
חיך בין דיין טהיי? ווונד דיין ערב־
ן .וט חונטר דען קינדרן יטרח! ' ש :
(כא ) דען קינדרן ! וי ן .עבי חיך ח!! י
נעהנטן חין יטרח! נו וויהרק ערב־
ן .וטי  :עיר דען דינשט  ,דען וױז נו
עער  :סרן.ן החבן  ,ביינן טטיעטש־
נע! טיי'  ( :נכ ) דחײיט דיח קינדר
יטרח! : :יך  £ערנר נינט וועהר דעש
טטיעטשיעוטי נעהרן  :חונד דחדורך
:יגדי ווויןי' ויך ! חדן  ,דיח חיהנן דען
טוזד נויניהט  ( :כג )  :ח  :ח!!ן יעני,
חינדעכן דר ! וי דען דינשט ב״ 'ןנ
טטיעטשנע! טי עערריכ׳שעט  ,דיח
טו! ד דער קיכדר יטרח!ש חיבס
נעהיון  :די :ש  :ייח עיר חייערי
נחכקחוווון ח״ן עווין .ם ןנעועט, ! ,
חונישר דען קינדרן יסרחוש חביער
וח!!ן  :יח קיין ערב^ וט בעויטנן :
(כר ) דען ־ען נעהנטן  ,חע! כי דיח
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במדבר יח יט
קיכדר יםרחוס  ,דעכן עווין.ן  ,ח! ם
ח״כי העב־  ,ווידזון  ,דיון ן .עבי חיך
דען ! ייק כונן ערבךוטי ; חונד חיך
וח־,י יו־הכן די* רהח! ב חן  ,דחש * יח
חוכטער דע; קיכדערן יסרח! ש קײן
ערבן .וטב*י ':ן וח!! ן  ( :כה ) דר עווין,.
רעדטי << יט >< טה חוכד םפרחך :
;כו ) וויט דע־ ! .ויק וח!! וט דוח
םפרעכן  ,חוכר חיהכן * חן : | .ווען
חיהר פחן דען קיכדרן יםרח! ו דען
נעהכטן כעהווט  ,דען חיך חייך
םטחטט חייערש ערבןכוטש ן.ן \ עבן:
*< ו זו־שט חיהר דחפחן כור העבי
דעט עווין.ן  .דען כעהנטן פחן דעק
יעהכטן חבוחכדערן  ; :כז ) ח״ערי
העבי ווירד כיי><! יך ן .עח ? טט  :וויח
קחרן חויש דער טייכי  ,חדר ן .ע־
טועכקיחויש דו קע! טר  *( :ח> ח! וח
*זינוט חיהר חויך דיח העבי דעש
עוזין.ן  £חן ח!!ן כעהכטן .־ױו וויהר
פיון דען קיכדרן יטרחוש כעה״ט ,
חבוחכדרן  :חוכד וח! יי דעש פריו־
טער חהרן בריכנן  :בט ) פחן ח!! ק
וזחו ח״ך ^ עבן וזירד  .ווישט חיהר
דיח העבי דעו עווי^ן חבוחכדרן :
פווןח!! ק כעםטן  ,דען ן .היי! ין .טן
טה״! דחפחן  ( :ל ) וח ^י חיהכען
סבר חויך  ( :ל ) ווען חיהר דען
בעשטן טײ! דחפחן חב^ עוחכדרט
־חבט וח חיוט דח* חיברין.י וויח
חייערר םייכי
דווו חיינקח> ס< ען
חוכד חייערר קע! טר חככוועהן :
(ל׳י׳ ) חיהר דירפס עש עשן  ,חן
ס!!ן חרטן  ,חיהר חזכד ח״ערי הויו־
*ײטע  .דען עש חיוט חייער ! חהן,
ס־ו תייערי דיכשטי ביי׳ק םטיפטו־
ניעוטי  :לכ ) ווען חיהר דחו בעשטי
חבנעזחכדרט החבט  ,וח
דח  £חן
ןתדט חיהר קיינ־ * יכדי חוין־ חייך :
ע״כטסי־הט חויך ני  2ט דיח היי! י־^-
טהױור דער קינדר יםרח! ס  ,ח! ש
ווח ־ורך חיהר חייך דען טווד כוכיהן
קענטט :

קרח הקת

ינ<
רעדטי>)
ים(א) דערעווין*.
>וםוז חונד ח־רן  ,סונד
טפריזך  ( :כ ) דיום חיוט ח״כע
 5ערוורדכונן _ .דעש ן .ועש3ש  ,דיח
דר כגווין״י בעיה!כ : 1כע>ו! יך> *<זן> י
דען קיכדרן יםריו! ש  ,דיום ויח דיר
ח״כי רחש־י קוה בריכן.ן> דיח קייכי
ע! עקן' ,חויך קייכען } ״בשעע.־ !.ר
החם  ,חוכד חויןי ווע! ני כחך קיין
יחך ^ עקחאװן חיוש  ( :ח ) דיוי ן .עבט
ד^עכן עריששר ח! עור  <> :חן עיהרע
רהיכויש,חוכדם! ח  3טי
ויח כוק ! חן.
ויח יוין וייכר ן .ען .כווחרט  ( :ר ) דער
פרישסר ח! עור כעה״י ״יט וייכעק
פינן״ר עשווחש  £חן חיהרק ב!וכוי :
חוכד םפרעכני עש ן .ען.ן דיח עחר־
פטיפששכעןשש /
דערוייטי דעש
ויבן ״ח.־ ( : !.ה ) > וחן פרברעככי
ח! שדען דיח קוה פחר ויינן חוין .ן:
חיהר פע!!  ,פ! ״ס  ,ב! וט חוכד
>וישט וח!! חחן  £ערברעכנן ( :ו ) דער
פרישטר כעהיוי כעדרכהח! >),חיוחפן
חוכד חיינן החירחטהן פחרן  :ח^ כד
ווערפי עש חוין דיח ברענדי קוה :
(ז ) .־ .ירוין•' ווחםי דר פריוטר וייכע
ק! יידר  ,בחדי וייכן ! ייב חין ווחשר/
חוכד קח>ו>וי חין דחו ! חן .ר כוריק :
ביס חבכד חבער * ח!! ״ער חוכריין
*יין  ( :ח ) דר דיח קוה  £רברעכנט
החט  ,וח!! דיח ק! ײדרווחטן  /ויינן
!ייב בחדן  :חוכד ביו חבכד חוכריין
*יין  ( :ט ) חיין רייכר > וחן חבר * ח!!
דיח חםי פחן דער קיה * ס>>>>! ן ,
חוכד רווישרהח! ב דעש ! ח^ריס > חן
חויפםיטטן :
חייכי רייכי םטעטטי
דחוע! בםט * ח!! ויח נליר דיח ן .ע־
>< ייכי דר קיכדר יסרח! ש פרווחהרט
ווערדן  ,כוק םפרעכן .ווחשר ' עש
עכטדכדיןטכןנשחפפר :
חיוט חיין
(־ ) דר דיח ו׳םי דר קו־ * ח *י;! ט ,
ווחטי * ייכי קןיידר  ,חונד יייח ביש
חבכד חונריין  :דיוש * ייח  £יר דיח
חונדפ־רדיח  £רע><>
קיכדרישרח! ש
דען ( רע{י 4יחכשפערווחכדטן ) דיח
חונטר
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במדבר יט כ
חונ ר חיהנן ווחהנן  ,חיין עווין -ס
^זעטן  ( :יא) ווער דען םחדטן
ןײבנחק חיינר ײעכם? י 3ן פערםחן
בעריהרם חיזם זיבן םחן.י חונריין:
(יב) די .ר * ח!? זיך הירײים חק
דריםםן חזנד זיבנםן טחגיי ענם5
וינדיגן  ,זח ווירד ער ווידר רײן :
ווען ער זיך חבר ני 3ט חק דריטםן
חונד ויבנםן םחגי ענםזינדיגט  ,זח
ווירד ער ניבם ריין ( :יג ) ווער דען
טחדםן ! ייכנחק חײכר ײענם! יכן
פערטחן בעריהרם  ,זיך ני 3ט ענם־
וינדיגן ! עטם  ,חונד דיח זורוהכינןב
דעס
עוייגן  3רחונרײכיגם  ,דיח־
זע! כ< פערסחן זח !1חזיס חיהרר
נח 3יחן חויזןנערחםם ווערדן  :דען
*ח ! חכן• ׳ ער כיכם ײים םפרעכגי־-
ווחסר בטפרעכגם ווחרדן  ,חיזם ער
חיײײר נחך חונריין  ,חונר דיח חונ־-
ד״ני^ קיים החפםס נחן חן חיהק :
(יס ווען יעײחנך חק ח״כק 3ע! םי
עשירבם  ,זח חיזם  2ח! ן .נדס  £ער־
חרדנעם  :ווערחיןדחז י .ע! ם הינײן
ן .עהם  ,מונד ח!! ט ווחז וויק נע! םי
ח׳זם  * •,ח!!  :יבן םח^י חונויין זיין :
(טי ) ח״ן חבנס ן .פעס  ,דחרחן דער
דעק! ני  3ט 2עסם חנםױטט  :חיזם
חונר״ן  :יטז ) ווער חויך חױןי דעק
 5רייחן  3ע! די חיינן ערם! חגנען ,
חדר  5ערםםחרבנן  ,חדר חיינעם
ײענםנקנחכן חדר ן .רחב בעריהרם:
ז״וו זיבן ׳םח^י חונר״ן ( :יז ) פיר
ח״כען זח! כען חזנרײנן נעהײי ײחן
(זםי פחן דער פערברסנםן קוה :
טוהי  !£ישענד וזחסר דחרוין׳ חין
ח״כק ן :ע  £עסי  ( :יח,ו חײן ריינער
ײחן נעהײי חיזחפן  ,םונקםי חיהן
חין דיום ווחסר  ,חונד בעםפרעכגי
דחײים דח־ ן .יע! ם  ,חונד ח!! ס גע־-
רעהםי יוונד ח!! י פערשחנן  ,דיח
דחרין ג״עזן חדר דעניעניגן  ,דר
יזיינס םחדםן קנח 3ן  ,ח״כן ער־
ט! חן.כן ׳ חיינען כרםםחרבנן חדר
ח״ן ן״רחב בעריהרם המם  ( :יט ) דר

חקת קיא
רייני נע״זיך בםפרענגם דען יווכ־
ריינן כוק דריטטן סוכד
זיבכטן
םחד  :ווען ער חיהן 1זק ןיבכטען
םח^י
ענטזינדיגםהחם  ,וו 1וםם ער
זײכע קזײדר  ,בחדם * ין חיק ווחסר,
חוכד חיזם חק חבכד רײן  ( :ב )" ווען
חבר * עזוחנד חוכרײן ווירד ׳ חוכד
זיך כי 5ם עכםזיכדיכן זעשם  ,זח וחזז
דיחועזבי פערס ׳ן חויש דר  £ערי
זחײײ!וכן .חויש ^ רחטם ווערדן  :חין
זח וו״ם זיח כע>ו 1יך דח* הײזיכםוק
דעש עחי^ן פרחוגריינין .ם החם ,
דח זיח קײן
םפרעגגיווחסר החם
חוין 1זיך םפרענן.ן ? חשן  /חונד חזוח
חוכר״ן 4עב 1יבן חיום  ( :בא ) ד׳וש
ז״ח חיהכן חײן ע״יכש ןםעםן  :דר
דחז םפרענכיווחסר םפרענן .ם ,
*ח 11ז״ני קזיידר ווחםן  ,חוכד ווער
דחז םפרענן .יווחשר חנריהרם  : ,ח! 1
ביס חק חבנד חוכריין זיין  ( :כב ) ווחז
חיין חוכרײכר בעריהרט  ,חיום חון•
ריין  :חױך ח״ני שערםחן דיח חיהן
בעריהרם  /חיזם חונריין ביס חוי^
דען חבכד :
^ ( א ) דיח קינדר יםרחזסקחזון /
דיח ן .חנ 3ע גײיינע  /חיק
ערשםן ױחנחט  ,חין דיח וויסםי 3ין /
חונד דם פח! ק יחןז בײח קדם :
דחזע? בסם טטחרב יוריק  ,חוכד
ווחרד חויך י ז? דח בן .רחבן  ( :ב ) דר
ביוײנע  5עה? םע עס חן זוחסר  :דוו
!י £ן זיח חיבר > יטה חונד חהרן זו<
זח״ײן ( :ג ) חונד דם  £ח? מ החדרטי
ײים ײםה  :חונד טפרחכען דייע
ווחרםע  ,ווערן וויר דחך ! יבר /
ב״ק חוכםרגחנן .חזנזרן ברידך /
£חר דעק עוויגן ײיט חזײבקחײײן!
(ר ) ווחם  2יהרט חיהר דם  £ח! ק
דעם עחיגן חין דיזע יויסםכייח :
ווח וויר זחײםחזנורנן  £יהטטערבן
ײיסן ? ( ה ) חוכדווחרוקהחבם חיהר
חונס חויסײ 3ריק גפיהרם  ,חוכס חן
דיזן ע! ענדן חרם3ו בריכגן  :״ח
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במדכר כ

חקת

><חן כי  3ס * קען קחן  ,ו> ח וןעדר
 5ייךנבו חע ( חך וויינססעקע נחך
ךרחנחסחעפפ! * ינד ,ני  3ס חייני
>) חה!" ווחסר נוק סרינקען ? >< סה
חונד חהרן ענס  £ערנסן * יך פחן דר
*חס!ו ;^ ■ גוכן ח״נן .חנךע דעט
ססי  2ססכע! סס  ,פ■•!) חויןן חיהר
< נך*י  3ס  :חונד דיח הערר! י  5קייס
דעס עוויךן ערסין חיהנן ( :ז ) דער
עווין .ע רעדסע סיס > וסה 1וונד
ספרחך  :יח ) כיק דען ססחב /
5רו1ו>ו! ע דיח ן .סיינע ,דוח חונד־
ד״ןברודר חהרן  ,חונד רעדסדען
 5ע!* ן  5ר חיהרן רזויןנן חן  ,דס ער
ווחטר הערךעבע  :חוין־' דיוע ווייוע
ווירססז חיהכען וזחסר חויס דעק
פע! זן ברינךען׳ חונד דיח ןנײיינע
כעבשס חיהרק פיהע סרענקן  ( :ט)
ססה נחק דען ססחב  ,דער פחר
דעק עווין .ען ! חן : .וויח ער 1זיהק
בפחה!ן ( :י^ * חדען ! יסן סטה חזנד
חהק דייו נחניחן נ(* ח ,יײן קח<ו>!ן ,
 5ר דעק פע!*ן  :חונד ער טפרחך
3ז חיהנן ,הערס חיהר חונן .־1זו 0
*ח>ון ! וועררן זויר חייך חויש רי :ק
פע! :ען ווחשר סחפן ( 1יא ) ססה
הוב * ײני החנד חויך ' ,חונד ס!זן.
דען פע! :ן ( ווייחסחה! >* יס * יינעק
ססחבי  :ד1ו קחק פי! ווחשר הע־
רזיס  * ,ח דחס דיח ךס״ני  :עבסס
חיהרק פיהי3ו סרינקן החססע :
(יב ) דער עזוי^ פ חבר ספרחך (ו
>וסה חו ; ד3ו ח־רן  :ווײ! חיהר
ני  5ס דס פרסרויחן (ז סיר ןנהחבס /
סיך פר יען חזיגען דער קינדר
יסרח! ס כו ~ײ!יןנ>  :דחרוק * ח! ס
חיהר חזיך דיום פח! ק כי 3ס חיןדס
זחנד ברינן.ן  ,דס חיך חיהנן (ון .עבן
— '־״

 ' ■ .־־ '

,

־• ־ " ״ ־י "

״״י

יסרח! ם >< יס דעק עוויןנן החדרסן:
חונד ער ^ ־ .״! יךס ווחרד חן חיהנן:
(יד פחן קדס חויס וחנדסע ססה
נןוטטחפסר חן דען קעני^ (ו חדוק ,

(1זוכד ? ימ) 1יהק ענסכיסן )  :ו)1
ספריכס דײן ברודר יסר ! | )1דווז
ווײסס  ,וורומ  5יר > ויהיע! ין .ק״ס
חונס בסרחפן היזס  ( :טו ) 1וו.ורנב
ערפחהרן קח>)ן נחך >) 3ריס  /וויר
ווחהנסן־ןחנגי 3״ס חין ײנריק :
ח! ! ״ן דיח >) 3ריק_ פערפוהרן >) יס
חונס חונד חונורן פרורפחהרן ועהר
חיב! ( :טז ) ווירסריחן 3וכן עווי^ ן,
דיור ערהערסע חונורע ססי>)> וע ,
בחסנוחפסר ,
חונד * חידסע ח״נן
דער חונס חויס >)3רינן פיהרטי :
יע 3ס וינד וויר3ו קדט  ,חין חיינר
ססחדס  /דיח חן ד״ני גרענני חני
ססעסס ( :יז) ! חס חונש דורך דײן
!חנד 3יהן ! וויר זוח!!ן ניכס דורך
וו״נבערגי 3יהן ׳ חונד
חעקר ח׳נד
ק״ן ווחסר חויש ניססערנן סרינקן:
וויר ווח!!ן חויך׳ דר העערססרחסי
ב! ײבן ,וועדר רעי! סש ; חך ! ינקס
דחפחן חבווייכען  ,ביו וויר חיבער
ד״ני ן .רענ (ן הינויש וי ; ד  ( :יח ) חדוק
1וקר ! יס חיהנן ו1ון.ן  ,דוח ! ח!! סס
ניכס דורך >ויין ! חנד 3יהן  :חדר
חיך ן .עהי דיר >ויס דיעק סווערדסי
ענס^ ע^ ן( 5־ט ) דיח קינדר יסרח!ש
ססע!! סן חיהק 3ווחהר פחר  /וויר
ווח!!ן חדן׳' ? .בחהנסק ווען.י מייבן:
ווען חיך חדר >( יין פיה פחן דיינק
ווחסר סרינקי> * ח ווי! חיך עס בע־
 3חה!ן  :חיך ווי! דיר ני  3ס ס־ודן :
נור 3ו  5וסי >ויינן דור ; 3ון .נעהסן ,
(כ ) ער ב! יב חבעק דחב״ח  /דוח
*ח!! סס ני 3סי דור  33יהן ! יח חדוק
(חן .חיהק ווירק!יך >) יס >< ע  3סין .ק
פח! ק חונד ססחרקער ה 1ונד ענסי
ן .ען ( : |.כא ) ח! ס חדו  {:דעק פח! ק
יסרח! דען דור  3נון .ני  3ס ן .ססחססן
ווח!! סי  :וויך יסרח!  5חן חיהק חב:
(ככ ) פחן קדס בר1ו 3ן ויח1וויוי :
חונד דיח ן .חננע ן -סיינע קחק יוגן
בערךע הר  ( :כג ) בײח דיוק ן .ע־
בירן .ע הר  ' :חן דער ןרעניי דעס
 3סנדס חדוק  ,ספרחך דער עווי^ ע
(ו
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חקח

קיב

הערוק נו ק<4)4)5ן  :ח? ןײןדל1
5ו חטה חזנד חהרן  ,וויח פח!ן .ס ג
לכ־ ) ח־רן זח!! 3ז  :יינעב( פח! קע פי( 5ק חחרד ־ר בטוועהד? י3ן רייוע
חיבר־ריסין ( : .ר.ן זיח עיהרטען
חיינן .סחהן ווערדן  ,דען ער זח!!
וױדריןי רערן ווידר ן :חסחונר ; ״סה:
חין דט ׳! חנד  ,דט חיך דען קינדרן
חונס1זויב*
יטרח! ס ן .עב<  ,ניכס קחיווון  .ווײן וווזרוכן החבס חיהר
וונריק ןנפיהרט  ,דס וויר חין דער
חי־ר וו״נכן בפעהןי ני  3ס נחכ^ ע,
וויססנײח חוחקחיו יען  :ח! 1ען * ד11
}עבס  ,בייח דעק החדרווחסר :
וועדד ברחד נחך ווחסר וויוט /
(כה ^ ניכן ח! :ח חהר [ חונד זיינען
ווונד ח; נס עחר' דער ע! ענדן ססייױ
*חהןח! עזר  :חונד פיהרי זיח חוין1
עק!ש  ) ■( :דער עוויןױ חבר  :יונרסי
דט ^ ביר^י הר  ( :בי)  3״ך חהרן
*ייני ק! יי,־ר חויס  ,חונד ! עןע  :׳ח ן .יפסין .ע ט 1חנן .ען סרעיק ^ נחנס)
וזונסר דט נ 1ח 1ק  .־יח דחם  £ח|5נ
*יינק  :חהני ח! עור חן  :חהרן זח!?
ביסן  (• :ודספיוי ! ײסע עח/יסרחז
ח״נן״יסחהן ווערדן  ,חינדדח :ע! בסס
םסחרבן  :יז >.־ח קחון ־חס פח! ק
טסערבן  ( :בז ) ווטה סחס וויח דער
נו וונוה  ,חונד ט־רח 3ן  ,וויר החבן
עווי^י בפחה!ן  : :יח ^ ינן.ן  £ר ־ען
חזינן דר ^חנינן ןסו״ני חויףי ־ווט ן :.ינדין .ס  ,דטוויר ווידר ־ען עוזין״ן
ביססע
יוונד דין ןנרעדס החבן
^ביר^י הר  ( :כח ) אטה 3ח^ חהרן
דען עזוי,י.ן  ,דחט ער דיח טןח בען
זיינע ק! יידר חוים  ! ,ע^ סי  :יח •,יינק
חטהבחסעיר
פחן חזג :חב״ענדי ־
זחהני חועור חן  ,חהרן טסח־ב
דט פח! ק  :יה  .חונד דער עזויןנע
חויף' דעק ן .יפ  !3דעס בער^ש :
ט־רחך3ו ווטה  -יוחבי ווי־נן טי־ן, 1
>וטה חבר חונד ח! עור קחזון הערחב
:עני חיהן חוין ',חייני טסחנן .י3וכן
 5חק בערן.י  ( :בט ) דיח ן .ח; 3ען .ע־
נ״כן  :ווער ן .ביסן ווחרדן  : ,עהי
*ויינע וחהי  ,דט חהרן פערטידן
דחן וון  : ,ח וח? | ער ב״ק ! עבען
ווחר  :בוויינטע חיהן דחט ^ חנני
ב! ״בן ( :־. :.׳ אטה ׳< חבסע חײנע
הויז יטדח! דרייסין .סח ^י :
קופפרנעט! חנ^ ע ריכססי  :יח חויןי
ווען
ח״נע ט .לחנ^ ענוכן 3״כען
(א ) דער בנעניטע קענין
יעחחנד פחן וז״נר ט! חנן -ע בביסן
ערד  ,דר ן .ען.ן סיססחי.
סויחסע ער הינוי( 1נזר
ווחרד
ווחהנס  ,ערפוהר  ,דחט יטרת!
קופפרנן ט! חנן.י  ,חונד ב! יב חנן
הערחן 3חן .דזרך דען ווען .דער
דיח קינדער יטרח! ע
!עבען
קונדטח  1סר  :ן.ריןי יטרח! חן,חונד
ברח ?ן חזיןי  :חונד ! ח^ רטן  :ך1.
חנגניו־ב ) דח
>וח  3סי ח״ני^ ע ן£ .
יא )  £חן ח  .ת ברחבן וי11
חבת
סחס יטרח! דעק עווין.ן חיין ן !.יבדי ,
חו״נד טפרחך  :וזען ־וח >ויר די :ס חויןי  :חונד ! ח 4ריפן זיך חין דר חונ־
בוזחהנסן בע^ נד נו עכריכן  .חין דר
פח! ק ח־ן >< ייני ן.וזח! ס 4יבסס  ,וח
ווי! חיך זייכי טסע־סי פערבחננן  :זוישסי  ,דױו חן דיח > וחיבנ :״סע
דעס ! חנדס ״וחב טסעסט :
(ג ) דער עווין .ע ערהערסע דיח
טסיסי יטרח! ש  ,חיברן .חב חיהכן (יב)  5חן ־ח ברחכןויחחויןי  -חונד
דען בנעני  ,חונד ער פערבחנסע !חן -רסן  :י 1חיקסח! יורד  .ניספחן
דח ברחבןזיח חזי]! • חונד ! ח^ רסן
ויח  :ח> וס חיהרען טסעדסן  :סחן
זיך יפנוייסס דעז !3ושט חרנין :
נענסי דען חרט חס׳ה  ( :ד ) פוון
דער חין ,־ר וויםסי  !£יםס  ,חונד
דעק ן .בירן\ 1הר ברחכן זיח חוין ',
חויס דען ^ רעננן דענו חיורי הינויס
ווחנדסן זיך ווידר חויןי דעכן ווע^ ע
גור בינזנזעע נו  ,ח>ןנ דחט ! חנד ן .עהס ; דען רר פ! ום חרנון חיזס
דיח
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ההת

ייח 4רענ3י חוחבש  ( ,וויסען ״וחב
דחהער 2ינדומ
חונד ח>ורי  ( :יד )
״חן חין דער ןנסיכמי דער קרי^ ע
דעם ע״־ : | 4והכ3ו םופה  ,חונד
בעכןחרנוןזי־טו)
חונמער דען
חונד דר בע 3י חוישפ5וש  ,דר ויך
ווענדמ  3וקווחהנפ! חמ) ער  :חונד
1ון דיח 4רענ3י> ווחבסמי 3מ ( :טז )  £חן
דח 3וק ברוננן  :יענק ברוננן  ,ווח
דער ע״ין .ע3ו >< סה ספרחך /
 5רוח>ז>ו!י דס פחזק  ,חיך ווי! חיהנן
״חםר ן .עבן ( :יז ) דח זחנן .יסרחז
דיוס ! יד  :קח^ יוי הערויך׳  .ב־וננן!
*ינן .מ חיהק דען ״עכטזן -וחנן: :
(יח ) ברוננן  ,דען פירסמן 44רחבן,
דיח עד5ן דעט פחזקט ערעפנמ ,
וויט דעק ; וע ^ עבנמן סמחבי  :פחן
וידבר ( .ען ״תנה  ( :יט ) פ1ון > ותנה
ן.ען נח! יח :• 5חוכד פחן נה! יח! גען
ב> וות  ( :כ )  3ח\ ב> וות נחך גיח ,
דס חיק ן .פי! די > זוחב ! יןמ  ,י 3ור
 1ונהעהי פטןה  :ווע! כע חויסויכט
החמ 3ור וויטמי הין  ( :כא ) יסרח5
*חנדמן בחמסחפמר חן שיחן קעני4
1ו>זרי  ,ח [ נד 5יש חיהק עכמבימן :
(כב ) ! חט• וזיךדורךדיין ! חנ־  3יהן!
וויר זוח!!ן וועדר חין חעקר  ,נחך
5וין ווייננערמן ר .ויט״״ 3ן  ,ווויך
קיין ״חמר חויו דרניטמריי מרינקן:
העערסמרחטע
*חנדרן חויךי דילר
ג! ייבן  ,בי :״יר חיבד דײני גרענני
הינויס וינד  ( :כג ) טיחן חבער
ווח!! טע יסרו״ נ כט דורך ויינע
 4רענ (ן ( יהן !חשן 3 :רוחזויז! מי ח!!
יטרח 5ענמ־
*״ן  £ח! ק חונד
^ע^ן  ,ביז חין דיח ״יטמי  :ח! מ ער
נחך יהצה קחק  :ן -ריוי ער יסרח!
1זן  ( :בי ) חבר יסרח) ס!י 4חיהן
*זיס דער סערפי דעט סווערמט
(חוין* דס הויפמ )  :חונד ערחברמ
ו״ן ! חנד  ,פחקחרנון ביויזקייבק,
*יו (ז דען קינדרן ע״ון  ,דען דיח
.ןרענני דר קינז ר ע>זון ״חר פעממי:
(בה ) יסרח) נחק ח! וח ח! 1ע דיוע

עםעדטי1יײן 1 :וו  :ד זים ייך1וין *
טטעדםן דעט1ז>זרי כידער 1 .וין
וזונד 1וי־רן ן 1ונדטי 1עטן :
חטבון
(כו )  .דען יד 1ו פטוודם חטבון ן .עי
הערמ• דענן טיחן קענין .חוורי :
ער ־חממי טעיוזיך< 4יש דעק  5חרי| 4
קענין , .פלון ״ווזב קריו -ן :פיהרמ ,
חונד חיהכן ־ .״ן ( חנד חבן .נח״>זן :
ביו חן_ דען חרנן ( :בז ) דחרונ[ וח| 4
דיח דיכמר,קחיחומ הין נחךחסבון /
דיח טמחדמ שיחן וומרדי ערכויחמ
חונד ערריכטמ  ( :כח ) דען פייחר
ן.ינן .חוימ חסבון  ,פןחווווי חוימ
סיחננו סמחדס  .פר 3עהומי ער דר
״וחבינו  ,בוינר דר העהן חק חרנן:
(כס ) וועהידיר  ,וווחב ! פח! קדעס
^עמנן כ> ווס  :דוח ביומ פר!וורן !
וייניועהני ! יסער נ3זי  3מין :ווערד | /,
וייני מעכמר ׳ ן .פחנן.ן דעק קעניןנ
ח>וורי םיחון 13פיהרן ( :ל ) הין חיומ
חיהרי הערר! יכקיימ  £ ,יון חסמן
ביו דיבן  :ווירהחבןויח  £רווישממ/
ביו ן .ען נפח  ,דס ביו 8ידבח רייכמ:
(לא ) יסרח!  5ים ויך ח! וח חין דענן
זחנדיחארינידר  ( :יב ) ווסה ןחנדמי
!יימי,חוכןיעורחויםנוקונדסחפמן:
ויח גחיון דיח ! חנדסמעדמי חיין :
חונד ״חן פחרמריב דען ח״רי  ,דר
דחוע! בטמ ווחר  ( :לג ) חענדמן ויך
חונד נח^ן ה-ינוין־'  ,דען ״עגנחךבטן
נ)  :חונד עי  , 4קענין3 .ו בסן  3 ,ח 4
חיהנן ״ימ וייננן ^ חנ3ן פח! קיענמ־
 4עי.ן  ,נחך חדרעי  ,נוק קרין.י :
טפרחך3ו
(לד ) דער עוזין .ע חבר
>וסה  5 :יר  3מי חיהן נור ני  3מ דען
חיך ^ עבי חיהן  ,ויין ן .חנ3ש פח!ןנ
חונד וי־ן ! חנר  ,חין ! ייני ^ ווחזמ ;
דוח ווירשמ חיהנןמו־־ן  ,״חכודוח
דעק םידן קענינ חיורי ^ מחהן  ,דר
חין חסבון ווחהנמע  ( :לה ) ויח
סחן^ ען חיהן חויך  ,נעכטמ  :יינען
ועהנן חונד ױיננן  ,חנינן פח! קי ,
וח דחס ניכמס פחן חיהק חיבריג
ב! יב  :חו ; ד ערחברמןוײן ! חנד :
דיח
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 ( ^ 3א ) דיח קינדר יפרח1ו ברח 3ן
חויןי  :חונד ! חגרטן 'ויך
•
חשירדן,
חין דחו ן .עפי 1ד ״וחב ,
ן .ען .ן ירחו ח* בר0 :

(ב ) ח 1ו ב! ק וחהן 3פורש דיח טחטן
ערפוהר  :ווע? 3י יפרח 1ן .ען.ן רען
ח>< רי חוישגחיבט ( :ג ) ן .ריהט דר
>< וחב חין העפטיגי פור  3ט  ,פחר
דער נח 5יחן  ,ידיח וח ^ רחש ווחר :
*ח  ,דוזט חיהק גרויחטיינחר דען
קינדרן יפרח!ש  ( :ד ) ער פפרחך
דחהער3ו דען ע 1טשסן דעש  £ח 1קו
>< דין  ,דיור הוי £י ווירד דיח ^ חנני
ן .ען .נד חו>< הער חב  £רע5ן  ,וויח דר
ח 3ש דחו קרויט  £חק  £ע 1די חב-
 5רע ( ט  :ב 1ק וחהן ( פור׳ו ״חר דח<
>< ח1ש קעניג חיבר ״וחב  ( :ה ) דיור
*חנדטי בחטן חן ב 1עק וחהן בעור ,
נחך פ־ור  /ווע31ש חק ! 3ושי 1יגט ,
חין דחו ? חנד ו״נר הייחחחט  ,חוק
חיהן חײנ5ו 1חדן ; חונד 1יש חיהק
וחגן  ,עש חיוט ח״ן פח? ק חויש
ו>  5ריק ן.עןבחנןנן  ,דח< בדעקט דיח
^חנ3י ערדי  ,וח ווייט >< חן ועהן
קחן  ,עם1י^ ט יע 5ט ן .ען.ן >< יר
חיבר ( :ו ) וח קחוו״י דחך  ,חונד
 5ערפ1ו 3י >< יר דיוש  £ח 1ק  ,דען עו
חיוט >< יר 3ו >< ע  3טין £ , .ין! יי  3ט קחן
חיך עש ח! טדען פ 1וון.ן  ,חונד חויו
דמק ! חנדי טרייבן  :דען חיך ווייש ,
ווען דוח ועגנשט  ,דער חיוט גע־
ועגנט  ,חוכד ווען דוח פרפ?ו  3שט
דפר ב) ייבט  £ער11ו  3ט ( :ז ) דיח
ע? טעשטן  3וון וווחב חו ; ד דיוו
ע) טשטן  3חן >זרין רייוטן 3ווח> ס< ן ,
החטטן 5ויברן .רעהטפחפט בייח ויך:
קח״ן5ו ב 1ענן  ,חונד רי  3טטן חויו,
יוחו ב 1ק ( .וחןכט החטטי  ( :ח ) ער
כחב חיהנן 3ור חנטווחרט  ,ב? ייבט
דיח נח  3ט היר  ,ןח ו<י 11חיך חייך
כעטייד ן .עבן  ,וויח דר עוויג• >< יר
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*ח^ן ווירד  :דיח  5חרכעה>) | ״וחב*,
ב? יבן ח< 1ח בײח ב? עין  ( :ט ) חײן
 4עט | י  3ע וועון קחק5ו ב 1עכ : 3חוגד
טפרחך ווער וינד דיח 1״טי  ,דירו
דוח ב״ח * דיר הח טכו> (י ).ב 1עש
חנסווחרטי דעכן 4עט! יבן חעוין ;
ב 1ק זחהן 5עוריו  /קענין .נו ״וחב /
!עשט רייר וחן .ן  :י א דיוס  $ח 1ק
דחי חויו<1יריק ן .ען .חנן.ן בדעיןנז
דיח ערדי  <,ח ווייט ״חן ועהן קחן:
ייז ןכעהי דחך הין חונד עערווינשי
מש ״יר £ ,י 11ײ  3ט קחן חיך עט
ח 1שדען בקרין | .חונד ווען .טרייבן :
(יב ) דחו ן .עט? יכי וועון פברחך>3
ב? עק ׳ ן .עהי ניכט ״יט חיהנען :
פערפ 1וכי חויך דחו עח 1ק ני  3ט ,
דען עש וח! 1ן .ועגנט ויין  ( .יג) ח? י
ב 1עק דעש ״חרגנש חויפטטחנד ,
טפרחך ער (ו דען  £חרנעהיון זײטן
דעש ב 1ק  ,רײוט נור ווידר חין
חייער 1חנד  :דען דער עוויגי ווי?
ני  3ט ( וגעבן  ,דחש חיך >< יט חיין
ר״וי  ( :יד ) דיח פחרנעהיון יווחביי
>וח  3טן ויך ח! וח חויןי  ,קח<ון נו ב 1ק:
חונד פפרח 3ן  ,ב 1עק החט עו חב־
^עט 1חגן  ,״יט חונש3ו ר יוען :
(טו ) דח וחנדטי ב 1ק חבר>וח1ש
אעהררי חונד פחרנעהיורי חד1י 3ן
ח1ש דיוע  ( :טז ) ויח קחוון3ו ב 1עק :
וחהן 3פור
חונד פפרח 3־ן  ,ב! ק
 1עטט דיר ענטביטן  1 ,חש דיך דחך
ני  5טש חבהח 1טן  .דחש דוח נו >< יר
קח״״שט ( :יז ) דעו חיך ווערדי דיר
גחר פי 1עהרי ערנייגן  ,חונד ווחי
דוח >< יר וחן .ען ווירשט  ,ווי 11חיך
טהון  :נור קח><>וי רוונד  £ערווינפי
>< יר דיוש פח! ק  ( :יח ) ב! עק חנט־
ווחרטטי חונד פפרחך3ו דען בע־
דינטן דעשב! ק  ,ווען ב 1ק>< יר חוין
ו״ן ן .חנ5ש הוין  £ח!! וי) ברש חונד
ן .ח 1דש געבי  :וח קענטי חיך דחך
דען בפעה? דעט עווין.ן><ײנש גחטטו
ני 3ט חיברטרעטן  ,עטווווש ױינגם
חדער ווי 3טי 4עש פחר 3ונעה> וען :
חינדעשן
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דער עומזין דען ״ונד חוין : ,מונד
(יט׳) חינדעשן ב! ייבט דיוע נחכט
! 4יי  23ח!ש בייח וויר  :וח ווערדי *ילו טערנוך כו ב 5ענן  ,וולוג הנובי
חיך ערפחהרן  ,ווחו דער עײיןני חיך דיר ן .עכןהחן  ,דחש דוח >ויך
ווייטער >ויט י״ר רעדען ווערדי< :שחהן דרײח ווחהן ן .ט! חן.ן החשש7
(ב ) דחו ן :עט! יכי וועון קמכן דעש (כט ) בןענן טפרחך נור ע :ע 1ין ;
נחכטש3ו ב! עק  :חונד טפרחך3ו וו״! דוח יויך  :ח הענשש  :העסשי
חיהנן ׳ ױגד דיח יועננר ^ עקחיוחן  /חיך חײן טווערדט ׳ :ח ווח! ןטי חיך
דיך3ו רופן  : ,ח קחנשט דוח חיט דיך חוווברינ^ ען  ( :ל ) דיח ע :ע! ין
טפרחך נו ב! ענן  ,בין חיך ניככו
חיהנען ן .עהן  :יעדחך  ,ווחו חיך
דייני עוע! י |  /חויך׳ ווע! ? ר דוח ן .ע־
דיר וחן.ן ווערדי > ,וושט דוח טהון:
(כא ) ב! עכן טטונד דעש >וחרן .ענש רישטן החשש  £ ,חן יע הער בינז
חויןי  :וחטט! טי וײניע :ע!ין '  :חונד חויף דיון טחן 7 .בין חיך חויך ן .ע־
ווחהנט ^ וועון  ,דיר דיוש >ו טוהן7
>יחכטי ויך וויט דען פחרנעהוון חויו
ער חנטווחרטטי  ,נײן ! יראז חיס
>ווחב חויןי דיח ר״וי  ( :בב) ח!! ײן
דעק עענטי דר עווין.י דעכן ב! ענן
דער 3חרן דעש ן .עט! יכן וועונש
ענטברחנטי  ,דחש ער :ח ענט־
דיח חיי : | 4חונר ער וחהי דען
ענן !.דעש עווי^ן חויןי דענן ווען.י
ט! חשן 3וו ריי:י ווחר  :ווונד ח״ן
טטעהן  ,״יט ב!חשנן טווערדטי חין
עע! דעש עוויןן טטע!! טי ויך חוי^
דר החנד  :ער ניי^ טי חונד ביקטי
דען ווען , .חיהק הינרר! יך3ו ויין:
ער חבר ריט חוין 1ויינר ע :ע! ין  ,ויך > ויט  :ייננן חנןנויכטי  ( :לב ) דר
ענן !.דעש עוויןנן פערחך3ו חיהנן ,
חונד 3ווייח קנחבן ווחרן > ויט חיהק:
ווחרונן החשט דוח דייני עוע! ין סחן
(כג ) דיח ע :ע!ין  :ווהי דען ענן!.
דרייח יוחה! ן,ט! חן .ן 7חיך בין
דעט עווין.ן חויןדעק וועןניטטעהן,
ח״ן .נט! יך חוי!ן .ען .חנן.ן  5 • 3 /ער־
>ויט ח״נק ב! חון טווערדטי חין דר
הינדרן  ,דען דיח וויר פרהחשטי
החנד  ,חונד חיך  £חק וועןי חב ,
ריחי ווחר3ו ט! ײנין .בעט! חשען :
יוונד ןינ^ חויןי' דחו חקערפע[ ד :
(לג ) דיח עוע!ין  :ווהי אין  ,חונד
ב! עכןט! ון• ויוו  ,וזוכן ויח וו־דר חין
דען ווע3 :,ו ! ענקן  ( :כר ) דווטרחט וויך דרייח > וווה! פחר ״יר חויט :
ווערי  :יח ניכט חויו^ עוויכן  : ,ח
דר ענן! דעש עוזי^ן ו־ווין׳ ח״נען
העטטי חיך דיך ח< ק דחו ! עבן ^ ע־
פפחד 3וויטן וו״נבערן.ן  :דח חויןי
ברחכט  ,חונד ויח  5ערטחהנט
ב״דן וײטן ווענדי וזוורן ( :הפ ) ח! ו
דיח
ײח עןע! ין דען ענן !.ך״ש עןןין.ן<( €3לד ) ב! ענן טפרחך3ו דענן ענן!,
דעש עוויןן  /חיך החבי ^ וינדיןט!
ױו ויך חן דיח
*חהי  ,/דרענ^ טי  :יח
חהי
דען חיך ווחושטי כיכט  ,דחש דיח
אויחר  ,חונד ק! ע>< טי ב! עקי ו £וש
טטינדעשט  ,חויןי
חן דיח ווויחר  :ווחריבר ער ויח
חיר ענטן .ען.ן
דענן ווען.י  :נחך יענט ווען עש
חבר>וח!ש ט!ון ( : -מ ) דר ענן !.דעו
דיר >ויש  £ע!! ט  /וח ווי! חיך חוכן־
עווין:ן ^ ינ^ וזייטרפוורחויש  :טטע! י
קעהרן  :עלה ) דר ענן! דעש גנזויןנן
טע  :יך חן חיינן וח ע ;ן.ן חרט  ,דח
חבר טפרחך3ו ב! עק דוח קחנשט
קיין ווען .ווחר  ,רעכטש חדר ! ינקז
חויו (ו ווייכן ( :כז ) ח!ו דיח ע :ע!ין וויט דען ! ייטן ן .עהן  ,יעדחך טפריך
נור דחויעני^י  ,ווחו חיך ד־ר  :ח^ן
דען ענן !.דעש עחין.ן וחהי•  ! ,ע^ טי
ווערדי  .ח!  :ח רייוטי ב! עכןחיט דען
*יח ויך חזנטר בזעכן נידר  :ב! עק
ווחרד ( חרנין .חונד ט!*  : 4יח > ויט
פחרנעה״ן דעש ב! ק  ( :־י ) ח! ש
דעק טטחקי ( :חכ ) דר עחיךי טשט ב! ק ערפוהר  ,דחש ב! עכן קחק :
ן-ינן-
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ווידדר ן .עחפ  £רט  ( :ה ) דער עוזין .י
^ינ^ ער חיהנן ענט^ עןן  ,חין חײני
!ען .טי דענן ב! ענן קיינע קכםווקרנו
טטחדט ״וחבט  ,ווע! ?י חק חרנן
טפררוך ,
!ינט  ,חן דר חײסרזטן ן .רענ3י 1 :זין דען ״ונד  :קזנד
ן .עהי כון י.ו ב! ק יוריק ׳ קזכד רעדי
(לן ) ב 5ק ספרווך נו ב 5ענן  ,הרובי
חיך ני  3ט3ו דיר ן .סיקט  ,דיך חײן־ וד<*ור ( :ו) ער ן.יכן( .ו וויהנן כוריק
!חדן3ו ! חסן  ,זוחרזנן ווח!! םט דווו
קוכד דיור פטוזכד ; חך ב״יו  :״כק
תפפר  :ער< נעבכוט דען ערזרכע־
ני 3ט קח> ז״ן ? ״ײכטט דוח עטווח
>יען העררן רוויו ויורזב ( :ז) יעכער
חיך קעכטי דיר ני  3ט עהרי ערכײגן ?
הוב ז״כע ן!:ײ 3כיטרעדע1ון רוונד
(מ ^ בוענןחכטוווורטטי דענן ב! ק,
*יהי  ,חיך בין3ו דיר. 1עקח>ו>ין ,
טפרוזך  5 :וזן וזרק ! יט ב) ק _זזיך
ח!! ״ןסטעהט עט דעטוועןכן חין
קח>ו>ון  ,דער קעכין .נו >זורזב פקנן
ן :בירן.י דעט קויןי ן .חכן .ט  :קח>)>זי !
״ייכק פר> זען.ן  ,״רוט חיך ספרע3ן
וזי!! ? ״חז ן,חט > ויר חין דען >וזכד
פערפ! וכי> זיר יעקב  ,קרו>ו> ״  ,סי! ט
וווין 1יטרח! ! ( ח ) זוז!! וויך 5עס
!ען .ט  ,דחז ״וט חיך ספרעבען :
(לם ),ב! ענן ן.יכן > .ויט ביק  :חוכד
װיכטן  ,דען ^ חט ניבטפרוויכטט ?
:ח!! חיך טע! טן  ,דרז דער ע״ינע
*יח קחײן כחך קרית ח 3זת  ( :מ ) ב! ק
ניכט טי! ט ? ( ט ) קיך  :עהיעזפקין
ס! ח  3טטי ן .רחטעז חוכד ק 5״כט  £יה.־
ן .יפפ! דער  3ע!זן  ,בטוירז• עז פרון
חוכד סיקטי דעק ב) עק דח ? חן ,
נעבסט דען פחרכעה״ן ״ דיח בײח
הין!:ן הרחב  :דט פח! ק ווירד רזב־
ן :.רזנדרט ווקהנן > ,וחן ווירד עמ
חיהק ״חרן  ( :מא י דעט ״חרן .כט
ניפט יו ה־ידן רעינען ( :י ) וזער
נחק ב! ק דען ב! עק  £ ,יהרטי חיהן
חוין־' דיח העהן בע!  :חוכד 3״גטי
כעה! ט דיו־ו ״עכן.י יעקביט  ,ווירו
סטויב  ,בסטי> זט דען פירטן טײ{
חיהק פחן דח חייכען טה״! דעש
יסרוו!י ט ? ח ! דס חיך סטירבי דר
£ח! קט :
ן .רעיטן טרוד ! דס יזײן עכדי  ,זוירו
דס וויהרין : *.ייח ! ( יא ) דחספררזך
 ( ^ 3א ) בועק זרון .טי •3ב 5ק :
ווחזטוהטטרוח >זיר
ב! ק כז ב! ענן ,
בויחי ״יר חרהיר ויבען
ח!טרזי־י  ,חזכד סטע!! י ״יר היהער
דח ? חיך החבי דיך קוו>ון ! רוטען ,
וזייכי  £״כדי נו פרוויכסן  /חוכד דורו
*יבן יסטירי  ,חוכד זיבן ״ידדר :
זען .כסטיח ! ( יב^ יעכר חנטזוחרטטי
(י ) ב! ק טחט ״יח ב! עק ןעספרח־
נען  :״חרוין 1ב! ק חוכד ב! עק חויןי'
חבר חוכד ספרחך > :זוז' חיך ני 3ט
דרוזיעני^י טרײח!־ ,נחך רעדן  ,וזחז
סטירחוכדח״כן
יעדק ח! טחרחײכן
>זיר דר עווי^י חין דען ״ונד ! ענט ?
וזידדר 'חפ  £רטן  ( :ג ) ב 5עק ספרחך
דײ^ (יג ) ב! ק ספרחך נו חיהק  ,י 9
3ו ב! ק  ,ב 1ײבי דוח הירבייח
קחזזוזי דען > זיט >זיר  ,חן חײנען
חפפרן ! חיךווי!! ״יין .ן .עהן  ,פיו־
חכדרן וורט  ,דח דוח דס פח! ק
 5״  3ט פרפיןרט  :יך דער ע״ין״י ״יר
עכטן .ען.ן  ,ווחז ער ״יר 3ײן .ן״ירד,
זעהן קחנטט  ,יעדחך כור ח״נן טײ(
דחפחן  ,חבר ניבט דס ן .רוככי זוירטט
ווי! חיך דיר ״ידר ברי  3טן  :ער ןיכן:
חויןי ח״כי בערן .ספיכי  ( :ד ) דס
דזח חיברזעהן קענכן  :רווכד פער־-
ווינסי >ויר עט פחן דח חויס :
ן .עט! י 3י ״עזן  £ערפין; .וי זיך ווויך
דעק ב! עק ענטן .ען.ן ר״כד דיזער
(יד ) ער נוונן חיהן > ויט  ,חויף דען
עפרח׳  ,חיך הוזבי זיבען ח 5טערי ן .יפפ 5דעט בער^ ט פםן .ה  ,חיןדש
ן .פי! די דער הח  5״ענטר  :בויחטי
ערריבטן ! חסן  ,חזכד חוין ך יעדק
ח! טחר חײנען סטיר חוכד חײנען
ןיבען ח! טערי  ,חונד ברחכטי חויך
'יעדן
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כמדבר כג כד
יעדן ח! טחר חיינן טטיר  ,חונד חיינן
ווידדר  ? :טי יענר טפרחך3ו ב! ק ,
בױיבי היר בייח דיינן חפפרן  :חיך
ווי!  .־חרט חיינר ערטייכונן .ענט^ ע־
^ען  :יגהן ; ױ־דודער עווין.י פער־
 5ין .טי זיך חויך (ו נ! עק  ! ,ען .טע
חיהק דיח חנטווחרט יוין דען ווונד:
חוכדעפרחך  ,קעהריכו ב! ק כוריק /
חוכד טפריך ח!־ח ( :יז ) חד ,ער•3
חיהק קחק  ,טטונד ער כחך ב״ח
וײנעק יופפר  ,נעבטט דען פיור־
נעהוון חויז ח* חב  :ב! ק ויון -טי (ו
חיהק  ,ווחז החט דער עחיב׳ ןכע־
טפרחכן ? ( יח ) ער הוב  :ייניב! ״ 3־
כיטרעדיחן  ,חוכדטפרחך !,ווח! ןחן ,
ח ב! ק ! ״עדקי חויןי' !  :יוהן כפור ,
הערי וויר3ו ! ( יט^ וןיוט חיוט קײן
חעכט  ,דט ער טריני  ,קײן  :חיהן
חדווים  ,דט ער ויך בדעכקי :
וח!! טי ער וצחה} טפרעכן  ,וווכד
כיכט טוהן ? ער רעדן  ,חוכד ני  3ט
ד .ח! מן ? ( כ )  3יבי זעבנן הוובי חיך
בפעה!  :ער החט ,ן ; ע;.נכי  ,חין
קחנם ניכטוועכדן  ( :כא ) ויווןטייח :.
קײן ח; נב! יק פיר יעקכ  ,חוזן ויהט
קײן עוענדפיר יטרחו  :דרעחיני,
*ײן נחט  ,חיןט חיט חיהק  ,הע! ט
קענינ! יכע רעוידענין בײוו חיהק :
(ײ) דיח חחכם  ,דיח חויז חנריק
:יח ן .עפיהרט  :החט ח״נם ראש׳ז
החכטטרעבגדי כיוח! ט  ( :כג ) ווידר
*עדקב הי! פט ניכט ( ויברײח  ,חהנ־
דונ^ םקונסט ני  3ט ״ידר יטרחי :
יעקב חונד יטרח! ער . 5חהרן ( ור
כײט  ,״חז חיהרנטווען.ן ן .חטט ^ ע־
סחהן  ( :בר ) ויהי דט פח! ק ! ״יח
חײן ! עחפחרד וין חוין• וויו 3ס :
יויח דער { עןןי ויךערהעבט  ! ,ע^ ט
*יך כיבט ״ידער הין ביז ער רויב
 2ר ( עהרט  ^ ,טרונקןדער ערט! חב־
כען ב! וט  ( :כה ).ב! ק טפרחך (ו
בוײכן  ,ווען דוח דט  £ח! ק ני  3ט
£ערווינטען ״י! טט  :וח וען .נע עס
״ע ;ין .טטענס ;י  3ט ( :יב ) ב! עק

 1ובר חנטוויורעכוי 1ווגד טפריזך צו
ב? ק  :החבי חיך דיר גי  3ט ן .זחן :ט /
ויחו דער ע״ין.י פפרי  3ט  ,דט ><וש
חיך טוהן ?׳ (כז ) ב 1ק וחכטי ;ו
ב! עק  ,קיווסוי ! חיךווי! דיך גחך חן
ח״נן חנרר[ חרט וויט געהוון  :עי!־
1יי  3ט ן .עע! וט טט ן .חט  ,דם דויז
וויר עט פיון דיו חזיו  £רוויגטעשט:
(בח ) ב! ק 5יד,רטי חןוח דען בןענן
חוק' ד׳ח טפיטגי דעם פעור  ,חח
״חן דיח חוישולבט ^ן דיח ^ ויטטי
טפךחך•3
( כט) בןענן
נו היוט
ב 1ק  ,בויחי יו .ר ח! היר ויבן ח! טערי:
חוגד פטע!! י ^ג־ר  :יבן פטירי חוגד
:יבן ווידדר דער ( :ל ) ב! ק אחכטי
עט  :ח  ,יויח ביעג( ד.יו^ ט  :חונד
ברחכטי ח< ץ יעדן ח! טחר חיינען
עטיר חוגר חיינן ווידדר :
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^ךי ( א ) רח ביעכן חבר גג׳גזיונן
ערקחגטי  ,דפ דר עווי^י
ג .וט עיגךי יע,־ח! (ו זען.נן  ,וח ן .ינב
ער ני  3ט חעד , •,ווייו ביז הער ,
גחך 3ויברן .עויכטן חויו  :ויוגדרן
ווח ; דטי *י־-ן ^:י  3ט ןכרחדי3ו דער
יויטטי ( :ב ) דוב זייגי חזי^ן חויןי,
חונד  :חדי יטרח! ן !.ח^ רט נחך ויינן
יטטעאוון  :דח קרנן חיין ן .עט! יכער
^יישטחויף חיהן ( :ג) ער היבוײני
ב! 'י  3ניטרעדי חן ווונד ספרחך  :וח
עערי  3ט ב! עק ויוהן בעור  : ,ח
סנידיכט דער * חן פחר  £ויכט* בעס
ײויגש  ( :ר )  :ח טפריכט דר הערר
במט! י 3ר ווחרטי  :דער ערט״נונ^
דעס חןחעצטיבען טויחט  ,הינ  £ח!.־
!ענד  ,חיט חפנן יחיבן  ( :ה) וויח טען
וינד דיח ב 3ע! טי ,יעקב ! דיינע
״חהנונן.ן  ,יטרח! ! (ו ) וויחבע  3י,
!חננגטטרעקט ,חיח בערטן חק
פ! וםי  ,וויח ח! חע פחק ע״יבען
ן :פפ! חנ 3ט וויח נעדרן חק בוועטר .
(ז ) חויז זײנן חייחרן ריו! ט ווחםר ,
ויין וחחן פע!! ט חין פיי  5טן בחדן:
ווירד ןיין קענין ,.
״עכטין״ר ח!ו
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*ײן רײך ערהחבן ויין  ( :ה ) דיח
״חכט  ,דיח חויו ײנריק חיהן נע־
פיהרט  ,החט ח״נש ראם׳ז החכ־
רח^ נדי נווחיט  :פרישט ־יח פע! ־
קער  ,זייני פערפח! ן .ר  3 ,עס< ח! חט
חיהרי ן״כייני  : ,ח
כערטחעטטערט
*יין ןגסחס ! ( ט ) ער קניחט  ! ,עןגט
*יך הין ״וויח ? עחי חזכד ! עחפחרד ,
ווער ריי 3ט חיהן חויו כו
סטעהן7
^וע^ נט  ,ווער דיך  :עןגנט  ,פער־
פ! וכט  ,ווערדיך פר ?£ו  3ט ( :י ) דח
ענט 3ינ־טי * יך דר נחרן כ! קס חיבר
ב! עקדרייחשן  ,דס ער ו״כיהעכדי
סזחוון ?ס!ון״  :חינד ב! ק
ספרחך3ו
ב! עק  ,וויינן
פ״נד3ו  £ערוויניסען
החבי חיך דיך קחיון ! חשן  ,חונד
דזח החשט נין טחן דרייח יוחה{
 4וען .נט  ( :יא  ,נון
חייןיחונדקעהרי
ווידר נחך הייוע  :חיך דחבטי דיר
עהרי3ו ער 3יין.ן  ,ח! 1ײן דר ײוויןגי
החט דיר עהרי  !:ערח״גרט :
(יב ),ב! עק חכר חנטווחרטטי דעק
ב! ק  :החבי חיך ניכט ן !.״ך גו ד״נן
בחטן  ,דיח דוחיויר ,־.
סיקטהחוט,
דיח ווחרטי ן .ספרח 3ן  < :יג ) וזען
ב 5ק חיר ן״ןן .ח; 3ס הויו פח!! :י! ברס
חונד ן .ח! דש ן .עבי  : :ח קעכטי חיך
דח ־דען בפער !.דעש עווין״ן ני 3ש
חיבערטרעטן  ,חזי  :חײו .נעכן וינני
ןסטס חדר בעוש3ו טוהן  :וויח דר
עווץױ רעדט  ,ווירדי חיך חויך
רעדן ־ ( יר ) יענט רייןי חיך ווירר
נווו״נק פח 5קינזריק  :חיד וויו דיר
 1ונר פחרהיפר רחט ערטײ!ן  ,וועןק
 ( (*■0א ) ח! ו יסרח! 3ו טטיק ! ח^ :
דעטן  ,זח דיזס״ £ח! ק
דעקד״נין.ן
פינן; דט פח! ק חן יויט
חין קינפטין.ן יייטן טוהן זוירד :
דען טע  3טערן חוחב׳ש  -וררײ_ ח<3
(כ• ) ער הוב ו״ני ^ ז״כנישרעדי חן,
טרײבןן ( ב ) דיוע ! ודן דם פח! ק
ח• ד ספרחך  :וח ספריכט ב! עק
חיין 3 ,ו דען חז  £ראחה!ן חיהרר
זיזהן בעור  ,וח ס  :רי  3ט דער ײחן
^עטטר  :דיח ! ייטי חסן חונד פס
ס־ןרנזןייכדי^ עש חוץ .ס  ( :טז 1,וח
עהרטן חיהרי ן .עטטר ( ג ) יטרח!
טפריכט דר הערר ן .עט?י  3ר ווחרטי ,
הינ^ ח! :ח דעק בע! פעור נחך :
דער דען וין דעש העכשטן חײש :
ווחויבר דר 3חרן דעט עוויגן ווירר
דעש חיויחיעכטי^ן ערסײנונן .סויחט,
יטרח! עניטברחנטי  ( :ר ) דערעווי ^ י
ד .ינפח!! ענד  ,״יט חפנן חוי,־ .ען :
ספרחך3ו ווטה  ,ניק ח!! י הייפטר

(י  0חיך * ייהי וזיהן  ,נחך חייט ער
ני  3ט ׳ ערב! יקי חיהן  ,ווכער
נחהי_:
חײןטטערן חזיי יעקבכורײן
הערעחר
,
חײ)  3עפטר
ערהעכע
זין חויז יטרח! ,
נערטײעטרט
דיח
הײבשסווחביש  ,נערטרי״חרנז ח! ! י
 3עמטן ײויחרן  ( :יהז חדוק ווירד
ערחבריננ ,
פעיר  :יינר עיינדע
ערחברונן : .חונד יטרח! ויךרײך  :ײן:
(יט,׳ חוי :יעקב ווירד דער הערטר
קח״ײן  :חיין רעכר  ,ברינ^זנ חוק
ווחו חיברין :חיוט  ( :כ ) ח!ש ער
עײ! ק ערב! יקטי  ,הוב ער ו״נע
ן ).ײ  3נישרעדי חן חונד ספרחך :
עײ! ק חיוט דער  £ע? קר
ערטטש ,
:ייני יוקונפט חבר חיוט חונטר^ חנן: .
(כא ) ח!ש ער דען קיני וחהי  ,הזב
ער ו״נע ן !.ײ  3ניסרעדי חן חונד
נופרחך  :פעשט חיוט ד״ן ויטן ,
ד״ן נעשט ח* ין*  £ע! ון חננ! ענט :
(כב ) דעגנחך ווירד קין חוי .נר״ווט,
ווחהין ווירד חטור דיך טר״בען י
(כג ) הוב  £ערנר  :ייני ^ ןײכנישרעדי
חן ,
חונדטפרחך  :חך ! ווערקחן
ויך ערהחיוטן  ,״ען ןיחט חיהחש 5ו
ן־חכט ! ( כד ) קריךשטיפי  £חן דר
קישטי כתיק  ,פ! ח^ן חטור  ,פיחן.ן
עבר :
נעהן ענד! יך  :ע! בשט ' יו
ן.
רונדי
 ( :בה ) הירויןי > וח  3טי ויך
ב! עק חויןי  ,חונד קעהרטי חן  :ייכן
חרט נוריק :
חונד ב? ק 3חן .חויך
ויינן ווען: .
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במדבר כה כו
ךער נח 3יחן 3ווח>סון ,
חונד 1חס
דיוע  ,חכן הע!!ן סח־^ י/דעכןעווינן
נורעהרי /
חויןיהענקן  : :ח ווירד
ןיך ױין 3חרן  £חן יסרח 1חבווענדן:
(ו־ ) > וסה
ספרחך3ו דען ריכסערן
דער
נח׳ניחן
 :יעדר ערוויר^י ויינע
!ייסי  /דיח ויך חן בע 1פעור ן .הענן .ס
החבן  0 ( :חינדעק קווק חיין > /חן
חוע דען קינדרן יסרח 1ס  ,חונד
פיהרסי חײנע
מדינטן3ו * יינע
ברידרן  ,פר דען חויךן חסה  ,חונד
דו נחנ3ן ^ ווייני דר קינדר יסרח 1ס:
דיח חין דעק
חיינןנומןנע דעש
י ססיפסס3
עי ! סש
וו״נסן
:
(
ז
)
פינחס
*חהן ח 1עור  * ,חהן דעש פריססער
חהרן * חהי דיועש  :ססחנד חוין
חויז דער ן .י/״ני  ,נחק חיינן ספיו :
(ח ) נינן .דעק ײחנני חויז יסרח1
גרזך חין דס ס 1חן' 3י> וער ,
חונד
דזרכטסחך זיח בײרי  : ,ח ווווה{
דען > /חן חויז יסרח !  ,ח 1ס דיח
 5רויח  ,דורך חיהרן בויך  :היר־
דורך ווחרד דיח ו״כי חב^ עחענדס
פחן דען קינדרן יסוח!  ( :ס דיח
לוין דיוער * ײכע ססחרבען  :ווחרן
חן
דער 3ווה 1פיר
חונד 3ווחנ3יןנ
טויןענד :

