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רחטית וונ 1רט חיר־ררנן גיסינדן/יוײן ^ וויטי רכ 5ורזה ני ײ־ו רמן -ות דען
דט רונ ננוןנ ; /ײק ביהנס ;* חיטדחזנות ווחט  :ז טסדי״ך חיז ס חי־ןן.ון•
ונט>; ה ווכנר דח ווערט ייחנן דיח רסוחהווכנרן ; י־ זײני ; חרן .נוינרן חונ׳
שון חיס[ חב טוו
טנית וונברט חיר גיסי "־ • יוטי נ.ו־ *ו ,*.חונ
[ויטרי רחיוו 3 /ו  :וײזן־רטן בן •חדכ ; רז ער ױן  ,ן־נרויײח  :חן וחן
>ו$ג1ר  :ײן דנגן ח[ יט ווחטדננמ > ועי .טן נו קו> וט חי :חיט ז | :£ןחט חונ
חי_י חיסך חויט וטובה חונ׳ וי .בנבטר וונבר יטוריכ( חויךדני־ ו1בנ ? ט החט•
טייטית ווערט חיר דרינ^יסינדן ןחטי וויטןטחשט חוג׳קיחי■ ־חי׳ת
חנטסוננקטי זחכן וויח דימטחה בײח דנבק חענטן חי ; חונ׳ ד :נבר חיז
ביטחסן ווחרן ןנחט 6דינן ט חיט! כר ביקענן ווערט •
־ד׳ ו; ״רט
חירןפינדן ןרוטי חוטרותוסהחיטרי רחיותח .נ  .טייכן חונ׳ניעטיור/
יח  :ח!י ח/טר כו!! ן -רוטי חחכיכ^ ד :חיט( 5ר ו/נבר ניקט חעדזד -לןיד־׳ודי
הײטט ווערט רײן ח>* תריו; ע• קענן חונ׳ וונברט וו יטר ריוזן נבריננט
חיט ן .חט ;ײן
ה ווע׳־י חיר ןישינדן .־רינן ח( י רינינן חדוטיכן
סוןחײן ^חנין  .ורווחט חיט! ס־ ייחויבוײז ' ד.ח! טן ע! םי רת ודיו
חונ חיט(5ר קחן וויטן וויח ^ ־עצט גו די/ -
חן חהטיק חין
'־״ ' יי־ײ ייזה הד! קה חונ׳ ח ײ :ימ ווחט ן״ ,ו .יהערט רען חין
וי .ייבר ביכ( כי :ײנן עטי ^ ,״ *׳•■ר״  )' 7יייי ײד ייט ח!טי גיטטע! ט דחט
יוערט חיר ה! יט חין די:כ( טשר יאיידן ־ חן חוי דיגי ב< 5-י - ■/ײ־י־ן
ױטטע! ט סו!קו *! ין  :ײנןטון גידר יט׳חטײ! חין טסריכ( זײנן שי!י טע/הנ
דרינן • חין דיזכן טסר רעכט  .־יטטע! ט רער  .נחן ניו ריכטן •
י׳ ןןערט היר ױסינרן הנהןות רפחות בקינור וויח הןחון רבינו > יטהבר>ױױי.ין טרײבט וויח ױן רער חענ  :סר הח! טן זח! .ר גחט ! יב החט
חונ זין חונ זײנר נטזיהיווי! ווח! ט )ןח! 5ו ױײ־ ' ־׳יי ׳י טסררעכט
בקי נו ױין דען ווערט ע זין ןוויט
וההי היכל  -הו ױ ד
לפ* קן
כרפיס סאשיאם אנררעי
פה ק ק

פרנקפורט דמק
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לוח םימנים ולוח הטעות
״ןןידוהן מהןזײן> ויטתט>> יטה* טה דס דיניתעניר׳■ װערי עב
^
ווננרט היר ן-יפידו סון ון?>< ״חעהור ב׳סון הוכותררוט רי -־ר־׳ יו עיוע״י
סורה ! ״ד הןבי־דו נ״ח :
י
דינײוכן כפיר װ ע י פיג
דיניםוכות רן׳ ע׳ו ע״ר
יװ ח  -.ן ער>> ענט 1ח! מהן:.ײן3ו>יוח׳ .נט דן :נייי
דיני חנוכר׳ װ ע״י ע״ב
ײײ ל־כת ריטחר דן 2נ״ח ע״ד
דיני םוריכן דן ע״ז ע״ר
ריני נינ ~ דךנ״ב ע״ב
דיני טחיטה וי ע״ח ע״ח
־דיני סת ! יןדן נ״ב ע׳ר
דיני>לחכ!יכן לןכזוריסן רן 2ע׳יח עיןנ
דיני תס! ה רך נן .עי׳ח
דיני הויחה רי ע״חע״ר
:ו
קדיט:דן נ״ן.ע׳יי•
ױני
ריניחו!עיכןו>וי! נין דן^ ע״ט ע״\נ
דיני קריחת טהע דן׳ נ״זנ עיד
דיניםת ט! .ויק ובטו! ן.ויכן רןם׳ ע״ב
דיני>< טיב ר,ר 1ח וט! וחטר דןז נ״ה ע״ב
דיני טבי' ח  !:יכן דן ם״ח ע״ח
■דמיכ ; סוןרוכנןדןן נ״ו ע״ב
ריני ײן (כותין^ ״ם׳ח ע׳יב
רמיקריחוח התורח דן 2נ״ן ע״ר
ױניריבת־ן ס״ב ע ח
דמי רחוסו וחנון רןז נ״זע״ו•
דיני ן1וח ( יחותװם״ב ע״ד
דיניביתהכנטת ןקדוטתטשריכן ר( נ״ז ע״ד
דינינדה ^ סיןנ ע׳ח
דיכי ח>יו3יח דן נ״ח ע״ב
״:
ריני נרר ^ ם״ו ע׳יב
ריניוייח> ק  :־ן זח! מהןנ זײןחיברטיטװ נ״חננ״{-
ריניכבווחב וחכן רךםיזעיח
ה! ירמיברכתר,נחנין רןמ׳ע״ח
,ר! כותנ!>( וד חורה רן^ ם״ז ע״ב
ר־ני נטייתיריכןדוס״ב ע״ד
ריני ר .רת רריח דן^ ט״ןנע״ח
דיכיכדרף רן? ם" זע״\נ
ריני><
ר־  ,ר( ם״ז ע׳ר
דײכת,י ןווו! דן 2ט״ןנ ע״כ
ריני<זפר חוררי רן ם״ח עיח
ר,ל.יבח "1ייכן■־ןז ט״נ ע ר
ברסת>־ .טובוה>* טיר דן נו״ר #נ" ח
דיגי יזוזה דן ם״ח ע״ב
ברכ־ -כד״״חיה דן ט ד ע״ב
ריניינחיר ,דןז ם׳ח עיר
ריני טס־נ רך ט״ד ע״ד
רינצ! חיכן רך ם״ה ע׳ד
דיני ר.ד! קד ,דן ט״ה
ע״ן;
רױםריון ר -כןרן 7םט ע׳יח
רינירחטחדטוקרוט ! בנה דןע׳ ע״ד
רייחור ,רן ס״ט ע״\נ
היל .ות םטח דך ע׳ה ע״ב
רדנחירן 7נ׳עי׳ג
,
טכ־רותינוהרװע״ב עי׳ד
דרבוץוררווייכןרן ג ח ע׳ח
י*2 ,.׳,ח # .יןע־ / ♦.דך גג׳ו <ב״*
חידטט וךנ״חע״ב
היכותיונ{ טובדן ען .עה
* מיקריעה ד^ נ ' בעבוריניחבי! וח
ריכ ת חז! ההועררן ע״ד ע״ב
רמי קדיטיתוכן רן? ניהע״ר
דמיתטעהבחבדךעיר ע״ן־
; הנהןנות רסוחות דן' 3וע"נן
ךף  .נ ח ע> יור ר׳ טורה
י״י
קײני
קמרר
דס
>
מוכט
ףיני
קימד
•
רנ״ב ע ׳ד טורה !" ר ,הזו ! חנןנ סון רען
> חרסן ביזחייטת״ן .ע״ח טורה ו ' ן .רעטטן החכ^ ןנערטטן • ע״ןנ טויה י״ן דען ססוק זרוןנן היט כוונה •
דנ״ר ע״ח טורה ! ט נחך ק ט טווונה עטרה • ת״טוג״בטורה ן׳ ברוט חרין חודר ווחטר ווחט ניט םןנוכן חיז •
דנ׳טע״ן .טורה י״טפרןעטןחכן חו! ה ^ וערחונ׳ • ןנ״ז ע״ןנ טורהי״ו תורה ! ײחנט חבר ער זח! ריחהםטרה
!חענ,סן ^ יט !י־חנן •
דט״רע״ב טורה י״ח ברכה >> היה ה> יתיכן ווען ערחן קײן בריב חין חיק יחר סון
חינןױהחט החט •
רט״ה
עיו
טורה
װ
בעטןזענןומן
>
<
ןטח
!
טחויז נעהטזײח רען חין חײןחנדןטחם ^ ערן•
רמ יע גטורה ב ווײט טון־ט > יחכט וויט טון • דט״ט ע״חטודה ן״ר ריק דט>< חכט רירן • רע״ב ע״ר
מ> רר,ט וכיחן >>.חכט חבר קײן ברכה * רע ז ע״רטורה י״ר היבט חן ברצה נו >< ח3ן • רע״ח ע״ב טורה
ת^ ״מ ^ רט >< ח כט■וינג • עו !' ^ ע 'חטזרה י״ז דקן דט * חכטריםן • ר״סע״בע״ טורהיוד חײןטדבדט
>< חצט חיןטחםן?•
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הקדמה
^יל דנ 1ר>4זריו ס,ן ה-ויײ•* ׳־ ,עטיט
1
רב בח קײ
ייײ- . 1ט ײ 1ן־י־1רו קח
, -״  . -י . ' ^ . .יי  -ו -ו  1ירי4►
י' ה|— ״ .ה '-י ײחוי ו
ײ׳ -
ןס* ^
ורייירײ ^4 .
יזררן ר- ;,
< —.
ד
1
^טי״ןד
ב
חקח
ד
ען
רוןירו
ר
נגיח
גפרלנגט
רווב
רזוניטר
דירז
יוײט
דירז
רזוין 2רק רזיזרס ױי״ ו חנ'. 0
:ײנ ״״> ז|
רבח רחט
חוירו רנביח גענטפרט נײן עז רזיז קײנר דרז דער רזזורין יזי•< עו!וס רברז .
י ' ' דער ״
',ן
דז
ױח
חזוח
ן
.
רעט
רחבן
*
יט
חנגרר * ײנן נווײח דט פר בײח ן.חנן.ן רחט חױהו רנביח ,1י כ
בר ,ר״
ריח
נ״ײח
!
ײט
זײנן
חובן
ורזזורין
נו
רבן עויסן רכח חזוח חי־ יעד בר ברוקח נו :יח ןגחנוי
זיח
ונפרעוט
ווחט
חירי
ווערקן
זײנן
ווחמ
פר
>< רות טובור זיח חן זין הבן • חזוח הבו גיח
^ענספרט>זיר :ײנן 1וטטן.י וײט
וובבן> זיד זעהן ױיט דיח דח זויןן ח;נ טחיחרן טונן חזוח יײנן חיר :יח חטחח .
רח חיז חײן ן .חטי קטיח3ו פיעןן וויח פיז
חחרסחוקן זײנן פר הנדן דיח ! ײט ! חכן >< חכן חטײ[ רידן חונסת
חונ' נבזופה רר3ו חיז דכ1ן חײן הוח
חיזינח
רז
זיח
>
<
זו
>
ק
זײנן (עווכן הבח חונ׳ דיח3וױיח (יײט דר ווײן
(ײט הם ! וטטץ .ןיזחכט חונ׳הבן זיח
יזטייח
^
ווכבזן
זײנן :יח >> וכן וײזויק ןחעזן יעו ' ק הבח • ר 8ר ה-ירוין חיז
יז; ,ח ד ט חיז חײן טי בײח חײנכן
רעכטן
3
ריק
חיז
ניט
םר
החנרן בײח חיכ( רז ער עפיזזורןן זעייט דר ״ "( ער
חײן  :סיוה קחטה החט וויח
חיר
ווערט
ו־פינדן
חונ
!
ײחנן
חין
ריזכן טפר • יוער דח טרויחרט חונ זותטחוין
עוינן הזה רעט ץיג זײן
הפר׳ן
ניט
ןחנין
>
ויט
ןחט
.
נון
דיח
סוײח
!
ײט
חז זיח הר׳ק וזעהן חײנסן טחיחרן
חונ׳ ורון זײננן זיח3ו
חיכן
.גחנןן
חונ׳ הבן חיסן5ו ןנרעט חונ׳ הבן חיכן 3ו פר טטין ו־עבן ירחת סחיכן חיני
יויכןחונטר וויזן> ױט
רחיות
דט
>
ין
ניקט זוחנן>ח! דר דורן חחט זין יענר > וט> וח ו״ועזן חונ׳ החס וו יטר
ירחד .ט> ױכן חן
ןנוױן
דר
ד/רן
החט
רע
זוכה
ג״עזן ! עו! ק הבח דחכן חיז חיר טכר חזוח זנרוט גוועזן
דרוכ /הב חין
חין
ריזכ
(
טפד
ו
.
ברחכט
פי
!
י
!
ויטױ
רח־,ת
דעכן ויענטן5ו ווײזן דז ער ניקט זורגן זחי חונ׳ ח! ' י
טריגד־נג דר בײח
רט
דער
ויענס
חיןזײן
נרה
לין
ניט
זחי
>
ינער
זײן
חונ
ו
>
<
ײני
ן״ויטי
וױטן מ־זפט גברובט
דעכן>< ענטן3ו וױיזן דט דיחטנ >
יה בײח חיכן חיג חונ׳ בטחסן ווחרן ןחט3ו דינן חונ רר בײח ן .טטשט ח!י
דיניכ דט חיטיכר>< ענט ״יטןזחי
וױח ןחטסדינן  /וער דח ווערט סווקס״וין נחן ק;> ין דענן ווערט זײן ט>> חה
ןחר רוט  :ײן חונ׳ ווערט ז;הצ זײן
!
עו
!
סן
הבח
.
דרונ  /הב חין דז מפר חײן גי׳״ן גינין ט> וחת הנסט  .חן הב
גטטנייט עטויכי>< עטיות חויז
בי
<
דות
רען
חיט
!
רכ
ו״־יײנר
>
<
חן
ווחט ניט חייט • חונ׳ ניט ו״ײנט חין
עפיזנײחט ><>< $יח ו״עזן
נײחרט
חי״יט
ווחט
חין
חונזרי
!
יבה
תורה טטיט^ חן טפר5רי הע;ן < ״עתיק •,וועזן
חיז !יטר תורת ח>< ת •
עז
טטיט
חין
>
<
דרט
חײן
בט
>
ױכן
קרעו״ר
חיז
ג
3
וו
.
ן
סון
חײני־ טטחט נו רר ח :מ•
חונ׳ וחו ער חיז חהין קו>< ן החט
ערחױז ן .רופן ערהחט חײן קרײטין ססן ! עבן ווער ! וטט_ חונ׳ ! יב החט נו
!עכןח! קו>< ןער
וויייחיסןדטקרײטןפרקויפןחזוחחיזכ! העו! סןב!ופן דז ! עבן קרײטן נוקויפן•^ חזוחהחי־^ ער
גסיץ ד׳י־ייז
יזסר
תה
!
יכן
חונ׳
החט
ח
!
י
ריח
!
ײט
ו״ויזןדרינן חונ׳ס ;יח^זח^ ט זיכט חונ יײחנט דען םס־וקווחש
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>< 3ער ד.ח דחרסטט ניקט >< ער ברויכן חײן ^רינן .קרײט! ין דט ווחקטט חוין :רעכן סע5ד חונ׳ קוטט דין קײן
ןע! ט ח!:ו חיז רער חו! ה נחן ו< ער בטו< חה • חזו החט חן >< טה רביס ס יטרח! * יזחןנט זיצט חין ! ען .חײן
פחר סוײח ווענ יען ביזן ווען .חונ׳ רען טוט ווען חיר זײט ניט סחכן חונ׳ דען ןוטן ו; ען חונ׳ דט חיכיני ' עכן ווען
חיר ן .וט חונ׳ סרוכן  <:ערט זײן חונ׳ חין ביט חײן זײט ן; ט חונ׳סחכן חונ׳ טוט טת  .בה • חונ׳ גיט חירזח! ט
ו< ײנן דיח תט; 3ה חיז חײן טווערי ר© חה ווחט ן; ע! ט ק :טט נײחרט חײן ןרי; ױ ר© חה כי קרו 3הד3ר ו< חד
כסין וםבכן ! עטותו דט חיז טײטט דוח זח! טט חרטה החבן חוין רײני עבירות ו< יט ן .חנ3ן הער3ן חונ׳<ו 5וז*נ
טין ״ײיזר • חזו חן ווײו חין זין ח!.י זין דיח דחןומ ניט ביסינרן בײח סהו<י ! ײט דיח ! ײט דיח דחןנות החבן
חויןן עויכן הזה חיז חיד<ע<>< ה קמקדרויךסעטן ^ יר חין טו<; גה עטרה רפחינוײ׳ ונרםח דחט װיינט ו<ן ^ חט
זח! הײ!ן ריח נטו< ה ריח קרנק חיז • ררוכ  /טרײב חין חײן חײן ן.רינן.י רשוחה ס ריח רחןנות • ווער חײן5ריק
חיז ווערט דיח רסוחה3ו הערנן נעוין • ווער חײן רטע חיז חונ׳ ניט ווערט חן נעװן חיז .ײין נטװה חזו קרחנק
רעסן ניט ס העיסן חיז • וויח דעק דער רח זומט ח .י^ זײן ן .ע 5ט ער זח! עט ניט סר ! ירן חונ׳ בירענקט ניט
וויח זײני טען חײנר נחן רעכ  /חנדרן • $וכ /טוט3וווחנררן •
נון דיח דחגומ חונ׳ טחיחרן קו>< ט רעכו
>< ענטן עגטסר ער החט סר !חרין ווחט חיכז ! יכ חיז חורר ער קחן ניט החבין ווחט חיק ןי! וטט • נון דוח
ינחרטיר>< ע; ט זין ווחו חיז חײן >< ענט ח.ןי רער ווע! ט ױו .עזן דער חר!נן; ט החט ווחע חיכ /החט ןי! וטט חורר
י)י ןנ ױבייבן חיז ווחט ער החט ןיהחט ח!ז ע ר ןײן טחןנ קײן טחרן ן.י! יטן החט • נון ווחרוכן זח! טטו רײני זומ
חן ! ען ן ח; ין ןע! ט חונ׳ ןוט3ו זח><!ין חונ׳ רײן ווח! 5וטט סו! ברענ^ין ווחט חין חײן חוי^ן ב!יק חײן וועק חיז חונ׳
טוטט ױט טרחכטן חוין ירחת טו<יכ  /חונ׳ ת .רה וו< ;$ת ו< קײק זײן וויח ט!ו< ה ה.ו<! ן החט ^ יטםרחכן ירחז^
ײ׳תוטין י>< יק וטנוז  /רטעיק תק $רנה דחט חיז טײטט ו!.ע 5ר ו< ענט ירחז־נ טו< יסן החט חונ׳ טרחכט חוין
ירחל  /ט><יכ  /דער װערט ס ! עבן חבר רער דח טרחכט חונ׳ יומטרזוין 7עו!ןכ הזה דער יר קער $ט זײן ( עבן •
דען ווען ער חיז חײן בע! רחן,ה דער ווערט סוי 5חונ׳ טרען .חונ׳קחן ױיני זחכן ניט רעכטנחןןין חונ׳זײןעטירות
ב!ײבט גיט> ירבה גכטיק >< רבה רחןה ו .יח >< ער ><> יון וויח>< ער ״מ >< וז סורח החבן סר ןנ 3יכ<> /וז ><ורח
החבן סר ב!ב!.ינ  /כ 1העו! נ/חיז זין >< קנח חןחיכן חיט 1יכר ביןערט זײן טוט וויח ><ן ןפינד בײח יוטן ערהחט
ג !2
^יזח^ ט

שמחת

הנפסז#2

ןנ׳זחון^.טט נו ריח ברירר ער ווערט> יין חיבר  :יח ווןנרן החבן :יח  :ין חן חינן > וקנח ןניוועזן חונ׳ החבן ח ' טוועןין
ריףן ככייבן
חןי ;:ריח
החט חוי
חונ׳ נ החט
יוובבזן ן ח1
יײוע1ן ' .ווע :
ן£,
חי* :וו־״
ר ווי
?* :י1ער
נחצט ח״!
חין >דר ; /לו׳  -ע
בעמטן ג־יין
ווחי ^ױײוט
עעעעון
*ו״ן וזין
(ברעע| .ן • • מי  -וע; 1(1ד
יזוק ברעע
חין
ביטסחנר והחין
סון בית ה> יקדט ^ יטחנהן חי :ער נהרןנ ךווחרן • חן החט טירור ,הײין ןױזחןנט עוטר מײור זבעייו ירער/ן  .־ט
חיז טײטיע בײח חצ עעיריכן חיז רמ עטיחת חיכ 3 /וכן בי:ן דען ו,ײי ער עטיחת החט חונ׳ חיוזר חויף ח1י( |
טרחכט קחן ער ן .חט ניט רעכט דינן • >< מה רבינו החט יטרחיי חן  £יי ויחי ײזהיר ן .יוועון ווכין זיחווער

חםין ויחד ןנבור בחרין יהיה זרעו יח יחטד הונו דחמ חיז טײטמ ווחי רעכן עענטן רער ^ חטט פערצטין; חיז
רןינדר ^ ביריכן רען ווער רח טרח 5ט חין
חוני ױיני קינרר
קוען רער,יוערט זײן חײן ^ בור חונ׳
ניזן<ו״ יןוען
חונ׳ ביינערט  :ײני יעות )
ירחת טוזיס/ווערט ניט קרחנק פון דחן .ות חונ׳ ןיווינדקי; ־־  :ײנט ןנױיכן חבר דער בען רחןה טוט .־ין וויחחונ׳
ײני קיכדרוויח זײני ק־נדרווערןחזוווחיוייבעייי דיו^ ותחונ׳ רן :.ניט וויחעריעיישי הדו  3רער גחד טרײבט ו דוד הוײ
בײנותיו חשין װחד ייח יחטר הונו רט חיזטײטמ דער דח בין־ערט זײני וינות נחן נו ױןחונ׳ ן .יבט נרקה וויחזין
^יבירט דעב  /ווערט :ײן ן .עיט ניט חטר דיח ןנוירח זחגט וײח וזוײן חמר טד חיז טײטט ווער זײן ןעייט ניט רעכט
זחינן טוט רענן ויחנן.י! ט עט דען :ײן ן .עיט וזינרט  :ין טיוזר ,הוײין החט חן ױטםרהנן ירחת ׳ײ יהײנ  /טבע
יױן ב! יפקררע דט חיז טײטט דעד חײן ירח טו<יכ /חיז רט חיז ניט ,נורכ /װיהה וויח חײן בעידחן .ה חונ׳ טוט
קײן ןייסימניס וויח רער בעו' רחןה דערהחט ןרוטםחר חונ׳ חיז ניטזחט כי ױײו חק
זתס זיין !/נגליכס* י ן
חדק ^ וחײ טובמו בידו דס חי; טײטם דגיר ^ נננט דנגר רח ;ור* ט תויך* \\\\ החט דין טח* ניע ן׳מוגן דיח
העזפטהחטערטויזנטזײן חייןניט וו,יי' ער החבן נווײח טויזצט יעהןטויזנט וויי״ ער החבן כוחננין טויזנט דרוק
החבן חונזרי חכוויכ  /ןיזחןט חיזה׳ עטיר הטויח בחיקו רער  :ין ביניןן יחזט חן װחצט טטיר יחטי היבודנ
עניסן טינינן 'ויכ  /רןייכ /חייקו װחכט חסן !ח קר ויבט דען חיטייכר ויענט החט ריח םיר יכו״־ות ווען זיח חין ןרחדן
טטחנד טטיהן חוג׳  :ײנינען חויןן הענד פיט ן.רחר  :ענןדער חיז עוטי ןינון .ווען וין זין ביניין ייחזט ן .עיט יתזט
זיןןיווינן חונ׳פיגערן •  :ײניפ־זיבדונןנוהחבןחויך ןחט ער טוט ווידר ביטערן ד־וכ /עםינט חײערחוץ .ןח;׳נ
ױכטרען חװר  /ווען ו*ן חײגס/פחר טטעיט חי־ן קעטי פ^ קו1ן חונ׳ חײן קעטיםויי ןחיר חונ׳ וין ןיבט חיס/דיח
ווח( ערזחןזין געװןווחטערוויי' וועיכ־ר נחר ו׳ערט זיןקו!ן נעװןחונ׳ןחיטטטיןייחזן י חונ׳ װירויענטן החבן
קײןטבי ניט חיריחתענוןי עויק הזה חיז ה5י' ניקט ויער חייג קו^ן יזונ תענוןי עיינ  /הבח חזו חי׳יוב .י״נ׳ ויי־
טרחכטן ניט חויךדחט י״עיט ־כיייך  /חונ׳ טוצן חונזריחרן; חונ׳ טרחכטןחויך יג,יסן*  ,זה חןןעןין ןעייט נוזחויין
ןחטןטטחט נו סירן חונ חיןחײן רןע חיז חױט ם־ייחרן ח; ; ' טזט דחן ז־ין ייעבן רריבר ו,חןן פון ויטחוװתן וועןן
חונ׳ טרחבט ניט חײן ויענט חיז וויח חײן טחטן חן דער ווחנד דער בחיר סק בײח ןיט וויח חײן עררןטחרבן דער
נחידנו ברעכט חיז חײן םחט ווחט בחייד פר דערט ווער חײ רײציר ןיוועזן חיז טןויה הויק וויח חין דער חטוירחי
החטחויזןיווחרםןחיזחיס/נ־קט װער חיבר ן.ם 5יבן חיז  :ײן טטעקןחיז ער רערוייט חרוכןןחנןן חונ׳ ןיזחן -טרט
חיז ויײן טײוי ה,ן חױויײני חרבי־ט וחזן וייר  :עהן וויח פייחין חונזרנײטן ױיט ריח נייחי־ט חין דער וײיחויה ; ענן
ויבײיה ןיווחרן חונ ויןודט ןיווחרן חונ׳וײזן בעט!ן םון חײן טטחט נו רער חנדר חונ׳ ווען וין טטחרבטנעויט וין
חײני החט .־רײח ןוטי פיײנר חײנר חיז זײן 5ײב פרײנר רער
פשל
סון חיייט ניקט וייט:
חנרר חיז חן חײן ןוט־ פרײנד חונ דער רריטר דען החט ער פחר ןחר ניקט ןיחכט חורבייטינן טיקט מני
ו* ין חײןטױח נחן דעכ  /ו* ענט ע־זחיי ן .יט .וינד נוכן> יין קווין רער ויענט דער טרעקט זער ־ענקט ווחט ויוז
רטביטײטן חיזרע־וײןנחן וייר ט -קט חונ׳פערכטזין יעי־ חונ ןיטיו ; ײן יײב פרײנדיער זחי וייט חיקןין
נונן וײיןרח,ןיייערניט וייט חיש ו.ין דח ן .יט ערכו דעןחנדרן פרײנד ע־זחיי וייט חיכ,/גין נוי  /ויון רח ססריצט
ער חיןוויירין ביײטן ביזחןדעכ/טייחט חברווײטרוויוחין ניט ןקרחן -יטערנו דעכ  /דריטן פרײנד_ רען ער פחר
ן .חר ניקט ןרחכט החט דח טםרחן ער חין וויי וייט דיר ױן יוכ/ויון חונ ווייידיןביטערוין םון וײןחוצ חיזוייט
ד< :י ן.ח ;ן.ן ; וכן וי! ן חונ׳ החט חיק ביטערוייט ש•( וײין חזוחן דיח ררײח פרײנר חײנר דט ח י ^ עיט רער חנדר
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י׳־ר( 0ו 5יכן
,יט חין ;ײן זויי־ב חונ׳ קינר רר דריט  £רײנד מנן ניר<£רזר ניקט הרוט ניההוטן דט תיי דיח תורה וײס־  /וײע -
הק״בהדננרטזיחרטחי; רער> '(1חן הרוור׳ ,דען
דם חכסדניר ײענם סרניקט דר | <1ןדטחיז >ו 1ן1ו) 5י הריןציסן
דערבעםטר־
םירט ן .חט חורםינױננ גח 1דעס( ; וענםן ; ײןנםײה נניחן חונ׳ זחן קוײן דין וחםבון חב נעבן •
פרײנד דט חי; רם ן .ע! ט דם בױיבט דר הײפן ווען ער ן 1ײן נחןחזו< £יו החט קחן ער רחן ניקם חיטנעו־ון • רעך
חנדר סרײיר זײן ווײב חונ׳ קינד ױחן> ייט ביז נוכן קבר חונ׳ טרײחן חונ׳ ווײנן קענן חיכן ניקם העזסן • דעײ״
דריטר סרײנר דט חיז תירה וו -ונות ורעםיק טוביסןדט חכט דער * ענם סחי ניקם רם ןיט * יט ח־ס( נוק זזזך
הקיבה וועןעדסיז ; כיותהחטחזוווערט ער נינו! סוןדין וחטבון וויחחין םטיק טטיט וה! ן ! סנין נרקן דם חיי
טײטםוועןדער 1וענט טטחרבטחזו .,יחטסר חיכ ; ; ײן ניקהווען ער החטרעצט נדקהן .עבן רוונ׳ חיז חיס(1ו3י3
סוןןהנכןחונ׳חנררידיניכןועונםיכן ווחט רער 1וענם נחן זײנכןטוט<1ו; חויזםטין;
ממעזךק זיונבז רױױן רער החט חױחונרומ חוועק ןעבן חסוי ! ײט ווחט דיח ײןיציכן דיח סחר חן זענן ן.יוועזן
החבןכיהטחײןנ־זחחיוטהחבןחכזייכ; חיק ? רחיב! חוין ,ן.ינוױןח 1זערח!י דיחחונרות ! עסו־וכט
ע
החט ער נוזיח ןיזחןט ח!י זײיכיכן זענן נחרן ױוועזן זיח החבן חונחת ןי1וח 5ט חונ׳החבן נחן חירן ט; טח 1ים
הינטרזיןן .יזוזן חוין דערווע 1טחברחין 1וחן 1וירחונרות חיןהי1ו 1דיח חיןזויט נעכ ; חויף יענרווע 1טווחט<1ין
ביטעסיט ס,ן דיח ביטרי עונםיכן ווחם רער<1ענם ח; ין יענר ווע! ט ױידן ײוזחונ׳< 1חן יויר חײן הוכןםטו 1חיןןן
עדן • ח־וק דוח בן חדכן דוח חב רײני דחןות חונ׳ קחן דיר מחורה ח 1יט דוח ריוח דרחן החםט חונ׳ חיבין
ביטטחנרהחט רחטזעובינ חיז תורה ױונותדם קחן קײן ן!:.ן חוועקנעיון קײנכן חכנןקחןיון זײןחצחהחוועק
נעױן קײנכ( 111דן קחן<1ן ; ײן תורהחוועק נעיין קײן ירחםיויס( קחן יון זײן ירחה חוועק נע><] חונ׳ נו דעסן קחן
חיטויכר ײענט קוײןווען חײנר טרחכט חוין ײיוון נו ; חײזן חיז חחידחרן נחך חײן ^ רעםריר עוטר פר החנרן
החט ער דחן דרוןות חיז יכננן ײקנח חבר סרוכ ; גו זײןקחן חיט1י 5רטוןח; ין דעכן החטדוד הײיןן.יזחן .טד; ח
זחוםט דין ניט ײקנח ; ײן חן חײן דםע דעכן םע ווח 1ױחט חונ׳ החט עםירו * דז חיז הכ 1הב 1נײחרט זײחדין
ײקנחחןדיח ! ייט ריח חײן ן.ח ?:ן טיון .־רחת םײיק נחן ױחן חונ׳ תורה ! עתןדיחןנײרח זחןט וךןרעבט  -זײדן
זוערט ניט חזו חריסן ח1ז ער ב־דחי־ן בעטוין פר דיח טירןנו ןנין חונ׳ ווער זין קויסט דיח טחוייה ח1ז ער סחכן
חיז רח ײיט ײחן .ערזין ביריײן רען דער ײ! חן ברענןטרען טרחסן ווחו פון דעד ײענט זח 1ביםחסן ווערן סחר
הט״י חונ' ס־ען .ט( וחם חדזדעכןײענםן ווערט חײן חצכ ; חודרחײן ןבור חודרחײן עוםרחבר חובערחײן נדיק
חודר רדין י־םע זײןזח! דחם סרעןט דער ײ! חן ניט דען דחם חיז ניט בירי םײיסן עם ווענט .־ין חן ײענםן זע 1בםטן.
ערהחט ײחכט סרוסן זײן חודר ניט וויח ײםה רבינוהחט ןיזחןטנו יםרחזײה ייח! הין םוח 1ײעײןכי ח^
!ירחה רם חיז טייטם ןחי־ו בין.י .נרט  :יקם ײערי £ון ייר חויז ירחת םײיכן רט החט דר ײענם חין ; ײנר ןיווח! ט חבר
ק! ון חונ׳ םטחרק חונ׳ רײן םר חיז סון הם״יחין ווחם סרחײן ײז! ער ןיבחרן ווערטדחסין החט דער נב־ח
ןיזחןטחח זחזםטריןײיט ןבורהחונ׳ דז־ײה חונ׳ עוטר ניטביריײן גײחרט בי־יכן דיןווען דוחירחי  /םײינן
טײטםײירזחזןזיןניטביײיחןחוכןזונםטױוויטוועןדער
החםט • ײירבעטןחױ טחן ! ײעןוח  :יןע? ריקדטחיז
ײענט  :ײן קחסןײבייבז חיז ײיט דחן .ות חוכן עויסן הזה וועןן חיז חו־םחוכן זונםט ווען ערח־ן  :ײנרןרעםטי
םײחה הח! טווערטם חיקפרםטערט זײן טחןהחטער זייטר וויח טחן .חונ ווחם סוןקײן םײחה (ו יחןן חבר
דערנדיק רער ן־־יכט םײחה בעויכן הזה ובעו! מ הבח עטםחר חיכ( קײני דחןוי  /ער ביןערט ניקם ײערדיח
נםײה נודערהח 1טן וויחחיןםטוקםטיטנדיקחוצזזםובע נסםו ובטן רםעיכ ; תחטר רם חיז טײטט רערנדיק
עםט נײחרט דיח נטײהנו דער החוטןזחזט זין ביניןן חוג׳ דער בדן סון דיח רםעיס( טוט חימ ןיברעצן החט
קײן ײח! ױנון.ן ־ חײןבת קויחיזחו־זןחנןןסוןהיײזחונ׳ ןיחסןדיחןחנני וועייט ווערט ױםסײ :טסון״ען .ןזכותרבי
זייטחײןײעטזבחקטהחרן סוןחײן סרײטחן .נונןחנד ־ן • רבי
חנינח בן דוטיוחונ׳ײײןזוןחנינח ! חזט  :יןביניןן

ניקט ײער ווען ; יח החבן תפיה ןיטחן החבןזיח דיח קוײדר חן ןיטחן חונ וויח זיח זענן חויז דער היי' ן.ח ;ן :.ת־ןט
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שמחת הנפש

^

ןײן טוונגררביסנחטבןיחירו
־ױ־ן חײדמ רביט״נסןבןיוחחיחין וירחיןחרין ױסירסחבנו״עטןהחסערױזער),
,ײן (ײב יד, | ,יטר טרונין ױווע־ן ווונ׳ וער רבי פנחמחחס ױ״י/ט חונ ױיני טרערןזע־ן ווויךרבי טזועון
״,״  ,ויחטיונדןןניפח! ,חחבן חין ױביטן ה״ט רביסנחנו ן -יטפת־׳ק ׳ .יי׳י׳יײ׳ײ ח ? ײ 7ײיןיי״יכי ^ יט״יייט
״יס
טוח החט רבי  4ע,ן״יכן ױיחונס , ,״! >>,5רי ו״ז ד,ח * ין  ,יכטט העטס ,״ין ניס חזו ױ־עה!
חע
 ,דיח>> ע, 1ת סובות ניט וו,״יר ױשונון וויח סי! ירוזתטדיכן ר״נ חס׳ה ױוכ טודת התורי־• המכ חין
חעטס
״יח חר״פורמט ״י,״יןמ!י טסריק ס)) חיכן טרײנן,,״ט רע פו׳ר מײן״״ן ױ״גסן י׳יי סו,דוונן וויז
ע! עמט
,י׳ן בינין! ^ , .״־ ,ניס־חרן ,.חדן ע!,ןכ היה ו.יח חמידיסן,ו׳נטי ״עטה זח<כי(״ו | ־ין ניתןחונ
ר^5׳
)
־־ ־

ן ״״ ו ׳י׳יי  /״ ן ׳

ן ״ ״־״ ׳ ״

* ׳ן ׳י״י ״ י י ׳״׳ ן

״ י• ״ ײ׳״ן ♦ ״* ׳ *-גיח * ׳ )

ײיןג -

ײעוריכן * .ין/עזן

 1י״ייי ״״״  :ין ^ קבןן.יווע :ןד :ער זעקם ווחוכן מי; ^ נורעױו/עגן׳ רביידז/עיע בןזד :ח^ טדר  :יןחס ^ חתיו
ערהמטחוין
רער ברעעס חײן היוין 2חוין 2רער ווע! ס ־ חונ־רי חכחיסן ײינן ן.יווחונס ױו ע־ן נו טפרעכן טסעין
״יט יטוריק
יטיריכן דז חיז ריח ״רה סון נרי,־ןיכן חן נ ׳ חסדבזחבר דט ױ* ײן סח!ון נו׳רן דיח חײוינדע זענן ח,ין
וויח ױ! יבס זענן
דיח,וחונדרן זין י״נ׳ ט/נן טטחרק סרידחרן ווען זיח,וחטרש !ירן עט זײח ױן 2חודר ״> וון דער
ן .ע! ס: ,3ח>י!ן
גיקטחערטכיהחטחונ׳ נט״החיןזין
טרעקןזיחטטחרקזיח ״ײנן טע רחרן 2ויח ניקט סקי->,ין ־ יר,כן ״ער
חןזין נע> ,ן ריח> ,רה סון סר טטחםטי הערנר נײחרט דיח> ,דה סון ווחרהשטיױ ! ײט חונ׳
החט רער יח 1ניט
ניס נוקו״ט״חט דוח סרןהעטט סר ! חנג ; וחט ריר3ו קו> ,ט חונ׳
זוקײכן זײן וווזטריחםױטופיכןטרײבןוועןדיר
חיזביסרי קרײטיך חײןנוגע״ן ;ײני קרחנקהײט3ו הײין חונ׳ זין ןחזןחײן ן .ןיד חכ
רער״ענט״תײב
ח;,ווח 1חןז
קח 3טי ברחנר חיבר החנד נעחט חונ׳ 5חזט  ,ין ; חןדער3ו סי 1ױ '(1ט קוטסן בײח דיח ן .רוטי
טנײר ,״עןרער
חיזהחס״ןניקט3וקןחו.ן> ,כ3
(ײרן> ,וזרט טוס ער ח 5יט,ײןױזוגדנורער החןטןווען ״ן ױי־ונד
יטוריק,וחטער
״וזיוכןחײן רפוחה ,ײן גט״הנ ,רס ריכסןויח גט> ,ה חיי בעטרחןי רער ו;.ן :דיחנטדה
טכןר ,ייןרער״ענט
דיחנט״החיי ^ ײןחןיחײנר החס חײןטיןכןי חוג > יחכס חײן סוסרח( דער3ו ח1ז עט־,יבי מײבס
פירסרעןג ^
ױן 2ניקט ״ער ח!י חײן פוטרחן ,3דער נט״הװהערס >,ן ביטרי קרײטין חין ,3נע>,ן נו רסוחי/
חזו חיז דער
רפוחות הױן בםרסבירחרפטס קײןביסרי קרײטין חין3ו נע״ן חונ׳ קוטט דין חן קײן ^ עיס
נט> יה ״ער ח1זנו
חין ״דת טוכות ערטט1ןי חין ק!ײני זחכן דער נחן חין נרוטי זחכן חײננױ .ווײט ,3ו .יווינן כיז>>ן
נײחרס זין נו וניו״ינן
םובות ח־וווחןחיןדיחקןײנידעןריח ויווחנהײט ו .יס חיברדיח נסויחר בפרט חין דער
ױווחנסחיזחין נחטיחחת
דר ״ענט זין ױווינן ירחת טחיכן חן נו גע>>ן ״ען חײן בויכן נחן יוגן .חיז1ײיי >-ער זין בינן קחנטסו
יוןננס ו .דערט
בינווינון הטקי הןנר ירח חו  /ה׳ >< נעורי> ווח 1דעכן חענטן רערחין דעריון .נס חין וחסט דינטס
דען י3ר הרע
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וויח ״ערתורה ח1ז דער ״ענט חין  :ין החס חונ׳ וויח ודעטירר3דיק ח1ג ער חיז ״יח >> ערזק
ױח חמן דען
טוס! ײכסן ח1־חײן רוזווען ער ױײן קײניתעגוױק נחן סױ ״יט פרעטןחונ יויפן חבר רערחענטדער
םניק
היז זײן םנינן כ־טווחרנס חן רער קענס חן רעכן םניכן חן ריח חויון ו,ער חר זחמס ח('נ
.־חנות החס רענן
טסיט>,ר; ע םנין רעיכן והנה חינן חו 1ה דט חיז סײסט ווחחכן  :יצטטו חיב 1חרויז חוין2דײן
סרויחרסבײח וזרנון
ניט קרחנק רען רר ח״נון החט זין פר ( יכס ױהחסחן ת״ר ;ײן טוועטסר דטחיז ח 1,ת
ביטס
סניק חונ׳ חח חיבר ח1י דו 1חת טרײבן ריח רוסחיכן רער ״עגט דער ; יןחן ווײבט יב1רר סר ! יבט דער החט
חהבה די ױחס
ח('טי סון חיר חוועק3ו נױן ח1ירע ;חי סר ונעטט סרעטן ריח זחרן .סון חיכן חב חונ׳ רט חו 1ת
רפוחה
קײן הנדרי
• חין ן .יר,ערס רער חענט זין חב ױ״ינןזײני רחנות עו1ןכ הזה רען ח 1יט ״חט ווײן ח] סחנןנ
חהבה רס ױווט
!ז חײן ענר והחככן עיניו ברחטו ווער חײן חככן חיז רער ; יכט ח!טי רער טרר עו1ןכ חיז דער
החס נע> יט ח
רער ווערס ױבחרן דערסר ( ירטדער ױ״ינרחונ׳ טרחכט ;ח( כיט קחן ״יר ח!י טעה ״ױר סחרןחונ׳
טטחרבס
חכס

שמחת הנפעז

#י

ד

זי  5ט זי? ריזט ><>< ןן ניט רנין נגט יויז וי 1יט סר ן .ענן 1ין יוונ׳ יויו יוקײכ( תורה ויו$ו.
■  /יוונ׳ ווצנן יויכ( דער ו -רנגטטי
טחרו $והו>< טחיז בײיווויק ױײן וו1ו עריז״ןקוײניונזןהעט סר 1יורן יזבר דער ניור יזי> ז.ץײןח! זודחחײןבה><,ר
ווען ערעסיוהייק החטײחכט ערימ חו ,ן -רוטחונ׳טוטטרויחרן רזונ׳ יחחן ן !.ײן העט ער>< יזה ח1סיכ( סר ייורן
חונ טוטעטניט חויו וײנכ( :ין ט 1חגןחונ' חיו־ין רען קחםךץזביב! סר ןעטטרערדורן ח! ייײני עטקיכ( הןחין
!ערנז הן חין תפ! הקחן ערקײן>זח! בכוונה טון ו;ײ! ער סי( י דחן .ות חין קחםןן ההטער חיי ניט יוכהחץו ער
ח^ יחי שױחת טבת רעכט החט חן טבמדחרן 2חן ניטזחר^ן חוני קײןנערהחבן קחן עריט ניט חױורעןזין
ט!חן.ןוײני רחן .ות ווחו ער  :ע! גטטן טו!ד החט> ץן .יהערט חונטר זין$ו זעהן זענןח!ז חרחירי ! ײט סר החנדןוויח
רבי עקיבחהחט כ! בחטבוע ;ײן טחכטד ןינוחן חונ׳ החט ן .רוט עניותױהחטחי 1ח! יהוהג3יח  ' :י י ' ׳־

ועןחחת וועוכר זיענט רער דחן .ות חונ נער ווען ן עו! קו
חונ וועכ( זײןנטחה חיזרײן • רעכ( ן .יחטקײןטרויחרן
חונ׳זיפנןחײן
•
חײןחכסן
החטו
.
יזעהןחײנכ
(
טטחרק
זחרןן החט רע נו חיק ן .יזחןנט יחרןטטו סון דערווע! ט וועןןיח! ן .חט רײניייזרןנ> מין וחרןנטטויודןג עו1נ  /הבח
:ח! דירן .חט דײני רחןות> וערןדעןחדן? עו!כ  /הבחן .יהערט> ק יוחנו וחין ן >< ה יתחונן חדכ  /חי גברע! חטחח
דט החט ירחיהו הנביח ןיטשרחכן ווײ 1רר * ענט ניקט>> ער ! עבט זח! ער חויך ח!יכ( ניט זחרןן נײחרט חוין
ױיני עבירות וח 1ער ווײנןחונ ק! חןן חונ׳ חוין בי1-׳! ףורהחונ ח 1יךדעןכנודהטכ( יתברן חונ׳ כבודיטרח ' ווחט
ן.יז< ינרטחיזחונ ' חו־ן 2דען
הרבןביתהחקדט וירוט! יכן
דערדורןחיזערזוכהבטחהת ירוטץיכ/טטיטחיןםטוק
שיטו כ 1ה> יי/חב1יכ  /בה דטחיזטײטט עטווערן זין סרײחןחוי ריח טרויחרן חוי ?1יחט1יכ  /דחרוין 2חיזחיט 1יכר
>< חוי 5הײ><! יןנוטחיחרןד >:ון בח! דזוכה זײנןבט>> חתירוט! יכן:
11 ^ ^ 0
חײןסחסן 3החט ן .יהחט סיר ט :עטר חיז חיכ  /חײנט דר סו /פר ברענט גיווחרן חיז חײנר סון
זײן
!
בי
החבר
$
ו
חיכן
קו
>
<
ן
חוג׳
החט קיןן חיכז ןדטחיחי־ט חונ׳>< 3ער ױוועוןווײ! ידנ  /דט טזס
חיז סר ! חר ןחוחרן החט דער םי 1וטן חיכן חויז ןי 1חכט חונ׳ נו חיכ /ן.י :ח^ ט ווחט :ורן .טטו חוין<>3ײנר חונ׳ ><יר
יײנן נחן דרײח ט! עטר חיבר ןניב!יבן חונ׳ רוח החטט ניט חײנט רײן חײןננט חונ׳ ריח !טײ דיח חיר טכ 1ניט
•וײט ן.ירײ 3ט ״ען ער החט נעהן כ!יכ  /ווי 1ער החבן3ווחנײ^ חיחר ווי! ער >< רע החבן חוהב כטן12ח יטבע כט^
דט היז טײטט ווער זי!בר !יב החט ווערט ניט זחט ס.ן זיןבר ן.י! וטט חיכן חי>< ר בעטר3ו החבן חין ווע! ט ><יר
ן .ערן ןיורני סית  /ײחכ{ החט ער ױ! דני<וי> ער ײןו .ױרן>< חכן סיק > ייט די>< חנטן בי :ע 3ט • דעט ן1ײכן חין ח1י
זחכן ווי! ער החבן ןעקל | :'£דעכ( בעטטןחונ דער נחר ט,ט ניט ס.ן זין חב דיח בייי>< חטבות חונ החט דח^ וי/
חונ׳ 3ער חונ׳ טסיחרט ח!ז ער ניט יענכ /ח! יט גחן >< חצן קחן חו ; דר3ו ער טע ניט ; יטין החט חונ׳ חיז ח|י
 3ײט חײן עס־ חין זײניןידחנקן חונ׳ טרחכט זע! ט חין סי!  .,עייטהחכן ׳ועיט חין >< ין חזו ס־רן ו! ע(' ט>< יר דחט
ח,נ ' דט>< חכן ווע! ט>< ײני קינרר ןסםי נהגי״ת נחן ןעבן חונ׳ ניט ח 1ײנט דט טרחכט ער וע! ט חין חײן עוטר
זײן וועןט חין יןענןחײן בית ה>< דרט בויחן ווע! ט סי! ןוטש טון זחן־ט ! ,יטר הבויינ  /חיז דער חרוט ױחן דער
חײנכ( םסענין נדקה ױכט חיז חזוסי{ ח!י רעק ע,טר זײןטחןיר חיט! כר נחן זײגק סר><עןנן • חונ׳ זײני ^ידנקן
ריח ער החן חן3י\.ן ח,ין תורה ו>< נ,ת ! חטט ער טטין חונ׳טרחכט חוין זח! כי נחריט ןירחנקן חונ׳רר3ו ווחן .ט
ער יײן ( עבן דריבר • סחריט חיבר יױיכ  /טוט ןסטי רײזן ט,ט זין חין טכנוי  /ווען.ן ער סר חיברןן ווי 1ווחט
ער ניט ניטן החט • חונ׳ ווען חינ  /חײן ןיטיכניט3ו קו> יט חין זײני ווען ווחו ער ױחט חונ׳ טרחכט וויח רח
ס' עי;ט י חכ צו יײן י׳יוו ער סחר ח1י חײן >< ענט> יורח החט קו>< ט חיכ( דר ערטט3ו ח!י ער ןיטטרחסט ווערט
יויײ ײן ױסינד יהורח רב נתן ח־ז ^ חנןן נחן רב ה><נ .נח החטרב ה> ונ נח ןיזעהן ח!י רר יהודח ייס $יט טטרק
החט רע נו חי (0ױיחן -ט דוח >< חכטט דיר יע! בטטן ח!ז ^ חט ימ .ריכן חוין דיר ווערט טיקן דען עט טטיט חין
מיק ן :י סחרני ויחתני דט חיי טײטט חין החב>< ין סר דט ןיסחרכטן ררוכ( חיזטע >< יר3ו ױקוױן חונ׳ ווען
ן זחנכי ( ײט ױטטרחסט*יערן יײנן זיח חתרעכן חוין 2ריח ןנזירור  /וחטםטינ( ווחט \ חט זיח <3טיקט ווחט
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תויחיד חיז חיט רבי יםחעח! ברבי יוטי גיזנגן יזונ׳ התט זיד
* חגט • חײן
חינן ביןין<ו יןזוזט • וויח דיח ױירח .
חח ביטט חײן חוטח רען עם מטיט חימ שטוה םחח בני״
גישחרכטן החט רבי יטחעח< 1ו חיפן חן ן.ישחננן
חין ניון דיח זינדיגר • חחט דער מויחיד גיסרעןט רבי עט
הייחיס( דט חיז טײטט עט החבן יין גיסחרכטן
רט חיז טײטט ווחי דעכ( זיענטן דער זין טטעיןשײרכטן ט .ט
טטיט יוח חיבן םמוין חטרי חדכן > וםחר תזייד
 2מו ^ הזה ס,ן ע1,ןכ הזה וועןן חיז זײן זורן ח־כן <ו הייז ײיחרט
החט ער חיכן ןיענטסרט טד ןיחט ניט חוין
* ענט זורןן חונ׳ טרחכטן טסזר דינט ער גחט ניט רעכט חוג׳
חוי ( דברי מורה ניט עט דח חרוין 2זח! דער
• דור החון החט ניזחנט חרחות ׳ײ חטר וחײמ !נונרי
החויט הורה ו״נות ניט רעכט וויח עט זין ױבירט
ןייט דיגי מ(הך
ריח יועג סון גחט זײנןןןיטר ןנחד חונ׳ ווחרהסטיג נו דיח
ברימי ועחרעיו טד חיז טײטט
( ריח רס טטינן •יען ״עג סון ןחט חונ׳ חיז ;חי חוייט ן 1ײן חונ׳
וו־ינור  /היטן • רען דיח הטוביכן הכחיכן נדיקיס
ניטיג החבן רחט ןעבן נו רר החייטן • יעק  3חביס החט ניהט
ביןערן ניקט חער סון גחט נײחרט ווחט זיח
ח,נ' חײן קויײד חן נו קןײרן • דור הויוין החט חוין ױבעטן הטריסני
סר ןחנן .ט סון גחט נײחרט ברוט נו עטין
ברוט וויח ווחן דוד ה>י! ן חיז חײן >י' ן גיוועזן רווכ׳ החט חןי
זחכן חקי דחט חיז טײטט טסײז חין וייט טנגגויין
דער סן קײן הנחה ױהחט חונ׳ החט זײני מעודה ונ
טחן .טעורמ >ין 5יק זין (יחזןנו ריכטן החט ער דחן
ווײן ער ױיעבט החט • בן חדכן טוח רײן טכ(' ח;י ( זין
דיח עניכן סר טײןט חונ׳ רע תחט ר/ענית ױהחט
ס סינדן חוג׳ נ< קריןן ן>; ט<' דער י; ענט החט ניטין .עטן חונ׳ טרינקן
חדט ווחט ^ ןמכן ניטיןטטן החט דט חיז> יער
>< עגט סכן ניטיגטטן החטווען ער חײן קויײני ווײ(' ניט
יוונ־ ? ופט נון רערןוסט חיז דערןחנ3ר עוויכןסוןוױיודער
טטערבן מן סר*<קן ההט רר * ענט > וער נ־טין ח('ז עמן רר> וענט
זעויט ייוסט החבן ז*ין חטוכן נו טעםן >ווז ער
חון ױטרונקן דרונן חיז טר־נקן חער נו ביקוחן ח5ז עמן חיז ווחטר
קחן זין ייענןר דער הח!טן חון ןיןעטן חןיט
> יערנוביקו>> ןח(' זחנורי טםײזחויט ווחט דר > יענטנו ניטין .טטןהחטחיז
חיביחוו -ינוןן 3וביקו> יןנוןברוט חחחן
 3זח  5ןכס ( וזהבחבנינן טובות סיזוכן ןוטיקרײטין החטןחט
חויט > יערחונ' וועוסיר נוביקסיןחבר ח; דריחט.
ניטיןער קחן ררחןזײן ן .חט החט דחן חויט ביטחסן ח>יח>
ווח(' ביטחסן חבר יוקרדעןדר> יענטהחטעט ניט
דט חיז חײןגרוט ביווײזחונ ו>>(' ,תהמד סון הט״י ח[ז זין דר> יענט
־ז  .חטרר > יענט ניטיןנוחײו רסוחהנוברויכן
רעןן.יווחן הײט ױט חיבר רר נחטור נעכן דיר חײן רחיה ס<ן דחר^
זחו' ביניןן !חזן חונ ׳ ניט חזין חיברין טרח  5טן
ביזי טםײזחונ׳ ױחן חין טועכמי ק!ײדר חונ׳ חיר הײזר סו(' > ייטט
םויחק ריח סירןזין > ייחום חונ׳ עטן ןרוױ
דיח חיןטטעטווחונןחונ׳ סירן זיןהדן חונ׳ טונףין ח!י תענוױכן
חון ! עבן> יערבירוחטחונ׳בט> יחה ח!ז ריחויײט
>י! ן נו זײן • דרכוןחיז ח' יױווחגהײטן .יסח< טרעכן> יענטן ווחיי:
חן חונ׳ױויוטטדעכ^ םויחר ניט חיק
נזירסון חינן חב <ו ןערנן > יומר החט דר_רן > יןך יגנכ/נזיר
ממדזךק חײןבן>י(' ן החטבײח זיןױהחטחײן
עטירות חונ׳
ט*
יט רז חיןבין חײן בן חייןחונ׳ החב זחויגי כב״ <-ױויה חונ׳ זחי 5
ױסרען .ט וויח קו>
ט> יחה רר בײח חין ^ ויבניט חובחײן> יע; ט חיז סר הנדן דר
כײח רר < ח  5ט טיחן חין ניטחונ׳החב קײן רעכטי
( ױענטסרט קוק> ייט>ייר חיןווי 1דיר ווײזן ווערטטו יעתן װײן בן
דדרע  5ט ס״ הערנן סרײחן קחן החטדר נזיר חיכ
! וטטיג > יחכט חונ׳ החט חיכ ( ױסירט סחר דער טטחט חיז
וזדכ( רר ןיןיוח >ייט ןנחנ$ן הערנןפרײחן טוט חונ׳
>ייט זײנר פי
סןהװבןהחנ
.
.
.
.
חונ  :ײני סרויח > יט> יח זכנכן1
ררבעט! ר טוןווערטנון קיק נחכט חיזדרבעט( ר קו>ין חונ החט
חולױםחטטנוזעהןווחט
 - !<1דחױב! יבןחונ'
ו״נ׳חײןבעט( זחקס > !,ײט ברוטחונ׳דיחסהיחחײן קח \• בירחין
ױהחט חײן ס־דןו/חו חחין 2ער ױױין .ט החט
.ן חונ׳ החבן געטןחיר בעט! בחט חונ החבן ױטרונקן חונ החבן
דר החנד חונ׳  :ענןחין חיר טטחח היט ן; חנן
פיד' ױנ>,ין חונ ױטםי(־ ,חונ׳וייטזײנר סחיח ױטחננטףונ גיטשחנק
וטטיגגיייחבטדערנחדהחט רע זײן
*יד !
חונ׳ החבן זחנסט ױטיחסן $ו > יחרױנט חיז ח: 1ײן ןעיט סר
ביז :יח בײרי זענן נידר ױפחויןחוין 2חיר > ייטט הויסן
זין דער בן>י! ן סר ״חונדרט חונ $ן רעכן נזיר גיטסרח 5ן נון
$ערטױ״עזו חונ׳ זענן ווית־ ^ חנןן בעט'ן חזו החט
!ו דיװ כעט 5רט וויח קסיטנוןוט הװט וער גזיר גיענטסרט ריור
ד,חב חין חײן טח^ יןײנכן 1וטטין.ר ױזעהן ח
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;ננט! ר וחזט ן־ן בצץן פר ! וינן .ט נירןט > זער וונבן עיהחט נו י 1סין וחנ״הרוט בטחון יזן ניוטווננ־ס יויפ( >* ײיגן
״ידר ביטננרן■ נגט סטיט וונניכר הײנטהווט נו ננטין וזונ׳ :רורן .ט וויוו נגר >ירורן .ןזטצ נינײן נו עטין ־ניר החט
ווינן .פד ױ־רונן .חוין ןחטדרוסן חיז ער יוטטין • .חבר חחנטחין החט פיו ױין חײן .נט ררונן טרחכט ער חויך
חן דנני בעטיר זחרןט גיט חיז חיכן חײני עטווחט חערט ן .ננן חדר ן.זילן • דהבן החבן זיח חזו
נחן ו־יפר •
זחנפט ן .יטיחפן • חיר חדוני ווין >< וז ווורחהחבן פחר רויביט פחר נחכט דיב פחר טריפה פחר טונחיסן חונ׳
טרחכט חיײי־ ן .יפטרן טטחט נו םירן דחכן טיחפט ע־ ניט זחנפט חונ׳ דער בעטיר חיז ביוכז ברוט ןיווחנט
3ו ננטין חונ׳ החט קײני זורן .דחסן החט נגר זײן ביוט ן .יטױחקר ן .עטן ח1ז חדוני וײן רננר חױ חפדניסן פטט
חיי טיזן .דר ווײי נגר זין חזו ןווינט החט דר נו • דרוסן ווער זין יחזט בנין.ן חונ׳ נפווט רפ ן .וט ווחט חיסן ן .חט
ײט יקיט החט
טוט נ־ פץן • דפס( חיז יײד חונ׳ יוטט חונ׳ פײיד ננבן • חונ׳ טוט זײני יחר חויז 1עבן :
ז־יטפ־ייכן >< ײן יײב דט חיז ױײן בננט • חן החט ריט ייןיעו חײן ווחט זחפײן ן.ייחזן וויח נני ןדטטחרבן חיז
החט עי־ זין דריבר ױנער ן .יוועזן חונ׳ החט חויך זין ןדיײחנט דננן םטוק חיז חן חיק ײק־יק וײיבו יחחריכן
חן טטיט רב חדח חיז  £ון ווײב חונ׳ קינד
הייכן דט ח־ז טײטט חיר ן .וט ױוזן חנררי ביקויין גחן חירן טוט •
חוועק ן.־נון.ן וינגרנן • החט דט ווײב נו חיסך ןרטפרחכן דוח נידיטט יערנן וזחו ןןערן דיח קינדר נו עטין ננגוין.
החט ע־ נו חיר ן .יזחןט עט חיז ן .יױוי 2ט דחט ווחקיטט חין דער ודט דחט חינווינןטטי קחנטטו זיחנו עטין
ן .עבן פון דחנן חיז נו ! ערנן וויח< 1ר נײטן דיח ד 1ױידי חכחיס[ ןחר ניט ןייורןט החבן פר חירן ןוך חן ניט סר
חיריקינדר ווען זיח העטן  :חין תורה ו׳יבטיי זײן חונ׳ דינן ניקט חנדרט ח!ז תורה וױנו 7 .נחן ן .חנן.ן דט ױחכט
דיח ן .רוטי הערמיכי י״נטחפט ווחיט זיח ן .החט החבן חין ן .חטט דינטט • ח  5רהסן חבינו החט זײן ! יבטטן
זון ײחק וועיין טחטן םון ן \ זטט ווען.ן חונ׳דיח ײענטן החבן קײן פי־ טטחנד ! חזן טטין חײן וועייט דיח חיבץ
ן׳יווערט חוג ! עןן חירי רחןוו  /חוין 2דער וועיט ווחט ניקט ויער חײן ק!ײני ווײ! ןיווערט חונ׳טרויחרט חונ' זורןגט
ןחטן טטחט נופיין חונ׳ ווען ער ן .יײן טויזנט יחר זע! ט ייעבן חונ׳ חוז חיייט הינטר  :ין ייחזן ווחט העייפט עט
דרוכןןיהערטדערױענט נו םרירן
ווערן  :ײני קינדר חין חײן ןוט ווזי״ ןיבחרן וײן ווערן  :יח ווחי פחי־ט קוײן •
יײן וויח ן .חטט ווייין חיז ווחטןחט טוט חיז ווחיי ןיטחן ער חיז חונזר ביטעפר נו חי  £חיז חיטייכר וווטר  :ײן נטױה
חוי טחןבידן חפקיד רוהי דטחיז טײטט נו דיר ביפעי חין ויײן נטויה פר חײן םקחן ויחןטט ויחכן ווחט דײן
רגון חיז • נון ווען ןחט חײנכן חײן טבה נו טיקט חצנ׳ דער ויענט נעױט עט ניט פר יייב זחן .ט ער חיי טחן .טקר
ויןןיהערט נו דענקן חין בין ניטח! ײנטטדעכךנרזו  /נו קוױטנרוי / 5ר 3יכך ח?י נחױה ווען חײן ײענט ח!ײ :טט
חיז חין  :ײני־ ירה החט ער נחן ױער נער חייז ווען ויײט יו חיכן קוװן חונ׳ חיט חויז רירן חונ׳ דר ניין פון נחוי/
ווחט חנדרי ייײט החבן חויז ױטטחנדן חוני החבן זין דחן ןרטריטט חונ׳ וויח פיי' ני־ומ רעי־ ויענט החט חויז
ןיטטחנדן חונ׳ חיז רחן חייט פר ן .עטן • עט חיז קײן חענט חין דער וועייט רער ניט ירו * דר ייעבט החט •
חייזו החט ח! כטנדרט ױוקדן ןיטריטט  :ײן ויוטר וויח עי החטזעין טטערבן החט ער חיר דיזן ב־־יב פר זײן
טוט ןיטריבן • ויײן חוטר ן .ידענק חױט ווחט חויך דען עוייס[ חיז טד חיז חױט פי־ ן־ענןױן חונ דײן זון חיז  :יט
ו־יוועין חײן קױינר ױיין ריחרט חײן ןרוטר ױיין • זיחכך זחיטט ,דין נוהן  :ײן  :יט חוט וויח חײן חוטר פון חײן
קייײנן ױ! ן נײחרט חיז וויח חײן ויוטרסון חײן ןרוטן>י! ן  :חיטטו דין פײ־ן חונ נחן חײן טוט  :חיטטו ן .כיטן נו
!חזן בויחן חײן ןרוטן ם! חין חונ׳  :חייטט ןיביטן עט זחיין יו דיר קווין כיי טרי ײיוכה ן .רחבן חו  ' :פ־רטטן :חיין
חױ קויין כו דכבסך ןיזענטן טחן .חוג׳  :ח!ן זין ! וטטין .חונ׳ פריייין ײחכן חונ׳ ייחז חויז חפן עט :חיי ח_־ר קײני־ קווי
וויענך חײן נרה חיז ווידר םחרן דר ווחרטן חייז ייויטר ייוטט חונ פרײד זחי' זײן חויך דעי־ טעודה  :־ט וויח חנדרי
ח  3ייס[ ריח חרןן חונ׳ טרויחרן נײחרט דיח טויחה זח! פר פויי זײן  :חי קײני ןידחנקן פ.ן ייײר דר דחכט ווע־ן •
נון וויח דיח נייט חיז קווין ח1ז דיח ויוטר חרפחרן החט ח!ז חיר זון חייכמנדר הוײין חיז ן ' טטחר־ :ן היז זיח זײו
נווחה פו 1קווי! ין נחן קווין חונ׳ חײן ןיווח 1טין.י ןרוטי טעודה ייחזן חן ברײטן חונ׳ חײן טחן ! .חזן יעכן ווען .ײח זחו
קווין נודער טעודה_• נון רער טחן חיז קווין חייז דיח טעודה החט זעון זײן חונ׳  :יח החט ן -ױיײנט ננט ווער[
ןחר פייי ייײט קווין חייזו חיז ניט חײנר ןיקווין ז־ינן ח1י חויטן ן.יבי" יבן החט זיח ן־יפרעןנט חירי ! ײט ווחט ביכײיט
דחט ווחרזכך קווין ריח ( ײט ניט נו דער סמנודה דיח חין החב ! חזן חן ביײטן החבן דיח ( ײט ןיזחן .ט ' יכי וייכה
חיר
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ױווהרפן דעכ( * ין״סחר דיח פיט • חונ׳־החט פחר
ח!י ! ײס ןנוויזן ח!ז חינן ניקטגיויעין חיז חן דעכז נער • רען
רער>< ענט חיזניט ביטחפן ווחרן ריח ווע! ט  .־ין5ו !
וטטירן נײחרט דיח ווע^ ט חיז וויזרן בטיזסן דער>< ענט5ו
טווערי חרבײט חין תורה ו>< 5ות זין כ>< יהן ח5ז !עו5
ןס הבח דצה חיזדט חיבין ! עבן• ׳ ווער זין חן פרײטחן.
גיקט
חן ברײט חו־ן ,טבת החט ער טבת ניקט .נו
עטין ־ חונ׳ ווען דער >< ענט זינס ווח 5בט! ונן חונ׳ בט 5וה
ן.
יהערט
ער׳זין
5
ו
רר
זועקן
חונ׳
5ו הערנן נע>
<ן חונ׳ טרחצטן וויח ב!ד קחןיין רט ב! חט חרוט ווענרן ;
70
^
0
ךין
חײן
>
<
!
ן
החט
חײן חנררן >< 5ן ן.
.זײגי קנעצט זיח זחין חײן ן .סט יפחנןן ן .יהחס רער חײן חיבוי־הײבט חיז ןרוועזן חונ׳ החט בפוין
סייחר
חן
>
<
חצן
חונ
'
זח
!
ןחיסן
סר
ברענןחוני
וויח
זיח דט פײחד יו
רעצט >< חצן חי :חײן טטרקך רעןן קו><ן החט רט
פײחר חויז ױ! עטט חונ׳ ריח קנעצט החבן חיכן גיט רעכט
חין

^

שמחת

הגפש*2

1׳יו כי״חמיט ן.ןע><ן חיןדען טטיורקן רעין יויז גיר ח״עק ן.יוויפן מין ױין ןײכד חרײן יזונ חיז ווידר בהטיז״
ובטח גיזעטן חונ׳חי :״ירר חיבר > חט נחן ן:ן.ן מײ ווחהוטט חונ׳ החטי ניט ן .ירחכט ווחט תיכן חיז ווידרסי׳זרן
החט חיט חיינר סון  :ײני חכױיכן גיטטרחםט חונ׳ נו חיכן גירעט יחז רין דײן ג־ט>< <:ניט חיבר רידן ױזי רין
ניט חןריי3ן דיח ױנוחה חונ׳ טוה ״חט .חח החטט דט חחןזיןחב 1ד ענדרן קחנטט דין ניט דרוין רפ זיכרן •
נון ער החט גיט גיסחוגטחיז ח 1ט  :ײן ױוט״חיג ביזהערן נחן גחנןן • מ* מי בײח נחכט החט חיכןגטרויזוט
גיײד ער העט זין גיבחדן חונ׳ העטזין חין דער זוןגיטריקנטנו ױחרגנטהחט חיכן  :ײן הערין גיק 3חשט החט
גערן ״עון וויטן ״חט :ײן ח,1כ  /בטײט חונ׳ דר5י 1ט דען חווקרס  :ײגר טחכטד החט חיכן דיח טחכטר גזחגט
רײן ח5ומ י -יטײט ױן ״ערט רין הענגן ווערטטו נחקיט זײן גיגן דער :ון • חוג׳ וױח חיכ  /דיח טחכטר דען
ח( ומ החט ח;י :ן.י(ין .ט חיז ניט 5חנג דר נחן ״חר גי״חרן חיז ער ת& וט גחוחרן חינ׳ חיז גיהחנגןגיווחרן •
דרוטו הײבו חומי-י חס< ימ דיח ״עוט גין1יכן נו חײנר ( חטר • חײנרגיט חחין רר ח :דרן .מטחר,נטר • * יטיכר
החט :״ןיעויט ><מ בחונדר • דער טטערבט דער חנדר ״ערט גיבחרן • דער ט; ט יס 5גיווינן רער חנדר החט
פי' סי3חרן • חײנר טוט בירוחט (יעבן • דער חנדר סין רעי ״עויט חרוכ  /טוט םוועבן • חײנר ײז גיחכםיט
חונ׳ גיעהרט  .רעו חנדרן רעכנט ױן סר ניקט ווערט • חבר חריכ  /חדר רײן • חיז בײח גחט מ!י ן.ױיך •
דרוט דעי חענם דער דח ( עבט ג־הערט  :ין יו הערגן נעחן חין  :ײני י/נגי יחרן חונ׳ חין  :ײנד גרעטטי סרײד•
מ גידענקן גחט קחן כיד הײני סרײר ענדרן יו חײן וײר • חונ׳ גחטם סערכיג  :ײן ניט חי־ז רער חובן גי* עיטר
נחדיטי" ייון רער החט גיױײנטזײן ט>< חה חיביג ן.־,וערט • ודחבייד חיזעט גיוועזן סר םטעיט • חבר ווער
גחט • חין :ייננ  /העיקהחט • זחו פריח חונ טםחט • זײן הערין דר ״עקן • דיני פר קרױיטי ״נגרק גיײך נו
טטרעקן • חונ נו חױנ  /ט/י5ן .ט :ײן ב־יײט • טיױה הו״ן החט גיטםרחכן טע החט חיייט יײני נײט • דען
טיו״ה הױ 5ן החט סחר חן גיזחגט ״עוצר סחכ  /חיז דער חיז זין * ט * ח ״חט חינן גחט החם גיגעבן חונ׳
!עגט זײני גידחנקן חן חויך ר -ורה וױגות • חבר רעד חוטח רער טרח  5ט ניקט חנדרט ח'ז גע 5ט חונ׳ גוט3ו
:ח״!ן • דחכן החט טיוזה הח! ן גיזחגט דוח :ח! טט דין נ־ט יוטחח זיק>< יט דײן פטיחת זמ*1ן עט קו״ט
חײן נײט ח!ז חײן חנדרר דײן געייט ״ערט ביקוױן דער חײן נדיק חיז פחר גחט ״יח >< יר גיפינדן • ה<<ן החט
גחט עיטיחת גיהחט דרנחן החטי חמתר הח! כה ח! יט ביקווון • נון החט ט!ו< ה ה><! ן דען בן חרכ  /חוטח
גיהײטן דער דח טרח 5ט חונ :ז״־ן .ט חויך >ו>< ון רט טוט חן חיטיכר>< ע :ט  :ע! בטטן בײח זין טםירן דער :יך
ו״כ  /זײן גיזונד ברענגט>< יס זורגחויך!חדן ״חט ניט ניטגהחט ח!ז זײן גטױה גט״עכט יויז יזי) גחטט דינטט •
טיקט הטכ  /ידעע! ה בחן הוח דעכ  <>/ענטן חמ סיוכ  /נו ח!ז חיכ  /זײני קינדר טטערבן ווײ! זיח קרחנקזײגן
זחי' ער טרויחרן חונ׳ סחטטן חונ׳גדקה ןעבן סייײכט חיז -חויז נו בעטן ח!ז ער  :יח בײחךענן יעבן קחן דר היטן
מן גיהערט ער תטובה נו טון טו>< ר טטערבן זיח סון זײני ע 5יחת ״עגן • ריח ! ײט דיח סיי נדריכןרוונ׳
טטעותגיווחונט ;ײנן ח!ז בע״נות טכיח חיז חיןעוי״כ  /בסרט><ן :חן .ט רט זח!><רי מטור זײן סד הײטט חײן
רעכטר גדר חונ׳>< ענכר חיז גי״חונט חזו נו זחגן חונ׳החייט עט דען ניטמטערבן זײני קינדר דרוכ:/
מעשה חײנר החט חײן טזקחטן חויך נו היבן ן .עבן חײנר סחיח חונ׳ דער גחיר גיירן חיז רער  £חיח
׳

חונטר חיר >< ע 1קו><ן חונ׳ מיז חק

בחט

גיבחקן ״חרן חונ׳ זיח

החט חיכ  /װיועק געבן חײן

חרימ

>< חן חין חײןטטיק בחט דר נחן חי :רער>< חן קו> ין חונ׳ החט ױין גחי״דיג ! דן גיסחדרט החט זיח גיטווחרן זח)
><יר>< ײן קינדטטערבן״ען חין החב הנחה גיהחט סון דײןגח!דן.י! דן ניט ! נג דר נחן חיז מירקינד גיטטחרבן
דר ווײי זיח דחן חײן קייײן ביטכי גינוטן החט חן דעכ /ם! חין ווחו דער גח!ד גיידן גייעגן חיז:
חײן פר,יח החט חידי נ״ײח קינדר יחזן בחדן ח־ן ווחטי חזו רזחט חײנר דען חנדרן דר טיענקט
חזו החט זיח חײן נדר גיטחן ר,ין קײן ווחטר >< פי נו גין • ח><חי החט זימ ת־ין גיסחטיטחסט
גידי׳ט החטזיח  :ין גיבחרן חיז :יח ן 1ײן ג־טטחרבן:
ח
<
>
ח
טי־ינקן ח><חי' החט זימ גיטרונקן החט
מײן סרדח החט חײן נדר גיטחן קײן סיייטדיג ״חטר ונו טײנקן

מעשה
מעשה
מינ

טב,עות• ><ן  :יחתכך>< ״ן מהײכ /סירן חונ חיז גיטטחרגן • דרוכ /ג־הערט><ן :זהר נו  :ײן חן ;דריכן
י׳י' מיי< רנון .דעקט
חן ״ער ><זוזהניט רעכטבכבודהמ 5ט מ1יט מיביגרײןמיז מוכ /דפי' >יײ ג ח •
חיו
ג £3

^

שמחת הנפש

*£

חיז וובין מר זיטזומ הזוטה חיז חדר דבר טינוך דרו רויז רוונ׳ רוי' :ױח ניט םטו[ רויז יזוג׳ * זוזות חן ח1י חדריכן
החט חונ׳ חוין 2רנגן רננכטן חורט סון דננר בײח טטידו חן ט 3חןט ווכבר זחו 5מ ניט טוט טטערבן זײני קינרר •
דײר ןוײ5ן חנדרי ננ 3ירור  /דרוסן ןיהערט ננר פוײמין ן .חט חן חכ5ן וונגן זייני קינדר חרר זײן ויבטטר קרחנק
חיז • חבר ווננן זיח נון ציטטרורבן זײנן ווחט הנגוסט דר נחן זײן ווײנן ח :נ' טרײחן • חזו החט הר הײין ןיטחן
וייח זײן קינר חיז קרחנק ױווננזן החט ננר ױסחטט חזו בוד חויז זײן קינד חיז ניטטחרבן חיז ננר ןחנין חונ ,חחט
חנדרי ק;' ײדר חן ן .יטחן זין ױוועטן חונ׳ החט גו זײני קנעכט ן.יננ; טפרט דט קינד חי :ט,ט ווחט זחי חין נ/ן<1ער
סחטיין מין קחן עט ניט ווידר ועבנרין >< חכן • דחחיך הרוט ט[ ײה הזיין ױרעט עת וידבר ןעז  /וחטוה דחט
חיז טײטט עט חיז חײן נײט3ו רידן וויח דער נ 3יח החט ןיטםרחכן קחו עחכק ד 3ריק ; ט .בו חו ײ רחט חיז
טײטט חיר זחוט ביקענן ן .ין.ן נחט חוין 2חײערי עבירות חונ׳ זחיט הטובה טון נו נחט • חונ חיז חײן נײט נו
טווײןןווירו )•<ן ן.יסינד בײח חחרן וויח זײני נווײח זין נדב וחביהוח זײנן ניטטחרבן החט ער ןניטו/י^ן חונ׳ בטחחה
חן ןינו><ן פון ן .חט החט ער חײן ן .וטן וון ביק<>:ן • חזו ױה ערט דער >< ענט חן נו זײן ; וען חיכן חיי< נט טטחרבט
ןיהעיט ערט בחהבה ובט>< חה><קבו' נו זײן סון ן .חט נרון הוח • רבי חחנן דעכ( זײנן נעהן זין ןיטטחרבן
החט ער חײן קנעכוכי סון דעכ{ יונןטטן זון ביהחוטן חונ׳ החט חנדריי וײט דר > ו״ט ןיטריטט  :יח זחין חזו סר
!יבחן נע><ן פון ןחט וויח ער • דען דער רבי יןחנן חיז חײן ןחטר נדיק ןיוועזן דחן  :ײנן זײני קינדר ןיטטחרבן
רען ןחט טיקט דעכן ןרוטן3ריק ימ׳ריינן3ו דר ווחרטן חיז ער >< ער טכר זחו החבן ועווק הבח • חן קחן
רער >< ענט ניט וויטן ווען ער דט ועבן העט ביהחוטן ווחט חױז חיק ווער ןיווחרן • רער >< ענט  :חי זעיבטטן
חן זין ניט ןו/יבן חו' :ער חײן3דיק בוײבט ביז ער טטחרבט ; עט טטיט חחנן כהן ןדוו חיז חכנין יחר חײן
כהן ןחוי ןיווע־ן3וכן ! ע 3טן חיז ער חײן>< ין ןיווחרן • וויח פיו קינדר  :ײנן טוט קי־חנק ןיוועזן חוג׳ סחטר חונ׳
>< וטר החבן ןיווײנט חונ׳ החבן ןרוט $ער ןיטריבן זײנן חן ןחונד ןחוחרן חונ׳ החבן  :יח דר 3יןן חוני וויח  :יח דר
ווחקטן ; ײנן ןיווחרן זײנן :יח ןחטי חיב! החבטד ןיווחרן • חיז דיח ויײט סחטר חונ׳>< וטד פרטווידן החבן חוז זיח
חזוחײן זרע רורעינק החבן חויך דער וועוט ןיברח 3ט חונ׳ סחטר ח/נ׳<< וטי החבן הרטה ןיהחט חיז זיח חיבר
חינן ןיווײנט החבן חונ׳העטן ןיווח :נטן ער ווער זעוביןט >< ח 1ןיטטחרבן • עט טטיט בײח ח:י ביטעסניט
וירח ח 3היכן כי טוב דחט חיז טײטט ןחט החט ןיזעהן זײני ביטעסניט זײנן ןוט חונ בײח דעהן >< ענטן
ביטעסניט טטיט ניט דר בײח ןחט החט ןיזעהן זײני ביטעסניט זײנן ןוט דען ווען דעד >< ענט ןיבחרן ו; ערט
חיזקײן ןוטט בײח חיכך3ו דר קענן חן ווײו' ער ועבכי חביי ווכנן ער ןיטטחרבן חיז רו־נ חיז חײן נריק ןיוועזן :ןײ
טחן רען חיז ןוט • ןחט החט ןיבחטן חין רעי־ תורה יטרחו זחיין  :ין קײן וחונט טייחן ן חן קײן החר חויז
רײטן ו,ען חײנר טטחרבט חזו חיז רעי >< נהן ןיוועזן חונטר ריח ח>< ורײכן דיח החבן חויט ןיהוטן שון ריזר וועניט
דחנך החבן זיח  :ין החר חויז ןיריטן חונ׳ נו גחט ןיט מןן חונ׳ ןחט נער ןיטריבן ווען :יח חירגכײמ ןיטטחרבן
חיז רען זיח החבן ןי>< ײנט ער חיז חיבין פר יח־ן חונ׳ ביקו><ן חיכן_ ניט ווידר3ו זעהן • חבר חיר יטרחני חיר
הײטט>יײני קינרר חין החב חײן חויז דר וױוט$ו .ײין >< ײן הײױן ןיוייבטט סח'.ק ועויק הבח • זח 3ט חײןניט
חזו>< $ער  :ײן וועןן חײן>< ת דען עט חיז חײן ניט חיבין סר3חרן • חויך יענר וועיט ווערט חיר חײערי קינדר
חונ׳ חײער ןחנין>< טשהה בײח חננרר חין חיביןי ט>< חה זעהן ווען חיר ןוט חונ סרוכן ווערט זײן •
דרוכן
טטיט חין דעי־ תורה בײח דען טוט םון נדיקןוויעה וחטיםה רט ירז סײטט ער חיז סר ןחנןן רזוכ זח>ו 1טזיך
חײן וען בײח חײן רטע טטיט >< ת דער חיז ןיטטחיבן • חבר בײח חײן $דיק טטיט ער חיז פר ןחנןן חונ׳
:ײן ; טױה זיססיט זין חײן $ו ןין3ו חנדרי נטוױת3ריקיכן ריח חין ןן עדן זין >< סנק זײן:
חײן ת <>1יד הככך חיז :ײן  :ון ןיטטחרבן החט ןיהײטן יוטך חזו החט ער ןרוטן 3ער ןיטריבן •
ווען ער החט וועין עטין החט רע ןיחםן יוטך >< ײן קינד קוכן עטין • החט ער זין ןיזענט
 3ערנן החט ער ןיחסן חסן<>2ײן קינד קונק וערנן • חויח! חיז ער סחר טחן חויך ןיטטחנדן ייערנן החט ער
ווידר ןיססן יוטך ײן קינד ק.ןנ ! ערנן חזו חיז ק;><ן חײן טד החט  :ין ןיטטעיט חין דער ןיטטחוט ו/יחזײן
,:ן יוטך ןי :עהן החט חזו החט רער תו>< יד הכק ןייוערקט דז דט חײן טד חיז דח חיז ער חויך ןיטטח  .דן חונ׳
ןיטריחן3ח ט><ח ןיח חוועק סון>< יר חזו חיז וער טד חןןעק ןיסינ ^ החט עד סר טטחנדן רז חיכך ןחט החס
דט
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קיטן חודר*יזן.ן נו חײן ><(־  /נעפן>< ין * יט חיז
טד נו ן .יטיקט חוי ער יין ניט וח | ו-ונער ױין • חן דחרן 3קײן
חוט חײן טכנה חונ׳ חײן ןרוטי ענירה • חן ױהערט רער >< ענט3ו דענקן וט>< ר טיקט חיר גחט רט נו חין
זמ 1חײן כםרה החבן חוין<> 2ײני עניחו  <> /טה רבינו החט ן.י; מןט ויוטוק וטונחיו ח 3םניו { החביח דחט חי;
טײטט ןחט ויבט רעסן רטע ח5ז ער עטירות חונ׳ ווחן טען .החט חוין דער ווע 3ט חיכן נו בינחין דען ויוןרזזין2
;ײני ױנות דיח ער ןדטחן החט חונ׳ ויעווכן הבס חיו ער פר< חרןו1בר דעכן נדיק רער ווערט >< יט חוחײח יטורינן
ןניטטרחפט חוין רער וועו' טחויןג וײני עביר״ת דיח ער יגיטחן החט דער ווחרטן ער עוינן הבח ;חי ; וכה זײן •
ררוסן ןיפינרן יוירפין ;< עטיס[ ח[; חו ;; ריהצי< יכן החבן חוין .ײן ; עובטטן יטורינן ^יקכי ן.יווע;ן חוין חײן קןײני
עבירה :
רבי חועזײברבי טזועון החטןיהחט חײן ענהןעבן דעכן ><[ ן נו דער קענן חונ׳וויטןוועוכר חײן
ןנב חיז חזו החט דער><ו' ן ן.ו;ר ן-יוועז) חויז רבי חיעזר ; ח< ; עובטטן רער טוטר זײן חונ׳ חרונן ןין
ןנביכן תפ; ט נעחן חונ דיח רע החט ,״ .פבזוינויזן חיזער ױרעכטן.יווע;ן דחן החט ער זין ניט נו סרירן ועבן
חונ׳ החט חוין זין י-יקבוי ן.יו; ע:ן יטוריכן ח[י חובנט החט ער ן.י; חן .ט נו דיח יטוריכן יוײני ברירר יזײני סרײנד
קוווט חזין >< יר חזו זײנן יטוריכן קו><ן ח(זךע ן< וכה טחיןחיז ןיווחרןחונ׳ החטסײכט ביחטרן ביקוײן חי ; ;< ן
חיכ( זעכגין קיטן החט חונדר ן .יויןט חונ׳זײנן ח!י פווחן ןיזחבטןרווחרן& ון דען חונסויחט ווחט ס;ן חיכןןנירונן
חיז • נו ; וחרןינט החט ערווידר נו זיח ן.י;חן .ט )• וײני ברידר * ײניסרײנד טרעט סון חיר חוועק חויז חין קחן
חן רבינו הקחט החט ןיטסרחכן וויח ןיוייבט זײנן יטוריסן חונ׳ החט חוין זין חקכ[ ןיוועזן
ד/ורהייערגן •
דרײחנעהןיחר יט;ריכן דער ווײי ער חי< חו חײן קחוב החטוועון טחטן חונ׳ דט קחויבהחטטטחרק ^ יטריחןחונ׳
זײן קחסן חין רבינו הקדוט זײן טוט חונטרזײן קוײד ביהחוטן החט רבינו הקדוט קײן רחוונות חיבר רעןקחיב
ןיהחט החט נ,כן קחיב ^ יטסרחכן דוח בײטט דח ער נו ביטחסן ויווחרן דרוכן החט ער יטוריכן ןיהחט ררײח
 3עהן יחר ןח חווי חבןחונ׳ זעקט יחר ןח חווי הסה חונ׳החט זחוכי טרײח ױטחן בײח זײני יטריכןחוז<< ןזײן
ןיט־ײח חוין דען יט ןיהערט החט • ,״  2£ון דחנן חיז נו! ערנן וויח ןךוט >< וז דער עונט :ןײ < ע (,ןס הבח ח[ז זיח
 6ון זחוכי ק! ײני עבירות ווען.ן חזו טווערי ביטרי יטורינ^ חוין זין ןינויק החבן • חונ׳ חיז רער סוןנוויערנןוויח
ןיןיבט זײנן יטו־יסן ווחט ןחט דעכן >< ע :טןנוטיקט חיזזײן נטיוה ן.י! ײטרט ווערט • דרוכן ק-חן רער >< ענט
חיןדערתורהטטיט
ניט וויםן ער<<ײ; טדיח מיבותווחטח־כןנו קוי<ן  :ײנןיירעהערטטזײנן זיח חיסןוטובה •
וחהבתחת י׳י חויהין בבו ויבבן ובצי נפטן ובכו >< חדןדט חיזטײטטדוחזחיטט ן .חטויבהחבןי; יטן.ח; נן הער3ן
ווען<< ןדיר ן .יײן דײןויעבן  :ע<< ט חונ׳ דײן ן .ע! ט חונ ' ן 1* .נעיוט רען חיז י< ענבר רערזײן ןעוט ייברטט החט חיז
זײן ן .ון ; וויטטו דחן ן .חט ! יב החבן< -ויטן .חננן ס־יוייכן הערנן • סון רחנןויערנן חונורי חכי׳ױכן חז< ווחי' ווען
דעכן )•• ענטן חײ^ טונה נו קוי< ט<< חכט ערברכה בטזיהה טהחײנו חודר הטוב והחטיב דט .כוײצן ײוז רער
סענםגרכהחחכן בחן דײןחסרננטחחה חונ׳ וחט חיט חוייסן ןחנרן הערנן! ובן ווען חיכן טון דיח ן .רעטטי ירה
נו קוווט ח־נ׳ ו; חט רער<< ענט<< ײנט טע חיז חײן רעה חיז חײן ט,בה ח>< ח! החט חײנר חײן ן.ר/טן חונרוניסונדן
החט ן .חטייט,׳< חה דער<< יט ןיהחט רער נחן החט עיט דער <<! ן ן.יווחר ן .יווחרן חונ׳ החט ווי כ( !חזן תסומ
נע<*ן חונ חיכ( ענוינ( ויטוריסןויחזן חן ט;ן ערזחן<<ודר ?,ײן חוב ער ניט נחן << ין ןיפינדןהחט חונ׳ חיז,־ער סון
ױטטחרבן חיזזײן טובה חײן רעח ןיווחרן ־ ח<<חי' החט דט ווחטר חײנס( זײן סעויד דער טרענקט החט ער
ןחטן נער ויהחט דער נחן חיז דט ווחטר חב ןיוויפן החט ער חײן<< ניחה חין זײן שע!ר ^ יפונרן חיז זײן ־עה
חיק ! טובה ןיוועזן:
חט החטנון־טיקטהחט
זו רעןווחט
חײנר החט ןיהײטן
;; ! טובה ח<<ח! החבן דיח חב<<יכ( חינ( ןיטיקט<< יט חײן סתנהיוכ(<< ין בײח נחכט חין דער
הערברין .החט>< ןחיכ( חו'טי וין :.ס~ חוני<< ןהחט חינ ( זײן קיטטסווי<< יט ערדןיפיוט נוסחרןנטוויח ע־רחט
ןיזעהן החט ז־זן .ט ער וכ(זו ! טובה חונ׳ חיז דחן ױנון.ן חונ רעכ(<<! ן ן.יברוצט דיח קיטט סויי ערד • חיז דער
<< ין זער בהןו ן־יווחרן חונ ןיטסרחכן ױח יהורינ( טסחטן חדז << יר חיז ח!יהו הנביח קו<<ן ז־ן סר טטע! ט חונ׳
ןיזח^ ט נוסן>< ין טו>< ר חיז דיח ערר סון ח 3רהכן חנינו • ןוען<<ן דער << יטווחרפט ווערן פײיר חונ׳ טיוערטר
רחיז
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שמחת ועפמ
ררויז החט רנגר>> 1ן גנטחם 5
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< יט חבגי<  £סובות ױסיזי • חין ריק וופן .טוויח
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ער
ןירײזטחונטר
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חיןחײןווחוד
• חונ החט >< יט
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ןיהסטחיקחיז
!
חוי׳חײןהחןחונ ,חײן 1יכטחזוחיזחיי־ן(בי קוחןהחטדען חיזנחו־ן^ ןעטן • דער נחןחח חײן
קחין
קו
>
<
ןחונ
'
החטדען
החן
חוין
*
ןעטן
חונ/חײן ודגדהחט דחט ! יכטח.י; ן.י! וטן • חזו
החטערןיטסרחכןרט
חיז חן חייט ( טובה • דיח
זעיביןי נחכט זענן בעויי >< יח><ו.י 7קו><ן חזנ ,החבן דיח טטחט ןיםיינדרט חונ׳ החבן
דיח ! ײטןיסחנןן
ןינוחןהחטער
ט
3
ח
ןעבן
3
ון
.
חטח
!
רחיקחק נט החט ןיטחן חונ׳חיזחױטוטובהןיוועזן ווען
חין זוער
חיןדער
טטחטןיבױק
ווער
חין
חן
ןיסחנןן
ןיוזחרן
חונ׳
וויבן דערחיזר חורר דערהחןהעטן ןיטריחן
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חין
בחנןױפחון חונ׳ זײנן ןניטטחר־ן וחט החט זײן פקחן ו.ידר
גינסין החבן :־ח ןדווחרט בי :טבד/חויז ןחנן.
ןחי :חונ׳החבן טבמ>י  5בדויו; עזן חונ זין ניט >< נערגיוועזןהחט
ױחן .חטחײן גמ ן .יטחן וויח זיח החבן ;
יחוועיףיונחי טבמ חר,יזנע> יןחויזדעסן בחנןהחבןױח ו.יײ 1בטב; בומ
רווזױח עטהחבןחזובט> יחה חן ױנסיןפון ן.
חט ■ נון קחן> יןזעהן וויחחײןן .חטי  :חןחי :ווערפ;ן ןנחט חײט
בט> יחה חןנע> יטחוג דר> יענט חי־טנו ווי 3ןהחט •
נוןווחיוכןט־חכטחירניקטחנדרטטח '.3י .ע ' ט >;3יערן •
ווונ׳ ו .רוטן טטחט3ו פיק טוט חיר בעערן •
חונ׳ ױדענקט ניט ווחט חויז חײןווערט ו; עק • > ײט ; וחט חײער
טו > יה3ו דערנע־ן • חונ טוטחייטרעס[
י
$
ר
הרע
3
ו
העי־ן
•
חונ נע> יטחײ־ניט> ײט ועויסן הבח ווחטנו
נעין • חוכן ועייטוועןןטיט חירחיחײרי
ן.ידחנקן וועירן חונ׳הע־ן • חונ׳ ביט־חצט ניט חי  :ו .חט בידקחן
זי 3יט פר טטערן • וחט  :יבט  :חי״ט ניט
ן .ערן • מורה וײנומ 3והחיטן דע־ פון החבט חיר ן־ויטי ערן ־
נ״ט ייײרםון ו .עיטט ווצןןניט חזו בריחן
ױברחכן חונ׳ טערן • חונ׳ טרויחרן חונ ױזיוןוחזט חײן חב ווע־ן .־
חײןונבהחטחין
החטערויױעהן ױיברדכויק
וינסיןרע־ פוןווחטערהחט
קענןרער
טרחון
דערנחןהחטע־ ויױעהן ן.י1דגי כײקטטיןהחט ערדיח זייברני
כייק פון ױן ויטחןחונ׳
החט
:
ין
ן
.
ינו
>
ין
ויירני
כייק
דער
נחן
החט ער וי :עהן טיניפעריין החט ער > ייט .ײן
ועיבטטןױרעדביןחיןניטחײן נחר חין :
חיח :וטווער טרחןן חן ן .חידחזו טווער םעחין ױינןדחך וויחפייײחן
סזז סיו ווערטחונ׳ החט ווירר דיח ו־ודני
כייק
פון
זין
ו
.
יטחן
חונ
החט
םערי ן.י:ו>ין רער נחן החט ער ויזעהן
זנחטי טטיק די> יחנטן טטין החט ער
ױיח םערי חוועק ןדטחן חונ׳ החט ריײחנטן ו.ינו>ין ח ;ו החט ער
ויווחיט דיח ן .חנ3י נחכט • חין דעק חי ;
רער טחו .חן קו> ׳ין החט ער >יורח ויהחט > ין ווערט חיקדער וויטן
חונ ווערט חוק ױין חיומ קסיןחונ׳ חיז
דער
פון
.גייויפן החט וחרניקט> ייט זיןןנינסין • חזו חןדע־> יע :ט
יח; ט .ײן רט בינױן החט ער $ינן
ויסעמ
וויי
ער זייבר החבן החט ערזי!בר וויי ער וחיד החבן חונ רווקח ריח
טענטטי קיײדר חונ׳ חיי טחו
ווייער
העברן
טטווטפידןחונ׳יויפטחונ׳רענטחונ׳זײני  $ײטחזו חוועקב־ענוט
חין הבי הבייק וס־־ויצייױ קו
>
יט
דער
טחו
דער
>
יענט
חיז
גיט
זי
5
ר חיבר נעצטױ חוק וידיכט טטח־בט ער
חונ יחזטחי־טהינטר ; יןחונ׳בױיבטחײןן .נב
ער ו׳נ 3מריח דעהפון ןנחטחונ׳ןײט חיי ; ײני טחו חין דע־ פינטטר
חונ׳יויטר וויחטחו דער3ו חונ׳ ן .רוטי דחוו *
דט> יחכטח3יטווײי ער חייט פרחיברן .ט וויח > וערחי :ע־  :יןחין
זחײי־טוו־ח > יער זורו ער  :ין חויך יחדן טוט •
וועןערחבר זחיכטניט טוט פר טשחרט ער 3וו־יח ח־ו־יח זו־ו
בידחיך נ־ט נו :ורן.ן דט חין $ו קוי&ן חונ׳ חין
זח>י1ן חונ׳ בידחרן ניט3ו זורן.ן חי :ער עט פר ייירט • > ון החט
ח>< חיחײן פי 1טוךוי  £רען .טוויחקו> יט דט
ווחרוק
זחרוטטו ניטהחט ערוענטפיט היך טוח>ייר ניטזחיכיט חײן
קויפןוועןעט
זעיטפר
ןחרןווע־ןחיזחיןדריברזורוןזעייט:
ין
עכסױ
עכטױי חבנ־מ טו־ומדחיך
חזוזײנןפייטריקוהטוביק
עביןבײח
דעק
>
יין
וי,ועזןדיחהחבןדטוי :עיטניטו.י !:ן .ןקענןר־1ובן
 3וק> ײןחונ' חונטר ױחחיזחײןםייטוך ויוועזן
החט דער> ייין3ו חיק ויױזן .ט סהט ער  6דעקויגעייס זחו -טווחט
ער החייט דערפון • החט דער םיימוך
ויעגטפרט3ו>ײ' ן דט וינעיט ב־ט־יט ױיך קײן ט> יחה נײח־ט חוין
ןחט העריןברון •
החטרער ײייןויפרעןט> וח־וק •
החטערןיענטפ־ט ווען עט ווערט פרייחרן ווערן
חוררווערט3
וברחכןסערן
חונ׳
חרוני
>
יי
'
ן
וועיט
רער וייײכן ניט קענן ווידר בקוייין דעןויננ־ט עיו־וטן 3ערחונ׳
טרויח־ן
החבן
חיבר
דעק
ןי
$
עיט
•
חונ׳
וויח חיקדער םייטוך ויזח\ .ט החט ח.ח חיז עט ן.י; וע :ןדער >י ' ןחױ
ן .יפחרן
חיבריקחיןזײנרטטחט
3
ו
(
ייטטירן
חונ׳
החטדחרטן חײןמעודה י'ח;ן חו ריכטןח/נ החטביפחיןהן זחי
#יק
דטן
.
ינעי
'
טחןנחןברענק
חזוחיז
רטטיךנו
וחנרוחנון ווחו רטוי 3ע 1טדרויך ויוועזן חיזחונ׳ דע־> ייןהחט

7^0

חיןדעןחונרפון>ײ'ן

מעשה
חי־נק>>
החטײןןיטענקטחײןטין><

וי3עי'ט
ױינן><

טטיןהחטערחן

ויוועזן

^

מזמחת

הגפש*1

ט

וי־ נחםי הונמד  /ןיזון קחםטן הווט ן.י 1וײנט מכ ר״ויז דעכ  >/וער נו ברענןן ווונ׳ הווטניט ױ־ןכנט יויי .יזחטניר-
זיך טטרורקדער טרחקן וזונ׳ החט חנדרי ןינעיטן [חון> זמכן המט וין קײנט3ון .יטרחפן וויוז דםן.יווע•״יזיג ח;כ' יויי
ן .יטטחריןפוןךר; טי דחןוה חזכ׳ 3ערחיבר דעכ/ן.י 3ע( טח:וזײנןרו  5עו! כ/זיחזײנן ווײסיױ .נזיבײן ' -. :: .ז״ין:
^יוי״ך : .ײנןןנ־״ניזן3ו; ײח עטיריכן חײםיבײ החט זין חײן חו 3רבין.רחבן דעק>וײ :כןחיז זײןח!3י־ן.ין :.בה
^ *

ן.יו :י; רןח; נ' החט ; יקט ן .יווח; טט דער פ,ן

החט ניט בין .ערט רער

נחן3ו זעהן חונ׳

המטזײן טיזן.