פינהס
(י ) דער עווי^ י רעדסי > /יס > וסה ,
חונד ספרחך  ( :יאי.׳ פינחש  ,וחהן
ח 5עור  ,וחהן דעט פריססרט חהרן,
זזחס דורך * ״נן חײפר פיר >ויך ,
>וײנן נחרן פחן דען קינדרן יסרח 1ס
חבן/ .וענדס  :חונד חיזס וזורוחך ,
דס חיך דיח קינדער יסרח! ' ט חין
אײנכן חײפר ניכס חײכ^ ריבןהחבי:
(יב  >.דחחנן  £ער> יע! די חיהכן  :חיך
ן .עבי חיהכן היסויס ו> ״נן סנד דר
י ן .ןיק :ע 1יןנקייט  ( :יג.י ער חונד וײנע
נח  3קח>/ >/ען * ח11ן דען בונד דעס
עווין .ען
פריססערסו• ס 3וק ! חהני
החבי
:
ווײ
1
ער
פיר
ויינן ן .חסס

בלקפינחס
1וײ  £ער ב 3ײן .ס  ,תונד דית קינדער
ינורת' 1ס פערועהנט החש  ( :ר ,.דר
#תן פיןן יסריו , 5דער ״יס דער
אדינסין רווווקווק  ,היס ווורי/ויוהן
ט 1וח  :חײן פח>וי 1יען פירםס חויס
יי־מ ססש>ו>זי סױעון  ( :סי ).חונד
דיח וודיניססטי פרויח  ,דיח חוח־
קחק  ,היט כובי  ,סח  3סר יור :
דער חויך ח״ן פח״י! יען הויפס ,
חונסר דען פע1
קערפחפסן /3וודין
ווחר  ( :סו ).דער עוויןײ רעדסי
הירויןי > ויס > וסה  /חונד ספרחך :
(יז ) חיבס  2יינדועיי ^ קייס ן .ען.ן דיח
וודינינן חויש  :חונד ס 1חןנס זיח :
(יח ) דען ויח  -חבן פ״נדוע 1ין ^ .ע^ן
חייך 4החנד 1ס  ,חינדעש וױז חייך
>ויס הינסר! יסס נווך ן .ססע 11ס החבן/
דורך דען חב^ חסס פעור :
חונד
דורך חיהרי סוועססר כובי  ,דיח
סחכסער דעס ווידניסן ;! ירססן ,
דיח חק סחן.י דר וייכי וועןנן פעורים
חױ/ן -עקחי ״ן חױס  :עס ווחר נחך
דער  :ייכי :
(א ) ח 1ס דער עווי^ י נו חסה
חונדנוח! עור  ,וחהןדעו
פריססרם חהרן
ספרחך  ,וויח
פח) ן .ס  ( :ב ) נעהײס דיח חנינחה{
דר ן .חנ3ן ^ יוייני דר קינדר יסרח! ' ס
חוין, 1
פחן 3וותננין .ױוהרן חן /
חונד דחריבר  ,נחך חיהרן עווווי!־
יען  :וח פי 1חיהרר דינססי סוהן
קענן ׳ מין יסרוז)  ( :ג ) > וסה חונד
דער פרישסער ח 1עור רעדסי _ חיס
חיהנן די* ערהח 1ב חין דען ן .פין;*ן
װוחביש  :חק ירדן ן .ען.ן ירחו  ,חונד
ספרחכן  ( .ד ) פחן נווחננין .יחהרן
חן  ,חונר דחריבר  0 ,ח 11ח!! עש
.ן  3עה! ס ווערדן )  :וויוו דער עווין .י
(סוון עהידעכן
דעקחסהוזונדדען
קינדרן ׳סרח 1ש בפחה 'ן
הווססי ,
דיח חויו >ו  :רי :ן ן:
עכחז
.
ן
וווורן :
(ה ) רחובן  ,דער ערססן .בחהרנע
יסרח 1ס  :דיח קינדר רחובן ווחרן
דחניך חונד דס חנוכיסי ן .ס 1עכס ,

במדבר וכ
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י  5חן פ! וח דם פ! יחיםי ן .ם! ע  3ט :
(ו ) פחן ח 3רון דם ח 3רונםי ןנע־
ט! ע  3ט  :פח  /כר״י דם כרײיםי
ן .ם! ע  3ט ( :ז ) די* סוינדד־חכםןע 3־
ו *יער דעש רחובנםן טטחווחש ; חוכד
דיח כיוושטרטן דערוע! בן ווחרן חן
דר 3חה! דר״חחוכד  £יר 3יכטויוכד,
ויבן הונדרט חוכד דריישין ( : .ח  ,דיח
ועהכי פ! וח ווחרן ח! יחב  ( :ט ) דיח
ועהכי ח! יחביש סיוח!  .דתן חונד
חבירקל די:י דדנן חונדחבירק ווחרן
דיח פרחרדכטי דר כח״ני  ,דיח ויך
ווירר״םה חוכד חהרן חויןי ! עהנטן,
 5חן דעק חכהחנכי דעש קרח  ,דח
ויוו ויך ווידער דען עווין .ען חויף
!עהכטן ( :י ) דח דען דיח ערדי ויך
חויפטחט  ,חוכד ויח כעבשט קרח
 5רם! חנן , .דח חויך דער חי .־רין .ע
חנהחכן .חוײקחק :
חינדעק דחם
 5ייחר דיח כ״ייח
הוכדרט
חוכד
 2ונ  ' £יכ ״חן פער 3עהרטי  ,ריח דח־
דורך יוק םטרחןי עקסע״פ! ווחור־
דען  ( :יא ) דיח ועהני דעש קרח
חבער ויכד כי  5ט חו׳ון -עקח״״ן :
(יב ) דיח זעהכי ם״עון כחך ח־הרן
 4ם! ע  3טרן ; פחן כ״ווו! דם כ־יוח! םי
כיט! עבט  :פחן י״ין דם י״יכםי ןנע־
ם! ע  ':ט פחן ׳  5ין דם י  3יכםי ן .ם! ע  3ט:
(־ג ) פחן ורח דם ורחיםי ן .ם! ע  3ט :
 3חן םחו! דם םחו! םי ן .ם! ע  3ט :
( יד ) דיוש ויכר דיח ן .ם! ע  3טר דעש
ם״עונשן םטחיו״ש כו  :חיי״ן>3וייח
חוכד כיוחכבי^ טויועכד חוכד 3ווייח
הונדרט  ( :טי ) דיח  :עהכי כד ניוך
חיהרן כעם! ע  3טרן £ :חן יפון דם
 3פוכםי ן .ם! ע  3ט  ,פון חן.י דוחןױםי
 4ם! ע  3ט פחן םוכי דם םוכיםי כע־
ט! ע  3ט  ( :טז ).פחן חוני דם חוכיםי
ן .עם! ע  3ט  5 :חן ערי דם עריםי ן .ע־
ם! ע  3ט ( :יז )  £חן חרוד דם חרודםי
 4עם! ע  5ט :
פחן חרח! י דחם
חרח! יםי ןם! ע  3ט  ( :יח ).דיח כע־
םוע  3טר דער קיכדר ן .ד עכטהי! טן
חן ןחושטרטן £ :יר3ין .טויןנד׳חוכד

פינחס

קטז

< 35כןי הוכדערט  ( :יט ) דיח זעהכי
יהודד .ער וווכדחוכן חוזײן ערוווכד
חוכ /פטערכ /חיכ ) /חכדי ככע: /
(כיחוכד כון ו חרן כחך דיח ועהכי
יהודה כחך חיהי  /ךפ! עכטרן  £ :ח/
פ! ה דפ ט 1כסי כסועכמ • פחן פי־ין
דם פרכיפי כט! עכט ׳ פחן ורח דכו
ורחיםי ן .ם! ע  3ט ■ ׳ ) }• :. '.דח ועהכי
דעס פר} ווחר /פח/
חכס דם
ח 3רכםי ן :ם! ע  3ט  ^ :חן ח ׳ו! דחם
ח<4ו( םי כם! ע  3ט  ( :ככ ) די<  4ם? ע  5י
טער יהודה עכטהיןםן חן ,־ .וױשטס
טען  :וע 3ש חונד ויככ3ין .טוחעכד
ע כןי הונדערט ;
כנ  .דיח ועהכי
יםם  3ר נחך חיהרן ן .ם! ע  3טרן ,
תו! ע נעבםט דעכן תו! עיםן ןנע־
ם! ע  3טי ;  £חן פוה דם פוניםי ן .ע־
ם! ע  3ט ; ( בי ),עחן יםוב דו יםבטי
ן .ט! ע  3ט ־ פחן ם רן דם ם ירכםי
ן .ם? ע  3ט : ( :
דיוי ן .ט? ע  3טד דעז
יםם  3ר עכטהי! טן חן ןנע ושטרטן :
 2יר חוכד  :ע 33ין .טויונד חונד דרײח
הונדרט  ; :כו ) דיח  :עהכי זבו!ן כסך
חיהרן ן .ם! ע  3טרן  $ :חן שרד דחם
שרדיםי כם! ע  3ט  ,פחן ח! ון דחם
ח! ונפי ן .ם! עכט  £ :ח /יח ! ח! דחם
יח! ח! םי ן .ם! ע  3ט ; :בז  ,דיזע ( .ע־
ם! ע  3טר דעש ןבו! כם  /םטחווהש
ענטהי! טן חן ^ ושטרטן  :וע 3כיןכ
טויוכד חוכד ^ ינןי הוכדרטי ( כח)
דיח ועהני 'ושןי נ וך חיהרן ן .ע־
ם! עכטר /־ > .וכםה חונד יופרינ: /
(כט> דיח  :עהני > ונםה  ,פחן >ו  3יר
דם ח  3יריםי ן .ם! ע  3ט  ,״  3יר כ״כטי
ן !.עד  :פחן ן !.עד קיוכן דם כ! עדיםי
ן .ם! ע  3ט ; ' ל ) דיח  :עהכי ן !.עד ,
חיעור יויט דענן חיעוריםן ן .ם! ע 3־
טע  £ :חן ח! ק רם חןקיםי ן .ם! ע  3ט:
(לא ) פחן חםריח! דם חםריח! םי
ן .ם! ע  3ט £ :חכן ט ?ןכ דם ם >3יישי
ן .ם? ע  3ט  ( :לכ י פחן םײידע דחם
םווידעיםי כיש! ע  3ט  £ :ח  /ח'פר דם
חפריםי ן .ם [ע  3ט  ( :לג ) 'נ! פחד  :חהן
חפרם החטטי קײכי ועהכי  ,וחכדרן
טע  3טר
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במדבר כו
טע  3טר  :דיחטע  3טר $ !3חדשהישן
>יח! ה  ,נעה  ,חן !.ה> ,י! כה חונד
תו 3ה  :ילד ) דיח ן .ט! ע  3טר דעש
>ינטה ענטהי! טן חן ן >.יושטרטן 3ווייח
חונד פונפ 3ין .טויונד ויבן הונדרט :
(לה) פח! ן .ענדם וינד דיח  :עהני
חפרינן נחך חיהרן ן .ט! ע  3טרן  £ :חן
טית! ח דט טות! ח־טי ן .ט) ע  3ט ,
 5וון ב 3ר דט ב  3ריטי ןנט! ע  3ט :
 5ח | תחן דט תחניטי ןנט! ע 3ט :
(לו׳י חונד דיוש וינד ריח  :עהנידעו
טות! ח  £ :חן ערן דחט ערניטי
ן .ט 1ע  3ט  ( :לז ) דיח ן .ט! ע  3טר דער
ןעהני חפריק ענטהי! טן חן ן>.יוש־
טערטן • 3 ,וייח חינדדר״שי^ טויונד
פינןי הינדרט  :דיוש וינד דיח  :עהני
יישן־'  ,נחך
חיהרן 4ט? ע  3טרן :
(לה ) דיח ועהני בני>ין נחך חיהרן
 4ט! ע  3טרן פחן ב! ע דט ב! עיטי ן .ע־
ט! עכט  5 ,חן חטב! דט חטב! יטי
^ט! ע  3ט  :פחן חחירק דו חחירײטי
ן .ט! עיכט  ( :לט )  £חן טפופק דחו
טפו  >£וטי ן .ט! ע  3ט  £ :חן חופק דט
הופ> יטי ן .עט! ע  3ט  ( :מ ) דיח ועהני
דעו ב! ע ײחרן חרד חינד נע>ון :
 5חן דיון קחק דט חרדיטוי חינד דו
כעײיטי ן .ט! ע  3ט  ( :מא ) דיוש וינד
דיח קינדר בני> ין גחך חיהרן ןנע־
ט! ע  3טרן  :חיהרי ןנויוטטרטן ויחרן
יון
דער 3חה) כינןי חונד פיר' 3ן.
טויונד,חונדועכטהונדערט
 ( :םב)
 5ח! ן .נדש  :ינד דיח ועה  .י דן נחך
חיהרן גט! עכטרן  5 ,חן טוחק דו/ו
טוחײטי ןנט? ע  3ט  :דיוט וינד דיח
 4ט 1ע 3טר דעס דן  ,פחן דענן הער־
נווך ײעהררי נט! ע  3טר הערקחײן :
(מג ) וו!! י ן .ט) ע  3טר  ,דיח פחן טוחק
הערקחײן  :ענטהי! טן חן ^ ײוטטרטן
 5יר חינד  :ענ 3יג טויונד  ,חונד  £יר
•־־ .ונדרט  ( :םר ) די  :עני חטר נחך חירן
ןט! ע 3טרן 15 :ון ׳> ונה דח• ׳> ונהטי
ן .ט! ע  3ט  ,פוון יטוי דווו יטויטי ן .ע•
ט! ע  3ט  :פחן בריעה דחו בריעיטי
גט! ע  3ט  ( :צה ) פחן רען ועהנן

־ פינחם
בריעה קחגן  ,י חבר דח $חבריטי
ן .ט) עכט  £ :חן><( כיח? דחו >י) ביח) טי
4
שי ( ע 3ט  ( :מי ) חשר : ,סחכטר היש
טרח  ( :מז ) דיח ן :ט 1ע  3טר דר  :עהני
חטר עכטהי! טן חן ; .עײושטערטן :
דר״ח חונד פונפ 3ין .טויונד חונד
£יער הונדערט  ( :םח ) דיח ועהני
נפת! י נחך חיהרן ן .ט! ע  3טרן  ,פחן
יח 3ח! דחו יח 3ח! יטין .ט! ע  5ט  :פחן
ןנוני דחו ן .וניטי ן .ט! ע  3ט  ( :םט ) פחן
ינר דח  :ינריטי ן .ט! ע  3ט  :פחן טיק
דחו ט!> וטי ן .ט! עבט  ( :נ ) דיוש  :ינד
דיח ן .עט! ע  3טר דעש נפת! י  ,נחך
חיהרן  £רטידנן חבטהיי! ונ^ן  :חיהרי
^ושטרטן ווחרן חן דר 3חה! פינןי
חונד פירני^ טויוענד חונד פיער
הונדרט  ( :נא ) ח!! י ^ ושטרטן דר
קינדר יטרח! ' ו ווחרן חן דר 3חה! /
וע  3ט ״חה! הונדרט חונד חיין
טויונד : :״יבן הונדרט חונד דר״שין: .
(נב ) דר עווין.י רעדטי > ויט > וטה ,
סונד־ טפרחך  ( :נג ) דיון וח!! דחז
!חנר  ,נחך חנ 3חה! דר נח>ון  3 ,וק
ערב^ וטי ' ,חוי  :נעטה״! ט ווערדן :
(נד ) דיח 3חה! ריי 3י פח>יי! יע בקע> יט
חיין ן .רעשרו ערבן .וט ,חונד דיח
טווע  3רי פח>יי! יע חיין ק! יינרש ערב־
ן .וט יעדק ווירד נחך דער חנ 3חה{
חיהרר ^ עייושטרטן חיין ערבןנוט
ן .ען .עבן  ( :נה >.יעדחך יח!! דח*
!חנד דורך דח  ! :חו  £רסי*! ט ווערדן:
ח/נד וח! ! חיהנען נחך דען נח> יען
חיהרער  £עטר! י 3ן טטעחחי חיהר
ערבי חנן .וויון יוערדן  ( :נו ) דורך
דחו ! חו וח!! יעד :ן ו״ן ערבן .וט 3י־
ן .עטה״ 1ט ווערדן  :נחך דעכן דיח
פח>יי! יע  3חה! רייך חדר טווחך חיוט:
(נז ) פח? ננדש ױנד דיח ןטײשטרט/
דעש טטח>י> יט ! וי  ,נחך חיהרן ןנע־
ט! ע  3טרן_ ,פחן ן .רטון ' דחו ^ רטונטי
נט | ע 3ט  ,פחן קהת דחו קהדניטי
ן .ט! ע  3ט  :פחן > יררי דחו > ירריטי
ן .ט! ע  5ט  ( :נח ) פח 1ן .נדט וינד דיח
ן .ט | ע  3טר דעש םטח>י>יש !וי  ,דער
!כנטי
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במדבר

כו זכ

?בנטי טסח  :ן,דר חברזנטי טמחנן,
דער זזח! יטי טמחק  ,דער זזיטיטי
טסחכן  ,דר קרחיטי טסחנן  :קהה
 5״נסי עזזרק  ( :נט ) עזזרקין  5רויח
היש יו  3בד  ,סח  3מר ? וי  ,דיח חיהק
חין וונריש נבחהרן זזחרדן  :דיוע
ןבחהר דעק עזזרק חהרן  ,זזטה ,
טוזעססר ״ריק :
חונד חיהרי
(ם ) דעק חהרן וזחרד נעבחהרן
גדב  ,חביהוח  ,ח! עור חונד חי,הזזר:
(םא ) נדב חונד חביהוח קוןזזן חוכן:
ח!ו ויח פוור דען עוזין.ן ' ן .עיז״נש
 5ייחר ברח  3סן  ( :סב ) חיהרי נע־-
״וססרס]  ,נעיז! יך ח!! י זוחנשפער־
םחנן  ,פחן חײנק זיחנחמ חן חונד
דחריבר  :בע! יפן ויך ' חויןי דרייח
חונד נווחננין .מויונד  ,דען חונסר
דען קינדרן יטרח!ש וינד זיח ני  3מ
״יס ןנזזושסרמ ווחרדן  ,וויי! ויח קײן
ערבן .זמ חונמרדען קינדרן יטרח! ס
בעקחזזזון  ( :סג) דיועש וינד ח! וח
דיח זזזשסרוען  ,ווע! 3י זזטה חזנד
דר פרישסר ח? עור  :חין דען נע־
5י! דן זזזחביו ׳ חק ירדן ן .ען.ן ירחו,
״ימ דען קינדרן יטרח!ש £חר=
? .ענחזוזזן  ( :סד ) חונמר דיון זוחר
קײן זזחן ׳ פחן דר  5חרין.ן זזושס־
רזנן, .וזע? 3י זזטה חונד דר פריומר
חהרן  ,חין דער וזישמי שיני  ,זזימ
דען קינדרן * טרח! ם  5חרנענחזז״ן:
(סה ) דען דער עוויןני החסמי חיבר
ויח דען חוישטפרוך ^ עסהחן  ,ויח
*ח!! סן חין דער וזיססי טסערבן :
עס ב! יב ח! וח קײן זזחן 5חן חיהנן
חיברין , .חוישר כ! ב וחהן יפנה ,
חזנד יהוטע זחהן נזן :
כז ( א ) דיח מע 3סער נזפהד ,
זחהנש הפר  ,וחהנס
ן !.עד  ,וחהנםזז  3יר  ,וחהנש זזנטה,
 5חן דען טמעזזזזן זזנטה וחהכש
*זשןי  :דיוע וייני מע 3מר  ,וזע!  3י
>זח! ה  ,נעה  ,חנ! ה  ,זז ! כה חונד
רת  3ה הישן קחזון הערנו ( :ב ) מרח־

513011 -

. : 0 )30829 -0 -01- 0122 -0242־ועז1-ם011

פינחס

קיז

)ר ,פ 1ור דע :ן
טען רוויןי 1£
פרישסער ול ! ע( ר  ,נעכשט ו;! 1ען
פירשסן 1וזנד דר ן .חננן ן .ע)( ײני :
פוזר דענן חיינו .חנן.י דעש טסי  1ס:־
 3ע! סש  ,חזנד סיפרחכן  ( :ג ) וזזסר
פחסר חי :ס חין דו זוישס־ ^ עישסחר־
כען  :ער חי :ס חנר ניצס חונסר
דעק חנהחנן *.דעש קרח ןנעוועון ,
דיח  :יךזוידרדען עווי^ן עזזפעהרט
החבן  :זחנדרן טסחרב חין  :ײנער
זינדי  ,חזנד החס ק״ני  :עהני
הינסר! חשן ( :ר ) וזוורוק  :ח!! דר
נחזזן חונוערש פחסערש  ,וו״! ער
קיינן וחהן החס  ,חין דעק נע־
ט! ע  3משרען .ישמר חוישן״עהן ? ן .יב
חונש £י! זזעהר חײן ח״ן .ענסהוכן ,
חונסר דען ברידרן ווונורש ? חסרש:
(ה ) וזשה ברח  3מי חיהרי רעכסש־
ווז 3י  £חרדען כגיוי^ן  ( :ס חונד דר
עווי^י טפרחך נז ווטה  ,זויח פח! גס:
(ז ) דיח מע 3סר נ! פחד החבן רע 3ש
^רעדמ  ,דוח וח!! שט חיהנן חײן
ח״ן .נסהיזז! י3ש ערב^ וט חײנר״זזען
חונסר חיהרש פחסרש ברידערן :
חזנד ח! וח דחו ערבןנוס חיהרש
פחסרש חן ויח ברינןנן  ( :ח ) דען
קינדרן יטרח!ש חבר ו* ח  3י 3ח! גנדו
בקחנמ  :ווען יעחחנד טמירבמ ,
חונד קיינן וחהן הינסר! עשס  ,וח
וח!! מחיהרו״ן ערבי חןוײני מחב־
טער ברינןנן  ( :ט ).החמ ער קיינע
מוז  3סר  :וח וח!! ס חיהר ו״ן ערבי
ויינן ברידרן חײנן .עבן ( :י ) החס ער
קייני ברידר  :זח חיברן״עבס ו״ן
ערב^ ומ וײנש  5חמרש ברירערן :
(יא ) ווען חבר חזיך דער פחסר
קייני ברידר החמ  :וח חימ־ן -יגבמ
ו״ן ערב^ ומ דעש נע 3שטן חנפער־
זזחנדמן חויז זײנק ^ ט! עכסי<׳ דחש
דיזר עש בעוימוי  :דיוש זח!! דען
קינדרן יטרח! ס חייני רע5שפער־•
חרדנונן .ויין  ,״יח דר עזזי^י דענן
חטה ב  £חה! ן ( :יב ) פערנרטפרחך
דער עזוין *.נו ״טה  ,טסיין.י חויךי
דיון
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ימדבר כז כח
דיון בערג עבריק  :חונד בײויהע
פחן דח דחו ! חנד  ,ווע? 3ש חי־ דען
קינררן יעדח!ש חי־נגעבי  ( :יג ) ווען
דוח עו בעועהן החשט • וח וח!! שט
חויך דיח3ו דיינק פח! קי חיינגע־
טהחן ווערדן  :וויח עחן דיין ברוי
דער אהר׳ חיינןנעטהחן ווחרדן :
(יד ) וויי! חיהר >< יר מחידער גע־
החנחט  ,חין דר ווישטי (ין  ,ביי יןכ
החיר דר ג>< ייני  ,דח חיהר חיך בייח
ן !.ען .נהײט דעש ווחשרו העטטעט
£חר חיהרן חויךן ה״! ין.ן וח!! ען :
דיונו וינד דיח
החדרווחשר3ו קדע
חין רר ווישטי  :ין '  ( :טו ) > ועה חבר
עפרחך טק עוויגען ( :שז^ דער
ע״יגי  ,גחט ח!! ר ג״שטר  ,ח!! עש
פ! ייעש  :ן .ערוהי חיינן > וחן חיבר
דיח ןטו״ני (ו ועטנן  ( :יז ) דר  £חר
חיהנן הער חויש חונד חיין ן .עהי,
חונד ויח חויש חונד חיין פיהרי :
דחי״ט דיח גחייני דעש עוויגן ניבט
וויח עח  £י חהני הירטן ב! ייבן >< עגי:
(יח׳ ,דער עוויגי עפרחך (ו >< עה ,
כיק יהועע וחהן נון נו דיר  ,ח״נן
>< חן  ,דער ן .יישט החט  :חונד 5ען.י
דייני החנד חוין־' חיהן  ( :יט ) עטע!! י
חיהן וחדען
פחרדעןפריוטר ח! עור,
יוונד פחר דיח גחנ3י ג״ייני  :חונד
ערטהיי! י חיהנן ב  1עה) ׳ פחר חיהרן
דוויךן  ( :כ ) ! ען.י ח״נן טהיי! פחן
דיינר ווחיעשטעט חויןי חיהן  :דחש
חיהנ^ דיח ן .חנ 3י ג״ייני דער קינרר
יערחוט געהחרכי  ( :כא ) ער וח!!
פחר דען פסםטר ח! עור שרעטן ,
חונד חיהן חוק דען
חוישעפרוך
דער אורים בעפרחן.ן  ,פחר דעק
עוויגן  :נחך דעםן״בעיידי וח!! ער
חונד וו!! י קינדר יער וו!ש> ויט חיהק
וח וויח דיח ן .חנני ךוסוייני  ,ווויש
חוכד חיינן .עה ( : /ײ ) >< עה טחט ,
״יח חיהק דר ע״יגי בפחה!ן נחק
*הועע  ,עטע!! טי חיהן  £חר דען
פרישטער ח! עור חונד פחר דיח
<ח ; ני ג״ייני  ( :כג ) ! עגטי ו״ני החנד

פינחס
^ויןי5ויהן  ,חונד ערטהײןסי)5יה?ן
בעעעה 1י  :וויח  -־ער עחי^י דורך
סע,־ .עערחרדנט:
כח ( א ) דער עווין.י רעדטי >!ײ1
>< עה  ,חונד עערחן :
(ב ) געביטי דען קיכדרן יערח: :ז ,
חונד עפריך3ו חיהנן  :סײן חפער,
נעײןיך יו״ני עע״וי דיח ײײן״פייחר
פרנעהרש  ,סיר 3וק חנן .נעה> וען
ן .ערו 3י  > ,וישט חיהר } חרן .פע! טיןנ
ו״ן  ,יעדנו3ו
ו״נר 3״ט דחר3ו*
ברינ^ן  ( :ג ) < חן.י חיהנען ח! וח ,
דיוט חיוט דחו פייחרחפפר  ,דח*
חיהר דענןעווי^ן 3ו ברינגן החבט,
יעהריגי ןע><>ור  ,חהני ןײבם  £עהןר;
יעדן טגזן 3 .ווייח  3 ,וכן גחנ 3נחפ  £ר,
חונד דיום בעטענדיג•  :ר ) דחוחייני
ןחנןברינגםט דוח דעש
סחרגענם:
חונד דחו חנדרי ' נוויעען ביידען
חבנדן  ( :ה ) דח3ו ח״ן נעהנטהיין
חי  £ה  £יינם>< עה! ם3וכן> ועה! ח ־נפר:
חיינן .ריהרט ״יט חיינעק  2ירט! הין
^עעטחשנם מי> וחע! ט ( :ו ) דחז
טעג! י  3י חפפר ; ווייח עש בערייטט
חכן בערןני שיני ן .ברח  3ט  ,חונד דענן
עחיגן3ו עהרן  3 ,ונןחנגנעה> ון גרוך
 5חנן  £ייחר  £ערנעהרט ווחרד ;
(ז ) 3ו יעדק ? חחחי ןנהערט חיין
פירט! הי  /טרחנקחפפר  :חוין ,דחז
הייןיגי וח!! דר חונפרחיעטי חפפר־
וויין  ,דענן עווין .ן3ו עהרן  ,חויו־-
ן .ען .חשן ווערדן  ( :ח ) דחו רונדרע
ןחנן י בריגן .שט דוח 3וויעען ביידען
חבנדן  <> ,יט עבן דענן > ועה! ח־ .פר
חוכד
טרחנקחפפר  :וויח דעט
חחרגנש
,
דענן
3
״חר
ביפעטייריט,
ח״ן חנן .נעה>< ר  :רוך • דענן עיויגן
3ו עהרן  ( :ט ) חק עבת טחגי נווייח
יעהריגי ! עיויור חהני פעהיר  :חונד
 3ונן
סעהזחפפר 3ווײח 3עהנטהיין
פיינש ח 'עה! ש> ויט חע!
חיינגריהרט,
נעבשט דענן טרח' נקחפ £ר דח3ו :
(י ) דיוש חיוט רמו ן .חנ ( יחפפר  5יר
יעדן

במדבר כח
יעדן טבױ : .חזיסר דענן טען !.י 3ן
^חנננחפפר ,נעבזט דעק וויין־
חפפר  ,דח3ו  ( :יא ) חן דען ערזטן
טוון.ן דר ײחנחטהע ברינגט חיהר
(וק ן .חנ 3ענחפפר  ,דענן עווין .ן3ו
עהרן  ( :ווייח יונן .ע טטירי  ,חיין
ווידדר  ,זיבן יעהרין .י ! עײײר חהני
פעה! ר ( :י -ט נו יעדק טטירע זן .ע־
הערט חיין ײעה! חפפר פחן דרייח
(עהנט!  £יינש ײעה!ש
ײיט חע?
חיינ^ ריהרט  :חונד3ז יעדק ווידדר
חיין ײעה! חפפרפחן ( ווײחיניעהנט!
פ״נט ײעה! טײיט חע! חײנגריהרט:
(־ג ) 3ו ינ* דנן ! חײײי חיין ( עהנט!
פיינט ײעה5ש ײיט״ווע! ח״נן .ריהרט ,
כוכן ײעה) חפפר :י דיזש חיזט חיין
ן .חנ ( טוופפר ׳  :ישעז ^ ערובס ,דחז
דעק עווין.ן (ו עהרן פחנן פייחר
פערנעהרט ווירד  ( :יד ) דיח דחינו
ן .הערין.ן טרחנקחפ  £ר זינד (ו יעדנן
טטיר ח״ן הח! ב הין 3 ,ו יעדענן
וזידרר חיין דריטט! הין חונד נו
יעדכן ! חײײי חיין פירט! הין חײן :
דיזט חיזט דווז
גוזכניחפפר  ,חין
יעדכן נייחײחגחיט פיר ח!! י ײחנחטי
דעט יחהרט " ( :בו  .דחבייח נחך
ח״ | ( יגנבווק ( ונן זינדנחפפר  ,דעק
עווין.ן ;ו עהרן  :חויטר דעק טען.־
?י 3ן ; .חנננחפפר ,נעבטט זיינעק
נזרחנקחפ  £ר  ,זח?! דיזעש ח!! עט
ןכעברחבט ווערדן  ( :טזז חכן פיער־
נעהנטן טחני דעש ערסטן ײחנחטז
ווירד דחז פטח געברח  3ט  ,ז דעכן
ןעוויגן3ו עהרן ( :יז ).חק פונפ־-
נעהנטן טחן .י דיזש ײחנווטש חיזט
פעטט  :וזונד ווירד זיבן טחן.י חון־
^ו״חרט ברחר גען .עטן  ( :יח ) ווק
ערטטן טחן.יי חיזט היי! ין.י פער־
קינדיןטנן : .חונד דח  :ח?? ט חיהר
קייני
קוכםטחרב״ט פערריכיטען :
(יט^ חינד דעק
עײיגן3ו
עהרן,
(וכן ^
חנכענחפפר
דעכן
פ״חר3ו
פערנעהרן דחרברינגן  ( ,וו״ח יונני
סטירי ׳ ח״נן ווידדר  :זיבן יעהרי ^ י

פ־נחס קיה
[עחיור  ,דיח ח״ך חזזי חד .ני עעה( ר
:״ן ״ימן  ( :כ ) חידזר 7ועה! וופ  £ר
:״ח  £חן ע״נק ״ע־ 1י * ימ חע}
חײנןכעריהרט :
דר״ח 3עהנט! ' נו
יעדק
טטירי 3 ,ווייח 3עהנט 1יו
יעדק זוידדר  ( :כא ) ו,יין ׳נעהנטו
נו יעדק ! חיוווי  :חונד  :ח3ו ח!! ען
:יבן ! עיויורן  ( :בב ) עערנר חײנן
בחק3וכן  :ינדעניועער :
ח״ן>3ר
עערזעהנונג  ( :בגו דחעמ ח!! עמ
יויטט חיהר ברינן .ן ,ווויטר דענן
ײחרגענחפפר  /וועיכט וו! ט חײן
טעגויכט •ו .חנ 3עטחפ  £ר ן .עברחנט
ווירד ( :כר״) יעדן טחן £ .חן דען
:יבן טוזן.ן החבט חיהר דיזי חעער
3ו ײחבען  ,חוני־ דעק
עחיגען3ו
עהרן  3 ,וק חנן .נעהײן ן .רוך ) רענן
פ״חר 3ור
סע״וי3ו חיברן .עבן :
חונד כווןוהר חויטר דעק טעג! י £ן
גחנ 3נחעער ׳ נעבטט  :״נק טרחנק־
חפניר  ( :כ־ ) חק זיבנטן טחןכי
הוזבט חיהר חברײח!ש ה״! ין.י עעס
קינדיו״ונןכ  :חונד  :ח!! ט קייני קונזטי
חרבײט פרריצטן  ( :כון חק טחן.י
דער ערטטוינן .׳ ,ווען חיהר דעק
עײיןן3ו עהרן  ,חיין נייווט ײעה!־
וובער
דחרברינגט ,נעהײןיך ווען
חייערי וויובען3ו ענדי זינד  : :ח!}
חייך ה״וין .׳ ערקינדיגונג  :יין  ,חזנד
חיהר דירפט קייני
קונםטחרבייכ!
עערריבטן  ( :בז ) דחבייח החבט
חיהר דעק
עוויגן <3עהרן  ,ח! ש
חיין ן .חנ ( שחפפר  3 ,ונן וונן .נעהײן
ן .ערוך דחר3ו ברינגן  3 ,ווייוו טטירי ,
חיינן ווידדר  :זיבן יעהרין .׳ ! עײײר:
(בח )  3וק ײעה! חפפער דוונו פחק
פ״נטטן ײעה! י  ,ײיט חע! חיין־
^עריהרט  :דרייח ( עהנט! חויןי' יעדן
םטיר ,
נוו״ח 3עהנט! חויף יעדן
ווידרר  ( :כט ) חיין 3עהנט!  13יעדק
!חײײי  £ :חן דען זיבען ! עײײרן :
(ר ) דח3ו חײנן ( ׳ ^ נבחק ׳ חייך, 3
פערןעהנן  ( :לא <,דיוט ברי  :ן .ש
חיהר חוישר דעק טען !.יבן ן .חנ3ן־
וופפר
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במדבר כח כט

פינחם

חהני  5עה! ר
חפ  5ר  :ח!! ם > וום
ויין  ,חונד דח3ו דחו ן .עהערין.י
טרחנקחפפר :

(י )  13יעדנן ןח״״י חײן 3עהנט} :
חונד וח3ו חן!ן ויבען ןע>סורן :
(יא ) ח״נן5ין .נבחק ח! ם ויכדנחעער:
חויםר דעק וינדכחעער דענז עער־
ועהנונן -םפעםסם  ,חויםער דעכן
נעבסטו״נק״עהן־
סען !.יכן חעפר
חפפער ׳ חונד דענן דחנו ^ הערינן
סרחנקחפפר  ( :יב ) חק פונפנעהנסן
טחן.י דיום ויבנסן< 4חנחסט וח!! ס
חיהר היי!ין.י פרקינדין .ונן• הח! סן ,
יוונדקײני קונםסחרב״ס פרריבסן:
ויבן טחן.י החבס חיהר דעק עחינן
3ו עהרן חיין  £עםס3ו פייחרן :
(ע ) חונד וח!! ס חן דיןעק ערססן
דרוע! בן  ,־ען עויינן3ו עהרן  ,חיין
ן .חנ ( םחפפר 3וק חנן .נעה>ון ן .רוך
דעק פייחר חיבר^ עבן  ,נעוו! יך
דרייח 3עהן יונני ססירי  ,נווייח
ווידדר  :פיר 3עהן יעהרין.י זע>סור /
דיח חהני פעה! ר ויין> יםן  ( :יד ) 3ונן
>ועה! חפפר דח3ו  £יינס > ועה!י חיס
חע! חיינ^ ריהרס 3 :ו יעדכן טסירי
דרייח געהנט!  ,חונר וח3ו ח!! ען
דר״ח 3עהן טסירן  3 ,ווייח 3עהנס!
3ו חיינכן ווידדר  /חונד וח3ו ביידן
ווידדרן ( :טו ) חיין 3עה ; ס! 3ו חיינכן
!ח״״ע  :חונד וח3ו ח!! ן 5יר 3עהן
!עײ״רן ( :טז ) חײנן3ין .נבחק3וכן
ויגדנחפפר  :חויםר דעק סע ^ ינן
 4חנ 3נחפפר  ,נעבסס וײנכן אעד.ן
חונד סרחנקחפפר ( :יז ) חנן 3ווייחסן
טחן .י 3ווע! ן יוגן.י טסירי  3 ,ווייח
ווידדר  :פיר 3עהן יעהרין.י ! ע^^ ר /
חהני פעה! ר  ( :יח ) דח3ו דם ״עה!
חונד דיח מרחנקחפ £ר  ,נחך חנ״
 3חה! דער ססירי  ,ווידדר  ,חונד
!עי״ור/וויח דיח ערחרדנונן .יויס
ברינן .ס  < :ים> חויך חיינן5ין :נבחק
ח |ם וינדנחפפר  :חויםר דעס סען־
!ינן ן .חנ ( נחפפר • נעבםס דענן אעה!
חונד דען סרחנקחפפרן דח3ו :
(כ^ חכן טריסן טחן.י ח״![ 1סיסירי /
3ווײח ווידדר £ :יר 3עהן יעהרי^ ע
!עיסיר  ,חהני פעה! ר  ( :יא ) דח ;ו
דחו

כט(א)

חכן

ערססןסחן.ידעו

ויבנטן ײחנחטס וח! וס
חיהר ה״!ין.י פרקינדין .ונן .הח! סן ,
חונד קייני קונםיסחרבײס פררינסן:
דיום וח!! חייך חיין סחן .דעם ! עסו־
ב! חונם ויין  ( :ב ) חיהר החבס דעק
עווי^ ען3.ו עהרן  ,ח! ם חיין ן .חנ (ש־
חפפר 3ונן חנןננעהזון ^ רוך  /רחר־
(וברינן.ען  ,חיינען טסיר ,ח״נען
ווידדר  :ויבן יעהרין .׳ ( ע>>> ור,חהגי
!ײנספי 1ה! ר  ( :נ ) דחנו חיהר> ועה!־
יופפר  ,פחכן פיינםסן >> עה !י > ויס
דר״ח 3ילהנס!
(  .ע! ח״נ^ ריהרס :
נונן ססירי  ,גווייח ( עהנס! 3ונן
ווירדר ( :ר ) חיין נעהנס! (ו חייננן
!וויסוי  :חונד וח (ו ח! ון ויבן ! ע><־
>< רן  ( :ה ) חיינן 3ין .נבחק 3וכן וינדנ־
חייך3ו פערועהנען :
חפפער :
(י ) חויםער דעכן נייח• חנחס! י 3ען
^חנננחפפר נעבטס ויינעכן' סעה!־
חפפר  ,וויח חויך דעכן טע^ זינען
ן .חנ ( נחפפר נעבםס ויינעכן > ועה!־
חפפר  ,חונד דעכן נו ביידן ! .העריןנן
טרחנקחפפר  ,נחך חיהרר  ^.חר־
טריפס  :ווירד דיוס  ,דעק עווי^ן
5ו עהרן  3 ,וס חנןננעה״ן ןנרוך ,
דעכן פייחר נו פר 5עהרן ן.ן .עבן :
(ז ) חכן ( עהנסן סחן:י דיום ויבנסן
>< חנחסם ! ח! סחיהרהיי!יו .עפרקינ־
ד'ן .ונן .הח! טו  ,חונד חייךקחםטייחן
קונשספררינסונן.
חויך ק״נעסייח
פחרנעהסן  ( :ח^ חונד דעכן עווין.ן (ו
עהרן  ,חיין ן .חנ 5םחפפר נוכן חנ־
ן .נעהסן ןנרוך ברינ^ן  ,נע.ו׳ ! יך חיינן
יונן.ן ססיר  ,ח״נען ודרדר • ויבען
!עוסור,ח!! יאיםן חהניפעה! רויין:
(ה ) נוכן ספייויחפפער דחנו פחנן
פיינשסן > ועה!י >ויס חע! ח״נן .ע־

דרייחנעהנס! ,
(וכן ס סיהרי
יהרס :
י
חונד נונן ווידרר ( ווייס ( עהנס{ :

ו

כמדבר כט ל
דט חעהן חוגד דיח
טרחנקחפפר ,
גחך חנ 3חה! דער טטירי  ,ווידדר,
ןעיווור  ,זויח דית פרחרדנונך > ויט
ברינן .ט  ( :כב ) יזויך יויינן 3ין .נבחק
ח! ז זינדנחפ ^ר  ,חויטר דעק טע;=.
ןיכען ן .חנ 3נחפפער  ,נעבמט דעק
>ועה 5חונד
טרחנקחפפר דחנז :
(כו ) חכן
פירטן
טחן
.
י
יעהן
טטירי,
נוו״ח ווידדר  ,פירנעהן יונן .י 1ע>ו״
>וער  ,חהני פעה! ר  ( :כר ) דיונו דט
>ועה! חונד דיח
טרחנקחפפר  ,נחך
חננווה! דר
טטירי
,
ווידדר
חונד ! ע>ו־
חער  ,וויח דיח
פערחרדנוננ > ויט
ברינןנט ( :כה׳יי חויך חיינן ניננבחק
ח! ט זינדנחפפר  :חויטרדעק טײן.־
ןי  2ען נחנ 3נחפפער  ,נעבסט דענן
חעה! חונד
טרחנקחפ ^ ר דחכו :
(כי  .חק פינפטן טחן.י נ״ן טטירי,
 3ח״ח ווידדר  ,פיר 3עהן יונן.י ! עח־
ווער  ,חהני פעה! ר  ( :כז ) דחנו דט
חעה! חונד דיח
טרחנקחפפר  ,נחך
חננחה! דער טטירי  ,חידדר חונד
}ע> ור  ,וויח דיח נירחרדנונן■ חיט
ברינן .ט  ( :כח ),חזיך חיינן ניןנבחק
ח!ז זינדנחפפר  _:חוישר דיפק טען.־
?יכען ן .חננ ; חפפר  ,נעבטט דעק
>ועד.ן חונד
טרחנקחפפר דחינו :

(כט .ו חק זעכסטן טחן.י חכט טטירי,

 3ווײח ווידדר  ,פירגעהן יונןי ! עוו־
חער  ,חהני  £עה! ר  ( :ל ),דחינו דט
>> עה! חונד דיח טרחנקיופפר  ,נחך
חנ 3חה! דער טטירי  ,ווידדר חונד
ןעיזזזר  ,וויח דיח פרחרדנונן > .זיט
ברינןט  ( :לא ) חויך חיינן 3ין .נבחק
ח! ט זינדנחפפר  :חויטר דעכןטען*.
ןיכען ןחנ 3נחפפר  ,נעבטט דעכן
אעה!  -ופפער  ,חזנד דען טרחנק־
חפפרן דח3ו  ( :לב ) חק ויבנטן טחןכי
זיבן טטירי  3 ,זוייח וזידדר פיר 3עהן
יונן.י ! עיור  ,חהני פעה! ר  ( :לק דח־
3ו דט יועה!
חונדדיחטרחנקחפפר,
גחך ח; 3חד 1,דער טטירי  ,ווידדר
חונד ! עזזיזר  ,וויח דיח פרחרדנונןנ
>< ־ט ברינן .ט  ( ,לר ) חויך חיינן3יןנ ;־

פינחס מטות קים
ב ( זק ח( ש ! יכדניזפער  1 :ווימר־עכן
טען {.יכן ן .ח; 3נחפפר ,
נעבםמדע :ן
>ועד (.חונד
סרחנקחפפר דחינ• ;
(לה ) חק חבטן טחןני *ור{?כ 1חיהר
דחט בט! ומפעסט פײחרן  ,חוכד
קײני
קונשטחרבײט פעררי  3טן נ
(לו ) צוק ן .חנננחפ  £ר ן .עבט חיהר,
דעקעודן.ן נו_ עהרן  ,םכןחנןננעהזזן
ן .רוך  ,דעק פ״חר נו פערנעהרן ,
ח״נן פטיר  ,חיינן ווידדר  ,ןיכען
יעהריןני ? עיווור  ,חהני פעה 1ר ;
(לז ) דחנו דט וועה{ חונד טרחנק־
חפפר ינונן טטירי  3 ,ונן ווירדר ,
חונד נחך חננח־! דר יעחחר וויח
 5חרן .טריבן  ' ( :ח  .חויך חײנן 3ין*; .
בחק יונן זינדנחפ  £ר  :חוימר דענן
טעןנ 1יכן ן .חנננחפפר  ,נעבםט זיינק
וועה! חונד טרחנקחפפר  ( :ל׳ז ) דיזי
חפפר זח!! ט חיהר  ,דעכן עוויןנן 3ו
עהרן  ,חן דען
בטטי״טן  5עטט־
טחןנן ברינן: | .
חויטרח״ערן ^ יבדן,
חונד >וי! רן ןנחבן  ,חן ןנחנ 3נחפפרן,
נעבשט דחנו ן .העריןנן > ועה! חונד
םרחנקחפפרן  ,וויח חויך כריידנ־
*
חפפרן :
ך( ( א ) ווטה  :חן .טע דען קינדרן
יטרח! ח! 1ם  : :ח) וויח עש
חיהק דער עחי^ ע חויפן .טרחךן ;

מטות
(ב ) חטה רעדטע  £ערנר > זיט דען
טטח> והייפטרן דר קינדר יטרח! ,
חונד טפרחך דיזש
החטדערעווין*.
בפחה!ן  0 ( :ווען חיין > וחן דעק
עוויןנן עטווחש חנןנ! חבט  ,חדער
טוועהרט חיינן חייד ( ווחדורד ער
זיך עטוזחש פר :חן .ט  ,זח  :ח! | ער
זיין ווחרט ניבט ן .רינך ח  3טן זחנדרן
זח טוהן  ,וויח חויז זיינכן >> ונדי ןע־
ן .חנן.ן חי :ט  ( :ד ) ווען חבר חיינע
^רויחנספערטחן
דעכן
עווי^ ען
עטווחט חנך!
חבט
 :חדר זיך חיינע
חב! חבונן.
חוי
 £ערןע^ ט  ,חונדחיזט

לא

א
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בנידבר ל לא
גחך חין חיהרש פחטרש הויו יחונ־
 3והיירחטט )  ,חין חיהרן יועדכן
יחהרן  ( :ה ) דר פחטר הערט דס
ן !.יבדי חדר דיח חבױובונן , .דיח
:יח ויך חויפער! ען .ט החט  ,חונד
טוויי^ ט דחנו  : :וו וינד וויהרע
ן !.יבדין .י! טין , .חונדדיח חכ! חבונ^ ,
דיח  :יח חיברנחחן  ,חוו בוייבן :
פחטר,דעשטחן .ס
(י ) וועןחבר דר י
דח ער עש  3רנחחן  ,חיהר פער־
וועהריט החס  : ,ח וינד ח!! י חיהרי
^זיבדי  :חונד דיח וזכ! וומנן.ן  ,דיח
:ױו  :ין חויפער! ען .ט הווט  ,ניכט
ן.י! טין , .דער עווין .י וױרד חיהר
פרנייהן  ,דען חיהר פחטר החט
חיהר פרוועהרט ( :ז ) ווען  :יח חיינן
חחן ניחס  ,חונד ־חט ן !.יבדי חויןי
:יך  :חדר ווחש חיהדן ! יפפן ענט־
פחהרן חי :ט  ,ווחדורך  :יחעטווחש
חב־^ וובט החט  ( :ה ) דר ווחן פער־
ניחט ^ :ח! כש חיינש טוון .ס  ,חונד
וחױנדחיהרי
עוויין .ט וויהר דחיו :
ן !.יבדי ן.י! טין , .ווונד וויהרי חב־
!וומנן .ען חישן מייבן  ( :ט ) החט
חבר דר חחן  ,דעש טוון .ס דוו ער
עט פרנחחחן  ,חיהר פרוועהרט :
זח הווט ער דיח ן !.יכדי  ,דיח  :יח
הוין  :יך החס  ,חדר ווחט חיהרן
ענטפחהרען  ,ווחדורך ױח
!יפכן
עטווווש חבן !.חבט ד .חט  ,חױפן .ע־
החכן  ,חד,ד דער עווין.י ווירד חיהר
פערנײהן ( :י ) דחט ן !.יבדי ח״נר
וויטחע חדר ^ טידנען פרויח  :חויך
ח!!ש  ,ווחש  :יח חבן !.חבט החט ,
חי  :ט חוין• וויהר ן.י! טין : .ץ יא ) ווען
זיח חבר חין חיהרש ווחננש הוי:
חיין ן !.יבדי טוהט  :חדר דורךחיינן
חייד  :יך עטווחש פרוח ^ ט  ( :יב  .דר
ווחן פערנחוט עש  ,ווונד טוויי^ ט
דחנו  ,פרוועהרט חיהר ני  5ט  : :ח
:ינד חיהרי ן !.יבדי ן.י! טין , .חונד
חחט  :יח חבן .ע! וובט החס  ,ווו:
ב! ייבן ( ־גן החטזיח חבר דסוחן,
־עש טחן.ש  ,דח ער עש פרנח1ווון

נ־טות
 1וויפן .ה)1בן  )1( :ו .י! ס ני  3טם,ווו) ש
1וויש וויהרן ! יפפן ^ וונ^ ן׳ וווודורך
ויוו עטווחש חנן !.וובש  ,וודר  :יך
ווונטר זחן .ט החט  /חיהר עהױוחן
החט  :ח! נס חויפן .החבן  ,חונדדער
עווין״ע ווירד חיהר ניערנײהן :
(יד ) ח!! י ן !:יבדי חונד ח״חיבי חב־
!חבונ^ ען  ,דיח דען ! ייב ק וםט״וןן:
קחן_ דר עהחווון בקרעפטין.ן חידר
חויפהעבן  ( :טי ) טוו״ן .ט חיהר חבר
דר עהױוחן דחנו פחן ח״נק טח ^ י
נוק חנדרן  :וח החט ער חיהרע
ן !.יבדי חדך חב! חמנן.ן  ,דיח  :יח חויןי
:יך החט  :בקרעפטין .ט  ,וו״! ער
דעס טחןןס  ,דח ער  :ױו ערפחהרן,
דחנו ן .טוזין.ן החט  ( :טז ) ווי!! ער
ויח נחך דר נייט ויינש פרנעהחנס
דעננחך חױפהעבן  :וח וח!! ער דיח
טו! ד ויינר פרויח טרחן.ן ( :ױ ) דיוס
:ינד דיח פרחרדנונן.ן  ^ ,דיח דער
עווין .י דעק חטה בפחה !ן  ,נוויטן
חחן חונד פרויח  :חיח ווויך נחיפן
פחטר חונד טחכטר  : ,ח ! חנ,י.י ויח
חין חיהוען > ועד  3ען ױוהרען  ,חין
חיהרש פחטערם הוױע ( ווונפער־
היירווטט ) חיוט :
(א ) דער עוױן.י רעדטי חים
חסה  ,חונד עפרחך :
(ב ) רוזבי דיח קינדר יטרח!ש וון
דען חדיניש  :הערנווך  :ח!! שטו נו
דיינק פח! קי חיינן .טחהן ווערדן :
(ג) חיטה טפרחך ח! וח נוק פח! קי,
רישטט חונטער ח״ך חעננר יוק
העערי חויש  :דיח חידר דיח חדיניק
חויסניהן  :ח!ן  ,וחק פיר דען עחי^ ן,
רחני חן חיהנען חוישכוחיבן :
(ר ) חויו יעדעש טטחחחי טויונד :
חונדוח חוישח! וןטטעחחן ייטרח! ש,
חישט חיהר חינש העער  :ענדן :
(ה  ,דח ײחורדן חויש ח!! עןטרופפן
טטחחחע
ייטרח!ש  ,חויש יעדעק
סויונד חויש^ החבן  :נווחחן נווע!ןי'
טויונד נוק העערי ^ רישטעיט :
(ו ;.חיטה וענדטי דיוי סויונד חויש
יעדק

במדבר ?1א
יעדנן ששחיײוי חין דחש פע! ד :
:יח נעבשש פינחש  : ,חהן דעש
פריששר ח! ע :רש  ,דער דש ה״!ין.י
ן .רעהשי  ,חויד דיח פחחינן נונן
!ערנן ב!וו:ן  ,בייח  :יך החששי :
(ז : \.ױו נחן.ן חידר ײדין חויש ,
וויח דער עווין.׳ דענן יושה בפחה!ן ,
חונר ערש! ון .ען ח!! עש י :ענ! יכע :
(ה ) חונשר דען ערש! ח ; נן ברחכשן
:יח חויך דיח קענין .ע פחן יודין חונן,
דיח פינן 1קענין.׳ פחן יודין  ,חוי,
רקנן  ,נור  ,חוו  ,חונד רביע  ,חויך
ב! ענן  :חהן בעור שעדשן  :יח יויש
דענן שחערדשי  ( :ט ) דױו קינדר
ישרוײש נחיון ריח ווייבר פחן יו־ין,
רוונד חיהרי קינדר ן־פחמן  :נחיון
חיי! חיהר פיה  ,חיהרי :עיוש! יכי
היעערדן חונד חיהר חיברי ;ש פער־
ײען.ן  ,נור ביישי הין  ( :י ) פער־
ברענשן ח!!י חיהרי חחהנששעשי ,
חונד חיהרי פח!!עששיז( :יא ) נחיין
ח!!י ביישי  ,חונד וומש  :יח ווען.־
ברינן.ן קחנשן  :חן יוענשן חונד
פיה  ( :יב ) ברחכישן עש פר יושה ,
דען פריששר ח! ע :ר חונד דיח ן .יו״ני
דער קינדר ישרח! ט  : ,ח ווחה! דיח
ן .פחנ ;נן  ,ח!ש ווחשױחחן פיהחיש
ן.נחײיון  ,חדער  :חנשש ערב״שש
החששן  ,חין דש ! ח ; ר  :חוין דעק
ן .פי! די ײווובש  ,חכן ירדן  ,ן .ען.ען
ירוזו  0 :ג ויושה  ,דר פריששר ח! ע :ר
חונד ח!! יפירששן דרן.ײייני  ,ן .ינן.ן
חיהנן פחר דש ! חן .ר הינויש ענש־
ן .ען.ן  ( :יר ) יושה ווחרד יחרנין .חיבר
דיח בפעה! ט־וובר דעש העערש :
דיח (וברששן חיבר שויונדי ( וונד
הונדרשי  ,דיח פוונן  £ע! דיון.י יוריק
קחײן  ( :טי ) ווונד שפרחןנו חיהכן:
החכש חיהר ח!!י פרויחנשפערשחנן
חק ! עבן ן!.חשן ?' ׳טז ) די:י  :יכדעש
יח ןנוועון  ,ווע! כי דױו קינדר ישרח!ש,
וווין׳' חנרחהשן דעש ב! ענן  ,ווען.ן
פעורש  ,יור שריױו} ח*:ן.קייש ן .ען.ן
דען עווין.ן פרפיהרש החבן  :וווו־

מטות

קב

רויש דע עסערבן בײוו דער ן.ײייני
דעם עווין.ן ענססעוונדן רוי:וב :
(יס סעדכ 1וו! :ח ח |) י קינדר חעס
 5י 3ש ן:ש! עכש : :סעדט יעדי פרו' יח,
דיח ח״נן ״חן ( וכן בײחם!חןי' ער־
קחנש החש  ( :יח ) קיני־ר ווײב! יכש
ן.ש! עכש חכר  ,דיח קײנר חחנט־
פערשחן בייחןנווחהנש החבען :
קעניש חיהר פיר י חײך ערהח!שן :
(יט ) ב! ײבש חיברין.נש  :יבן שחן .ע
חוישהח! ב דעש ! חן-רש  ,ווערח״נן
ווענשן חו ^ ברחכש  ,חדר ח״נן ער־
ש! חן .נן בריהרש החש ,
פחןח״ךוח
ווחה! ח!ש פחן ח״ערן ן .פחנךיען,
וח! ! חכן דריששן חונד חק  :יבנשן
שוון .׳  :יך ענש :ינרין.ן  ( :כ ) חויך
ווישש וויהר ח(!ש ןחווונד  ! ,עדרנע
^רעשי  ,ח!!ש ווחש פחן ניךנהחר
פר £ערשי; .שןןירד  :חונד הע! ;רנש
ן .שירר ענטוינדיןנען  ( :כא ) דער
פריטשר וו! ע :ר שפרחך יו דען
קרי4ש! ״שן  ,דיח יויש נו פע! דין .ע־
וועון וינד  :די:ש חי:ש חייני פער־
חרדנונן .דעט •^ :ענש  ,ווע! ?ש דער
עווין.י דענן חישה בפחה!ן החש :
(כב )_ חונד נווחהר • ,י ח! ד  ,י:י! בר :
קופפר  ,חיי:ן  ,נין חונד ב! ייח :
(מ ) ח!!ש  ,ווחשחנןפייחר ^ ברויכש
ווירד  ,ברינ^ שחיהר חיןדש פ״חר,
:ח חי:ש עש ריין  ,יעדחך חוש עש
דורך שפרענןשוחשר ענישוינדין-ש
ווערדן  :חחש חבר ניכשחנן פייחר
ן .כרוי 3ש ווירד  ,ברינן.ש חיהר חין
דש חחשר  ( :כר ) חק ויבנשן שחן.י
חחשש חיהר חייערי ק! יידר חונד
:״ש ריין  :ח! שדען קענש חיהר חין
דש ! חן .ר קחיווון  ( :בה ) דערעחי^י
שפרחך נו יושה  ,וויח  £ח!ן.ש :
(מ ) דוח ווונד דר פריששר ח! ע :ר
חונד דיח ינחןןיןיען הײפשר דער
ן .ײ״נ•  ,חיהר  :ח!!ש דױו שויוווחדר
ביישי יוונד דר ן.־ 1חנן .נן חן ווענישן
יחנד פיה חופנעהיון  ; :כ• )  :חדײן
שיי!י דיח ביישי ; ו( 4״כן ש״!ן ,
(חישן
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במדבר רא
 3וויטן דען קרין .רן  ,דיח ווין דחנ
 5ע! ד ן ( .חן:ן  :ינד  :חזנדדר חיבריןן
^> וייכי  , :י בה ) ניכן חבר חויך חײנן
טריבזט דחפחן  ,י דעכן עווין.ן (ו
עהרן  ,פחן דען קרין .ט! ייטן  ,דיח
חין דחו פע! ד ן .ע ( חן.ן וינד  5 ,חן
 5ינך הונדרטן חײנטי  :חן > וענטן ,
רינדרן  ,עו!ן חונד חן ק! ײנקפיהי:
(כט ) דיוט וח!! ט חיהר  £חן חיהרר
הע! פטי נעה>ון  :ווונדדעק פרי :טר
ח! עןר ן .עבן  ,ח! ז חייני העבי פיר
דען עווין.ן  ( :ל ) פחן דער הע!  5טי
דער קינדער יטרח! חבר ניכן פחן
?ונפכינן חיינט  ,זזיח עט ^ עןנריפן
וזירד  ,פחן > זענטן  ,רינד  ,ע  !:ן
חונד ק! ״נכןפיה  ,ח!! רחרטן  :חונד
ן .יב  :ח!  3סדען !ויק״  ,דיח דר וזחה־
גזנן .דעט עוויןנן (ז וותרטן החבן :
(לא ) ײטה חזנד דר פריטטר וו! ע :ר
סחטן וויח דר עווי^ י דעכן > וטה בע־
 5חה!ן  :ולב ) דיח חויובייטי  ,ווח:
געה>ז! יך פחן דער פ! ינדרזנן .דער
קרין .ט! ײטי חיברין .זוחר  :בעטרוןנ
״נכן
 5ינן 1חונד  :יבנני ^ טזחנד  ( :לג ) חן
רינדרן נווייח חונד  :יבננין .טויונד:
(לד ) וזן ע!:ן חיין חונד זע ( 3ין .טוי־
*ענד  ( :דה ) חן > זענט! י 3ן פערוחנן,
געה>ז! יך חן ווײבטבי! דן  ,דױו קיינן
*• חן דורך בייחווחהנונן .ערקחננט
החטטן  ( :וזייח חזנד דרייטי^ ״טוי־
בעטרון .דיח
וענך  ( :לי ) ח! ווו
הע! פטי  ,נעה>ז! יך דר חנטיי! דער־
*עני ; .ןדיח חינט פע! דן ( :חן.ן זוחרן:
חן ק! יינכן  5יה דרייח > זח! הונד״רט ,
:יבן חזנד דרייטין .טויונד  ,פינך'
הונדרט טטיק  ( :לז ) דחפחן דער
סריבוט,דעכן עזוי^ן (ז עהרן,ןע  3ו
הונדרט חונד פינן 1חונד  :יבנ ( ינ
טטיק  ( :לה ) חן רינדרן  :ע  3ט חונד
דר״סין .טויונד טטיק  :חונד דער
סריבוט דחפחן  ,דעכן עוויגן נו
עהרן  ( ,ווייח חונד  :יבננין .טטיק :
(לט ) חן עו!ן דרייטין .טויונד חונד

הונדרט
זי | ק! פיה :עיש>זחה!

סטות
 5ינן הונדרט  :וזונד דער סריבזט
דחעוזן  ,ד־נן עזוין .ן5ו עהרן־ .רויין
חונד יעיני^ טטיק  ( :ט ) חן יוענט־
{י 3ן פערשחנן  :ע ? ט  :עהן טוי; נד :
חונדדר טריבוט דחצוון דיצק צווין.ן
(ו עהרן  ,נווייח חונד דרייטין .פער־
טחנן  ( :מא 1,די  :ען טריבוט  ,חדר
דיח העבי דעט עוויןנן  ,ן .חב > יםה
דעכן פרישטר חיעור  :וויח דר עוזי ^ י
דעק > זטהב  3חה!ן  ( :מכ £ ).חן דער
הע! פטי דר קינדר יטרח! ט חכר :
דענן ײטה נעה>ו! יך  £חןדעניענין .ן
דיח נז פע! די ווחרן  ,דיח הע! פטי
חבן .עבן ! יט  ( :פג,׳ דיח ח!  :ח חויןי
חיהרר הע! פטי בקח>:ו ן  ,חן ק! יינכן
פיה  :דרייח יוחה! הונדרט  :יבן חונד
דרייטיך טוי  :נד  ,עינן 1הונדערט :
(םד ) חן רינדרן  :ע ?ש חזנד דרייטין.
טויונד  ( :מה ) חן ע !:ן דר״טינ טיי־
:ענד פינן הונדרט  ( :מו ) חונד חן
אענט! י ?ן פערמחנן ועכיעהן טוי-
:ענד  ( :מי ) פחן דיור הע!  £טי דער
קינדר יטרחזט ! יט ווטה יע ח״ן
טטיק פחן פונפ ( ין .ען ן .רייפן  ,חן
ווענטן חונד פיה  :חונד ן .חב  :ח! ? נ
דען ! ויק  ,דיח דר ווחהנונן .דענו
עוזין.ן נו ווחרטן החטטן  ,וויח דער
עוזינידעקווטה ב  2חה!ן  ( :םח ) דיח
הויפט! ״טע דער ; ירטידנן טרופפן
דע  :קרין .טפח! קו  ,נעיו! יך דיח חיבר
טוחנדי חונד דיח חיבער הונדרטי
ן :ע 5ט ווחרן  ,טרווטן פחר ווטה :
(סמ ) חונד טפרוזנן נו חיהק  ,וויר,
דייני קניפכטי החבן דיח נחה! דר
חכפערטרויחטן קרין .ט> זעננר
חונט
חויפן .נח>ז>זן  :חונד עש פעה! ט פחן
חונש נייכט חיינר  :ינ ) דחרוכן ברינ ^ן
וויר דעק עוין.ן חיין ן .טענק  ,זוחז
יעדר חן ן .י! דנכן ן .ט> ז״די בקחוו־ןן
פוטכענדר  ,החנדט! עטר ,
הוזט ,
חסוקנעפפ•
רינני  ,קון!.ן חונד
(חדרטווכ; ט! עטר )  :וווכן פחר דעכן
עווין.ן  " ,חוין :חונורן פערטוונן נו
פעסעהנן  ( :נא ) > וטה ווונד דער
פרישטר
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םרישטר ח! עור  ,נח>ון דחי גוו! ד
פערפערטיע
 5חן חיהנן  :ח!! ר! ייח
טעש ן .עם> ויידי  ( :נב ) דיח עוכ 3י
העבי  ,דיח ויח דעק עווין .ן•3
הערכעגעבן  ,בעטרון .חן
עהרן
ן .ח! די  : ,עכש 3עהן טוחנד  :יבען
הוכדרט וווכד פוכפ 3ק םק! יק  :חוכד
כווחהר פחן דען הויפט! ״טען חיבר
הוכדרטע :
טויוכרי חוכד חיבר
(גג ) דיח ך> וייכן קריגר חבר החטטן
*עדרפיר ויך ן .פ! יכדרט  ( :נד )> וםה
חוכד דר פרישטר ח! ע :ר כח>ון פחן
דען הויפט! ״טן חיבר טויוכדי וווכד
חיכר הוכדרטי דחו ךח! ד חן  :חוכד
ברחגטן עש חין דחו םטי  £טש-
^ע 3ע! ט  3 ,וק חכדעכקן דער קיכדר
יםרח! ט פחר דעק עוויךן :
(א ) דיח ןעהכי רחובן חוכד
דיח ןעהכי ן .ד החטטען
*
העערדן :
חיבר חויש םטחרקי
דיוע  :חהן דחו ' ! חנד יעזר חוכד
דחו ! חנד גלעד  ,חונד פחכדן דיח
פ? עט 3י 3ור פיה3ו  3ט בעקוועהכן :
(ב ) דח קחחן ויח  ,כעה>ו! יך דיח
:עהני ן .ד חונד דיח ועהכי ר־חובן :
חוכד טחטן פחוי > וםה ׳ דעכן פריו־
פירוטן
טער ח"! עור חוכד דען
דער גיוייכי  ,פח ! ^ כדן חכטרווך :
(ג ) עטרוה  ,דיבןי  ,יע :ר'׳ כ> ורה ,
הםבון  ,ח! ע! ה  :םבכן  ,כבו חונד
בעון  ( :ד ) דחו ! חכד  ,וועובט דר
עווין.י פחר דער ן .ע> וייני יםרח! ש
ךעם! יון.ן החט  ,חיוט 3ור פיה3ו ? ט
בקוועהק  :חונד דייני קכעבטי החבן
העערדן  ( :ה ) ווען וויר ח! וח חין
דייכן * ווין.ן ן .נחדי גפוכדן  5 ,והרן
ויח פי <.רט  ,זח וווו ^ דיוש ! חנד ד״כן
קכע ? טן 3ונן חייגכטהוווי חיברךעבן
ווערדן  :פיהרי חוכש ח! וח כי  3ט
1ו* בר דען ירדן  ( :ו ) ' אםה םפרחך
כו דען  :עהכן גד חוכד דען ועהנן
רחובן  :חייערי ברידר וח! !ן חין דען
קרין .ן .עהן  ,חוכד חיהר וווו!! ט

^0

מטות
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קכא

היר בזײבן ? (  0ווקרוכן וו ^ זז־גו ו־וידזר
דווו ןטויהט דר קיכרר יסרווזש ווב־
וועכדין .חוו 3ן  :דחש ויוו כיכט ווין
דווו ! ווכד כיהן  :חזזן  ,ד1וו דר עווין .י
חיהכן חײכן .ען .עבן 7וח׳ עבן ור ? :יו
החבן עש ח״ערי ע! כורן ן -עיוווכט :
ח! ש חיך ויח פחן קדם ברכע חויש־
וחכדסי  ,דחו ! חכד כו בעועהן :
(ס ) ויח כחן.ן היכוין' ביו חין דחו
כזח! חםכו! ׳ בעותהן דחו ! חכד ,
חוכד חוו  3טן דחו ךחיהט דר קיכדר
יםרח! ש חבוועכדין : .דחש ויח כי  3ס
חין דחו ! חכד קחיו>ון > וע ? סן  ,דחו
חיהכן דר עווין .י ח״כן .ען .עבן  ( :י ו דח־
דער 3חרן דעס
>< ח!ש עכשברחכשי
עוויןכן  :ער םווחור חוכד םפרחך :
(יא )  :ח וח!!ן חויך ח!! י דיח > ועכנר,
דיח פוון > וירי :ן הערוין ,געקחווײן ,
 3חן כווחכיין .״ הרן חן חוכד דריבר ,
דחו ! חכד כי  3ט3ו ועהן בעקח>ו> ון ,
דחו חיך חיהרן ע! טרן  ,חברהק י 3חק
חונד יעקב  3 ,ון .עםווחהרן החבי !
דחרוכן  ,דחט ויח וויר^ כיבט טרייח־
!יך כחכ^ פח?^ ט ויכד  ( :יב ) חויש-־
ן .נח>ווון כ! ב  :חהן יפכה  ,דעק קכוי ,
חוכד יהוםע וחהן כון  :דען דיוע
וינד דעכן עווי^ן טרייח! יך נחך־
געפח! גט  ( :יג ) ח!  :ח עכטברחכטי
דער 3חרן דעש עוויךן_ חיבר יםרח!
חונד ער ? יהרטי  :יח פיר 3יג יחהרי
חין דער ווישטי _ הערוכן  . :בין דחו
פערגחנגן ווחר ,
ן .חכ 3י גם! עכט
ווע! בס דחו בעוי חין דען חוין .ען
דעש עוויגן ן .טהחן החטטי  ( :יר ) נון
טרעטיט חיהר 3 ,ו  2ט ויכדיגר>) עננר,
חן חייערר פעטר םטע!! י חוין! 1
חוכד ווח!! ט דען 3חרן דעש עוויןכן
חיבר יםרח! פסועהרן  ( :טי ) ווען
חיהר חייך פחן חיהש חכוועכדט ,
וח ווירד ער ויוו עוך ! עכגר חין דר
ווישטי ! חשן  :חוכד חיהר ברינן .ט
פערדערבן :
דיוק ן .חנ 3י  3ח! קי
(טז )  1יח טרחטן כעהר חוכד םפרח־
 3ען  ,וויר ווח!!ן כור פיר חוכורי
העערדן
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במ־בר לב
העערדן טחעהירדן ח!! היר בויחן :
חונד טטעדטי פיר חונורי קינדר :
(יז ) וויר חבר ניהן ווונןטיױוט  ,עחר
דען קינדרן יטרחוש חיינהער  ,בי:
וויר  :יח חן חיהרי טטע!! י ^ ברחכט
החבן  :חוניטערדיעטן יועךן חונורי
קינדר חין פעטטן טטעדטן ווחהנן ,
חוק פחר דען
חיינווחהנרןי דעט
!חנדט  :יכר נו  :יין  ( :יח ) וויר וווו!!ן
ניכט עהר נו חוסרן היחרן נוריק־
קעהרן  :בי  :דיח קינדר יטרח! ט
יעדט  :יין ערבן .וט חין ב :יט ין ן .ע־
נחוו> : | 1וינז ) דען וויר פער! חנן:ן
קיינן חנט״! יענזײטט דיעט ירדןי:
נחבדעק חונט יור י( וורן .נ :ייטי דע:
ירדןי  :חונ  :ר יערבןטט ווידר נד-
ן .פח!!ן  :יין  :וכ ) ״טה חנטווחרטטי
חיהנען הירויך  .ווען חיהר דחיעט
טהוט • וויען חיהר חייך פחר דענן
עווין.ן נו קרין.י ריטטיעט  ( :בא ) .חונד
וויער ךריטטט חונטר ח־יך חי  :ט ,
־חיבר דען ירדן פוור דיעק עווין.ן נו
פע! דע ייהט  :בי  :דיוער  :יינע
פיינדי פחר חיהנן חוישןנעטריבן :
יככ ) חונד דח  :יחנד פחר דעק
עווין.ן ן .עננ! יך ערחברט  :יין ווירד ,
הרנחך חבר ערשט
חדוקעהרט ,
חונד ח״ךח! :ח חייערר טו! דיןנקייט
ענט! עדיךט  ,ן .ען.ן דען עוויךן ' יונד
ן .ע ;ן יטרח!  : :ח * ח!! חייך דחיעט
!חנד נוק חייךנטהדוי ב! יבן  ,פחר
דענן עווין.ן  ( :כנ ) טוהט חיהר חבר
די :ש ניכט  : ,ח  :ינד־ן.ט׳ חיהר פחר
דעק יעווין.ן  :חונד ווערדט יערפחה־
רען  ,ווחו חויןי די :ר  :ינדי פח! ן.ן
ווירד  ( :כד ) בויחט חייך טטעדטי
פיר חייערי קינדר  ,חונד הירטען
פיר חייער ק! יינטפיה  :חונד החיטט
חיײעו פרטפרעכן  ( :כה ) דיח  :עהני
ן .ד חונד דיח  :יעהני רווובן טברווכן
נו ^ טה  ,וויח פח!ן .ט  :דײני קנעכטי
ווערדן  :חיטהון  ,וויח  ,־ער הערר
בפיה! ט  ( :כו> חונירי קינדר ,
ווייבר  ,העערדן חונד חי! חונ :ר

מטות
פיה : :רו? ןן)1ין דען סטעדסן ^ עד
בן״בן  ( :בז ) די־ני קנעבטי חבער
חח!ןן ן .ערישטט כוק טטרייעי פחר
דעק ניווי^ן חין דען קרין .ן .עהן :
וויח דר הערר ספריכט  ( :בח ) חסה
ן .חב דעכן פריששער ת? 'ע* .ר  /דעכן
יהוסע  :חהן נון  :חונדדען פחחין־
יען הייבשרן דער קינדר יטרחיש ,
ח יד .רנשהח! בען פערהחזטו נן.ש בע־
ניעה! י  ( :בט ) ווסה סערחך נעיו! ין
נו חיהנן  /ווען דיח * עהני ןנד חונד
דיח  :עהנ• רחובן חיט חייך ווערדן
חיבר דען ירדן  ,חונד פחר דע {:
עוויךן ךרישטט חינש פע! ד ניהן ,
חונד וויהר ווערדט דוו  ! :חנד החכן
חונטערטהחן ן .עיוחבט  : :ח  :ח!! ט
חיהר חיהנן דח  ! :חנד  .ן !.עד נוכן
ח־יךנטהו ^ י חיינךעבן  ( :ל >.ווען  :יח
חבר ניכט ^ רישטט חיט חייך ניהן /
:ח חעךן  :יח חיהר חיין .נטונן חונטר
חייך חיבן ! חנדי כנען ערווערבן :
(לא  ,דיח  :עהני ן .ד ווונד דיח  :עהני
רחובן  ,חנטווחרטטן ,
חונדטכרח־
בען  :וויח דר עווין.י נו דיינן קנעכ־
טען ן .רעדט החט  : ,ח_ ווח!! ען וויר
טהון  : :י־ב ) וויר וױוי!ן ^ עריטטט
פחר דענן עווינן חין דחז ! חנד ינען
הינחיברניהן  :ווונור חיין .נטיו! 1יכט
ערבןטט חבר טייבט חונט די  :עש
:ייטש דעט יררן  ( : : ,לג ) יוטה חיבר־
ן .חב ח!  :ח דען  :עהנן ן .ד  ,דען  :עהנן
רחובן חונד •־ 'לש הח! בן טטחחווי
אנטה  :חהן יוטןי  ,דח  :רייך טיחן
קענין .ט נו חחרי  ,דח  :ר״ך עון.
קענין.ש נו בטן  :דח  ! :יונד נעבשט
דען טטעדטן דױו חין חיהרן,נרעננן
!חן.ן  ,ח!! י ! חנדטטעדטי חין דענן
בנירקי חווזהער  ( :לר ) דיח  :עהני
ן .ד בו־חטן דיבן  ,עטרד , .חונד
ערער  ( :לה ) עטררכ טופן  ,יע :ר
חונד ין .בהה  ( :לו ) ביה סורה חונד
ביה הרן  ! :עךיטן  3עטט♦ טטעדטי
חונד
טחעהירטען חן  ( :רז ) דיח
:עהנ♦ רחובן בויחטן חטבון ח! עיח
חונד

בנידבר לב רג
חונד קריתיק  ( :לח ) חויך נבו חונד
בע! יועון  ,דערן נחוון פערענדרס
יוחורדן  ,חונד טסוה  :חונד ן .חבן
דען ססעדסן  ,דיח  :יח בויחסן ,
דיח ח! סן נח*)ן ו/ידר  ( :לט ) דיח
:עהני ווכיר ״וחהן * ונסה ן .ינן.ן נחך
ן !.עד  ,נחי1ן עם ח״ן  :חונד פער-
סריבן דען חוורי  ,דר דוורין חחר :
(יי ) דוו חיברן .חכ *• סה דיח ! חכת
סחפס ן !.עד דעק יוכיר  :חהן יונסה:
רוונד די :ר ב :ע 3סי  :יך דח  :ע! בםס :
ימא ) יחיר  ( :והן יונסה כינן .הין ,
נחק חיהרי ־ערפר חײן  :חונד
נחננסי  :־ח דיח דערפר יחירים :
(מב ) נבח ן .ינןנ ה־ן חונד נחק קנת
חיין ׳ נעבםס ד־לן רח3ו ן .עהערין.ן
פ! עס3ן  :ווונד נחננסי  :יח  ,נחך
*״נק נחיון  ,נבח :

^ ( א ) דיום  :ינד דיח ר״ון דר
קינדריסרח! ם ׳ ווע! כע
חוײ ײינריק .ן  3חן.ן  :ינד ׳ דורך יוסה
חונד חהרן ׳ נחך חיהרן פרסידנען
ד,עערם 3ין.ן  ( :ב ) יוסה פרנייכנסי ,
חויןי בפעה! דעם עוו־ן.ן  :חיהרען
חוי* 3ון , .גחך וורדנונן .דער רײון ,
חונד די :ע ן .סחהן וויח_ פח! ן .ס :
(ג פחן רעיוםם ברחכן  :יח ווויןי

חקפונפ 3עהנסן סוון .ידעם ערססן

יוחנווסם  :דען סחן .נחך דעק פםח
 3חן.ן_ דיח ק נדר יסרוו! י ם  ,עפנס־
!יך פחר דען ח/יךן  £זןן .חכ ין*ו 3ריק,
חוי ( : :ד ) דיח יונריק בךרובען חין
דעםן דױו ערםסן .עבחהרנן חונסער
חיהנן  ,ריח דערעווין .׳ ח!! ין .ס! חן.ן
החססי  : :ע! בםס חן חיהרן,־ .עססרן
החססי דער עווין.י ^ ריבסי חוים־
ן .חיבס  ( :ה )* יח ברחכן פחן רעיוטם
חויךי
חונד ! חן .רסן _ :יך3ו םכות :
(ס פחן םכ/ת ברח .ן * יח ח/ין .־
חונד ! חן .רסן ויך נו אהם ׳ וזח דיח
וויםסי ויך חנפחנכס  ( :ס
פחןחתק

מטות מסעי קכב
בר 1וכן * י1ו חוין , 1״ילנדסן ! יךן .ען.ן
פי החירות חע(  2פ פרזר ביל! כ  £ון
ןין .ט  :חונ־ ! חן .רסן  :יך פר )! ן.ױו ! :
(ח ).פחן פני ־חירות ברחכן ! יח

ח<* (  ,ן.ינן.ן דורך דט ו־׳עער חי)

וויםםי  :חחכםן חין דער וויםטע
חתכן דרײח סחן .י רײ  , | :חונד ! חן .ר־
סען * יך3ו יורה  ( :ט ) פחן יורה
בי־חכן * יח חוין , 1חונד קחוון נחך
חיינן  :נו חיינן ווחרן נ< וע! ןז קווע!!ן
חונד  :יכננין .פחחובײוײ  ,דחוע! ב :ט
!חן .רסן * יח *״יך ( :י ) פחן חי!ןנ
ברחכן * יח חוין :׳ חונד ! חן .רסן * יך
חק סי!ך וועערי  ( :יא ) פחק טי![5
יועערי ברחכן  :יח רוויןי :
חונד
!חן .רסן  :יך חין דער וויםסי םין :
(יב ) פחן דער וויםסי םין ברחכן
ייח חוין'  :חונד ! ח ^ רסן  :יך יו דפקה:
(ינ ) ? .חן דפקה ברחכן  :יח ווויך' :
חו ; ד ! חן .רסן  :יך יוחחס  ( :יד ; פחן
חחסברחכןויח חויןי ׳ חונד ! חךרסן
:־ך3ו רפידק  :ח! ווח דט פח! קקײן
ווחסרנו
סרינקןהחססי  ( :טספחן
ר  £ידק
ברחכן
:
יח
חוין
'
:
חונד
!חן .רסן  :יך חין
דערוויםסי טיני :
פיזן דער ו/יםסי סיני ברח ?ן  :יח
ווויןי  :חויד ! וה .רסן ויך נו קברות
התחוה  ( :יז ) פוון קברות
התחוה
ברח .ן  :ירו חוין : 1יוונד ! חןנרסן  :יךנו
חירות  ( :יח ) פוון חנרות ברחכן
:יח חוין  :ווונד ! וון .רסן ויך יו
רתווה  ( :יט '> פחן רתײה ברחכין  :יח
ווויןע חונד ! חן .רסן  :יך נוסוון פר) :
(ב ) פחן רײון פר ין ברחבן  :יח חויןי,
חונד ! חן .רסן ויךנו ! בנה  ( :כא) פחן
!בנה ברוובןויח חויןי ׳ חונר ! וון .רטן
ויך נו רםה  ( :כב^  £חן רםה ברחכן
:יח וווין ,
ווונד ! חןכרסן * יך נו
קה! תה  ( :כג  .פחן קה! תה כרחב/
:יח חוין ׳ חונד ! חןנו־סן  :יך נ• הר
ספר  ( :בד ) פחן הר ס  £ר ברחכן
*יח חויף  ,חונ־ ! ח^ רסן ויך נז חרדה :
(כה  ).פחן חרדה ברח  : | 3יח חוין ,
חונד ! ח ^ רסן  :יך3ו > וקה! ות :

במדבר לג
(ט ) §ון >זקה! ת ברח  | 3ויח חזיןי ,
חונד ! חןרטן  :יך נו תחת ( :כז ) פחן
תחת ברח 3ן  :ױזחויןי  ,חונד ! חנרטן
*יך יו תרח  ( :כח ) פחן תרח ברחכן
*ױז חויןי  ,חונד !ווןנרטן  :יך <3זזתקה:
(כט ) פחן זותקה ברח 3ן  :יח חויןי,
חונד !חןנרטן  :יך נו חטזזנה :
(ל ) פחן חטזזנה ברחכן  :יח חוין, 1
חונד ! חנרטן  :יך נו זזסרות :
(י>ן ) פחן זזסרות ברחכן  :יח חויף,
חונד ! וזןרטן  :יך נו בני יעקן :
(לב ) פחן בני יעקן ברוו 3ן  :יח חויךי,
חונד !חן-רטן  :יך3ו חר הןדןד :
(לג ) פחן חר הן.דן .ד ברחכן :יח
חויך  ,חונד !וון.רטן  :יך נו יטבתה :
(יר) פחן יטבתה ברח 3ן  :יחווזין־' ,
וזונד ! חן.רטן  :יך3ו עברנה :
(לה פחן עבונה ברוו 3ן  :ױווווין•' ,
ווונד ! חן.רטן  :יך כו ע 3ין ןבר :
(לי )  £חן עכין ן .בר ברחכן  :ױו ווויך,
וזונד ! חן.רטן  :יך חין דר ווישטי 3ין,
חרר קדט ( :לז ) פחן קדט ברח 3ן
*יח חויןי  ,חונד ! חן.רטן  :יך חנן
ןנעבירן *.הר  ,חן דער חנפח:ן .ס־
ן .רענ3י דעו ! חנדש וודוכו  ( :לה ) היר
ןינן• דער פריסטר חהרן  ,חויןי
בעפעה! דעם עוויןן  ,וווין׳' דען
בערן .הר  ,ווונד טטחרב דחוע! בוט:
דיוס ןטחהי חינן כיר3ין .סטן יחהרי
דעס חוי*3זן.ם דער קינדר יטרח'5ם
יזויי זו3רינן  ,חק ערטטן טחן.י דעו
פינ 3טן זיחנחטס ( :לט ) חהרן וווור
הונדרט חונד דרייח חונד 3חחנ3יןנ
יחהר• ח! ט  :ח! ס ער חוין' דיענן
ןבירןני הר טטחרב  ( :מ ) חוק עבן
דיוי 3ייט ערפוהר דר כנעני  ,קענין.
נוערד  ,דער חן דר זזיטטחן .ס:ייטי
דע ! :חכדס ככען חחהכטי  :דען
חננוןדר קינדריטרח! ס  ( :מא) פוון
דענן ןבירןי הר ברחכן  :יח חוין־' ,
ייחנד ! חןרטן ויך!313זזנה  ( :סכ ) פחן
כיוחנה ברחכן ייח חזין , 1חונ־ ! חןרטן
:יך •3פונן ( :י־ג ) פחן פזנן ברח 3ן
*יח חיין , 1ח/כד ! חןרטן* יך יו לובת;

מסעי
(םד ) פ 1 | )1ובת בר5 )1ן *יוז ו))יןן :
וזונד ! חן .רטן * יך מ ע״ העבריגן ,
וזן דער ן .רעכ3י )זווזבש  ( :מה^ פחן
ע״  :ןברח 3ן ! יוזוזויןי  ,וזונד ! וון .רסן
זיך נ^ דיבן ןד  ( :מו ) פוזן דיבן ןד
ברווכן ויח ווייך  ,וזונד ! חן .רטן  :יך
כו מ! זזן דב! תיײ־  ( :םו ) עוון עזיזן
דב! תייוה ברחנן ויח וווין  /וזונד
!חן .רטן  :יך ווכן ן .בירױ עבריכן ,
ן .ען.ן נבו חיבר  ( .טח ) עחן דען
ן .בירן.ן עבריכן ברחכן ויח חוין, ,
חונד ! חןרטן ויך חין דען ן .פי! דן
>< וחבס חנן ירדן ןעןן ירחז חיבר :
(מם) חיהר ! חןר ערפטרעקטי  :יך
חין רען ן .פי! דן זזוחבס  ,חכן ירדן ,
עחן בית היםיזזת ביו נחך חב?
הטטיק הין  ( :נ) חין דיון ן .פי! דן
זזוחבס  :חנן ירדן  ,ירחו ןנעןנן חיבר,
רעדטי דער עחיןי > זיט זזסה חונד
טפרחך  ( :נא ) רעדי זזיט דען קינדרן
יטרח! ' ס ווינד  :חן.י חיהנן  :חיהר
וועררט נון וויבר דען יררן נעהן ,
ווונד חין דט ! וונד כנען קחזזוזן :
(נב ) דחוע! בסט  :ח!! ט חיהר ח!! י
ח״נוויחהנר דעש ! חנדס חויוטר״בן
דיח טויחבי! דר חיהרר ן .ענן נער־
טטעהרן  :חיהרי ^ חשני בי! ד :יי!ן
כרטטעהרן  ,חונד חיהרי חפפער־
העהן פרניכטן ( :נג ) ווען חיהר
חוין' ,־יןי ווייוי דיח חיינחחהנר חויו־
ךטריבן  ,וח בוע 3ט מייך דח *.ע! ב :ט:
דען וויך חיבער ן .עבי חײך דיועט
!חנד  ,עש חיין נונעהיזן  ( :נר ) דורך
דט ! חש וח! ט חיהר דט ! חנד  ,נחך
דען  5חוזי! יען  £רטיי!ן  ,דיח טטער־
קרי פחז<י! יע בקעוזט זועהר'  ,חונד
דיח טווענרי חעניןר ! חנד  ,חן דר־
יעני^ן טטע!!י  ,ווחהין חיהר ! חס
חייינ  3ח!5ן  ,דח ווירד חיהר  :ח! 3ס
חן ןנחיןן  :דחך  :ח  ,דט דיח פח־
>זי! יען טטעײזזי נו וחזזן ב? ײבען :
(נה ) זוען חיהר חבר דיח ח״נווחה־
כער דעש ! חכדש כ׳  3ט חויזטרײבט /
:ח יוערדן דיח יעניךי  ,דיח חיהר
חינרין־

ח11/1/\1^ 1וג 1>1ח 3־ו=61> 1ר
 11ס
 11נ
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במדבר לג לד
* 1יבריג ! רוטט  ,חייך _ ךערנר ״• ו
דען חוין.ן  ,חו ; ד סטחב!ן חין רער
*ייטי ווערדן  :חונד ח״ך חין דעכן
!חנדי  ,חין ווע! ככן חיהר ווח־ניט ,
רויוור פ״כדזעייג בהחנד?ן  ( :נז ) ח! ו
דען ווערדי חיך ח״ך ן .סעהן ! חון ,
ו< חו חיך בס! ױשן החטטי  ,חיהכען
3ו טוהן :
(א ) דער עוויג* רעדטי וייט
אסד חוכד ספרחך :
(ב ) גביטי דען קיכדרן יסרחןיש ,
מוכד  :יוגיכו חיהכן :
דחחיהריעכט
הין דס ! חנד
ככען
קחײײט
:
*ח
בײערקש דס ! חנד ׳ דס חייך ח!! ש
יויין ערבגוש כופח!!ן  :ח!?  ,דחו
!חכד ככען כחך ? ״כען ;) רעכיכען :
(ג ) דיח עקקי ן .עגן )? יטשחן .חיוש
ױן דער ווישטי כן  ,בייח חדוכן :
דיח ויחי בי ן .רעננ<  :ח!! _ :יך פמק
עכדי דעש  :ח!) 3ועערש חכפחנגײן ,
נעהחייך נור )• חרן .ען  :״טע דעש־
וע! בן  ( :ד ) פחן דיו ווענדט  :יח  :יך
נור ) /יטטע)ן !.יבען  :ייטי ־ער העהי
עקרבינן  ; <; ,וך _ / 13וו״כט חויו 3ור
>< יטטען !.י 3ן  :ייטי פרון קדט ברנע:
נחך חנר חדר  ,פחן דח נחך ע ()3כה :
(ה ) פחן ע) 3ון
חענדט  :יך דיח
ןכרעניי נ וךדעכן בחך )> 3ריכן  :חונד
רייבט ביו חן דס ױעעד ( :ו )  :חרחן
דיח גרענני ן .עו.ן חבכד  ,היר  :וו?!
דס גרחשי ײעער רויירי גרענ 3י  :יין:
דיוש רו!! ״ן  :ייח 3ור
חבעכדו״ט•
ױייערי ן .רעכ3י ( :ו )
מרײיטטער־
נחצטוייטע
החבט
חיהר
פח! ־
ךעכדי גרעכ 3י  :פחכן ן .רחןן חעערי
ױן 3יהטױיהר חייכי ן .רעכ! 3יכיע נחך
דעכן בערגי הר  ( :ח ) פרוכן בערן.י
הר ניהט חיהר דיח ן .רעכ? 3יניע נחך
חײת ;  £וון דח ן .עהט דיח גרעכני
הינויו נחך 3דד ; פוון דח ווייסט
זיח חויו נחך  :פרן חיכד ניהט  :יך
בײ חכר עיכן  :די :ש ו״ח חייערי
? .רענני 3ור ):
יטטערנחבטז״טע :
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מסעי קכג
(י ) נור ן .רעכני יזוי[ 1דער )יחרןכן*
ויןטי כי־ע רויהר רוייכע { יגיע £רון
חכר עיכן כרוך עעכן  ( :יא )  £חן דוו
ן״עהט דױו ןכרענ3י היכחכ  ,רווין3
דער יויורן .יוײטי רער סטחע עין :
ביו נחךרב! ה  ,חונד נחך וו״טער
היכוכטר  ,בריהרט דען י ועע כנררג
חן ו״נר קיטטי נור ) יחרגעכו״טי :
(יב ),ניהט ויך הינחב נחך רען ירדן,
חונדעכדטןיך סיכו ו ;ו! כ) ועערי
:
דיועט וייח דער חסיפיוכו .חײערמ
!יוכדט כח־ ו״כן ן .רענכן חוווהער :
(יג) חסה ן .חב דען קיכדרן יסרח! מ
£ח! געכדן_ בפעה!  :דיוט חױט דנו
!חכד ווע! כט חיהר חונטר חייךדורך
דס ! חש פערטיױן וח! ט  ,ווערכעמ
נעוו! יך דער עווין.׳ בפחה!ן  ,ניין
סטעיסון חוכד חייככן הח! ב סטחח*
חע חיין יון .עכן  •' ; :־ ) דען דערי
סטחכן דער קינדער רחובן ,
נחך
חיהרן פחחיןיען  ,דער סטחכן דר
קינדר ן .ד נחך ; חיהרן
פתחיןיען :
יווכד דער הח! בי
ײנסהסי סטחכן
החבן חיהרן חנטיי! סחן בקרווסון :
(טו ) דיוי
דריטטהחיב״טטע ^ חי :
החין חיהרן חכט״! היכ^ נרוו־ןן דינז
וייטש דס ירדן ' ש  .ן,ען.ן ירחו חיבר
נעײ! יך חויןי דער ײחרן .ענ? ״טי :
(ט; ) דער עווץ .י רעדטי יויט ) וסדז
חוכד ספרחך  ( :יך> דיוש  :ינד דיח
נחיון דער יועננר  ,ווע! כי פירח״ך
ךס ! חנד חין ביי ),נעהיזן ? ח!ן  :דר
פרישטר חיעור חונד יהוסע  :חהן
כון  ( :יח ; חוכד פיון יעדש סטחײיוי
?ח!! ט חיהר חיינן
סטחיופירסטן
!
הין3ו טוהן  :דס חנד חין בוי)  3ו
נעהײן  ( :יט ) דיויעש  :ינדדיחנחײן
דער ײעככר  :פחנן סטחײײי יהודת
כ! ב * חהן יפנה :
פחנןסטחוןווי
דער תינדר סײעון סײוח!
יחהן
עײיהיד  ( :כא)  £חנן סטחחײי בניײן
ח! ידד וחהן כט!ון  ( :כב ) פחנן
סטח>סוי דער קינדר דן דר סטחײ-
פירםט  :בקי יחהן ין !.ה  ( :כג ) פחן

לב
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במדבר לד לה
דען כחיקחײײן יושן , ,פחק םשחײ־
ײע דער קיכדר זוכםה  ,דר םשחײ־
 5ירטש חכיח!  :חהן ח  £ד  ( :בד ) ו״כד
 5חק םשחײײי דער קיכדר חפריק
דר םשחײפירםש קי -וח! וחהן םפטן:
(כר^ פחק םטחײי רר קינדר  :בו!ן
דרםשחײפירםש ח! ינפן  :חהן פרנך :
(כו ) פחק טטחײווי דער קינדער
יםטכר דר םטחײפירםש  :פושיח!
זחהן עון  ( :כז ;  5חק םטחײיוי י־ער
קינדער חםר דער םטחוופירםש :
חחיהוד יחהן םוײ ( : -כח ) פחק
םשחײווי דער קיכדר כפח! י דער
םשחוופירםש  :פדהח!  :חהן עוויה/ד:
(כ־ד^ די :י  :ינד עש  ,דענן דר עו/ין.י
חוי[ 1גשרחגן דען קינדרן יםרח! ' ס
חיהר ערבי חיין ניכעבן חיק ! חנדי
ככען :

לה(א)

פערנר

רעדשעדער

עווין .ע ײיש ײםה חין
רען ן .פי! דן ײוחבם  :חק ירדן ן .עךן
ירח /חיבר  ,חונד םפרווך ( :ב ) ן .ביטי
דען קיכדרן יםרח!ש  :דם זיח דיפן
!ויקפחן חיהרק חייגכשיווײכן ערב־
ן .ושי טשעדשיחבןנעבן נור ווחהנ: .-,; ,
דחש ח״נן פרײחן פז חן חוק דיח
םשעדשי הרוק  ( :ג ) דיח םשעדשי
זח!!ן חיהנן ;ור  /וחהכונן .דיהנן :
דיח פר״חן פ! עני חבר נו חיהרק
 5יהי ,י 3ו חיהרק הויווועון חונד
חנדרן ! עבענטנחשווענדין־קײשן :
(ד ) ד׳זי פר״חן 1פ! עני פחר דען
םשערש , /דיחחיהרדען ! ויקחיי ;.-
רויײש  :וח!! ען חוישרהח! ב דער
םשחדשײויחר חויך' ווז !ן וײשןשויונד
פ!!ן הח!שן  ( :ה )  3ערנר ײעשש
וויהר חוישרהח? ב דער םשחדש ,
דיח ויחרגנ:י;שי נווייח טוי ; :ד עןןן,
דיח ײיששען .וייני ויישי נווײחשויונד
ע!!ן  ,דיח חבנדזיישי נווייח שויזנד
ע!! ן,דיח ײיששרנעכשויכע :יישיפ
 3ווייח שויונד ע!! | חונד דיח םשחדש
חין רער ײיששי  :דיזמ זח!!ן חיהרי

כיסעי
5רײר) י סןעכע
11ו :ן די1ו טטעדנזע
הרוכן :ײן  ( :ו) דייו טטעדטי דירו
חיהר דען 5ויכן ח״נן .עבן זוון} ט /
זינד דיח  :עכש  £רייחםשע־טי  ,דיח
חיהר הער^ עבן ויישש  ,דחם חײכר
דר חײנן שחדם! חןכ בן :חנן.ן  ,דחהין
פויהע  :חונד חיבר די:ן נחך 3ח״ח
חונד פירנין .םשעדשי  ( :ז ) ' ח! זח נו־
:חחיין ח 2ש חוכד פירני^ םשעדשי:
דיח חיהר דעק ! וינן חײככור״ייען
החבש  : :יח נעבשש חיהרן פרײחן
 5חרפ! ענן  ( :ח ) נו דען םטעדשן
ריח פחן דעק ב:י 3י דער קינדר
<םרח! ס חבן 4.עבן ווערדן<  :ח!! דער
םשחק  ,דר פי! ! חכד בזיכש  ,חעהר
חונד דר יע ;ין.י  ,דר ווענין ! .חנדבע־
:יכש  ,וועניגר הערגעבן  :נחךפער־
הע! שניש דעש ערבכושש  ,דם יעדש
בקעי;ש ׳ ויוועש  £חן יײנן םשעדשן
דען ! ויק חכן .עבען  ( :ס ) פערכר
רעדשי דער עוויןני חיש יוםה חונד
םפרחך ( :י ) רעדי ײישדען קינדק
יםו ח!ש חונד  :חן .ע חיהנען , :ווען
חיהר חיבר דעו * רדן חין ־ם ! חנד
כנען קחוויוש  ( :יא ),יויטש חיהר
בקוועהיוי םשעדשי חויטחכן  ,דיח
ח״ך נו ? ר״ח םשעדשן דיהכן  :ח!! ן:
דחהין ח״נר  ,דר חונפרזעהנש חיינן
שחדם! ח 4בן.חכן-ן  5 ,ויהן קעכי :
(יב ),די :י םשעדשי  :יוח'ן נוק םזש׳ן
דיהנן  ,פר דעק בחשרעכר  .דחיויש
דער שחדם! ען.ר ני ?ש חויוקחײײי ,
בפחרער פחרדערגײייני  ,כוקן .ע־
ריכש ^ םשחנדן  ( :יג ) דיח םשעדשי,
דיח חיהר  :ח! כרן .םטח!ש נו פרייח־
םשעדשן בםטײוײש  : :ח!!ן  :עכשחן
דרנחה! :יין  ( :יד ) דרייח םשעדשי
דישז״שש דעש ירדנש חוכד דרייח
םשעדשע ן .עבש חיהר חיק ! חכדי
כנען  :־יוע זח!!ן פרייחםשעדשע
:יין  ( :טי) דען קינדרן יםרח!ש וח
ווחה! ח!ש דען פרעײדן רווכד חנ־
^זעשנן חונשר חייך  :ח?!ן דחיזעכט
םשעדשע ; וק ם/שני דיהנן  :דם
יעדר

במדכר רה
<עדר  ,דר חייני פערשחן חוכ  £ער־
ועהנס חוײן .ברח  3ט  ,דחהין פ! יהן
קעני  ( :טן ) החט ער חיינען > ויט
חייננן חייורנן גפעשי ן .ס! חן.ן  ,דס
ער געסטחרבן ׳ וח חיוט ער חיין
>יערדר :
דסוערדרוח!! חו>ון .ברח  5ט
ווערדן  ( :יז ) ווער חיינן סטיין >,ויט
ווע! 3ןנ > יחן חו>ין .ברחכט ווערדן
קחן  ,חין דיח החנד ניווט ,ווונד
יעויחנדן ס! ען .ט  ,דס ער סטירבט,
דער חיוט חיין ווערדר :
דסיערדר
>יו  :ן .טעדט ווערדן  ( :יח ) חדר ער
ני>טו ח״ן הח! ),חין דיח החכד ,
>ויט ווע! 3ןנ > וחן חו>ון .כרח  3ט ווערדן
קחן  ,חונד ס! ען .ט יע> וחנדן  ,דס
ער סטירבט  ,דר חיוט ח״ן יוערדר:
דער > וערדר > יוו ן .טעדט ווערדן :
(יט ) דר ב! וטרע 3ר קחן דען > וערדר
חו> ובריכן.ן  :ווחער חיהן חנטריפיט,
קחן ערחיהן חו> וברינן.ן  ( :כ ) סטעשט
*עײחנד רען חנדרן חויש החש  ,חדר
ווירפט
העײיסרח״ןע ( ײי״ט נח 3־
סטע!! וככ ) עטווחש חויך חיהן  ,ד״חש
ער סטירבט  ( :כא ) _ חדר ס! ען .ט
חיהן חויש
פיינדסחפט ײיט דער
החנד  ,דס ער סטירבט  :וח ײו:
דר ס! ען .רן .טעדט ווערדן  :ערחי  :ט
חיין ײערדר  :דער ב! וטרע  5ר קחן
דען ײערדר  ,ווחער
חיהןחנטריפט
ווידר חוײברינן.ן  ( :ככ ) החט ער
חיהן חבר פחן חונן £ .עהר  ,ווהכי
 2ײנדסחפט ן .סטחון :
חדרעטווחי
חויןי חיהן גײוורפן חהנינח  3סטע! .
!ונן ( : .כג ) חדר החט ווהכי חיהן
נו ועהן  ,חיינן סטי_ין  ,ײיט ווע! רנן
ײוון נו טחדי ן .ווחרען ווערדן קחן,
ווויןי חיהןז פת!!ן ! חשן ,
דחפחןיענר
סטירכט  :חהני דס ער ' :״ן פיינד
ן .ווע:ן  ,חדר וויהנן 3ו סחדן פער־
!וונן .ט העטטי  ( :כר )  :ח  :ח!! דיח
ן .ײייכי יוויסן דעק טחדס! ען .ר וווכד
דעכן בחטרעכר נחך די :ן ן .ועכן  ,דען
חוישספרוך טוהן  ( .כה ) דען טווד־
ס! ען.ר פחן דר החכד דעש ב! וט־

מסעי

קכד

רע  3רט עררעטשן  :רזונד־רויהן וויז־ר
רוין דיח ערײרוסטהדס כוריק בריכן.ן
!חון  ,ווחהין ער ן .פ! חהן ווחר :
דח :ע! במש  :ח!! ער ב! ײבן  ,בי :דר
החהי פרישטר סטירבט  ,דען סחן
ודט דענן הײ! יכן חע!י ן :.ח! בט החט:
(מ ) ן .עהט חבר דער טחדיש! ע 4ר
חיבר דיח ן .רענ3י דר ערײחסטחדט
היכויש • דחהיןער ן .פ 3חה ( ( :דר
ב! וטרעכר עיכדט חיהן חו סרהח! ב
דער ן .רענכי ו״כר פרײווטטחרט :
חוכד ברינן .ט דען טחדס! ען .ו חוק ,
וח החט ער קײכי ב 1וטטו! ד חויף
וין  :י,כח ) דען ער וח!! יוין וײכר
£רײחטטחדט ב? ״בן  ,ביו דר החהי
פרישטר סטירבט  ,נחך דענן טחדי
דעש החהן פרישטרש ײוון .דר טחד־
ס! ען .ר  /וריק קעהרן ווין דט ! חנד
וייכר כזינונן ( : .כע ) די:ש וח!?ן דיח
פרחרדנונן .חײערסרע  3טש  :״ן בײוו
ח״ערן נחכקחי)יון  :חין ח!!ן ח״ערן
ווחהנוײן ' ( :ל ) ווען יעיווונד חײנן
חחוברינן .ט  ,יח  :ח!! ווחן נחך חויס־
:חן , .דר<3ין.ן דען ווערדר ווידרחויז־
ברינן .ען  :ח״ן3יין.י ח!! ״ן קחן ניכט
ווידר חײכי פערשחן 3ין.ן  ,דט ייח
 3ונן טחדי פערחורט״! ט ווערדי :
(לא ) פיר דיח פערשחן ח״כעש
ווערדרש דר כוק טחדי פרחורט״! ט
ווחרדן  ,יח!! ט חיהר ק״ן ! ע:י 4ע! ד
חככעהוון  :וחנדרן דט טחדשחור־-
ט״ 5וווי חן חיהנן פח?! 3חכן ווערדן:
(לב ) חויך וח!! ט חיהר ק״ן ! ע:י־
ן :ע! ד חננעהײן  £יר דס  !£יהן חין
דיח פר״חסטחדט  :דס ח־הר עטווח
ער! ויבטט נחך הויוי כוקחוו ן  ,בע־
פחר דר החהי פרישטר סטירבט :
(דג ) חיהר י וח!! ט דס ! חנד ניכט
סענדן  ,חין ווע! 5ןכ חיהר ווחהכט ,
דען ב! וט סענדט וו״ן ! וונד ; חונד
דס ! חנר קחן  ,ווע^ן דחר׳ן פער־
ן .חשנש ב! וט  ,ני  3ט חנדרש פער־
ועהכט ווערדן  ,ח!ש דורך דס ב! וט
דעשן  ,דער עש ערן.חשן הווט :
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ול

<לד )  5ערחוכרייכין .ט חייער] ! חכד
גי  3ט  ,חין ווע! 3ןנ חיהר ווחהכט ,
1וין ווע? 3ןנ חיך רעוידעכין הח! טי :
דען חיך דער עווי ^ ע רעוידירי
חוכטר דען קיכדרן יטרח? ט :
| ^ ן ( א ) דיח פח״יןיען הייפטער
חויש דעט ן .ט! ע  5טידעש
? 4עד  ,וחהכט 3 )4יר  ,וח־נש חנטה ,
 5חן דען ן .ט! ע  3טרן
דרק־נדריוטך:
טרווטן וווין ' חוכד
רעדטןפר״טה,
דען  3ירטטן חוכד  3ח״י! יע ה״פטרן
דר קינדר יטרח! ט ־ ( .ב ) טפרוו  3ן
נעד,י<< יך ־ ח״כנן העררן החט דער
גיווין.י ב  5חה!ן  ,דט ! חכד דורךדט
?חט  ,דען קיכדרן יטרח! ט 3זנן ערב־
זטטי חייכ ^ עבן3ו ! חשן  3 :ון !.״ך חבר
חיוט יוייכנן העררן  5חן דעכן עוויןכן
בפחה!ן  ,דחט ערבן .וט חוכורט
ברודרט (! פחד ןייכן טעכטרן (ו־
^עבן־• ( נ ) ״ען דיוי כון חיינן חויש
דען וויבריןכן טטעיוחן דער קיכדר
יטרח! ט ה״רחהטן  ,וח ן .עהט וויהר
*זט פחן דעכן ערבן .וטע חוכורר
 3עטר חב  ,חונד קעיוט (ז דענן
<גרבן .וטי דעשיעכין.ן טטחיו״ש היכ־
5ו חין ווע! 3ן ויח
הייחרחהטן :
ח! וח וזירד דחט ! חט וווכורט ערב־
ן,וטט פרריכגרט ־ ( .ד ) זוען ווזיך
דױו קיכדר יטרח! ש חיין יוב! יחהר
החבן  :זח ב! ייבט דיוש ערבןסט
ווייור כחך ב״ח דעכן טטחיו״י  ,חין
וזע!  3ןזןיח ה״חרחטן  ,וווכד דענן
ערבנוטי חוכורש פעטר! י 3ן טטחיוש
עכט ( חן.ן  ( :ה ) ייטה ן .בחט דען
קיכדרן ייטרח! ש  ,חוין' בפעה! דעט
עווין.ן  ,חונד טפרחך ; דר טטחנן

מסעי
דער < ע־ני יוטןי רעדנו
רעמ *
(י ) דער עווי^ ׳  3רחרדנט1ו! וח דען
טעכטח־! 3עחד  ,חוכד פעריכט ,
זיוז קעכן  £רײ1ון ׳ווען זיח ווח!!ן :
יעד 1וך
״יטן 1יח יווכטר דענן ןכע־
פ! עכטי וויהרט עעטחיכן פטוסי״ט
 3רײוון
( ז ) .־ו־ו״יט קײן ערבן .וש
דער קיכדער ׳טרוו! ט חויש חײכ״ין
טטוו״״י ווין דען ווכדרן וויברךעהי:
}״נד רן
יעדר  3וון דען קינדרן
יטרח! ט דענן ערב^ וטי ו״נס פעטר־
!י 3ן טטח״יוט ו_ ונהווכן .י  ( :ח ).ח״כי
יעדי טח  3טר  ,דיח ערב 3עהי,־ .חיוט,
חוכטר דען טטעוו״ן דער קיכדער
יטרח! ט  ,״וו ח״כען חויש חיהרנן
 3עטר! י 3ן טטוו״״י  3 ,רײחן  :דח־
״יט דיח קינדר יטרח! ט יעדר ו״ן
 5עטר! י 3ט ;כוט ערבי  ( :ט ) חונד
ק״ן ערבן .וט פחן חײכק טטח 14י  3ונן
1וכד־רן חיברן .עהי  :וווכדרן ,דיח
טטעח״י דער קיכדר יטרח! ש יעדר
ו״כנן ערב ; .וטי חכד,ווכן.י ( _:י ) וויח
דער עווין .י דעק > וטה בפחה!ן :
ח! וח טחטן דיח טע  3טר (!  3חד :
(יא ) > וח! ה  ,־ר 3ה  ,חן !.ה ײ! כה
חוכד כעה  ,דיח טע  3טר נ! פחד :
פר״ווטען דיח _ קיכדערן
חיהרר
פעטטרן  ( :יכ ) פרייחטן ח! ו1ז חויש
דען ן .ט! ע  3טרן דער ועהכי ״כטה
וווהכש יוטןי'  :חזכד דחדורך ב! יב
חיהר ערבן .וט ב״ח דעש טטח״״י
חיהרש פעטר! יכען ן .עט! ע  3טט :
(יג ) דיוש ויכד דיח ן .בווט?נ וווכד־
פרחרדכוכן.ן  ,זוע! 3י דער עווין .ע
דען קיכדרן יטרחיט  ,דורך ײטה :
חין דען ן .פי! דן ״ווובט  ,וונן ירדן
^ען.ן * רחו חיבר  ,בפחה!ן
החט:
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דברים א
דיוטוינדדיח רעדן ווע! 3י
א ( א)
ווםה חן ןנחנ ),יםרח! ן .ע־
הח! טן  :דיסוייט :ד״עש ירדןי, :
נעוו 1יך ןזין דר ווישטי  ,חין דעק
ן .פי 1די ( עגן דעכ( טי! פ> ועער חיבר,
(וויטען פחרן  ,הופ!  ! ,בן  ,ח 3רודנ
חונד די  :הב  ( :ב ) חיי! ן טחן.י רייזן
 3חןחרב  ,חיברדוו  :ן .בירי.י סעיר,
נחך קדט ברנע ( :ו ) .עש ווחר וויכן
פירנץטטן ױוהר  ,חכן ערוטן טוון .י
דעש חייןיפטן סחנוןטס  :וו 1ט >< םה
וויט דען קינדרן ז יסרח! רעדטי  : ,ח
יויח דר עוויןני חיהק חן  :־ח חז־[1־
ן .טרחן.ן  ( :ד ) נחכדעכן ער דען טיחן
קעניג וווורי  ,דר חין חסבון וזחהנטי:
חונד עון .קענין( .ו בסן  ,דער חין
עסהרוה ווחהנטי  ,דיון נע>ו! יך3ו
חדרעי  .( ,עס! חןנן החטטי  ( :ה ) דיט־
*ייטש דע :ירדן  :,חיכן ! חנד >> וחב
 5ינן *> .סה חן פוו 1ן .נדי ! עהרי דײט־
!יך פחר3ו טרחן.ן  ,חונד ספרחך :
(ו ) דער עזויןני  ,חונור ן .חט  ,החט
חק חרב >; יט חונט גרעדט חונד
ן .עספרח 3ן  :חיהר החבט חייך ! חנןני
ן .נון .ב״ח די:ןכ ן .בירן.י חויפ^ הוו!־
סען ( :ז ) >ווו  3ט חײן ווויןי חונד
*ענט חייערן 3וןנ פחרט  ,דרינן .ט חין
דחו ח> ורסי ךבירן! י חונד דיח בע־
נח  3בוורטן ן .ען .נדן חײן  ,חין דח:
 4פי! די  ,דח :ן .בירן .י חונד חין דיח
ן .רינדי  ,חין דחו ויד! חנד חזנד דיח
*עעקישטי חין דחו ! חנד דעז כנעני
חזנד חינש ! וונר ! בנון  ,ביו חן דען
ן .רחשן סטרחק פרת  ( :ח )  :יהי דיח!
חיך החבי חייך די :ט ! חנד פרייש
ן .ען .עבן  :ן .עהט הין חונד נעה> וט
דחו ! חנד חיין  ,דחו דער עסין -י
חייערן פעטרן חברהק ייחק חונד
יעקב ( זגעסווחהרן  ,חיהנען חונד
חיהרק ווסון נחך חיהנן חיינ ( '  4עבן :
(ט ) חזק' דיוע נייט * חן .טי חיך נו
ח״ך  :חיך ח!! יין קחן ווײך ניכט
ערטרחנן ( :י ) דער עווין .י חייער
ן .חט החט ח״ן  3ר> ועהרט וח דווש

קכה

חיהר יע 5ט דען טטערנן רויבן הי>סו{
חןסענן *.ן !.ייך  :ײד  ( :יא ) וחיך ווינטי
דרוט דר עווין.י  ,דר .ן  1וטט וו״ערר
פעטר  ,חייערר נחך טויוענד >< י :ה{
*ח י״ | ווערדן יוזטי  ,חונד חייך
*ען-נ־  ,וויח ער חייערנט הח 1בען
ניערהייטן החט׳)  ( :יב ) חנר חך !
וויח קחן חיך ח!! יין חייערי יויה• ,
 1חטט חונד החדר ערטרחן .ען ?׳
(יג ) טחעטחייך חויש ח11ן גוטעיוי 1ן
פרנחננטי
ווייוי ערטטענד_ ץ .י ווונד
>ועננר  * ,ח ווי! 1וויך  :יח3ו ריבטר
חיבר חייך ועט3ן  ; :יר ) חיהר חנט־
ווחרטעט יויר חונד טחרחנט  :ווחו
דוח עחור^טי 1ווןנן  ! ,עטיש *יך ן .חהר
ווחה! טהון  ( :טי ) חיך נחנן דחהער
פחרנעהייםטען חויס חייערן
דיח
טטעיסון  ! ,וישר וויי :י :.חונד ווווה! ־
 5רנו_ וננטי װענגר  ,חונד וענטי^ ויח
חיבר חייך  ,ח! ט וובערטטן חיבער
נד,חיברהונדרט  ,חיברפונ  £־
טוי:
חיבר 3עהני  :חויך בע־
(ין .חונד
ח> וטען בייח חייערן טטעווווען :
(טז ) די :ן חייערן ריכטרן ן .חב חיך
דחווח! ט פרהח! טונגט בפעה 1י  ,וויח
פח 1ן .ט  :הערט ווחה! חן  ,ווווט
 3וויםן חייערן כרידרן פחרגפוו !!ן ,
חונד חורטהיי! ט נחך דר ן .רע  3טין.־
קייט  3 ,וויפן ׳עדרווחן  ,דער וויט
:יינכן כרודר וודר וויט  :יינק פרעווד־
!ינג םטרייטוחכי החט ( :יז ) ! חםט
קיין חנועהן חינן ן .רי  3ט ן .ע 1טן :
הערט דען ךרינךן  :ח ן .וט ח! ט דען
 5חרנעהסען  :עירבטעט חייך פוור
קיינכן ווחנני  ,דען דחי גרי  3ט חיוט
ךווטטט  :ח 3י  :ווחט חייך3ו סוועהר
ענטטיידן  ! ,חשט חן חיך
חיוט3ו
קחוווון  ,דחט חיךדען החנד! נחר־
נעהיוי  ( :יח )  :ח פערחרדנטי חין
חיהר3ו בע־
חייך דח> 1ח! ט ^ וווש
חבה  3טן" החבט  ( :יט ) וויר ברחין
£חן חרב חוין־  ,חזנדנוןןנן דורך דיח
ן .רחטי חונד פיר  3טר! י  3י וויטטי ,
דיח חיהר ^ ועהן החבט  ,חיבר דוזו
חוווריטי

דברים א
חחרטי גבימי  ,וויח חוני דר עוויגי,
חונירן .חטבפחה!ן  ,חוכד קח״ן ביי
קדט ברנע  ( :כ ) חיך יחעטי דח־
>וח! ט3ו חייך  :חיהר יייד נון חן
דחי חײרטי גבירן.י ן .קח״חן . ,־וןו
חוכט יי עך עוויגי חוניר ן .חט חיין־
ן .עבן ויי!!  ( :בא.ן * יהי ! דר עוויגי /
החט דיר דחי ! חני־ פרייי ן־געבן :
 3יהי הינזיףי  ,חונד ניק עט חיין /
חיח דער עווי ;.י  ,ד״ן גחט דיר
פרהייטען החט :
פירבטי דיך
ניטט חונד יייח
ניכט 3חן .החפט !
(בב )
חיהרקחײט חבר ח!! י ״3ז ײיר
חונד טפרחבט  :וויר ווח!! ען ! יבר
!ייטי פחרחויט יעני־ן  ,דיוו חונט
דחי ! חנד
וווייקונדטחפטען  ,חונד
חוני נחבריכט בריכןנן  ,וזע! בן וועןנ
חיר3ו ג־עהן החבן  :חוני־ חין ווחי
פיר טטערטי וויר קחיי״ן וזירדן :
(בג ) דייר פחרט! חן .גע  £יע! ״יר :
חיך נחק חויי ח״ך ( ווע! ן > ועננר ,
חויי יעדק טטחחײי רויינן  ( :כר ) דייע
ןנינןנן חב  ,בט" טין.ן דחי ן .עבירן .י ,
קחחן ביי חין דחי טח! חטכו!  ,בע־
יחהן דחו ! חנד  ( :נה ) נח״ען פחן
דען פרי  3טי דעײע! בן  ,בי־וובטן ייח
חונש חיט  ,טטחטטן ווונט בעריכט
חב  ,חונד טפו״חיען  :דחי ! חנד ,
ווע! 3ש דר עווין.י חוניר ן .חט חונש
ח״נגעבן ווי! , 5חייט פחרטרעפ! יך:
(בו ) חיהרחברוזח!! טט ניבט הינויך־
ניהן  ,יחנדרן וווורד דעק בפיפה! י
דעש עחיגן חייערש ן .חטטט ווון־
^החריחק  ( :כז )> ווררעט חין ח״ערן
נע! טן חונד טפרחבט  :חויש החש
^עןנן ווונש החט חינט דער עווין.י
חוים חיריק ן .עפיהרט  ,חזק חונש
דעק חװרי חין דיח הענדי3ז ! יפרן,
דר חונש פרטי! ן.ן * ח!!  ( :בה ) ווחהין
יח!!ן ווירדח געד(.ז !י חונירי ברידר
החבן חונירי הערנן פער 3ח ; .ט גע־
>ווו  3ט  ,חונד גיחגט  ,דחי פח! ק
חייט יחה! ר״כר חונד פחן העהרר
סשחטור ח! ט וויר  ,דיח טטעדטי

*ינד ן .רחם חזנד ב  3עשטין .ט בי 1חין
דיח ווח? קן  ,יח וויר דזדובן ווויך וע־ני
דעס ענקיו דחוע? בשנ 1חנןנסרחען:
(כט ) חיך נופרחך נו ח״ך ׳ י ו״ד
ני  3ט ק! ״נ> ויטין .חונד עירבשס חײך
ני  3ט  £חר חירזנן  ( :ל ) דר עוויןני ,
וו״ער ן .חטט  ,דר  3וור ח״ך ־ער־
ן .ע־ט ׳ ווירד עיר ח״ך טטר״טן ,
וויח ער חויך חיט חכריק ן .עטהחן
החט  3 ,חר חייערן חוין.ן  ( :ל>ג ) חין
דיור וסטי  ,דיח דוח ןניעהן ־חיט
דיך דר עחין .י ׳ ד״ן ן .חט  ,ן .טרחן .ן ,
וויח ח״ן חחן * יינן  :חהן טרע^ ט :
דיין .ן 1ונין חען , .דען חיהר ךריחט
יייד  ,ביט חיהר חן דיין חרט ן .ע־
קחחחן  ( :לב ) ח!! ״ן חיהר החטטעט
ב״ח ח!! ןנ דעכן קיין פרטרויחן נו
דעכן עחין.ן חייערן ךחט ׳ ( .לג ) דר
חוין! דער ר״יי פחר ח״ך הער־
געהט  ,חייך דען חריט חויט נו יובן ,
חח חיהר חייך ! חןגרן קעכט ׳ דעט
נח  3טט חין חייננןיפייחר  ,חייך דען
ווען• נו כייןנן ׳ דען חיהר געקט ,
 1וונד דעט טחן .ט חין חיינר חח! קי:
(לר ) דער עווין.י הערטי ח״ערי
רעדן  ,ווחרד נחרנינ חונד טווחור:
(לה ) יח יח!! י דחך חויך ניח״חנד
פחן דיין ! ייטן׳ פחן דייכן בעין ^ ע־
ט! ע  3טי  /דחי פחרטרעפויבי ! חנד
נו יעהן בקחחײן  ,דחי חיך גיעטווח־
רען
חייערן  2עטרן נו געביען :
(לו ) חויטגענחחוון כ! ב יחהן יפנה ,
דר יח!! עט יו ועהן בעקח״״ן /
חונד חיהנן חונד י״נן נוו ^ קח״חן ,
ווי!! חיך דחי ! חנד חיינן .עבן  /דחי
ער ביער״יט החט ׳ וויי! ער דעכן
עוויןנן טסיח! יך נחבן -פחזגיט חיוט:
(לז ) יח ן .טחהי עט חויך חייערנט
וועגן  ,דחט דער עחין .י חיבר יויך
נירנטי  ,חונד
טפרחך  :חויך
דוח יח!! טט ני 3
ט
דחהין
קחחײען :
(י־ח ) יהוטע יחהן נו״ן  ,דר ריך בעי
דינט ׳ יח!! דחהין קח״חן  :טטערקי
ויינן חוטה  ,דען־ער יח!! דחו ! חנד