חזוןייעבטחונ׳ זיןביריחט חוזער חזו עטירוה החטדר ח ; דרהחט ו;עי'ן נחן זײןחויר זעהן חונ׳ החט  ■£־ן .עטן
דט חורט ווחו עריט החט ביהחוטןחונ׳ החט טע ניט קענן ן.יפינדן ווזוהחט ער ו.י־ײ( ין ןרטריחןחונ׳ ן-יווײנט
דריײיחונ׳החט ח!י זײןועבט טחן .חין 3ער ן .יועבט החט יזוײחןרהחט ערווערט חײןחריסן וזחן ווע־ן וויח ווח(
ער "ןי:ון.ן ן .יהחט החט3ו ( עכן חונ יענ־דעסנ  :ײן חוכד ן .ן,נבהוויז ן .יווחרן החט  :ײן טוױ מיןטיזחה ן .יועבט *
נון חיז ניטן.י! ען.ן חובחי־נר זזער חיןדערקיטט החט ויןן חוזדר חנרר ווען ערעטווחט?ו ! עבןהחט ־ ווחרוק
זחועי ח/יך״ײטיטדחבטן  :פ -ן דינר עײד ! ;3ױןחין ן.י><ײני ק!ײדר 3ון.ין טויעצטי טרחןדחזענדן3ו החבן קחן
ח ' זדער>< ענט ןדדוודןחיז ח!ז חײן ןניווחנהײט וויח רײכר וויח חרן.ר פחר חיכן חיז ריח ןוטין -יווחנהײטחיזרעכן
>< ענטן ניט 3ומ בעטטן • דיח נאלמופיכ  /טרײבן חויט ווחט דעי >< ענטרפ ! ירט ווחט רע ניטױ החט רווט
ביטעיט חיכן ןחט ווידרזעוטן ח!ז חײנד וער פרירט ווען.ן רע קײן קוײד החט  :עוטן חײנר פרהונן .רטטחרבט
ווחטערניטעשיןהחט רח חריברדער
ןןען ערדטניקט זיעיפר ! חנןט חבר ווחט דער זוענטפר חיבר 1ווט
קער 3ט גנ־ :ײ ! עבן חונ ועבט כ! י> זיו חין !ײדן חונ׳  :חרו .חונ' פר ! ירט עו!ס[ הזה וע!,כ( הבח דריבד פר >זײ :ט
חב3ו ווחיפן דיחדרון .ה פ/ן פרנטהחונ׳דויןן  /דען כיקו>< טער ערטט><רע דחךוהזחרןט><>י_ון ?ו זח><ין דט נעז-יט
קײן ענד בײח נחײט טוחפט ער ניט דט חיז בדוק ו> ונ; מה פערכט זין סחר ןנביכן דען חייי וויח דיחחעין  :חן
דיח טחן וחפ׳ חז /טטענן חוין דעק ע/טר ןנביסן חונ ! ײט ריח ח־נן><קכח זײכן חוכ׳ ן .ע־ן וועיןחיכן חוכ: /ײן
חונזרי חכ>< יסן החבן דיח( ײט ן.ין.י'יבן חויז דיח !ײט דיח דח וועיןחין חײן פרעיודי> זדינה
ן.עי' ט ברענןן
רײזןחונ פחין חין חײןטין חויןדעק יקחוכ׳ פחרן ן.חר ! חנןחונ׳קענ; ניטקו><ן5ו רריבטהחונ׳ החקווינק3ו
עטיןחונ׳ טרינקן בײחזין עט קןיזט חײן> זחו חײן טחן .קו> זט חײן ןרוטן טטחרכן ווינר ח;נ ' פירט  .־ט טין3ו
ווײ בערן <> .יטןחין יכןחינ׳ חוין דען זעויביןן בערן .זײנן ןחרהיפטי בויכ  <> /יטן/ט חופמ דיחטענטט• פירוו/
חונ  :ײנןחן ןחר טיניקווע! בחנן חיןדעכןבערןחונ׳קענן החבן ח('י חיריווח! ייוטט • דח זיק חין דענןטין
פינן בהור• .דיח חײײ כהה ןידענקט  :ין וויח  :ח('ן><רי חויז דעסן טין ן .ין חוין רעסן בערן פייייבט><חו• קוײ חײן
ן״־ומײ ווינדחונ׳ווערט דט טיןחוועק טרײבן דעןווערן><יר ><וזן ח,ין רעסן בערןפר !חדן סיײבן חונ׳פוןפיחה
חונ׳חנררי תענױיכן/וען.ן :חון><יר פרפחון בוײבןחונ׳זײנןניט חרוינ^ ן .חנו.ן חו־ :דעכןטין ־ דיח חנדריכיהה
דיח .ניחן חײן ווינק חוין,־עכן בעײןחונ זויז -׳ןניטזחנן .װחןבחודווירר3וכן טיןח נ׳ החבן חיר טטחט וויררן .יפ!:רן
ח־ן דעכן טין ןנײויכן דיח דריטיכיהה ןוחןחוין רעס  /בע־נ חונ׳ עטן ןוטי פ־חה ביזדחז חד קו>< ט ווײן ווינד חונ׳
דיחטין ! ײט טרו>< יטן><ן זח! קו><ן חין דטטיןדח( ויפן זעויבױי כיתהביהענדחין דט טין חבר ;יח ניפינדןחױי
טטעט חין דעסןטין עױ דען חנדרי ! ײט דיח החבן  :ין ניזע $ט חוין חיײפוחין ־ דיח פירד ביההזיח עטן חונ׳
טרינקןחוין .־עכן בע־ןױחר ! חנן .ן .וטי םיחהחונ׳ניחן חוין 2ח!י  :ײטן חוין דעןבערנ נחר !ויױ חדוט־סן3ו זעהן
חונ׳ חיז><ן טח>< יט חו־ןדען טין דח  :חן .ט דיח זעובין .כיהה><ן><זו פחר חוין טטעין דען זענו בויסן !י־ײיןעין
נחןחײן ווײ!י דח מיײבן חונ׳ ח!ז ><ן נון החט ניטטע! ט דננןזעו !.בויכןרח זחנט דיח זעיבױי ביההזיחווערן י,ח
פחר>וו:ן עטן דיח טין! 2ײט >ויר וועיןגחן חײן ווײ! ידחב(ײבןחונ' עטןחונ ' טרינקןחוין דעסןבערױביזרח :זיח
נון זעהן וטטיןחײןוויױ רירןפוןרענןבעיױ דח זחן .ט דיח זע!בױי כיהה ווערן >< יר נחן חײן ווי:ן׳זוי>< ןרחווערן
>< יר ניט קענן חין דטטיןקו><ן חזובח!ד ! ויפןזיח ? ודעכןטין חונ׳><ו :ןחין דט יק טרעטן חין ווחסר ביז חן חי־
נוןח־ניםרעטןסוןועכןבחרטןחונ׳חז זיחנוןקו> ון חין וטטיןניפינרן ױח חירטטעט
הע!ז דען רטטיןן החט
דיחפינפט ביהה דיח עטן חוכ׳טדינקןחוין דענן בעיױ חונ׳ ן.יחן
^חר ענןזיח החבן סר זוי>< ט חיר ס(חין •
גיטחיןדעסן טין 1דער נחן חיזדר ווינטר קו>< ןןרוטיקע! טן ןיווחרן ריח םירוה זײנן חב ן .יפח!ן חונ׳ חיוה רעו,״
חיו
זײנן קו><ן חײד ; יח חונ׳ החבן זיח נו רימן חונ זײנן ח!י פר !חרן חונ׳ רס סח!ן װווחרן• חז> חן דנו
דער ויע,ט 1
זײני

 $ג

**

שמחת הגפש

^

*ײיני חערק יוייר ^ יק נוחײןטיף רזונ׳ וומן דננר ײענט ן -.ט רין ;די ;ן |!יבן.רווכ ' ירזגח .ײך  :ישפר £ירן ש!ן רעןיגר
וד׳רע חונ׳ ניט קײן ווחי 1וטט נחן רער פחרט בטחק חח חיג ריח ערשטי כיתד .דס  :ײנן נדיקיק ריח וועין ניט
נין חוין 2דען בערןדטחיז ױזוײנט ױח טונן ן .חנין קײן עבירה חונ׳יחון ייך ניט פרסי־ן סון דעק יני הרע (ח-.ן
ױן ביניק החבן קײןהנחה סון דער וועיט ,ויח > ' | ױסינד רבי חנינח ק דומח רבי טי׳עון בן י .חחי חונ חנדרי
נדיקיק רבינו הקרוט וויח ער חיז ןיטטחרק החט ער  :ײני נעהן ע '.־ן .יקץ .ןהי>ױ חוי| :ןיהובן חונ׳ החט ױ :חן .ט
רבונוטיעוזקהחווחטט חיז חיך קײןהנחה סון רר וועיט החב ןרהחט דר ןיי־ק טונן חױ נריקיק ױח  :חין ברוט
עטיןחונ׳ ווחטר טרינקן חונ׳חױף דרערד טיחפן סרןוטחן נעדןח/נ׳ טונןן .חט בטחחהדינןטרחבטן נינזחוק
זריבחונ׳ קינדוויח חברהק ח 5ינו החט  :ײן ווײב :ײן  :וןױין יחנר טחסט חייט ניט ןיחכט סון ן .חטטוועןןחוזער
ן .חט ח:ו( יב החט ױהחט  :יח וויטן ווחי חו  :קײן תכיית חיז סון עטין חונ׳ טרינקן חיברן .עט ן .יבט סיי ווערק דח ער
דורן ביײבט חיר קחםן 2קיחר חונ׳ידטר נו תורה יערנן חונ זונווי  /טון חונ׳ ו,יח עייטר חי . :ײח ווכברן וויח ןרעטרן
ט :י ױח ביקוו ן חונ ריח תורה טוט דער ( ײכטן חיר םניק זײנן  :וכה נו חח הקודט ווײי זיח חירי זונות חח
בטױחה טונן דט החט רבי חינק יורױו דער הײיץסוחן ױ:חן .ט ער החט  :ובה ן \,וע:ן נו רוח הקרט ווײיערױן
חזו טטחרק החט ווטווח ױו; ע.ין ווען ער חײן דיכוה החט ױטחן חונ׳ ט; נן חירי תסיה בכוונה וויט טז״חה ויק
טע עט ױח קײנידחןותחין חירןקחסןחיי ןיטיבניס מון דערוועיטחכטןזיח ניקט וויטן ווחי חי  :הכיהביחיז
נײחרט תורה וזונו *.טונן ; יח בט\ וחה רבה וויח דורה \ו | ן החט םטעין חוין 2דער תחי־ב חונ׳ חוין :חנדריכ[י
זױריק ןימבי 1ט ווען דיח טכינה החט ; עין ח,יך חיכן רוחן חונ׳ סערכטן גין סחר דעק ינר הרע חיז וויח סחר
ױיניסךחונ׳סחר פײחר ריח החק ר,יק ן.ינון | -נו זינןחין דעק טיך טד ויײנט ױן חוין 2דער וועיטןעק ױח ברוחט
חונ׳ קיוין גו !חנד דמ יוײנט > ון ייעוייכך הבח זײנן ױח  :ובה חין דט חונטרטטן חונ׳ ח־ביטטן ן.ן עדן חונ׳ ביקווק
חזוסיייעוןזיותחונ׳ הוםתחונ׳םויוזת ווחטקײן יוענטחױךדערוועיט ןיווחרווערט פוןדעק ןנחטן תענון .ווחט
ױח ןעוייכך הבחזובהזײנןוויחהק״בה זין \ ױט זיח סרײחןטוטדרוק זײנן  :יח חייטס ).דער וועייטויקבייבחהבה
'־חיג זיחניט :חזן עטווחטסר יירןןעי 5.ק הבח דטחיז דיחערטט כיתה ווחיגוזיחחױן דער וועיט חונ׳ חויךיענר
וועייט • דיחחנדרי כיתה ריח ױינןחרויז ןחנןן חונ׳  :ײנןױײן וויררחיןדט טיךןחץן רטױינןדיחןײט דיחיוח
חווחי' ; יןןחזן חיבר רירן סוןדעסךינר הרעחונ
החקהנחהױהחט סון חײן עבירה חבר ױח החק ןייי־ן חרטה
חונ׳טונן ן -י״ײןתעובה חיןדער יץנט ווײיי דט חײזן ן1יחרן .חיז סע בעטרגו טווידן דט חיז דיח בעטטי תטובה
ווײי דער ױע,ט גי ח ; ײני קײעסטן ח־ז חונ׳ קחן דיח עג־רה טון חונ׳ ט,ט עט ניט>; ין חונ׳ סוט תטובה1ו־ט
ןחננן העתן ניט חי'; חײט 1יײט :חן.ן ס! יח,ת חונ׳ קיי םן חטוינו חונ׳ החק חויך ריח ע 3־ר,ת קײן חרטה דחס
הײטט חחדבשה וחחד בייבדטחי :קײןתטובהחיזעב־ן ןיײן ו; ען חײנר זין טוכיי חיז חונ׳ החט חײןטרין ט\ וח
חין דער החנד ררוכך זחק וויר עי חטח טחטחנו ייםנין בווידוי םה דם חי; טײטט וו־ר החק ן.י;ינדין .ט ױיט
דער ווידוי דיח החגן ײיר ײיט דעקײויי ן .ידעט חונ דט הערין החט קי־ן חרטה • ח;נ' דחט ח־ :דיח בעטטי
׳תט,בה תכך נחן רער עבירה תט; בה נו טוןהיג עגי | יייײן 1ןע| י׳יי י]| ל י|י '| י־יין םר ן .חסן ווערט וױיי עט
נחן נחט חי :קחן> ן טע גחידחוי :וועטין חבר ווען עט טחקןןווערט חי; טון ט וערר חזוחן חיזריח תטובה
ווחט ײן תכך ט,טריח כיתה זײנן עבי| י־יײל:
/ ^ 0 ^7
חײן ײח 1החבן רעכך ײיין זײני י״עניכן
זײן חונר ח;י :ן .ץנ 5תנון ײן החט דעכן ײין ן .־זחןט ח!ז זיח דיח ןנ־בה החבן החט רער ײ1ך נחן ױח ןיטיקט
־חונ׳ החט ױח ! חזןזחןן ווען ױח חיבר רעק ; וחטי־ פחרן ;ח!ן זיח ריח ןני  5ה חין דט ווחטרטײײםן דען טע חיז
׳חײןווחטרןחועזן חיערײן נוכ( ט 1חט החט קענן ןוײןחונ דעי וייין החט ןיח ! יב ןיהחט ח:ו החקויח ן .יטחן
'יןןן י־ן ײין ײוכיהײויכי־כ  /הקב ה הי־׳ט ןיהײטן ו; ען דר ײענט ח; טח חי: :ח 1ערתט,בה טון ת׳־כך חוק* :ײנר
עבירה דען יחיג חיק ן .יהח!סן ח:ו חי; דיח ערטט כיתה דער ינד הרע החט  :יח יוח חײחי' חן ןי־־עט חבר :יח
יהחבן תק 2חרטה ן .יהחט ןחט החט ױח ייב חי.י חיר עבירה חין יכך קוײן תטיין בײנוות ינן כיי חטחתיגו דט
חיזדיח חנדרכיתה •
ריחדריטביתהדיח רח החק ןי ;.חרטכי; ײןט־וײעט החט נוכךטיך דט  :ײנן ריחיײט
־ריחסי 1ע5יר; תתחקח; נ' טונן חין דער חןינטקײן תט; 3ר נ־יחרט וןען זיח חייס ו; עק היק  :יחחן תט 5:ה גו
••טון ; חיכיתטובהחיזניט חאןוט ,ח( יטד,יןדערי;ן .־נטמ וױי 1ער נןחיטחחחונ חיזן־ע,ועכט
החטנךןכחײעד

.עביחי׳כ

די ^

שםדות חגפש

1

־טיהער המט> וומוסר עוגטיכןקטיקיווכ׳
עבירו .הגו טוןדער יירהרעחױ נוןן .ידע>*  £טחברערטוטרחן
ן .יהנט • חי :דחן  :ײןתטובהחןןדני1יכ חברערװו :ננניןטיקחין יינסן םיךדטווײנט><ן ועו!ןכ ה :ח הווטער
ט ?ר ניט ווחיט דיח י 1־טטי יווי־ח בתומהחבן • דיח  *£רד כיד/ה דט  :י־נן דיח< ײט דיח ח1י רויייי ייעבט טחןנ
דײן
ווינין .ד,ו־ה וויסדנ נחן ן .חני.ן נ־יח־ט ; יח החבן חי־ט ןניטרחבט ח יך עוןינן הזה חונ חירי דחן.ו:ח חזיך ד־צר
:י־נו
ווגחט חן ן.י!ין .ט  :יחהײבן פיזגו,ך;יד .ד .ןניטחן חונ החבןקײן ה -טובה די־וין, 2גיטחן ב־: :־ח :י 1הןדכר טוטקוײט
חדןטיח דעןהחבןייח ד׳רטהחונ' ט,נןד .ט .ב־  :חוכי ר .ט,בה חח ן .חי ט״ערדען דערטטן קוחטסדעכןווענטן
טטחרבן  :חו חונ׳ רײנט דעס{ װענטן חן ער :ח! ן .חט £רו־־קנן■ נון ווען דדדענט חיכןח!י :ײנ־ טחןג גי £ח)ןנט
חי עד
חיזחיער פחרן .יוויטח! :עדח־כ  /דטװח! חןפח! ןטח 'ו דחן ווען ער ח־ט_ ניט פח! ן .ט חונ׳ החט ה־טהחויךדיני
חסויתוונהחונ׳ח־וװוט־  :ײןנטויהנו הק״בהחיחײן תטובה חן ױנעכן חונ' הע! פט ח-ןכ דטחױ
עבירותחונ
פירדביתה חבר  :יח ווו :ןןח; 'ן ענין: .ײן חין דער  /טיך רט װײנט װן!עו!ס /הבחח! :ױח חיר עונטיכ  /החבן
דיח
ן .יטטחנדן :ײגן  :יח פחרט נ־ט , :כת חדחח ; ױח דיח ערטטידרײח כתות וויח ווח! עט ווערבייין ן.יווע :ןניט
חוי:
! גו  :י־ןחירתטובה דעי־ווי־!  :יחחיר נטויהחז :טטחרק פר חוכ  /רײנןנט החבן דחן הין״בה חיז חײן רחוין
װקב
בין .ערט ניט ח! :חײן נטװד  :חו סר פחין  :ײן חונ׳ נעװט תטו 3ה חן ח! י נײט חונ׳ ויען חײנר ן !.ײן דיח ן,רעטטי
החט ן .יטחן נעװט תט׳י תטובה חן וויח װן ן־יס־נדן װנטה װ! ן יטרח! דער החט חײן סיכן חין תי!3
עביחת
ןדטטע! טו; חוקדטיקדטיכן חי :חונ'  :ונטטןעבודה זרה וטחר עב־חת ןדטחןדחןוויחח־כ  /דער װיןמטורהחט
ךהחטױפ־זען חונ החט חינ  /חיןחײןקעטו ןדטחןחיבר דען £ײחר החט ער ן .חטחן ןדרופן װיטן .חננןהערנן
װ! חכ־נ. /־ײן תפ ה ניט ו ײ! ןוח.־ן קווין פרהט י החטן .חטחיכ  /חײן ! חן ןדװחכט דט  :ײן תפיה חיז
תחבןדיח
פר דעכן כטח ב ' וד הונ׳ תחט  :י־ן תט .בה וייקר !.ןדו :ע:ן ■ דיח פינפט כיתה דיח ניט כומ טיך קוװן
קוװן
חויךןעטןדטװײנטװןדיח ן .רוטי רטעיכ  /דיח ח! ח־ר ! עבטטחןנ
זי־נןחונ׳ד־חחי״ת רעותהחבן  :יח דערנחן
זײנן עביחריננחן ןדזנןן חונ׳פוןוועןן ן,־ .ט־ תחות ! בות דיח :יח ן .יהחט החבןהחבן  :־ח קײניװסדינוניטחןונחר
ווחטדחהחבןבינחיטביקוװן חוין^ דערוועט חונ׳החק חירזחרו .חדךניקטחנדרט חן ן.י!ין .טח! זחויך
ווינק •
איעמןחונ׳  :דפן רוננ׳ תחפרטין ןדפ־רט חונ החבן חפייו חן חירן ט .ט קײן תטובה ןניטחן זײגן רע 3ט<׳
ןנעיט חונ׳
ניטחו :־ בתטובה  :ײנן חפי!ו חויך .־ער טיר פוןןדדזננן זײנףיח ניט חײר בתטו 3ה דיחקוװן ניט״צו
רטעיכ/דיח
זײנן פר פחין !י1ו!כ  /רבחחוג׳ װוזן !ײדן ח!י עונטיכ  /פון װ! חכי חםה חבוט הק5ר  :יח קוװן חין דער
!חנרחונ
עט טטיט חין װדרטוועכ  /חיז ו< ינר חונ׳ וויח וועי־
חונט־טטי ן.ר :ב פ ן ןתנכן דט חיז דיח פינפט כיתה •
 6טי־ויחרן חונ נו ק!חן.ן נגווײנן חונ נו ; ח־ן.ן וועי־  .־חפי! ןנע! ט ח; נ' ן .וט הינטרזין ! ח :ט חונ׳ נעװט װיט
החט
ן .נב־כן זײנן חין חײן תפימה ןיזעמן חונ׳ חין רער תפ־מה חי :חײן עני^
703
:יןפי! ע 3יחת י•
!חן ןדוועזןחזו החבן  :ין ח!י דורן דעכ/יחן חח־ורן ^ רחנןן חונ׳ זײנןחנט! חפן וועןזיחנן ! ײן טווער חיז חןקוװן
החבןקענן חרחין דרינן.ן • חײנר חיז רחנטר זיח ן.יווע:ן .־עי־ חיז ניט חוועק ן.י! ופן רערזעו״ב־ן .חיז
ח־ע־ז־ן
ןדהחנן .ןוי,חין חזויוןו ט׳יעפניטחײן יחן <ו דענ  /חוטחח! :עי :ח! תטו 5ה טוןחונ׳  :ײןתפויהקוװטפרדעסן
בבוד!1ײ! כי נחר חביזין ניטחידורן דרינן .טחונ ' עט חיכןנו טוועדתטובהגו טון רעכןןדחטעטוויח עט
ככוח
׳ דיוכן חיר! ייה ! ײטװן װוזווח! װטחוװתןטרײבןרו! זװןהחטסעט־ן ־ חבר
דערפינפטכיתהחדזןדט
חן דיר  :ע! בטטן ניט פר ןנעטן • חונ׳ הופרט ; וחט דוח ניט ניטיןנ החטט טוח פר טפחרן • חונ׳ געכן
טוח
חין חבט חונ׳ טזח  :יח ווח! ביווחק • חונ׳  :חרן .ניט חוכן סי! ן .ע! ט<ו :חװ!ן דען הויפן חונ׳ החרן •
דײן נטװה
װענביכ  /נוכ  /נחרן • חונ ו,ען דיר ^ חטנוטיקטחײןטחדן ־ נעכ  /עטחןפון ןנחט חיןןנרוטןפ־־חון •
װחבט
ווחט הטיי נו טיקט חיז ח! יט סכן ןנוטן ווען חײנכן ן .חט טטרחפט ח5ז ער קײן ן .ע! ט החט חפטי העט
דען
ן .ע 5ט ן .יהחט העט ער װו:ן ^ רוטי רחזן טון חוג ווער מיבר יסן ױפחרן חונ׳ ווער דער ט־ונקן חודר וועי
ער
חוטןזײן ! עבןקוװן • חײןװח! זײנןס; ײח חבריכ/ןדוועזןהחבןווע!ןרײ :ןנחןמחורהחיבריסןןדןו,יח זיח בײדיהחבן
ערהחטניטקענןווײטר
ווע!ן3ו טיךןדןהחטחײנר חין חײןדחקןדטרעטן חונ׳ זײןס) סחי; חיסןןניטווח! ןווחרןח!ז
ןדן חונ׳החטװוזןסריקמײבן חונ׳זײן ח 5רחיזפחרטױרײוט װיטדעכן טין •3נון דר ערטטר החט יחוןור ןיטר־בן
! :י־ן־ײ ; :יט ח־ז פחײטן.חנן.ןחונ׳ החט ךחחךט ווחו ווערטער נעװןווײבחונ׳קינדנורער ; עקחונ׳ החט ןנירעט
ווײ
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שםחת הגפעז

*< יט .יין  :עובעטןחין העט קענן חזו פ־ן&ר
דינן יווג׳דויגונד ><ו :דױן >י1ו 5בי יטוריכן ןײרןווונ׳ קיוטט ><יך ן .ע ' ס
חונ דט>יײנ,ע >< ד .ח;ו<£ר נערן • נון חין
עטויכי ווחכן חרוכן חיז חײן בטורה קוחן וויח דט סין* חין חונטר
^חנןן חונ׳ זײן חבר רויז חיט רער טרונקן
ןיווחרן
•
חזו בחיר ח!; ער זחוכט ןיהערט החט רזחט ער טבח
והוריהןעבן חס• חיב\ זחוכיט החטנו ן.
יטיקט
חוזערניטהחט קענן נו טיךקוחןזונטטן ווערערחן דער טדונקן
ןניווהרך • נון זין חין ווחןי חרט
ווחםןחט
דעכךחענטן נו טיקט חיז חייט ! טיבה • חן ווער דח £ח 1ט טטיט
ן .יחײנין .רן ווירר חויך •
ררוסן
ן־הערט
דער
חענט
ה
זין
ניטווחונדרן חונ׳ דעי טדעקן ווען חיסך חײן ניה נו
קוח־ט רער
ווימ עיניטווחטרט ענדפוןדער זחן חיכך סטוקטטיט יט דרן יטר ויבני חיט וחהריתהדרכי חות <> 1
דט חיז
טײטט
דעכך
>
<
ענט
ןיפחויט
זײן ווען ווחו ווען ער כבוד החט ווען ער עטירות החט חבר עט ווערט כי1
חיכ{_'
ט
:
ךכיטי
חונ׳
חיז
דער
>
יענט זײנט טוט
ו
וועיכר הײטט חײן עוטי דער נ־רנ רוח החט>< יט זײןעטיחת
דזוכ׳
יחזט
חנדרי
ן
.
יניטן
דט
חיזרער
ן
 .רעטט
נחת ־וח ווער חנדרי הערנר חטחח חיזחבר ווען ער נחןחזו £י1י
ן .ע[
ט
החטפחר
זין
חונ׳
זײן
הויז
פר
טיחטן
חונ׳ קײן עניויוזט ױניטן חונ׳ חעניןחחנ זעובטטןקײןהנחה החט
דער
פון
דער
הײטט
חײן
כניחויך
חיס
^
חיז
ן
.
יזחן
.ש ש יחי עני רעיק חנ דיח טעו .פון חײן עני  :ײנןטיעכט ו; ען
ער ן^ יין״פ ^ עןט החט • חבררערווינן.
חחטחונ׳
חיז
זין
>
<
ט
1
<ח
ו
<
יט
:
ײןווינןחונ
טוטווטטנחןזײנק פר
> 1עןןח:נ' חיזחקײכך תורת ו<< נות רער
חײטט
חײן
עוטר דער טחחה החט ווחט חיכך ןנחט נו טיקטווען טון
חן־טביזחיזקמן דעי־>< ענטניטוויטןחונ ' חיבר
טרחכטן >< יט דעקטשחיח הט״י חײן טובה דרויז<<חבן קחן •
דרוק חיז ניקט ביזנו קך טוועהן נײחרט ווחט
סחד
ןדוויט
ביז
חיז
דט
חיז
חײן
עבירה נו טון • חבר זונטטן חיי
ױםיכניט זײנן ניט פר ןיווינז ביז •
חפייו
דער טוט>< ײנט ><ן עט חיז ניקט חרןירט ח)ז דער סוט חונ׳
טטיטחין>< דרט והנה,טוב>< חד זה
>
<
ות
רער
טוטחיזןחניןןוטדער >< ענט חיזביטחפןווחרן חןז ע־טטערבן
זחיחונ׳ נחן רעכךטוט קו>< ט ער
יעוייק
הבח דט
חיזדער תכױת פוןדעכךחענטן דיח פחרכט חונ דיח ט־עקן
סון דעמ; \<
ח־זךהחותחיזןחטחכרדערטוט
חיז
ן
.וט פחרחײןנריק חײןרטע><חי : .ין חין חכט נע><ן>< סטכן
חנדריביזיביונעוניט
חונ׳ןדטיכניט
חויזזיח
ױטזײנןנײחרט
דערזיענט דער קענטניטווחט ווידד זײן נחטורחיז•
זין וועןחײן קינד ן.יבחרןו׳ .ערםווײ ;ד עט וויחווח
! עטחיז חיכךבעטד חויך דע־וועןט רט ח־ז עו 'ןכ הח־עטהדז
ע־קחן ן, .טט טזן טרײחטעטדחןחונ׳ וזכנן><ן חיכן
דערנחןסיוןעבעט  :עיטווידר חין >< 1טר !ײב ן.ין טוטעט
ניט • דע־  .חן ו; ען>< ןדטקינד חנטווינד
טרײחט עט חונ׳ ווײנט ווידר וויח ווחוי עטנו בעטרי טשײזקוי׳טחױ
>< עדניכן ווײנט עט דחן חונ רער נחן נע>< ט
ניט וויח סי 5ח!ז ווידר זויןן  :ע' ט • רט ױיײכן ווען רער>> ענט
טטחרבן זח< חיז חיכן זער ו;יח פחר דע־( טוט
־נטחה זע!טן זחן.ן :יח זע! ט ווידר חוין 3רער ו :ע! וו־ח ווחי נחן דעס[ טוט קו>< ט ער ןעווסן הבחחונ וזען><ן דער
ט
ן.ין חונ ס הון דע!><ח החבן ; עיט  :יח עט ניט טזן טע חיז חיר
ו.ינ! ן.ן וויח ווען  :יחדווז חיבר חירדחנק >< ן.ו!ױ'
ווערן וועןן>< נות דיח דער >< ענט דט ערטטי >< ח! ניט רעבט
ן .יהח! טןהחט • ><>< '!ח חיז חרט !יב ווחט ריח ;
חטורױווחנטחיז זין וועןחײניחײן ! חנןי נײטןיווחונט חיז חיןדער
פינטטר נוזײןקחן דרנחןניטחיןריח
ןיכטזעהןתכךער>< וזערטט! ין חײננעווײז ױווחונט ווערןדיחןתוחנהײט
ױט חיבר רר נחטורדחק ױהערטסן דיח
נחטורנו דטרה ו>< נ ת גו החיטןזין נו ןיוו־נן • חבר חזי^ דרוועיט
ווחט דח נוקוחט סון ןיטיכניט חיז ניט ביז רט
חיז ביז ח!ז דער >< ענט רריבר זחרן.ן חונ׳ ברחטטן טוט חונ׳ זײן
ןיזונד רריברחן ווצנרט • חונ׳ דער >< ע; ט
בידענקט  :ין ניט ח;ז ער חזוחײן טפ! בריה חיז חונ קו>< ט>< טפה
טרודוהחונ׳ הק׳בה חיזחזוןנרוט >< עבטין; .ח!
ביטױהערט דער >< ע :ט ח! יחנע ױדענקן חונ׳ ניט ; חרןןחונ׳ניט
זינדין.ן •
דעןעטזײנןסיר עויזסתחיכר
חננדרדערערטט ' ע !,ק הײטט עו! קהחניןו * ווחוהט י חיײנט חיז
סון
דעק
עויק
החט
קײן
>
<
יחןנחןוןײן
ביטעפניט חוין 2רער ןןעייט חפייו>< טה ־בינוחײן וויטן טחפט דער
סון
•
נחן
דעק
חיז
פר
החנדן
חײן
עויכן
דער הײטט עוייק הכטח דחרטן חיז דער כטח הכסר דיח חיות
טרחןן
דען
כטח
כבודחיברזין
חונ׳
;
עהן
חין
ניט
וע־עויק הײטט עוייק הבריחה • דע־ נחן חיז פר החנדן
חײן עויקווחו ר־ינן זײנןדיח><!
חכיקוכר,ביקם־פיק וחופניק ותיודי הקוט דערעו! ק הײטט ײ !.,ק היערה •
רער נחןחייפר החידןרער
עויקעטיה
רט
חיז
דער ע; ' ק הן 1ו 1יק חונ ; ׳חו דיחווזיות ח,נ ' ; ן ! יבנה םטערן
.ררינןזײנן חונ :הי><( חונ׳
ערד
וותטרחונ׳פ״חר
רוחות
ו
־טהײטט דערע 1,קהעטיה
נקזועין״יר טרײנ .ןפ,ן
1דען

מ|1
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דנ1ן עויכן נגטיה רון ביג רזן רכין ע1ןכ רוני 5ות ננםיג פון דירו וורוונדר פון רזונגר ןיבר הנגר גחט ־ נון רירו ננרר יויג
דס הינטרטט ביסעפניט דירו ערד רויג נ־קט > יערור [ג ווירו יוײן קי״ײן עוטיםרכי קױן דיח וויזטר חונ׳ דיוו י1רד
הײטט דויוכן דט חיג טײטט טטי 5יגין וויח זיח גחט ביטחפן החט> יטטת יריי ברחטיתרויוב 5ײבטייח • רער
נחן קוײט חויג רער ערדווחטהפנרחיז דחט חיז ווחט רח טםרחנט חונ׳ חויןווחקטט דט גײנןבויײרקרײטין
תבוחותחונ׳דער .ן5ײכן ח 5יט ווחט רח ווחקטט • דער נחןקוײט חויג דער ערר ווחט נחן העכרחיגרחט
הײטט חי דט חיג טײטט ח 5יט ווחט דח 5עבט בהחות היות עופות :
ץז .יכ( • רער נחן קוייטחויגדערערד
>ירבר דטריײגט > ין דער ייענט יער קחן רירן חונ׳ החט טכ 5דר חח חיבר ח! י חונ׳ חי; חיברח 5ינןגיווע 5טיקט *
נון דוח בן חדכן שרוב> ויט דײנכן ט_ 5דיח וועכטץי גרוטי ווחונדר בחר 5יכי זחבן ווחט נײחרט ח,יג רער ערר
קוײט •
חיןגוהרטרײבט ער שון דיחווחונדר בחר5יכי ! ײט דיחחין דיחגיבן ער־ דמן ווחו > ייר ניטדערסון
וויטן •
חויג
דר
ערד
ק
;
>
יט
ן
.
ח
!
ד
גי 5בר קושד חײגן ח!יר!ײח ^יטײחין ריײחנטן סעחיין קרע!ן ח!יר!ײח חבנינן
טו3
ות
חונ׳זונטטןווחונרחייכיוחכןווחטויןבישינדחיןרער ערר •
נוןויןווחט חוין־ דר ערד ווחקטט דיחײיד
םירות
ײיני
ירקות
ײיני
תבוחות
ח
5
יר
!
ײח
בויײר
ח
!
יר
!
ײח
טײעקדיו.־ קרײטין חונ׳5ח! שיכן קרײטין דיח גו
רפוחות ן.יברויכט ווערן עט ; ײגן קרײטין סר החנדן ווחו ער ײיט ײן קחן טוטי ! עבנדץ ײחכן חונ׳ דיח ויײעצ
סון דיח קרײטין חיט!י־כט ביגונדר חיג חײן ווחוידר • נון גין פון דיח ביטעפניט פון בהײו* ת חיוו  /ועושוו  /דיח
ו -־עט־ ;ײ:ן ח!ג ד־ח בעחנחונ׳ דיח ווחונדרווירו ח! יט ; ין רער נערטחונ׳ \ .יטפײ; ט ווערט ח! יטפוןדערערד -
חןוייעיןײיר רידןפון ימוד הײ־כן דיח ווחטר ; ײנן גרעטר ח5ו דיחיערד דיח עיד ! ץ .ט חין ווחטר ח!ז חײן  :ענ  £ט
קחין ח; ון .רוטחי; דיחע״ר ןררעכנט קץן־יח ווחטרדיחווחטדחוגן דינ^! ןדעןג.רונרןעו! כןחונ ' חרדיחבטעפניט
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סןגיהחטפר ברענט חן סרטד  /חוקת פיר חו?':ווחננין וועןן טפריכ( חין  $רפתח:ו החבן ריח רבניכ( טח!ו< /
ה}וכ( \ .יהחט $ו וויטןחוב עטחיזחײן ױירה סן הטסיכ ( ח :והחבןזיח תטובה ביקוסן רח \ :.ירת חוריתח חוין2
דיח וועוטו ;ח ^ חקת התורה< 1חכט דער תרןוכןדט חיז דימ ױירה פון דער תורה ; דט סחכט ח 1יט דער
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ןןיין דיח נמווה רוח מײן חוק חווה וווועויפוןהייוו דרוכןקחן ױחוויטן ווויס וודוט חיןהי<< 5דער זוננר ידזיוונ׳חױךו
חיןחןוכןדערווײןדעחנוו רוחט •
עטטטיטבטעתהחרבן החטהט״י דיחט> ווי>/וןיזכיכ( סרווענטרוונ ' חנדרי
נח<<ן ן .עבן דערווחרטן> 11זח 5דיח1יןחכיסו ניט קענן ווטביגנ זײן חיז יײח ניט{ חק דט בי .ה הווקדט חרוב רוח 5ן
דען דער ױענט קחן זוטביע ןײן ווען ער ריח הטבעויה ווײט ח;נ' ריח טזוות זזוחכיכן ווען דער ו -יענט טון ניט
סרוכןחיזוועןער ריח הטבעו / 1,טוט וחזןדיח<< 5חכיכןדיח סעויהטוןן -חט החט רעכןױענטן חיבר חייכן<1חכט
^עבן ווען דר ױענטעט טוןניטפר טטיטחונ׳ י־כט עט ניט ריט חויןן זיכטדיח גטחה דחך חױט • רר^ןײכן
קחן ער חחות ױטביע זײן דח חרחן נו זעהן ח5ז דער זיענט קײן בהי -זה חיז פר נײטן ריח הכײיק זרוב החבן
4
קענן זזחיה ר־יכן זײן •
רביםנחמ בן יחירהחט דיח בחןווחטר החטן .יהײטןןינחידרײח ױח(' גחן חנגרר
ןניטפחוטן • חס<ן  /הקטיה חיז ניט י< יט דעןטכ 5ױרניח נו זי־ן נײחרט ווער חײן הוכי נטױה החט חונ׳ רערזײן
נטי< ה רײנןיט דר קחןיוכהזײן
נורוחהקדטעטבסינרזיןסין ױעטיכן פון דען הײזיןן ױחן רבי חינקו״וריח<< יט
זײניהן< יידיקער החט זין חוסטח־;ין־ ןנטםרײט ט<< עיה וחבטויון חיר קבר חונ׳ ח .יך חנררי הנחיכן חירי קבריכן
חוני' החט טױור  /חונ׳ יחודיכו ן.י<< עןד חונ׳ החט ןיברחכט דיח נטזיה חין דעכ ; הנח דער גדיק דר חין קבר חיז ןיןען.ן
חונ׳החט רעכן רביחינוק 'וריח<<ן 1ה ןיוועזן ן .רוטי טודוה • חונ׳ ײענין><חו' החט ער זײני הןיויד־כןןיטיקט .־יח
זחיןטודתן.יווחרוויערן • חײן חחו' החטעײןרטיקטזײןר <<1ודרביחינקכהן ערזחןןין חויןדעס( תנח רבייהודח
ברחי 5עחיזײןקברדער יחייחיכןטודר־ע<<ן .ןה זיין חונ ' החטחיכ( חיבר ענטסרט ט<< וה חונ׳ יחודיכ( ווחטער זחז
זזכוויןזײןחויךדעסןהנחזײןקברחונ׳ החט חיכ( בסחןןעדזח 1קײן ווחרטרידן חונטדווען.ן • נוןער חיזן .חנןןחויף
רעסן־נח חונ׳ חיז ווידרנוריק קוחןדרתנח החט חיכ( ניקט<<.ן 5ה ןיוועזן • חונ׳וויח ערקויזןחיזנוזײן־־ביד חינק
!וריח חונ׳החטחיכןןדזחןנט וויחער החטקײן הטובה ביקו<<ן החטרבי חינק 5וריח נו חיכ( ױרעטווחי־וכ( החטטו
ניט ױהחויטן ווחטחין דירביסחןן החב דוח זח 5טט<< יט קײן<< ענט רידן חונטר וועןןדחט זע( בין החטטו עו3ר
ךיוועזן חונ׳ החטט חײנרטייוכ( ן .עבן חונטר וועןן ׳ ח<<ח! החט רביחינק(יוריח זײן ת <<5יד רבי חײכ( וויטח 1ןניטיקט
ערזחוןין חוין 3חבײורבח חירי קבריכ( חונ׳ החט חיס( ט><וז  /חונ׳ יחודיכ(<< וטר ןיוועזן • חזו חיז רבי הי־כ(
וויטח 5חהיןן .ח ; ןן חונ׳החט זין חויך חיר־ קבריכן ןטסרײחט חונ׳ זײני יחודיכ( ן.י<< ע 5ט חזו החבן  :יח חיכ( ן .רוטי
טודות><ן 1ה ןיוועזן חונ׳ וויח ער ווידר קו<<ן חיז נו רבי חינק1וריח • חיז רבי חינק (יוריח חוין 7ןטטחנדן חונ׳ נו חיס(
ױזחןט בט<< חה רבה ברוןהבח ׳ חונ׳החטחיטן -יזענטנוזײנררעכטיהחנד • החטרביחײסן חיכןןסרחןנטדבי
וזחחכ( טוטחיר<< ירחינונדזמ(' כןכבוד חן<< ער ח1זחײן חנדרט ><ח 1רטחיז ניט חוכןזונטט החט רביחינקי״וריח
נו חיכן ןיזחןט ניט סון דײנטווען .ןבין חין חוין ן -יטטחנרן חונ׳ ניט נו דירהחב חין ברון הבח ן.יזחן .ט נײחרט נו
בניהובןיהוידעדער חיז>< יטריר קו<<ן דעכןהחב חיןדען כבור חן ןיטחן • חונ החבןניט ןיווחוטט ווחטעט
ביטײט ווחרוק בניהובןיהוירע<< יט חיכןקסון חיז ביזנווײח חדטינן רר נחן חיז רביחינקויוריח << יטרבי חײכן
 £ן .חען נו רעכןדורן־ ווחו חבײורבח ביויחבן זײנן חונ׳ החבן חעיין דחרטן תורה 1ערנן • חונטר וועגן וויח זיח זײנן
.ו 4חו־ורעכןוועו .ןיוועזן זחןטר׳ חינק ! וריח נו רביחײנן וויטח! חיןזין חויךדיזןסןחיןױן .טביןרחבןבניהובן יהודידע
חונ׳ חיז קײן נײכן ניקט רח ן.יוועזן ־ חין דעכן דערסחנטיין רבי .חײכןוויח ער חיזןחנןן חוין 2חבײורבח חיר
קבריכןחוייו החט ער זין חונטר וועןנן נידר ןיזענט עביןחויןן רען ס 1חין ווחו דר בניהוי בן יהוידע חיז בין .רחבן חונ׳ החט
זײניט<< ותיחוריכן חוכןדחרנטדרווחרטןח(' זער זיןניטזחן טועה זײןוועןערזיח זחן.ן ווערטחויךחבײורבחחיר
קבריכן • חזו החטרביחינק(' וריחן .ירעטנון חיז וויטיןױן ווחרוכן ער << יט רירקוסן חיזרורןדעכןיהוד ווחט דוח
ןיױעויט החטט חיז זײןנטסה דרוועקט ווחרן חונ׳חיז חין זײן ןנון־ קו<<ן דרוכן חיי ער סיטדיר קו<<ן דט העי״סט
דיר סי 1גו דר חכ>< ת הקבי״ה • נוןחיזכו  :עהן ווחט דיח נט<< ה קחן סוע! זײן דער רבי חינק (״וריח חיז ניט (יחעחויז
ער טוט חיז חונ׳ חיז חזו חײןחיט קרוטןץוועזן • עט טטיט נחןזײנכן טוטהחט><ן חיכן חין דר ױקוהן .יטרחןן טומ״
3ו* ײן חזו החט ער זײן קחסך ח! ײנטט חונטרדען ווחטר טוב(' ןיוועזן • עט זײנן סי( 5״ײטנו חיכןןינוןן חונ׳ החבן סון
חיכן תטובה ױנוױןחןןרוטי רטעיכן
החבןייןסרבחרןןסרחיכן דען ערהחט ן .יקע; ט
חסיתהסרסךהחנ*
חיטייי  -כןקעגן זחןן ווחט
ערסחרחײןעבירהןיטחןהחט • דען ח!י עביחת זײנן דעכןבן חדכן ןינײכנ־ט חוין2
זײנסןטטערן ווען ערחוטחהחט ^ יוועזןחיזזײןםנימניט ן׳חנין • דרוכןטטיטחײן ןחטיתיו ת<< ינן תהיה עט
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ה׳רזןהיןדטרויז טײטט דורו זח 3סט ^ רונין ױין ײיטהט״יחונ׳ וונבן דרריענע) ױנדעט רזיי זיח ( ורהניטןחנין • דחפן
טטיט ווכנן רזײני ד .טובה ט/ט חו  ':ווײנטרזויך  :ײני עבירות דירז ננר ןוטחן הרזט ײיטןנחען הערנן • ויזי עררען
טטערן רוב וועטן זויט זײני טרעהרןננט טטיט חצזות רורכן תרויר םניו דירז נטרזה דר דיכט דנבכןבןרודכ^ זײן
סנינן • דרונ/טטיטוועןחײנר חײנקחײן טיחבױבט רוין דעןםניכןחיזןזײן חיז ערדער טכינה רוײןטייוזנױבט•
דרוכן זיכט זזןניט ח1ז נווײחןײט נ^ /יײן זעהן חיט[יכר ו -זענט החטחײן זונדרויכי נורהדט חיזניטחנדרטט נושר
טטין חיז םון דער נט> זה דיח נט״ות זײנן ניט ן;! ײן • עט טטיט רוײן חיה ברענבט קײן זזענט חונןדחטויעבן
עט זײח רען עט דינבט דער חיה נו זײן רר ו -וענט חין חײן בהרוה דען רער ווײ{ דר זיענטסחכן חיז חונ׳ זײן ^
םדכ ; ^חנין חיזדיחנטזוה ןײ 5ט חויז דען סניכן קחן חיכן קײן חיה ניוןט טון • חבר ווען רער > זענט זיגדיזנט רען
ווערט זײןנורה סרענררט דעןקחן ח{טי זזוט{ חן חיכןזײן :
םסיל חײן טר דער>< עכטיבחטו 5חיז בײח
רעכן >י{ ן דר ווײן דר טי תקיךחיז החבןחויי>< ורח סר חיכ{ קייײןחונ״ ן .חט חונ׳ סח!ןן חיכן חויי זױט חננרר • חבר
ווען דרטר זין ניטווח! פרהח{ טן
טוטחונ׳ערסרןירטזײןהןדר ד< ןן החטחײןטנחה חוין חיכןחזו מדחיזחןיט
*-יורר חןחיכןווחט חיכ[ חיט! יכרטוןקחןטוט ער זין ניט
טסחרןחזוחןדסיןןדט חיזהט״י
ררטרחיזדסיענט
נוןווײוי ער סרונן חיז חונ׳ ןערנט
תורהחיזערתקיך בײח הט״יוויח נוןױסינדחבײחונ׳חנדריתזיידי חסייכןחן?
>ין חויז רוסט חין היײ{>י ןזח 5ןיווחמט זײן חן דעכן ה> 1ױר חכ ^ חונ׳ זײנר תורה חבר ווען ער חוטח חיז חזו סר ! ירט
ערױין חןבײחהט" ידעןקחןחדט> יוט! חן ח־נ/זײן • דטחרט החבן-יטריבן נײחרט דעכןײענטןנווויטן טון חין
סטוטה זחכן ח!ז ריח נטו -יה בײח חיכן חיז • חן זין וויח ע! טר ח!ז דער זיענט ווערט דער חײן נדיק חיז וויח> יער
טטחרקט זין ריח נטי -יה בײח חיכן חונ׳ווימ ײער חסיה ח :נ' תורה קחן ער חויך דר ע! טר דטזיחכטחױטרר וויין
דיח נטײה חיבין (.ין חיזחונ׳ טע קסיט נעהנטר נוכך טוט נו נחן דעסך טוט קוײט ריח נטזיה נו דעכךחיבין ! ,.עבן •
חברבײח דעכןן .חרבןרטע חונ׳עכן החריןוויח ע! טר ער ווערטוויח נחרטירער ווערט ער שר ! ירט זײן קרחסט
ױיןטכ{ רטײחכטח!ז ער ;
ײןנטײהניטןיברדכטהחטחונ׳חיי ! ויטרײעטה בהײה נחןן.חנן.ן עטין חונ׳טרינקן
ןסטןטטחטנוסירן חונ׳ קײן תורהוײ 3ומ נחן ןחנןן • דרוכן  :חן.ןחונזרי חכײיכךחײןע ^ הח  -יןדעכך חיזחטור
סןײטנועטיןרעןדיחתורההחטײתירןיןועזןדננכךײענטןער יחידיחכהײהחוכן ברענןןחונ׳ זח! זיחעטיןרד
ווײ! ערײערײעוההחט ח! זדיח בהײה רעןערההט חײן נטײהדער חרןהחט צגרטמ חונ׳קחןרידן ײײי!ח
ביקוײטריח נטײהכח סון דעכ( ס! ײטסוןדר בהײהרען חיזעטנו דערבהײה חייןןנחטיײעזה • חברו־נבן דער
ײענטזײןטכז  :יט חן ?יןן טוט ער יערנט קײןתורה ער ט .ט קײני ײסמ ערטוט ײיט דער בהײהנו ן .ןײן ד־ח
בהײהעטטחונ׳ טרינקטט! חסט חזוווח 5ח! זדרײענ״ז • ײײיייחחיז רער ײענט ניטבעטר חיזדיח בהײהרען
החטדיחבהײהחײןןוטיטענהנוחיכךדוח ווי( טטײיךעטיןטוײרזח! חין דיןעטין דוחביטטניט בעטר ח!
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שםחת הנפש

טו

דעןעט חיז ח־נן תינוגד ווירז חזו חן ןןען דער יוכן הוויתה ווערט קוװן ווית וויוז איח אית ח־ג רית זע!ץב טעה
וזחט זײנן זײנ״ ווחז טע^ דיחער ױהחט החט חונ׳ החט ן; חט ניט ױרינט חונ׳ רר נו וווי ער חײן כיטרי ווי .הה
(ײרן חונ׳ עיו עונטיק ועווכן הבח דר נו • חבר דער נדיק ווען רע טון חוין 1דער וועוט יטוריק וײרן וווז חונ׳ חיז
חינן וויח • חוי ך יענר וועייט חי ; חיכן ווחו חונ׳ ן .וט ־ נוכן ערטטן ביטר נוכן ! ענטן זיט חונ׳ נעיוט חײןגרינגן טוט
חײן ריח טכינה קוונט3ו חיכ(קוד־כ^ ווירעה • חונ׳ חי ער טטחרבט ווײזט ;<ן חינן זײן גחטן טכר זוחטרע
ביקוויט חויך יענר וועיט •
דבי ח[ עזר בן םדת החט חײן ן .רוטן ד 1ות ן .יהחט * חזזחן החט עי גו דער חרר גי3חזן
 170ע! 1ו
חונ׳ החט ניקט ױהחט נועטין חזו החט ער געטן טי! כיט סון קגחב! ין דער נחן החט
חינך דט הערין וויח ױטחן חיז חיכך חטות חן קווין חונ׳ חיז חנטט! וווט ױווחרן • זײנן דיח ת! חידי רובורכן
ן .חען נו חיכ( נו זעהן ווחט ער >< חכט החבן זיח ןיזעהן ער החט ױווײנט חונ׳ ן.י! חכט חונ׳ ס,גקן סײמר זײנן
חיק חויז דער נחז גחנגן • ו,ײז ער חיז חויך ױווחכט החבן דיח ת!ו<ידי חכוויס( חיק ױסרעגט ווחרוכן ח!ירע
החט ער  ,ױענטסרט רע החט
ן.י! חכט החט חונ׳ גיווײנט חונ׳ ; ײנק חיט סונקן סײחר חויז דער נחז קווון •
גיזעהן ריח טכינה החב חין גי״ײנט ח; י' גיבעטן וויח ! חנג ווער חין > רן נחן חזו גניטן חונ׳ זח!כן ביטרן
ד!ו! ;*,ײדן • החט ><יר הטק יהכי־ן גיענטפרט >< ײן זון ח! ע.־ר חיז ריר !יב ח5ז חין זח! דיח ווע! ט חסב
ווחכן חונ׳ווידר ביטחסן חסטר ! וערטטו חין מײן ןוט ײ ;י גבחרן אערן ח! יט דוח סרנמה בריווח ווערטטהחק
החב חין גיזחגט נז הט י חזו סי! טרחח דרויך נ .ווענדן חונ׳ דען ז !.נחן חײן טסק וײן חוב חין אער חין חיק
גוט ויז! גיבחרן ווערן רבינו ט! עו! ק זײג װיר החב חין נון װײני ויײנטטי יחר חיבר ! עבט חודר החב חין זיח
נחן נו ! עבן החט הטי׳י נו וי־ר גיזחגט ריח ווײנטטי יחר החטטו נון חויז גי! עבט • החב חין גיטםרחכן ווען
דעק חזו חיז בין .ער חין ניט ווי! ו< ין ווײטר חזו גניטן • החט הט״י נו װיר ןניזחןט םד דעק ווחרט חיו־־!•:
גיזחןט החטט דוח ווי! טט ניט ; חויטטו החבן דר קץ.ן !עו! ק הבח דרײח לעהן בען דיח דח ע! ימן וי ט טוין
חםרטייון • נוןווחרוק זח! וין זין וינער זײן ווען וין ; יכט :ח! כי תוויידי חכוייק החבן חיר ויז! ניט קענן ענדרן
טע חיז סי! חן ויז 5גי 5ען.ן • רער כ! 5חיז חויר הרזכק ווחו דחןה חיז חיז קײן טכי דער בײח חונ׳ חיז גחטי
ווחונדר ח!ז זין רער ויענט .יחי  :ע 5נפטן טרדו / 1.ײחכן חונ׳ דר םרעקן ווען חיק גרו *.נו קווין • חין ח!י זײני
נחת :,יהערט ער זין נו טריטטן חונ גידענקן רו!ז קײנר חיז חוין דען עו! ק ווער דח ניט החט נחתרד ! עבט
חפי!ו חר דיח חבות■ חכרהק חנינו החט סר ! חזן סחטר חונ׳ ויוטר חונ׳ חיז נע ונד •־• וועזן חין ײויק ח ' : .דר
נו ח,יז גיטטחנדן עטר נמיונות וייט געהן חד!ײח נחת החט חיק הט״י גיםחסט חונ חיז ביטטחנדן • ינחק
חב־; .המטחויי גיטטחנדן גרור  /ו,יח ײן ; ײן ויײב רבקההחט חוועק גינווין חונ׳ החט סי! נענק ייויז ױטטחנדן
וייט דיח הערטן דיח חיק דיח בחנן החבן חוועק ױנווין חונ׳ רען נער ווחט ער החט ן .יהחט יײצןן יומן • 2רען
ינחק החט ווח! גיווחוטט ח!; דיח סבטיק החבן חמן גיהחט סר קויסט חונ׳ החט עט יעקב ניט רחרסןזחגן ־
דר ;וײ 5דיח טבטיק החבן חײן חרק גיויחכט טע :ח! עט קײנר > יג! ה זײן חונ רער נחן חיז עררזויך ; ײנר
נג ! טר מינד ױווחרן • והעיקר ח5ז ער גיבונדן חיז גיוגעזן זין נו ! חזן טחטן סון גחטט וועגן • יעקב ח3ינו ה -זט
ויוזן חנטיויסן ויעגן יײן ברורר עטו חונ׳ החט סי! נחת חויז ױטטחנדןבײח ! בן החרװי יויח ער דיני טחך גהיט
החט החט ער ״ינק ן .יט! חסן חונ׳ החט \ .חטי קע 5טן חייי ױטטחנדן חונ׳ דיח טרעקן ווחט ער ױהט החט
וויח עטו חיז חיבר חיכ( קווין חיק חוק נו ברענדן • חונ׳ רר נחן החט ער וועין בטיוה זינן החט דער טטן
ויקטרגױוועין טע חיז ניט ױנוגן נו דיח נדיקיכ( ח!ו זיח עו!כ ( הבח החבן ווע!ן ; יח נחן דיח ווע! ט דר גו החבן •
חח חייי חיט  .תנך ריח נרה װיט יומך נו קווין חונ׳ החט סטחרק ױטחיחרט החט ויורח ױהחט סר דט גהנכן
חונ דר דורן החט זין דיח טכינה סון חיכ( חב ױטחן וען דיח טכינה חיז ניט טורה ווחו טחיחרקײט חיז •
ײונ וויזלמ נחת החט פר חויז ױטטחנדן וייט דינה החט גחטי וי! חויומ חויז גיטטחנדן וועגן ח! יט זײני  :ין דיח
טטחט טכסן סר  :ויטט החבן חונ׳ זונטט חנררי גחרנ כ! ױייו ביז ער הונדרט חונ׳ דרײטין .יחר חיז ח! טגווחדן
וויח־ער סר םרעה גטטחנדן חיז החט ער גי; חן .ט ער חיז ק״! טניכ( ח! ט חבר ביזי יחרן החט ער גיהט ! ויטד
נחח• • ויטה רבינו ווחט החט ער חויז ױטטחנדן החט ויוזן חגטוויסן וועגן סרעה דער החט חיכ( ווננין חוכן
ברעען • חונ׳ חיז ! חנג תסוט ױוועזן בײח יתח:

מעשה

טימחת הנפעי
*?
טנגודה
< עכטיני
זײנסן  :חת<הין>< תכט תוכ׳ התטתײן>
חטו 5תין בבי רער התט
מעעזהת״ן תיט
ון

ניוותכס נו רית ת!> ױדי חס;יכן ת;ו התס ננר רנגן חר/ן ניהײטן ננרתז  5תוין 2רען בודינן \.ין
תונ׳ ית|יל1ן דעכ{ ןוטןוויין ! תנןן תוו תי; דער זון תויך דננכ{ בודיכ^ נתסן ת;; התט רויסן תײן סװזנן .ןיביטן תונ׳
תיז ניטטתרבן • נון דעכן סתטר תי; דית נײט 1תנן ניוותרן תונ ,תיז  :עיבטטן  .נתנו .ןנו ; ננהן וותו רער ; ון םײבט
ז< ! זוהתט רע תיכ ( ןיסוגרןט :ט ( ינן תבר ער התט טטתק טטת ןימוויו.ן ביזרילן ת(י< ירי חס< ינן החבן ניהט תכ
ן .עטן תונ׳ ןדטחנקן תונ ,התבן זין ( וטטיןנ ניזותכט • נון .ו; ית עט תיז קווון נוכן בענטן התט ער5ו דית ה1תידי
ז־ס< יכן ןיותןט ניט >< ײנט ת( זתיר זעיט טבע ברכוי  /בענטן נײתרט ברכוז  /תב!יב; זע 1ט תיר בענטן • ניט
><ײ :ט תויז תיר  :ײט קויק ><ײן  :ון תונטר דער חוםה נו סירן נײתרט תדך דען ק  5חרנ חחיז תיכ ( נו טרתן.ן • תונ,
זוען חת ווערטטסריבן רוונ ,נתןסתרטן ווערט זין גיט תײנר סון ת1י רית ן.רו( יעווס( ו.סינדן ווער ניט התט נרוח
<ז,יז ןיטטתנדן • רית חכיזיכ( זתןן וועיכר >< ענט דר ווין דרי־טין .טעו־ קײני יטוריכ( התט רער התט יעני וועוט
בינתיט ביקותן תוין־ רער וועוט • רבי יוחנן היזט נעהן  :ין ןיהתט תונ׳ זײנן תיכ{ חיי נתן תננדר ןטטתרבן חונ,
התט קײן זון > וער ןדחט תונ : ,ײנןןיועזן יטוריס( טי תהבה ווית תין טון תובן ןחזעיד התב ת!ז זעיכי יטוריכן
דחקתןוקזעהןווחטשר תיקהובינט>< ה
זײנן ! כםרורנ עון • נון תיז קײןונרעטרי ט; בהכוסל >< ענטןתי זיטוריס(
התט רבי יוחנן ןיהתט ת!ז ער זײן הערין ןיטטערקט התט סר 5יב תן צו נעי;ן תונ התט תנדרי ! ײט דר << יט
ןיטריטט זית זת!ן זין ניט >< נער  :ײןוונבן  :ית תײן נרה נוקותט ווית < | 1ןדסינד רבי ת! יע :ר תיז קרתנק ^יוועזן
רזיז רבײוחנןנותיכ( ן.תגן.ן >< בקר חו! ה ; ײן תונ ,רבי ת! עזר תיז ןדיעןן תין תײן סינטטר חדרתזו התטר׳יוחנן זײן
יכטןיוותרןדעןרררבײוחנןתיזתײןטינר >< תן ביוועזןזײן ןיטטתייט התט
תריכן תויךןידעקט רויז דט ןניןהדרסו! !
זער ןי! ײכט תזו התט רבײוחנן ן .יזעהןת!ז רבי ת!יעזר התט תן סחנן.ן נוווײנן התט ער נו תינק ןדזתןט ןוחרוכן
ווײנטטוווײןחת ניט התסט תזו סי! תורה ןיומרנטעס טטיטןיטריבן עט :ײת דררת סי! ! ערנן קתן ת;דד דער
דת וויניק ! ערנןקתן  :ײנן בײדין! ײןוועןער ! ערנס נתן :ײגכ ( פר ססתנר תונ׳ זײן כוונה תיז 5סי( סי<יכ( • ווײטטו
ערױנס ווײ! חת קײניהינדרהתטס  :ין דס בתײנכיתי :סון><ײנס( צעהנטן  :וןןיהערמטו דין תן ניס דריבר><3רע
זײו עט זײנןיטוריכ( טו תח  2ח ! בםרח עון■ ו; ײנטסו ערןינט רערווײיהתווינק םרנמההתטט תונ׳עטןיתט ריר
וועיסתױסןוטטנוהתבן
טועצטתוין דער ו; ע! טעט תיז ניט תיטויצרזוכחנו סוײת טיט דטתײנט ><ן תוין דיזר
תונ׳ יעגי ווע! ט רר נו • נתן>< ין ןיסינד><ן תיןדר ןױרתוױת רבי תױעזר תיזקרתנק ןיוותרן זײנוזײצית!תיריכ ( נו תיכ(
ןחנןן >< בקר חו! ה ויין התבן ת!י תן גיסתמן סווײנן • תונ ,רבי עקיבתהתט תן סתנןן נווחכןהתבן ױתןיזתןנט
עקיבת ווחרוסן ! תכסטוהתט ער זית ןיסרחןט וותחק ווײנט תיר • התבן  :ית ןיססרתכן ווית ;ת!ן >< יר ניט ווײנן
>< יר  :עהןרית טשר הורה חין נער רט התבן זית ןדױײנט רען רבי התבן זית ןיקוייכן נו תײנר טסרתורה וותחכ(
ןגיכנרוכן -ןדריסןטוח חין ! חכן דען דר ווײו חין התבןיזעהן רעסן רביזײן
חתטרביעקיבחתן
זת!ן>< יר ניטווגינן •
ווײן ווערט ניטזדחר זײן ס 5חקט ווערטניטן -יסיחןןזײןתיי ןדתטניט >< כו! הזײן הוניק ; וערט ניט טטינקן דר רבי
החטקײןנרוז/ניט התבתין ן.י>< ײנטהת>< ר ביקסוט דר רבי זײןויוןבינתוטתויןדר וועויט תכר תינונדת! :תיןזין
דען רביתיןנער ביןתין >< ין>< ס>< ח דען -ווערט זײן !ון !עו!כ( הבת ןרעסרר ; ײןהתטדעררבית! יע.ירן .יטרםחכן
התסזקײנקןיןןעזןוותוחחיוזתןתיןימוריס(
כקיבח תיזרען עט.ו.־,ט סרהתנדן תיןכ! הה; רהכ !,הוותטתיןניט
רביעקיגתןיענססרטדררביהתטתונזיות ןי! ערנסעסתיז קײן ! דיקחין דרו; ע! ט וועיכרניט זינדיןט •
!ײדןחתט
דית עסרה הרון.י ><! כ .ה וותט יטוריסןהתבן :ית תויז ןיטטתנדן חונ׳התבן חוייט ביוהבהױקב! ןיחעזן חונ׳זײנן
:תוכיןדטינד־קיכ ( ןיוועזן • תונ ,רביעק־בת דעס( התט><ן זײןפ ',ײטפוןזײני( ! ײבתכן.יריטן>< יט קײז־ן קעסןתונ׳
ער התט קייתת ט>< ע ןױיתנטתונ התט תזו ! תנןןידינטתיןדענן וותי־טתחד • התבן דית ת!>< יריגן נו תינ(
ןיזתןט רבי כײת  :תויכי יטוי־יכ ( זײט תיר ת:ו ! תנן >< תרין החט עטנו זית ןיטסי־תבן ת!י><ײני 5עבט טתן התב
ותהבהתהה׳תןהין
חין >< ין>< נער ןיוועזןווען ווערט עט י< ירנוקוי;ן ת!ז תיןווער קענן>< קײכ( זײן דעןשטוק
כב !! בבךוטתי :טײטטווען > יןריררײן ! עבן ן! ײןנע>< טזת! טטודתןן .תטױבהתבןתונ' תינונד תיזעט>< יר 5וקו><ן
:ת! חין עט ניט >< קײכ ( זײן חונ ער התט תזו ! תנן>< תרין ןיווײזן תין דעס( וותרט תחד ביז תיס( דית נט>< ה תיז חויז
ןחנןן >< יט ועכ^ וותרט תחר דתרתן גוזעהן דית ןרוטיטטחרקײטוותט ער ןיהתט ןתט !יב <ו התבן >< יט ןתננן
העדנן תיזגגר רית יטוריכ (>< תט  :־טןיסתיט התט • תן>< ענין >< ת 5טיקטהט" ידעכ ( נדיק יט .ריכ{ ונ תיכן ! טובה
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ױיןנט>< ה3ו !ײטרין יזונ׳ ווןיס זחו חנעםיעקט וונגרן3ו ויוז ( ײטן יײ<י >< עטיג< ײ^י י  7חנררי ! ײט גמןן זק־ חן וזיס^
מײן בײמ סםי 1נגנזזן ח:נ׳  :נ 1ין פרונןזײן ווימ הס׳י מברהכן מ 3ימגיםרו< £טהוזט ווזרינג3ז זיין רעכן ע1,ןכ זײניןיה
טח  £טחונ׳הט״יויבטחיט דרקיו.ן> זערטכר(' עו 5קהבח • חונ׳וועסןםרובירטהטייחעס( ערױוויטווײט ח1ז ננר־ן
מנ ^ ך חײנר דער הוזטנווײח בה> זות דימ יזײני ו -ועטט זין ווחן וזונ׳ווערטפעטחונ׳ דימ
■
ביטטין ווערט ־
חנדרבןײבט וזחן.ר חוין 2וועזכנרןױנט ררבעןבית ױיןפזײטחן חוי^ דרפעטיב׳חזה חן חירחיזעט חן גיןיגט ־ נחן
>וטו חײןטעפררר זײניטעפןםרובירט חונ׳עיטןח^ טחוין^ דיח טעשן* חוב :יח ווערןטטחרקזײן חוין2־וטננכןטוזשן2
טוחגטערחונ׳םרובירט וועיכר דרן.חניןחיז חבר וועזכר דר 3וברחבן חיווועןער  :ע[ טדר נודחי^ טןחןן  :עןטער
ונחרנוברעבןחזו חןהטי םרובירטניט דיח רטעיקדען ; יחהחןטןקײןביטטחנדז־ח ווערןןנחר נוברחכן• דהכן
ו .יהערטחיט('יכר> זענטבט> זחהחןנעזזךטוריכ ; חו  ':וכ טרחכטןטו>זר סחבירט זזיןהט״י חובחין ווער ביטטין
חין החב טון חובן ן -יטריבן פון רבינו הקחט וויח ער ח ין: 7ין  :עיבטטן החט
חונ׳ ניט דער וו־ררבי־ן>זן •
>זקט ן.יווע:ן ררײח נעהן יח־ יטוריסןפון חײןקיײני  :חן ווכגןנן ווײ(' ער  :ין ניט החט דער בחסזט חיבר רעסן
קחיבווחט ערן .טחט החט חונ ודיןרביהחט יטור־כןגיןיטן החט> זן ניט> זתםןיגיוועזן חויךרע^ ןדעןריחיטיריכ(
פ.ן ריחנדיקיכןחיזחײןטובה חונ׳חײן כפרה נו דען עוייכן • טן> זהה> זןן החטחך ^יזח^ טודרן חײכןתוכחרנ.
>זוטררטחי :טײטט ווערדחעויכןהבח ווי(' החבן דר>זוז יטוי־יסן חוין דרוועויטןײדןדען תורהו> זנותגחןנוױן
דט ביפינדױן ניט בײח חײנכ ; דר חײן בעו תעניג חיזדען דיח ר -ורה החט קײן ביטטחנד בײח דעכ ; חיענטן ״ען ער
זין ניט>ז> זיתחי :ןןע^ןדר תורהער>זו; ווינק טוחפןחונ׳>< יט ווחטרחונ׳ ברוטחונ חוין ררערדני .ט('ח  £ןנופרידן
זײן • עט חי; ח! יט ביטרווחט עו( ןכ הבחחן ױחטחוין 2דר וועייט חבר חויןיענרוועייט טחעקטעט  :יט חד ה>ז! ן
החטיכזוריכןחוין^ ױן זזקביגיוועזן־ ייטיקיט ; חגטרטווחרט ברית טטיטבײח >ז{ ח חונ׳ עטטטיט חן בײוז
יכזוריכן  :ויח חיז דט ; חיין דט דר חח 1ט דט פ! ײט ח!ו טע ניט טטינקן ווערט חונ׳ ביקסזט חן חײן ן .וטן גיטחחק דר
פון חז< חן יםוריכן דיח (יערן חב ריח עבירות חונ׳ ער ווערט יג ( ײטרט ח!ז ער חײן קיוכן החט(עוייכן הבח • רבי
ח 5יעזרבןיעקב  :חגטח('י נײטרר ווימרער>< ענטבט 5וה ױנטהחט ער קײן כפרה חוין זײני ע 3יחתחבר הרן
הט״ידעןעטטטיטוזטר יחהב ה׳יוכיח דע
יטהיכ ; החט ער חײןכפרה חוין ; ״ניעכירות חונ׳ווערט ו.י! יבטנו
ע״ ח!ג
יבהחטדעכןט,טערטטדחפן • נוןדער ווײ! חין חײןביווײ:ן טוח > זיט ױוויטי רחי.,
חי :טיטטו,עכן^ חט[
יט,ריכן דעשן>< ענטן נו קו> זןפזןפי!י טםת וועגן הונ׳ דער>< ענט  :יט וויטן קחן ודח חודר ווען ווחט חיכ((' טו 3ה חיג
ררוכןוזען דעכן^ יענטךטוי־יכןנוקז><ן :חי עי־ ניטגירענקןעטח־ :ח־ין ^ יםיכניט רדןהטבע חונ׳ ניטפון גחט־
חמױיןע׳נטוחטחונ׳ווערט נחן> יער גיטטרחפט • וויחחיןרעהתונחה טטיטח! >:זטה
וזעררטטיחכטרעכ{
רבינוהחט4י:חן .טנו יטרח( וועןחיד ווערטגיחן בקרידט חיו טײטט חײערי יטוריכ ; וועדט חיר>זח ;ן ױח ױינןררן
הטבע • דעןוד! חין חן> זיטחײן חוכןן.יחן בקרי חונ׳ וומ נחן> זעריטוריכןחויןחײןטיקן ח:ו החטגחטגטפײחבן
נײחרט חוי ^ חיייכןהחט הט י ױין הטן .חה חונ׳ וועכןן .חט פר5ח :ט דער קחן  :ין ניט היטן פר יםוריכן דען קו>זן
ישורינן חוין חיכן וועגן  :ײניעביחת • דרוכן  :חידעד> יענט גיט >זײ:ן ח! :חיכק עטווחט נו פמ .,יטיבט הנור ת>זיכן
םעיוהט יױיניווערקוײנןגחניןערטוטקײן חון רעבט • עטטטיטחין דר ג>ירח רב הונחדעכןױינן  :ויחר ױ״חרן
סיר הונדרט סעטרווײן ח:ו  :ײגן דיח רבניכן נו חיסן ן.חנן.ן חונ׳ החבן נו חיכ( גיזחגט ( חז דער הער זעהן ווחט פר חײן
עבירהערןרטחןהחט • החטערנו  :יחגיענטפרטהח! טחיר> ויןדען חיןחטדח!; חין חיין עבירהוע! ט טון־
החכן ;יח נו ודכ( ו .טפרחכן חי :רען הטי׳יחין חטד חייי ער דעכן> זענטן נו טיקט ווחט ער ניט פײדינט החט • החט
ער ן.י:חן .ט ווען חײנר עטחחט ןרהעדט החט חוין>2זײ■ !ח :ער עט  :חן .ןהחבן ; יח ויטפיחבן>< יר החבןןרהערטדד
הער ן .יבט  :ײנכ/גערטנר ניט :ײן ח! ק ודין רעבן ווחט חיקויבירט ־ החט ער נוױחן-־זחן -ט וויח ;ח! חין חיכןןעבן
ער! חזט>< יר ווינק רע ןנבת  :יח וט ייײנטטי טײ! החבן  :יח נו חיכ ; ױרעט דרוכן :חן .ט> יןחײןטם־־חן ווחרטווער
נחן דעכן ^ ננ טטעיט החט חך חײן ^ יט> זחק רער פו [ ח:ו החט ערח; יןױן> זקכ( גיווע*־ןער וומחיכן ווײטי־ ן .עק.
חז; חיז ח-ןכ חײן נטגיטעהן חיזווירר ו 1ײן חויזרעכן עטיק זניווחדן ער החט קײן החק גיהחט חן דעכןווײן • רעןעט
חיז חײן ב!1ן.דו( הט״י טטרחפט קײנכן חוסןזונטט • טע טטיט דיח ( ײט ווחט דחגיבחרן זײנן ױבריכיין ענטפר
זיחזײני ^ ןיקדרוסן ״ערןױח חינונד ױטטרח  £ט • חודרוחט רר ווײט ח( יט ניקט ן׳וטט חויז ױח ווערן ווערנ♦
פעשזת
דרוכן טטרחפט ער זיח בײח נײט דרוכן טשיט כ{> זוכן רע :
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יזײן )< 1ן היזט יוזזרוי ױסרען -ט יזײן קטייז לבי יהוטיע בן חנניוז עם טטיט יוין יוײנגר תורה
הט׳יי זײני וויין .זײנן חױ ן .ירעכט המ׳י טוט קײן חון רעכט ניט וויח קוחט רננן דחמ ח[ ימ עמ
ווערן ױבחרן וח>זי ב 1ינרי מטוווי דיח החבן יוח ניקמ חוטח ןיוועזן דט חיז יוח ח״ן חון רעכט • החט חיק רבי
יהומיע תמובה ןגעבן ןגחט דער ווײט חוז זיח רמעיסן זײנן ררוכ{ מטרחסט ער זיח בײח נײט חיננרזיח במחסן
ווערן חונ׳ ווי 1טטו >זיר עט ניט ן1ויבן מיק>< יט >< יר נווײח 1ײט נחיוגיכן חינ׳ ױב חיר חיט טויזנט ױוידן ווין חיך
דיר עמ ןןײזן ח!ז חד ריח ן; חט ױנײכנט החט זח! חן זיך היטן סחר זיח רען זיח זײנן ניקמ ןנוטמ ־ חזו החט
דער וזיך ױטחן ער החט רבי יהומיע טויזנט ןי[דן ןעבן חונ׳ החט ח־ק נו .ײח וײט נחחני ^ זויט ן־עבן ריח
חז [ן זזיט חינן ױן • חזו החט רבי יהוטיע חן ן .יטרחסן חײן בויינדן יז-זחן דער דח חיז ן.יווע.ין ןיבחײן בלנד חזו
החט רבי יהומיע חן ןרסחנןן גוכן םינדן נו רידן דפר >< ין החט ן ..זר ן .יוועקווחו חן >< ין ווערט ז־יסינדן זח[ ^ ן
>ייך חוכןברענן.ן חוי׳ חיך החב טויזנט ן .יורן דיח וועוט חיך ן .ערן חײנכן חויך נו היבן ן .עבן חויזו וויו חיך ריר זיח
נו ביווחרן ן .עבן ווער ח־ך נינו! וועין זחיטטו >> יר זיח ווידר ןעבן ווער חיך חגדרמטר חוכן קוײן זחומטו זיח
ביהחוטן • חזו החט דער בויינדר דיח טויזגט ^יודן נו זיך ן.ינו><ן חונ׳ דיח נווײח ויײט החבן דחמ חן״ימ נו ן .יזעהן
חונ׳ זײנן ווידר חירמ ווען .ימ חו/עק ן .חנןן • חין חײןסירט( יחר חחכן חיז רבי יהומיע קו><ן נו דעכן בויינדר חונ׳
החטסון חיכ ; ן.יווח! ט ווידר החבן דיח טויזנט ן.י!רן חונ׳ החט חיק ן .יבעטן המ׳י החט >> יר חמד ן .יטחן חיך
בין בימערחט ןחוחרן סון דעכן>ו! ן זײני החנד ױב >< יר>< ־־ן ןגעויט חיך ווייי ריר סחר דײנר>< יח בינחיין החט ער
ןידעט ו/יח סח! מטו חויז דוח החמט >< יר נ־קמ חוין 2נו היבן ן .עבן וועי־ ווערט חײ :ןסבויינדן ן .ע! ט חויך נו היבן ו .עבן
חונ׳ החט חינק חוימ ױויײקנט החט רבי יהומיע ןגירעט ווען רעכק יזזו חיז חומטו >< יט>< יר נו>> מסט גק ווחמ
דער ><! ן ווערטחויזטםרעכן חיןדערזחן ו ע!ן>< יר נו סרידןזײן • חזו זײנןזיח בײדין.חנן.ן סחר דעכן חיןחונ׳
רבי יהומיע החט זײן טענה ן־סירט חונ׳דער בעט!ר החט ח! ט ןגיזײקנט החט רער ><!ך ןנירעט נו רבי יהוטיע
קחנמטו עדיק ברענן־ן ח!ז דוח ווחר החמט ענטסרט רבי יהומיע יוח חונ׳ החט ןיברחכט דיח נווײח (יײט דיח
החבן עדות ןגעבן וויח זיח ןיזעהן החבן ח!ז דער בעט!ר>< יט זײנר חײ^ני־ החנד ןמ ן .ע! ט החט נו זין גינו><ן •
חזו החט דער בעט!ר חן ןיסחנןןנו טרײחן חהני><י' ן עמ חיז ניטווחר זיח זחן.ן ח!י מקר חויך>< יר חזו חיז דער
נון וויח ><ן חיסן החט חויז ױסירט נו
><! ןבר־ו^ז ן .יווחרן חונ׳ החט ביסחיין><ן ; חו רעכן בעט!ר חויך העען •
העען חיז חײנר קו><ן חונ׳ החט דעכן בעט!ר ! חננוק חיןױחי>> ט חיןזײני חורן חין החב ן .יזעהן דײן ווײב רידן
>< יט חײן חנדרן>< חן חונ׳ החט >< יט חינ{ ױות״ט חונ׳ ןגיטםעט ױטריבן חונ׳ נו חיכן ױזחןט ווחרט נחן חײן
ק!ײן ווײויכי חינונר וועדט ><ײן >< יוןױהח :ןגן ווערן דען ווין חין דין נע> ין חונ׳ דיח טויזנט ןיוידן וועין >< יר חין
פרײדן סר נערן • וויח דער בעטויר זח! כמ ן .יהערט החט החט ער חן ן .יפחנן.ן נו מרײחן ייחזט >< יך ווז חיךווין
.דיח טויזנט ן.י!דן ווידר בי־ה ^ חין החב ױח חדך ן .יהובן חזו החט ><ן חיכ^ !וז ו-יויחק חמ החט רע ריח טויז  .ט
ױ!דן ווידר ױברחכט • החט רבי יהומיע נו חיכ{ ױמסרח5ן רמע דט טוטטו חונ׳ חיך החב עדיכן דר נו • ווען
חין נון קײן עויכ{ ן .יהט העט וויח העט חיך>>ײן (געויט ביקסגן • ןירעכט היז הט״י ח!ז רע דין בויינד ןימחסן
החט גחן דײני ביזי ן־דחנקן רחן העמטו סיויביז חן ױמטעוט ווען דוח ןרזעהן העמט • החט דער ><! ן חן
ן .יפחנן.ן נו רידן נון זין חין חויז חײער תורה ווחר חיז חונ׳ ןחט חיז חין ח! יזײד ווערקן ן־ירעכט ער טוט ק־ינכ{
קײן חון רעכט ער חיז ־חיד <>/יוחד חונ׳ קײנר >< ער • טע טטיט חויי דיח קינדר דיח קױינר הײט בנו><ן ווערן
סון דער !י!תי דיח וועי־ן ניקמ ן .וטמ ן.יווע:ן ווען זיח ווערן !נג־ ן ױכ! יבן וויח >< יר ו.יסינדן ח!ז>< טה רבינו החט
ױזחן .ט $ן הט״י ווחט טומטו ס יטרח! ><ן >< ויחרט זיח ! עבנדין .חין • החט המ״י ןדענטסרט ח!י ריח קינרר
דיח פרעה חו  {:ױברח  -ט החט ווערן ח!י ניקמ ױעמ ^ יו עזן ווען זיח ן.י' עכט העטן ווי! טטו עמ סחבירן נעכ{
יוײנכ{ חחיז ווען ><ן חיכ{ חין >< ויחרט • חזו החט >< טה רבינו חרויז ן.נו><ן חײן קינדווחמ >< ן נון חין בויח ױויןגט
החט רמ וע!בין .חיז ןױוועזן דער>< יכה דער החט דר נחן״חײן םט! ױ>< ח 5ט חונ׳ החטעט סר חײן ע 5ודה זרה
ױהחויטן וויח ווח! ביווחומט חיז • רר טדר עו!כ{ חיז בעו״ה דער עק החרין החט דעכן (> ידן מוגח דר חרינן >< חן
החט וען עומי־ מ גח • דיח ן .חט ױנײכנט החט דיח ר חכן ח5י ! ײט סײנט וויח מסיי ח5ז ער חיז וויח >< ער קנחה
זמנחה החט רע חויז ער ניט חן חזו חיז ררונ{ החט ער יעגינן טונח • ומ ביטײט חן ח5ז ריח מריכן <>1זיקיק
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היוי־ן הניוה טנמה מונ׳ מטיחן רעק זונגנטן ניזן • י 1ט טטיט ווױנ מײן ױכדרן טגנכ< ױ^י ביטעליגיט ז־ינן3ו
 4יח ן!חועזן>< יט דעסן ווענטןוויח ןחטהמטיז־ק ווי)1ן ביטיזםןנײמרט דיױ ״זיקיכן הרובן ןיזחןט ^ ה חגט כי
הזכרנוחונ׳ החבן ניט * טכיק ן .י״עזן ח״ן .יזט זיז 1רען בןיזדכ  /ביטמזןרחכן :ײנן  :ירו ניזן טונמ דעכ  /יוענטן ־
חבר רער טעם חיז חן דר ״ײן :יח טפו זײנן חונ׳ דער<1ענט חיז חז ,חט ב ררוק זײנן זיח זין ויקנח חן חיכ  /חונ׳
החבןחיט טונח חוג׳ טטיחן דענ  <>/ענטן נחן • דחכ  /טטיט חין רער ןיורח ןעויכ  /ח; 1םתח חדכ  /םיו(יטטן
דט חיזטייטט דער>< ענטזח! :ײן><וי 1ניט ניכ/ביזןחויךטון דעןדערטטןדער סחטט ױויך ווען רע הערט דט
דער זזענט עטווחט ביז רידן טוט נע>< ט דער טטן דיח ריר חונ׳חיז חקטרן חונ׳פח חחו ווערן ריחרידחקוינ • /
דרוט חיז חײן ןחױטי  :חןטרײבן דיח טפרי חומר ווחו>< חן חונ׳ ווייב נענקן חודרטיוטןזויט חננדרחיזחיןדעכ/
זעזביןהזיוקײן > :וו וברצה דיחקיייוד/ןיחן ניטוערחוי • :עט טטיט וויח ובן החט ױזוכט  :ײניביןררבײחיעק5
■ יטםרחכן דר דח החט רײניןעטר ן .ינויון דער :חוי ניט יעבן חונ׳ רחו החט זיח ןיהחט פר בחרן .ןדחסן
החט יעקב!
החטרחו ןייײן דר נחן ^ וזןטטערבן ווײו יעקב ח:ו ןיטווטן החט • דרוכ  /טט־ט ווערחײן כיי נוברעכטחין רון:.
חודר עטווחט ווחרפט חין רוןז חיז ן 1ײן חןז זעוט ער חײןע 5ודה ; רה רינן • דען דט חיז דעני טדיכן חיר יניקה
הונ׳ ״חרטןדחיך חונ׳ זײנן>< קטדןהחבןרטוד  /נוטעדיןן • טע טטיט וויח יוטה ר3ינו החט ןיטיקט נו דר/ן
קן״ןהחבןזיחןיענטפיט >< יר וועוין ניטחויךןיחן חזוחיז עט חן זוקויכ/ןיווחײן זיח זײנן
וח 3ידט זיחזחוןנו חיק
חונטר ןחנןן • דט חיז חןדר ווײו ריח טריסן זוזיקיסןזין חקנח זײנן חן דעסן * ענטן חונ׳ טטיחן רעכ< יזענטן
נחן ווחו :יח קענן חיכ  /זוזיקזײן דרונ  /ווען זיח הערן חײנכ  /יוענטן ויובן חודר ביריזון דעסן זוענטן זײני זחבן •
וײנן זיח זין חער חקנח חנ טונן חויי דיח םעוות וויח זיח דעסן זעויביןן זוענט טעדיןן קענן • רריכן טטיט
חןןיהובןזיחחירןטבח נודרניויןער העט
ביעט וויחער החטניקטקענן חויז ריכטן> ויט טיוטן החטער
ןיחײנט דעררורן זיחחײן עין הרע נו ןעבן • דרוכן החט הט״י נו ויבן ןיזחןט ער זחוי זין היטן > ויט יעק3
נורידן קײן ןוטט קײן ביז • חזו החט חט״י ניט וועון ! ײדן ער_ זחו ןוטט רירן >< יט יעק 3דען דעכ  /רטע :ײן
ןוטט חיז ניט ןחנין ער>< ײנט רער רורן ער יעניכ  /זײן ט 3ח דר ניויט חיכן חײן עין הרע ; 5ןעבן • ררוכן טטיט
חיכ/םטק>< ברן רעהו בקויןדו! ק! וה יחטבוודט חיזטײטטווערזײננ  /חבר זײן טבח דרניוט>< יט הוכר טטיכן
חונ חיזפר ( ײטן>< פרטכ( רטווערטפר חײןקויויה ןירע 5ינט>< יר חובן ןי>< ע! ט החבן ריח טדיכן><  :יקיכן קענין
ניטויײדןחוז> ־ן יענכן זײן טבח דר גיויט ח/נ׳ זײנן זין>< קנחח/נ׳ טעדיןןיענכ  • /דחכ/ווען חײנר יענכ  /זײן טבח
דר ניויט חודר זײן קינר ! ובט זחוי ערחויי>< חו' רען טכן רער בײח>< עי'דן חונ׳ זחןן ןחט זחו חיסן ביח־טן חוז קײן עין
הרע זח! ט״ט ז־ין דען דיחטדיכ  <>/זיקיכ  /טטניכ  /ח! יחיר ןידחנקן >< יט חויי חירי >< חכט חיז ניקט >< ערדעכ/
>< ענטן>< חכן זינדיןן חונ׳ טעדיןן • ס חויסו העופט דער טטן • עט טטיט חין >< ררט וויח נח החט חן
ןיפחנןןדעןווײןןחרטןגופ! ח :נןחיזדערטטןנ/חיכןקו><ן חונ׳ס חיסןןיזחןט חיןוויו' דיר העופן פייחננן החט
גח ןיזחןט יוח הע ^ חיר • חזו החט רער טטן ערטט! ין ןינו><ן חײן טחן חונ׳ החט עטןיטחט חיבר דען.
ווײן טטחק • דערנחן החט ערןיברחכטחײן !יב חוג׳החט חיס/ןיטהטחיבר רען ווײן טטחק ■ ־ דערנחן
החט ער ןיברחכט חײן חזיר חונ׳ החט עט ןיטחט חיבר דען ווײן טטחק • ווחרוסן החט ער רט ןיטחן דען ווען
דער>< ע :ט טרינקטחײן בעכר ווײן חויז חיז ער דע>< וטין חונ׳ טטיי״ וויח חײן טחך • ווען ער נווײח בעכר פוי
ח/יז טרינקט  /וערט ער טטחרק וויח חײן5בי היבט חן טוד/הנו רידן ח/נ׳ ב! ח; ט זין חויך ער דענקט חין זיינכן
־ זין ווער מי <>:יר ןייײן • ווען ער חכר נון ררײח בע5ר ווײן חויז טריגקט טוט ער וויח חײן חזיר חיז זין > ײךח
חונ ווע! ןר זין חין טרעןחרוכ/וויחחײן חזיר חונ׳ ווחט ניט ווחט ער טוט •__ רערכ!! חיזהטטניכן והױזיקיכ/
טטעין רעכ  <>/ענטןנחןטטיחן חיכ <>/זיקגו זײן ווען ניט הטי׳י הטןחה חויך חונזהעט • חבר חזו בחייד חייז
דערבן חדכןחוטח חיזטוטהט׳יזײןהחנרפון חיכן חב דען קו><ן חויךחיכן יטוריכן • דער כ! 5חיז עט קו<<ן
בןחדכן/ועןערניטעבירוההחטןיטחן חונ׳ דטחי :חײן>< דה טו 3ה >< הט ' ידען דער
קײן יטוריכןניטחויך דעכ /
כ!5חיז דער>< ענט חיזןישחנןן חין רער נע 'ן פ<ן רעכן ינר הרע חונ׳ ער החטחייי  :ײני טחן חיכן ןיפחיןט חונ׳
:י־ני ןירחנקן טטעין ױויך עויכן הזה חן ןי! יןט הענוןיכן נחןנוןין חונ׳דיח ןיווחונהײט בײח חיכן חזוטטחרקהחט
חיבר החגד ןינו><ן ח(ז דער ינר הרע ניט ! חזט נו קו>< ןחיז ער חין דער קדוטהחרײן טרעטן זעייט חונ׳ חיי ויח
><ו 3־חכן
ה

<*?

שםחת

הנפש*2

><ו  5יחיק יזונ׳ ט&יר * וטר קענןו׳יק דין הער׳ן ניט דר אײקן וין הענןט חײנכן חױר לזײן גי! רן יןננט יון ווע! גדט נננו
:יןסוורטוזיןודעןוזרוקדרווײיעטחיוגי וחונטחיז • וונין ררוזענטטוןוומטוז[; ערטטמרבןיווזוזונ ' ן .דענקט
זעופטטןדרוזן רוזן קוזןער זײןנוזטױרניט ברעכן • עט טטיט ווין זזהרי״! דערהרזטבקב! הןיהוזט״עיכרבן
חדק רר נזןחיבר זײן ר״עזפט יחר ח 1ט חיז חונ׳ חי< ןחוחנט עביהה נו טון דער םײבט חיביג חין זײנר ןיווחנהײטוזונ
חיזהחןגטטחרק וועןער טוןהערט >< וכיחיקחונ (ײוזנט טפריײונירווחט חורח חוית חיז ווחטעריעןבטטן
ניט !ײקנן קוזן רחןגיחט חיסן חייטניט חיןיײנקייןיין נו
הערנןנעחוירחהטחיק חונ׳ חויי וױח חײזןחונ׳טטח{
חיי ער טטחרקחיןדינרנחטדר חונ׳רר ינר הרע רעטחיק נחןדרנו חיןח(י ער יין חין ביודן טוט ערווערחײן
5דיק חונ׳ גיחט חין רעןרע 5סן וועגווחט טוטהט״יטיקט רעק >< ענטן יטוריק נו יזענין><חי חײןטטחרקןח
ח ! £חוין 2חיקקוווט חוי חיקױין! יבטטר טטחרבט חוררקו<< ט נו גחטןהױק יח! כיטרירט חיקבײחרען הערנן
חן דען ביקענט ער ח!י רע ניקט חין ױינר ו< חכט החט חין חײן ןר  .ע קחן חיק הט״יחוק טטערנן • יונטטן
טרחכט ערחין ביןגייונר ער טרחכט ניט ח!י רע קחןקרחנק מעדן רע החט ןע! ט בי!ד רע יין חין ווער חיי
*< ירג! ײןומגרוועטו<ירוױין גע! טחוועק נעו-זן דט חיי ער ח! יטבטוח • חבר וועןחיו חײן פח! חוין חיכן ק .ו< ט דט
רר ווײקט יײן הערין דעןגיחט חיק הטי׳י חין יײנק יין חרײן חונ ׳היבט יין3ו בירענקן חונ טוט רנטובה • דרוק
טטיטחין דר \ .ו< דח יחהעניז״ח! יטרח! דם חייטײטטדר ד!זי  /חייטין 3וריחיהודיק • חײן םטטחיי וועןרר
יהוױנחןחגופי! החטדיןחײגינט  :ח! ערייןחןםטע! ןג5ײ 7ער דען ר!וו /
העטחונ׳ניטסירןגתסןטטחט חונ׳
גחוה חין ח!קי בסרט חין ו -ױבוטיכן חנטיכןונטיקחויןרר גחט גיחןחין
גח
!
ר
חונ
יי
5
בר
יחויכיט החט ח!י חונירי
,גיירות חונ׳הריגות גייזחכט חיו טטיט חין טבט יהודה חיי ח!טי קוחן חיבר דעןגרוטן טטחט סירן נון ווער וויי יין
>< טגיח דרדך זועןג! ײןריחו< חנן ויויןשײטהגיחןוזוין דיח ווײברחירן טטחטפחרט פירן ח!י טסרי ו״טר טרײבן
דר ס:ן רחןחיז ריחגחוהחזו מטחרקקײנר פח! גטניט • החט>< ירהרב רבינתנח 5רר3י! טגבענטטחייטורקײח
וזין רריחן ח! ס>ן וויניגווײבט ! ײט נו זעהן ביקו ^ ט
עטגיחטקײןחטהטוין חונ׳ ווען חײגרחײן סרע><דן>< חןחיבר
זײןטיט החט ! ואטיין זײן חײגניסרויחחוצ חנדרי ווײבט !טײ ווחמ חין הויי ; ײנן ניט זעהן חונ׳ יײנן>יקײכ( ריח
תורה כ! כבודהבת><! ןםני>< ה • גיוויטוונב!*
יחטהריחידחתטײיכןבײחיין החט חונ חײן ננועה חיימערט
סח' גן • חברווע! יכ גחוהברויכט חיי גיוויט
קײן
ירחו/טחיכן ניט חין חיררט סר ^  -ײט חיי ! .יטרסח! טקײט.
יעק 3חביחהחטגיחגגיהחטרב ( ט3ו
עטין
חין
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ײנמ
הױי
דחן
החט ערדיח קינדר גיטיקט נחן * נריסן קחרן
קויסן חונ $ו ;יח גי; חגט ווחרוכן יח!ן ><
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סחרריח
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חיר
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ו
עטין
החבן
ױח
וועי־ן יין חן חוני>< קנח
דין • דרוסן וזעכןן .חטהחטי .חן .יןעבן ;ח! עטחין דרקיטט!יגן החבןרטםױײזןסר דיחחויזד ; /יחיײנן חוניחקנח
ווער 1וחטווחטױן דר רורן טםינן קחן • נחן חײן סטט חייויר ר! ור/חיז טין$ו יה,דיסן דען ווען ער ניקט החט
דען יענקט ער חן ן .חט חונ׳ חיי סחטחבי־ ו; ען ער עטיחת ;־ .חטיג ><ײניג! ין סר געטט ער חן גחט וױח חינן םנזוק
טטיטורק ! בבן  .טבחד/חו  /׳ה ח! הין • ><
טהובינוהחטיטרחיגטטרחסטחח ווערטט עטירויי  /החבן ווערט
דײןהעריןהחסרטיגוועדן חונ׳ווערטטחן
גחטסרגעטן
פר
>
<
וטווי
5
>
<
רבה נבמיכן<< רבה רחן .ה ווען ער עטירוי/
ביקו>< טייגטעד; ײנייחרג חונ
גידחנקןחױן״
נחן
>
<
ער
3
ו
יח
>
<
!
|
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וערטחיביג ניט ; חט ! חוט ױןניטביניגן • רחצ>
>< חכט דר>די! ױח נטײה
וןײן
הנחה
החט
סון
ח
!
י
טד
>
<
>
<
ון
טבעו
 5ןכ חוג פון ח!י תענוגיכן חיר הנחה חיותזרה
<ס  6ת דרוקזועןדר><
ענטנחןח
;
ו
סיויהחטחי
;
ח
!
יט
ניקטחין
;
ײני
חױןןחונ׳היזטניטגינ
ן
.
ן
דען עטחי; ח!טי דר
נט>זר3 .וווידרן •
דו
;
ןס
ו
;
עןדר
>
<
ענט
טטחרבט
!
יגט
>
<
ן
חיק
נוױ״ח
טערבן
חוין
יײני
חייגן
ווונ
דעקט
חיכן
יײני
חויןןנו דעןדד זױיייער גי! עבטהחט יײנןױיניחױגןח.סן גיוועין חונ׳ חייניטיחט גיווחרן חי 3ונר החטער גיסגן •
רווככינדר> סקדןחיז ק<>:ן סרדעכןגן עדןהחטגירוסן>< ןיח! חיכן עטווחט חף דעק גן ערן געבן הוזט ><ן חיכן
געבן חײןטחן,וחו חײן חויג חיי דרינן גייעין החט ער ח(י יײן יי,יבר חונ׳ גח!ד דער קיגן גיווחגן החט דיח הערן
טחו ר!.טײ חיבר ווחןן חזו החטער דיח הכדיפן גיסרען .ט ווחט דחט ביטײט החבן ייח ןיענטסרט רחט חיי
חײן טח סזן חײנק ח;י.־ סון חײנק >< ענטן דער החט ניט יחט ווען ער ח!י דחט גח!ד חונ׳ יי!רב החט דרוכן
חיבר> וען .ס ייח נעק חײן סינק ערר חונ !גי חױןן דער העדן טח! • ו< ערט ייח תכן חיבד ווחן.ן ווערן ח!וױ
החט ער גיטחן • חונ החט חײן ווינק ערר חוין דער טח( גי! יגט חיי ;יח חיבר ווחגן ווחרן רען ווען דיח
ערר
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שמחת הגפסז

 / <13x1דרו ערנז ן
ערר5ו רעקט החט>ון רי;ון.ן • דרוכן !ח :ט  :ין רער נריק בינירן דעןגגרחין  <:קײכ( תירה
חײןטוחר דערײכו! החיזרערסד
משל
חי :דירונם> וה  :וזטווײטרשרען .ט וירז ניקט נרזן חןיפן י•
קוי £ט  :ײן טחורה חומ דיחהעושטןעוט ווחטער קריןן קחןנעײט ער דר וייט חיז ערזײן טטווט&ירן קחן •
חונ׳בחרןטנחן דר נו ח;י :ווחטערקרין.ן קחן •  :ײןםן פירטערח! טוויט חני חײב םטיט ח!טי דרינןחיןבין
חײב דען וק חיז חיס( ניקטחײב • רער נחן ח!.י ער קײן מחורה>> ער החט3ו סר קויפן חונ׳ עט בוײבט חיכן
ניקטחיברחונ׳ דיחבע!י חוםד /קורזן ווע!ן בינח! ט החבן נעי -וט רזןחיכן תפוט *ן טפײזטחינן > ויט ווחטר
דערסירטקײןהוכיטטחט
חונ׳ בחטבן־יבט חיביןנ שר סח!ן חין דר תסיטה • חבר ווע! ברחוין !: -.י / 1,טךחכט
ניט חונ׳ הח! ט  :ײןטחורה חויז ביז> ון חיסן ווחו! בינח! ט דען קו> וטער נו  .־כ! ית חונ׳ החט עוטר וכ5וד • חזו
:ײנןדיח ! ײט ן .ין!יכן • דיח תורהווזנותדט חיז דיחבעטטי מחורה • חבר><ןי־ח : :יח ניט פר טןײ:ן!עו!ןנ הבח
ווערט  :יחבינח! ט ווח! • דיח עבירות דט  :ײנן דיח חיצומ • ווער נערוט דיח חובות בינח! ט דיח ײ! חכיחב! ה
סוזיקיסן • טר בון הח! טחיט!יכר ײענט ער טרײבט  :ע! בטטןחין הי>ו! חײן >< יט :ײן חיענר החנד ווחט סר
עבירות ערטוט • נוןריח עו! סןה :ה ! ײט דיח חיר טטחט הון סירן עטין חונ׳ טרינקן טונן עביחת ןיחן ! ויטר
הבזייסןנחן רעני בינח! ט הט׳י ן .וטט חויך דערווע! ט ער בינחןט חיר טחורה דיח רונוי  /ווחט  :יח ן .יטחן החבן
>11וי!ח פרקויסין זיח חירטחורה חוסן הב! יק וויח דער<1ס! ה טוחרדר> ויט ער ; ײן טטחטסירן קחן תענוןי
עדנ^ תהנחןנוןין • נוןריח טחורה נעחט חײןענד ערהחטנון בינח! ט ביקו><ן ח,יך דר ווע! ט סחר זײן טחורה
עטהחטח־ין ענד ער טטחרבטנע  :וט :וןױין בון ער סיר עט טטיט דרינן חני חײב חין ביןחײ 5דיח עבירוד/
החב חיןן .יטחןקו  :ון דיח><! חצי חב! הדחט  :ײנןדיחעב !י חובור  /זיח ווע!ן בינח! ט החבן חונ׳ נע :ון חיכך תסומ
חין ןהנכך חרין  ::וז חיבין סר סח!ן • חבר דער נדיק דר ! חזט  :ין ביניןן סירט קײן הוכן טטחט ױיני טתרה הח! ט
ערח1זי בי : :יח בינח! ט ווערט ! עויקהבח ווערטזיח חיק ווח 1בינחןטחוין 2חיבין • .ערסירט חין  :ײנק הערנן חײן
בוןערהחט ! ויטר^ידחנקן חוי :ן .יןרחבןתורה ו :ונור  /חין  :ײנקהערנן ניטח! :וויחדררטע רערחין זײנקהערנן
חוי :ןרחבט ! ויטרסח! טי ן־דח :קןוויחער  :ײןטטחט סירןקחן וויחער עטירור: /ח :י!ן :ח! דער דורן פי! ע 3ירות
עוברחי • :נוןבןחדק ! חזדיר חב ןןערןווחרוק :ח! טטו ; חרןןחונ׳! ויסןחונ' רע  :ין סון חיבריױ םדנטה ווע^ ןחונ׳
דיח ױדחנקןברינןן דיןדר נוחוקדײןן.י:ונדזחרן .חונ' סי! ײחר • > וחכןן.רחד־ .החר • חויךח!ידײני :חרן •.טוטדיר
קײנר ניקט בורןן • טויזנטזחרױועןן ניט חײןקווינד •  :חדןוועןןדײני :ינד • וויח  :יער דחןות דוח חין ־ײנק העיק
החטטוויח  :וערסר ױעטין■ דוחווערטט  :וןפרןעטט תורה ו :ינות נחןנוױןסיר דײןטטחט סכן ח ' ר קוענטטן
ווחט >< ין! ין חי :רוחהחטטניקט  ::ערחוק דיר נו זחרן .ןדײןנט :והנוביווחרןוויחבח!דחיזדײןווח!! וטט סרוועקט! ט
ווחט סחר חײןתירוין קחנטטו ן .חט סחר זחןן וועןדיר סינטטר ווערטווערן • סוןוועװטווען.ן ט .טטו חוו חרבטין
חונ׳טוטט דײן חיות רריבר ווחן.ןחונ׳ ביטט חײן רןע ניט  :יכר ווער ווחט ווער  :ין ! וטדין : .וחכן ווערט <:טי דען
^ דײנןי • טרחכט וויח ווח! קחנטטו דיר חין חײנר טעה טון עט חיז בעטר חײן טעה תט<ר .ה ו< 1עטיק טו 5יק
חוין 2דערווע! טײכ! חײ עויק הבח חוין 2יענרווע! ט קחן > ין קײנױינות טון <:ן<1ו : :יןנדה ! ררן< 1יט נע :וןםיצ-ן .ק
חחרייסנױויתתן ונ>< נח כ! י>< יובתטו 3ה • החבזעבטטן רח  <:נות חיבר דיר חק חין חני !י >< י !י ווען חיןניט
־> זע! בטטן חוק><רי טרחכטווער ווער ווערט סר >< יר טרחכטן טטחרק דין דר וועק דין דען הרורטן  .טטיין פון
הער 3ן 5ורירן ןחט ווערט דירהע! סןהבח! טהר>< טײעין!ו • טוח חב דיחדעק ס .ןדײני חוין.ן ! חזו דייני חויןן
?ײכטן ^ סר/ה׳ ברח >< חיר *.עניק • ווען חײןטטײןחוי :דער ווחרנ! חוי :ױריטןחיזחונ׳ !ין .ט חויך חײןבחרן
קחן חיק חײנר ח! ײנטט חרונטר ווע! ןרן דער ינר הרע הײטט חײן בחרן חײן טטײן • חבר ןרוטי קרחסט><ו:
זײן דעןטטײן סון ןרונר חויזנורײטן • דרוקבײחנײט ווײ! דוחנחן כח החטט טוח תטובהווײ! דט חײ:ןווחן־כן
מײן סוקט החטןיזעהן חײן
חי :חיז עט ןוט נו טײידן חײן רןע חב נו !ןי .ן הח טט י ניט ^ײ ט:
טיןבויקןחרטןדינןדיח סענטטי סירו / 1.דרינןןיחעוןערהחטןערן סון דיח סירל  /ןיןעטין חונ׳ החט ניט חרין
ןיקענט חזו חח ער חחכ( ױ! וסן חונ׳ החט ןיסונדן חײן ק! ײן וחן החט חבר סחרט ניט חרין ןיקענט ח:ו החט ער  :ין
חײן סחר טחן חויז ןיהינןרט ח5ז עט חיז רין ןיווחרןחונ׳ החט ; ין חרין ןיררונןןחונ׳  :ין זחט ןיןעטין חונ׳ ח(י
תענו \ .יכן זין חןױטון נוןדר הרבטט חיז חרבײח קו><ן רינקט  :ין דר סוקמײן ווערט>< ין דר וויטן ווערט <:ן  :י־ןןס .ר
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טוהןןיזיןווו; בײיזנײט י -וין הוי; רעכןןיזרטן ;וחכן נון היום ער וויררווע'ן נו ; ײןןיון חרד; היזט ער ן .חר גיט
רקענט וען ערהיוטױן יזזוןי;< יזטטן ןיהט יזונ׳יזיז יזיופעט ןיווחרןפון פי 1פרעטן יזוג׳ ווחי 5וטט ווחטרע
ריזןהיזטערןיריוכט עטןיטיזוגן יזײןחיוי  /יזונ׳ היזט זין יזויז ןיהינגרט ווייז וויזי זי 'ז יזיכן
ןיהיזטהיזט •
מײיטוועריר חן קוחן חיז בר חןדען ער יויזנזןנו פיז תענוױק ןיוויזזגטןיוועזןריזן היוטערזין>זו; ןיזויזהינן.רן
זײףעבןנוררהח 1טן בי; ערנוכןזחןהחט ווירר חרױז ןיקעגט וויח ער חויך ;ײן ערטט קסזן חיז החטערחזו סיי
ן .יהחטח |ז נזסחר • חזו חןדער ; זענט יוויךרערוועוט זיכט ער רען ט־נן בויקןחרטן פחרזין דטזײגןתענוױ
חןחיןרעןןחרטןזײןזיןהענוןיכן חן נו טון • היבט ערחן
עויכן הזהחיזח־יןט/יי־הב 1חונ׳ערוועוט ןערן
זיך ו .יחנוטון חין ; ־טחוזיתן טוט ןרוטי רײזן חיבר יזזיסןחונ ווחןטזײן חיור/חונ ןיגיט זיןגרוו  /נוןערקוזזט
חין רענןןחרטן ערביקוזיט ןעזיט היבט ער חן זין הענוןיכ( חן נו טזן1ח; ט זין ניקט חב ןין 1חזט ניקט סיוןעו!ןכ
חחחובידענקט ערזיןחיןבין ניטחײןרןעזיכרטוזרר
הזה חכו( ה ןין דר דורןהחט ערחןןחט פרןעטן
טטחרב חין חן ווערט > זין םןר טנחןן חונ 7ווערעוייכן הבח פר 1ירן וויחקוקחיןזוידרהויזדען ןחרטןזזוזער
חן פחען זין חויז נו הונן.רן • חונ׳ ;זוז תטובה טוןתעניוו  /ובכיוה ונדקוהווחט חיק נו טווער פחויט • זוען
ער רערנחן טטעיבט חונ׳קוזוט חוין 2זײן עדמט חורט ווחו ד־ח  :ט ; יה חהער קוז-ין חיז ברענןטערחזו סיויחיט
עונטיקקטיקסיריקר ויז פטיןוועןערניטרעכט תטו  5־ ,טוט • דרוסןבידענקטחײן
ח1ז פחרחן • >< ןזנחן
עטטטיטחיןדערןחרח וועוכ־ט חיז דעררעכטר ! ועןרען זין
בײחנײטנעײטחײן דען רעכטןוועןפחר •
דעריוענט זח 1חוי; דרוויין • וועייצר ח־נ^ זעייבטטן ווחייןיפעייט • דען דטחיז חײןמזןחי חזובחוידחןזדער
דטחיזטײטט
> -יענטןיטחןהחטחײןע 5ירההחטערזעי' בטטןחרטה רחיךןיסעיט חיכ; זעיבטטן ניטווחי' •
חינקסטוק רביכןיוכחוביסן 1רטע והבוטח בה חטד ימובבגהו ערטטוין החט דער רטעןרוטי וויח טחןחיבר
חונ׳החט דערנחןחרטה דחין•
זײני עבירות עי־ דחרן; 2יח ניט פיײח טו ן • ערווערט> 5 1ויטדערבײח •
פחרערדרטרעקט
חונ׳ חיזזיןדעןקחפן 2ײביביחונ׳זחרןטוויחער  :ײני עבירה סחיקוחייןקחןטוןחונ חיזיויטר
זיןווען חיסן עטווחט חײן ניה נו קודזט חונ׳יעבט חיןרחןוו/החט חורחעטקוזזט חינ( חײן נרהנו • ער
החט חורח ווערט חיבין ניט ןינוןןהחבן חונ׳ ווערט קרחנק פון דיח םיוי דחן .ות • ו-זחייח החט ער פיייוויחונן •
חבר דער5דיק דער החטזײן בטחון חוין 2ןחט דער החט קײני וויח טחן .ער פר ויחנןט ניקט ער חיז חייט3ו
סרירןווחט ן .חט חיכןנו טיקט ערהחטחײטויו״וטטחונ׳ פרײדער בידחרך זיןזײני ווערקו ניט נו טעחן חויז וויח
דער רטע • רט חיזןיוויט וועןדער רטע זח 1ןין3ו חײן רעכטן יזירן חוג׳ חײן חסײד דען ןיחט ער חין ויויטר
נער ער דער >; חנט ; ין חן זײני עבירוה ווען ער זין ן! ײן בטײחה חן טטעיט דער זיחנט  :ין פ־ורט חונ׳
ןידענקט רטחיזחז] חײ־ן .וטריהודיחונ׳ חין בין חזו חײן ןרוטרהוטח • י -יכ! טכןווען ערזעי״טנןיײן סרזחויכי
חןזײנרנויהדרקענט״חט ער החטפחרעביר :תעובר ^יו,עזן•
 1ײט וויחרביחינק ! וריחע הדערהחט חיטןיכק
נוןוויח זח! ניט רעקרזענטןחײן>זורח חןןין חוג׳זיןבירענקן ; ייטווחט פחרחײן םניקקוק חיןפײ הט יײכך
דחקבןחדקווחטזחרןטטו
רן! ועד רחט חיז ניקט ןחניןבײחץויר ! ויטרײב !ן חונ ,ױכוההחב חין חןחיר • .
חוק ענײני עו! קהזהחונ' זחרןטט ניטדײני>< כות חויזנו החיין החב חרטה בתק !ב חונ ניט חהד בסי־י וחחד
ביב ווערטט פחטטן מייח״ת ; חןן חונ׳חטחנו ט! חןןחונ' ניטבתק ! בחרטה דט חיז עבין ן! ײן ווען חײנר מ־ין2
חײן> זכה חײן סיחטטר ! יןט עט הח! ט! םי טעהחבר עט ברעצט ווידר־ חויך • ווחט חײן רעכטירכה חיז חוז
>ק סון חיני ווינן הח1ן ריח תחוה סון דעק יגר הרע > ו,ז יוןסון ן .חנרחויז ךעקהערנן רײטן ווען עט דירןעיײן
טווער חן קסוטווערטעט ר־ר ; יט ווערן>י -טהר5י ;ווויח ער דיחווחטרהחט  :יטןחוחכט החט ער חײןהח!ןי
חרטווחט עוייקהבחחן
דרײןןיווחרפןדט ; ע 1בין חיזביטר ^יוועזןררווסרסן3וווײזןח 1יט ביטרזיט > וחכט •
ן .יט חיז ח! ־ט רעק> וענטן ביטר • ררוק זחרנ ניט ו׳,ען רין ןחט טטרחסט ווען עט ן 1ײן ביטר חיז נחן דײני
>< ײנון חיזעט חבר זיט ! כפרת עון • חן זח! טט ו -טן חויט נד,ן>< ער עבירות זײנן ח!ז זײני קינדר טטחרבן
ערטטןסרגרענדוקדט ק!ײן הח!ןי דערנחןדיח קיע3ר • דרוק
רערנחןריחסחיח חונ׳חו ער זעוגטטןנוק
ווען דיר הט״יח״ו חײן 3רה $וטיקט ךהערטטוםטיטח תט׳בה נוטון ןחט טטרחםט ניטחוק זונטט חונ וויח
זיערסײינרבריה ערחיז • וויח >< ערחיזטה י> ורקדק> -ייט חיק• חוג׳ווען חוין 3דעק>< ענטן יטוריקקסק
׳חונ׳
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חונ׳ ער> וײנט ער החט ניקס חוטח ױ״עזן יחי ער רעכט יודקרק זיין יוונ׳ רעכט פחרטטן רווכ׳ כרוך יוק ווערטער■
חטחינ( ױנוןנן ױפינדןוויח דער נביח החט ן .יטם־חכןנחשטה דרכינו ונחקורה חיר וועין נוכן חוסר ווע^ :
■ נחן טטעונ חי; רר זזוז ערטטיין
חײנר דער  :ין שר ערט החט חונ קוחט ח־ן חײן ווחוד ווחו קײןו־עו
ל ^ *^ ,ך
זוכן ווחו ער חײן ״עונ ױשיגד רער נחן קחן ער ח־ינינן מע״נן חוג׳ סרען.ן דען רעכטןוועונ • חזו חן דער ןב
חדסן החט דען רעכטן ווע^ ונחר סר ן .עםן דען> ווז ער  :וכן דען חונרעכטן ווע^ דען ער ^ חנ^ן החט • רען
ןוערט ער ױווחר ווחטער החט חוטח ודוועזן דען קחן ער תטובה דרויך טון • ווען ער דען זוכט חונ׳ ױסינד
ניקטווחט ערהחטחוטח ױו,ע :ןזחי ערטוור \ .עבןדר וויח ער תורה החטחבטן ורוועזןדען חיטױכרחיז חחויב
תירת3ו וערנןח(; ער קחן וויטןתורה ו>> נ־תחקײכ(3וױין ווען ער ו 1ײן חײן מוחרחיז • חן זח^ ט חײן ר.ן 3ה
עט טטיט ועו(ןכ הבח סרעו .ט חן דעכ ( חענטן ערטטוין חוב ערהחט חטח ו>> תן בחזזונהויהחנדיוט• רער
נחן שרע^ ט זין חיסן חוב ער חן החט תורה ױ 1ער; ט • דוח שרשט > זן חײן קטיח ווחרוכ( סרשט >ון ניט
ערטט חוב ער החט תורה ױוערנט דען טע ױחט ניקט חיברתורה דער נחן זע 1ט>זן חיס( שרעונן חוין^ ײטח
זזזתן • ענטשרט >ין חזו ווערט זין חינ ( ערטט סרעק חובערתורה ױוערנט החט קחןער חײן תירוין זחזנן
עיטטיןחוב ער ויטח
חין בין חײןעסן החרן ױ,וע;ן חיןהחב קײן טכוןרהחט כונער־כן ררוסן שעתטזין חיכ(
וי -זתן בחזזונה החט ױהחנדױיט זיוז ער רחן ענטשרין יוח ער החט בחײונה וניהחנריןט רען שרע^ ט זין חיכ(
ווחרוסןהחטטודען ניט תורה ן.י! ערנט החטטו טכי' ױהחט3ו החנריןןהחטטז חן קענן ! עינן תורהדעןדורן
דער תורה ווערט דער זיענט ;נחוחר ווחט ער החט חוטחױוועזן חונ׳ ווחט וויח ער זין זחי נ,הן .זײן זויח ער
עט טטיט חין דר ונײרח וועיכר רער עטווחט הנחה החט פין דער וועיט חונ׳
קחן תודה וזינות .יז־ןיינ ( זײן •
זיחכטקײן ברכה דריבר חיז חזו חײן עבירה ו !.ײן חןוזע! טערדחט הקדט בױגבןרעןחןיט ױהערט הט״י3ז ־
חכר זייט דעכן חיז דער זיענט ברכה זיחכט חיז ןנױין ח!ז ווען ער עט קויסט נשון הט״י • דרוכ( ױהעײט דער
עס( החרין ונין נוחײן תייזייד חככ( חונ׳ זזוזשון חיס( ! ערנן ס(י דיח דיני ברכוז  /חזו טטיט חין דער ונזזרח • זזכ1
טכן ח!ז ער ח־ז זזחויב נו ! ערנן חנ ־י־י זז $ות ח,נ ' ח!ז ער קײן ע 5ירה :ח! טון • עט טטיט ווחוי חײן עכן החרין
קחןקײןחטיד ; ײן חבר חינונרזײנן חזו שיו טשייטןחוין 5טײטטױרחקט דיניכ ( וטשרי זזומי ווחט חיטוייכר פר
טטין קחן חיז חיטויכר זזחויב ת .רה3ו ! ערנן קחן ער ניט ! טון הקרט קחן ער דחן טײטט • דחכ( חיז בטו!
תורה  :ער החרב חײן ןנרוטי עבירה • וויען ער חבר קײן תורה החט זזבט! ױוועזן חונ׳ החט ח!יזז 3ות זזקײס(
ױ,ןעזן חונ טשירט זין חין קײנר עבירה ניט • ווען דען יטוריסן חוין 5חיסן קוזזן זח! ער וויטן ח!ז דחט :ײנן
ימוריכ( ט! חהבהו -חטהחט־זיכןחז ,ױב חונ'ױב  .ערטחיכ(!עו'כ( הבח ונרעטרןטכר $ו ונעבן ר  -וכן טיקט ער
ח .יך חיכן יטוריכן ח,ין :דער וועיט • דער ם'(' חיזעט זײנן קײני יטורינן חזכ(  :ונטט עט זזחו : .ײן ווחטטע
ווי! חיז חויט( ט,בהרחנ ( חיי רעי־ חײן נחר דער דח זחר^ ט וועו׳ןיםוריכ( נײחרט זזןוניהערטגוזחר^ןחויךעוייכן
הבחט! זזההזז! ןהחטױזחונטחרח חײנ (! זזע! ה ! הטכי! ! זזען ט־רזזטחו! זזטה דחטחיז טײטט ווער נײחרט
זחוןחױעױ־ניעויינןהזהניקטנחטב זײןחין זײני חוױ.ן דען חין ! ויטר 3ער טוט ער ! עבןח!נ' חין
טכוי החט דעכן
(ויטרטרויחרן ח,נ חי :רחןהב(' הםדרוכ( טוט ער תטובהח! :ערניטחיןדער חונטרטטי ונרוב קווזטסון ^ הנסן
ווחטדודהזזייןהחטױטשרחכן
דחסךטוט דיח וניזזעיטיזחכן חיןקחשך סחטן בםרט ני ױרענקן חן דעכןסטוק
בשדוחרטעינן כחו עטנ ויני $ום םוע!יחון ! הטזזדכן עדיעד רחטחיזטײטט וויבן דיח רטעיכן ונױין ח,יף םייחן
ח!ז וויח דט קרױט ח.נ עט טונן חױך טםרח3ן ח('י ריח חון רעצט טונן עט וניט זיחווחו! חויך רער ווע! ט דחט
ביטײט ח!ז יייו חיבױ .שר ! ח־ו זײנן • דעני םט״קיכן החט דוד הזז! ן סי! וניזחן .ט • רעי■ םיו' חיז וויח חרזזר
חויךדערווע! טוויחרײכר .חויויע :רווע! ט דרוכךזח! דיררךיןדחונה נו הער3ן וניןחך טוטדיחחין ב־ױונונ ונחר £י!
טזזעתי װזהרזזב ןכ החט ױוועט ח,־ך חײנכ( זזענטן ח!ז עד חין  :עקט ווחוצן ווערט
בײח דעכ( זזע :טן •
טםערבן• חזו החט יפ דענן זעזבי^ן זיע  .טן חין ױסיזזט חונ'3ו חינ ; ױזחוט חין זעקט ווחוצן ווערטטו טטעי־בן •
חזוהחט זיךדערזזענט זח! ציט 3והער$ן ױנוזזן חונ׳ ער חיז ט,וחןפון נחטוירוניוועזן חונ סון דעסן יחרונן ח! יער
ױזחסנט החט ער ווערט טטערבן דר סון חיז רע ױטטחרבן ־• דט ביטרעשט זזעגככ( זזענטן דערטווחן פון
נ חטויר חיז ח('ז ער כחןיד טטחרבט סון יחחנן רען ־יח חיןיב 1מנןנ טוט פי! בײח דעכ  /זזענטן • נ׳ן ווחרונן זח1
דער
ן €