רברים א

בהכו

חן יטרח!
כוק בעויטן חייכן .עבן  :די1ו ביכון ועע נו  ,״יח דער עוויןני
(לט )
ווחו
חײערי ין ^י
ן״עי בע-
חיר בע< וד .ןן היועסי  ,חוכד חו״ 3ח־
סריפט  ,פחן
דענן חיהר וחן .סט  ,ן .ען דע ן .נירן .י עעיר ! חכן.י  :יײ \ :
*יח חירדן כור בייסי ווערדן
 ,ח״ערי (ב ).דער עוויןײ עערחך עכדייך כו
*עהכי
נעח 5יך ׳ דיח יע 3ט כחך ^ וטו חיר  :ג ) חיהר החבט דיוע ;; בירןני
חוכד
בעום
כי
3
ט
3ו
חוכטרט״דען !חכן -י ן.כו ^ חויוכחן.ן ׳ חעכ־ט חײך
חישען  ,דיוע וח!! ען חין דחו
! חכד כון ן .ען.ן חיטרכחכט  ( :ר ) דענן עח! קי
קחחחן  ,חיהכן חי 5חיך עס חייכן .עבן ׳
וובר ן .יב פח! ן .כדן בעעה!  :חיהר
חונדויח וח!! ןעסבויטנן  :ימ . ,חיהר
קחחחט חן דיח ן .רעכ3י חייערר
♦ובר וועכדט ח״ך כוריק  ,חונד ריחט
ברירר דער ועהכי עעו ׳ דיח חין
חין דר חימטי ן .ען.ן דיח ביכוטעע
עעיר ווחהכן  :ויח עירכטן ויך פר
3ו  ( :טא ) חיהר חכטווחרטט חיר ,
ח״ך  :ח!! ײן היטט חײך ו 1חהז :
 3ווכד טפריו  3ט  :ו/יר החבען  £חר
(ה ) ן .רײ  £ט ויח כיכט חן ! חיך
דעק עחי ^ן י^ יכדין .ט ; וויר חיו!!ן
ו/ערדי ח״ך  £חן חיהרנן ! חכדי כי  3ט
היכויך' ניהן חוכד קרין .פ־הרן ׳ חיח
ח״כן עוטברײט חיין טעהי< ן ! חט : /
דר עחין.י יווטר ן .חט בפחה!ן החט,
דען חיך החכי דיט ן .ביר4י עעיר
חיהר ! עןנטט יעדר ו״כי ווחפן חן ,
־עכן עטו כונן ערבטיי!  ^ ,עױעבן :
חוכד ווחרט חיק בן .דין!
דען בערן( .ו ) ע :ליי 1י ׳ דיח חיהר עסן ווח!! ט :
היכוין־'  •3ן .עהן  ( :מב ) דער עווין .י
חוכז_ט חיהר  £חן חיהכן חיחש ן .ע! ד
טפרחך חבר י.ו חיר וח ^י חיהכן :
קויעען  ,חויד ו/חטר  ,דע חיהר
ןנעהט כי  3ט היכויךי וווכד פחכן .ט
סרינקן ווח!! ט  ,חיט ן .ע! די בכחה! ן :
ק״כן קרי^ חן  ,דען
וויך בין כי  3ט (ז ) דען דער עווי^ י החט דיך חין
חונטר חײך  :דחט
וויהר כי  3ט ן .ע־ ח!!ן חערקן ד״כר העכדי ןטען -כט ,
ט{ חן.ן וזערדט פחר חײערן פײכדן :
חונד ב״ח דייכעק כ/ן .י דורך דיוע
(מג ) חיך וחן .טי עש חײך
יוויוהר ,ן .רחוי_  /חטטי עיר דיך י .וחר^ ט :
ח! 5״ן חיהר ווחוטט כיכט הערן ,
דיוע עירכין .יחהל י ! חכן• חי/ט דער
ווחרט דעק בעפעה!י דעש עווין.ן
עווין .י ׳ דייןן .חט  ,חיט דיר כ״עון,
חונןנעהחרוחנן  ,חוכד פרחעטן ןנכון.
דט דיר כי  3טט כחחכן !.ט החט :
דען בערן .היכוין■ נו ן .עהן  ( :מר ) חבר
יח ) יויר ן.יככן ח! וח ווב עחן חוכורן
דער חחרי  ,דר רווין דעחןעובן בעדן.י
ברידרן  ,דען ועהכןעטו  /דיח חין
ווחהכט ^ ,יכן .חײך עכטן.יען.ן  ,פער־
טעיר ווווהכן  ,עחן דעק וועןײדורך
פח!^ טן ח״ך ווױו דיוו ביכן טווער־
דיח ענכי  £ /חן חי! ה חוכד ען.ין
חע  ,טחן | .ח״ך ;
ו טעיר  ,ביש נען.ן ן .בר  :וועכדטן חוכו וחנד  :תן .ן 3ור
חרחה  ( :מח ) חיט חיהר נורוק
ווישטי חוחביט  ( :ט ) דער עווין.י
קחחט  ,יוױיכטט חיהר פחר דעכן
טברחך יו חיר :
החכד! ע כיכט
עחין-ן  ,ח!! ״ן דר עווין .י וו  3טעטי
פיינדוע! יכ ן .ען.ן חיחב  ,חונד ן .ריי £י
חייערי טטיחחי כיבט ,חוכד ן .חב
חיהן כ*  3טחן ׳ חיך
ווערדידירפחן
ח ; יך קיין ןנהער  ( :מי ) חיהר ב! יבט
וייכעק ! ווכדי כיכטט כוק ערבטייןי
חיוח חיןקדט
דיח ! חכן .י יײט  ,דיח ן .עבן  ,דען חיךהוובי עש דען כח 3־
חיהר דחוע! בשט החבט פערוו״! ען
קחחחן ! וט יונן ערבט״! י ^ כעבן :
חיטן:
(י ) פחרחחה! ט החטטן דחוע! בטט
דיח חחיק נווווהכט ח״ן כרחועש ,
ד ( א ) ו/יר
ווחכדטן חוכ* דחרויך  3חה! ר״בעט פח! ק ,פחן החהער
ו/ידר 3ור ווישטי  ,ן .ען .ען
טטחשור  ,חיח דיח עכקיכן  •( :׳ ) :ןיח

דברים ב
ווחוררן חויךוויח דיח ענקיק חונטר
דיח ריון ן .רע 5נט  .חונדדיח וווחביק
כחכטן  :יחח>< ינןי  5ורכטבחרי ! ײטי ) :
(יב ) חין טעיר ווחהכטן פוורסח!ש
דיח חרינן  :דיח  :עהני עטו חבער
טריבן  :יח חוי , :פרטיזךיטן  :ױו ,
ווונד ווחהנטן חן וויהרר טטחט ,
וויח יטרח! עש<< יט דענן<ערב! חנד
דטחיהקדרעווין .ין .ךעבן :
סחכט ,
(יג ) ברע  5ט נון ווויןי חונד ן .עהט
חיבר דען כחן  :רד  :וויר ן.יכן.ן ח! :ח
חיברדען בחך  :רד  ( :יר) חיבר דיח
רײשי ׳ £חן קדט ברנע חוי  , :בי:
וויר חיבר דען בחך  :רד 4יגן .ען ,
ברחכטען וויר חכט חוכד דריישי;
יחהרי נו  ,ביו ח!! י קרין.ש! ״טױוויו
1ווכ רק ! חן.ר חוי:ן .טטחדבן יוחרן :
וויח חיהנן דער עוויע נו ן .טווחרן :
(טי ) חויך ווחר דיח החנ־ דעט
עווין.ן ווידר  :יח  : ,יח חויש דעק
!ח ; ער פחרט3ו ט 1ופען  ,בי : :ױו
 3ע ! ין .רחהין ווחרן  ( :טז) תיש נון
ח!! י *%יקש! ײטי יווי  :דעק פלו! קע
ןווי ^:עטטוורבן ווחרן ( :ין ) רעדטי
דער עווי;.י סיט סיר חוכדפפרחך :
(יח ) דוח ן .עהשט נון > ועהר פחר
דעק ן .ייטי ויוחבש  ,פר ער  3רבײח:
;יש ) חונד נחהשט דיך  ,דען  :עהנן
עסון  :בעהח'כד! י  :יח ני  5ט פ״נד־
:ע! ין1 .ווכר ן .ר״פי  :יח ניכט חן :
פחן דעק ! חנדי דינר  :עהני עוןון
:ח!! סט דוח ניכטש 3וק עיבט״וע
בעקחססן  ,דען וויך החבי עש דען
:עהנן 'חיט ינוק ערבטײ! ן .ען .עבן :
(י ) חויך דיועש וזירד חונטער דיח
!ענךר דער ריון ; רעככט  :פ1ור־
>וחה!ש החבן חויך רי:ן דחרין ן .ע־
ווחהכט  :דיח עסוניק כעכטען  :יח
ן״;>< יק ( פ!י> ס<י ! ײטי )  ( :בא ) חײן
פח! ק ׳ ^ רחו  3 ,חה!רײך ווונד פחן
החהר טטחטור  ,וויח דױו ענקיק :
דער עוויךע חבער  £ערטי!ן .טי ויוו
פ< וויהנן  .ויח פערטריבן  :יח 1וונד
וייוהנטן חן חיהרר עטמש ; ( ע ) עג/

ו*ז ווי1ז ער * יט דען ועהנן עעו
ן־טחהן  ,דיוו ווין םעיר ווווהנן ,
דוו ער דען חרי 2חר וויהנן וווי :־
ן .רחטט החט  ,דע דיוע  :יח ווויו*
טריבן  ,חונד חן חיהרר טנזחט ביג
1ווין' דיון טחן .וויוהנן  ( :בג ) עויק,
דױוווויןי דענן פיחטטן יחנדי ווחהנ•
טען בי :ן .ען ע :ה  :ווחורדען פחן
כניה-יריק  ,דיח חויו בעהור קוסון
י 1רטריבן  ,חונד דיןע ווחהנטען וון
יויהרר טטעזןי  ( :בד) >וו<  5ט חײך
חויןי'  ,ווונד ן .עהט חיבר דעןחרנן;
חיך ן .עבי דיר דען חוווריטן קעכין;
טיחן3ו הטבן  : ,חווט וײננן ( חכדע
חין דיח העכדי  :היר >< ח 5י דען
חנפחנן .דער ערחברונן■  ,ן .רײפי
חיהן פ״נדועןין ^ חן  ( :כה ) נון
>ועהר ווי!! חיך חכעחנן.ן חיין  £ע 5י
קערן חוכטר רעק הייוײע! ווכן .טט
וווכד £ור  3ט  £ר דיר חיין נון .עבן :
דיח נור דײנן רון׳' הערן  : ,ח!!ן כיט־
טערן ווונד בעבן פר דיר ) 0 ( :פחן
דר וויטטי רדסוה חוי :החטטי חיך
ווייכי ן .*.חכדטח  1ט חן טיחן קעניןכ
נו חטבון  ,ו<* ט דענ{ עריד! יבן חנ־
טרחךי  ,חבן .ע! חטן ( :כז ) ערחיבע
>ויר דען דורכטן .דורך ד״ן ! חנד :
חיך ווי! | ווויןי דער העעריטטרחטע
ב! ײבען  ,וועדר רע 5טט נחך ! יכקט
דחפחן חבוו״כן ( :ףכ ) טפיי :י  ,דיח
חיך עטן ווי!! _: ,ח!! טט דוח >< יר
חו> ס ן .ע! ד פרקויפן  ,חונד ווחטר
דט חיך טרינקן ווי!!  £ ,חר ן .ע! ד
ףעבן  ! :ח <> :יך נור נו פוטי דורך
ניהן  ( :כט) (וח וויח >< יר דיח  :עהני
עטו ןוטמהן  ,דיח חין טעיר ווחהנן,
חוכד דױו >< וחביט  ,דיח חין ער
ווחהנן ) בי :ח־ך חיבר דען ירדן חין
דט ! חנד ן .עהן ווערדי  ,דח :דער
עווי^י חונור ךחט  ,חונש חײן ן .עבן
ווי!! ( :ל ) ח)! ״ן טיחן קעכין :נו
חטבון ווח!! טי חוכש דען דורככו^
ניכט ן .טטחטטן  :דען דער עוויךע
דײן [ ,חע  £רר,ערשטי דינן  :ין ,
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דברים ב ג
ווונד טטערקטי זײנען > ווהט  ,חונן
חיהן דיר חין דיח הענדינז ? יוורן ,
וויח יענט וזירק! יך ןנטעהן חיוט :
(לא ) דער עווין.י טפרחך נו >* יר ,
*יהע ! חיך > ױובי הידיויט דען חנ־
פחנן , .חונד ן .עבי דיר פרײ* טיחן
חונד ו״ן ! חנד  *> ,חבי דזח דעןחנ־
 5חנן * , .ח! במ (ו ערחברן  ( :לכ ) טיחן
ריקטי חונו חויך יויט * ״נר ^ חנינען
קרין .ס >< חבט ענט^ ע^ן  ,נחך יה} ,
נזד ט! חכט  ( :לב) ווונד דער עוזיןני
חזנור ן .חט ן .חב וזיהן חין חזנורע
ן .עווח! ט  * :ויר טחנן חיהן  /וײנע
*עהני  ,חזנד ו״ן ^ חנינס פח! ק :
(לד ) נחיון נו ן !.י־בר 3״ט ח!! י* יינע
טטעדטי וויין  ,פרבחנטן ח!! עס ,
ווח* חין די*ן טטעדטן ווחר  ,זועננר,
ווייבר  ,קינדר  ! ,יסןניבטט חיברין: .
(לה ) מחו דט פיה נחיון ווירחונו,
חונד דיח ב״טי דער טטעדטי  ,דיח
וויר חײנן .נח*ויו ( : /לו ) פחן ערער
חן  ,דט חקחופר דעס בחבס חרנן
?ין .ט  ,ביו נחך ; טעד  ,ווחר רוונ*
ק״נע טטחטיו יועבטין , .דען חונור
ןנחט ן .חב חונט ח!! ט פו״*  ( :לז ) נור
דט ! חנד דר קינדר עחון בריהרדט
חיהר ניבט  ,דען י^חנינן טטריך חכן
בח  5י יבק  ,דיח טטעדטי חויןי דענן
ן .בירן.י  ,חונד ח!! ט  ,ווחו חוני דר
עווין.י חונור ן .ווט פערבחטן :
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(א ) וויר ווחכדטן חונ* חונדנח14
הינוין נווך בטן  :דח ריקטי
 5זונ* עוןנ  ,קעני 4יז בטן  <> ,יטו״נר
*חננן יוחכט  ,ענטן .ען.ן נחך חדרעי,
 3ור ט! חכט  ( :ב ) דער ע״י4י חבר
טפרחך  :פירבטע חיהן ניכט ! חיך
בעב• חיהן  ,יײן ן .חננס פח! ק חונ׳ * ײן
וחנד  ,חיןדייני ן .וזח? ט דוח * ח!!* ט
חיהק טוהן  ,ווירו דוח דענן טיחן ,
קעני 4חי־רי ( .טהחן  ,דר נו חטבון
ווןןהנט ( ג ) ח 5וח ן .חב דר עווי^י ,
חונור ן .חט חויך דען עון .קעניןנ3ו
בטן סונד * ״ן ן .חנ 3עס עח 5ק מין
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קכז

חונורי ן .עוו 1וזט  :וויר כ( 1וי .ען לויזדן
ווויןי דו** הויפש * ,וו דווש וויהנן
ניבטם חיברין .בזיב  ( :ד ) וו !! י * ״כי
סטעדטי נוווון וויר ווײן  :דוו מיב
קײן וורנו נוריק  ,דען וויר וויהנן
ניבט וובנוו״ן  :ועבנין .םטעדטי ,
דען ^ וונין טטריך וזרן .כ  ,ווע! בם
דוו* רײך דעט עון .ינו בסן ווויק*
טטעדטי
>ווו  3ט  ( :ה ) ,וו !! י דיוע
בעפעטטיןדט החטטען הוןהי
וווורן
>< ויחרן_> טחהדן ווונד רין : ?.וזןיטר
דען וופנן פ! עטכן  ,דערן * עהר פי5
ויוז,עבן
ווותרן ( :ו ) וויר  £רבווננטן
*וו וויוו וויר דעק טי,זן קעגין3 .ו
רוטבן ן .עטהחן החטטן  3 :רבחננטן
טטחדט,
נעח! יך ח!! ט פוו! ק ווין דר
וז״בר  ,קינדר  ) 0 :חונד דחי״ פיה
נעבטט ח (! ר ב״טי חויט דען טטעדטן
פ! ינדרטן וויר  ( :ה ) דווין די** ווייױ
עדחברטן וזיר דוזחוו! ט דחו ! חנד
דעך בײדן חיורטן קעניני  ,וועובש
חוין' די* ר * ײטי דעט ירדן  ! *,ינט ,
פחנן בח 3י חדנן חן  ,בי* חן דען
בערנ חר  ( : | 8ע ) די*ן בעדןכ חוי>* ן
געננן דיח נידניק טרין  ,חונד דער
חיורי נעננט חיהן טניר  :יי ) ח!! ע
טטעדטי חין דר עבני  ^ ,חכ׳) נ! עד ,
ן .וונ [ בטן  ,בי* ט! בה ח* נד חדרעי ,
ווע! בי נונן ר״בי עזן *,.נו בטן 4ע־
הערן  ( :יא ) דייעד עזנ זוחר דער
חײננין .י  ,דער נחך פחן דען ריז
בעטטטהטט
חיברי 4ווחר  * :״ני
רבה דער
 5חן חײ*ן חייט נחך3ו
*עהני עחזן3ו * עהען  ,דיח זענ ^ י
דריע! בן החט נ״ן ע!5ן חונד דיוו
ברײטי פיער ע!!ן  ,יעדי יח 4רחמ
ח 1ט דר פחרדרחרק ח״גם ״חננט:
דיים׳וחנד נח>*ן וויר דח> וח?ונ
(יב )
חין בע* יט)  :פחן״ ערער דחי חכן
בח  5י חרנן זין .ט  ,דח* הח! בי 4ע־

ביר^י ^! עד  ,נעבטט ח!!ן טטעדטן
 4חב חיך דענן רחובנטן חונד ^ דטן
ט 'טח>>>וי  ( :יג ) דח* חיכרי^י ן !.עד ,
חונד ^ חנין בטן ,וזח עי 4רען״ירטי;

מ א

* ? 3ךחב

דברי־ם ג ד
( .חב חיך דעק הח! בן טטחווווי
זונטה  :נעײ! יך דען גחנ3ן טטריך
חרן .ב  ,דר נו בטן ן .הערטי  :דיום
ווחר דחו ריון ! חנד ^ ענעננט :
(יד ) ח!! יי|  /יחיר וחהן וינטה נחנן
דען ן .חנ3ן טטריך חרן .ב חיין  ,ביס
חן דלכן ( .ביטי דעט ן .סורי חונד
>וע  3־י  ,חונד נעננטי דחו ג  0נ 3ע
בטן יחיר׳ו דחר  5כוחפטן  ,נחך ויינק
כחײן  ,ווע! 3ן נח״ן עט חויך בע־
•הח? טן החט  ( :טו ) דעק יו  3יר ^ חב
חיך ן !.עד  ( :טז) רעק רחובנטן חוכד
ן .דטן סטחײווי חבר ן .חב חיך וויינן
טהיי! פחן ן !.עד• ביו חכן בח 3י חרנן,
וח דחט דיח ײיטטי די .ס חרנן דיח
ן .רעני.י ויין וח? 1טי  :חוכד ביו חק
בח 3י יבק  ,דכר ן .רענ3י דר ועהני
ע  -ין  ( :יז ) סערנר דיח עבני  ,חונד
דען ירדן  ,דר יויהרי ן .רענ3י ויין
וח!!  £חן דעכן ועע כנרת  ,ביס
חן דר ועע חין דר עבני ,חדר דר
י .ח! 3ועע  ,חונד בים חק פוסי דעו
בער^ זפס^ ה׳ ^ עןקײחרן).
(ה,חיך
ן .חב חייך דחאח! ם פח! ן .נדן בפעה: 1
דער עווין.י ח״ער ן .חט החט ח״ך
כון דיוט ! חכד 3וק בויטכי ן .ען .עבן:
חיהר ײיסט חבר  ,ח!! י טטרייט־
כחרי יועננר חוכטר חייך  ^ ,עריסטט
עחר חייערן ברידרן  ,דען קיכדערן
יטרח! ס  ,הער 3יהן  ( :יס) ב1יוש
חייערי ווייבר  ,קינדר חונד פיה ,
(דען חיך וו״ט  ,דחס חיהר 5י 1פיה
החבט^  :ח!! ען חין דען כוטעדטען
ב! ״בען  ,דיח חיך ח״ך ן .עבעבן ;
(כ ) ביט דר עווי^י ווייערי ברידר ,
ו  0וויח ח״ך  ,כור רוהי בריכןט ,
חונד ויח דחו ! חנדחייככעהײן  ,ד  0ו
דער ע״יןכי חייער ן .חט חיהנן חויך
*ענר • ייטי דעס ירדן׳ו ן .עבן ווירד:
ח! סדען קענט חיהר יעדר ( ו 1ײנר
בעויטטנ^  ,דיח חיך חיהק ^ עגעבן,
(וריקקיגהרן  ( :כא ) דעק יהוטע ן .חכ
חיץ דחווח! ט פח1ן .נדן בפעה!  :דוח
החסט נון ײיט דיינן חוין .ען ח!! ס

ואתחנן
ן .זעהן ױרום דר עווין .׳ לוײער ן 1וטט
די<ן בײדן קענין.ן ן .טהחן ה1וי: 1
עבן וו 1ווו ווירד דרוע 1בי וו!1ן * זיס
רין.ן ר״3ן טהון  ,דרוהין דורו קרו״ויז:
(כב )  5יר  3טט ח״ך ני 5ט י עחר
חיהנן  ,דען דר עווין.י חײער ן .חט
חיוט עט דער עיר חײך טטרײטס:

ואתחנן
(כג׳) בעעחר דיוט ן .טחהי ׳ החטי
חיך דען עחין.ן ן .פ! עהט חונד ^ ע־
טפרחין  ( :כר ) הערר ! ח עווין .ר !
דוח החטט חנן .עפחנן.ן ד״נק דינר
ד״ני ךרעטי חונד דײני ח!!י* ח  5ט3ו
נ״ךן  ,דען חח חיוט חיין ן .עט! י  3ט
חעון חויןי הייחו! חדר וחין־' ערדן ,
דחו • ח51י טחטן חונד חחונדר טהון
קענטי  ,חס דוח ( ניס ח ! ! חש
חיך חיבר דען ירדן יייהען  ,דחחיט
חיך דחו פוורטרעפוי  ! •3חנד נו ועהן
בעקחײחי ' ,דחו יענו״טט דעי ירדןין
חיוט  /וחנדחיך יענן  £חרטרעפ!י 3ן
בערן .חונד רען ! בנון ( :־ס ) ח!! ״ן
דער עחיךיחחר חוקחייערנט חי!!ן
חיבר חיך ערנירנט  ,וחנד ערהערטי
חיך ני  3ט  :ער טפרחך פיוײעהר נו
ח׳ר  1,חט ן ..ון .ו״ן ! רעדי חיר פחן
ד׳ור וחיי ניבט חעהר ! (כז ) ססײן.י
חויןי דיח טפיטני דעט פטן .ה  ,ער•
העבי ד״ני חוי; .ן 4ען.ן חבנד  ,חיטטרי
כח  5ט  /וויטטחן .חונד חחרגןי חונד
ויהי דיך הערונן  :דען חיבר דען
ירדן וח!! סט דוח ניכ _י ן .עהן :
(כח ) דעק יהוטע ערטה״! י בע־-
 3עה!י  ,דחט ער קיהן חונד טחפפר
וײח  ,דען ער וח!ו פחר דיועק
 5ח! קי הערן .עהן  ,חונד חיהנן דחו
!חכד כוק כעויטין חויטטהײ!ן  ,ווע! כו
דוח ועהן ווירםט ( :טכ ) וויר ! ח^ן
דחי< ס!ש חינן טח! י ן .ען.ן בי.־ פעור
וויבר:

ךי (א) ח^ חיפרח! !ן.ד,חר3י דען

ן .עועט3ן חוכד רע 3טען,
דיח

3113131־ 1/\81ח! 1_1םחגו 813011 -
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דברײם ד
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ואתחנן

קכח

אווכי זיוו דײנן קינדרן וווכד קינדמ־
דיח חיך חייך ! עהרי  ,דחײיט חיהר
קינדרן בקוונט ( :י ) דען טיון .נע*־
!עבט חזנד חין דחו ! חנד  ,ווען 3ש
?יך  ,דוו דודו  £יור דעק עווין.ן דײנכן
דער ע״עי חייערן .חט  ,חייך חיין־
^וזטטי חק חרב טטונדשט  ,דיז דר
ן .עכן זויןן  ,הינקחײײט חונד עש
עחץ.י נו ײיר טפרווך  :פערוחיוזי
חייננעהײט  ( :ב ) טוהט3ו דעכן ,
>ויר דחו פח! ק  ,חיך וויזז ויח יו״ני
דחו חיך חייך ^ ביטי  ,ניכטו הינ 3ו,
וווורטי הערן ? חשן  ,דחוויט ויח
חונד נעהײט ניכטש דחפחן  :ווונ־
זערנן  ,חיך נײט חיהרש זעבנט חויןי
דערן הח! טט דיח ^ בחטי״ דעו עוױןק
ערדן נו עירכטן  ,חונד וח!שכ חויך
חייערש ן .חטטש וח  ,״וויח חיך ויח
קינדר 5עהרן ( :י א ) חיהר
חײךן .ביטי  ( .ג׳חייערי חוינן החבן
חיהרי
חונדטטונדעטחונטן
טרחטט הינ3ו
ן .ועהן,ײחש דר עוויןי בייח ן .ע־
חכן בערן.י  :דר בערן .ברחנטי  ,חונד
זען .נה״ט דעש בע? פעור ^ טהחן :
דיח עזחיויוי יטזוןנ ביו יויטטן חן דען
וזח נור חיינר דעכן בעו פעור נחך־
היײיזו  ,חונטן הרוק ווחר  £ינשטר־
ן .ען .חנן.ן  ,דען החט דר עווץ.י חייער
ניש  ,ווח ! קן חונד דושטרש ^ וויטטר:
^חט חזיש חייך חויו^ רחטט  ( :ד ) ד ח
(יב ) ײיטטן חויש דעק ע״חררעדטי
חירר חבר דענן עווין.ן ח״ערן ן .חט
חנהינןנט  ,חיהר ! עבט ח!!י ה״טיןנש
דר עווי^י יויט חייך  :וויהר הערטט
פרנעהײזי 3י וווורטי  ,ווחזרדט חבר
טחן.ש  ( :ה ) ויהע ! חיך החבי חייך
ן .ועט3י חונד רע  3טי ן !.עהרט  ,וזיח
חויטר דעק פח! זי  ,ק״ני ן .טטחזזט
^עווחהר ( :יג ) 'ער טרון .חײך וע 1בוט
ײיר דער עווץ.י ײײן ן .חט בפחד!.ן :
ו״ן בינדניש פחר  ,דחו ער חײך 3ו
דחש חיהר ויח חוישחיבט חין דעק
הח! טן בפחה!ן  ,נעײןיך דױו 3עהן
!חנדי  ,דחהין חיהר קחײײט  ,עש
ן .בחטי  :דיח ער נח  3ד .ער וע! בשט
חין בעויט) 3ו נעהײן ( :י ) בעחב־
ויח
חכטעט ויח ווחה! חזנד חיבט
חזיףי 3וו״ח טט״נרני טחפ!ן פעס
חזיש  ,דען דיוש ווירד ח״ערי ווייו־  3״  3נטי  ( :יד ) ײיר חבר בעיוהז דר
עזוץ.י דחײחזש  ,חייך נווך חנדרי
הייט חזנד פרנונפט ויין בייח דען
ן .ועטני חונד רע  3טי3ו ! עהרן  ,דיח
$ע! קרן ־ .ווען ויח דיוי פערטידני
חיהר חין דענן ! חנדי  ,דחהין חיהר
ן .וע3י הערן  ,וח שפרע 3ן ויח  :דיוע
ן .עהט  ,עש חיין3ז נעהײן  ,חויש־
ן .רחשע נחניחן חיוטנור ווײוי חונד
חיבן וח!! ט  ( :טו ) נעהײט חייך חין
פרשטענד״ץ / ! .ז ) דען ווח חיוט חייני
חכט  ,יח זיב חייך חייער ! עבן חיוט:
נחניחן  ,ןיח ײחג נחך וח נרחש וײן,
חיהר החכט ן .חר קייני עין .ור ן .ע־
3ו דער ךיח ן .עטטר וח נחהי ויך
ועהן  ,ח!ש דר עווי^י  £חנן כערן,.
טהון ׳ ח!ש דר עווין *.חונור ^ חט ,
חרב  ,חויש דעק פייחר ײיט חייך
זח ח  £ט וויר חיהן חנרזפן ? ( ח ) חונד
רעדטי  ( :טז ) דחט חיהר ח! וח ני  3ט
ווח^ חיוט חײני נחט3יחן  ,ויח ײו<4
חזיןי חכוזען.׳ ; .ערחהטט  ,חייךחיינן
נחך וח ן .רחשויי״ן  ,דיח וח! 3י ^ ע־
ן .עטנן3ז ײחכן  ,חייני ביזדזיכי ן .ע־
רע  3טי פערחרדנזנן.ן חזנד ן.יעוע3י
טטוו! ט  ,דיח  2ץ .ור חיינש ײחננש ,
העטטי  ,ח!ש דיוי ! עהרי היר  ,דױו
חדר חיינש וו״בש ( :יז ) דיח פץ .זר
( ? %ט ) וח
חיך חייך יע 3ט  5חרזעי
חיינש פיערפישין ).טהירש חויך דעק
היטי דיך דען  ,חזנד ניכן דיך זוחה!
ערדבחדן  ,דיח עץ .ור חי־נעש דער
חין זו  3ט  :דחש דוח דיח דינן״י ני  3ט
£ען , !.דיח חין דער חברן } ופט
£ר^ עשוט  ,דיח דייני חוץ.ן,־ .עועהן
 !£ץן  ( :יח^ דיח פין .ור ח־ינט ( .ע־
החבן  ,חזנד דחש ויח דיר דיין !עבן־-
!חנ^ ני  3ט חויו דעכן הערנן קחײײן  :וזירײש  ,דחו חויןי דער ערדי קריניט,
דיח

דברים ד
דיח עי^ ור חיינעם דר  £יסי  ,דיוז
ווזכטר דר ערדי וויק ווחטר וינד :
(יט ) חדר דחש דזח עטוזח דייגע
חוי^ן ן .ען הי>ו>>? העבשט  *,ויהשט
דיח  :וונני  ,דען> וחנד  ,דיח סטערני,
דחי 4יו; •3העער דעט ה*> ס*! ט ,
וןונד דיך פער! ייטן ! יטזט ויח3ו
פערעהרן  ,חו ; ד חיהנען ^ ווטטט־
דיכטט3ו ערווייון  :דח דחך דער
עחי4י ד״ן ; ווט  :יח פיר ח!! י חיב־-
רי ; ע  £ע! קר חוכטר
דענן4חכ3ן
הי>וח!  3״חר3ו!4חשן החט  ( :כ) חייך
חבר החט״דער עוזיכי4כח>ו>ין  ,חונד
חויש דעק חייון ח £ן  ; ,עח! יך חויו
ו>  3רינ( ; פיהרט,ד דווו חיהר * ״ן
וויי 4נטהי>ו! י 2ט  £ח! ק זוערדן ויע^ ט,
■ויח חיהר יע 3ט ווירק! יך * ייד :
(כא ) חזיןי >> יך חי :ט דער עווי4י
ח״ערנטוועכן 3חרני 4ווחרדן  ,חונד
החט ןנעסזוחהרן  ,דחט חיך ניכט
חיבר דען ירדן ן .עהן  ,חונר ניכט
חין דחו הערר! י 3י ! חנד קח>ו>*ן * ח!! ,
דחו דער עווי^י  ,דיין ןנחכוט  ,דיר
 5ונן ערב ; וט ן .עבן ״י!!  ( :בב ) דחש
וויך ח!* ח חין דיונן ! חנדי סטערבן,
וווכד כיכט חיבר דען ירדן קח>*>ון
ווערדי  :חיהר וובער ״ערדט הין־
וויבר ן .עהן  ,חונד יעכש £חר=
<וורעע!י 3י ! חנד
חייכנעהסען :
(כג ) היטט ח״ך ח! :ח ״חה!  ,דחש
זויהר דען בונד ; ינס פר; .עטט ,
דען דער ע״י4י חייער ן .חט >* יט
ויייו ן *>.חרט  ,חונד פר  £ערטי 4ט
ויייך 4עט 3ענבי! דר פחן ח־רן ; .ד
וויינר 4עסטח! ט  ,דיח דער ע״י 4י
דיין ן .גוטט דיר פערבחטן הווט :
(כד)ו דען דר ע״יגי דיין ן .חט וויוט
 5ו״ן פער 3עהוכדו פײחר  ( ,ער
סטרחפט כחך דער סער £י )  :ח״ן
חיי  £רפח ' ר 4יוט( דר קייני גענן  :עבן
*יך רז! דט )  :ינ־ ) ״ען חיהר סן
!ו״נוט ! חנן -י חין דענן ! חנדי ן .ע־
*וחהנט החבט 3 ,יי4ל 1קינדר ח ונד
ענק 1־ .ו״נד ז .רחדכד.ו ״יו־ען ווויף

ואתחנן
דעןחבווען .׳ יו״ך וז״ן ן .ע3ן בי ' דרוין
ווירן .ענד וו״נר ן .טטח!! ט :ו >ווו 3ן ,
ווונד וו !:וו דווו טוהט  ,ווווו דענן
עווי^ ען דײנענן ןנחטטי >ייש  £ע!!י4
וויוט  ,וויהנן 3וכו פרדרווי ( :כי )  :ת
רו £י וויך יעינט *היו<1י! ווונד ערדי
נו 3״ן.ן וון  ,דס וויהר ױור בוו! ר
ווויו דענ[ ) וונדיווערדט נרסטר״ווט
ווערדן  ,זוע! 3ט וו״ן נונעהוון ווי־ר
וויבר דעןירדן ן .עהט  :וזיהר וזערדש
כי  3ט ! חנן•׳ זועהר דוורין ב! ״בן ,
*וונדרן  £רטי!ן -ט ווערדן ( :בז ) דר
עווין.׳ ווירד ווייך ווונטער וונדרע
גוו 3יווהנן 3ערפטריױון ווונד וויהר
ווערדט וזין ן.ריכן.ר ו_ונ3ר)—? ווונטר
דען  £ע{ קרן וויברין .ב! ייכן  ,דווהין
ווײך דער עווי^י טרייבען ווירד :
(כח ) דוווע! בטט ווערדעט חיהר
ןנעטטערן דיהנעןנ דיוו דט ווערק
>וע :ש! י  3ר הענדי וינד  ,הוו! ן ווונד
סטיין  ,דס נייט  :עהן  .ני 3ט העהן/
כינטעשן  ,ניבטרי  3ןקוון  ( :כט .ודוו
ווערדט וזיהר דוון דען ע״ינן ווייערן
ן .חט וו 3ן ווונד ווויך ווידר עינדן :
ווען חיהר וויהן נע><! יך פחן ^ חנננן
הער3ן ווונד פחן ן .חנ3ר  :עע! י נגר־
?וונןנען ווערדטז ( לט ווען דוח חין
דער ענן.י  :יין ווירנוט  ,חונר דיך
ח!! ט דיוט וזירד בטרח £ן החבן :
וזנן ענדי דער טחן.י ווירטט דיוו
ענדיויך3ו דעק עוזי^ן ד״ננ( ן .חטטי
 3וריק קעהרן  /חוכד וײנר סטי>ו>וי
ן .עהחר3ן  ( :לא ) דען דער עוזי 4י
ד״ | ן .חט חי  :ט חיין בחר> והער3ין .ר
 4יוט  ,ער ׳וירד * ײנע החנד ;י  3ט
פחן דיר חבניהן  ,חונר דיך ;י  3ט
3ו ן.רו ; די ן .עהן ! חשן  :ווירד דעש
בוכדנז ;י  3ט ערן.עשן  ,דעןערדיינן
עיטרן ^ <3סווחהרן הווט  ( :לב ) עס
קוני־י^י דיך נור ; חך דען ח! טן
 3ייטן  ,דיוו ! וור דיר 4ווע:ן  :י ; ד ,
פחן דענן טח^י וון דח ן .חט דען
חענסען חוין־' דער ערדי ערסחפען
החט  5 ,חן חייננז ענדי דעו הי>ו! ש
3ונן

דברים .ד
 3וק חכדרן עכדי  :חב יע> וחד .זס
חייני וח נרחמי טחט ^ טעהן חדר
דערן !.יי 3ן ן,הערט״חרדן  ( :לנ) חב
יע> וחה!ש חייני לח 3יחהן דיח טטיי
>וי
ח״כר חזיו דעק פייחררעדנדן י״חט־
הייט  £רנח>*יון  ,וויח דוח  £רכח>ו>ון
החשט  ,חוכד זזערי חק ! עבןי ^ ע־
ב! יבן ? ( לד ) חדר החט חייכ• ן .חט־
הייט יע חוכסרכח>ז>)ן  ,הין3ו ן .עהן,
:יך ײיטטן חייו חיינש חכדרן עח! קי
חיין עח! ק הרויו3ו כעהחן  :דורך
 5ר*ו 3וכן.ן  3 ,ייכן  ,זוחוכדר  ,קרין, .
חיט טטחרקר >וח  3ט חונד חויוןע־
טטרעקטק חר>וי  ,חוכדדזרךח!! ר־
?ייח עורבטבחהרי טחהטן  :זזיוו
דיח יעכין.ן  ,ווע? 3י דער עווין .ידײן
ן .חט חן >ו3ריכן עחר דיינן וזוי^ן חויו־
ןעחיבט החט ( 7לה ) ח!!ש דיועט
חיוט דיר ( 3.״ן .ט חחרדן  ,דחחיט
דוח וויוסט  ,דט דר עווין.י ווווהרר
ןחט  :חונד חויטר חיהק קייכער
וייח  ( :לו ) פחק הױוח! הרחב החט
ער דיך * ייכי טטי>ו>וי הערן ! חסן ,
דיך3ו  3ט3ו ! עהרן  :חזכד חויף דר
ערדי החט ער דיר * יין ^ רחשעש
פייחר ןכע^ייןכט  ,חונד דזח החשט
*ייני רעדי עערכחחחן  ,חיטטן חויו
דעכן עייחר  ( :לז ) דחרזכן וויי! ער
דייכי  5עטר ! יבטי  ,חזכד חיהרן
*ח>ון כחך חיהכן ערוועה! טי  :החט
ער ווייך ״יט *ייכר ן .רח* ן קרח  £ט ,
13זר* יך הער חויס >ז ( ריש י״פיהרט :
(לח ) חוק פע! קר פר חייך כו פער־
טרייבן  ,דיח ן .רעשר > וע 3טין .ר ויכד
ח! שחיהר  :חייך חברהין ( ופיהרן ,
חזכד חייך חיהר ! חכד כזקערב^ זטי
חיין (זן .עבן  ,וויח ויך יע 3ט טחן (ו
 3יין .ען חכן .עפחנ^ן  ( :לס ) ערקעכט
ח! ווו חונד כעהוזט ווווה! 3ו הערין ,
דט דער עווין.י  ,ער יו!! ״ן ן .חט
*ייח 1 ,ובן חיק הי>*>>? חוכד חזכטן
חויןידר^ ערדי  :חזכדוחכטטקייכר :
(מ ) היטי ח! וח וייכי פרוורדכוכן .ען
חונד ן .בחטי  ,דיח חיך דיר יע ( ;ן

ואתחנן

קכט

ו 1חרזען.י  ,דחי< יט ענו דיר חונד
ד״נן קינדרן נחך דיר חחהז^ עהי :
חוכד דחחיט ד1ח ! חכן .י ױוהרי רזויף
דעק ערדריייי ב! ״בטכ , 1דט דער
עזוין.י דיר חייך עוזין .סעכקן וזיי! :
(מא ) דחחחום ; חכדערסי חםה דרייח
עעעדעי חוי  :׳ חויך דער חחרןרען
*יידי דעש יר־כיש ( :נלב ),דש חיין
וטחדשט? ען.ר דחהין  :ייכי יו !1ו 3ש
נעהזוי  ,ווער וײכען כע 3ששן חוח־
בריכן .ט חוכפרועהנש  ,ווהכי דש ער
עחרהער ויין עיינד ן .וועון  :דער
 !£יהי חין חייני עחן דיןן טיועדטן ,
חוכד ערהח! טי ויין ! עבן  ( :מג ) בכר
חין דער ווישטי  ,חין דער עבכי
דיח דעק רחזבניטן טטווזזחי :
רחיזת ווין ן !.עד  ,דט דעק ן .דיטן
טטחזױוי  ,חונד ן.ו! ן חין בטן  ,דט
דעק זזנטיטן טטחזויוי ( וןכהערטי :
(מד ) £וו!^ כדט חיוט דיח ! עהרי :
זזע! 3י ווטה דען קיכדערן יטרח! 'ש
פרן !.ען .ט החט • ( טה ) דיוש וינד דיח
'כ״ן -כישי פרחרדנונן.ן חזכד רעבטי:
וזע! 3י זוטה דען קיכדרן יטרח! 'ש ,
נחך חיהרק חזיו^ חנױ חוױ >ו3ריכן
בקחכט ן>.וח  3ט החט  ( :מו ) דיט־
וייטש דעש ירדניט  ,חיש טח! י בית
פעור ן .ען.ן חיבר  ,חיק ! חכדי טיחן
קעכין .ח>ורי  ,דער חין חטבון י .חש:
ווע!3ן> זטה חוכד דיח קיכדר יטרח! ו,
ח5ו * יח חויו וו  3ריק 4ינן.ן  ^ ,ט! ח ^ן
החבן  ( :מז ) * יח ערווברטן ויין ? חכד
חונד דט ! חנד דעש עזן .קעכין .כו
בטן  ,ח! וח דער ביידן קעכיןד פחן
חיורי  :דיטוייטט דעט ירדכ׳ט ן .ען.ן
זוחר^ ען  ( :מח )  $חן ערער חן ,
זזע! 3ש חק חוער דעש חרנןיש ? ין .ט,
ביו חן דען בערן .טיחן  ,דער חויך
חסון הייטט  ( :משי :דט ^חככי ע! וו 3י
 5ע! ד חזיןי דער זוחרךן * ייטי דעש
ירדכ׳ט בי) וון דט >> עער חין דיוק
ן .ע £י! דע  :חק עושי דבט בער^יש
פסי״ה :
>וי 1ה
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דבריס ה
קן
( א ) זוטה ריןי דעכן ן .עוח> זטן
פח
!
קי יטרח! כו  ,חונד
טפרחך  :פערניכן ח יטרח! ! דיח
פר רדנונךן חונד רע  3טי  ,דירו חיך,
יעיכט פחר ח״ערן חהרן רעדי  ,בע־
ךוייפט ׳יח ו/חה!  ,ד חונד בהח? טעט
זיח  ,דרכחך (ו ט/הן ; ( ב ) דר ע״ין .י
חוניר ן .ווט החט חיינען מנד ײיט
ו/ו ;* ; .חחבט (ו הרב  ( :ג ) ני  5ט נור
זויט חונורן עיטרן החט דער עחי^ י
דיוען בונד ןנחח  3ט  * ,חנדרן >< יט
חונ*  ,דיח ״יר ח)! י היר חק ! עבן
זינד  ( :ר׳  5חן חנךי־צט (ו וונן .וי  3ט
החט דער ע״ין.י חוין דעכן בערן .ע
״יטטען חוי  /דעק פײחר ״יט ח״ך
^רעדעט , :ץ ה ) ( חי ,טטחנד ח! ש
>ויטט! ספער* ח  /נו/יט  /דעכן ע/וין .ען
חונד חײך  ,חיכן חײך דח  :ווחרט
דעש עוויןנן קונד (ו ״ח 3יען  :דען
חיהר  £יר  3יטעט ח״ך פחר דעכן
 5״חר  ,חונד ן .ינן .ט ני  3ט חוין דען
בערן ) .חונד טפרחך ( :י ) חיך בין
דער עוזין.י  ,ד״ן ן .חט־ .דער חיך
דיך חוי* ״ ( ריכןגפיהרט החבי  ,חויז
דעכן הוי* י דער טק! חפן  ( :ז ) דוח
*ח!!* ט קייני חנדרי ן .עטטר החבן פר
״ייננן חנן :זי  5טי  ( :ח ) דוח* ח! שטדיר
ק״ן ן .עט 'נן בי! ד > וח 3ן  ,ק״ני עהני
!י  3י ן .טטח! ט פחן דעק  ,ווח* חבן חיק
הי״׳•!  ,חדר
חונט/חוין דרערדי :
חרר חיק ווחטר חונטר דר ערדע
חיוט  ( :ס ) דוח * חי! שט דיך  £חר
חיהנן ני  3ט ביקן  ,חויך * יח ני 3ש
ן .חטטשדינשט! יך  2רעהרן  :דען חיך
דר ע״יגי דיין ן .ווט בין חיין חייפר־
 5ח!! ר ן .חט  ( ,דער ק״נען חנדרן
נעבן זיך ? ״ד /קחן )  ,רר דט  5ר־
ברע 3ן דר פעטר חהנדט חן קינדר,
ענק! חונד חוהר ענק! ,
נעה״ןיך
בייחדענן,דיח ״יךהחטן  ( :י ) דער
חבער ן .נחדי ערנייגט בי* חין דח*
טזי* ענדטטי ןנעט ! ע  3ט  :דענן  ,דיח
״יך ! יבען  ,חזנד ״ייני ן־עבחטהי
ד -ח! ט ( ; /יא ),דוח זח!! שט דע / /ח״ן

ואתחנן
דעט עוויןנן ני  5ט בײרז רוײנר יוון*
וורורהײט רוויטטפרעכןץ כע 4וןיך רוונן
זירו (ו בקרעפטיןנן>  :דען דר עוזי ^ י
ווירד ניבט חונן .טטרח  £ט ! רוסען /
דעניעני^ן ווע!  5ר ז״נן נרןוון בײרו
רו״נר רוונוורור־״ט חוישטפרי  3ט :
(יב ) נינן דען רוהיטחן .וורו־! רוין
רובט  ,דרוט דורו רזיהן הײןיןנשט :
וויח דר עווין.י דײן 4חט דיר בעי
פחה!ן החט  ( :יג) ועכש טח ^י קוונזט
דוח חרב״טן  :חונד ח! ! י ד״ני ן.ע*
טעפטי בערריבטן  :יי־ ) דר זיבנטי
טחן .חבער חיזט ח״ן רוהיטחן, .
דענן עזוין.ן דיינכן ן .חטט< נ /עהרן:
דוח וח!! טט קיין החנדווערק פער־
רי  3טן  ,וועדר דוח וע! בשט  ,נחך
דיין וחהן  ,דײני־ טח  3טער  ,דיין
טק! ח  5י  ,ד״ני טנן! ח  £ין דיין חבש :
דיין עז!  ,חונד חחי ד״ן פיה ^ וויוו
חויך דר פרעוודי דר * יך חין ד״נן
טהחרן חוי  £הע! ט  ,דח״יט דיין
טק! ח 3י חונד דייני טק!)ר  2״ רו־י ,
ן !.ייך וויח דוח  ( :טו ) דען דוח ווווט
בעדענקן  ,דחט דוח חויך טק!רז  £י
ןבווכיזן בישט חין וזינריק  ,ח/נד דר
עווי^י ד״ן ן .חט החט דיך פחן דח
הערוים ; .עביהרט וויט
טטחרקער
החנד ח/נד חוישן .טטרעקטכן חסוי:
דחרוק ןנביטט ריר דער עווין .י דיין
ן .חט  ,דען רזהיטחן .נו הח! טען :
(טז ) עהרי דיינן פחטר חונד ד״נ•
>< וטטר  ,וויח דיר דער עןןי^ י דיין
גחט בע  £חה?ן החט  :דח יט דוח
!חנני ! עבסט  ,חונד עס דיר ווחה! .
ן .עהי ,
חזיןידעכןערדרייך  /ו/ע! בש
דערעווין -י דיין ן .חט דיר חיינ^ יבט :
(יז ) דוח וח!! שטני  3ט>1חרדן  ,חונד
ני  3ט
עהיברע  3ען :
חונד ניבט
טטעה! ן  ,חוין ווידר דייכן נע  3סטן
ני  3ט ח! ש פר! טר ( ״ן.י חויעטרעטן:
(יה ) דוח * ח!! שט ריך ני  3ט ^ ןישטן
!חשן דײנש נע  3שטן פרויח  ,חונד
ק״ני בן .ירדי החבן (ו דייגש נע *3טן
ה/יז  £ ,ע! ד  ,טקוחבי  ,טי זײנער
טק! ח  £ין
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דברים ה ו
פק! חווין  : ,יינעק חיסן  ,יעו! ,
חדר חחו וחנטט דײגנן כעכטטען
^הערט  ( :ןט ) די :י חחרטי רעדטי
דער עחי ^ י נו חייערר״ן -ײײני חויף
דעט בער^י חזי :פײחר  ,חח! קען
חזנד דיטטרק ^ וזיטטר  ,חיט ! ויטר
פטיײווי  ,חונד חעהר ני  3ט  :ער
פריבויח חבר חוין*'
נחײחטט״נרני
סחפ!ן ווונד דיוע ן .חב ער ײיר :
(כ ) ח! :חיהר דיוי טטייוײי חייס
דער דונק!ן חח! קי ,
חינדעק דער
בערך חין פייחר פטחנד  5 ,רנווחט:
קחײט חיהר  ,ח!! י חייערי פטחח־
ה״פטער חונד ע! טשטן נו חיר :
(כא ) חזנד פפרח  3ט  ,דער עחין .ע
ח< נור ן .חטט החט חונו נ/ן חעהר
:יינע
העררויכקייט חונד ן .רעטי
*עהן
!
חטן
,
חונד חיר החבן  :״נע
פטיחי חויו דיל  3 (:״חר פרנחײן :
ו/יר  :עהן נון חעהר חחה! חיין ,
דפ ן .חט חיט ח״ככן ווענפן דעדט ,
חזנד דיוער ! עבענדין .ב! ״בט :
(כב ) חבר חחרוכן וח!?ן זז־ר ענד! יך
דעננחך חוחקחחזזן  ,ווען די :י ן .רח  :י
! 5חײ>וי חונםערן .רײפט ?י חעןחיר
פחרטפחהרען דיח פטיײײע דעם
עוזיןכן חזנ :רס ^ חטסט ינו הערן ,
*ח וינד חיר  :יכר! יך דעט טחדם :
(כג ) דען חח הווט יע חײן פ! ייפ! י־
כעט חע:ן  ,דיח פטיחײי דעו ! עבענ־
דין .ען ^ ווטטס  ,רזוי :דער פ! חחײע
רעדנד ׳ פערנווחײן  ,חיח חיר ,
חונד דט ! עבן בהח! טן ( כר  .טריט
דוח היננו  ,הערי ח!! עס  ,ווחורר
עווי^ י חוכור ^ ווט זחןנען חירד :
ברי  3טי חונו וו :1דען ווידר ח!! ם ,
ווח  :דער עחיןױ ריונ* ר ^ חטײיטדיר
רעדן חירד  : ,ח חח!5ן וויר וח!  3ס
וון נעהחן חונד דערכוזך טוהן :
(כה ) ח!ו דער עחי ^י דיח חחוטי
פרנחנן  ,דיח חיהר3ו חיר םפרח  3ט:
*ח ; .טי ער נו חיר  ,חיך החבי דיח
חחרטי פרנחזחון  ,דיח דפ פח! ק

 6דיר ן.פפרח5ן החט  ,ויח החבן

ואחהנן

קל

ווקד.ן ן .רעדט ! ( כי ) ווען די :ער זין
נור ב״ק קיהנן בפטענדיןנ^ בייתי ,
>ויך3ו פירכען ,
קונד וו! י'י וי״נע
ןנבחטי יעדר נייט נו י .ה! ען  :דווי
וויט עט וויהנען ווונר חיהרן נחכ־
קחיון בטסענדין .ווחי־ | ן״עהן ״עןני :
(כז ) ן .עהי הין  ,וחן .י ווייהנן • קעהרמ
כון ווין ווייערי נעוטען ינרי־ק !
(כח.ו דוח וובער יעטמהי היר פחר
חיר  : ,ח ווי! י חיך דיר וז!?י ן .בחטי ,
ן :.עכי ווונד רעכעי
בייווברינעען ,
דיח דוח  :יח ! יעהרן וח!! םט  :דוופ
:יח וחיכי חין דענן ! חנדי  ,דפ וויך
חיהניען חיין נו ניעזון ן .יעב׳  ,וזויכז חיבן
>וען.ן  .( :כט^ בהחוטעט ח! ןח חונד
טהוט זויח דיער יעווין .׳ חייער ןחש
ח״ך בפח־!ן :
וו״כטדו & ח) זזיעדר
נוררע  3טן נח־ נור ! ינקן■ ׳' ל ) ווחנ־
דע! ט חין וז!!ן וזעךן  ,דיח דרעווי ^ י
חייער ן .חט חייך בעפחה) ען  : :ח
זזערדט חיהר ! עבן  ,עט יוירד חייך
יזרוה! ן .יעהןו חונד חיהר ווערדט
חין דעק ! חנדי  ,דט חיהר חיין־-
נעהײן וח!! ט  ! ,רונןני יחהרי ב! ייבן :
ן ( א ) דיוט וינדדיחן .בחטי 14 ,יעני
חונד רע  3טע  ,דיח דער
עווי; .י  ,חײיער ן .חט בפחה!ן חייך
3ו ! עהרן  :דחײיט חיהר  :יח חוים־
חיבטחין דעק ! חנדי  ,ווע! כט חיינ־
נוכעהײן חיהר חיבר דען ירדן
ן .יעהט  ( :כ ) חוץ דחפ דיח דען
עוױן.ן ' דיינן ן .חט ( ! ירכטטט  ,חונד
:ח ווחה 1דוח ח! ט ד״  /י .חהן חזנד
ד״ן י 1נק!  : _,ח ! ווכ^ י תיהר ! עבט :
ח!! י ו״ני פרחרדכונךן חונד ן .בחט<
ד .מ! טן חונד ! חנ^עי יחהרי ! יעבען
ןזען .ט  ) : ( :ן .החרכי חחח יפרח! י
חונד ביעחבווכטי ווחה! וח! כם נו
טוהן  : :ח ווירד עס ד׳ר ווחהו
ן.־עהן  ,חוכד דוח ווירטט דיך ועהר
פסויעהרן  :ווירו דיער יעוזין.י  ,דער
ן .חט ד״נר ע! טרן דיד
פרהײםן ,
חינן ! חנדי  ,זוח ײי! ך חזנד החני^
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דברים ו
פזיטט  ( ,ד ) הערע יטרחן ! דער
עחין.י חונ :רן .חט/חיוטח״ן ח״ני^ ם
עווין .ט חעון  :יה ) דוח וחוןטטדען
עחין.ן דיינן ן .חט ! יבען פחן נחנ3ן:
ד .ער3ן  ,ן״חננר וע! ע חונד ן .חנ: 3ן
פסוען -ןז ( ס דיח ח< רטי דיח וויך
דיר יענט ב  £עהוי  ,וח!!ן דיר
יטטעטט חיק הערין בןייבן  ( :ו  ,דוח
?ח! טט  :יח דיינן קינדרן חיינטערפן
חונד חחור דחפחןרעדן  :חען דוח
3ו הוי:י  :ינטט חדר חויןי רייוןבחט,
חען דוח דיך נידר! ען -טט  ,חונד ווען
דוח וחיפטטעהטט  ( :ח ) בינדי  :יח
נוט  :ייכן חן דייני החנר  :טרח ^ ע
:יח ח! ט פחדרהויפטבינדי נחיטען
דיינן חוי^ ןז ( ט ) חונד טרייבע ? יח
חוין■ דיח פפחטטן ד״נט הויוט ,
חונד חן ד״כי טהחרי ( :י> חען
דיך נון דער עחין-י דיין ן .חט חין
.־ט ! חנד ברינןנט  ,דט ער דיר3ו
ןנעבן  ,דיינן ע! טרן חברהק ינחק
חו ; ד_ יעקב 3ובעטחחהרן החט :
דוח פינדטט ן .רחסי חונד פרטרעפ־
?יבי טטעטדי דיח דוח ני  3ט ער־
בויחט החטט  ( :יא ) ה״ור חז! עש
ן .וטין פח! , 5דיח דוח ניכט חנ>
 4פי!! ט החטט  :חויט^ הויחכי 3יט־
סערנן  ,ד ח דוח ניכט חויטןנהויחן
החטט  ,חיין חונד חע! בערן \  ,דיח
דוח ניכט חנן !.ען .ט' החטט  :חונד
ן .ניטטט דיוטח!! ט חין חיכרפ! וט :
(• ב ) זח ניק דיך חין ח  3ט  ,כטדוח
כיכט דעט עחיגן פרן .עטטט  :דער
דיך חויס דעק זחנדי חנריק  ,חויס
דעקטק! חפן הויוי  ,ן .פיהוט החט :
(יג ) דען עוויןזן דיינן ן .חט וחז! םט
דוח £יר  3טן  ,חיהן ^ חטסדינטט־
 5יך פרעהרן  .חונד ב״ח_ ויינק נחחן
טוועהרן  ( :יד ) ! חז^ טניכט ^ רעוודן
^עטטרן נחך  £ :חן דען ^ עטטרן
דער פעןקר  ,דיח חוק חייך הער
?ינד  ( :טי ) דען וויין חייפר ' £ז!! ר
ן .חט  ,דער עוויןנן דיין ^ חט חיוט
חונטר דיר ; דט ? ״  31חרן נינט חיבר

ואתחנן
דיך ענטברעני  ,יוונד ער דיך פיון
דעכן ערדביודן פרטי!ן.י ( :טז ) טטע!! ט
דען עוויןזן  ,ווײערן ןנחטניכטחויןי
יוידר3ו > וטה
דיח פרחבי  :וויח
^טחהן החבט ( :יז ) הח! טט ח! 5י
ןנעבחטע דעט עוויןנען יוײערס
ן .חטטס  :ו״ני נײן .ניטי חונד ןנעי
?ע3י  ,דיח ער חײך פחרן .עטריבן
החט  •( :ה ) טוהי  /ווחס חין דען
חוין.ן דעס עווין.ן רע 3ט חונד ^ וט
חיוט ־ וח חירד עט דיר חחה ^ עהן,
דוח ווירםט היןקח״״ן חונ־ דחס
פרטרעפ! יכי יחנד חײןנעהחן  /דש
דער עחיןני דײנן עיטרן3ון .םווחהרן
החט  ( :יט ) ווחב״ח דער עווין .ע
פרה״סן  /ד״ני פײנדי פחר דיר
הער3ו פריחן.ן ( :כ ) חען דיין
וחהן דיך קינפטין .פרחןזיט  :ווחיש
פיר בווחנדניט החט עט חיט דען
3ײן .ניסן  :^ ,ע3ן חונד רעכטן '  ,דיח
החט 7
ח״ך דער עווין.י ן .בחטן
(בא ) ? ח חנטויחרטי ד״נכן ? חהני ,
חיר חחרן חין ח 3ריק םקןחפן דעס־
פרעה  :דער עווין.י חבר החט חונס
חיט טטחרקער החנד חויז ח 3רינן
^פיהרט  ( :בי ) דחב״ח החט דער
עווין.י חן ח 3רינן  ,חן פרעה ? עזבסט
חונד חן ו״נן בדיהנטן  ,פר חונורן
חוין.ן  ,ן .רחטי נ״כן חונד ווחונדר
 3ור טטרחפי ן .טחהן  ( :כנ ) חונד
חונט פחן דח הינווען .ן .פיהרט :
חונן חונם היהער3ו ברינן.ן  ,חונד
חונם דט !* ינד ח״נ3ון .עבן  /דחס
ער חונורן ע 5טרן 3ון .טווחהרן החט :
(כד ) דח ן .בחט חונט דער עווי^ ע
חונור ן .חט ח~ז!ן דיון ^ זענן נח 32ו>
זעבן׳ חיהן  ,דען עחי^ן חונורן
ן .חט3ו פיר  5טן  :דחחיט עט חונס
3ו ח!! ן 3״טן חחה! ן .עהי  ,חונדחיר
וח ! עבן ?ועןנן  ,וויח יע 3טן .טיהט :
(בח ) חויך ודרד עס חונם דחבייח
 3ור ^ חטוע! י^ ק״ט ן .רע  3נט  :ווען
ווירפחרדענן עחינן  ,חונורן ן .חט,
ח!ןי דימ ןענחטי החןטן  ,חיח ער
זיח
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*יח חוכס < פחרן .סריבן ד .חט :
ער
חײך
#
יט
טשחרקר
החנד חוי©
א3
ריק ( .פיהרט  :ווזנד חויס דענן
ץ(א) ווען דער
עווין
.
י
ד״ן
ן
.
חט
םקןיופן
הויוי
,
£
וון
דר החגד פרעה
דיך חין דפ ! חנדברינ^ ט ,
קעכין
.
ש
3
ו
ײכרינן
עררעטט :
דחהין ד* חיע 3ט ן .עהטט  ,חזקעס
(ט
)
ערקענכי
ח
!
ווו
,
חײכ3
דם
דערעווי 4י
וכעה*<ן  :חוכד ןכרסכוי כח 3יחנן
דײן
ן
.
חטט
וזחהרר
ן
.
חט וייוו  :ווײן
 5ר דיר  3רטר״בט ,
דען
חהי
,
טרויטר
ןנחט
 ,דער* ײנן בונד העזיו
ן .רן .סי  ,חחרי  ,ככעני  ,פר* י
,
תוי
חוכד
ן
.
כחדי
.מונד
ערינײןנט  ,דענן  ,דיוו
 5חה! ר״יבוטי  * ,יבן נחיכיחנן  ,דיח
חיהןןיבן
חוכד
*
״כי
3
^
ר
בחטי החזטן,
חונד > זע  3טין .ר * ינד ,
ביו
חין
דחי
טויוכדסטי
ח ! .ם
ן
.
עס
!
ע 3ט :
דוח  ( :כ ) דער עוויגע דיין
(י
)
ו״נן
החסרן
ן .חט
חבער פרן.י! ט ער
דס ,דוח ךבט * יח חין ד״כי ן .וזח! ט ,
3
חר
חיהרן
?
וויןכן
(
חזין
1
*
דר
פטע!! י ) ,
יח ט! ע^ סט  * :ח * ח!! סט
מוכד
ר״בט
ויח
חזין׳
:
ער
סרעןכט
רוח * יח  £רבחננן * ,וח 3י
קײנןבונד
עס
*
ײכק
החסר
כי
>< יט
 3ט ! חנןני נחך ,
חיהכן  ,חונד ! ווסי חיהנן קײני
*חכדרן
פרן
\
!
ט
חיהק
ן״נחדי
פחר וייכעגן
ווידרפחהרן ( :ג ) פרסווע^ רי
חנן*.
יכטי
:
(
יא
)
דיך
בעחבחכטי
ח
!
*
ח
טח 3כי  3ס << יס חיהכן  :ן .יב דײכע
דח
*
ן
.
כחטה
,
דיח
ןכעו״עסיכי חוכד
טר כי  3ס * ״כק * חהני  ,חוכד
רע
3
טי
,
דיח
חיך
נינן
דיר
יעינס 3 ,ו.ר
* ״ני טח  3טר כי  3ט  3יר דייכען
חויטחימנן
.
,
פחרםרײבי:
*חהן
 ( :ד ) דען ער ווירדי דייכען
*חהן
פחן >< יר חבפיהרן  ,דס ויח
<זכדרן
ן .עטרן דיהכטן  * :ח ווירדי
דער 3חרן דעס עוויכן ווידר חייך
(יב
)
ווען
חיהר
די
*
ע רעכטי חן־
ענטברעננן  ,חונר דיך גחר בח! ד
כעהײט
׳
*
יח
בעחבחכטט חונד חין
> חויסרחטטן  ( :ה ) חיהר >< יטט פי!־
<
חויסחיכוכן .בריכן .ט  * ,ח זוירד דער
עהר  5ח( ן .כדרן .סטח! ט >< יטחיהכן
ערניח
!
ן
.
ו״ן
:
דחס
דער עוויןכי ד״ן
פערפחהרן  ,חיהרי ח! טערי חוס־
ן
.
חט
חוין
דען
בזנד חוכד דיח ן .ע״
רייטן  ,חיהרי בי! ד* ״! ן 3רס!
ח
^
ן
:
מודי
החןטן
זוירד  ,דיח ער דײכען
חיהרע החינע חוווהזיחן  ,חוכד
עזסרן
3
ון
.
סז
)
(
והרן
:
(
יג
) ער ווירר
חיהרע ן .סנ'י 3טע בי! רר
פרברעננן:
דיך
!
יבן
,
*
(ו )
עןככן חוכד כגעסועהרן:
דען דוח בי* ט ח״ן דעכן עזויןכן
ער
ווירד
חויןדענן
ערדרײ 3י  ,דח*
דייכק כחטי ן .ה״! ין .טס  £ח! ק ; דיך
ער
דיר
חייכ
3
ון
.
עבן
,
דײכען ע! טרן
ד .חט דער עווי^ ע דײן ן .חט
ער־
3
זן
.
עסזוחהרן
,
דיח  5רי  3טי ד״נ*
וועה! ט  * ,ײן ! ״בחייגנס  £ח!
ק
3
>
!ײבס
חוכד
דײכט
*יין ,
פע! דס  ,דײן ןנע־
דר חויס ח!! ן  3ע! קרן  ,דיח חויך
טרחידע
,
ד״כן
>
וחסט
ערדיזינד ( :ז )
חזנד ד״ן
ני  3ט וו״! חיהר (וע!
,
וויח
חויך
ד״ני
רינד
3
ו
5
ט
חונד
עטווח 3חה! רײ  3רח!
טחנדריפע
!
קר
העערדן
ק
!
יינו
פיהו וען-גן  ( :יד ) דוח
ווחרט  ,החט דער עוויױ חייך חנ־
ווירםט
דיח
(
.
ועןזגטסי
חונטר ח!! ן
 4נח>וײן  ,חונד ערוועה! ט  :דען
חין
נח
3
יחכן
ויין
:
עם
ווירד חזנסר דיר
ווחרהייט * ייט חיהר דיח
וועניגטסן
קײן
חונ
2
רו
3
טבחרר
חדר חזנ  £רו  3ט•
זוונטר ח!!ן פע! קרן  ( :ח ) * חנדרן
בחרי
*
ײן
,
חזיך
ב! חט
ני
3
כ
1
חוכטר ד״ננן
וז״! דער עוויןכי חײך ? יבט ,
פיהי
:
(
טו
)
ח
!
!
י
חונד
קרחכקהייט ווירד
דען ח״ד ד .ח! טן ווי!  ,דען
דר
עזוי
^
י
פחן
דירחבזוענרן  :חוכד
ער ח״ערן ע! טרן (ו ^
סחחהרן
,
ד׳חט
דיח
בעון
ו״
3
ען פחן >י3ריכן  ,דיח
רר