חןס
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דנגסונננטחרןוײןזחרנ בײדיווע! טסר1ירן • תונ׳ ננר קחןפט רחן 1ח:ן • יעק 3תביסהיוט ניקט>ונ 1רן.יבנגטן
ברוטנוננטיןערהחטגיקט > וער חײן קױירסר !חנ^ טגיט חיבריױ
*חט זח! חיכן ן .גנבןחײןקוײדחן נוק 1ײדןח :נ'
>י! בוםיכן ^ חוה נו בחיכן • חן החטערױבעטן דם קוײרווחטחיכן הם״י ^ עבןוונירטזח! עררחרפן חןק1ײרן
ווונ׳ דטברוט זח 1ערקענן עטין דען ו :גבן חײנר חײן בע ' תט,בה חיז \ זוז פרחײן םקחןטרחרןחונ' ח .זפחםטן
חיז ניטוועררע בחט, 3עםיןביזרעכט תטובה החט ן .יטחן • יעקב העט ווח! קענן בעטן ביב \ וירחײן ק!ײר
חונ׳בחטזון ווחטווח! דחם ק! ײרק! ײרט> ק חן חונ׳ דחטבחט עםט • נײחרט יעקב  :ײןבקטה חיז \.חועזן
^חט זח 1חיכןהיטןחחער ח״ו ניט3ו חײנר עבירה קוזוט דעכן ניבירט קײן זזיבוט גײחרט חײן  :חק חונ׳וויני^
ברוט עטין >> וז העניתהחבן • חן הײטן דיח >> עטינן טובינן >ו 1בוטיכןח,יזחיט! יכר>ו5הו ווערט חײן ! בום
רוחני חונ׳ חויז דער עבירה חײן ! בוט 3וחה • דחט החט ט!> וה ױ>> ײנט ח!ז ער ױזח^ ט החטבכייעז  /יהית
רחרויןױהערט
בברין ! בניכןדטחיזטײטט דײן>>! בוט 3ודײנר נט> זה זח! ווײט :ײןח!ז > זן קײן עבירה טוט •
>ין3וזחר^ ןחונ' >>! ה>> ההח! טןוויח רעכןי 3י־הרעבײח3ו קו>> ן • ח!ככזנדר >> וקדן נחן ח!י זײני ן .חטי>> ןח>> וז/
דיחערױהחטהחטחונ׳ החט>>>> ט דיחן .חנ3י וועיט ! רוב כובט ױוועזן חונ׳ חיז ווירר נוזײן !חנד קו>>ן>> יט :ײגי
טריכן וחײ! ות • החט ער3ו זײני טריכן ועבריכן ױטסרחכן >> יר החבן חײן ק1ײני>> ןח>> הױ!וחונן • נון זײט
החבןטריוױפדען .ט>< ירה,חבןיוחנוןח!י>>! ח>> וו/
חײןווחסנןחונ׳ריטטחײן 3וטטחרקן3ו דרן .חטי>>! ח>> ה •
כובט ױוועזן החטער $וזיח ױטםרחכן >> יר החבן דיח ןרעטטי><! ח>> ה נחן סר חונז דט חיז דער י3ר הרע קען
חיכן3ו טטרײטן דער חיזטווער$ו ביסוינ^ן סון דרײח חר! ײח זחכן • חײנט דער י3ר הרע חיז חײן ^ רוטר חככן
ערזח^ ט דעכן>> ענטן ח1י דיח תרו $ינן סחרחונ זח^ טחינןח!י התירכן סחר חונ׳ טוטחיכן חיןרירן ערווערח־ין
<ריק דר דורן ברעענט ער חיכן$ו עבירומ • 5וכן חנדרן חיז ער חין דענן חו>ק ררינן חונ׳ החט זיןווח 1סר טחנ 3ט
חיזןנחרטווערחרוי $ :וטרײבן  3 >.וכן דריטןהחטער ^ רוטןהי! ךחויריח ר>> ״חחיברינן טטיחן חיכןבײח • רר
<חן חויזחיט! יכרע 5ירהווערטחײן>> קטתביטחסן רערהע! סט נחן >> ער :ינדיןנן • קעןדיזר>> 1ח>> ה>>וז >> ן
חײן הע!ד  :ײן זונטטן ח!י זחרן.ן הב!יכן חיז ווען דיח בי>> ע 1טי זחכן חין הער3ן סחטן ט,ט ווערט דעכן >> ענטן
קײניזחר^ טחרן • דט ױײכן ווען רער>> ע; טנרוטיה! 3חה החט חונ׳ עט ױט חיכן ווח! זח 1ער זין חןניטחזו
ערהחט
*ער >< ט>> חזײן • ט!>> ה ה>>! ן החטױזחןנט זײח דיןסרײחן חין רײנריוױנטחונ ! חז דירווח! זײן •
חבר דר בײחױרעטזײחוויטן חוין^ חויכןווערטטו >> וזןחטבון ןנעבן חונ׳סר ענטסרןקיזנן* נחט ב׳יה • דרוכן זח1
קײני ט>> חה ב><!; חו זײן רער כ!! חיזקײן ט>> חה החטקײן ביטטחנר חן ניט דערנערי• הײנט חיזחײנר ! וטטי^
>> חתן חיז ער טרויחר־ג • הײנט טרוחרע>> חתו חיז ער ! וטטיג • עט טטיטטי > וחה' בחעטיו דחטחיז
טײטט הט״י החט זין זניסרײחט ח!ז ער דען עוזסן חונ׳ ח!י ביטעסניט ביטחסן החט • ךער נחן טטיט
ןיתע 3בח! 1בודחט חיזטײטטהט״י החטױטרויחרט ח1ז הר דען>> ענטןביטחפןה .חנ>>>> • 1י!ח ווען הט״יחין ׳
ןײנר ט>> חה זנטרויחרט החט ווחט  :ח 1נון חײן >> ענט טון • חברהכן החט ^ רוטי ט>> חה ױהחט ער חיז חזו
חטוב ױווחרן ערהחט סי!>>! כיכן חוכן ױברחכט חונ׳ הט״יהחט חינן חײן זון זנעבןחוין 7זײנר ע! טר • !טון2
חחט הט״י ױהײטן ער :ח 1חיכן טחטן חונ׳ טרה חיז רריברױטטחרבןחונ׳ החט נוחיר קײן קבר קענן ביקו>< ן
וויח ווח 1הט״י חיכן ^ חנין חרין יטרח! החט פר טםרחכן החט ער חוכן סיר הונדרט טקוינן >> וזן קויסן חײן
ק5ר  .חונ׳ החט ח,יז ױטטחנדן עטרה נטיונומ דחן החט ער ח 5יט סר ױנ ^ חן ױנו>>ן וויח ווח! זײן
יעק 5ח5ינו החט ^ רוטי ט>< חה ױהחט ער החט ױזעהן דיח ! ײטר
ט>> חה ניט ב>>! וחו חיז ױוועזן •
ןןחו דיח >> 1חכיכן  :ײנן חוין 7חוג׳ חב ןנחנזנן חונ׳ הטיי חיז בײח חיכן ױטטחנדן חיכן3ו היטן חונ׳ החט
!כוון 2החט ער  $רומ
^יכן >> 5טיח ױוועזן ער ווי! >> יט חיכן זײן חונ׳ חיכן היטן חין ח5י  :ײני חענ •
יהוטיע החט
חויז ױטטחנדן >> יט !5ן החר>> י >< יטזײן ברורר עטו >< יטדינה >> יט רח! >> יט יומן •
חײן חונ׳ ררײמיזנ ><!כיכן דער ט 1חגן חונ׳
גרוטי ט>> חה ױהחטער החט חרין יטרח! כובט ױוועזן •
ע 1י חױ
! מון 7החט ער 3ער ױהתט חיי גיטטחרבן חונ׳ החט קײן יון ױ5חזן •
^רוטין כ 5ור ױהחט •
^י״עזן חײן כהן ןנח 1חונ׳ חײן >>! ן חונ׳ ח 5בימ דין החט ;נרוטי ט>> חה ױהחט • ! טוךזײנן זײני $ווײחזין
חסני וםנחס ור ט!ח^ן ווחרן חונ׳ רע יע! בטטן חיז סון זײנכן טטו! ױשח!ןחונ ' החט זײן ן .־ניק נו ברחכן ראנ׳ חיי.
ױטחרבן •
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גיטטיורבן • חןיטבנג ס  7נגוומר 3התט ןרוטי ט * חה ניהתט חהרן תיר>< תן חיי ניוועין כהןנרוז יוונ׳תײן
נ3ית • חונ׳ דיןברורר חטו־ .ר3ינו חײן><! ןחונ ' חײן נ3
תי • חונ׳חיד ברוררנחטוןתיירכר ערטט נטיתןיוונגין •
וזין וויר םוןי טחחה ױינן ווידי נווײוו ױן נד 3וחביהוח סר ברענט ןחויורן רויק בימ החקדט • נון וונבן יווןצי
ן.דו!יגנ  .ןכן וזיר טחחה ניט פרסון וזיז ןיוועזן וווזט ווזזן נון חיר חענטן ױנדיןרט וזיברױ טחתה הווק • ווזו
וווז! וו!ז רער זוענט ניט זוז! חנער זײן זער רוי ,זײנר  $רה וזיו זוו 1עד ןױ וזן ניט וכ זער ווטווח ױין ווין ױינר
טיוחה • עט טטיטו׳ען רבינו הקהטן .יזחבט החטחיי־וזײןנרה חוין^
דעןעןןכןקסקררוכןהחטערברקםרוו
ןעבן םירניג חחטיווײן ער זח 1חיכן ניט ! חכן חחכן • זורבריה ררצינח חונ׳ רב חטי החבן חר/גה ןיװחכט $ו
חיריזין • חזו זײנן דיח רבגיכ ;  .3זער ! .טטין ןחועזן • החט זיר בריה דרבינח ןינוז-ין חײן בעצר רער החט
ביקחטט סירהונדרטגי!דן חונ׳ החיז חיכ{ נו גרחכן פחר חירחויןנן • חונ׳ רב חטי החט ןינוזין חײן סײן ן! חז החט
חןחוו יפ ! ןיקחטט חונ׳ החטעטנו ברחצןסר חירי חויןן דער ווחרטן ױח יז! | יין רער >< חנן חינ׳ רט חזוזער
(וטטע זײןדען עטטטיט וןי! ובי־עדה דט חיז טײטט > ון זח! זיןסרײחן חבר זזיט 3יטתט דיח טײחהזח! ניט
סר סו 5ױין • דחכ[ החבן חונזר־יחסייכ{> יתקן ןיוועזןזק זח! חיבר ווײןברכה װחכן הט .ב והוזטיב דיח ברכה
זחןטחן חײןחב! חין זײן בענטן • חונ׳ ו .יחריח ןרוטיטטחטביתרחיז חרובן .יו׳חרןהחבן ריח ןויכןוייטדעכן
בזוטס .ןריחיהודינן
הרוןיקחיריווייןןעיטןןרוייטטדר .כןהחבן זיחדיח ברכה >< תקן ןיוועזן • רען דערווײן
חיזזעד>  .ט>> חזח! עײ זין דער> .חנןח .נ ניט נוזער ! וטטיו זײן •
עטטטיטחין דערןוירח זינטדעכןחןחןי
■דטבימ ה> וקדט חיזחרוב ױווחרן חיז חסור נו ! חכן> ויט רענן סח!ן >>וי! דען טע טטיט חי  :ן סכווק ווען הט״י
ווערט חונזחרו רעכ{ ו! ת חחייזן חונ׳ רט בימ ה>< קדט ווירר ןניבויחט ווערט זײן זעיבעט >*ר.ן ווערט דר סי! ט
ווערן חונזר >>וי! > ייט ויזעכטר חן החבן חונזרי חכ>*יכ{ ױחטרת$ו זיען נײחרט !ד3ר >> נוה חן החבן חונזרי
ז־וכ>*יכ{ ויזחוטוועןחײנרחײן הויזבויחט >> וז ערחײןחי! ברײט חונ׳יחנו 'ידי^ !חזן ווחטערניט בחוײכק חונ מן
טטרײכן רחדן • 2חוין חײן מעודה ווען ער ס !,דען טיט>< יט ױריכט זענט זח! ער חײןסיחין ! ידע יחזן ווחו קײן
טיס! טטיט חײןסחיחווען ז־ח ז־ן 3ירט זח!  :יח זיןניטסרסו! נירןדטח! יטהחבןח נזרי חכ><יכ{ .נוזרעוועזן זכר
זחרבןבימה>< קדט ׳בעו יחווער חיזזין >< טױח דרחן כ! העובר עו רברי חכ><יכ{ חײב>< ימה ווער דח ניטהח! ט
•ווחט חונזרי חכ><יכ{ חחבן רס בחטן דער חיז חײב יויהה • רער כ!! חיז דער בןחדכןזח? קײן ןרוט ווערק
■><חכן חויז זײנר ט>< חח חונ׳ זח! חן רךיןו .ר,טוועזן>< חכןמויז זײנס{ נער נײמרט מוין ןנחטט דינטט זמן עיורוט
וועדקדרויסוחצן ן .חטנו דינן>< יטסחןר טיוחח חבר זײניווערק זח 5בט>< חח טון חברניטחיב־ין• .
עטטטיט
חיכ{ םסוק ח;ר זרוע !נדיק ו! יטרי ! בט> .הה ווען חײנרהחט טיוכ{ ח; נ ױזונדחונ׳ כ 3וד חונ׳ ט>< חחדטזעי״בין;
■הײטטויכטנו רעסןבןחרקחונ׳ווען חײנר ח! יטבחהחטח;נ' דחױת דט הײטט סינטטרעט חיזחינ{ סי :טטר
פרריח חיגן חזוטיויט חיכןםטק יוזר ח.ר ובורח
חטןהײטטריחתורהט!וכ{ חורחונ׳ רעחטן • דחכן זח^ ט
דננרסט,ק ח_.רזר .ע!כדיק ח!י דיחטוסמ חונ ט ' וההחטדערנריקרעןח! ידיח נרות ווחט חוין דעכ ; >< ענטן ק>< ן
חחטער  :ע! בטטןטו! רדרחןד :רןדיניעבירותק <>:טחיכ{ ח! יטבי 3:והחנדן •
בײחהט״יח־זריחחטןחחױחט
חויך דענן> יענט] בי :ח נ׳ ןזטט טיקט ן .חט חטי ב>< טסט • נון ווחט החט רער <>,ע :ט><רע ס טתיחרן חונ׳<ןקויח^ן
נײחרטחוין^ זײניעביחת רער חרןקסוטחיכןחױ נדוי  /נו • ררוכןדערחײן רעכטר נדיק חיזדערהמט ן־וטי
הטןההו״נ׳היטזיןסמר חײןעבירה חיז חןבי! יןרו!ז< ; ט׳יזײן הטן .חה חוין 2חיכן החטחונ׳ערחיזווערט ח! יריח
טזכומטבעוינןדחכןזמןטדער סט; ק מורזחעיינריקדימ ט,בות ױבירן דעכן נדיק דער !ן <>.די קײן עבירהטוט •
רער נחן זחן .ט דער סטוק ו! יטרי !ב ט>< הח דחט זײנן חן נדיקיס{ חבר ניט ח :ו3דיקיכן ן><ורי • {0בײמ דימ
חיז דיח ט>< חה זימ זיינןז ן >< ט>< ח ווען חטיי זיח חײן נרה נו טיקט זײנן זיח>י 3דיקחדין חונ ױינן זין >< ט>< ח
ביטורינן זיח וויטן ווחי' ח!ז ריח יט.ריכן ! טובח זײנן יכס־מ עון • עט טטיט חין דער ן>< רח דרײח>< תנומ
חחט חט יופלןנויטיח! חונ׳גיחהחבן זיח> וקכ! ױ״ועזןרורןיטוריסן חננדרטטקחן>< ן3ו דיח>< ־< ומניטק <>.ן•
טר חײנט חיזדיח תורח • רטחנדד חיזחריןיט־חי' •
דטרריטחיזעו! כןהבח ווער 3וריחררײח>< ת< ותקו><ן
יױי רער >< וז ןר,טי יש ריכן ייײרן חוין 2דער ווע! ט • דהן ר״ח ררײח>< תנומ חיז דער כ!! חונ׳ יטוד חונ׳ תכיית
* 1יעןעויכן דרונן קו>< ט עט טווער חן • ױוז תורה חיז דער בן מדכן ניט>< קב! ער>< וז יטורינן דער בײח החבן
ער

*

*?

שםחת הנפש

מי

גגר > זוז זין ביהעופן סכןזי1ר נינויטטן חונ׳>*> זט ער זווז ױן םורט ;ײן פון יזוי ענזקיכן הוג׳ ><וז .ײן * יט קײן י 1טק
עו1ןכ הזה>> ב( ב 1זײן ער חוז זין >ז> ויהזײן עי דברי תורה יזונ׳> יהון דוהקוערנן ■ ווייו וויע.רזיזי־ן .חוז רער
>> ענט החט וויח רעטר ח1ז ער ! ערנן קחןוויי! יזײן קינד יוין >> וטר 1ײב יזיז ייערנט ><ן יזיכן כי ההורה טוהיזזו
בח! רח 1זעטױבחרןווערטסרן .עטטעטח 1יטדרוק > יוז ער נחנין עוי״סן הזהחויןן חײןזײט 1ץ.ן • נון דיחתורה
חיז הכ 1יה עו1ךכ הבח חונ׳ חרין יטרח! חן דחרטן חיז ירוטױכן וביה ה>> קדט • הטיי׳י החט זעובטטן הטן .חה
חויף חרין יטרח 1חנדרי * דינו/החבן חירי טריכן • חן דער וופט חין חרין יטרחו >< ח 5ט קיון .חנטטן חנדרי
>> ע 1והח1ז דורן הורהח,נ' חריךטמו( חיזער זו־בה 1עו!ןכ הבח • דרוכן ב -יח דיחחסנחהחונ בײח רר>> נורה
חונ׳בײח דיח כחביט טטיט דר בײח >>ו החט זיחן -יסחבט ניהעסרט>>ן החט זיח>< יט דעןהח> ירן .יטוחן .ןדען
דיח חג׳נרוה  :ײנןןיו,עזן נו רײזין חין חרן יטרחו • חונ׳ דיח>< נורה חיז חײן ר>< ז3ו דער הורהדיחהײטט חור
חונ׳ דיח כרזביכן חיז חײן ר>< ז1
>< 1חכיכן ועויסן הבח דיח ררײח>< וזן זײן דורן יטוריסן •
רחכן ןניהערט דער
>> ענטניט וױדרטםענין.ן
קץןיטוריכן
חונ׳זח
!
זיח
טב
>
<
חה
חן
נע><ן דען רורן יטורינן זוערט ז״חןנחויהקו>< ןדיח
נן>> רח זחןטוועןיטרחי
זוערןהטובהטון
ווערט
דיחן
.
חו
1
ה
קוסןווחוזיחניטתםברה
טןנןטסיעוטהמ׳יחײןביזר
>> וןחויךיטרחו רערו:
ערטן
.
זירותן
.
וזרזײןח
1
ז
וויחהסן
דער
רורן
ווערןזיח
הטובה
טוןחוני
ווערן
סרוק ווערן •
>>>< י( חזײנןח!י יטוריכן 1ט .בה חן ווער ינויריסן החט חויך דער וועיט דער ווע־י< ניט>< ןו1ן.ו • עט טטיטחין
הנח רבי ח! יהו טובייןבר כייטוו עוי' חנעוריוווח 1רעכן>< ענטן דער יטוריכןחויך זין>< קב 1חיז חין דער י,נן .טדט
ביטערחט חיכן סון יטורי ן .רנסן • עט חיז בעטר חויך דער ווע 1ט נו ! ײדן דחט הײטן ק!ײני טטרחך ח!ז נו
 1ײרן יטוריןהננן ריחזײנןןחר ןחט דר חענט ווערט סר ברענדחיןןנהנכןביז ערחזו קייײן ו,ערט ח!ז חײן החר
דר נחן ווערטערווידרן .חנין ןי>< חכטחונ '>>וז ח!י טחן .חזו ! ײדןח :נ' חײן1חנן .ינײט •
דטהחבן דיח הבריכן נו
חיובןיטסרחכןוהיה רחטיתן >< נער וחחדיתן יטןה>< חרדט חיזטײטט ווען ><ן
חוי
^
ררוועייטיטוריסןויײדן טוט
חונ׳ןיחט ט 1עכט • חבר נוכן ! עטטטן ווערטטו עט ןנוט ביסינדן בידחרפטט קײן עינטיכן נו ! ײדן נחן דײנכן טוט
חונ׳ ביטטזוכה !ןן עדן • זין סחר נײטן וועןחײנר החט חײן עבירה ניטחן החט ><ן חיק >>י' קוה חונ׳ ><כו/ %
>> ררוז/ןיט! חןןדרווחרטןח!ז ער זײןעונט ח,יןדרווע 1טחבק<>:ן זח! • דרוכך בן חדכןזחרן ניטווען ריר טויעכט
ןיחט זײח ניט >>< /רעק חויך יטוריכן • עט טטיט חין>< דרט ר׳ עקיבח זחןטהט״י טםרעכט חיר יטרחויזחיט
חײן ניטנוהן זײןחןיז ריח רח עבודהירהרינן ווען זיח חײןטובהנוקו>> טזײנןזיח>> כבד חירן ןחט חזנ׳ווען נו זיח
חײןנרהקן>< ט ! עטטרןזיח חירןןחט • חבר חיר יטרחו>> ײני קינדר טיק חין חײן חײן טובה נוןיבטטבחנו
>>יר • חונ׳ וועןחין חײןחײן נרהגוטיקןיבטחן טבח והודיה • דודה>< 1ןהחטןיטםרח 5ןנרה ויןוןחחיח
>בטכן ה׳ חקרח דט חיזטײטט ווען>>רי טוןנרו  /חונ׳טרויחרן נו קוי>ן ןיב חין ט 3ח והודיה3וטה 'י • חיוב החט חן
ןיטםרחכןה נתן וה '! קח יהי טכך ה׳ סבורן חעהה ועדעז!ךס דט חיז טײטט ןחטןיבטחונ׳ נע>> ט חוועק חויך
ח! יכך זח 1זײןהײ 1יןרנח>< ןןי! ובטזײןחויךחיבין • חונ ' נחן>< ערןיהערטחן הט׳יטבח והוריהנוןעבן ווען עט
חיקט! עכטןיחטחונ' זח! זין>> ט>> חזײןרען וועןחיסך ח 1זײן ! עבט טחןווח! ןיחט החט ער קײןכסרהחויךזײני
עביחהחברדורןימוריסך חיזהט׳י חיכןחוחויזײניעבירוה • עט טטיט חיןחדרטבײחקרבנות טטיטו :ר 5ה
1ו! כםרע 1יו חונ׳בײח יטוריכך טטיט והסךיר5ו חת עונכך חזו ווח 1ח!ז קרבנות זײנן >< כםר עבירוה חזו חן ימוריכן
חונ׳ נחן>< ער זײנן יטוריכן חכםר דעןקרבנות קחטט חיכןנײחרט ןע! ט חבר ימוריכן זײגןחוטייחןרעןןון^ חונ׳
דיח עיקר יםוריכז טיקט הט״י דען בן חדכך3ו רער ווחרטן ער יח 1זין דער וועקן הט 3,ה3ו טון וויח חובן ןיחעיט חיז •
חונ׳וועןהט 'י נוטיקטחייןחח! יטוריכך חונידר
חענטטוטקײןהטובה דעןווערטער וויחפי >>ח >>1ערןטטרחפט
וױחחין דרהוכהה טטיט ווען חיר חײן ניט דרחןקערן ווערטחן דיח יטוריכךווי! חיןחײןנחן זיבן>< ח!>< ער
טטרחפןחויך חײערי עבירוה דען ווערט חיר תטובה טון חזו זחןט ןחט • ררוסך החט דודהסיין ןיטםרחק
ח 1ההיה בטוטכםרד חין הבין ב>< הן ורטןעדיו !בייוכן • דחט חיז
טייטטחחזחוטטניט ז( יןח 1ו חײןםפערד
ח 1זחײןווי1רר><וי! חיז! רען>ון>< וזט 1חןן חונ׳ חיכן נויכך החייטן חייזערנויסןזחייווערןדרזוײי נגר קײןטשהחט•
חבר חח>< ענט החטט יוח טרי חונ׳ פר טטחנד טוח בײח3י״ט תט 3/ה ו/חרטניטביז דוח ןיטייחןןו/ערטטדעןודח
^עי־קנחבױן סןעטטוויח >> ער>> ןטטינקט • דרוכןהיט דין זיןחײן בה>> ה היטזין חיןווחטר נוסחייןחורר
חין

< .

׳  >*£שמוווו■ הנפש :.ײו ;

כא

חין  £ײחר3ו ^ןי • 4וכ{ טכן חוו בן חדכן נחטההט דיר טכ 1ננבכו ניהננרטטו יזונן ריר נו טמזכטן מןי ח׳•
ניט עו!כ 1הברוג!ר ןירטטיזונ׳ווען דיר ח״ו חײן 3רה3ו קוזוטוײיוהכן חוזר כתטו 3החונ' היטדיןווײטר £יזר
ך • / ,וין ווען חײנר חײן זגח! חיבר חײן טטײן יויזינ £ח3ן יוודר יוין יזײנר נחבווייו זי 3ט רע ױך יוײן
עניר
חנררט רוח! בעטר עחר • חזו ^ יהערטטו רין £י * 1ער £רח 3ו ועהןווען דוח החטטנוןחןױ& חען ח -טובה
ס טון • חונ׳ וזען חח ז/טו 3ה החטט ניטחן חונ׳ טיקט רױ הט״י רען חײן 3רה3ו • דחט זײנן דיח רעצטי
יסוריכו ט! חה 5ה • ררוק ניי<ײנע 1ין ח!ו רער רוענט טרעט חין דעןוי .ענ פון הטו 3ה ווערט ער ניס! חנט
><טי חויחיײח ימ; ריט • רען חײן טחץטר ו,ערט קײנכן הח!ן ווער עט ניט סר ! חעט חברחזו בח!ד חוז רער
הרחניןרפר! חניט ר  £וחזמניבט חיכןדער ח £ח ר&וחוי  • /חונ׳ וויח טטחרקר ח!ו רחט חו( ה חיז וויח ביטרי
רס,חות הוזער חין״ערין • חזו חןחחבחוררער ^ ענטהיבטחן תטו 3ה 3וטון חונ׳בי^ ערט ר& וחוו/הנסט
דען ױבט חיכן הטיי רסוחוי  /רע חיז חסח חו!י כןבטר חונ׳ טיקט חיכןיםוריכן צו רר ווחרטן ער (ח 1חײןכסרה
החבן חוין 2זײניע 5יחת • חיכן םסוקטטיט כחטר ײטר חיסחת מו ה׳חןהיןמימריןרטחיז טײטטחיזוויח
חײן סחטר טטרחסט זײנכן זון חונ׳ טזחנט חינן פחר זײני ״עטיכן רעיכן דיח ער ניטחן החט • זח!טכ חי?
גחר* וט סר רעכן זון ער ווערט בעטר רר רורן חזו זײנן חן ריח ימוריכן חוג׳ ריח טטדחן 2פון נחט • עט טטיט
רחין ה 3וחת בנות3יוןדט חיזטײטטן .חט טוט וועטןדיח3וחות רעןדיח ע 5יחת דיחהײטןנוחוז  • /חונ׳ וויח
חײן >< וטר חיר קינד חב וועטטטוט רט קינרטרײחן חבר טע חיז חיסן רחן^ וט זונטטן זעוט עטסרסויןןחיכן
חזוחןטטרחפט ןנחט דענן יוענטן חיכן חב3ו וועטן זײני נוחות ח!ז ער ניט זח 1סר פח!ןזײן^ ווז^
טינ ^ •
דחכןטטיט חיקסטוק ו! רטע ח *ר ח!היכן > וה ! ן ןמסרחקי דט חיזטײטט3וכן
הבח דורן זײני ע 5ירות •
רטע זח^ ט^ חט ווחרוכן טוטטו דר3י(ן ^ייני^יזעין • דעןחןידיחתורה ו>< נוטיכןטו5יכן ווחט דער זוענטטוט
חונ׳ ער חיז><!ח ע 5יחת זח! כטחיז ^ חט ניט ןיב • דען ריח עביחת דיח הײטין 3וחוי/חונ׳דער ױן חיז ווחו
 3וחהחיזרחרן <> 3ןקײןר 5רקדוטהטוןחסי! וקײןטכן3ו>< ע! רןחפי!וניטןירענקןחיןזײנכן זיןד 3ריתודה • חזו
חן דעררטע רערזײני עביחתביהח! ט חונ׳ טוטניטתטו 5החיז זײותורהו<1עטיכןטו 5ינן ניטחןױנעכןרע
>< וז זין ערטט חבוועטן • טר חיז רער חוז חין רער <>4רח החנה! קב! ע!יו ז<! סו  /טזי-ןכ ט!ייוה יםנהויטו3
טי ^חנ 3ןהער3ן דער זח 1ערטט ז״ן נוחהפון זין טון דט
ידיו • רט חיז4י><ײנט ווערדחווי! רע 5ט טה יױנן ><
חיזױיזײנטזײני ע 3יחת דערנחן זח! זין וועטן טד חיז4י< 1ײנטער זח! תטו 5ה טון דען זח! ער תורה ויזנות
>< קײכן זײן טד חיז^ חט !י־ • ריח<>4רחחז  4ט כוה^ריעין !ו !ח ב>< הרה יזטיבין!! רט חיז טײטט ווען הט״י
דעכ(< 1ענטןנוטיקט ח!זחיכ; נוןהיבטחן ט[ ע 5ט נו^יןניטבןדחיזחיכןוויררווחסניט• רען וועןדר>< ענט 4ע[ט
רפ !ירט טרחכט ער וויח רע זײן היזק<4י<יח זײן חונ׳ טרחכט ניט ח!ז עט חײן טטרחן 2פין 4חט יױז חונ׳ טוט קײן
תטו 5ה • דרוס( פר דער ע 5ירהעז !בטטן ח!ז רע ניט זין ונ הער3ן נעז< ט ח!ז חיכן ^ חט טטרחסט חײןרע
זוינ^ן * * וןהןבין חןן.חט החטסרן; עטן • טטרחפט חיכן^ חט נחן >< ער וסויוח קחן עטחיכןניט בחןרווח(
4ין • רחכן חען קיײנייטוריכןחוין 2רעכן >< ענטןקור>ן זח! ער זין בירענקן חונ׳ תטו 3ה טון ידער ח'ו פיטרי
גרוטי יכמרינןחיךחיק קו><ןדזרע * וז תטו 5הטון • חזקיהוה< 1ןןהחטהט" יט 5ח^עבן חונ׳החטודטסרחכן
בי \; חט ט 3ח ח1ז ער י< ין החט (עבנרי4 4י*חצט סון י< ײנר קרענק • רח סרענט סן חײן קטיחחחרוכן
חיך4
בי ט5דו3ו^ חט ח!ז עס< ין4יהח{ ט חחטסון *ײנר קרענק דט טיקט זין בעטר •
החט הזקיהו ניט ױטסרחכן חין4
דער תיסיןחיז דען חרןזײנר קרענקחיזער !עבנרע ױווחרן זונטטן העט חזקיהו זע!ן טטערבן ררווי־' ער דיח
<>3וה פין סריהוד3יה ניט החט * וךכןױז.עזן • חזו החט חינן הט״י קרחנק4יז< חצט חונ׳ דער נ5יח יטעיהו
חיז3ו חינןגחען חונ׳החט חיכן גיטטרחפט רעררורן החט חזקיהו תטובה^ יטחן חונ׳ י״ין החטחיכן יוומיף
 4יוועזן פופ5עהן יחרייעערנו ! עבן חונ׳ החט עו1ןכ הבח דר3ו ז 5,ה^ יוועזןרחכן החט חזקיהו ױזחןנט ריח ימוריכן
דט חיז דט 4רעטט ><רוי/
ױח<1יר גחטהחט3ו 4יטיקטח!ז חיך בין קרחנק החט זיין ! עבנדע4יז<ח 5ט
רחחנות פון הטי׳י ווען ער דעכן<1עגטןיטוריכן3ו טיקט חבר רר<1ענט*יוזדדקענן חוג׳ ויוז תכןתטו 3ה טון•<1טה
רבינו החט^יזו^ ט3ו יטרח! ה<1חכי! ן<1ןבזודבױ ן^נבן ענותן( הטיבך בחחריתן טר חיז טײטט ^ חטהחט דין
*יטטרחסט חוג' החטרין4יפײני4ט ער החטדין חיןרפר ^ רברחרוק^יפירט חמ׳ החט רין חויז ױהינ 4רטרט
החט
ס1
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שמחת הגפעז <*י

ד .נוט ןחטח! יט ױטנזןלו( :דיר נוק ! עטטטן וו1זן[ :ײן :זי [ רוונ׳ור1י טובוי  /ווננרטטו היובןרר קיןן • !יובר ווען
דעק בן חדכ /ווח[ גיט חיז נו ביזחרןן הט״י בי3ח[ ט וויק :ײני  :כיות וזוין 2דערוונגזט • רור הווזן הווט
ןיטסרחכן ח! תירח כי יעטר חיט כ״רבה כבוד ביתו כי1ח בווותו יקח הכ) [ח ירר חחריו כבודו • ירט חיז
טײטטדוחזחןטטרין ניטווקנח זײןווען רוח זיכטט יענרחיז רײן דען ווען ערטטחרבט נעווט ער ניט ח[ יט
*יטחונ׳ :ײן כ 3וד החט ער ניטסר סו! • דען ווען טון חײנר חײן נריק חיז חונ׳ עט גיט חינןווח! חיז רחן נו
ביזחרן.ן ח! זער ניטעטווחטזכיור  /ביגחזט קריגטחוין 2רער וועוטחונ׳ חויך יענרווע! ט החט ער זײן כבור ניט
סרסו! וויח וויר ןיסינרן ר׳חנינחבןדוטחחיז חײןןהטר עײןיוועון • חזו החט זײניסחיח נו חיכן גיטפרחכן
דוחביטט חזו חײן ן.רוטר חטיד בעט הט״י !חז דיר ןעבן3ו !עבן • חזו החט וון חינ  /ןעבן חײן ןיזרנן סוט סון
דענן היװ! • דער נחן חיז חײן בר  /קו! קווון חונ׳ ןירוסן ח!י נדיקיכן החבן חײן טיט סון סיר סיט חונ׳ ר׳
חנינח בן דוטח זײן טיט חחנןזט חײן סומ רר סון • חזו החטער ויתםי[ ױוועזןוון זחןדעכ/סוטוויררסוןחיכ/
חוועקנכבװן • חיז חיכ /חײן ןרגנטרר נטןיטעהן חײןהחנדהחטןירײכט סון הױיז חונ׳ החט רען סוטווירר
ןינווון • חך טטיט ר׳יוטיבן ח! םתחהחט וון חן ווע!ן חײן סוט ן .עבן סון הױנ! החט ער ניט וועןן נעוון ער
החט װורח ױהחט וק ווערט חיק דרקיןן חב ט!חן.ן זײן טכר !עו!ןנ הבח • עט טטיט ח!יהו הנ5יח החט
ן.יסירט רבה ברחבוהחיןדעכ /ןןעדן רען ערהחט חײן ןחטןד! ות ןיהחט חזו החט ח! יהוהנ 5יח חינ/ןיהײטן
ערזח! זײןװחנט! סח! ב! עטר נעװודח ער סון ווערט ער רײן ווערן • וויח ער נון זײן װחנט! סח! בןעטר
החט ביהחטחןןינוװן חונ׳רזחט ו1ע1ן חוועק ןיןרר װיט חזו החטערןיהערטחײןרןו! ח!ז ערזײן ח!ק !כגו!ןס_ ח.יך
דרווע! טווערט חוין עסיןח :והחטערריח ב!עטרווידרחוועקגיווחרםן • עט טטיטר׳ טװעוןבןיוחחיװיטזײני
ה!װיריכן זײנן ןיוועזן חיןחײנר וויט חונ׳זיח החבןןחטן רוחק ןיהחט • החט ר׳טװעון בן יוחחי חן גיסחנןן
3ו רירן וויט וויט רוח זח! טט םו! װיט ןח!ד ןי!רן ווערן חזובח! דער עטןירעט החטחיז דיח וויט סח! װיטןח!ר
גי!רן ןיווחרן •__ חזו החטר טװעון ןיזחןט3ו זײני ת!װיריכןנון ווחט חיר ווערט נעװן דרסון רערקיןןווערט
חײן װחנן!ן חויך יענר ווע! ט חזו החט קײנר ניקטןינוװן • ררוסןןיהערט חיט! יכר3ו זחרן.ן ווען עט חיקווח!
גיטטוװר בי3ח! טװירןחטװײניזכיוד  /חויןרערווע!ט■ בםרט ווען דער װענט בײח זיןזעיבטטן טםירט ח!ז
ערעטניטןחניןװײנטװיטןחט ווען ער ווערט רע 5טנחןזוכן ווערט עטױךןיוויטביס־נרן • ןיהערטער
פטיטח ? וזחרןןווען עט חינ/ווח! ןיטחונ׳ןיהערט  .־טו 5הטון חונ׳ זח! ןחט ררקענן װיטןחנ $ןהער3ן חונ׳ זח!
:ין רעװוטין הח!טןחונ ' זין ניט בעטר$ו הח!טן ח!ז חײן חנדרר קײנכ /עני ניט װיט החסרט חב ענטסרן חונ׳
זיןןירענקן ווערביןחיןזע! ט חיןניטןיבחרןזײןווער װיר בעטרווחטבין חין סחר חײןטס! בריה ביןביטחסו
ןיווחרןסוןחײנכןטטינקטיןן טרחםןחונ׳בין רורןװקוכן טנוםר /חוין רער וועןטקוװן • וויחבין חין װ!ח טנון
ווונ' סח! 3וחתחונ' סו! !יחוד  /חונ׳וויח טטינוןחיןנחןע5ירוד/חיןד,חבחזו סיי עבירוו  /ווחטסחר ןוטט החב
חין ןיטחןחונ׳ ןחטהחטװיר דחןןיןעבןווי! חיןחן ןחט רעכט װיט ןחננן הער $ןרינן חונ׳ ווי! רע 5ט 5דקה
ןעבן • דען עטט ערדיחםירוו/חוי^ רערווע! ט חונ׳ רט קרןחויו יענר ווע! ט • דוד הװ! ן החטןיטםרחכן
יטב עו!/נ !סני ח!היכ /רט חיז טײטט !חז קײןחרװר װחן זײן ןיב חיט!יככן עטירוו  /רען בידחרן^ רערחריכ /װחן
דעכ  /ע .טר ניט $ו סוט סח!ן • החטחיכ  /הט״י ןיענסרט חטד וחװמ װן ינ3רוהו ווער ווערט ןװ!ור  /חטרחונ׳
 3רקהטון • רען הט״י ןיבט רעכ /עוטר ןע! ט ערחז ! רעכ /עני װיט טח!ןדער עוטר הײטט ניקט װערח!ז
חײן חסטרוםט חיבר דעכ  /ןע! ט רע חיז װחויב רעכ/חריכ  /װחן3ו ןעבן ו; חו ניט החט  :ײן ןע! ט קײןקיוכ< י
ט!װה ר,װ! ן החטןיטםרחכןעטיר ורטנםןטו עםהכו! כ/ה' רטחיזטײטטו,ען  :ין דער רײכר חונ׳רערחריכ/
װחןביןעןנןחונ׳ רערעניטםריכט 3וכ/עוטרטםײז װין חונ׳דער עטר ענטסרטחיכ /חיב! חבחונ׳ןיבט חינ/
ביזי ריר דח ביטחסטזיח ןחטח! יבײריחיבר נײחז רהײנו ער װחכט דעכ /עני$ו חײנכ /עוטר חונ׳ דענ/ע,טר
$וכ/עני:
חװח! חיז חײן ןרוטר עוטר ןיוועזן דער
החט
זין
חװח
! בירחכט חונ׳ןיזחןט ווחט החבחין סון
ח!י װײני חרבײטווחטווערטװיןװײן
ןע
!
ט
חונ׳
ןוט
העיסןוועןחיןווערטטחרבן ווחטווערחין
רי & ון װיט נעװן !עו!כ /הבח חין װוז ח!
יטחינטרװיר
!
חזן
•
החבן
ריח
!
ײט
$
ו
חיכ /ןיזחןט ער זח 5װיטזײן
ןע! ט
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ן .ע! ט ח>ון חטר ױיןרזונ׳זרו(  3רקה ןעבןרחט ווערט זײן3רר .ןררן  :ײן רוונ׳ בוײבט תינן! עוןנן ר.תב • רען תזט
חזו הרוטרערעמיררווין 2דד רוקב? גיוועזן נגר וות יורו 3דקה ןעבן • רוונ׳
עמירות הרוט קײן בימטרונר •
החט רוײן טבועה ןיטחן ערווין קײנסן 3רקה ן .עבןנײרורטזרו[ כי ױיט רירו נון תור קײן החסנונן רוונ׳ בטחון הרזבן
חוין^ רער וועיטרר> ייט ער זײןנדקה ווחן חן ? יגט • נון עט החט זין חריחן גיטרחסן דער עטיר חיז סר דער
טטחטגחנגן החטער חן ךטרחסןחײןחריכן ריחןזינן חויף דעןרייטט חוג׳ החטניט חײןטטיקכי גחננןרחק חן
חזוהחטזיןדרעטירגידחכט חיןזײנכןזיןדערחריכןריחןהחט
:ײן ןײבו .יהחט ח!ז ער זין החטיקענן בידעקן •
גיוויטקײןהחסנונג ױער חויףדערו,עןיעוחונ ' סר 1חעט רעןטוט רר ווײןער זחןכן 3ער1ײרן ריוזהחטערױוויט
חזוהחטזיןדערעניסרווחונרדט
חונ׳החטחינן געבןהונררט ^י1דן •
קײןפר ; יכחנן .ױערחויןרערווע 1ט ־
חונ׳ טםריכט3ו חיכן ווחרוכן גיבט חיר ײיר חזו שין ן .ע! ט ח 1ײנטט חיר העט דחן סיןיענײכן דר>< יט קענן ביטײןן •
חזו החט דעד עטיר חיכן רר3י 1ט דיחטבועה ווחט ערױטחן החט ח1ז רע קײנכ^ ניקט גיבטנײחרט דער קײן
החטדערעניןןידר3ו חיכן ױרעטנעכןרײן ןע! ט נו ריקרוח נחרדוח טוטה דוח
בטחוןהחט חויףדערוועו״ט •
החטטקײןבטחון ניט דוחסר זיכרטט דיןחױן^ רײןןנעןט חוג׳חיןסר זיכר >< ין חין 2ןחטט ױנחד חונ׳החך3ו
זײנידר בחרױיקײט חױטעה חונ׳ ח1י רן.עי דען ער חיז בחרכן הער 3ין .חוין 5ח1י זײני ביטעסניט החטטו ניט
ו .ןײחנטווחטדחטטיט גיטריבן הט"י> וחכט חויך ריכטן רען חרױן סוןרער עררחונ׳ סון זויטט דרהיבטער
דען נוט בידחרסטיןן בײח ן .חט חיז ח 1יט ><ין !.ין ער קחן יױן רײן >< חכן חונ׳ סון דער 3רה חר 1יזן טרעט חב סון
זח! 5ינחרטקײטחונ׳סר 1ח; דײןטטורנ • חזו זחן .טרערעטיר 3ודעכןעני חיזדט><ײן 1וןחיןהחב דירווע1ן
גוטטטוןחונ רוחסר ןעטטטע >< יר דױטביזן ררקיןןדוח ! עטטרטט ^ יןחונ׳ החטט זויןטוטה • חזוהחט
רערענינוכןעוטר ן .יענטסרט חח>< ײנטט חח טוטט >< יר ןרוטן חטד חבר עט חיז ניט חזו ביז טוטטויוירח!;
חח זחן .טט חין בין>< ין ח״ו >< יחט סון רעכן עו 1ק חין החב נחן ןגוטי החסנונן3ו ן .חט • עט חיז קײנר דער ניט
זײן החסנונן .החט3ו ןחטנײחרטדיח טוטיױיט חברווײ! דער>< ענט ! עבטהחט ער זײן בטתון3ון .חט ■ החט
יסיעטירױרעטווען דעכ( נוןחזו חחוומחין ן .ין חונ׳ ווי! >< ײן ןע! ט ביןרחבן חויך דעכןביה הק 3רוז/בייחדיח
>וד/יכ  /דיח החבןזין>< יחטסון דער וועןטדעןקחןחין>< ײןט 5ועההח 1טן חונ׳ החט חןחזוןיטחן • נון עט
ד .חטחײן 3ײטןחנן .חן ןיטטחנרן דער עטיר החטדען חומ ביקו><ן חונ׳החט ניקט>< ער ןיהחט וו 3ע־ן חונ׳
החטןרוטן דוחק >< וזןןײדן חזוחיזער ן .חנן.ן חוין 2רעכ  /ב/ה הקברוהז־ין חו3ר חדזנו גרחבןדזעײזח! 3ו ! עבן
חזוהחבןח־כ/עביןדיחטוױריכ  /חן ןיטרחסן חונ׳החבן חיכ . /״ סט ן.ינו><ן חונ׳ החבן חיכן ן־יברחכט
החבן •
חין דער טטחט סחר דעכ/טר • חונ' דערזעןבין .טרחיזן .יוועזןדער חריכ  <> /חן דערחויף רען>< יטט חיז;,יןעכן
דעכ /ער החטווע 1ןהוערט ן.י!רןן .עבן דען דר זעיבעעני חיז זער סרוכ/ן.י .וע;ן חונ׳ סין חײנד הוכי>< טםחה
חהער ; יוועזן חזו החבן דיח טטחט ! ײט חיכ $/ו חײן טר ןי>< חכט • נוןריח ווע־טריט החבןרעכ <>/חן סר
רעק טרןיברחכט חונ׳יחחבן ןיזחןט רעס <>/חןהחבן חירןיסונרןח ^ דעכ/ביה .הקברוה .ער החט וועין רעני
>< תיכ/חירה .בריכיכןחב3ןי .ן • חוו בח1ד החטדערעני חיכ/ררקענט חונ׳החט דןדחןסרע> ודקץ .ןחיס/
ן .יטטע! ט חונ׳ חיז>< יט חיכן טחרן 7סר סחרן ווחדונן ח!ז ער זחןכט >< עטה רעהחט וועיין טון חינ׳ החט3ו חיכן
ןיזחןט חח החטט דען סר טו!ר • חזו החט דער ןיוועזנר עוטר חן ןיסחנן .ן3ו רידן>< ײן הער ח׳יו זח! כי טח! ק
החסטיקײט בײח >< יר זיןניט ביסינדןווערטחזו חונ׳ ר .זוחיזעט>< יט>< יר דר ןחנגןחונ׳החט חיכ( חןיטדר3י 1ט
>< ח!ך ועדמיוחור ' חי 3ונדהחטערווע!ן  :ײןןע! ט !חנן .ןווחט ער,בץרחבן החט • חזו היבט ררטר3ו חיס( חן3ו
ךדן קענטטו>< ין ניט • החט ער ןניענטסרט גײן ווחו חהער זח 1חין>< ײן הער קענן • זחןט דער טרווירר
נוחיכ/חיןבין רערעני דערחויך רעכ(>< יטטחיז ןיוועזן דענן רוח החטט ווע!ן הונדרט ןיןרן ןעבן חונ׳ החטט
חונ׳קיטןחונ׳החטביסח!ן ><ןזח{
רו>< יר ןיזחןטחין החבקײןהחסנונןנחוין 3רערווע״טחונ׳החט חיכןטון החיזן
חיכ  /ו־יןןעןטחויך ןרחבןחונ׳ חיכן ווידר ןעבןחונ׳ החט חיכן דר נו ןיטםײזט דר ווײי״עי ןי! עכט החט • חן
ביסינדן זין סין ^ ח! ח1ז דעכ /עוטר זײני קינדר ד! ות תחבןחונ דענן חריק * חןזײנ־ קינרר זײנן רײן רען רער
עוטר החט קײן $דקה ןעבןהחטזײן ןנע! טקײןקיוכן • חונ׳ דער חרינן>< חן העטןערן  $דקה ןעבן״עןער
ןיהחטהעט • דחט כינחיט ןחט זײני קינדר  -נון ווחרוכן זח 1דער >< עגט טרויחרן ווען ערחוכן זײן ןע! ט
2.
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קוריט תונ׳ טרח 5טניט ח[ זן .ווט קײנקחוקזונטט טטרתסטחונ׳ זח! כטחיזהכן.ן'טו 5ה דנגר> ינ 1נסזרו. 1ײך הון
בידענקן חונ׳ זײן בטחון ונ נחט טטעין וופר נװחט טחיחט • דננר החט ו; חי ױבויחט • חונ׳ חיטןיככ{ זוענטן חיז
וײן ןניר חנן רחט הטנה וויח סי[ חיז ער רט יחרניווינן חורר סר1ירן זת • 1נון ווחרוכן זח 1רר זיענטנחטן חטח
וזיהן טוןהונ׳ !ויסןחונ׳ רענן טחןחונ׳נחכטזיןוויח טון ח1ז ער סר חיברינן וויו ער קחן דחךניט חער רר (יחננן
דיחןײרחזחןט דיח דורז  /רחטוניכן החבן חיר עיקרױזיחכט
חזזוויח זײן ן .זר ױוועזן חיז חק רחט הטנה •
סון תורה וזזנזית חוג׳ החבן ווינק דער בײח ױהחנרזיט חזו החט הט״י הנייחה ןנעבן חין חיר 1ינרן זזטח וײתן חונ׳
החבןחירסרנטהבכבויױ־ט • חבר דיחדורוו  /מחחניכן החבן חיר
חיר הורה החטביטטחנר ןיהחט חונ
עיקיסון זוטח ווזתןױוזחכטחונ׳החבןווינק ױזערנטחזו החט בײדי קײן ביטטחנר ןיהחט • ווןחיז ב״חן .רוטי
זיטחוײתן קײן הנ 1חה זעוטן חוז עס ױרחד ח1ז ניט ײוז ם״יטה ן.ין • דט קוויט חייט ווײז ער הוכן טטחט
דיחןזירחזחןט חײן טפרין ווחרט דט .קעײי 1חיז ןחנןן החט
פירן ו*י 1ווער הוך טטײןטסחןטבחןדנידר •
חײןהונטחיז
7^ 0
זיךוועוןהערנרוייט ברענןןחזוהחט >< ןחיקדיחחור) דדנ :חבױט ; ידן:
חיבר חײנר בריק ןחגןן חונ׳ החט חײן טטיק סויײט חין ײדיױהחט חזו החטער דען ווידרטײן ס״ן רעמטטיק
סױיט חיןדעכןווחטר ןיזעהן חונ׳החטחיכןןיד־כט חין ווחטרחיז נחן חיין טטיק ס ' ײטח; נ' חחט זיןניט ביניןן
ןיוחזט ײיט זײן טטיקסזײט ח/נ׳ חיזןיטווינד חיןרט ווחטר ןיטםרונןן חונ׳ דט >יוי 1חוין ןיטסחרט חוג׳ ןיטווינר
וועון דט חנרר טטיק ס1טײ ביקוײןחזו חיז רט טטיקס1טײ חך חויז דעכן ײוי 1ןיסחון חין טיסן ווחטר חזוהחט
ער ןחר ניקטןהחט • חזו חן רער זיענט ! חזט זין ניטביניןן חונ׳ טרחכט ח 1יט נחן ײער חין5ו זחזי1ן ררוכן
טטרחסטחיכן ןחט חןזערדחטזײנןי חןסר 1ירט דער ײענטויוז זין ביניןן1חזן חונ׳ זין ײטײח זײן וייט רעכן
ווינקווחט חיכן ןחטהחטןיןעבןחונ׳ זחו תורה וײנומ ײקײכויײן • חן קוויט דער ײענטחוכן זײן ןעויטווען
רע רבי  /נעזיט סון חײן בר יטרח 1חסי1ו חײן םרוטה • עט טטיט חין יידרט ווען דער בן חדנן ע 3יסז/
החט ןיטחן ווען רע חײו ןוטן ײןיין יוטר החט קחן רע ניכונ ווערן דען ווען הט״י דן חיז דעסן ויענטן זײנן חטײן
ײ 1חכינן ײןײד זסו/חוין חיכן חונ׳ חטײ 1זײנן ײ 1ײד חו • 3חבר דער ריביי  /נעײט חיז עובר כ 1התורה .כוייה
חיז קײנר דער ײןײדוסת חוין 2חינןחיז רעןײן 1חזטחיק 1יןן ערטטיט ניטתחײז  /הײז/ינן חוין^ ערטטיט
חיכןםטוק בנטן ותרבית 1קח חיו1ח יחיה דטחיז טײטט ער החט ריב  /ןינוײן דרוכן זח 1ער ניט ! עבנרין
עטטטיטח־כןתרןוכןוויח יחזקח! חנ 5יח החט ױח ײתיכן ! עבנדין ןיײח 3ט חיד
וועק בתחײ / .הײתיכן •
חןטטיטןעתיח' 3חזחןט הט״ינוינחקיטרח! הבק
חײנרדט 1עבנריןןיווחרןדר ווײ 1ע־ריבת ןינוײןהחט •
היטח ןיוועזן חזו ! ערנט ינחק חײן זסת חוין 2יטרח 1חונ׳ זחןט רבונו טיי עיכן יטרח 1הבין חוטח ןיוועזן וויח
 1חנן 1עבט רער ײענט זיבננין יחר נעכן ריח הע 1סט חוועק סון דער נחכט רען טויחסט דער ײענט חונ׳ טוט
קײן ע 3ירו/ניט וכו׳חבר חויןדעכןדערדח ריבית נעײטקחן ינח־ן קײן יצימ ^ ערנן דעןו; ען ער ן 1ײן ט 1חסט
טוטעי־סחרטענירות זײן ןע 1ט ווחקטט ריבת ער 1ענט ןע 1ט חיבר נ׳ .כט נו ײחרןנט ברענןט ײןעט חיכן
ווילר חו  :נעײט חײן םרינענט • דט חיז טײטט חנטי דײיכן ; ײרײה1ח יחגו יײיחכן דיח 1ײט ווחט ריביז/
<עײו ווער ן תירי טען ניט ןיטײ 1ט ער חיז עובר ע 3יחו  /טחן חונ׳ נחכט טב / .חונ׳ י״ט חוייט ן 1ײן • דרוכן ווען
ר חײנר חיײן םחטה נײחרט ריביו  /נעײט קוײט ער חונן זײן ןעוינה • קוײט ער ניט דרוכן חחט דט ןעויט
בײח דיח קינדר קײן הנוחה • דרוכ  /בן חרכן 1חז רין ניט פון רענןינר הרע סר סירן חונ׳ סר 1יר ניטס .ןחײן
סרוטה ןןע> ן עויסן הבח היט חײן פר ריבי  • /עט טטיט חיכן םמ; ק ח 1תקח ײחתו נטן ותרביי  /וחי חחין
עײן דט חיז טײטטחחחז  1טט סון ריינכןברוררקייןריבז/נעײן דען ;ײן 1עבןחיוײיט דירוויחײיר חובןןיײע! ט
החבןדער ײענט חיז ניקטײננרחויזחײןחםטחםשחיבר דעכןןעייט ו :עןדײןברודרקוײטחונ ' החט ןעויט ניטין
זײחניט ויהוט
ערחיזחײןחיטבטוחביטטו ײחוי 3חיכןנו(" ענןחונ' דחרסט םון חינן קײן ריבית נעײן •
חונ׳
נחןײײוןחונ׳ םטיטח ווחט חוןרעכטןעויט חיז 1חזט חײן ביניןן ןןעײן הוו • דער ײענטסחר3ו חרבײטן ײײה
גםטן ווערן זײני קינדר 3ױקיכן ; ײן ווערט זיח הט״י טם-יזן רע סר ! חזט קײן נדיק ניט חן ( חזט זץ דער נריה
ביניןן • ווערןזיח ח! יןה ניקט ןוטט זײן פטיטח ןיהערטטו ניט סחר זיח נו חרבײטן כ״ט חײער חויןן חויך
דודהײןןהחטןיזחןטןר יונכיכחר) ערחיז < יקט ײין ח1ז וויחחײן ןר חויץ רער ווע 1ט טד עיקר
חונ ױרעגקט
ווחינוע

%

סכחת הנפס^ #2י

כג

וותונוננרוױ?גנוןכ^ הבח • רער ז -יענט י־דנניט ; ניט ו; ײטר ?ו יגיהן יוי :פיר חחן ווײט וש ױינן דית  " £חױן
ס,ק קבר ווחו ײן רען ויענטן חרײן1ין .ט דח חיחן ױהעי־ט ײןטטעין נו דענקן ו -יח ט! ײה הײ! ן החט ןחיזן -ט
החײכ( יורעיכ( טי>ון .־ו דחט חיז טײטט ריח (יעבנד ;; .,מיטן ח 'ז .״ת טטיגרבן יט זײנן דיח נדיקיכן דיח הײטן
!עבנדיןי דיח ן .ידענקן טטעין חן דעכןטוטחזנ׳ײינףין ייכין נדה ! ד־ן  ,הייהיק חעקיודעיכן * חודיה וחין והכן
עוד טכר דט יזײנטער דיח רטעינ^ דיח הײטן זות מ די • נעיין  :ין ניט נו הערנן ח!ז זיח טטערבן חיר טרחכטן
חיז ח! יטחויו עו!ןכ הזה דרוכן החבן זיח קײן טב ייע־ ! עויכן הבח זײניןזיח סר !חרן דען חירחןסון דיחווינק
החזןהחטגיטפרחכן
ײ3יו  /ווחט ; יח יוח ױטחןהחבן דטהחבןױחחיין דער ווסט בינח! ט ביקוײן • ט! ײה
ם חטרה .י־ייחבכחן ! עטז  #ןעטו^בי בטחוי חין חכטה דטחיזטײטט חױט ווחט דער ײענט חין זײנר ײחכט
החט (־.ונ ח! זײן ס! ײט זח! נןן חן1,ןע  .תורהוײ 3ות ײקײסן ונ זײן ־ רען ווען חח חין דר ןרוב ווערטטקויק
ווערטטו חרטה׳ החבן וועיטט ןערן ווע!ן ײ 3ות טון חבר דחררטן החט ײן ניקט ס טון ווער דן חוין 2דער ווע! ט
יטעיה הנביח החט ךטטרחפט יטרח! ! ײה תטקיו כמוב!ח! חכן
ןוט חין ניץ .ט ױערן .נימט! עו! כןהבח•3
ועיעככןכ!י  '#ט .:עה דט חיז טײטטווחחכן זע! ט חיר דחטזי!בר ״עגן חן ברוט דט ײײנטײן וועןײןםרוטגינון}.
החט נו עטין ײ ^ ײןזין בינען! חזן ווחרוסן זח!ן חײער ױדחנקן זײן :י!רב גו ײערן ײיט דעכן \.יו,יכט נו ו; עןן ח;נ פון
ח!י חײערי חרבייט ווערט חיר רחן ניט  :חט חיר וועיט ח! יט נחן ײער החבן חיו החבט חיר חײעריטיזחה ניט סחר
סו! חינ׳ העטיוזײחר!ײח ןהנכןחױן 2יענרוועיט י״נ חױןידער ווע! ט העט חיר חן ווינק טײחה ריחטײחהחוג׳
רט טרױחרן :ײנן נחהנט בײח חינדר ח!ז וויח טח^ ח:נ ' נחכט רח חיז טחג בח!ד קוײט דיח סיגטטרי נח 5ט חרבײח
ח;ו חן חין זײנר ןרעטטר טײחה ח!ו דער ײענט החט ווערט טע חיסן סר טטערט • נוו ווחרוכן :ח! ט חיר
ניטײקײסןזײןווחטחיר חױטח^ זחןטחטריתיט ט־טײעחיײנותין וי/ורתןודברן יטיכן ח! !בו דט חיזטײטט
ווח! רעכן ײענטןררדח סחוןטחונ׳החוט דיחײסתחונ׳ ריח תורה הונ׳ ריח ריר , £ןהט״יזין גו הערנןנעײט •
;ײט ײקבו ײוטר עט טטיטחיכן ײררט טײעו ותהי נםטיכשן רחט חיז טײטט פי־ נעײט ײסר דכץ וועדט
חײערנטײה ! עבןמיײבן חײן בן חרנןרער סיױ ײכות חן זין החט דערײוז  :ין ר״יןז חיטױכר ײכה ביזונדרױן
חיין & חטטרחויחיגן חברן .חט זחןנט נוסןײענטן ער זח! זין חײן סוחטטר נײחרט ! ען חױן^ זײניחורן רהײנו ער
זח! נו הערן ײוטר חוג׳ גיןיחזן נו הערנן ױן וועןרע ן 1ײן ײכן 3רן !.וער רחס !ויטר ײכוז  /החט חונ׳ חיג ײ!וי
ענדות ווערט ער ן.יר,ײ( ט • יעזוב רטעררכו רחט חיז טײטט ער זח! סר ! חזן זײןווען .דעןער ױווחנט חיז
דען ! חב בױיבט רע בײח ױינר ױווחנהײט חונ׳ וחכט רע ח־ז זײן ײנהן ניט ײטנח חבר ײנריג ײחכט ןהנכן
ער ײוז ז־יני ױווחנהײט מיײבן ! חזן חונ׳ ײוז נחן ז,כן ױיני קרענק •3גיסינדן ח!ז ער וין רסוחה רער3ו טון קחו
חונ׳ טטעין ! ײחנן חין טסרי ײוטר בסרט חי3ונד זײנן ןידרוקט ױווחרן ן .חטי תורה דיניכן וטסײ ײוטר חוין
כױיטט ב תקיכן קב היטר • ׳ט ררןהיטר • תפ! ה ררן יטרה • כ ' ח!קיסן ײעטה ה׳ • חביריעקב •
חיחית ניײךט • !ב טוב • ברחנו טםיױ • חונ׳ זונטטןחנררי טסריכן זח1כי נחן3ו זוכן חונ׳ טטעיןזערנן דרינן
חונ׳ײקײכןױין טד זײני מסריסן ! ויטרתורמ חײמחו ; ' ווחט חיר חין חײעריױדחנקן סחטט ענײני עי!ןכ הזח
חיז חײטייטוח וטקר ווען! ײטן  :ע! טןחײערי ױרחנקן וויטןוויח פי(' ב,טה חונ׳חרםור : /נמט חמ־ חױזטטין • רחק
טוט חײ־ חײערי ײעטיסן חױט סר בור \ ןחבר \ חט ; עהטווח{ ח! יטײוז ײןזחיכי גידחנקן החבןח! זחין ײיןניט
סחר 3ײט | תתט ײןױברחצטחײןקרבן חטחת וועןרער ײענט ױזינדיןנטהחטחזן
פחקגחטטעײן דחרן •
הײטײןםון רענןק־בן ױנומױהחט • חונ׳ חײן קרבןעו! ה החטײן קײןױנוט דערסקױהחט ײן החטחױט
ײוזןפר בעי־נןדערזרייעט החט ײכםר ױוועזן חויו ריח כייי ױדחגקן פוכן ײענטן • דען ריח ױרחנקן חוין2
יױיד־ עבײ־ה נו ט .ןחיז נחן החרבר ח!ז ריח עבירת • דחכן טוט חײערי הבױ עויסן ױדחנקן חויז רען הערק
ט!חן .ן ט ט ניקט זע3ן חויו חײער ט5י' חוג׳ חײער גחוחנהײט ווחט חײן ווחי' ױשח! ט טוט ביעכן ! ערנט
חײקה־כנן חין
תורה ריח וזערט חײן ווײזן דען ווען .חונ׳ טטע ; חונ וזערט חײערי חוין.ן רר ! ײכטן •
ײניחה כײ 3יחת הזײן טע חיז קײן ןרעטרי ײניחה ח!ז ריח נײט דיח ר \ ע ח!ז דער ײעגט יעבט קחן ער זין ק :נח
עויסן הבח זײן • עט טטיט חין דער ןײרח ווען חײנר חײן חטה ײקדט חיז חונ׳  :חןט גו חיר חין בין חײן ידיק
וײחגו זוירײקווטחונ׳זיח חיי־ ײחנה ^ עזןןןען ערן .ױין ח! זײן טחן .חײן רטע חיזױוועזן חונ׳ זיחווערט ױויחד
חונ׳
{ 8
*׳"; 4

שמחת

הנפסז*2

רזונ׳ בץ.נגרט חיס( ניט ווײזערזײז הרזט נו ןיזחןט ער רזיי רוײן נדיק רזונ׳ ננט ביסינט • ״ן ניט רזיו חיז זמ סרזרט
)• וקודטחונ׳ יחז חײןן .ט סון חיק החבןדען טוחר החט ער דיח רןע חרטה ןניהחט חין ױינכן הערנן מוין: 2ײני
ענירור  /חונ׳
החטבדעהדרכיתטובה .׳ ק־יקנוױין דען הײטט ער חינונד חײן 3ױקן><ור • וויח ווח( קחןױן
דער חיענט ר :ין חײןר :,ע טוןו׳עןער
הרטההחטבתסןוב חונ׳ טוט ווײטר קײני פנירוה .חונ׳ טוט תטובה וויח
זיעד1עיויני-׳ חי; ער בײח ן .חט :
דמשדחײנר הרוט גווײח קיח חיןטטחנ דיח ןוט זײנן חונ׳ דער
הער היזט ; יח זער ויב •
חחח
5
חי
;
חײן
קוח
חוועק
ױוויסן
חזו
החט
דער
הער
ןרוט
נער
ױהחט •
חײןנײט וחץ דער נחן
חיז
דיח
קוח
סון
זין
^
זעובטטן
ווידר
חהײס
(
קו
>
ק
נו
וויסן
ח
;
ו
החט רער הער ןחט
טחחה ןיהחט
חונ׳החט
:
יח
!
יברטט
ן
.
יהחט
חוזדיחחנרר
קוחחזו
חיזרר
בע
!
תטובה
רער
ווידר
נו
ןחטטרעטן
טוט > יער ן.י! יבט ח!; דער נדיק •
משרחײנר החט נווײח בויחר ןיס! חנ 3ט דער חײן בויכ{ חיז
ןדרחטן / /חקטן ן/ .טי סירוהחויך חיק • חוין 2דען חנדרן בויכ( ווחקטט ניקט • חײן נײט ! חץ דער נחןביקוחט
דערםיקחויןטיניםיחתחזו חיזױך דערהער ^ ער >< ט>< ח>< יט דיזן בוינן חןז> זיט דען ערטטן דען סון דיזק
בויכך החט ער  :ין>< יחט ןדוועזן • חזו חן ווען חײנר ן 1ײן ױין ועבט טחן .חײן רטע חיז ױוועזן • חונ׳ ער
בירענקט זין חונ׳ טוט תטובה ער ביקו ^ ט חן ןוטי םיחת ער חיז >< קיכן תורה וחנות חיזער חערןיןיבט
ח!ז דערנריקדער ױין
טחןקײןעבירההחטױטחןדען ער ווחטניטדען טעכךחונ׳ריחה :חה £ון רער ע 5ירה•
ע! כן בן חדס; /
/יחהחטט
/
קײןטצ
!
ח/נ
'
החטט
חיבר
דיר
חוײנטטקײן
רח
>
<
נוד
/
טע
טטיט דוד ה>י! ן חיז דרײח
 3עהן
יחרקרחנק
ןי
!
עןןחונ
'
ח
!
י
טחן
.
החטייןחיכךחוזן
חנרריזיבןקיטן
חונטר
!
ץן
חונ׳דיחערטטי חוועקןינוחן
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סח!ן בעוה׳' זובעוה״בער החטזײן טחן .קײן יונוחה חײנר רען חנדרן ווי! ח!טי נחן יוחכן חונ׳ וויח יוער ח!י ער
עטטטיטוועןחײןקינרױבחרןווערטהח! טעטריח הענרנו • 3וווײזן
החטוויחחערח! זערווי! החבן •
וויח רער יוענט טוט חוין 3דער ווע[ ט דיח ן; חנ3י ווע! ט חיז זײן רע החט זײן טחג ניט ױנוןנן • חונ׳ ״עןער
טטחרבט טוט רע זײן הענד חוין 2חונ׳ טטרעקט ריח סיער חויז ז 1ײן חײנר זחן .ט נעיוט חײן חןי דט יזײנ^י *ײני
וויח חונ׳ חרבײט חיז ח! יט חוקזונטטדוד הזוון החט זח!5י ! ײט ןין1י 5ן3ו חײנר הוןרהריחזח1ו 5יטחיןחונ ' !י^ ט
חין חגנר חונ׳ ןניט ווידר  .־חחױטנחן * ערחונ׳ ! יןט ווירר חין חו3ר חונ׳ ו׳־חט ניטסחר וועבן זיח עט סחר טרח^ ט •
חזו חןדער > וענט1י^ טדינ־ן.ידחנקן חוין 2ניקט חנררטט ח5ז ן .ע 1ט חונ׳ ן .וט נוזחזו!ן חונ׳ ווחט ניט וופבד זין חזוח(
דער> ויט ! וטטע ^ חכט • חײח זועגט וויח יס ! טטו דײניווימ טחן .ניט וויח טרויחרט דיחטנ > וה פײח דיר וויח
גיבטטו חיר חוק *יזונױ ח5י!וו 3 /ו עטין סררחרבטטזיחחק ^רונר חרײןווען ווערטטו חיר גיזונדי טסײז 3ועטין
בעבןתורה וחנוזי/זזקײק3ו זײן ווען ווערטטו ><קײפ< זיין ז־זונח טסתיןטת >וור ווען דער> זענט ווערט גיבחרן
*<זו רע חײן ט 3ועה טון ח!ז רע וומחײן 3קױ זײן חונ׳ קײן רטע • רחט ווחטר4טי ריר נון חןחה 5ז היט דין ח5ז רוח
ח״ו ניט^ חר דער טרינקטט:
מטעזה רבעזורכ  /חטירח דער החטךהחט חויז ן.י! יזט גווײח טיניבי/וןו / %חונ׳החטזיח בײחזיןחוין3
רעבן  .בוריסןןניטחןחונ׳החט ױח! חטרחוועק ^ינודין • ח>> ח! החט חינןדער ינרהרע חןןנירעט
ערזח! ױןסדיח בתו! ותחונ׳החט ריח ! חטר חןױטטע! טהחטווע! ן3ו זיח ן .ין וויח ער * יטןחוין 2רער !חט־ר חיז
קו> וןהחטער חײן ןרוטןיטרײח ןיטחן עטברענר חין ע> ירטזײן ־זויזעט חיז סײחר ררינן חזו זײנןוײטקוחן3ו
זייםן החבןווע! ןןעטן חונ׳ החבןקײןסײחר ןניזעהן החטערצודח ןיזחןטדטסײחר סוןרעכןי3ר הרע החטחק
״יר חןןיסחנןן3ו ברענןנון חיז טע ןי! עטט • החבן דיח (טײ ונ יח  £ןיזחןט רבי״יר החבן ין * ח 5ט ח1ז חיד
זײט סר טע> יט ןניווחרן החט ער ןיזחןט טע חיז בעטר סר טע>> ט מ ווערן חױן 1דער ווע! ט ח!י ח״ו חול יענר
ווע! ט • דערחשיד ר׳>< תתיר .בן חרטהמט ױיןטחןחוין 2קײןחטה ןיזעהן ח>וח 1החטזיןררטטן £ר טטע! ט
פרתיכ/ןיטעןט״חוער דןהחט רוהיןױ״ענט החט ; יחדן רס חיכן
סחרײח * 1עכטיןנט־ן * ענט חונ׳החט דן
גיטטעזיט • חזו החטער>>ורח ןניהחט ער קו>> ט ח׳ו3ו חײנר עבירה חונ׳ החט זיןע♦  1בטטן זײני חויגן חויז
ביטטחק ח 5זער חיזב!ינד ןיווחרן • נון קחן >>ן נע*ן חײן רחיה וויח ױן זח!5י חנזױיכן ױהיט החבן חיר ! עבן
ןיןעטטחונ׳אירחענטןחןי
רריןנוןעבןחונ׳ח״ו ריחקרינן .טטי ע 3ירה עזנרכוזײןחונ׳ החבןחירסײחרױטווינר
טחגרטסײחרחן3ינדן נע>> טח!י טחב חיבר החנר חא׳ טרח 5טן ניקט> זער דען ןון3ו סיטרן תענוױסן נחן3ו
ביןווע 4ודטק;ר 3יןעבןחונ ' טרח 5טןניט חוין רטןחנןיטטערכן:
חײנרדזחט חו ' ת חה 3ה ןיהחט חוג׳ ריח רוסחיבן החבן ןיזחןט ער >>זז טטערבןווחו ער ניט
חןוחןךן
טסרע 5ט>> יט דר ווחו רע זין חן חיררס ! יבט החט חונ׳ החבן ןיזחןט יח וחו נײחרטהינטר חײן3ויו
¥
טטין חונ׳זח!>> יט חיק רירן חזו החבןריח ח>5זיכ< ניט ןוע!ן ןײרןהחבןןיזחןט טע חיז בעטר ח!ו ער טטערבן זחי
חי רע חײןח; עזח! הײטיןחײן רטע סחר הט״י רח חרחן קחן >>ן זעהן וויח הח־ב חיז ריח קרינקטטי ע3ירד■,
!ײחנט חין חורבן ח:נ ' חיןטבט יה;דח וטחרי ססדיק ווערט חיר ןיסונדן1ח! םיק ורבבות ױח החבן ד 7חוטר
ןיוועזןעזקרוטהטמ חונ החבן זיןזע! בטטן ><>< ית ןיוועזן חונן ווי!ן ח!ז זיח חײן ק! ײניע 3ירה גיטהחבןוועזן
חונ׳רערבןחרט( חזטזין  £רסירןסוןרעןינרהרערערחיכ(> זבטיח חיז טןוס( יהיך!.י יכ בטרירות
עו3רזײן •
 1ביח! ן ״ען חין ^ 1ײן >זוטווי 1נחןױן ווערט >זיר סחרט ט! וק זײן וויחבןד קו>> טזײןטןוס(3ו><הן >< ה • זײן&רײר
־זײןטזזחה3ו טרויחרקײט -זײן ! יכט ^ סינטטר  -זײןזממט 3וביז• זײןדמקײד 3וביטרטײק • עיכן״ײני
3ו !רײ