עקב
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דברים ז ח

עקב

מייך בקחנט יינד  ,דיר ניכט ח\<ך<
 5עגן  ,יחנדער /חוין 1דייני פײנרי
קח>י>ין ! חסן  ( :םז ) חויפר״ב /יח!! יט
דיח ח!!י  £ע! קר  ,דיח דער עווין.י
דײן גחט דיר ן .עבן ווירר  ,דוח ײושט
חיהררני  5טטחהנן  :דחסדוחני 5ט
חיהרן ן .עטטר 1דינשט  ,דען דיוס
ווירדי חיין פחחטטריק  £יר דיך י״ן:
(יז,ן דוח ווירטט פי!! ״  5ט חין דײנק
הער3ן טפרע  5ן ,דייי פע! קר יינד
ן .רעםרח! סחיך  :וויח קחן חיך ייח
חויסטרייבען ? ( יח ) פירבטי דיך
חבר ניכט פחר חיהנן ! בעדענקי
כור  ,ווחי דער עווי^י ד״ן ן .חט חן
פרעה חינד ^רזכין >ו ( ריק חויוגחיבט
החט  ( :יט) דיח כרחסן פריוכונגן,
דיח דייני יחויןנן ןטעהן החבן  ,דיח
3יי5ן חונד ווחונדער  ,דיח טטחרקי ךן(א) ח!!י ן.ב(ןטי  ,דיח חיךדיר
יענט פחרטר״בי  > ,ויסט
החנד חונד דען חויטן .עטטרעקטק
חרק  > ,ויט ווע{  5ק דר עווין.י
דיין
חיהר בעחגחכטן  ,ייח חויי ינו חיבן:
ן .חטדיךהערויםן .פיהרטהחט עבן
דחײיט חיהר ! עכט  /חײך  £ער־
חעהרט
,
חונד
הינניהט
דחי
! חנד
ח! יח ווירד דר ע/וין.י דיין ן .חט ח!!ן
פע! קרן טהון  ,פחר דענן דוח דיך
ח״ננונעהײן  ,דחי דר עווין .׳ חייערן
פיר  5טטט  ( :כ) ער  ,דר עווץ.י  ,דײן ע! טרן3ון .טויחהרן ( :ב ) דענקי חן
ן .חט ווירד חייך חיין פערנעהרנדס דען חען , .דעןדיך רר עוויןני  ,יענט
פירני^ יחהרי ! חנג  ,חין דר וויסטי
חיב! _ ( ח״ני חרט ן.י  £טין .ס חון־
^עכיפרם ) חונטר ויח טיקן  :דחט
געפיהרט החט  :חוק דיר ווירר־
חויך דיח חו>> קח>> יוען  ,דיח נחך
ווערטי^ ק״ט נו3ו טיקן  ,חונד דיך
חיברין .וינד  ,חונד ויך פחר דיר
דחדורך (ו פעריו 3ן  ,דחוויט חן דען
£ערבחר^ן החבן  ( :כא ) ! חש דיר טחן .קחחווי  ,ווחשדוח חינן הערנן
פחרחיהנן ני  5ט בחנ^י ווערדן  :דען
החשט  ( ,יב דוח י״ן ן .עבחט הח! טן
דער עווין .י דיין 4יוט חיזט חונטר ווי! שט  ,חדר ניכט  ( :ג) ער ! יס דיך
דיר  ,חיין ן.ר1ושר יוונד £ור  5טבחרר חין ווידרווערטי^ ק״ט ^ רחהטן ! ימ
ן,חט ־ ( .כב ) נחך חונד נחך ווירד
דיךהונ^ר ! ײדן :
חונדטפ״וטי דיך
דער עווי^י ד״ן ן .חט דיוע פע! קר >ויט מן  ,חייני טפ״יע דיח דיר
פערטי_יכן 3 :ו טנע!! קחכשט ד/ח
ח/נד דײנ /ע! טרן חונבקחנט ווחר:
דחײיט
דדח
זיח ניבט חוי  £רייבן  ,וחנטט קענטן
ערפחהרטט  ,דחש דר
דיח וד! דען טהירי ויך ווידער דיך
חענט ניכט ח!! ײן ^ פחנן ברחד*
ן .פערוועהרן  ( :כג ..דער עווי^י ד״ן !עבי  ^ ,חנדרן פחן ח!! ק  ,ווחי דר
חט ווירדדיר ויח חבר פרײז ןנעבן :עווי^י פרחרדנט  ( :ד ) דײני ק! ״דר
חונד חייני ן .רחשי בטטירנונן .חונטר זינד דיר ני 5ט  5רח! טט חק !״בע,
חונד ד״ני 2ישי יינד ני  5ט ^ עטווח!־
זיח טיקן  ,ביט ויח פע! 5יג חויןי־
^ריבן זינד  ( :כר ) חיהרי קענין .ע !ע : /חי /דייען פירנין .יחהרע: /
ווירד ער דיר חין דיח הענדי ן .עבן  ,ה( ) דוח ווירשט דחהער חין דייננן
הערנן

1וונד דוק ווירסט קיהר ג 1׳״ן קוכפר
דענן היוסו} פערטי!ן.ן  :ניק״סנד
ווירד דיר ווידר_ טטחנדטהוןקעננן ,
ביס דווו ויק פע!! ץ .חוישןנרחטעט
החטנו  ( :כה ) דיח טנינס! דער
חיהרר ן .עטטר >< ישס חיהר  £עס
ברעננן  ! :חש דיך דחו ן.ח! ד חונד
וי! בר דחרח /ניכט ן !.יסטן  ,עי פיר
דיך נו בעהח! טן  ,עס קענטי דײן
חונן !.יק יײן  ,דען עט חיוט חײן
ן .ר״ח!  £חרדענ{ עווין .ןדײנכןןנחט :
(כו) ברינן.י ק״נן ^ ר״ח! חין דײן
הויי  ,יחנסטן קעיוט דר בחן חוין*
דיך  ,וויח ער חויןי חיהק חייט ; דוח
>ווסט תבט״ח חונד ן .רייח{ דחפחר
החבן  :דען דר בחן רוהט דרויך :

דברים ח ט
הער3ן ערקענכן  :דחש דר עוויןנע
דיין גחט דיך ( יכטי^ ט  ,וויח חיין
§חטר ויין קיכד ( ינטיכט ( :ו ) ווירגט
ח! זח דיח ^ עבחטי דעש ע״ין.ן דיינש
ן .חטטשהח!טן  :חין זייכן ווע^ן ״חנ־
דע!ן חוכד חיהן פירנטן ( :ז ) דען
דר ע״ין.י דיין ן .חט בריכןנט דיך חין
ח״ן פרטרעפ! ינש ! חנד  :חיין ! חנד
חין ווע! נק פ! ישי1וכ ( וטרעפן גינד,
קווע!!ן חונד טיפן דיח חיק טח!י
חונד חיק ^ עביר^י ענטטפוינן.ן :
(ח ) חיין ! חכד  ,וועיכש חחיכן ,
ן .ערשטי  ,חיין £ ,יין.ן ^ ,רחכחט־-
 1ןעפפ!  :חיין ! חנד ״ע 1כט ח! י״ען
חוכד דחט! החכין■ הערפחר ברי ;ן .ט:
(ט ) חיין ! חכד'  ,חין ווע! יק דוח ניכט
יוין חס״טה כרחד עשן ( קי״״רויך
!עבן ) ווירשט  ,חין ווע! נק 1ון ניכטג
#חכן !.זיין ווירד  :חיין ! חכד דעשן
טטייני חײזן זיכד  ,חונד חויג דעשן
בער^ן דוח ערין הויחן ווירשט :
(י ) ״ען דוח נון ן; ען.עשן חונד דיך
ן .געטטין :ט החכען ( חיק חיברפחטי
!עבן ) ווירשט  :זח ״ושט דוח דעק
ע״יןכן דײכן ן .חט דחכקן  ,פיר דחג
 5חרטרעפ! יכי ! חנד , ,־חג ער דיר
ן .ען .עבן  ( :יא ) היטי דיך חבר  ,דחש
דוח דען עווין.ן ד״כן ן .חט כינט חין
*ח ״ײט פרןנעטגט  :דחש דוח דיח
ן .בחטי  ,רעכטי חוכד נגעטכי כינט
ד .ח 5טשט  ,דיח חיך דיר יע ( ט פחר־
יגרייבי  ( :יב ) עש קעכיטי קח״״ען ,
ווען דוח כו עשן חיק חיבערפ!ושי
החשט ; טעכי הייגר בויחשט  ,ח/כד
גיח בע״חהכשט  ( :יגז 5י 1ן .ר 1וטעג
חוכד ק! ייכש פיה  ,פי! גי! בר חוכד
ן .ח! ד בעגיכטט  :חוכד חיברהויפט
חן פער״ע^ן ח?! ר חרט ( וכי״״שט :
(יד ) דחג ד״ן הערין גיך ערהעבי
(דווש דוח וויבר״יטהין .וויררטט)
חוכד דוח דען ע״ין.ן דייכען ן .חט
פרן.יעשגט  ,דר דיך חויו דעכן ! חכד
״ ( ריק,חויו דעקשק! ח  5נהויוי ן .ע־
 5יהרט ( :טו ) דר דיך חין ריזער

עקב קלב
ן:רחשן  5 ,יר  3סר!י 3ן יויישי ן !.״טט<
״ין ן .יפטין.י ט 1י)כן.ן  ,טק) 1רפי 1ונן,
יורו ײײט! דיררי  ,נירן .כד ז ״חשר 3ו
 5יכדן 1ויוט ; דער *יויג דעכן הערשו־
טען קיו 1דיר וו1ישר פױשען !יש :
(טז ׳ דער דיך ו־וין דיגר חישסי וויכנ
מן ישפיעשי ,ד 1זפ1ון ד״כע ע 1שרן
כיכסם ן .ע״חושט הוובן  :וווכן דיך
דורך
ווידרווערטיגק״ט3ו פרווכן ,
1ווכד
דיר
1וכן עכדי ווווה! 3ו טהון :
(יז ) חונד טפרעכשט
עטווח 1וין
דייכעק הערכן  :ח״כי ח 1וכט״ 1ווכד
טחפ  5רק״ט ה 1וט חיר1ו!! ט דיזעע
 2ר״ען:ן ערווחרבן  ( :יח ) 1ו!! ״ן ד#1:
חוטט חן דעןיעחיק ד״כן ן .חט ן .ע־
דפנקן  ,דען ער 1ויזט עט  ,דר דיר
ד׳יו יוחכט ן .יבט  ,דיגש  £ד> יען .ן 3ו
ערויערבן  :דחחיט ער ג״כן בוכד
הוווטי דען ער דייכען ע! טרן 3ו״
^עטוויוהרן  ,וויח הייטיגט טחן;ןכ
^טיהט  ( :יט ) ווירשט דוח חבר דען
עווץ.ן דײנען ן .חט נר^עשן  ,חוכד
חכדרן ^ עטטרן כחכ  £חןן.ן  ,חיהכן
ן .חטטעשדינטט! יני' עהרי ערכ״^ ן
חיכד זיח חנבעטן  :גח בעכיי^י חיך
הייטע חיבר חייך  ,דחט
חיהר 3י
^רוכדי ו .עהן ״ערדש  ( :כ ) גח ״ימ
דיח כחכיחן  ,יועיכידר ע״ין.י  1£יר
חייך ניו ן .רו־די ריכטס  ,זח ווערדט
חיהר (ו ן .ס ; די ן״עהן  :דיזש ווירד
דער ער  £ח 1ן .ז-יין  ,ווען חיהר דער
טיטי״״י דעש ע״ץ.ן חייערש ן .חטטפנ
ניכט ^ עהחרגחק גיין ווערדט:
^ ( א ) הערי יטרח ! ! דווו ביגננ
חיק בכרי (
חיברדעןירדן
3ו ן .עהן  ,חוק דחרט כחכיחכען• 3
בגיןכן  ,דיח ן :רפשר חוכד ״עכטין -ר
גיכר ח!ז דוח  :ן .רח< ׳ חוכד הי״!־
החך נפעשטיגטי טטעדטי  ( :ב ) חיין
 3חה! רייבש  £ח 1ק עחן החהר טטח־
טזר  ,דיח געהני דערעכקיק  :פחן
דעכן דוח וויישט חוכד חפט החשט
וח^ן הערן  ,ווער קחן דען קיכדרן
דעש

דבדים ם
דעט ענק׳ט וזידרסטעהן ? ( נ ) ד> ח
וווזט חבר בדענקן  ,דס דר עוויךי
דײן ^ חט  ,דר  £חד דירהערךעהט,
חיח ח״ן  £ר 3עהרנדט פ״חר  ,זיח
 3וק_ ט״ז  £רטי!קן  3 ,ונן ט״! חבער
*ח פר דיר דע״יטיגן ווירד  :דזדוח
זיח גחר ! ״כט ווירסס כויגן חונד
חוין 1רייבןקענן  ,זח וויח דרעוזיןױ
דיר פרהײטן החט ( ס זוען חבר
דר עווין.י דײן נחס זיח ו/ירד חויז־
ן״עטטחשן החבן פר דיר  ,זח > ווזס
דוח ני  5ט חין ד״נק הער 3ןדענקן:
חוק > ז״נט רעכטסח  £נן וזחנדע! ט
י/י!)ן ד .חט ״יך דר
ע״יגיגפיהרט ,
דיזט ? חנד ח״ | 3ו נעה>ון  :וח וויוו
ער חין דער סחהט דיזע פע! קער
חינן חיהרר רוכ! ח :י^ ק״ט וזי!5ן פר
דיר חויזטרייבט  ( :ה ) ניכט ווזנן
דײנר
רעכטסחפענה״ט חזנד דער
5וויזי ריכסיגקייט דיינעש הערנענס
•ו*!? ן קח> זטט דוח הין  ,חיהר ? חנד
<זײן 3ונעה>ון  :זחנדרן דח דר עו-׳י ^י
דײן ךמט דיזע פע! קר ווען.ן חיהרר
רוכ! חזי^ קײט  5רסרי־בט  :וח וויןן
ער 'נוךןיין דס  £רספרעכן הח! טן ,
ךס ער ד״נן עזטרן חברהנן י 3חק
חונד * עקב3ו ^ סווחהרן ( :ו ) דוח
קחנסט ! ײ  3ט ח״נזעהן  ,דס דיר דר
*יווי^י דיק ן,חט ניכט חונן דיינער
רעכססחפנה־יס ווין?ן דיזעט פחר־
טרעפ! יכי ! חנד ח״ן נונע״ן ן .יבט :
דען ד< ח ביוט ח״ן החןןסטחרריגט
פח! ק ( :ז ) ערחינרי
דיך,ח/נדפר־
 4יט ניח  ,ז/יח דוח דען עווי^ן דײנן
ן .חט חין דר ז/יטטי ערנירנט החוט:
ןייט דעק דוח חויז >ו 3ריק ןנעןנחנןנן
ביו חיהר היהער נעקחיון זייט ,
החבט חיהר חייך ח!ו רעבעןזן געךן
דען ע/ויןק בטרחגן  ( :ה ) ווק ן .ע־
בירגי חרב החבס חיהר חויך דען
עוויןנן ער 3ירנט  :חונד ערווחרדזח
5וזי ( ^ מברחכט ן .ען.ן ח״ך  ,דז ער
סיין־ ווויטרחטטן ווחז! טי  ( :ט ) חיך
ועזג
■ דח> וחןס ח/יןי דמן בערן ^ע־•

עקב
>1/ונן די1ו סטײנרנייטח & ן,
דיס ט1ו ?}ן דעס בונדס  ,דען דער
עווין > *.ויט ווײך ןנ״חכט  ,סין עוו־
פפוונ^  5ונעה>ון  :וויך פעחוײזטע
 5ירני^ טוו^י ווונד 2יר 3ין .נע  3טע
וזוי[ 1דענן בערן.י  ,ווהני טפײזי וודר
טרוונק נו > ויר 3וכעהײן  :דוו ן .ווב
י>* ר דער עו/ין.י דיוו בײדן טט״נרני
סוז !£ן  <> ,יט דענן פינן .ער ן .חטטנו
בסריבן  :ווויךי דען * ע? בן ויוורן ווןןי
וווורטי  £רניי  5נט  /דיוודער עווין-י
׳רוויך דענן בעון.י  ,וזנן סוו^ י דער
£ריח>< ןונן , :ווויו דעקנײוור  > ,ויט
וו״ך ן .רעדט הווטטי  ( :יא )  1וזס
נעה>ו!יך  £יר 3ין .טוו^י ווונד פיר3יןנ
נענטי3ו ענדי וווורן  :ן .חב >ויר דר
עווי^י דיוו בײדן סט״נרנע טח  !£ן,
דיוו טיופןן דעס בונדס  ( :יב ) ווונד
ספרווך3ו >ויר  ,וווין ! :ן .עהי ווײןנ*
דעז פיון היר היכווב ! דען דווז
פוו! ק  /וועןכנו דוווווויז >ו3רינ{  4ע־
 5יהרט ׳ הווט זיך סוזעהר  £ערזינ•
דין .ט  :זיוו זינד ןכוור בוו! ד פוון דענ{
וועןני ( .עזויכן  ,דען וויך וויהנן בע־
פחהזן  :זיח הוובן זיך ווײן ן .ע 3ען־
ביזדכן ^ווכון ! ( יג) דערעחי ^ יפוהר
פחרט3ו ײיר3ו ספרעכען  :חיך
זעהי ווחה!  ,דס דיזט £ח! ק ווײן
החןססטחררי ^ עס עס? ק חיזט :
(יר ) הח! טי >זיך ני  5ט חב ( כ! עהי
ניכט 5יר זיח )  ,חיך ו/י״ןז זיח ח/יןי
ר״בען  ,ווונד חיהרן נחיון חינטר
דעק הי>ז>יז חויוטי? ן.ן  :דיך חבר3ו
ח״נר > וע  5טיגרן חונד3ח? הרײכערן
גחיייחהן >> ח 5ן  ,וזיח זיח זינד :
(טו ) חיר חענדטי ״יך  ,גינג הינחב
 2חן דעק בערן.י  ,דר חבן ברחנ״סי
חוס־ החטטי דיח בײדן^ סחפזן דעל
בונדט ווזיךי ח״נן בײדן הילנדן :
(טז ) ח!ו חיך זחהי  ,חיח חיהרחײך
ןעךן דען נבווי^ן ח״ערן ן .חט  £ער־
וינדין .ט  ,חונד חייך חײן ^ חטנס־
קח! ב ^ וחכט החבט  :וו־וו חיהר
ח [זח ן.וןר בח! ד פחן דענן חע^ ע

דבױם ט י
ן,וזי 5ן זײט  ,דען ח״ך דער עוזיןכע
^בחטן ( :יז ) דח ער^ריןי חין ביידע
טח  , | ?£וזחרןי זיח  $חן > ו״נן ב״דן
הענדן  :חזכד 3רברחך זיח  £ר ח״ערן
יווין ( : | .יח ) פחר דענן עוויןכן חבר
ווחרןי חיך >ויך כידר  ,ווידר וזיח
 5חרהין פיר 3יןכ טחן.י חוכד  £יר3יןכ
נע  5טי  ,חהכי םפ״זי חדר טרחכק
5ז > ויר >3נעהאן  :חינן ח!! ר חייערר
זינדן ווי!! ן  ,דיח חיהר בעןכחנןכן
החבט דח חיהר דעק עוזי ^ ען 3וק
 3חרדרוש  ,דם יעניןכי ן .טחהן  ,זזחז
חין וײנן חוין.ן >ויש  £ע!! י 4חיוט :
(יס ) דען וזיר ווחר בחכן.י  ,ווען .ען
דעש 3חרנש חזכד דעש 4רי>ו>יש ,
>< יט ווע! ככן דער עוויןכי חיבר ח״ך
חויןי נברחכט ווחר  ,דם ער ח״ך
פרטיז^ן ווח! 5טי  :חבר דער עווי^י
ערהערטי > ייך חויך דיזש > יחה! :
(כ ) חייך חיבר חהרן זזחר דר ע׳וין-י
*עהר3חרכיןכ  ,דם ער חיהן  £רטי?^ן
ווח!! טי  :ח!! ״ן חיך ? עןכטיחויך ^ יר
חהרן דחיוחה! ט
חייכי  5ירביטטע
חיין  :ז (כא )
חייערזיכדכווערקחבר/
דז קח? ב  ,דז חיהר ^ ײחכט החטט,
נח :ן חין  ,קח! 3יכירטי עש חין פ״חר:
נערם! זן .חונד 3ער>זח! טיעש  ,ביז
עש חיין פיינר םטויב וזחרד  :חזנד
ווחרןי דיזן םטויב חין דען בחך  ,דר
 2חנן בערןכי הרחב נ! ישט  ( :ככ )  3ו
הבערה  > ,וסה  ,חוכד קברת
התחוה  :החבט חיהר ן !.ײ  5פח! ש
דען עוויןכן ער 3ירנט  ( :כנ ) חונד
ח!ש ח״ן דר עװיןכי  2חן קדם במע
חוישזחכדטי  ,חונד םפרחך  3 ,יהט
הינזין■' רם ! חנד חיין >3נעה>ון  ,דז
חיך חײך ןכ^ עבן  :זזחרט חיהר דענן
בעעה!י דעטעזזין /.ח״ערש ^ חטטש
חונן .עהחר :חק  ,סרויחטעט חיהנן
כי  5ט  ,חונד ווח! טעט חיהנן ני  5ט
ן .החר 5ן  ( :כד ) חיהר זייט רעבע!! /
ן .ען | .יען עוויןכן ן .וועזן  :זח ! חנןכע
חיך חייך קענכי  ( :כה ) ח!ו חיך>< יך
דיח פירכיג טחן,י ח< ; ד  £ױ 3ין נע 5־

עקב

קלג

טע  5ר דענן עווין.ן נידר וו1זרןי ,
די1ו רוין  £ר 1ויהנ{ ?4ננ^ן  :וז״ן דר
עווין.י * זייך3ו פרמיןנען רר 1והנ1י :
(כו ) בעעסי1ויך נו דע :ן עווין!ן רוונד
טפרחן  :הערר ! ח עוויןר ! פער־
סי! ן.י ד״ן פח! ק חוכד דײני חײןנ־
סיוו!י 5י נחכיחן ניכט  ,דיח דוח רורן
ד״כע 4רעכוי זער! ע :ט  :דיח דוח יויס
סטחרקר החכדחויו >ו3ריכן ןעיהרכו
החםט ( :כז ) ןכעדענקי חן דײכע
קכעיסי חברהנן י 3חק חוכד יעקב !
:יהי ניכט חויןי דט החרטכעקיןכי ,
רוכ! חשי וועון  ,חונד חוין 1דיח  :ינדי
דיועש פח! קש  ( :כח ) >זחן דירעטי
חין דעק ! חנדי  ,חויז ווע!  5ק דווו
חונש ן .פיהרט החשט  :ספרע5ן ,
דער עזוי ^י ־חבי דפ פר> וע;.ן כיכט
ןכהחבט  ,זיח חין דס ! חכד כו ברינןן,
דם ער חיהכן פרה״שן  ,חדר ער
החבי זיח חוי  :החש ן .ען.ן זיח חוים־
^פיהרט  ,חוק זיח חין דערווישטי
חו> וכוכרינן.ן  ( :כט ) ן! ״כוזחה! זינד
*יח ד״ן  £ח? ק חונד דיינעז חײן .עג־
טי>ו!י 5י נחכיחן  :דיח
דוח״יטד״נר
^רחזן >יח  5ט ז חוכד > ויט ד״נק חויז־
^עםטרעקטק חרוזי חײש ^ עפיהרט
החשט :
י ( א ) חוק דיחזע! בי 3״טםפרחך
דער עווין .י3ו ״יר  :הויחי
דיר 3ווײח םטײנדגי טח !£ן  ,וויח
דיח ערםטן ווחרן  ,קח״אי3ו חיר
הרוין' חויןי דען בערןכ  :חונד>וח  5י
דיר ח״ני ?חד♦  $חן החז,ן  ( :כ ) חוין1
דיח טחפ!ן" ווי{ חיך דיח ווחרטע
םר״בען  ,דיח חוין ',דען  £חרין .ען
טחפ! ן  ,דיח דוח ' נרברחכןהחשט,
^םטחכדן החבן  :חונד דוח וח!! שט
זיח | חין דיח ! חדע ! ען .ןכ ( ג ) חיך
>יחכטי ח״ני ! חדי פחן םטיקהחןין
היב 3וו״חטחפ!ן וויח דיחפחריןק:
ן .ינן .חויןי דען בערן , .חוכדהחטטי
ב״די טח !£ן חין דרד .חנד  ( :ר ) דח
טריג דער עזוי^י חויןי,־יח טחפ! ן,

דברים י
חיח ךיח ערטשי שריפש  ,נע״זיך
דיח 3עהן חחרשי  ,דיח דער עחיני
ווויך דעק בערןני  ,חויט דעכן פײחר,
חק שחגי דר פרוחח! וננ  ,כו חייך
^רעדש  :חונד דיח שחפ!ן ן .חב ער
>ויר  ( :ה ) חיך חענדי חיך׳ גינןנ
£חכן בערני הינונשר חונד ! ענשי
דיח שחפ)ן חין דיח 5חדי  ,דיח חיך
ן .ווחכש החששי  :ח! ווח ויח ב! ייבן
*ח!!ן  ,חיח  .־ער עחי 4יחירבעחה! ן:
(ו ) דיח קינדר יטרח! ברחכן פחן
דען נןןרונכן  ,דיח3ו בני יכגקן ן.ע<
הערן  ,חויןי  ,נחך חושרה  :חין
דר* ע! בן ןנעגנד סשחרב חהרן ,
דח* ע! בששחוורד ערבן .רחבן  .חונד
*יק * חהן ח! ע* ר שרחשדען פריששס
!יכן דינשש חן * יינר סשע!! י חן :
(ז ) פחן דח ן .ינג דר כיג נווך ן <.־גד
£חן ן .דןנד נחך ישבה  ,חיין ! חנד ,
דס חן בעכן קיינן ווחנן !.החש :
(ח ) חונן דיח  :ע! בי3ייש * חנדרשע
דער עוויןני דען סשחכן ! וי״חויש ,
דיח בונדש!ח.־י דיעשעחין .ן 3ושרחן .ן:
 5חר חיהק' 3ו סשעהן  ,חי־ק יכו
דיהנן  ,חונד חין * ייננן נחוון  .־ען
*נגןנן (ו ערשיי5ן  * ,ח חיח עש יע 3ש
נחך חי*ש  ( :ט ) דחרוק בקעחש דר
סשחק קיינן שיי! חונד קיין ערב־
^וש חונשר * ײנן ברידרן  * :יין ערב־
ן .וש חיזש דער עחיגי  ,חיח דער
עחיגע דיין ן .יוש חיהכן פערהיישן
החש ( :י ) חיך סשחנד ח!* ח חיכן
^כעש פר דעק עחיגען  * ,ח ! חכגע
ח!ש נחרהין £ ,יר 3יןנ שחןני חונד
 5יר(ין .נעצשי  :חונד  .־ער עחיגע
ערהערשי חיך ח/יך דיוס חחה!  *,ח
דס ער חייך ני 3ש חוי  3רייבן חח!! שי:
(יא ) ער ספרחך פיןיועהרנו חיר :
חוין׳' ! נעהי חוין•' דעק (ו;.י עחר
דעק פח! נזי הער  :דס ויח הינ^ עהן
חונד דס ןחנד חייננעהחן  ,דס וויך
חיהרן ע 5שרן נון״סווחהרן  ,חיהנן
ניגעבן ; ( יכ ) חוכדנון יסרח! ! ווחש
; 5ודרש דער עחי^ י פח  /דיר  :ח!ש

עקב
דסךירי פחן ן_ .חנ3ןכ הער 3עןקורד
ן .חנ ( ר* עע!י  ,עיר דען מווין.ן ׳ ד״נן
ן .חש  ,עהר  £ור 3ש החבן  ,חין רן| ןן
ייינ /חען.ן ווחנד!ן  ,חיהן ןיבן חונד
חי־נן דיהנן  ( :יג ) דס היינזט  ,דיח
גבחטי דעס עווין.ן חונד ויינע ן .ע־
ועכי  ,דיח חיך דיר יע3ש געבי ,
החוטן וח!! שט  :חונד דיופ  3ודיינכן
חייגנען בעסטן ( 7יר ) ןיהיע ! דער
היײח! חוכד חןןר היוייו! היוייו!  ,דיח
ערדע חונד ח! 5עש חחפ דחרויןי
חיוש  ,דש חיןש דעט עחיגן דיינכו
גחששש י ( םו) ח!! יין ער החש חיינ/
חח׳־! געח!5ן חן דײנן ע! שרן גהחבש,
חונד ויח דער4יששח5ש ג!יבש  ,דכו
ער חוישח!! ןנח 3יחהןח״ך  ,חיהרי
נח  3קחחן ערחעה!ש  ,חיח * יך יע 3ש
 3ייגש  ( :םז ) חיהר חישש  .־חהער
דיח פחרהויש חייערט הערכענש
בשניידען  :חונד ניכש חעהר * ח
החרשנעקין * .יין  ( :ױ) דען דער
עחיגי חייער ןנחש  ,חיוש דער ן .חש
וו!! ר געשר  ,חונד
דערהעררח!! ר
העררן  :דער גרוושע  ,חע ?שין .ע
חונד פור  3שבחרע/חש  ,דער כי3נכ
נחך חנועהן דער ניערשחן רי 3שש^
חונד קיינע בששע  3ונן .חננױיש :
(יח ) דער דעכן חחיון חונד דער
חישחע רע3ש  £ער' שחעש  :חונד
דען ערעחד! ינג ! יבש  ,חיהכןשעייוי
חונד ק! יידר >3ן .עכן  ( :יט^ חיהר
חיטש ^ 5״  £3ח!ש דען  £רעחד!ינןכ
!יבן  ,דען חיכן ! חכדי חנריש * ייש
חיהר חויך  £רע>וד 5ינגי ^ חעון :
(ב ) פחר .־ען עחיגן  ,דיינן גחששי/
#וסש דוח עהרעוריש החבן  ,חיהנן
דיהנן  :חיהכן חוששדוח חנהחנגן /
חונד ב״ח * ײנכן נחחן שחעהרן :
(כא ) ער חיוש דיין רוהנן  ,חונד
ער חיוש דיין גחש  :דער חוכן
דיינעשחיחען די* ע גרחטע חונד
£יר 3נ 1ר! יכי דיכן.י ן .שחהן  ,דיח דווו
חיש חוין.ן ן .ועהן החשש  ( .ככי חיש
*יבכני^ פערשמנן * ינד דיינע פחר־

דברים י יא
ע! סרן נחך ״ 3ר* ק כקחחחן  :חונד
יע ( ס החס דער עוזיןנע דיין ן .חס
דיך וח £י?  :יין ! חםן ׳ ח! םטסערני
חיק הױױי!  :ינד :
יא ( א ) ! יביח! וח דען עוויכןדיינן
^חס :
בעחבחכסע ויינע
 5חרםריפס ׳ ויינע ן .וע ( ע  ,ו״נע
רע  3סי חונד ו״ני כבחסי׳ (ו ח!! ן
 5״סן  ( :ב ) בעדענקס ווחה ! ,דיח
חיהר יענס פחר ״יר ססעהס  :דס
חיך ני  3ס3ו חייערן נחכקחוויוען
רעדי׳ ווע! כי דיח 3יכסין .ונן .דעס
עווין.ן חייערס ן .חסש  ,ני  3ס וויםן
נחך ןסעהן החבן  : :״ני ן .רעטי ,
:יינע ססחרקע החנד חונד  :יינען
חזיסן .ססרעקסען חרכן  ( :ג ) דיח
5יי 3ן חונד סחסן  ,דיח ער וויססן
חיק וונריק  :חן פרעה קענין .פחן
וונריק׳ חונד חן וײנכן ! חנרי חויס־
ן .חיבס הוזס  ( :ד ) ווווס ער חכן
העי^ רי פחן וונריכן׳  :יינר רייסרייח
חונד ויינן ווח ^ן ^ סחהן ׳ דח ער
דם זזחםר דעם סי? פוועערם חיבר
:יח
הערססרע״ן ? ים  ,ח! ס  :יח
 1ז״ך נחכןעסנן  :חונר ויח  :ח (ו
ןנרונדי רי  3ססי ׳ דס ניחיוחנד וועהר
פחן חיהנן 3ו זעהן חי  :ס  ( :ה ) ווחם
ער ח״ך ( וין דער ווישסן ^ עסחהן
החס  :ביו וויהר היחהער ו -קחזו״ן
:״ס  0 ( :ווחם ער פערנר חן דהן
 1זזנד חבירכן  ,דען ועהנן חןיחבס
רחובנם  :חהנם כסהחן החס  :דח
דיח ערדי ויך חויפסהחס חונד ויח
כעבסס^ חיהרן הויו! ״סן ׳ 3ע! סן ,
חונד ח!! ם ווחם חיהנן
חנכהערסי׳
וויססען חין יסרח!  ,פערס! חגןנ :
(ז ) >< יס ח״ך רעדי חיך׳ דיח״חי־ר
חיס חייערן חוי^ן דיח  ,נרחשי סחסן
^ועהן ׳ דיח דר עוויןני כסהחן החס:
(ח ) בעחבחכסס ח! וח ח!! י ן .בחסי ׳
דיח חיך חייך יע 3ס ן .עבי  :וח ווערדס
חיהר ^
ססערקסווערדן׳ חונד דחו

זחנדווירק! יך חייכנע־חן ,ווע! גס

עקב

קלד

יזײגכונעהײן  * ,זי־ר * זיבר דען יר־ן
ןנע־ן זיוז!ש  ( :ס ) יוונד ווערדש
!חנן.י י 11הרי ב! ״בן יזוי ( דעכן ערד־
ר״כי  /דחו
דרעוויכיחייערן ע!כורן ,
חיהנן ח .ונד חיהרן נ וכקח״חן נו
ןנעבן  ,ןרסווסהרן החע  :חין דע :ן
!חס־י  ,יויו חי! ך חונד החגין .פ! ישט:
(י ) דען דחו ! וונד׳ חין ' וועיכש דוח
הינקחוויושט/ילו ח״נכונעה״ן  ,מידט
ניכט״וויחדחוןחנדחנריק  ,דחפחן
חיהר חוינזן .ס 'נחן.ן  :״ד  :ח! ווןז דוח
ד״נן וח״ן
חויוועעעט  ,חונד ״יש
דיינר פיםי חרבייס דחו ! חנד חן־
פייכטן אוםוט  ,״יח ח״נן קחה!=
ן .חרסן  ( :יא ) דמ ! :חכד  /דריי חיהר
ח״ניונעהחן חיבר דען ירדן ן .טהט ,
החט בערן.י חונד סהע! ר  :חונד
בקעווס ו״ן ווחםר דורך רען.ן פחק
היו״ו!  ( :יב ) ח״ן ! חנד׳ חויןי ווע! 3ו
דר עוזין .׳ ד״ן ^ חס ח  5ס החס  :דיח
 5חרועהונן .דעס עווין.ן די כו ן .חסס<
חיוס בססענדיכ דחרויךי כעריצסס׳
 5חכן חנפוזנןני דעם יחהרש ביו חןיו
ענדי  ( :׳.־ ) .ווערדס
חיהר ח '! וח
״יינן כעבזסן ן .עהחרכן ׳ דיח חיך
חייך יענס ן .עבי  .דען ע״יכן ח״ערן
כיוס פחן חייערכן כחנ ( ען
הערנן ,
חונד פחן חייערר ןנחכין ועע! י3ו
!יבן חונד חיהק ייו דינן  ( :יר ) וח
ווי! חיך ח״ערכן ! חנדי רעכן ן .עבן
נור רעכסן נײס ׳ פריהרען.ן חונד
ספעסרען.ן  :דחיויס דוח ד״ן ן .ע.
סר״די  ,יוחסס חונד חע! חיינוח״־
>< ע? סס  ( :טי ) חונד ווי!! פיר ד״ן
 5יה ן .רחו ווחכסן ! ווםן חויףי ד״נכן
פע! די  :דחס דוח3ו עסן החבשס
חין חיבערפ! וסי  ( :טו) היסס חייך
חבר דחס חייער הער^ ני  3ס פעס
פיהרס ווערדי  :דחס חיהר עסווח
חבוויינס  ,חונד חנדרן
כעססרן
דינס ׳ חונד ויח חנבעסס  ( :ײ ) דר
 3חרן דעם עוויןנן ווירדי חיבר ח״ך
ענסברעננן ׳ ער ווירדי דען היוחו!
פערפ! יסן  ,דחש קיין רען.ן קח״חי ,
ריס

דברים יא יב
ריח ערדי ווירדי חיהר ן .וזעכס כי  3ט
הערפחר בריכן.ן  :חוכדחיהר ווירדט
ן .חר בח! ד3ז ן .רונדי_ן .עהן  ,פערן
 2וזן דעט פוורטרעפ! יכן ! חכדי ,
דחו חייך דער עווין.י ^ עבן וזי!: 1
(יה ) פחשט ח! וח דיוי
זוחרטי3ו
הערכן חוכד3ו ן >.ויטהי  :ביכדט ויח
חויך  3וק כ״כן חוין׳דיח החכד ׳ חוכד
טרח^ ט ויח  /ח! ט פחדרהזיפטביכדי
 3זויסן חייערן חוין.ן  ( :יס ) ! עהרט
ןיח ח״ערי ןעהכי  ,חוכן בסטעכדי 4
דוזפחן יו ספרעכן  :וזען
דוח/3
הזיוי זיכטט  ,חדר חוין דר רייוע
ביוט  /ווען דזח דיך היכ! ען .שט ,
חוכד ווען דוח
חזיפטטעהטט :
(כ ) סרייבי ןיח חוין' דיח פ  £חטטן
דייכט הויוט :
חוכדחןדייכיטהחרי:
(כא )
דחײיט
חיהר חונד חייערי
קיכדר חויןי דעכן ערדרייכי  /דחי
דר עוזין.י חייערן ע! טרן יזן .סוזחה-
רען׳ עט חיהנן3ו ןכעבן  ! :חכן.י יחהרי
ב! ״בן ״ען -ט  ,וח ! חכן *.דר היזזיו!
חיבר דר ערדיזייןיזויר־  ( :כב ).דען
ווען חיהר ח!!י דיח ^ בחטי הח! טען
ווער־ט  ,דיח חיך חייך (ו טהון
ן .ביהטי  :כע״זיך דען עווין.ן חייעק
ןכחט3ו ! יבן  ,חין ויינן חע^ ן3ו
ווחכד!ן  ,חזנד חיהק חנכוהחנןכען :
(כנ ) וח ווירד דר עווין.י ח!!י דיוע
 5ע! קר  £חרחייךחויטטרייכן  :חונד
חיהר וזערדט פע! קר ערבן  ,דיח
 3חה! רײ  5ר חזכד ״ע  3טי 4ר ויכד ח! ו
ח׳הר  ( :כד ) ח!!י ערטר  ,ווחהין
חיהר חייערן פוש וע 3ט  ,זח!! חייער
ןיין  :פחן דר וויסטי ביו 3וק !בכון ׳
 5חן דענן סטרחווי סרדנ ביש3וכן
ח״שרטטן וועערי וח!! ווייערןכרעככי
רײבן  ( :כה ) ניחײחכד זח?! חייך
וו! דרסטחנד טהון קעכנן  :סרעקקן
חוכד  £ור  2ט  £חר חייך ווירד דער
עווי^י חייער ן -חטחויך ח! ! י ! ענדר/
דיח חיהר בטרעטט  ,קחיוזון !חשן /
וויח ער חייך פרה״טן החט:

ראה

ראה
(כו ) ראה זיהע ! 1זיך ! ען.י מײך הײט<
 3חר  :יעןכן וזונד פ) וך  ( :כז ) דען
וען.ן  :ווען הי־ר דען ן .בווטן דעמ
עחי^ן לוײערש ן .חטטש ן .ה1זר  3ט ,
דייו וזיך וז״ך יעכט ןכביהטי :
(כח ) דען ) 3וך 1ובר  ,חען וזיהר
דען ן .עבחטן דעט עוויןכען וז״ערנז
ן .חטטש ; יכט ^ הוורכט  ,יזונד 1£
ן>
דענן ״עױ וזמו״  3ט  /דעןוזיךיו״ך
יע 5ט פוורסרייבע  :רס וזיהר כעײןיך
יזכדרן ןכעטרן נוזך פח!ןכט ,
פען
זועןכן ( זיהר ן.וזר כיכטם זזיטט ;
(כט ) ווען דער עוועי דיין ןכחט דיך
וזין דס ןוזנד בריכן .ט  ,דוזהין דולן
ןכעהשט  ,רוזכן עט יו״ן כוכעהײן :
*וז1ז) !! טטו דען * ען.ן וזויןי דעכן
בערן.י ^ רןיבן יווכד דען פ! זך יוויןי
דעכן בערןכי עיב! וזויזספרעכן ! ווון:
(ל ) דיוי בערןכי ! ען יענזייטט דוזט
ירדכט זוייט היכוויבר  ,ן .ען.ן !לוככיין
 1ווכסרן .חכן י /חין דר ! וזכדסח  £טדעז
פוזןקםכנען  /דו חזיןדע ^ פןוזטטן
!חכדי ווחהכט  ^ :ע^ןכן !ן•! חיבער
נעבן דעכן החיני זזרה  ( :לא ) ווען
חיהר חיבר דען
יריו^4חכ 4ן ןיין
ווערדט  ,דס !
חכד
חיין
כזנעהזזן ,
דס דער עײי4י חייער ^ חט ח״ך
חייכ^ יבט חיהר ווערדט עם חיינ•
ןכעכחײיזן חוכד חייך דחרין בוע 3ט
החבן  ( :לב ) וח בעחבחכטט וחר 4־
פע! טי 4ח!! י דיח 4יעכי יזיכד רעכטי;.
־ דיח חיך ח״ך הײטי  £חר! ען.י :
(א ) דיוט
וינדדיח 4וע* 3חונד
דיח רע  3טי  ,דיח חיהר
וחר  £4ע! טי3 4ו בחבח 3טן החבט ;
סין דע :ן ! חכדי  /רס דער עוויןכי ,
דער 4חט חייערר ע! טרן  ,דיר חייכ־
 3ונעהזזן 4יבט 3 :ז ח!! ן3ײטן  ,זח
!חכן■* חיהר חויןי דיועק ערדריי  3ע
!עבןווערדט  ( :כ ) חיהר זזיםט ח!!י
דיח סטע!! ן 3רסטעהון ׳ ווח דיח
 2ע! קי  /דיח חיהר חויןטרייבט ,
חיהרי 4עטר ן .דיהכט החבן  :חויןי
החהן

דברים יב
ה(והן בערןן  ,חוין־ הין!.ן  ,חונד
חונטריעדנן ןנרינן בוי״י  ( :נ ) ר״* ט
חיהרי ח! טערי חיין  ,נערברע  3ט
חיהרי טטחנד* ״! ען ,
פרברעננט
חיהרי החיני  ,הויחט דיח '; .טנינטנ־
בי! דר חיהרר ן .עטטר חזנן  :חונד
 5ערטיזןנט חיהרן נרו״ן פחן דענן
וע! בן חרטי  ( :ד ) דענן עוויןנן :
חייערנן ן .חטטי * ח?? ט חיהר חויןי
 1יוי וזיחי ני  3ט דיהנן  ( :ה )* חנדרן
3ו דעכן חרט הין  ,דען ער חייט ח!!ן
חייערן טטע ^ן ערוזעה! ען ווירד ,
*יינן נחסן דחהין * •3ע3ן 3 :ו די :ער
*יינר רעןידענין * ח!! ט חיהר וו1ו!! ן,
דחרטהין * חז! טט דוח קח> ס< ען :
•  1.0דחרטהין * ח!! ט חיהר חייערי
ן .חנ 5יחפפר  ,חונד חנדרי ט! ח  5ט־
חפ  £ר  ,חײערי 3עהנטן  ,חײערי
><י! די העבי  :ן !.יבדי חזנד פרייח־
יו*! ין.י ן .חבן  ,וויח חויך דיח ערטט־
^בוהרטן חייערס ן .רחשן חונד ק? יינן
 2יהם בריננן  :יז  ).דח :ע! בטט פחר
דעכן ע״יןנן חייערק 4חטפר 3עהרן,
חונד חייך נעבסט חייערן הויייןײטן
חײן ערןנניןנן ״1ז 3ן ־ < :יט דעכן׳ * ח
חיהר דורך דען * ען.ן דעט עווי^ ען
חייערט ^ חטטס ערווחרבן החבט :
(ח ) חיהר סיטט ח! ן.־ח ני  3ט ח!* ח
טוהן  ,וויח וויר יע 3ט היר טוהן :
חיין יעדר ווח* חיהכן ב! יבט :
(ט ) דען נחך * ייט חיהו ניכט3ו דר
רוהי  ,חונד3ו דעק בייטיי ן .קחסן:
דען דר עוויןני דיין ן .חט דיר ןנעבן
ווירד  ( :י) חיהר
ווערדטחברחיבר
דען ירדן ן .עהן  :חונד חין דעק
?חנדי ווחהנן  ,דחט דער עווין .ע
חייער ן .חט חייך 5וק ערבי ן .עבן
חיז  :ער וזירד הייך רוהיפערטחפן
 5חר חז?ן חייערן פיינדן חוווהער ,
חונד חיהר וועררט :י 5ר חונדרוהין.
ווחהנן  ( :־א ) ח!* דען יח!! ט חיהר
חן דען חרט  ,דען דר עווי^ יחייער
.ן 1וט ער״עה?ן ווירד  * ,״נן נחו< ן
דחזע 5בסט רעוידירן3ו ןח* ן  ,דחרט־

ראה

קדה

הין י* זןנ1
חיהר1וןן ם דחטיעניןנע
ברינןנן  ,״דוי היך חייך ן .עביטי :
ווײערי ןנחנניחפפער גוונד ווגדרע
טןווכט 1ופ  £ר ׳ ווײרע 5עהנטן ווונד
״י? ז־י העבי  1 ,וונד די 1ו 1וויופרוי: 1ני
ן !.יבדי  ,די 1ו 1זיהר דעק עווין.ן נו
עהרןןטחבןווערדט  •( :ב,דחועןב* ט
יחיט חיהר פרן .ניןנט :ײן  £חר דענן
עװיןנן חײערק ן .חטי  :חיהר  ,חייערי
*עהני חונד טע 3טר  ,קנע 5טי חזנד
><ןע  .די  :וויח חויך דר | וי  ,דר חין
חײערן' טחרן חי :ט ; דען דיורווירד
ק״ן ט״ן חונד ק״ן ערבןנוט חונטר
רוייך בקרז״״ן  ( :יג \ היטי דיך  ,ד:
דוח דיינצג חפפער ני  3ט חן יעדכן
חרטי  ,דער דיר חין דיח חוי^ ען
פעז! ט  ,דחרבריעטט  ( :יר )  :חנדר|
חן דען ןורט  ,דען דער כיווין-י חין
ח״נעק דיינער טטעאאי ערוועה! ן
וזירד  ,דחרטהין* חן! טטו דײנע ןנחנני־
חעפר ברינ^ן  :חונד דחועובםט
ח!!ש  £ררי  3טן  ,ווח* חיך דיר ן .ביטי:
(טו) יעדחך קחנטט דזח חין ח! ןן
דיינן טהחרן  ,נחך ח״ן .נכן בןיבן ,
טןח  3טן חונד  !£״ט עםן  ,נווך דענן
*ען.ן דעם עווין.ן דײנם נחטטס ,
דען ער דיר בטידן ד .חט ־ דח* עזב* ט
קחן דער חזנרײני חיט דעק רײנען
עשן  * ,ח וויח ח״נן רעה חדרח״נן
הירט  ( :טז) נור דט ב! וט * ח!! ט
חיהר ני 5ט עטן  * :חנדרן חויך דיח
ערדיןדסן  ,וויח ווחטר  :ץ יז ) חןן״ן
דען 3עהנטן פחן דיינק ^ טר״די ,
חחשטחונדוןען  ,דיח ערטטן .בורטן
דיינם ןנררוון חזנד ק! ' ינען פיהש :
חונד ח! זי ןנזיבדי דיח דוח ן !.חבען
ווירסט ח 1ןי פרייחוזיןןיןניןנטענקי
חונד ♦<י | די העבי דחרפטט דוח חין
דיינן טטעדטן גי  3ט  3ער 5עהרן :
(יח  : ).חנדרן חן דעק חרטי  ,דען
דרעווי^ ידיין נחט ערוועה!ן ווירד ׳
*ח!! טט דוח  :ח!  3ם £ר ' נעהרן  :דוח,
דײן  :חהן חונד דייני טח  3טר  ,ײין
קנעכט דייני חח^ ד  ,חונד דער ! וי,
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דער חין דייגן טהחרן חיוט  :חונד
דיר  5חרדעע עוויגן דיינקגחטטי/
>ויט דענ(  /ווחז דײנע הענדי עס
ווחרבען  ,חײן פרגניגען ״חכן :
(יס ) היטי דיך ,דם דוח דען ? וי
ני  3ט פערןחזטט  :זח ? חכגי דוח חוין1
דיינכן ערדר״כי זעבטט  ( :כ ) ווען
ךער עווין -י ד״ן ן .חט  ,דיינין .רענ3ן
ערוויייטרן ווירר  ,וויח ער דיר פר־
הייםן חונד דוח םעריכטט  ,חיך
זועכטי פזײם עסן  ,ווײז דירעטווח
דיח ! וםט חזנ^קחיזזזן  ,ווע! כעס3ו
עסן  :זח קחנםט דוח נחך ווחהן־
{ .פח! ןן פזיים עסן  ( :כא ) דר חרט,
דען רער עווין״י ־יין ^ חט ערוויעהןן
וויר־  ,ו״נן נחחן דחהין3ו ןעיין ,
דירפטי3ו ווייט חב פחן .־יר ; יין ,
דוחקחנסטדחהערפחן ד״נכןן -רח־
זען חונד קזיינן פיה  ,דם דיר דר
עוויגי ן ^-עבן  /זח םןחכטן וויח חיך
דירבפחהןן  :חונד נתך ד .ער 3ענס
?וטט חין דײנן םטעדטן 3ר 3עהרן :
(בכ ) יעדחך ווירד עש ן.ן .עס |  /וויח
אחן רעה חדר הירם חיטט  :דער
חונרײני חיטט >< יט דעק ריינען3ו=
זחיסון  ( :כג ) נור זייח דחרין זחרן.־
פע! טי , 4דם דוח דם בןוט ני  3ט
עסשט  ,דען דחם ב? וט חי* ט דער
זעבענןןנייטט  :חונד דוחוחז! וטדען
זעבענסגײטט ני  3ט וזיט דענן פן״םי
£ר 3עד.רן  ( :כר ) דוח וחן! סט עס
ני . 3׳ עסן  :זחנדרן וויח ווחטר חוין׳'
דיח ערדין .יסן  ( :בה  .וועןדוח דם
בןוט ני  3ט חיםעסט  :זח טוהסט
דוח  ,ווחו חין דען חוי |4דעי עיוי| 4
רע  3ט חיזט  ,זח ווירדעס דירחונ־
דיינן קינדרן נחך דיר ווחהזגעהן :
(כי ) דחהין ו -ע^ן ווחס דוח פחן ן .ע•
הייזיגטן זח 3ן החסט  ,חונד דיינע
^! יבדי וווםט דוח מויןי !רודן  /חונד
.־חסיט חן דען חרטקח><ן  ,דעןדר
עוויגי ערוועהןן 'וו< רד ( :כז ) דח־
ועןבסט זחןןסטו דייני ברחנדחפפר,
<ח חחהן ע! יים חזש בןוט  ,חויןי

דען חזטחר דעש ע״י |4ד״נש * 014
דחרברי־נגן  £ :חן דען חנדרן ןןפערן
חבר וח {1דס בןוט חויןי דען חזסחר
דעש עווץ.ן דיינש ן .חטסט ן .ען .חסן
חונד דם עןיים ערנעהרט ווערדן :
(כח ) * ערקי חונד בעחן ^ י חןןי דייי
ווחרטי  ,דיח חיך דיר ן .ביטי  :דח־
*יט עט דיר חינד ד״נן נח  3קח<1״ן
חוין׳ עווין .וו)1ה? געהי  ,וזען י דוח
דם טוהשט  ,ווחו חין דען חוי| 4
דעפ עווי^ן דיינס ן .חטטס ן .וט חונד
רעכט חיוט  ( :כט ) ווען דערע״י 4י
דיין ן .חט דיוי  2עזקר  /ווע? 3י דיח
3ו  £רטרייבן הין ןנעהסט עחר דיר
חויורחטטן ווירד  :דוח ווירסט חיהר
?חנד חיין נעה״ן חונדדחרין וורוהנן:
(ל ) ו1ו היטי דיך  ,דט דוח חיהנן,
נחך דעבן ויח פחר דיר ^ ערטיןןגו
ןינד׳ ניגט נחך ווחנקשט  :דם דוח
ניכט חיהרן געטטרן נח  53חרםשט
חונד טעריכסט  ,וויח דיוע  3ע! קר
חיהרי ^ עטטר ן־יהנט החבן  /וח
זוי( מויך דויךטודזן  ( :לא ) דוח וחזסנו
דענן עווין.ן דיינק ןנחטטי חויך דיוע
ווייוע ניכט דיהנן  :דען ויח החכן
חיהרן ן .עטטרן ן .טחהן  ,ווחו דענן
עווין.ן חיין ^ רייח{ חיוט״ חונדפח(
חיהנן ן .החסט ווירד  ,ויח  £רברענן
;לו י .חר חיהרי ועהני חונד טעכטר
דען ן .עטטרן3ו עהרן :
ין^ ( א ) חחס  ,ווח* חיך חייך בע*
 5עד .זי ׳ זחןט חיהר ^ נויח
בןובחכטן  :ני  5טש הין (ו טוהן /
כיכטט דוועחן נעהוון  ( :ב ) ווען
ח״ן ערח  £עט רודר טריייור חונטד
חײך חויןי םטעהט  :חונד ^ יבטדיר
חיין  2חר 3ייכן חדרוזחונדר ( :ג ) דז
פחר3ײ 3ן חדר ווחונדר טריעט חויך
חיין  ,דח  £חן ער דיר ןנייו^ ט החט,
דחבייח ער חבער םעריכט  5 :חסט
חינו חנ־רן ן .עטטרן פןןי^ן  /דיח
חי־ר ני  5ט קעננט  /חונד חיהנען
ןנחטטעמדינסט ערווייוען  ( :ד ) • >0
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*יזןשט דוח דען ײחרטען דיינגמ ציגן >יויש ח>ו קיהן ,
דקע ער
פרחפעטן חדר טרײ״רט ניכש ן״ע־
טטערבי  :ווײ? ער דיך פוון דענן
החרכן  :דען דרעווימ חײער ^ חט
ע״י^ן דײנען ן :חט החט צובעיהרען
ווין? חייך חוין׳' ־יח פרחבי טטע!! ן,
וו ?)1ןן/ז־ר ־יך חויי  .־עק ןוונדי>< 3ריק/
*וק חן דען טחג3ובר־ינןנן  ,חב חיהר 1וויי דעק עוק?רויוןד־יי* ן .פיהרט ה1וטד
חיהו  ,דעןע״יןכן חייערן ןנחט פחן
(יב ) ד1ו>ויט די1י ן .יח״טי מוניוון עג
.ן1וצ3ן הער3ן חונד פחן ן .חנ 3ר יעע!י
הערי 1וונד ייך פירכטי  :חוכד ניו<ז
!יבט  ( :ה ) דעק ע״ינן חײעדן ןחט
״וונד ווונטר1וײך פערנר רד ^ ןײכ}
יחזזט חיהר נחך פח!ןגן ׳ פר חיהק
בעיט ) זונטרנעה״י ( :יג ) ווען דו1ו
עהרפירכט החבן  :ו״נע ןנעבחםע
פ 1ון<1ײנר דר טטעדטי  ,דיה דער
הח! ט |  /י״נר טטיוו״י ן .עהחר 3ן /
עווין.י דײן ^ רונפ דיר 3ור ווחהנונן:
חיהק דיהנן חונד חיהק חנהמנ^ן :
ן .יבט  ,די1ו נקכריבט העררםט :
(ו ) יענר פרחפעט ח־ר טר״״ער
(יר ) עט יײ 1י1וײן רו ^ יןייכז געוינד?
 1זבר יח!! ^ טעדט ״ערדן  /״ײי ער
15ון דיר * ע? בסט ח*/ין .ען.חכן.ן ,
 1וונד הײבי די 1ו1יײ ;וו 1והנר יײנער
חבפח!! ן !.עהרט החט  ,פחן דעק
ע״ין , | .חייערק ן .חטט•  ,דר ח״ך
טטחדט  5רעיהרט וזונד גטפרוי  5ן:
/>1יי דעכן ! חנדי >ונריכן ן .עפיהרט
ק1ווו> וט ׳ יויר וווו'וןן וונדרן ן .עטטרן
 1״נד ריויז דעק טק! ח״ן הוייע ער־
דינען  ,דיח 1ויהר ניכט קעננט :
יעוט החט  ( ,חונד דיח
חבייכט
(טו ) דווו ווירטט ן .נויח חונטרווכן/
 4החנט ) ד* ך חויי דעק וועגי נו  5ר־
עוכ  15ורטן 1וונדדיך בפר1ון.ן  1 :וונד
פינרן דווט דר
 5יהרן  ,דען דיר דער ע״י^י דײן
בעריכטווחהר 1וונר
ןנוויט  1 /וונד דייי ס 1ונדט1וט וןונטר
ן .חט נו ^ עהן גבחטן  :חזיןי יח! כע
ײײיע וחן! שט דוח דען בעין ) וען־
יוײך ן .טעהן י״1ו  ( :טו) י1י וחןןטכו
טחפן ( :ז ) ווען דיך ד״ן ן״בזיכער
דווו דיוי
חײנווווהנר דעריע 5בן
סטוודט ״יט דר טערפי דעו פווערדנ
ברודר  ,דײןיחהן  ,ד״ני טחכטד ,
דײן״״בחין ד״נן חר״ן  ,חדרדײן
ניךרהדחן  :די1ו יטטוזדט  ,נעבםיט
הער 3ענשפריינד ה״״ןיך פרפיהרן
רויזעכן ווווי דרינן ווייט  ,ביי1וויןי
ד1וי פ׳ה  ,נוד טער 5י דעו פווערדנ
יוי! !  ,ח/נד טפריכט  ,קח״״י ! ״יר
ווח!!ן חנדרן ^ עטטרן דיהנן  ,דיוו
 5רד1ווו>ון ( :יז ) די )1זע>יט! יכי בײט♦
דער טטוודט וובר וווןזטט דויז > וינד
וועדר דוח נחך ד״ני עזטרן ן .קחכט
החבן  ( :ח )  5חן דען ן .עטטרן דער
טען1ווין! דער טטר 1ושי3וי1י *>ו)
 3ע! קר  ,דיח חוק ח״ך הער״חהנן
ווערפן  :חונד יחדען די1ז טטחדכן
*יח ״ען-ן חײך נחהי  ,חדר ענט־
״יט חיהרר ןטוננען בײטי חנ 3ינד)
 5ערכט  5חן חײך י״ן  :פחן חײנק
חונד דעק עווי^ן דיינעק ^ חט•3
ענדי דער ערדי ביי 3וק חנ־רען :
עהרן פע!( ינ פרברעננן ? חטן  :ייא
(ט ) יח ווי! ימ חיהקניבט חייןחונד
יח!! ע״ין .חיין יטטײנהויפן ב( ״בן /
חונד
ני
1
ו
>
<
ח
!
ט
ווידר
ערבויחט ווערג
ןיב חיהק קײן ן .הער  :חויך זח! !
ד״ן חוימ י״נר ניכט סחהנן  ,דוח
דען  ( :יח ) פחן דענן  £רבחננטען
*ח!! שט ק״ן ערבחר״ען ״יט ח' הק ?חש כיכט דחי ײינדשטי חין ד״נען
החבן חונד דיח יחכי ניכטבדעקן :
הענדן ב! ״בן  :דח״יט דער עווי^ ע
(י ) יחנדרן חז״ברינ^ן יח!! שטו חיהן,
פחן
י״נעק נחרני נחכ! חשי  ,חונד
ד״ני החנד יייח3ו ערטט חן חיהן,
טענקי דיר בחרויהערני^ קײט  /י) ו
חיהן )3טעדטן  :חונד יחדען דיח
דחש ער זיך ד״כר ערבחסיי חונד
דחנד דעז ן .ח; 3ן  5ח! קש  :עיא ) טטײ־
דין ווידר פג־״עהרי  ,וויח ער דײנן
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 דברים יג יד 5עשרן3ון .םווחהרן  ( :יט ) חין זח־-
 5ערן דוח דר םשי >)4וע דעז עוויךן
דיינש ן.חששש ן .עד .חר3שש  ,חונד
זײנע ךעבחשי דיח חיך דיר יע5ש
 5וורשרחן .ע • הח!ששש  :דווש דוח
ח! וח שוהשש  ,ווחז חין דען חויךן
דעס עווין.ן דײנש ן .חששש רע 3ש
חיזש :

קינדערדעש

יףי(א) חיהר זייש
עווין.ן  ,חייערס ךחששש :
חיהר חישש ח״ך ח! זח  ,בײח חיינר
}״ 3י  ,ק״ני וזווונדן ח״נםנ״דן ,
חוין קײני פ! חששי נחיםן דען חזין.ן
סעערן ־ ( .כ ) דען דיח ביוש חיין ,
דעק עווי^ן דייכק גחששי  ,ה״ןי^ש
 5ח! ק  ,חונד דיך החש דער עזויגי
חונשר ח!! ן  5ע! קרן חוין־' דעק ערד־
בחדן ערוועה!ש  ,וייני ! ״בנחניחהן
5ו זײן  ( :ג ) דוח  :ח! םש ני  3שס
עיױונשוזירדי^ש עשן ־ ( .ד )  £חן פיר־
עיס־^ ען שירן קענש חיהר עסן :
ח 3שן  ,םחפי  ,ניגן  ( :ה ) הירםי,
רעהי  ,דם שיר יחיוזר  :דען םש״נ־
בחק  ,דם שיר דיםן  ,דען חויר־
ח  3סן  ,ווונד דם טיר ז״ר .( :־ ) חיבר־
הויפש ח״ן פירפיזי^ש שיר  ,דם
חבךשיי!שי ק! ויחן הווש  ,דם נע4ו! יך
דען  £זש חין 3ווייח ק! זיחן; ^ווכין
דור  3םפח!שש  ,חזנד ווידרקויחנד
חיוש  :קענש חיהרעסן  ( :ז ) פח!ן .נרי
חבר  ,דיח ב! חש ווידרקויחן ( חדר
ב! חש דור 3ן .םפח! שני ק! ויחןד .ווב | /
זח!! שיויהר ני  3שעסן  :דם קח״ען,
דען החון חונד דחם קחנינ ( |3י״ײ
דיח בערןשוויז וי״יי דחם םשח 3ז=
כזוו״ן דען ויח וינד נזוחהר וזידר־
קויחנד  ,החבן חבר קייני חבךשיי!שי
ק! ויחן> וינד ח״ן ח! וח חונו״ן :
(ח ) דםםוויין  -דען עסהחשנווחר
חבן .ש״! שי ק! ויחן  ,חױש חבר ניבש
זוידרקויחנד חונד חחח חייך חונ־
רײן  .פחן חיהרק ;!! ייםי וח!!ש חיהרכ*  5ש עסן ,חזנד חיהר חש כי 3ש

ראה
בריהרן(5ו דמר 3ײט נע״ןיך  ,ווען
רויהר וז״ך רײן הסןשן4יישט ) :
(ט ) פװן זו !!ןכ  ,וווזש וויכן ווווסר
{עבס קענש וויהר £וו !^ גז־ש עשן :
וו !!ש  /ווווש עןוזשפעדרן מונדשועבן
הווש  ( :י ) וושש חבר ניכש נ! חש־
£עדרן חונד סופפן החש  ,וח!! ש
חיהר ני 3י_י עשן  :עש חיוש ח״ך
חונרײן  ( :יא ) ח!( י ר״ני פען !.דירעש
חיהר עשען  ( :יב ) 5ח!ן :נדס חבער
זח!!ש חיהרני  3שעשן  :דעןחד! ר,
דען ב״נברעכר חונד דען טווחרננ־
חד! ר  ( :ינ ) דען וו״שן החבי 3ש ,
דען סווחר 5ען החבי 3ש חונד דען
ן.י ' חר 4 /ײש זײנר חרש  ( :יד ) דען
רחבן נחך ז״נן חרשן  ( :טו ) דען
סשרויש  £חנ!  ,דיוו סוזח! בי  ,דפ
זזעערהוהן  :חונד דען סעערברנחך
ז״נר חרש  ( :טז ) דען חוהו  ,דיח
נח  5שח״ןי  /חונד דיח ב! עדר>וויז :
(י"ן) דעןפע! יקחן  ,דען 4רינספע 3ש
חונד דען פיסריינר  ( :יח ) דען
סשחרך  ,דען העהער<4יש ז״נער
חרש  :דען חוירהחהן חונד דיח
סזוח! בי  ( :יט ) ח!! עש קרי  3נדי נע־
פ! ינ! וח!! חײך חונריין ז״ן  :חונד •
ני  3ט 4נעשן ווערדן  ( :כ ) ח!! ס רײני
נ  !£ין }.חבר דירפש חיהר עשן :
(כא ) חיהר זח!!ש קיין חש עשן ,
זחנדרן עש דעק פרעיוק  ,דר ב״ח
דיר נדו! דש וו־רד  /יו עשן נעבן ,
חדר חיינק חוישזוערשין.ן פרקויפן ,
דען דווו ביוש חײן דענן עווינען ,
דיינק ן.חששי ן .היי! ינשש  £ח! ק :
דוח זוו!! שש דם בעק 3ן ני3ש חין
זיינר4וזשריוי!ך קח 3ן  ( :כב ) דען
ערשרחן .דיינר חוישוחש  :דיחנעזז־
!יךיעד .ר! יךחויןי דם 1ע! דןנברח 3ש
ווירד  /זחוזסש דוח3ר 3עהנשן :
(כג ) חונד דען 3עהנשן פחן ד״נק
ן .שרײדי ׳ זווושש חונד חע! י  /וויח
חזיךדיח ערםשןנבזרשן ד״נש ן .רחסן
חונד ק! יינן פיהש  ,פחר דעמ עוו־ן{.
דײננןן-חששי  ,חן דעק חרשיפער־
 5עהרן

5י

וי
ן<
ד
3י

ד
ח
£

ד
11

ע
*•
ד

(
י>

♦ו
ד
וו
•1
ד

ק

□
11
)1
ד
14
נ
נ
?

*
ד
4
1

ןי
5
ז
ז
ז
(
(

ח' 1/1/\131וס 1>1ח 3ו־ = 61> 1ו 11ס 11נ 11נ3113131־ 1/\61חט1םרוגו 5 )3011-

דברים יד טו
 3עהרן  ,דען ער ערוועה!ן ווירד ,
רעוידירן3ו
*יינן נחזון דחוע! בסט
?חטן  :דחיויט דוח ! ערנםט פחר
דענן יעווינן דיינק נחטטי3ו ח!! ען
 3ייטן עהרפור 3טהחבן  ( :כד) ווערי
דיר חברדיח רי•** 3ו בטוועהרזיך,
חונד דוח קענטסט * ח!  3עס ני  3ט
חינדעקדערחרט,
 5חרטברינן .ען :
רען דער כבוויןני דיין 4חטער״עה!ן
ווירד  ,ויינן נח״ן דחהין3ו *עינן ,
עטווח ווייט  £חן דיר ענטנגערנט
*יין  :חונ־ דער עוויני דיין ן .ןזטט
דיך ריי ?5יך ן *:ען .נט החבן דירפטי:
(כה ) * ח קחנסט דוח עס3ו ן .ע! די
>* ח 3ן  :חונד דחיט ן .ע! ד חיינבינדן
חונד ״יט חן דעןחרט נעהי* ן,דען
דער עווינע דיין נחט ערוועה! ען
ווירד  ; :מ ) דחרט קחנסט דוח דיוש
 4ע! ד היננעבן פיר ח!! עס  ,דחט
דיך נ! יטטט  ,פיר ^ רחסעט חונד
ק! ״נטפיה  /ווײן חונד חנדרס נע־
טרענקי  ,חיברהויפט פיר ח!! עס ,
ווחש דיינע * עע! י ווינסט  :דיועס
*ח!! סטו .דחוי־! בסט פר דעקעחינן
דיינק ן .חט פרי״עהרן  ,חונד דיר
וויט דיינן הויו? ייטן חיינע  £ר״דע
>< ח 3ן ( :כז ).דען ! וי  ,דר חין דיינן
טחהרען חיוט  ,״ווט דוח דחבייח
גי  3ט £ר! חסן  :דען ער בקע״ט
קיינען טיי! חונד קײן ערבי בייח
חײך  ( :ב־ ; ח!! י דרייח יחהר * ח!! סט
דען 3עהנטן דײנס חיינקח״־
דוח
״ענס חין דעכן * ע! בן יחהרי חב־
*חנדרן  :חונד חין דיינען טהחרן
!ח*ן  :דר ? וי  ,דר קיינן טיי! חונד
קיין ערבי בייח דיר בקע״ט  ,דער
 5רע>ודי  ,דר ווחיוי חונד דיח וויטווע,
דיח חין  -־יינן ' טהחרן * ינד  * ,ח!! ן
דיוס £ר 3עהרן  ,חונד ויך ועטטין .ן:
דח״יט דער עווין .ע דיין ן .חטט דיך
בייח ח!! ר חרבייט  ,דיח דוח  £חר
החשט  ,וען־נן ״ען.י :
רזי ( א ) ח?! י ויבן יחהר וח!! סט
דוח חיין ער! חשיחהר

ראה
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קלז

ד .חזי ( : | 1ב ) >< יי 1דעק ערזחני יווהרי
החש עז עח ^ נדי בעווחנדכיכז ווחז
חיין שוןדהערר ו״נק נע 'ששן ן .ע־
ב 0סט ד .חט וחןן ער עריחשן חונד
*יינן נעכשגון חונד ברודר ניבט יור
בע 3חה! ונן .חנד.יו! טן  ,וח בחיד ידחו
ערוחשיחהרי דעק עווין (.נו עהרן
חויון .רופן חיוט ־ ( .ג) דען חו ו! ענדר
קחסט דןח 3ור ב 3חה! ונן .חנהח! טן:
ווחו דוח1ובר חן דיינעכן ברודר3ו
פחדרן החשט  * .וווט דוח ער! חשן :
(ר ) עט * ח!! טי ינווחהר קיינן ריר -1־
טין.ן ביייח דיר ן .עבן  :דען דר עווין, .
ווירד דיר חין דעכן ! חנדי  ,דחן ער
דיר ח! ו חיין ערבן .וט 3וכן כע* יט 3י
ח״נ^ יבט  * ,ע^ נן  :יה ).ח! 1ײן נור
ח! שדען  ,ווען דוח דר סט־זסוי דעו
עווין.ן דיינס ן :חטטס ^ עהחרבסט:
חונד ח!!י דיוי ן .בחטי  .דיח חיךדיר
יע 3ט פחר! עגי * חרגפע! טיג בעחב־
חבטסט ( :ו ) * ח  /וירדדרעווי^ ידיין
ן .חט דיך וען .נן  ,וויח ער דיר  £ערי
הייסן החט  :דוח ווירטט פי!ן פע!־
קערן ! ייהן  ,חבר ני  3סס ! עהנן ,
דוח ווירסט חיכער פי! ע פע! קר
העררסן  ,חונד חיבר דיך ווערדן
*יח ניבט העררסן ( :ז ) ווחן חכרחין
דעכן ! חנדי  ,דחו דער עווי^י דיין
ן .חט דיר חיינ^ יבט  ,חין חיר^ נד
חיינער טטחדט  ,חיינער  £חן דיינן
ברידרןדירפטי^ ויין ווירד  :וח פער־
הערטי דיין ד .ער) ני  3ט  ,חונד  £ער־
ט! יסי דייני החנד ני  3ט  /ן .ע^ן דיינן
דירפטיןנן ברודר  ( :ה ) טוהי חיהק
דייני החנד חוין : 1חונד ! ייהי חיהכן,
וח פי 5ער בעדחרןי  ,וח ווייט ויין
״חנן !.ריי  3ט  ( :ט ) היסי דיך  ,דחס
ני  3ט דר נידרטרע 3טין.י ן .דחנקי חין
דיינעק הער3ן חוי  3טטייױ  ,דחו
ויבנטי יחהר  ,נע*ו! י־ דח* ער!חש■
יחהר וייח נחהי  :דחס דוח דיור
הח! ב ן .ען:ן דיינן דירפטי^ן בי־ודר
וח חיב! ן.וי  .ט ווירדסט  ,חיהכן
ני  3טס •3ן .עבן  :ווען ער חיבר דיך
 3וק

דברים טו טז
נ -וק עווינן רי £י  * ,ח זוירדי עס דיר
נור * ינדי נרע5כט זוערדן  ) •; :ןנעבן
*וו! זכוט דוח חיהק חונד דיך ע :ני  5ט
 5ערדריטן ! חטען  ,דח* דוח חיהק
^יבסט  :דען ר1ו  £יר ווירד דער
ע״י^י דיין ; חטדיךחין ח!! ר דײנר
חרבײט חונד חין דײנק ן .ע״ערבי
*עגנן  ( :יא ) דען ע* ווירד חין דעק
!חנדי ד1וך ני  5ט חן דירפטינן >*י_ינ־'
 4ע5ן  :דחרוק ; ביטי חיך דיר  ,נע ;ן
דען חסון חונד דירעטין -ען ברודר
חין דײננן ! וונרי ד״ני החנ־ חויןי״
3ו סהון  ( :יב ) ווען ך״ן ברודער
דער עברי חדער חײני עבריה דיר
 5ערקוי  £ט ״ירד *וו * ח!! ער דיר
*עכס יחהרי דינן  :חיק * יבנטען
יחהרי1וכר * ח!! סט דוח חיהן פרייוו
 5חן דיר ! חטן  ( :יג) חונד ״ען דוח
חיהן !ח* ן .יבטט  ,וח ! חטחיהןני  3ט
?עער פחן דיר 3יהן  ( :יד ) גיב חיהק
ח״ן ^ טענק חיט  £חן ד״נק ק! ײנן
 5יה  £ :חן דײנר טענני חונד פחן
דײנר קע! טר  :נחכדעק דר עווין,י
דײן ן .חט דיך ן .זען .נט החט  * ,ח!! וט
דוח חיהן בעטענקן  ( :כו ) דוח ״וטט
בדענקן ׳ ־חט דוח חויך חײן קנעיכו
ן .״ע:ן בי :ט 1ויק ! חנדי ״נריק  ,דר
ע״ין.י דײן ן .ווט חבר החט דיך ער־
!עוט  :דחי־ :ק ; עבי חיך דיר יע 3ט
דיוש ן .בחט  ( :טז ) * ח!! ט ער חבר נו
דיר טפרעכן  ,חיך ווי!! ניכט פחן
דיר 3יהן  :חויט ! יבי פיר דיך חזנד
דײן הויו׳ וזײ! עס חיהק בײרו דיד
ווחה!ן .ענחנן.ו ( :ױ ) * ח ניק יחיינע
פ  £רי״י  ,ווונד דור 3בחהרי  :״ן חהר
חן דר הויוטירי  ,חונד ער ) !(11דײן
בעסטענדיגר קנע  3ט ב! ״בן ( דח*
הײסט ביז 3וק ח!!ן .ע> ׳ײנן פר״ח״
הייטסיחהרי )  :וויט ד״נער ״ח ^ ד
*ח!! סט ' דוח עט חויך ח!* ח ד .ח! טן
;לוין חנועהונן• דער ן .עסענקי ) :
(יח,ו ווען ךוח חיהן פרײח חמיהן
יחס* ט  ,זח!! עו דיר ני  3ש  2רדריטי
)יך ו״ן  ,דוונז ער דיר רימ עז  3מ

ראה
י) 1הרי 1ווק דען 3וו״1ו 5ו{  7ען זחהן
*וײ ; ס ״יהסקנעכעס ן .די ; ע הוזכי:
דען דסעיר ווירד דער עווין.י דיך•
יען.נן < 1 ,ין , £ ??11וו1וו דוס טהווס:
(יט 1רו?1י >< ע ;ןי  5יער* מן .בורמ  ,דיוו
 1וונסר דײנק ןנרחטן חונדקוײכן  £יה
ןנעבחהרן ווירדי  * ,ווןן*ש דו1ז דענן
עחיןנן ד״נק ןנחטטי ה״זי4ן  :י* יש
חיינק ער :שן .כחהרנן1ו 5שן *חזזשכ*
דוח ק״נע וורבייט נרריצסן חונד
ח״ן ערטטן .כחהרנס פחןי ניכט בע־
טעערן  ( :כ ) ? חרדעכןעןויןנן ד״נק
ן .חטטי יוו 5זםט דוח ע :יחהר עיר
יחהר  £רנעהרן  ,וון דעק חרטי דען
דר עוויני ער וועה!ן ווירד  :דוח חו נד
דייני הוי* זײםי  ( :כא ) ווען עס ח״נן
1ײבנו  £עה? ר ה 1וט  ,חי :ס ןחהק חדר
בזינד חדר החס וחנוס חיינן בעון
£עה?  < :ח * חזזוט דוח עו ני  3ין
דעק עווי^ן דיינק גיוטטי חעערן ;
(כב )  :חנדרן חין דיינן טהחרן עער?
 3עהרן  :דר חונרייני חיט דעק ריינן
נווח״חן  ,וויח חײן רעה חונד הירט :
(כג ) יעדחך :יין כ! וט דחר  :£ט דו1ז
יני  5ט עסןי  * .חנדרן וווסט עו חויןי
דיח ערדי 4יסן ׳ חיח ווחסר :
(א ) ניק דען חערן -חחנחטה
חין חכט ׳ דחס דוח חין
דעווועזבן דעק ע״יזק דיינק ; חטטי
נו עהרן  ,דח :ננסח  £ררי 5טסט :
דען חיק עהרטוחנחט החט דיך דר
עו* ין.י דײן ן .ח־ס חין חײנר  -נחכט
חויוײנריקע ; ט! חסן  ( :ב ) ניק ' £ל :טי
פטח טזחכטעוט דוח דעקעזוין .ן3ו
עהרן  :חן דעקחרטי  ,דען ער ער־
וועד .זן ווירד ייינן נחחן דחועזבטט
רעוידיר) 3ו וחסן  £ ,רשידני חפ  £ר
עחק ק? יינן  £יה חדער רינדפיה :
(ג ) דחבײח * ח!ן* ט דוח נירטו ^־ע
וייחרטש עסן  * ,יבן טחן.י < חז 1סט
דוח ? ויטר חונגוייחרטס ברחד דעש
ע! ענדס  ,עסן  :דען דוח ביוט ״יט
ח״{ £ערשי^ ק״ט חויז ח 3ריק ^ עי

דברים פז

ראה

קלח

גחנגן  ,דח>* יט דוחח! :ח 3ײט דײנט
*עבנס דיך דעו טחן .ס ערחיננרטט
דח דוח ווויו ו 1כריק ן.ן.חכן.ן ביםט:
(ד ) ויבען טחן.י וח!! חין ח!!ן דײנן
 4יענ3ן ק״ן וזיחרט״ן .ןטעהן ווערדן:
חויך וחו! פחן דעק פ! ״סי  ,דחו
דוח חק חבנד דעש ערשטן סחן .ס
חפ  £רשט־־ ,כי  3טס חיברנחכט ביס
%זק ויחר^ן ב! ״בן  ( :ה ) דוח דוזרפוט
חבר דחו פםחחפפר ני  3ט חין וויר^ נד
(ויינק דער טה^ורן פרריכטן  :דיח
דר עווי^• דײן ן .חט דיר חײנכיבט:
(ו ) וחנדרן חן דעק חרטי  ,דען דר
עווין.י ד״ן כחט ערחעה!ן ווירד ,
*ײנן נחוון רעוידירן נו ! חסן  , ,־וורט
*ח!! :ט דוח
דחופסהחפפר הח! טן,
דעש חבנדס  :ב״ח  :ווננן־חזנטער־
^חנן , .חוק דיח נ״ט דח דוח חויס
ו*  3ריק ענטויווסן וווורדן ( :ז ).דוח
*ח!! סט עס נע״! יךין .חר >וח 3ן חונד
פרנעהרן חן דעק חרטי  ,דען דער
עווי^י ד״ן ן .חט ערוועה!ן ווירד :
דעס ו< חרן .נס דחרוין־' קחנסט דוח
ד* ך ווענדן  ,ווונד נחך הוייוי רײון :
(ח ) נוו  3דעק דוח וע 3ס טח^י חון •
^ו״חרטש ברווד ן .ע; .עשן  :פ״חרוט
דוח יוק בס! ושי דען  :יבנטן טוון, .
דעק עווין.ן ד״נק ן .חטטי3ז עהרן ,
(וונד דחרפסט ק״ני חרב״ט פער־
ריכטן  ( :ט ) * יבן ווחכן וח!! וט דוח
 5עה!ן  :חונד נוווזהרפוון דעק טווכי
5ון  ,דח 3וערסי 1דיח ויכו חן דיח
*חט ךכרוזכט ווירד  ,פענ־^ שט דוח
5ון ויבן ןוחכן •3נעה! ן ( :י ) ח! סדען
*ח!! טט דוח  ,דעק ע״יכן דיינעק
*חטטי נו עהרן דחו ווחכנפעסט
פייחרן  ,ווונד נחך >< חשן .חבי דעס
פער><יען .נס  > :ויט זוע!  3ק דיך דער
עווי^י דײן ןנחט * עןננן ווירד  ,חייני
פר״חוויזןי^י ן .חבי ברינגן  ( :יא ) חונד
 5חר דעק ע״־גן ד״נק ^ חטטי
 5רעה! יךוײן  ,דוח  ,ד״ןוחהן חונד
(יח ) רי  3טר חונד בעווווטן נחך דען׳
דייני טח  3טער  :ד״ן קנע  5ט חונד
טטעוו״ען וח!! םט דיוח חין' וו !! ע
י״כי אחןט־  ,וגיח חויך דר ? וי  ,דר
מהחרן דר טטעדטי * עין  ,דיח דר
עווי^ ע

וזין דײנן מהחרן וויוע  ,רווכ  -דער
£רעו) די ,וווויוי ווונד ווימווע  ,דיוו
נייוו דיר ׳,ינד <1 :ן דעק וורסי׳ דען
דער עווי^ י דײן ז .ווט " ערוועהזן
ווירד׳ וי נן נוןוון רעוידירן נו ! ווסן :
(יב ) בעדענקי דווס דװז חין וויריק
קנעבש ן -יועון בינזט  :חונד ד.וו 1נ 1י
ןוורן £ .ע! טיןנ וו ! זי דייע ; .עועכי :
(יג ) דחו עעשמ דער ! ויברהיסטן
*רו!? טי 1דוח ייבן טוזן.י פײחרן  :ווען
דוח חויס דײנער טענני חונד ו* זיס
דײנר קע! טר חײנ^ עיחײוו! ט החבן
ווירסט  :־י ) חן ד״נעק פעסטי
יח!! טט דוח פרעה! יך י״ן  :דוח ,
ד״ן יחהן׳ דײני
טחכטר  ,דײן
קנענט  ,דײני >וחן .ד  ,וויח חויך
דר ! וי  ,וווויוי חונד וויטווע  ,דיח
חין ד״נן טהחרן זינד  ( :טי ) ייבען
סחן.י יח!! סט דוח דעק עוויןק ד״נין
גחטטי נו עהרן  ,חן דעק חרטי ,
דען ער ערוועהון ווירד  £ ,ייחרן :
דען דר עווין.י דײן ן .חטמ ווירד דיך
*ען .נן_ חין דעק ח״נקחוווין ד״נער
!חנדפריבטי חונד חין ח!! ר חרבײט
ד״נער הענדי  ,וח דחס דווו דיך
ווירסט
דעק 2ערן .ניגן חיבר! חסן
קעננן  ( :טז ו דרײח אדה!  1ויק יחהרי
גח!! ח!! ש > וענ! יני ב״ח דיר פחר
דעק עוויגן דיינק ןנווטטי ערטײנן ,
חן דעק חרטי  ,דען ער ערוועה!ן
ווירר  .נעוריך חק פעסטי דעו חון•
ן -וייחרטן ברוודס  ,חק ווחננפעםטי,
חונד חק !וי יבהיטטן פעסטי  .ײחן
*ח!! חבער פחר דעק עזויגן ני  3ט
?עער ערטיינן ( :יז ) יעדר נחך זיינר
גחבי  :נחך פרהע! טניס דעו וען .נס ,
דען דער עווין.י דײן גחט דיר
טענקט החבן ווירד :

שפטים

דברים טז יז
עווין.י דיין ן .חט דיר נעכן ווירד :
דחס ויח ד1זט פח! ק נחך דער נע־
רע  5טין .קייט רי 3טן ; :יט ).דוח זח! זט
דחזרע  3טני  3ט ב״ן.ן  ,קײן חנזעהן
דער פערסחן ח  3טען  :חונד קיינע
בטטעכוננ חננעהוון  ,דען דיח בע•
טטע  3ונן > .וחכט ווייזי ! ״טי ב! ינד ,
חונד פרקעהרט דיח ווחרטי דער
ן .רעכטן  ( :כ ) ן .רע  3טין .קײט ^ ,ע־
רע  3טינקייט זח!! סט דוח נחכטרחכ־
טען זח ווירד עס דיר ווחה!ן .עהן,
חונד דוח זוירטט דחז ! חנד בהח! טן,
דחז דר עזוין-י דיין ן .חט דיר ן .יבט :
(כא ) דוח זח!! ז<ט בײח דעק ח! טיורי
דעש עווין .ר״נס ן .חטטס ׳ דען דוח
ערריכטען ווירסט  ,ק״נן החין ,
חיברהויפט ק״נן בויק פפ! חנ3ן :
(כב ) דוח זח!! שט דיר חזיך קיינע
טטחנדזיי!י ערריכטען  :דיח דעק
עווינן  ,דיינעק נחטטי פערהחסט
חיזט:

עזזין.ן
(א) חחזח!! סט דעק
יץ

נחטטי3ו עהרן ,
דיינק
קיינן ח  3סן חדר ! חק ט! ח 3טן  ,דחז
חיינן ! ייבספעה! ר  ,חירן .נד עטווחז
בעזש  ,חן זיךהחט  :דען דיזש חיזט
דעק עוזין.ן דיינענ( נחטטי ח״ן
ן .רײח!  ( :ב ) ווען חין דען טהחרן
חירן .נד ח״נר דיינר טטעדטי  ,דיח
דר עזוין-י דיין ן .חטט דיר חײנגעבן
ווירד י זיר חיין >וחן חדער חייני
 5רויח  £ענדי דער דחזטעטי  ,ווחז
חין דען חוי^ ען דעם עוזין.ן דיינס
ן .חטטס> ויספע!! ט ׳ ערחיברטרעטי
נע״! יך זיין גזעין  ( :ג ) ן .ינן.י הין
חונד דינטי חנדרן ן .עטטרן חונד
בעטטי זיח חן  .ז  0נני ׳ ״חנדי חדר
זחנטט ח״ן ^ עטטירן חק הי״״! :
ווע! כש חיך  £ערבחטען החבע :
(־ עס ווירדי דיר חנג 3״ן .ט ׳ דוח
כירנעהווטט עס  :החטטשט טחרפי
חונטרזו / 3נן .חנן :טטע!! ט ,חונד
ן .פונדן דטדיח זח 5י ג״יש ווחהר,
חוכד חין יטרס! דיזר ן :ר״ח! ןטעהן

שפטים
>ײ1ז  ( :ה ) *  0ז1ו 1ןשט דו )1דען ״חן
 1ודר די1ז  £רוי1ו  ,וועןכי דיזי כעןי
טוזט ב^לזנן-ן ה1זבן  3 ,וכן טה1זרי
הינויטפיהרן ,עש
דײנר סטוזדט
זייח זויזן 1זדר  5רוי1ז  :יוונד זי1ז
>< יט טט״נן3ו טחדי ווערפן ( :ו ) חויןי
דױו חוישזחן .׳ 3וו״חר חדר דרײ 1זר
 3״ן.ן זח?! דער טטערבן  ,דער דען
טחד פרריהנט  :ני  3ט חבער חויןי
דיח חויסזחן-י חײנס חײנ3ין .ן3יין.ן 1
יז ) דיח גײ^ן זויטן 3וערטט החנד
חן חיהן ! ען-ן  ,חיהן חו>ו 3וברינן:ן ,
חונד זחדען זח!! דיח החנד דעש
ן .חנ 3ען פח! קס נחכפחז^ען  :חוין
זח! כי חרט זח!! םטו דען בעויחיבש
חויס דיר ווען .רײ>ון  ( :ח ) ווען דיר
רעכטסהחנד!  3וטוועהר פי!י
ח״ן
 3חר ן .רי  3ט  ,עט זייח ח״ני ) חכי
דיח דס ! עב | /חדרדט חייןננטוכן /
חדר ! ייבןיכי בטעדין .ונן .בטרי  £ט ,
חדר זחנםט חייני טטרײטזחכי  ,דיח
חין דיינן טהחרן פחר  £ח!!ן דירפטי:
זח זח!! סט דוח דיך חוי >1וח  3ען <
חונד חן דען חרט הינוין ^ 1עהן ,
דען דער עוזיױ ד״ן ^ חטט ער־
וועה!ן ווירד  ( :ט ) דחזע! בטט3ו
דען פריםטרן חזיס דעק טטחיזןןי
!וי  /חדר3ו דעק רי  5טר קחזײון ,
דר ח! םדען ז״ן זוירד  :חונד זיח
 5רח^ן ׳ זח ווערדן זיח דיר זחן.ן :
ווחס י?ג  3טנט חיזט  ( :י ) דוח ויוזש
חבר וח פער  £חהרן  /וויח >וחן חן
דענן חרטי  ,דען דער עוויןי ער־
וועה! ען ווירד  :דען חויםטפרזך
טוהט ,חזנדזחרן .פע) טין :בחבחכ־
טען  ,ווחס >וחן דיך דחזע! בשט
!עהרןווירד ( יא ) נחך דער ! עהרי,
דיח ״חן דיר ן .עבן׳ ~חונד נחךדעק
לע  3טי  ,דט >וחן דיר חנ3ײן.ן־־ווירד,
זח!! סט דוח החנד!ן  :חזנד פחן
דעק  ,זח >> חן דיר זח^ ען וזירד ,
ווערררע  3טס נחך ! ינקס חבוו״  3ן:
(יב^ ווער חבר חוים פרעפ! דעק
פריסטר,דר דחזע! בסטדעסעו1י{|/
ד״נס

דבריםזי
דײנט ^ חטטם דינסט  5רווח 1טט /
חדר דעק רי  3טר ניכט 4עהחר 3ען
זוירד  :דער זע 1בי זח 11דעס טחדש
וײן  ,דוחזזוזט דען בעזיוויכט חויט
יכורח! ווע^ פחפן  :ויג) דס עס דיח
^חנני גח 3יחן ערפחהרי -זיךפירכטי:
חונד ניכט יועהר פרעפיפ! יויטי^
החנר 1ע  ( ,יר ) ווען דוח חין דחט
 1חנד קחזוווטט  ,דט דער עווי^ ע
ד״ן ן .חטט דיר חײנגיבט  /דוח
נױוסט עש ח״ן ׳ החםט עט חין
בזי׳ן  :חונד פפריכסט  ,חיך ווי!1
חײנן קעניןנ חיבר וויך זע / | 3וויח
ח! 1י פע 1קר חוק וויך הער טזהן :
(טי; .זח קחנסט רוח חײנן קענץנ
חיבר דיך ועכן  .ווע! כן דער עוויןני
דײן ^ וט ח 1סדען ערוועה 1ן וזירד :
דוח וווזט חבר חי׳נען פחן דיינען
ברידרן 3וק קעני;.י ערוועה1ן  ,חונד
דחיפסט ק״נן
חויטויפנדרדרניכט
דײן ברזדר חיזט  :חיכר דיך זעכן:
(טזן יעדחך זח! 5ער ני  3ט3ו פי1
פפערדע הח 1טן  :חונד ניכט דחפ
פח 1ק _ווידר נחך יו 3ר־ק פיהרן ,
חוק פי 1פפעררי וזנ 3זפח £ן  :דח
דער עווץני ח״ך חנןנוחןנט החט;
וויהר וח! 1טדיזן חילג נױוווח1ו ווידר
בעטרעטן
ער* ח 1חויךני  3ט 3ז
פי 1וז״בער נעהווען  ,דח״יט זײן
הער },ניכט חבוו״כי  :חױוך 1ײ  3ען
זח 11ער ניכט חיבריועסין .זי 1בער
ווונד ן .ח 1ד  :חי*>ו1ן  ( :־ח ) ווען ער
חוין 1דעק טרחהני וינט  :זח 11ער
זיך פחן דיזר ! עהרי ח׳יני חבפריפט
חין ח״נק בו  3ע פרפערטי^ן חזיס
דעק יענץ -ען  ,וועוכעם ב״ח דזגן
פרישטרן תויס דעק
פטחווײע 1ײ
חויפבווחהרטווירד י ( יט ) דיויוח!!
ער בײח ויך החבן חונד 1עבכט 1חנ^
דחרין 1עזן  .רחוויט ער ! ערנידען
עווץ.ן וײנן ןנחטט פירכטן  ,חוק
ח11י ווחרטי דיזר ! עהרי ווונד דיזע
ן *:ע3י ^ נויח 3ובחבחכטן  ) : ( :דפ
ווין הער׳) זיך ני  3ט ערהעבי חיבר

שופטים

קלט

זײיי ברידר  ,ווונד דש ער ט 3ש
רזבווײכי פיון דענן ו״ביוטי גוררעבטן
יזדר נזר ! ינקן  , :־ווײיט ער ווונד
זייני נוזכקיזוון 1חנן .י יוודרי ב״ח
דער רען -ירונ^ ב 1״בען זועןנן חין
יטרוז! :
יףן ( א ) דיוו פריטטר ווויש רענן
טטוו ^ י 1וי ווונד דער
ןנרוכ^י טטוונן 1וי זוז 11קײן ט״ 1וזונד
ק״ן ערבי חונטר יטרוז! בקוזזון :
 5וון וזפפרן דעט עווץנן חונרזייננן
ערבטהײ 1י זח 11מן זיח חוניטרהוז 5ש
החבען  ( :ב^ חיץננטוק זח 15ער
חונטר ז״נן ברידרן
ניכטבזינען_ :
דער עווין.י חיזט
זײן
חײ
^
נטיוו
1
יכמ
ערבןנזט  ,וויח ער חיהנן פרהײסן
החט  ( :ג ) דיוט חיזט דיח ןנביהר
די־ פרישטר  £חן דעק פח 1קי  /ווען
יעיווונד ויד חײנן חכטן חדר חײן
טחן*' ט 1חכטט  :זח ן .יבט ער דעק
פריםנור דט טז 1טרטטיק דיח קינ•
בוזקן חונד דען ײחן.ן ; ר ,.פערנר
זח 11סט דוח חיהק דיח ערפט 1ינן<.
פחן דײנק ן £ .רײ־י  ,דײנק וווושטי
חזנד דײנק חע! י  ,וויח חויך^ דױו
ערטט 1ינן.י פחן דער טוהר ד״נס
ק 1״נן  £יהש געבן  ( :ה  ,דען חיהן
החט דער עוויגי ד״ן גחטט חויש
ח11ן דײנן טטעײיון ערחעה! ט  :דט
ער נעבסט ז״נן נדכקחי וון3ו ח() ן
 3ײטן  ,חיק נחיון דעס עוויוק חיק
חיוטיטטעהי  ( :יוווען ח״ן ! ויחויס
חיר^ נד חײנר טטוודט חין יטרחו ,
זזח ער זיך חויפהע 1ט  :נחךיו״גנק
ב 1יבן  ,חן דעק חרט קעײט׳ דען
דער עווי^ ע ערוועה1ן וזירד ; :ו ).זח
קחן ער דען דינסט | חיק נחיין דעס
עווי ^ן זײנס ^ חטטם פרווח! טן זח
וויח זײני ברידר דיח !< יק  /וועוכי
דחזע 1בסט חיק חיזטי טטעהן פחר
דעק עוויגן  :ח ו ^ 1״ 2ו טײ 1זחיז
עריויט חיהנן 3וגניםןהחבן  :חויטר
ו״נן חיינקינפטן  £חן הוי 1י  ,ויח
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דברים יח ים
ער פרקויפן קחן  ( :ט ) ווען דוח
חין דט ! חנד קח״״שט  ,דט דער
עווי ^י דיר חיינן -יביט  :זח ! עדני ני  3ט
זח! בי חבט״( י  3י דינן.י טוהן  ,וויח
דיזי נח 5יחנן טוהן  ( :י ) ניחחחנד
*ייח חונטר דיר3ו פינדן  ,דר זיינן
זחהן חדר ז״ני טח  3טר דורך דחט
פייחר פיהרט  :דער
חהנדוננס־
קינסטי טרייבט  3 ,״טווע! ר יווח! קנ־
בנירחן^ ר ) פח ^ דייטר ( ט! חנ ^ נבע־
טוועהרר ) חדר 5ויברר  ( :יא^ טיר•
בטוועהרר  :טווחר 5קינשט! ר 5 ,יי  3נ־
ד״ט! ר חדר טחדטנבפרחךר זייח :
(יב דען ווער דיזס טוהט חיזט
דעק עווי^ן חיין ן .ר_ ״ח!  :חונד עבן
חוק דיזר ן .ר״1ו! ווי!!ן טרייבט דער
עח״״ע ד״ן נחטט יענע פחר דיר
חויש  ( :יג ) דוח וויזט דיך ן .דזנין חן
דען עווין.ן ד״ן ן .חטט הח! טן :
(יד ) יענ•  5ע! קר  ,דיח דווו פער־
סרײבסט  ,הערן פר״חןייך וו!! ר !״ח
 3״טוועה! ר חונ־ חהנדונן .שקינשט־
!ער  :דוח חבער~ ,דיר החט דער
עווי^ י דיין ^ חט  :ח!  3ט ניכט בטידן:
ימי חיינן פרחפעטן חויש ד״נק
איטט!  ,חויז דיינן ברידרן  ,חיח חיך
בין  ,ווידד ער דיר טשע!!ן  :דענן
חיהר ן .החר 5ן זח!! ט  ( :טן)  :חוויוו
דוח חק בער^ י חרב  ,חק שוון .י דר
פרזח״״חנן .דען עווין.ן ד״נן ^ חט
? .בעטן חונד ן .טפרחבן החשט  ! :חש
יויך דיח טטיחחי דעס עווין.ן חיינט
ן .חטשס ני  3ט וועהר הערן  ( ,וונד
דיזט ענטוע! 3יבי פייחרניכט ײעהר
זעהן׳ זחנטטבין חיך דעט טחדש:
(יז דח דען ־ער ע״ין .ע3ו חיר
ספרחך  :זיח החבן ״ח־! ןנרעדט !
(יח ) חיך ווי!! חיהנען חויך חיינען
פרחנעטן חויס חיהרן ברידרן וויח
דוח ביזט טטע!!ן  :דיזמ ווי! ! חיך
ח״ן ״חרט חין דען ו״נד ! ע^ן  ,ו״נד
ער זח !! חיהנן פחרשרחן.ן  ,ווחס
'חיךחיהקבפעה!* ( :
יטי״ערחזט־
דען חיינק וווזרטע חונ^ החרזחק

שפטים
 1ויזט  ,דט דר פררזנמט ווין) 4״נמ
כרודזן  3חרטרען .ט  :פחן דעק ווי! (
דיך עש פדדרן  ( :כ  ,יעדחך חײן
פרחפעט  ,דער דען פרעפ! בךע־ט,
חין אײננן נח>ון נו פרקינדין.ן  ,ווחש
חיך חיהק ניבט בפחה !ן דזחבי ,
חדר חיק נח״ען חנדרר ^ עטר 5י
פרקינדי^ן  :דער זע! בי פרחפעש
זח!! פטערבן  ( :כא ) ווירדשט דו 1י
חבר חין דײנק הערנן טפרע 3ן :
וויח קחן חיך ערקעננען  ,ווע!  3ט
ווחרט דער עווין.י ני  5ט ךטפרח  5ן
החט ( 7כב> ווען דר
פרחפעטחיכן
נחוון דעש עווי^ן
עטווחש
£
רקיכי
דין .ט  ,חונדעש ן .טיהט ני  3ט ׳ חונד
טריפט ני  3ט חײן  ,זח החט דער
עווי^ ע דיזש וו( זרט ני  3ט ן .טפרח  3ן:
דר פרחפעט החש עש חויש  £רעפ! י
חוהיט ערדח  3ט  ,חונד דוח דחרפשש
דיך פחר חיהק ניבט ט״חן :

(
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1
!

1

ז
(

ן
(א ) ווען דר עווין.י ד״ן ךחש
זן״יח פע! קר חויזרחטטען
ווירד  ,דערן ! חנר ער דיר חייינ^ ע•
בען ווי!!  :דוח ווירשט זיח ח״נןנע־
נחיווון החבן חונד חין חיהרן טטעד•
טען ווונד הייזרן ווחהנן ( ב ),זח!! וטו
דיר חין דעק ! חנדי  ,דט דר עוויןעי
דיין ךחט דיר חיין נו נעה״ן ן .עבן
ווירד  ,דר״ח טטעדטי חוישןחנדרן:
(ג ) דיח טטרח! | 3ו דען וע! בן חין
ןשטן טטחנד ״זענען :
חונד דיח
^רענני דעס ! חנדס  ,דט דיר דער
עוויךי דיין ^ חטט3ו בעויני ן .עבן
ווירד  ( ,דורך דיזי טטעדטי ) חין
דר״ח! 4״ 3ן קר״זי חביט״!ן  :דחט
דער טחדט! ען .ר
בקוועהנן דחהין
! 5יהן ״ען ( : *.ר ) זח זווז חבר דער
טחדט! ע^ ר בטחפן זיין  ,דר דורך
ז״ניפ!ו  3ט דחהיןדט ! עכןבהח! טן
זייי ^ ערוווז זיינן נע 5שטן חווון .ע־
ברחנט החבן  ,חהני פחרזחן ,
חהני חיהן פחרהער
ןנהחשט3ו
החבן ( :ה ) ער ןנעהט עטווח חיט זיינק
נע  3שטן
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דברים יט ב

שופטים

קמ

כע 3שמן חין דען ו> ח! ד ביױוי3ו
 5ע!!ן  .חוכד חיכדעכן ער ווימ דר
ווקשמ חין דער החנד חיישהח! מ
דען בויכן3ו פ 'ל!!ן  ,עילהרמ דחס
 1ו״ :ן 3חכן סמיה! י חב חוידמריפמ
דען חכדרן  ,דס ער דרחן סמירבמ:
ח״ן :ח!  3ר קחן חין ח״גי ? חן די :ען
סמעדמן  :״ני פ!ו  3מ נילה*ן חונד
*ין דס ! עכן רעממן  ( :י ) וחנשמ
דירפמי דר ב! ומרע  3ר חין דר ערסמן
הימני  :יינש סויהמש דען
מחד־
ס! ען.ר פרפח!ן.ן  :חונדווען דר ״עג
!חנ^ ווערי  ,חזיך ח״נהחה?ן חוכד
חויוכרינן.ן  :דח ער דחך דען מחד
כי  3מ פחרדיהנמ  ,חינדעכן ער ױלגן
דיח עערשחן קייני  £״נדסחנכ ^ £ר־
הער ן .החבמ■ (ז) דחרוכן ן .עבי חיך
דיר דען ב | עה!  :דוח < ח!! ממ דיר
דרײח
סמעדמי
חוישוחכדרן :
(ח )
ווען
דר
עוזין.י דיין ן .חמדיינע
ן .רענ 3י ערוויימערמ  ,וויחערדײנן
פעמרן :ו ^ סווחהרן  :חונדןױבמדיר
דס גחנ3י ! חנד חײן  ,דס ער דײנן
פעמרן3ון :עבן 3רספרוו 3ן  ( :ט ) ווען
דוחכע״! יך דס ן .בחמ גנויח בחבח 3־
מעממ  ,דס חיך דיר יע 3מ ן .עבי :
דען עווין:ן ד״נן ן .חמ כ• ! יבן חוכד
יעדרייימחין וײנןוועכן נו ווחנד!ן :
ןח  :ח!? ממ דוח נחך דר״חסמעדמי
נו די:ן דרײחן הינ3ו מוהן  ( :יודוו־
>וימ חין דעכן ! חכדי ווע! 3ש דער
עוויגי דיין ן .חמ דיר 3וכן ערב^ ומי
ן .יבמ  ,קײן חונסו! דין .ב! ומפרן .חשן
ווערדי חוכדדחדורן ב! ומסו! ד חויך
דיך קחוו ^י  ( :יא ) מרען .מ חבער
יעיוחנד החש ווידר  :יינן נע 3ממןו
!ויחרמ חיהכן חוין , 1פע!! מ וויבער
!זיהן הער חונד ברינגמ חיהן חוק :
חוכד פ! יהמ חין ווייכר דיור סמעדמי:
(יב )  :ח וח!!ן דיח ע! משמן דינער
^ ( א ) ווען דוח ױ ^ן דייני פײנדי
כו פע! די 3יהשמ חונד
סמחדט היכסיקן  ,חיהן פחן דח
חבהח?
ין ! חשן ; חוכד דעק ב! ומ־ *יהשמ רחש ח׳גי*י )40ח״כש פח! קש
רע 3ר חין דיח הענדי ! יוורען :
דס נחה! ר״ 3ר וויומ ח! :דוח״ ,ווו
(יג ).דוח ״ו  :מ  :״נר ני  3מ סחהנן 35 :יר  3מי דיך ני  3מ פחר חיהנן  :דען
דער

ואנדרן ישיייז פחן
יץיכ־
סו! דין.ש ב! וטש רײניןנן  ,י1ו ווירד
עט דיר וונזה ^ עהן  ( :יד ) רוין דעגן
ערבן .ומ  ,דס דונו1וין דעכן ! וונדי ,
ווע!  3ט דר עוויגי דיין ן :חמ דירוו״ן
נונעהוון גיבמ  ,בויטנן
ווירשט ,
ווו!! שנ 1דיוו די ^ <1רעניען דיינש
נווכבוורש  ,דיוו עחן דען וו ! טן
.ן 3חז .ןווחרדן  ,ניכמעחןדר סשע!} י
ריקן  ( :טו ) חיין חייננין .ר ניי^י< ח31
ניכמ ן:י! מין_.ו״ן ווידר חיינע פער־
וחהן  ,דס פרברע3ן חדר דיח יינד♦
ווחן : .יין פחן ווע!  3ר חרס חחן ווח!! י ,
דורך דיח חוישוח^י נווייחר חדער
דרייחר 3״ן.ן ויון דיח  :חכי בקרע !־
טיןנמווערדן  ( :טו ) חעןחייןפח! מר
ניי^י ווידר יעווחנד חוין' ^קחוויון :
חיהן חיינר חיבערמרעמונן .כו בע־
סו! די^ן ( :יז)  :ח וח!! ןבײדי  11עגנר ׳
דיח דען רעכמשסטריימ החבן פחר
דעכן עוויגן סמעהן  :נע>ו! ין פחר
דען פרישמרן חונד רי  3מרן דיח
ח?^ דען  :יין ווערדן  ( .יח ) דיח
ריכמר יח!! | ןננויח חונמרווכן  :ווען
דער" 3ן.י פח! ס וווי :ן .ע :חן .מ חונד
ווירר וייכן ברודר פוו! סש3יי 4ניש
^עבן ( :־ט )  :ח  :ח!! מ חיהר חיהכן
טוהן  ,ווווו ערויינכןברודרכו מוהן ,
דען חנס! חן .גהחבמ  :חויד דען
בעויוויכמ ווויו חייך ווען .סחפען :
(כ) דחיוימ דיח וויכרי^ן עמ העדן /
:יך פיר  3מן  :חונד ניכמ וועהרדר־
?4ײ3ן בעוי דינן.י פחרנעהוון וועןנן
בײח דיר  ( :בא  .דוח ײווט ני 3מ
פרסחהנן  :דען ! עבן ן .העדמ פיר
!עבן  ,וווי^י פיר חוין.י> כח -ן עיר
נחהן  ,החקד פיר החנד  /עוש
פיר פוש :

דברים כ

שפטים

דער עווי^י דיין ן .חטט  ,דרדיך חויו
ח 3ריק נפיהרט החט  ,טטעהט דיר
בייח  . .. ( :וחען חיהרנון 3וק טטר״טי
הרי־׳ן נחהט  :זח זח!! דר פריטטר
הער  £חרטרעטן׳ דט פח! ק חנרעדן:
(ג ) חונד >3חיהנן :רוןכן  ,הערי
חיהר 3יהט יע 3ט חירער
*טרח 1י
חייערי  5יינדי חין דען קרין : .ח״ער
הערין פר 3וזגי ני  3ט ,פיר 3טט חייך
ני  3ט זייד ני  3ט> ווהט! חם חדר נידר
ן .עט! חן.ן  £חר חיהנן  ( ":ר ) דעןדער
עווי^ ע חייער ן .חטט חיזט עש דר חיט
חייך נעהט  :פיר חייך חיט חייערן
 5ײנדן3ו טטרייטן חונד חייך הי! עי
5ו ! ײסטן  :זה ) הירחוין זח!1ן דיח
?ןאטזײטי  5ח!^ ענדי חנרעדי חן דט
פח! ק ד .ח! טן  :ווע?  3ר רזחן ח״ןהויז
נ״ח ערבויחט חזנד נחך ני 3ט ב 3חגן
החט  ,דער ן .עהי חזנד קעהרינחך
הויזע  :דחט ער ני  3ט חיק קרי^ ע
1וו) וקח>ו>וי  ,חונד חײן חנדרר עט
ב 3יהע ( :ו) וזע! 3ר אחן חײנן זו״ן־
בערן .ן .עפפ! חנ 3ט חונד נחך דיח
ערטטי וו״כ! עזי ניבט ן .הח 1טן  ,דר
^עהי חונד קעהרי נוןך הויזי  :דט
ער ני  3ט חיק קרין.י חוווקחיווויוזוכד
<ו״ן חכדרר דיח ערטטי וו״כ 1עזע
הח! טע ( :ל ) זוע!  3ר ויחן ויך וויט
 1וײנר פרויח פער! חכט  ,דיח ה״ח־
רחט חבר ני  3ט 5וו 3!1חן.ן החט ,
דר ן .עהי חוכד קעהרי נחךהויזע :
דט ערני  3ט חיק קרין -יחזווקחווווי,
 1וונד חיין חנדרר ויוז ה״חרחטע :
(ח ) דיח חלוטיייטע זח!1ן ^ חרטפחה־
ךען חן דט פח! ק3ו רעדן  ,חונד
טפרע3ן  :ווע! בר ויוון פור  3טזווכן
 1וזנד  5רכחךטש הער 3עכם חיזט  .דר
^עהי וחנד קעהרי כחך הזיזע׳דט ער
דחז הערין ז״נער ברידער ני  3ט זח
פיין וווו 3י  ,וויח דט ז״ניךי חיוט :
(ם ) וזען דיח רו>וט! ייטע חיהרי רעדי
4ון דט פח! ק בט! ווםן  :זח זח!! ען
חיינין .ע העערפיהרר חן דיחטפיטנ•
דעז פח! קס טרעטן  ,חונר דיח

וווטטרונן .פיזרנעה״ן  ) ' ( :וועןדוי•
 5ר ווײני שט 1זדט קחוושט  ,וי1ו כו
בקרין.ן  :ווו ווווט דורו ווי־ר נוערםט
דען ערידןוזנביטן  ( :יא^ חנטזזחר־
טעט זיוו דיר נון רוויך  £ריד 1יך ,
לוונד טוהט דיר ווויןי  :זלו זוו11וו ! ןש
פוו 1ק  ,דווז דוורין ן .פונדן ווירד ,
דיר 3ינםבוור ווונד וזונטרטווהן זײן:
(יב ) ווי 11זיוזזיך חברני  3ט פריחיך
ערן .עבן  ,זוזנדרן וויט דיר טטרײטן:
זח ב 1ח^רי זיח  ( :יג> חען ז־ח דער
עזוין.י דײן ( .חט דיר חין דײניהחכד
ן .יבט  :זח ברינן.י ח!! ט חענ1י 3י חין
דערוע! בן חיט דענן טחערדטי וזים :
(יד) חײבר חבר ׳ קיכדר  ,פיה חונד
ווחו ^ חנשט חין דר טטחדט חן בײטי

חן ?וטרעפן חיזט  ,קחנםט חח

פ 1ינדרן  :חונד דיח בייטי דער
£״נדי  ,דיח דיר דער  /גוזיןץ ד״ן
ן .חט חין דיח הענדי ^ ןיחרט פעס
 3עהרן  ( :םו ) זח זח 11םט דוח £ר־
פחהרן חיטדען טטעדטן דר פע 1קר/
וזע{ 3י זעהר ח״ט פחן דיר ענט־
£ערנט זינד  :חוכד ני  3ט נו דען
טטעדטן דיזר פע 1קר היר ן .הערן :
(טז ).היגן .ען.ן חין דען טטעדטן דיזר
פע 1קר  ,ווע31י דער עוזין.י דײן גחט
דיר נוכןערב^ וטעח״כ^ יבט  .זח!! םט
דוח קײכי זעע! י חכן 1עבן 1חשן :
(יז ) זחנדרן ח)!י פערבחככען  ,דען
חתי ׳ חחרי  ,כנעכי ׳ פרזי . ,־ז״ ,
חזנד יבוםי  :וויח דער עוזין .׳ ד״ן
ן .חט דיר ן .בחטן החט  ( :יח ).דח־
חיט זיח ח״ך כיבט ! עהרן זח)  3ע
ן .ר״ח! חויזחיבן ׳ חיח זיח חיהרען
ן .עטטרן3ו עהרן חזיז^ חיבט החבן:
וזחדורךחיהר חייך ן .ען:ן דעןעחין.ן
חײערן ן .ווט פערוינדיןכען וזירדט י
(יכ ) וזען דיח פחר ח״נר טטחדט
?חנן.י 3״ט 1ין.ן חוזט ,חוק זיח3ו
בעטטרײטן חונד3ז ערחברען  ,וח
זח! 1םטו דיח ב״חי כי  3ט פרדערבן,
ווונד חיט דר חקשט דרחן  £וזהרן ,
דען דוח קחנשט יח פרי  3טי רחפחן
ן׳כישן

דברים כ כא
^ניםן  ,חונד > ווטט ייח ח! וח ני  3ט
חויזרחטטן  :חיזט דען דט ה ()!),
רוויןי דעק פע! די וויח ח״ן >ועכש ,
דען >ותן דורך בח! ווערק ח״גטרעכ־
יןען>ווז >' ( דיח ליױוי זיכד יח ח״ערי
פיינדי כי  3ט  ,דעכן חיהר כו טחדן
*וכן חוזט ) ( :כ) יעדחך זח! ך חיין
בויק  ,פחן ווע 31ק דוח פרזיכערט
ביויט  ,דט ער ני  3טט
עטבחרט
טרען .ט  ,דען קחנשט דוח  £רדערבן
חוכדחוווהויחן  :חוקחיין בחחוערק
חוק דיח טטחדט כו בויחן  /דיח
איט דיר קריןכ  £יהרט  ,ביז זיח
דחכידר { ין .ט :

שפט־ם

קפא

ערמןחננן ווש נעכשטן חי* ט  :זחזזן
חיבר דער קוו? בי  ,דער חיכן טוו | ע
דמ ^ כיק חבן.ש! חן.ן וזחר>־ |  ,י דיח
הענדיוורוטן  , :חונד ייייין 4ען.ן
חײנחנדר שפרעין  ( .דיד  ,ניעײזיך
דיח ע! עשטן חונורי ־ענדי החבן
דיועע ביוט ניכט כ.1רן .חשן  ,חונד
חוכורי חוין .ען עש נינט ^ ועהן :
(ח> ( יעני  ,נעײןי,׳ דיח עריטטער
ערווידרן  .פרן .יב  ,ח עווי^ ר דעכן
עח! קע יסרח!  ,דחמ דוח ער 5עוט
הווטט  ,חונד רענכי עט חיהק נינע
ח! ז חוגש ! רץ .ערן .חטנט ב! וט יו :
ח! ן דען חיוט חיהנען דיזענז ב! וט
?ילןעהכט  :: ( :דוח חבר החםט
חויך דיןי ווײוע דיח חנק! חן ' .חוכ־
שז 1דין.ש ב! וטט  £חן דיר ' ווע^ כע־
טח  £ט  :ווען דוח דט ן .טחהן  /חחו
חין דען חוי ^ן דעט עוויןכען רע  3ט
חיוט :

(א ) וזען> זחןחיןדע.ק ! חכד* ,
דס דר עווין.י די־ן ן .חט
דיר נוק בעזיט3י חיינן .עבן ווי!! ,
ח״נן ערט! חגכן פינדט  ,דר חויף
דעקפע! די ! ינט  :חהכי דחט > יחן
*ו״ם  ,ווער חיהן ערש! חן.ן החט :
(ב ) וח וח!!ן ד״ני ע! טעטטן חונד
רי  3טר הינויס^ עהן  :חונד ביז חן
דיח
טטעדט• ״עטן  ,דיח חוק דען (י ) ווען דוח ווידר  £ײכדי 3ו  5ע! די
ערט 1חן.נן הרוק !י ^ן  ( :ג ) ווע! נע
ניהסט  :דילר עווי^י דײן ן .חטן *.בט
טטחדט נון דיח נע 5טטי חן דעק
חיהן דיר חין דײכע ד״חכד  ,דו דוח
ערש! חן .כן חיזט  :דרוע! בן ע! טטטן
£חן חיהכן ן .פחנן .כי ווען& יהרםט :
זח! 1ן חייני רינדקח! בי נעהיוי ,
(יא ) חוכטר דען ן £ .חכ^ נןערב! יקטט
ווע! בי כחך כי  3ט כו חרבייט ן .ברוי 3ט
דוח חײכי
פרויחנטבערוחהן פחן
ווחרדן  ,חונד חן קיינק ױו 3י:ן .5חן.ן
טעכר כטטוו! ט  :חונד דוח החטט
החט  ( :ד ) ריוע קיו! בי זח!! ען דיח
!וטט5ו חיהר  ,זיח ריר כור פרויח
ע! טעטטן דער
שטחדט חין חײכען 5ו נעה ון  ( :יב ) זח זח!! שטדוח זיח
החרטן נרוכד פיהרן,דער ני  3ט בחר־
פחרהער חין ד״ן הויז ברינן.ן  :דוו־
בייט חונדבזחהט ווערדןקחן  :חונד
זע! בסט זוו! 1ויח זיך חיהר הויכט.
חיהר היר דש ן .ניק חבהויחן  ( :ה)
החר חבמעערן חוכד דיח נען,י
זחדען ורו!!ן דיח פריטטר ווזיז דעק
במכיידן  ( :יג ) דחמ ק! ״ד חיהי־ער
שטח>ױוי ! זי הינ5ו טרעטן  ( :דען זיח
ן .פוונן .נשוופט חב! ען.ן  ,חין ד״כנ<
*חט דר עווין *.דיין ן :חט ערוועה! ט,
הויזע ב! ייבען חונר ח״נען יוחנמט
*יינן דינטט5ו פערועהן  ,חונדחין
!חכן .חיהרן5י .חטר חוכד חיהרי יווטר
*ייכק נח״ן דען זען.ן חזיזכושפרע 3ן:
בוו״כען  :ח! ט רען קחכטט דוח כי
חונד נחך חיהרק חזיזשפרויי ווערדן
חיהר קחיוײן  ,חיהר בײחווווהנן ,
ח!! י שטר״טוח 3ן חוכד 3ר! עי.וכן .ען
חוכד זיח דייכע פרוױו זיין ! חטן :
עכטשידן )  0 ( :חוכד ח!! י ע! טסטן
(יר ) ווען דוח תבר קיין ן .עפוו!!ן
דעריעכיגן
שטחדט  ,ווע! כי דעט >* עהי חן חיהר פענרשט  ,זח יווזט
דוח
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כב

דוח זיח  £רחבםיידן חוכד ויך יע! כיט
חיבר! חשן  :פרקזיפן דחרפשט דוח
ויח כיבט  :דוח דחרפשט ויח כי  3ט
כור פק! חווין ייח ?ן  ,דח דוח ייח
ן .סווע  3ט ' ד .חשט  ( :טו ) ווען חיין
>וחן כווייח ווייבר החט  ,דיח ח״כי
ווירד ן !.יבט  ,דיח חכדרי ן .החשט ,
חוכד בי־די ן .בעהרן חיהק יעהכע ,
דיח ן !:יבטי חוכד דיח ן .החשטי  :יח
חבר דמ דער ערסטן .כחהרכי יחהן
דער  5ערהחשטן חייט:י ( טז ) חונד
דיח כייט קחײט  ,דס ער יייכען
קיכדרן פרטיי!ן זוי!!  ,ווחי ער חין
 5ערײעכן החט  :יח קחן ער דען
יחהן דער ן .ע! יבטן ני ? ט פיר דען
ערסטן .עבווהרנן > וח 5ן  ,חוכד דעק
*וירק? י 3ן ערטטכבחהרנן יחהן רער
ןהחשטן פחרכיהן  ( :יז׳יחכדרן >ווי
דען ערטטן .בחהרנן דער פרהוושטן
חיהק פחן
 5רויח חן ערקעננען ,
ח!! עק  ,ווחי ערהחכדן חיוט  ,חיינן
ניוייחפחצן חנטיי? כו ן .עבן .־ דען
דייר חיוט ערי .וט! ינכ  :״נר קרחפט ,
דסרעבטדרערסט־
חיהנן ^ ביהרט
ן .כוהרט  ( :יח ״ען יעײחכד חיינן
חוכן .החריחײן וו־דרםפעכשטי,־.ן יחהן
החט  ,י דער דער סטיײײי יייכעש
£חטערש חוכד ײ־כר ײוטטר כי  5ט
ט־  :ייח החבן חיהן חויך
ן .עהחר 3
ן.כי 3יטי 4ט  ,וווכד ער ווי!! דענכחך
כי  3ט 4החר 3ן  ( :יט ) יח יח!!ן חיהן
 5חטר חוכד > זוטטרערן .רייפן  :חוכד
 5חר דיח ע! טטטן דר סטחדט  ,חין
דס טהחרי י״נש חרטש בריכן.ן
(כ) חיכד נו דען ע 5טעשטן יײנער
סטחדט ספרע3ן  :דיור חוכיר יחהן
חייט חונן .עהחריחק חוכד ויידס
ספעגשטין , :זוי! חוכי כיכטפח! ן.ן :
חיוט חיין ! ידער! יכר ס! עײ 4ור חוכד
טרוכקן בח! ד  ( :בא ) יח ױו!?ן חיהן
ח!! י ! ייטי ' דער סטחדט ײיט סטייכן
כז טחדי וויריפן  ,חויך ױו! 3י וו״יע
יח)! שט דיח דען בעייווי  3ט חויש
דחײיט עש
דייכק ײיטט? סח  £ען :