**

שםחת הנפש

כה

ברירר>< ײניטוועטטרןוױיני&רײנד \<ײני ױיעזןפר נעויטײײני ריד וזיןטרײבחײךניקט ו)וױ>< ײןקיזםן 7ױיחרט
 %יויך תורה חוניחויז ןנזזרח סודרטיסןווחט ח! יטתורתח>< תחיז ח׳ו ווערחײןזחן נײחרט ניט
חױט חוי; חונור ר
״חזזין חיז דער הײטט חײן חם־קורוט דער החט קײן חוק ועויק הבח • זין הט״י החט דען ן .חנק עוינן
ביטחסו ל 2ון יטרח[ וועןן ח נ׳החט וזונז דיח הורה ןעבן חויך דעכ( כחחנמיני דחרטן זײנן חױחונזרי נט* :ומ ױ״עזן
דיח הײױן.י הורה דיח קײן טוך ניט החט דיח מוהמ התורה חעי\ו חײן חור״ החט חזו סיױ טודות חיז ניט חויז
ז! טרײבן חונ׳החטקײנרריח  .הורה רעכטסר טטחנדןנײחרט חטה רבינו חפי!ו טי>הי ה>ו! ןךעי חיזקויוןנר
^יוועזן ח!י ח!י * זענטן רחן החט חיסןהט״י ניט ח! יט חן! ה ןיוועזן חוג׳ ! עתיד ! בח ווערן ידר ח!י זובה זײן דיח
תורהנו סרטטין חוני ועקתענוןנ ווחטזוײ■ 5עו!ןכ הבח ווערןהלזבן החט קײן טיעור חונ׳ קײן כזוך חונ׳הט׳י
החטחונזחויז דרוויוטזזיר זח! ןזײנטױ! יבטט פח! ק זײןחונ׳הרוט חוגזןדהײטן קדוטימ • נוןווחרוכ( זח!ן> ייר ניט
זוחזיק טו  3הוײןחונ' טון וגחט הט״י! יבחיז* חזוחײן ןי! יבטן)ז! ןן.דו! ונורח זח! יןידרפון חײן ווינקהנחה וועקדע״(
תעניןעו! נ ( הבחפר !ירן סחט חיבין .ני״ערט • זײטז׳קביי תוכחה נמןחיט!י *כ( דען> זיר> זוזןטטין ח״נר ־ס
עט .ײינןסי! 5ייט חיןחײגנןטיך חונ חײני• דער זוחבטחײן ! חךחין
•־י  \£ך
• רעכ( חנדרן ח־זעח5
דענןטיך חזו טרײחן דיח ! ײט  :זיסןרק ענטפירט ער ווחט חיזחײןדרחןן,י! ען.ן ווען חין חײן ! חן ױחן חונטר וויר
ענטפרןחיכ( רי ח! ײטוועןדוחן (.ײןדט 5חןחונטרדיר ײחכטטוזוזן חיר דחןחױדרטרינקן • חזו חןוועןחײנר
 .חוטחחיז1י,זןח5י!ײדן • ^ ירהײטןכווסןקדוטיכן חויי ברון הטס( חײ .נד ח־ז חײן דזר דעהדיח >וקי  !:ױ :.נהה
זײנן • זיכט ווען חײן קו 5זע' טק;וין > ושיח ווערט קוייךויח ן.ר .טי תטובה זע׳יט חיכן ע!.סן ן .טעהן חונ׳ײיר
בע *:הזײנן> יעכבדיחן.חו! ה הין ״  .׳־רי עו נית בפרט פ ן עוונותווחו ער קײן הנחהדר פוןהחט ח! יטבדיק; ת
הס־בין זעוטן ח!ז ײ | ױפינד חײנמ דער רעבט :י־ן ט  (•:בורק חיז ־ דבריכ( בטױכן חין ט;! נו רירן טטיט חין
חןיוונטר ריח הרווות דרבינוןחטון חיז ו :ע!בר דער רחרעט
זוהר דערזעיבין .החט קײן ה! ק ! ע;! כן הבח •
תפי! יןהחבןפי! 5ײט !ין .ןח; יך דען טטערןדער זעיבין .הײטט חײן וייןדיחןחנני
חין טוןחיזדי־חרכךווינודה •
י תפ*! ין ויוזן!ין.ן חיבר דעמ טטערןחויךויח הרור • דעכן בחרט ביק,חיט חײן טערזועמרזחןט ער חיקתירי ין
דערןויטפעטחויזחיקעטטוועפט חיכ( :ײןוױטח ו> יתן חונ׳וועןער חײףיטח ו> יתן ן -.טחן החט זחן,ט ערןנחט
החט חינ( ביטערט וועןדידןנחט ביטערטו,תריכ( החטטו קײן בטחון חן הטי'י ן .חט ן .יבט חזו ווח! חן וויט חײן
בחרטח!ז חן בחי־טח•( ןחננן עו! סךהרונבן יהודיס בערט זײנן פחרט עט־רינק עט חיז קײןתיר 'ן־טבעוזכ( חוני
ח■; חײןעבירה ווחט חיטויכד זיהויב חיזנו טטרחפן דען עט טטיט 1יפ,רט חין דער תורה ייענכר ווחט נו חח!
ניט ח5ז עט חײן עבירה חיז • ברון הטס( עט ביפינד  :ין ח 5יט ;וינ^ר דען יטרח! זײנן חײן עסן קחט :ײנן
ווכבל־ ן .חט חין זײן העי־קהחט וועריטעט ווײטר ניטזייןטוןחונ׳ ווערט *ורר#
>יקב 5תוכחה זדויבי עב־רוית זיער
עי החײתזײן • דוד ,ד1י 1ן החטןדזחןט ז,בה תודה יכבדנני דחיטחיז טײטט הט ' יזחן .ט ווער זײן ינרהרע
טחטן ט־ט חונ׳ חיזײתוודה חויך  :ײני עביר .ת דער חיזויין ויכבדחיןנווײחעוױיות • דען חויך דער> וע! ט קחן
>ין  :ין וייט חײן קריגן .קרײטין הח5ן חונ חוין 2יעגר וועוטחיז דער ע׳נט טו .ער • עט טטיט ריט ! קיט רויז
ערתטבהןיטחן חונ׳חיז ןדווחרן דערןרעטט נדיק וויח ריטויקיטןיטטחרב חיי
חײן ן.ז! ןןיוועזןררנחןהחט
דען זע5בין.ן טחן : .ײנן חןןניטטחרבן זײני ניוײח חבריסן דיח זײני ן.ז!ניכן ןיוועזן ׳ נון ײן החט זיח ןיב־חכט
!ײטפט החט י׳ין ריט ! קיט ן .עבן חײןהוכן טטו! חיכ( ן.ן עדן חונ׳ריךנ וײח ןז! ניק החט וין ןיברחכט חין דער
ריטױךטחיזחונזרתברןדוזעזן וו ורוכן
חגו החבןריחנווײחןיטריחן רבונוט! עו!קנ
חינטרטטיו -רוכפוןןתנק •
ביטטו נוטח םנ־כ( חיכן ןן עדן חונ׳ חונזחיסןן .ה :ןכ • החט הט״יןניענטפרט ריט ! קיט החט תטיבה ןיטחן
חבר חיר ניטנון^קחן> ין זעהן וויח >< יט חײן קרינןנ קרײטין החט זין ריט ! קיט ןניהח! ט • עט חיז בעטד ח! י
דיח ימוריכ( חויך דער ווע! ט חויז$ו טטיןח!ז ח ו עטווחט ס,ן דען תענוןנ עו5כ( הבח גו פר !ירן • חסי5ו ח!י דיח
עונטיקחיכ( ןהנקס !ײדן  :ײחרט עו!ןס הבח נו החבן • עט טטיט חיייטעבןחבויה דעקזעיביןנן החטײן
ןיהײטן חחר ןיטטחרבן חיזהחט ײן ביטיבה ט 5ײמ! ה ןזחןט עה״ב החט ער סר !ורן • זח 5ײןחיכן דן זייןחיכ(
ו .הננ(! דורי דורות ער חיז חײן ןרוטר ! ײדן ןניוועזן חונ׳ החט ײרביין תורה ןניוועזן חזו חיז דער ןוט ן חויז ןנחנןן
החטריײחירזײןתוײודןניטםרחכן
הבחהחבןחונ׳חןקײניעונטיכ(ױידן •
ער  :ח< ! יןןמיײבן ערזח! קײןעו! ק
יוען חין ווער טטערבן ווי 5חין ױחכן חײן רוין ןנין חויזזײןקבר חיןוויןײחכן ײןחז ! חיקדן זײןחיקןתנק רער
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יווחרטן נגר  '.חחעויכן הבח קווון • חזו בחוד חיי ר׳>< חיר חײ ױטנזחרבן החט>ון ן.י.ײ 1־.ן וויח ח״ן חין חור־ױין־ץכד
חײוחעןדט חיג חײן רחיה חיז חיי דיח עונטיכן :יקט־זײנן נײחרכ ^עויכ( הבח גיט ס פר ייק • ררוכ( בןחרכן
ווחרוכן  :עיט חירניט יטוריק יייקביי בחהבה  :ײן יין ױהערטזין ױעד ײטײח נו •יײן ווען י 1ט חײנכן ט :ע 5טויט
חוין׳דערוועיט חיז וועןעטחײנכןווחי ןיט • ירוכן יחזט חײן בינין.ן חונ׳ יחזן חײןדחן.ו/ *.ע.וכן ה :הניקטשר
יםשילי
פירןיזחיכיטחורוה־ױיטןניקט ־:
הינדרןחוג׳טרחכט ניט נו סר חיברן.ן ןחטן־טטחטנו
חײנדהחט פייטחורוה חויךןיקויײט חונ׳ חיז רר ײיט ןינוןןחיבר יק יחנףינײטחין חײני־ יפרעײדי חדיס־ •• ינון
חין דער ו -ודינה החט־זחיכי ־טחורוה יניקם ף[ טן ןח חיז ח״־ן ביפעי ױו :ע.־ן ײן דחרן 2זחיכי טחורומ ־רט חהין
מוןוויחידעיטהדחח קסון החטיער זײני טדזודה ניט קענן
ברענןןויעריוחב־ענןטיזחזןיטטרחפט ווערן ־•
ןןי ווערן חונ׳ חיז דער נו ןיטטרחפט ווחרן חונ׳־החט >וו:ן ווירר חהײק־ניןן רער  :רטהחטןיזעהןיו יחערריח
מחורוהייוג־טיחןט ־• ■־נון חיזנו דענקן ווחטפחר חײןיחײריחונ׳נער דחט ער ןיטריבן החט ־• חזו ןח רער
זיענט דער ניקט חנדרטט טרחכט חי'ז חוין תענוןי עויכן הזה חונ׳ ־חײ ניט ײקײכן הורה יזונוי / 5ו.־ען ער
טסערבט יעויס[ הבח דחרן 2עד זחיצי טרזוחי  /ניטיברעיןן ער ווערט ןיטטרחיפטחונ׳זיןז דער נו ווידר חהײכןניןן
ווערןער״וזהטצהחונ׳ חנדדיטחוחו/
־ערווערטווירר>יןויןי חז׳ןדערוועיטחונ׳יויוז זעהן ׳זײניטהודה יוז נו
זין חין קויפן דט חײנט ײןהודה וײנוה יחקײק נוזײן ־• יחונ׳ וזעןיהט׳י יוח החט חײנכן ןעיטיןעבןיזחזיער
ןידענקן טוחריסחבירט ו -ייןהט״י חונ׳>< ח 5ט חין פחר חײן חםטרופוט חוב חין ווער רעכט חוק ןין חיט > דין
־עטטטיטכי יטרחיייט יהכן חיקיפויכן הבח חוייןינו1ין
ןעיט חוברעכטנדקהטוח ןעבן וויחעט־זיןןיבירט •
•
.עט! יכי עבירוד/דער יזיח עובר חײ דער החט קײן חיק יע .יסן יהבח •• ־רהײנו ווען חײנר חײן חײנניןי חנוה
ירעכט החזט י -ייט חױ ־ו־קדוקיכן חיז ער זוכהיעויינ  /הבח חונ חוי ^ ־זײני עביחה ח .ר ריח >ינ ה ווחט ערטד
,ןיהח! טן החט ווערט ער חגו יחנן ןיטטרחפט ביז ־ער חו־ז ןייײטרט חײ י• יחוײ ןינסין חײן ־טײן עביחו/־זוער
ייחטנ 3ר חיזהחט קײןהיקיעוגקהכח חונ׳ •  :יוזעונטיכןיײדן ען|' 1יות וועןער־קײן תטובה ררזין 2טוט חברווען
׳נ1ר הטו 3ה טוטחיזערזוכה1עויכן הבח י• מוןחײחונטרחיי י-יסיי ■/ניט  6רהחנדןח.־וחײן> ימהווחטגותט  3ה
.ןוט חיז ח! זנדקה דען נדקהחיז >י 5סר עוונוה • נדקה חיזי* !,:סון רעכן־טוט ניט חיײנטט יו> ייד/ה > יטונה
חסייופזןדענקיעכטןטוטזײנײחרווערןחיכן חר! ענןרט ־• נדקה חחכטחײנכן רײן •• לנון ווחרוכן זח! רער
חענט ׳זחי  5ט ניטי .קײק זײןחונ ' ניטיטון יטנןןחוה נײחרטיטכןטזייק >< הן בנזהר • ית־טו 3ה >> ח 5ט רחטי
ה־ -יבוו  /׳יתעני היט״ק וחם״ר בכ״יהטם״ד הענימ יחחכט הה עני>ין זחי דעכן ־עני ןעבן נדקה ירען חנן העני/ 1.
הינןרטחיקדטהער^ טוט חיכןחיחרפןןירענקט
יטוט דער ע/טר ןזויבן דעסן־עני דען ו־עןיערפחטט חונ׳ עט
ידרבעיתטו 3ה חיז 1וחויבנופחטטןווען
ער וויח טוט דעסן־עני זײן־הערין וויח רעקחײן ןנין יחר הינןרט •
יער ניטקחן שחטטןיעי כ! םניכןזחזער־גײנ־תעניהכן  :וחם עד חחויבחײ נוסחםטן וויח זײן תטובה חוײ ווײטט
יחײנד דר טרינקט חיכן *קנ חונ >>  11חרפט חיכן חײן
ימשך
י * יט ןעיט חויזן־ןן חונ׳ גדקה ןעבןי־•
יטטריק רע זח! יזין ררחןהחויטן> ון זחןטנו חיקהח! טירין ' םטחרק חן ז .נטטן ווערטטו דר טרינקן חזו חן חנות
י
׳נדקה־ח!! דר> יענט ניט ררטרינקט ־מ ודיטר ס סייקןוויחט חןנו ריטן החט חונ' תט( 3ה טון _ :
פריחזיט1
יחײנר חיזןיוועזן־חײן־ןרוטר רטעחזוהחבןיועניסן דר ניויט פון זײני<1עטיס(ירעי (0ריח
־ןיטחןהחט ס״ר דעכ( >1י' ן •• חיןרעכ( חןזזיחידרני!ן פוןזײנקרטעת היבט חײנר חן חרוניחין
חי?ונד החט יער ערםטיין םר ןרעטט ירטעת ןיטחן • יחיןווחון בײח דד חויחר שוןידעכ( ק 3חימ החבחין
׳החטדעסוון
חיכ( ןירערטחױןרעכן קכחה ןין 1ײטןחין ררנח 5טנו ין־נבןידיח תכריכיכןז £ון דיח חתיכ( •
^
יןיטםרח5ןזחי  5ט ווין חיןיחזן זחןטםידן ווען דעסן חזו חיז ודי חין חיס(!פגןחוין 2העצןן • יחה׳ החט ןיטטעןט
נזויח ייײט נחחיניק דיח זחין דיח זחן ינחן יטםידן •• ־נזןעט קחנן דיח חנדר ינחכט החבן יריח נוןײח !ײקז דדך
חונ׳וױחעט קחקיחיטןחיןרד נחכט חיזדערירטעקו ^ ן׳חוינ׳ החס־זין ןיויןטחין חײנרןדכ חדק
,ןיםחטט ־•
: 3ויטן דיח ח  5יק • חוינ׳החט ףנו ^ ןחײןחײזרניקעטחונ החט יזין ־דיח קעט חוק ױין החיז חןוקןיקדט חונ
החט זין ןי *£יניןט>> יט ױח קעט חיט יבײױ הענד נו ןינוןן ידיטןיווחייט •• חונ׳ ׳ד .חט־י  11יד!ןי חן פחנןן ט
׳יטרײחןחיט דיזיריר • ייזודחונ׳ ודחנוױרן ^ חונ׳>> ירחרחי דטמה ׳ יןידענקד״ח־ןון 2ודחדורו> יין בײחיהער
גהחטט
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החטט<2ר  £ירט • חוין 2ווחט רזיוטטו5ו היוסן ־ וורוט ווערטסו ענטפרן ווען *ן דין ווערט 5יןן יוין דייר
ןרוב חונ׳זין ווערטרין סרשן ווחרונן ביטטו ח 5יט ביזחונ׳ ח5י• * וט ווח 5גחך ןחנןן חוג׳ החטטרירגיט5ו הערגו
ךנוזזן חין דײר^ רוב 3וקו^ן • וויח חײןיײוחיזחױ ^יר • וויח ביטר חיזײיר • וויחחנן .טט חיז חיר • חויןי
וועכ/החטטו דיןסר ויצרטווחוזײנן דײני ה 5ניסר • ווחוזײנן דײניערײנר • ווחו זײנן דײניחבריכ ( • זין חוכ
חײנר ווערטזײן ררדיר חיןריזר  5רה ווערט קענן הע 1סן • _ וויח חײן ביטריבטי נוט חיז חוין 2״יר וויח החטטו
דוחהחטטזעיבטטן ח 5יטױטחןדוח זווטט חויט5ײרן • וויח
זזיןחרחינטחה פרחוכן רײנןט •־ דוח !בײ
החטטןחטסרטיזעהט •
חח ןזיחהטהחטט ז<וז .רוח טניױן י• וויח דוח ןיקחכטהחעט< 1.וז חחעטין  • ,רוח
רוחווערטט וויררסר טזועהט • סר ס! וכטחיזדיח טעהח! זחיךביןױבחרן ן.יווחרן •־ חין ביט רין ןון ^ חך
ןנידענקסוןווחנןביזרוח
טוחררקענןדײןביטעסךררסחרכ5וי< רןחט •■
דיןחונטרטעניןדוחנריטרןון■• 2
ווחט ווערט חוױדײן חיברן .זויסן חונ׳ סרעטן5ו דיזי ןרוטי ח :נ' ק!ײני■
ן.יקוז*ן סוןחײננ/טטינקדיןן טרחםן •
ווערכ/סטםײזן •• סון חױרייני החסרטחונ ח!י דײנכ/ןוט חונ׳טיני הײזר ווחט טוטעט דיר הע! סן זין רט_
ט.יני הויז ווחט דוח ביקו^ טט וויח פר סינטטרט חונ׳ ביט,וחר 5ט חיזטע  • .וויח ענין ניקט * ער סנר חי!ן •• בידענק
רין בײח5י .יט חיעדדט !.יכט ווערטרס !וטין • ווחט זח! ריח גךוטי הײזר חונ׳ הוסרט חזו ווח! ח!ז נחן קײנר•
רחזיצטטו דײןהויזחונ׳רײני סרײנרחרוכןקריכן • ווירו
החט עטווחטז< יטזיןןיםז<ן ווערטטו חן נעזק
חיןביטריך ןון^ החב
חונ׳ רין5ו טטעכן וויח ווערןזיחדײן ! ײבטםח!טן •־
זוערן זיח רײניחויןן חויז בײטן
רח * סת חיבר * יר ! חז ק ווײטר חב ס*ן דייני ז< עטיכ /רעיסן ן .ידע:קט׳דיזן_5ו טטחנד • זע! טטו דין דר סון
חברדטחיזניטזייןרן ז .עןדוחן 1ײןט.י; :טיחסווטוויוין .ןווערעט ־
קענן ביטערזוןוועויטחיןדײווײט־־כלחיןן •
ריח טםיין סון ררזחן חיזויוטטו חין טרויחרן חין דיזר ןדוב חרײן • זעוט זיףיין נחן דח !חגן !ןי  |.ווער חיךן .ינן.ן
בלטווחר 5ט • >ין ! חטטזײן ניט !יןן • ןידענק חןדעכן טווערן ט .ט וויח ווערט ײן זויןחויזדירן־ון^ רײטן • דיח
ןחנניוועייטווערט הערן>< ײן ןיטרײח חונ׳ קחן >< יר קײנר העייסן •• וויח חינןטטן וויח ט־עקן ווערן זזיר החבן
כיקהקבה״חטפרחײןהיחיןו .ערטטו קענןזחןן • וויח ווחרטן
ווען *ן ! חטבון ו; עיטברענן.ן ! יויןז<! ביהזו1
דיחטטניכ^ דיח ז<! חכיחב! ה חויךדיררין 5ורײטן ח .נ5 .ו טייײטן • וויח ! חנן .וערטטו* חײןרוח זיקחונ׳חין
דער ווע! טחחכ ( $וטוועבן חונ׳ גיט 5ורוחקענן קוזין • ן .ירענק חן ריחדיני ן .הנכ[ חונ' ע ;.טינ  /חונ׳ דיחן .חטי'
וויח זח! טטו רין ניט .רר בחסק חיבר זייר חרזיי נטזזה ח!ז זח!
ביטרי ימךינ  /ווחט ווערטט חויז טט־ן •
חיביןסר !חרןזײן  -וויח ! חנן ןיווערט דײן חוט ווי! חיןחײןרןעחי? ,ח! יט .סחרבײח •■ טוח ברעכן רײני
ווח! 5ו דיר ןוך ווחי' 5ו זזיר נטחה ווכבן זייר זין ווערן בידענקן זזיר החבן קײן חנדרי
ןיווחנהײט • .׳
תרוסהי)! יט תטו  5ה נו טון חונ׳ פיײטין רען ז<! ן רחזזן בעטן ־• סיי' ! ײכט ווערט זײן 5חרן ס.ן חונז חב טרעטן ׳
חזוהחטער
פיייייײכטדערביטעסרחונזיוערטררהערן •
!יזזן זיירזיןחןיטחןןביווחטן * יטטרעהרן •■
ןירעט חיייט ז<יטן חין דער נחכט חונ׳ ןיטריחן חונ׳ החט  :ין ןרוטי ענויכן ז< יט רער קעט ןיטחן חונ׳ זחייצי
יעי׳יחייכי טרײח ןיטחן ח!ז דיח5ווײח ! ײט נחחניכן זײנן << יט ןחטיכן ודינן חוועק ןחנןן חונ׳ החבן זחייכט רניכן
<1י' ן דר5י! ט •; -חייכט החט דענן><! ן חונ׳ ח!י טריק ןחט ווחונדר ןמוחן חונ׳ החבן יין פןיי דרחן ןיקערט ח!ז
דער נחן חיז רעי זעייבין5ו ןרוטי ןדוייה קוי<ן חונ׳ זוכה
זח! צט ןיהערט החבן החבןזיח .תכנובה ןיטחן •
ןיוי,עזן בעו!ךכ הזה ובעוייסן הבח • ;ח! כט ןיהערט דער<< ע; ט טטעין ןידענקןראנ׳ זײן תחוה ברעכןנענק דיר
חײן ז< ט! חיט! יכקןיסח! ט זײני פחיחווח! ער ז< ײנט ױח חיז טין חונ׳ חײן סרעז< דר דערזיח זיכט רער ; יכט ווחי
רחןחיז זיח טין חיןדעק >< חן זײניחויןןרר ווײן ער זיח ! יבהחט • ז< כ ט
ווחטזיח סחר חײן<<;!;!.י / ,חיז •
חייז דערזיענט ייןזע! בטטן 5יבהחט דרוסן ןיסח! ט חיטיייככ  /זײני<< עטיכ  /ווח! חיטיייכסןבעייזסיחכהןיסחייט
זײניחרבײטווח! • דער * ענט ז< ײנט ןחט ווערט חיכ  /ניקט 5וטיקן חונ׳ ווערט חיכ  /ניט טטרחסן סרגײני
עבירויע חונ׳ טוט  :יןח!י תענוןיטחן • דט >< חכטח! יט ררווײ{ רערז< ענט ; ין ; עייבטטן זער ! יב החטדרוכ/
טרחכט ער טחן חונ׳ נחכטזײנכ/ויבן ןון 2תענוןינ  /חן נוטון • חבר ווען ער זין ; עיט בירענקן וויח ><ן הט״י
דינט חונ׳ זין זע! בטן רר ז-יחכןוויח ביייד חין * יר חין ><ײנכ ; /ין חין בין חײן ןוטר יהודי ! חז חין חן סחנןןזיחיין2
חיןביןדחןחזו זענבטטן חויך ןיווחקטן ווחרן•
וערתיחוחטחיןדחןקיקדיןניטוויחחיןי< יןפרהחיטןזח1
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חיןווחש קײןדיןרננכט חוכןחרח הײכ{ • דיח >< 3ות ווחט חין יוח ט :ח חי.י דיזןרן־ין כווזח ריב־י;ז׳ יו; '.ק־ין
*ינ/ה נוסןקחנד ווחט • ו;יח( חנךנחן טוחחין הט״י פחפין חונ >< ין דער3ו  :חדן •  1׳ו; חין נחן פדעיןחןנ׳
דען רננכיוןחנדחרפחרן וויח * ןהט י דינט חונ נו
ווחטחיןכיןכיטחפןחחיח־ן ידן ניט טײי ' |  -רירןסחד
\ .חט חונ׳־־ח ו; עט • וחז חין דען ן .יסווחק חן
פר
;
,כן
טוז׳יר ווערטטע >< יר ווח ' ן .יפחי'ן חדוווח 3חיז חין בין
חז׳ויווחונסטוױרוזע־חין
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קחן חין ניט חזו פי(
 3ערנן1ח . :חין דס>*ײנן .יטון ןחט פר ( חנןט ניט><רע • חין ןחך חונ׳ רען טחן .חונ׳ גחיכט פון וחײן ן .וך וועגן
חונ נעק דחן גיקט>< יט <<יר • (יחד חין >< יר פון>< ײנר ניס״ה ווען.ן חן חײן ווינײוויח טון ו/חט וויר חיןנוין
חיז חונ׳ וו־י ו׳ערנן דיניק והנהן .וה ,ו<*דו.־ ; נ״ב״״ • .דען עט חיז חדמ ן 1ײן ווחטרין ן.י .וחנט ר .יז וועןח־ןווער
תורה3בבר :ן ח;נ > ין ן.י.,ינן>< נור נחן נו ן .יןו ערס><רי דחט זעיבין ..בעטר ןיפ חין עט ײיז דתן חױט ח .נ{ חײן
^חוחנהײט נו ט,ן • חונ׳ חיןח><ר  /חיז קײן ן־עס־ן חטק ח(ז ווער ד/ורה (יערנט ר/נ ױנוױ ,נחן י .יט דער דט
דטטוט דער וורט זײן טחןןסוןקײן טחחה נו  :חן.ן • חין וומ > ױן תײנײן .ווײז נחן ח׳נט  :חן נוויען >< ײן ינר
הדעחיטעס־ן ח :נ טרינקן חונ החסרטטדײבן טוױדססחדב חיןה* נטחודר ױורןנן חיןבין דחן חײןרן .עניט
דיכר • ריןווי! < ׳ין ביניןןוח:ן>< יטדעכן>< ײנןנן עס  :ײנןױחה ח׳פיכןדיח נחן ווינ,גרהחבן חיז חין • ן .חט
החט>< ירהטדן .יטר[ ביז ח 1הער וומ חין חן זײן \ וטס יר קענן ח; נ ווי[  :־ין ו,יין טון ח:נ' וומינחן פחרטטן דײן
תורה ו>< נ; ר• ,ו,ען עט>< יר ן 1ײן ביטר חיז בין חין> וובטח חןהס יח<ד וונגרט ער עט >< יר ױט>< חבן • דען
סוןזײננ{ כבודוועןןטוחחיןעט רחן • ( יחזחין ױרענקןחזי ריח ירחי׳ ,טוױיסןנחןו -יחןו׳יח חן ן.י  :עכ( חיזחיר
ה,פיה  :יח זײנן ><> ׳יט גביחיס{ חונזרי הצױיכן החבן << ײנסט( ין ח( י קיבכן ױחיה זויהיכן  :ײן חונ׳ החבן ניט־כ{
וגםןחומ קענן טון חונ׳ החבן קנבכן חיט!יכס{ זחןנן ווחט ער החט חוטח ן.יוועזן •  .ײזס ק;>< ט דחן חױט דר
ווײ(' זיח ױן חזו בקהטה החיטן חונ׳ ^וז חין זעהן זינד בריחומ עו( {0ווחט רער רסע פח־ חײן סעויה החט
קענןטוןחויך דער ווע,ז ט • וויח ('חנ \ ווערחין נחןחין דעסן טעו;* (.,עבן ןניײן חיןקײןסכייהחב •  :־ויבס
וחסדירנוהערקױןחונ׳דעכןינד הרעדר>< יטחבס,וײן.ן • חונ׳ ניט חייז חײן טײידיח ויײזן ן 1ײן ױח ל־ ײ
זײגן דר ו,ײ 1ױ:ז קײןעבירה החבן נו טון חבר חזובח1ד ח 1זדיח עבירה קו>< ט ױינן זיח עובר • זיח זײנן עבין ן (.ײן
חיד חײן ח 1טיקי; 'ן .־ייח קײן><ײד>< ער סחנןןקחן דיח קחן ניט >< ער טסרינןנן חונ׳ ריח >< ײז החבן  .ײן1חזן סר חיר זעהן
דזויחנן .ביז זיח יון קײן >* ורח סר ח־ר ן .יהחט החבן זיח החבן ןיױײנט זיח חיז חײן ן.רוטײ נריק • חורביינײככ
ח!.־רײן> ױיז 11וה :קה <>,יט חירןנחוחכט החבן חונ׳זײנןחירנו נחהנטקו><ן כ־טווינדחחבט  :יח ריח >< ײזחוועק •
ריףיוז עי׳יננט<1חנן>< יטחונ;ר הער ן .חטבמ־רחונ ניט £ר 1ײטןזיד טטעיין דען חי :ערז,כה !ן.ד !,ה ^ סחר
נײטן ן .יפינט><ן  :ײנן פ־ױויױיט ן.יו;עזן דיחהחבןזיןחיןדער ױדברחויןכיהחייטןחונ׳כרחז ן .עטן חונ׳החבןבחט
ן .ידינט חונ׳החבן קײן עכיס־־ ,טבעו! ןכ עבר כיוועזן חן ן .יסינט<1ן חײן
מיע ^ ן״״ן חײן חברהזײנן ן.יווע:ן דיחהחבן ; יהײטן נזיריכן ױינן חיר סינן ט,י; :ט בײח חננדר ןרוועזן דע־
ע־םטר פון זיח חיז ן.יו,ע:ן יהודח הןנױױ • דיח החבן ח5י ריח ױד .־ ,טובות חן זין ןיהחט זיח
החבן קײן סוהד ןינ,זין חונ החבן קײן< 1תנה טבעויכ{ <1קב! ן.־ו;עזן • חזנ׳ החבן ווײברןיהחט חזו בח5ד ח!ז
דוײנכ{ ױין פחיח יויז טרח ;יר ; ױווח״ן החט דער ;ע/יביןנױן ווײטרסון חיר חב ן.יסײרן • חונ׳ החבןױן ןדח־ט
רסקײנ־ קײן הרהוד ח; ין זמר  /ױהחט החט • חײן טײ 1החבן ן.ח  -קײני ו,ײבר ןיהחט .־ר ווײ 1חיר חטק חמ
ןירוט חיז ױו עיןחין דערר׳״ורה • חונ׳ החבןח 5יחײ< ירךמטכיהחט דחרויז החבן זיח ן.ינױ< ןחירי בירערסעט
חונ׳ חז; בח 1דח:ז חיינר חין חירחברותח חיזקױזן החטער זײן כע! ט חין רער חביותחןהין -ט • חונ׳ ווננר ניט
;־חט וועין ; עױןדיניבידערפניטפוןז־ח החבן  :יח חיכן-פר חיכ 1חוי ^ ינסקחונ׳ זײנן חײט 1יײח טיזיסן ח נ׳ןרוטי
מ ײוטין ! , .ײטן.יווע:ן •
חוג׳חזוהחבןזיחױן נוחן .ןחועזןחזובח׳ד ח1ז ױ־ז ױינן פ־ודטח  /חרן;, :־םט־זנדן החט
קײנ־קײןווחירטןירעטנײחרטזיח החבן טבח ן .עק רווכ ך/ןרהן.י! ער ; טביז דיח זוןחחט ;כבין ׳־ױך ןנין • רער
נח  . ,החבן זיח חירי תפייה,ײטחן<< יטןנרוסר כוונה חונ׳ נחן דר ־,פ! ה החבן ױחוזידר /י! ע־נט דר נחןױ־נן ז־חןנחנ;,ן
חק״י ^ױיח״ה עטוןחונ ^ יהח ;ד(  10וער >< טח ו>< ר,ןויהחטהחט ח/נ׳ ח(י<1ח! החק  :יחרטו *.ן.ינו 1יןפ | 1חירי
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><היױ£
דגי־ניזןױינן  :יחח<יי רוין >< ק :החרײ; וח  :ן.ן ט; כ> * ײןחירןו־וך<ו קייןרוי  :ױחזיוין דט ץו>< ןה  :חיזת
דער נ ן הרזבן  :יח ן .י 1טן רוול רוײן בהןהנזט >י.יזן><ז$ירו > ורובן דעי־גרון היזבן :יר• ן .יבי 1נטר.ו >< יט
קרי נהײן
דער  :רון  :ײנן :י(־ן ן.־־ .:גן ניזןרזירן > יטח ו> וה .ןבי :יז -יןי־/םוהה>י  :חת
ן .ר,מר ט>> חה ח : :סבה ן .יגבן גהי' 1י •
'; קוזיןר־ו ; ו :לבן רוײ  :ר החט וינבין יי־׳־ן ירזמט בריײזןהחט ער רמוהױ  ; ).:ן. 1ן רוירי >> ז־ו.יס{ נײחרט ווננן :ירו
ינן ^רינן -ןןרנר ^ נןה ^ בקי־ה־וה נ; :י־ן >י ; ײב{ רובונוױיןרו' .נדץה י .י1בן חוני רונררי>< נ מ הרזבן  :־־ו רויימ יטהר
ױרזהחבן קײנר קײן בײט ורו,ט ןדהחטרזונ ווען :־רו רוײנר הרזט>< בײמ
ן .יטחןח :נ החבן רןײןרמוהן.ינ<>:ן
החבןקײןרווןרעבטױטחןחוכן
ור  :נ
ױ,וײ:ן החבןזיח כמ פר ויב רזןן.ינ!><ן חונ החבן ױן דײ־ נו>< מ>< ח ן.חוײזן
קײןמקרױרכטחונ החט קײנר קײןטבר!.־ ; ן .ירוחןח( י  :ײןטחן .חײיח דיחקי־י  ..:מטי
חײן מוה םחטה חונ׳החבן
מגוײה בחײ רר .מי חונ דניר ױײבןהחבן  :יח חן  :יט ^ יטחן ■ חונ החבן ן .רומי .־■ ־סזה חונ טודוה ההורה
הגרהנוטרעטןהחבן ױח חיכן חן ן.ינו;< ן ח,נ ' החבן חיס{ עמין
ױערנט • חונ׳ ווען חײנר החטוועיןחין חיר
חונ׳ טריגקן ^ ננבןחײןן -חניןיחרחונ׳חיןדעק יחר החבן  :יח חינ{ שדובירט חוב נגר רחוי חיזנו חיר חברה חח ער
דוהטובותחןױןהחנו
ו,עןױחנ; ןױױ 1הןהחבןחי  :כרדיח ><
קײןבעטןחיז חוג חובער חײןן .חמרע ;יו ח*; •
די 1ןהחבןױחח־כ{ נחןנ; 1ײחיחרן .יהרו 5טןחו ; ' החבן חיסןןדדב־נט טביחה חונ׳ חיריטױפ־כ{ ווען  :יח דען ן .יױ 1הן
החבןחח ע־ רחויח•  ;: :חןיסןדעןהחבן  :יח חיכ{>< יט ױנוחןח־ן חירחברה • חונ חיער>< יט ױח דמ ערמטי
ןכמןהחטהחבוױחחיס( י׳מביעױי ,.ע:ן חח ערווחהמ י>.יר 5 .ד  :ײןחוי^ חו־כ{ ווחמחיכ{ ן .חט ווערט נומ־קן
>< חו
עמ  :ײחױטמחודר בי ; חונ׳ חו; ער  :ין ו; ע־ט סהןנ  :ײן בױמפטונדקה חונ׳קײן טקר  :חן.ן חונ׳  :ח) פײנט החבן
חײןרטע • חונ׳ ווען חײנרהונטר  :יחחי; דר וויוט ן.יווחרן נו  :ײןחײן ײנהין .חונטרױח הרובן ױח דע  : {:ע ' בי> .ן
>< נהיןנ >< מביע ן .יווע:ן ח! :ערקײןחון רעבט  :חןטחן חונ׳קײן טוחד נע>< ן חונ׳  :חו ױן ניטבןחוה החןטןחונ׳ :ח<
דן היטן>< ב! טו>< חהחז  ':ווען ער ווערט ווימן רוײן  :ט ח־רר חײן טוד ; ח! ער עמ קײ:כ{>< ן 1ה ; ײן נײחרט ;ײ :י
חבריכ{ ח,נ ' :ןח >< קײכ{ :ײן ב! ההו־ה ב,ו' ה חוג :רזו>< בבר  :ײן דיח ט>י* ה ><! חביכ{ דיחױח ן.־ו; ח :מטהחבןחונטר
זיק • חונ׳ החבןחדחײנר ' ײח>< ן . 5מיכ{ ן .יהחטחו ; חײ :ר 1ײח יטוחררו; חדטן עט זדו! קײן ק ; חה  .חונטר ; יחױין
חו ;'>< ע; ין>< ח 1ױינן  :יחחין ו .ײטןן;ור :ן.ן חונ החבןקײןחנדר><! ב; מחן ױטחןעמ זײח  .־ען עמ חי :נורימןױווע :ן •
חונ׳וועןזיחחײן> ימפט
ניקמחונטרױןפרקױפטנײחרטבחנס{ ן .עבןו; ערדח החט ; יטין .ן .יהחט •
ח .נ ' החבן
חונטר  :ין ןיהחט החבן חזו החבן ; ין הונ־רט ! ײט ן.י; ענט נו >< מפטן חזנ׳ ווען דח דער ק! ערט החבן ח! :חײנר
חון דעכט ױהיוט החט דעכ{  :ע! בין.ן החבןז־ח רווי; חירח  5רהחוועקױטריבן • חונ׳ווען חי־נרהחט עו 5ר חיר
מ  5ױעהןי 1:ע:ן דמ רע חיר>< נהן ניטױהחוטן החט דעכ{ זעויביןן החבן  :יח ח:י; ןיה־נן -רט ױח החבן חיס( ניקמ
ןדזעהןהחבןחוזערנחהנט
חויזביױקרײטיןביזער ןרמטחדבן חיז חונ >< ע  :ין ><:ח> ח! גזירו
חנדרטטנועמיןןעבן
ווונ׳ החט קײנר ניקמ  .־חרפן יונררמט ווחו עמין
הח! ט נו מטערבן ךען החבןױח מע חיכ{ >< וח 1ן.־וועין ־
עןחײנרהעטױ־עטרמ> ; ינמט־ן־ן(.
נײחרטרמחירןררען ; יחהחבן ; יןנוהן .ןיוועזןבקרומה ובטהרה • חונ ו;
החנןןרומכב־דנוהןױו עק נו
>< מה דבינו ע! יוהמןןס{ ױין כ  5ודדעכ{  :עיבין.ן החבן ; יח ><>< יה ן .י,ועון • ח; נ
דיח  :קניק חונ !ו>< דיכ{  :יח החבן פחר קײן  :קן חודר ! סדן חײן ווחרט ױ־עט ױח החבן ערמט רמית :£ן חי {:
חונ׳החבןמבהןרהיט>< יטחוי ריחרקד; קיס{  :יחהחבן חפי! וקײןבןי<< ט! טו ןהועון,וחמ  :יח ניט הון
ױנסין •
גיטין החבןן־יהחט • חונ׳  :יח  :ײנן מטחרק ןיוועזן חין היר ח><  :ה חין רר>< ןח>< הרו><יכ{  :ײנןזיח><ײ  :מט; ין פ־
ױרעטזיחהחבן ניט ח>< ח ' ױבעטן ><ן  :ח: 1יח ; עבןיח:ן חררבה ױח החבן
ברענט ױווחרן חוג׳החבן קײןווחרט
נחן ח,י :ריחרו><יכ{ .ױמםעט חונ החבן זין>< טײחןחועזןחי  :ניחזײנ)  :הר> ױווחרן ע 1קר,מ הטסן חונ׳ ה־ובןנו
קענטחירחונזריעבן ניטנסין-
חביפוןיענר ווע! ט
דיחח>< יסןױ :חן .ט וויר גע> יטווח! חונ> ר ! עבןםוןדער ו :ע! ט
עימ מרײבמ יוטיםון בןן .וריון ח! :ער חי :נײח ויח ױוועזן חונ הלזט ן.י; ע,־,ן רחט ר־ח וי/ט חונטר ױח זער
דיכזן■וונ
יטן><ייט
ױן , .היטן
וונטר ױחױוועזןחונ פי 1יוונטד
יט חביה  :מהיה • ח.נ ' ז־י ;ן ן .חמי )!ו>< די :
ח( ט ווערן דר>;ײי  :יח }
ױח דיח החבן > יױה עה־חה ױוועקזיח החבן ן .יווח מט חל יט וו ־ומ דח יוערט ן .ימעהן><>< מ 5 :יחיכן :ײנן זיח ןניוועזן
ס־ימוהױהחטר״נהחבף־ןן -יהיט
דטדיחטחייטױ>> ח  5טודי! דחגחעןי• ךאטה ן .יהחט החבן חונ׳החבן ןחמ
פר ח!י ט;>< חה מבע׳ןסןוהע־קד די.־ז ןרדמ ענוהחונ׳ רע׳ -יוטקײסי ווחמ ח : ,טד  :־חן .יוועקחי; רען ו״חו ן .חוה חױ
מעשה
ויחהרעוה . :
בײחדעכ : /יקח!־
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מעשה רוגרי& ט ה> זין יויז תפוט ן.יווע :ןחין רוכ< ח>> ח! יויז חײןפון 1פרר דער תפיסגה קווזן ת ' :החט
זיןקױ-ן חןריפט ןימטע! ט חונ׳ ױרוסן חזו החבן זין ח!י סר וויוונדרטמזוחיזן.י,ועזן ווײן בחורחין
דרהסימהזזיזרינתחטכנז חונ׳ החט חןריפט ! חזןזחןן ח!< ררפון !.חי ^ חײן בטורהזחן .טח!ז פרוופרט ב( רחוי5
דער תסיטה קוזין חונ׳ ווערט ווידר5ו זײן ><! וכה קוזזן דורן חײן ,חנדרן קיטר חבר חח זחוטטוויטן וועןדער
פון! גחן חזיח! נו חיכן קוײןווערט רען ווערטער נחןדרײח טחןםטערבן חונ׳ וויח
דערבחורהחטןיזחןט ח.י■:
ח! יטווחר ןיווחרן דרײח טחן דער נחן חיז רערקימר טיבירו ןיטטחרבן חונ׳ חיזחײן חנדררקימר ^ יווחרןדפר
החט ןיהײטן קחיו דערזעיבױ חיז חןדיפט זײן ןוט פרײנרןיוועין חונ׳ דער זע! בױ החט חןריפט !.וז ןי!חזן חונ׳־
החט חינ^ ןיטיקט קען ירוט! ינ{ חונ׳ ער חיתיווחרן ח! ן חיבר יטרח! ויהורח זיבן יחר חונ׳ דער חןריפט היז! ן
החט זיןזער בןחוה ן .יהח!טן חונ׳ חןזיבנטן יחר החט ערזין
נחןחערבןחוהןיהו ^סן חחטיטרח! החבןןייחן .ט
חוין חיקדט חיזחוגזרןחט חונ׳ ער החטןיהערט זח! כט יטרח! רירן חונ׳ החט זין חינר! ין זזטזיחןיוועזןחונ׳
החטזין ניט3ו הערנן ן־נוחן ח! זטטיטי"י>י! ןןחות ! בטןחט ב״הקרידןחוה חן קײן ײענט ■.חײן חחוהחט
ער חײן ויעכטױ טין ו,ײט ק! ײדחןן .יטחןטד ק! ײר החט ן.י( ײכטקױןדערזון חונ׳ החט ןיטײנט ן !.ײן ח! ט זון חונ׳
!בנה חונ׳טטערן ! ײכטן חויז רעכ  /ק! ײר חונ׳ער חיזןחנןן חונ׳ מיטרחןזײנן חיסן נחןןחנןן ח; נ ' החבןן.יזחן .ט
חויך חיכ{ דט חיז חונזר ןחט /וחו> ויר נוחיס  /החפן חונ׳ ער החטזין > זט>< ח ןיוועזן חונ׳ ווחו! ןייווט ןיוועזן חזו
בח!ד חיז דער פון! קוזיןחונ׳ זין ןיטטע! ט קין.ן חיכ  /חונ׳ ןיזחןט חײער ןחט ווחט חיר ןיזח׳ט החט דען ווערס
חירבח!ר בחרפה  /בבוטה זעהן !יןן חונ׳ דיח ערד חיק בידעקן חזו חיז עז חן ןיוועזן נחן דרײח טחן .חיז ער
ן .יטטחרבן ־ נוןקחן>ין  :עהןווחט .פוןן .חוהק >,זטדט חיזדיח חרןטטי >< ידה ווען עד ח 5דיח>< ידות טופתהחט
חיזח! יט ניקט עביןן 5ײן חײןןוט סחט /וײןחונ ' חיזחײןק!ײן ! חן דריגן טרחסטח! יטחחיזחזורון ןחוהביווכקט
■! 6י ריח זייחתטיבותרחכן !חזט חײן ניט סון דען י3ר הרע סר סירן דער י 3ה"ר הײטט טונח חיז >-ין>< חיי5
>י! ח>> ה $ו הח! טן ח!ז וויח קױן חײןטונח דער חין חוזק ! ױט ווען >ין חיכןווי! חרויז טרײבן>><< >ין סי! סח 5ק לער
סחר סר !ידן חיער>>ן דיח ןרעבן חין גע> יט דער נחן דיח טחננן רער נחן ריח *ויחרן • חונ׳ חזו ו;ח 5ח!<
דער בע!>י! ח> יה זײן ! עבן ווחןט חונ׳ ווען ער טטפרבט חין דער ><! ח>> ה החט ער דען ןרעטטן כבוד דער
 9ון דט חיז ניקט > יער ><! ח>< ות בטר ודסן> יכ 5טכן ח!ז>>ן >יו<><! ח>< ה הח! טן קױן י $ה"ר חונ׳ תט .בה טון ווען
^! יין>>ן טטחרבט >> תון תטובהחונ׳ ח! ײטיר־כ( סר5בי חן נע>>ן חונ׳ו.יח>>ן קױן חײן טונח ח!י תחבו 5ות>>וז.
טרחכטןחזו><וז> יןק!ױ ייק קױןדעןךנה״רעטחיז קײן ןרעטרירחכנךח!ז דערינה״ר :ל
 3?0שהיי חײנר החטןיהײטן ח! יעזרבן,רורדיחדער חיז ןרוטזסת נחן ןחנןן ווחו ער ניקט>< ערןיהערטי
החט חײן הור החט ער קײן ן .ע! ט ן .יטםחרט ביז ער חיז נו חיר קו>>ן ח>> ח 5החט ער ן -יהערט
וויח חײןהור חיז >> ע 3ר 5יכןהחט רע זין ן,ינו>>ן חײן בײט! ןע 5טחונ׳ חיז חיבר ױבן ווחטײןױסחרן ביז ערחיז
3ו חירק >>1ןוויחערהחטווע!ן בײח חיר ! ױןהחטזיח פוןזין ןיב! חין חונ׳ נוחיכן ןיזחןם חזזווח! ח!ז ריזר ! וסט ניט
ווירר קו>> טחזוווערט>> ןניטחן נע>> ןח 5ריחתטובהווחטרוח ווערטטט^ ןדיח זע!בין.י טעההחטהער חיעזרבן
דורריחןחטחרטה ביקו>>ן חונ זײן הערין חי 4זער רר טרחקן ןיחחרן חונ׳ .חין זין ןידחכט $ו ויענן זח 5חין ןין
רער פר >> יר בעטן ווערט ווען חין ן 1ײן ווע! ט חן חפן בערן חונ׳ טח! הי>י! חונ׳נרו■<1ן חונ' ! 3נהטטעי־ןחונ'
דיח>>ז! ות זיחהחבןח! יסר זין ונ בעטן טע קחן > ױר קײנר הע! פן ח!ז חין זע!;  .טי ן חו ; .עי החט חן ן .יפחנןן נו
זוײנן חונ'$.ו טרײחןחונ׳ החטזײןקחםן$ 2וויטן זײני קניח ן.י! ױטח.נ ' חזו !חנן .ןי.וײנ '־; ח.נ ן .יטריחן ביזחינךדיח
טנ >> ה חיזחדז ךחנןןחיז חײןבתק;! פוןהי>>! קסיןחונ׳ ױרופןרביח! ע<ר בן חרדיח חי<><ז*>.ן ! חײ עו!ךנ הבח •
החטרביחןױיהובןצו ווײנןחונ׳ןירעט>< ענכר>>וזחזו!חנן .תטו 3ה ט;ן חיער עו!ןכ הבח קחן קונה זײן חונ׳ דער
ח! עיר
החטחיןחײןטעהקונהעו!ןס הבחןיוועזן חונ'>> ןזיכט ו; יחחטו 5ריחעב ! יתטו 3ה ' זײנן ניט ח! ײנטטח5ז
ויח עו! נןהבח ביקו>>ן>>ן טוטזיחדער$ו נחןחיברױן כ 3ודחןדען דט תב קו! החט ןירוסןרבי ח! ע< רבןדורדיח
חזג׳סחרהחט ערניט רביױהייטן •
חרחרןס< עהן וויח חיןחײן טעהרער> יענט זין ווחו קחן טון וועןער
סון הער$ן ווײנטדען ווחו דיח
טרעהרן
חחין2ןניחן$ו ןחט ריח זעיבױי טורן ווערןניט$ו ן .יט! חמן ווען חײנר ניט
חונ ; זונטט ווײנט חונ׳ חיי ח!
יט
>
>
קב
!
בחהבה
ווען
ח־נ  /הט״י ן !.ײן יטו־־יס[ נו טיקט ווחט כה ! ! טובה ח־< וויח
>י־ד
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;>ןירדוובן ן.י \וי 1יט הרובן דננן ננמ -יוי; ניטןנוטו,נ1ן ינינן1־ע  :מ ן.דונןי־ וח1
:
0
^* *7
רוײן טחקטד
־רנברקוו -זטנו חײן הויהחונ׳ בינזײיטוון .־רזי חינן .נו עמין דונ3/ו טריקן יײבן וורזמ ער ש־וחנגט • ד .ער גחן
יגיט ערנו חײןחנדרןזחןהביפעיטיערוויען המק קיגחו חיכן־היטן יו־ט עמין חונ׳ טריניןןוין גח 1חינןניטגננבן
ווחט ערפר וחנן .ט פיען ן דיח ױיט דענן רו 1ח וויחרן 1,יט רמ חיג ווןדענן־גחו יוח ן .עבן נו עמ־ן ח;נ׳ דענןניט
יענטפרט רער רופח חיך וויוח־יךגחןן דער רןיחקר דעכן־חיג ; ניט נוהעיפן רער ווערט ן.י,וימ מטע־בן דרונן
׳טוט חיק גײןו,יין ן .יבט חיק גחט נו עמין ווחמ ער פ־יחנן .ט חבר דיגר קרחקר דערווערט ןיג .נר ווערןדחק
•יהיטחיק נויט עמין ערגחו גין.ניט פררחרבןחגוחךו .עובר בן חדכן עביחהןהחט דער חיג קרחנק ןי :ון.ן • .נון
נוועוכר בן חדק ׳דערחוער * נות החט חיגע־  2יחהנ דער הײמט חײן נדיק דערטייבט יעבן' יע,יכן הבח דרוק
ימטרחפט חיכן ןחט חוין2
דערוועיטחויךגײניעבירוד/דחקהחבןז־וב נריקיק .דען ד 1ותחזנ ' וײדןייט; ריק ח-,נ'
החבן ניט חיברין נו עטין נדיק חוכייטובענפמו׳דמ חיג
טײטטהערגדיקעמט זין גחטווחמחיכןרינטןן־גיינר
נמייה • חברוועיכר דעסיעריעניחר  /החע חי  :ײנ״ח יער געיבין הײמטן .יימטחרבןיער  .־החטיעויק הבח
•ווינק נוטחפן חונ׳ ער הײמטגוח בײח ג־ינק יעבן דרוכן ן .יבט חיק ןחט עוטר וכבוד חױ ^רער וועיט חיגעײגײן
׳ווחי' י' ,מטפר פ;י' הרזטפרגײני1ינ :הנךיח  :ער .גיטחןהחטיחג.רע הןגחט חןעמיןחױן^ דער יועייטכקןרטעיק
•יתחםררמ חיג ןיזיײנט דיח רמעיקהחבןן .ינוגדעק בוין 3ופ־יןחויךדערוזעייט  ,־עןערזוערטײחנ ^ החכןחויך
ײענרוועייט חיגערפר (חרן •  .דרוכן חיגבעמדיווען הט׳יי ימו־יק3ו מיקט חבר חגו בחידחיגיטוריק ח,יך דען
יבן חדק קוגוןגחי ער־כךר/טובה טוןעמממימחיינײין חונ׳ ג״נינווײחגיןו,יחגיחגײ:ן חויג חרין יטיחי גחנקדד
■וויייי ערחײן 3רעין חיגגיוועגןהחטגיח גחט ער .מטייןן .ימטרחפמ חיג זיח דען די' ,ת החבן ביקוק החבןניח דחן
קײן תטונהגיטחן החבן ניח רווגן טטערבןגחט טוט דעק יוענמן התרחה
''|  ^ (^ 2ןךן ־נחוק חיט גק נו חיג חײח! וױק עני וס חיק קוײן חונ׳נו חיכן גירעט רבי מבײגט ייין החט עתס
־חיק ן.יזחן .ט ווחרט  .ביג חין ו רע חב סחקין פון דעק חיני חונ׳ חי ער חב רםחקט החט חיגדער
יעניגימטחרבןחגו חיג דערנחוקחימ גק גו חויך דען עני ן.יפחין חונ׳ גיוױינט ־רבונו מיי עוייק דיחהענר ווחמ מגנן
עני ניט החבן תכךעעמ־; ןנעבןגחיין חב ןױהחקטווערן דיחפיםנחין חב ןױמניטן ווערן דיח חויק נחייןביילנדווערן
דער י״ײב ייחג פוי' גרינו חונ׳־פײכט ביחטרןווערן ניקט יוערזײח וזיר גײרוו חין החבווינק מויר דרחן חונ׳ ורח ער
יןנירעט החט חיג חיימ וויזד ױווחרן<1ן החט חיקדיחהענדחב ןניהחקט חונ׳  .פיט חב ןניטניטן חונ׳גייניחױגןגײנן
•כייינר ןניווחרן חוג נײןןנחנין( ײבחינ פויייימחין ג־חחרןחלוחי ח־נער ן;ייעןנן זחיןחײן הױגח;נ ' מד הויױ החטוועייןחי־ן
י 6ח(ן נײנןדיח ת! 1יידיקקו1ין חונ׳החבןחיכןוועיןחרױג טרחןן החט ־ער3.ו זיח 'ןניגחןנטיחנט יזין יען חונ׳מרחןנט
יערטט חיימ חרויגווחט חין הזיג חינדען רדן בין 1ײבטח ווײי חין חין הױנ בין ווערט עמ ניטחין פח!ן חזוהחבן
־זיחח 1ימ ערמט חרויג ןױטרחןנן דער נחן החבן זיח ח״כןחרויג ןדטרחןנן חיו בח! ריזיח ניקמ1גער חליז רער טיר
דינן קוזין חינ רמהויגחקןניפח1ן  :וןזיכט גוןווחמ פרחײן גדיק ער .ןניוועין חיז חונ׳החט רחךזח 1כײטוריסן חוין2
■־גיךינוקפר דער ק 1ײניענירה
ים ^ שן״ן יבחסױד חחד רער החטזין ןנרומיטי ^ פיכן חן ןניטחן חףײיר החט ־ער דןױייייךטינ׳ו־מן פ1יח חוג׳
חוןןני3יבר חוין 2דער ערר .חונ׳ חן יוזינטד פי' ען .ט ער גײני פיט חין קח 1ט ווחטר5.ו טטעיין ביז ויח
יחןןני  £רחרןזײנן ןױווח־ן חןן חײטחחטנײן ת<11יר ןניפרעןנט רבי עט טטיט חק ד .ער  .תורה  .װער זיךזע 1בטקן
ױי״ק יײן ! עבן  .ברענןנט דער ווערט ןנימטד־חסמ  ,ווחרוק ט; ט חיר חײן חין חנו היק טכנה■ החט דער חטיר
^יענטפרטחיןהחב קײן ן .חטי ע 3יחת ןניעחן חבר; ע 1פישניכןחיירטיולןניייןחייז :ניטנע 5טק! ײניע3ירו* פ החבן
יעובר ^ יויעגן חןוײט ײמיח יטוריכןפוךיטרחי' וועגן חן ײענין י< ח 1ז־יח ןנר .טי3יד ; ךכן יטוריכן :ןײדןפוןי .טרח|
יײעחעטזחי קײנר £וןיו< ײנט וועןנן 1ײדן חין וזי! ח! ײגטטוײד(ן ךח דפינטיןןדבי חי' ענר.ברבי מױעון החטינזורלסן
*וױךזין .ךנו *ן רער ויײיעד
יטודיכןךהחטהחטחיגקײגר פרזײנרצײט ןניטטח־בןחונ ודיו' דבינור .קד,טיטורימ
ךהחטהחט החט רעדעו1ןס  :יט בירחרפןזוויך רםנןנן יגתפיוזײןײי־ױייחייחנ *ער־עוייסן יײלן גנ״פ ךניכזן החטדער*־/ייזירךזחגטפח־טדבי׳חיך פפרבט1־יך ןזיר .ו ערט־הןעױ .ער,חבן :נון דרחיסידחיג ןניממ־ורבן חנו החט רער
י/י< 1יד רדחצט דערדבי חי/ךוועיךעזטחד ^ פוןדיח ^ד ^ ויפ רינןמוממ ערגיןהחטריןגימחן דען דיחייטוריקן
.־דינן ׳

■*?

שמחת

>
הנפש?*

וײנןנו וחטו .יוועזןדעןדזערן דוווו התטייר זיך * יטסײתר ו .יברענטח 1יערנובעטו.י 1עוןחיזסי! ײכטהחטנ*£
דר דורן תורה זובטן ן .יוועזן יוונ׳ תיז ן.חנן.ן רזויך רען חטיר זײן קבר רוונ היק ױבעטן ער זוו( חיס{$ו וויטן טוןווירו
<גט זזיט חיסןדער ן .יט חוין 2יעניכן נ?כל ( חזו חיז דער חטיד חיכן קוױן נו חסס{ חונ׳ נו חי ^ ויזחנט קוסן חין ווי5
דיר ווײטן חונ׳ חחט חיכן ױסירט חין ן.ן ערן חונ׳ החט דעכן ח 1הוד ןניוויזן חײן חורט חונ׳ נו חיכ( ניזחנט דט חיז
דײן ח .רט וועןדוח ווערטט זזער זכיווינהחבן ווערט *ן דיר חײןהעכר חורט ן .עבן החט דער תזױיד ויבעטן
רבי ווײטט היד חײער חורט החט רערחטיד נו חיקחן ױסחגן.ן דוחהחטט נחן ניט חזו פי) זכיומ חוז דוח >וײן
חורט זעהן קחנטט חונ׳רער ח 1חיר החט ןרוטי טחחה ן .יהחט סון רעכן נרוטן ױצט ווחט ער ן .יזעהן החט
ערױרחצןהחטחברהחטרחןניטזובה ן .יוופזןדט חורטסוןוײנב ; רבינוזעהן
ווונ׳םון רעכ/ןוטןניטחחקווחט
דטחיז וחר חטובןיוועזן ;
מעשה רבחביבח דרניוט חין החבןיזעהו חײןת!* ירחכסן חח פױעןט חופט חרהו הנביח בײח חיכ( נו
זײן חונ׳נוחןרןינט החבחיןדעןתױויד ח5ןס ןיזעהן החט ער טיניחוין ).ן .יהחט נוחובנט החב
חין חק ווירר ןיזעהן החבן זיח חויז ןץזעהן רוטןױין ייח £ר ברענט ווערן ןיווחרןחיט סײחר החב חין חינן
ן .יסרען .ט ווחטדט ביטײטהחט ערחירױענטסרט חיןהחב ן .יהחטןיבעטןחױהו הנביח ערזח 1חיר ווײזןווען
דיח נדיקיכ^ חויז דעכן ןן עדן ױחהןנו דער יטי 3הט 1ז< ע 1ה הורה ( ערנן החט חין ח! יהו הנביח ןניסירט חונ׳ ױיר
ױוויזן חונ נוזזיר ױזחןט ח 1ינריקיסןווערטטו קענןזעהןחויז ױנוזיןרביחײחקחנטטו ניט זעהן חונ דטהחטטו
פר חײן מייקחױזענסטן סוןדיח נדיקיכן טרחןן ריח וױחכיכ{ חרוין חבר רביחײח זײן  .יענפט ן .יט פ.ן זין ; ע! ביטט
חהין^ דעןהיט דין נו זעהן חזוהחב ח־ן ױין ניטקענןחוין הח 1טן נו זעהן רבי הײח זײן זענפט הזו  :ײנן קוזון
נווײחפונקן סײחר חונ החבן ױיר דיח חויןן חויז ױברענט חונ׳ בין ב 1ינד ןי,וחרן ח:ו החב חין ױהפוי ו.יווע:ן חויך
רבי חײח זײן קבר בין חין ווידר ןיהײייט ןיווחרן דרוכן זײנן ױיר <; ײני חויןן נחן רוט חױהו הנביח חיז חױ טח^
קױיןהווטחיןי־ביויסרעןט
ןיוועזןחין דער יטי 5הסוןרבינו הקדוט חײח 1החט ער ! חנןןיזויוסט חונ׳חיזטשעט
ווחט עט ביטײט החט ער ןיענטפרט ער החט ױחכן חוין טטיןח־־המ חבינו חונ׳ החטזין ןיווחטן חונ' הה! ה
ןיטחןדר נחן ינחק רר נחןיעקב ררוכןהחטעי־ןיזוױיטהחט רבינו הקד :טןיפרעןט ווחרומח,ז ערדייי ירײח חבור/
גוןױיןהפוהטונןהחט ח 1יהוהנביחן .יענטפרטווען  :יח ױעכטן
ניט החטווחכןחוין 2חײןווחויחוין טטין ח 1זזיח
פררערנײטהחט רבינוהקדוט
נוןױין חויןטטין ױעכטןויח  6טטחרקהפ 1הטון חונ׳ױעכטן > יטיחברענן.ן
ןיםרעןט חובחוין 7דיזרו,ע! ט זחוכי נדיקיכןזײנןסר החנרןחױחברהק ינחקיעק  3החטח! יהוה  :ביחןדענטפרט
רבי חײח זױטזײני נווײח זין דיחזײנן חזו ן .וט חןזחברהסןינחק יעקב חז< ח 1החט ױן ניט־ן ן .יהחט רעןן החט
רבינוהקרוט ןוזר העניהןיוועזן חונ החטרבי חײח וױטזײגי קינדרןיטטעויט פר דעןעױוד זיח :ח!ן ױתס!(' זײן
חזו החבןזיח  :ין ןניטטעויט< 1הס!(' זײן חונ ' חזובח! ד  :יח ןירעטהחבן >< טיב ~ ר,ח חיז חי ן ווינר קוױן חונ׳ חזו
זוורידהןטסןחיזתכןרעןןקוזקוויחזיחזײנן קוױן נחהנט חיזזיח החבן וועון ױדןױהיה
בח!ד  :יחן .ירעטהחבן
הױהיכ{ החט דיחןח ; ניווע! טחןןיפחנן .ןנו ניטרןהחטזין חיןהיח) ן .יסדען .ט ווער חיז דער דעי ױן! ה מוד;■/.״
החט ןיוועזן החט ו,ן ןיזחןט חױהו הנביח חזו החט ױן חױהו הנביח  .־עכרן פײחרנןי ט; ען .ן .ענן ח .נ ח!יר,ו
זחנביח החטזין סר טטע! ט וויח חײן פײחרןן בער חונ חיז הכן נ״יטן זיח ן.י 1ויסן חונ׳ פון חננדר ןיטריבן ח!ז
חויןהערןױהפסזײן
זיחהחבןױיזן
ײן חונ׳ חױ
ווערט ניט חן חיק
רביזירח החט זין סרובירטחוב דט פײוור פון
ווחכן החטערחײןבחקחויבן 1חזן חויזהינן חונ החטזיןדרין ןיזעכט חיןפײחרחונ היז נו<< ח(  :יט
,י '
_
חןױברענטױווחךן :
ױןז רןחהפ חײן
יהחט רעןן רען חין
רבײהודחווען דער ןס החט
רעןןנחן ביז דחטי חזוהחטרביהודחן.י:אן .טנו זײן ױטרה ניןוויד חײן טוח חויז ח:ו בחודרע
החטחןױטחןהחט ער :ןי
גו־סן תיןטו וד,ר .טחוי :ן.ינון.ן חיזרעןןקודק סוןדעכ{ ק 1ײנןנער וועןןרען ער  :ין
הערנחןחײןטות
דען חערןטח חן ווכג!ן !חז)רו/י* נ־^ן חי :ח -ין בו־/קןןקודזן סוןהיזז( ח; נ' ױרוסןווערט רער
חויו<ין.ן ווערט רער עו(' טחרובו 1ערן:

ןרנכ{

מעשה

מעשה

עו! ניטיןן.

טוזט:

יטרח!
חרין

פיר

חויך

מעשה

 11כ51131:51׳1761
 1>1:111ח 3ו־ =]61> 1ר  1ס 11כ
ח! 1/1/\13־

^

'■$

*
*ך

׳ן
*

חט 1סחו813011 - 1

.1)30871 - 0 -01 - 0031 - 0060

ככו
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 /^ ^ ! ?0ווייו רבינו הקחט יויי ריטטיורבן יזיי יוײן בת קן? יוויז ן .יוט.ן וונגיכר יגנר דיו ײיי ױיונגזן יוין די  :ד
ןחט ווירז רבי ױםטיורבן יויו דנגר יוי; יוחיק ועויכן הביו יון די[ חן יטוריכן יזי.־ יוײן יוכםר ן.יזוײזן
דער חיז ח[י טחןבײח רבי ןיןןעזן דען ער חיז חײןד,י> ויד הכק ןיוועזן דעףשביןן טחן חיז ער עביןניט ן .יו,ע;ן
וויח ער דמ בה קו[ ןדהערט החט החט ער ירוט נער ןיטריבן חונ׳ חיז ח :יך ח״ן דחן ן .יונן.ן ח :נ' חיז חרונד־
דעררבינוהקחס
ןיפחזן חיז ןיטט־דבן חיז חײן בתקן? ק;> ק חונ ׳ ן .יויון .טרער וועטרחיז חן > יז; ווןןעוז:ןכ הבח
חיז חוי פרײטןנו נחכט חין זײןהויז ק | ' >:ח־נ׳ קידוט ױיוחכט יו  :ײן הויז ןיז־נד נחן ; ײננך ט; ט יוונ׳ זח; ט יוײך
זח! כט קײן חידוט ניט ז־ין עט ןיפינט זין ח־ן חיטויככך דור חן וייט עט טטיט רבינו יחיחו פן סריז דער חיג
ן.יו; עזן רבינו הרח״ט  :ײן עחטר רער חיז חײן חריסן > וחן ןיוועזן היוט ניט ן .יהחט תורהנו וערנן חונ׳ ע>ן קײן
סרעוודן וועוו הנחה החבן חזו החט ער ז< יטחײנכןע,טר רער זעוביןנ חיז חן חײן ןנוטר יהודי ןיןןעזן חברורנח
ןרהחכט חוין עווכך הבח דעי״ ע טר החט  £חרחיכ{ ןי־החנדוט חונ׳ החט ח־כך ןיטשײזט חונ׳ ער החט תורה
זײןחרוןחרײןן־ויןטהחטחיכך דרעוטר ן .טעט|
וויחרבינויחיחיןיטטחרבן חיז חונ׳זון החט חיסן חין
ןיויערנט•
עײ זח! זײן ווחרט החוטן חזו החט רבי :ו .יחיח! זײן קחעך ןיטחק 1ט חונ׳ החט ןייחכט חין דעכך חרון פר כ!
ביתהוידרטחונ׳החטןייערנט • ז.־; 1כט
חונ׳חיזחןנחןזײנסךטוטחיןזײןהויזקוויןחונ חין זײננך
הקה 1־
טטיט ר׳ חיגק (״וריח נחן  :ײננך טוט החט> ין חיכך חין דער > יק/ה חרײן ןיטרחן; ט; 5ו נו זײן ח; נ ' החבן חינך חין
עט
החטערזין זעיבטטן זײןקחפך חונטר דענ{ ווחטר ןיטוחןן ־
דערזיקוה ןיטטע 1ט ביזחן זײן החויז חזו
טטיט ר׳ חברהכך בר דוד חיז חו־הו הנייחבײח חיכן ןיוועגן חיןזײן בית הי -ידרט • רבינו>< טה זיײזיון דענן
זײנןזײני > יעטיכ( ח! ־טבטתרןיווע :ןדער רזיבי׳ןחיזזיעידחוין 2זײןחטירוז  7חז זווען> ין החט קדיט ןיזחןט החט
דערחיזזזסירטק ןיוועזן חין ןחננן
ןיזחןטבחײכוןוביסייוכן ו  3חײ> יר ; ח ורבנחרבינו> יטה > יײ> וון
>ין חיכ{ קדיט
דערהחט נווחה ןיטחן נחן :ײנכך טוט :חוי > יןחיכך חין חרין יטרח! טרחןן • נון וויח >ין חיכךהחט
עויכ{ ■
ריחוײטחויחנטויועןחונ׳החבן זײן
ןיטרחןןחין חרין יטרח 1חונטר וועןן זײנןןזונינך חיבר דיחןײט קו> ין חזוזײנן
חזוהחבןדיחןזוניכךוועוןדען חרון נע> ין חזו החבן זיחדען חחן ניטקענן פון זײןחורטרירן
.חהןי ; זיןטטין •
חזוהחבן דיחןיוניכ ( ןיזעהןח! זדטחײן ח־ט קדוט > י,זזײןחזוזײגןזיח
חירידרײמיןםחרטוןן־וועזן •
יוונ זײנן
עט טטיט
חרונ{ ןיי' וסן חונ׳ החבן דיחיהודיכךנו חננדרןיטריבן חונ׳ החבןזיח נחן דער נו ווײטר טון ביײטן ־
/ויח ר׳ > יטהק; רדווחרוןיטטחרבןחיז  :ײנןגו/ײחפײרןיזײוןיפן הי>י 1קו> 1ןביזנודערערדווונ ' זײנן  £חר  :ײנר > יטה
דערןוײ  5ןזײנןחין דיזינײטן  :ח! כיןחוני ^ ןיוועזןחיזחיןפוזנח
ןחנןןדט  :עיב־ן החט ר חינקויוריח ןיזעהן •
חײןרבןיןועזןר,חטןיהײטןר '> יטה ר > יענדוטדען החט > יןײ> יט  £ר חײן נביחן־החוטן ־ חײ | > יחוהחט
חיןדערנחכטחויךןיוועקטערזחיחולטטין ח; נ זחיי קו> יןחין דער טו( חזו חיזער חויך ןיטטחנדן
>ין ח־נ(> ייטן
חונ׳החטזײןןבחיײיט  :ין ןיגוײןחונ חיזחיןטויקסין חזוהחט ערןױעהןחו־ך רעכך טיחן וייןן חײן טניר תורה
יויז עכין חויךןיזוכט ןיוועזן ריחפרטה  £ון ער חת • חזו החט ער  :ין דר טרחקן חונ׳ ןידחכט עט >יו  :חײן
שחרטטןחזוהחט זין ביפו־רן
ןיווחרןהחטערוחזןווחונחן
חונ׳וויחטחןחיז
ןחטר חטח ח־ן דערקהויה זײן ־
החבהערןרר ניין סיה םע> ייסן • ווער קחן דר ט־ײבן
זחוכט
חטתחיט •
חיזחײנרחיז ןייעיןבײחחײן
דיח חטיריכ{ וחנטי>< עטה ( חופיכ{ ורבבות ווחט דח זײנן ןיוועזן זח! כי נט> יות קחטות ריח דח החבן קענן סוע|
ז־יןו/חט  :יח ןי;וח1ט החבןחין >יע! טניקט> יערעט 1יבי דעכ{בןחדכ{>יתעורר ; ײןחונ׳ווײזן ווחט תצ/ייתחיז סון
חונ׳חויךדערוןעויטדם ווינק ! עבןרטערזיך חןפרעטט
תורהוזינותחוג׳דעררטע חיז  £ר ( חרןבעו( כ{ הבח •
חויתוכחות טבעווכן רט הערין ניטנודערווײקן
ערסחרטנערדערבײח • נ/ן וויח ; חן > ין חזובוינדזײן
החט
קענןעט טטיטחײן
׳
ר׳חונסר בן הודקנטהחט ןיחקכט חויך רעכ{  £ע! ד חונ׳ חיז חײן ןרוטר כע { החרין ןיוועזן העט
מ ^ שן״ן
וויח דער ינר הרע בעו״ה
ןערן ןיווחוט ויערנן החט זין ןיהחויטן חין בין חײן ענן החרין •
חןזדערזיענטזעיבטטן ; חןט חיןבין חײן עכן החרין ווחו קחן חין ויערנןחיןבין
חיט!י  5סןט> וועותפחר זחןט
רערזוענטבתכויי/
יזץן בעו > יטח וזיתן ווחו קחן חיןשרוכ ;  :ײןחזוחײן ח  5כ{ חיז דער ינר הרע חונ׳ווען עט
עביחתווחט ער ןחר ניט ניטין החט • חזוהחט רבי
ביוייןן טוטחיז ח! יטקײן תירוין ניט ער טוטכ( טעה
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חניעזר בןהורקנט ןניזעהן רוײןבחנן טטין דערברונן רוי :רגיט ןרוטי טטײן רוחכן יב  :ענט ןניוועזן • רזונ׳ >( יט
רוײנכן טטריקהרוט ויןוורוטר ןיטעםט וזזווויו דערטטײן וורוחק דעןעוויר הרזטרוויי * חןחרויזן -ינוןןחײןןדוטי
רוווהרוטויןר רזןעזרןיוורוונדרטרער טטײןחיו
דזהחטדערטטריקחוי :ןימ!ינלן •
!יקחוי ^יברחכן ן.יווע:ן
״יו
חזו החרט חונ׳רער טטריק חי :ח:ו ויוײן וויח החט דער טטריק דעכן טטײןקענן חויז בי־ע־ן • דחן החטער
׳ד
>ויט  :יןזע! בטטןן .ירעט חןטעשטח :וזחנן.י 3ײט ווחטרדער חיט עט רײביט זיןהײנט חײן ו,ינק חונ׳ עט רײבט
זין>< חרן.ן חײן ווינק> ויט דער נײט החט עט חײן ן .רוט טטיק חויז ןיברחכן • נון דט חיז חײן טטריק דער
חיזווײן חונ׳דערטטײן חי :החדט החט סחרט דערטטריק דענן טטײן חוי :ןיברחבן דיח י־ורה חונ׳><נוד/
טז
דיחזײנןטטחרקחונ׳חיןבין סןײטחו( ' ב! וט דטחיז! 1ײןדט הער׳ן הערט דחן נוחיןווי 1הײנט ! ערנן חונ׳ רוחרןן
!ערנןהחךחין חײןהע־יןזחןחויזױריבן ווערן חונ׳חיז חוועק ןי! ופן גו ר!.חירי חבחינןחונ׳ החט  :יןן.י; עגטןערנן•
\4וו
חונ׳ חיזררנחןררןירעטטןײדןןיווחרן • חזו חיז חיט!י 3רבן חדסןווער טסהחט נוײטח ו1י .־ן החט טב! נו ! ערנן
״יו
חיט!יכר ײו :זײן דינטטשריכטן נו ווחט ער ביטחסן חיזןיווחרן ײן! חזט  :ין נו הערנן ן .ין הײנטחײן ווינןחונ׳זיחרןן
ן .יס
חײןווינן .הײנט חײן ײנוהחונ׳חחדןןחײן ײנוה הײנטחײןדין ( ערנןחונ׳ ײחרןן חײןדין ! ערנןוויחזחןרער ריענט
חר
חײן>י! ן דער חײן בויסן ןחרטן החט ח.נ 'רע
7^ 0
זין > יוט וויןין .חוסן :ײן עו!ןכ הבח ברעג:| 1
רוו־:
דינןטטחן !עניר דרינןנו חרבײטן • ח>יח< ! חזס דער>י! ן חײן חרבײטט > יחן חויזדעסן ן .חרטן רופן חונ׳ ןיט
יױ
>ייטחיכןטםחנירןחרוס{ 3ווײחטעות • נו חובנטקוײן ח!י םוע!יסן קרין .ט חיטזי־בר זײן סח!ן ! ון בינחוט • רער
חט
ווי 1חן זײן סח!ן! וןהחבן חזו זחןט דער>י! ן סחיסןדוח ביטט דחן3ווײח טעוה !ירין .ן.חנן.ן ווחרוסן זח! חין ריר
יזנס
דײןסר סח!ן ! ון ןעבן ענטסרט ער 3וק>י! ן חדוני>י! ן העטטו> יין ניט חסיז ןירוסן העט חין ן־חרבײט חזי
ןחנ
חיקחחהחטטרעכטחונ׳ החטחיס( זײןסרסח! ןןןןן .עבן • חזו
דחןניטןיקענטחזוזחןטדער>י! ן3ו
החב חין
דעי
חןרער בןחדסן דערדטזײנןיטוט ער ! ערנט ח:ו סי 5ח! : :ײן טכ!>< יט ברענןט ח; נ ' חיז > יקײקתורה סינו/ :
סין
•וײ! ער ! עבט דער חיזחזוסי! !ון> יקב 5ח!ז דערן> ידן דער זיב 3ין יחר ! עבט חונ׳ חי :י־ורה ו>י 3ות ײקייסן דען ער •
ױווי
החט חײן ןוטן תירזן בײח הט״י רבונו ט! עו!ןס העטטו>ייר> יער טכ! ןעבן חונ׳ העטט >< ין ! ענןר יחק ! עבן
רובנ
העט> יין > יערן .יטחן • חבר בתנחיחיט!יכר > יוזדט :ײנן .יטון חונטרת־י״ן;>ינו,־ .חי :ןי־עבנט ח! :דערײענט
*חנ
חי :ויחויב3ו ביהעסטן  :ין3ו ת!>יירי ח 5ײיק בםרט דיח דח ירח טײ־נן :ײנן ן !.ײן רער ב״ינרר זין סון דענן
ןחנ
זעהנטיןר ! חזטסירן דר ווחרטן ח! זפוןחיק ! ערנןקחן וויח ער ןחטזח! דינן • חונ׳ ניטח 5זחטײן עק החר$יכן
זעויו
דיח :ײנן> יב; הדיחר>1ייריח> 5ייקחונ׳ רידןחויןײוכיחיקחונ׳זײנן דער3ו נחן> יפ! ם! חובדער > יוכיחחוררדער
ן;דו1
!> ידן חײן ןזטר יהוריחיזדט חיזעביןן 1ײןח!; חײןב! ינרר ווי 1זחןןדט חיז חזו חײן סחרב חונ׳ רע החט זײן טחג
ן־ינו;
־'
קײןסחרבןדזעהן חזו חיז חן דער עקהחריןרערקײן ירחתיט> י־ק חיןזיןהחטוויח קחן עררידן חוין  .־•' <>!.
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רערחיןיקוו־' פחרןרע־>יו :ערטטווח!י' עמן חןיטטערןגודריקענןחונ נווויטןווחו ח!י>ירינו.-.ןין.ן ׳ וועןער
נון ח!י
וועןווח! ווחט.־ען קחן ער חין ינן חרײן סחרן • חבר ווערזח 5כט ניט טוט ח.נ '  £ח־ט חין  .־עק יק חרק
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ן.
ײרח תוט  £ותם/טקיק חונ׳ קחן קײןםטוק ניט ח/נ׳קײן דקד/ק ניט • חי :עבין ן.יײן ח!ז חײנר!ח :ט  :ין חיןיכן
חרין
דחטטוטט ערחןחי־ןיטנ/ײן עטקזחט חײןהחרבווחרטקחן ערניקט ־׳ ־ח ק <>/ט ער חן חײן בחמחין
דער תפ! ה
ערן.ח,נ'><הזור פר טטיט ער ניקט • '־דח בױיבט ערן .חר טטעקן ווחו חין רט יעטווחט טטיט  £וןרקרוק
ב!ײבט
חרטטין
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ניט
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בעו׳הדען
בױיבן זיח ן .חר עכן החמיכן דיח וײרח ווערט בח!ר פ־ ןעטן חונ׳ חין
תפןהסיחז/רפרטטיטער
קיין
ווחרט
וויחזח
!
ער
נוןוויטןןנחטנו דינן • חברוועןערטטױך ! עמט דטהוױט
ווח5
דיחױבי תורה ווחט ןנחט החטןנננבן .£ן בערן .טיני דער נחן נביחיצן וסי/וביטח נ׳ רער נחן>< טניוה ח!ז
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קוײן
•
עט
טרײבט
רבי
טײוח
!
,
־יױחון
חין
זײן
טפר
ײןחת
חםתר ח!ז ער החט ניט קענן קוײן ח״ך .־עכן
ןרונדהןכהתוטפות ספרטטין ביז חיכ( הט״יהחט ײ £:ה ן.יווע:ן ײיסרען מ£ר ה( יסת עו!ןכ דערהרן החט
•ער
פר טטחנדןדען ו .חנד  £ון טוןניות הן .ײרח רען החט ערזײן מפר ן.יײח 5ט חונ׳ החט ײכריעגיו,ע.ין נוויטן
־סוײחןרוטיבעמדעררײב״נןחוג׳רײב״ן ־ .ח.נ'ברענן .טחײןײטן ו,ען ײןחײןעסוחרן .חו־ן דען ל־יזן זענן טוט
ח:ו
.ײכט דחט ן.י5ווחרן .נחן ווײטריח.5־ער ײ : :עהן ט/ט■• ח:ו חן  :וען דיזי ח־<־ .ן !.ײן ניט ח:ו ן .חטן פר
יטטחני־
החבן
חוז
דיח
חחתרחטמיסי קענןײיײדחן .וײטר  :עהן דעןווחטזיח ^ מנרנט החכן רט החבן ײיר ח! יט
^ידחקטווען דט נזןיערנןחונ׳ תחבח! יט חין קחשןקחןײן ווײט־ זגגחן :וע!*־׳ חבר ניט םטוק בר  £ען .ט קען
חוג׳ ײטניות ניטקחן בעיימה חיזערווחטײחןדחײריס;*וי ו ז־מ זזײטן חי.נ ח! ידיח
,
מוןי״  /התןײודווח 5וורט
־דער
הײטטקײן רעכטר ת! ײיר חככןחונ׳ קחן חןסקיקי־עצטן ^ חנ־ היב ; תוטפ׳תקוײןווניןע־־ניטטוױומ
הד.
י
>
־זר
רעכנו
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•
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ווען
ײן
נון היכטחןםוטקייץ6יעי־נן>יוז><ן נימ עוטטן יעינן ח .דה חײנן דט
׳הײמטייײוד
!
טײהחיךזחזוויטן ןנחטס דינן • חבר ו:ען חיןײונחיה טײ״ע יערנן ; ט הײמרי !י.יז.ד חייטזרין
יו/יטן
ס םטקנין סויטן |ײטח5ז ײן בױר חען רב קחןווע־ן זחי־טך< .ןו,מן ( .יטין טײיכן .יערב־יח ו.יפינלן • ■וזיח.
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סםחת הנפפז

אי

ל

זת! תין ײירציטערטטחיןכ 1חטןחיןײײנקקחסךחורח חײכן דטן .יטגנווכ( הבת רון נו וױטן ודח ן .תט נורינן יזונ׳
זר !י טרונ5ו החנדן קו * ט רזונ׳ור !י טננה ת!י רן־עקחן יזין עויר ױין ; בעו״ה ױנט דננר טרר ה!יו< וד חיז ווונטר
ןרזנןן חיגדער ! ייחדזעזבטטןחונטי ןחנןן • רזונ ווחטזין רזיןרעריון־גט ! ערנטדטרזיי־ רויןןנינרומןב!ײבטרזיביג•
חיןטרײב דט דרוכך ח; יך טײטט דר וורורטן ויטיכר :זו ! ודטן הן רזגט־כן הן נטיכן בפרט ווײבר טד רזי?רויר
ח! קעו! כךהבח ח : :5יחריחקינדרחבטינןןעכן חוין רעכן יערגן  :תיןחונ׳ױןג־ט ! חזןסרפירן& וןריענבי<1!<1דיכן
זחןן חײן טײועה ןזידח עפגיט דען קחפך • חונזרי חכי׳ייכ[ זייןן ה5ין.ר ןיווע:ן  :יח ה־׳בן ח! יט ן־רעט <<<< ט
דער הון רבי ! יב חיו  :ײן טפר תפחרת יטרח! חוג ' הןחון ײוהר״ר טעסינ ' טרײבן ןינוןן דר
רוח הקדט •
ובעו״הוויחדערינרהרע חין 'ו!י  :חכןהחטןור .רןיווע:ן חזוח־ןרער  :חן חן • ווח! ־־עכך חונ׳ווחייזײנר
סון -
נטײה דער ווײטר פויןן ווערט והעיק־ הײיײד :מ! .ירחת טײיסן ! ערנן ײיט דעכן ק־גד ח! :ח־ן דער יוןנטחין
משל חײנרדערןיווחגטחי :חיןרער ײדברגוןין  .יערווחט
ןיווחר$־! ט וזעי־ט חין ןחטט דינטט •
רעסן װען חהײכךווירר5.ו טרעסן ווען ער יוח חײחי יעיט סר חירט ווערן • חבר ווער דען ווען ניט זוחט,וען רער
:עיבין חײח!  :ין סר ח־רט קחן ער ניטווירר חהײסך טרעסן • חזו חי :חן ; וען חין רער יוןנט חי :חין ח־ק חו־ז
ןיןרחבן ירחת טײ־כךווען ח׳ו יוח חײח 5סר ערט ווערס ווחט ער דען  :ועןוו־־י־ חהײכך<ו טרעסן  :זננן ער עבידה
טוט • טוטער ן 5ײן תטובה חבר וועק חין  :ײןהער 3ןחי :חוי :ןיןרחבן הב!י עויכז חונ׳ ניט ירחת טײיכן סןן
יוןנט חויך דערטוט ניטייײכטתטובהחונ חױריח טסריײוטי־טונן חיקױ־ןהער^ ניט דרווײקן  -דיחןײרח
זחןט דיח עבירות סר טטחסן,־ט הער 'ן • דרוכך ח־ :ניט!י־כט חיי ח־־נר דער דח ב־ןערט תטוכה$ו טוןדען דרווײיזײן הערין סר טטחםט חיז חוג׳ ער חיז ײיט ח! בבווחקט) חוג ער פון יוןנט חויךןיווחנט ח־זדיחקיינײ עבירוז/
חײן פחדימזײדווען ײן ח־קטחס־! טסינט  .וערטער
׳ם ^\ ל
גחטי:
ריחזײגןחזו החרבחי . :חױ
געײטחיזערגחןטטחרקרחזו חןריח קיײגי עבירות וו־ח ײער ח!ז
טטחרקר חוגי וועןײןחיכךנחךדר״חטחסי!
ערױח טוט חונ׳ביײבטבײחזײנר ןיווחנהײטוויח טטחיקרח! :ױחווערן חוג׳ זײן ד,עי 'ן חייײר ײער ס־ טטחסן•
חכר וועןדערײענט זח! כט ווײט • ןיהערטער דעןינר הרע כוסהזײן חונ׳ ײײן טרײבן נחן קוײן  .חין טרײב חײן
משדחײן ײחן
ניקט חויז ײײנק קחסך נײחרט חיייט חויז חוגזריתורהחזו! ו־טר חוזדיח  :ון תורד  /ײטה :
ידער זינטחויך $,וי־ח וועןרער חײנדװעןחיז ט־ןדרינןנו ןין חברײי קחן ײטחרויז קוײן דען וורזו דערווען בחיד
חײן ענרהחט  :ײנן ןרובן חונ׳ ווחטר עט חיז ניטײין! ין סחרטנוקוײן ווײן דער ײענט ניט זע! ט נו ריק ןין ײוו
רערחגדררוועןחיז סחרן חן חײן ווינן דרעק חיז טיעכט חרײןגו ן־ן וובר ינט חיז ןוט דוחי$:וי
ער .ררטריגקן •
קןײן ײן קוײט בח!ר חו־ך זײן ס!חין ווחו ײרסר ' חנןט • חוג׳  .־ערײחןווחרגט דיח 1ײטחוג'  :חןט .יו ױחןיטגיטחין
דעןחירקענטגיטפחרטקוײן ריזד ווען חיז בעטר • חזו חןדערײעגט דער החטגווײחווען,
דעק טינןווען
תענוןיײוישהזהנחןנון־ןי;בר! ט; ךקוײטגירניט! ע;! קהבח • דערי
סרױן דערחײןוועןחיוןחנין טין •
־חנדרווען ירחת טײיק נחןנו ןון :ח! כט קוײט דעק ײענטן טו :ער חן חבר ער קוייט דער חר־ ! עויק הבח •
ררוק דער $דיקדערןיטחיןדעןרעכטןווען .ער! ערנט תודהחונ׳חיז ײקײקײנותחונ׳ח־זעיטק ב־רחתטײיק-
ווען עטחיקןו־יןסון חןסחנן טוועדחןקוײטדען ע;! קהבח קחן ײןניט ביקוײן זי־דען דען דורןיטוריקתורה
וײנותחיז טווער $ו הח! טן • חברװען ער עטןיןןחנט חיזןיטער חין ן!.ײכן וועןועווקהבחחונ׳ חיזזוכה חיביןנג
!עק חונ׳חייןתט טכרײקב! •• חבר דער רטע דעי ןיט חין חי־ן ט־נן ווען טוט ױן ח 5י תענוןיק חן ער ווי|
ױן ניטוויח טין חי־ן ־רחתטײיקחברױין ענד חיז טועבטײר קוײט חין ןהגקחרײן ווערט נידוןויחרי דורותווירוו
ריח עונטיק נון ױיגן חיטוייכק נחן זײנק סר דינטט • ׳נין ווען ער דען ווען ניטנו דיק טוטןיןערט,ט קיױ
תטובהניט ח־זערחיבי־ן פר !ח׳־ן • חב־  :ועןער $ו ריקן־ט חונ׳ טוטתט 2,ה ער חיז יטוריקחויךז־ן ײקד]
׳דעןקוײטערווידרח־ןדעק רעבטן וועןחע ר .יז זוכה 5עו! קהבח • ררוק חי :חײןם! ןדו! 1וחובײחײן חי? דח
פין ! ערנט יײן ײײי!ח ןיהערט ײן זין נו ביהעסטן נו ת! ײידיחכײיקווינדיקיק חירי ײעטיק חבנו! ע־נןחונ׳ײהנה
חבײיקעטטטיט ו,ערחײנק ײבייט
תיײידי חכײיקױיןווחט חיקײיןוין חיז • וח!י!ח  $ורידן חויךת! ײי,־י
חיזרערױמיםןהחט קײן ה! ק! עו! קהבח ־ ווע־חו־; טסײחטחודײ קניןט חײן 1ויז חונ׳ יעניקווערט ײיחומ
;ררסיר ר,חט דער וע! בין קײן ח! קיועויק הבח • טע חיז חײחוי חײן חטירןיו; ע:ן דערהחטח!י  .ט 7:־יחכט$ו
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*ירעוןט> ויט ערר דצנן ער המט><ורמ ן .יהמט טע ווערט חײנכן ווימוט ווער ן דר פיר • לזין דר׳רן ניקט ווחט דח
{עבטנערחןטון ־ חשיוו חײן קחין ביירז .
־ירזחזרןכוכיג.ן רזורר זונטטן רזײן בה>> ה רען>) ינטטן נער חן טון מיז
חײן ןרוטר חיסור ־ חײן סוןני( רער הײמט חורטינח דער יעבט חיבין דר ווײ 1ער החט נח גיט>> נערױווע:ן
חין דער
היבהערהחטקײןעטין סון חיק סרזרונןנט • >< כי טקחוגחטורחין חײן״ענט><כער .ײין טטיטחין
דערתורה וח ~ ן .נובו יערנט דיח ן >>.־ח ( ח הןנובו עו>> נה <>1יקט דט חיז טײטט ווען חין ן 1ײן יענסן ווי( ווידר
ן .עבן נײחרטחין וומןנביןחונ׳ביהחיטן יענר זחוזיןרר ווײי>> נער זײןחונ׳ ;ח( גובןדטחי :חײן חיטור • בםרט
>> בײט נו זײן חײן ה <>1יד חכק הט״י טטרחפט חיער ווען חײנר דעק נדיק ווידר זײן כבוד טוט ־ חיז חויך ;יין
כבודסן>> וז חיטדצכן בן חדכן הטובר הח( טן חיז זין זעובטטן חונ׳ רח>< נוה החבן חיבר1ײטן • עט טטיט
ווערן־ןסרחכןחיזחיבחײטןחויורענןהחטןנחטווירררחסנומ ־ בפרט חויךענײנןניט ווירז קנת וײט ריח
רירן דיח ןעטטזײנןח( י ניט חײןטטיקבחטווערטדז><ן זיח ןיבט זח(' בט חיז ןחר חיב( ני־עטווען חונטר טויןנט
חײן עניהןנוןחיזחונ׳><ן היז חיסן>< בײט חיז טױכ{ ױנוןן ־ דער עני חיז זער חטוב בײח הט״י דוד הסין החט
:ין ד־וכן עני ןיהײמן • דיח ן>< רח זחןט ווײ( דט ביה הסקדט ^ טטחנדן חין החט דט>< זבח >< כםר ^יוועזן
חוין? דיחעביחה חונ׳ חינונרחױרט בי ^ .ה>< קדט חרבחיזבעו״ה חיזדער טיטפוןדעכן * ענטןחכם־ עבירוה
וויוו ער דיח׳ענײכן דרויך טםייז*) ־ עט זײנןפר נײטן בע(י בתיכ{ חטוביכן ן.יווע;ן דיח החבן חײן חײןננן טיט
ן .יהחט דחרו־ן החבןזיח ענײכ( ױטםײזטחונ ווען זיח ןניטטחרבן זײנן החבן זיחזיןחוי; דעסן טיטחחזןחיר חרון
>< חכןחונ'
החבןחיקסיטןינסזןחיןקבר ־
עטױפינדזיךחן נחןלײטדיח זעיבטטןדען ענײנן חויך ווחרטן
ניטח[טי חטיח דיחזחן.ן  :יחזײנןחסונק :ח(' כיט חיזטועכטנו ןנחטט דינטט><<<><ן קײן>< פזנק וײן • עע׳ז טטיט
יטטכר חיט כפרברקחי דער חיזחײן כהןןדוז ^חועזן ווען ער החטדיחעבודהןרטחן החטערזײרני הענטין
חןניטחן דרווחרטןער זח<
זיןניטחיןייכטן • חזו זײנןחיק בײדיהענרחב ן,יהחקטן.ח;חרן ־ עט טטיט
חדט ווחט חברהק ח  3ינוהחט זעיבטטןחויך ןרווחרט דעןױיחכיכן דר קין.ן החט חיכןהט 'י יוןן .עבן חונ׳זעיבטטן
בינחזט • ווחט זח 1פי <> 5חרין :ײן >< עיוו  /הנרקה חיז חפורטנק דער כיי חיז ו .ער חי ן עני ניט >< בײט חיז
בעווק_ הזה דערווערט ניט >< בויט בעוה״ב חונ׳ ן .יהערט דעכ{ עני בטסחה דט זײנן.י ןעבןזעובטטן חויך נו
ווחרטן ־ פון הט׳י  :ײן כבוד וועןן חיז חויט קײן בזיון • דור ה>< ין החט ן .יטפרוען חונ ן .יטחננט וויח חײן
בחור פחר דען חרון • רבינו יעקב בר יקיר החט >< יט זײנכ{ בחרט חב ןיקערט סר דען חרון הקדט ־ חונ׳
ןןען דער >< ענט זין  :ע< ט בידענקן וויח זח< חיק ןייוטטן ןחוה חונ׳ הופרט נו טרײבן •
יטרחיהחבןחיןרער
>ודבר חוטחןיוועזןהחבןזיח >< וזן חירי נירחטחב (ןי .ן ־
רערסמיעביחז / 5החט וויח זח( חיק ןייוטטן טטח(ני
קוײרר חןיו החבן רבינז ןרטון >< חור הןו( ה זײני
טחכטר
דיחהחט
ןין
ן
.
יהחט
כופר
ןיוועזן •
חזוהחטרבינו
ן!רטון חביןוה ױטדיבןפירנעהןטחןנ • חונ׳ החט ן.י :חןט ווען><ן טטערבט רער זעיבין .טי־עט ניקט >< ער
פון דיח ( ײט חוועק><וז>< ןטבעה י><יכ{ זינן • חיז ביוןו; ען><ן פון^ חט מב טרכט חונ׳ ן .חט פר ױיקנט ח[ז דער
סחטרזחן זין>< נערזײן חונ׳חבי[ו * טרײבן סירנעהן טחןפון הט׳י ;ײן כ 3וד ווען.ן ־ ><>וי( ח ןיהערט ><ן נו
ווײנן ח;נ ' נו טרויחרן חונ נוקיחןן וועיכר ע5ירוז  /החט ־ חונ׳ זין בידענקן חיער הט י  :־ין טטרחך טיקט •
הט״י בינחזט חױט חונ׳ ;ײני טטרחן 2זײנן ווחר החפטין .ניקט חוכ{ זונטט • פרנײטן בעו ה וויח דיח ן .חטי
גזירו*  /ןײנן ןיוועזן זײניטע !יכי ויוועזן>< בני יטרחו דיח ;ײנן בײח ן.ויז  /ןיוען.ן חונ׳ זיח החבן קינדר ןניהחט דיח
זעיבין ' .קינרר ךײן דר נחן הטוביכ{ ןיווחרן חונ׳החבן חייןז־חת וט><דוד ; ן \>< חכט חונ׳ החבן דיחחײ^ ני פעטר

!חזןחוכןברענןן ;

םעשה בחטיד חחר דר החט זײן זוןחויז ןעבן חונ׳ החטחיכ{

חײן נחניה ןנעבן חונ׳ דער

זון

חיזדערנחן

ןיטטחרבןחונ החט קײניקינדרן.י( חזןחונ
דיחטנורהחטרטןע( טן.ינו>< ןפחרחיר כר/ובה • חזו
חיזןץוועזן חײן ; קן דד החט ןיזחטױיובט חיז הט"יזײן>< טםט חיז ןירעכטדעןרט ן,ע< ט ןיבירטדערטנורױנד
הדק דעןחיר סחטרהחטןיהחגדןט>< יט חירןטווער חוג׳ חירטווער החט ןניהחטחון
רעכטןרטחןחירפחטר
ח;ו החט חיר פחטר חזו פין ןעיטןיבי־ט חונ׳  :יח העט דט ןע< ט ן -ירטה חזו החט הט"ין;י>< חכט דז זיח דחט
ן; ע! ט החט ביקו>< ן:

םעעזה

**

שמחת הנפש

לא

טע זײנן ױוועזןנווײוו טוועטטרן החבן בײדיגזײןגיזעהן *) התט ניטדר קענט ווײניפתרדער
חנדר • ח>< ח | החט חײנר פון זיח חיר >< וון וועיןירוזן >ויכ( ח>< חרריכן $ו טרינקן נעבן דען :זע
ע
החטזיןגיהחט סרבורגן>< יט חײן סרעסדן ><חן • ח:ו חי; דיח סרויח קווין נו דער טוועטטר חוכ׳ נו חיר
גיזחגט חין ביט דין ! ייה טוועטטר חוו טטיט עט>< יט>< יר • ח:ו חי; דיח םוועטטר ן.ח; גן חונ׳ החט  :ין חן
חירטטחטגיטטע( ט>< ןהחטױח ניט דרקענטחונ׳החט ^ יסןה ^ חררינ^ ניטדונקןחן דר טטחטחירי טוועטטר •
נון וויח ויח נו רער טוועטטר קווק חי; החט ריח טסעטטר גחטי ט<< חה ן .יהחט חונ׳ החט דער טוועטטר ריח
הענד ןיקיטט סר ט<< חה • ח:ו בחיד חו: :ןח חיר הענד ן .יק׳טט החט חונ׳החטױריכט נײחרט דיח וויכן
טסטהט״יטטרחסטניט
דערדורןנו ועהןהנורהט<יע( םעןוכיכודר5יו<<
הי< חרריכןח :וחין  :יחגיטטחרבן •
חוסן  :ונטט<< ענכר חיו חײנכן געויטטוידיג ח,נ ' בינח! ט יענכ/ניט • ^ ח:ו טיקט הט״י חײן קרעניק חויןן יעננז
ריחטטרחן
חוובידענקטע־־ױןחונ׳בינחוט ווחטער טו 5דיגחיז •
רען <<ו :ער דעס( טחקטר ח:ו סיןןעבן •
פון הט" יוײגן<< דה כנן.ר<< דה :
 /10170חײנר חחטחיוחוחין חווכ( גיזעהן ח!;>< ןווען .ט חין היי<ו חײן יהוריחין חײנר ווחן טח 1חונ׳ :ײני
חזו החבן :יח חין
עבירות חין דער חנדר ווחג טח | חזו החבן  :ײני עביחת חיבר ווחןן •
¥
הי><! ין  :חן .ט ער ;ח! קײן ח! ק !עו!ןכ הבח החבן • חין דעכן זײני חננדריוק<<ן חונ׳ החבן גיזחגט חיר החבט
ניט רעכט ױווחןןחונ׳ החבן פיקט הײט חוין 2חיכ ;יג  1יגט חזוהחט ער חיבר ווחגןחזו החבן  :יחגיזחן .ט ערהחט
יוח ח! ק |עו!כ ; הבח • חזו החט ער חין חיוכ( ןיזעהן חונ׳ החט ןי><ײ :ט יענריעבט דען ער חיז ־ש רײזט
ןדוועון • רר נחן החט < ין חרסחרן וויחיענר ןדטטחרבן חיז ן.יווע:ן חונ החבן ןדזחןט עײ החט פיקט הײט
סײ >< ט געבן דיח החבן חיבר ווחן.ן • דען !ײב ן.יוו.חן.ן ײחניט יק דיח חנוה ןי<! ות חשדיכן ווחט דרבןחדנן
עטטטיטוועןחײנררעכטזיק << מן .יבט חונ׳דערחנדר ג־בט חון רעכט << טחזו ביקו<< ט
*יטדען ! ײבטוט •
דעריוח >< טגיבטיענכ(  :ײןח! קן.ן עדן • חונ׳דערחוןיע־ט<< טן .יבטב־קוײט זי־ןח! ק גהנסן רד נו טטערבן :ײני
דעןווערגורקחיזקחיו דעכ ; חבר דעכ( טטערבן  :ײני קינדר • עט טטיטח 5ט! וק זײנן דרוכןח!־
קינדר •
;ײניקינדרן .יטטחרבן רר ווײי  :ײניקנעכטהחבןיוחב :ײני ~ 5.וחחסרברענטחונ ערהחט עט ןדהייטן • << *י!ח
*ועןהט׳י דעקבןחדקווחטנו טיקט >< וז ערױןווח! חוק  :עחן חדךווחט סחר חײן עבירהרייכ ; ן .חט טטרחס■ •
סן ווען חײן יריקטטחרבט חונ׳><ן ט־ויחרט גיט חוכן חינקטטערבןױינ• קינדר • סון וועגן בטו! תורה • פון
וועי־ ניבו! פה רירן טוט טטערבן חי ^  :ײני קינדר  :ח! בט חיןחבט נו נע>< | • ווער
ווען.ן טנוור  /חכק •
נדריכן טוט חונ׳ הח! ט ; יח ניט טטערבט ױיןוו־יב • חן ווען ער גע! ט חײבחי :חונ׳ החט ניט נו כינח!ן :
 /10170חײן ת!><די חבכן רענן ;ײנן ח!י ;ײני  :ין גיטטחי־בןחונ׳ החבןהןײני קינדרן.י!ח;ן • זויח ערהחט
זע!ן טטערבן חחט ער גו זײני/ז  <<1ידי ^ ן .יזחן .ט חין טסיר>< ין חין קײנר עבירה  :ײחיט חין
החב חײן ח!> ינח >< ײןטו; עטטר בײח >< ידן .יחחטחונ׳חיןהחב חןחירן .יטסירטױחווע! ט חײן>< חןהחבןנײחדט
זיח החט ןיןןדטעײטנו רירן חונ׳ חיןחחב חיר ק*ין>< חן ן .עק ררוכן ;ײנן>< יר>< ײני קינרר גיטטחרבן חונ׳חחבן
חן קײניקינדר גי! חזן .־
ין חונ׳טעבטרחזיז געבני קינדר חונ׳ זײן
חיז גיטעהן חײנסןױינןו־יני קינדר
סר פרע><דגיווחרן • חזו החטער עטגיקיחגט חײנקחטיד חונ חחט גיזחגט ער החט חײן
ן.וי חיןחויז גיהחט דיער פ! עגט ױין חרבײטנו סר ריכטן • ױנד דיז>< ח! ח!ז דערגוי גיטטחרבן חיזהחט ער
קײן הנ! חח חונ׳ רער נו זי־נן זײני־קינרר גיטטחרק חונ׳ החבן קײר ק־נדר גי1חזן חונ׳ רט גע! ט חיז חך סרסרע>< ד
ווח־ן חחט דעדחטיד נו ח־ק גיזחגט טו>< ר החטטו חון רעכטגע! ט • החט ער גיענטפרט חין חחב ח!י
>< ײני טחג קײנכ  <>/ענטן חון רעכט גיטחןןײחרט דעכ ; גויהחב חין חון רעכט גיטחן חין חחב חיק טעות
גיסחכט חזו החט דער תטיד ג־זחגט גחט ח־ז גירעכט ><ן דחרן 2חײנס; גוי הן ניט חון רעכט טון •
עט טטיט ר׳ ט>< עון ק
דרוק חיז ריר רחט חרט ין קו><ן • ><ן דחדן 2ק*יבכ< גד חון רענט טון •
׳טטח החט סון חײ;כ  /יט>< עח! ודין חיזי גיקויפט ח:ו חחבן ד־ח ר <>1יוע  /דען חיז! חחײק גיסירט
ח;ז חחבן דױו
החבן זיח גיסונדן ח!ז רער ח־ז( החט ודין חבן טו 5חן חענגן חן  :י־נק חח!ז •

סעשה

גיטטחרבן:

גע!טחיז

י*

שמחת הגפש

^

חבריק<3רבי ס>*י/1ן בן טטח ן .ייתגט ין5ובט חיי הט״י ער התט תײך תײן>< 3יחה ביטערט • החט ר׳ ט> -יגנון בן
טטח ןיגרוןט חין החב דען חמי ןיקויפט תונ׳ ניט דעק ת3ן טוביוונ׳היזטדעןיזבן טוב ווידר ן .עבן • הרוט
דער יםייעחיןיזחןטן.י! ובט! ײח דער ן .חטפוןט>>י1ון בן סטח •
חןמטיטחונ-־רי חביזיכן החבן ווײין גיקויפט
$ון ןנויכן חוכ״ החבן דרינן גיפונרן חײן בונט >> יט ןע! ט חח החבן זיח דט ן .עיט ווידר ן .עבן חי! חײן ןרוט קהם
הטסן ןיוועזן דיח ןנויסן החבן ןירעטן.י[ובט זײח דער ן .חט פון דיח יהודיק •
חן סטיט חיודעי > יע; ט
חוסן זײן ן .עוט קו>< ט ווען ער ;ײן דינטט ניט ביגחיט חונ׳ החיס חיר ! ון חויך ווען דער ז>ין ח; יג חיז ווען ניקט
>< ער חײן טחן ! ענר החב>> וג חין חיכןהבך גײןיוןן .עב{ חונ׳רחיךדעןיון ;_ יטחיבר נחכטבײחזין החבן • עט
טטיט חיכן > זדרם ן 1הה יהודה><עוגי יטרח! גײק פר טריבן ןחווחרן חין ן.יי!.ײ  /ווײי גיח החבן טונערי חרבײט>< יט
חייי דינטטן ן .יטחן • חןו/ער חײן״ .יזענטי >> חי נײט עטט חן ערב טביננו ײח טעוג  /נחן>; יט.חן .קו.־< טח;ןכ
*ײן ן .ע; ט • חן גחיכי י־יט דיח חן טבד  /נו  :עהןנחן חירי פעידר נחן חירי ן .ערסן ח נ׳ ב־טרחכטן חן טבה
ווחט ניטיגחיזנודיח ןערטן חודרווער זונטטן גײן>> טח ו>> הןביעןטוט חן טבה דע־קוחיט חןחוסןגײןןעגט •
זהעיקר רער זיןבןחוה החוטזזיטגײןןעיט • חונ׳ וויבר חוןן .יוועטניר,ענד עטט • דער ן .יײכן יועדהזיכט
דער > יענט ח -ןחכט נע>זןחונ ' ניט > זה,־עכך ;ײןווען ח-ךכ הט״י גו טיקט • חונ׳ ןיהעדט .־־.בך ר ; ט,בה טון
יווג׳ >< ורחהחבןפר עבידוה • יעקב חבינו החט הבטחה ןיהחט פון הטי׳י חוג׳ ד .חט ; ־ןן .יפחרבטןטו> 1ר
וזערטער חײן עבירה טון • >< טהרבינו החט חין דע־ >< יחן וועין חיןטיינדן דרווײי ער ; ייני קינירניטהחט
!ח;ן>זי ; ־קחונ׳החטניטןיזייינט ח!; ער חי־ןעבירה טוט החט>> טהן.י; חן .ט חין החכ>> ־ן ן .יפ :דכטן .יושניחך
!ח>> ה>> כיטכן דערפייעבירותהחטוו־ח ;ח! ערנ -ט >> ורחה<חבן פר עבירוג/חונ דער $ו נחךכי טעה ורן .ע
הוברנו ;ײן • עט טטיט ר׳ םנחמ בן יחירדין חײ;י דעק החט> ין ןערסטן ןעכן גו עט־ן  -ח ;ו החט ער ניט
דויערדר םוןןעטן בי;>> ןעי־טטױןהחט>ײ;ן> יי 1טר פיןדיח תבוחה ן .עבן דערנחן החטעײ ן .עטן דט חי; חיק
בהויה ןיוועק הדוטױוייכטןדטחן -
וע־חדה־החןו .יח חיק טייײה הײין דען טײ־ר החטיח; ןחוועקני>1י}
החטער ; יןןיווערןט דר ו :ײןער ;
ײןווחי
טהחטנ
י
ט
קענן
החיטןער
החט ןיהחט נו ןי; חן .ט דען טחיר דעק
טרט! יקגו!יברן •
עטטטיטדיח טדיקדינןניט ><; ביר
דעןטקחיק ; .נטט • דערשי חי; ט> ייקוחר|
דזונ׳ ח!םי ווחט וז/יך דען ע !,ק חי; ; ײנן ניקט> יטנה חונ׳ דער > יענט ;ח! > יטנה ;ײן ;
פשרחײן
>י! ן דער חײן ביפע! !ח ; ט חוי; ןין חונ׳ פרע>ידי > ידינוה ;ײנן ; ײן ביפעי'> יקײק חונ׳ ; ײני חײןני ! ײט ;ײין ;ײן
ביםע! ניט> יקײקח ;ו חי; ח*ר עונטנחןןרעטר ־ ח ;ו חןבה> יותועובוה וכי נבח הטוויק הח! טן רען ביפען
פוןהט״יחונ׳ רער בן
חדקרעקדיחהורהןרבחטן חי; קו> יטדעק>י! ן ; ײן ב־פעי ניטנחןחוי !נו > ייוק הדין חוי
?נו ײיןק הוכחה •
וויח
דט
בית
ה
>
יקדט
חי
;
חרוב
ןרווחרן חי; דיח טכינה חוין ,נעהן פ:חנן ן.רײ; ט חונ׳ ןר/חט
רזונ׳ ן .יהופטטוײר
וונבי־ן
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!
תט:
3
ה
טון
חונ׳
חין
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ײדב־
החט
דיחטכינה
נחן
;
עקט
חדטיק ױווחדט חונ׳
ןגיהופט סןײ־ ןןערן יטרח! תטובה טון חונ׳ חינונדחיק ןיותח־ו הט״ײוטב סינפה ווען>< יר וונגרן תטובהטון
1ו! יטדט
כ־ת־ײקדטוועייטוויד־ן־כו־דוטווע־ןדט דיחטכינהווידר בײחחונ; ווערט רוחןחוג׳ חיי טחנ חײן כת
קו! חוי; רופט>ין ;ח! תט :בה טון ־ חונ׳ חי; קײנר רער ; ־ן הט י ; ײן כבוד חן  :ע> יט • דער דח בין .ע־ט
תטובהנוטון חונ׳ ווי! קײנרדרקנבנןזוחט חיק ןי;ו:ד חי; ווען ךייײן >י; כ־היק ;יינן פחיןנטײן דחן ניט • יחב
*חןנן דער ײוכיח חי; חויטן פון געייטטוועןן • וויח ווח! ח!; דער> יוכיח דער ן .עיט נעײט קחן ; ײן תוכחה ניט
תזו ערננט ; ײן עכ״םחי; ן 1ײן !ח תקח ס,חר חפי!ו ! טם; ט נוק עט חי; עט .וחט נוטה ! חנופה ־ ווחט ; ח! ער
טון ווחוווערט ערנע>ין נו ! עכן •  /וער ווח! ט ח! יט ן.דו(י החר ױח ניקט ניטין החכן נו נע>*ן סון ק־יגק דיח
בירחרסןקיינק חנופה טרײבן זח!צי ; ע! טן ; ין כבו.־ הטי חן  :ע>ין חונ ײוכיחדען עו! ק ; ײן וויח > יטה רבינו
וטײוח! הסיתי דיח החבןסון יטרח! קײן הנחה ױהחט דען העט דער עו! ק קײן תיחין ניט • > יין נע> יט
תײיה חוין^ ריח ןרוטיעט־ריק דיחןעטן־נוןן החכן חונ׳ זײנןבע! ינרקותחונ טונן ןערן>ינוו  • /חי; ; יחניט
רוויךטטעיןןחטי סײני בריות חמיריק ; חגטיײעטה ח;  ' :בירו!ן ; יח חויזחירןבײט! ח!; ; יח זח!ן חרוקניןן >< עיר
!עירמונ׳ יטרח 1ײוכיחזײןחונ׳ פיןקײנקניט הנחה החבןחפי 1וטוה פחטה • זח! כיקענטןיוחפי! חויזריכטן
דען יטרח! ; ײנן עק קדוט חיט 5יכרהחט ןחס !כי חונ׳ נעיין חן תוכחה • ה חיגדט ןרעטט ײתןבט;*.ר
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^
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תונ׳ הענטן קײן ןרעטרן  :כות בעוזכן החבן • מין עט תיז קײן גרעטר זמת ניט ח!ו ווען5ר דנגר * וכה רביכן
חיז חינ׳ חי :דעןעוןכ(>> ח ;:רבתטו 5ה • עט>וו :נון חײןברוטר רטע  :ײןדערדעןניט סיויגןונניט ײויד מב£
החט טו> וה ה>י[ ן וי־חוט בח:ני כמיוי ח) תדבר • דט החט טי'> יה ה>>! ן ויײײנט ווענצר חײן ו .רוטר רטע
חי :דער הײטט כסי! רעכ(  :חיטטו ניקט רידן • חונ׳ ווען ט> 1וה ההון העט חייי :ײני ח>15ה וי :חוט הייט
קיון חײןוי/טן רטע העט ניקט ױהחושן דרווײ(' ער ח:ו טטחרקחין ן.יווחר!3ט חי :חין דער טו״חה חונ׳ דער
י!ר הרעחי : :ווטןחיבר חיכ< • נײחרטקען חײן גדיק רער ירחת ט>וי  £חין  :ין החט דעכן ריד דער ווערט
>וקב! :ײן ח׳נ׳ חי3ונדרו 3עו!ןס  :ײנןי;ח>וקב! תוכחה יטרח! :ײנן בני רחחניכ^ החבן ווײכי ויבבות פט>> חע 5טניקט
>> ערדיח הערנר$ו דר ווײקן ויהערט> ק יוח$ו טטעוין חןכיחיכ ; וויח חובן וי> וע! ט החב• ^ חןהחטטן> -וההח! ן
ויזחוטטשמי3דיק ירעון רביכן וחוי! ־קבחמר ! ביחותו דטחי :טײטט דיח רירשון חײןע־יקטוטשי! ! ײט ווחרן:
חונ׳ ריח נחרן חין חיר ױברעכטשר טטחשט הערין טוט ער טטערבן חונ׳ חי :חיביו שר !חרן • >> חבטרט 'י
משל חײן הירט רערדח ט; טווײדן  :ײניטיזךח; ; ' שירטױח חויךחײן \ .וטיווײד ווחון .ינוון
חײן :
טטערבט חונ׳דער
עטיןחחןוטוויעיכטיטחךחגר ניט עטיןו !, :טד
$ועטיןחי • :נון ו; ע! כט טחךיטדחטוט
הירטהחטקײןטויד דרחן ■ חזוחן דערזזוכיחטטרחשטחונ׳ווײזט דען ! ײטן ריח ן .וטי ווײר  :יחזח!ן עטין דט
>> ײנט> וןירחתט>ויכ( דזחחדטעטין $ודער נט>> ה • וועיכרחײן $דיק חי :חונ' החטירחמטוויכ( חין  :ין דער
!חזט זין $ו הער$ן ן.ין • חבר דער רטע דער ניט עטין ווי! דער ווערט חײן כשרה דער>> וכיח חי :ניקט
חיןדיזרןיטטחןטדיזמשרביוױיזט עטווחטחיקן.וטיווײד $ועטיןווע! כרדער ניקט>> ערירחר/ט> ןיכן
טו! דין •
חין  :ין החט דערווערט דען ח>> ת דר קענןחונ׳ווערט  :ין נו הער$ן נע> ון חונ׳ זין בידענקן תטו  3ה $וטון • חבר
ווער קײן ירחת ט> יינן חין ױן החט חונ׳ ־עןח> ימ ניט ווי! רר קענן דענן זע!בין .חיז זײןנט>> ה ניט ןיוועזן חוין2
דעכן בחרןנ טעי דער חיז עדי חו3דזײני תענוןי עו!ןפ הזה ווער־ן חיכן ביטר ווערן דערן .יט חין דער שינטטר
חונ׳ קו> יט חין דערשינטטר ווחו קרחועדתו  :ײנן ק>,ון • בײח דעכן  :ע!ביןן :ײנןן.יוויט > ידומ רעית ױנון.ן ע!
י '.כניכ(>< וזערחײן רןזון ױין ווחט חונזרי חםייכן  :חןן דט חיז !ויטר ח>יד  /חונזרי חכחיכן  :חןן וועייבר חײן רגיין
חיזױינן  :ײן עבירות >< ער ח! : :ײניוו $ותדען בעט זע! בטטן חי :ן 5ײן ח!ז חײנר ע 5ודה זרה דינט • דער .יע! בין
ןידענקט ױןח־ןױינכן :ין ן .יוויטוויחחטײ! נחרןדיחןענקן עט ױינן דחןחווסי!>> ענטן חויךדער ווע! ט דיח ניט
בעטר וײנן ח! :חין וויח עט>< יט :יח ווערט רר ןין ! ע5,כ( הבח ח״ ווערט עט>ױר חןןין רט חי :עבין ן! ײן ח!ז
חײנר דער ביזי חויןן החט חונ׳חיז חײן ןיוויטי רשוחה דיח דח הע 5ט נײחרט עט טיזחרנט חײן ווינן חונ׳ רער
:ע! בין  :חןט חיןווי!> ױר קײן רש .חה ט;ן ווען חין ווער נון מיינד וועק זײנן דחן> וער מינרי חויך דער ווע! ט סחר
החנדן וויח טע :יח ןיט !ח > :ױר חןח :ון,ין דטחי :דחן חײן ןסטרטוטה חונ׳ דיח ןחנ$י ו; ע! ט טוט חיכן חויז
!חכן • חזו חן דיחןיוויטירשו> זהחיז דח דטחיזתט 3.ה סט.ן נײחרט עט טחעד $ט חײן ווינן דח ער> ױט חיז
נוןווע! 5רנחרווי! דיח רשוחה ניט בחיכן חײח דוח >< ענט וויח סר טטיטטו ח! ײנטט
חיכןחיביןןיהוויסן •
דײניקרחנקהײט ניט חח ביטט ק! ון חין דײני חוין.ן דוח > ױינטט רוח החנד! טט דוח :ח>>! טט ן .ע! ט רײן טכ! ט :ט
דחזדוחביטט דין טועה ןחטטוט ח!י :ןוײןחײנרהחויןהחקט דוחהחק טסח! ט דט הח!ןי חבר וועןדער> יע :ט
דיח החקניט סייט קחן ריחהחק ניקט טון • ח:ו חןדוח החנרויטטחבר וועןןחט ניט >< ערכה ו־עכט חי :ח!י
דײןטמניקט וויחזח! ריר דטחין דײנכ( ױןניטחרײןןין • הט׳י החט דיח וועיט חזו ןיטטעויטחײנרסרדינט
משי  .הונדרט מיינרי ! ײט ! יןט
סןןיען חנדרן חײנר ויבט דעכ( חנדרן חבר ח! יט חי :ס,ן הט׳י :
חויזחײנרחויךרען חנררן חןןמחנט חונ שחרחן ןיטחײן  :פהנ־יגר רער שירטגיח ח!י ־ ווען ן! ײן חײן מיינדר חן
דעכ( חנדרן  :ין חן הח! ט החט ער סחרט זײן סר זיכרינן ניט חוין 2דעכ( מיינדן נײחרט חויך דעכ( ערטטן דער דח
ןעהטדער סירט  :יחח!י • חזו חן>> יר זײנן ח!י מיינד הט 'י :י 5ט ח5י חונזרי ווערקן ער טשײיט דיח ןחנני וועוט
ווען הט״י חײן רןע -ױין הטןחה סון יזונ :חב  :ע! ט טון ! יןט ח! יט חיבר הוישן •_ דיח ערד חונ׳ ח!טי ווחט חויף
רער ווע! ט חיז טטיט חין דעכן ווחטר חויך ןחט זײן ווחרט • חונ׳ ח!י דיח עןן>> ות וויח :ח! חין ןחט ניט !יכ
החבןחונ׳פחרחיכ( סערכטן • חונ׳ סון רענן ביזבי הנחה ווען.ן חויך רעכ( עו! כ( זח! תין >> ײן נט>> ה >> ט>> ח
זײן חוין 2חיבין • חונ׳ ח(י ריח ניטימ ונסנחות ווחט ןחט חונו ךיטחן החט פון בריחוו  /פו5כ( חן • רוונ ריח

 3ט

ךײעי

^

שמחת הנפעז

ךהטיתורהױחווירהחבן •
רזונ׳רױרירגדיקיכןױווײירהיובן ןיהחטןחי״פיכן ורנבו .־ :ייז היזנן קיננן> יחיה
*
■ יתיכן זײן חונ׳ חר םיײוית
טבניוזכן
החבן
זיח
קנגנן
טון
•
רווכ׳
דיח
ניטינן
וגפויזות וויזט לזיטויכר החט קיגגן
טון
•
חונ׳
חיז
קײן
רטננן
.
ידח
5
ט
דער וע זזינטט החט קיבנן סוננז :ײן • חונ׳״ חייי חונזרי חורבנות חונ חזיי
^רוטין :.ירותחונ' ן
 1ות ווחט דחחהעד קוזיט פוןח/נ; ריעביחתווען.ן • ווען חײנרחײן הערןחויזטטײן חונ׳
יוײזן העט
זעיטעט
דר
ווײקט
ווערן
• וויח זחו רער ז־יענט זײני חויןןניט עפנן חדכן הרחטין החט ח/טח
ןיוועזן חיז
רע
ןוײן
ז
*
ין
.
ורם
ןיווחרן
חזו
החט
רע
תטובה
ןיטחן החט הונררט חונ דרײטין .יחר ןיפחטט חונ׳
?ו; טטן
טןופיכן
חן
ן
.
יטחט
ער
חזנ
חוה
•
קין
החט
הבי חוכן ןיברחכט חו :׳ החט תטובה ןיטחן חונ זײןתט; 5ה
החט
הט״י
זיקט
ןיוועזן
דחןהחט
ער
פיוי
עונטיכן חויזן .יטטחנדן חונ׳ חיז נהרן ןיווחרן • דור חנוטהחבן
עבורה
זרה
ןידינט
חזו
החט
הט״יוט
רריטי
טײ
|
פון
דער
וועןט פר פיינט • חנון החטחוכיה ןיוועזן  :ײן דור •
*יתיטזח חונ׳ נח
החבן עוביהןיחעזן רט רור הזובוי הונדרט חונ׳ נווחננין יחר  :יח החבן ניט וועין פויןן חזו החט
הט״ירט זזבוי
ןיטיקטחונ׳
רען
ןחננןעוייכן
פר
פייינט
•
וויח
נה
נון
חין
דער
תיבה
חיז ןיוועזן חונ׳ דט ווחטר
חיזזיחבחור חןהחוז ןחנןן החבן זיח ןיחפן :יח וועין תט,בהטון החטזיחחבר גיקט ןיהחיפן •
דורהפיןה
וויח זיח רען
טחרןפוןבביןיבדחט החבן החט זיחהט״י פר טפרײט • נון דיח ןחנני תורה ו/יח יטרח[ ה״בן
דזוטח
ןיוועגן
חין
דער זירבר ווחט סחרי עונטיכןהחבןזיח חויזןיטטחנדן • ןחניןנביחיכןווחט פחרי טטרחפן
החבן
זיחןיטחן
•
נוןזיגטחורבןהבית דיח ןדחתחונ׳ ןרוטיכן ווחטחייט חהער חיזקוײן חיבר דיח רטעיכן
זויח
חין
יוטיסון
טטיט
•
חונ׳
ווידר
חחכן
חין
חיי
זײהזיות ווען יטרחי זײנן פרוכן ןיוועזן החבן זיח חיי זזנגח
ןיוועזן
הט״י
החט
ןיטיקט
ויןחכיכן
פון
דען
היײן
חונ׳
החבן
ןיטטריטן פר יטרחי זחייכי זיעטיכן  :עיט פין
סחםיר
ניקטקייעןק חױטח דרטרײבן • וויחזחןנון רער זיענטחיייטיײקנןוועןער חײןעבירהטוט ײוזער דיח
זע^ביןי
טעהןחט
חונ׳דיחןחנניוועןטניקטחכטן
•
ווען
חײןרעןןםןן
טטיט זזחצט ו־ין ברכה נחײן בבריתז
וקײק בזיחוידו טד חיז
טײטטהט״יהחיטזײןנו זחן ווען דער עו!ןכ ן! ײןוועדט חימו פר סױנן וויייערדעןיעןן
םןן נו חײן מיהן ןעבן
•
ודח
זחיי
זין
ניט
חיסויכר
:
ח
!
כט
3
ו
הערנןגעײן
•
ווען דער זיענט ווײט חײן טחינ
3ו פר רינן וויח
פױיטין חיז יײ־ ; דרחײן ןחנני נחכטקיטן גו ם £י! ןןיט חיכ( קײן טייחך חין זײני חדןן דר ״ײן עט
ינרהרע
חיזהונ׳
זזעטה
טטן
קרטן החט חזו פיי' חין דער נחי' חיייט טטן • רער גביח יטעיהו החט יםרח!
ןיטטרחפט
הויזיוטכי
העוןבחמיטוח
רטחיזטײטטזיחברענןן ריח עבירותחדךזין בהב! יטוח דטחיזקרטן
רעןבחבןיטוח
החט חזופיו חיןדערנח! חןיטקיטןדען ווערחײןקחרטן טםי!ר חיז פ;! ןט ח! יטביזנחן • רוזי
טוטערטרחןוזיטייוטטן
•
חונ׳
חײן
וינוהחהחזו טווערנו החייטןדנגק ײענטןעט זחיי זין ןחט דר בחסק •
טד טוט חיייט
ױח ןיווחנהײט ער פוייןטדעס( ינר הרע סון יוןנטחויך ח,נ ' ווערט חזו חין ןיווחרניייט חונ׳ החט
דוברותה ט!
ע
5
טי
חוייירטע
חוי
!
טכינו
•
זעייט
חבר
דער ײענם זין ח־ן דער יוןנט נו ירחת טיױכן ןיווינן חונ׳
יעיט  :ין
ביהעפטןנו
ת
!
>
דדי
חכײ־כןחונ
דיח
ירח
טיויכן
זיינן
•
זעייט
רע
ױער טוו־ה חין ירחת טײיכך
תחבן חייז
כי
'
תענוןי
עוייכן
הזה
בײח
דיח
תענוןי
עוןסןהזה
חיז
יויטרוויח
טחןוער
בײח • טיייוה החיין החט
ןיזחןט טוב
כעטחטחוקעט חיזבעטרדעןחןז
ווחטהטיהחטחדן 2ועכךנדיקחונ׳ טטרחפסחיכן חױט חיכך
טיע5
טןיטחדךדײרוועוט • ח! זדט ! חקווחטהט יןחכטגוױח רטעיכן חונ׳ ןיבטזיח עטירות חוג׳ ןיטזיח
ווחו!
חדך
דרוועייטדעךהחבןזיחעןןכןהבחפרןחרףויח חובןןהועיטחיז • חונ׳ דער נױקביק >:וטזײןזןן !עוןכ(
הביי
:
00
/
חײןוױןווחבטחײןטע; דהנ/ןדיח ייײט קווין נו דערטעודה ודח דיחייײטחין דעק
טיחס קױיןחזו
זעהןױחוויחדיח הונדןחנגיברחטן עטיןןיברחטציהינרחונ׳ ן־ברחטנ־ןענט • חזו דענקן דיח
$ײט ווען טד
ריח
הונד
עטין
ווחט
ווערן
װיר
עיטט
פחר חײן טעורה החכן • חז ,חן דעכ( נױק ןיט עט טיע 5ט
יחויך
דערווע
5
ט
חונ׳
ריח
ביזי
ייײט
ןיט
טע
ווחו
!
וונבן
ױח ביזי ! ײט רט תחבן ווחט וועדט ערטט דער 3ריק החבן
!יעוייכ
(
הכח
•
דר/כךו/עכן
רט״י
יוח
החט ןעיט ןעבןזח( ער> וח :יק ת/רה זײן חונ׳ זח! ןוייייות^ חטויכן נחן
ןיןחונ׳
נדקות ןעבן חונ׳ חנדרי ייײטייחזן ןינימן • רען ווען חײנרחײןעטר חיזחונ חיז חײןקײנן •
טטיט
לדןטפרי
װוטרדער
זעייבין
חיזן
5
ײן
חייז
חײןןרוטר
הונר
דער
טטיט חיבר חײןנביייה רער יחזט קי־נק נו קו>>ן
״גין גדיןנחן
פישניןררסן יחט קכבנן עטין ערהחט ניורח ערסערט ניטזחט ווערן • ח* יך חײןו־ילז! ייחזטרע