ן ^ -נ׳ן יעור ^? הערי  ,רווכד זין ? ירלטי נ
(בב■ ווען יעיורוכד רו״ן ערברעצען
ב^ חנ^ן  ,וווורוין' דױו טסדשעשרווזי
ן .הערט  ,חוכד ווירד היכן .ריבכ 1עכ1
חונד חן חיין הח 1ן ן .הענכט  ( .בג ) יח
יח!! ייין ! ׳יצנייכן כיבס וויבערכחכט
חכן הח !כי ב! ייבן יחנדרן דוח ווויט
חיהן דעשיע! בן טח,־.ש בן .רסבן ,
דען חיין ן :הענן .טר חייט חייני ן :רינן:־
םע 5ונן .ן .חטטט  :חוכד דוח > 1ויט
דפ ערדרייך  ,דט דער עווין .׳ דיין
ן .חט דיר כוק כייטכי ן .יבט  ,כי  3ט
$ערחוכריינין .ען :

כב(א)

ווען

דוחברודרש
דייכש

 .חבשן חדר םחן ויהיט,
דחי ייך  £ער! ויען החט  ,יח > יושט
דוח דיך חיהנען ני  5ט ענטניהן :
יחכדרן יח!! שט ייח כו דיינק ברודר
ניריק פיהרען  ( :ב ) חייט חבר דיין
ברורר פחן דיר ענטפערנט • חדער
דוח יויישט ניבט  ,יוענן עש חף
ן .הערט  :יח ניקעש כו דיר חין דיין
הויי׳ חונד ! חכי עי בייח דיר י״ן ,
בייד״ן ברודרדרכחך פרחן .ט  ,דחי
ײיט דוח עי חיהכן ווידרן .עבן קחכיט:
(ג ) עבן ח! יח ױו!! יט דוח טהון ײיט
יייככן עי!  ,עבן ח! ױז ײיט יייככן ן.ע<
ווחכדי  :עבן ח! יח ײיט ח!! עק נ 1ער•
!חהרכן  ,דחי דייכק ברודר פוון העכדן
^קחײיון׳חוכדפחןדיר ^ פוט ן ווחר־-
דען  :דוח קחכשט דיך כיבט עכט.-
 3יהן  ( :ר ) ייהשט דוח דיינש ברודרי
עי! חדריײנן ח  3שן חויןי דעמ ווען .י
היכ  £ח!!ן  ,וח ײושט דוח דיך חיהנן
כי  3ט " עכטכיהן  :יחכדרן חיהק חוץ־
רי  5מן הע! פן  ( :ה ) קייכ• פרויחכש־
פערשחן וח!! ן .ערעהטי ח״כיײחככט
ײחנשפערטחן
סרוון.ן  /חוכד קייכי
דחי ^ עווחכד חי־נר פרויח חכטהון ' :
דען ווער דייעש טהוט  ,חיוט חיין
ן .ר״ח!  2וור דעק עווין:ן דייכעכן
ןױוטטי  ( :ו ) ווען דיר חוין! דעק
וועך חיין פחן !.כעסט ײיט קיכ! יי|
חדר

דברים כב
חדער חייערן חויפססעצזס  ,חכן
בויײי  ,חדער חויף דר ערדי  ,ווח
דיח ײוססר חויף דען קיכ! יין חדער
חייערן זינס ; זח  :ח!! שס דוח ני  3ס
ביידי  ,די1ו ײוססר ' וחווס דען יוננן
חויוהעבן ; ( ז ; דיח ײוססר ײומס
דוח !£יךן !חשן  ,חונד דיח יונךעץ
קחנשס דוח דיר נעהײן  :דחײיס עז
דיר ווחה ^ עהי חונד דוח ! חנךע
!עבשס  ( :ח  ).זוען דוח חיין נייחש
הויז בויחסס  : ,ח ײחכי ח״ן ן .ע־
?ענדר חבן חונן דיח חןססכי  :דחי
ײיס דוח ניכס ב! וססו '! ד ווויןי דיין
הויו ברינךשס  ,ווען עסוו ו יעײחנד
הערונסר פי! י  ( :ט ) דוח וח!! שס
דיינן ווײנבערן .ניכס ײיס ! נרײיססן
יורסן ביפוחען  :זחנסס וזירדי וח־
ווחה! דיח  £רוכס דעס ןחײנש  ,דען
דו1ו חױווחע :ס  ,ח! :דער ערסרוזן.
דעז וויינבערן .ס  ,דיר פרבחסן ויין:
(י ) דוח  :ח!! שס ני  3ס ײיסי חיינע :ן
ז 3 $סן חונד חייכקעו! 3זן !.ייך חקרן:
(יא ) דוח  :ח!! טס קי' | נײעבי סרח־
ן.ען  ,זוחרין ווח!!ן חונד ! יינן פעס
>וענךס חיוס  (' :יב ) סנירי  :ח !! שס
דוח דיר ײח 3ן 1 :ון דען  £יער  !£יך!ן
דיינט ײחנס! ט  ,ײיסווע! כק דזח דין
בדעקטס ( :יג ) ווען יעײחנד ח״נע
פרויח ניײט  :חונד ווווהנס חיהר
בייח  ,ווירד חיהר חבר נחכהער
ן.ררזכן  ( :יר ) ! עךס חיהר פח! סי בע־
טו! דין .ונךן חויךי  1 ,וונד ברינן .ס ויח
חין חיב!ן רוך .ספריכס נעהײ! יך :
דיוע פרויח החבי חיך ךענחײײן ,
חונד ח! ו1ויך ײיך3ו חיהר סחס ,
 5חנד חיך דחז 3״  | 3דר ׳ונךפרסחפס
ני  3ס  ( :םו )  :ח 1:ו!! ען פחסר חונד
ײוססרדער יונן.ן פרויח דיח בווייוי
חיהרר יונ^ פרסחפס נעהײן חונד
 3חר דיח ע! סשסן דער ססחדס חין
דח< סהחר ברינ^ן  ( :טז ) דר פחסר
דר יונן.ן פרויח וח!3 5ו דען ע! סוסן
ספרע 3ן  :ײייני סח  3סר החבי חיך
די;ןנ ײחנני ( ור פרויח ךע^ ענן  ,ער

כי תצא

קמב

1ויוש ןוי־ר 1זבר ן .ר1ונן ן .יגח{זרדן :
(יז ) ניכחעהר בירדט ערחיהר' פח!כ) י
בעכ1ו | דין .ונן .ן1זויך  /רווכד טניריכע,
1ויך הוובי סיוו ד״נר ט1ו * טר דיזו
3יי ^ 3דריונן -פרסחפס ניכס ך  £ונדן,
היר 1ונר וינד דייו בחייוי פמן חיינר
סחכסר יונךפרם 1ופס  :היסחס :יזןן
חחן דיוו בעססוך פחר דען עיסס־
סען דר ססחדיס חויזברייסן • ( ־ז : ),ח
:יוו)ן דיח ע 1סשסן דר ססחדס דען
חחן  £ערנעד.וון  :חונד חיהן ני ? סין .ן:
(יטו חיבר דענן חויך חונן הונדרס
סקן בעססרחפן  ,חונד דע:ן פחסר
דר יונן.ן פרויח ךעבן  ,דחרונן דחמ
ער חויף' חייני יזנךפר חין יסרח}
רויינן 1ויכ?ן רוך_ חויון .ברחכס חױך
ײוש  :יח  :יינע פרויח ב!י בן  ,חונד
ער 1:ו!! ויח נייס! עבנש ניכס פערי
ססחשן קעננן  ( :ב ) ווערי ע :חבר
ווחהר  :דחש בייח דר יונן.ן פרויח
דיח נייכן דער
יונךפרסחפס ניכס
ן .עפונדן ווחרדן  ( :בא ) וח  :ח)! יייחן
דיח יונךי פרויח פחר דיח הויוס־רי
חיהרש כנחסרס פיהרן  ,חונד דיח
ססחדס! ייסי 1:ו! ! ען  :יח3ו סחדע
ססייניךן  ,דחש :י1ו דיח סחנדסחס
בעןחנךן  ,חין חיהרש פחסרם הויו
ווונינוכס נו סרייבן 1: :ו < ח! חס דוח
דחז בעוי חויז דיינר וויססי ווען.־
ס יפן  ( :כב ) ווײן יעיוחנדוונן .סרחפן
ווירד  ,דחש ער בייח חיינר פסיח
ס! עפס  ,דיח חיינן עהיייחן החס ,
ז1ו ו1ו!!ן ויח ביידי ססערבן  ,דער
יוחן  ,וועוכר ביי1ו דער פרויח\<.צ-
ס) חפן החס  : ,חיויס דר פרויח  :־ח
:וו!! שס דוח דח :בע :י1£ון יסרח{
וזעןנסחפן  :יכו ) .ווען חיין יונן .פרייח*
!י 3ש יועדכן יויס יעיוחנדן פר! חבס
חיוס ; עו פינדעס ויח חבער חיין
חנדרר חין דר ססחדס״ חונד ס! עפס
בייח וויהר  ( :כר .י וח וח!! ס חיהד
ויח ביידי חין ד 1וו שהחר דערזע! בן
ססחדס פיהרן  ,חונד ײיס ססיינן
נו שחדי ווערפן  :ד(זז חעדכן  ,וויי^
עט

דברים כב
עט ני  3ט חזק הי! £י ן .רזפן ׳ דיז עז
יזין דר טטחדט ן .טחהי  ,חורד דען
אחן וויי! ער דיח  £רויח ז״נז נע 3ז־
טען ן .עסווע  3ט החט • דחז כעזי
ווושט ־זח פחן דיר וועגיטחפגגן :
(כה ) ד .חט חבר דר >> חן דחז פערי
}וובטי ו׳עדכן חוין 1דעק פע! די חן־
^טרי׳ען זיח ערגריפן חזנד ב״ח
חיהר ן .ט 1חפן  < :ח זיו 11דר סחן דר
בײח חיהר ן !.ע^ן ח 11״ן סטערבן :
(כ  ).דעק >< עד3ן ־חבר  :ח! 1זט דוח
ני  5טש טהון ׳ דחו >< עד 3ן החט דען
סחד ניכט פרסז 1דט  :דען עבן וח
ח! ם וזען יע>< חנד חיבר זיען נעבן־
>< ענסן הערפי 1י ח; נדברע  3טי חיהן
יווק׳ זח חיוט דיוט ווויך ( :בז ) ער
טרחד  :יח חזין• דעק פע! די חן  :ד^_ח
 5ער 1חבטי יונן£ .ר קחן ווחה 1ן .רופן
הוובן ׳ חהני דחש חיהר יע>< חנד נ<
הי 1פי קרו><><ן קחנטי  ( :כח י ווען יע־
סיזנד חיין יונ ^ פרייח1י  3ס סעד 3ן ,
דיוז ני  3ט £ר 1חבט חיזט חנטרי  £ט /
ערי%יי  £ט חזנד בס 1עפט  :חונד זיח
ווערדן בטרח £ן  ( :כט ) וח זח _!1דר
>יחן  ,דער דחו סעד 3ן בעס! חפן,
חיהרק פחטר פזנפני^ סק 1זי! בר
ן .עבן  :חזנד ויח זח 11ו״ני פרזיח
זיין  ,וויי 1ער זיח גסווע  3ט החט :
ער זח! 1ויח זיין } עבענ! חנן .ני  3ט
פערסטחטן קעננן:
 ( ^ 3א ) ניח> וחנדזחן 1וײנז  5חטרז
פרויח הײרחטהן  :חונד,
ו״נס  5חטרט דעקי חזי״פדעקן דיח
עהרערביטיגקייט ן .עןק * יינן  £חטר
פר 1עט ) | 3י• ׳ס ווער נעיריבני חדר
חויז ^ סנ טני החדן החט  ,זח 11ני 3ט
חין דיח ן <>.ייני דעס עוויןק קחיוסן:
(ג חיין סחנדפ 1עק דר חין עהי־
ברוך חרר  -־ןוטסחנדי ער 3יין .טווחר■
דען ) זח! 1ני  3ט חי ,דיח ^ סייני דעז
עווי^ן קחססן  .וע 1בטט נחך דעק
 3עהנטן גן*1די  :יו!< ער ני  3ט ח־ן
דיח ^ חייני דעו עווי^ן קחססן קעס

כי תצא
נען  ( :ד ) קײן ע><ו ; י 1זונד ><ו  0בי
*ױח רוין דייו ן .עי׳ייני דעז עווין.ן
קחססן  :ועןבטט נקך דענן 5עהנסן
ן !.ידי ויו !1ני>ו>וו־>< עהר יע> ווונד פנזן
יויהנן חין דיח <>.1ײני דעש עווי^ ען
קיזווײן  :וה ) וו״ 1וייו וו״ך ניכט3ו-
£יור ן .עקיו>ו>ון וינד> ויט בריודיוונד
וורושר׳ יזוין■ דענן ווע^ י׳יו 1ו יויהר
חזיש סינריקן -ינן : .יוונד וו״ 1ערדען
ב 1עק ויזהן כעור יזויש פתור ווין
יורקנהריק ווידרדיך ^ דונ^ן היזט,
דיך נו פערפ 1וכן י ;ו ) יובר דער
עוזין.י דײן ן .חט וויז! 1טי דעק ב 1עק
קייןן .הערן .עבן  ,רוונדפערוזוונד 1טי
דעשן פ 1זךיוין זען.ן  :דען דר עוזין.י
דיין ן .חט ! יבט דיך  ( :ז) דיזרוק
זיז 11שט דויז נייז_>ויז 1ם יזיהר .ן 1יק
יזזנד וזיוה! נו בפערדרן ווכן׳ ד״ן
!עבנ 1יונן•  ( :ח) דען ווד>* י ויז 11טט
דויז ניכט םיירון  ,דען ער יזיוט דיין
ברודר  :דען > זנרי וי) 11טט דזיז ני  3ט
טײיזן ׳ דען דויו ביזט יו״ן פרעזוד־
 1ינן> יזין זיינק ! יונדי ן .וועון  ( :ט ) דייו
קינדר דייו זייז יויק דריטטן .ן 1ידי
ניינן  :ויו! 1ען יוין דייז ןטוייני דעם
עווין.ן קיו ^ יין קעננן ( :י ) זזען דויו
יזין יו״נק ! חן .ר ווידר דייו  5יינדע
נז פע 1די ניהעשט  :זיז> וושטדויזדיך
£יזר זי  11עקטעד! י 3ן היטן  ( :יא ).ווען
יעײוזנד דורך נע  3ט 1י 3ן נופיז!! יזוף
ריין וויזרדען  :זיז ײזס ער הינויס
 5יזר דיזז !זי ^ ר ן .עהן ,יוונד ני  3ט
ווידער הינײן קיז>ו>וען  ( :יב ) ן .ען.ן
יזבנד זיז 11ער זיך ביזדן  :יזונד ווען
דייז זוונני יזונטר^ עהט ׳ דיורןי ער
ווידר * חין דרוז 1יזן.ר קיזוסוען :
(יג) יזויטן פיזר דעק !וי ^ ר זח! זםט
דוח חײנע.ן 1ען .נה״ט החבן  :דחהין
דוח 3ור נחטה ן .עהן קחנטט :
(יד ) חזנד זח 11טט  ,נעבן דיינער
פע! דריסטונן , .חויך חיין טויפ1ײן
החבן  :ווען דוח נון חויטרהח 1ב דעו
!ח ^ ערט דיך זע3ן ווי 11םט ׳ 'וח 11טט
דוח דגואיט ן .רחבן  ,חונד הערנחך
 3וטחררן

דברים כגדכ

יכ

חצא
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*ויוס  ( :טו ) דען דער עווין״
ד״ן
זח
ווילו
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^חס
דענן ע״י^ן די נענן
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.
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יפרן
,
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:
(
דחרוק
כה ) ווען דוח אין
חוש דײן < חן.ר ה״זי^ ן.ע־-
ד״נש
נענססן
וו״גבערן .קווווחכזס
הח! סען חערדן  :דח>ויס ער
ני
3
ס
*ח
קחגסס
דוח
עס״חש
סרויבן עםן׳ יוא  £ין
חונחנטסענדין_ש ב״ח דיר
דוח ו'וי)1
םס
,
ביו
דוח
זחט
^ווחהר
החסס:
ווערדי  ,חונד פחן דיר חב־
חבר חין
דײן
ן
.
פעש
>
ווםס
דוח
ניכסי
ן :עהי  ( :טז) דוח זח!! זס
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קנע
3
ס
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:
(
בז
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*״ננן
ווען ד> ח חין דײנס
דיר העררן חויס! יפרן  :דער ב״ח
נע
3
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וחס
£
ע
!
ד
קסיחוטס ׳ * ח
(יז)) ! פחר ז״נכן הערוין טוס) זוכס:
קחננסס
דו״ח
חיס
דר
החנד חע־רן
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חבר
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דוח
ניכס חן ד״נש נעכטסן * חס
בע! ד״נר טסעדסי  ,חח עז חיהק
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יבס  :דוח זח!! שס חיהן ני
3
ס
0
■
(
א
)
דריקען
וועןיע> וחנדח״גי  £רויין
 ( :ח ) חונסר דען סע 5סרן
ני> וס חונד עה!י  3ס :
יטרח!ש
חזנד זח!! קייני עפנס!י 3י הורי:
זיח 5ר5
יהרס
חבר
נחך
הער
זײני
ק״ן חונסער רען זעהנן יטרח!ש ן.ו ; טס ,
חינדעכן ער עסווחט טענד-
עפנש! י
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3
ש
חן
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ווחהר
^
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טר״בס
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 4ע! ד זח!! םס דוח
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י
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חיוס
ר} עשס זיין הויז  :ן :עהס
ן .ר״ח דעק עזוין (.דיינק ן .חססי חיין
הין
חונד
ווירד
!
( :ב )
חײנשחנדרן ? ,רויח :
דוח זח!! שס  £חן דיינק (ג>,
דיזער
נווייסי
חחן
ברזדר
ווירד
חיהר
קייני נינזי נעהוזן  ,וועדרחן
חויך
ן
.
רחק
:
טרייבס חיהר ח״נען
 4ע! די  ,נחן פרו  3ס  ,נחך
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ט״דיבריל
׳
4
יבס
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{
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^
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דכדים כר כה
?י 3ן דינטטיחנן .הח! טןווערדן  :ח״ן
^חננט יחהר וח!! ער פיר וײן הויי
פר״ח ן״ן  ,דחיויט ער דיח פרויח,
דיח ער ן .ה״חרחטט  ,ערפר״חי :
ו( ) >> רזן וח!! דען חונטרטטן חדר
(וברטטן > ויה! טט״ן ניכט (ז פפחנדי
נעהק דען דט ה״סט דט ! עבן נו
פפחנדי נעה>ון ( :ז ) וזירד יעחחנד
בטרחפן  ,דער חייני פערסחן פחן
*יינען כרידרן  ,נע>ו! יך פחן דען
קינדרן יטרחןס  ,ןטט ^ה! ן־ ,נוכן
טק! חנן ^ עי חכט חונד פעוקויפט
ד .חט ' :זח זח!! דר דיב טטערבן ,
דט כעוי זח!! טטז פחן דיר וועןנ־
טחפן  :וח,ווייח זחרנפע! טי נ,בײח
ךער פ! חן .ע דעם חזיסזחטנס ,
חו) עט ן .נויח3ו בווכח 3טן חונד נו
בפחון -ען  :וויח חייך דיח פרישטר
חויט דעק טט ; ><4,וע ! וי כחך וו״נר
פרחרדנוכן .׳; חזנטרווייון ווערדן ,
*ח זח!! ט חיהר3ו טוהן בעדח  3ט
*״ן ( :י . .דענקעדרחן  ,ווחס דער
עוויני דיין־ןחט דער 4וריק ; .טחהן:
חוין דעק ווען.י  ,ח! ס חיהר חזיס
חינריק ן .ינן .ט  ( :י ) ווײן דווו דיינק
נע  3סטן עטזוחש 3וקדחר! עהן ^ ע־
ן .עבן  :וח ווווט דוח ניכט (ו חיהק
חי | דחט הוין ן .עהן  ,חיהק חיין
פפחנד חבנונעהיון  ( :יא  ,דרויטן
*ח!! טטו טטעהן ב! ײבן  :וןונ־דער
>> חן די -קדוח ! ייהסט  ,זח!! ד* ר דט
פפחנד הרזיסברינן.ן  ( :יב ) זזען ער
חיין חרוור >וחן חיוט  :זח!! םט דזח
דין ניכט נידר! עק  ,חונד דט פפחנד
נייח דיר בהח! טן  / :יג )* .חנדרן> ויט
*חנננחונטרן .חנן חיהק דט פניחנד
ווידר ןנעבן  ,דט ער חונטר * יינער
דעקי ט! חפי  ,חונד די; זען .ני  :דיר
ווירד עט׳פחר דעק ע״יןען ד״נק
ןנחטטי גוקור !>>זר*ן ( .רעכנט חערדן:
(יר ) דעק חסוען חזנד דירפטי^ ען
סחן.י! עהנר  :ער וייח פחן דיינען
ברידרו  ,חדר ח״ן פרע>ודר  ,דר חין
דײנק ןחכדי חונד מין דיינקסהחרי

כיתצא
וומהנט ^ * /ז?םכ 1דוח דען ? חדן
ני  5ט עחר ענשהח!שן  ( :טי *,דעש•
<ע! בן י 1חן.ש זחז! סטו חיהק ו״נען
?חהן ן .עבן  ,דחט דיח זחנני ניבט
דעןערחיזט
דחריבר ווונטרן .עהי ,
חרק  ,חזנד וזחרטט יזיט פער! וונן.ן
חויןי דען ? חר .ן  :דחזזיט ער ניכט
חיברדין כוכן עוזין.ן ריעי חונד עט
דיר נזר וינדע ן .רעכנט וועררע :
(טז ) עעטר וח!!ן ניכט פיר קינדר
חונד קינדר ניכט פיר פעטר הינ־
ןרי 5טט חערדן  :יעדר וח!!  £יר ויין
חיין .נעש פרברעכען הינןעריכטעט
זוערדן ( :ח ) דט רעכט דעש פרעזודן
חונד ווחיון וח!! שט דוח ני  5ט ביי:| 4
חונד פחן חיינר וויטווען ניכטדחט
ק! ייד נוכן פפרונדי נעהזון  :ח ) בע־
דענקע  ,דחט דוח חיין טק!ו< פע
^זועון ביוט חין וונרינן חונד דער
עוזי;.י דיין ןחט החט דין פחן ד־וננן
ער! עוט  :דחרוק בפעה!י חיך דיר ,
זח נו טוהן  ( :יט ),ווען דוח חויןי
דײכבן חקרפע! די חייכחערנדשט ,
חונד פערניסט דחוע! ב' שט חיינע
ן .חרבי  ,וח קעהרי ניכיט חוק  ,דיח
זע! בע יו הח!ן  :וחנדרן ! חסע ויח
דעסיפרעווק  ,דעכןווחיון חונדרר
זויטיןוע ב! ייבן ; דחיויט דיך דער
עווי^ ע דיין ן .חטחין ח!!ן דיינן  £ער־
ריכטונןן ועןני  :נ,ן יוען רוח דײנן
חע! בוינן טיטט! שט  ,וח _ פפ! יקע
ניכט נחך  ! :חש וח? 5ס דעכןפרעיודן/
דענן ווחיון ח״ונדדר וויטווע טטעהן:
(כא ) ון״ען דוח ווײכ) עוי הע! טשט ,
זח טטע!!י ק״נע כחכ! עוי חן  ! :חמ
עש דעקפרעײדן  /דעק ווחיוןחונד
דר וויטווע פטעהן  ( _:בב ) בדעגקע
דט דוח חיין טק! חפע ן .וועון ביוט
חין >< 3ריק  > :־חרונן בפעה! ע חיך
דיר  ,וח נו טוהן :
^ףן ( א ) ווען ! ״טי ח״נן טטרייט
>ויט חײנחנדר החבן ,
חונד קחווחן פחר ן .רינט  ,ח! וזחזיוו

^רינטט

דברים כה
ן:רי  5ששוזערדן  :״חן טפרי 5ש דען
ן .רע 5שן !חש  ,חזנד פערחורשײ!ש
דען חונ_גרע 5שן ( _ :כ ) ווען נזן דר
חונן .רעכשע ן.ײש!3ו 5ש פרדיהנש :
*ח וח!! חיהן דר רי  5שר חין וײנער
ןנען -נווחרש הינ! ען.ן  ,חונד נחך ז״ננן
פרברעכן  ,חיהנן חײנע בששיזזשײ
חנ 3חה 5נ״ש!ש! ע^ ע ^ עבן !חשן :
(ג ) 5יר (ין .ששרײכי זח!! ער חיהק
ןנעבן !חשן  ,חבר ני 5ש זזעהרנדח־
>זיש ער ני 5ש חיבר דיזע 3חה 5נו
זעהר ן.ײש!ן ! חשי  ,חונד ד״ן ברזדר
 5ר ד״נן חויןנן ןנחר3ו פרע 5ש! יך
ן; הח! שן ווערדי  < :ד ) פרבינדי רענן
ו(  5סען דחש זזזי! ני 5ש  ,ווען ער
דרישש  ( :ה ) ווען ברידר *בוזח -זען
ווחהנען  ,חזנד ח״נר  £חן חידינען
פשירבש  ,חהנע ח״נען זחהן (ו
הינשר!חשן  ,זח זח!! דיח פרויח
דעש פרסשחרבנן קײנען  £רעזזדן
חזישרד .ח! ב דר פחזזי! ע הייחרחשן:
חיהר פווחן-ריזח!! חיהר ב׳יחווחהנן,
*יח 3וק וזײבי נעהזזן  ,חזנד דיח
ברודרעהי פ;ו!! ( יהן ( :ו ) דר ערפשי
*חהן  ,דען זיח ן .בעהרש> זח!! דען
נחחן דעש  £ערששחרבנן ברודרש
בי^ חבהח!שן  :דח ייש דעטן נחזזע
ני 5ש חין ישרח! חונשרן .עהי ( :ו ) זוי5
חכר דער זזחן ז״ני שווען .רן ני 5ש
ה״חרחשן  :זח ןנעהש זיח הינוין1
חין די 1שהחר  ,נו דען ע!שששן ,
חונד שפריכש,זז ין סווחנר וו״^ רש
זיך ז״נש ברודרש נחיזן חין ישרח! (ו
ערהחישען  ,ער חי!! זײך ני  5ש 3ור
ברודר עהי  ( :ח ) דיח ע! שששן דר
טשחדש זח!!ן חיהן רופן ! חסן חונד
זזישחיהנןרעדן  :וויעןערדען חוי 1־
טרישש חונד שפרי 5ש  :חיך ייחן.
זיח ני 5ש נעריײן  ( :ט ) זח שרעשע
דיח שווען .רין היננו חיק וונן :.יכש
דער ע!שששן  ,ניהע חיהקדען שוה
£חן דעק פושי חב  ,שפייחע  £חר
חיהק חויש  ,חזנד שכרעכי  :זח
^שעהי דעק יעני^ ען  ,דער ; יינש

כי תצא

קמד

ברודרש הויו ניכט ערבוי | 11ווי!* 1
(י ) וו { שדען * ??)1ער1זין ישר1ון דען
בײיונהיון  £יהרן  ,דאם הזיל דעש
באי־פיםרס  ( ,יא ) ווען נווײיו וועננר
וויק 3יוגקע העפשין :יזן יוײננדער
ןנרחהשן
ווונדדיח  5רויוו דעםיוײנן
ווי{ | חיהרן >וחן פחן דר היונד דעפ
פצע^ רש רעעשן ׳ נעהש הין ח/נד
ערן .רײפש דחן בײח דער טחכן :
(יב ) * ח הויחי חיהר חהני פערשחנן /
דיח החנד חב  ( :יג ) הח!שי י חין
דײנר שחשי ני 5ש נוו״חר! ייח ןנע־
וויכש ׳ 'ן.רחשש חוכד ק{ ײנעש :
 *'1ר החישי חין דײנק הויוע ני 3ש
 3וו״חר 5״ח שעפ!  ,ןנרחשען חונד
ק! ײנן  ( :טי ) נע! זיו .חונד רי 5שי;נ
ן .חי 5ש  ,חיח חויך פע!! יןנ חונד
רי 5שיכ ו*חש יח!! שש דוח החבן :
דחוויש דו״ח ! חנ־
 %חויןי דענן ערד־
ר״ 5י ! עבשש  ,דש דער עוויןני דײ1
ן׳חשש דיר ח״נן׳יבש  :ץ םו ) דען
וזע! כרדיוש שזהש  ,חערחונןנרעכ־
שין .ק״ש £ערחיביש  ,חיוש דעכן
ע״יגן  ,די־נקנחששי ׳ ח״ן ^ רײח ! :
(יז ) ןנדענקע דחרחן  ,״חש דיר
עזו! ק כשחהן  ,חויך דעכן זוען.י  ,ח! ש
חיהר חויש זזינריכן ינח^ש  ( :־ח ) ווי 1ו
ער דין חוין! דעק זוען <.חיברפי! ,
חונד הינשר דיר הער דיח טזוח | 5
מרש! ון , .דיח 3וריק ב! ײבן זזוזשן ,
עבן דח דוח  £רש זח  5שש חונד זזידי
וזחרשש חזנד פירצששי ן.חשש ניכש:
( ש ווען ייר נון דער עוויןנע דײן
נחשש  ,חין דענן ! חנ־י דם ער דיד
 3זק כזיש3י חיינגעבן יוי! £ ,חן ח!! ן
ד״נען פ״נדן חזזזהער ווירד רוהי
פערשחפש החבן  ,זח!! שש דזח דס
וזנדענקן ע>ז! ק חויששי!ן .ען חזנשר
דע  (:היחזז!  :דיזש פערןדש ני 5ש ;

כי תנוא
0י ( א ) ווען דוח חין דחט ! חנד
קחיחושש,רשדערעחין-י
ד״ן
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דביײם כו
דיין 'ן .חט דיר 3זנן ערבגוטע ח״נ•
^עבן ווירד  :דוח זוירטט עט חיינ־
ן .נח>ז>ןן חונדבזע 3ט החבן  ( :ב ) זח
*ח!! םטו פחן דען ערםטן ! חנד־
 2רי  3טן י;!! ר! ״ח חרט  ,דיח דוח
פחן דעק ! חנדי חײנברינן .שט ׳ דט
דער עחיגי דיין ן .חט דיר חיינגיבט,
נעדזזן  ,חין חיינן קחרב ! עןען :
דחײט חן דען חרט הינ^ עהן  ,דען
דער עוויןע ד״ן ןנחט ערוזעה! ען
ווירד  ,ז״נען נחזוען דחוע! בטט
רעזידירן3ו ! חטן  ( :ג ) חונד3ו דעק
פריטטר קחזיזזן  ,דער3ו דער 3ײט
זיין ווירד  :חזנד3ו חיהנן םפרע  3ן:
חיךקחזזי היריזיט פחר דעקעווי^ן
דיינק גחטטי3ו ערקעננן  ,דם חיך
1וין דם ! חנדןקחזזן בין  ,דחם דער
עזזין.י חזנזרן ע! טרן3ון .םווחהרן ,
חזנם3ו ן .עבן  ( :ד ) דער פריטטר
זח! 1דיר דען קחרב חויט דר החנד
נעהזזן  :חזנד  5רדעןח! טחר דעט
< 1ווין.ן ד״נם גחטטט נידר זעט 3ען:
(ר ) הירז־ןי זח! 1טטו נחר דעקעוזי^ן
דיינק ןחטטי פח 1ן .נדי רעדי הח! טן,
>זיין פחטר  ,דר3ו חרק זוחהנטי ,
״וזטיהרזקחיררן׳ 3חן .נחךזזינריק,
?עבט דחזע! בטט ח! ט פרעזזד! ינ^
>זיט חיינר ק! ״נען פחזזי! יע  :חזנד
ווחרד3ו חײנר גרחסן'  > ,זע  3טיגען
חזנד 3חה! ר״בן נח 3יחהן  ( :י ) דיח
זזנריק חכר בהחנד! טן חזנט חיב! ,
חזנטרדריקטן חזנט  :חונד ! עגטען
חזנט םזועהרע חרבייט חוין•' :
(ו.׳ ,וויר טריחן3ו דעק עזויןן  ,דעק
ן .חטטע חונזרר פחרע! טרן  :דער
עווין .ע ערהערטי חונזרי םטיזזזזי ,
חונד החטט• חיין חיינזעהן חין חונזר
ע! ענד  ,זזיהזע! יגק״ט חזנד דרחנג־
*ח!  ( :ח )  £יהרטע חונט חויטזזכריק
הוויט זזיט םטחרקר החנד  ,חוים־
^םטרעקטק חרזזע  ,זזיט גרחטר
חזנד 2זר  3טבחרר טחט  :דורך י .״ 3ן
חונד וזחזניר  ( :ט ) ברח  3טי חונט
חן דיזן חרט  :ח> נד ^ חגחונט דיזס

כיהברא
זלזגד1זײן  ,לזײן ןלזכד ׳ וו 1ו<4ייך
חונד,החנין .ע 1ישט ( :י ) נזסזע־ר
ברינן.י חיך היר > זיט דיח ערםטן
2רי  3טי דעס ערדרײצשדחר׳ דחט
דוח׳ ח עוזי^ר ! זזיר ן.ן .עבן החסט
הירזזיט 1ען .טט דוח עש פחר דענן
עזוי^ן דײנק גחטטי  ,נידר  ,בעטכזט
 5״חר 1יך חן ( :־א ) חזנד ח! סדען
*ח! 1סטו פרןכניגט ז״ן זזיט1ו 11ענן
דערעזויגיד״ן ן .חט דיר
ן .וטן  ,דם
חזנד דען ד״נין.ן ן.ן .עבן החט  :דזח
חזנד דר 1זי נעבסט דעק פרעזזד־
זינן, .דרבײחדיר ווחהנט  ( :יב -זוען
דוחחיקדריטטן יחהרי  ,דט חיזט
חיק 3עהנטיחהרי  ,ח! 1ע 3עהנםען
ד״נם חײנקחזזזזנט פע! 1ין .חב^ ע־
טרחגן  :חזנד דענן ! וי  ,דעק ערעזזד־
!ינג  ,דעקווחיון חזנדדער וויטוזע
ן.ן .עבן החטט  ,דיזי החכן עם חין
ד״נן טהחרן £ר 3עהרט  ,חונד זיך
דחפחן ן .זעטין .ט  ( :יג ) זח < ח!! סטו
פחר דעק עווי ^ ען דײנעק ן .חטטע
םפרענן  ,חיך החבי דחט הייזיגע
חזיט דעק הויזי ווע ^ טחפט  ,חיך
החבע חויך זח!  3עס דענן ! זי  ,דענן
פרעזזד! ינג  ,דעק ווהיזן 1וזנד דער
וויטווע ן.ן .עבן  ,נחך ח!! ע דענן גע־
בחטי  ,דם דוח זזיר ן .בחטן החםט :
חיךהחביפחן דײנן ב  5עה!ן ני 3טט
חיברטרעטן  ,חונד ני  3טס 3רן .עסן:
(יד ) חיך החבי ני  3טט דח  3חן חין
זז״נר טרויחר פר 3עהרט  ,ני  3טט
דחפחן3ו חונרײנק ןעברויך  £ער־
וועגדט  ,חויך דעק טחדן ני  3טט
דחפחן ן־געבן  :חיך בין דר טטיזזזזי
דעט עוזין.ן זזײנס ן .חטטט גהחרוחק
ן .וזעזן  ,חיך החבי ח!! ס ן .טחהן  ,וויח
דוח זזיר ןכבחטן החטט  ( :טיוםויחי
הערחבפחןד״נר הײ! י^ן ווחהנונן; ,
פחקהיזיזו!  1 ,וזנד ועןנכיד״ן £ח( ק
יטרח!  ,חונד דס ערדר״ך  ,דיט דוח
חינז ג^ עבן החסט  :וויח דוח חונורן
ע! טרן3ון .םווחהרן,חיין ! חנד  ,זוח
>וי!ך חונד החנין *!£ :וט  ( :םז ) חן
דיוק

דברים כו מ

כיתבוא קמה

דיוק הײטי^ ען טח ^י בניד .זט דיר
יע?.ט בפעהןי ^ ,ווין 1רעק בעסי עיבי
דער ע״ין.י דיין ן :חט  ,ח!! י דיוע
קוין : 1קונדקיבר 3יהי וייו> ויס ק1ו 5ק:
ןטענע חונד רע 3טע3ו בחבחכטן :
(ה ) דק 1עןבוט בוילזי דעט פוו"' ן .ען
דס דוח זיח עחן גחנ 3ק הער3ן חוכד
דײנק ן .ווטטי3ו עהרן  ,יז״נען (ו?־
ן .חנ 3ר זעע! י חוישטחיבן בדח  3ט זיין
טקר  :ווויו טכוײנן  ,ברינן.י יובער
:חןןסט  ( :יז ) דזח החסט עערחנ־
קײן
וזײורנש
״ערק
3
יין
.
דוורוון :
?חזט  :דחס דער עוויני דחס נעננ־
(י ) לוײ* ן .חנ3ן טטײנן  :נזןןנוט דו3ו
ו״טין .ע בינדניס ח״נ ^ חנ^ן  :יויח
דען יזןשוור דעש עוויןנען דײנע©
ער דיר גחט ן״ן  ,דוח חבר חין
•יע^ן ווחנד!ן  ,זײני גזע 3ע  ,ז״נן ן :חטס בויוזן  :ווונד סוץ' דעק זעזבן,
פער־
דעק עווי^ן דײנק ן .ווטטי נו עהרן ,
חרדנונגן״ חונד רע 3טי בחבח  3טן ,
ן .חנ3י ווכנער דחרברינן.ן ( :ז ) ווויך
ווונ׳ ז״נר סטיזוסין.ד,חר 3ן זזחןןסט:
ערײדנוופער ס?זר  3טן  1 ,וונד רוז־
(יח ) זח וזיח דער ע״ין:י פחן ז״נר
וע? בסט 3ר 3עהרן  ,ווונד ער דעק
:ייטי  £רחנזחזט החט  ,דס דוח חיין
ע״יןכן ד״נכן ^ ווטטי פרױינט ו״ן:
ן:ן :חנן:ן  ,זיין ' חייננטי>< ןיכס  5ח! ק3ו
(ח ) וזויף דיח סטײני יוז!! סט דוק
:יין  ,זויח ער דיר  5ערהייסן  :חזנד
ח!! י ווחרטידיור ! עהרן > זיט דײט!י־
:ייני גבחטי ח!! י3ו בעחבחכטן :
כער סריעט ערנ״מן  ( :ט> עערנר
(יט) דחס ער דיך חוכטר ח!!ן נחיכ־
סערחך> וסה חונד דיח פרישטר חזיי
יחגן  ,דיח ער ^>וח  3ט החט  ,חן
דעק ססח>ו>וי ! וי3ו דער ^ וחווטען
רוהקחנזעהןחונדווירדי ווח!! י דיח
נח 3יחן  :ערנינן חונד זיערקי עס
הע  3סטי  :חונד וייגר  5ערהייסונן.
יסרח! ! דיוס טחן .ס ביוט דוח חיינע
 <>4עש  ,חיינע דעק עווין .ען דײנענן
דעק עוויןנן דײנק ן .חטטי ן .״יד> וטע
^חטסי הייןי^י ; ח 3יחן ויין ? ח<ן :
נח׳ניחהן ^ ווחרדן  ( :י) דוח וווסט
ח!< ח דער סטײסוי דעש עווינן דײנ:
(א ) ״סה חונד דיח עןטסטען
ן .חטטס ן .ד .חר 3ן  :חונד וייניגבחטי
*סרחןיס ן .חבן דעק פח? קי
חונד ^ וע3י ' ,דיח חיך דיר ה״טע
 5ח! גנדן ב  5עה? :
בווחהרט ח? ןע
ן :עבי  ,בחבחצטן  ( :יא ) >< סה ן .חב
דיח ן .בחטי  ,דיח חיך ' חייך הייטי
דעכן עח! קי  ,דעסוע! בן טח^ ס ,
ן .ביטי  ( :ב ) וזען חיהר חיבר דען
נחךנחז^ נדן בזעה?  ( :יב^ נחז^ נדי
*רדן הינחיבר קח><> וט  :חונד דחס
סטעזוווי וחן? ען חויןי דענן בערגע
?חנד ביטרעטט  ,דס דר ע* יי 4י
ן .חט דיר חיינן .עבן וזי < , 5ח רי 3דיין ן :ריוינן סטעהן  ,דעק  £ח? קי דען
טע
יען:ן 3ו ערט״!ן ווען חיהר חיברדען
דיר ן.רח< ע סט״נע חייף  ,חונד
ירדן ^ חנ^ן ו״ן ווערדט :
ס״עון
חיברניהי ויח > ויט קח! ק ( :ג )
בח! ד דוח הינחיבר ^ חנגן ביוט וח ?וי יהודה יססבר יושן 1חוכדבכײון:
,
(יג)  3ח! ן .נדי חבר וח! זן 3ור פער־
סרייבי דחרויןי <יז! י ווחרטי דיןער
5ז> -וכ 4חויף דעק בערן .׳ עיב!
?עהרי  :וח וזירטט דוח חין דחס
סטעהן  :רחיבן ון .ד חסר < בו!ן רן
?חנדי קח״״ן  ,דס דער עווין .י דיין
חונד נעהןי ; ( יד) דיח ! ויק וחז! ען
ן :חט דיר גיבט  ,חיין זחנד ,
ווח >ויט ! ויטר סטיוסוי ווערס! סוזיי< ע,
״י! ך חזנד החנין? 5 .יסט ׳ וויח דער
ן .ען .ען יעדר יוחן  £חן יסרח) חויס־
ע״ין.י  ,דער ן .חט דיינר  3חר  5חהרן
רוען  ( :טי) ,5ר ?£ו  3ט ו״ח ,ווער
דיר פערהייסן החט • ( ד ) ״ען חי.־ ־•
ח״ן כ -הויחנס חדר ן .גחשנט בי! ד,
חיבר דען ירדן ן ^.חנ^ ן וייד  :וח
ח״נן ן .ר״ח! דעש ע״ין.ן  ,חיין זוערק
רי  3טעט דיוי סט״ני  ,דיח חיך חייך
דערהענדי חיינם קינסטזרש  ,פער־
פערטיגט

דברים כז כח

חבוא
דרטטיווווי
(א) ״ווען דווז נון
כח
^ן דיינש 4חטט
יכ

 5ערטי 4ט  ,חונד חן ח״נן פרבחר־
דעש עווי
 4נען חרט ועינט  :חונד דט 4חנ 3ע
3ח? ק וח |ן דחרױןי חנט״וזרטען  4 /החר 3ן  ,יוונד1ו?זי ^ בחטי  ,דייו
ווונד טפרעכן  ,עש ווערדי ווחר ! וויך דיר יענט ^ עבי  ,ו ;יר 4פעןטי4
בוזבוויטן ווירסט  :ויו ווירדדיךדר
(טז ) רפ  !£וכט ו״ח  ,זוער 5חטער
חונד וזוטטר פרעכטױך הע{ ט  /עו* ין \ דײן 4יוט נור העבסטן<•)??<־
חונד דו עח! ק טפרע 3י  ,עו וזערדי ניוכיוונן ווויןי ערדן ״יונן  ( :ב ).יוןןי
דיוע * ע^ נשוויכטי ווערדן יויבר דיך
ווחהר ! (יז ) כ3ר £ןו  3ט ׳ ווער ויינעש
נע  3שטן 4רענ3י פרריקט  :חונד דו קוזיווון יוונד דיך טרעכין זוען דויו
דער סטיוו)וי דעס עוויןכען דײנעכו
פח 5ק טפרעכי  ,עש ווערדי ״חהר!
^חטטש ךהוודכן ווירטט  ( :ג) ן.ע*
(יח ) פרפזובט ,ווער חײנן ב! ינדן
יעע^ נט ווירכוט דווו * ״ן1ו*ן דער
חיררי פיהרט חויןי דעק זוע^ ע :
טטוודט  :וווכד ןטעע^ נט וזויןידעכן
חזנד דחט פח! ק טפרעכי  /עש
£ע? די  ( :ר) ^ ועע^ נט דיוו פרו  3ט
ווערדי ווחהר ^ ( יטיו 5רפ!ו  3ט,
ד״נט ןײבס  /דיוו פרו  3ט דײגעט
וזיער דט רע  3ט דעש ! רעןודן  ,דען
ערדר״ 3ש וווכד דיוו פר*  3ט ד״כעמ
זוחיון חונד־ דער וזיטווע ב״ 4ט :
 5יה ' ט  :דיוו 3וכט דיינער רינדער
ווזנד דו פח! קטפרע  3י  /עו ווערדי
וווכד דער נו ווח 3ש דײכעש קן״כען
חחהר ! (כ )  3רפ!ו  3ט  ,ווערוײנש
פיהסי ( ה ) ךועעגכט דײן קחרב וווכד
פחטרש  £רויח בט! עפט  ,דען רע
ד״ןבוזקטרו) 0 ( 4ן .ועע 4נט 1וירשט
חעקט * יינש פחטרש ק! ״ד חזץי
דוח ןײן ווען דוח חכקע״וזשט  :חוכד
(החנד! ט ווידר דיח עהרפור 3ט /
^ועען״כט ווען דוח ווויוכעהשט :
דיח ער ויינק פחטר טו! די 4חיוט ) :
(ז ) דר עחיגי זוירד חחכן , ,־ :דיוו
חונדדטניח! ק טפרעכי,עש ווערדי
£״כדי  ,דיח ווידר דיך חויןי םטעהן /
ווחהר ! ( כא)  3רפ!ו  3ט  /ווערבייח
פיחר דיר הער 4ט! חן | .חערדן  :ווען
חירכנר חיינש פיהי ! ין .ט  :חונד דו
ויח חוין 1חײכק ייעכי ^ ע^ ן,־יךחויו־
פח קטפרע 3י  /עש ווערדי יוחהר!
(בב! ) פרפחכט  ,ווער * ייני טוועסטר <3הן  ,חערדן ויח חין ײבן ווע ;) פר
דיר פזיהן  ( :ח  ,חוי{ 5י־עש ע* וי| 4
בט! עפט ״ * ״נש  £חטרש חדר* ײנר
בכעה 5ווירד רער ; עען.ן קח׳ין חין
אוטטר טח  3טער  :חונד דט פח! ק
טפרעבי  ,עש * וערדי ווחהר ! ד-ייכי פמררחטטקחוורן חוכד חין וו!! י
ךזוערבי  /דע דיח פחרגיחשט  :וח
(כנ )  3ערפ! וכט  ,ווער  :״ני טווין .ס
דט דוח מין דײכן ! חכדי  ,דש דער
וז׳טטד בט! עפט  :חונד דט  3ח! ק
פווי4י דיין ^ חט דיר 4יבט  ! ,ויטר
טפרע3י  ,עש ווערדי ווחהר !
*עע^ן החבן ווירשט  ( :ט ) דרעחי4י
(כר ) פר ;3וכש  ,ווער * ייכן נע  3טטן
ווירד דיך כ> ח״נר ה״זי | 4נחכיחהן
_היי*ו! יך ט 5עז .ט  :חוכד דחט פח! ק
חייךי רי 3טן ,וויח ער דיר 4< 3ע־
״חהר3
טפרע 5י  ,עש חעררי
םווחהרן החט  :חען דוח דיח,כבתטי
(פה ) פערפ! וכט  ,ווער בטטע3וכ4
דעש ע• ייך-ן ד״נט כחטטש בחבח 3־
1זן כייזט  ,חייכי חוכטוידי^י פערוחן
שעסט  ,חונד חין ו״נן ״ע|4ד חחנ־
נוכז טחדי 3ו 5ררו,ירטיי!ן  :חונד די
דע! שט ( :י )חו )!* פעזקר דער ערדי
פח! ק טפרע ?י  ,עש ןןצרדיזוחהר !
ווערדן ועהן  ,דט דוח נחך דענן
(בז )  5רפוו  3ט  ,ווער דיח ווחדטע
די* ער ! עהרי ניכטיוון ניייט  /ייח כחוזן דעש עווי | 4ן .נענט ווירשט :
חונד ויך פר דיר ; 5יר  3טן  ( :א ) דר
ס בעחבת  3טן  :חונד דחט פח! ק
עחי4י ווירד דיר חן חזןײש ן .והטן
טפרע3י  ,עש ווערדי ווחהר !
וויברפ! וט

דברים כח
חיבר  !£וס ן .עבן  ,חן פרוכמ דײגכו
זײבס  ,דיינט פיהט חונד ד״נעט
ערדרײכס  :חין דעכן זחנדי דו דר
עווי^י דיינן
עזטרן5ו ^ עסווחהרן
החט  ,דיר ווײן5ו ן .עכן  ( :ינ ) דר
עו~וין.י ווירד דיר וײן חח־{ טעטין-ש
בהע 5טניש  ,דען היו״יז חויןי טו־ן,
דײנק 5חנדי 5ור רע  3טן 5ײט רען:ן
ן .עבן ,
חונד ח! 5ס ווערק דיינער
הענדי ןעען.נן  :וח דס דוח  £יהזן
פעזקרן ווירשט פחרסיסן קעננען ,
חוכד ני  3טס5ו ברזי־ןנן נעטין .־חבן:
(יג ) חוין*' דיוע  /ו״וע ו/ירד דיך דר
עו/ין.י ח!! י 5״ט ח״ני ^ ביטכדי חונד
ני״ח!ש חײכי חבהענן.ין .ע נח 5יחן ויין
זחסן  ,דוח ווירםט חיוווור דיח חבר־
החנד החבן  ,חונדניח״חזם חונטר־
זיןנן  :וח 5וונ^י דוח דיח גבחטי דעו
ע״יגן  ,דיח חיך דיר יע 5ט וחרן:־
פעזטין /5 .בעחבח 3טן ן .עבי  ' ,בע־
פח^ 1טט  ( :יד ) חונד  3חן דעןווחר־
סען  ,דיח חיך דיר ה״טי ןניסי ,
וועדר רע  3טט נחך? ינקמ חבווײ  3סט:
עטויח חנררן ^ עטטרן נ_ 1וך5ז ווחנ.
דעזן  ,חונד
חיהנן5ו ״דיהנען :
(טו ) ווען דוח חבער דער סטי״״ע
דעס עוזין.ן ד״נעש ^ חטטם ני  3ט
ן .ה1ור  3שט  ,חונד וײני פרחרדנונגן
חונד 4וע5י  ,דיח חיך דיר יע 5ט  £ס
סרחױ  ,ני  3ט ן .נויח בעחבח  3טסט,
וח ״ערדן ח!!י דיוי  !£יכי חיכר דיך
קח״ן  ,חונד דיךטרעפן  ( :טז ) ־וח
ווירוט פר ?£ז  3ט ו״ן חין דר סטחדט:
חוכד פרפ! ו 3ט חויך דעק פעס־י
(ױ )  £רפ!ו  3ט חירד וײן ד״ן קחרב
חונדדיין בחקטרחן : :י ח ^ רפןוכס
די
פרוכט ד״נט ! ״בט חזנד ד״נס
ערדרײכש .דיח 5וכט ד״נר רינדר
חונר דער5ו
חחכםדיינעס ק! ״נען
פיהס  ( :יטן פרפ! וכט חירשט דוח
ויין בײח ד״נק חן קחחען  :חונד
 5 .ר  !£ו  3ס ב״ח ד״נק רזויוןנעהן :
(כ ) 5ו ח? 5ק גווערבי דס דוח פס
ניו/שט  ,ו/ירד דנ נגוויןני  ,לוונ ^ יק ,

כי חבוא

קמו

 5עריטגוונן .יזזנד עוורדערבן זענדן :
וח דכו דוח ן .חר בוז! ד ווירטט רוויף
^ריבן ווערדן חונד5ו ^ רונדי ^ עהן
׳*•יכזן  ,חוק דער בעון טחט ווי?!ן  ,דפ
דוח >ויך  £ר 1חון החעט  ( :כא ) דער
עווין.י ווירד דיר דיח פעסש חנ־
הענ^ן  :דיח דיך פיל!? י  4חויורחסטן
ווירד  /חוין דענן ! חנדי ,
דחטדוח
חײנ 5ונעהוון 5יהטט  ( :ככ> דער
עווין .י ווירד דיך חיט טווחו! שנ1
ענט 5ינדונן , .עיבר  ,ברחנד דיררי /
טווינדחכט חונד ן .ע! בחבט פ! חן .ן:
דיח דיך פר  5ח?ן:ן ווערדן  ,בי  :דיח
5ו ^ רונדי ן .עהטט  :כי ) דר היןן>< ן
חיבר דײכק הויפט• ווירד עהרן :
חונד דיח ערדי חוגטר דיר ח״ :ןר
ו״ן  ( :כד ) ד״ננן ! חנדי ווירד דער
עוויןני טטויב חונד וחנד
טטחט
רען .נט ן .עכן
פוונן הי.־וי• ' !:חויןדר
חברן ! ופט> ווירד ער חיבר דיך
הרחב פח?!ן  ,ביו דוח ? ערטי ^ ט
ווירסט  ( :כה ) פחר דײנין עײנדי
הער ווירד דר עווי ^י דיך ן .ס? חן .ען
ווערדן ?רוון  :יוען דוח חויןי ח״נענן
״עו-י ן .ען.ן חיהן חויו 5ידסט ווירסט
דוח חין ויבן ווען.ן  £ר חיהקפ! יהן:
חונד ווירמט ח! 5ן רײ 3ן חויןיי ערדן
 5יק ענט :ע5ן ווערדן  : :רו ) ד״ן ! ײכ־
נחנן ווירד ח!! ק ^ פען !.דו הי>ו>ו! ס ,
חוכד דענן פיהי דר ערדן 5ור טפײוי
דיהנן  :חוכד ניחויחכד ווירד דח
וי־ן  ,דער ויח ערסײכי  ( :כי ) דער
עווי ^י ווירר דיך פ! חן .ען ״יט דען
בעון ן .טוויהרן פחן ח 5ריק  ,יויט
פייכט״וורנן  ^ ,רינד חונר קרע 5י :
דחפחן דוח ניכטוחן! מטהײ 5ווערדן
קענן  ( :כה ) ער ווירד דיך פ! חן :ען
״יט ווחהנוין  ,ב! ינדהײט :
חונד
בעססירנונן ( : .כט ) חק הע!? ען
חיסטחן :ווירשט דוח
הערוקטחפפן,
וויח חיין ב! ינדער חיק
פינסטערן
הרו״טחפפט חונד ווירמט חויןי ח!!ן
דײנן וונג^ן ק״ן ן !.יק החבן  :חונטר־
דריקט חונד ברויבט ווירשט דוח וײן
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דברים כח
5ו ח !! ן 3ײטן  ,חונד ניחחחנדווירד
דיר הע 1טן  ( :ל ) דוח חירסט דיר
חייני פוויח חנטרויחן ! חזן  ,חונד
חיין חנדרר ווירד זיחבם! ח £ן  ,דוח
ווירטט חיין הויז בויחן  ,חונדני  3ט
חיינען חײנבערן.
דחרין ווחהנען :
פפ! חנ3ן  /חונד ני  3ט דיח ערםטע
וו״נ! עזי הח? טן  :י .לא ) ד״ן ח  3ס
ווירד עחר ד״נן חויגן גם? ח  3טעט
יוערדן  ,חונד דוח ווירסט ני  3טס
דיחפחן עטן ־ ד״ן עז? חירד פחר
ד״נק חנן.זי  3ט חיט גחח! ט הינחעןנ
ן .פיהרט  ,חונדדירני  3ט ווידר 3וריק
ן .ברח  3ט ווערדן  :דיין ק 1יינם פיה
ווירד דיינר  £״נדי ב״טי ז״ן חונ׳דיר
וזירד ניח״חנד הע! פן  :׳־לב ) דייני
*עהני חונד טע  3טר חערדן חיינק
 1ונדערן  3ח 1קי פרייז ^ עגעבן זיין ,
דייני סוין-ן ווערדן נחעהן חונד נחך
חיהנען טען !.יך םחח  3טן חבר דוח
ווירסט קייני חחכט החבן  :ילג> דיח
פרי  5טי דיינט ערדריי  3ם חונד ח!! ר
דיינר חרבייט ווער־ן ! ייטי געניטן
דיח דוח נ 3ט קעננטט  :דוח ווירזט
5ו ח!!ן נייטן חונרע  3ט חונד גוו  !>-ט
?יידן חיםן  ( :לד ) חיבר דיזן חנב! יק,
פחרחויגןו״ן ווירד  :ווירוט
דרדיר
דוח פחן זיננען קחחחן • ילה> דער
עחיגי חירד דיך חיט בעון גםווירן
היפטן,
פ? ויגן חן דען קניחן חונד
 2חן דער פוםזחה? ׳ ביז נוק םייטן,
דחפחן דוח ניז 5ט חירםט געהיי! ט
ווערדן קעננן  ( :לס דר עחיגי ווירד
דיך חינד דיינען קענין , .דען דוח
חיברדיךוע5ן חירטט  ,חונטר חיין
£ח? ק טרייבן  ,דחז דוח חונד דייני
 2חר  £חהרן ניח ןנעקחננט החבן :
דח חירטט דוח ח! טדען פרע ידן
^עטטרן דינן פחן הח!*) חונד םטיין:
חונטר ווע! 3י
( ) :1ח!! ען פע! קרן
רער עחין.י דיך פרםטחםן חירד ,
ווירםט דוח 3וכן ערםטוינען 3 ,וכן
בייחםפי! חונד 3ור ווחרנונן .ט! עהרי
זיין  ( :לח ) דוח חירסט פי? זםחן

כיתבוא
 1וויןי דען יוקר ברינן.ן  :יוונד וועני^
וויינזיזוועןן  ,דען דייו הייוזםרעקקן
ווערדן עט יובפרעטען  ( :לש ) דוח
חירטט וו״נכערן *.ע  0?£נ 3נבן וזונד
בעוורבײטן  :וובר דען ״יין וועדר
טרינקען  ,נ  0ך ווײנזע^ן  ,דען דער
פרנעהרן :
יוסורכן ווירד וויהן
(מ ) וןעזבויחי ווירטט דווו הוובן סין
וו! 1ן דײנן גרענינן  :וובר חוו ווירטט
די־ ניכט חיט וןע! י * ?0בן  /דען דיין
וזע! בויק ווירד' דיוו ' בעערן ווב־
ווערפן ( מא ) ועהני יוונד טעכטר
ווירטט דו  3 0יין.ן י וובר ניכט הוובן,
דען זיח ווערדן סין דיח ו .עפחנן .ן־
םחפט ן .עהו ״יםן ( מב .ו ח?! י ד״ני
ב״חי חינד זחנדפריכטי  :ווירד דח*
חונגעניפר פערדערבן  ( :מג ) דער
פרעיודי,דער זיך ב״ח דיר חויןיהע!ס1
ווירד זיך חיבר דיך חיח׳ור חעהר
ערהעבן  :חונד חח ווירזט חיחחר
חעהר הערונטר קחײחן  ( :מד ) ער
ווירד דיר ? ״הן  ,חח חבר ניכט
חיהנן  ,ער ווירד דער העררםנדי
חונדדוח ־ר חבהענגין -י טהײז ; יין :
(מה ) ח! 1י דיזי פ? י  3י ווערדן חיבר
דיך קחחחן  ,דיך  £ער  $ח 1גן  ,חונד
ח״נהח1ן  ,ביז חח  $רטי! גט ווער-
דעסט  :וויי 1דוח דר םטיויחי דעז
עחיגן דײנעט ן .חטטט ני  5ט החזנ*
ן .החר 3ן חח11ן  ,דיח  5ערוורדנו" נגן
חונד גועטיי נו בעחבחכטן  ,דיח
ער דיר עחרגםריבן החט  ( :מי ) דיזי
פ! יכי חערדן חן דיר חונד דײנען
נח  3קחחחן ? ,ו עווין.ן נייטן  /נוק
 3יי 3ן חונד בעווייס דינן  ( :מז ) דוו
דוח דעק עחיגן ד״נק גחטטי כי  3ט
חח! 1טזט י״ט פרןנניןנן חונד ערעהי
!י  3ק ג־זיהטי דינען  :ח! ט דוח חין
ח!! ק חיברע! וטי ! עבטםט • ( טח  :זח
חירזט דוח נונחעהר דײנק פיינדי,
דעק דיך דר עוויןסי יזםיקן ווירד ,
חין הונגר  ,דורסט  ,ב 1עטי חונד
חחנג! חן ס!?ןכ  ,דינען חיטן  .דיזר
ווירד מיין חייוערנס יןןך דױ חויף׳
דען
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דבדים כח
דען ד .ח!ו !עןנן  ,ביז ער דיך פער־
טי! ן .ט החבן ווירד  ( :טט .ןדרעווי4י
ווירר פחן פערני  ,פחנן ענדי דער
ערדי  ,חיין פח! ק  ,וח טנע 11ח! ס
דער חד! ר פ 1ינט  ,חיבר דיך העס
פיהרן  :ח״ן פח! ק  .דעטן טפרח 3י
דווו ני  3ט פרטטײהן ווירוט  ( :נ) ח״ן
פרעכש  £ח! ק • .דוזן דיח פערשחן
דעס ח! טן ני  3ט חנויהט  :חונד זיך
דעז יזננן ני  3ט ערבחרװט  ( :נא ) דיוש
ווירד דיח פח  3ט דיינש  2יהו חונד
דיינס !חינדש  ,ביז3ו דײנר פער־
יט ) נונן2 .ר 3עהרן  :עז ווירד דיר
וועדר ; טר״די  ,״חשט  ,נחך חע! ,
וועדר י.ו  3ט דר רינדר ט.ך יזנן) דעז
ק! ײנן פיהז חיברין! .וושן ; זחנדרן
דיך פע 11יו3 .ו ^ רונדי ריכטען :
(נב ) חין ח(! ען דיינען טהחרן ווירד
עש דיך בע! ח ^רן  ,ביס דיח החהן
ח< נד  5עסטן חייחרן  .חויןי ווע 1כי
דוח דיך £ר! חשוט  ,חין דיינק ! חנדי
דחרנידר ! ין".ן ווערדן  :וח וויס־ עש
דיךענן .סטין.ן חין ח!!ן טהחרן ד״נס
זחנדם  ,דחו דױ־ דילר  -ויי4י דיין
ן; חט ןן .עבן הוובן ווירד  ( :נג ) חין
דער בע! ו 1ן .רונג חונד ענן.י  ,חין
ווע! כיד״ן פ״נד דיךטרייבן זוױיד,
וזירסט דוח דייכי חיין .ני ! ״בופרוכט,
דחו ע! ״ט דר זעהני חזנד טע  3טר,
דיח דיר דר עווי־^י דיין ן .חט י ^ עבן
החבן ווירד  ,פרעשן>וישו  ( :גב) דר
וויי! 3י  3טטי חונד ווחה! 1יסטי^ סטי
>< חן חונטר ווייך  :ווירד ן .ען.ן זיינן
ברודר  ,ז״ני גע! יבטי פרויח חוכד
^עגן דיח קינדר  ,דיח ער חיברץ:
 1עשט > ,וישן .ינזטץ .זיין  :ינדיט חונד
ק״ננן12ון חיהנן  2חן דענן! 2״טי
זיינרקינדר דחז ער 2ר 5עהרן ווירד,
ן .עבן ווחחען  ,זוײ! חיהנן ז  .ונסט
גי 3שס חיברין .ב! ייבט  :חין דר בע־
זח^ רונ^ חונדענן .׳  ,חין ווע! 3י דיך
דר פ״נד חין ח!!ן טהחרן ברינ^ן
ווירד י־י ) דיח וזיי!3י  3שטי חונד
ווחהןןישטין״סטי פרויח  ,דיח חויס