ריח

שמחת הנפטז %

דל

דימ נ3י! ה ! יח מונ׳ |ןי  £טרוווערן • מזו תך רער גרעין * ײנט ער ווערט גיט ניצינ המבן נו יניבן דרוכן זיזיט כ־
הײנכן פון זײןנע! ט נינינזן חורב!ינ! יגנ טטערבט ער חונ׳ ! ח:
טי ח! יט !ינן חונ׳ חײן מנדרר> ימכט ןין ! סטינמוכ'
ער קוחט * יט ! עריר החנד • חברהכן חביגו החט נח ױפרען .ט ווחט סר חײן ; כוינ החט ער ח!; ער חיי
בטווט חויז דר היבה ן.חנן.ן • החטחנ ניעגטסרט חוק ווי!ן דט ן .וטט ווחטרע ח :נ' ; ײניקינרר החבן ^ יטחן חןדיח
בהזווהוחיוהדיחערן .יספײ :טהחט • ח;ו החטחברהסן ןררחבטווען  :יח החבן דט ; ובה ןניוועגן דר ווײוזיח
דיח בהזווו  /וחי״ / 1החבן ן .וטט ניטחן ;< ב! טבן ווער דיחוועגטן ן .וטט טוט ח! זער חײן ן.רוטן  :כ״ה רעררורך
החטדרוטהחטער ח!י ! ײטןנוטטניטחן וויח :׳•ן ווחו ביווחוטט חי :חונ׳ החט  :ײן בכיחון
נוהט׳יןרהחט ר חלו
ן .יהערט רער בן חדכן חןנוטוןחגנ׳ ניט זחרן.ן חויך עו!ןכ ה; ה • דען ווערדח טטחרק זחרן .ט ח :יך עזיכן
ה :ה דער חי :קײן3דיק • וון ןניהערט ווינןטיטח ו< :הן גו טרײבן חונ׳ ן .יהערט חן ן .חט  :ײן בטחון החבןח; נ'
ןיהעיט קחרן .נו  :ײןחיףײנר םדנטה ניטחיברןנחױז ןעבן חונ׳ ניקטחיברין .ט ;וחבן ווחט ערניט ניטינ החט
דען קחן ער ןחטדינן חונ׳בידחי־ך גיטגו :חרן.ן • עט טטיט חיןטסרחמידיסןדיח ! ײט דיח דח ס־ן.י! חיכןהוי;
החבן ריח דח  :ינןן דער ווערט ! עהיד חײן -עונט רריבר החבן • רען חוכ( דעסןן .ע! ט ווחט חיס( דער סון.י! קוטט
״ען ן! ײן וויעדטהחטער קענןגדקהןעבן  :דערן !.ײכןדיח ! ײטדיחחירי קינדריחזןח־ןרע־ טחנין טוייערנן
:ח!טב חי; חײן חיבסווטוועןער דענ( הענון .ניט החט קחן ער פחרט! עבןחונ ' וויטרעכן ןנעיטקחןעחנוטט
טון • >; ב! טבן הוסרט גו טרײבן חונ׳ זין בןנחוה החויטן דט חי :עבין ן !.ײן וויח חײן גבי! ה דיח חין דער ן .חט
!ין .ט חונ׳ טטינקט דען הח! ט חיטדבר דיח נחמ גו • ^ חי־וחן דע־ ;; ע :מדערן .עה ברויכט חונ׳ החט נחןחזו
חטובה קיײדר חן ער>< חגטווײ! ער,״ן דער סיט חויךב!ח :ט ן .יפע! ט עט יענק חןווח;! • חבר ערווײט גיט
חז יטיענר ק! ען.ן ח; יז טפײחט חונ' פרן.י :ט עיט חינןקײנרווחו ן .חוהחי; דח ח־ז חױט פר ! חרן חונ׳החטחױזורויה
וזןונ״הוועןן -ױיןחײנר חיק יוח ! ובט ; ײני יױימט־ק זײני ן .חוה  :ח! כט טונן חניפוה טרײבר עטן .יפחוטן .חט חונ׳
דערוויעוטניטווח! • חױחויחיזחײן וו! ןחויך ןױטטחנדן בײחנחכטחונ ' החסזע! בטטןרט! יכט נורעבטןױוזחכט •
יײי*.יי :ן דיח קנעכט ח; יךן.יווחבט רזונ׳ היובןזיןד־ מרחקן רוונ׳ החבן 3וק ױ! ן ן .ידעט חר;  :יױ! ן העטטו חונז ניט
קעגןביפע! ןדט; יכט נו ב;3ן •
החטערןיענטפרט חין ביןחײן>;! ןרזוין ' ןױטטחנרן חונ החב ; יין ווידרחנידר
ןיויךטוויחחײן ױ! ן •
חזוחןוועןתײנר חײןעניו חי :חונ ױט חין טפ! ױ! מט־ק מײבט ערפחרטווערערחיז
וועןער נײחרט טיני>ו!ב; טיק3ו רער נטחה החט •
עטטטיט חין ; ודרט חײן ס־ויח חיז חמ:ר נו ןנין חויך
דער ןנחטווען  :יחןי 3ירט ח־; • דען דער עו! ק  :יכיט חויךחיר דעןחי ;  :יחן .ורק עביחי
■  /נײחרטחינןהויזזוחן;
:יח  :ין 3ירן סחר חירן> וחן ודיטר פר קײנק חזו חיי• נחן דער ^ נהן .חין טורקײח ריח זײנן ווקײק ד5רי חבחיכן
וויחחכןטון ^ עוט החב •
עטטטיט חבמווקהחט  :ין בל .יחוהן .יהח! ט)> ייט :ײני החרדרוקחיג ערןױהחנןנן
ןיוחרן יויט  :ײני החרחן חײנקבױק •
עטטטיטוויחווןוויטדערמוטה חי :חוקגחנןקדיח  :יך החט ןיהחט
פיבח־ןןוויט חײן סרעזידןווחן • דיח מ,טה החטזין ן .יטטע! טחין דער טיר ד־ ו :חרטן דעד נוחך זחןיײח
:עהן דחק החט רער כהן דיח טוטח ן .יטטע! ט חין דעק טחר דחט החט ןױהײמן נקנור דחרטן החט זיח כ[.
הע ! ק ;.י :עהן • זיח החט חײןמענן טױיחר חויךדעק קחסך דר ווחרטן דערנוחך וח! ! חטט נו חיר החבןרחכן
החט דער כהן ן .ינווון חירטױיחר סזן חירקחסך חונ׳ החט חיקחונטרחיריסימןױױןױט •  :ןחהחטחיר החר
ןױשױכטן דרוק החטדעד כהן רוירי החר ח;ין? ױסיחבטן • זיח החט חײן טינן ןנערטחן ןיהחט דחכן
החט דער כהןחײן טט־יק חיבר חיריבריטטןױבונדן • ; יח החט חיר םניק ן.י 3ירט חונ׳ חירי חוין.ן ןי׳סחרבט
דרוק חי; חיר ם־ױק ןרין חונ׳ ן .ע 5ױווחרן חונ׳ חיריחױןנן  :ײנן חיר חויז ןיטםדו :ן.ן • וון החט חױט חיר ןױטחן
ווירה כנךד ױירהרחחןקחן :ק ; עהןווחט סר חײן עבירהחי; ריח זיןנירטסר סרעױדיווחנן • זיך ווען חײן
חטה ח( ט ווערט 3ירט :יח זין ניט דר ווײו דער י3ר הרע נון בײח חיר ןױדעווסט חי; • וױױ! ח חי; חיטיייכר ױענט
ווחויב פון ןגחטט וועו.ן  :־ן5ונו; ינן.ן הןחיט הןחטה ניטחיבריןני וױיבוטיק חן החבן חונ׳ווקײקזײןדברי חכ* יכן
דיחהחבן ךו :ד ןױוועזן דעסוענט וווז  :וחכן חײן ךידעכטנימ $ו ךידענקן חן חורבן ביו  /הזוקדט • חײןחטךז
חי :חירחמ! רסע!ױן נירנך חן $ו החבן •
חויךחײןמעורה חיזחטור דען טיט סו!$ו טטעיין ; ויט ױריכטױן
חײן ש((זין !ח:ן!ידי^ טטיןווחו חײן טימ! קחן טטין • חײן הויז חי :חמור פעזיןי גו ווײטן ווןוווז חײן חי! בריס

ג3

חונ׳

שםחת דונפש
חונ׳ ןיונ^ןירי^ !וזזןוויזוניט ביווײטט יוי :יון ניטיון ן .יטטדי5ן י  :ייז היובן וועין גוזרזײן װן *.ר 1ןנחר ק־יןל! ױיע
עטין וזונ׳ קײן וויין טרינקן נײוזרט זיוו הוובן \.י :עהן דער עויכן קוזן עט גיט ווויי טטין • ח:ו החבן  :יוזדיח
ן .ױרות ן :.ור ױוועזן יוונ׳דער וזענט ניט ווווט דוו טטיט ווער דוו ניט הוזןטן ווווט וזוסרי חכיזיק הוובן ןיזחןנט דער
רזיז חײב וויתה י רבי עקי3ח החטחיוח) קײןווחטר ןניהחטריח הענד נו וועטן וויח ער וזיזתעוט ו-ועױן • ווונ׳
החט ן.י:חן .ט טע חיזבעטר חןזחיןזח(' הוער טטערבן חיעד חיןזעוט עובדזײן דברי חסויכן חוי׳ זעוט חון
ןיווחטן עטין • יסזיהו הג3יח החט ^יזח^ ט בגע חוזרתו דט חיז טײטט הט״י החט זײן קןײר נו ריטן ־ דען
הט״יהחט זיןךהחט חײן ק! ײד וזן ױטחןוויח יטדח! החבן דיח תורה >.1קב! ןרוועזן זח! כט החט הט״י נוריטן
וויח רט בית הזזקדט חיז חרוב ױחחרן רר וויין יטרח! החבן עובר ריח תורה ױוועון • חונ׳ זינט דעכן חן ח! יט
דטביז/הזזקדטחיזחרובױווחרןטוטהט״י גיט ! חכן • נון ווען הט״יקײןטזוחה החט חונ׳חיזזין >* 3ערווײן
יטרח! ניט תטובהטונן חונ׳החט זײן טיןקיײדחויתיטחן • וויחזח( סן דעכן בן חדכן ןיןוטטןןחוהנו טרײבן
!יברטט זח! ערבעכרפוןטרינקן וניינן חונ׳ ןרדענקן ש החרבנו ^ון:.רו*.״ התנ״ו חונ׳ חנררי ן :.רומ •
דיחן :.ירה
ת״ח זײנןוזחה ח! פיק יהוריכן נהרכ ן-יווחרן חיז ח! יט חהער קו.׳*ן חיבר ריח ןחוה בעו״ה •
עט טטיט חין
דער ןוורח רבחדחבד חהבה חי; ^ מנן.ן חויך דעקיוחרק • חזו החטרע ^ יזעהן חײן עדויח ןרן יויט חײן טין
קזײר חזוהחטערןנױזײנטזיח חיז חײןיהודית חונ׳החט חיד טד קזײד&ון ! ייב חבן־יריטן ח:ו החבן ױחפרנײטן
װוטרנםטןחועקחונ׳חינונד קײנרניטפר החנדןדער  :יןעטו/חט חן נעזיט •
טע
טטיטקזיחיתהחט  :וכה
^יוועזןױחהחטןיהחט זיבן זין ריחזײנן כהניכן ןחןיכך ן.יווע :ןדר
ווײןזיחזיןבנניעוד/החטןרהחןטןחונ׳החטחירי
החר ניט ! חזן סחר דיח פיר ווענט זעהןוויח נחן חן ח!י ו;ײבר דרחן נזהר זײגן חח .ײח פחר פרעזודי ו* חנן קײני
!חזן זעהן • עמ טטיט חײן החר בײחחײנר סרויח הײטט חיין ערוה רען ווען ס־עוודי וזחנן החר זעהן סון
יוײנר חטה ויעכטרע !יררןיכי ןידחנקן ביקווין • ו* כ! טכן חין זח! יכ חטו 3ה קייײרר נו ן .ין פר ןײטן ח!ז :חי
װחכן !ײטן דנדיןן וויח קחןװן רט סחר ןחט סר ענטסרן • עט חיז וויטיו־זין סון חײננן תןוויד חכנן רער
החט חײן טיני טחכטר ןיהחט חזו זײנן ! ײט ע5ופן חוכך חיר3ו זעהן • חזוהחט ערנו דער טחכטר ןדיײג>_
װײן קינדרורן דירקוװן ! ײט נועבירותעט חיז בעטרדוח זחןטט טטערבן חונ׳
החטתסוהןיטחןחזוחיהיח
ןניטטחרבן • רען וויח טוועבןבחור דט פײחרחן נעװטחזוחן וועןכרװחן רער
ניטןחטירחתטװיכןחיןזין
החטוועןערחײן
סרעװריסרויחייכטחודרזיכטזיחחין חירױוןבוסיכןןיןביקוװט ער ן.ידחנקן הרהוריע 3ירה•
יטרח! וויח זיח װריןרד ט!ח^ן החבן װחנן חונ׳ ווײבר • נחן דעכן החבן זיח קיבנות ןיברח  5ט החט װטה
רבינו ויסרעןט יטרח(' העט חיר חט וט! וכן ניסחוטחןיוועזן • חזו החטװטה רבינו זיח ןיפרעןט ווחו ער3ו
העט דירדען ניטין־קרבנות נובי־ענןן •
החבןיטרחויןיענטסרטווען װיר טוןקײןעבי־ה החבןןרטחןוויח חיז
װע! ין ח 5יט ניט  :עןטן זײן ןניוועזן חונטר חונז !ײט דיח ניט החבן ןדחנקן ןיהחט חוין 3ריח ווײבר סון װדין • דרונן חזז
*וח! ח[ז זין דעד װחן דער סיד היטן װוז נחן װער װוז זין ריח סרויח היטןווחט װין^ ין חיז • ניט פיןרידןווחו
פרעװדיװחנן זײנן • חונ׳ניט חיברעי װי' בוטיכן חןטוןסר װחנן •
ניטנוןיןחוין 2חײן טעורהווחו װחנן חונ׳
ווײכר חין חײן חרדױין • ווחו  :חןכט ןיטי 3ט הןבקה! ה הן ביט;
ביכך
טד
װחנן חונ׳ ווײבר חין חײן חדר גיזענט
*וערן • ווערױקט װערןינעניט חיזחײןיהודירער
זחןחויןזחןכרטעורה
ניטױן •
עטטרײבןטפריװוטר
װן רחרך ניטטהטװיחה בװעונו בענטןדעןווחוװחנן
חונ׳
ווײבר
בײח
חננרר
זינן
חיז
קײן
טװחה ניט • ןנרוטי
תרבנותןיטעהןחןזװןןיהע־ט ח 3יןותנוטדײבן •
חײןטײןנעװןחײןסרעװדיבײחדער
החנר
חןנו
טחנ3ן
חויויהקוונטװתקזײןחיעניפחיחדחײן^ װןניטחןרירןווען זיחנדה חיז װכ! טכן חײןפרעװדי פרויח חן נו רירן
ווען חין זעויטװחריןדין ווחט חין דער תודה װסורט טטיט חונ׳ וויח ריח נ 3יחיכןגיטטרחפט החבןררסון חונ׳
*וחטחונזריחכװיכךטרײבן • חונ׳ ח( יטסריװוטרטרײבןהעט ןחרסיןנו טוןחוייטיו װעוידןעט ווחט חיטויכר
1
רו*ו חונ׳ דחןבעו״ה חיזקײנר דערזין הט״י זײן כ 5וד זעויט חן נעװן װבטי' נוזײן • חזקיהו הװזןהחט חײן
טווערט
חן
ןיהחנן
.
ן
סחר
רעסן
ביי ^ הװדדט • הונ׳ החט ! חזןחויי רוסן ועוכר ניט תורה ווערט (יערנן דעכך
זח! װן רד טטעכן װיט דעכך טווערט • חזוהחט װן דעד נחןנק ן .יזוכט חין ןןײט חונ׳ ברײט החט װן ױסוגרן
רזיברח ' החטװןת; דה \.י' עדנטחסיויןרױו ווײברחו ; ' 3י=,ןןןז ^ ; ײ:ן חױ בקין: 1' .ע :ןחיןה! כותטוװחהוטה־ה • גיען
*ין

שמחת הגפש

ייה

דן יננזטן יומונד חןגנג><ן ! טק ם> וינ( חיז גנט וויז( נו מטיןן • קח יוס[ כפור ! ײיזנט ><ן דיח פרמה סון גגריו^
רר וױי 1בעו ה דט חב עויכן נכמו רריזן ווערן • דר וויזרטן רע :וי ) יוק כפור חרטה היזבן יוונ׳ זיו 1בתפן
1ב הטובה טון • חבר בעו׳ה דיח נטויחר 1ח; ט ער דחןניט • ׳ חײן ווחין 2ווחרסט חױ יחר זײני החר הב יחמ׳
זײני נטויחר1ח :ט ער סחרט ניט נו פר נוקן ווען רע ווחט קריגט • חזו חיז חן דער יזענמוזעוכר תטובה טוט
חוג׳רײטט ניטסון ן .רונד זײנט הערגןחויז • דט>< ח 5טח 1זערחזוטטחרק חיןןניוןחרניזיטחיזחין רערטויזחה •
דער נביח החטיטרח 1ןיטט־חסט היהשון כוטי ע׳רו כן( זזדו הרערטחיז טײטמ ווערןױווחנטחי :עבירוו  /סון
יוןנט חויך דער זוחרסט  :ײן נטויחר ניט חוועק ח1ז וויח חײן טווחרנר> :חר  :ין ניט ווײמ זזחכןקחן • כטעיה החורבן
החטחױהוהנביח ןיסונרןחײן קינד ויגןחין דערגחטחויךדען> זיטטחונ׳חיז גיטווח! ןןיו 1וע :ןסחר הונגר • חזו
החט ערױסרעןט דמקינד סון ווחטסרחײןחטסחה ביטטוחונ׳ חוב קײנר ניטחיז >> רע סון דײגריוטםחה י
חזוהחט דמקינדןיענטסרט עמחיז קײנרויער חיברן .יבױבן נײחרטחײנררערחיזזע 1במטן חריכך>יחן • חזו
החמ
החט חױהו הנ3יח נו רעכ  /קינד גיזחגט חין ווי 1דין ווחט יערנן ווערטטו >ייר סחוןן וועי־טטו יעבןבייײבן ■
טד קינדןיענטסרטיוח • חזו החט חייהו הנביח נו חיק גיזחןט  :חן .ח1י טחן מ> יע יטרח 1ה׳חןהינו ה׳ חחד
חזוהחטדטקינדןירעט חט ; ט! ,קןחטגוןידענקן זוײןסחטרהחט>> יןרטניטןייערנט
ווערטטוןעבןבױיבן •
חוג׳ תכן החטעטחײןעבורה זרהחויז זײנקטוט ןינוױןחונ׳החט דיח עבודה זרהןיהח! דט חונ׳ ן/ .ץטט בינ
חיק רער בױן חוין 7ןיטםרוגן.ן חונ׳ ריח ע3ורה זרה חיז נו דער ערר ןיסחין • רח חרחן נו זעהן ווחט ריח
ןיווחנהײטטוט • עט  :ײנן סי 1סרהחנרן דיח חיר * נהן ניט >> טגה זײן חונ׳ זחן.ן חין החב עטחזו פחר ײיר
ן.י :עהן :ח! כטחיזחיבןגירעטווחט ירחר/ט> ויכן חיז>>וז >> ןח 1יט >< קב! זײן חונ ניטשון דעקווינן ר .ענון .וועןן
עויקהבחסר ! ירן:
חזוחיזחײן> 1חןןיוועזןדער
רבי עקי3ח חי 1ח>< ח! ןחנןןחויןדען>< חרקחײןשער! נוסרקויסן •
החטנו ריטני ק!ײרר חן ןיהחט חונ חיז חיןדערטו! חונטן חן נוויטן ריח ענײק ױזעזן חונ׳ החט
זידוערטסיןיהחוטן  .ןןי ^ ךערזע! בין> וחןרטפער 1ןיגעהן החט  :חןט ערנורביעקי 5חרביקו>< ט >< יט>< יר
חזו החט רבי עקי3ח ןידחכט דעד טסעט><ײ ;ר ווחו החט
חהײק חין■ וד 1חײד דט פער 1בינח!ן •
רע דיח םער! נו ביצחין ביז ער חי :קו><ן חין  :ײנק הויז >< יט חיק חזוזײנן זײני קנענט חנטקין.ן קו><ן חונ׳ החק
ריזן נו ריטנן >< חן>< יטרבי עקיבחןייענט חויןןי! תי טטי! חונ׳ החבן ווחטר ןיברעכט דיח פיטגו וועמן • חונ״
ער החט .־/כן 2ןיהײטן >< ןזח! דט ן .ע! טסחר ריחםער! ברענןנןחזו החבן דיח קנעכט דט ןע 1ט ןיברחכט חונ׳
חזו החט ער ריח סער! הײטן חין רײחין נו נחן זעקט פער! דער ן! ײכן רער נחן
■החבןרביעקי 5חבי3ח! ט •
נחן דעק ח!ז זיח ןגנטן החבן ױהחט החט חיכן
החבן רבי עקי5ח>< יט זײנית <>1יריקױטםײזט>< יט חיק •
דבי עקי5ח ױסרען -ט ןחט החט חײן זח! כט עטירוז  /ןעבן ווחרוק ןניט חיר חין זח!צי טם!י קױידר חונ׳ זינט נוויטן
ערױענטסרטרביעטטטיט דער>< ענט חיזה !3זײנר טען; זײנן ח!ז חײן טחטן חן דער
החט
דיח ענײק •
.ווחנט רערסר בײחןדטדט ן .ע 1טביײבטניט חימחין קחן טע ניט >< יט נע><ן • חז 1זין חיך חױט>< ירןוט
נוקחנדרןנעק
חיןזחןכיקױידר נו ןיןחונ׳נוויטןענײקנוזינןח!ז חין >< יןניט>< יט>< ײןע .טר חיבר נע>< ןט; ח •
חין >< ןײ חורט חין חכטהײנט חודרהחרגן>< ע 5ט >< יןן .חטטטרחסןחונ ' >< ע 5ט חוק חױמקוחןדען ווע! ט><יר
*רוטיםטהזײןווען חין ווער חוין 2חײן הו 5יטטחט ןיוועזן חונ׳>< וזט חרחבטרעטןחוג׳ >< ײגי טיני ק!ײרר>< וזט
<£ר קויסן חז; בין חין עט ןחוחנט • ■3וכ  /רריטן בין חין ניט בעטר ח!ז דער עני>< יר החבן חײגכן זנחט םחטר וױח
בח!ר זעזט חין>< ין ניט בגחוה הח!טן דודן><ןײ הון פירן חונ׳ רט חיז ריח ןדעטטי ע 5ירה הט׳יי החטטונח
חיכ/ןהנקדחכ/סידחין >< יןח :וטס! • זח 1כטהחטרביעקי5חווח!1ניפח!ן
דער .ן .חוה ברדכטחונ׳ער קו>< ט
חונ׳ החט חיקט 5ח וברכות ןעבן • טע טטיט><ן החט חײן >< ח 1חײגק חטו 5ן .יסרעןט ווע! כר טחג ח1ז
<גר זין 3ק העכטטן החט>< ט>< ח,ױווען • החט רע ןיזחןט חין בין ח><ח! גידײזט חין חײן טי^ חזו החט ><ן
חוג׳ דער נו חיז חײנר קיגן ><יר
*< יר גיות חן ןניטחן חין החב>< וזן רעו חרןטטן פ! חין נע>< ן חיק טין• 2
,ױטטחנרן חוגהחט>< ין חז 1טס! גיהח 1טן חונ החט > דר חין דט ןניזיכט >< ט־ין ןיוועון • חזו החב חין><ןי
חונםהחברעטחיז>< ירניר,טדרחןר! עןןןי^נגזןחונ ' החב דער סגחטיט>< חה
שחר ;וחזנדרט חיבררערןחטי
 .ןױהחט׳
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ןיהווט • דעןיעןבין.ן טחן תיז ײײןןרעטטי ט><
חה ױוועזן דען יזין ןיהחט התב • דרוסן ױהצגרט דננר
>< ענט קײן ן .יזוהנו ברויכן ער>זוז דעײוטין זײן • תײן
>< ןת רזיז תײן חטירןיוועזן רער היזטרוײן >< טםט ןיהתט
*יטרוײנכן יזונ׳יענרבע! דיןהיזט רעכ( חטיד ן .רוטי
ביוטיכ( ןירעט • חונ׳ דענןחטיר זײן  :וןידזרערביױז
ןײטטיזנרןרזינ׳הרוט זין דענ^ םרזטר־טוועיןיזן נע>*ן
החט יענכן וועין ווירר רידן חונ׳נעגקן • רוזו הרזט עט
דערחטיר גיטוועוין ( ײדןחונ׳החטנוקזון ןירעט>< ײן
קינד ױןיזב>י> זה נשטןהחבחין ריח>< עטיכ( רעינ( ןיטרזן
ז
חט ער >< יר סחר ווחרסטחיז ניקט > וער ח!ז בינין סון
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{
ײדן
ןחטי
יטוריק
חונ׳
ביטטענן
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ענוי דר ווחרטן
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חונ׳ בײח נײט
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י
ןיווחגט
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חיז
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טזט הטובה חיער הט״י יטוריכ( נו טיקט • עט טטיט
יטדח! זײנן ןיןז־־ן ור חײן חייבעי־ • חונ׳קינדר
זײנןחןןין! יכןנו חײן חי( בער בנין כט־יןי זהיכ( • וויח
חיזחײןחיזיבער דימחיזביטר חונ׳ווען>.־ן .
־יחטטוטטחוײטוטזיח ווח! םרעטן דעןקו>< ט ן.וט  :יט ח•! דער סו | •
חזוחןחײןק־נדביןעײט חיןדעריוןנטניקטנז !
עי־נןדען דערינר הרע חיז בײח חיכ( דרונן >>וז >>ן >< יט ןיווחיט
טטרחסןחונ׳ ! ערנן הורהסזכוגי  /דיח זײנן  :יט
וויח
דוד
ה
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החט ןיטםרחכן וחהוקיכ( >< דבט ריח תורה חיז
ןיטרח(  :הו :יק •
חונ׳ חזו חן^ יטרח!  :ײנן ניט
סרוכ( חונ׳ זײנן ניט חוזר בתטובה ביז>< ן ױח טטוטט חונ׳
סרעטטהט י
םיקט
יטורינ^ חויןזיחרען טונן  :יחתטובה '•
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נווײח><(' חכיכ( חיטוייכר החט
ןיהחסזײנןחײןני
>
<
רינהב
'
חטתחונ'><ן החטויח
חויןןינוױןחיןפרעױריױדינותחיטןיככןסחר חײן>ו( ן • נון
רער חי״.ר><! ן החט  :ין ןידחכט חין בין חז^
וחײן
ןחטר
>
<
!
ן
ןיווחרן
ווחט חמ * חין><ײן >< ױנה • חונ/י ^ זט
ניקט פ־יכטן חין זײנר>< דינה חונ׳ ! חזט ; ױו נו ןרונר
ןין בי.י דיח !חנד חיז ןחנין חחב ןיווחרן ו״ג׳ דח החט ער
ײדחונרותחיןן.יזח><! יט • נוןעט החט ;
יןןיטרחסןױח בני> וױנההחבן חיכן >< ןרט ןיוועזןערהחט ><וזן
םו\ חױכן
חבטרעטןחונ׳החטניקט

ײיטױךקענןנעײן •

חזוהחטערחוזןנעונדזײן •

ןיהחטהחטער

נ־קט חונ׳ :י־ן> ודינה חיזןחנין חחבןיוועזן • דער
לוונ׳ר .חבסי! חונרו/הײנט חודר >< חרןן>< חןחיןחבחנררר><(' ן החט זין ןירחכטיוח חין בין חײן ןרוטר ><! ן
קו
>
>
ןפון
רער ><! וכה >< וזחין רחןוויררחין ><ײן>< ױנה •
.יןי  -ןןיןײײן ײדינה דרהח(' טןחונ ' זיח ! חזןסריצטן חזו
החטער ; ײןײדינה דר  .־חיטן • נחן דעק חיז עיחן
ס,ן ױינר><! וכה קוײןער החטײוזן חב
טרעטןחונ׳קײן הע! יר חונ׳סעניןײיט זין ןינו>ין ח.־ו חיז ערודיר קו>ין
יויןזײנרײױנה חונ׳ חיז רחרטןײין ןיוועזן • ח;ו
חיזחןרערײענט ױחווחונון סוןרערגטײה חיז חויךיענר
ןוע! ט דחרטןחיז חיר> יױנה • חונ׳ הט י ןיבט
דיהנטײה חין דעכ( ןוך חויך רער וועייטחין חײן חנירי >< רינה
דחוועי־טעיײיין • גון דער רטע טרחכט ױן חין
ביןחײןײין חין ווי('>< יר חונדו .ת חין זח><!ן ןעוטחונ׳ ןוט
דזונ׳ו/י! הובןטטחט פירן חין החב חײן ןוטי ײדינה •
חונ׳ זײו>< דינה ! חזט ער נו ןרונר ןין עט ןיט חיסן ניט
מין ױינכ( זין ח!ז עי טטערבן ווערט ער הח! ט קײן
תורה ו>ינו  /ניט ער ןירענקט (יחנן כוועבן • חורכ!ינ(' ינן
ווערט עי ײןורט סון :ײנר ײ! וכה ננר טטערבט
חונ׳זײני
חונח  /קחן ער ניט ײיט נעײן • נון נו :ײן ײרינה
קחן רע ניט קןײן רען זיח חיז ןחנין רזחב רע תחט זיח
ניט !חזן בויחן דען ײיט ת; דה וײנו  /בויחט ער זין חײן
טטיטחיכ( ן.ן עדן •
חזוײוזער נעונד ז״ן ײן ט(
ײטרט
חיכן בכך הק! עסון חײן עק ווע! טנו דער חנרר חונ׳
טחרי עו ; טיכ( קטיכ (וײריכ( ווחט ער ײוז חויז טטין •
חבר דער גריק דער טרחכטזיןווחט ;ח(' חין ײירח< נר״/
זחײ!ן חיןדער ײרינה חונ׳ ><ײן>< רינה ! חזן נו ןרונד ןין
חין ווער רחן ײןורטסון דער ײ! .כה ס,ן ח('ינ( חין ײוז
דחןטטערבן חין בין חײן רןעניט  :יכר חיןײוזזעהן
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טטערבטקוײט ער חין וײנרײױנה( ע ^ הבמ ווערט
רע חײןײ!ך מונ׳ ; ינט בכ3ור חונ׳ױחטכינה חיזױןײיט
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חיכן ײסויח •
עןכןחירויביןײטיווען יוײנר חין מגר >ידברווי[ רייזןויו :ערזין נדה? דרך וייט נננ> ין װכיטבן
ןעויכןהבווחוורוײןווײטירײי
•
;
יכטחן
:
חיר
תײער
טןע
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טימחורהסרט(
י
ײ
:
ט
ריח
עכירות • חוני ײחככו
רוײן ײיוײניפן  :ײט ײקײכ{ תורה ווינות וו  :נ' טוטר .טו 3ה •
הט״יהיוט דיח תטו 3ה ביטחסןיוי ער דירו וועוט
היוטביטיופןוויחחײןײןן דעריוײןטיחטוחזט בוירזן חונ׳ױןסקײן רעכטן ן.רינד ניט דט החט קײןביטטחנד •
דויוהיזטהט יןי; עןדערעו!ס( החסקײןב ' טסח :ר ניט דען חיס 1יכרפח! ןס
ןיברטטדענןינרהרעדערוויזעיטר
ח! :דער ינר הטו 5ער קוײט פון יוןנס נו דעק ײענטן • ח:ו היוט הט״יחײן ןחנדןיױןס יזונ׳ היוט ביטיזען רייו
הטובה חי ערדיחוועןיטביטחפן החטווען רער ײענט יוח דנדיןס ח!ז ער הטו 5ה טוט • נון ווע! כר ײענט
דער
בײחנײטתטובהטוט וו־ח ריח תורההײטט עס־חן תטובהטוןרער חיזזעחניןיבטבײחהט״י :
םשל
חײןקגעכט
דער
רח
חי
;
חנט
!
ופן פון זײנכ{ הערן •
חונ׳ ביןעןנס חיס{ חײן ןוטר פרײנד
חונ רעט חינן נו פחין ײירןיח ווידר נו דעכן ײ! ן חונ חיבר בעט חיבן • ח;ו פח! ןס ער חונ׳ ןיס כוסן ײוין חונ׳
טוט ח־כ  /ביטן ער  :ח! חיכ{ ײוחו  :ײן חזו חי :ח־כ{ דער ײ! ן תכן 2ײוח! • ח:ו חיז חן דער ײענט דער ; ין פון
דןזעובטטן דר וועקט תטובה נו טון חונ׳ פחייןט ;ײנכן ן .וטן פרײנד דט ח־זריח תורה דיח חיז ײזהיר דעכ{
ײענטן ער זח! תטובה טון • דענן זע!בין .ןחיז זײןתטובה ן .ח:ין חן ױנעכן חונ׳ בירחרן קײן טחערי טת בה נו
טוןחונ ; ײןהע  -יןחיז חיכן קי־ינןנ ערווחט  :ין ; יכר • חבר דער ײענט דער ק־יןתטובה טוט ביזהט״יחוין
חיכןן -חטײטוריכןטיקטער קוײסחוט דיןןע! סחודרטסערבן  :ײניפרי־נדחודר ערווערטקרחנק רעכןחיזזײן
תטובה ןחר טוזער ־•
^ / ^ !0
חײןקנעבטדר רח חנט! דפט חוועק פ:ן דעכן ײ! ן חזנ׳ דער
ײ! ןט־קטחיכן
נחןחונ׳וחזטחיכןנו
ריקןחנןןקונ
ייפעייט
ײןזרו
!
חיכןווח
!
יווי; טןחןןחונ טרײבן חיכןחהײכן•
חזו וועןער ן1
ײן
ההײכןקוײט
חיזחיכן
רער
ײ
!
ןרחן
ניט
ײוה
5
חונ
חיז
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.
;
ח־בר חיכן ביז ער נוןזײן דינט
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!
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חיכןרעכטןיטרײח
חיזרען חיזערחיכןעיטט ײוה! • חזוחן
רער
ײענטדער
קײן
תטובהטוטביזחיקרט׳י
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!
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;
תטו
5
ה
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ײוזןרוטי
תטו
5
ה
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,
'
;
זערנוןרעכטערנטט ײיטןחטײײנןטוט דעןחחחיסןהט״יײוה! • דחכן ווחוחין חצטנו נעײןווען הטיי
ודעכן
ו
חטיו
טיקטתכן
נו
זעהן
חוני
נחן
פחיטטן זײני עבירות חונ׳ דרו־ן תטיבה טון וויח  :ין ןיבירט ניט
חז.־חטײ! ! ײט ווען  :יח קרחנק  :ײנן טענקן  :יח חירי ק! ײדר חוועק חונ טונןןוטט חונ׳ נעײן חוין ; ין פחסן גו
זײן ■ חונ׳ וועןזיח ןיזונד וזערן ײחכןױח  :ין טענרי קזיי־רר חונ׳ ט* כן ווידד חירי ײעט־כ ; וויח נו פתר • דיח
דינןןיײן ח!; חײן הונד דער זין ײקיח יד :חונ׳ ער עטט ווירר ווחט ער החט ײק־ח ןיוועזן • ח:ו חן חינונד
החט ער חרטה חונ׳ נעײט תטובה חוין  :ין ער טוט דיח עבידות חויזטפײחן חונ׳ ח־נונדעטטערזיח ווידר
חונ׳טוט זײניײעטיכ^ ווידרוויחנופר • וועןײןנוןחײח! ה בט חן תטו 3ה נוטוןײויײן ווײטרפח!ןן ־ דער
כ!! חי ! :רוב דפי ניטחוזרבתטובהרטײחכט חויטדיחןיווחנהײט חונ דעײ ײענטפי!ט .־ין נ־ט ןןײןןןײךקײן
ן!יד םוןקחפןביזכו פ; טפוןדערנטײה בײח חיכ( ןח; ' ןחיז • פי! טעד דןדחן ניטדען וועי דח חיכןןיטטח * :
ןיווחנט חי ,.דער טײעקט ניקט • חבר ווען חיק פרעײדר קוײט דער טײעקט ווח! רער ; חןט וויח ריכטטד
חזו חימי • ח:ו חן דערײענטחח ײ!ח טרחוןפוןעוונותר־חהײטן נוחה • חונ 'ו/ײ! ער דיח ענירותןיווחנט
חיז פי! טערדןניט ער החטדןױב • דרוכן ײוז דערײענט ןירענקן ווען חײן חנדרר קוײט דע־ חײן ת!ײיר
ה5כ( חי; רער עטווח! פר טט־טחונ׳זחןט חיכןדיחווחרהײט ח! :עירר קפנן  :ח! חונ׳ח־כ( פח!ןן ־ ײמיטכן
ווען ער  :ע! בטטן !ײחנט חונ׳  :יכט ןיטריבן ווחט ער החט נ־ט רעכיט ןיטחן ־
ןיהערט ער הטיי ט 5וד
והוד־ה ןעבן ן! ײן ח!; חײגר חײן ײניחה ןיפינד חונ׳ ןיהערט ח!י טפרי ײוט־־ נחן
נו
:
ו
5
ן
בפרט עט .ײינן חזו יפ !י
טפדיײוטר חרן טײטטןידחקט • ח! :ודח חײן קרחנקר  :חן  :וכט ח!י רפוח/ת ־ ח־נונד החט קײנר קײ.
תיחין ניטחיז ווע! ט ; חןן רע ווײט ניט ח! זדטחײןע 3־־הח■; •
דען עט ז־ינןחזו שי! טסרי ײוטרודינימ
חדן טײטט ןידחקטעט קחן חיטױכר ח! יט דד פח־ן .
עײ ! בטטן • חונ׳ ווײט ער ניט ווחט ײוז עדנחןפרעןן
חזנ׳ ניט טעײין תטו 5ה נו טין דען פי! ט/נן ניטתטובה פון בטה וועןן פחר :ײנר פרדח פח־ פרעײרי ױיט
יח! כט חיזקי־ן דעכסי תטובח ײן ײוז דן ניטטעײ־ןדען תטובה נוסוןחונ זע! טקי־ן בוטהדרבײח .־ײן ־ דט
קחן נייט ןיזײן ח־ז ח!י ײחל סטה רר כײח • רען דיס עיקר תטס־י י׳יי
ו׳ײע־ תט 2/ה טוט ! ײט!רע
החט

שמחת הנפעז
הרוטףרינרעט זזיטזגות • וי :ורוי :ניטױנוןנן ווען ער חרטה הרוט אוונ׳ טוט תטו 5ה  :רע חיי כחך זזחוי5
:ין רוײן נויסן נוזזחכןח[ :ער :זר 1ניט קורין נודער עבירה • ער ורזרן 2רוויךקײןעחיח  :עהן • יזונ׳חוין^ קיײדר
פוןחײנרסחיח
דיחערקענןטזטדחרן ערחן ניטזעהן •
בהרוזת וחיות ועוסותוועןזיחרוטריט  :ײנן דרורן
ער ניט זעהן ח:ו רזוז ער נוהן :זײנן 1חנױ נײט • ביז ער ױווחנט ווערט וועתער יוח ח> זח 1זיכט חײן סחיח חן
ח1י ער קײן הרהוריכן ז־זער החט רען חיזחיכ( רזותר 3וזעהן :
7^ 0
חײן טטעקןדער דח קדזכן
חיזחונ׳וזן ווין חיקן .ןײןבין .ןחזו רזוז> זן חיק חוין 2וער חנדר זײט קחק בין.ן דען ווערטערױײן ױטטיעקט
חזו חן רער בע! תטובה>זוז זין חײן ױיר זזחכן ווחט רזץ 1ין חיז • נון עט זײנן ! ײט סר החנדן טםעטרימ ריח
רירן נו חיק דער זי  5ט חן ניט חוין 3ווײבר ער חיז חן חײן חטיד ױווחרן • חזו רירןזיח חוי והק ו 1נטוזתסן
זחיכימטרוזזו׳גזיןחויגטטיןרט חיז ריחן .רעטטיתטובהחוכ' החט טכרחױ ( •
חונ/וטחיזחײןכיזןנדוץעט
זײח חײןזזנוה חורר תטו  5ה > זוז >זן ניקט סרען.ן נחן ריח
טםעטריט:
0
^* 7
חײן יזרינה חיז
ױוועזן דיחהחבן קײן>ז 1ן ױנוזזןדער חײן הט .ב חייױוועזן • נײחרט חיר זונהןנחיזחזו ױוועזן ווען גיחניטין.
החבן ױהחט חײן>ז 1ן חזו החבן זיח חויזױטיקט רײטריט ויחזײנן ױרײזט חין דיח טטרחכזן ביזזיח החבן חן
1ו( ױטרחסןחײןבעט 1רחײןחרזזרזזחןרערױרונין$ו ריטן חיז \ .חנןן חונ׳ החט ניטחײן טוה סרוטה זײן חײױיט
ױהחט • חזו החבן זיח דען ןעיביןן בעט( רױנוזזן חונ׳החבן זזיכןחײן טוחך טרחנק חין ן .עבן • חונ׳ דען
החבן  :יח חיק חין טיחן^ ױנוזזן חונ׳  :ײנן זזיט חיק חין חיר זזדינה ױריטן חונ׳החבן חיק חבױוועטן חונ׳ױטזיירט
זזיט ן/.טי ױטזזחקי חי( ין חונ׳ בטזזיק חונ׳ החבן חיכן חין ט 1חט חרין ױברחכט חונ החבן חיק חין חײן בעט
חרין ןי( יןט וויח עט זין ןיבירטנו חײנק זז( ן • דח חינן החט ערןיטיחסן ז*;( כט החט ן־יו/ערט ררײח טחן .חונ׳
•ער החט סון חןיכןניקטױווחוטט וויח חיק ױטעהן חיז • דרווײן החט זזן זײני ווח 5ן ןיטטעיט חןח 1יטחר[
חונ׳ טירן • חזג׳ ח! י טריזזן* 5ה החבן חייל ױסחטט חיק חויך נו ווחרטן ווען ער ו :ערט ח;ין? ווחכן חן זײני
עבדיכן וזזטרתיק • נון וויחער חיזחוין^ ױווח ^ ט ווחרןזײנןנוחיקקוזזןטריזז ! וכהח;נ ' זײני עבריק וזזטרתיק
חונ׳ החבן  :ין כורעיק וזזטתחוויק קיױן חיק ױוועזן חונ ׳ החבן חיק ױסרעןט ווחט ער סר !חנןנט • ווי,׳• ײײ
זח! כט :י 5ט חזו חיזחיקןחטו/חינדר חונ׳ױדענקט  :יןווחטחיז דט וויח קקחיןחין דעק בעט חרין • בין
חיןחײןזז! ןחיןבין דחןחײןבעטןרױוועזןחונ׳ החב חיןדרווע! טחחקױטנחרט • חונ׳חיז חיק ן׳רוט תזזיה
הזו חיז רע זין זײטב דט חיז ניט חגדרטטײ חין בין חײן זי! ן חונ׳ ביײב חײן זז! ן • חײח חין בין דחן חײן בעטיר
ױוועזןרט זעיביןחיזחײן ח! וקן.יו ע :ןעט החטזזיןחזוױחיזזת חין ווער חײן בעטיר ױוועזן חונ ' ב! ײבטחזוחײן
זז! ן • נון חןיררײח יחר חיז דער זזנהן .ױוועזן בײח דיח בני זזדינה החבן זיח חײן חנדרן זי! ן ױניזין חונ רעק
ערטטןזז 1ן החבןזיח חיקווידר חײן טיחן טרחנק חין ן־עבןחונ׳החבן חיק ו/ידר זײן בעטיר ק 1ײדר חן ױטחן
חונ׳ החבן חיק ווידר ױטטעייט חוין דעק ערטטן ם! חין ווײ• יויק ױנוזקהחבן ױהחט ■ נון עט חיז ױק/זזן
זײניררײח יחר  :ײנןחויזןי/ועזןחז /החבן זיח רעק בעטייר ווירר חײן טייחן טר .נק חין ןעבן חונ׳ החבן חיק  :ײני
בעט!ר ק! ײדרווידרחןױטחן חונ׳החבןחיק ווידרױטרחןןחויך גײן ערטטן סחיןו/חו  :ירו החבןױהחט חיקױנזזזן
דוונ׳זײנןחירטוועןטױריטןחונ' החבן חיק חזו ! יןנן ױייחזט • נון ער ח־ז חויך ױ/וח 5ט חז/פר ווחנדרט ערזין
טטחרק ווחו בין חין דט ױו/כסן חיןבין דחןחײן זויין ױו; עזן חונ׳ הײנט בין חין חײן בעטירחזו דענקטערטע
היזניטחנדרטטרחײןבעטירבין חיןױוועזןחײןבעטןרבין חיןנחן חונ רט חיןביןחײן זי! ן ױוועזן דט  :ע!בין•
לויזחײןח! וק ױוועזןעט החט זזין חזוױטרויזזט • חײןזזחייהחבן  :יח ױנוזזן ױהחט חײנק בעטייר נו חײנק
זז! ן דערזע!בין-ר
בעטירח־גמ״ןױ/טדחכק ױוועגןדער החט סר טטחנדןדט ער חײן רע 5טרזז! ןחיזױווחרן
וווג׳ דז ער חײן
בעטייר
חיז
ױווכבגן
דט
:
ע
!
בין
חיז
חזזת
חונ׳
קײן
חיוק
ער החט דיח זחן ו; ח 1סר טטחנדן ער
החט ױזעהן
וויח
חיק
חןיחוין
2
ווחרטןוויח
חײנק
זזיין
חונ׳
החטריחטי
'
יט
!
ן
.
יהחט
פון
ח
!
י
חוגחת • חזו החט
ער ױטוויןנן
חײן
ױחכין
יחר
נחן
ועק
יחר
החט
ער
חײנק
סון
:
ײני
קנעכט
נעזזן
ח
!
ײנטט
חין
חײן
קחזזר
חונ׳
החט$ו דעק קנע 5טדיח  :חן סרטחיחטחונ׳נו חיק ױגחןט דוח זזוזט זזיר ט,וערן רט זזיר וױ! טטדען חזזת
זחןן • חזו חיז ריח  :חן חין בין חײןזז ! ן חי$ונדחונ ' חײןבעט!ר ביןחין פחרחןױוועזן זע 1ט חין זזיר ױדענקן רז
חיןביןחײן בעט! רױוועזןזח! כטחיז חײן ח 1וקױוועזןדט קיון רטױיײן • רען  .ויח חין חײן בעט! רױוועזןבין
חזו
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חזו ביןיוין חז-יחנ חין רוײנר ןגרוב גי& חוןיוונ׳היוב *ירןנרוטיווחונדן ןגיטןחןנן תונ׳ ריתעז !ביױ>< כות זײנן>*רי תויז
ןגיהחןט ןגיווחרן יובר רייז נײכן סון דייז וויונדן טטענן נתן יון>< ײננן וײב חחױת יזױ עט לןײן טחימ ױוועזן • ררוכ{
זחןג><יר דען ח> זת וויחעט >< יט>< יר טטיט יזונ׳ווירו טע יזיט ו׳ויר ווײטר ווערט דר ױן ווערטטו חיר דען חחי/
זחןן דען וומ חיךדיך 6חײנכןןגרוטן הערן>< חכןחונ'ווי(' דיר ן .חר סיו ןגעייט ןגעבן טד קײן טחין זח[ דוחבןווערטטו
*יר חברניטדען ח>< תיח^ן חיו ברענן .חיןדיןתכךחוכן דײןזעבן דרוכןזחן << ירדעןחזזדע • גוןדער קנעכט
החטױזעהןחח עטקחן ניט חנדרטטױיײן חזו החטער חיכן דען חי< ת ןגיזחיגט וויח עט ><טי חיכ( דרןגחנוגן
חיזחונ׳ וויח חיר טדר מיז חונ׳חויזריח דרײח יחר ווערןסרבײחזײןווערן זיח חײן ווירר חײן טזיחן טרחנק חיןן .עבן
חונ׳ווערןחײןוויררברענןן ח׳ין? דעק םוחיןווחו  :יחחײןחוועק ן.ינו>< ןהחין • חונ׳דח חרחןקענטחין וויטןדט
חין החבדען חדוני הו< ון החט דען טױמו  £ון חוי ח< נרוה זונדרחןײן פון חײנכן חדרהחבטחיר רען טוימ) ניטרען
חין דעכן זעוביןן חרר החבן ;יח וין.ן חײעריבעטו קיײדר דיח ביווחרן זיח ביז נו דערנײטווערט קוזין חייזזיחחײן
חזווויררחןטונן • נון דער << ין החט זין
דרטיחקןחברער החטטטיי ןניטווץן חונ׳ רעכ{ קנעכט זײני ריר
ווחי' חין חכטןנינוחן חונ׳החט דיחזחן ן -יסחרטט חונ׳ החטחרסחרן חח זחוכטחי< תחיז •
חזו החטדער
><(' ן חטײו' טרינ  /בונוויכ( נו ױווחרסן חונ׳ החט זיח חוק חיר (יעבן ױברחכט חונ׳ החט דעכ( קנע 5ט דר חיכן דיח
:חן סר טרויחט החטױ>< חכט נו חײן טני יח( ן חונ׳ חונטר רער נײט החט ער חייי חונרות חויז ןיויערט חונ׳החט
:ין חנדרטט ווחוױקויסטן .רוטי ױטרחונ׳ החט זין ןרוטי חונרומ ןיזחחוט חונ׳ החט זין סי 1עבריכן ױקויסט •
חונ׳ החטזײני עבדיכך בטטעוטח( זזיח זח<ן חויך״םחמןזויטקוטטןדעןחונ׳רען טחןג חוין^ רעכן סעידחויךרעכ(
םיח 'ן ווחו ערסר חן ױיעןגן חיז • חונ ריחבניהחדינה החבן סון דעכך ח( י־כן ניקט חרסחרן • נון עט חיז קו><ן
דיח ררײחיחר ; ײנןחויזױוועזןחזוהחבןזיח חיכךודדרחײן טיחךחין ןגעבן חונ׳ החבן חיכ( זײני בעטיר קיײדר ווידר
חןױטחןחונ׳החבן חיכךווידר ױביחכט חו־ךזײני טטעי ווחוזיחחיכ( ערטטיין ױנוחן החבן • נון וויח ער חיז
רזויךױווחכטווחרןדחזײנןזײניעבדיכ( דחרטןןיטטחנדןי* יטקוטטן וויח ערביסחון החט חונ׳החבןחיכךחין זײנר
>< דינהןגיברחבטחונ' חיזחײן ןגרוטר הערױווחרן • חונ׳ זיחזײנן דר הײס( חיבר חירי חונוחת ןחנן.ן חזו החבן
זיחןגרוטיחורבנות ױסונדן דעןדער >< 1ןהחט חוייט חרויז ױסירטױהחט • ח;ו חיז חן דער בן חדכ( ווען ער
ביטחסן ווערט חונ׳קוזזט חויךדער וועןט נעתטער זין ניט נו הערנןחו  :דיחנטווה חיז קוחן סון יענרוועוטחונ׳
ער חיזחײן בעטירױוועזן ערחיזגחקט ווחרןױבחרןער זיכט ער חיזחיין ו<(' ן חיבר ח('י ביטסנימחונ׳ החטור [י
תענוױעה זסר ויןחזו רענקטערחיזחיןבין קוי<ן סון יענכ( עויכן דט יעיבץ חיז חײן חיוכ( ױוועזןחיןביןחײן><(' ן
חונ׳ ווערחײן זויין בייײבןחונ׳ױט חייי זײניווחיי ( יוטט נחן ער טרחכט ניקט >< רע דיח וועיט חין תענוןגיכן נורס
ברענױ־ן חונ׳ דענקט ניט חן תן־ה וי< נות סןזײנינײט חיז חויז ערבייײבט קײן >< ין>< ער<<ן ןיבט חיסןחײןטטחרקן
טיחן 2טרחנקחין דט זעיבע חיז דער םוט רע טטחרבט ו<ן ייעטחיכן חויך זײן ערטטן םיחין ער חיז קוחן סון
דערעררחונ >< ןיץט חיסן ווידר חין רער ערר דען טרחכט ער דז ער חיז חײן >< ין ױוועזן חויך דער וועיט דט
זעיבע חיזחײןחיוסן ױוועזןחברערביײבט חײןבעטיר ער זסז נע ונד זײן * ןטיײחטרטחיכךבכן 2הקיעסון חײן
עק וועייטנו דער חנדר חונ׳ קו<< ט חין ןהנכ( דר נו • חבר וועייכרחײן חככ( חיז דער טרחכט דט חיז קײןחייוסן
ניטחיןבין סוןדערערר ביטחסן ווחרן חונ׳ בין נחקט ױבחרן דט חיז חו<>  /נו ווחרט גײצן החב חין נחן><יין
3ײ 5ןדיחנט>< ה חונ׳דער ױן 2וויח חין בין ױוועזן חין >< וטרייײב ־ חונ׳ ער נע>< טזײן ױטרײחן קנע 5ט רחט
חיזרערי 3רטוב חזוזחןגטערחינן דעןחסתחונ׳זחןנטחיכןנו ווחרט3ײ5ן חייי דיח טייימייסוןדיח חונחת חחט><ן
דיר ןנעבן נײחרט חײנכן טױמידטזעיבע חיז ריח נט ^ הרט חיז דײן קןײד ווחט רוח סר חן ױהחט החטט חונ׳
ווען וויןחיןחן חײן>< ןןבי'ײבן חין ווי <> 1יר חו3רוז  <> /ח 5ןחונ ' חיז חקײכן תורה ו>< נות חונ׳טוט ןגרוטי 3דקוד/
דעןעניקדחערו< יטקויסטערזיןעוייכןהבח • נון ווען ער טטחרבטקו>< ןחיכןזײניקנעכט חונ׳ברעען חיכן
חיז זײנר>< רינה רט ווײט > זןדיח *יח5יס( דיח סירו חיכןחיןדעק ןגן עדן חונ׳ חיזזוצהייעוייכןהבח • דט החט
דוד ה>< ןןןגיזחןגטבטובה׳חת טיבד  3 /יוןהײנוכחוי>< יכן רטחיז טײטט וועןהט״י ווערט חונז דר יייזן חונ׳ווערט •
חונזווירר ברעעןחין חר׳ןיטרחייווערן ^ יר זח\.ן ווחטס־רזײנןחיכן ^ ותױוועזןדטחיז עביןוויח חײן חיוקױוועזן•
חונ׳ חיןח>< ת חי; רעררטעױײןח!י וויחחײנר חיכןז־ז{ וכן ייעט דעכן טרוי>< ט ער טוט ע3י רותחונ ' טע>< ט זין
 $י
ניקט •
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גיקט • תיו תן רנגר רטנג טוט ננביחז / 5טע<< ט זין ניטשחר נתט רנגר ױמט ח1י שר בתהנױט • עט תין
ניטן .וט> ועק זח! כט טחיז׳יט דנבן תײ; נריקדנבכ^ טרוי<< ט זמוכט ניט חבר רעסן רטנג רעק חיײת מין טיתן3
ן! ײן ערעבירור  /טוטחונ׳ חיכךטיחן 2חיז עסײןח3נגר ווײיי עטזײטךיזעהן חחבן • תונ׳ וונבן ער רוויך וומכט תונ׳
זיכט חויט,־ט חײן חייוכןןױוועזןחיז חזוחיז ערזין וזטוזח רז1טײ ניט וויטן פון דער עבירהווחט ער חיכךטויחן3
ן .יטחן החט דען ער החט חער * ורח סר ( ײטן ח(' יט סחר הט״י • דט קוווט חיכך חוייט חיכן טייחן 2נו סון דיח
ביזי ןױרחנקןווחטער בײח טחן טרחכטחיןזײנכןזיןחונ׳חיז דיח רוחטנהחזז ווטויח ער געזוטזיןניט נוהערנן
חחן .חט דער ווחט ח1י ן.ירחגקן סונן חענטן • דרוכן וחזזין רער חענט זײני דחבות עוינן הזה חויז דעק זין
ט( חגןחונ' גיט חיברי^ זחר^ן נײחרטער זחןזיןחין זײנג ( זין סחמןהורה וויגות דחרויןג ונ ןידענקןחונ טטעיןחק
ח[ יזײגיזחכןכוונההחבן ויטכןטויייכך • עט טטיט חין דער נוזרח עט חיז חײן קייײניםרטה ווחו דיח ן.חנני
■תורה דרחן הענן .ט דט זע!בין .חיז דערסטוקכב ! ררכין דעהו דט חיז טײטטחין ח!י דײנכן ווען זח[ טטו ןחט דר
קענן * חונ׳ ניטסחןן .ןחסי[ וזײנרסדויחסון ווײב חונ׳ קיגרט וועןן ;ײן נטיוה סרקזינפן  -ע! כ! םנינן חען דער
>וענט החטגו! עבןן .חטהחט חיכךןעבןדעןזח! ער  .זײניהויז הח! טינן ^ רינגטטע!ן חונ׳זחי קײןןסטיטטחט
סירןער זח! ןנחטריגן חונ׳ וױנן זוטח וזותן ררבײח חונ׳ זח! זײנרנטיוה זוח! טון רען דר זזענט החט ווינןנייט:
חנדריחנוכז קיכזר החט חזוח! חן ןיטרחםן חײוחויטן ווחן דער החט חײן סיען בויכן ןרסייחננט •
חזו החטער חיק ן .יסרעןטתח ביטטגוןחזו ח( טווחרוכ( ם! חננטורעןבױכךרוח > וחו .טטגיט דער
פון עטין ׳ חזוהחטדערזקן ױענטרסטחרוניקיטר ווערטחיןגחט !חזן (יעבן חיז  .גוט ווחו ביט בויײבטעט חײגי
קינדר * נחן דרײחיחר החט חגדריחנוט קיטר רען זקן ן .יזעהן טטין ודרר חן דעכ( בויכן •• חזו חיז רער זקן
ךחנגן חונ׳החט חײן קחרב סו! סײןנן ױנו<<ן חונ׳ החט דעכ( קיטר רער << יט זזכבר ןיוועזן חוג׳ החט נו חיכ(
.גיזחן .ט טר זײגן דיחםײךןסון דעכןבויכ( רעןחין החב ױס! חגנט ן .חט החט רזין * זכה גיוועזן רזחין עט רד
סון • חזו החט דער קיטר זײגי קנעכט ביסח!ן זיח זח!ן דעכן קחרב > זיט סײןן םון רעכן זקן נעזזן חונ זחק
חיכ( דען קחרב >< יט גח!ר רר קפן חן סי!ן • גון דער זקן חיז חחײקקוויין חונ׳ החט דעסן קחרב פ יי י״ק1ג•
ןניברחכט חוג׳ החט דר3י! ט זײגר סרויח חונ׳ קיגדר וויח עט חיכן דר גחנןן החט • חז ('טכ החט ױהע־ט
;ײן טקזײגיסרויח * חזו חיז ריח סדויח חהײכן קוויןנו חירק ײחן חונ׳ החט גו חיכן ןיזחןט גוחט ט .טטו רז״
זינן ביטווחרנטר יהײט חנדרי ! ײט ברעען ןח!ר חהײכן חונ׳ רוח * וטט חין זיגן •• זיןדער קיטר חיז חײן !בי
החבר פון םיחמ ױח חהין ח/נ׳ ברעע חיכן חן חײן קחרב סו! סיחמ טחחר ווערט ער ריר חן חן סי!ן חיט ךחיד דר
קען • גון ווחטהחט דערריחן זע'!ן טון דט ווײב החט חיכן חזו ןיקים! ט חונ׳ החט חיק קײן < ינוחה,ױ!חזן *
חז /החט דער<< חן ױנוײן חײן קחרב סו! עסי! חונ׳ סײן.ן חוג׳ החט זין גיררונןן ביז ער חיז קוײן נו רעכ ; קיםר • חמ
החט חיסן דערקיטר ױסרע^ טזוחט ער וױ! חזוהחטעסײן טזיועהןניזחןנט חחני קיטר חיךהחב סרגו<ין ח!ז
ערחײן ! יבהביר חיזסוןםירותזחוווי( חין חיכן ייכבדזײןײיט חײן קחרב סו! •• חזו החט דער קיטר נו חיכ(
ן;יזחן .ט חח טםעטטט חײגר החב חין ניט חוםם ןגינוגן חוצ׳ החט זײני קנעכט ביסח!ן זיח זח!ן דען קחרב חוםט
סון חיסן גע>< ןחונ ' זע! ןחיכ( רטחוםטחיןזײנכ( םניכ(ווחרסן ־• חזוהחבןדיח קנעכט רט חוםט ןיסיין חונ׳ חינן
רער ס החק זיח חיכן  :חקטע חויז ױסןן חונ׳היזבן חיכן דטחוםטחין זײןםניסךױטידיטן ביז חיכ( זײן םניכן חיז
ױטווחזןוזחרןחונ׳החק חיכן זײניח,ין.ן סר ב(' ע :ט ח,נ החק חיכןנו חײן בע! חטרון ױ<< חכט * נון דיח סרויח
החט דער הײכןןױווחרט חונ׳ החט  .ױ>< ײגט עיברענןט חײן קחרב סוייגעויט חונ׳ החט ױהחסטווען דער><$ח
ווערט קו<<ן דיח גײטחעחיר ! חעױו,חרן • חוין 3חײןיזח(' החטזיח ןיזעהן דעכן >< חן קויון הינױת חונ׳ סר
טווח!גי<< כות חויךרען ןחננן ױיב • החט זיח דעסן ׳<< חן ױסרעןט זויח חיכן חיז ױטעהן חזו החט ער חירחייים
רר ני! ט חונ׳ ס חירןדזחןט העט חין דיר נחן ױס־ויןט חוג׳ העט דען קחרב סח!<< יט דיח ן .ר,טי חתרוױכן ן.יגו<< |
העטןזיח<< ין ןחד סר טטײגטחין וועיגיטועבנריןחהײסןקוזק ־• רח חרחן סזעהן חײןביזי  £רױח ברענןס
• ךעק << חןנוח(יכ( ביזן • <<ן ןיהע־ט ווח! דער סרױח גו סח!ן.ן חונ׳ זיח חטוב הח! טן רען ביקו<< ט דער <<ןח
ברכה והנחההונ ו׳ערטרײן חברזײןנטזיה ניטחןתיר זענן •• טע חיז חײן<<ח! חײןהמיר ן.י .י,עזן דערהחט
חײן פרױחױהחטחונ החטחיר ןט ךעק חונ ,ר( .ט,ן.ינוי ןחײןחנדרי& רױחויח חיזזער גיקםן .וטטן .י,,עז ,חוג׳
;יח
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הנפש*2

שמחת

חל

*ית התט ױנסזןיוײןיונררן * יוןרער תיז יויןנחטר רטני ניוועזן דויז דנגר הטידחײן רטע ױ״תרן תונ׳ רײו חגדר
 5חיחהחט חירןזוחןױנוחחןז ערחיזחײןחטיד ױווחרן עט חיז ח! יטיוןיוײנר סרויח ני)־נננן • יוײין * זן ר,־וט
גיהחט חײן פרויח דיח חיז חײן נחטי נענקרן ױ״ע־ן • ח״ח( החט רער ^ יין חיר חײן דעק נעבן נו > יחכן חזו
החטזיח חיר ס! ײט דרחן גי 1יגט חונ׳ ״ײ! זיח החט גיחרבײט החט זיח ניט גינענקטי ג'' 111ײ רײ׳ר י-ןי יזיי
סערטיג גי״ע״ החט זיח דיח רעק גיברחכט כוסן וו! ן • חזו החט וער>< 1ן חן סחנגן וויח ער ריח רעק גינווק
החט ״יח וויח וויח ״יח • חזו החט דיח פרויח גיזחגטחין החב זח51י פוײט ױטחן חן רער דעק חונ׳ החבזיח
סקטענטטןגיחרבײטחונ׳ רוחטרײטט ״יחדרבײח • החט דרװ! ןחירגענטסרטדיח חרבײט גסחו־ט זזירגחנין
סכןטענטטןגי
ווחו ־ניקט >< ין־.ווײו רוחגיחרבײט החטט החטטו ניטגינענקט חונ׳החטטזוין ניטדרנירנטחיסנד החטטו ״ידר
זײן • דסבן
ויןזורגזזײן
חיר \
:זגוטוןפערכטחין
דריסן ההחבן חונזרי חסויסן גיזחגט ווען
ויןדוח״ערטטווידרנענקןחונ׳>װין זורגז
>< יד דוח ״ערטטווידר כנבנקן חונ
ניהטוצ סוו פערכט
״ײן חטהדעט זיחןגײן הונדרטזיחדיןנו ברענגטננחרבײטן > זוזזיח דחן זעיבטטןחײן זזיחכה טון דען
!ידיג גיו ביענגט ס נחריטי גידחנקן חונ׳ ונ ח1י עבירוה • חזו ווח 1בײח חײן> יחן דער ( יריגגיט דער טרחכט
חח״חוי ענירוהבסרטחוילי־נ־ה • .הט״י חיז חוניר >י! ן >< יריטרח! ־ײנן זײןחנכהדיחתורה חיזחונ־רכהובה
טה י החט חונז גיהײטן
״ע חיר ניט חונזר כז/ובה ניט ו/ח! ביו/חרן החכן חיר חײן טג כײח הט׳י •
ר־ טימ ״ען חיר נדיקיט זײנן • חזו ״חו־ חוז הטיי הײטט קהט דעןרע ! עבט חיביג חזו ווערן דיח נדיקיכן
חיביג ! עבו ! עויט הבח י סן וועוכר נחר סר! חנגט ניט דט חיביג ! עבןדרוכןטטערקטווח! דעכן ינרהטוב חיבר
דען דער ינר הרעטטיט דעכ  .>/ענטןמוכן זײן ועבןס ברעגגן חזו ״וז זין דער > יענט וחזו
רעט ינר ,ר רע
דינקן״ען דערינר הרע חיסןחןרעטחײןעבירהנו טוןגו־ײן ח1ז חײנר טטיטחיבר חיכ  /חונ ״י( חיכן דעןקחםף
החטדערחענטזעובטטן חרטה סוינקט
חב׳החה זע! ט ערעט דחן בוײבן!חזן • ״ען ליח טעה סק בײח חיז
חײד העסגיעווטהזה חיזחײןק!ײנר ענג חבר חײן גרוטר נגע • חונ׳ ״ען הט״י דעכן בן חרנ* רקט ײער
חײוס־ײנןהיית ס טיקט > ״ז ער תטובה טון חונ׳ חיכן דען רעכטן ״עג גין • ״ען דער חיז 1ניט גין וויו טוחגט
*עמ טק ויען  :יד דען דער חיז' גימטטוטט דרחן קריגט ערזעובטטן גוטיחכו  /חזו חן ווען הט׳י טטרחסט
חלגיט גידענקן ח״והט״יחיזניט
הסכה״ערטער זעו־בטטן חן :ײנכן !ײב גיטטרחפט •
תנ עי■ טוטקײן
>וט־ יח דר הײטט חײן כוסר הט׳י חיז ז־טגיח חוין־ דט חינטט חונ׳ טטרחפט חויך דיח קרינגטטי עבירה • ח״ח1
חי־החטער חיכןגיפרעגט
החטחײנר חײן גרוטן חטידחיכן חויוכן גיזעהןחויזוויח ער גריןחונ׳גע! חויז זיכט •
יכטהחטערגיענטסרט חחחז־חיז חיכן חײן ווינגח! בחונטררעכןנחג! ק ^ ןחונ׳ערהחט ווחרכן
״חרומעײחזו :
עטיןתיט דעכן סינגרחןגירירט חונ׳החט געטן • חײן חטירהחט ז־ןגיטטרחסט חויךיענכן עוו־כן טע חיז
חיסן חי־חו חײןווינג דרעקחיןזײנכןטוח קוחן חונ׳ ערחיז דר חיט חנן טס  /חויז רעכן עירובגחנגן ווחו><ן ניט
טרחגן דחר^■ וויח ווחוערסון ; יקטגיווחוטטהחט חיז סחרטגיטטרחסט ״חרןדריבר דען ״עןחי! פר גחטן
ווען דער ר־ענט .גיײן י׳ון גערן חײן
ווערט חויך חײן ק!ײד ״עןגי־ײן חוןגערן טיייבט רחן חײן סיעג
יןחוןגערןחײן
חן .
טטין חזו .
.
״ען רער חענט חײן עבירה טוט עט  :ײח
עבירה ט .ט ע !5 5םניט ב! ייבט רער פי־עג חן דער נטחה •
ערגטטרחסטער החט טכ! ער חוזזין חיןחכטנעחן • ריח תורה החט
״חכינטיגחורר חיכןטייחך ״ערט
מעזל ״ען
דחט חן גיטריבן דיח תו 5חה חוכ׳ ח 1יעונטיכן ח!ז זין רער חענס דרחן קער[ זײי:
חבר דער. ..ח! ןביסע! ט
״ען
ניטטונן
חײןח1ד ! ח־ט חײן ביסע! חוי :גיןחןזח! דטחונ' דט טוןזײנן פי! ריח טע
״
ײי <
״ערךט ײ ^ ״ײררװ  .״ דװי■ ור■! ו׳ור ^ררד ויר^ 1ר ^" זרו״ײי•) ײ״ י״יײיי י״ ' ײײי "
עטחיברטרעטןטט ; ררוק
טחודערזח! טטחרק גיטטרחסט .וערן ח־ו חיזניט חײנר רער
ניטווערטט.ן
ר,חטחטהרבינוח5
ררבינוחכטח/נ נײנ 5יגק!! ,ז ' /געבן .,עררח  ..ערטע3.ר זײן ריח תורה • ח .נ זײנן בעוהחייתקויט
רר  ,5זוע!5ר דער דח קחן ײקײכן זײן חײן חנוה חונ טוט זיח ניט חיז ער בכ!5
גי״חקחוני ?נחדבעו״ה • חונ׳
חר,ר  /ד ען כ! יטרח! החבן חקב 1גי״ע־ןריח תורהחויל דעסןהרטיני בטבועה חונ החבן ״ירר חויך זין
״י״*.״״־<' ״י״יעיו״ פיפ,1כ ?ח •
^
בנגיב* 4,4.״| ^.,יי ע.ב|,.1נני  ,ט .״ י ?י־־* ־
,,ן .״״״״ " ״
״1ײיײ
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ד״חיןררחיןביידונג

חונ׳ ^ ײנן

דוח

זירי גיחן חי
רעכטן

* 1שמחת הנפעז ?י>
־רכנבטן ווען; ׳ טר חיינבםין ן 1ײן
חײן
יס (' רדםטרחונ׳ טענד חונ׳ ווײטרח! וריח פיריטטר משלודין טזוחרר יירודן החט ניייזגט5ורויר £ירטרין ייתתין
החטדיחפירטטן5ו חירןניגחןט חייונדחיי נח 5ט חייפמטטר
וועןטחןחעדטווערןדעןווערןױירזעהן
ווערטענרחייחיו חןדער ענןהחרין ווחט חר טחןנ עביחינ עוברחח
אען ער נײחרט ן .עוטהחטטוט ערזין חיןביוידן דע חיז
בעטר חוז דער 3דיק דער חדיכן יחרן ערקחן ווחו חין
זײנר חיןביודונן .םייבן • טע ןחט חבר ניקט בײח
הט׳י חן קחן ן.ינון.ן זעהן חין רערנחנני הור־ וויח דטעיסן
גיחכט זײנן וויח טון פחי ןיחעויט החב ןח ווערט חן3עו3כ(
הץח ןיווחר ווערן רט חטימת פון דענןנדירן חיז חזו חײן
*עוהווחטקײן טוך גיט החט חונ׳דעדרטעחיז
חיביןפרוחרן • ודחפי( עו ^ ול/החטהטייחחריב ניחעזן דר
יוײ 3ח(י רטעיק זײנן ױוועזן חונ׳דער עויכן טטיט
סון
חײנכך נריק וועןן דער חײן רעכטר נדיק חיז • חפי3ו וזען רער
 3דיק
קרחנקחיזטרעט דיח טכינה ניט נ 2וןחיכך חוועק רערחוחןהזוות
נעזזטנײחרטדיחנטזזה פון חיקחונ׳
טוטחיסן
ווינקנערחן
:
םשלחײן ) -וין דר חײן
זוןהחט חזזחוי החט דר זון עטווחט חיבד ןחנןן חזו וחןט רר
* 3ן נו חײנכך 3ון חײנטטר טטרחך חיכן חבר ניט
טטחרק
חונ׳
•
ווחרט
ביי
חין חחיז ןניח דען חין קחן רט דר בײח
זײן חזו חן רר זיון דט חיז זוח״ה הקב׳ה דעד 3ריקדחט
חיזדערזון רען ווען יטרחיפרוכך זײנן הײטן זיח קינדר ונ
.ןחט ׳ נון דער נריק * וז טטערבן דען טע חיז קײן
זוענט חויך רער ווע( ט דער ניט חזיחו חײן עבירה החט
.ןיטחן דז ער דריבר טטערבן>*וז • חיו זחן .ט הט״י3ו
ביזחין חרויז ןיחפון חיק חונ׳ רפר 3דיקזיצטריח טכינהרעכןזוןחן הזוותטטרחךחינן חבר ניט טטחרק חונ׳ווחרט
חיער
טטערבט • חבר בײח דעכ( רטע חיגדיח ט 3ינה
גיטןחט טיקט זײן טויח נחן חיכן דען חי״ײץ הזזסינ
דער ןיטיחנן בײח חיכן חוק בעט חרוכן חונ׳ טוט חיכן
.ןדײייןדרטרעקן
חונ׳נעזזטחײןטווערןטוטחײןז
 7 ^ 0חײןז* וןדעידחטיקטזײנכןיון ח־ן חײןווײטן
1חנר ווען זין דרזון
ווחי
סר החייט חזו $יןט דער>< 1ן
זעיבטטן נחן חיכ( חונ׳ ייחנןט חיכך חב חבר וזען זין דעי־ זזן
גיטווחי' פרהח1
טן
טוטרער זוזןחײןטזיח נחן חינ(
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מצגון ציטעטגײלן רוונוריסי! זזירהחבן ױןנירןט נו סערכטן ווונ׳ זײנןדחיטן ױמיבן • נון בײוז נלו  5ט זײגן חיוו./
ענטסרט רננר ווירט ווין היומ
רעו/חיברזיח קונוןחזו החקזיח ױטריחן נוק ווירט ננר זיו[ זייו יורין ןיוזן •
חײן יוח ױזחןגט בײח טחן .חיר  :חוט חרין ױן בײח נחכט ווערט קײנר חין ^ חגן חזו חן דער זזעגט חויף דננר
ווע! ט זזוז ער חוכ^ זין טרחכן דיח תורה ו>< נוו5/ו הח[טן־ * ווען חיכ( סינטטר ווערט ווערן ער טטערבט•
!חזט זזןחיכן דטחק ק עדן חריןדיח חיותרעו  /עטיןחינןחזין 2חונ׳ נו רײטןחינן רט זײנן ריח ו<! חכי חביה•
חונ׳ דר נוטחריעונטינן ריח חיק נו טווערסחוין • דרוק החט דר זזענט קיק תירוין ניט חײןן .נבווען ערגזײן•
ױבתווײןער רען ר! ות החט ווערט ער רחן ױהחנו .ןחזו חןדערזזענט זח^ ט חיןהחב ווײבחונ׳ קינד מין ויוז
זזטחוזזתן טרײבןווחו קחן חיןסרוכן זײןהע! סטח[ יטניקט דחכןדימוחזט רידנו חרין ױן נעי׳יט דט טסר ווח!•
םשר  .חײן טטעק זעהר החט ןץזעהן בײח זײנכ{ ןגוטן סרײנר חײן חונר חין זײננן
חין חכט :
הויז חזו החטער חן ױסחנןן נו ןרחבן החט ער ױסונדןיז !רב דטחיז ^חניןסר חטט ױוועזן חזו חיז ער ןחנן.ן
חונ׳ החטעט ווחייחויזןריבן> זיטזח!ןי חונ׳ עטיקחונ׳החט עט ווח! !חזן חויזזידן ביז עט חיז ווײטױווחרן דער
גחן החט דער בע! ביו <> /טי דעכן חיבריןן חונר חן חזוןנוזזן החטחײן ןרוטן חונרביקח־ון  £יןטין ווײטזייבר •
חזו חןעטחיז קײן ןרעטרר חוגר ח!ז ןחט נו דינן תורה וזזנות גחן נוקוק • ניקט>< ער רער חונר חיז סר
בחרןןדער ינר הרע חיז * וטירער ! חזט -דען ינרטו 3ניט3ו קוזקחונ׳ רער זזענט דעכן ינר הרע .ניט בײחקוזון
קחן עט חיז קײן ןרעטדר טונח חויז דער ינר הרע חײן חנררר טונח ווען יקחק-־ בינןוינן .ט גווײח ררײח יזחיי זינט
דער טונח נון חבחבר דער י3ר הרע ווען חיק דער יזענט ןויײן הונדרט זזחי' בי3ווינן .ט  :ינט רע גיט חב • חונ׳
דט טסר ב־ווײזט דעקחונרסון דער תטובה וויבר ניקט >< ער>ווח חין זײנר הערן טחיי החט דער קחןניקט
דער ווידר רירן • דח ײיט דעק ינר הרע חב $ו טווײןן • דעל־ יוענט * וז זין וזכניע זײן חונ׳  :ין ניט י־חט
ווייי חוק זײן יעבן ברעען • דער נחן חיז דער ײענטחחויב ח!י טסדיק נו קויסן ווחט ניקט חער חוין 2דיניק
חונ׳זזוטר ן .חזחכט :ײנן • וויח דעה קרחנקר  :ו־ט רסוחות $והחי'ן זין דען קחןער וויטןוויחן .חט $ו דינןחונ׳־•
?ווײח ן .יחן חונטר וועןן חונ׳ טחרין  :יןסוןחננדר חײנרױט חהק
7^ 0
מט חײן רן .ע חב<ייױ־| :
דער חנדרר חהערקוחטחייז חײנרסוןרעןחנדרןווײטר ח:ו חן וועןזיןדער חענטטגט טחדין סוןדעק י 3רטוצ
חונ׳ױט חין דעקוועןנסוןדעקי $רהרע וויח חער ע 3־ח  /חונ׳ ו(יח ! ענן.ר ח[ז ער ע 3ירות טוטוויח ווײטר ער
קוזזט חין דער טוזזחה דיח ע 3יחת זײנן חיק חטחח חונ׳ דער ינר טו 5קוחט ווײט סון חיק חוועק דען חיז
דעןווען דערזזענט חין דערקרוטה טרעט ווערט ער ױהימיגט ס׳ןחובן הט״י
טווער תטובה3ו טון •
העייסט חיק דערוכ * ױט ער חבר $ו דער טוזזחה ווערט ער נחן>< רע חטויזח חין חײנר טעה קחן ער
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□שך
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עט טטיט
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ררוקטטיט ווע!3ר זיעגט הײטט חײן ן .בור רער זײן ינר הרע
3ו עביחת דער נחן חי :ער זזקטרן .חרן חיק •
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״י ־ר61רין ח  .דרומ ז״ן רער * ענט ניט מ  #ןד,עטמין םד ניט * יט״ן ״ער י׳ין מו חוכ{ *ײן * עוט קו ^)
העט ״ידיענט ניטן.י! יענט״ער>< יר יענר ניט סןיטה גממןהנגט י׳יליט ניט גיטייו ״יני ״יייטניט ״יןי״ן•
עטחי־ח| יט ן; ױר,תהט״יערהחטדחןדעןהי:ק * ״ן!ײדן • דרוטווי״ ס די״ ןײטדיחגחטי * טח *,תןפירן
? 2אנטןן״ר״ן דער תורהער ק״ן דעדחרן גיט אונר״רז״מן״ןיסמ״סמיק ״לײיזטיײ •
ח״נר ״ױגירייזט י״נטר ״עט ח/נ היוטיויכ< ױרערטט • ״וו ה״ט רע יון ױטרחפן ״ײן חן
יוז״רי
^ו״חטרח״החטער וידניטחולגיהחןסין* וטרינקןערהחט * ורחגיהחטערווערטקײן״חטר * ערקרען
חווהחטער זיןזחטױטר,נק,פ,ןדענ/ביזי״חטר • נון״יחער ניקטי/ערחײן זויעווײטר גיט
/ 3טרעה,
טרע& טערחןחײן טינן ק״חן/וטי זיטי ״חטר״זוה״טער ןנחטחרטה חולרעסןחןי עריין ניטהחט חויף
גיר  2ױח ט! ע5טי ! וחטר ,3טריק • ,ח״ חן דער ״עגס ווחנט חרן  .יין גחםי רײי| ״ינ ?  +ייחני ו
ברעעטער סי! 3ו,וענן מונ׳גיט ניט נחן הורה /ח, 5ת ער החט קײן גטחון ס הט י • * ענין חחו רײ :ט ער
ח״ה״טרע ח רטד* ״י נ יי׳ו -ט יי׳ י׳״ב״ין ״יי־
גחר יטחונ׳ ^ חטטיקט חיכ ;ונ ח! :ער ן .ע! ט פרדינט •
ינו ח/נ  .ויחט״ 1״,־׳״ ? ,־דהחטחירהט י חײןוזניחה .3ױטיקט • חם גיהערט רער * עגט נוטוןווינג
ווטח *,ר |/וען ,־חט ״חר& ט קײנכן גיקט חי ,ה,ח חרײן הט״י טיקט ברכה חי ,דיח ״ערקן ״חט רער וזעגט
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>יו  :חגטחײןטסריד ״חרט חר *ט /חיוקײןט״נר ננבןחונ׳ג״ןחי :חײןטחנר ״חט העיפט ח!י דטגעיטוועןער
וינרעטחונ׳ שר  ,נעטטח ,גחט פ״״עןןדיחסי!י ױדחנקן • חונ׳״יח זיער ** ,ן ער ה״ט ״יח ״ער ננרהחבן
״יןג 1ײר חײנר דורטטעחי :חונ׳ טרינקט ױזח! 3ני״חטר רעןרערטטחיטנחן נײן • *ן *,זזיןביניױןוחזןטע
יח  :ח! יט פ״ נחטווען  :יןדער> וענט נחד ח־ו״יחט,טחיןחטח ו״ו/ןחונ החטחסן ו!י! ה קײןחח העיסט חי^
ח! יט ניהט • ״ײנר חיז חײןטופתי״ע־ןהחט־ין דר נערט *יט ־ײן טרײבן • ח־ו חיז :ײן טכן ױ״עזן חײן
חטידרער החטחיכז חחח! ױ& רעגט״יח ױחעט ריר • החט רער ט׳פי *ינגגטשײיטע ^ ײיי ״ייז ״ײינ
הענד דיח גיבן><יר, 3עטין • דען זע!בען ט״ג קען ח/נבט :ײנן חיכ< זײני העגדחב גיה״קט ״חרן ח־והעט
*נרניטזוין הענןטרײבן • דטחיזחיט, 3ק״,ן דר״ײן ער :ײניסר  :יכריע החט,גיהחט חויל :ײני הענד חונ
ניטחוי^ גחט • דחט־״ן  :ין דער בן מרכ< ניט £ר !ח־ןחוין־ זײנסןטכ! חונ׳זײןח>יון • קרחחונ ה״ןהחבן
זיד בוטח גי״ע־ן חויך חיר **,ן ״חט החט :יח טע ױהח!פן • פר נײטן חונ־רי ת*1ידי חכחיק החבן ־ין
חיט!י5ר חײו>1ח 5הױ! ערנט חונ׳ החבן ״ײן״יגג גי״רבײט ח!ז :יח ניקט ״ער החבןױהחט נו ! עכן חונ החבן
טטעין תורה גי! ערנט זיח זײנן ניקט * ער בײח חיר ״! חכהבג ! יבן עט זײנן חן גחטי עטיריכןױ״עזן הטי
החטווערכה געבן • ניט ״יחבעוונו־  /חי,3נד דער /ע!ךס חי :הוגדרטחדוײח>< טח ״,תן חונ חײןרגע ניט !ידיג
 ,3גין • > ,/ױהערט בײח חײנט3ו ב! ײבן חונ׳ חורה וחגותהח! טן דט חיתוטי טחורה :
ממנדה עטחיז ח*ח! ױ״ע־ן חײן ״עבר דער החט  :ין״יחױטחןחיןזײנר חרבײטחונ׳ חיזדחןחײןחריכ<
זזחןױ״עזן • חחח! חיזערן .חעןחו < חײנר חתונהדחרטן חיזױ״עזן חײן * חרט! יקדערהחט
!ײט !,וטדע ןר״חכט רע חיז גחען חויך חײנכ< הו5ן טחרן פו&גיג חי!ן ה,ן חונ׳ החט זין ס,ן דעכ; טחרן חחנטר
ני״חיסן חז ,החט *ן חיכן פי! גע! טגעבן • דיזר ״עבר החט זח! 5ט ,3ױ :עהן ח,נ החט ױן חןחיק וקנח
גי״עזןחונ׳ ױ :חנטחין * ,וח:ו ט״עריחרבײט טוןואנ׳ ברע ^ ניקטסר״ירחונ דער טוטזין ניט״יח רחנןח,נ
חונ׳״יזחןגחעןחולדעכ< טחרן ח,נ החט ין פוןחוכןחחנטר
ביה1>,ט געןטחיןוויוחןזײניזוחיהבר/יק •
גי״חרסןערהחט ױ>< ײנטדורןדערקונסט״ערטערגע! ט6ר רינן • חבר ער חיז דיח><(ח 5ה ניט ױ״חנט
יןהחטחחנטרױ״חרס,החטער  :ײןױניק3ו ברח 5ןחונ חיזױטטחרבן •ור>/כ *!ז *ןיעניכ;
גי״ע־ן״יחער :
גיט><הנח זײן • ב&רט/ועוכר חײן !><דן חיז <<וז :ײן תורה חבווחרטן • ניט ! ײכט ח!ז חײן !<<דן דער דח
ווי( חײעב !<1טח,ז< תן ״ערן ״! :חיס/ווח[ חויי ױטרזויך דער ו,ע! ט ״י! סר טווי *ן ווחט ער ע״נ  /הבח רער חרן

שטחת יהנפש ^
רמ ! ירס >ון ״!זרךינכ^ ^קגין זײן ^ קייןנחטיטטתט ^
־רןעטטוטקײןנוטמיזיעגכןמןנו ^ תק ־ ח>וחן
־החט חײנרןיהחט חײן חן ח־ןהף חונ׳ ער החט זין
דנבסן
בחרט
ניבונט
יזיט ווײן טער וזננטר חונ׳ תיזתווגנת
 .נחגןן חונ׳ החט דט טער ײעטררןן ןיוחזט ■
חווחיז
דיח
חן ןחנןן חונ׳ החט דחטטעד ײניטר ן.ינו> ין חונ׳
'• החט וועין -גחן>יח 3ןױן ? ובונןחזוהחט דחזין
חירי
קעי
בח
ןדטנידן
־
ח
:
ודט
ןרוטיטטחט  £ירןח 5זחיט 1יכר
׳״יןיענכן גחן חחכן חיז דער כןיןן פון ןחנגןננויכןבעווסן
הוה
ובעוו
^ הבח ־ ח>זח 1חיז חײן טוחרקסון חין
'חײנרעטחטחחהחבןדןנו/ײחן.נ5יכ< נו
חיכ/נוןחזחכטהחבןחיכ
/
וועוןזײןןעוט
ן
.
:
בין
־ חזו החטחײנר דענן
הבר זיקנח ןיוועזן חיז רר חבר זחי חן
סון
דעכ
/
ןע
1
ט
החבן
ער
החט
עט
ןערן
חוײנטט
ןיהחט
־
חזו החט ער חין
חײנכן עטין מכן הזזוו  /חרײן ןיטחן חונ החט זײנכן חבר ןיברײחט ער זחי זויטחיכן עטין־ דער חבר החטןח
•זחזכטןידחצט חונ החטחן דען חבדןיברײחט >< יטחיכ{/ו עטין • חזוהחטחײנר זזיס דעןחגדרןןעטןחונ׳
ײינןבײדין -יטטחרבןחו ':דער טוחרחיזניגווןיווחרן־חזוחןבעו״הטכיחח־זחןז3ווײחוו־טןחײן זזטחוזזתןחונ׳
חיטרכר החט \< ורח דער חנדר וזערט עט ביקוזון •חונ׳
ןיחן
חײנר הינטר דעכן חנדרן חונ׳רירן חײנר חויך רען
חנררן ררחדן קוזוט חוו[ הטכן חו ' :ביקווזט
קײנרניקט
וועןחײנר
יוח
ביקוזוט
חיז
רער ריוח
ניטןהטהחטיענד
טון סיות ןיזוחכט־ חונ׳ קוזון כזזהעבירות
רר
חרן
דט
קוזוט
דורן
דיח
ז
יחת
רעות
ח
!
;
חיטרבכן
בי[ וטט חוייט
־נותחכן חונ׳ חיז יע :ט זיקנח יענר :ח 1ןחר גיקט החבן דיח  :עוביןי החבן קײן בטחזן חן הטי׳י זײנן סיוחרני נט\< וו./
 *7 ^ 0חײן *{ ן החטןיהחט גווײח קנע 5ט דער חײנר החט ן .יהחט ריח זודה פון תחוה החט חויט ױיוטט
העט
ןערן
חוי
דטוס
<
וןטבעו
!
כןן
.
יהחט • רער חננדרר החטןיהחט דיחזזדהסון קנחה ערהחט חיטויככן
♦יקנח
ן
.
יוועןןערהחט
ניטקענןױידןיענר
;
חו
עטווחט החבן• חחח החט דער >< ין ויח בײדי נלחר ןינ;ו<ן חונ׳ נו
זיחןיזחןטעט זחןחײנרסון זיח בעטן ווחט ערווין דטזחיחינן ןין .עבן ווערןחונ׳דער חבר  :ח 1טחעײטחזו סין■החבן ־ חזו החטקײנרניט 1וע!ן חן פחנןןגובעטן דערבע! קנחה החט זזורחןיהחט ח!ז זײן חבר חעי־ט טחםין
ביקוזזן • רער בע! תוחה החט ח! יט ן;י!; טט החט ן .ערן ח! יט ווע!ן החבן־ רחן החט דער בעוי קנחה ןח גיערונגן
3ו בעטן ער סר! חעט סון דעכן *! ן ערזח! חיבן חײןחויג חויזטטעכן ־ חזו חיז חן ^ יטעהן דעסןעב ! קנחהי־׳חי-ז
><ן חײן ח/ין .חויזןיטטחכן חונ׳דעכ /עב ! תו״הנווײחחוין.ן • דר/כ/זחן.ןחונזדי חצזויכ  /הקנחה והתחיוה זהכבוד
־>< וניחןחתהחדכ <</ןהעווכן ערסר ! ירטעו!כ  /הבחדריברחונ׳טטערבט פחר זײנרגײט •
עטטט־טחיןרער
■תורה!ח תחזחד קסוט ח! ־ט ביז דר רורן :
חײנדהחט ^ יהחט חײן טי:יכ /ןחרטן ־ חונ׳ חײןסוןח
חי
■; ח! יטחןקוחןחונ׳ החט ןחטן טחרןןײטחןחיכ/ןחרטן ־
נון
דרהערחיזחיכ/נחןןיסטחנדן חונ החט וויכ/
*.
יסחנן
;
חיןזײנר
ככביןחונ׳חין
רוןז
החט
ער
רעכ
/
סוױ
!
ווע!ן  :ײן קחסךחב טנײרן ־ חזו החט רערס ^יוינו חיכן
חן
ןיסחנ
^
ן
נו
רידן
חין
ביןחײן
ק
!
ײן
סין
1
כיווחט
וויויטטו
החבן סון זוירווחט ווערטטו פחר חײן נונין החק
ווענטטו זוין ווערטט חוכ  /ברענןן • חין ווי! רין ווחט ייפרנן דט ווערט ריר סי! נו נוין קוי<ן ;חןיכט החב
חין בקבויה חן זיויר וועדטטו דין וויגן !חבן חונ׳ זוערטט ניט -זחט וווערן סון זויר •
חזו החט ער רעכן
ס/ן.י! ן .יפחוןט חונ׳ החט חיכ  /ועבן היוווט דער קיןן החט דער פון.י 1חיכ /ז־יוערנט
דרײח
חר! ײח זוו 5ן
חונ׳ נו חיכ /ןיזחןט נצגסן ריח ררײח חר!ײח זחכן ווח 5חין חכט •
דחט חײנט חיו חח זחוטט דין ניט
■■ \< נער זײן חויך דעסן ח!ינ  /ווחט דוחנון סרויחרן החטט ־ רחט חנררי חיז דוח :ח! טט ניט סר !חנןן ווחט
.חח גיט קחנטט חר! חגןן ־
טד
דריטיחיז חח זחייטט ניט ןוזיבן ווחט ניט קחן ןחײן ־ ריח דרײח
חחיײח ווערטטו ו -׳יט דער
נײט
חרפחרן
ווחט
דערנונן דר סון חיז ־ נון רעדהער סון רעכן ןחרטןהחט
*זין \< טז< ח ןיוועזן ח!ז ער
דיח
דרײח חר! ײחןי! ערנטהחט חונ׳ החטרעכ  /סוןיז !חזן סייןן חזו בח!ד חיז דערסוןר!
ן.יס!
וןןחויךחײןהוכןמיק
חזנ׳
החטחויךדעכ/הערן
£
ון
ןחרטן ןיחסן חײ רוח נחר זעוטטו וזיטן ווחט דוחמן
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!
חרןהחטט
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:
ײןדחבר
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י
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.
־
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•חיןדען
חןד־רסר
!
חדן
•
החטחיכ/דרסזןי
!
ן
.
ע
:
טסרטהעטטו
זויןחוקןיברחכטהעטטוחין ח־רןיסו  ',:ן זזיק
■םעח' דט חיז ןרעטר ח!ז חײן ןענזן חײ רען העטטו ח!י רײני טחן ןינוןן רײ 3טוק ןיהחט וויח דר החר זח׳יבס ןהערט
החטחיזער נידרןס־ווןסרטרעקן חונ׳החטטטחרקןטחיחרט
דחןהחטעדזיןדסיינטרט מנ׳החט גו דעכ/
םון.י! .ןירעט טזזײשידיןי ריד קוק נו
חיר
מין
ווי
)
דין
ח
!
טן
ו/יח
ײײךקינד
;
ויח
טו
;
:
ודין
מססיו ס > | 1וימס מין .ו;<
חין

<*?>

שמחת

הנפש2ײ

מג

־חיןדין הרז 1טן קוכ ; נײמרט5ו >ייר • ודטזיווכי ריר הרוט ערןניוזײגט דען שוױ) 3ו ױן ביקו>ין • ױיוהרוטרננר
פוןיוגו רזיכן חןױפחנונןס רידן חחןדוטר נרוי הרזב ירוין דיר ניט ןױערנס דרײיז נזחײוז זיוכן ; יזוטטו ניזן קו>ין
דוח :ח 1מט ניט זישנן חו־ן ווחמ רזח פר ווין החמט • רוח :ח 1טס ניט פר ! חנןנן ו׳חמ דוח ניט קחנמט וזחימ ^ ן.
דוחזחטס ניט ן1ױבן .ווחט ניט  :ןײ קחן • חיגזנד בימסו חייררײח עיבר דוח .ותמט ווין ווידרהחפןחונ׳קחנטש
'>< ין ניט חר[חנן.ן * דוח טוטט טדויחרן חונ׳ בימט דין ״נער חױן ווחט הח־פד יורן החשס • הח טומט ן1ויבן
ווחט ניט חיו נו \1ויבן • הח חײנטס ח־ן החב חיין פשרו בײח ורי ח' :חײן ו .ע;; ין ײח ןדוט חײן ^בבנין חײ חין
גחן חײן ווחו' חזו ן .רומ חו; ו-זײן ^חנין ױיב חונ׳ יעבן ־ נון נעסן בעטר חין חכס ריח דרײי  /חריײח  :חין • רחמ
*מו טטיט חין טשרי וזוטר חונ׳ חיז חײן םו חין ירחת מוייכן • דרונן החבגנט,גיברחכס דער יזענט :חוי חין
חכס ננב^ין דט> יטו יח  ^ :יײײנט דער ויענט שר ( חנ \ ט ווחט ער גיט קחן חחחנ^ן • ער וו•( החבן עמיחר  /חונ׳
סר ברננעט  :ייר יחר חונ סחן .דריבר חונ׳ ער קחן עט ניטחרויחנןן • וינבן ער נחן חזו שױ' החט חי; ער ניט
רײןױסגן ח־; ;ײנר רעה וויחטון חובן ^ חזעיט חיז • דער ו -זענט ;:׳־ן -ט חינ׳חיז זין ;• :נערווען ער ווחט שרןירט
״חט היעושט עט ח־נן עט חי; ניטגו ווענדן וויח כין חובן בחריםת דר ש;ן ן .יטריבן החב • דער ייענט טוט
גוויבן ווחט ניט חיז גו ןוו־בן ער ןויויבט דעכ( ינר הרע חונ׳ החט חין ; ײני ןירחנקן ער ווערט ניטןױטסרחפט
חױן; 2ײני עב־חו  /זחוכט חיז גיט נו ^
ויויבן■ ןחטט טטרחן ; יינן פיוי חױן 2ריזר וזעוט חונ׳ חויך יענרוועויט • חיוו
בחויר חיז עט זזיט רעכן ויענטן
ױטעהן
•
וויח
סיוי
וקווזות זײן חזנסד ^חנן.ן חין ערד גיטרנט • פױי חין ווחיקן
םרוטט ן.ר; טו/וחטר •
חײן
טעה
חײן
תע
ח־ז
דער
וזענט
ניט
זיכר
•
נון
ווחרוכ ; סוס דער> זענטי ;< כן
דיח ; ועוס נו החבן חונ׳ טוסנ־ט סרחבטןחויז .־ער טס חיק טוט זוכן ער ויחן :בחויד טטערבן וױח ודח חיז ריוו
זעובױנטעה ווען זיןוייס (יערי החנד קוזזס • ווען דער וזענט ן 1ײן ('חני ' .עבן סוטהחס ער דחןוויח טחן; ןנוןן
ער ר ־ ועבס ןחטי (יײד ; ײני סרײנד חונ׳ זײני ק־נדר טסעדבן פר ח־סן חונ׳ זונטס נרוה • רחן ווױ דער וזענט
ױן ניסבידענקןויתטובה ווען ער ^ ריןםיו וזחויןניטטרחפט ווערס • דחט וזחכסבעו״ה חוייט ריח ן .יווחנהײט
חו־ױידער ינרהרעשוןי׳ןעסחוין בײחח־כן חיברהחנדהחטױנוזזן חזון .יסער :ײניןױווחנהײט נחןטרײבריוו
קחין שון סײחר קווזס זיח חויי><חו' ווידר5ו וויױי זיח חזו ן־וחנס חיז • ח;ו חןידער זיענט עט ן .יסחוס חיכ^  :ײני
חי־כײס ווח! חונ׳ חיז זין חן חויכן ניס וזטןיח ווען ער ג! ײן בוזה העוזיק ן .טס־ח~ ס ווערט דר חוורסן דער
חענט ייןבידענקן זח! • וזן ןיהערס ז-־ן וזעדוזטוזח זיין ווען עט רעק וזענטן חיב ^ יס חויז ווען עט חיכן ווח|
ןדט חו״' רר חעגט וויוי עט ניט רר קענן חונ׳ בוײבט חין ; ײנר ןיווחנהײס • הענג ווײנ־ק חזיר חײן ןנױדני קעט ןח
וועון .רט טע זין דחןררוזיט חין ררעק  :ײנר ןיווחנהײט נחן • בײח  :חוצידיח קרנקהײט חיבר הנד החט 4־ו 1ז|חיז טווער•3ו הײיין ווײי ער חזו חײן 1חנױ $ײט חין דר גיווחנהײט חיז • זין זחן .ט חוס־ הונר זײנן ביי• בענרין5 .ו>זח 5ן
ריח ^דויה פון דער תורה טוט חיטויכר ווח 1וויטן חונ׳ דיח זזעוה2ו | דעט 5דיק חױ בעט־ ח?ו חײן>ז(' חן וױח
וזיר ױשינרן חין דר ןחנני תורה• חונ׳ חויי רטעיכןדינן פר !ורן,גיווחרן • זויח ןח־ כסיןקוווז־ס ח־ז ריח תורה חק?1
דעכן רטע • דיח עונטיכן קטיכן ווחטדער וזוי חויזטט־ן ־ זחובט חייש קחן יעד חענטניט ןײקנן• רחן טוט
ער זײן הערין גיט נו ברעכן חוג׳ נו חונטר טענע וזחכן5ו הט״י• חונ׳ווען ח־ינר קוחט חונ׳ זחןט דחט חונ רחש
.החט רער חוין ריר טון רירן • וויחסרדרינזט טע דעכן וזענטן חונ׳ ווױזין נקכןזײן וויח בעיעות דר נזדר עיןסן
חיז • יוזנ׳ זחויכט ןניהערט דער חענט גיט נו חכטן חוזה נםטן חי; טע ווחד דיח טוזועה ווחס יענר חן ברענן .ט
ןיהערט דער וזענט גו ןײךן ווען> וןחינ( דיח ווחרהײט גחן :חן .ט  -חי; עט רען רט ווחר ווחטחיז ח ש דדחו
,,ױ 5עןן •
טזיעיבןו .רח החטדור הוזון ױטחויטןחונ׳דור ה * ,ין החט טע
ניטןיחכטחונ׳החטןױפזפ־חבן ^ חט
■החט חיכ( דט נו ןגטיקס דען עז חיז ח 5ט סון ן .חט • רװן חיבר רען הוכן וווט ווחט דע־ ווענט בײיו ױן החט
קחן ער עט ניט !ײדן• נון וויט ווחט פר חײן םניכ( בעסן זייר ח!י טחן גו הט״י ערזח 5חונ ; שי!.ביפיערן • חונ׳
*חט חיזניט בײח רעכן יוענטן חין זײנכן הערנן ןיבחקן • ער ביןערט ניט3ו חונטרזוכן גו וזחיוויח עדיחיי יו $ח
קיןן ןחס  :ײן חונ׳ נו ווחט ררוזע .ט חיז ביטחסן ווחרן • חפיויו דחט חרין ווונ׳ דיח ױ<כור  /ווחט דער יועט יווז
טוט חיז ביױו ח! יכן קײן כוונה דר בײח דיח זוסז  /ס,ט ער נחןזײנר ױווחנהײט תפ! היטוט רע וזיט דעכ(><וי$
חו . ' ;.דחט הער £שר טטיט ניקט •
.םעידי חי״ וז! ן קיוזט נו :יינכ  /קנעכט חיןזײגכוהויז• חונ נ׳ינײ
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קנגגכטביפעןט  :ײן ווײב דוונ׳ קיכרזידו זח1ן רעכן ״[ ן> וכבד :ײן חונ׳ ננרינב 1בטטן זניטיווונבק • זדוןצט טוטדענ(
*\ 1ך וער רם דרימן>< כ( טכן וועןנגר חינן 1חוט טועכט >< כבר וײן חיו דער><! ן נחן * נגרבדוב• :
טוירעיה׳ ! עדית ^ יד הט׳יחיז טטעין בײח רעכ( ^ וענטן דער  :וענט חיז ביטח&ן גיווחרן ער יח 1הט״י> וער
וײן • נוןוחן זיןגחט דר בחרוון וויח סן חיכ( ווכבד חיז ער ביסע! ט חנדרי זח1ן דעכ( ^ ון ווכבד זײן חונ׳ ער
זעובטטן גיט חוועק סון>נ 1ן ערטוט רידןסיט רעכן >ווי 1חונ׳ רט הערין ווחט סון ניקט רע סר טטיט נייןט
חונ׳ החטקײו כוונח דר בײח • חוג׳ דר$ו חיז רע רעכן א 1ן ט 1ע 5ט>< כבד טוט רירן חין רער סת  1ה חונ׳ דיח
תסןהחונ '>< נות ווחט ער יוחטוטזײנףוער עביחתרר בײח דיחערדר רורןטוט • דער<1ענט החט זיןחזוןיב
רע > וחכט זין ניט ח! ײנטט טו! דיגער החט נוזער ןיב תענון.י עו! נןהזה • חונ׳ רט חיז חײן כ! ^דו! חזו ווינן;
חזזווחטר חונ׳סײחר בײח חננרר בןײבן קענן חזו קחן ניט זײן תענוױ עו1ןכ הזה חונ׳ עו1ןכ הבח בײח חננדר •
ווער ת* 1נוגיעו 1ןכ הזהנחן ױט קחן עו!ןכ הבח ניטהחבן • דען ווער זין ווי 1קונה עו!ןכ הבח זײן דער >זוז
בעוןכןהזהווינג תענוזנינןנחן ן.ין • חוג׳ חוין^ דיזר ווע 1ט טוט עט חן קײן ן .וט ער זווז סי  11נע 1ט החבן זײןווח1
זוטטסחרט נוטרײבן • דר דורן ווערט ער חריכן • דען היבט ער  :ין חןזינער נויײן חונ׳ טטערבט וועגן
סיןיזחחנ • דרונן חיזדער>< ענט>< חויבזײני ױווחנהײט נו ברעכןחונ׳ זין טטערקן וויחחײן 1יבקיגןדעכ( י 3ר
הרע • דוד ה>> 1ן החט ן .יזעהן טד דער ינר הרע בײח חיסן ןנובר חיז • חזו החטערחינן גהרן.תנ חיט
חזו ןיהערט דער >> ענט חן זין  5וטטחרקן חונ׳ טטעין נידענקן ח! יט הם׳י יי 5טח!י
6י! יתעניתכן •
:ײני ווערקן • דרוכן זח! חין חןיזײני * עטיכן זײן כוונה זײן 1טכן טחיכ( • פט טטיט חין דיח כזסרי >>וכור
חײנרהחט חײןגוטקו 1גיהחט חיז חײן> ײעכטיגרחזן ןניוועין • חונ׳חײן ^ ןהחט חינן נו ן .יהערט חונ׳החט
קײן הנחהסוןחיכןןניהחט • חזו החבןדיחןײטרעכ( !>1ןױסרע^ טו; חחכן דער חזןחיכןניטױסח! ט • החט
ערן .יע  :טסרט וויח זח 1חיןהנחה סוןזײנכןןניזחנ^ החבןחונ׳חין סרטטיח ח 1יער זינן .ט נײחרט עט זח >11יר
זוח! ןיסחזןחונ׳ חיזקײן כוונה 1טכן ט> ייכןדרבײח חינןוויח בעוונות קנת חיניכן זײנן ק!י דעת :ח! כט חיז>> עכב
חונזרןחו 1ה • וויח זחויריח תסןהנטזיע ווערן ווען >>ן :ח! כי ט 1עכטי >>!יניס( החט • סחר נײטן החט > ק
חזניכןױהחטדיח החבן ><וזןזײן דיח ^ רעטטי תחוידי חכ>ויכן וויח>ין ױסינד הגחון>> הרי״ןחיז חײןחזןגיוועזן •
זו>> ח! חיזחײן חון ןיוועזןזער בירי>< טכב ! העו1ןנ חזו החט חיכן גיהערט חײןחטיר ח>> ח 1זינןנן חזו החט דענן
חטיד גירחכט ער זינגטוויח חײן הונדיב1ן טוט • רט > וחכט רענן חטירזײןטנ > וה חיז זער הון גיוועין חונ׳ חוו
ווח 1ח1ז הט״יסו >ו |יח ט <>1עןה קײן הנחה סון חינן החבן חזו החט רער חטיר חן קײן הנחה ן .יהחט • חונ׳
בעו״הרערינרהרעהחטגוברגיוועזן ריח >< ײנטטי ווערק ווחט> וןיוחטוטטוט>> ןסוןחונזריהנחה גיוועזן • עט
זײנן חזו סי 1טסרי>ווטר ויח רר סון טרײבן חונ׳ קײנר חיז ניט>> ט ^ ח דרחן ב& רט הזנחון בע!־>> טחת בנחוןטרײבט
זי ! יט סון רענן חטחוועגן ריח גחו 1ה * עוכבווערט • רען דט חיזוויטיג 1ין חוניר תס! ה חיזחןטטחטחונזרי
ובעו״ה וויח >> ענכי חזניכן ריח עבורה פריכטן •
רער חזן חיז חן טטחט דעכן כהן ^רו! •
קרבנות •
וכירחר^ ניוזסיןדר סוןנו טרײבן טע חיזידוע בעו״ה דט נרעת החט נון חיברהחנד ױנו>> ןבסרטי>> יכןנורחיכן
ווען ג! יקחײנרקײן ווחרט סר טטיט חיןדר סת  1ה טוט ערזיןדר נו דרינגן חונ׳ רײטן חונןזײןתסןהוויח קחן
חײנכן זח! כט חיבר זײן הער |3ױן • ווער החט ןנחט חין הער3ן וועכן חיזזײן הערין ן.חנין><טי גחט • דוד
זד>> 1ן החטח1י טחג חזוסי! טרערן סרןנחטן חיבר ריח 1ײט דיח רח עוברריח תורה זײגן חונ׳ חירי הער$ר חיז
גיטןחניןסיטהט״י • וועןחײנר ! ײטן חײנחיזוויח וויח חיזחיכן וויח זחרגט ער וויח ! ויסט ער טחןנ חונ׳גחכט
$ו זעהןזײני חובוי/נו בי3חןן • חונ׳סיר זחגןח1י טחןנחט ^ נודט חיז טײטט ><ירזײנן טוןרי^ גחטיחוםת חונ׳
>< יר טרחכטןניט $ו יב3ח1ן • וויח וויחווערט זײן ווען דעריוכן הרין ווערט קו><ן וויח וויח ווען רער טחגווערט
קו><ן ח5ז ^ חט ווערט טטרחסן • וויח ווערן >> יר חוניר םניכן חוגטר ט1חגן וויח חײן ט 1עכטן םטקווערן><יר
־ד .חבןח.נדרי$דיקיכן ווערןזי$ן חונ׳חיריקרחנןחוין^ ריח קעםן 2חונ׳ חונז סירט><ן ! טחו! תחתיה • ע! כן 1יבה ברירר
ווערהײןיהורין -ינחנט חיזחוכןןנחטטווי!ן $וטון רט טסתווח! חיןחכט3ו גע>< | חיןטרײב חײןזויטרתורהח>< ת
דעט^ * ענטןנודער><חנן עסניטחײעריחויגןהערט$ו>< וטרחונ׳ חיט1יכר חיז >< חײ 5רפכן חנדרן3ו העזסן ^ ןײן
ח(ז יס (י סחרן ריח רח רײזן חונטר וועןנן ווען חײגר טטעקן ב( ײבט חיז רער חנדרר>< חוי 3שחך זנ טשחנן חונ׳ סחרט
<3

חוו חן

^
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מד

נו הען& ןזונטטןקענן זייז ניט סחרטקו>< ןחזו * וז יזײנר רננכ( יזנררן לרודט העןסן • ררוסן טױיב רויין דמן
טסר דעכן ריענטן סחרט נו העןסן יוונ׳ רזיכן נײחרט רר * וזנן ווער טכן החט ווערט רען ח><  /סר טטיןרוונ׳
וועךט חן נ! חסן תטו 5ה גו טון חײנניג ווײט ניט חוין 2חײן ריחי' נו סטחרקי תערתיכן וטיגוסיק זיןחן טזן
זחןצטטוטקײןןנוט ווען חײנרסוןזײנר קרענקחויךטטיטריוזער בימןיןווײט עטין ווען ער זע! ט שין חויך חײן
*חויעטין  :עוט ער זין ווידר ח־ן עטין חונ׳ זע! ט קרענקר ווערן • חזו חן חרטה > ווז זײן > ויט ןנחג3ןכ הערק
חבר דיחתטובה ניט חוין 2חײן >< ח! וויררריח נחטוירױן נײחרט חײנניןגווײט ווירוי והרטה> ייטן .חננןהערנן דט
>< וז זיין חונ׳ * נות דער בײחטון חונ׳ ווײטר ניט * ער נו טוו • רער בײח חײננע ווײט תעניתיכן וטיןנוםיכן•3
טון • והעיקר רער בעןתטובהריוי חגדריןײטחורידן ונ טוןתטו 5ה ■
דעןווען חײנר חײ 5חיזחונ׳קחן
ניטבינחןןחיט דעכן זײניןנן חזוזיכטער וויחערבינחיט ער ווערטחײן>< עק!ר ער נעוזטםון חנדרי ןײטטחורה
חוין 2ןניזע 5טחונ ' ווחטער סרדינטדח > ייט בינחןט ערזײניחובות • חזו חן דער >< ענש קחן זײני חובות ניט
ח5י בינח!) ווחט ער הט׳יי ט;5דיןנ חיז חזו >יוז ער חײן * עקור ווערןנו זעהן חנדריןײט נו ןנחטטדינטטנו ברענק •
דען ווען דער בן חדנןזינריןנט ווערן חנדרי 5ײט דורןחיכןןניטוחןנן • חונזריחכחינן זחןנן חוי! הק ! רטעינן טחחבדין
חת העו1ןנ דט חיז טײטט וויח נו ריח רטעיכן זיח>< חכן דער עו 'ןכ ווערט1ניט! חןנן דורן זיח :
חײן טיןררײח ווחו חןירןײח3ורר /ררוי^זני><ח!ד זײנן ווען חײן טטיק דר סון * כווהווערט וועןןנןיין דיח חנדרי נורוז/
ןנחנין זײנן חיזדחןנו זיח חײן ההק חיז נון ווינןנר ווערט  :חזו חן כ! יטרח! חיז חײנר ערב סר דען חנדרן זיח
הײטן חײן ױך ווען חײנר זינרי^ ט ווערט דר עו!ךס ןניט! חק • דרוכן חיז חיטױכר>< חויב דעכן חנדק חב נו וזעדן
חוני ווחט ><ין .ויןחי :ח! יט > ייט ן .וטס{ >< חזיר ן>< וטב ;ײן •
חןחיזדער בע! תטו 5ה >< חוי 5ווײטר3ו חכרו/יו
!וחרינן חונ׳נדיקיכך3ו> יחכן נחן >< ער ח!ז חײן חנדרר רען דורן טועכטי ח5רו/ .ח קו>< ט ח!טי ביז חוי ( ירטעחוי
!טכינו וויח חײנר חײןטק > זע 1חן רירט ווערט רע סו 5חזו חן רער חברו/ח>< חכט * יט חײגכן רטע • ווען
3ווײח החבןטחורה בחברו/ח חונ׳דרחײנרחיזטוןדיןנחזו נע>< ןבע! יחזבות דיח טחורה ןנחר חוועק>< יט 3חת
חונץײד ח! זער ריחטחורה ווידר קחן ביקו> ' ן •
חזוחןדערזין >< תחבר ! רטעחיז ווערטחןנענט • חונ׳
וזענטעו ן 1ײן זיכטט חײן רטע דעכן טע ווח 1ךיט זײח חיכן ניט >< קנח ױוויט בינחןט הט״י חיכן זײני זכיומ חויך
דער ווע! טוויח><יר נוןחובן ןניחעזדהחבן •
חונ׳ווענין >< ח 5חיז חײנר חײן ןנרוטר דטע חונ׳ ןנחט טטרחפט
מינן ניט ח! זערטטערבט • דען טע קו>< ט חחחן חײן זוןחודר חײן חינױ{ חײן3דיק סון חינן טטיט חק>< ט3
חײנר דער גיט ךערן ווײן ?זרויבן עטט ווער יב ! ן ער זע 5ט זײן ווײן נחרטן סר דחרבן דחןס!חנ $ט ער חיכן דען
חויז דיחטרויבן קו> וט ױטרווײן • חזו חן>< ענין>חי  1מטרחסט הט״ידעכן רטע ניט תח>< ר קו>< ט חײןזרע כטר
סוןחיכ ( ח 5רהכ ( חבינוחיז סון תרחקסק דטזײנןנרוטי טודותטר * ענין<1ח! חײן3ריק סון חײנכ( רטעקי * ט
חבר ןנחר זע!דן • >< טה רבינו החט ןניזעהן ברוח הקדט דט סון דעכן>ו3רי קײן זרע ווערט קו *ןטד זין וועדט
>< ן .ײר זײן רחכן החטער חיכךחוק ןניברחכטזוגטטןהעט > וטהחיכ( ןעבן,ני! חזט טע ווחקטט חעגין >< ח 1חײן
ןנוטי רוז חויך חײן ט! ע 5טן דחרן • דרוכ( זײח רין ניקט רזקנח חן דיח רטעיכ( נײחרט ;ײח דין>< קנח חן ת!* ידי
חכ><יכ( ו3דיקיכן חונ׳ 3וזיחביהעסטןווחו ><ן בײח חיז דחסי! ! ערנט ><ן • חונ׳ קוק 2דיר מסרי >< וטררען דודן
תן>< יריחכ><יכ (חוג' טםריכ( ווערט><ן ןניווחרדען רעצטן ווען .זויח ןנחט מ דינן • ווען חײנד ווי! רײזן חין חיק
סרע><יד >< דינה ווען ער טון ווחט ווחו חהין3ו ריח>< דינה !יןנט זזחט עד דחן ניט דעט וועןנ חהין 5ורײ:ן • חזו
חן דורן דער תורה ווערט><ן ןניווחר דעכ( וועןנ וויח ןנחט3ו דינן • ווען ןנרין זײן הער  /ןגינײןנט חיז3ו ןנחט חונ׳
טוט ניט נחן פחרטטן וויחןחט3ו דינןחיז ח!טי חוכ( ; ונטט • דרוכ( החטט <>1ה ה>< 5ןױזחןנט הו! ן חת חכ><יכ(
יחככ( טר
חיזטײטטוועדנײחרט טױ בײחתן>< יריח<>5כי ( דער ווערטחן קןוןנחונ׳ןערנטסון חירי>< עטיכ ( •
5
חזריןניטסוןרעקינרהרפ סרסירןחן־טווע 5טטזחןנןחין קחן דטןערנןעט דינןטסױכ( ןנינוןנןןנירחכטחויך
טײטט טוח דין ררינן ביריחן ווערטטו סרטטין חונ׳ווערטט ןניווחד מערן ״יחןנחט $ו דינן • חחהו ח5ןכ הןו>< ד
>< כ( חדסן סון וועסן ח!ז דער >< ענט טוט העדן חײן דבר ירחה >< וז ער ><בק  5ױין.ן5ןײ ח5ז הט״י חײן >< $יחה $ו
טיקט • ניט וויח חטײ 5ו־יטםעט טרײבןחוין 2דעכ(><ו5הי חונ׳זחןנט ױח ם><ועו  /ווחט חין ח 1יט ווח! טד הײטט
ידיןרטע! ה 5עיטערוזחטוזח! חונ׳החןיט עםדחן ניט • בײחדעכ( החט דער ינר הרעחיברהחנדןנינוו׳יןח[;
חינ(

**
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יוינ( ניט  3העזפן ח*ױיני [ זטטוורזם ער הרזט ר/ין 7דער ווע( ט רויק זמ1ד פר ען דייז זנחכני ו/ורה1וד נביחיכןחןי
חכרויסןזײנןרוזהיר רוויךתטובה יזוג׳ נגר טרײבטןניטסטטחויז * וםר רזונ׳ רוױדעכן * וכיח נרון ײבזהחוחהכן
•זנטרזמנן ווען רוײן ><! ן טיקט זײן קנעכט רויןזײגד רודינה ערזרז? ריט רוין נעוון • רוונ׳ דייז וײט ןנעבןחיר
>זט ניט חוג׳ ט!סןנן חיכן נחן דער ונ וויח החדט ווננרן זיח ניטטרחסט חזו חן ניט רזוײנטעז רע נערוט קיץ
טטרחן* חן חיז ער נחן רר נו רעכ  /חוכיח זזבזה :
.משל
סי( י הונד טטיחן חיבר חײנר נ 5יוח
חונ׳סדעטיןחיןרעכן  :עהן זיח חײןחענטקורזטזיח חנטקיןנן חזו החבן זיח חורחחונ׳ רוײנןרער רזענטקוזזט חונ׳
יעעדט זיח דיח נביזה חוועק נעחן חזו זײק זיחחיבר דעכן חענטן; יסח!ן חונ׳ חחבן חיכן נו ביסן • חזו חן בעז״ח
עשקוריטריענין >יח 1חײףווכיחקודר חײן ^ רןחזוחחכןזין ביזיזײט חײן רעדי! חיבר חיכן זיח החבן ריורח זיח
*ערןסר
טעחטחגוזײנןזיחדעט ( וירן זיבזה החבןח־כןטנחווײ! ערסרוכן חיזזיח חחבן ײורח ער ווערט זיח
חיןחיר רטעתסרהינדרןזיחזיײנןווײזזיח ןעיט החבןזײנן חיריײעטיכן בעטו־ ח!ר .יעיי• וויחחײן .ן .רוטר טעוז/
חיז רט זח! יכ ןנוזוה נוהחבן • עט חיז זיענצר נו ריטנר> יחן חונ׳ חיני ווינןנ חיז עסי!ח ירחג  /ה׳ זין טרחןט
זזענכי ^ וטיטחורהחיןחײןביזןטק :
חײן ח!ך החטןניזע־ן נווײח נו ריטני !ייט ןין חונ החטזיח
ןניקענט
ח
!
ז
זיח
ןרוטי
חמידיכן זײנן •
חזו חיז דער>י! ן סון זײנכןססערד חדוגטר ן .יטטיןן חונ׳החט זיןןניבוקט נו דיח נווײח ! ײט ־ זײני
קנעהט החבן  *.חיכט  :,־זעהן חונ׳ החבן זערפר ח־ב! חױן 2ןײ<>!.ן דעכן1י! ן חונ׳ חײן קגע 5ט החט זײיטינו/ ,.
ן .יטריבן  6דפכן>< ון זי־ןבחיר החטחיכן ױקייון׳ט דער !<1ן חיז חבזה דיח זײיוכה ערהחט־ זיך ןיבוקטמ נווײח
ריט ;י !ו * םי !ײט • ווחט,ר .חטדער>י! ן ג־החט ט טון החט !חזן זיחבן נחײח קיטטן חין חײנר החט ער !חזן
הרײןטון טינוך נוחוה חונ׳ החט חויזוויכן .ריח קיטט ! חזןפר ן.י!רן■ דיח חנדרי קיטט החטער דרינןןדטחן
ןובניק טובורנ טײ .יפער! ין חונ׳החט זיחחחיוויין .ביקיעבט> זיט סען חונ׳ויחק חונ׳ החט דעכך>י! טין ! חזן חסן
חונ רחטחיקן .יסרעןט ווע! ביקיטט חיזמענ־החטדער>ו!ט־ן ן .יענפרט חחני>י! ן סטיטח חיזדיח חיבר ^
יוירי-
קיטטטענר ■ חזו החטדער .״! ןריח קיטטייחזןחו־ן 2יוח_ן יזיז חײן ן .רוטר טרח | 1חחיז קו>ץ • דער נחן
ד,חטדער>ו! ןריח חנרריק־טטן !חזן עפײן ד־ח > ויט שעןחונ׳ ! חק חיזביקייעבט ןניוועז חזו החט רטןנחנןחדר
נ! ייכט ווע.,ן דיח פי!י חבניק טוביר ,ו><רן !.יור ,י
החטער>י! ןן .ירעטחזו זײנן דיחנווײח ! ־טןיוועזן וזכבן דיח ןייײן
;זײנן ס ריטן ן .חנק החבן זיח פ־! ר .ורה חונ ירחת ט>ויכן חין זין * עט חיז גיקט חן דיח קױידר כיייעךן ח!
רעטהכייבקנקן ח(ח> 1הטיטבו טעיק!ײדר £ון ן .חוהנוברויבןחיז ט! וק החבטון חובןןי> וע!ד ■ דיח ־ורה
ד־״חטפרבחטן><ן ;ח ' קײןיויחר טייןנסונ׳ הוגיק ברענקנו דעק >> זבח דר ווײ 5הוניק ן.טי חויךבײח רעק פײחר
חונ׳ זויחר טײג ןניט חןחויךחין ררה־ןחונ׳הט״יקחןקײן ן .חוהניט ! ײדן וונבר זין חו־ן ' ב! חזט ■ >>ן קחן קייך
>> ענטפײחכטןחין ! ן> ודקטחין ! וטעה ריחבערןביגען .קױןניטריח ( ײטביגעןןזין>ויר :ײנן חױןחטטקינרד
>זן קחן ניטוויטן ווע! כר סרו><ר ח־זדעי■ סענט ייכט חין ריח חו־ןן חונ׳ ן .חט  :יכט חין רעק ױענטן זײן הערנן *
חיט! יכרבײחזין קחןזײןחטרוןוויטןרער נחןנוריכטן חונ׳ תטובהטון • סר נײטן החבן חיר גיהחטחרבע
>< יתותבימ דין ־ חוג׳קרבגותדיח החבן סצפר עו/עזן חינונד החבן וויר חויט ניקט >> וז דער >> ענט חײן נו
ברחכן ך ^ יר׳ החבן :ח! צט חיז>< ער ח־ן ױנעכן ח!ז קרבנוימ • ווען רער ק חדק התורה החט עובר גיוועזן
ד .ע! סטתטו 5ה>< ענכר קו>< ט חוק חױ זײןהחבחונ׳ ןוט חונ׳ בױיבט חיכן נײחרטחײןגירן חיבר >< יט דעק החט
ננר>< ער רס רינט ח!ז ער גיהחט החט סחרן • חזו חן ווען טון חױט סר ! חרן חיז ער החט כ! התורה עובר
^יווע:ן>< יט דער *נוז  /תטו 5ה ווחט חיכןחיבר ב! ײבט קחןערחױט סריכטן חונ׳ קחן חין חײנר העכרי >< ע! ה
קו><ן •
חבררערנחןריחתטו 5הביקו>< טער עו! כןהבח וויח><ן .טוט >< ח! ןחזוביקו>< ט * | * ע•■ 1
משר
חײנרזיחהט ת 5וחה חײןטײיינו טרעטן דיח ! ײטחטײ( ןיט גחר ניט חויך חטײ! עטין דיח סין • 1חבר וועו' 5ט
רעכט חין דער ערר ביגרחבן חי :זח! כט טשרח 3ט גוט חרויז • חזו חיז דיח רעכטי תטו 5ה ווחודט העריןסון
ןךרונד חויז גיריטן חיז דיח תחו! / %בול  /חונ׳ ןרחבט חין זײנכן הערנן חויזירחז  /טסיכן חבר ריח תטו 5ה ווחט
חובן חוין^ ױןנט חונ׳ ניט סון גחננן הער5ן זח! כט חיז ניקט • דיח תטו 5ה ווחט סון ן.חננכן הער3ן חיז ריח קחן
קײן חײזרני ריוימר ווירר הח 5טן ריח גיט ביז חן דעכן כמח כ5וד •
חונ׳ חזו ווח 1ח!ז פר זיןריוז>> גער זײן חוין

זײני

.שמחת הנפש ?י>

םה

סשל
:דננר>* ננגט זין הןיר 3ער *ײן ו>ננן ננר ױכט יוײןוונררר רוײן נגבירהסון :
וײמגנ  3יח ^ ח*ן >ו/
החט דער החט דעסן><! ן  :ער ױב • נון וונגןדטיכ >/ו ' ן  :ןײ וומן ניט סחרטי
חײן>> 5ן דער חײן ןיטרײחן קגעכט
הט״י וויצ ניט החבן ח רער>< ע; ט  :ינדיןט גחט סד וחנגט ניקט >> רע סון
4יט חי: :ןי דער קנע 5ט>< 3ער ח:ו חן
נון ווען חײנר  :ע 5ט ; עהן חײנק חײן עבירה טון חונ׳  :עוט יחק :ח 5כט חיג
>> ענטןער :ח! ^טו חונ סחק :ײן •
ןיהערט :ןי >< $ער נו  :ײן דריבר חונ׳ יענק נורירן><טי ןוטי ריד3ו ברעען
חײן עבירה ו/יע!רכ ן .חט !בי החט
קנעכט • וויח חיקםכנוק טטיט כי חו! ה חהבה חני ודח חײנר :ןי סר
[הטובה ;ח! בט הײטט חײן ױטרײחר
• ח; וןרהערט רעק  :יענטן ;ײן הער■ (,ברענן נו ריח ! יבטחסטז
ןיבטחןחײנר חזוברענט  :ײן העריןנחןחיר
ווען וןי! ן \ן העצסט חיק הט״י דרוק טרעט3ו רער תטובה רען קחן
סון ן .חטחונ׳ווען דערבןחדק חיןרעק
והעיקר>>דר  /כעטורןגנות חוועק ווחרסן רען חײן רגק דער קחן קײן >< רת
>>ן>> ער ; וכה :ײן ח *5חײן $דיק •
חײן >>(' ן; /3ײנכ  /קנעכט ו.י :חןט חח החטטטר >> עטה ןניטחן העט חי׳ך
ח>> ח 5החט
טובה>< קב! ;ײן •
רירהעט חין>> יןטטחרקחןדירנוקכ  /ןיוועגןחזוטענקחין דירעטדט
>> ין ניט ח:ו טטחרק * רןטויוועזןחיבר
עריח! בײח>> ירניט חיבר החנד נע>>ן * חזו ןיהערט רער >> ענט :ײן
>> ח! דר ווחרטן חיןווי!><ײן ווןנגברעבן
:ײן נײט ניט ווען ןחט ; ײן םיןחן סון חיק חב סחדרר • חונ׳ חיז דחן חייט
רון :.ברעכן .־ען דער >> ענט ווחט
הבצנײחרט תורה ו>> סת דעטט ווען.ן חי; רעי >> ענטביטחסן ווחרן •
הב! וויח ט!> יה ה>>! ן החט ןיגחןסהש
 3ה$וטון חונ׳וועןער היבט חן תטובה$ו טוןרוונ׳ ן .חט טיקט חיכ  ; /טוריכןנו
דחסן חי :דער>> ענט>> חוי 3תטו
3ו טון רען ןחטסרובירט חיסן חונ׳חיז חיכ ! /טובה וויח חובן ן.י>> ע! ט החב •
>> וז ער רחן ניט חב ױ$ן ווײטר תט 3.ה
ווינן>> טח ו>> תןחוג ניט סוןווײב חונ׳ קינדט וועןן עו> ק הבח רס !ירן
תו 3ו טוןחונ׳
טד עיקר>>ו; :ײן תורהו>>3
! ויסט חונ׳ רענט יוק ו!י! ה חוק םרנטה חונ סר ןעמט חן הט״יהחט קײן
וויח בעווצותרער טרר עו! כ/חי; ער
ו> ותן >> ערכה ן .עבןח!י ; חין ים ! דער >> ע ; מ ױחהט חײן קחרן ווײין חוכ׳
בטחוןחןהטי׳י ןחטקחןחין ווינן>> טח
ררוקניטנטיכ 3/ופח) ןןחונ :ריחצ>>קי החבן ןחטרת חסי('ו >> יט ; ײןחײןן
הט״י>> חכטחײןסו!י :חנן .ררו; •
ווײבחיברין> 3רירןדעןעטברענן .ט ! בטויתורה ו>> 3ות :
<•
ײט חונטר
דחרטן
דינח
חײן חםיר חיזןירײזטחין
נוןו/יחערדחרטןחיזחהיןקו> ון החט ערןתעהן  :יח :ײנן ח!י>> יט
חונ $ו( ערנן גחטטדינטט ־
!ײדר • חונ׳ חיר ביד  /הקבחת החבן ױח ױהחט בײח חירי הײזר •
חננרר חין חײן סחרבןחנןן חין ו !.ײכיק
• חזו החט ער זיח ןיסרעןט ווחחק זיחייןחזו נוהן ױײנן ׳
חוני ערהחט גיטןיזעהןווײבט בי!ד חונטרזיח
!ײח ק! ײרר חן>>ן זח! ניט דר קענן ווע! כר חײן עוטר חודר חײן חריכן>> חןחי*
החבן זיח ןיענטסרט >>יר החבן חײנר
! טן חונ׳ דער עני :חו ניט רס טע>> ט ווערן • חונ׳ החבן ןיוחןט טע חיז
דר ווחרטן עט זחו* ין קײנר בןוווההח
ער>< יט  :ײני קנעכט חויזן.חנן .ןחיז החט ערזח! כי>>! בוטיכן חן ןיטחן וויח זײניקנעכט
חײן>> ח! חײן><! ןןיווע;ן ווען
! • חונ ח! >> :יר חונזר קבחתפחר חונזרי הײזר החבן דר ווחרטן >> יר
דר ווחרטןח!;>>ן חיכ/ניט דר קענןזח
דז>> יר חונז חן ברײטן  $דה! דרן • חונ׳ ח!ז>> ירקײני ווײבר החבן >> ירהחבן
זח! ןטטעין ןידענקןחן דענן טוט
ביזונדרי טטחט דחרטן החבן >> יר חונזרי ווײבר ווען חײנר נו יײן ווײב ניטיין
יוחווײבר ניקט>>רע >> יר החבןחײן
ער$ו  :יחדר ווחרטןזיח זח! ןומזניט >> בט!  :ײןסוןחונזרןןחטטדינטט :
החטןיט
חונ׳ ער החט
ײן סרויח החט ניט
ון ןיהחט
ח״החט
ן !:נינ/ןיווע :ןדיחהחבןח!י >> ח! חיריווײברןעןט חהײכ  /ןיברחכט •
ןיהחטדיחזײנן
נוןהחטער וועון > ונוחה החבןהחט
דיחפרויחחירן>< חן>>י 3רױווע; ןטטעיןער  :ח! חן >> יטדיחןז! נינ/ןין •
>< יטדיחן !:ניקןחנןןן:ז!ן • חונ׳$ו  :ײןט! יכ (;>>/החט>> ןױחדר וויטט נוןדימחנדרי
ער חיר >>ו :ןסח! ןןחונ' חיז
 /זיחקענןחנטןויפןח/נ׳ :ײ; /ח( יני3י.ן ןיו/חרןחונ׳ דערחײנר החט ניט ןיווחוטט
זן !ניכ '/החנןןי/וח/טטחירחועןו/ח
>ן ח/נ׳ חיז ןיהחנןן ווחרן • זח! כט קו>> ט סון נטיכן ווחו חײן חטה טוט דעסן
3ו חנט!ויסן ח:ו החט>>ן חינ/מקס
ןיהערט >>ן חיר יוח נ /סח! ןן • חין החב נטיק ױקענט דיח טטע׳ן יוכ/
>>חן חןרידן ירחו  /ט>> יכןנחן $ו ןין
>> חן חיז חײן רןע !ידין ןחנןן החטזיח5ו דעכ  >>/חן ןיטשרחכן ןידענון חן
ו!י! ה דיח>> חנן3ו חורןןירעטוועןדער
דעטט וועןן חוײנטט
! כ/הבחוויח ןיטטו !יךין • חונ׳ החבן חירי חענר ^ וןווה ן׳יברחכט •
ןל,ט ח/נ׳ חןעו

םעשה

י/וע;ן דיח! ווײון
זײןרעהחי; ן.
חײןסרע>>די>>

חײנרהחטווינן>>>>
מעשה

חונ׳:

יבנעי>ן
ווע!ןסר!

טבניכן

**

סמחת הגפס

*2

־דינן
/ /ײיבר ז 3/ה !עווכן הבח • וורזו דעכ( > וענטן דנגר >
< יט זײן ווייב חיין ן .וט ועבן *־ ברנגגגט חונ׳ ריגן גהט
>זיט
מננרר
דיח
זײנן זוכה בעוה״ז ובעוה׳ב חבר רננר ױין
ווײב רזזו ויב החס חונ׳ זײני קינדר חונ׳ רניזוג  /ימו/
רזונ׳ דחרוין
 2טררו  5ט ער נײרורט טר רויי עבן ן 1ײן רוןי
רזײנר
עטט הוניק רזונ׳ רדנ מק הויוה דרינן עט טחעוןכז
/וח 5ייט
חבר
ער
טטערבט דר נחן  -חיו חךתענוני עווכן
היה זיען יינז חבר נוכן ומנטן ביטר • רט החט רער
נ3יח
ןיטטרח
&
ט
הוי
טחיכן
י
יר ! ײתוק וייתוק (>
< ר סד
חיי טײטט וויח נו ריח 5ײט דיח דח >זח5ן חויי ביטר
:יט
חונ׳
חויי
ייטביטר
דיח
תענוני
ע/ןק
היה יײנןביטר
לו דער נטײה ועו(' ק הבחזיחכן ייח ייט • חונ׳תורה
סינ/י
/
לו
החויטןקוײט
דעכי
ריענט טווער חן זחייכט חיי
זימ ןעו1ןנ הבח ײחכן זיח ביטר ררויז חונ׳ ן.יחן ניט נחך
דיח תורה ײקײכן
נו יײן • הוי חכײיכן בעיגיהק טד
חיז
טײטט
.
וויח
ונ
דיח
ןײט
דיח
יין פר תכײיכן החוטןרע
זיײנט ער ^ יט
חין
דען
דעכסן
ווען
.
יחוצט
חײן טעות
ן .ד/ן חיי ו/ען רע גחן פחרטט  .זוערט זין זײן טעות
ביווײין • דרוכן
טוט
תטובה
ווײז דער ײעגט גחן קרחםט יהחט
יחגסןחזט חײן בניןן טוט וןײן הו5ן טטחט פירן
טטע( ט חײער
םרנטה
ן
.
רינןר
•
חונ׳
דינט
הט״י
•
דיח
^
ײרח
ווען חײן ויענט היוט געהן ױודן זײן חײן/נט
זחייער קרויט
עטן
חויי רעכן טחסן • החט ער לווחגנין
ן .יןדןזײן חײןגט יח 5ער קרויט עטן חויידער טיט(•*
החט ער
דרײטין
.
ן
.
יןרן
יײן חײן־צט יח 1ער חײן ם  £ונט פ(
ײט רר נו קויפן חונ׳ ניקט חיבריגט חויז ןנעבן • ווען
^ײן
חינונד
טווחכי ( ײט יײנן דחן ווחט ײיגייין חיז ט
דער י -יענט חיכן בעטטן עטן החוט יח 5ער חוי ^ הערןדרטםחרן רד ווחרטן רע זחי ןחט קענן רינן • חונ׳ ווען
חונ׳ זײן י3ר הרע נווינן/ן דט חיז חיסן ױרעכנט חיו פי|
ח5י חײן
תענית • יוטה רבינו החט נו יטרח 5ןנייחןנט נו
יזחרגנט זחוט חיר בחט עטן זחט • חונ׳ גו חובנט
פיײט דער זיענט זחי יין ניט חיברין , .תענוגיכן חן טון
חונ/־חי״ יײן הונחה ן.ריגן;ר טטעיין חיז ער ןחט קחן
דינן  :חן ווען רער זיענט  .עטט ןנרינןי חכיויות 3וק
חובנט חונ׳ רט פיו דען קחן ער פריח חוין טטין ןחט נו
דינן • חונ׳ ווען חײן > יענט היבט חן תטובה צו טון חונ׳
ןחט טטרחפט חיק יח 1ער ניט חױך הערן ער יזוי
ווײטר בעטר תטו 3ה טון ניט וויח חטײ( היבן חן חײן וי3
וה3ו טון חונ׳ ויען ררגחן חײן טטרחן 2קוחט חיז ער
>יבט3
דט חיי טיעכט דען בזײבט ערחיןזײןרטעי  /חונ׳
טטערבט־ייחט >ין טוט 3קט טוייק חיי קײן חרטה
דחין3
3
ו
החבן
ברענן
.
ן
דיח
טסרי ויוטר חײן ויט) חײן £
וױ! נןיי ןניוועין החט ניקט חנררטט ן־יןעטן ח^י פיט •
חויח
(
החט
ער
ױיעהן
חײן
פיטר
החט גיםחנןן ןיהחט
חײן פיט וײט רער ח ;ג(' חזו החט דער פון.י(' ױטוןינד
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מעשו״ן חײן סחיה החט ױטפונן
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גחן
חיר טוט החט חײן חטיר ;יח היק ח! וק ױיעהן
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ױברענט ו< יט
 %וקט החט ער זיח ױפרען .ט ווחט ױחןיזינדין .ט החט
חיו החטױח ױענטפרט דר ודיו זיח זין ניט החט ><
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חונ׳ ווחר חיק ווחדק ׳ חזו החט ער> ין ױיענט נירר
בײח חײנכן ברונן חונ׳ החט  :ין חויי ן.י 3וןן חונ׳ החט
ױדוחט
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נחן
חיי ער חוועק ןנחנןנן חונ׳ החט רען
בײח ןערט6 5ר ן .עטן • חונ׳ חײן חנררר חיי קוסן חונ׳
החט טד ןנעןט ןיפונרן חונ׳ חיזרד >< יט/ 3וחרין סע1ד
חווע^ ןנחנ^ן • דר נחן חיז חײן דרימר וק>ין נוכ  /בחנן
חונ׳ החט זין * יזענט חחן • חיו חיז רער ערטטוױרר
קן>> ןחונ׳ החט דעק ןי£ונדן ױנן בײח רעכן בחנן
חונ׳טםרחן נו חיקבױ ><יר><ײן ן .עוט דחז חין החב פר
^עטן • חיו ענט  £רט
ער חין ווחט סון ניקט חין החב טע
ניט רע ווח 1ט חיק ניט ^ויבן חונ׳ ט[ חן חיק נו טוט •
חיןחחבןריח ^ ןחכיקױפרנ ^
טהטי׳יוױחדט>< טשסזח( כט >< יטברענןנט • החט
הטיןניענטפ־טדערחט
 ^.ננןט
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גע[ ט החטפר יחרן דער החט עט ן .יהחט בירומה סון  :ןײ סחטר החט דט ן; ע 1ט ן.ן .גבת סון ינגנכ( יײן סיזטר
רחכ< החט דער יורט ןײן ןעיט ןרסונדן וזחט חיכ< ױבירט  _ :חונ׳ רערדח חיז דער טיחןןווחרן דער החט
יענכן זײןנחהנטר פרײנדרר ט:חן.ן דרוק החט ער חינן דר ט 1חןן דען ערחיז דער נענטטר ױוועזן  :ײן םוט
ונ רעכגן • דרוק ניהעי־ט רער זיענט ניט>< תרעס< זײן חויך דיח זורות פוו הט׳יי זײנן ח[י ןירעבט חונ׳
טטרחסט רןײנק ח; ט זונטט וויח טון סיי >יחו' ן.יו< עי'ד החב • רער זוענט חויך דער וועוט זזוז ער נרותחוי*
טטיןקעוט חונ׳ היין ״• הוגן.ר חונ׳דחרטט • ^ וויח טחןנחונ׳סחרכט • חונ׳ ויוזז טטערבןנון וויחחןזעױעוןנן
הזה גחןךיטוויח >> ער ימוריסך ער החטחוין רעד ווע 1ט • דרוסך זח 1זין דער גוענט חן נעחן דיח>> רה פון
נדיקיסןחונ׳ ךחט גודינןווײ 1ער 1עבט חונ  .ײןביניןן1חזן ווחט חיכן ןחט טוט ביטערן חונ׳ זח 1ױין נטוזה חיןחכט
נעחןחן זין ביווחרן חונ׳ וועןדער יוסךהזו־תהקוזוט זחייער >< ח(' קנדקהזײןווחטחיסן><ין; 1ין חיזגיטחח חטײן
טרחכטן ניטחונך חירנטזוה חונ׳ (יחזן חיר ן .עיט חירי יורטיכך ח 1יט נעווט זין ניקט> ויט 3דה ידרן ווען ן 1ײן
דיני יורטיכן עטירינן זײנן  :חיכי טונן ניט רעכט נחן זײנסך טוט קחן ער קײן ױטט >< ער טון ווען ער בײח
זײנכן (יעבן ן .וטט טוט דעןהײטט ערחײן נדיק דען ווײ( דר ו <-ענט( עבטקחן ער זיןפר קײןנריקהחוטןביזער
משינווײח טיסין חײנטניןט
ךיטטחרבן חיז רען זחן .ט><ן וויח חײן סרויור>< חן חיז דט ן.יוועזן :
חוועק חין חײן פרעוודי זודינה חונ׳ חײנט חיז חן קוו -ון סון חײן סרעוודי וודינת • חויך וועויקטיףחיזזוןזין
>וער זוטזוח וועוכר נון נו יחנד קווון חיז חונ׳ החט פי(' ןוטט וויט ױברחכט חבר דט ערטט חוועק ניןט החט
זוףין ניטזערדר וויט ווטויח זײןווער ווחטחובעט בטויוכן וויררקוווטעטזווז נחןסיויטטורקחויז טטין • חזו
חןווען דער ווענט ווערט ןיבחרן ן .יהערט >< ן זין ניט חזו טטחרק ווטווח זײן דעןוון קחן ניט וויטן ווחט חויז
חיסך ווערן ווערט דער ינר הרע חיזטטחרק ויעכטער חײןרטעווערן  -חבר ווען ער ן .יטטחרבן חיז חונ׳רע
החט זײן נטווה רײןןיהח(' טן חונ׳ ח('י טטורכןחויז ניטטחנןדען ןיהערט> וןזין ווטווחזײן ח1ז ער חײן נריק חיז
* ן.
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זיינן ןן ^ ין

1י1וין 3רעס< דורחונ ' ווען דער נדיון טטערבט חי.י ער קײנק בח ןיטטחרבן ח1ז רעסך דור וויח חײן חבן טוב ווחט וון
סר(יירט ער >< חג( יןןווחוערוויוב( ײבט ער חײןחבןטוב חבר ווערחין סר1חרן החטדער החטנער • דחסן
ױזט וויי ווענין ווח 1דיח (יײט טטרחסן חזו נעווט
ן .יהערט חיט(י5ר נו טרוחרו ווען חײן נדיק טטערבט •
דרוסןױהערטחיטןיצר
הט׳י דען1דיק סון דער>ועוט חויזערניטזעהן זחו דטביזווחט חוין^ ריח [ ײטקוווט •
נו בעטן דער נדיק :ח( חײן ><י('ןי יוטר זײן סר כ 1יטרחו' חונ׳ ןיהערטחן ניט חזו טטחרק וונער זײן וועןזײן
!יבטטר טטערבט ערקחן חײן וויייין יוטר זיין(' עוונך הבח • רער כיז חיז דעכן נדיק  :ײן וועיה חיז זערחטו3
בעוןקהבחחונ׳ דעררטע חיז סר^יחרן • _ דער נריק ורטע זײנן ^י^ ןיכן3ו חײן ווחןנ טחי' ווען חײן טחי חיבר
ווען .ט ן .יט דיח חנדר חרויך • חו־ן רער ווע 1ט חיבר ווענט בעו״ה דעררטע עט ױט חיק ווחון חונ׳דעסן נדיק
טיעכט • חוין יענר וועייט חיבר וועןנט דער נדיק ער ץט חין ריח הין חונ׳חין ןן עדן חונ׳דר רטע ן .יט חונטי וון
ווערפט חיכן יטחו(' תחתי׳ • חן ווען דעק נריק חוין רר וועייט ווחט ביז ונ קוווט החט חיטיייכר רחוונות חיבר חינן
חונ׳וועןדעכך רטעווחטנו קוווט החטחיטױכרחײןנקווה עט ױנד חיסךקײנר ניקט ןנוטט • חײנכןױטן יהורי
חיזחויט נו ױ^ן עטױהערט חבר ןחרסיןדר נוחײן ןוטר יהודי נוזײןעט ווער ווחי בעטר רער ווענט ווער ניט
ױבחרןױווחרן • חברנוןער ױבחרןחיז וווזער חוכךזיןטרחכטןחונ׳ ניט 1עבן ח 1זוויח חײןבהווה עטט חונ׳
טרינקט חין טטח 1רער>< ענט ו< וז ןידענקן טטעין ן .חט זיכט זײני ווערקן חונ׳ חיז >< ט\ .יח חויךחוייכן • הט״י
רעקווענטן זײני החר ווחקטן ניטנווײח
 1חזט רעןנן קוו< ןנווײחטרחםיןניט חויזחײנסךחורטסוכןדיחווחויקן •
חויז חײנר ן .חב חזו ןחט חיזדיחהטן .חהס<ן הט׳י חונ׳ דער >< ענט ווי 1ניטנוהערנןנע,ײןהט 'י החטחוי^ ח1יכ<
עטטטיט חיכ( סטוקעיןה ' חןיריחיו רט חיז טײטט דטחויז־סון הטייחי*
הטןנחה בסרטחוין^ דעכןמײק •
ווען חײנר רע>< ין טוט>< יט חײן ביקט נחן עסיטגו טיטן חזו טוט רע
מע \ ך
3ו זײני סחרכטר:
וזײ ן חוי \3ו קחן ער בעטר זעהן נו רע><ן חזו כ3יכו! הט״י ױין ןרוטי הטן .חה החט חויך דען ירח טי<יכן • חן
טטיט וחזניוח! ״ :עתכןדט חיזטײטט ןחט זײני בײדיחריןהערןדעכן3דיק  :ײן ױביעט ניט ח(' זחײנר ווי(' חײנכן
*יטרעכט3ו הערן טוט ער זײןסניכןסון חיכן חוועקווענדןחונ׳הערטחיט << יט הײן חר נו חבר הט׳י סר נע>< ט
ןדעכן
ג
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ז׳יטכ(  $דיקוײןת& זחחו >> יטבײויחורןח-יון .רוט רויזדיח הטוחהחוין^ דעכן  $דיק • עט טטיט רער $דיק טזט
קײן חבוט הקבר ניט ױירן רכנן רויב( בית ה>> קדט הרוט ק־ין פ!י^ ױזעהן רוכ! טכן זו ! יט חן דעק ה־יק קײן
)ווורקגיטרירוכט הרוט • רון ווננרט זײן ס!״יט ניט טטינקן מגן חיק בית החקדט וויז קײן ס!טײ טטינקדין;
.ױווחרן ז -יכ! טכן דעכן נריק זײן ס!טײ נחך זײנכ  /טזט •
עט טטיט ר׳ ח!עזר ברבי טחנגון החט זיץ
ז £עט חויז זײנכ(!בײ !חזן נערין חונ׳החט עט !חזן ! חעינײט חין רער זון טטין חונ׳ חיזניט טטינןדין ןיווחרן •
יחןגחן זײנכן טוט החטחיכ( זײניסרויח ןרהחט ביהחןטןחוין^ חירן סדיק חכט  $עהן יחר חונ׳ קײן ווחרק החט
גיטחן חייק טו! טג.יוועזןחונ ' זײנן !ײטקורון $וחיכ( ! זוטםט חזו חיז חײןקו! קוױןסון דעכןבודיקחונ׳החט ױזחן .ט
רער חיז חײב דער חיז זכחי רר דורן$ו זעהן דיח> זע 1ה סון חײן$דיק החב חן פי! חובן ןי> וע! ט דר סון • ןס
ווע! כר זוענטחזו הח!ז טטחרק זײן קחן חונ׳ זח! כיזחכן ניט $ו הער$ן נערגן •
חונ׳ זײןהערין חזו סר
יטטוםט זח 1זײן • חונ׳ גחן חין  $ובי! דן בעטר $ו זײן ח!ז דער :>1דן חוג׳ דיח ױ> רח  :חןט ווען חין זין חײן !)ידן
חײןעבירהטון רווזחין חיכ( רן זײןיכןן זכות דען ןיווט חיז זײן כוונה ! טקטזויכ( עט חיזבעטד ודיןעבירה וי
־טון חונ׳זײןכוונה חיז ! טק טחיכן ח!י חײן>)$
הו  $וטודריח ניט חיז ! טכן טחיכ( י -וןו .יסינדן דודהיױיןהחטןיזינריןט
חיז זײן כווגה ןחוננין !
טינן:
מ
^
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7
חײן קנעכט החט ח>וח 1עטין ןיברחכט5וכ( ) !<-ן
וזוין^ זײנכןטיטחונ׳החט חוןןערןפר ^ חטיןדרסוןחויךדעכןטיטחזוחיזדער ח! ן זער ביחטןיווחרן חיברחיכן־־יגון רער קנעכט החט ןזיזעהן ח!י ער חײן טיע3טן םםק ווערט החבן סון דעכן 1<1ן חזו החט ער דיח טיםו ^חר
חוק זדווענר רויט ס! ײט סר טיט חויף רפנן טיט • חוו החט זין דער>י! ן גחן * ער >> רױ גיוועזן חונ׳ החט
:ביסח1ן רון זח! חיכן חוק זײן !עבן ברעען •  -רחן החט חיכף דער >ןױ ױסרעןט ווחדוק ער רט וועטהער
;גיטחן החט • חזו החט ער ױענטסרט חרוני>>! ן חין ווחט ווח! ח!י חיר> יין ווערט!חזן חונן ברעגןן חזו העטן
.דיח ( ײט ןיזחןט וויח חײן נחריטר >>! ן חיז רט סון חזו חיין הב 1וועןן החט ער זײן קנעכט ! חזן חוק ברעגן).
זח! כט ווער חדוגי>>! ן חײן חרםה ןיוועין חי $ונר ווערן דיח ( ײט זחןן דער >>( ןהחט רעצט ן .יטחן ח!ז ער חיכן
׳החטחוכןױברחכטדעןדר ווײ! ערחיו חײן ורוט >> עטה רע החט ױטחן • הזו חן רוד ה>) 1ן דער החט זי ן
יטחן ןרוטנרוזי  /חויזױטטחנדןחונ׳ ! ײטהמבן >> תרעכן ױוועין חוין* הט״יחויי ער חרה>ו 1ן חיו טטרחסט חונ׳
יגנר חיז חזו חײן גרוטר חמידזח! כט חיז חײן ח!ו! הטכן ױוועזןררונן החט ערגיזינריןט ח! יט ! ײט זח!ן וויטן דט
לדיח טטרחן 2פון הט״י ױינןח(י ױרעכט • חן החט רור הח! ן גיזינדיןט $ו ווײזן דעכן עו!ןכ תטו 3ה$ו טון
דען הט״י חיז>>בק ! תטובה וויחחיכןהטיי החט >> וח! ױוועזן חזו חױ> וע :טן ווען זיח תטובה טונן • ררונן
סלעט חיןער ) עו!ןכ ניט סר חונן ן .וטחויןנע>ון ח! זידטטסר טרײב חיןטרײב ניקט חויז >> ײן קחםך טטיט חױ
חין חונזר תורה נײחרט $ו חננדר ןיטטע! ט עטווחט דען זע 'ןכ $ו רר >> חגןדערחענטזח! זין בירענקןחונ׳דען
ח>ו<  /רר ק 1ערןדוד ה>> 1ן החט ןיטםרחכן> וכ!>ו!>ודי הטכויתי דוד ה>ו! ן החט סין חיט!יככן ױיעתט וונגן רע
טון טפ! חיזױוןעזן חזו חיז חיטױכרבן חדכן > זחויבפון חיט! י5ןנ דען ח> ות > וקב$1ו זײן • ווען ף( ײן חײנרדער
*רעטטר חצנןחיז זח( ערניקטחויףזײנכןטכ! זע$ן> וכ! טכן חין ירחת טחיכן דערבןחדכן קחן דעכן י $רהרע
יגיט בײח קו>>ן ער רעט דעכן בן חרבןחין ערחיזחײןןדוטרחככןדרוכן > וחנט דערסענט ער ױט דען רעכטן
ווען חונ׳ חיןח>> מחיוערסר חירט • חונ׳ דער>> ענט קחןזין גיטחנררטטהע( פןרע > ווזטפרי ריוםר פ! ײטיג
 1ער  :ןחונ ' ח1־>> וטר>> קב! זײן  | :£חיטוייככ( ער קחן דחןזעהן חוביענר רעכט החט  -גח״נזרי חכ>ויכ( החבןלדרוכן ױהײמןתן>> יריחכחיכן טד ח־זטײטט הסויכן דיח דח ! ערנן דען ווע(כר הײטט חײן חככן דעררח! ערגט
פון חיט!י5ןכ חוג׳ זין ניט חיןיב !ד ווען רע ני׳ן חזו יפ 1קחן .ח!ז רע עטו.טח קחןרע >< וז ח־בין בײח זין הח( טן ער
החט נחןגיט ױנוון ױ! ערנט • >> כ! טכןחין ירחר  /ט>>יכן>>זו דער >> ענט ױן ניט חיןיב !רן ער חיז סחכן >#י
חיבע>> ורח החבן ער דינט ןחט ניט רעכט ווכנןרע \ !.ײן פרוכן חיז חוג׳ חיז חײן !>> דן חונ '( ערנט תורה >> וז ער
(ערנןחן נוסר טטיןריח טע>> י>> $וית וט; דמ התורה חזו סי 1ווחט חיכן >>
ױי ' ין חיז:
משל
חײן
 1>>,ןהחטױטיקטױין קנעכט ער זח! ןע! טחנטפחעןפוןזײניחונטרטון חונ ' רער>>! ן ביפע! ט חיכן ער זח 1דט
,זעניטרעכטחיבר זעהן חונ׳רעכט$י!ן • נון דער קנעכט! חזט זין חיבר רירן חונ׳ נע>> ט רטען ! ט חוין 3ן;!רפן
:חוכןױנמט ־ נןן וויחרערקנעכטקו>> ט ווונ׳ברענ^ טרט ^ ע! ט.$ןנ >>! ןחזו שרנ ^ ט חיכןרער >>! ן ביטטוחן
>>ײן

^

שמחת חנפש

מז

װײן בי  £עי נרזך קו *ן החטטו טד גע 1ט רויבר? ערץ מונ׳ רעכט ױגי 1ט • רזזו וורוט דנגרקצנגכט חיכ( וןײן תעחבה
 6געבן חוו ירזוטחיכ( רער1ו| ן טטרח£ן ררונןווען *ןיון דט געוט וין רעכטביסינד • חוו וון הט״י הווט
ױבחטן *רי יווזן תורה ! ערנן חיטרצר< חן וײנכן פר טטחנר-ווחט חיכן װיג! ין חיי נון ויען דער ריענט טח ניט
טוט וועןערןעײןפרומ חיז ווערט ער רחן דרוכן גיטטרחפט ער קוײט דעכ ; װ! ןזײן ביפע 1ניט ניזך • ררוכן
וווו דערײענט זעהן חויער ניטבחרשה ביטטיט וועןערקוווט פר המ״יחונ׳טטעין טרחכטןחוין 3חכןהיניתה
חונ׳ ניט נחן ױן נחן זײן וויון $ו וועון החבן תענו^ יכן ווחט וײן העיין,גיווטט חונ׳ ניט ביןנערן ווחט וײני חויק
רג
ןיהערטתטובה נו טון חונ׳ װיטווחט סר חײן ג!יד ח$י<
*עהןעט חיז ח! יטפר ^ ענן !.יןחונ' חיזהכ! הב! חונ
ױזינדיןט החט זח! ער זעהןנופריכטן ! ױט 5ווען ער החט חוטח ןניוועזן חיט זײנכ ; װוי! ח ט !טון־ר .רע י!י$גיי/
ודברינן בט!יכן זח! ער זעהן ווײטר זײן װוי! היטן װיס רירן חונ׳ יח! רירן חין רער תורה חונ׳ ניט פח! ט װײס,
חןזח'
*יס גחט וויחװענכי ווען זיח חײן $רה  $וקוױטרופןזיחהמ י חן רער נחן פד ..נעטט ערווירר דדחו •
ער רט חוי! היטן קײן טקר  :$ריח דען חײן טקרן חיז חרן.יר ח!ז חײן ן.נב דען חײן גנב גנבת געוט חונ׳ רער
םקרן ןננבתדען מכ! חהוטקררידן וויח וויר דער סון גיטריבןהחבן דודער װענמ זחייקײן טקררירן:
עביחת
תטובה זענן ער החט
וןנוחײנכן חטיר רע
חחחו חיזחײנר
חבר רע זחו חיסן ניקט חעי־ חײנר 5ײח חויך זענן טד ווי! ער הח! טן חוג ווען ער חיכן סיז חר!ײוו
ווערס חויךיע$ן  ::ערטערניקטהח 5טן • חזו החט ער חיבן תט 5 ,ה גי :ע $ט ער זח! חוין 2יין ױקב! זײןח! וער
■וויוזײןועבמ סחכקײןטקרזחן.ן • חזו החטערחויך זין וזקבייגיוועזן בח! ה ובטבועה ער ווי 5חיבין; קײןטקר
רירן • נון רער ינה ׳רהחט חיסך וזידר חן ױרעס עביחת ונ טוןחזוהחט ערזין< ירחכטוויחזח! חין דיח עבורה
טון טחײרווערטיוין חײןרביפדען -ןחובחין דיחעבירהן .יטחןווער חין זחקיוח קחן חין עט גיטפרעיטפרן
מוו חיק רטע$ו זײןווער חין זחן.ן טע חיזניט ווחר זחן; חיןטקר הח! ט חין > וײן תטובה ניט חזו החט ער דיח
עך,ירה ניט< יטחן װיט דער ווײט החט ער זין סר װיטן ח!י ע 5יחת $ו טון חונ׳ חיז רער נחך חײן ןחטר חטיר
* ^יוור^־ן חן טר װויו זח! ער היטן חני& ות $ו רירן ניט ח!ז חטײ! חנפניכך דיח יענסך חנוסה טרײבן חונ׳ טטע!ן
יין חזו פרוכך ןח חונ׳ זײן דעה יעגכ^ וויח$ו טון • זח! כינ־,ײטן )•וודיכך בוקרט ביז חן דער ערר חונ׳ טוויחה טטיק
חין זין ביז חן היװ! פרזח! כי חוז>ון זין היטן ן !.ײן חײן פײ 5בון.ן וויחקחחר ח5ז>ץ חיכך נעס וויח טטחרקרריח
טרײבןטפריחוטרגחרפי! דרפון • חװח 5החבןחוײחןגיפריחןחי׳כךחײןפרוו -וןןוחן
סײ! יענכך טרעסןטוט •
יײני טחצטרווחט החטדר זעוביןמוחן ױהחט $ו טון החט חן ױטטע! ט כ! ײן ער חײן זוטפטהחט װיט חײנכן
חונ׳ החבן רײחסוײח גינוװן $ורײנינךחוו חיז חײנר ן.יו; עזןדער החסיוינןן.רומן יכותגייוכט חונ׳דערחנירהחט
חיכך װחײבגיוועזן חזו החט ער יײני סחכסר ןעבן $ורעכך זעיביןן דעד חיכך החס ווע!ן װחײב זײן דר ווײןערחיכן
קײן חנופה החט גיטריבן • טד ן 1ײכן החט ער גיזינדין .ט װיט זײני חויק ער החט חוין 2ו,ײבמ בי5רר ןיזערין
חונ׳ חיז דר רורן נחן רער$ו$ו חײנר עבירה קוװן • חונירי חכװיכך החבן ןחטרת חפי!ו נחן חײנר פרויח $ו ן.ן״
!לברטס הינטר חײן ט!נח < חונ׳ הינטר חײנכן ױב $ו ן.ין ח!ז הינטר חײנר פרויח דען דע ביקוו -וט ביזי גידחנקן
ח׳נ׳החט חײןנײחי טװחהחונ׳ חײןחיביגי טרויחר • חזו וח! עײזײניחויגןווייטר היטן חונ׳ זח! זעהן חיןדער.
תורה חונ׳זחו יעהןחוין ענײכך זיח  $רקח ן .עבןבטתר • טע טטיטחינק סטוק חכ/כטן 3ת! וה חת עװיחת
העניעװןחיזױװײנס ווען װן חײנכך ןגג! ט ! ענט זח!>ין גיט ! ענןבטתר טע זח!ן חנדרי וויטן דר סוןזחוע־ינק
ררוין 2החבן דרוכךטטיט חת עװי דט חיז טײטט װיקפח! ק חיז ױװײנט פי! רען װ.ן זח! קײנכך ! ענן זונדד עריכן י
חורר טטר ווען ן 1ײן רעכך ן .רעטטן סײנר בריה חזג׳ רעכך ןנרעטטן עוטר • חבר ווען װן חײזכן  $דקר< ױבט
דטװ -וזפרבחרןן זײן דחכךטטיטחת העניעװן רט חיז טײטט וועןדוח דעכך עני  $רקה ן \ בטט װוז דער עניי
װיט ריר ח 1ײנטט זײן ווײטר קי־נר דט חיז ריח בעטטי $דקה • דט ן 1ײכן װיט ח!י ן!ידר ווחט ער החט תטוו י
ןלוועזןזח 5ערזעהן$ו פריכטן װיט דעכן ן!יר • חונ' קײןתט 3.ר,חב$ו !יןן תכך וװידװוז װן תטו 5ה טוןדער,
װענט חיזחײן רןעניט זיכרסר רעכן טוט :
נון טע
יך הײטן
ןװיט זײנסך קנעכט זײגן ױריטן חיןױעןױט חין חײן
װיטחױדער װ! ן החט ןוע!ן טפײזן חונ׳ ר,ו,ט ניט /ועק חוײנטט עטן • חזו החט ער נוכך קנעכט
^יזחךט
* 9$

מעשה

חײןװ!
מ^שן״/

קוו-

זח!חיכ(

גחרסי! גיטחן

ווחר> טחך • קחכן

־*?
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גיגחגטךוין 2ר־ייר יתײצכן רער> ויט * יר עטן טוט ־ תח חחט יין רער קנע 5ט חונן נתעהן רזויף רנגנ( סעירהתיג
ערגײערןתײננן הירט מנרהחטיײני בה> יות גיהיט •
חזוהחטער מנן הירט נו זין גירו&ן חוג׳ התטתיכן
גיברתסט נונן> ו 1ן • התט רער>> ין5ו
דעכןהירטגירעטטויז
רין
רזב
וונימן
דויו
זח
[
טט
>
ויט >< יר ננטן • היוט
דפר
הירטןרענטפרטחין קחןניט> ויטעמןחין> יוזחײנכןחנירן חויןוויזרטןחעיכרבעמררזיזרז\ז חירחו^ החט
רער
ײ
!
ןחירן
גיערעגט
אער
חיז
דען דער  :עיביג דער בעטר חיז חוי חין • החט דער הירטגיענטעי־ט דמ חיז
גחט
ר
.
'
ה
נו
ד
ענן
טוח
חין
הײנט
סחמטן חזו החט דר>> ' ן נו דעכן הירט גיטסרחכן וויח ט,מט ,סחמטן חיןחוו חײנכן
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שמחה הנפסז

טע גיט קײןדינטטיזיבר ן .חט וײן דינטט • עט יזיז קײן ןניטיקטקײט יויבר דיח ןנירעכטניט יוױור3ו ןנחט *
עטיזיוניקט טטיורקריט וזיבר דעק דער סוןיונן .נט חו ^ פחכן יוױ • טע יויי קײן בעטרן ריווחיזױ >< נוי/
>< קײכן זײן • עט יזיז קײן בעטרי חברוו/ח זי 5יז3ו ד <)1ירי חכיויכן •
עט יויז קײן טרעקן יויבר דעכן
טרעקןווען<1ןזח 1חטבן רעבן פרהט״י • עט זײנןקײןןנרעטרי יטזריק ח! יט יטוריק1עוו' ק הבחיוויףזײני
עביחי  • /עטחיז ניקטווחט )<ן>< יטנע>< ט ח1
טי )< עטיקטוביק • עט חיז קײן בעטרן יוןחיז דען 1ון חוין2
דיח )<3וז־  • /טע ןניט קײן טרחכטן ח[ יט3ו טרחכטן חיו דער תורה • עט חיז חוין 2ניקט3וזורןנן ח 1יט
חוין^זײניעביחיי  • /עטחיז קײן בעטר הערןחןז )< וטר נוהערן • טע חיז קײן חיב1ר זעהן ח 1יט3ו זעהן
חוין2ווײבט!ײט • עט ױט קײן ריר היבר דיח ריד חין רערתורה • עט חיז קײןן־רעטרי>< $יחה ח3ז ריח3ײט
ווחט דער >< ענט 1עבט ח3ז ער תטו 3ה ט; ט • עט חיז קײן ןרעטריר עוטר חוזרער זין ביניןן1חזט • עט
חיז קײןןנרעטררובור ח!ז דער דעןינרהרע בי3ווינןנט • עט חיז חן ניקט בעטריט3ו ןרדענקן ח! ־ט חן דעק
טוט • עט חיזקײןבעטריטחורהח! זתורה •
עטברענןט ניקט חזו $ו ע 3יחר  /ח!יט חןז • עטחױ ;
<יקטבעטריט 3ודערחכ)< ה ח! יטטווײן.ן • עט חיז קײןסרזיכחע ח!יט חויך ןחט • עט ן .יט קײן ןנחב
חיבר ריח ןנחבסון הט״י •
עט חיז ניקט ביטרירט ח!ז חײן ביזי סחיח •
עט חיז ניקט זיטריט ח!ז !סור
התורה • עט חיז קײן ןנרעטרי קרענק ח!ז דער סי! עבירור  /החט • עט חיז קײן בעטרי רסוחה ח! יט 4
תטו 3ה • רחסןנע)< ט ווח 1חיןחכטחי.נ )< וטר3ו חער$ן נע>ק חונ׳תטובה ט;ן רען ביכות התטובה קוסט
דיח ן.ח !/ר • ,זע 1טן יטרח! תטו 3הטון ווערטון!חנ^ )< טיחק;)<ן><ירזײנן>< עכב דיחן.חו! ה דורןחונזריעביחת
><ירבידענקן חונזרי.ן1וד  /ניט • חיסן ביתה>< קרטזײנןכ! יטרח! ןחנין ענע ^יטטחנדן חונ׳ וועןזיח זין ן-יב־קט
החבןחיז 3וזיחן.חני ןווײטןחועזןדטחיזחײןר^זווען ן .ױיןחײנכןעדןחיזוען.ן  :ײניעבירת • וועןערזיןבוקט
חונ׳>< ח 5ט זין חונטרטעניןנ$ו ן .חט חונ׳טוט תטיבה ( .ערטחיקווײט • חז; חןוועןיטרח! תט :בהטונןו; ען י
טון3ו זיח ענין חיז חיכן ן!ור  /ווערן זיח דר ווײטרט חרן דיח תט .בה ו  5ח$1יון ן;ח 1חדין • ביז דחטי החב
ןניטריבן עטווחט>< תעורר3ו זײן חונ׳נו ווײזן כי יטריכןררכי ה ח!ז ןחטזײני ז; ןע זײנן ח!י ן .ירעכט •  ;3קיכן ״
י 1כובכן וסוטעיכן יכט 1וב ^ווע!כרחײן 3דיק חיזחונ' חײןנט>< הטה; רה חיןזיןהחט ו! ערט><; רה ע! הח> יתזײן
חיןטרײבקײןדבר חחטנײחרטתורתח>< \ /חויזחונזריהײ! יױתורה חונ׳ ווערטױןבידענקן דעןעטביטועסט
חינן זע! בטטןחונ׳ ווערט הט״יזײן כ 5ור חין חכט נע><ן חונ׳ זין טטערקןסון ןרונד זײנט הער3ן >< יט ן.יווח! ט
חויז3ו רײטןתעגוןיעוייכן הזה חונ' תטו 3ה טון חונ׳ סריכטן ווחטחיכן >< ין! ין חיז >< יטח!יזײנר >< חכט רען ער
היוטגיקט נורידןחונ׳ 3וטסרעכן ררקיןן • חברווע!5רחײןם .טעיחיז חונ' ווערטניטווע! ןדר קעגןרעןח></י
דרווײ! ערנ! ון זיך זע 1בטטןחזוחיז חוין^ןניווחקטין ער החטזײןטחןנקײן !יכט ןיזעהןחיז ח1יט,חין דר סינטטר
ןחנן.ן דעכן חיז  :יט3ו הע1סן דער חיז כוסר בכ! התורה ס! ה • חויך דעק חיז חיט!יכר >< חויב 3ובעטן ן .חט
*יו! >< הםן ! בבוזײן ח!ז זח! חוזר בתטו 3הזײן • ט <>1ה ה><! ן החט דיח רטעינן ח! יט ןניהײטן כטייייכןרט
חיז טײטטנחרן • דען ו/יחחײן כחר חײןטוטה ער זיכט ריח ן.חנ$יו/ע! טזײנן חכ><
טי >< ײנט רע בײחזיןער
חיז חײןחצכן •
חזו חןרער רטעזיכט ח!י זײנן סרוכן חונ׳ רינן הט״י><ײיט ער כ! העו1ןס זײנן נחרן חונ׳
ער חיז חײן חככן • חונ׳ וויח חײן טוטה חיז טווער חיכן ק!וןנ3ו ><חכן • חזו חיז טווער רעכן ןנרוטן רטע
הרוכן $ו><חכן • דרוכןחיזחיט!יכר>< חויב 3ובעטן הט׳י זח! חיט! יככןהע! סן3ו טטערקן ! תטובה דען >< יט
ד/ס! ה קחן><ן יוח עטווחט סוע! זײן פי!ײכטו; ערט ער זין יוח בידענקן ! תט; 3ה • נון חהובי חחינו בני יטרח!
*ח 1כט חיזדחרחײן ןחט ווחונדר וויחזח 1כטקו>< טח1ז ריח ןנחנ3י תורהונ 5יחיכן חונ׳ ח!י>< וטר ניט רט >< ענטן
*ײןהע ^ןדר ^ קןקענן ח 1זרער>< ענט סוןןנחנד זײנטהער3ן זח! ןנחטרינן • חונ׳ דער >< ענט טרחכטח! יט
חוין דער ווע! ט ווחט ^טק >< ערןניווערט ! סי טעה חונ׳ ער ווחט ער >< וז טטערבן עט חיז הכ 1הב! • דחן
< ! חזט ער טטין חײן וןע! טוו<נ וטחיבי^ חיבין !.ין ןניווערט חונ׳ ח/סרי תורהניט !ײקנן טוט דחן חיז רט הערין חזו
"• סרטטחםט • רחכן ווי 1חין טרײבן דען רעכטן ןנחנד ווחט >< ײנטט! ין ח! יט סר חור זחכט ווחט ח!י>< ענטן
ביקענן ^וזן • דען דנזחיז ^יטוועןריחווחרױ! ניטןנוט חױחזוסר רערט דער מיסןבח!ר • וועןחײגרחײן
הויזבויחטחונ׳ [ןי  .ט קײן * וטןקחנר חזו סח(' רדט הוױבח[ רחין עעו קחן קײןכיטטחנר החכן יזיו יויזחן ררווימ
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שמחת הנפש
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יצגר >וצ1צט דצגג( זגרוצד ניט נמ  5ט ןיגן טוט •  :חיכט היז תט ^ ימ ה>< טה וונגן >ורון חונ׳ ווײכ >< יט חמרר>< ט * ט יײנן חונ׳ זײנן זין ציט נוהג בקדוטה • חונ׳ דער ניון ווײ 1רייו פרויח טרחןנט רוונ׳ זית סר החוט זין
ניט ווױז גנט זרבירט • ווונ׳ דננר ניזן דױז קינדר נוכט תין דער יון .נט • זנג 5ט זחו 5ט ױטננהן ווית רית
תורה עט החבן ווין זע( ט דױז וועןט בנגטר ביטטנגיט זײן • רוונ׳ ינגיטן  :ט>זו*.נ קרוטי  /ױסןגן זײן רזונ׳ ז־נבן זנגוטן
דיח קינדרגחטט סחרכטיןנ זײן • רוונ׳ ווחונוחײןרזוי[ 2דער וועייט ווונ׳ חוין 2י ענר וועוט ווכבן יויר זזײנירירחין
ח 3ט נע> ק טוט חונ׳ חין חײער  :ין סחסין טוט דען עט  :ײנן יויטר ווחרהסטיױ ריד • דרונ^ וויז חין טרײבן
וויחזיןזזחן חונ׳ ווײב  :עין נוהג זײן>< יט חננדר דען :חו  5ט חיז קײן חרםה וועןבנניעות  .גיטיכט חונ׳ >זחן חונ׳
ווײב חיר כוונה חיי! טכ ; טזויכן • סק ערטטןיווזן ױן גחטט סחרכטיגי גידחנקן החבן דען דיח גידחנקן גירחד
רטקינד •
עטטטיטעט חייגיוועזן חײן>< ון חונ׳ חײן>< 1כה דיח  :ײנןבײדי טווחרני >יחרן גיוועין וויח נון דיח
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החט
חײן
זוןגיווחונן
דער
זעיביג
חיז
גחנין ווײט גיוועזן • החט
דער>< 1ן גיזחגט חין בין טווחרין דיח>< וכה חיז טווחרין ווחו קו>< ט רחט ווײט קינד חהער ניט חנררטט ריח
<> 1כה החט דחט קינד ניט סון>< יר חונ׳ החט  :יח וועון 1ח:ן חוכ ; ברענן.ן • חזו החט רבי עקיבח נו דעסן><1יך
גיזחןנט חדוני>< 1ן ח |י דיחקינדרן -ירחטן נחןדיחגידחנתןווחט דער >< ענט החט בטעת טת >< יט • דער>> ןך
החט גיוויטווײטיביוידר טטיןחין יײנכ( חררחונ׳ריח>< 1כההחט כטעת תטחיטחירי גידחנקן חויךדיח ביזדר
גיהחט דחכן חיי דטקינדווײט • החט דער ><י' ן>< ודה ע< הח>< ת גיוועיןנו ר עקי5ח חונ׳ החט דיח >< ןכת
!עבן ױ! חיט • עט טטײט פר נײטן בטעי  /החורבן החבן ד־ח טונחיכן סון ריח קינרר יטרח! ריח יערטיןזײנן
גיוועין חונ׳ החבן ייח חן חיריבעטןחןגיבונדן • חונ ווען ייח החבן>< ט>< ט הײטה ױוועין החבן ייח חוין דיח
קינרר גייעהןחונ׳ חירי גידחנקן חוין ייח גיהחט ח!י ייחחן :ח!5י טיני קינדר החבן  :ע!ן • זח! כט טטיט חין
דער תורהוויח יעקבחבינוהחט גי>< חכט בונטי טטעקן חונ׳ החט ייח חן דיח רער קחטטן גיטטעי״ט ווען ריח
,י׳יחן 2וײנןטרינקן גחנגןהחבן זיח  :ין דר טרחקן חונ׳ החבן דיח בונטי טטעקן חין חירן זין גיפחטט חונ׳ החבן
ןויטדטחןגיווחונןריחױסןעקטחונ׳ בונט יײנןגיוועין ־ דרוכןוועןחײן חטהסוןדער טבי! הגיט חונ׳ביגעגינט
יוירחײן רברטױח >< וי זיחיין נחן ח>< ח! טזמ יײן ח!י יח! 5ס חויי חיר יין חרויי קו>< ט • עס טטיט דיח>< וטר
פוןר ' יט>< עחןחיזנחן חיר טבי! ה חהײכןגחנגןחיוהחטחיר ביגעגינטחײןחזיר החטזיחזיןווידר טוב!גיוועין •
דער נחן החט חיר ביגעגינט חײן הונד החט ייח יין ווידר חי< ח! טוב 5גיוועין * זח! כט חיז חיר פי!>< ח! גיטעהן
גחןחנגררחונ׳ ח!י >< ח! חייייחווידר ן .חעןטוב! נו יײן • חיו החבן דיח><*חביכ  /חיכן הי<<! גיבעטןסרחיר $ו
דזק״בהחונ׳ החבן ױיחגטרבונוט! עו!ןס וויח !חנן .נחן וועי־טדיחסרויח נער החבן סון יחייכי ביייביגעגניט החט
הטיי חיר ><!ח 5יכן חנטקיגן גיטיקט דיח החטייח ביגעגינט חונ׳ החט דער נחן גיווחונןדען ן .חטן נריק רבי
יט>< ע><• 5
עטטטיטרבי יוחנן החטױןגיזענט' ניט ווײט פון דער טירסון דערחקוהדעןדער רבי יוחנןחיז
חײןטינר>< חןגיו,עיןחונ׳חײןגרוטרת!>< יר חכסןחונ׳ חײןגרוטר נריק • חזו החט ער גיזחגט ווען דיח ווײבר
חויידער>< קוה גיחן יחיידיח >< ין חן טרעפן חונ חוין >< יר חירי גידחנקן החבןדר ווחדטן  :יח יחין קינדר החבן
וויח חין בין • יח! ט החבן ת!>< ידי חכױיכן סר נײטן>< ער גיטחן דען עט חיי !ויטר עריננט בײחייח גיוועין
>< יט גחט חונ׳זחויכיזחצן חיז קײן חרםה ווחו ריח כוונה חיז ויטכ ; ט><יסן • חין חטײן קה!ו>  /ווחט חין יײנן
*ין גטיכ( גוהג ווען ייח חויז דער>< קוה ן.יחן ויחזן זיח זין קו><ן חײן קינד חנטקיגן וועויצט דער ווח! ! ערנט • דיח
דוכ>< י החםחיכ( טרײבן ווע><ן חײן >< טוגע הונר גיביטן החט דעכ( יעייביגן יח! ><ן נו טרינקן ןגעבטוחטר חרד
יוײןרערצי ח!ז ער ריח ווחטר ניט :י 5ט דען חין ח!י ווחטר דינקט חיק טע :ײנן הונר ררינן ־
■ ^*וקי׳י־נכן
טתןייצט>< ןיונגיהונדדט קו>< ט ח!טי ווײייער דען>< טון .עהונדחיוטטחרקןחין ױינכןייןגיפחטט׳החט ־' דער
כ! יחיז עט חיז גחר סי! י־ייעגן חן דיחגירחנקןפון>< חןחזנ׳ ווײבבטע/ .טת >< יט •_ חונ׳ דער נחן חיי|£יי' גיןעגן
יון דערחנ  /דיח רט קינד יויגט ווחט זיחסחרחײן>< ענט חיז חונ׳ וויח יין £ר החייט >< יט  0סײז חזו גירחר רחט
קינר • טע טטיטחײו חכק ו/חר ס גחטט בײח חײנכ ; חונ׳ דער בעו ביי  /ברח | ^$י טיט ! עיורן סייײט חיו
החט רערחככ( ניט וועין עטין רר  £ון חונ׳החטגייחגטרט סוײט ווער< £ון חײנ / 5הונד • חיו החט דער בעיי
כי׳״ ױטיקט3ו דעכןק 3כ חוג׳חינן גיםרעגט ווחטער חיג £ /חר חײן1£ײט  £ר קוי £ט החט •
טםרחן
{  9י >2
דער
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דער ק6 33ון יוײן < חכן חיברחױ >< וטר 6ון רנגכן ןיזסן יויי ױווננין ן; יטטחרבן חזו החט דט ןיזס^ גיזען חן חימסן
הונד דרוכן החט טע ןניטזזעקט וויח חײן הונר • ננט טרײבט דער ׳ר ׳ר יטעיה חין זײנסן טפר טני [וחורנ *ן
זח 5ןיווחרנט זײןוועןחײן קינחניבחרן ווערטעטחיז חײן זון זחןריח היבחסן טד קינרניט רוין חירטעריןנעי<ן
זטערטטיײחןרר ו:ײ! עטחײן ווײבר ק5ײר חיזדט חןרערטטי טון ווחו דט קינר חרק קויוט * וזזײןנו חײן
ז5ר חײן ײחנט הע*ר !ו חײנר נקבה חײן ווײבר העיזד • דרוכן זח! *ן זחייצט נזהר זײןחודר חײן נײח ט; ך
חן ברײטן5ו רר היב חכן דז זיח טר קינר חרין נעײט זונטטן חיזדעכןקינד טעד! ין עטחיזרעכן קינרטערזין
עט זזעצט חײן טבע ביקו * ן5וזנוז  • /חבטווכז חונ׳תזזר ריח זײנן ןניבחרן ןניווחרן סון חײנר יםזיע תוחר ררונן
זײנן זיח חזו ױבחרן ריח * עטיכן ווחט חיט!י5רווחו • טע טטיט חײן חטה החט ױ! וטט נו עטין חכן יוכן ס£ור
החט>ין חיר חין ^ירוזוט טע חיז יונן כסור חזו חיז חיר דער ! וטט סר ןחען החט רח ^יווחינן חײן זון רער 5דיק רבי
יוחנן • חונ׳נחן חײן פחיח החט ^ וטט חכן יונן כפור חונ׳ *ן החט חיר ײוזן נו עטץ ןעבן החט זיח חײן זון
ױווחונן טם*נ חונרםירידערחיזחײן רטעןניוועזן •
הט״יהחטנו יסזיהו הנביח ןניזחט חי ער רוח חויז ײוטר
!ײבקו ^ ןביטט החבחיןדין ^ יהײזי^ טררווײ!
זײןפייי
זרחונ׳זיוטרהחבןזיןבנניעוז
5
/ןיהחןטןבטעתמטײיט•
דוד הרזיןהחט ןיטםרחכן זורו רטעיכן * רחכ^ זיח זײנןפרפרנחזד דיחרטעיכן חזו בחןדח'1ז זיח חויז זווטר ! ייב
קוזץ • דערכ!{ חיז חיכןםטוק טטיט>< בטן חרור ! חינח בחן דטחיז טײטט חויז םר ס!ו 5טן בוין קו ^ ט קײן
קינרווחו בר 5החן חיכן חיז דער ווײן טטינקט נחן רעכן  6חט • טע ווערט קײן ן .וטר םפוין ^ירוחכט חויז
טועכטי ההר חונטר טויזנט ווחו חײן קינד ן.רחטווחו סחטר חונ׳ יזוטר זין ניט בנניעוה הח! טן בטעת תטיויט ח!י
קינדרױרחטן נחןסחטר חונ׳ ײוטר חיריטבעזײנןזיח רןזניכ ; זײנן דיח קינרר חן רןנזנינן זײנןחױ ^ חוותניכןזײנן
דיחקינרר חן * חוותנינן דיגן זיח רטעיכן דינן דיח קינדר חן רטעינץ • ײיר וויטן ניט ווע!5ר חײן נריק חיז
ןיהערטןחר סי! דער5ו • חברחן דעסיוטר חיזסי! * עחניןעןנן חז חכן סחטר דעןזיח טרחןנט רט קינד חונ׳
זיח זועט עטיוזוי!ח זזוזדיחזזוטרןנחגין ןחטט סורכטע זײן רען ח! חיר טוןנט נעיוט טר קינר חן דן • ײט
טטיטחײןסרוח דיחזין ניטב 5ניעות הח! ט וועןדחן 1ײן חײן ײחן החט חײןנדיק ח! יט וויח חהרן הכהןןיחעץ
חיז ױווינר זיח סחרט ביד קינרר וויח חיר נחטור חיז • דער ײנה<נ חיז ןיוועזן פר נײטן חין רעגינט מרן .ווען חײן
{* דןחודרחײןזקן חיבררערןחט היזןחען זײנןדיחווײברחונ׳ קינררסוןרער ןחכזןחנןן • זח{ כט וויןברחיכונד
גיטחין ח 5ט נעחן חונ ' טטע!ן דןנחן וויט סרעזורי זועניר רידן חוץ רער ןחטחונ׳ חיןחירי טיני ק! ײרר רער
רורן עבירות קו *ן וויח טון הובן ױזועיר החב וויח זחןן זח!כי קינדר סון חזו חײנר פחיח ױרחטן • חן ^יפונרן
זיןסי! נטיכן דיחןיחן חין ןויכןחיריהײזר חונ׳החכן־ײן טוזור * יט זין ריח זײנן עובר דיח תורה • ווען נון
זחוכינטיק זועוברת זײןוויח וחו' רט קינר גירחטןרטויננות חונ׳ נימםה ווחט ןנירעט ווערט ברעען חיר רחן
גידחנקןנו דערחיז טון טערוין5ו דענץ קינד • חונזריחצחיקחויי חירי ריר זײנן זזרט !ויטר נבוחה חונ׳רוח
הקרט ױוועזן •
עט טטיט וויח קוזוט נגט ח5ז בע״וה ווינן ! וזזריכן סר החנרן זײנן רר ווײ! רער עו!כ< ןייטר
טדו5
יכןטונןזזיט
עכ
(
החר
5
יכןסון
ן
.
עוטט
וועןן חונ׳ ניט ! טכן טזויכן • חונזרי חסוינן זחןן רער זוענט זח5
חןדטזײעי
סרקוי
6
ןחונ
'
3
וזעהןערזח
!
נעי
<
ןחײן
!
זזרן דיןטחצטר בפרט ווען ערחײן * יוחט חיז • חיןזח!5י
*^ דינור/ווחו זח!טכ ניט ןיטיכט ןיבטעט זוער ןןזוױכן • חי 3ונר בעו״ה זחןט רער עוןכן רער יחוט ( עטחוין5
רעכן קבחת ווען גײחרטענ ! ט רח חיז • חונ׳ רע פר טטיט ח! ײנטט זײן * כה ניט חיז רחן ח5טי הב 5ווען רער
♦יענט נײגזרטריח וועזט חיןירחתטזייכן סר ברענןט • חן ביןערט קײנר קײן ! זידן חין3ו זענן חחד זזחיין2
חונ׳ ריחתירה חיז רחןבעטר ח! זכ! הזיזי;ן טבעו!כ^ נון וורזוגעזן דיח !וזיריכ( חונ נדיקינץ חחיז טםרחנן • ווען
•״רערײנננטזיחטוויחבעטרח!זטד  £ע!ר
חיזוויחבעטרטוטדיחתבוחהןירחטן זיטטכןחןיט זח 5זעהןזיןחײן
ןוטעפ  5ד3ו קויסן דיח ןזזרח זחןנט טע טטיט חין רר תורה חחר טוככ עגץ בהזיה דט חיז טײטט £ר שוצט מיז
דער ^ ענט דערחד ! עט בײח חײנר בהזזה זח! 5ט חיז ױזוײנט ווען רער זוחן בײח דער סרויח 1עט חז וויח חײן
בהיזהחיר תענו^יכ( 3ופרברענןן חונ׳ זײנןזיןניט נוהן .בקדוטה ובטהרה  :ח 1כי זײנן רס פןוצט זײנן ן (.ײן וויח
חײן בהזזה החט קײן בוטה ניט חזו החבן זיח חן קײן בוטה סר הט״יזז !ח כ! החרין כצודו ■ עט טטיטתב
טבע החטחירזוןט( חה הזו[ ן ח[י טחן ן.י[ו; ט ט[ חןן דען זיח החט ןדזעהן חיכ  /תענו^ ינן נחן ן.ין החטזיח
חי^
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ווימ ! חיןט 1חק ווונ׳הווט5ו חיכן ױטםרו׳5ן דײן  5חטר דוד ה>ל 5ן דניר וויז לוײן נדילן דט ווגזט דיחןחנ 3יווע! ט
ווח • 1ווגמטטו
ניקטטטטווערטטווערןדיחוײטזחןןחיןבין ניטסרוכן דען נחןפחטר־חוג׳ ״וטר גירחט
דטקינד •
טע
טטיט
חיכן
סטוק
טקרהחןוהב! היוסױט חיז טײטט ריח היסט קײט חיי חײט! הב! דחיז
!ערנט ריח ן *רח רער \ זענט וח! ניט זעהן חײן סחיח נו נע*ן סון טונהײט וועגן חודר  6ון ןע!טט וועזנן דט
חיז ! ויטר הב! • נײחרט ערזח! ועהןנחן ןנוטי>< עטיכן ט/ביכן ח/נ׳ חײן בת ד>1ויד חצכן בפרט3ו זעהן ווען
חירי ברידר 5ו>< דינן זײנן דען דיח * ײנטטי קינדר ן.ירחטן נחן דער ו/וטריט ברירר • * טה רבעו החט זײן
טח 5טר ךנויון החט וגר חײן עניקי! ןיהחט יהונתן דער חיז חײן רטע ^יוועין • חהרן החט ױהחט דיח
טח 5טר פון עיוינדב חונ״ נחטון חיז חיר ברודר ױוועין החט ער חײן זון ױהחט םנחט • ח £י!ו דותנה נו
>< ח5ן החבן ח/נזרי ח<>5יכ{ ביטטע! ט>ן /זח( חתנה >< ח5ן חײנר בתו( ה חכן ״יטו/חן ח/ג׳ חײנר ח* 5נה חכן
דונרטטחזנ ררווײ! חכן רונרטטח^ חונ׳סרײטח^ טטיט בר 5ה חין>< עטה ברחטיי  /חײן בר 5ה נו חניכן חונ׳ חײן
ברכה רעכן בן חדכן ><><י! חווען דט ערטטי>< ח!>< טחט חיזחין חזו חײנכן טח^ ווחו בר 5ה רער בײחטטיט •
חןתח! ת החדט >< ח 5ט ><ן ! רוב חתנותווײ! דיח! 3נה ח!י טח^ ן־רעטר ווערט • דער כ('! חיז ח!טי החבן
הכסיכן ן .יטטע! טחוי^ ירחמ ט>< יסןח! זדיח קינדר זח!ן ווח! ן־ירחטן •
דחנן ><וזן חתן חונ׳ כ! ה פחטטן חכן
חוםה טחן חונ׳ >< וזן תטו  3ה טון חוין 2חירי עבירוד  /וויח פרו>< ר ח!ז זיח דען זעוביןן טחןנזײנן וויח בעטר •
וח!י! החײן עבירה נו טון חנן חוםה טחן >< כ! טכן ווײטר • דען הט״יחיז>< וח! חירי ע 5יחנ  /ררוכ(><וזןזיח
ווח! תטו  3ה טוןחונ׳הט״יניטפחסיןחונ׳>< וזןזעהןדעןי3ר הרע נונווינןן דען ווײטרחין ח 5ט3ו נע><ן ווערן זיח
*וטי קינדר החבן • חונ '>< וזןטב ! ונן>< יט חננדר! עבן דען טד חיז חײןכ!! ױו(>< חן חונ׳ ווײבדיחזיןנענקן >< יט
ווננדר חיד קײןרב  5ה חן זיח חונ׳ חן חירי קינדר • עט טטיט חין ט׳ חמידיבן חײנר החט חײן פחיח ןינו><ן
דיחהחט פי{ ^ עוטױהחטחונ׳ חיןקײן ^ יוחטדע ןניוועזןחונ׳ זיח החט>< יט חינן ניט3ופן בנןטטן ױ! עבט החט
ערױ ^ חכט3ווײח ברסמ ברון הטו 5וה> וטי 3חונ׳ ברון דיק ח>< ו  /ריח ן; * רח זחעט דער >< ענט זח! 3ו זין ניט
ז /- .־יכן ױווינן חיו זײנכן הויז טו>< ר דיח פרויח>< עכט ױדחנקן חוין 2זיח החבן • דרונן>< וז זין חײו חטה ווח!
היטן >< יט>< ענר נו רידן החב טון דער פון ױ>< ע!ד • חן זח! דער>< חן דיח פרוח ניט5ו ױווינן חין סי( ווײן טרינקן
דט זיח טי 5ור דער פון ווערט • ח!ז החבן חונזרי ח<>5יכן ^ יטטעויט פון דיח קינדרט ווע^ן ח! זזיח בײױ זחון
זין בנניעות ובקרוטה ובטהרה הח! טן דט דיח קינדר זח!ן *
טו ^ ירחטן • עט זײנן פי! חנטי>< עטה רען טח^
טד דיח פרויח טבי! ה ױט זײנן זיח זין זין חן טוב! פון תטו 3ה ווע^ן רד ווחרטן רט קינד זח! ױרחטן • טע
סטיט חיכן פטוק וידע חדכן חת חטתו וידע ח( קנה חד  /חטתו • דט ווחרט וידע חיז טײטט וויטן טח  £ט סיט
טכ 5דען חיר כוונה חיזן.יוועזן ( טכןט>< יכן>< קײנן3וזײן * יית םריהורביה דט ח*ז דיח 1גרעטטי >< 3וה חען ער
ט!ח  £ט בײח זײנכן ווייב ! כוונת הט״י חונ׳ ניט פ:ן זײן ווח! ^ טט וועןן5ו רפ טרײבן דער נחן ווען דעכן >< ענטן
זײן כוונה חיז  £ון דעכן קינדט ווען.ן דען ריח >< יט! טטי דרײח הרטיכן ווען דיח סרויח טרחןט חיז טת >< יט
ה>< טהןוטנו דעכןקיגדח/נ׳ ניט/3דער פר/יח • דיח הינדרטטי דרײח חדטיכן חיזטת >< יט ה>< טהןוט3ו דער
פרויח חונ׳ (ו רעכן קינדדר נחן חיז חן חײן>< 3וה ווען דער>< חן חיבר  £ע!ר ר־יזן טוט חודר ווען זיח זויןט חײן
ק! ײןקינד וועןדער>< חן טםירט ח!ז ריח פרויח 5וטט החט ! תטזזיט דען ןיהערט ער דיח ><3
הו >< קײכן זײן •
חברדיח פר/יח>< וז חיר כסנה זײן ! טכן ט><יכן וויח ! חה דיח החט ןיקויפט סון רח 5חײני נח 5ט חונ׳ חיר כוונה
יויז ןיו/עזן ! טכןט * יכן החטהט״י ח־ר חײן זון ןעבן יטט 5ר • דט זײנןדיח בעטטי כוונוי  • /חן ווען זײן
כוונה חיז דר ווחרטןער ניטזח! ןי! וטטן $ו סרע>< דיחבר זעיבין ווער בעטר ער זע! ט זײן תחוה נווינןן חונ׳זין
ךרענקן ווחט דער>< ענט חיזהכ! בה  5חונ׳>< וז חטבן ןעבן3ו הט״י • חבר ווען דער>< ענט ניט ניטין החט
חונ׳ ><ח 5ט זין ! וטטדר ווחרטן זײניתענוןיכן 3וסר ברענןן דער זעיבין חיז >< נודה 3ט>< יכן ווחו זח!ן דיח ןוטי
קינדרחהערקו><ן •
דעןחזוחיזרער י $רהרע ערטטרײ 5יט ערדעכן>< ענטן חןחזו ־
דערנחןרײ 3ט
ערחן 3וסרע>< ריווײברױ! וטטן •
דיחן>< רחזחןט חײןק!ײן ן!רי חיז בײח רעכן> יענטןווערעטזחט״ח 5ט
דערווערטהונןרי^ • חונ׳ ווער עט חויז הינןרט דער ווערט זחט • וויח >< ער רער >< ענט >< טײט ה>< טה
חיז ו/יח>< ערחיכןױ! וטט • דט חיןחײן ^ רוטי עבירה חונ׳ טוט זין ןחר וויח דר חיט • ריח ח <>5יהדוסחיכן
ג ?9
טרײבן

שמחת הנפש ?*י
טרײבן חייגר טטערבט £ון רןרעגק חוג׳ טויזגט טטערבן פון ווכנן תט * יט • חגנר זחיצט 6ין גיוך ױט דעד
ווגנרט בחוד ח[ ט •
ערפרןירטזײגיקרעסטן • דיני חוץ.ן ווערן חיכ{ טוקי) • ערביקוזוט חײן טטיקדינן
חטוסן • ער ביקסוט גען וןיח טחנ חונ׳ זונטט םי(י חוזיזו  /דער גו זסזייח יזיז ער טיזשיז ן .יטויז\.ן יזוין דער
וועוט חונ' חויןגי ענר וועוטחזוווחו חײןפרויחח1ז חײןזוחן • דערבויחיזוועןזוחן חונ׳ ווײב זיןנוהזנױינןבנגיעות
בטעת תטזזיט ר,חבן זיח נוטי קײדר • ווחו זיןנוהג זײןבעזות בםריגות חחבן זיח טןעצטי קינדד • חיי
חונזריחםת ונדיקיק קוזון זותטוויט נניעותוקחטה • חבררכן חביצו החטח( זײן טחג טרה ניט חן ניזעחן
גײחרט חײן זוח 1וויחזחיצט ביווחוטט חיז • חזזחןחיזחײן חטידניוועין דער החט חײן הינגדיגי םרויח ױהחט
חונ׳ ער החט עט ניט ױווחר ביז נחן חירן טוט חזו ^ רוטי ננועיכן זײנן זיח זײוועזן • חבר ריח רטעיק דיח רח
גיקט ויערטרחכטן חירןווחו ויוטט נו םר ברעען דערחיזזין זזכוה  :ײן ירע זוםה ױײן חויז ערחײן ױנרן בוינן
צ 1חנניט נו דער ע 5ודה זרה הט״יהחט קײן חיק ח ן חיק חונ׳ חן  :ײני קינדר גיײן עײ קעי״בר זיעטט נו רעי־ עבודה
זרה רען וײני קינררזײנן 5רוב רטעיק דיח זײנן דעכ( טטן זײן טםײז ^ חט החט קײן חיק ררחן • רחס[ וווז
תטזזיטזער בנניעות זײן ערטטיין זיוי מדר תטזזיט :ײן הוח ייױעיה והיח יײטה זונטטן
חיזדרןעזותוזזעטה
בהזזה חונ׳ החט קײן בוטה סר הט״י בוורחי חיז רע חײן ױ־וטר חוטח • ^ ער גחן חיז חטור גו יעהן סיקכן
ערוה • קײן זיחט 5ה נו החבן ח׳ו חוין חײנכן םרעײדן • עט טטיט חיק םמוק ובחתי ײבכן הזיורדיכן
והםוטעיכ( רטחיז טײטטחיןוויי פר טנײדןדיחםוטעינןריח ויךריכן דט חיז ױײיינטדיח דח״טײט זײנןניט
בגניעות ער חיז זיטזיט> ייט דער פחיח חונ׳ החט> יחט 5ה חוין חײן חנדדי • חודר החט יוחטבה חיר ן .טנו
געבן • חודר זיח זײנן זיטייט חונ׳ זײנןטבור •
חודי־החט ריח פחיח פײנד חו,ײ זיחטרײבן עיות קײט•
זחיביקינרר ווערן רטעיכן חונ׳ חיז חיייט חטור ווען ױײןדיחפחיח טרח\ .ט חודר זועט • חן חיי חטור זיטזיט
3ו זײןווען חײןןיכטברעגר חורר דיחיבנה טײגדחיןחדר •
עטיײח דען ער החט דיקי פיר החנ^ דז דטיייבט
גיטדורןטײנט •
חןוועןטםריכןזײנןחיןחײןהדר זזוזן גוױיח טחםיייטנו ױדעקטױין דט ױיײצן דיח>יזו; ה •
יון ניט זיטחט
חטתו
זײן
בײחטח
^
•
דיח
עיקור זינוה חיז יוטזיט גויײן>< יטן חין דער נחבט חיז חײן ^רוי״י'■
םורדרוין 2חן•
טיחםיןדיח
ןײטזונסטךיעצטחײני־הערן
•
ח־זײטןחיןרערנחבטחיזרערזרענוכ( בעטטןרען
ו 1ײן נחן
דענ
/
עטין
ח/נ
נחן
חיטןחין
דער
נחצט
חיי
טר
עטין
נון
םי־
טיעט דער ירע חיז ניט ווזוקיחר • דחנן
ווען ריח
5
ייט
חייחייזדיח
חטה
קחן
חעוברת
ווערן
יחןן
זיח
יין
־יטןײיט
קי־ינױ
טםײז
נו
עטיןנוחובנט בפרט
הפרין
חונ׳ןעבר
>
/וח
חוייבח
זונטטן
זחכן
דיח
טטרוםי
_
ױױ
זיוכן
;
׳
ינן
•
חונ
ווען
דיח
חטה
חעוברת
חיתיהערט
ויחױן
נוהיטןזחיכיטםײז
נועטיןחןוועןױחרט
קיגד
זוי
^
ן
טוט
•
חן
חי
ניטחטחטהחטה
זײן
ו
.
ען
ערחודד
זיחבחױ ױינןוועןטון  :יט> ייט חננדרבחױזיעןצײחרט זיחהחבן חײןרוױחוין חײן חנררן • ווען>ין חױזחײן
בית הכטח קסיטזחו >ין ניטתבן > יט> יטױין • נחך דעק טת > ױט זחיי ריח חטהחײ־ קינרניט זויגן עיי כ1
םניכן חיןחײנרהו'5י טעה חורר חײן ^ חנני טעה • עט טרײבטדער טנייוחות הברית חיער> יחן חונ׳ וױיב
>ייט חננרר> וטײט זײן יחייןױן ריח הענר וועטן חונ׳ זחןן וורוי יח\.ן חונ׳  :חיין יין חין חירן זין פחטן ^ חטינדיקיכן
וחטיריכ^ דחכ( זח 1ןױחױדענקן ריח חםתחונ׳דיח טבטינן חןזחויןרעףיסיוריידוד זח^ ן • ווער קחן ייערנןזחג
פטווחט יערנן • חן וזיזױטגרקהגו געבן חי ער זיח> יט> יט ;ײן חונ׳ נחן רעכן תטײיט זח1ן ייח ; ין ריח הענר
וועטן ב&טר רערחחןחי  1ריח עחה חב וועטן ח1ז קײן זרע ררחן קיעבן בייײבט • חן יחיי רער >יחן יין ניט םון
דר פרױח םורט זײן ביז זײן חכרױטיט היז זחויכט חין חכט נו גע>ין • נחן דעכ( תט>טײ חיז רעצט דר>יחן יח5
ויטתיןױין חונ׳ױן וועטןחונ׳ברכתחטרינריחינן • ווען> יןהחט>יקיי דכן ױוועזן זח> 1ין רען זעייביגן טחג ניט
>יט> יטױיןווען>יןווין > יט> יטה> יטהזײןווען ער ט 1חפין ױטזחי' ערריחברצה ה> יםי 1ח'(5י טינה ניט יח^ן כיז
גחןרעכן טת > ייט • חן זח1ןױח > יתסןי' זײן נו הט״יער זחי' ױחקינרר זגעבן פחײי בפרט קודכן תטיייט •
הונ׳ווען ריח חטה טרח^ ט חונ׳זוי^ ט דטקינרזחןדח ױןהיטן חין ח1י  :חכןעט זײח > ייט חכי 1ות קײן ר/ױ קײן
וחוה >י ט פרעיידי > יענר נו רירן ח(י ירחת ט> ייכן נחן נו ן .ין דען חייי חירי ביױ טו^ נט נע> יט רט קינד חן
ױן • רער נחן
ביזרטקינדחייטחיזפיריחרזחויײןהיטןדטקינד גיטגוטייחןגן ח/נ׳ ניט ״רן.ז ױין חינ ניטגו
ורטרעקןוופןױײן נזײן קינרײעהין חיז חוין רוײן טפר זח( ײן פט גיט ךרטךעקן •
חןזחיײןקײןקינרחײן
ײורנז
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״ודח ״ח5ן>ניטחײצר קחין חודר הונד ח 1יט ווחט חײן דבר ט>< ח חין • רוונ׳ ווען עט חן היבס נו יערנן  :ח) * ן.י
חיכן ח!י חנופה טון חונ׳ חין ח1י ירחמ ט>< יק ונ ױווינן חין דעריוןננט • ווען ר>ן דט חויט ווערס עו!קו>ו1יך נחן
קוחן חזנ׳ > ין ווערט טטחרק :ײן קירן דעק ינר הרע חין דער  :חן חונ׳ חירי כוונה ווערט :ײן ! טכ  /טח־נ  /בין
•
חו 5טח ח! :פרוזיי קינדר ווערן  :יח החבן נטײומ קדוטומ :

דינים װיא זיך דער מענש זאל נוהג זײן עומורגינש
חכן
_שחרח!י:
רחטימדבדירחמה׳
דערכ!! חיז

דחק>זו :דער וזענט
טק > זע!דן חן ניט ! ערנן •
:עהן עט :ח 1ניקט חון רײן זײן חק :ײגס( חדר • נון
ווען> ין החט חײן ערדן כ!י ווחו ><ן ררינן> יט־ין חי:
החט
:ח! כט >1ו :ן .חנין סע!  #חרוק נו נידיעקטזײן •
>וןחברחײןנינןכויווחו >זן דרין> יט־ין חי :דעןח:ושי3
><חי ח!ז><ן דרין>< טר/ין חיז><וז><ן ח1י>זח! חײן רביעימ
ווחטר דרײן ן.יםן חײן רביעימ חיז חיו יס ! ח! יט חין
נווײח חײער טח! חרין ןיט • חונ׳ רען ><ו:טד כ! יח 1י
ווחן רײן ן.י>< חכט ווערןד :עטניטחיב! רי 3ט• חודר
רט כ!י זח 1ער חובן חוין 2כו דעקןווען עט ניט ריצט -
חברחײן ערדן כ! ידט><וז \ .חנין שע1יןנ נו גידעקטזײן ג
אך :ח 1זין רער >< ענט ניוױנן5ו><ור ; נט חי ער

ןיט גחטט דינטט דרופן וויי חין טרײבן
חטײ 1דיניכן ח!ז רער>< ענט וויטן זח! וויח ><ן ןחט !ובן
ראנ׳ ריגן זח • 1נו ><ורן.טנ ווען דער בן חדכ( חויך
אחכןטוטניהערטער חויך קײן עו!כ( הזה נוטרחכטן
חונ׳ ניהערט קײן ווחרט גורידן רע זח!  :ין  ~.כך וועטן
חונ׳ זח! ט 3ח ןעבן $ן הטיי דערחיס( זײן נט>< ה החט
אירר ן .עבן • ויח שי 1ב1ײבן !ין.ן חונ׳ טטערבן ררוכ(
חיז טד ערטט נו הט״י ט 3ח ן .עבן חונ׳ חניי! ברכומ
:חנןחונ׳ חחןעו! ק  :חו.ן דער נחן קחן ער זײניווערקן
פריכטןביז><ן טווין ן .יט רען זח 1ערטב >< חהטו!ן ן.ין •
דיח ג>< רח  :חגט רר ><חרן .ןט!חך ברענגט דעכ(>< ענטן
ער ערטטזײנן נורן
חוכןזײןעויסך הבחדען סי 1ווח! טעגר פר ט! חשן דיח
נ״י 1זונטטן חנדריביזיזחכן • דחק החבןזיח גי:חו .ט דען זעהןח!ז ניט עטווחט טינוך מײבט בסי־ר .טכעמ
דער >< ענט >< וז וין טטערקן ח!ז וויח חײן !בי דז עד רען חיויוטור חײןדבר קדוטהנו טון חיןחטײ <>1דינומ
6ריח זח! חוין 2טטין גחט נו דינן חונ׳ ח׳ו ריח טו! נו שר החבן  :יח ווחטר טטין חיכ( בימ הככוח דר >< יט ז־ן
ט!חשן זח! צט חיז חײן גרוט >< עטה רע ח!י זח1ן ןחט רײןנו וועטן וחט וטייוק ח!ז טד העחד זעיטחיןניריכט״•
!ובן חונ׳ רע זח! זין חויז טוימן • חיז טע דען חו זײן חיט טינון 2חורר טכבת זרע דרחן ק 1עק דען חיד
חײנק חורט ווחו><ן גיט טו!ן ן .יט • חזו ווען טחנ חיז חטור גו ! ערנן חן קײן טס( 3ו>< ע!רן • חן ווען רעו״
דעןחיזריח 5ײטתפ! ה3ו טון חזוחיז חטורחײן>י! חכה >< ענט  :ײנינחטטנײנט>< יטדער החנד חונ׳ דיח סיער/
מרר ער נרתבויט><טי דעסן_
טבעויק3ו טון חסיייו ! ערנן דחרך רע ניט חן תהוייק ווערן חין גיריכט •
רחרך ער ניט זחןן ער>< וז ערטטויין זײן ר .ס! ה טון סינגר חין זײנק חור • חודר ער רירט זיק ב!ו:ן !בײ
סעיעחח •  ,חונ׳ ניט ח1ז חטײ! ווען זיח חויןז ווחכן חן >< יטדעיר.חנר • חודררירטחײןייויזחן • חורד־,
!יגן  :יח יחנג חין בפט חיער זיח חויך טטיחן חוז׳ קרח 3ט חויין דעק קחפן • 2חורר ער ניגט טוחחונ׳־.
טרחכסן חירי עטקיק חטײי'רירן >< יט זײן ווײב חונ׳ יךנר טטײ><םן 2חדז ־ חורר ער חיז חיןבימ הױײחין
חטײי״ניחןייחעחרוק חון ן .יוועטן סריכטן חיריחרבײט ןדוועזן • ער העט>< ט>< ט החטה ןניוועין ער טדיר
ערטטזחיכטחיז חײן חיטור ווערגחטיייבווערט זח! 5ט זײנינײןניי' חב • חודר !ויזט וײני ק! ײדר חויז זועןער־
ווײטר ניט >< ין טון • ווח! דעק>< ענטן דער טטעיז .ן 1ײן ניקש נ־סינר • ער רירט חײן >< ת חן • רע
ווחטר בײח זײנק בעט החט חזו בחיד ח!ז ער חויך ױח חײן >< ת>< 1וה • ער ! חזט3ו רער חדיר  :ער
ערזיךתכךוועטןחונ׳קחן חײןבי־כה>< ח5ן ! חזטזין טערן 3וח!ידיזי  :חכןחוהוןזין וועטן • דער
ווח 5טקחן
יוונ׳ טבח געכן3ו הט׳י חיז עט טחג קחן רע תכך כ! 1חיז וועו זײני הענד רטרײןזײןחיז חטור חײן בר 5ת
זײן חרבע כנסות חן טון חונ׳ ברכה >< ח5ן ע! >< <$מ נו זחגן חור תסיה5ו טון חא׳ ! ערנן חונ׳ ניט עטין עט
זײח דען ער>־׳)> זין ערטטייין וועטן • נײחרטאען
$ינימ :
חיז חײןכ $ (5גו( ווווויוון רײן חיזרחר^>< ןקיין לע ונמט טטיןמי< ונהעטרהחודרחיןיערנןחונ׳החט

טון•חונ׳

הטוטזח!
ימס!