כי תבא

קמז

 5ער 5ערט 1ונ^  1וזנד ווײגזיציףיגו
 1זי־רי פוס,ח־[ן כירו״ ^ זס ח 1י( דיוו
ערדי3ו ועין  £ײר;ו  3ט ה 1זט  :ווירד
ן .ע;.ן יזיהרן .ן 1יבי 1ןעהי> יחן׳ 1ויהרן
וסהן יוונד יויהרי טח  3טר ויז יויס־
( .ינשטין; ז״ן :
רחמ ויח חיהרי
נחבן .עבורט  ,דיח חיהר חויש דעק
|ײבי קחײט  ,חונד דיח קינדר דיח
זיח ן .בעהרט  ,חויז >וחנן 1.חן ח 11ק,
היחו 1יך חוי  2פרעשן ווירד  :חין דר
בע! חן .רונן■ חונד עגן״י  ,חין < וע31י
דער נ״נד דיך חין ד״נען טהחרן
ברינןנן ווירד  ( :נח ) ווען דוח ניכי1
ח! 1י ווחרטי דיזר ! עהרי  .דיח חין
דיוענן בו 3י ער 'נ״  3נט זינד  ,זחר^ י
פע! טין, .בעחבחיטן זוירשט  :דינען
עערהלמ־ןיכטען חונד פורכטבחרן
נחײען  ,דען עווי^ ען דײכען ן .חט5ו
פירבטן  ( :ניז ) זח ווירד דער עוויןני
דיר חונד ד״נן נח  3קחח״ן חויסר*
חרדענט! יכיפ! חן .ןנוסיקן שוועהרי
חונד חנהח! טנדי פ! ח^ן  .בעזי חונד
חנהחוטנדי קרחנק־ייטן  ( :ר .׳ ח!! י
ו״ 3ן יונריכןיז  ,פחר ווע! ״כןדוח דיך
ט״יוסט  ,ווירר ער דיר ווידר 3וי
ווענרן  :דחם זיח דיר חנהענ^ן :
(םא ) חויך ח! 1י חרטן פחן קרחנק־
ה״ט חונד פ 1חן.י  ,דיח חין דעכן
בזכי דיזער ! עה .י ני  3ט ערוועהנט
ווחרדן  :זוירד דר עווין״ חיכר דיך
קחי<וון י 1חסן  ,ביו ;ו ד״נר  £ע?!יןנן
פערטיינוננ  :יסב ) ח״ני ^ ערינני
חניחה! ווירד  2חן ח״ך חיברי4
ב! ייבן  ,דח חיהר פחרהין חן >< ענן :י
דען טטערנן חיכן ה״<><! ן!:ייך ווחרט:
דחרוק דחש יוח דר טטי״וזי דעס
עזוין.ן ד״כט ן .חטטש ווירסט חון־
^עהחרוחק נעוזעזן ז_" |  ( :שנו זח
וויח ויך דר עזוין-י נופחר  5רײחטי ,
חײך ; וטש3ו טהון חונד ח״ך נו
פרחעהרן ז עבן זח וזירד ער זיך
 2ר״חן
חייך3ו
נרונדי3ו רי  3טן
חינד
3
<
פערטי
! נן  :חיהר ווערדט
חויש דעק
ערדר״כי ,דחז דוח
לח
א38 1
יעינט

דברים

חכ

כם

כיתבא

נע  5ם חײנ 3ונעה>זן הינ 3יהסם  ,חיט
נועהן  ,וורויו דער עוויןנע יזין>ו 3רען
דרווחור! 3הערויו ^ ריטן ( םד) חונד 1ון פרעה  ,וײנען
בעדיהנטן 1וונד
פחןדעכןעווי^ ןחזנטר ח!! י  5ע! קר ,וײנק ן .חנ5ן ! הנדע  1£ ,ור 1ז״ערן
פחן חייננן ענדי דר ערדי ביו נוק יזייןנן חויו^ עחיבט החס  ( :ב ).דיח
חנררן  ,פרטטרײחט ווערדן  :ח!!זון) ן .רחםן5רוו  3ונן .ען  ,דיזפ | )1דיח
דוח ווירטט פרעזזדן ןעםטרן  ,עחן חוין .נ 3יין.י ווחרטט  :יענע ן .רחטע
ד .ח!^ חזנד טםיין  ,דיח דיר חונד 3ײ  3ןחונד ווחונדרווערקי ; :ג ) חבר
דײנען פחרפחהרן חונבקחנם וינד ביו חויןי דען הײטץ.ן טחן :החבש
דינן  <:כה^ דח3ו יוירםם דוח חונ־
חיהר  ,דורך ן :עם 1יכט פרהעענים ,
טער דיין פע! קרן וע 1בום ק־ינע קײן הערין ^ נ״^ ם  ,דט פרטםענרין:
ב! ״בנדי טטעםטי  ,חזנד פיר דייני ווערי  ,קײני חויגן ווע?  3י ועהן ,
 5וטוחה!ן קיינן רוהיפןחט ),פינדן :קײני  $הרן,וועןכי הערן  ( /ד ) חיך
וחנדרן דער עווין.י דײן ן .חס ווירד החבי חײך נון וזעהר פיר 3ין .יחהרי
חזיך דחוע! בום דײן הערן חונרוהין , :חין דר וויםטי הרו>זן .פיהרם  :דיח
דײניחוי^ן פרטזזח  3טנד  ,חונד דײני קזײדר וינד חײך חינדעםען ני  3ט
זעע! י  2ח!! ער קוזחזר וײן ! מםען :
פחנן ? ײבי ^ עח ^ן  ,חונד דיח טוהי
(םי ) דײן ! עבן ווירד דיר ^ נחיבר ני  3ט פחן דען פיסן  ( :ה ).ברןוד
טוועבן  :דוח ווירטם נח  3ם חונד
החבם חיהר ני 3ם ן :ן .עטן  ,חויך
םחן .חין  5ור  5ם ו״ן  ,חונד דײן קײנן ווײן חדר חנדרם טטחרקי ן .ע־
!עבן ניח>זח! ט פיר וי  3ר הח! םן  :םרענקי ^ סרונקן  :חויט דיון חוזז־
(םז ) דעו>זחרן .נט וז* רטט דוח וח^ ן,
טטענדן וח!! ם חיהר ערקעננן  ,דט •
חיך,דערעיוי
4
י
,
חײערןחסזײצ) :
ךח ווערי עט דחךטחן חבנד ! חונד
דעם חבנדם  ,חך ווערי עט,־חך טחן (ו ) ח! ס חיהר חין דיור ו -עןנד חנ־
״חר^ן ! וחפח!! ר פור  3סווירד דײן קח>זם  3 :חו .טיחןקענין 3 :וחטבון ,
הערי)  ,חונד וח טרעקןיך דר חן' חונד עון .קענין .נו בטן ווידר חונו
ב! יק וײן  ,דען דוח פחר חזיןן הח״בן  3ו  3ע! די  ,ח!! ײן וויר ט!ו^ן ויח :
ווירטם  ( :סח^ סים טיפן פח!! ווירד (ז ) נחײן חיהר ! חנדי ח״ן  ,חונד
דער עוויױ דיך ווידר נחך >ז 3רינן ן .חבן עם דען טםעווזזן רחובן חונד
 3יהרן ! חטן  :חויךי דענן זוע^י , ,־ח־ ן .ד  :וויחחויך דעבן הח! בן טטחזזזזי
זזנטה 3וכן ערב; .וםי  :בחבח  5םם
 5חן חיך דיר  5רטפרחכן  ,דוח וח!!־
נועםם חיהן ניח>זח! ט ווידרועהן  :ח 5וח דיח וווןרםי דיום בונדט חונד
דרווע! בםט ווערדם חיהר ח״ך טוהם דר נחך  :וח ווערדט חיהר
חײערן
פײנדן3ו טק! חפין חונד נן ! יק החבן חין חן! ענ{ ווחו חיהר
פחרנעזזט ;
טק! חפינן פ״ו ביעםן עו ווירד חבר
קיין יקויפר דח ויין  ( :םס ) דיוט וינד
דיח ווחרסי דעט בונדם  ,דען דער
עווי^י דעט >< טה בפחה!ן >< יס דען
(ט
)
חיהר טטעהט יע 3ט ח!! ע  $חר
קינדרן יטרח! ס חיק ! חנדי > זוחב3ו
דענן
עוויגען
,
ח״ערנן
ן
.
חטטע
:
ט | יםן  :חזיסר דעק בונדי  ,דען ער
טטחזזה״פםער דער ן .ט! ע 3טער ,
חיט חיחנן 4ט! תםן חק חרב:
ע
! טםםן חונדחז< ם! ײםי  ,חויךיעדר
ררז ( א ) אטה החם חײני רעדע ^זז״ני חין יטרח!  ( :׳ ) חײערי קינדר
■ חן נחנ 3ען יטרח! חונד ווײבר  ,חונד דרפרעזזדי  ,דר חינן
טפרחן3ז חיהנן  ,חיהר החבם ח!! ו !ח־ %בײח ח״ך חיוט  5 :חן הח! 4
הויחר

נצבים

דברים כט
דויחרביו ווחטרטעפ  £ר ( :אי ) דט
דוח דורך דיח טטיקי דעס בינדנישו
• ^ עהטט ( דען בונד חננעהזזסט ) ,
חונד דען פרחײדיךנגט !£וך ( חינן
חיברטרעטונ^ מפח! ) חיברנעהזזשט:
>זיט ווע!  3כןדערעזוי 4ע דיך הײטע
■ ^ רפפזיכטעיט  :חונן דיך הירזזיט3ו
*״ננן פח! קי חנ 3ונעהזזן  :חונד דײן
ן .חט3ז ן״ן  ,וויח ערדיר  £רהײטן :
חונד דײנען פחרפחהרן  ,חכרהכן
י 3חקחונד יעקב 3ון .טוו< זהרןהחט :
(יג) נ 3ט זזיט חײך ח! ״ן  :וע3י וזיך
דיון בונד ווונד דיזן פרח״דיגזנגט־
! 5ז״פעשט  ( :יד ) וחכדרן זזיט דענן,
וועןכר היר  £ר דענן עוזיגן חונורק
ן .חטטי  ,זזיט חזנס 3יגע | 4חיזט :
חונד חויךזויט דעזזיעני^ן דער היר
ניכט3י  :ענן חיוט  ( :טסחיהרער־
חינרט חייך נחך  ,וזיח זזיר חזנש
חין >ז 3ריט חוי $ן .הח! טן החבן  :חונד
הערנחך נוזיטען פרטידנן פע! קרן
^ר״וטוינד,דיח חיהר חנ^ טרחפן:
(טז ) חיהר החבט חיהרי גר״ח! ,
חונד דיח חבט״! יכי 4ע 3נבי! דר :
 5חן הח!)  ,טט״ן  ,וי! בער חונד
ן .ח! ד  ,דיח ויח החטן  ^ ,ועהן :
(ױ ) וח!! טע עטחח ח״ן > יחן חדר
זוײב  ,ן .ט! ע 3ט חדר טטחק חונטד
חײך זײן  ,דעשן הערי) ןיך צזחן יע 3ט
עיון דעק ע״יגן חונוערן גחט חב־
^וווונדט החבע דען ןנעטרן דיוער
 3ע1קר ני/כ 3וזוחנד!ן  ,חונד חיהנן
3ו דיהנן  :וח!! טע ח״נע וזחור!3
חונטר חייך וײן  ,דיח וח ^ יפטיגש
חונד ביטרש קרזיט הר  5רברעכטי:
(יח ) חיין > זענט  ,דעד ווען ער דיזן
 5ערח״דיגונגשפ! וך
הערט ,זיך
זע! בשט חיק הער | 3ועגנט  ,חזנד
טפריכט > ,ויר וזירד עש זוחה! וײן,
וועןחיך דעק דינקן> ז״נט הער 3נט
<וז  3ווחנד! ע  :חזנד דיח פע!! ר״ח
חויןי דען דורטט הײ  £י ( דיח נחטיר־
!י 3י בן .ירדן ״יט חיבר> זיהטין.ן פס
>זעהרי ) ( :יט ) חײנק וח! 5ן ווירד

נצבים

קמח

דער עזויןנע ניאסזעהר עערןנעבן
וירו??ן  :עי[>< עהר ווירד דער3רורן
דעמ עײינן רוינד־  :ײן<1ײ  2ער 1ויבר
 1וײנן וווןכן װלזן רויכען  /חןןײ ער־
פ 1וכונ , 4דירו רוין דיוענן בוכע
נוטעהע׳ ווירד זיךח/ין 1חיהן ! עןין :
חונד דער עוויןני חירד ויינן נחיוען
ווונטר דעמ היחיו! חוישטי} נען :
(כ) וויהן וו״ירר ער וווימור ! ןן ן.־ע
טןעכטרן יטרוו 5ש 3זס ח/נן !.יק וווישי
*וזנדרן  :עזך ווינהוווט ו*{? ר פער־
וז״דין .ונן.ש  !£יני  ,דיוז וזין דיוענן
בו  3י דער ! עהרי35ר3ײ  5נט וינד :
(כא ) וזין דער פפעטשטן 3וקונ  2ט ,
ווען דױז קינדר  ,דיוו נווךווייך ! עבן
ו/ערדן  ,וזונד דר וז/יס [ ענדר  ,דר
ווויו ענט  $ערנטנן ! וזנדי קווחט  :דיוו
פ! חן .ען דיוש ןוונדט  ,וזונד דיין וײכן
וווורנעהחן  ,חיט ווע! כן דער עווי^ י
ןוז? כט בןוזדן הוזט ; ( ככ ) דען ערד־
בוודן  ,דר דורך דען ברוזנד  ,וויו♦
וזין טווע  !5ווונד ןווזן  £רו/וזנדעןט
וויןט  :ניכטבזוזעהט ווערדןיקוון ,
ניכטש היערפוזר ברינ^ ט  ,וזויך ניכט
וזיינוױוה{ ווונקרויט
ווויפטישען
?עשט  :וזונד דעקסדזק עזורה וזדח־
ווונד נבויק ן !.ײ 5ט  :דױז דער עוויןני
וזיק נחרן ווזנד קריווזזי וזויו^ קעהרט
הווט  ( :כג ) זווווערדן זו !!  ,פעןקר
 5רווגן  ,זווזרוק הוזט דער עווי^ ע
דיוק ! וונדי חןןוו גטווהן ?׳ זווזהער
דיוער ^ רןושע
גריוזיגע3וזרן י
(כר ) חונד יוחן ווירד
וזנטווחרסן,
וויי! זיח דען כזנד  £ער!ישן  ,דען
דער עווין , *.דער ן .חט חיהרר ^ור־
פחהרך .וזיט חיהנען נטזחשן  ,ח! ש
ער זיח חויש דעק ! חנדע זז 3רי  :ן
פיהרטע  ( :כה ) הינן .ינן.ן  ,דיהנטן
חנדרן ן .עטרן חונד בעטן ייח חן :
געטטר  ,דיח ויח ני  5ט קחנטן  ,דיח
ערחיהנן חויך ני  5ט בטידן החט :
(כו ) דחרוק חיוט דער 3חרן דעט
עווי^ן חיבר דױש ! חנר וח ענטי
ברחננט  :דט ער ח}? נז־בי חויןי
רטןע! בי

דברים כט ר
דטועזבי קח״ן ! יט׳ דיח חין דיונן
כו 3י ^שריבן טטעהן ( :,כז ) דחרזנן
טטיס ויח דערע״יןכי חזיס חיהרנן
?חנדי יייט יחרן ׳ ^ריכן ווונד כרחור
חזנױחדי  :וסנדוזחרןי -ויח חין חײן
חנדרש ! חנד ׳ וויח יע 3ט נעםעהן
חיזט  :ייח  £ ).ערבחרן .ני דינן.י וינד
דעקעוויגן חונורכן ן .חטטי  £חרבע־
הח! טן  :ווחט חבער ח  3ענבחהר
ווירד  ,ן .עהט חזנש חונד חונורע
קינדר חן  ,דחט וויר נע״ןיך טוהן
וח!!ן ח!! י וווזרטי דיור ! עהרי :
^ ( א ) וזען נזן קיני  £טין .ח!! ע
דיוע דינן .ע ח״נטרעפן ,
יעגן חונד פ!ו.־ ׳ וויח חיך ויח דיר
5נחרן !.עןכט החכי  :דוח ני״טט עש
חונטר דען פע! קרן  ,דחהין דיך דער
עווי^י דיין ^
חטפרטטחטןהחט׳3ו
הער3ן  ( :ב ) בקעהרטט דיך3ז דעכן
ע״יגן דיינק ןכחטי  ,חונד ^ החר  5טט
ויינר טטי״״י  ,וויח חיך דיר ה״טע
 4ביטי  :דוח חונד דייני קינדר  5 ,חן
^חכנק הערנן חוכד ^ חנכר ועע!י :
(ג)
וחווירדדערעוויגידיין גחטויך
חויך ד״נר ערבחד״ן  :חוכד דיך
חזים די ^ חנ^ נטחפט 3וריק  £יהרן,
חויס ח!!ן  £ע! קרן  ,חזנטר וזע! 3י
דיך דער עוויגע ר״ן ^ חט 3ער־
טטר״חטהחט  ,וזירד ער דיך ווידר
 5רוח״!ן  ) * ( :ווערטט רוח ביז חן
דט ענדידעט הי>ו״! ט פרטטחםן :
וח זוירד רער עווין .עד״ן גחט דיך
5חן דחהער ווו״״!ן חזנדחיינהח!ן :
(ה ) חין דט ! חנד  3וריקברינ , | 4דט
דײני  £ר  5חהרן בועטן החבן  ,דט
דוח עם זוידר בוי 3טט  :חוכד ווירד
דיך ^! יק?י  3ר חזנד 3חה!ריי  5ר ״ח  3ן,
ח!ו ד״כי  5חר  3רוהרן 4״עי| ( :ס דער
עזזין *.דיין גחטווירד חויךד״ן חזנד
ד״נר כח  3קחחחן הערי) בטכײדן ( דיח
חוישטוזייענדי בן .ירדן חונדניעזנגן
דעש הער3נש  ,וויח חיינן זוי! דן חזיו•
ווחו  3ם,חויטרחטן )  :דחשדוח דען

נצבים
עווין.ן דײנן ן .חט  £חן ן .חנ3ןנ הערנן
 1וונדן .נוננר ) עמןי | יבנוט ׳ נזוק דיינר
ערהחזטונן .ווי!ן  ( :ס׳ח! 1י דיוי  £ער*
©?•  3ונ^ ן 1ובר ווירדדער עוזין-ידיין■
ן .ווט חוין ,דײני  £ײנדי 1וונד הוזשר
!ען.ן דירז דיך רפ  5ח!ן .ט הוובן :
(ח ) דוװ
ווירשט1ו! סדען פחרט*
עווהרן׳ דער טטייוווי דעט עווינן
3ו ן .ד,חר 3ן חונדור?3י <ײכי ן .ביוטי
3ו החןטן  ,דיוו1ויך דיר הײטע ןנע־
ביטי  ( :מ \.חונד דער עווין .ע ד״ן
ן .חטט זוירד דיר חין ח!!ןב
ד״נט
עחרהחבן  ,חן £רו  3ט ד״נו 1״בט ,
דײנט  £יהט חוס־ ד״נט ערדר״  3ט
חינן ן :זטן ח״נן  £חר 4'3ן .עבן  :דען
ערווירדוין ווידרפר״חן דירווחהן
3ו טוהן זח וויח ער זיך חיבר ד״ני
 2חרפחהרן ן .פרייחט החט  ( :י ) ווען
דוח נע״ויך דער טטיוויוי דעט עווי^ ן
דיינט ^ חטטט ן .ד,חר :חכן ו״ |  /חונד
וייני ן .בחטי חונר ןטעני  ,דיח חין
דיזנן בו  3ע דר | עהר• ער3ײ  3נט וינד ,
בחבח 3טן ; חונד דיך פחן ן .חנ3ןכ
הער3ן חונד ײיט ן .ח־ : .ר ועע! י נו דענן
עווינןד״ננן נחטיבקעהרן זוירטט:
(יא  -.דען דיוש ן .בחט  ,דחט חיך דיר
*ע 3טן .עבי  .חיוט דיר ני  5ט פרבחר־
ן.ען  ( ,יב ) חזיך ני  5ט פערני  :עט
חיוט ני  3ט חיק הייו |  :דט דוח עטחח
וחן.ן > יע 3טטט  ,ווער טטייגט  £יר
חזנסחיןדען הייויו! הינזיןי ׳ חזקעט
הרונטר3ו הח5ן חונד חונט בקחנט
3ז>) ח 5ן  ,זחו״וחןןןווירעט החיטן :
(יג ) עט חי :ט חויך ני  3ט יענו״ט ד©
״עערט  :דחט דוח עט״ח וחן .ען
״ע  3טטט  ,ווער רייוט פיר חונס
חיברדט״עער  ,חונןוח!  3ט הריבר
3ז הח!ן  ,חזנד חונש בקחנט3ו י! ח  3ן,
וחווחןזן ווירעש ד .ח 5ט ( *' 1יד ).וחנדרן
רט זזחרטחיוט דיר ^ חנן נחהי  :דיח
ד.חשי 1עש חינן ״ונדי חונד דען
בןנריף דחפחן חינן הערנען  ,וזיח
זח!  3ט3ז בחבוז 3טן וייח  ' :טי ) ויהע!
חיךןע^י דיריענט ! עבן חונד ^ ןין־
ועייגק״ט

דבױם לאי

נצבים ױלד קמט

ועזינקײט  ,טחדחונדחונ^ זיקועזינ• *ײן )  :ייויך המט דער ע״יני •3״יר
קײט  5חר  ( :טז  ,דען רויך החבי דיר ן .וחן .ט  ,׳ דווו *וו ( ןמט כי  5ט וויבר דען
^בחטן  :דען עווינן דײנן ן .חמ3ו זיבן,
ירדן געהן  ( :ג ) דער עיוי4י דיין
חיןוײנן״ע^ ן 3ו״חנד!ן ׳ חונדו״ני ן; חט ווירד וע 1בשט פ1זר דיר הער־
^בחטע נועניע חונד
רעכטע3ו
כיהן  ,ער ווירד דיוע פע 1קר פחר
הח! טן  :חין וועןכנן פח!! ידוח ד״ן
דיר הער פרטין^ן  ,דט דורו ותיהר
זעבען ערהח! טן  ,ו׳״נד 3ונעה״ען ?רונד רוין בויין נעהוישט :
יהוטע
ווירשט  ,חונד דערעזויןײ ד״ן ן .חט
ווירד ווײער וונפיהררו״ן  /וויוודר
דיך חין דעק ! חנדע  ,דחהין דוח
ע״יךע ן .טפרח 5ן הווט  ( :ר ) דער
ן .עהטט  ,עש חיינטנעה״ן  ,יעננן
עווין-י ווירד רויהנן ( דיין פע 5קרן)
ווירד ( :מ ) ווען ויך חברדײן הער?
טוהן  ,ווירו ער מיחן רוונד עי, 4
חב״ענדן חונד חוננהחרוחק וײן
דען ביידן קענץ.ן פוון ווײרי  ,וזונד
ווירד  :וועןדוח חויןיחב״ע^ ע כרע־
וויהרק ! וונדי גטווהן  :דיוז ער פר־
טעשט חנדרי ן .עטר רונבעטסט/חונד טין^ ט הווט  ( :ה ) זוו ווירד דער
חיהנן 4חטשדינטט!י  3ע עהרע ערי
ע״ין.י ווויך דיוי נרוניוזן פוור ווייך
3ײ 4וט ( :יח ) וח פרקינדין.י חין ח״ך
הינןנעבן  .ווונד וויהר ווערדט ײיט
היר״יט  ,דט חיהרחו״קח״ן  :חונד
וויהנן פרפווהר) נחך דענן ^ בווטי,
ני 5ט זחננע חין דעק ! חנדע ב! ״בן
דווו וויך ווײך ן,ן .עבן ( :ו ).וײד בע־
הער 3ט ווונד טחפער !  3יר 5טענו
ווערדט,דחהין דוח חיבר דען ירדן
^עהסט  :חוכ( וח!  3ם ח״נ 3ונעה״ן :
וו״ךניבט  /ווונדזחטטווײערן ײוהט
(יט ) הי״! חונדערדי רו 5י חיך היר* ני  5ט וינקן 3וור וויהנן ! דען דער
״יט 313״נן חיברחײך חן  :דטחיך
עוזיגי דײן ןנחט  ,ערוע! בשט  3יהט
ײיט
דיר
דיר ! עבן חונד טןזד  5 ,חר^! ענט
 /ער ווירדדיוו הוונדני  5ט
החבע  * ,עענן חזנד  (£וך ; וועה! ע פרון דיר ווב 3יהען ווונד דיך ני ^ו
דו{ עבן,דח״יט דוחחונדדײני נחכ־ 5ר! חטן ( :ז ) דעק יהוטע ריךי ײעה
קח״ן ערהח! טן ״ערדט  ( :כ ) ! יבע 3ו  ,ווונד *ור ^ טי רויהק ווק געגנגן
דען ע״יןק ד״נן ן .חט  ,ן .החר  3ייײנר
וווורס גוונין יטרווןש  * ,ײח בהער 3ט
טטי״ע הח! טע דיך חן חיהן  :דען
ווונד טחפפער ! דען דווו ווירשט
הירוין* ברוהט דײנע ערהח!
טונןנ
ײיט דיועק פוו! קי וזין דווט ! חנד
חונד ד״ן ייחנן-ש ! עבן  ,דט דוח חויןי
קחײן  ,דט דר עוויגי חיהרן עיטרן
דענן ערדר״בע ב! ״במט  ,ווע!  3ס ינו גטווחהרן החט ; חיהנן 'נון . .נבן:
חונד דוח ו ירםט ויח דחוע! בשט
דער עזוי^ ע דיינען פחר  £חהרען
זוברהק י 3חק חונד
יעקב3ון .ע־
חײן וע5ן  ( :ח ) דער עוויי^י ועובשט
ט״חהרן  ,חיהנן
חיוט
חײכט
עש
^ עבן :
 /דר 2חר דיר הערייהט ׳
ער ווירד דיר
ב״חטטעהן  ,ווירד
וײני החנד ני  3ט פוון דיר יניהן חינ׳
דיך ני  5ט פר!חשן  :פיר  5טי דיך
(א ) ״טה ן .ינן -הין  :חונד ני  3ט חונד וײח
ווונערטרחקען י
הי! ט ניוך פערגר פח!־
(ט ) רוטה טריב דיוע נחנ3יד !עהרי
כענדירעדיחןנחנןיטרח!  ( :כ) ער חויןי  :חיבר! יווערטי ויח דען פריו־
טפרחך3ו חיהנן  ,חיך בין נון ״עהר •ורן  ,דען ועהנן ! וי  ,דיח דעט
הונדרט חונד 3״חנ3יכ יחהר ח! ט,
עחינן בונדו! חדי טרינן  :חונדחןןן
חונד קוון ני  3ט ״עהר פחר חײך ע! ששטן פחןיטרח!  ) *( :חונד ^ חב
מויו מזגדח״ן ן .עהן ; חײערןןנפיהרר
חיהנן דחבײוו סיי! 4נדן בעפעה ! :

יימ

דברים רא

ולו

װק ענדי פחן ויבן יװהרן 3ור3
ײט
דען
וו־רד
״ײן
3
וורן
ווידר דוזשומזבי
דעו פרײװיװהרש,װם היטטן פעשט:
ענטפןחוון
,
וויך
וועררי
זיו•  £ר?וו ! ן;
(יא ) זזען ^ װניןיפרחו קװחט  5 ,װר
דעכן עחין.ן ד״כק ן .װטטי  ,װןדעק וווכד אײן ווכשןיין עוזן וויהכן ווב־
װרטי  ,דעןער ערחעה!ן ווירד׳3ו וועכדן  ,עש ווירד  5וון ווכדרן פרי
ערפײכן  :יװ!! םט דוװ דיזי ! עהרי 3 ,עהרט ווערדן ׳ וזוכד ווען עסדען
װיןבײװו״ן  £חן ן.װכין יפרח!  ! ,ויט פוון פיהןן וווכ ^ יקשפעזןען וווכד
דרוזכן.
ווז | 5ווירד הײאן -יובטווערדן,
יױ
״ירד
$װר! עון  ( :יכ ) דפ ן .װנ3י פװ! ק
עס דערוו״כסש כור ער־
חווטדוװ דװוע! בסט נו וװחן קווחן
קעכטגיט קוואן וווכד שפרעכען ,
!װון  ,חעננר  ,ווײבר  ,װוכדקיכדר
הוזבן
״יך
כי
5
ט
וו
!
י
דייע
וווכ
^ זיקס־
געבטט דעקפרע>זד! יגן> דער ויך
נע!! י בטרוו £ן  ,ווײ! ווײן ןכװט כי  5ט
װין דײכן טהחרן װויןי הע! ט  :דח־
וועהר
ב״װ
וייר
וזיוט
?
׳
(
יח ) װיך
חיט ייװ הערן וחכד } ערנן  £ר דעק
עחין.ן װײערק ן .װטסי עהרפור  3ט װבר ווערדי דעכן * ע? בן טוון .ס ווײן
װכטזין  5וזר וויהק פרבערן.ן  ,חען.ן
הװבען  ,חזכד װ!!י חװרסי דיוער
װ!
5
ט
רעט
בעון
,
דט
עס
^
טווהן :
!עהרי װויןי דפ ^כויװשטי בװסו <3
דט
עש
ויך
געהחןיך3ו וזכדרן ןכעס־
טען ( :יג ) חוכד  ,־װחיט װויך
דיח
טערן
^
חענדטהווט
:
(
יט
)
טרײבט
קיכדר דיװ נװך װוכחיטעכד ייכד ,
הערן װוכד ! ערנן  5 ,װר דעקעחיןן װײך װ! יװ פװןןנדן ןכיװנן• װוין, ,
װײערק ן .ווט עהרפור  3ט הװכן  :יװ }עהרט װיהן דיוו קיכדר יטרװ, 5
!װכ^י װיהר װין דעק ! װכדי ! עבט ,דט ייװ *ר)! 3ן װזיוחעכדי^ ןעהרנן :
דװחיט חיר דיור ן .וװנן• װײן (ײןכע
דװהין װ־הר יעכס װיבר דען ירדן
ײיװ
ן
.
ען
.
ן
דיװ
קיכדער
יטרװןיס :
ןעהן ווערדט  ,װוק עט װ״ן (זי
נעהחן  ( :יר ) דער עחין״י פפרחך 3ו (כ ) דען װיך חערדי דפ פװ! ק װין
דײני 3״ס רפ זװכד בריכן.ן  ,דט װיך ויינן £װר־
חפה  ,כון חעהר װייט
 5װהרן3ו ן :פחװהרן  ,ווע!  3ט פװן
הערװן גקװחן  ,דפ דוװ פטערכשט:
ריפיידעק יהופע  ,װוכד פטען! ט איזך װוכד הװכין ,.נןישט  ,עש וזירד
דחועןבםטװיכן װיברפזוס3ו עשען
װ״ך ביידי״ װין דפ פסי  1טשכע! ט
 ,הװבן  ,װוכד װין ווװןןוסט ! עבן :
דװי װיך װיהק חײכי בפעה! י ער•
װוכד
זיך
װ
!
טדען
כו
װכדרן
נעטטרן
סײ!י  ,חפה װונר יהופע ן.יכן.ן
הין ווענדן  ,װיהכען כװטטשדיכטט!י  5ע
װיכד פטע!! ־טן ויך װין דט פטיפטם־
עהרי (ו ער3ײן.ן  ,עס ווירד חיר
 3ע} ט  ( :טו ) דער עחין.י עךפין װיק
פרדרוש חװ 3ן ווװן!ן  ,װוכד ז״כען
 3ע! טי װין װ״כד ווװ! קן וי►  : ,דיח
בוכד ברעצן  ( :כא ) חען עט װןןרען
יזװ} קן ו״! י פטונד װק װיינן.װכן .ע
5
חן
ן
.
רװין
װוכן
.
זיקםפע
!
!
ן
װונד
דער היטטי  ( :טז ) װונד דר עחי^ ע
דרװנן .וח!ן חירד ה״חן.וו  3ט חערדן:
■פפרװך יו חפה  ,חען
דוװ בײװ יװ חוון .דיןר ן .יװנן .װ! ו 3ײן.י חידר
דײנן פװרפװהרן רוהן חירםט :
ױז דװשוע | בי פפרע3ן  ,דען ער חירד
חירר װיינשט דיזט פװ! ק ייך װויך
זעהכן  ,װוכד דען ^ עסטרן דרבװר־ £ון י״כן נװצקװחחן כיװחח 5ס פרן .ע־
בװריפען װ״כחװהנד דעט ! װכדס  ,םען ווערד]  :װיך קעכי ןכװר חװה?
זײני נײ ^וכןכ  ,דיװ עש פװן יעכט
דװ־ין עס חיטן װוכסר זױו
נװ  3בוה!ן  ,עט חירד חיך קװחט^ ,כ״^ ט הװט  ,בפחר װיך עט נװך
פערזחין װין רװפ ! װנד ברינ^י  ,דפ װיך (ו־
װ! כד דען בוכד ברע 3ען  ,דען װיר
ןפחװהרן הװבי  :יבב ) חטה פריב
חיט װיהק ןחװצט הװבי ( :ױ ) װ! י
װ!יװ £װ!ן .נר | ^יװכ^ װויך  ,װוכד

דברים לאבל
!עהרסי חיהן דיח קינדר יסרח! ס :
(כג) יהוסע חכר דר וחהן נון בע״
פחה} ער ( דער עוזין.י )  ,חונד
ספרחך  ,וייח בהער 3ס חונד סחפפר!
דען דוח  :חן! םס דיח קינדר י 'סרח5ו
וזין דס ! חנד ברינגן  ,דס חיך חיהנן
3ו ^ ס״חהרן  :חונד חיך ״י!! ״יס
דירזיין  ( :בד׳ח! ט״סה דיחזותרסע
דיור ! עהר• פעי! יגחוין־ין -סריבן החסי
חין חיין בוך  :ביז ( וחי־רקענדי :
(בה ) ן .חבער דען !זיכן  ,ווע!  3ידיח
בזנדס! חדי דעםע״ין.ן סח^ן  5 ,ח!<
^ענדען בפעה!  ( :כו) נעה״ס דיוט
בוך דר ! עהרי  ! ,ען .ס עס 3ור וייסי
דר סכדם! ח־י דעש עזוין.ן חייערס
ןחסם  :ח ! ״ח עש (ייןני ״י־ר דיך
ו״ןוח '(}  ( :כז ) דען חיך קעננידייני
וזידרספענםסיגק״ס חונד החרש־
נעקי^ ק״ס  :דח חיהר חייך יע 3ס ,
״״! חיך ! עב• חונד >< יס חייך בין ,
ן.ען,ן דען עוויןכן
״ידרספענססין.
ב3יין .ס  ,וויח £י!> ועהר נחך ״יינק
מוודי ? ( כח ) פרוח>ו! סח! י ' ע! סטסן
וו״ערר ססע״ויי חונד חייערי ח״ט־
!״סי3ו וייר הער  :חין ״י!! חיהנ
דיזי ״חרסי פחר! עון / 1 ,ונד היאיו
חונד ערדי ״ידר ויח ( ו3יין.ן כעה> ון:
(כט ) >זיר חיוס ״ח־! בקחנס  . ,־ס
חיהר נחך ״ײננן סחדי חין דס פר־
דערבן ססירנען ,
י/ונ־  2חן דעק
״ע^י חבקח״ן ״ערדס  ,דען חיך
חיין ןכבחסן החבי  :זח ווירד חייך
דען דס חונן !.יק סרע £ן חין דער
ספעררן 3ייס  ,״ען חיהר ״ער־ס
סוהן  ,״חו חין דען חוין.ן דעו ע״קן
בעוי חיוס  ,חונ־ חיהן ב! יידין.ן ,
דזרך חייערר הענדי חרבייס :
(ל) ״סה !חו דר ןנחנכן פרויו>וו<! וכג
יסרח! ' ט פח! ננדן ; *:חכן• פחר  ,ביו
< 3ק ענדי :

,

האזינו

(א ) הערס חיהר הי״״ן  ,חיך
רעדי ! ערדי  ,פרכיק

האזינו

קנ

חײנס חוכדש ח (זדי 1י ! ( ב ) (4ײכי
ןעהרי טרי £י  ,״יס רען.ן  > ,ו״נע
רעדי ע | יסי וויוו טויס י זוירו סטוריו־
ן .יטי וווי  £ס ן .ריני  )1*1) ,זפ ^< ־ע| 4
הזי ^ ם ן .רחז ( :ג ) ווען חיך דעס
עחין.ן נוןחן וון דז 1י ; ערקפנש די1ז
ן .רעזי ווונורס ן .חססט  ( :ד ) דער
עס  1ונסוין ו״ן גווהן וויוט ווהני
פעה}  ,דען רע  3ס חיזס ווויס^ וײן
פרפ ׳יר : /ווײן גחט דר פרײמי ,
וזהני נריוח/י  ,נועכס חונד רעד}יך
 1זיוט ער  ( :ה ) דר סוונדפ 1עק וײנר
קינדר  ,וויוט ער וויהק !י (ו נײן !
חיהנן 3ונן פרדערבן  :פרקעהרסט,
סיקסעט ן .ס! ע 3ס ! ' ז ) דחכקטס דווו
וח דענן ע/וי^ן ? ניבסטוזירדינעס ,
חונ״ײוס  5חוק ! חיוס ער ני  3ס ר״ן
פחסר  ,דר דין עחווורבן  ,דרדיך
ןני/חבס  ,דר דיך בר״סס החס ?י
(ז ) גדעכקי דר חורח! סן 3״סן ,
בסרח  3סס דיח יחהרי _£חרין :ר נעי
ס} עכסר  :פרחני דײנן עווסר  ,ער
ו/ירד דיר פרקינדי^ן  ,ד״כע ח? סן ,
זיח ווערדן דיר וחן.ן  ( :ח ) ח}* .דר
העבססי נחכיחנן ח״ן ועס? טי  ,ח} ו
ער דיח ועהני חדוו׳ס פרס״} סי :
וענסי ער דיח נרעכ3ן דר עע !רק ,
נחך חנ 3חהז דר קינדר * סרחןיס :
(ט ) דפן דעט ע״ין.ן חנסיין חיוס
וײן פח} ק ־ .יעקב דיח סנור זײנעם
ערבר״צם  ( :י) ער ססחנד חיהק
ב״ח חין וויםסק } חנדי  ,חין דער
ח״געדי ן .רעס! י  3ם ן .ה״! ם  :חוח־
ריננס עם  ,ן .יבס חיס דחחיןי ,
ב״חהרסעם  ,״יח דסחויננבי! ד:
(יא ) ״יח רר ח־ור ו״ן נעםס בע־
ווח  3ס  ,חיבר ויינן יונגן ס״עבס :
בר״דס ו״ני פןין !.ו״יז  ,כי״ס חונד
טרען .ס עם הווך חזין׳' ויינן סווינןכן:
(יב )ח !:ח  5יהרס' דר ע״ין .י דיזפחןק:
ער ןיין  ,קיין פרע״־ר גחס ״יס
חיהק  < :יג)רע ! יס חיהן דיחהעהן
דעס ערדבח!! ס ערססיינן  ,דיוו
פרי  3סי דר פע! ־ר פר ( ע־רן  :החני^
חויו
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האזינו

חוײ דעק  £עזין חיןנן ?1 ,ע5
חויס
14
*
11
דם
החרסש
פווערד1זוין רײבן  ,מינד
>*י!ך פחןקיין ( :יר) רחכן פחןקיהן,
5
ין
דען
3
י
>
ו
#
רן
ט)5דם)5נן .סמ  :דען
סחפן  :פ״שניי !עײײר ,
ײנן
.
!
ינן
.
רוונד
דירו
יונן
 .פרויח דען
*וידדר בטנ׳ס  ,חונד בעקי ,
״יט
יײ
^
ינ
^
חונד
דען
^רויסן רוזסן :
דעק גירן 5עט פחק ווײ3ן :
דוח
(כו
)
טרחנקםט וויינין .ט פחן סרו* בנב! וס> :יח ! חיךדחצסי  ,פחרניבטן וויז חיך
(טס דח יסרון  £עט
ווחרד
,
חירר( חנדענקן חוגסר ״ענשן
ס
!
ון■
עס חויי ( דוח ווירססט פייוט חונד £רסיז^ן  :כ; ) חז! ײן
רזיךשײחי
דיח
4י
דיק חונד ווחה! בע! ייבט ! ) עס קרענקונ^ דעס פ״נדט  ,דיח נע
^
נר
קי
פר{
ווירדן דיח
שפרעיןווחר־״גו 5ערקענ ;ן ,
יס דען ן .חט  ,דר עס ן.״וו 5
ט
,
55
ווירדן
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 3 5ססי דען פע! ין
 /חונורי ײחבס
י״נס
חיוכו
היי
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ס
:
החך
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(טז ) ערחייפרס חיהן דורך 5רעײדי ני 3ט דר ע״י4י סחיס דיס ח!! ם
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טע־זי5ן חנסזעןק  :חונד
ייח ס | חיסן דעןט״
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(כס
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וועהרן
ט
ויח ״ײוי  * /יח ווירדן
קחנסן  :נייחן חנקע>!1ינן .ען
בדענקן
:
4י'
חונד
דען
קור
זייס 3ןנ  ,דיח
חויו^ חנן .חיבר־
חײעריפעסרניח
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ען,ן
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ל
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ן.
ודח קענסי חײנרטויונד
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.
ן
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ה1ו
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ווײח
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ע
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ני
איריחדען !£י  3טי4
חסעטט 3ט  ,דר דיך ן .בחהר  :פס
״חכן
:
כןי
העסס
?.
חיהר
ן
.
פעזינטו־ז ויח
^ברחכט ( :חט  ,דער ־יך הער2
חר
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ס
)55
פר״ס
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ן
;
עבן
?
ער^
(
לא) חיהר
*עהנןריײסי  ^ ,קרענקס פחן
פע
!
ס
ויינען
טע
חיוט
יח
ני
3
ס
,
וויח חיניער
חונדטעכסרן  ( :כ)
פרי
ספרחך ,פע!י  :זע! בסס חונירי
פ״נדי
״ע
^
ן
איין חנעזיין ווי!! חיך
חיהנן
פר־
ד')1
רי
3
טר
י״ן
בערן.ן~  ,חונד יעהן  ,ווחי חיהר חיוט דר ! ( לב) מיהר ווײנססחק
*1׳
ענדי יייח ! דען ויח
פחכן 5וויינשסחק סדו״׳ס  ,חונ׳
וינד
פרקעהס
רײ5
טער חרט  ,קינדר חהני רעד!י 5־ חיהרי רדערבסן ן.פי 5די ע״רה :
(מר
קייט ' ( :כא) ייח רײ3סן ײיך יײט סרח^ ן5בעערן ^ יפסי^ ער חרט  ,ייח
וו5וי
ערן .יפטענדי טרויבע :
חונ^ עטסרן  ,קרענקסן
״יך
״יס
(לג
)
״חיס
 5י) י
דער
דרחכן חײס חיהר
חיהרמ חברןטויבעו • חיך רייני
ייח
ײ״ן
:
^
(מה
רוייח״י
ןנרו
0
י
דר חסשרן :
איס ח״נעכן חונ (£ו{ קי
,
קרענקי
(לד
ויח
)
חין
וו״נכן
4
ליני
זויט
רחספחם ! ינס £ר־
חונפחרססענרי^ ק ךעיינד!
:
בזיר
^
ן
,
חין
(מי)
״ײננן
(ככ )
סעסנן זין .ט פער־
וייינס ע ;ט)4י)סן חייס דחס
יין
.
פ״חר
זט
:
דפד
(
לה
)
״״ן
חייס
3
חרנס ,
רעבן חונד
ברעננט ביי חין דיח 3ר^
עזטן
,
>)יך
ווען
 1זונסרטסי הע
!
!
י
:
חיהר
5
5
>ס
ר
3
ווירד
עהרס
ערד־
ן
.
!
״סן
ד5
)י>
יח
!
דײך חונד ^ וועבס ,
!ן  :דען חיהר חונ^ ןיקס
ענטנינדס
רער
סחב
1וײנ<
ווירד
בער^י ^ רונדפעססן :
(
קחוסין  ,חיהרי 3וקונפט־
מ
)
ח
!
!
ס
חײ
1
ט
1ו) נד
דזונ^זיק
הערבײח ( :לי) ווען דר עווין.י
וויז חײ חיבר ייח  5רהענ• ייינס
פח
!
קס
,
ןעד.ר
ייך
^ען :
חננייוט
חייני
,
חונד
פפײןי ווירר ייח פרטיין ,ווען.
ן
*
יינר
ו1ו3י
דיהנר
:
ייך
בדענקט :
ד*ז! י ( כי־ פחן הונךר
כרס״חכסט.,
ווען
ער
ןיהט
,
5
זעךן
דחט ח!! י ״ח 3ט
חק פיכר 5ר 3עהרס  ,חו ;ד ךיפט״ 3
עררחנן
,
דחהין
חייס
ןעבן
בווחרסעס
ן.ען יײ3ן 3 :חהן דעס
רויבסירס
ריי
3
חונד
י
ב
£
ד5ודד
עסטיןנטס ( :לו) דען ווירד
חיך ווידרייח ,
יחײטדעק
^
ער
ריקדר
כיפרע
3
ן
,
חח
זיונױ
ײנד נון חיהרי
קריכנדן חיק עט/יבי ; (הכ )
ןנעסר
דרויסן
?
דער
פע
!
ינטון
#יהר
 ,חויךי
יע|
5־
(1
1ו
>ד
עי
(ד
1)1

דברים לב לג

האזינו

קנא

דען זיח
טרויחטען ך ( לח ) דיח
וויהרער חפפער  5עט פר 3עהרטען
חוכד סרחנקן חיהרן חפפרוו״ן  :זיח
״יענן חויפםטעהן  ,חונד ווייך הע!־
 5ען  ,ײענן חייך בעדעקונן :זײן :
(לט ) ערקענט נון  ,דחס חיך  ,וןיך
1ו!!יין עם בין  ,חונד נעבן זוירקײן
^חטוחיך קחן מעדטן חונד בע! עבן,
קחן פערווחונדן חונד חויך ה״!ן /
עחן ײײנר החנד עררעטט ניחײחנד:
(ם
>יע?) חיך העבי ײײני החנד ן .ען היזי•
עײפחר
:
חונד םפרע 3י זח
ווחר חיך עוײן ! :עבי ! ( כא ) ווען
חיךײײן ב! יט 3נדם טווערד ן :״ע 3ט,
ווען ״ײני החנד נחך ן :רע 5טיו .קייט
^רײ ^ ט  :וחחיבי חיךרחכי חן ויייני
ן .ען .נר  ,חוכד פעו ^ עןטי ײיינען
הוושרן  ( :מב ) >יח 3י זיײן ן .םחם פחן
ב! וטי טרינקן>וײן םווערד זח!! פ! ײט
5ר 3עהרן■ פחן ערם! ח^ נר ווזנד ן .ע־
8
חנננר ב! וט  ,פחק עגטב! עטםן
םעד
!
דעט
£
ײנדט  :ימגז ה״דן!
פר״זט ^! יק! יד זײן  2ח! ק ! דען ער
רח ? ט זיינר דינר ב? וט  :חיבט רח 3י
ווןי זייני ן :ען :נר חיזט דעק ערד*
רײ 3י חונד דעק  £ח? ק פערזעהנט:
(מר ) ײםה קחק חונד טרון :ח!! ע
(א ) דיזס חיזט דער זעענן ,
וזחרטי דיזט ן .וחנ^ש דער נחט 3יחן
וועןכן חםה דר ן .עט!י  3י
 5וזר  :ער חונד״הוםע זחהן נון :
חחן  ,דען קינדרן ׳טרח!ש פחר זײנק
(מה ) ח! ט ער דיזי זווזרטי חן דיח
סןודי ערטהײ! ט ; ( נ ) ער טפרחך
ן .חנ3י נח 3יחן חויז^ רערט החטטי :
עחיןנר ! ( פחן סיני חחנד! טי חײג־
(מי ) וע 3טי ער הינ3ו  ,נעהײט דיח
הער  :פוון שעיר ן :ינב וויהנן חויך:
רעדן ווחה! 3ז המר
> 3ן  > ,ײט ווע! כן  5חק בער^י פארן סטרח! טי  ,חונד
חיך חײך הײטי 5ר וחהנט הוובע :
קחק חויש ה״! ינען חיריחדן  :חוים
דחיײט חיהר זיוו חייערן קינדערן
*״נר רע 3טן פ״חרסן !.וטרע? ין -יחן:
ח״נםער  5ט  ,דחז זיח בעווחהרן
(ג) ווע! ני ד־ח  5ע! קר פערפפ!י 3־
חזנד טהון נחך דען ווחרטן דיזער
טעט  ,ח!!י הייןי^ן חין דיינע
ווחןט :
ץעהרי  :ומך׳״ךען עט חיוט ק״כע
היננעטטרעקט3ו דײנען
וח 3י  ,דרחן חייך עטחח
חענינ נעי 3י'סן  ,עחפ  £חנ^ן זיח דײן החרט :
(ד ) דיח ! עהרי ,
?ענן וויזט  ,זחנדרן ח״ער ן!.־ק!*  3ט
דיחחםהחונט נע־
ןעבן העננט דחפחן חב  ,חונד נור
בחט  :י 3וק ערבטהײ! דער ןנעחײני
דח -־ורך קענט חיהר חין דעק ! חנדי
יעקבים  ( :ה ) ־ח ״חרד ער קענין;
!חנ^י ב! ״בן  ,ווע!  3ט ח״נ 3ונעהײן
חיבר יםרון  .ח! ם דיח הײפטר דען
וויהר < ע 3ט חיבר דען ירדן ^ עהן
 3ח! קם  3ערזחזוײ!ש  ,חײניויטהיך

ווערדש  ( :מח ) יזן מבן דיונן טחן.י
כופרחך דער עוײן .י3ז ״טה :
(מט ) ^ עהי וווין 1דרוו ן .בירן.י עבריסן
וווין דען בער^ נבו  ,דר1וינן ןיונדי
יווווב  ,ן :ען.ן ױחו וויבר ?יןניגז  :ווונד
בויהי דווו { וונד ככען  ,וועיכש וויך
דען קינדרן יטרווןש נוק וו״ננטהוחי
ן .עבן חי!!  ( :נ ) וווין׳' ריוכן בער^ י/
דען דווו בםטײן .שםי,וו!! םם דווו וו!ו<
דען סטערבן  ,ווונד3ו דײננן ע1ו! קי
ווײנ^ טהוזן ווערדן  :ווז חיוז ווהרן
רוויןי דעק בער^י ד,ר ^ עטטוורבן ,
ווונד3ו ו״געק פוו! קי חייננעטהוזן
וווורדן  :ונ׳י^ חײ! וויהר וז״ך ווידר
חיך 5רן .חנן.ן  ,חיטטען חונטר דער
נוז3י1ון  ,בײק דעק טרײטחחשר
1קדם 1 ,זין דר וויםטי3ין  :וזינדעק
ויהר >ויך ני  3ט  5ערהערר! י  5ט
הוזבט $ ,וור דען קינדרן ישרוו! ס;
(נ  ) 3זוו ווז!! שט דזוו דווז ? וונד־ פוזן
פערני ועהן  :וובר ניכט הינקווחחן,
1זין דחז ! חנד  ,דוזווו׳ךדען קינדר>
יטרח!ש ח״גן .עבן וױ!( :

האת הברכה
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דברים גל

וזאת הברםין

*וחרן דיח סטעוןזוי יטרחזנו) :
טיירע
?
דעט
^
קרענטן
חונטר ד ^)
(ו) ח  ,דחט רחובן  ?:יקןיך ! עבי ,
ברייח  ( :טז ) :ײן ערטםגבח־רנר
כיחזזחןט חונטער^ עהי  :דחט ז״נר
טטיר
!
£
ו
|
>וחנטח  £ט חנ 3חה 5ויך ערהחזסי ! וײני הערנר ״חיעססעטיטק חנזעהן ,
וינד וויח דעס ווחו.־־
ז( ) חונד
דיוס 2יר יהודה  ,ער
טטירס
הערנר
,
״יטחיהנן טטעםיו
טפרחך ערהערי עוויגר ! יהודהיט
ער
דיח
£
ע
1
קר
3
ו
הויפן  ,ביו וון דחז
טטיזוזיי  ,חזנד ברינ  :חיהן3ו
<ח 3יחן  :ו״ני ״חצט וײח וײנר עלו־י דעם זיונדט  :וייו וינד די1ו
חיהק חיריוזדן חעריאט  ,חונדדייו טויונד♦
^עני  : :חזנד דוחחיהק היז ^ ייוידר
דעט
טטוו״״ס
ײנפה
:
(
יח )  <3וביןן
דען  £ײנד  ( :ח)  5חן 5וי טפרחך מר,
טערווך ער  :פרייחי דיךובוזןב״וז
דײני תזויק חונד חיריק34י>זן דעק
דײננן וזויו3ו ^ י  :וזונד דווו יטטכר
ערח>ו>וען  :דען דוח •3םםה  5ער־
ווין
ד״נן
היטטן
:
(
יט
)
ויוו
!
וזדען
ןויטטט  <> ,יט דעק דוח החדרסט
 5ע! קר וזײן 3ונן בער^י  ,דוורט
ווק החדרזוחסר  ( :ט ) ווער פחן
טןיולטן
ויח
טוןרןחוי
וזפפיער  :דען
 5חטר חונד >< וטטר טפריצט
*חה חיהן ניצט  :ווער ניצט  ,חיך ויוו ווין -ען חיברפ ^ס דער ״עערי /
קענט
ווונד  2רבחרן .ני טע3י דעט ווונדט:
*ײני ברידר  ,ניצטט ווײט פחן וײנן
(כ )  >3ן .ד טפרווך ער־ .ן {.סבט וײוו ,
*עהנן ( ויח החזטן ב{ חט דײן ווחרט ,
דער הד וו״טי ן; רמנ3ן ן .חב  :ער
>וונד הימן דײנן בונד ) ( :י ) דיח נור
}ע
^
ט
ויך
הין
,
ווױו
וזײני
ןעזוין
/
ווונטרווײון יעקב חין דײני
רעצטי 5 ,ר 3עהרט וורכן וזונד ט״ד{ :
חונד יטרח? חין ד״ני ! עהרי  :דיח
(כא
)
טוון
הוו׳ט
ער
דען
וזנפוזנ  :ויך
כור ! ע^ן
רײצרווערק  5חר דײנע
ערועהן  3 ,ונן ערבטהײן 2וונן  :וע3־
כחוי  4 ,חנ 3עםחפפר חויןי ד״נען
^עבר דען ער פרעהרט  3 :יהס פר
חןטחר  ( :יא ) וען .ני עווי^ ר ! וײן
דעק 5וו ( קי פוזרחן  ,וויבט גרעצ
 5ר״ע :ן  1 ,חם דיר וײן
טוהן
ן
.
ע•
טי
^
ק״טדעס
מחין
.
ן
,
ערפי
! 5ט ן.ען%
5ח!!ן !  3ערהויחי יײנר ן .ען .נר ! ענדן,
יטרוו{ וײני פפ! ינט  ( :כב ) פוזן דן
כיח >וען:ן וייני החטר חויךקח״ען !
טפרייך ער ׳דן חיוטחיווווײן יונן\
(יב) פון בנױון טפרחך ער  ,דעט
ןעווי ; דרפחכן בטן הרוובטפרינ^ ט:
עחין.ן ?♦בזינ^ ! ז־ורך חיהן :
ווירד ער רוהין .ווחהנן  :ער עויצרט (כג ) פווןנ  5ת! יטפרחךער  .נפתןי
בטי 3ט
החטדעטע״ױן ן .נוודי  ,חונדוײנס
חיהן ח{! ע 3ײט ,
וען
״חהנט 3וויטען
 .נס חיבר5£זש  :חבנד חונד חיטח^
*״נען טו} דרן ( :יג ) פחן יוםןי טפרחך
חיוט ו״ן בזיט׳ן  ( :בי ) פחן חטר
ער,פחן ; חט  :עוע^ נטחיוט ו״ן ! חנד
טפרחך ער  2 ,חן חן?ן ועהנן חירד
5הי רוצסבחר דורך דען סויח דעש
חטר ךזען .נט ; בעןיבט כ״ח ו״נן
>ו>ו! ו  ,חונד וועםרונ  :חויו
דער
ברידרן
,
טונקט
ו״נן
פזט חין חע: 5
טי £י  (; :יד )> ויט פריצסן דיח דיח
(כה ) ח״וען חונד ערי) ו״ח דײן
וחנניר״פט  >:ויט פריצטן5
טריב דער אחנדי  ( :טו) ><יחן דעק רי^{ י דײן ח! סרוײח וויח דײני יון .נר:
יט דען
(כו ) נינסם  }:ײצט ד״נק  :חטי ,
גחיר3ן חורחןיטר בערן.י  ,איט דען
יטרון,דיח היח! רע^ ירט ער  ,דיר
פריצטען עחין .ער הין: {.
( טז ) > ויט 3ו הע{ 5ן  ? ,ענקט זויט ו״נר ער-
פי־יצטען חײנס ועע  :גפחזזן} חנדם,
החבנען ויחצט דיח ווח! קן  ( :כז)
פיו^ דער ן .ענחדי דעון[ דער חיר
(דיח ווחהנונ^ דעם חורח 5סן  :ווטט )<
נויק דחרנבוט ערטינען  :דיוי קחיוי
חזנד דיח עווי^ן חרווי דער חונטעס
מויןי דחו הויפט יוםפט  ,חוין' דיח
ווע! ט ; טרײבט  5יינדי 5ר דיר חזיו / .
טפריצט

דבױם לגדר

׳וזאתדוכרכה קנב

וופריגט  ,ריוטי1וזיו ! ( כח ) יוזנױ
*טריוז וו) 1הנט*י 3ר  ,יובןקחנדערט
יעקכט קוועזי 1 ,וין יו״גק ! יונדי
11ון קיורן יוונד וזיוטט  :דעטין
הי }<><1טריען15ון טזייו  ( :כט ) וו  0הן
דיר * טריו? ! ווער יויוט דיר ^ ייך 7
13וזק דעק דער עווי^י ב״ 1וטטיונד
!יױטעט  ,ער יויוט דיינר היזפי
טי! ד  1 ,ויוט דיינר ערה1ובנן *יןני
טווערדט,דייני פיינדי ט 4י״  3זן דיר/
דו1ו
טריטסטיז״נהער יוזיןייויהרען
.
העהן :
ריך ( א ) >< טה ^ ינ^ הירו׳ף 2י | |
דער עבני >< ויוב יוויןי
דען בערן .נבז  ,דיוז טפי3י דעש
פסגה  ,וזע!  3ט ן .ען.ן ירחז יויברזיגט:
 1וזנדדער עזזיגי ! יט 1ויד .ןדז ^1זנ3י
יחנד * עהן  ,ג! עד בי< דן  ( :ב ) ןניונ^
נ  £תזי  ,ד* ! 1זנד וחפריכן 1וזנד> ונטה:
זוונד דיוו ןנרזנג♦ זיונד יהודה  ,בי<
1זן דט יו״סרטטי >< עער ( :ג) די*1
״םען !.יכי ! ענדר  ,דען קריק דעט
ידנט  ,דט ט1ו!  5יון ירדז , /דער
ו!>< ןטטיוט  ,ב•*  3ער  ( :ד )  1וונד
נר עוויןני טפריזך 3ו 1ויהק  ,די* ט

•* טד1וו !יזנד 5 ,
ברהקי 3חק

<ון

דעק קיך

חזנדיעקב 3וךטוז) וה־

ען  ,יוונד ן.ז1ון.ט  ,ד״נק*
 )<411וזין
.יך עט1ז*ין ן.עבן *1 :יך הוזבי עש
׳ך><יט דיינעןיוויןנן *עהן !יוזען /
בר הינקחיו**) *וי ! טטו ני5ט :
ה) 1ו! זח טטחרב>< טה  ,דינר דע<

ססססססססססססססססססססססססססססס <^<

ס*

ל :ידי הפועל העוםק במלאכר־ז
.יזקזרש
הזעטציר יחיאלבן כ

יעקב

עזזין.ן וויכן ? ײנדי ^ורוב  /נווךדעפן
ב  £עה 5ידעס עווין.ן  :לי ) ערננרוה
רויהן רוין דעכן סרוזי1וינן זסנדיײוווב /
ךע^ ען בית עעור 1ו* בריוונדני>ו 1זנד
הנזיו ביו נוויןי דען סרו^ וץן נרוזב־
ו>  1זה! וורוהר^נרו *ן  ( :ז )>< םה וורור
הונדרע חזנד 3וווזנ3י ; יזוהר
]<  1ט/
1ו! ס ער טיו 1ורב  :ן״ן1ווין.י וורור
ניכט דונק!  1וונד די1ו זעבעננוועעטי
הזוטטן ני  3ט נובננהײן  ( :ח ) די11
קינדר ישרנוזט וויינטן1ווין >< טה/
1וין דער עבני ווויובט דרייטין .טיו^ י:
ו1ו דען וויור די1ו טרוי1ור 3ייט יווכן
>< שה נז ענדי  ( :ט ),יהופעורוהןנון
״ורור >< יט דענן ^ ייסטי דער ז ווײס־
הייט ערפיזזט  ,דען יישה היוטי וייני
הענדי יוויןי רויהן 4ע? עגט  :די1ו
קינדר יטריוזש ^
עהיורצטן 1זונד
15וזךט |  1ויהנן  ,וזייו דער עזזיגי דעכן
<4ישהב  £יוד.זן  :וס עט טטיונדהבר
רוין יטריוז קיין פריו  2עט ווידר/
וויס ווטה וויור  ,רוויןי >< יט דענו
דער עז/יגי עיון יונטזי^  >3יונטזי/
יוווזגךיונגן ווערי  ( :יא) יוין יונועהונ^
דער 3יי  3ען  1ווכדוו 1וזנדר,דױו יויהן
דער עזזיךי ? .זחנדט  ,יןין דעק זיונדי
<>  3ריק1וויו 3זפיהרען  :ן .ען .ען פרעה,
וייני דיהנער  ,יוזנד ויין ן .יונ 3ענז
זיונד  ( :יב ) יוונד 1יין1ו!! | ״ענטינן
רוונד  5יר  3טר!י 3ן טןוטען  :די1ו יזטה
^עטיוהן  ,פר דע [ יו/ין -ען דעע
 4יונ 3ען יטריזןס:

האנױ םג״לז״ל־*
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על ידי הפיעל הטלםק בטלאכר־ז
הקודש הזעטציר
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