ג

ען

ידיו

>*

שמחת

קײן ווחטר נו רער החנר רעןחז  3ער זײני הענד רײען
><טי ווחטעט חיזחודר חן דער ווחנר חבטטרײצן ^ןע
רע זע! ט החבן>< יט זײנר החנר עטווחט חון רײן חן
ױרירט • חבר ><חת  1ה><זו ער זין היטן חונ׳ווחוחין
חכטנע>ין• עטזײנןחנטי>< עטה ווען ױחוערנןהחבן
זיח ווחטר חויך רעכן טיטטטיןח{: :יח< ין ו1ײן וועטן
קענן ווען זין זע{ טן קרחנן חודרחן ב{וזן וײבחןרירן:
^ךז ווי{ חין טרײבן וויח זין רער סענט זח! נוהג
י  :ײן חזו בחןי רער>< ענט חויך ווחכט :ח! ערזין
זועטן רע זח 1דט כױ נע><ן חין דער רעכטיהחנד חונ׳
זחזטע ^ עבן חין דער (מױ החנר • חונ׳ זח! ױטן
ייויך רער רעכטי החנר חונ׳ דער נחן חויך רער
1ינקי החנד חזו ררײח><חן נחן חננרר חונ׳ סוז חין
רוקחצט נע>< ןדטדיח סינגררעכטױוועטןווערן • חינ׳
זח | תכך זח^ן דיח ברכות התורה חונ׳ יברכן חונ׳
ח! הי נטסה ביז הסחזיר נט>< ות !םנריכן >< תיכן •
יובר דט סו<>:ן מיטן חזיט חט)ר חיז הײנכן סחן חיק
פדנה5ו>< חכן ויען ער גיט חיק \ ערט[ חן החט חודר
מנטטן ווחט>< סטיק חיז דז טד הערין ניט זיכט זײני
עחה • דער נחן זח! ער ! בית הכטח ױן חונ׳ זין
רײננן סר ק" ט ותםןה חונ׳ רער נחן זין ווירר וועטן
רוונ׳ רען דיח ברכה ע! נטי!תידיכן חונ׳ הטר ינר זחגן
חען ערזיןחזונוה^ חיזח־ז עריונח ןכ! הדעות:
ןךעז חײנר חײן ן.חנני נחכט ווחכט ביז עט טחג
יחיז>ווז ער זין וועטן חכרעטחיכן חמורנו
.יח \ן ריח ברכה ע{ נטיןתיריכן • ווען חײנר סר
טחןנ חויךטטיט חונ׳ החט  :ין גיוועטן חונ׳ החט
ברכהןױזחןנט וועןטח^ ווערט>< וז ער זין ווירר וועטן
רדײח>< זח חיבר ױטן חבר קײן ברכה סחכן • ווען
יוײנר בײח טח \ ט! חסט ווען ער חויך ווחכט*ריןרע
דן חן וועטן דרײח סח! חיבר ױמן חבר קײן ברכה
זח* ן:
( ^ ן >< וז זין וועשן חיבר חיק כ!י חונ׳ ריח ווחטר זײנן
י יזמור בהנחהחונ׳><ןדחרן 2זיח ניט חויזטיטן
ווחוזײטזעןטןדריבר ױן:
ךךןוז ><ן !חנ^ זוי>< ט3וויטן דעכן וועטן חונ׳ רעכן
י
חריןח!:זע!טן£ר^עטן החבן חוב רע העט
יון
ױרירט
>
<
יט
זײני
העגד
חן
חײן חון רײן חורט סוז
ער
זין
ווידר
וועטן
ווען
ער
ווי
!
תסוהטון
דען דטחיז
חײןכןןנוסת ! ה><וז><ן זין וועטן:
װען חײנר
גיטי 4החטזיין3ורן3ו טון חונ׳רע

הנפש
החןט זין חוין* יוח גגר עוכר יזײן1חו ירן וגנר תורה
ב[ תטקגוחת נסטותיככן:
זח! ניט> וטתין יײן טטענדינר הײט • רזן
״
טפרינט עד >< ענין
זײגי טוח הונ׳־
טטיסיםך
סו 1רעןרחדןן עד ניט חטרי^ רזח^ ןביזעט
טרוקן חין:
דןןן כ!) טוח ניט סר נעטן רער זזענט ^זיויבינ

י זין רײן הרוןטן •5נחטט דינטט ח£י1ו נו
ךרענקן רוײן רבר הדוט רוינן כית הכטמ חונ׳ הינן
>* רח] יעןכינ רויז רוטור:

װען חײנר >ײן נורן טוט רוויף רוײן סרײחן סזוו״ן
י >זוז ערזעהן דז ער זין ניטזע 5ט * יט זײננן
רוחור3ו>< זרח יוודר3ו>< ערב3ו נ
 1ןןןך קײן £חירו הרוט רוודר ער הרוט מײן £חירו
יוונ׳ עררויז? חע  £ון רויר דעק רזיז רוטור זיק
ערוהיזן 3ורירן רזיטזײנר הרונד וי& יזו ווען עררזטתין
היז זרו 5כט זרו?><ן קײני קינרר ררײן ניווינן דט זירורזיר
עחה ניטדרורסן רון רירן:
ךןןןן רוײנר רוונטר ווענן יזיי ני * וחננטרזזו ><גח
י ער זײני הענד וועטן רויןרוײןקוועווורוטר •
רווררוזען וורוטררזוין 2יוײנכן סןיויןטטיטווחורוײןטײיז
סקוה דריינןרויזרזפר ערר־סז ררײרו ר־יחן זײני העגדרריגן
טוב[ זײן :י

דיבי ברכת השחר
פאר3ײטן וזיז רערסגה^ ױוועזןווזו•וועו
רערסענטרויז חויך ױוורוכט הרוטערתכך
ױזח; 1טברכתח{ הי נטזזהביז הזזחזירנטסותןסנרינן
סתיכן • ווען ער הרזט ניהערט דעט הרוןזנרירון
היזט ער ױזחגט • רירו ברכה הנותןוטכוי בינה•
זוען ער זין הרזטטון וזן קןײרן הרוט ער * יזווגטסןביט
ערוסיכן • ווען ערדיוורזויגןהרוטרוויזױוויטטהרוט
ער (; יזחןנט םוקח עוריכ  • /ויעןערזין החטױזענט
החטערױזח^ ט >< תיר חטוריסן ־ ווען רע זין החט
רוויך ױטטעזט החט ערױזחנט זוקן כסוסיכן • ווען ער
זײני& יט חחט חויך רער ערר \ .יטטעו' ט החט ער
ויזח\ .ט חקע החרין ע 5ה>< ינן • ווען ער החט דיח
טוח חן ניטחן החט ער ןניזחנטטעטה1י כ33רכי • ווען
ערחיז * חען החט ער *יזחןנט חטר הכין *?ערטנבר •
וועןערהחט זײ| 4ערט{ חןױטחןהחטער ױזחו -ט חוזר
יטרחן
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וופן רפ החט יײן הוט חוי^ זײן פר טינון חודר וופן חײן רןינד רפר £רח >< טנןימו
יטרח 5מבורה •
חןוווולז{ ח1י דיח ^ יהזה:
\;יזע $ט החט ער \ייח \ ט פ,טר יטרח 5בתםחרה •
ךו  1 £$ײט וורוט טורור 1בקר רוחכן דירו ״וין ריח
וופן פר זײני הפנר החט ױוופטן הרוט פר \ייח \ ט
קינות זחרןחיפר דירו זוןרזוין :טםריזנט זוגטטן
ברכה פ 1נטיןמיריכן • וופן פר ; ײן םניסן החט
ױוועטן הרזט פר ן.ייח \ ט הזזפביר טינה ביז ן:ו !<1יזיז רויר ;חו.ן רווכן זונטט רויז פבין ור1ז וופן ><ןרז  #ט
םמ ( ומםוריכ  /חכ/םטח
חטדיכ  /טוביכן 1פחו יטרח( • חזו הרזטזין זיןנוהןנ
גיוועזן סר נײטן רפן ;יח החבן זין בקדוטה ןרהחןטן
חונ׳ החבן זויט חירי הפנדניקט חון רײנט חן ױרירט •
ניט נזהר זײני הפנד זײנן
חבר חינונד חיז רפר
ןניהפרט נזהר נו זײן חײןטןי־ו  /חן טוןוופןפר
חוןרײן ח;ו ; חן,ט * ק ריח ברכומ > ויט חײן * ח{ זפ ©
דפןזחןפרזין
י ן 1ײן ניטרויטזונין חריןטש •
םניכ ; * וזדט פרטט זײן ברכהןנפבן ונ הט״י • נון
חײן יחיד זח! וין נוהןנ זײן וויח חובן \ יחעוד חיז • חבר חזו נוה \ זײן וופן רפ חוין טטיט חונ׳ חיז טחן .וופן זײני
דער חזן רפר זזוז ח?י ברכומ חין טו 5זחןנן • חונ׳ הפנד רײן זײנןזח! פר תכן ,ברצה זזחכן חיבר רפכן
טטיטער&חר טח \ חוין 2חזו בח! ד
טחםי 5נו זחן.ן חיז חײן חיטור ווען.ן 5ײן עט! יכי דעומ חרבע כנםומ •
םטקנין רפר חזן>< ח \ ריח ברסמ טחםי5זרזןגן • זײנן ח('ז טחנ וופרט זח! ער \ רײסן חן דיח ניגימ םון דענן
ריח םומקיכן חחרוניכן דער ווירר • דרוכן זח 5דער חרבע כנםומ חונ׳ זח 5רריבר ברכה >< חכן וופןרע
חזן דיח ברסמ חין םו! זחן.ן חזג׳ דער הײכן הנדרי רער נחן זזסטיק חיז זזיט ברכומ זחןנן חודר
טבחיכן ; חןן חונ׳ ; ין היטן דבריכן בט5יכן נו רירן • זונטט ווחט החט \ ירעט דען ווען רע טד ט! ימ
וופן רפ זײן 3ורן טוט זח 5פר זחןן חטר ינר רפר הײכן חוין 5זפנט* מ( רפ ברצה >יחצן חיבר רעכן ט 5ימ חבר
חו ; וופן פר ווידר טוזןןיט קחן רפ זוטמין  :ײןחונ׳ 3ווײח ברצומ נחן חננדר נו זחנן פ 3* 5ומ 3ינימ חונ׳
וופן חבר ! המפטן 2ב3י3מי זפ5יב  4חיז חטור וופן פר ניט החט
זין ׳ ; ופטן חונ׳ -חין טו! חטר יכר זחןן •
חיןדפרהחנד
חןוופן פרדט ט!מי
דפר חזן רד הײט תהייכן ו״פזוחמ זחגט חזרר פר * סכדקןניוועק •
נפזזטחיזפרתכןי ^ חױצ ברצהןואחצןפרדחרן^ רפן
!פרנט רפןרחרןפר ניטזחןנן פר זווז פרטט דיח
מו
ברצמ המורח *חגן • חזו זח! פר ברכמ המורה ט!מי ניט חוופק !י \ן חונ׳ חיבר רפנ  /חרבפ כנ&
זחנןרר הײכ  /חונ׳ זח! חײן כוונה החבן רפ ווי 1ניקט ברצה נו * חצן דרונן יח! פר כוונח החבן טד חרבגנ
>\ פר םטרן דט ! פרנן ווחט פר רר הײס ! /פרנט דפן כנ& ומ דר זויט 3ופטרן • חברוופן פר טו! ןןדט דפן
*חן; פר חין טו 5ווידר ח> וח 5ברצמ התורח זח \ן חזו זח 5פר רר הײכן \! ײן טד חרבפ כנ& ומ בפנטן חוכ5
טרײב רער ט !.מ ב!ו! ה בטכ  /הרב ה \ ח! * והר׳רנכי חיןטו! דט ט! ימרעןחיזרע ^ יוויכסו& טיקרפר 3וויטן:
מי ד*זו * ו * חצן ווען
ךיא ברכה ( ״המעט^ ב3י3
חבד דפר בעטט
הירט חב״ד רק!ויז בהזומרן• .
טוןרטטןימעםעחוין 2רעןקחםך! טפ חיפר
דרןחיזררהײכ $ /ו זחןן דיח ברסמ ביז ה ^ חייר גט * ומ
ס! \רינ  * /מיכ  /חונ׳ חין רער טו! זח! פר חן £חנ \ן  £ון טע רעכט חוין^ זעצט זח! רע דיח ברכה זוחכן ודח רפר
דין חיז בײח מ& יןין:
חבר3ודיח>< ח 5ריח
ריח בדצה הנותן ! טצוי בינה •
דח5י5מי החבן חן חײגנ  /קחזזזו! חזו >< וידם
ךו ^
ברסמ3ו זחגן חיז קײן היתר ניט • חײן ברצה
קרז^יזו! הינכון חיברדיחהען& טחו& ןזײן:
!בט! ה3ז זמןגן חיז חײן החרבי עבירה :
ןןןןך דח וד! רעצט יו3ה זײן ח!י רעומ >< 3ומ
__
,
מ 3ימדערזח! החבןחײןחרבעכנ&מו חויו
החבוקינדרטטי!צרווחו ריחקינררח־וין
זוטנךזײנןדט ^יוז>ין 3ורעקןחונ׳זווזרײן ווי!ן 3ײ(נ ווחטווײטחיז • חונ *ן זווז נזהר זײוחיער
זײןחודר * חרחויז רער טטוב טרח\.ן יונטטן רחרן 2ײן ׳ ווי! פענטןדיח$י $ימ רעצטבודק זײן כ& רט רוויך רענן
חטײ! החבן ווחט חן ריח כנ  £ומ חיז רעצט3ו זעהן • ><ן \ יהפרט
קײן ברצה זח ^ חוד ^ סמ ! ה טון •
כ־  /חױ
םפיחמ חן \טי !ח \ן חונ׳ בײח חײן קינד בפטרין טיר ניט נו \ין £רי חי!ן ווײט חן3י 3ימ ווער ירח טז^
חונ ' \ יהערט5י 3ימחיזיר3ו רר החנד החבן:
מ״פןות חוררזונטטןט״ותרט \< וז חזוווח35ו \ ירעקט

דיניעיעית

װען
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?ויז

>יןב " תנת 5סוטתרבע כנ  1ומניט רוויזטוט
רטזניטיכטחוסטדיח [ ייט דייו יוונטר ווענן חס> טי תורה יוונ׳3י3י<  /״וי ^ יןרייזבן י׳ן 1׳זי 6רי עקי)
רײזין רוונ׳ןין -ןחוין 2דעק טטרויו רען דיזרן חןנו>יור \ :.ט ווי׳וו > ין יין קננרן ווונ׳ ווענדן טוט *ור* * ן זדדענקן יון
חווטה חוײטיתורהײקײק ני יײןוען ווערטערזוכה
קײןברכה ײוזק חיבררעק יזרבע כנ&וי־/ררוקזיון>>ן
וײןדיווטכינה נו זעהן:
נןהרזײןדט וזרבעכנסומבײיוניוכטיוויז נוטון:
עיעין  /היזט יוין רער3ת 5זעקט הוידרט יזונ׳
י; 3ט סערק סינן ,קנעשן ,רט יויז נויוזיוזיין
זי  1ןט הונדרט יחנ׳ ררײח נעהןחזו £יז וי )ז תרי׳נ>י 3וי/
ערטטן
ימ
דער
רט ווײנט ריח תורה ו.־  :רתנן חת כי > ונומ ה׳ חיר
 1יגט>>ן תפי1ין • ווען חיק חבר דיח ת&יןין
זח\ט,־ .ירענקן חן ח!י תרי״זנ ײנומ ו> יטו חײנר רער זיך
ערטט חין דער החנד בקוקדחרן^ ער ריח תסיןין ניט
חײן קנוםן?>יח 3ט חוזננר זיך זחי חן גגטווחט רר ײחנן
חוועק !קי דען><וז ערערטט דיח תסי1ין ! יקדער גחן
דרוק ניהערט יוןדעןקנוםן 3ניטסר ^עטן:
דעק ט1מי זח! כט>יוז>ין חין חכט נע>ין • חין דימ
װ ( ןן חײנק חײן 3יניסטו 1ווערט חזו זחו ער תכן2
י חין חײן הויז /ין חונ׳ חיק הױז דחרן 2ער ניט ת&יוין טטיטץ־יסריבן דער יחוד הק״בה חונ׳ טטיט
גין סמ־חירן ווײט עי־>> וז רטחרבע כנסות תכך חויז דרינן י $יחמ>> 3ריק חונ׳ תסיוין ט 1רחט1י\ .ט >>ןלחוקף
דעק >> וח רחרטן חיז דיח נטויה חוג׳ תסי1ין ט 1יד
טון • ווען ער טון טטיז טטיט חוין 2חײן חורט חיז
טטיחן קיק דען הערנן דרוק>>וז>>ן כווגה החבן וועו
רחךחטורחייחנע חיז עסובטו> ונומ נינימ :
>>ן ת& יןין 1קט חיןבין>> וקר>> ײן נט> וה חונ׳ >>ײן ^וך
ךיןןז טיעור סון רעק חרבע כנסומ >> וז זײן
3ו הט י חונ׳וויוניקט זינדי/ן:
יחיט!יכט ח!ק חײןהח1בחי
 1ברחט חונ׳
דרײח
ןןןמ >>ן תסייין ט 1יד ^י1ןי  .ט החט חונ׳ חיער >> ן
< £ירט! חי!ן וחנ  /ע! כים :יקיונטטןחיז> וןניטיו 3ח:
י
ת £יוין טי רחטחנט העט>>ן ו .רעט סרע^״י•
ן> | ן דיח עקין ווחו *ן דיהני3מי חן >< חכן טוט חײן
* ^!יד !חנ  /סון דעק דוי> ון חיז חטור 3ינימ חן3ו זח 3ןח 1זרען >>וז ער 3ווײחברסמ>< חכןוועןער תסי!ין
*חכו דען דט זע!יב  /הײטט חײן ענד חונ׳ סון רעק ט 1דחט חויך זענט ! הניח תפיויין חונ׳ חך ע 3>> 1ומ
*זיי
1חע חן ווײסר ביז
ררײח<נינ^ר ברחט חיןדעק תסי! יןדרוק>>ו>>:ן נזהר זײן גיט חײן ווחרטדר3וויטן
3ו רידן:
*וזן דיח3י3מי חן /י>> חכטזײןדט חיזנו חיח>> ־ןסינפט
ד .ח1
חחיביב סינ/ר ברחט שון דעק ענד ווען >>ן ווײטר דיח
ת £י! יןט! רחט>>וזן 1יק דט ךחנניבימ חיבר
5
י
^
ח ^.
רעק טטעןן ״חו דיח החר ווחקטן • חוצ׳
װײז דיחנין ^ םט(ן ״ ' וחר ן י ״
זי״
ניט
דער
קטרטירחט
זווזױ/ןחיבד
דעקזנריב! נ! .ןחקין :
ע י ט>> ײטן חויךחײןחורט .וחו >> יח,טחי| . ,וח} חו ; דיחת
ריקן £יןיןט! ידז> .־ןןױ .ן חיבר רען עיין בוזנן חויך
דעק דער זיח״ח! בי״חרט ^• רטיניײכן דיח הוטענה• דעק
סון
סיײט
חײן
קוײן
ווינןנ  /ינײ/ט נוק
הערנן3ו ״ער זחי 3ט ניט חין חכט ענ >> ט חונ׳ טוט
הוג רען 1חב £ון דער טו 5ה ניט דחיך3ו טרעטןחודר
ווין דרעק נו ט>> ײטן • טד ^! ייצןחוי זחכן ווחט חײן טע רט דער הײנזט הײן סוטעי יטרחי חונ׳ ער חיי
>> $וה דר >> יט/יטחן החב :
ן.י .ויט קײן ןנוטר יהודי החיט ניקט סון דער ^חנ3י
,
ןןײן >
>ן חײן
נײחין.ט! ימ חן טוט חודר ערקוי£ט תורה דחק ^ יהערט חײנר דען חנדרן >> זהיר זײן •
י חיץ ח 1טן ט 5ימ חונ׳ רע >> חכט3י 3ימ ררחן חן זניהערט>>ן נזהר $ו זײן ריח יו״ר>> וז טטעין דיכט
חן רעק כימזײן:
חונ׳ סוט חיק הגחה >>וז ער טהחײנו >> ח3ן חזוי ווחי
חיז ערזונטטן נײח >> 1בוטיק חונ׳ כ 1יק קויסט:
ת
^
י
^
ין
ט 1רחט >> וזן יחנ  /ױין ע 1כ 1םניק רט
י ריח רנועומ זנרײכן ביז נוק נחסיי • חונ׳
אײן  £רויח רחרןי קײן5י3מי חן >> חכן • ><ן זח1
ינזהר זײן ריח ני3ימניט>>יטחײן>
>עטר
חורר
ת
£
י
1
ין
ט
1
יר
ע
1
כי
םניק
חזו
יחנינ
חיז
ער קחן ררײח
,
טערחודרזונטחײן חײזיןחבטנײרן:
>> ח 1חוק דעק >> יט 1טטן סינ/ר קחן חחק נו וויק!ן
זײנן
ררחן
סינך
קנעםן 2קיז־ן ח>< טה דעןדרײח >>ח! ח/קרען> ייט! טטן סינ^ר חחק 3ו״יק1ן
חיז

דיני תפילין
עום עז3ט>>ןדעןט!חוין 2גחן

^

נג
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חיזחײן חיו • 5עט וויזחײן עבירה ווען דיח רנועות
חויךדער ערד ט! חפן זח! כט חין תפידן ! יןן חין חצט
$ו נעוזן:
ךו ^} תפי! ין חונ׳ ר $ועות וזוזן טווחריןזײן • חונ׳
דיח רסימת><ו:ן ע 1כ 5פניכ ; ברײט זײן חייז
חײן ןרעטטןקחרן ! חנןחיז:
ןןן^ ז ><ן תפי!ין חן החט דחרך ײן קײני סרעװדי
ןידחנקןהחבן • חונ׳ ח ו וועןחײנרזע! ט
י
ןידחנקןהחבן חוין^ ונות דעןחיז כעטר ער זחייזיחניט
!יןן • ויכ! טכן ויטח וויתן חורר>ו! חבה ס טון חונ׳
דבריכך בטדכךנו רי־ ן חין דיח תפייין;
ןן ^ ןך $ו ריח ! ײט לזונ׳ חיר נטזזה ר־ח רח נזהר
זײנן חזו בח1ר חיז  :יח תפמיןקויפן ייחזן ויח
דיחתסידןעסנןחונ׳ !ח;ן $וזעהןדט זיח ניט שטו 5זײנן
רוזו חיז דער וזנהן חין חטײי יודינות • דען ויענן
*ח! החט חײנר תסייין חויך כויה טניכך חונ׳ חויח!
!ח :ט ער :יר .עסנן זײנן זיח שטו 1זח! כט זח! חיטיייכר
יהודיחיןחכט נעוון חונ נזהרדרחןזײן:
עש זײנןסי! דעות ווען><ן תסי! יןזח! חויזסון חנך
חברחיןהוזי
רחטחרטחונ חוי הודוער •
קז  ,הןחון װהר״ט קחײרנחביר ע״ה זײן טייחן עחן
טטיט $ו ןיטריבן >זן זח! ח!י וזח! ריח תסי5ין חויז טון
חיעסקדען פירדן חויך רוסט דען ייײחנט > ון חובות
הין ^ • חבר >זן> יוז נזהרזײן סמר דער טסי תורה
חן ווען דער חרון הקודט
ווען :יח חוסן חיז •
יזוסן חיזדיח תסיייין ניט דער סחר חױז טון ><ן>זו : :ין
חויךחײןזײט ווענדן :
ךו ^  :יןןחנין ק1ײני תסי!ין!חזן>< חכן ריחזײנןניט
יו $חווערחײן ן/טריהודיחיז זח! קײניקיענרי
תסי! ין החבן ח1ז סוייח שינןר ברײט דזונ ! וונן • >זן
דחרן׳ ניטבײח ריח ר $ועות חן נע>זןחונ ' דיח תסידןחחיז
ווע! ןרן:
װעז חײן ן/י תפידן החט $ו סר קוישן >זוז>זן פון
י חיכך חב קוישן ווען ט:ן עטו/חט>< ער זע! ט
ןעבן ח!ז זיח ווערט זײנן • חבר > זן דחרך חיכך ג־ט
ןחנין ווינקרחיךביטן דער ןוי > זחכט  :ין> זרןזזײן חונ׳
>זעכט דיח תסייייןס דער ערר ט> זײטן:

תפיוין חונ׳ןוײן מזן דער ברכה זיזן עררימ תסיי״יןמ
נ־ןן חונ׳חונךוען וורינן וויקין • וווג׳ ווען ער תסידן
טו״רוזע נוןהחט וזויך ןיזענט זווו ער דיוז תסיוין רוזו
הוויטן וזויך  :ײנק וןיוסך ווונ׳ ווו! דיוו ברכה וזוזכן [ע
וזנות תסידן וווני ןיײן נווך דער ברכה זוו! ער דיוו
תסידן רעכט חונך דען יןחשך חרוכ ; טדמן ניט פריר
חונ׳ ניטםשעטר  :ח! ער דיח ברכהזוחכן ־ חונ׳ויוו
תסידןטירחטזזו:ן ק! ענר חײן ווינךוײןח! :דיחדיקסון
דעסן קחסן 2רען טונן :יח  :יח רעכט חן טדטן חוכ;
קחשן • 1ווען דיח טינן חונ׳ דיח בתיכך זוכו! ה זײנן
רען :ײנן דיחתסידן חןסכזו! :

דיני תפדה

(  £ךז ברון טחוור חן בי :נחן טחונה עטרה חיז
י חטוי־ דסטיק נו זײן חשי!ו תהדסך זחן.ן חי :חײן
חיטור וזןדחרך ניקטרידן דרנ/ויטן חזו חיז ווען זון דר
הײכך תס!;־ .טוט חבר חין טוי״ חיז ןחר חטור דבריכן
בטויכןנורידן חסי!ו חײנכן פרעהדן זזחןטי״וקעדככו
נו ןדעבן חין טו! חיז חײן חיםור ווער דח רעט חין טו|
ווחט ניט חײן רבור ט! > ונוה חי :דער זע! בין החט
קײן ח! ק !עו!כ( הבח חונ׳ חי :חן חײן חרנך קדחוניכ^
דרויך • ררוק ן .יהעדט ><ן קײן ק! ײן קינד חין טוי
ברענן.ן ווחס ניט ע! כ! שניכן ס־נך יחר ח! ט חי; דען
החט עט טכ! ווען ><ן עט טטרחסט ח!ז עט טטי!
זחייזײן • ><ן דחרן 2קײןקינד קיטןחין דערטוי״חן ווען
חײנר ניטט דחרן<>,ן חיכךניט חטותח זחןן • ווער
ןחט !בי החט :ח! צט חין חכט נו נעחןחײנר רען חנדרן
חזהיר זײן :
כ!! ח־ז דעד זזענט ו־יוי זער נזהר זײן זזיט
ךן ^״ן
קה! נו ןוײן תס! ה טון דחסך ווען חײנר
טשעט טו! ין קוחט חונ דט קהיי וויי״ בחיד חן סחנןן נז
חרין יונר חורחונ׳ק״ט  :טזוונה עטרה • חזו זחי״ער
חרין ברון טחזיר חונ׳ חטרי חונ׳ יטתבח רז ער חיט
קה! נו ן! ײן חרין קחן • החט ער חבר נחן > יער
החט ער נחן
נײט  :ח! ער חן זחןן הייו חיי בקדטו •
>< ער נײט זח 5ער חן זחןן היייויה ה!!ו חת ה׳ >< ן
הטוייסךחויז • החט ער נחן הער נײט קחן ער זיער
ריח
חזו בחיד ח!ז ער דיח תסיייין ט! יד ייןט הייייויה זחןן • החט ער חבר ןחר ניט נײט זחיי ער> ייט
^ ײןחריכןווחו זיח ןיהערןס ! יןן זח! ערדיחתפי5ין קה 5חן סחגןן פון דער ברכה י .נר חור חן חבר דער
חוי
זײנר החנרחונ׳ זח! ריח ברכה > זחכן! הניח נחן ויוז ער זחןן ח!י ברמת הטחר חונ׳ חרין ביז יטת 5ח
החייטן> זיט
חויז
יך
0

ברכהוזחכן•
זןזח!
חכטווען>
חין_
ווח!
נעסט
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שםחת

מויז מברער רמר ^ ברון טח>< ר מונ׳ יטתבח ניט חדז
{מ;ן>< יט דער ברכח ררוכ(><זו ><ן נזהר זײן £רימ ט1ן
3וקו>< ן? מ1טכ המט רער>< גיר רעןרב בית יוטן <>2זהיר
ןניו/עזן • מטײ 1מדין ביז יטתבח מוג׳ זײנן >< םט ק
דר3וויטן מן היבן מן יטתבח3ו מרין זמ 1כט מיז מײן
מיטור ג״ור:

הנפש2
>י
>ווז דער זעיבינ ערטטןין חײן ><ז> וור
רחין 2זונטטן תיז ניט רעכט :
זעיבטטן שורט טויע קוון זײן
זחו זעיבטטן םורט טוזעזײן דט יו־ז בעטר
דימ מברס{ קענן מיב( ניט ווערן • מן ווען מײנר־ז -טע
גיהערט מיבר רימ טסר תורה ברכו זמגן רט מיז מזו
יס 1מ!ז םורט טוזע דען מיז ער יו3מ דער זויט רמר^
דער נמן ניט
סורטטהעז״ן:

זמגןחונ׳קױט

װער

רערזעיביג

ךןןל סמוק סותח מת ירין מין מטרי ><וז ער
י >< כוויןזײןדער ערטטימותיו * סון סותחמת
ידין זײנן סמ״י דטהמט מין רר3ח 1מײןמונ׳ נײנניג מזו
' 6י ״יז י א  1*1*1גהי דימ ! עטטי מותיות זײנן
ח״תן דט מיז דער >< 1מן סון סרנטה מונ׳ער>< וז דט
ךי
$
$
5
ײט
קי׳ט
ןיווערד
ביז
מ״ן<£ירד ח 1ק<£וכן
״סויןזײן מונ׳ >< וז וויטן דען םטוק3ו טײטטןווען ער
טמג מונ׳ ז *ן ת  (£ה גיווערט ביז מײן רריט
העט קײן כוונח>< וז רע נמן מ>< מ( דען סטוקזמגן:
חיק
סון
דעק
טמן
.
•
>
<
ענכי
נײט
סמר
מכט
מויער
 7^ 11קײן>< ניןמיז םטקניןמ( ימחרוניכ( >< ןזמ 1קײן
י ק(ײנכ(יונגן ><3ר 1זײן ביז ער בר >< נוה מיז5ו מיז נון דימ נײט ס ן ק״ט סר בײמ זמיכט מין מכט נו
דרײמ נעהן ימר סעייג מויזמיז ער מכ( טבת גיבמרן נעוין • מונ׳ מיטייכר גיהערט נזחר נו זײן ווען ער3ו
וזמרןנט בײמ רימ ברכות זמן .ט טויע יטרמ 1זמ 5ער
דעןמיזזײן ימרמויזמכ( טבתדעכ( ( עטטטןטמגפוכן
דימ ןמנן םרטה סון קיט ביז מן ובטערין זמגן מונ׳
דרײמ צעהנטן יחר דען זע1ביגן טחג ווערט רע רב
זמי כוונה המבן יונמ זײן רר וייט:
<>  3וה מונ'( ײמנטמיןרערטררה £ון רעכ( זע 3ביגןטבת•
דעסן וומרט מחד >יוז וין כוונה המבן דיממ^
מטײ 1זמ\.ן ער><וז מײןטמג רריבר מ 1ט ; ײן טר זע(ביג
י דט מיז מײנט • הט״י רער מיר יחיד ווייזחד
מיז ניט וומד:
רימ ח מיזמכטמיבר זיבן היויןןמונ׳רימ ערד • ױח
׳ר מיז  £יר מיבר סיר זײטן דער ווע( ט • מזו * וז ער
ויוטר זײן זײנט
ונטויהנוהט״י דער דמ מיז יחיר
ךןןךז דער חזן מויז וחזט ומ><דו ח><ן רען ענט  £רט ווויוחר • מונ׳ מיסן סטוק טזיע יטרמ; 1ײנן סינן2
׳ ><ן ח><ן מונ׳ המ( ט מײן רגע דר3וויטן טטי( מונ '$וומנ3גי מותיות דט מיז מזו סי 1מוז תורהנבימינ(
מונ׳ >< וז זמגן יהמ ט>< יה רבמ >< ברן 1ע(כ(  1ע<>1י כתוביכן מונ׳3ווײמ מונ׳ נוומננין מותיות דט מיז צו
זע><ימ יתברן מין מײנכ( מוטכן • מונ׳ ווײטר מיז רער מזמװיןמן פינןמונ'3וומנניג • מזוזמ 3ערכוונההמבן
בעטט >< נהג ניקט >< ער 3ו זמגןווימ מטײ 1זמן.ן ביז מיןזײנכ( ייןרבונוטןעו 'כ( מין המבעובר גיוועזןתורה
ונבימיכ( וכתוביכ/דיח מיט ן״במותיות התורה גטריבן
דמ>< ירןעב  <>1מ
עטמיזבעטררעסןחזן5ו הערן:
זיין • זײמ מיר >זוח 5מין ו,י 1עט ווײטר ניט מין
מ><ן
יהמ
ט
>
< יה רבמ זמ 1ער כוונה המב
טון ווען><ן><יר ן 1ײן װײן 3עבן נעויןווין • דימכוונוו/
י >< טיח זמ 1קו><ן מונ׳ דער נמ>ין  £ון עוז( ק זמ זמיי רע המבן •
ווען חײנר גיט מונ׳ מרט מונטר
מויז ןי ^ עקטווערן דעןווערט חט׳י זײן נמ><ן
גרעטר וועגן מוז ערטטין טטין מונ׳ רעכן םטוק טמע יטרמ{
ווערןמונ׳ זמ 1חרטה המבןחו ' ( מ(י זײני עביחת מונ׳
*כוויןױין:
ודיטרניט>< ין טון •
מונ׳הע״יזײןנמ>< ןמיזןי(' ובטמונ׳
>< וז וזדקרק זײן מיןק׳ט חןמיןרעד תורה
זמ1ין1ובט ווערן חין
מ
1
י
עו
1
ו
<
ות
•
>
<
ן
זמ
3
נזהר
זײן ברין
ימןמיןדעס[ ן.מנ3ןמריןדז><ןניטמײןוומרטסר
הומנמןנוזמןןמברניט
דטוומרט
3
.עי
1
מ
זמןן:
טןוםרט • ( ו; טיןן>< דתק ווען ><ן ניט רעכט רריקט
זמגט קײן קדיט ניט ווען><ן גיט סר מן סטוקיכ( דימ טיממי העקמונ׳ המזט ניט מײן רןע רר כויטן
י
זמןטדחכ^ חין מטײ 1מורטן מיז דער>ו ; הן ווען טטי 3חזו ווערט דיממ ^ פ-ן מותי(<סר ט 1וסרט דער
דימה
.
ס
1
המויז
מיזנמןקױט
יתוכן
מיז
^
ס
1
רמט>< ע ג(ײכן פיןי ווערטיר ><;ז >< ן >ומ( מ  -טונן׳ דרוין 2המבן.
נגיטן

דיגי קױאת שםע

דיגי קדיש
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שמחת הנפטז

3וויטן וחרה יזונ׳ חןי >>וו >ון יוײן עת טטי! הרו 1טן •
חיןסנזוקי ח>> רה3וויטן ח!י!יכ( חונ׳ וה׳ ט>> יכן עטה
>>וז >>ן חײן רןנע טטי! הח! טן רר ן !.ײכן סי!י ווערטר •
>> ןדרחךניט חויז זעהן ניט ווינקןחיןק ט • >>ן זח^ ט
ט>> ע יטרח! חונ׳ הח 5ט חײן רןע טטי! חונ׳ דער נחן
ה׳ ח!הינו חונ ' הח 5טווידר חײן ווינן .טטי! חונ' דער נחן
׳ה חחד חונ׳ הח! ט ווירר טטי • 5יוונ׳ דער נחן ברון
טק כבזד>>! כותו !עו!ןנ ועד ןחנין ! חננוכן בכוונה חונ׳
דעןהח! ט ווידר חײן ווינ^ טטי! :
װן^ ו >> ן הח! ט חק ק״ט חונ׳>> ןהערט קדיט חונ׳
י קדוטה חודד ברכו חוו><ו•־ ער > :יט זחן .ןחין
קדיטנײחרט ח>> ןיהח ט>> יה רבר• ייברן !עיימ ! ע!>>י
חונ׳קדוטהזח^ ט ער נײחרטקדוט
ע!>> יחיתברן •
קדוט ה׳ 3בחות>>! ח כ 5החרין כבודוחונ׳ברון בבוד ׳ה
חונ׳ ברכו זחןט ער בחן ה׳ ה>> בורן
>>>>קו>>ז •
!עייכן ועד • חונ׳ >> ודינן בוקט ער >> ־ט יזונ׳ זחגט
>> וריק חנחנו ! ן ווײטר ןחר ניקט>>ין_?ו זחןן • חן ווען
דער חזן ריח ברכה חויז ! חזט החו הקרוט זח 5ער
דחין^ זחןןחיקחברחיןדיח ערטטי סוײיו םטוק ט>> ע
יטרח! חונ ' בטכ>>* וו דחרך> יןניט>> סטיק זײן:
^װיעןז ן.ח 5יטרח! חונ ט>> ונה עטרה דחין2
י >> ןניט>> סטיקזײןווען>> ןהעיןטוטח!ז
>>ןוו '! זחן .ןקדיט וקחטהיוזוזח! ערבײח טירהחדטה
טטי! דז ער קחן נחן ענטפרן • חן זײני דעות>>ן
וח! חפי!ו ניט ח>>ן זחן.ן נחן ןח! יטרח 5חןניט נחן רער
בר 5ה הבוחר בע>>ו יטרח! בחהבה סר ק ט חן ניט
3ו>> עריבנחןדער בר 5הוע! כ!>> עטיו יעו זח >>5ןמהר
זײן ריחזעיביױ בר>5ת3ו ױייין חויז !חזן >> יט דעכ{ חזן
דען ווען>>ן חײן בר 5ה נו ױײן חויז ! חזט >> יט דעכ(
הוןדחק 3ער ניטח>> ן זחןן ח!י>< ח 5חיז>>ן >> חויב ריח
בר  5ה סרירחויז3ו! חזןח!ז רער חזן דר ווחרטןערזח!
קענן ח>ון :חן .ןחויך דעכ  /חזן זײן בר 5ה דט >>וז>> ןחין
ח 5ט נע>>ן חין ח!י בר  5ות ווחו ער ח><ן דחין 3זחןנט •
חן ווחו>> ן ניט דחרן >> 2סטיקזײןח!ז סון ברון טח>>ר
חןביזנחן ט>< ונה עטרת חונ׳ חין סת ! ת ערבית חונ׳
הערט חײן ברכה זח 5ער ניט  :חןן ברון הוח וברזן
ט>> ונײחרטח>> ן:
ןן ^ ז חײנק ח׳וחײןנוטווער חונ׳ער קענט ניטתכן2
י ק״ט ט>< ונה עטרה חרק חזו זח! ער טטי! נחן
הח! טן ווען ער ח>> ת חױז !ח< ט חונ׳ דער נחן ווען ער
חרין טוט היבט ער חן ויגיב וגכון וקיק:

װעןקײן * נין׳ יויז רזוכ׳ יון העט טון יזויי ^ ח&ןן
ױוועזן יזונ דען קו> זט יזײנר דער ניט ױחרט
היזט>> יט חיקחיז *ניןיזזו >> חן .רער זע!בץ .דיח ןחנני
שי
הס! ה הון יזריןיזונ׳קה! יזינן כרכו יזונ׳ קחטה וי !
נחןזחןן:
>זן הון וזרין טוט פר רעכן ע>זוד >זוז דער
י חזן זיו^ן יזיהי ננור ניון ט> זונה עטרה יוי ער
קדיטזחןנט יוונ׳עוטה ט! וק וזויז ןױן:
זייז
גווײיז יזין יזײנמ
י !ײוזנןוועןגייז זין ניט וזןרידן • יוכר>זן>זוי
ניט פר ן .עטן יזיז זיז! עטחיזם >> פטיק זײן רוונטר
דכנסן הערנן וזיז רט הערין ניט זיכט דייז עחה רען
דען וועןער יזײןהעזזר יוןהיזט זיז! ערזײן יוריכןיזויך
דענ< !בײ יוונטרדעכן הערנן !יןן :
ןןןן ? > זן יזײן טםח יוופן זיצט םון יוײנר סרוית
י יזודרבתו! הוויזט זייז זונטטן םיעינן נורעקן
יויזיזטורקיןן יזירקענו ! ײיזנןיוםי!ו ; ײןיוײןניפרוירו•
דט ן!ײכן ווען ער היזר זיכט םון יזײנר סחייז תסי!ו
זײן סחייו החדך ער ניט דר קיןן ק״ט !ײיונן • וון
נזהר נו זײן ניטנו הערן זינןן יזײן סחיז בטעה ק ט:
ןןןמ >>ן יוין טו!>< יט >< נין וורין טוט ריזרן 1קײנר
י ניטםיור זין יזרין><וז >< יט קה! יזרין • עט
זײיודעןײוז חײן דבר נחו 'ן זײן • עט חיז חײן> ינות
יזין טו 5טווינר סן .יןחברחזו בח!ריז5ז>> ןיזיןטו! קוײט
>>וז>>ן !יזנזננוכ( ןין ביו־>> ה וביריזה :
ןן ^ ז יזײנר קו>> ט יזין חײן טטחט רזונ׳ ווי 5רחרטן
י חיבר נעכטען חונ׳ ער ווערט ױ״יזריןײן>> ײ'
ווײטריזיןזײנרטטרחמ חיז>> ניןיוזו >> וזערווײטררײזין
חוזערקחן >> יט >>ניןחרין ווען ניזן נײט היזט • יוונ׳
גו ריק >> וז ער רײזין חײן היז!בי טעה ווען דיזרטן
>> נין חיז • > וכ! טכן ווען >> נין יוין רער טטיוט חיז
ח!ז ער ניט רחרן 2חוועק רײזין >> וז ערטט>> יט >> נין
חרין ווען רע נחן3ײט החט3ו קו>>ן חוין 3דער נחכט
ווחוער סר5חנן .ט חודר זײןחבחתח ווי 5ניטווחרטן •
>> כ! טכן ווחו >> נין חיזחונ׳>> | ױט >>וטוױ!ן .־ניט טו!ן
זח!כי הײסן סוטעיכן חיו חױחורטןױהערט >> ןקגט
דחיךנו >> חכן:

װ^ ז

יןנן><ןע.ן ק״ט
בעט !

 70ױהערט חײן ביזונדרן םיח) נו החבןווחו>>ן ח!י
י יזחןחוין 2דענ^ חורט תס! ה טוט * חן ^>>ן
ױהערטחיןרער תפוה נוחרין* חונ׳ניטחויזזעחן•
ווונ׳ וויח נעהנטר3ו רער ווחנד גו טטע!ן וויח בעטר:
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ןןץװ חײן קינר>> טתין חיזחין רערטו! וועןדער ח*ן
י הון ט>> ונה עטרהחורט ח:ו>> וז ער טטי! החוטן
ביז >>ן ווחטר דחיך טיט • חברווען קה! חרין טוט
ווען>> ץ! ין חיז רז ח!י קענן חוין :דער  :ײט ןדן סירחי!ן
אײט חוועק דר סון חוררסחר חן סיר חי!ן ווײטח! :דיח
הטתנה הינטר * יח חיז • דען זח!ן * יח חוועק ןין
חונ׳ חרין סר * ין ק״ט חונ׳ ט>< ונה עטרה חבר חין
פטוקי דזסרח חודר זונטטן חנדרי_ תס! ה זח!ן ח!י
ווחרטן ביז>>ן ברעץט ווחטר רחיך נו טיטן >>ן :ח>
חײ!ן ווחט ><ןי  !.ין חיז נו ברענן.ן ווחטר דחן :נו טיטן:
ךןןןן

ננרטטי דרײרו ברכות * ײנן דבנו / %גנר ריוי נויך ח>>!ח
חרין דחכןן .יהי 1רט> וןנ :ר.ר גו זײן:
וויג רוטור
רזרין טײונה ננטרה
!חננרור ווירו בנגטר וזין רזטיי( קהץןר  /הרובן
*יווחײןטינןרונהן .ווי ער ויןרון שרזטט נו וורין טײונה
עטרה חזוטוט דער טרט חײן קױופך חויך דעןטץיחן
דררדטחיטויברנזהר חי* ן.חנין* חנכוסך נוחרין • ווען
קח! חרין טוט טרווגה עטרה חונ יחידיכן הח! טן
חין דיחברמת חוררםטוקי ר*> ירהרוו*ן* יחדטזעיביױ
חן ! חנחקחרין • ײן רחרך נױןט הון*ח^ן וױיוקה{
טריונהעטרה חריןטוט :
חײנר טטיט טײונה עטרה
׳ חין* ײני סיר חי!ן ווען )•ין חבר סר* ין חריןטוט
חן סטוקי רזײרה חודר* ונטטן >>חן; ער ווחי * ינן וועו
חבריענר ײ־ט * ײןםניט נו חיט טטיט ײוז>ין ח! י1יח<
חוי^ טטין •
חײנר פריר
החט טײונה עטרה
ער דחן ניט עוטה טלוכ^ חויז ױןווען חײנר
הינטר חיכן טטיטביזיענר חן עזטהטוונ  /חויז ^ יט •
חן וועןחײנרשריר עוטהטיוכןחויזעטחונ׳ קהוחרט
נחן דחרן 2ער זײן פניכן ניט חרוכן ווענדן נו קהיי נו •
דען>>ן דחרןן ניט ײיט :ײן סניכן קץ.ן קהו טטין ד< יו.ײ{
קה) ט>> ונה עטרהחרט:
ןן ^ ז >>ן הערט קדיט חורר קדוטה חודר ברכו
יחין ט>> ו־ה עטרה חודר זונטםן דברקדוטה
>>ו .־ערכוונה החבן חוין דעט קדיט חוד קדוטהחודר
ברסדען >1ו*>>ן טטי! הח! טן יזבר > 1ןדחרך ניקטנחן
זחן.ן • ווען ערחבר טיכך טיונן חוי* החט>וחן .ער
ווחו נחן* חן.ן ו; ען ער טון ניט עוטה טיוכן חויז ן .חען
חי<>:ן ן .יהערט חבר נוהר נו* ײן דען סטוק יהיו !רנון
ערטט .־ח^ ן:
ןןןןן חײנר העטסר ןעטן טחונה עטרה נו חרין
י
חודרווערחײןחונטןניוועזן ח*ו>יו* ערנו>>נחה
נווײחטיחנה עטרהחרין • ער>> וז נו,יטן חײןט>> ונה
עטרה דען חנדרן ווחי־טןח:ו ! חץ ח!ז>>ן קחן סיר חי!ן
ווײט ןין • דעןחויי >< ח! חיער >>ן נו ריק ן .יט נחן
טיי׳נה עטרה>>;*>>ן טטייי טטין ח*ו ! חנן.חייז >>ן קחן
ןניןסיר חי!ן ווײט • החט ער >< נחהניט ןרחרט חזו
>ווז ער ע >> ערבנ; וײח טסונה עטרה חרין •
החט
ער>> ערב  :יטן .יחרט חריט עררעןחנררןחחרקנווײח
ט>> ונה עטרה דען*ח 5ער חטרי חרין נוויטן ריח טױונה
עטרה•

עש

הוך3ו

><ן חרין טוט >>וז>>ן :ײני ק!ײרר חן טון
חונ׳ װע7
י ניט חריןחין ט!חך רחקחודרקח><:ו! סרחזו

חײן>>! ןןדו! ונורח • חיער >>ן חריןטוטןיהערט>> ן
זײן 3וו־ן טון חונ׳  :ין רײנן.ן דט חיז חײן חיוב • חן
ןרהערט >>ן דיח ! חות חונ׳ טםײחבט ווח! חויז ו> חכן
ח! :ער בקרוטה ובטהרה ובנקיות>> תס!! חי: :
^ץן בח!ד ח!ז>>ן  :ין טטע! ט ט>> ונה עטרה חרין
זח! זין רער>> ענט רינקן !חזן ן! ײןערטטיט
חיכ( בית ה>> קוט חין קדטי קדטיכך דחרטן חיז רט
טחרווחו ח!י תס! ותרורןן .יחן חיכן הי><! דרוכןטטיחן
>< יר נחן>> זרח3ו דען דיח>> דינות !ין.ן חוין >> ערפ זײט
פון חריןיסרח! •
ןןן^ ז >>ן חרט ט>> ונה עטרה חוין 2רעסן פסערר
י זח! ער>>
יטדעקסערדעוטהט! וק חויזןין
הינטר זיןחונ׳*ח 5זין בוקן ן! ײן>>ן רטות נע>< ט ווען
>>ן סון חײן >>! ן חוועק גיט • ווען חבר 5ײט החט
חרונטר5ו טטיץן סון דעכך םסערד זח! ער ן,חר ניט
חויך דעק םסערד חרין:
ןןעז > וןחרט ט> יונה עטרה
דחרך
>
יןקײני
החנד
י חן דער בחקהח!טןחסי!ו דערחזן • חן
ניטדיח הענד חין דער  :ײט החייטן • חןזח!>> ן ניט
ן :עני$ן חין ט>> ונה עטרה ווען ער >> וז ןענינן זח) ער
דיח החנד סחר דעק><וי! הח! טן • חן רחרך>>ן ניט
חויז טשײוזיןווען ער >> וז טםײחין זח! עי־ חין חײן וויט
״טון טםײחין • ווען ער חבר חײן גחטר>>סונק חיז
רע קחן ניט חין וויט טון טםײחין דעןזח! ער חוין:
חײנר זײט חויז טםײחין חבר סחר זין3ו טםײחן חיז
חטור :
>> וז כוונה החבן חין ח!י ברסת ט>> ונה עטרה
חונ׳ ווען ער ניט העט כוונה

י
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הנפש#2

נה

װ^ 7װן זין טטע[ ט טװונה נגטרה תיו תיי• תיין
עטרה • חיבע■דרחן 2ער נײחרט נווײח טװונה
י חייב וועןװןזחןטבחן><•* װןחייןוויעקניחן
עטרה נחן חננדר ניקט װער חרין ררונן ווען װן נווײח
תפחת פר ןעטן החט חיז חײן תס 1ה פרפחזןהחט תונ׳ ווען זחןנט וותה װוז זון זין בוקן דעןן.ון 2חונ ' חן
דעקקיוםוביזערזי 5טקינןדעכ[ הער5ן • רען זין
קײן תטןוװין ניט חען ער חק סרײטחן װנחה העט
סר ןעטן חורר חכן ערב רחט חרט חרט ער חויך ןיוגסכןתוין 2ריכטן רוונ׳ זחגן ה׳ • ל׳וזז חיז יון ווײן
דער נחכטנווײח טװונה עטרה סון טבת חונ׳חן רחט חיוב בײרו דער בר 5ה-1לן.ן רוברהכ( תונ׳ בײמ )•וודיכ(
חדם נווײח סון רחט חדט • החט ער חכן טבת נו חונ׳בײח דער ברכה ויןגחה ! הודות ווײטר חיזרוטור
חן חײנכן חורט בוקן:
װנחהפרןעטןחריטעיחויך דער נחכטנווײח זוחוכן
עי־טטןטװונהעטרהװוז ער $2י £ר דער תפוה רחרן 2חן ניקט עטין נחן
טװונה עטרהחונ׳ חין
טרינקן נײחרט גו חײן רפוחה ניט וויח חטײן
חתה חננתנו :חן.ן ח,נ ' חין יעכןחנדרןניט :
טרינקן ברחנדי וויק חוט ״יןינ:
חײנרטשײמטוון קוװט חז .װלז ער חנטינ,ג
ןןן^ ז
י החבן דט ער זין ניט טטע 5ט חרין טװונה
עטרה וועןער  :ע! ט פר ז,ױין קױיט חויר קחטהחודר
װוריכן חודר בדכו • קוװט ער חו> קהו החויט טװונה
משיב הרוח היבט וון נו זחןן נו ווומך חמ
עטרה קחן ער חויז חרין חי ער װן קהטה זחןנט וחו'
טוליני ענרת עט דחרך קײנר > ווטן
ער זין טטעון חרין ווחו ניט װוז ער ווחרטן ביז װן
קחטה חויז הרוט חונ׳ הח! הקדוט רען זחגט ער חך טװונה עטרהפר זיןחריןחכן טוליניענרתחונ׳ וועוט
װטיבהרוח זחןן עט זײח רעןקה[ היבט נוןחןװטיב
חװן • חונ׳ דען חרט ער טװונה עטרה חונ׳ זחו
זעהן דטער װיט רעכ^ חזןנוןיײד חויז! חזט דיחבר 5ה הרוח נוזחןן • דרוכן חיז רער ולנהן דער טװט רופט
טוויע תסוה חונ׳ וױיטר נו ן .וײן חרין װיט דעכ( חזן חויז ולטיב החח סר װוטן 2חיער דחרן 2קײנר ניט
װטיבהחח זחנן ווען ער ^ ײןקרחנקווער:
קוװט ער חבר טפעטר װן
ב־< װודיכ( חנחנו ! ן •
װןןז װן סר נעטט נו זחן.ן װטיב החח וװוריר
ז־עוט החיטן בײח װודיכ^ חזודחרן 2ער ניטחריןביזנחן
י ו־,ן .טכן וועןער זין דר װחנן טוט חיערדיח
דעכן ח!גװן ברכו החט ןיזחןט חונ׳ דעןחרט ער זײן
ברכהחתהקדוט חןפחנ^ ט חזוזחןנטערװטיב החח
װנחה טװונה עטרה קחן ער חויז חרין חונ׳ קי״ן
װעײבחרין ח!ז ער קחן נו ^ ײןקוװן ווען ק־ו' װעריב וװוריד הןטיכן ווען ער ן;! ײן טון החט חויז ןיוחזן דיח
טװונה עטרהחרט דען װחןער ברון הי !עוזס( חװן ברכה װחיה הװתיכן דחרן 2ער דחן ניט פחרנן חן
וזונ׳ ירחועינינו ניט זחן.ן • קחן ער חבר ניט דט טון פחנןנן העט ערחבר נון חן ניפחנןנן דיח בר 5ה חתה
דעןדערװחנטערזיןער העט װטיבהחח
חזוזחיערטװונה עטרהנוװעריב דחן װיט קהייחרין
קהט חונ׳
ווונ׳ רען זח! ער זין חײן כניװן װח5ן חזו בחויד ריח פר ן .עטין דען װוז ער ן .חנין סוןפחרנן טװונה עטרה
רין פחטן:
טטערן טטיחן זחו ערחרין קי׳ט װיט ריח ברכות חויז
ןןן^ ל װן זין חק זוװר טועה חיז חונ׳ זחן .ט װטיב
דר הײכ( • דען דחט חיז חײן כ!! ווען װן קײן װנין
י וװוריר הן .טכן חזן װוז רע דיח ברכה חתה
החט רען װוז װן ווחרטן װיט תפױת ערבית ביז עט
נחכט חיז חונ׳ ניט בײח טחןװעריב חרין • ווען ער ןבור ווױר פון פחרנן חן פחנןן החט ער חבר נון חויז
חבר ניט  :ע! ט קענן װיט קהי ערבית טװונה עטרה ן.י!ח:ן ריח ביכה װחיה הװתיסןחזו װוז ער ווירר סון
ןחנין פחרנןטװונהעטרהחן סחנןן:
חריןדען װחן ער חריןוועןער ן! יין זע 1ט קוװןנוװוריכ(
דען עם חיז בעטר ילוזיכן װבט! גוזײן חונ חװן יהח
בײא ט! וװטר חיז חן חזו דער דין ווען װן חכן
טװיה רבה ח1ז ער ניטזעוט װיט קה ' װעריבחרין •
זוװרזח^ ט טןןװטרהחטער דיחברכה נחן
ווען װן חבר נו ויי רן .נט חין טון קוולט חונ׳ קה! רורט ניט חויזהיבטער ווידר חן פחרנןברן עױנו • החט
טװונה עטרה רעןדחרן 2עי ניט װיט קה! חרין גיר חיז ערחבר ױחברצהטוןחויזןרלחזןװו :ערווידר סוןןנחנין
װחויבערטט ק״ט ס חײן החב טון חובן ױטריבן ודח ו׳ן פחרנן טװונה עטרה חן פחט.ן • ווען װן חבי סון
זיבן טחן .חין חרט חטון ןח זוײטר העט טועה
זין זח! נוהן .זײן:
^יוועזן
0 5־
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שמחת
ןױוועזן חוג׳ העט ןיזחןט ט! וײטר רחרן 2ײן גיט £ון
סחרנןחן £חנ^ ן:
ןןן^ ן ײן העט סר ןעטן ט! וײטר$ו זחזנן • ווען
יערזין דר ײחנט זחןטער ט! וײטר חיןדער
רב  3ה טוײע תס! ה • חן ווען ער טון דיח ברכה
טוײעתסיה חויז החט זחןט ערותן ט! וײטר ! ברכה
חי ײן רנה חן סחנןט • ווען ער חבר גון החט ר $ה
חן ןיסחנןן חיז דער דין חזו דר ײחנט ער זין חי ער
עוטהט! ונן חויז ױט חזו היבט ער חן סון דער ברכה
ברןע!ינוחונ׳ חרט ווײטר חויז • חיז ער חבר נון עוטה
מ 5וכן חויז ןחנןן חזו ײוז ערווירר ןחנ !,סחרנן טײונה
עטרהנחןחײח! חרין:
דער ברכה טוײע סת  5ה זח 1ײןײתוודה זײן
י טטיט גון ןידרוקט ווחט ײן זחןןזח! חברווען
ײן קײןתחנותזחןט דחרן 7ײן קײן ווידוי זחן .ן:
ןןן^ ן דערחזן העט סר ןעטןחיןנוזעגןענינוווען
ער דיח ברכה רםחינו ה׳ נחן ניט חויז
החטזחןטערענינו וועןער חבר דיח ברכה רםחינוה׳
נוןןחניןחויז החט חזו דחרן 5ער ניט ענינו זחן.ן דען זח!
ער ענינו זחןן חין טוײע סת ! ה חונ׳ חויז ! חזן טוײע
סת ! הוויחחײןיחיד;
ךןן^ ל חײנר טטיט טײונה עטרה דחרן 3קײנר ניט

י

ןי5חזן

יסרחיכ< סרבײחן.
יןביזערנוןווירר3ו ריקחיז
^חנןן נחן עוטה ט!וכן דרוכך ו; ען חײנר טו!ן קוײט חונ׳
קה! חרט טײונה עטרה ײוזערחױז דערעוו 5ב5ײבן ביז
קה! ח/יז ןיחרט החט:
ןןן^ ן 3וחה סון חײנר קחין חודר  $וחה סון חע! טי
יהינרדט ס!ןע.ט נו טטינקן חודר חײןקרוין
העט> וטתיןן .יוועזן חין חײן חדר דחרך חןניט ק׳ט
!ײחנן חונ׳סת ! ה טון ביז רײן חיז חונ׳ ניט חער רוכט
חזוווח! ח! זחנדרי $וחה :
ןןןןן דער חזן חרין טוט טחונה עטרה ןיהערט
י חיטוייכר חײן תס! ה סר זין החבן חונ׳ ווח!
חכטינן ןעבן דז ער רחין 3ח5י ברכוז  /חוון זחןט ווען
ה״ו ניטזײנןנײןדיח חחן נחן זחןן ווער בעטר ןיוועזן
*\ זע!ט ןחר ניט נחן חחח{ טחונה עטרה חריןזײן
ברכ״/זענןדחןחוכ ; זונטט דרוכן נעחט ווח! חין חכט
חוין 1ח!י ברכוו  /חחן $ן זחןן • רען חוין 2חיט!יכיר
ברכה ווחט חן הערן טוט חסי!ו סון חײן קינד חיז חן
>וחויבח>וןדרוין 2נו זחןן • >ון זח^ ט ניטחיערחחןביז
דיח כרכה סע! ין חויז חיז ווען טון > יענין חח! חחרין
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הנפש92
חײנר חיז וויח זין טרע  6ט רוין יךיט רנגר חזן זינגט
ררזרן<> 1ן ניט חיער ח *ן זחןן ביז ער דען ני^ון ( £ע[
^י
חויז החט • חונ׳ ניטסריר ח>ין חח £ן • חונ׳ אן
>נוז וויטן חוין 2וועןבר ברכח ער ח *ן זחןנט :
אך >יוז חן דט חיין חזו 1חע דינן ח1ז *ן קחן זחןגן
י
דיח ווערטר חסײין גח> זן ניט? עער ניט קערגר •
חונ׳ זח[ כוונה החבן ח *ן החט חזו סין חין רער נח1
ח[ז דיח {ווייח טזזורנ
יאחדונהיחונ׳ >זוז ווחן
וויטןוויחדטחזיןט־יטט חיז ח>וח 1חיז ח>ון טײטטעט
חיז ווחר • חײח! חיז ױחײנט עט זח 1ווערן ווחר •
ח>יח! חיז ן; יחײנט עט חיז ווחר חוני ;ח 1ווערן ווחר*
וויח נוןיענר דיח ברכה זיחכט > יוז ער דערנחןכוונה
החבן> ייט דעכן חײן זח\ נן:
ןןןןן רער חזן זין טועה חיז ווען ער !חנ 3ונן חרין
י טוט דחרן^ ער ניט נח־ חײח! טײונה עטרה
חרין דר ווײ! ער רחן ווירר הון טײונה עטרה חרט
חבר ווען ער ; ין טועה חחווען ער הון חרין ט; ט ײוז
ערח! יײח! נחן חײחןחריןח!זוויח ; ין חײן יחירײוזסר
הח! טן • ח;יג ױנוײן ווען דער חזן העט סר ^ עטן
יע! ה ויבח חין ת  !£ומ טחרית חכן ר חט חדט חונ׳ העט
טײונה עטרה נ/ן חויז דחרן 2ער ניט ווירר נחן חײח!
טויונה עטרה חרין ווען חבר נחן ניט טײונהעטרה
חויזהחט היבט ער ר 3ה חן חונ׳ זחן,ט יע! ה ויבח • חונ׳
חןווען ער !חנ $ונן חרין טוט חונ׳חיזזין טועה חיןריח
ערטטיררײחברכות ײוזער חן זיןנוהן זײן וויח חײן
ירזידווען טון ווידר הון רורין טוט:
^ײז הח!בי טעה סר תס!וז  /ערבית דט חיז ח! יט
י נחכט חיזדיח טטערןטטיןדעןחיזדיח $
טײ
סון חײן יחיד דז ער חרין טוט ײע־יב ־ דחרן ,ײן זין
ניט ; ע$ן עטין ער ײוז ערטט זײן תס! ה טון • חונ׳
וועןערזין טוןןיוועטןהחט נוסן עטין ײוזערײסטיק
זײןחונ׳ײוז ערטט חרן• וועןער ; יןחברחיןרעסןעטן
דר ײחנט > יחן ער ערטטחויןעטין חונ׳ ררנחן חרן:
ןןן^ ן ײן ן 5ײן ײיט קה! חרין טוט חין טו! ווײ! נחן
י טחן חיז חזו חיז דחן חיטייכר ײתיב ןחנין
ק״ט $ו חרן בײח נחכט דען דער ;חן • ק׳יט
היבט ; ין חן ווען ריחטטערן טטיחן •
חונ׳ ווען
ער זין נוהן חיז ח!י ײח! ווען נחכט חיז דיח טטערן
טטיחן זחןט ער ק״ט • קחן ! ײכט ןיטעהן ח!ז ער
ײענין ײח! סר ןעטין טוט • חזו חיז רער בעטט
ררן חיט!יצר ;ח 5זין נוהן זײן וועןער ט 5חסן ןיט זח<
ער

ד

^

שמחת
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נו

רע בחנין קיט זחבן ח!י ררײח סרטיות • טע טרע  £ט
זין יוח זע! טן ח!ז ווײנר דיח ^ חגני נחכט ווחכט ביז טחב •
דען זח1
ערניטפרןעטןקיט נו זחן.ן חזו בח! ד ח! זדיח
ט -טערן טטיחן:
^ ך דעכן ק ט ס נחכט ו וען ער ט!חסן ןיט דחרן5
<: 1ן ניקט עטין חונ׳ טרינקן ר .ן ניט רבריכן
בטןינן ריח װן וזוז זין ! יןן חין ןחטט ןירחנקן דען
ווערטוזןניניןסון עביחת • חונ׳ וזוז חוין 5טטין חין
ןחטמןידחנקן • ווען וין דיח טוח חדז טוט זר*ן װן
ערמט 1ין דען !ינקן מ :וי חויז טון חונ׳ דער נחן דען
רעכטןטוח חן טון חונ׳ ניט נו קניסן • דער נחן זח5
ער דען !ינקן מוח חן טון חונ׳ נו קגיםן חונ׳ דער נחן
דעק רעכטן טוח נו קניםן • דט ן 1ײכן חין חנדרי
קזײדר ןיט חיבין ריח רעכט זײט פױר דען רט חיז
חײן מ(' ןח 1חיבין .דיח רעכט  :ײט חטובר הח 5טן ח!ז
דיח ןינקי חסי('ו ווען װןחײן ברצה וזחכט וזוז וזן חין
דעררעכטי החנרנעװן ווחו חױבר וזןברכהוזחצט :
זח 1נזהר יײן3ו ןין חזרר ויען וין נייט חדןיחײןווחןן
* ח!ז וזן ניט סיריח !ן ווײט ןיט חודר סחרט וזיט
דעןבןןינןקחםך חןדחרן 2וזןניטןין וזיט דען הח!ז חויז
*יטטרעקטועןקחםן • 7חן דחרןג ו< ןקײןטכן וזעןדן
ווען רער קחסן בויויז חיז • רען זו !ח כוי החר ],כ3ודו •
דחט זח 1וזן גזהר  :יין וועןוזןטטיט פר תקיפינן :
ך ^ חיז חײן כ!('ברו! ווען וזן וזע!ןױ ט .ט רען טק
יח 1ערכוונה החבןן! ײן דער סכןסחר חיכן
ןיטריבן טטיט וויחחיןדער ת :רה חגנ׳וזן ! ייחנט חינן
חרני חונ׳זחזכוונה החבןןחט חיזחײן הערחיברח!
יכן
יטרח! וחו-זרו חיזןי• חונ׳ עוטה ט!וכן זח>1זן בוקדי^
חונ׳ ערחיז היהוהוהויהיהער חיז ןיוועין חונ׳ רע חיי
חויז ױן:
<חן חונ׳ ווערט זײן חױזר הונ׳ חיבין • חונ׳ ווען ער
ד^ 7סמוק כי טכן ׳ה חקרח סחד טזזונה עטרה
זחןט ח!הינו חודר ח!היכן חודר ח! יה זח! רע כוונת
י זח! יזן נײחרט זחןן3ו וווטן 5חונ׳3ו זזנחה חוג׳
החבן ןחט חיז וזעכטין חונ׳ טטחרק חונ׳ חיז חןיט
נעיןהזונטטןניט •
הכויוחן ווחו זזןזינ^ ט ^ יהעדט
חיןיײנרױווחזט:
דער הזן ױחברכה זחזנן:
(  £ו7
בחןטחוזר חןווײטרחונ׳
חיןדיח
בדצוו 6 /ון
וזעריב
ווחו
וזן
ניט
רחרן
2
וזםטיק
זײן
זח 1וזן
ניט זחןן בחן הוח בחן טװו דט הײטט חײן הסמק
(ײחרט חוזן חױנטט זח 1ער ענטסרן חונ׳ זונטטן ח!י
זוז
וועןער זײני
וזח! ווען וזן הערט דען טכן וזע! רן זחןט וזן בחן
הוח
3ו > זחרגנטח!ז רע זײני הענדחין ח 5ט נעוזט
ובחןטוזן :
זד
ער
ניט
חן
ױרט
חן
טינון 3חודר חן סויזן זײב חודר
ןןן^ ן וזן ברכו הערט וזוז וין
קרח
3
טטין
טי
זין
רעןזח
!
חוין
3
וזןזין
דען
קחסן 2ביז 3וסן דו3נן דעו וועטט
י ניט חנירר זע3ן ביז ער
חויז
ױזחן
ט
החט
בחן
רע
זין
ודדר
חונ׳
וזחכט
קײן
ברצה
*
חונ׳ ;חו ערטט
׳ה הויכורןןעו! כןועד רט ױיײצן חיןור3י רבר טבקחטה :דיחטוח חויז ניגן וערנחן וועטן • חונ׳ווען ערדיח

אי ? קדוטה וכיז(3יון וזחן; זון הון זחזנן רןדס חזנ׳
י
בחן חבר דייו רונרר קחטה זחןט וזן״ו & נן •
יון
וובבן
זזן
גיוךטרזונה
עטרהטו
?
ין
קוזזט
ייזןעררירו
קחטהוכיז !גיוןוזיט קר.ן ייזבן יזסי1ו חען ערהיווטחין
סמוקי דזרזרה יזיז וין רז  £טיק רייז קר; טה5ווײ ^ן ^ןײך
ווייזדייז יזנרריקחטור:/
^ײל יחיד וויווו-ין ניטטוזן ןיט דעכן יויז יומור זין
י3ו יענןעטין יזיק מעודה ווייו ער זונטטן יײן
יזיון נײט עטט ווען דיו קוזזט ױיו נײט £ו | זזנחה קטנה
רט יויז עי' כן םניכן פון היוזבר ררײיו יון ער >ז;ז םיזר
י -ינחהרורין • יוונ׳ חײן ןר״טי טעורה רויז יזמור יון
3ו סחנןן ׳ £ון היוובר רוײניט יון ווײטר וופיןו יווין 2יויו
רוײןיוורט וויוו יין יויוטוזן ןרט • נעיזט ײיךתזזיה
וווזרונן יוי״ז ײן זווןבט ניט היזןט יזוין 3חתוני  /יזונ׳
ברית ו׳זיזות וטיורי טעודת יזונ׳ יויי וזײן דין י -זסורט
יוין דערגזזריו • יזונ׳ רזז״יז יויז זזחזזיר וזפיןופריר
ניטוזן3ו  £יוען:
װ ^ ז זון עוטה ט!קו יזויז ן \ ט >זוז >זן > זיט דעכן
י זינבן ס; ט ערטט וזויז טרעטן • יאנ׳ ניט
ווײטר חויז ױן חןזדרײח טוח! חנב חין דױיח>זח 5ח5י>זוון
חײן סוט הינטר דעכ( חנדרן חונ׳ חין רריטן טריט
מטע 1ט ער דיח פיט * ןײן נו חזחיזן • דען זחי״ ער
זזיט דעסן קחםן 2בוקן חוין דער !יגק זײט חונ׳ זחןט
עוטה ט!וכן סזרויזיו • חונ׳ דער נחן דען קחקו

דינים פון דוכנן
דערכהן>
נזהרזײ) הענרוועטט

**

עזכחת

טוח ווידר חן ן־?וןן החט>< וז ער זין ו; ידר וועטן החט
ער חבר םחגטופי! קחן ער חזו חן ניןןיבירחר ך ניט
>< יט דער החנר חן נו רירן חיז ניט >< חויב דער נחן נו
וועטן:
ךי ^ כהניכך דחרסן ניט זוי><ן נוויטן דעכן וועטן
חונ׳נוויטןדערברצה הטר קדטנו בקדוטתו
טי רזהרןח:ו ! חנןחיז ^ן קחן ןין נווײח חונ׳נווחננין חי5ן
וו־יט • דחכן><ו :ןדיח כהניכך נזהר זײן זין3ו וועטן
נחהנט בײח דעכך חחן הקדט חירע >< ן ווי! רנה חן
שחנןן • חונ׳רער ח:ן>< וז ןיטווינד רנה ו><; ריכןזחןן •
זיח ><ו:ן חײןטדר החבןרט זיח זין ניט>< כבד זײן ח!ז
ניטןיזוי>< ט ווערט • חן>< וז דער חזן ח! הינו וחוהי
גובותינו ! חננוכן זחןן דען רוסט ער הון כהניכן ווחו
$ווײחכהנ־נןזײנן ח!י בײרי כהניכן><ו;ןדווקח בר>< 3וה
זײן • ווחו ניט3ווײח כהניכן זײנן דיח בר >< $וה זײנן
רופט דער חזן ניט כהניכן דער כהן>< וז סון זין זעובטטן
חן סחנןןדיחברכה:
ןןמן דער חזן זעובטטן חײן כהן חיז חונ׳ חיז קײן
י כהן>< ערח! זערזח 5ערעו! ה !רוכן :ײן • ווען
חבר >< ער כהניכן זײנן דען זח! ><ן חיכן ניט הײטן3ו
חכנן ן־ן • חונ׳ זח! ניט דוכנן חזו ןיהערט ><ן זין
נוהן זײן ע! םי הדין • חונ׳ ח!י >< ח<>5וז חײן יטרח!
סחר  :חןן דיח םטוקיכן • חונ׳ וועןדער חזןיוחדוכנט
>< וז ערבײח ר $ה חב טרעטן חײן ווינןפון רעןע>< וד:
ןןןןן ריח כהניכןחויז ןידונכטהחבן זחןן זיחחירן
י רבון העווחיכך חונ '>< וזן חזו ! חגן >< חריןזײן
ביזדערחזן טיכן טוונןחויזויחזט וועןזיח ניטקענן חזו
!חנן>< חרין זײן זח!ן זיח חדיר ב>< רוכן דערנוזחןן חונ׳
דרוכן חיז ניט
זעהן דעכן חזן ן! ײן חויז $ו !חזן •
רעכט דטדיח חזניכ/וטוב בעינין זינןן :
ךי ^ כהניכך החבן חײן ט! עכטן>< נהן זיח3ו טײ!ן
ריחווערטריברכןויט>< רן ויחונן חוי ^וײח
>< ח 5חוג׳ זינןן יברכ בזונדר חונ׳ דיח ן׳ ביזונדר זחויכט
חיזניטרעכטזיח>< וזן דטווחרט יברכן חין חײן טטיק
זחןן קײן ווחרט $ו טײ!ן דען>< עןן זיח >< חרין זײן חזו
!חנןזיחוועון • זח! כטןיהערט>< ןזיחחב 3וווערן:
חונ׳ זײנן
ןי ניט
כהניסך
>< ט>< ט ה>< טה דט חיז חײן טטווי  /ווען
ערזין ניט טוב! חיז >< ןח ער חן >< ט>< ט ה>< טה :ײן •
חבר חײן >< $וה חיז ווען זיח זין יוח טוב 5זײנן חן ערב
יוכ( טובחונ׳ זײנן ניט >< ט>< ט ה>< טה • ווען חבר !י3

אטײל זײנן :טוב!

ניט

הנפש

?װ

טבי 1ה רוי :דגין>*)י גני־ > יט>< ט ה ״ ריה יײן דגין יח! ער
ייקטגוויררטסױין :
יין גו ײחרן״ט■שײרויוגן
ךי* ^ םטוקיכךזחו קהיירז;.ן ״ײי דר היןפרור זײיונט
רובר דרוט םעסטרזיז > ין ײזיי קײני םםוקינן
נרון זחןן זרזן דירו םםוקיק רזין דער>< חטבההרובן • רזונ׳
ווער יורז זחןט זרו! נזהר זײן וונגן ער זחןט דנבן םמ .ק
יטרו ברכה >< רזת ה רויזער דס וורורט > ירזה >< דקדק
רויזדטער ניט ײון .ט חוייה רזת דט ער דירזזר !! 2ניט
הוסט רוודרזרז!זרזןן>< עכן ה׳ ווירז רזין בענטן :
רזיז מײן >> נהןנרזוין 2קו>>ן>>ןזרוןגטווען >>ןדירז
טסר תורה רוין היבט דען >< י>> ור ן״ר !רוד
׳
>*י>< ור רוונ׳ רזין דעכן ><ז>יור טטיט דער סכזוק יטרז
ברכה >< חת ׳ה • רוונ׳ זרוןגן רויסן זר 1י רופיוו קוײני
קינדר חיז><ן ח!י >< ח! רזחרן 2ו>< ןדך עט חיז קײניר
>< דקדק ווער בעטר><ן יחו דען ><י><ור ן.חר ניט זחןנן •
עטשטיטחיק >< הר"י ' סרגײטן החבן  :יח ניט ן.י :חן .ט
חין בענטן ב><רוכן י!>< דו רר ווײ! ררינן טטיט ונטח
ברכה><חי■  /׳ה עטחז ! ניט חירוך וןיחך ח־ויז קו><ן •
דורד סי! זחןן חונ קיין כוונה רר בײח קו>< ט >< ענין
>< ח)>< ערעביחתח[י>< נוד/ט!>< הה><! ןהחט ןיזחןט
כי הח!היכך בט ^ יכך וחתה ע! החריןע! כן יהיו דברין
>< עטיכך >< חכטדער חבן ע :רחסי! דחיךוויח זיןרער
>< ענט  :ח! חין חכטנע><ן >< יטרידן קיןןהט׳י:
אך חיז ןידחקט קדיט וברכו החב חין  :ע! בטטן
ןיזעהן>< ע :כר זחןט ח><ן יהיח ט><הי רבח חונ׳
י
טטיטחוין^ חונ׳ זחןט>< יט ח!י  :ײןכוונהחונ׳חיןקרוטה
הוםפט ער קדוט זחוכט חיז ניט רעכט דען חײן יחיד
 .דחרן^ קײןקדוטה זחןןווען חײן יחיר קדוטה זחןט ><וז
ער כוונה החבן ן! ײן חין דער תורה טטיט חזו קדוט
קחט ון.ו ' חונ׳ חין קדיט ברכו זחן .ט ער ן !.ײן חוז ><ן
!ערנט זונטטןקײן כוונהײער • חן ><וז>< ןוויטן חין
ריח בקטומ נחן >< ע>< דות חונ׳ חין חנררי בקטורע
טטיט ןידרוקט ברוןחתה ׳ה טו>< ע תפ! ה זח! כט חיז
חײןטעוו<>/ן><וז  :חןן ברון טו>< עתס! ה חן חין טיר
היחורחיזןידחקט ןיווחרן ברון חתהה׳יחיר ו>< יוחר
זח! כטחיז חןחײןטעות ><ן זחןט ברון יחיד ו>< יוחד •
דטן 5ײכן>< ער זח! חיט 5יכרחיןח 3טנע>< ן:

דיבי קריאות התורה
ןןןןז ><ן חײן מסר תורה חויז נע>< ט >< וז ײן נע><;
חין
י

31131׳61ץ 1/חט1סחו1
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חין רען רעכטן חרכן • ווען דער חזן נון החט דען
ערטטן חוין 2גירוסן ױהערט כ! הקה! 3ו זחגן ברון
טנתן תורה ןנחנין חויז • ווען קײן כהן דח חיז חזו
רו& ט>>ןחוין 2חײןיטרח! חודרחײן !וי וועןכר>> ער חײן
סײנרבריה חיז:
ךן ^ ז דער כהן הח! ט חין ט>>ונה עטרה חונ׳ >>ן
י רוסטחיסןחוין 2רחר^ ערניטוזפטיק זײן>>ן
רוסט תכך חײן חנדרן כהן חוין חודר חײן יטרח!ווען
קײןכהןדחחיז • חבר ווען דער כהןחיןק״טהחןט
חונ׳ זוןרופטחיכןחוין 2זײנן דעו  /ערזוחןנ>< סטיקזײן
ווחו דער >> נהג חיז דט דער כהן יוח >> סטיק חיז זח|
ער ניקט >> רע ברכוז  /התורה זחגן חונ׳ ניט ןײחנן
>> יט דעכ( חזן חן רחרן 2ער קײן>>י טבירן !חזן >>חכן
ערדחרן 2גחר קײן ווחרטרידן • ווחו חברקײן>> נהג
חיז :ח! ער ניט עו! ה ! תורה זײן >>ן >>חג חײן חנדרן
חוין 2חפן • חבר זונטטן חיןיחנדרי תפ!ו  /חויז ג.ינו>>ן
ט>>ונה עטרה >> ח^ ער>> * £קי זײן חונ׳ עו! ה ! תורה
ויין >> וז זין חבר היטן חנדרי זחכן $ו רירן • דער
ט( חן ערון םטקני  /ער רחרן 2ניט >> £טיק זײן חן
דער טורי זהב חיןק' ט • דחסן זח>>5ן זין חוכן זעהן
חי ער >>ן דיח ט  £רתורה חויןיוויקיט חוב דער כהן רען
>>ןוויןחוין 2חסן ניט הח! ט חיןק" טחודרט>> ונהעטרה
דען>> חג>>ן חײן ווינג ווחרטןחוין 2חיסן:
ךןןךל זין דיח טדרהחויז ('ח :ט חונ׳ סינן 2םטוקיכ(
׳ דערסיר היבט זין חן חײן סרטה חזוןײחנט
>>ןדעס(>> £טיר פינן 2םטוקינן זונטטן !ײחנט>>ן חיכן
ניקט >> ער ח!זדרײח םטוקיק:
ךןןךז >>ן עו! ה ! תורה חיז>> וז רער זעיביג חין זעהן
י ווחו>>ן ווערט חיכ^ חן פחנ^ ן3ו ןײחנן • ווען
>>ן העטחיכ( חוןרעכט גיוויזןחונ׳ ערהעטריחברכה
טון ױ>> חכט חיז רער דיןחזו • ווען חו £ ]£ר חי  (:חיז
דט ער גיהערט3ו !ײחנן>>ן בידחרן ניט ריח ט £ר
תורה גו!!3ו זײן חויך חײן חנרר חורט דחרן 2ער קײן
ברכה3ו>>חכן • ווען>>ן חבר ריח טסר תורה >>וז
גו!! זײןחוין 2חײן חנרר חורט רען >> וז רע נחן ח>>ח5
ברכה >> חכן ו״נ ױהערט ערטט5ו זח^ן בחן טכ(
כ5וד>>! כותו !עווכן ועדחוין 2דער ערטטי ברכה :
װןךן >>ן חײננן העט חול ױח&ן חונ׳ ער העט
נחןניט ױזח^ ט דיח ברסמ התורה ריח>>ן
י
יו>> ורױנט זחגט • רען וועןערריח ברסמהתורה
זחגט רחרן 2ער ניקט >> ער זיתן דיח3ווײח ברכומ

\

*

זעטוק ברברי תורה ווונ׳ והגגרב נח • יובר ריח
ברבהווטרבחרבנו דחרן^ ער ניט זחוןוויי( ערדווטון
ױזחןנט החט חיברדיח טשר תורה ;
ךן^>> 7ן ןניפינר חײןטנגוד  /חין דער ט £ר תוררז
׳ נחן דעכן דט זון טון גיןײחנט החט ררײח
פטוקינן 3ודעסן רען > ק החט חוין 5ן .יחפן חזו >> חצט
רער זע!ביג ריח ברכה חחחנה • חונ׳ רעוזחזי ><ן
חײן חנרר טפר חויז נעזזן חונ׳ חײן חנדרן חויך חפן •
ווען >זן חבר דען טעור  /ױ  £ינד חין דיח ערטטי דרײח
םטוקיכן דיח><ן חיכן !ײחנט חזו היבט>+ן תכן חײן
חנדר טפר חויז חונ׳ ער>>וז ( ײחנן חין דער חנרר טסר
תורה חונ׳ דיח ברכה חחרונה >זחכן ־ חזו חיז חן
דערדין ווען >>ן ןיפינרחײן טעותנו><פטיר ווען>>ן נו
>> פטיר ( ײחנט חין חײן חנרר מפר • חבר ווען >>ן
ןיפינר חײן טעוזינ>וען >ון וײחנט טביעי זונטטן חכן
טבז/דז>קקײן חנרר מ £ר החט נו >< פטיר זײנןדעוז/
הוב חן יוח זח( חויז ננברין חודר ניט חבר דער >>ןן
חברהכן סטקנו>/ין זחזקײןחנרר ט £ר חויז נע>ין >ין
זחןחויזןײחנןריחטדרה חונ׳רער טביעיהחט> יחכט
ריח ברכה חחרונה חונ׳ דער טביעי זח( חך דיח הפטרה
זח^ן • חונ׳ קײנק חוין 2רו £ן נו >י £טיר חזו חיז >>ן
חיןפיןי חורטן נוהו ־ וטשק כרכו ( / 4הקן:
ןןן^ ז > ון חײן טעותביפינדחונ׳> יןהחט קײן חנדר
׳ ט&ר ניט חיו זח( >>ן דען זעיביןן טב  /נו
>> ורןנט זיבן חוין 5רופן חונ׳ ניט > יער חין דער םטויה
ט£ר תורהחברגוחנחה חונ׳חין דגיר ווחוכן דחרף>>ן
ניט דרינןייײחנן >>ן>> וז תכףןחזןסריכטןחעןטןקײנר
רח חיז דז >>ן טע קחן סריכטן דחרן >>5ןדחן ניט דרײן
ןײחנןעט חיזחטור נו ויחזן טטיןחײן ט £ר תורה ווחט
סמו! חיז ;
ךןןךז >>ן דיח ט £ר תורה חויי נע>> ט ביהערט>>ן נו
י טטיןבחי>> הובירחה 4יײןח!ז> וןחי 1וטטחנרן
חוין 2דענ/בעת .טיני חיח >> יר החבן דיח תורה >> קמ
ױחעזן • חונ׳>> וזןווח  35והערן >>! ה ב>>! ה חען>>ן חײן
ווחרט £ר הערט חיז >>ן ניטיו 3ח ; חער חײןטווחכר
>> חן חיז>>גח ווח! זי$ן חבר ח!י>> יח ווען >>ן דיח ברכה
*חצט ^ וזערחויןטטין:
עו! ה 5תורהחיז>> וז דיח ברכה הון זחגן רט
ןך ^״ן
כ! הקה 5הג*רן טוט חונ׳ ענט& רן בחןה׳
תז >> בורןזכגו3כ^ונגד • חזנ׳ ער זעיבטטן >> וזחן >> יט
זח^ן בחן ׳ה החבורן ('עו!כ( ועד • חונ׳ דער חזן
>>וי
טך
$
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שםחת״ הנפש

>יוז ברוןה הײבורן !עו!ןכ ועדהון זחן־ןווען חײנר ניט
*ע! טן .יהערטהחבן דיח ברכהחזו  :חןטער חײן • חונ׳
דער עו! ה ! תורה>יוז > ייט !ײחנן > ייט רעכן ח:ן חבר
^חנין !חננוכ( • ואנ׳ כ 5הקה! > יק טטי! זײן ווען >ין
!ײחנט •
חונ׳ נחן דעכך !ײחנן >< וז ריח טפר
תורה ס
ב
5
ײבן
ביז
>
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חײן
חנדק
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ע
&
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>
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חכט
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*ן דחרך ניט חוין 2רוסן מ זיפטיר ווער ניט קחןחױ
ה& טרה ! ײחנןוועןזין חיכן העט חולױחסן ויחג ער
עו! ה ! תורה ןיו חונ׳ חײןחנררר ײסטיר !ײחנן * חונ׳
ווען>ין>י  £טיר וײחנט רחרן> 2ין חן ניקט ריק>יוזן ח5י
חזוווח! טטי 5זייןחונ'3ו העק ן 5ײןח!ז>ין חיןרימטפר
תורה ! ײחנט:
ןן^> 7ין מוײח טפריתורת חויזענ > יט רחרן> 2ין
י
ניטהןנבהה מונ׳ ^5י! הענ >ין דט חנדרי מפר
 70דחק ,קײן טפר תורה וייט דער ב! וזי החנר חן
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חר
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5
רעכ
(
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!
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יןן
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ין זער החזטן בקחטה חפיוו
ט! חן חן !מנן • ( ועס( טווער מן קו> יט > ימן .זין חן
חײנר חײנכן חרויז חפט זח! ער חק זיזוייר
!חנןרע > יוזמברדימדעק פ | 1ט! חן חול דעקן מונ׳ זין
זחןנן חודר זח! זין חיקווינן .נידר זענן • זין דחק 5ניקט
מויןדעכ( ב! וזן הח! £חן!ח< ן:
רידן החב טון חובן ^ יײעור ווען חײנר נימן טוט חין
 ? 0דחרן 5ניט חזיז !
חזן מוײח םמוןינ( פמר מײן טו!  :חןנט ײן חיכן ניט חטותח • > ין זח! קײן קינר
י
פתוחה חודר
טתו
>
יה
חוג׳
דחרך גיט חן סחען חין טײיברעען ווחטניט נחךזחין קחן קדיט וקדוטה
5ו !
ײנן
נחן
3
ווײח
סמוקיכ
(
חיןחײןסרטהסתוחה חודר חונ׳ חוין • בײח דיח ט&רדיכן חיז חק > ינהן .ח!י
טתו
>
יה
•
עט
מטיט
חין
ח
!
י
חוויטיכ
(
חן
ן
ינײןנט
קינדר טטיחן בײח חננדר חין רער טו! חונ׳ חײן בע!
חײן ׳ם דמט > יחכט סתוחה חונ׳ חײן
ט׳טר > יחכט בית חיז ןניזענט חונ׳ ױבט חכטינ^ חדך זיחטד זיח וךן
סתו> יה • ״ען ױחסרטה נײחרט
חיז
מוײח
םטוקיכ(
רבדיכן בט!יכן רידן חונ׳דט זיחחזייט נחן  :חןן • חזו
ח!ז וביוקהטכתמונ׳דער ^
ןײכןדעןויח
^
>
<
ן
יוח
חויז
זעייטקזין נור* זײן חין ח!י קה 5ות הט יזײןכבור חין
!מזןבײמ דער םרטהמונ׳ מן מן
פמנק • ><ן זחן .ט חכט נעי-ין • ווען >ין טפײחט חין טו! זח! >ין > ייט
ממת התורה קיק דעכ( כתב
<
£
זן
רער
טסר
תורה
רעכן
טוח
חויז
טטרײכן •
חכר וומו ריח טו! ניט
חונ׳קבוקטזיןמײן וויגג • >ין
היבט ניט מיער ריח ^יפ 5חטטרט חיז דחרך>ין חכןטסינ ניט חויזטטרײכן
תפטרה ק נו זמגן ביז ק
נוןריח
ט
£ר
תורהחחט
>ין זח 5חזו רען פוט רחין 2טטע!ן • > יןדחק :ניטט! חפן
רעכטחןןדטח
)
:
דרינן חײןרן .ע • ויחו ײן חײן ^יוירטי טו! החט דחרך
>ין קײן ! חן חויז ןורמבן דען טטענדר חן נו ! חנן דיח
תפייהררר(3ו! ען:
ןןױן חײנר חײן טפר תורה חין טו! ^ יבטחונ׳ ה!י
י
 1ןה ^} רחוכןויוז ק זחןנן טטענריקר הײנז חונ׳>ין
קיט חונ׳ ער חיז טע ניט ויקײט זח 5ער חײן

דחרן 2ניט תיער רחונן וחנון -זמנן ביז תמ־ חזן וחן; ט •
ווונ נוי<ורן .נס שיז! ט י<ן תחנה יזויףדעןרעכטן תרכן
וזונ <ו רזובנט וזויך דען (ינן.ן חרכן רען החט יזן קײן
תפירן חן • יק פיזיט ניט תחנה וזויך דער םוד
החנר יין נעיוטעטווחטפחר •
ווןזוונטקײןיײננת
יוונ׳ תחנה וונגן
ײןײתםייחיזבײחחײצק חמיחןקײן
והוח רחוכן • חבר רר הײכן זחןנט ײן והוח רחוכן
חודר נחן דער תפוה בײח דענןחמ' חן זחןנטזין ניט
הזי בײח דען חמ חבר חןחנוכה זח! חיטויצר הוזרר
הײכןחז \.ן • זין דחרך ניקט רידן נוויטן טײונה
עטרה ביז נחן רחוכן וחנון • ײן ניהערט והוח
רחונן זח^ן חונ ױח םיכז בײח חננרר החוטן ניײן מ
טײונה עםרה:

דיגי כית הכנסת וקדושר־ת
 .ספרים
דיאטו!זיוז>

ווען

דיני רחום וחנון

תנחי
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שמחת הנפש

מי

בח

תנחי חויז נע>> ן 5ר> ײטן דט ער עט ניט>> קריט חיז :זוטניווי  /זו * ט>>ן רוך ניט קדיט דרבנן> ון זרוגט רננר ניוך
ם(  £רי□ מיעטר סטוןה>< זוזומ רנועות ת&יןין ר׳ חנניה בן ננקטיח • חבר חוק 2מנדה יזונ׳ ^רוז
דמן (.ײכן *ו!>>ןוזח( ביווחרן חונ׳ניס ןחזן
ויזררטינן זחגטיזןחןי>> ח 5קדיט דרבנן:
חרוכן ווחנ^רן •
ריח דח חין בינדן >> יט ט£ריכ(
בןעטר חיז חײן נחטי עבירה ווערן חײן גרוסן עונט
>> וזן דריבר (ײרן • >>ן דחרן קײן >> סה >> חכן חויז
חכן ווחו דחט ברוט גחנין חיז
ח! טיזחכן •
חןדחרן >>ןדיח>> םה ווחט רחױהערט
י
ווחו
נונן
בעטטן
חייז ױבחקן חיז ררונן גיהננרט
ו? רערטסרתורה ניט נע>>ן חונ׳ ריח הסטרה רר>>טי
>ין חנן ענד סון דננר חונטרטי רינט חונ׳ רער חיברטטי
וויק!ן • >>ן דחרףניקט ! ען חין חרון הוןדטווען טון רינט חרונן חב טנײרן חונ׳ *ן טנײדניט טין 7נײחרט
קײןטסר דרינן חיז חסי5ו חײן (ייכט דרינןנו טטעקחיז חזו סי 1ח\ז ווען ><ן דט טטיק חן נעחט חונ׳רט ברוט
חטור • ווײן דיח 5יכט ברענן חין סו>יידבר>ינוה ח/ין 2ברעכט זין ניט חחנטר • חונ׳ חזו בחןדח?ז><ן דיח
דער >> נורה דחרן>> 2ן קײן ! יכט דר סון חן גינדן חויז
ברכה חויז החט ברעכט ער רט טטיק חב :
>ון חיבר חײן ברוט
חכט ווחו
דער טו 5נו ברויצן זײדן ווען >>ן דיח וייכט וויי' נון חויז
!עטן • ווערירח ט>> יכן חיז זח>' חיייט חין חכט נע>ון
י ברוט חןחננרר זײנן חונ׳חײןברוט חיזסוןחוין3
חוסירקדקזײן • ^ ןרחרןקײןסרע ^די כתביכן חין *יטניטן זחי> ון עט גחר חרונטר ברעכןחונ׳ חיבררען
חײן טסר (י^ן חן ניט טרײבן חונ׳ חײן ט&ר חונטר חנדרן *ו $יח >> ח5ן ווחו עט \.חנין חיז חונ׳ ניט ווחו דט
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טד עטין חיז 6ר דײ^ ט חין הונןנרט ווירר ווען ער>> טוסק
חיז חוב ער ױבענטט החט רחרן 2ער ניט ווידרבענטן •
ווען ער טון £ר ןנעטן העט3ו בענטן חונ׳ טד עטין
חיזסר דײ^ טחין הונזנרט ווידר דחרן^ ערחן ניט>> ער
בענטן • ווען>>ן זי 3ט ! חנן ,חוין 2חײן מעורה חונ׳>>ן
דרינ^ ט 1חנ/רען הונ^ רט>> ענין>>ח1ווירר >>וז >>ן דחן
בענטן • חברווער ירח טחיק חיז  :ח 1עטווחט ברוט
עטין חירע >>ן בענטן ווי • 1חן  /יהערט חן חיןוויניןנ
3ו בענטן חונ׳ערעז  1בטטן חוזהערן ווחטער רעטניט
ו -חגיןזחנגוכן בענטן • חזו חיז חן דער דין בײח ת&
הן
חונ׳ ק״ט :
חטײ 1חורטן חיז דער >> נה  /דיח ו/ײבר בענטן
יחונטר זין חן ><זו>>ן דען דיח ווײבר זײנן חן
>< חויב ברס  /ה>>זון • דרוכ ( זח 1חיט 1יכיחטה דער
בײח זײןווען>>ן ><זו>>ן בענטט :
ןןןןן >>ן חן טבתהעט סר ^ עטן רנה והח 1ינינו3ו

י:חו.ן>>ון><ןנחןח>>ח1ס!|
סחרנןבענטן• דט

1/ײבן ווען ער העט חכ( יוכ^ טובס־ ^ עט ,יכ 1הויבוח •
חברווען ער העט £ר ^ עטן חכ( רחט,תדטיע.ל ה ויבח
חיןבענטןחודרטבת 3וט 1וט מעוד / 1,העט סרו .עטן
רנה רחרן ערניט נחן ח>> ח 1בענטן • ווען ע־ חבר
זיך רר >> חניט נחן בונה ירוטױכ( חי רע דיח ברכה
הטוב חןסחעט • חיז דער דין חזו חמ טב/ *.זח^ ט
ער בח׳י ח>< ״ה טנתן טבתוד  >>1/נודוה 1ע>>ו יטרח1
גחהבה 1חות ויברית ברון חתה ה׳>> קדט הטבד • /
חכן יוכ( טוב  :ח/ט ער בח׳יי ח>> ״ה חטר נתן י>>יכ(
•טוביכ( ! יטרח 11טטון ו! ט> וחה חת יוסן ח  /הזה בח״י
>< קדט יטרח 1וה;>וניכ( • חונ׳>> ע!ר_וויע! בר יוסן טוב
נון חיז -חונ׳ ויבבן יוכן טובחן טבת ױסחיט חונ׳ ער העט
<2ר בעטן רנה חזנ׳ יע 1ה ויבח חונ׳ דר >> חניט זין חי
עי דיח ברכה הטוב וה>> טיב חןסחנ/ט חזו זח/טער
כח״י ח>> ' ה טנתן טבתוי  1/ע>>ו יטרח! בחהבה1חור/
אברית וי>>י (3טוביס( 5יטרח! 1טטון ו 1ט>< חה חת יוסן
ה  /הזה בח״י>> קדט הטבת ויטרח! והזױנ־כ( • ווען
>>ן>> יוױן בענטט חונ׳><ן סר ^ יעטט חין3ו זע$ן חיזחן
דער רין חזו • חבר ווען >>ן נחן ח>> ח<>1וז בעגטןסוז
חיט! יבר ביזוגדרבענטןחונ׳ ניטנחן ח>> ח!>>:ו>> ן:
ךןן \ ן טון קײן >>זו>>ן חיז זח, 1־ער בע 1ביד  <>/יט זײן
יווײבחוג׳קינדרהוןבענטן:
ךןןן>> 7ן זינט3ו ט 1וט טעודוי  /ביז נחכט זח/ט >>ן
י רנה רחט וױיבן חןרחט חרט חורר חנוכה •

הנפש2י*

ו/ען חבר ריוט חדט רזן זונטי* :ױ £ח 1ט דוונ׳ >! |<י 3ט6
ט! וט טעודות ביז רזין רער ניזכט זרו>3ון זחון רגהרוונ׳
יזונ׳ רזן יע( הויברו • רובר בעטר רויז זזן בענטט
בײרוטרו* דען עט זײנן דעוי  /דרווידר :
£ן * וז וויטןעט זײנן3ווײרז דעוי  /ווען >זן טריקט

י
ווען>זןזח 3ברכה
חחרונה *רזבן רזײן רעחרזין

ווען רזןטרינקט חײן טיעור חז חײן כזיד  ^ /רוט>ווז
ברכה חחרונה ױיזכן חונ׳ חײן דעה חיז ר־ין יוחכטקײן
ברכהחחרונה חיבר זיטקיכן ווען ײןניטחײןרביעיר/
טרינקט דט חיזחזו סי 1חוז חײן טיעור ווחט חרין גיט
חין נווײח >< יט 3חײער טחיין ױנוח • נון ווען >> ן
טרינקט><וז>ין טרינקן ענטפר וומ^ר ח1ז חײן כזיז/
^רוט חורר חײן רביעיר  /חבר קדוט חונ׳ הבחה חונ׳
ברכז , /ד><זון>< וז חײנר ע! כ! םניכ( טרינקן חײן>>וי 1פוי3
דט חיז רט>< ײנטטי טײ 1סון חײן רביעיר  /דרוס( >זע
חײנר טרינקן סון כומ ברכי  /הזוזון חײן* נחנ׳ן רביעיד/
דז >< ן קחן ברכה חחרונה>וחכן חבר בײח קדוט >>זו
דער  :עימ רער קדוט >וח 5ט חײן רוב רביעיר/
טרינקן • חבר בעטר חיז בײח בענטן חונ׳ הבחה
ווער בענטט דער הבחה > יחכט זח 1זעיבטטן חיק
רביעית טרינקןחיז> ין יונח 1כ 1הדיעור  • /חונ׳דער
טורי זהב םטקנת ווען ><ן העט ױטרונקן חײן חב
רביעית>>וז>>ן ברבה חחדונה >< חכן:
חיז
_ בענטן חסי1ו ווען חײנר עטט> וי31דינ  /חונ׳
נווײח!נ  1ײטדיע זח1ן זיח > ויט חננדר ><זו><ן בענטן חונ׳
דער >> י!כרינונ עטט>> וז בענטן חבר ווען חײנר עטט
טטחרקי ח 1טןקעט י״נ׳3ווײח פ1טײ ןח 1ןזיחניט>>זו>>ן
בענטן>> יטחננדר:
ך ^ ף >> נר* חיז ווען 3ווייח עטין חונ׳ קו>< ט חײנר
דען ױבט >>ן חינןנו טרינקן דר ווחרטן ח1זזיח
><זו>> ןקענן בענטן חי  :דען>> וז יענר חײן רביעימ טרינקן
חונ׳>> וז חן ברכה חחרונה >> חכן נחן רעכן בענטן •
עט חיזבעטר חבר יענר זח 1זין וועטן חונ׳ עט״חט
>> יטעטין:
ןןןת >>ן>>זו>>ן בענטן טוט חע׳ חטײ 1העטן ניקט
י >> ער חײן כזית ^ עטן חונ׳ חטײ 1החבן זין
זחט ועטן  /יהערט רער3ו בענטן רער זין זחט החט
^עטן • ח־ ווען זיח רערטטן טוט חונ׳ חײנכן רערטט
ניט חודר העטױטרונקן זח 1רער זע1עב בענטן:
ןןןןן >>ן ח1הינו בענטט >> וז זיבן זײן ריח ^ עטן

עשחײן>>נוה>הרר3וזײןח1ז>>ן>זו><ןקחן

יהחבן

י*ו

שמחת
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החבן דען >< חנ ><ן דױיח ><נרך זײן ווען זיח עטין העט ועטן * ער
ררײר יזײער וחט >< וי ער מזד
חיטױכר חײן כזיד  /חודר טרינקן חיט! יכר חײן רביעית • בעגטן • יזזורויז וונבןבבס ^ יברורץןרוי 1חין יוובןדרורןן
ןן ^יז חײנרניט ועטןהחט חונ׳חיז דרבײחוועןױן יוורר יוין יזײגר שפרון דרוקן רון העט גיקט > זפר ריח
יבענטט><ן:חוט נברן טחכ!נו>< ט5וענטסרט םסרזן ויט ^ ירט עטזרו 5ניט רזן ברעגן • יזברור 5יטוורזט
רע >< יטחונ ' זחוט ברון ו>< בורן טױו ת> /יד !עו! ט ועד >ון קרוכן טוט ריונ׳ כרען.י!ן יוין טרזיויין •
רויר הזגק
חונ׳ ווען ><ן ח! הינו בענטט :חן .טרע >< יטברון ח( הינו סוטררוין בויכ( רוי! • וועןטון רערט״* גיקנעטןרוין
ו> /בורן ט>< ות><יר !עו! ןס ועד •
וועןער חברקו ^ ט ווירו ח 5ה טײג ײרוכט ^ין ברכה דריבר בוררו זויני
דר נו ווען ><ן טון ענטפרט בחן טחםנו >< ט!ו חזו ר־יזונור  /רזונ׳ גיזר ניט הזיו3ירז ווען ערזין טוןירזטרררזן
ענטסרטערניקטזדןחױן:
עטט ח 5יט 5חקטן טרז 5יט סרי>זזי 5ט קו^ יםטטיר יזונ׳
ןןןוז דרײח >< יט חננדר עטין חונ׳
חײנר
העט
פר
רויז ז .ברען !.יטםוריכן קיכיין הוזין ב 5רוזן קיי ^ כסף קניר5יך
י זין ןױבענטט >< חון זיח דחן ><זו><ן>< יט חיכ{ םפחן קוכן  :זונררחיײן דירז םטטיר רירו ןרברע ^ ט
בעגטן:
חיז חונ׳ ריח סוריכן קיכױן חן קרעם 5ין חן טחייט
ןןןמ ררײח> ױט חננרר עטין חונ׳ 3ווײח ווע5ן דר גיריצט ױקנעטן חיז דיח זעיבץ.י החק ױטטח 5ט £ון
י בענטן >< וז דער דריטר זיח ><:ו><ן ועבן חונ׳ ברוט ווער עטוורוט ירחז  /טזזינן חין זין החט זח 5זין גיט
>< וז ווחרטןביז זיח הזן חת הכ! חויז !חזן • ווען ער זחטררחן עטין ווען ער זיח ניט חין דר מעודה עטן טוט;
טון ניט ווי!>יחן.ן זיח ><:ו><ן בענסן רע >< ח^ יוח נחן
א/יעז ווחט סון בחט ןרקחבט חורר ^יבחקן
ענטסדן חודרניט • חבר חײנר קחן 3ודיח ניטםסה
ווחרטחיןםוטר ררן5.ײכן חונ דיחטטיקר
זײן חונ׳ חיכן חיז חמור חוועקנו וין >< וז ווחרטןחויןזיח זײגן חײן כזיי; גיוועזן סר רעק קחכן חונ׳ חיגונר חן
ביז זיח בענטן >< יט חיכ^ ><זו><ן • טע זײח דעןרע חײן כזית ןרוטזזוז רון זין וועטן רר נוחוג׳>>וזהרזו3יח
העט סריר חן ויפחען נו עטין ח!ז זיח חוג׳ חיז חיכן זוחבן חונ׳ בענטו חזיז רזנה טח 5יטחויז טטיקר • חונ׳
חײן רבר נחוין חוועק5ו וין:
זונטטןוועקזעױיז ווחט *ן חין טחױט5ין :טחודר טניטן
חונ׳ חײער דריבר ו .יט! חן.ן • חודר טנידן חונ׳ חין
ו .יטונקט חין > וע 5חונ׳ ױבחקן חודר גיקחכט ווען דיח
טטיקר חײן כזית ורוט זײנן >ווז > ין זזוניח זזחכן חונ׳
ךיןןך ם! חיז חיבד ברוט ווען טון קח><ן זײנן חונ׳ בענטן וױיןחױ חיבד חנדרברוט• חבר ווען דיח טטיקר
ודע.ר חיז חײן כזיד  /וחט ><וז ><ן ה>יו5יח קײן כזיג  /וחט זײנן ח! יט > ינה ברײח חורר חזיז זועק
דױבר> יחכןחונ ' ו :ען> יןחײן כזיו  /וחט עטין טוט><וז םעײ! ברײח חונ׳ ריח טטיקר וײן קײן כזית ורוט רעו
>< ןבעגטן • חבררטברוט ווחט ניט> ייטווחטרן.יק; עטן זוחכט ױן בורח > ויני ״זונורנ חונ׳ דיח נחן ברכה ע!
לץיז ח! זבוטרקוכן• ט><ח!ין ק;כן ! -עקון • קוכןחיטחי' הזיחיה ווען >ין זין טון זחט עטטדרחן * דען ווײן
גיקנעטןסקרבחט • חונ ' חיזו .חניןווינוווחטררױנןחן
ריחטטיקרקײן כזיתורוט זײנן חונ׳ חיז גיקוצט חורר
ווען דערטײוטון >< יט ב! וזווחטרןיקעטןחיזחונ׳חין
ויםרעוױטהײטט עט קײןפרוטזיער:
טוח חק רעק טײן .חרײן פי!ן ח!טי קרעסיין • חונ׳
אלירלייא םטטיד > זיט עםי! ויפי!ד חודר
חנדר חוםמ חדר>< יטס! חטוי £י! ט
סטטידח דט וױיכן ב> ידינוו/סו!ין פיו/ויח טיױ>< יט> יחן
יחױין • חונ׳חייט חיזודבחקןחיןבחק חובןזחיכט> יחבט זזחוחריבר>ין>< חכטבורח> ױני סזונורנ וויחױ>< ע!ר חיו
>< ןברכה רריבר בורח ><יני ><זוגוד  /חוג׳ וונגן >ין חײן ווען טון דיח ןניפחידי זחכן חרױז ױינן חונ׳ *ן עטט דעין
כיל  /רד סוןעטין טוט >יוז >ין ױח נחן ברצה ױח3ן טײוח! ײנטט >* חכט >>ן חן בורח ^ייגי *:ונור  • /חבר
ריחורוטי ברצה ע! ה> יחיה • וע! הםםה • וועןער וזען ><ן ריח ן .יפי! טי זחבן ח! ײנטט עטט >> חבט >> ן
וזבר פון דיח ןי> יע!די זחכן הג״! עטין טוט >יער חוז
ברכה/דחדטן.יסי!ר חיז חיז עט חוסט >< חבט>< ןבורח
דרײח מײער ורוט דען ><;ז ער זין וועטן חוג׳ >יו3יח םדי העין • חיז זונטט ווחט >< חבט>< | דיח ברכה4
*< ח3ן חונ׳בענטן דױבר חזו זוח 5חויט חיבר חנדרברוט ריח דער נו ױבירט • חן חנן סורינן ! יוט סןוניחט
חפי!ו ווען רע העט ןיױחכנז כורח >< יגי סזןנוו  /ח<'ג חדן! 2עקון ווען><ן דען ! עקון >< יט דענ( וניחט עמט
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>זח 5ט זזןרב  5ה חיבר רען נויחט בורח פרי העין חונ׳
רחרן^ חיבר רעכן! עקוןקײןרב  5ה זזחצן • חבר ווען
זזןדען! עקון ביזונררעטטזזחצט זזן חיבר דענן! עקון
בורח זזיניזזזונוו:/
ךןן \ ל זין םעניין ווײקט חין ביר •
ח/דר בחט
י חיןווײן • חונ׳ רטבירחונ׳דערו/ײןו/ערט
ריצט טריב רר סון ווען ריח טטיקר קײן כזיו  * /רוט
וײנן זזחכט זזן דריבר מרח זזיני זזז/נומ • ווען חבר
דיח טיקר חײן כזױ ^ /רוט זײנן זזוז זזן זיןוועטןדרלו
חונ׳ הזזוניח זזח5ן חונ׳ בענטן •
חונ׳ ווען זזן זח!3י
םעננןעטט חורר חײן זזערט ווחו קײן כזימ חיז זח! זזן
ערטט חיבר ריח זזטקה בר 5ה זזחכן חונ׳ טרינקן •
טנירן ווחוזזן הײטיזוב החטרריבר ^חמן זח! זזןנזהר
זײן רט3ו עטין זײדן ווען חיבר חנרר ברוט החטזזו3
ח*
ױזזחצט :
^  *10ח!י :ח5ןווחט זזן ברענןט3ו טיט סחרחײן
ױריצט רו זזןזין זחט עטט ררחן וויח חן
חנדרי ;יריצט ח!ז סןײט םיט3יזזז ט!חטן חן םוטר
קוכןטזזחזין קו3ן פטהטידח ווען טון זזיט חוםמױסיןט
חיז דחק 2זזן חיבר טיט קײן ברכה זזחצן חונ׳ דחרן3
ניט מויז דער סטטיר חוםט נעזזן חוג׳ דריבר ברכה
זזחצן דען הזזו3יח םטרז  /דיח ױזזע!רי זחצן ח?י חן
ױח!גני!יזז1ניט ח1יבח קחםרן זזחכט זזןחן קײןברכה
חיבר טיט •
הבר ווחט זזן ניט ברענ^ ט סר חײן
ױריצט3ו עטין זזן עטט נײחרט3ו קנוח ח!ז חײער
קנהםן 2קוצן •  3וקר ברוט קיכוין !עקוכן זזוז זזן
חיבר טיט ברצה זזחצןמרח זזיני זזזונות ווען זזן טון
החט ווען זזן זזו 3יח זזחצט זזוז זזן דחן דריבר ברצה
>זה3ן זזוניח םטרמ ניט • חן חיבר חוינ  /חוםט ח!י
ננירוו  /חיבר טיט זזוז זזןחן ברכהזזחצןחסיןו חיבר
גיקחצט חוםמ זח 1זזן דריבר ברצה זזחצן • חבר
ןעןדט ױקחכט חוםט חיזריח עיקר מעורה ערהחט
קײני חנרריױריכט זזער3ו עטין דען זחן זזן דט ערטטי
יוופמ זזיט בחט3ו עטין רען רחרן 2זזן ווײטר ניט
ברצה זזחצן ווען זזן טון דער נחן זונדר ברוטעטט :
ךןעל זזן ווחרק ביר זזחצט חונ׳ טוט ניקט זזער
י חײןווינ^ ברוט דרין דזרט ביר חײן טעיקחז 3
החבן זזק זזן זח(3י קחזזןזזיט רענ/ביר זוסין חונ׳זזן
זזחצט ניקט זזער ברצה טהכ! :
א י  3ר ח!י ^ריין ווחט זזן קחכט ױריצט סון הביר
ווײין ^ ערטטן זזחכט זזןכרכהע! הזזחיה

ונג! הכןכןה • חבר ווען זזן קח 3ס ריח^ריין נחני) ריןווי1י
מײן זוב זזחכט זזן ברכה טהכ 1יוונ׳ ברכה מחרונה
בורמ נסטוי/רמז  • /ווכגן זזן קחצט ױברענטי זוב
ווודר וזײן מין ױןעטיזובזזיט קןיזזסן 2קנמ־ןין ווען וזן
קיוכטסון ריח קוױזםך ווען.ן נו עטין ריח קזיזוםןזײנן
ז<רע זו5ז רױז זוב דען ז<וזכט וזן ברכה בורוו וניגיזנזונוי/
וזונ׳ רױו זובזוזן זזןניט ביזונדרעטין:
ווען ווינקקזיזוםן 2דרינן  :ײנן דט עיקוררויו
דױזזובדען זזווהט זזן וויבר דױו זוב בר  3ה
טהכ! חונ׳ברכה חחחנה בורח נםטוז  /ווונ׳ חיבררױז
קןיזוםן 2זזחכט זזןבורחזזיני זזזונומחונ׳ריחנחןברכה
ע! הזזחיה ועןהכ! כ 5ה:
אי  3ר ח!י םירומ ווחט חן רעכ( מיסן ווחקטן
זוח 5ט זזן ברצה בורח סרי העין חונ׳ ריח
נחן ברכה םרח נםטומ ווען זזן חײן כזיז  /עטט •
חםיןו ןןעןזזן קערנרעטט םון סיחז  /דיח זימ זײנן זזחכט
זזןחן ברכהמרחסרי העין • ח! יט הײטט חײן בויכן
ווחו ריח 3ווײגן טטין בןײבן סון חײן יחר נוכן חנדרן
חבר ווחו דיחנווײן.ן ניט טטין ב! ײבן ווען ריח ווחר3י1
טוןטטיןב! ײבטזזחכט זזן ברכה בורח םריהחדזזה:
 2ןי  0חי! זזיט ביר  /וען זזן טרינקט חזו זוחצט זזן
ברכה חיבר דעכן ביר טהכ! • חבר ווען
זזן טרינקט סון חײן רםוחה וועזנן דען חיז דער בוינן חי1
עיקר זזחכטזזןברכה חיבר דעסן בוינן חין מרח םרי
העין • חיבר נוקרטי זזורחננן טח!ן ניטרחן טח!ן חורר
חײן ױזזחכט זזחכט זזן דריבר בר 5ה בורח סרי
.
החרזזה •
י ^ ווחט רער חוסט חיז ח!ז דערי קחעטטן
עווזזין רער ג!ײכן זזח 5ט זזן חיבר ריח
זובררסוןמרחסריהעין •
חברסריטחוםמ/וחטזזן
קח 5ט זזחצטזזןחיבר דיח זוב ררסון טהם • ווען
זזן העט ױזזחכט םרחסרי העין חין רע יו3חבידחרןי
.
ניט נחן חזזח! בר 5ה זזחכן:
אךיעז
״חט זזן עטט סון רסוחה וועגן חונ׳
טזזעקט ױט זזוזזזןבר 5הדריברזזח3ן •
דעןעט חיז חש/ר חײןהנחה3ו החבן ווען זזן קײן ברכה
זזחצט:
^י  0ױסרעױ! ט חין הונק זזחכט זזןרב  5ה בורח
סרי העי| חבר דיח גחנ3י נימ ווחט זזן
גרינרהײט חין זזחכט זזחצט זזן ברצה רריבר טהכ! •
חן ויחחינױזזחכט זזוטקחט נימ:
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3י><רנד<<ת 3ט<<ן ברצהבורתסריהתהוה
תיבר סוטקוט נומ><ת 3ט סן בר  5הבורת
פרי העין ווען><ן סוטקט תין בירטוט ><ת  5ט><ן בר 5ה
תיבר דעכ  /ביר • תבר ווען תײנר ט! טו! התט תונ׳ טוט
>< וטקט תרין זת! תיכן טטתסן>< תכט><ן תיבר דית
^וטקוטברכה בורתםריהעין • תוג׳וועןחין דערטט
>< תכט><ן תן ברכהתיבר ביר :
איבר ת!י זת5ן וותט ><ו ניט דער ק!ערן קתןווית
<< ןדית בר 3ה זת! דריבר ><ת5ן דען><ת 5ט
><ו טהכ! • תבר3ו פ! ײט><ת5ן טהכ! חונ׳ ניט וויטן
וויו ווית><ן זת! בר 5ה >< תכן דז תיז תײן תיכמר ><ן><וז
חן תיז תײן כ!! ווען ><ן קתן
!עתן דיני ברכור • /
תײן זתן >< יט תײן בר 5ה >< ת5ן םטרין רתרן <>2ן ניט
><ת5ן גווײת בר5ור  /תסי5ו תכ{ טבר  /ווען ><ן חוםמ
*ויברטיטברעפט זת!<< ןיטתוםט ניט תוועקטוןתוין2
נתן טיטרב  5ה3ו ><ת 5ן דר וותרטן ער קתן בר 5ה
תחחנה ><ת3ן • >< תח! ה זת! ער ניט הײמן ברעפן
ביז נתןטיט:
^) י 7גי<<ת 5ט תינובר תונ׳ סםעסיר>< ת 3ט><ן סרת
י סרי התד>< ה • חין ױ><ת  3ט תתחו מרת
םריהעין • ווען >< ןחינןבר >< יט 3וקר תן<< ת  3ט תזו
><ת 3ט ><ן כרכה רריבר בורת םרי התד>< ה • תיבר
3וקר><ת 5ט><ן בר 5ה טהכ! • תטײ! םוטקינן ווע!ן
התבן><ן>< ת 5ט בר 3ה תיבר 5וקר בורת םרי העין דרוכ/
וועןסן תײןתנדריםריהתב וותו ><ן>< ת 5ט רריברבורת
סרי העין תזו>< תכט><ן בורתסרי העין תיבר דית סרי
תונ׳דחרן קײןבר 3ה ><ת5ן חיבררען נוקרתןוועןסן
העט תיברנוקר בורת םריהעין וי ^ ת 3ט תיז ><ןיו5ת •
><תנד!ין תיברנוקרט ><ת 5ט>< ןםרתסרי העין • תיבר
><תנר! טתריט חונ׳ >< תקרתנין דט ווערט ן.י><ת 5ט סון
!ויטר ><תנר!ן><ת 5ט ><ן טהכ! ווען>< ן העט \;י>< ח 5ט
םרח סרי העין תיז ><ן יו3ת תן תיבר !תטוותר^ סון
תוםמ>< ת 3ט><ן טהכ! ווען>< ןהעט ױ><ת 3טםרח םרי
העין תיי ><ן יו3ת • תיבר>< תןזת<< ין >< ת 3ט><ן םרת
סריהתר>< התונ ' ויריבנן >< תן ות><ין ><ת 5ט><ן טהכ! :
קי><! עגיס ן.י!תנרר ><ת 5ט ><ן ת!י ><!ת
^ 3ר
טהכ! • תיבר ערביט טוטן דית תין
גתרטן וותקטין ריתווערן ןניזיתט תז 51ועטין<<ת 3ט><ן
רריבר םרת סריהתד ^ ה • תבר דיתתנדריערבעט
רית ווערן>< תח! ה גיזיתט זית זת!ן דער ווערן3ו קת5ן
><ת 3ט ><ן חח טהכ! תונ׳ ^ יקתכט תיבר רער תרבימ
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זוב ווען > ין עטט ><טי תרבימ >ית  3ט *ן מרח סר'
התו־תה • וונבן>ין תבר ננטט דורן ניט 1תנני תרביט
>יתכט> יןדריבר ברכה טהכ! • דט ו!ײכן ח! ירןײת
3יתז ווחט זיקת 3ט בעטר תיז ת!ז חית ת!ז ריבן וונגרן
וותרנ!ין • ת!יר! ײתוריןקרויט ײתכט * ןרותר הײט
טהכ! תונ׳ ניקתכט בורת סרי התדחה • טר ו1ײכן
ווכבן >ין ניזוז תין זזתכט תודר ירקות >< תכט *ן רריבר
מרתסריהתדזיה • זונדרת! ײןרעטין תין ^ יחתכטיט
זותכט חן רריבר טהכ! דען * ן פ!תנ 3יט תיכןתיורוית
תיבר ת!י םירות רית חית תזו נוט זײנן
5ו עטין •
ת! יטניקתכט זותכט><ן ת!י סת! בורת סרי העין • תיבר
תין ניזותכטי רוזן >< תכט *ן בורת סרי התדסח •
תיבר חתי דערי תרבימ חתכט <<ן טהכ • 1ירקוז/
וותט דת וותקטין תוין רעסן סע!ר ת!ז זויתרי חזוסרק
*תכטוזןדריברטהכ! :
ךן ^ ז ווײן תוגטר ביר תיז ן.י<< יטט ניוותרן ווען רט
׳ רובביר תיז חתכט וקטהכ! ווען קײן טעכן
ווײן ררינן תיז ווען תבר נתן תײן טעכ  /ווײן ררינן תיז רען
תיז תײן מםק בר 5ה תחחנה ניהערט ><ן תער בירנו
דעןזותכט * ן
ניטןתןזווײןרטרערטעכןבט! ת־ז •
טהכ 1חונ ברכה תחחנה בורת נםטומ • ווען * ן
תבר ווײן התט זת! תן תיבר ווײן ברכה \< תכן תונ׳ חײן
רביעיר  /טרינקן תונ׳ ברכה תחחנה ע! הוסן זותכן
דען בידתרן 1ער ניט תיבר רען ן -יתיטטן ווײן ברכת
יותכן:
איבר תינגבר תונ׳ סעסיר נענ!צר ^ ין 3יטסר
קרטיווכן רט ג1ײ5ן הרבי זתכן וותט>ון ניט
תזו עטט נײתרט ווען וותט דר נו זניתיטט חיז • יזתכט
ײןווען ײן תזו עטטקײן ברכה רריברווײ! טע ניטרתוי
!ת5י! ח תיז:
ן ^ י 7גיײת 5ט הת!וגדיר ב! יט ײת 5ט יין בורת םרי
* התרזוה _• תיבר תן ן.י<< ת 5ט ט! תטן חיט
עמיקתונ בויכןתי!><ת 5ט * ןםרתםרי התחזה • חיבר
זויתר קרויט עט יײת חיח תא־ר גיקת 5ט ><ת 5ט >< ן
בורת םרי התדחה תבר ווײט קרויט ^ יקתכט תתכט
><ן דריבר טהכ! ווחו<<ן זויתרקרויט רער פון><ת 3ט •
דט ו1ײ5ן חטי ריבן ווען <<ן עטט ניט תן ױ><ת 5ט
<< תכט<<ן טהכ! תבר תן ױ<<ת 5ט<< יט עםיקתת £ט
תן בורתסרי התד<< ה:
 7^ $$םרי וותט ניט 3ײטתנ תיז <<ן קתן זית חתיר
י הײט ניטעטין תונ׳<< ןקתכט זיחת! זגרתט!ין
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זי

דערי4
ײ? 5ן װח 5ט װן עקחצט דױבר טהכ? • חבד
וועןזיחרוחיד
הײט
רחויןח
5
יןה
חיז
זד
>
<
ןבר 5ה>< ח 5ט
דױבר מדח םױ המדװה ווען נחן ניט רע 5ט3ײטי^
חיז>< ח 5ט>< | ױקח 5ט חן מדח םרי החד>< ה • ווען
דיח םױריטי^ חיז חונ׳ חיז ^ וט רוחיר הײט וג עטין
חזווורז 3חןיטױקיזצט><ח 5ט><ן ברכה בורח פרי העין
רוחירהײטחונ׳ױקחכט •
חיבדהחנבוטן חונ׳טןיחן
ױח חן ױח דערצד ווחקטן ווען זיח5חנ^ טטיחן זײנןזיח
\וט נז עטין דחכ; ><ח3ט><ן רױבר בודח ױם הע׳ן •
נחןח>זח 1ברכה><ח5ן • ררוכ< ױהערט>>ן מהר3ו
חבר החן׳ןעםי! ריח><ן חחיר הײט ניטקחן עטין>< ח 5ט
זײן יוח חײן דעה <ו החבן חוין 2ווחט>>ן ווערט ברענןן
><ן רחן בדצה דריבר טהכן חונ׳ ױקהכט בודחױס
>>רע <£ון רעסן >> ין:
החדאה:
ןןןןן >>ן חײן בר 5ה >< ח 5ט דחרן 3ער ניט * מנזיק
איבך
טטחרקןעמיק>< ח
5
ט
>
<
ןקײןבר 5הדױבד
קחן ױדן טיוק עןין
ווען
>
<
ן
חיכן
>
<
יטט
>
<
יטווחטרחודדעמיק ו>> וױ • חונ׳ ווען ער העט ןירעט נחן דער ברכה
דר ניטזויחרחיזערחיזדחוי ! טתיהסחצט >< ןטהכן:
חיער עטט חודר טױנקט חוזער נחן ח><חז בר .6־
 $$יבך ס5טײ סיט ברוט ווחט חײן ווינק ױטי ^
ט >>ח5ן • ח1ז ווחו>>ןרב  5ה דױבר חח 5ט :חו>>ןענ >>ן
חיז ברוחק חיזעט רחוי ! חכיןהחחצט ^ן
חיןדער רע 5יט החנר • חונ׳ ניקט חן טטעצן >< יט
דריברטהכז םירומו< חס חױ זון סר דערט זײנן
בדוחק חײן * עטר חורר *חביז חינ׳ ברצה * ח5ן • ווען >׳ין
רחוי ! חכיןה • חיברטווח><ן ־ חימ־ חײחר • רוחי
ווחטרטרינקטזחן >ין דר £ון חב ױטןחיער >>ן ברכה
קערביט >< ח 5ט ><ן טהכן חיבר ביר ווחטר >< ער
>>ח 5ט * חײן נוטחודריחײן *?יכן ווען רע קײני>>רע
חנדױ >< טקינן חונ׳ זח5ו ווחט ניט חויז דער
ערד החט זח 1ער ערטט חדן > 2יח5ן חונ׳ רער נחן ברכה
ווחקטט >< ח 5ט ><ן טהם •
חיבד יונױ3וויבן חונ׳ >> ח5ן טו>>ר >> ען וועסיע זײן •
זונטטן חח 5ט >>ן
יועי קנחב! ין ><ח 5ט><ן ב<
רח
סױ
החרחה
חבר מזטי
חיבר חײן ןחנרםירירב  5ה:
?סיב! חונ׳ קנחבזין >< ח 5ט
>
<
ן
טהכ
!
ווען
טון
ױקחצט
קױן קחרן ווײין זח?>>ן ניט רוחיר הײט עטיןןח
*ײנן>< חכט>< ןרהןטהכן •
.
והטוױזהבסטקנמ
חיבד
י
י ניט ןחנ3י ןױין ווען זיחניט *יקחכטר הײט
ח! טי נוויבזױקחצט סרחםױ החדאה • םיחינווחט><ן
בײחחננדרקועבןזײרעןחין עטין חיבר טיט  £יןט £ן
חיןעטיק !י^ ט><ח 3ט><ן מרח סרי העין • ירקו  /חין
ברכהחחחנה וועגן:
עטיקחיןױןי^ ט>< חכט >< ןםרחםױהחד>< ה • ווײן
איבך רײט חונ׳ הירט טחטירקי ןניקח 5ט חן
רויטן טחרן קױן רוח׳ר הײט >< חכט ><ן בודח םרי
חיז טכיח סזרינמםוןין ווחט >>ן הײטט
החד>< ה חן קירבז חוןױקחצט><ח 3ט>< ןטהכז:
>< חן>> ח 5ט >>ן רב  5ה טהב{ ווען *ן טון מ־וטרד &ןו
ךןןןז ><ן העט ױחחצט חימ־ סירוו  /אחט ױח
בחקט >וח 5ט ><ן דחן טהכן חונ׳ ברכה חחרונה
י
ברצהחיובורחסױ העין העט><ן ױ>< ח 5ט
>< חכט><ן בזרח נסטומ חד ווען ><ן >< ח 5ט ברוט חדז
בורח ױס
החידיה
חיז
>
<
ן
יונח
חבד
ודבד
בורח
סױ
מרבזיןחונ׳דערי
>< נ  5טחן חן טהכן ווונ׳ בודח
נםטוי:/
החד>< ההעטױ>< ח 5ט בורח םריהעין חיז חןניטיו3ח
דרוכן ווען ןח החט םירו 5נ ווחו><ן>< ח 3מ דדיבר בורח
זדיןטדדבן חונ׳ ^ רוטירזײגיןחונ׳קןײניחזנ׳
פרי הע׳ן חונ׳ םיחמ ווחו ><ן רריבד ><ח 5ט במ־ח סױ
<£ײן.ן חונ׳סי ^ רוקחונ׳טחטיקיח 5בערדט
החד>< ה>< ח 5ט><ן ערטט מרח ױם רע׳ן • חמ־ ווחט
זײנן ח?י3ח >< חכט >< ןברכה רריברברחםױ הע ),חוג׳
דח ווחקטט חן חײנכן ברכן ווחט רט ױח עיקר ױס
דיח ^ רסי בר 5ה חחדונה ע! העין וע 1םױ העין:
מיז ׳
*־׳צט><ן ןחבזדח ודיןטרדבןױחגיט 3ײטי 4וײנן רעצט רען ןןןזן>
<ן עטט
סיחמ£וןטסננה><יגיכן חונ׳עטט
םױהחדחה
ודיבד
ווען רע דען העט
י חנדדי םירוו  /דחרן ער טד מרח נםטומ
ױ>< ח 5ט בדח סױהע £חיז ער יו3ח ׳ ״ננן ><ן החט
>< ח 5ן דכן ױח ברכה חחרונה £ןו טבעמ * יניכן ע1

סדח ױפ החדאה חזנ״ טהכז> וח 5ט * ןערטט ממו
ױס החהמ־• :
ךןןךן חײנר עטט סירוו  /חונ׳ החט ױ>< חכט
ברכה
ון דיח
רע נחויט
במנה
החט
ן״יהחט ניקט * רע דיח סירוז/
ו< עטין>
<וי רע
חיבר
ריח
חנדױ
םיחמ
וזידר
ברכח
״חכן וועןטון חײן >> ין חיי• • חבר ווען ערקײן רעה
החט ןיהחט חויך ריח םיחמ חזײנטט רחו־ן ער ניט

י חוג׳^
ןברענ^ט^
רע  £םיחי/ווען

י
זײן1
נע^רח1ז>>ן

רבי
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שמחת

הנפש

סב

עה ^עו ( םרי עה ^ םטרד  /דיח ברכה חחרונה חן יריו טזזיכן וונגן וזינןמײן מ £ין וויז חוב רע ריח גרוט
חיבר חנררי םידות • חבר ״ען *ן ווײן טרינקטחוע רכ  5ה יזחרונױי ^ יײיוצט היוט יוודר ניכז זיו? רע נוון
עטט חנדריזח 5ן< 1וזער חיבר דיח חנדרי זחכן ברכה יויזיוז דשיזיןעטיןיוונ׳ ברכהריושונהויוחרונהײיזכן:
ברכהחחרונהיויוכט זוןניטזײדען
חחרונהטרח נפטוי ^ /יח5ן דען ןע ^ ןם פטרמ ניט•
חן ע 1העין וע 1םרי העין םטרת נײחרט םירות חונ׳
יוײןכזיו  /יוודר טריקט רוײן רביעי ^ • יווג׳
ניט חנדריחכי1וז  /חן דיח נחן ברכה ע 1הזוחיה וע 1יזטײן דעוי  /םמקנין יוײן זיזן וורס ווײןבריה יזיז ווען
הכ 1כןה פטרת ניטחנררי חכי( ות:
יוײןקיוקױקט יוין עטט יוײן וורביז יזןײנטט ווײן זייו
ןןןךן<1ן חיבר ווײן טרויבן העט ן;י * ח 5ט דיח ןיזנין וויז זווז יון ברכה יוחרונה יויוכן דרונן יווז אן
י רב  5ה חחרונה ען הן .ןם וע( פרי הןנםן חיז ײן נזהר ונ זײןקײןבריה3ו עטין ווווט ניט יוײן כזיתברוט
חןוועןװן העטווײן חונ׳ ווײן טרויבן חונן יזיז יוןז קירטן חרביטדערין1ײ5ן אוזאן עטין עטןיכי
חןיו3ח •
ױן >< ח 5ט בורח פרי־ר ^ ןם חונ׳ החטחײן כוונה דיח ביז חיין טיעור כזית ־ חונ׳ טרינקן זיזןיון ענטשר
ווײן טרויבן רר< 1יט3ו פטרין חיז װן ח3ח דרוכן וועןױן וויעחןז חײןכזית חודר חײן רביעית •_ החבטוןחובן
החט ווײן טדויבן חורררחזײני דט זײנן חן ווײן טרויבן ןדטריבן • ח3רי ?ײח עטן זײנן זין * נטרן3ו חײן כיית חך
חונ׳ החט ווײן3ו טריגקןזח( חין ערטט חיבר דיח רחזײני ח1יר1ײח ^ יטרענק • חבר עטיןחונ׳טרינקןזײנן זין ניט
חונ׳ ווײן טרויבן בורח םרי העין ><ח5ן חונ׳ רער נחן וי  3טר^ • חונ׳ ווען ױן עטט חײן החזב כזית 1עקון
ווײן טרינקן:
חונ׳ חײן החןב כזימ עטווחט חנדרטט ווחכט^1ן
ןןןןן הײנר חײן פריענ >< ט >3עטין חונ׳ >< ח 5ט ברכה חחרונה בורח נםטות דט *! ײק חין טרינקן •
י רב  5ה דריבר חונ׳ דיח סירי סח 5ט חיכן חויז רט ריוז יון חן וויטן דט כזית עטין חונ׳ טר רביעיי/
דערהחנד חין דרעק ח1ז ער דיח םרי ניט >< יו עטין טרינקן ווחו יוןברכה חחרונהרריבר יוחצטיווייוןניט
קחן פר>< יחומ חונ׳ רע החט ניט ברעה>< ער נו עטין יופטיק דר נווײטן זײן ווען ער העטגעטן חײן החזכ
ח(ז ריח סרי ױוז רע רב  5ה ><ח5ן ווען ער נחן ח>< ח 1כזית חונ׳ העט ווסםיק רער כוויטן ^ יוועין חיו !חנ^
ווי( חײן חנדרי סרי עטין דיח  £ר חיכן זײנן >< וז ער נחן ח( יוון קחן עטקחזופי! ח1זררײח חײער גחט יאנ׳ ווען
ח><ח( ברכה ><ח5ן ווען ער חבר ברעה החט חויןדיח יון טרינקט חײן הח!ב רביעי *.חונ׳ חיז וי  £טיק דער
חנדרי םיחמ5ו עטין רחרן 1ער ניט נחן ח><ח( ברכה 3וויטן חזו ! חנ<; • דחרן 2ער ניטברצה חחרונה יוחצן •
>< ח5ן • דט ןױיכן ווען חײנר נעסט חײן>< טקה3ו חונ׳בײחברחנדי ווײן חיז ניטרוי^1יך חײן רביעימחוין3
טריגקן חונ׳ ווערט פר טיט נחן דער ברכה חי ער חײן ווח 1חויז3ו טרינקן ווען חײנר טרינקט נחן זײן
*יטרונקן החט • חן ווען חײנר נע>< ט חײן סט ביר טיעור *רע ח(ז חײן כזימ ע 1כ 1םניכן ווחט חיסן
חודר ווחטר חונ׳ טע
טטיט ווײן רפ חיכן רע החט >< י* 1.יןחיז3ו טרינקןחוין 2חײן *ח( חודר3ווײח 1וח 1חוע
חיז
דעכןכוט
חין
ײנט
<
>
חונ׳ער
טרינקן
ברעה ווײן3ו
זוי 1וטניטדער $וויטן>1ח 5ט ער ברכה חחרונהוועןער
עט
חונ׳
םן
.
הן
םרי
בורח
ברכה
ט
5
ח
<
>
חן ווײן חונ׳
טוןקײן רביעיי  /טרינקט חזוםסקנינרער טוריזהב•
ער
2
דחרן
ווחטר
חודר
ביר
חיז
טע
נחן
זיןרער
ביפינר
חונ׳ רער * קחברהנ  /םטקנת ברחנדי וויין יווזקחן
גיטנחןח>< ח1רב  5ה >< חכן רען זײן דעה חיז ױוועזןוזן חײן טיעור רביעיז  /טרינקן ״ען ><ן ברצה חחרונה
חויןדעכ  /וויין ווחטפחר חינן טטיט • ער>< וזחבר זױוכט נון ווער ניט קחן חײן רביעיו  /טרינקן ווען רע ווי1
ניקט רירןדר גוויטןחונ׳ *וזן;( ײןטרינקן • חוררעטין :יונוז זײן 1כ 1הדנגוד  /וווז ערטרינקן ווינגרחיזחײן ביית•
^ךי ברכות ווחו חײן טסק חיז חוב רע ריח בר 5ה ווען ער ווי 1װער טרינקן װוזער ווחרטן דער3וויטן
ן.י* חכט החט חודר ניט רחרן 2ער ניטבר 5ה
חזן ןחנ^ ח!ז1וןררײח חײערקחןעטין:
חחחנה
><ח5ן טע זײח ברכה רחטונה חודר ברכה
ךןןןן *ן חײן עט־ןפר זו5ן טוט3ו וויטן חוב עט
חויז ױנו ^ ן בענטןווען><ן>< טופקחיז ><וז ><ן נחן ח>< ח1
בינק זח1ןי החט חודר בטיויכן דחרן 2ער קײן
י
בענטן וועןער זין זחט בעטן החט •
■/
חןזײנןדעות ברכה * ח5ן ווען ער טון טוט חיןטױנבן ביז חײן רביעי.
חיה
<
>
ה
םןונבי
^
ה
דיח גרוטי בר 5ה חחרונה ע 1העין וע1
חבר אעןער װער טוט חיןטױנןנןוווז רע רב  5ה>1חכן •
״ען><ן זיח >< ם.קס חיז >יוז ױןןח ><ח 5ן ררוכן חיט(י5ר חבר ווען *ן חויז טפײחט * י* ער סר זוכן ווחט ער
ווין
ג׳ £

דיא

זוןעטט
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* 2שםחת הנפש ?)ו
ווי? חונ׳ רחרן 5קײן ברצה ײחכן • חונ׳ בײח עטין חיז
דער טיעור ײחג רע סר זוצן ביז חײן כויו  /ווען ײער
ײוז ער ברכה חחרונה ײחצן • עט הײטט חבר ניט
ח!טי פר זוצט ווען רע כוונה החט ער וויןהנחהרר
פון החבןוועןעד חיןט5ינן .ט ײוזערברצהײחצן • ײכ(
טכןווען רטעטיןנון ^חר חיז חונ׳ ײן סר זוצטוויח זגוט
עט טײעקט ודח (' כבוד טבצנ טועײיה חײכןזכו ײוז
ײן יוח ברצה ײחצן • זײן כוונה ײוז ניקטײער זײן
נײחרטדט עטין נו פר זוצן חוב עט ווחט ניט־ג החט
דעןײחצט ערקײןברצה • חבר דער ײזן חברהנן
םםקנת ווען ײן חיןטױנוטײוזײן חןיײחןברצה ײחצן•
דרונן ױהערט ײן זין נור* זײן ווען ײן רט עטין פר
*וצט ניקט חין ט! יען • ווען עד יוח וויןפר זוצן זח?
ער עט חויז טסײחין • חודר זח 5עטין חײן כזיר/
ןגרוט • חונ׳ חײן רביעיל  /זוסין דען ײחג ערט חין
טױנכןחונ׳ברצה ײחצן:
ךןןןן ײן חײןברצה ! בטןה העט גיײחצט ײוז ער
חןיײחזררויףזחן -ןברון טכײ״!ו • וועןער
י
חבר ניקט ײער החט גיזחגט ברון חתה ה׳ חונ׳ רר
ײחנט זין זײן ברצה חיז חונן זונטט זח! רע חדז !חזן
!ײדני חקין דען דטחיז חײן סטוק חין תה!יסן ברון
חתהה׳ןײרניחקין :
ןןןןן ײן פי! חר!ײיח ײיניכןהחט ןױחן ױחברכומ
* חזו נחן חגנדר חיבד רעכןטר ער נוק ערטטן
*ח! ברכה ײחצן ברכו \  /הײוניח טד סחר ח! יכן דער
נחן בורח ײיני ײזונוי  /רער גחןבורח סר הכםןדער
כחן בורח סרי העין רער נחן בורח םױ החדײה
דער נחן טהכ! • בורח םרי העין חיבר דו ! בער
ןניט פחר טחט!ין דער נחן טחטױן ווײן טרויבן
סײ\.ן ײיז^ חק • ןןען ײן החט סייי סירוד  /חח 1ױח
ברצה חיז בורח םריהעין ווען דרוצטר חיזסון טבעז/
ײיניק דהײנו ווײן טרויבן טחט!ן סיחנן ײי? זנרוק ײוז
ײן חיבר דיחטבעת הײיניק ברצה ײחצןווען טוןױח
םיריסון טבעה ײיניק חיז חײן ה! יב םױ חונ׳ יעני חיז
ןנחנין • וונגן חבר חײנר ? ײח ײין חיז חונ׳ חײן ײין חיז
ח־ק חביב חונ חײן ײין חיזכחנן ײזזײןחיבר ױחױם
ברכה ײחצן דחט ח!טי חיז ווען ער סון ח!י ײיניק
עטיןוד! • ווען ערחבר ניקט ײער חײ,ט ווי(' עטין
ײחצט רע ברצה חיבר דט ער עטין ווי) :
ןןןזן ײן נו ײורכנט חין גיײחצטיט עטט חזדר
י ! עקון חונ׳ טרינקט ברחנדי ודין ײחצט ער
עדטט ברכה חיבר ! עקון חונ׳ חין גיײחצטט חזנ׳

דרנוזןוזיברברוזנרי ווײן •וונבן * יןהעט געטןטווט1ן
ווודר העט ניטרונקן ווײן חונ׳ העט זין טועה ניוועזן
וזונ׳העט ריתברכהווחרונה ע 1הויחיה וגנז הכ1כןח
ניזיחכטוויזננריו3זו • וונבן וין הווט פון וזרןײוז ויינינן
סרוו היניהזונור  /הוזצט הן ערמט וווזט רוז וזיז סון
ווײין וזונ׳ םטרת רער נוזן וו [י וייניק • נווןווײיןוזיז
נערטטן רערנוזן טינק( וזיבר ױוזררײוז ווינינןזותכט
>ון ברכהסר קוורן ווונ׳ הויבר:

 1ע5
םיט
בחי
וותכ
הדז
דריו
ווווו
דיוו
וזרין
״' 1
חין
ז׳ינט

װןװ >ין וזײן בר 5ה ווחכט וזונ׳ פר הוסט דוזט
י זווזרט העו! ק ײט טכן חען ער פר הוםט ה׳
וזורר וזוהינו ויוז ער נוזן וו \זױ 1ברצה ויוזכן • וזונ׳
ווויף רערברכה דוורן 7ײן קײן וזײן ענטסרן • זונטטן
חויץ ח!י ברכות *יןז ױןחויןענטסרן • חבר ווען ײן
זערנט ײיט רעכן קינר דיח ברצרי רײרןי יון קײן חײן
ענטסרן • חן ווען ײן [ ערגט חין דער \ גײרח חורר
זונטטן חונ׳ קוײט חן חײן טכן זח 1ער רען טנן ניט
זו ^ן רע זח 5זחןגן הטכן חונ׳ ניט חרוטכן ודח רר עו[ןנ
חז ^ ט • ווען > ין ײיט חײן קינד זערנט ריח ברכה ײו*
וין ווח[ דעכןקינד סחר זחבן דען טכן:

דזע
דע]

דיני נטילת ידים

װי

כזי / *,ײזז וין דחן
ןן ^ ן וין עטט וויננר ח!ז חײן ■
 1הײו3יח ײחכן חונ׳ זח 1זין וועטן חבר ריח ברכה
מנ _ נטי[ תיױכן ניט ײחצן וין ויחצט ױח ברכה ע1
נטיותירינן ניט ווען> ין ניט עטט ברוט חײן טיעור
ןדוש כבינה טר חיז חזו סי( ח1ז חײן הינר חײ וחט:
זײנן יס5י ריניכן ודח וין זין זוו( נוהנ זײן ײיט
נטי! תידימ דרוסן זח 1ײן רױיח ײח 1חדן חיטזיצר
החנד ן .יםן חונ׳ חױ ײח! חײן רביעיוי  /ווחטר ןיטןרויין2
חײן ײח! חונ׳ נו זעהן ױח פיננר זחין רעצט ןחועטן
ווערן • דרוכן חיז ײן ניטיו3ח ױח חזו חײן קוײן ןרענצי
החבן חין דעכן ױמ סחט ןײ ײוז חײן ן.ר; ט קרענצי
החבן דז ײן בחוד חײן רביעיו  /חױ ײח( קחן !ויסן [חזן
חוי^ רערהחנרחינ׳ רען ח('י ײח(' דט קרעגצי חדך חונ׳
3ו דױחן:
^ 7ײוז ױן רווקח וועטן ײיט חײן כ!י ווחט ןחנין
* חיז • ווען חײן כױ נײחרט חײן קױיןןעצייצ־
החטוועןווחטרדדינןחיז טרחסטןיטווינר חײןטרחםק
נחן דען חנררןטד :עייבין .ס'י חיז םכזוי ײןדחרן 2זין ניט
דעד ײיטוועטן • חן ווען חובןחין כױ חײןטטיקצי
חויז ןיברחצן חיז דחדןײןזין חן רט דעדײיט וועטן:
ןןן^ ן ײן העט כױכן חין ווחטר ןיווײקט ױחרחסר
! עכנט
י

*^קו

װז

*(11

װז
טב
בוינ
זי1י

קײ
דיר

רי5
*ווז

י*זי
דיח
ויע
רי5
דט

ברי

חורר ירקו ^ ררין ױזדיקט זי1ז ױ־ין

}עכ 3ט זײן
םיטרזיוח דחט ױײכן זיח :ח3ן ניטווכביי^ זײן ־
בחטרריגן ן.יווײקט חודר טײעקדיױ קרײטין דיח טד
חודר זין טווענקט חײן ן 1חז
ווחטר טריב זיחכן •
חדז רעק ווחטד זונטט כ 1יק • חידר זין טטעוט
>יטקיק חין קיו ווחטר • ריח ווחטר ו) חו דער בעקר
דרינן וועטט דט ברסט חב3ו טטרײכן • דיחווחטר
ווחו דר טײיד חײזין ררינן קיוט • חודר טריביווחטר
ריחסוןיײק חונ׳דרעק טריב זײןחודרזונסט מחטווער
חרין גיסחןן דז זיח טריב זײנן ריח ווחטר חייזײנן םטןן
>ין דחק 2זין ײיט ח 3דיח ווחטרן ניט וועטן • חבר
חין רד זיקוה ווען ײן טון כ3קי החט ררינן עווײקט חורד
ז׳ינטטן חײן ײויחכה טחט ניקט • נײחרט ווען ריח
ײקוהטריבווערױווחרן עט ווער עטווחט חרין ױסח?ן
דיח ווחטר זײנן הן סטו{ :
ןןןןן חײנר דןגיוועטן החט חונ׳חײן חנגדרר
י זין ניט ױוועטן החט רער העט זײני נײטי
העגד חןױרירט דען זײנן דיגי הענד ווידר טײח
דען ײוז רע דן ווח{ בח טריקנן חוג׳ רען ודדר רעכט
זועטן :
ןןי ^ ײןדן וועטט חונ׳חיז גזהר ײיט נטיןתיױט
נונן עטין דט דיח זוחטר ײוזן ק{רח זײן חור
ײוז חײן כ{י החק חוו זח{ ײן חן נזהר זײןגו
<1ריח • ןײ ײזז דיח סינױזין חויז טון נונן וזעטן :
ררו* ר1
ררױת
*־י* י יי ' י
ןןןח ײן נעײט5ו רי5ןרו? יןחודרחדןוזחטדהחדם
יחוג׳רע־י^ן־יקײח5ט ןײ ברכה בזרח עני
בטזדק • חוג׳ ודירין ײוםטיק דיח קוײן סון חײנק
בויק ײחכט ײן חן בזרח פגי בטײימ • חוג׳ חיבד
זי [י םיחמ חונ׳בטײיק ווחט ױט זײנן נו עטין ח[ז ײוט
קחט נוט חונ׳גיײרנר ײחכט ןײ ברכה רריבר הנותן
דיח טוב בםירוד  • /חונ׳ חיבד ח[י קרײטין ריח בוט
רי 5ןײחכט ײ 1ברכה בורחעטבי בטײיק • וועןײן
ײחכט& וןקרײס׳ן דיח רח ױט רי5ן ױברענטי ווחטר
ח{זוויח ריזן יוחטר ק!חרבח ן.ינו^ן חיז ײחכט ןײ חיבר
דיח ווחטד חזייוח! ברכה ח[ז חיבר ױח קרײטין ־ ןח
ויפן ײן קרײטין חין ווחטר טוט ח[ז ריח ווחטר ^וט
רי5ן ײח 5טײן חן ברכה חזו ויחז ח!ז חיברױחקרײטין
דטן!.ײ 5ןױטי ײייי ׳י | ױײח 5ט ײיט בטײיק ײחכטןײ
ברכה ח :1וויח חיבר ריח בטײיק יוען ײן חבר דימ

חורד

בטזײק העט יזרויז ױמײן )י1ז ניוןט ײער *ן מח
בטוזיק זע 3בטטן דרינן חיז • חןריחקרײטיגווגנן ^
החט חרויז ױנוײן חויזדיח ווחטרחונ׳ חיז קיין קרײטין
זיעד חין ווחטר • דען חחכט ײו קײן ברכה דען
גיהערט זיןדהר $וזײן ניט 3ידיכן נודיח ווחטר חודר
זח 3נעיין ווחט דח ריכט דז דיח ברכה חיז רריבר בירח
י׳ייני בטי־ייק חונ׳ זח 3רו5ן חונ׳ ריח ברכה ריחכן בורח
זייניבטזיינן חן ק! ײדר דיח דח ריכן נחן םיזיק גחן
חנדרי בחן ײחכט ײן קײן ברבה דריבר גיהערט ײן
זין חן חזו נוהג זײן • חןזמו >ין גזהר זײן5ו קײן
טר
ווחרק ברוט3ו רוכן • חן ריח 5ײט דיח יח :ן.
ווחטר החבן טטעין נו ריכן חוג׳ חגדריזוחטר זח3ן חן
ניהר קד ערטטרן חןחנדרי בטײיק3ו ריכןחוג׳בורה
ײיני בטײיקײחכן • חן זחן.ײן גגהר ד־ן גיט3ו ריק
ןח רעק חתחו; ביז הוטעגח רבח * הוג׳ םטיטח ניבג
רער 3וקהדט3ו רוכן ביז הוטענחרבח •.
נעג{ כר ײח 5טײן ברכה בודחע 3יבטײיק
חיבר חינןבד חונ׳םסע £יר זײנןדעוי  /ײן
..־ ?1בחר קײין ברכה דריבר ײחכן חונ׳ ײן זחונזהר זײו
זדח31ו ח5ן • נחן דיח רעומ נחן דחרסין חינבר מונ{
םםעסר * יט נעײן3ו המ־ןה:
ןןן^ ן ןײ החט זחק עניבטײיק חוג׳ עטבי בטײיק
ײורױט י חונ׳ ײיניבטײינן ײוז ײן חיבר חיט!י 5נ{במונרר
ברכה ײח5ן דרוכן ײעדן ײחי' החט ײן3ו חערדױבונון
* חק  $ורוק ווחודודןחע׳קרײטין -בײמחגגדרײיגןזוען
ײןײחצט בורח ײיגיבטײיכן חיזײןיונח חברןכתחי[ ה
ױהערטײןסהר זײוסון חיטױכק ײין בח ברעכן מון
ברכהײחכן:
דעקםיטןחזנ׳חויןחיטר5נ /ביזזנדר
ןךןן חײנר ױט חין חײן קרחק וזחו ןײ בטײיכ3/ז
י סרקד& ןהחט ײוזערברבהײחכן טרחײיר
בטײיק חע׳חוקח ווען ײןריח בטײיב /המט ררינן3ו
פ 5ײמ רז דח זח1ן חען חבר חין חײן חםטיק חונ׳ רער
*{ ײצן ױח םטײיק זײנן ניט סון דעקגיחן וועק • חורד
ווכבן חײגר בטײיס/זיקהחט חוג׳ ער קוײטדר $ו רען
רו 5ט עטבידחק 2ער ניט ברכה3ו ײחק ״ טי ב{ ײסן
זוען עט טטיגקט חג׳ ןײ רח 5ריט םטײיק דחט
ױטטחנק3ו סר טרײק ײח 5ט ןײ חן קײן ברכה •
סן זוען ײןרעײט חײןםרי נײחרט נו עטין יועןטון רער
ױחן חיק נוקוײט ײח 5ט ײןדחןיךין ברכה :
ןךןןן ײן דחכריט חדן קח1ן ײחצט ןײ הן םרכה
ױח ברכה ײחצם ײו
זויגורט

י ײיוחי :־

ן'0

חמ

בח 1י ־

שםחת
גחזר חז םע רחצן טוט יח רע םע רי 3ט ״ען<<ן רחן
מגגיןצר חן3ינרן טוט>< וז חיטןיכר ברכה *חכן רער
חד רוצט • חיברווחצהחןרר בער << חצט><ן סרחע3י
טב << יכן:

ברבת הגוםל

הגפש*2
<ךין 3עהן (טײ רער בײיו זײגן *ור 1ער קײן ח>< ן דחיך
עגט 6רן רען ז<חן :רע גיון זי><וי^ 1ו ^ בעגטן ווגנן ער
יוווהעטוי><ן גיענטסרט זיו! נבר דירו ברכה גיוןוי *וי1
זמונן יוברקײן טכן יוונ׳חןהינורינבןרן • יען דייויברכה
ה ^זיןזיוזזין בענסן חוקיו וועןנעהן 1ײטכײיורוככדר
זײנן • דייז ברכה הגוזין זײן זין נזהר טטענדיגר הײט3ו
זיוגן יוונ׳ זוז 1ניט וויזרטן ןענ* ר יוןז דרײיז טרוןג ניון
ורײוז טחג זיו 1ערזעהן3ו זריגן דירו ברכה סיור 3עהן
{ײטוועןטזןניטיויברדרטסר תורה • וועןערהעט
(עער גיווחרטזווז ער דווןרייוברכה זיו* ן:

ךןןמ חײנכן חײןנט גטיכט ר< וי ערברכה *וחצן חןי
י דרײטיג טחג ער חונ׳ זײני קינרט קינדר חויך
רען חרט ווחו דחט נטחיז ןיטעהןברון טעטר .ןי נט
סיקונ  /הזה חינ׳ חוקח חײן טנ ווחט ניט ררן הטבע
חיז חבר ווחט דרן הטבע חיז עט קו<<ן גנביכן חיבר
חײגסן בײח נחצטחונ׳ החבןחינןויעןןחוקברעסןחונ׳
,
ןןןמ *►ן יוײן ביזןחןונ/זיכט זוז{ רע ילי״ין״י -יכ
ער ווערטני3ון>< חצט ערקײן ברכה חבר דחן<<זו רע
י *<יטי  3זײן3ו זסרגנט 5ריח יוונ׳ זיו 1נע*<ן
זיעןדיחברכהחונ׳זסז קײן טכן * עידן ער
זחגטברון דרײח^וטי 6רײנדרער 3ו • חונ׳זחןוחגןזיבן><ח{ נחן
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זח{ סחטטן עטןיכיחןו>< ות חן טבת• חזו ביסינר זין
זחגן ריח ברכה בחן חתה ׳ה חןהינ• *(1
 7העוןכן חין טםריסן החב חיןןניסונרן חין חײן מסר דז ><ן
טגז< 1ן כ( טוב חונ׳ זיחחז [ חז<ן זחגן •
דעווועןהײן ניט זח? סחטטן רען טע ביסינר זין חין קײן טסר •
חנדרר זחגט ונ חײנכ  /דער ז<חוי 3חיז
גוז< 1נו בעגטן ע״כ חיזבעטר ניט נוסחטטן חן טבמררקעןזח{ ער
דיח ברכה חוג׳ ער ענטסרט חז<ן
דרויף
חיז
רע וי3ח •
 3ווײח טח^ חין דער ווחוצן סחטטן חונ׳ חיל יין>< קב5
חןוועןחײנר3ו חײנק
זחגטבריןרחז
< נח חןהנחז<{חכ
זײן תטוצה ונרקה • ווער דח ווי 1סחטטן זח |  :ין
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חונ׳
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סײח
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*וז זין £ון הער3ן רעצט ז< טז< ח זײן חונ׳
דען ז< וזרע קו<<ן סון ױרחנקן • חבר חין רער ווחוכן הןיחי *<ן
מהך זיק טד ער ריח בדכה $ו חיכן
זחגט
ווחו
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זײטדיקכײח חננרר • ווען ערריח כרכה זחגטטר
ווײזט ביזי ח(ותוו  /רר ווחרטן ><ן זח 1תטובה טון •
חסי{ו

הטבת חלום
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סזםחת הנפש
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ח&יזו ווען חײן חנררר העט ויזעהן חוין חײננן חײן ביזן
חןוסן זח! ערחןסחטטן חין רער ווחו5ן ווען רער חבר
חינ  /זח^ ט • חונ׳ ווען >< ןחײן תענימ ח!וג  /סחטט
זח! ><ן ניקטעטין חודר טרינקןבײח נח 5ט נחן דעכן
ח!(ןנ • ווען תענימ ח! וכן החט חנן ערב טבת
זײנן דעות ><ן זח! ניט סחטטן ביז נח 5ט חבר ריח ןן ^ ל
ויןױכטתײןרברער יוײן נרסר ח <>1ױחמן
חחרונינן סטקנן><ן זח! יוח סחטטן כיז נח 5ט חונ׳ חח
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הטו 5וה>< טי 5חונ׳ניטטהחײמ:
>וין העוזנן:
ךןןךל חײנר חיק הדז בדחט חדר רע קח  £ט כ!יכן
ךןןןל מײנר עטט חײן סרי ווחט סנן נײחין יחר
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חיבד
וזײן
טרובן
ןניאחצט
ח $ס
<ײחי ספריסןױינןסוײח דעוז  /ח/ב ><] זח! טהחײנו
וועןערטריגקטדען >< חטט סוןודקזחןערמײן חגו  4י
>< ח ]5חודרניט וס  £ק ברסת ! הק! דחן זח{ רע זעהן סירינע>< ןחונ ' טהחײנו >< ח 5ןחוג' כוונה התבן דען
זוען ער חיבר עטווחט חנירטט טהחײנו >< חכט חײן
:ודיןססטרין;
כו/גהחןהחכןחויןױמספריסן *
חיברחײ]עה ><ד
ןןן^ ל >< ןעטטנייחקחדןחונ׳ודי ' ןדפײו1ײ 5ןחמ
חונ׳ טוממג׳ סטױ><^ם 1
דיח
ח<  5ט><
ןניטטהחײנו
•
ברכה
זוען
בורח םדי
חסר

רע מכר ווײןר*י( 0״מןמי 1חונ' ערחיזױן>< ט * ח *יוז
חײןהעחרזײסנ״ײח דעומ מוכ רע ומןסהחײנו *£ח
זתןערזעהין *טי חײןיונררי כרכה ט־חײנו ? ומטרין:

ברכת הראיה

ברבת הטובוהמםיב

יזחגגן><ח5ס><ן

החר><ח

שמחת הנפש
מבר ^ ערטטן זײק ניט רחױ ןחכיןה מן המבר >< מ 5ט
>< ן רריבר ברכה טהכ • 5מבר טהחײנו ><מ  5ט >< ן
מ< י >< מ 1מיבר נײמי תבומה ווען ><ן רומירהײט עטט
אען זימ 3ײטי^ מיו מבר מיבר נײח בחט מונ׳ נײמיזנריין
><מ 5ט><ן קײן ברכה רען ווחט>< ןניט רר קענט וומט
יגײמ מיז מורר מ 1טי םירוז/מונ׳ תבומה מיז >< מ 5ט>< ן
קײןטהחײנו • חבר ווען ><ן עטט נײחי ^ ריין מויז
קמרןדט רער קענט כ! העוןט רט סון נײמי תבומה
חיז>< חכט><ן טהחײנו • רט ז)ײכן מיבר גײמין>< מטט
פוןווײן >< מ 5ט ><ן טהחײנו ווען רע מיבר טרויבן קײן
טהחײנו העט ן -יממצט מונ׳ מיברגײמי ווײן >< מכט ><ן
ניט טהחײנו •
מן מיבר ירקות מןיחײמ קחיט
>< מכט><ן מןניט טהחײנו • מן>< חכט>< ןניטטהחײנו
(וען דימ פירי ניט מויז ן \ /ומקפוין חיז חונ׳ נײטין .מיו:
ךןן^ ן ><ו זיכט מײן טוומר3ן>< מר מײן ױ 3וומחג מײן
י חך מײן הע! פמנט>< מ 5ט ><ן ברכה>< טנה
הבריות • ווען><ן זיכטמײןבוינדרחײן היעדער דימ
זמ  /ױבמרן זײגן מורר ווער ^יבמרן ווערט זונדר המנד
זומ 5ט ><ן ברכה >< טנה הבריות • ווען מבר גרחד
4יבמרןמיז זכיוזרורן מונ׳ ווער דער נמן חזופר ענטרט
ױוומרן>< ח 5ט>< ןברכהברון דײןמ>< ת:
ןןןןן >< ן :י 5ט מײן טינן בן מדכ /טע >< מ^ זײןמײן
*/4י מודר מײן יהורי וומט מיכ ; מײן חיהט
חיז דמט ג!ײ5ן מײןטיני בה> יה טיני רמרי בויסר וומו
סירוז  /ררמן וומקטן >< ח 5ט >< ן ריח ברכה טככה !ו
בעו! ^ ומוג' ^ מ 5ט דימ ברכה ניקט>< רע מײן ^ מןווען
רע טון>< ער זי 5ט רערי ן1ײכן חמ 5ט ער ניט ><רע
חימ דימ ברכה עט זײמ רען ער זי 5ט טענרי • רימ
ברכה דײן ח>< ת>< מ 5ט><ן ניט><טי טכ  /ו><!כור  /עט
;ײמ דען ער מיז זין>< 3ער רריבר ווימ טוןמזבן 4י>< ע! ד
החב • דימ ברכה>< טנה הבריוז <> /ח 5ט ><ן ניקט
>< ער מײן>< מ 1מיבי<> 4מ 5ט רע ריח ברכה גיט ><רע
וומט ער טון ניט ^ יזעהן החט •
מיבר פ!טײ
פיט
ןןן^ ך טבת רע 5ט המןטן טוט מיי הט״י>< וחזמ3י
רערי!4ײכן>< ח 5ט><
ןניטטהחײנו
:
זײני עביחו  /רחכןטרײבן רימ טסרי>< וטר
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5
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בויחר
בויימן
>
<
מ
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>
<
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ניט
מזו
טטמרק
טון ווען ער נײמרט טס  /רע 5ט המ 5טן
ברכה ט5מ חימר בעוןמו כ!וכן וברמ בו בריוי  /טובור /טוטררונןמי { מיטןי5ר בקי יײןמין 5בטו 3מין מ5י ריני
!הנו  /בהק בניחדמ:
טבת רען זײנן ^מר !מנ^ נו טרײבן • רמן ווי( מין
טרײבןריחדיניכןוומט 3וסן ניטי^ טטן זײנן:
ןןן^ ן ><ן זי 5ט טטערן טימן 14ןײ רער טטערן
י וונמיט מחנרר פמ!ן מונ׳ ! ויפט מק מײן מנת־
^  0ערב טבו  /זמ<>3ן יין >< קרינן זײן מן3ו ברײטן
חורט מרין • מיבר ערר 3יטרנימ • הנרין חונ׳ כ1ינן•
תויךטס  • /מונ׳ וומט ^ ןקויסטזמן ^ ןחרויי
רירן

מיבר ^מגין ^ רוטי טטחרק ווינד מיבררט ײןי>< מ  5ט
*ןברכה עוטה> ועטה ברמטידע • מודד דימ ברכח
טכוחו וגםרתו >נ1מ עו ^ • ררוסן מיז דפר * נה*
ווכבןרין הגנרטרונררין> ומכט ״ן ברכה טכורוו ו^ בורתו
ג>1מבכ ^ןכ חונ׳ ווען ><ן זיכט ב1י3ן > ומכט >>ן ברכה
עושה >< עטה ברמטיוי  • /ווען>< ן הערט דונדרק
מונ׳ זיכט סי3ן מוין 2מײן >< מ <> 3מכט *ן חײן ברכה
עוטה > זעטה ברמסית מונ׳ ניט >< ער • ווײן נמן
וומ^5רי^ מיז מונ׳ דימ הי>>ן זײנן טריב ווען רע מײן
>< מו ברכה>< מכט מיבר דונררין מונ׳ ב1י3ן מיז רע יונמ
רמרן 7ניט>< ין ברכה >< מכן וועןמבר דערהימןןויטר
ווערט מונ׳ רימ וומ ^ ןהמבן מן סר טםרײמט וועןעט
היבט ווירר מן3ו רונררין מונ׳ בןינן><וז ><ן מויפט נײח
ווידרברכה>< מכן:
ןן ^ ן ><ן זיכט ^ רוטי בעחג
דימ
זער הון זײן>ון
י דער קענט במטט וומונדר ררמן>< מכט >< ן
ברכה עוטה >< עטה ברמטית מן ווען>ין זיכט ברוטי
בען וומטרין דימ ן״יזנין ^ רוט זײנן דז זימ מיר נמ>< ן
ניט סרןירןביז זימ מיןרעכןיכן מרין סמןןוומו>< ןדער
קענט ןמטט ווחונרר דרמן מ5ז רימ טוני ווײנזן רײן
>< מ 5ט><ן חן ברכה עוטה ברמטית:
ןןען ><ן זיכט מײן רעזן בוןן >< מ  5ט ><ן ערטט
י ברכהזוכר הברית רער נמןזמבט><ןנמ><ן
בבריתו וקיכן ב>< מ>< רו נמן דער ברכה מיז מטור
ווײטר5ו זעהןמויך רען רען.ן בו^ ן:
װ ^ ן ><31ו דר מדיר 5ויט זמן .ט >< ןיהי רכון>< 5סנין
י ה׳ מ 5הי טיהמ עמק זהוי 1רסומה כיחס•
חנכן מתה • חונ׳ כמן רע ^ מריר ןוזן זמןט ער רימ
ברכהבמ״ימס׳ה רוסמחוןינן:

דיני שבת

* 2שםחת
רירן דט קייף חין ! נכצור טבי > • /ין זח! זעהן טיני
קוכן5ו זיחכן ! כ 3וד טבתע! כ! סניק חײן ן .חטן קו5ן
חונ׳ חײן> זיטי! קוכןחונ ' חײן קיענרין • חונ׳ פרײטחן.
ו $חובנט ! עט יקנווײח בערכיט דעןקןײניק חונ׳דעק
>ייט;ו טטן חונ׳ײןײחצטײוניח חיבררען זױטייטטןדרוק
!יןט ײן דען ײיט! טטן חונטן • דען חק פרײטחנ נו
נח 5ט ײח 5ט ײן ײוניח חיבר רען חונטרטטן זונטטן
חסי!ו חקיוק טובײזז ײן חיייײחן חיברדען חיברטטן
ײחכן ײוגיח דער וויי{ דער חיברטטר סריר 5עט •
דרוק גח!> זן גזהר 3וזײן דען חונטרטטן נו ! ען נעהנטר
 3וזין חונ׳דען חיברטטן דהין 2חוועק ן .ירוןט וען !ןי  .ט
דער חונטרטטר נעהנטר $ו חיק • חונ טברעסריח
>יח  5ט ><ן ײו$יח חיבר רען חיברטטן דרוק ײוז רער
^רוטיקוכןחובן !יןן • רען חןיײחיזיוזזיןחיברדען
ןרעטטן>יו3יח>יח5ן • >ין ןיהערט ח! יט רײן זיחכן
חין הויז חפיוו דיח טסיןוועביט חב$ו קערין • דיח
בעטן טין חויךכעטן •
טיניטבמקיײרר חן טוןווכנן
ײן החט • חונ׳ ד־ח ק!ײרר ײוז ײן חן טון חק ערב
טבד  • /חונ׳ > ין זח! זין ײטזיח זײן ^ ײן ח!ז>ין חײן
חטובן ן :חטטביקו> יט • חונ' חןיטבט> יחהטוןוח!י!ח
חקטט׳/כעט חודר חן.ז $ו החבן חודר דחױר/דטחיז
ח! יטחמור • >ין זח!> ייט ט> יחה ! עבן • חונ׳ חיז
חײן >י $וה חיט! יכר בע! בייע זעיבטטן עטווחט $ו טון
ןכבור טבת חיז ח! יט קײן חרםה ניט ווחט > יןטוט •
נגהר זײן דיח נען .יז חב נו טנײדן • טניק> יקרח וח׳
תרױק$ו !ײחנין • >< דעוורה זײן חן ערב טבמ חויף
זײני עביחת:

הנפש*2

םה

תײן סרנגײרן ווען כבר ניט ביגחיט ביקוויגי דער סוור •
רוסיןורוײן טנײרר ררורך סר_ קײןתנדרןקןרזדירנירוןס; ן
נחן >< יטחן :חן זוננן ערבינחיט נעײטעט וײרו דננן ער
החט ניטין :דחט נעיט חויך טבמ גו סר נערן • חײן
בריבטרײבןדער ן1ײ5ן חויג יק ניטיחנו■ יינטחיבר דער
חרבײט >יחןנ ײן ווח 1טרײבן חן ײחן >.ין טרײבן ווחט
1ץיורח־.י חײןטסרחויינוטרײבן • חבר סר חײןחנדרן
נו גינן בקביעות חונ׳ טרײבן חיז חטור עט  *.ײח דען עט
חחחײן טפר
חונ׳נענוטניטבינחיטדערסחר • ווער
ירח
טיוינקחיז
זחו
זחוכיט
נזהר
זײן
ע
!
כןםניכןס
;
ן
נחן
נווײח חויחר נחן ײיטח^ • חן ניט זענן עטין חײן>< חן
נײיט וויח ער ס 5ען .ט נו עטין סון נחן נוזײח חויער חן
דרווחרטן חייזערטבתקחן ! מחבוןעטין:
װען >ין חנן ערב טבמ חײנכ  /ױי רס קויסט
י
טחורהחודר מבוחהײוז ײן דענ/נויןחזןסר
טבת חויז דענן הויז נע> ין ריח זח5ן • זח! כי זחכן
דחרן>:ין ניט ! חזן טבמ חײן נוי חויז רען הויז נעײן:
א□ פרײטחנרחרן 2ײן ניטן .עבןחײנכןנויעטווחט
נו ײחכןווחט ער ניט קחן פערטע ײח5ן סר
טב<  /עט זײח דען ײן דינןנט ערטט ײיט חיכן וויח סין
חיכ  /דר סון קוײט ׳ חודר ײן ווחט סר גיוייט וויח
סי! ײן ױבט דער סון חײנר וויח דער חנדר • חונ׳ ווען
>יןסחרן .יוויטוויטן טוט ח! זדער ןנוי דטקיײדױײחכט
החט חכן טב.
■ ,3דחרן>2ין רט קיײר ניט חן טון חכן טבי^
ווען ײן עט נ ט הון ניטין .החט דען זעייבען טבמ •
חונ דען ווען דער ױי זעי״בטטן ברעעט חכ /טבמ •
חבר נו ױן זעייבטט נוכ  /ױי חין הויז חרין ׳
חודר
חיײטט טיקן חסי!ו חײן ױי נונן טנײדר חוייר נוכ/
טוטטר חונ׳ !חזן ברעען ווחט פד סחר חיכ /ױײחכט
החט •
דטזעובע חיזחטור :

ןןי^ ן חײנר יחר $ײט החט חק ערב טבת סםקנו/
י רער טוריזהב ער>< חן ניקט > יער סחטטן
ביז><ן ח/יז טו! ן .יט חודר ווען זונטטן דיחריטחיזטבת
5ו> יח5ן בירחרן ניט $ו ווחרטן ביז נח 5ט • ווען חײנר
חיז חײן> ינוה נו זוכן חין זײני טעטן חונ׳ חױז
ו/ענימ חויך זין >< קב! חיז חן רחנירטטחן רט ערווין
ןערןרטניט עטווחטרריןבןײבט ״חט ײוקנה
סרייטחן סחטטן :ח! ער חויז נע> ין דט ער ניט ווין חיז ובסרט ווחו >ין ניט טרח^ן דחרן>2יוז ײן ווח! חןיין
סחטטן ביז נח 5ט ווען ער ניט העט חויז ױנו><ן רחרן 2ער זעהן דט ניקטבןײבטזחויכט ויוזער טוןטײוןוטבר:/
דחן ניט סחטטן ביו נח 5ט • חויי ןינו><ן תעניר$ /בור א  0סרײטחן ! ,חוט >ין ריח עטין טטין חייף דען
סחטט><ן ביזנחכט:
הערט ײוז ײן נזהר זײן דט עטין זחייגיט טטין
^ן
ערכטבי/חײןח! חכה $ו טוןווחטניטחי*</$י־ 7חיןדיחקוןין רחט דיח קוויין ניט דיכט חוק דעןטחסן
י טבי  /חונ׳ ניט חיז $ו חײן דבר >י $וה חונ׳ ניט חרוק ויען דען רחרך חין ניט הײטין חס־ויו חײנכ/ױי דט
גיטעהחב רחרן> 2ין ניט טוןנחן > ייטחן; • ח!ז ניחן ער זחו'
דטעטיןחוועקנעייןסרײטחנ נונחכט• ווען
ק!ים1ןחנררי ^ ןחכוז־/טםינן חונ׳ רער ן1ײ5ן • ווחט דט עטין חבר חוין 2דיח קוויין טטיט חונ׳ ויען קײן קיןין
גיטין .חיז3ו טבו־ > /יחן<>.ן ח!י ><! חכות טון חפיןוסחר חרוק דען חח^ ײןהײטיןחײנק ןנויזח! ריח עטין נעײן
מן

ין

סוק

שמחת זזגפעז

*?

יסוס( סײחר • ווי 1ןקײןןוירחחיז ^ וחג ^ ןעטזעיבטטן רועיזוחײףוחן ידעד רוונטר וזע^ן יויג אוזיויכט נעדן יזוג׳
סוס( סײחר נע> ק חבר > זוז זער ןחננוכ( חרונטרנעױן ברכה ^ חכן
ןהדןיק־נרטןטבר/עטוײחדען ערהחט
דז *ן ניט חןיזח דיח קויין חײן וויניק רירט • חן ווײב חונ׳קינדרער הײנןריח סחר חינןנינדןןיכט רען
דחרן > ין קײן עטין חין דער רער טטעיין זיחזן ווחט דחרן ערקײןברכה זיחכן חבר ! יכט> זוז ערחן נינדן■•
קח 5ט חיז • נײחרט וועןדט עטין נחן ווחרסן חיי  ,ןן ^ ל
חייןסרויחטכיןהױטחכןסרײטחױסחובנט־•
רען דורן חײן גוי • חבר קײן יהודי דחרין קײן עטין
י  -וזען זיח קחן חהײנן ױן נחן ־רעס( ח! זיזיחזין
חין דער רער טטעןן נײחרט ווען *ן דיח עטין חויי ױנווחגן החט חונ׳ ױכט נינרן חיזנוט זזוזחבר זעהןח^ז
נעזוטטטע! ט זזן בײח דען חובן חוינ׳ גזן עטט תכן • 2גיט עטווחט חין ריכטן טוט • ווחו ניט זח! זיח דעד
וועןכרחײןירח טנזיסן חיז זחן ־זחייכט חן ניט טון יעט הײס( חן נינרן חונ׳ ׳זח 5חײן תנחי החבן טד זיח חינוגר
זײח דעןחײן ^ יטטעיט חין רער רער ווײ! דחט עטין ניט טבג  /חוין זין נעױן טוט רען ױחן; ז־ח וזען דמ
נחן ווחרכן חיז חונ׳ ריחןויה דיח סימ׳ירחיןחובן>< חכט חהײכ( קוזנטדיח ברכה נזחכן  -רער בעטטררן חיז
זח! ניקט וויטן ררפון • ווען ױן בירחרן 2ריח עטיןנו ' זעןביגטזזח! זחודערזזחןחננינדן חונ׳ברכה זזחכן:
חײן חוןידען><חן; דיח זע!בי^ ןנויה ריח חין הינט
דט  7$$חײגר ןחױםך ! ײכטן דיח נחנקן ח;יך ח!י זיעזן
עטין חין רער רער טטע!ן • חן חסן טכר  /רחרן2
י חיז חײן היתר ווען נחן ווײבר חגנינרן רחט
*ןקײןעטיןחיןריח בעטין זענן __ :
חיטױכיברכה ביזונרר זזחכטחברחן חײנסןרערכטץד
ךןןךל
גזןחק \ טבת חויך טםי!ן סוט זח! ><ן נוהר ! ײכסר זח('  .ניט נווײח חן נינרן ווען ױח יוח חננינדןיזהין
י זײן רס
ױטערחיןדעןהײטן ווחטר ! ען חונ׳ חײניברכה ױחכן חונ׳ ריחחגרר־זח! גויט חירײונחזיין
ניטחיבר דעק ןיטער ןיטן • ־חן דחרן 3יון * יט קײן חיטזיצי פרויח ױהפרט ע! כ! סניק חירי מונררי ןיכט
טון חויףטםיון חק טברנ חן ניט חק יוט טוב :
החבן •
ריח בעטט חיזבויקחין •3ו ברענן חק
(  7£זח 5נזהר זײן קײן טח! טעז  3ןחין קו!ין חונ׳חט יטבת ווען זײן יכו!<  /חיז • ידיח עיקר ^ והפון (ייצט
י חוג׳ דערנחןפײחר חובןדרוי ^ חק • חןחן
לינרןחונ׳טבר/גוחכןחיז ווען דיח זוןגון טטיטחן דימ
דיח טח! ט חיב!יכר רז><ן טר עטין חויך ריח חײזן זענט טםיין סון ריח בחוזיר •  .ניט סריר חונ׳  .גיטטסעטר
חיבר דיח קו! ין זחי ײן נזהר זײן ווען טון 3ון .ירעקטחיז
דטנדזדיחרעכטיר 5וה •
חונ׳זועןדיחזוןניט טימט
>ייט ברעטר דז *ן ניקט ! חזט רריבר דעקן חק טבו  . /זח! רע זין ריכטן וועןידיח הינרנון חי ^ ױסןוןןײז .נן ;:
חןרחרן 3ויןידיח טס/ןנדהניט?חזן 3וזעהןנוריחעטין • יןןןךן חײן חטה חין קינר בעט חיזחזו זײנן חטײן
חן ווחו >ין טח! ט חין בחק חובן יזענן טוט זחן ><ן נזהר
י  .נוהןנ רער * חן בענטט ריח ! יכט • חבר
זײן דיח עטין זחןןניט חן טטיןחן דעקחובן זיח ױודו רט בעטט חיז ווען זין -רײננן קחן־זעיבטטן3ו בענטן
סרײח טטין • יחןווען *ן נון חין ױהי 3ט החטרחדך >< כ 5טכןקידוט נו >< חכן חונ׳3ו בענטןרז חיז חײן חיו5
*ן ניט !חזן עטין חין דר רעריטטעזן • ־עט זײח דען חוז זיח■ הח! טן חין רר קינר בעט ררוק חע!כי חטה
! 3ורן חו!י • חן דחרן <>2ןקײן ױטרעגק ח־ןדער רער ; דיח >< דקדק מיסת חיז זח 1חין קינד  .בעט חונ׳ .וועןזיח
׳טטעןןווען טע זע 5ט !חנ^ טטין זע! ט עט קחכן עט
/־נדהחיז חןיטהח! טן:
יוײח רעןטע !יןנט חײן טטײן חודר זונטט ווחט רחנרר  ,ןןןךל חײנר קוזזט חיו חײן  .טטחט ווחו ><ן טרחן^
יחיןדעררערדטיעט ניט קחכן קחן •:
י דחרן 2חונ׳ ריח }טײ החבן טון טבתניסחצט
פרירח!י יררײח טעוי  /סר  .גחכט דחרן 2׳>זן ' ניט ־דען ווען־ער ן; ע! ט בײחזין החט חורר חנדדיזחכןריח
'טס/ױחכןחןניט * עריכחריףחיכט<1וז><ן >< וקנה זײנן * וז ער ױן חין חײן חרר חונ׳ דחרטן חזיז
נזהרזײןחיןסןיחוו  /טעןנ ןניט><ן>< ענין>< ח 5סריח טו!ן יטחקין חונ׳רחריןיעט :יט חן רירן ־•
דטן1ײכן ווען
נדרווײ! דערעו! קסחטטח><ן>< עריב ; ניט3ו פריח חרין ־חײנר העט ־פר ־ן .עטן ן .ע! ט  :בײחיזין חקטבי  /ווחו
י>< ןטרחןנןדחר^ זחןער חרחזוטון • חבר ווחו ><ן  .ניט
טוט רען זײנן ריח יטע^ -ינחן ןנדוט :

.דיני  :הדלקה

יער חיזחויודערןחטדען רחרך ער -ניט חהײסן ױןייחן
ןיהערט נזהד3ו ױיןיןיכט חן' 3ינדן ןכבור .טבי  /י .ער דט ןע! טחוין 2רערןחמ חויז טחק ' ןח .נ ' >< חױזח$
33ו

שמחת

חנפמז^•2
■

> *6• '.

< 1יויענ( ן.וי' ער זוו{ רטן; ע! ט היטן וורנו דננן וער ^ וי
דיוו קיגרר טיננור ברכה נו טריצקן •רזבר־ ז';י<׳
מיכן חהײסן טרחןט חי :נקט דרחן ןרועןן חבר ער יטוביק ןהערט >ון :ין נוהן$ו זײן ןחר קײן קיחט׳־ויי
דחרן 2ניט בפיחט הײטן דעסן ןוי ער :ח[ חהײנן טון$ו *חכן • ווען חן קיחטחיןטו( ײחכטן; יהערט
טרחגן :
כן הקהו<ו טטין:
ךן^7
ײןחקפרײטחןנו נחכט חונטרדערוחנוםן 1מל ןיהערט זיר נוהןנ זײן חזו בחוד חו :ײן חוי :טו[
י
טטע
[
ט
חיק
כ
1
י
דט
דיח סו$ן :ח 1ןניט חוין3
י קו* ט תכך $ו עטין חונ׳ דחרן* ניקט יסטיק
דען
טיט
פחןן
:
<
וז
>
ין
נזהרזײןדט
קײןווחטר
חיק
כ
1
י
:
ײן
? וויטןדעק וועטן חונ׳קדוט  :יחכן חיןתקוציטבי/
חיז דען חיז חטור חונטר $ו טטעק • חבר ווען דיח טטיט ןנדרוקט חזייר בטבחין חונ׳ חטדר ןטעודה
ןחזיםן 2טרחסט חיז חטורעטווחט חונטר$ו טטעיין רז ןיהעדט ײן ן.חר ניט$ו זחק ווער ניט נוהג חיז י״ב ח $וז/
דטחיןזחןגיט חוין 2דען טיט טרחםן • עטזײחדען חונ׳החטחײןהדט דר בײח חזו זײנןזיןבעןיחקוםיק
פחר טבר  /ײחן >זן חײן סי טטעיין חונטר דען טיט נוהן חונ׳ דען יוחכט ײן קרוט פר דעק עטין • דיח רח
ג(' ײן קען דער ןחײםך חונ׳ דען ײחן .רע דען טיט חב נוהן .זײן$ו זזנחה קדוט זזחכן !ניהערט ><ן סר רעק
ריקן חק טבת • טע * וד חבר קיק ווחטר חקכ('יזיין :וועטן קדוט זזחכן$ו זוצחה חונ׳ דט ברוט *וז$ו ן.ירעקט
ךיא ןײט ווחט חונטר וועק רײזן חונ׳ טרחן.ן ןעויט זײן ווען זקקרוט זוחכט חיברווײן • חיז ^וט ווער זין
בײחזיך רטזעןביןנחיז חײןחיטור ןײורײןײוז נוהן חיזדטברוט ניטחי ערחוין^ דעקןביזײןברכו/ .
פוןזיןטון ע $כןםניקווחוניט * עױן חיז פון  :ין $וטון הײוניחןניײחכט החט • חונ׳ווען><ן היבטחןקחט
ןניהערן זין דיח טעטן ווח( ס דחן רפ
טבז/דטחיז מײחכןטטיטײןחוין^ חונ׳  :יכטחקריחןיכטחריןדער
כחן עטווחט חײן היהר חבר בײח  :ין5ו טרחןן חזו נחן זע 5טחן זין חונ׳ זיכט חק דעק כוט חריןווײיי>ק
ווערןןחטןעונט רריבר החבן • ^ חפיחווען ^ן^ עןיט קחט זוחכט • חונ׳ קחט ןיהערןחייי ><יט $ו זחק
ןניפינדדחרן * 2ןגיטחויך נעײן :
ןחנןחכך  -חונ׳>ק רחרך ניקט רירן ביז >ק ברכה
ןן ^ ז חײנר חס[ סרײטחן $ו חובנט טוון קסיטחונ׳ גיטחנקן החט ווען ער העט ױרעט סרעיודי זחכן
י דטהק [ העט נון ברםןי :חןט חונ׳ערהחט דר  >$ויטן ריוז ער נחן ח>>חי ברכה>יחבן • חונ'>ק
נחן ניט> ינחה>יתםןי' ןיווע.ק>יוזער חויז טו! ױןײנחה ןיהערט $ו טרינקן >יער ח!ג חײן הח!ב >יוין סוי'ווען
חרק ער דחרן 3ניט חין טו! ײתםןי' ײנחה זײן חן חיט!יכר חײן ביזונדר כוט החט ײוז חיטיייכר חזוסי<
וזען קה(' ברכו  :חיט דחי־ךער ניט >ייט .יחן.ן יתברן טרינקן סר קדוט עט :ײח $ו חובנט חודר$ו ײורױנט
ויטתבח חונ׳ברון ה׳ הײבורןןעו("כ[ ועד חונ ויען ער
סדיח :
יוח ײיט העט ן.יזחן .ט דען החט ער ח; יך זין ײקמ
ךיא
ווײבר
דיח
זין
וחזן
קדוט
ײחכןחונ׳ נעײן חײן
טםתןיוועזן דעןדחרןז ער ניטײנחה חרקדעןײוזער
יונןדער ניטברײסה חיזזײנןניט־ו $חער ײוז
כווײח ײח! דחט טבו  /טײונה עטרה חרין • חונ׳ בר>י :$ה .ײין ווחו ניט יח('ן זיח דחט בענטן נעײן חונ׳
ײתתיה נוהר $ו זײן ווען ער טוןקסוט דטקה('  :חןט זע('בטטן קדוטײחק • חןזחןײןקײן קחטײחכן$ו
ײזײור טירױוק הטבת זח! ער ח,י :טו! ן.יןחונ' הויטק ײורןננט חיבר ברחנדיווײן • זײח דען ווען ײן חײן
ײנחהײתפיזזיק :
טיעור טרינקט ח! י5ו חזחײין •
חן ! כתחיןה
העט ן.יו; ע:ן חקטבמחונ׳ ןיהערטײן נזהריײן$ו עטין חונ׳קדוט ײחקווחו ריח
העט דט ווחוכן טײונה עטרה חן ןיסחנןן
(ייכט ברענן:
ו $חרקײוזערדיחזעןבין־ברכהחויז זחק ווחו ערהחויט
דחרך חקטבו  /סיט הײטןחײנכן ן .ויחײןוייכמ
דערנחן דט טבת טײונה עטרה חרין • חברווען
י בוןיןײןדחרךחסיןוניטזחןןטנײזדיר ריחנחט
ער זין חזו טועה חיז$,ו ײוטך טײונה עטרה ײוז ער
דר
ווחרטן
דער
ןוי
זח
!
סר
טטין
דט
ער
דט
(
ייכט
בו$ן
ײיטן חין דער ברכה חוין 2הערן חונ׳ ײוז תס! ת ײוטך
זח
5
•
חן
ןןען
חײןןוי
העט
חײן
!
יכט
חן
ןי $ונרן סון
חןפחנןן • וועקזח! כט ױטיכט חיז קײוןוטר טיײן חײן יטרחסועןן רחרך חין ניט זעהן בײח דעק ױכט
ניט ןיהערט עטווחט תטו 5ה דרויךטון :
עט זײח דעןי' ;$רןחו(' ה חודר ווען ײן קינרר החטקױיני
דןןך ײנהןחיז ווחו ײןקירוטײחכטחין טוייױבט ײח^ ײן ! חזן חײן !יצט חן5ינדן  :חטײי' זײנן נוהן
בטעורז/

העוטןיזרנײח

<* '
>

שםחת

הנפש

%

בטעודד > /י 3וההײטןזיחדען ן.וי חײן ( יכט חן3ינרן ווער
ה& קט וטחרחניהערט >ין 5וזחקלר מננןוופטן יוורר
ירח ט>ייכ( החט זח! עט ניט טון עט זײח רען ווען
>יער ! יכט ברענן רען! 3ורן >י 3וה חיז טע > יותר • ווכנר קירוט> יחכט פררעקעטין רטנחג 3ימיקוןסנו/
ווחט דחטטיט&ןז קירוטווחט
זח 3זתנןררפירחי;
חסי!ו ווען דער ^וי חי! חוין דער !חײםן 2ױטט זח! >ין
ניחײנטחנבן ; זןסר רעק פטיןקירוט זזחצט חברזרר
זיטערזײןחזו ! חנן .ח! זרט ! יצט ברענןהחטקענןווײ!
זײנןזיןגיט חזונוהנהײטטזחוצטחײן הפטק:
דט ערטטי חי! דרויך חױ ײחן .רע הנחה החבןווײטר
אןי( 3 £ו בעטן חן טבר  /ווען חן ניט בײח טח^
זח! ער גיטהנחההחבןווער ירחטויינןחיז • ררוט
י ררוי( 2טוחסט דחרן* חן ניטבעטן • ווען
ווען ריח קע! טן ניט ^ רוט זײנן חיז ױנוק
חיןהי 3ט דעןחובן חונ׳ ניט חטײ! !חזן חין ויען חײן ײחו דט בעט חין דער טטוב חיז זח 1חן עטווחט טיניט
הינן
נו
>
ינחה
דריבר רקן •
חכ״ט ריח רח3חזן בעטן טחון 3טבת
וומן טבת בח!ד חויז חיז זח! כט חיז ^חנין ניטרמכט:
חויןרר
ווחכן
זח
1
כט
חיז
חײן
חיטור
נחורחןדחרןחנן
> 70יוז נזהר זײן חכ( טמ  /קײן במצר חונ׳ זונטטן
טבר  /רטקריעטט ניט טון ווחטנו דרווחוכן ניהער:
י
כוינןרחרן^ ײןניט סטרויפן • חןזח!> יןנזהר 70
ניהערט נזהרזײן טויוט טעודר >/יקײכן נו זײן•
זײןרט
סענטטרניט
חויך
נו
>
יחצןוועןחײן ווינרחיזרט
י חונ׳ריח נײט<£ון םעודז  /רזגחה ^ וי זײן חײן ה3יב
ריח ! יכט חויז ן.י!וטן וומרן:
טעה
נחן
ווישחנ
זח
!
כט
נזהר זײן ווען דער ערטטי
טבו  /רחרן> 7ון ניט טרויחריז•
זײן
בחחק ח!ז
טחנ יוכן טוב חן טבג/ניפחוט :
חונזריחכײיכןהחבן> יתיר ^
יוועזןײנחנן
חב!
אײ 7ירח טזזיכ( ;ח 3נזהר זײן3ו ט! וט טעוחר/
3ו זײן • חבר ריחדיח ^חנני ווחן
ניט
ײנחנן
חב
!
זײנן
י חן3ווײח ברוט נעײן ־ ווײבר רזוזן חן נזהר זיק
חונ׳ חכן טבר  /זײנן זיח> ינחנן חב5זח! כט חיז ניט רעכט •
חן טיוט טעורוו:/
חכן טבי; /ח> 3ין זחק ווען>ין סון רען חב! ױט טבי/
ןן^* 7ן טבי 3 /ו זזנחח זזיט *נין> ותסוז חיז חונ׳
היח>י! נחכן ונח> יהקרובהןבחורח>ייו >ירובינן וטבתו
י
החט קײן ט £ר תורר :ררויז נו !ײחנן רען דחק5
טב !ונן • רדונן זח! ײן טבר  /ניטױרענקן חונ׳םטיטח
>ין ניטקדיט זחט רפ טזיונה עטרה דען זח! רין  :ין
5ו
דר3י!ן £ון> יתיכן חוררזונטטן זחכן ווחו >ין 3ערדער
סון החט • > יכ! טכןרז ײן ניט ווײנן זח! ח״ו • חן נוהןנזײןוחני רעפותי ^ חרניטזחבןחודר וועןזיןיוחזח^ ט
וחגיר/ס! י/י ;ח!> יןעט זריגן נ! ײןנחן ובח ! ניוןחיעריק
ווען>ין> יבקר חו! ה חיז חק טבת ;ח! ײן ניט
זחגןה׳ קריט ; חבט חונ׳ רער נחן רען קריט זי #ן פר טײונה
עטרה:
יטיח ! ן רםוחה ט! יײה נײחרט >ין זח! זחן .ןטבר/היח
י>
! זעוק ורסוחה קדובה • חן ריח חזניכן ווען זיח>יי
 70דחרך ניט חיער טבר  /חויז >> חכן ביז>זן זיכט
טבירן
>
יח5ן חײנכן חו! הזח!ן ;יח ניט ; חןק וירסח חת
י דרײח ק! ײניטטערן בײח חנגדר טטין • חונ׳
החו! ה חן ניט ה>יקוכן יט! ח !ו ר  £וחה ט־י> יה
נײחרט
וועןקײןטטערן טטיחן ײוז >ין ווחרטןביזרעכטנחכט
זח!ן>יי טבירן > יחכן חונ׳ חיכן ײי טבירן זח^ן טבת
רז נוןקײן3ווײב! דרחן
חיזדזעטנחכטחײ:
היח ײ! זעוק ורסוחה קרובה !בח • חבר ווען רער
ןןן^> 7ין העט פר ^ עטן חר/ה חגגר/נו חין 3וזענן
חו 5ה > יטוכן חױ דחט חײןהוח חײינח חיי ער ײמככז
ידחרן>2ין ניט נחן ח>יח! טײונה עטרה>יר/ס!!
טטערבן חכן טבת דען>יח^>ין ווח! >יי טבירן ײח5ן
זײן דען>ין >יו; רחןהבד! ה >יח 5ן • > יןזח^ טניט ויהי
יוונ״זחק ה>יקוכן יט! ח !ו רסוחה ט!י> יה חן ווען דער
חםטר נועכן וחתהקהט ווען חין רער ווחןדער נחן יוסןטוב
הו5י חזו> יטוכן חיז >יחז> -ין חיכן בענטן •
חיז חורר יוכןכםור • >ין זח^ ט רען סטוק ויהי נועכן
קוײט דערטעוי* /חרויז דט חוייחגרקזחנן וירםחתח
טטענדער הײט
חונ׳רען! םטוק חורן י>ייכן זחגט> ין
ח!י>חי
החו!יררווײ!>ין חײן חו5י> יטוכן ויחןנ בענטן חונ׳ח״ין2
טחפרט:
חיק> יתס!ו זײן חבר עט י׳דז גיט רעכט:
ך* ןןך בעטט > ינה\נ חיז>ין זח! רט כוט הבד! ה פו!
ךןאן ורין5ו ביקוחן חיז ^ינוק זח!> ין> •3יור^טנ חן
סי!ן דט עט חיבר ! חסט חונ׳ רר נחן וחר ניקט
נזהר זײןחיבר ווײן קירוט3ו> יחכן ווחו ניט
>יק חויזןדםן רער> ינה^ חיזדיחווײברטרינקןקײן ברכה
>יח 5ט >ין חיבר חנררי > יטקיק • יוטײ! ; ח
כני יטרח! חתהטכו £ /ר קירוט ;ח! כט ^ן וט>ירו ניט סון דעןכוס הבר! ה • ווען דער הבד! ה> יחכט
הײטט חײן
חדינטטחויזטריגקט חיזרעכט:
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שמחת הנפש
ווײבר רחרסן קײן ײ! חכה טון חסיןי ןיכטחן
 3ינרן ױחזח!ן ערטט הײברי! זחגןחבר רחרסן
גיטײיטדער ברכהחןסחנגןחונ׳חן ניטחויז ! חזןײיט
דער ברכה חונ׳ חנ  /יוק טוב ווחט ײונחי טבת ױסח! ט
$ו זחן.ן הבר! ה סון ייט :
□ן רחרן ניט נעײן חײן בטײיסן ביקט ווחו ניקט
י דרינן חיז • ײן זח! נזהר זײן נו נעײן חײן ווינק
סיזכ( חודר םח!זוכ  /רען ײחכט ײן ברכה בורח ײיני
בטײינן • חבר ווען ײן  .נעײט סעגױן חורר3יײרנר
גיהערט ײן ניט3ו ײחכן ברכה בורח ײיני בטײיכן ײן
גיהערט3ו ײחכן דיח ברכה וויח ײןזוניטטן$ו נעײוין
חודר ניײרנר ריכט ררוס /זח 5ײן נזהר זײן פי! חר!ײח
ײיניס( נעײן חונ׳ םזיכן רר בײח • חטײ! חנטי ײעטה
נעײן חן סוןריח הדט בויעטר סוןןו!ב זחבט חיזגחנ׳ן
רעכט:
ךןן^ ן ײןזיכטחוי^ ריחנעגו דען זח! ערדיחפיער
ביגןחונ׳3וזעהן דט
יהין
ײיט דיח נעױ!חוין^ חײן ײח! חונ׳דער נחןדיח החנט
חויז גיטטרעקט חונ׳ דען חוס( גיווחנדחוין 2ריח נעגין
זעהן • ווען ײן הבר{ ה טרינקן זח! ײן ןױ זע5ן • ײן
דהרן 2ניקט עטין חונ׳ טרינקן סר הבר! ה  :עט זײח
דען ער זינט נחן חין רער טעורה ט!וט טעורותווער
ײדקרקײב  $ות חיז זח! זעהן ח!טי נחכטחיז $ו בענטן
חונ׳ טבהחויז ײחכן • ו 1ערײןוההײןכה .חיזזח! זעהן
דחטבחט ניט !חזן ברענגן ביזגחן הברןה וועןרחט
ברוט רח חיז זח! ײן עט $ו דעקן • ײן זח! חן ײו3הי
טבי  /פיןןיכטחן נינדן • חכן ײוצחיטבת זח! ײן דחט
ט! ית תכן $ו ױגן • ווער ב! ינר חיז חודר ריכט ניט
דחרן 2ניט ברכה ײחכן ײחורי החט וײיני בטײיכ  • /ײן
^יהערט תכן 2הבחיה ײחכן חונ׳ דען גײיחתיחגן • ווען
ײן3ו ט! וט טעוחת זי 3טביז חין דער נחכט חונ׳עטט
עטווחטבײח נחכט חיז ײן ניט ײחוי5ײ!( ה ײ! כה3וױין:
□ן רחרן 2חס /טבת ניט ! חסן ניט טםרינגן ניט
י ו -רעטריטריט ײחכן ח!ז חײן חי! ! חע רהײנוחײן
הח! בחי! נו זײן3וויטןחײיןסוט חונ׳דען חננדן עט :ײח
!רבר ײ $וה חין טו! גו גין רערג!ײכן • ריח יונגן ווחט רח
טםי!ןחונ' טםרינגןפון תענוג זח! כט ײעגן זיח טוןחבד
זונטטן ניט • חן ווחו ררעק חודר יוחט חיז ײחג ײן
רריבר טשריען•:
טבת וווא ײן ניט טרחגן דחדן 2ײו; ןנזה3־זײן
גיקט $וכ( הויז ווחרסן חסי5ו ײטתין 3וזײן חונ

ריקי סון רערהחנט

יוויי3ו טםײחן מויז רעס( הויו חיון 2רער וחט ווחיז •
וון ניקס טרוזון ווויו רעכן ערוב וזסיןווזײן ווײם טון •
קײןנוורי) ריח וויכן ב!וין ק! ײר טטעקט • וו !טי ווווט *ן
ניטגיטררןײובוט ווונ׳ ויײן תכטיט רוורן12ון ניטןױ
ווחו><ן ניט טרחוןרוזרן • 2וון ויען *ן ווין הוט^יט
חחיי ;ח! *ן ניט דרונטר חײן >\ יטט טרחון • חן
הענטין יח! ויןחן ניט דער יויט חרויי גין ווחווין ניט
טרחן ןבידחרן:
ןןן^ 7חכן טבת חײנק עטווחט גחט ױווחרןחי<
י רחרן5ק> ניט חוין 5הענגן3ו טריקגן • חסיוי
וועןחײנר גיטווינטהחט רחרן<>5ן דט העוור ניטחוין2
העגגן3ו טריקנן • וון חײן נחט טון רחרן 2וון ניט
טרחגן וויח בח!ד קוווט רע ניט רחט ער רחט טון
עטווחט קוועטטן טוט דז חיז חײן חיטור רחוריתח •
ווען זײני קןיידר נחמ זײן > וחג רע ווה 1חן טרחגן ויוז
נזהרזײן חױוח ניקט חויז3ו טרינקן • חןווחו ק! יטטין
חיז חונ׳ נחטרחרן<> 2ן ווסןטבתניטגין:
ך ^ן ויויוין וויטן > ין החרןיקײןהב * ה חײן 3ער חן
טון דרוכ( >יחג וין הכן טבת דיח טבת גויה
עי !קן • חן !חזן ריח געגין טטחםן • דען 3ערבע!
ןחזן>
חײסן חיז רחוריתח:
טבת חיזחמור נוגין חיןגערטןחוניפעןררם
זעהן חוב עטווחט ניטיג דרינן בידחרן*3 2
סירכטן3ו טרענקן חודר זונטטן ווחטרט ^ײבןחיןחןי
זחכן • חן ניטוניןנוזעהן נחן חײןסערט  3וסר רינ\.ן
חודר רר גוײכן:
טבתײחגײןיוח
חיז קח
חײ׳ן רבר >י3הו
ךןאען
רידן דר סון חסיןן חטבןיוחט רבר>י3וה חיז
חן סוןטדוכיכ  /רירןסון ײןײר נו רידן חוב רע זיןווין
סררינגן חברוין רחרן 3ניט וירעגרןן <3רירן סון גע! ט
ודחיס ! זר ײן ווי! געבן • ><ן רחרןיטבי  /ניט רירן&ןו
חןסוןקײןויטחוויתן טבעו!ןכ קײןמחורה
גע! ט •
ניטסרעגןוויח טײחר החטטוגיקופט חפי!ו פי! רבריכ/
קי $ו רירן חיז חמור • זין רחרן 2חן ניט חטבין
בט!
החכןײיט חײננן וויחסי! חיכן קוזיט חבר הײן חטבן
ווחט בינחייט חיז >יחג ןײ ווח 3רירן רט החב חין חויז
געבן • >ין רחרן 7חן ניט זחגן ויורגן וויןחיןחײן וועג
רײטן הוררסחרן > ין זח^ זחגןײורגןוויי חיןחוועק רײזן:
□ן זיחג ווח! הכן פרײטחג חײן גוי גע! ט געבןעד
י זח! היכ  /עטווחט קוי £ן חונ׳ דען זה! ער זחגן
קדן^& דרירווע] חיןווערברויכןווי! חין סוןדירנעײן •
חבר
? $

חןמ ^ו־

^

ח^

*? שמחת .הנפשי
*בר יזן רחרןי ניט יחנן קוין>ייר חכן טבל  /ווחו חבר
ווחוק ײחריק חיז חק טכת זח! ײן ניטחנןסרײטח^
^עבן ן .ע! ט נײחרט><יטן חין דער ״חון • חןדחרן>5ין
חכן פרײטחן ניקט נו>< חק ןעבן חונ׳נו חיכן זחן.ן חין
ײוזעט זיונחי טבד  /הירר החבן טע זײח רען עטקחן
סרטבי  /ו.י<:ח 5טווערן:
^  0טבד  /זח{><ן ניט זחן;ן !ען>< יר רט><ן זח! זחק
^יסוירדט חיןווי! רירטוויררןעבן ־ חןווען
 1ין ווין וויוט בורן.ןחונ׳>< | ױבט חײן >< טק זחן><ן ניט
זחןן דחהבדירחײן>< טק<1ןזח! דט>< טקחזו נידרןיןן:
ךןןץ י] > יןחקטבת בריב ביקו>< ט זח!><ן ןײחנן ניט
חחיז רידן נײחרט חין זין !ײחנן חבר בריב ווחו
י<ן ווײט ווחט דרינןטטיט דחרן<>2ן ניט (ייחנן יון קײן
טטחי  /חוג׳ חטבונוי  /דחרן 2ײן !ײחנן חן חין חובומ.
בי5ר חודר זונטטן דעק בי5ר ווחו טחוחר/ררק חויך
גיטריבן חי :דחרן> ין חן ניטררינן ןײחנןחן3ורוד  /דיח
חויןךיועןר זײנן חזדר זונטטן ^ ײע! ווחו ווחט דריבר
ןטריבן חיזדט דחק 7יקניט ! ײחנן חכןטבמדיח ניט נזהר
ױיןחונ׳ןײחנן נײטינן .עןכיםניקקחן ײן טר רחן נזהר
נײןדיחנײטינןחיןױן נו !ײחנןניטחרויזרידן • חן זח!
><ן :חן.ן נוק ןויחיןקחן רעק בריכ ניט ! ײחנן חונ׳ רחרן
ניט זיוןןעסיןײיר דעןבריב:

ןןאעז קײן בזי ניטיח< טטײנר ד ^ .גנרר
דרנביןן
דט ן.ןײ5ן דחרן* 2ן חכן טכמ ^מר גיט

,

י

^ ט! טן ױין:
כ1יכ{ וויוט נו ברחכן זײנן ןרוויורןוונגן ><ןױח
ניון נוווחט ברויכן קיון<1חז<1|<: .ט! ט1זײן •

יובר טע 5ט><עטרחונ' דט ^ײכן ווייו חובעיײננןר יויז
רזזוןרטכןיןעיבטטן ן;חר ניטרחר ^
טוטןזײןדחר^
יון דיח טטיקר חן ניט<1ט[טןזײן ־
ווננן
חײן ^חזנו
ברחק וונגרט חונ׳ ייןטחוין 3חוו חײו
חרט
ווחו *ן זין
דרחןטננדיגן קחן יוח^^ןווח!1וט!
טן.
י
ײ
{
ווננן
^
ןײןריח
טטיקר נו ניקטיוערברויכןקחן:
יווקנהחי<>:חןנ ײן הײטן חײנק ןנוי ערזח1
עט חוועק נעיון • חײןנחרי! ריח רער
קחםן 2חודרריח טםיין חיו חב ןניברוכןדחרן<<2ן טבוינ
ניט>< ט 5ןטזײן • חןדחרן 2י<ן חקטבתקײןקווחטיר
סון חײן פעגטטרניט! חון חין היבן חונ׳ חויז היבן חפי!ו
דורןחײן ןנויחן ניט זון דחרןםטיטחנינט !מזן זונטטן
ווחט חין דיחחע!יןחיןהיבן •.
איייץ ין.סוט דער חויז חײנק טטו! חודר בחנק חיז
ינ1ח!ן
דחרן<>7ן
חנןטבי /ניט
חריןטטעקןי
חן ווען ער

חין דער' ווחוכן ניט חוי^ דעס( טטו!חודר
בחנקןדזעזן חיז דהײנוחן ^! חנטחוין חיקחנדריבחגק
כיי
<ן חק
חן
דחרך *ן רען טטו 5חודר בחנק ניט >וט! ט! זײן חכן
>< ט) ט! זײן ו/ען חין עטי ברוין דען :עובין]
טבי  • /ווען חברחײן סוט פון חננרחניברחכן חיז זיח^
טב .*.חן ווען חין בחין טד חורט ווחו דט כ!י רחין
יזןדעןטטו! חורר בחנק נעזק חזנ׳חןןחנקדרוי ^וזינן:
ךןאן
טטיט • חן ><ןח חין טר םיחוועק טטע!ן ווען ><ן
ז^ין ><יט חײן טטײן נוטין חדך ט!ח^ט חכן
ייורח החט עט< 1עכט ןננבי  /ווערן חודר נו ברחק •
טבתדען :ע!בין.ן טטײןחיוז><ן חק דערווחוכן
חבר חוכן זונטטן פר דיח !חנןזוײ! חין
החב ןחר ניט־ חן ברײטו חוכ ברעה החבן חיבין .ח!י טבי  /וועןרע
טטע רחרן<> 7ן ניקט>< ט 5טןחין  -חונ׳ כזיכן
ווחו><ן דר נוטין ח<יך ט! חןט דרנו ס ברויק •• זוגטטן דחרן 2וון
י<טי חײן><! חכה טוט ווחט *ן חכן טבו  /ניט רחרך
ניט1יט! ט! זײן חורר ערי״יו* סר טברנ עטווחט חב
טוןדיחדחרן ^ 7ױט<1ט[טן זײןפט ױיח
דעןחיןבחין החקן חודר חב ט!קײ דט ער ווין בחי5ן ניט<1יט חויךונ
עטחכןטבמחיק הח><ר נוטי]><
טחויך
נו
מ! חןן
חונ׳ ט!חן.ן • רם ן;!ײכן דחרך ײן קײן הח!  /נע^ין ריחטיר
רער ן!ײ5ן • חודר חין בירחרך
דחט
חורט
ווחו
זחייכט׳ נו רעקערײוזעטחןחזו ײחק וויח ײיט דעקטטײן:
כ!י דחיןטטיט ^חך>< ןעטווח{<1טןט[ :ײןחבר זח! 5ט
2ן
דחרן קײן חט יחזן חב רײמין חכן טב.מ רורן
חײן
>< ט 1ט!3ו ױק ווען ער>< ורח החט עט ווערט ןננבמ חודר
ריחחטווחט ײן יוח ריח
?וברחקדחרן<>2ן עט ניט>< ט! ט! זײן •
חבר כןיכן טײײמטייוז חן ברײטזײן סרטברינ • רטך! ײק ווען
ו( חו [<11<1חכה *טי טוט חונ'<1ןחיז<1דקרקזר ><ןטר
 <:ןנע>< ט חײןרוט דיח נסייק<1יט נוווערן:
כ! יניקט3ו עטווחט חנדרטט בחי 5ט ח! :חיק טע 5ט
 ] 013טח^ן
רער ן!ײ5ן טח!ן דיח ניט רחויזײצןחײן
<1עטרחונ׳חײן אוה! <1עטר סעדר<1עטר רער ן! ײק
בהויה נו עט־ן
ין חכן
ושחיז וחר<1וק 3ה ז-ין רחרן 7ןחר ניט<1ט{טי זיק
• .זיט[טןױי| 1ין 1יחן ווחן1ייט עטווחט חב קערן ח :יח
ויו! 5ט//חןחיןח 5ט נונע>< ן:
חונטרדעןטיט סח[ן חבר<1ט! ט! ױי/ניט :

אליווחט 1בט<*/
ברוכן><חן<>.ן

י ןוי•

י

קינררײיט

דחרן 1טבי/ניט

װען

*2
;ןןןמ ײן

ישמחוו ד׳נפש

חכן טבמ חדז טרחבט חײן כןי.ווחו3וחה

י חונ׳ הטתנה ררינן חיז חונ׳ יטיט עט חויז•
דחרן ײן עט .ניט3ו ריק טרחןנן עט זײח רען1ין טיט

חײן בוטח!ק ווחטר דרין ויעןיחןצט כ!י טטיטחןחײן
חורט ווחו<1ן ניט .ניטיב החט חהין5ו ױןרחרן<12ן ניט
חויז טרחגן ווכנן ץיןרטסיי  .גיטווירר  .ניטיג החט  -חוג׳
ע< !ד חיז:
ווען<1ן טע יומ ניטיב החט זחן><ן טוןוויח^י1
ןןן^ל חײן זחן ווחט<1וק 5ה חיי ח1טי הח! !,טטײן
י ררעק דער ג!ײבן בע!ט !יגטחוין2חײן ח< רט
חונ׳ רט חורט בחכט<1ן עט!י.גטחוין 2חיין טיטחודר
בעט חורר זונטט ווחודחרן^ 2טע  .גיט חין רר .החנד
נע<<ןחיווזחג^ ןעט חזוחבטחקןןחוררביגן ווחוחרוין2
.דטטע ! יגט טר טע חרוגטרסח! טחוין 2רער.בןומיר
ערר<1ןדחרן2קײן כ!י חונטריטטע!ןרוח  .עט זח!חרין
סח!ן • חבר<1ן<1חגמײן כ1י  .רריבר טטערנן .נײחרט
ניהרזײןדט< 1וקנה ניט חן !ו רירן:
<ן
ניט טרחגן ־דחרן
<ן

נזהסזײן
<וי1
1.2

,װאו1טבוי/

ריחק!חרר  .ניט נו הוןחויך היבן טד זיח זין
חיןדער< 1יט חיבר חנגור וויקןןרז חיזחײן חיטודדרוכן
.ווען<1ן חוין^ היבט ריח ק!חדר וועןנן דרעקזח! ^1ן ױח
חײן ווינק חוין^ היבן חונ׳ניט חיברטוחגן חונ/סהוןחוין2
היבןדט חין דער חיט חיבר חנגדר גיןיגט ווערט • דט
.ג!ײ5ן רען<1חנר!  .ניט דורן רען חריכן ט!חן.ן $ו חזח<1ין
ױוויקןט .זח! כט חיזחטור:

,ןן ^

זחײן>< עטר

חין חײן

ן<
ווחנט טטעקטרחרן12

יחסוטבמניטחחיזניגןווען< 1ןעטניט החט
י
;ױהחט ח<< חי סר יטבמ חרויז,ױ3וגן • ווען חבר חײן
י>< עטר חין חײן טטו! :טטעקט דט ו1ײכן חין זונטטן
חײן כ!י ווחט<<ן טרחגן קחןי חונ׳חיי ; ניט ביהעסט3ו;רער ווחנט•<1חן ־>ץן טע וויח! חרײ ניגן • חבר ווען חין
עטווחטטטעקטדחרן י<ן חן  .ניטחרויז
חײן סחמ חיו
׳3יגן טע יײח דען<1ן ־העט ח^יר*!־&ר טבמ חחיי גי$וגןל
<טקה
חײן סחט וזײן חוררזונטט
י ח*יז יענן• סחס חנן .טבמ דחרן | <12עט  .ניט
׳5ו טטחסן>< וז ווחט חונטר  .טטע!ן •  ,חן קײן ווחקט
חודר זונטט ווחט ררוין 2ק! עבן  . -חן רחךך<1ן  .טבמ
י חונ׳ יוכן טוב קײן ווחקט חין רער החנר .ענ <1ן קח טבמ
;רחרן 2חן קײן ווחקטיניט >< ט 3טן זײן חונ׳ חכןיוכן טוצ
:דחרן<1 2ן קײן ווחקמ ו׳ײן>>< חצן ררוכן דחךן <*2ןניט
״יוײך  .חחצן מכן י־׳ט חײן־ןיצטז־חט  .טע חן ק! עכט
.בעטר״

,װ^ ן

היין 1רינט

ן*

םח

װען לוכן טבת יוײן 1יכט ברפנט רחיף *ן קייןן
טרורוווונט דער& רורטטננזןיווררזוגטט וורס
ט< * ט
רער סרור הענגן3ורוײן 3וויטןטרוררט ער קחן1
הרוטה זײן • רון ניט פחר מסריכן^ עטוורוט סרור
העננןוונבן *ן זין !ויזן !רוזט •  ,רובר נו רערןן<1חג רון
וורזן • רובר יוגטטןחוין^ גוהענקןםרוכתדעקןחין דער
מוכהרוודר רפ רוײן טירוויוט רון טוט ניט סין>< חינה
:וועבןוויז<1ותר
£ז  .ררורף רוכן טבת,ניקט סרונןנן רוורר וויןטםרוךן
י וורזט ררז 1עבט וזסיויו רוײן כוי וורוו סייגן ררין
זײנן רחרן 15ין גיט נו רעקן חן חײן קחין $ו סחנגןרער
^ ,ייכן •  ,ווען הינר חוועק {חסן חחנ1ין זיח יחנין ביז
.זיחחיןהויזחקןןחסן חבסין רחרן 2זיח ניט1ייט דער
,החנרסחננןחן חײן בהײהווחט חנטןוסן ווער דחרן
1ין חן  .ניטסחננן • חפי! ו,נחן חײן ס 1וח רחרףייןניט
.זוכןחונ׳ סחען • .ווען1יןױח חזו ביקו 1יט וועןױח חיק
בײסטײחגײןײיט דערהחנד נע^יןחונ׳ חוועק ווחרסן
,ײןדחרן 7זיח ניט חוט ברעננן חן ניט חק ווחטרווחרםין*
חבר ווען1ין ריח קוחדר ! ויזט חונ׳1ין ן .יסינר 5ײמ ריח
רחרסן 1ין ניט חוכ; ברעננן חבר חעג זיח חין ווחטר
.ווחרסן • קחסך! ײמ1יחן1.יןווח!חוכ; ברעננן • חך
דחרף^יןקײןטסיןחוכן ברעען •  .חונ׳ ווען> ין גיטווחו
רוןײײױן חוררווירכן קרי1|3יוז 1ין< 1דקדק ױין רז ייןניט
חן דחרן 2ײן קײן ווחרכ; חוסן ברעען
,גו טרעט •
.רערחיןחײן סריווחקטט:
מל רחרף חכ< טבמקײן קנוםן ײחכן רער ב 5ײבט
;דהײנו 3ווײחקניסן 5חיבר חננרר חן ניטחײן
י
חײנני^ןקנוםן^ חין חײן טנור חן זחןכט ניט חוין 5קגיםן
דחרן • 2חן חיז חײן חיטור זנײורחיןנײחיטוח חודר
,נײחי ײיטט חונ׳טערין ײכנמיכן רערגןײכן רחרןד<1ן
קײןטנורחרין $יגןחכ( טבמ •  -חןחיןח! טיזחכן דחרך
חןניט חריןכי^ן וועןדגט! חן נע ^ חיי חונ׳ירחטײיכןזחן
ןיגןוועןדטןחןטוןווײטוױי •  .נײחיטוח
.גחרניטחרין
ווחט חן חננרר־זיינן דחרן 2ײן ניט סון חננדר ײחכן חונ׳
יחוין קניסן חןניט חײן  .נײח העײדווחט דער הח!זחורר
חרײי!  .נו ביקניסט חי-ז חבר חיק חןט העײד ווען<ג׳בירךםטחיז ײחב * ןחויןקניסן ;:
יעטין ווחט החרט חיז .טע חיז  .ניט ײיבןיך נו
׳י י,עטין וועןײןעט ניט חיןווײקטדחרן 5ײן חק
:טבמ ניט חין וויקן • ( חןרחרן^ ײן קײן וח ^ חין הײמ
גיגטין טון רהײנו טטיין זח!ןי חבר .רט ןחוין ווחט ױזוטן
וי .וערט

* 2שמחת
אערט
><ן אח! חרין טון • חן זח!><ן זזהר זײן
טניטן ניט חין חײן הײטי זוב נו טון • חן דחרן<>2ן
קײן3וויב! טון חין עטין חפי!ו חין דער טימ! ווײן עט
נחן הײט חיז דז>< ןריח החנד דרינן סר בריחט • רט
ןיײכןטב >< יק :
דחרן^ חק טבתקײן ן!חז החוטןחין דער ב!חז
* נו חיבר ט!חן.ן • ריח>< טקה • ><ן ן .יהערט
<זהר$וזײן חין חרביט חודר ןרויםין ווײ! זיח נחן הײט
זײנןחכ  /טבז  /ניט >< יט חײן ! עפיו חחק3ו רירןחיק
טחםן • 2חײן עטין ווחט ^ חנין הײט חיז רחרין ><ן חק
טב<  /קײן ט>< חיין דחין 2ט><ירן • חײן טטיק פ! ײט
ווחט נחניןהײט חיזרחרך ><ן חיןקײן קח! טי בריח

י!יק:
ןן ^יל ><ן חק טבת וחזס קחכן 6ר חײן קרחנקן
י רורן חײן ןוי רחרן 2קײן ןיזונדר דער פון עטן:
□ל דחרן 2חסן טבי  /ניט חויז ! עזן חײן עטיןחויז
י
רעק פטוית • םטויז  /הײטט ״חט><ן ניט
עטט
עט זײחרען>< ןעטט רט עטין תבן 2רי־וק ווען
><ן ט! חטן! עזיןטוט ווחט ><ן חוועק ווחיסט דז חיז רט
םטויז <>/ןז ><ן ! עזין ווען><ן עטין וויי חורר נחהנטסר
רעק עטין חונ׳ ניט פריר חפי!ו נווײח חר!ײח>< יניכ/
עטיןח!ז פיטהעכט חונ׳קחרםין • פןײטחונ׳היגר•
רער ן!.ײכן דחרך ><ן חן ניט חײנט חױי רעק חנדרן
!עזיןעטזײח דען ווען ><ן עטה״כן 2עטין טוט • חבר
>וויז( ע :ין חונ׳ חוין^ היבן ווען ><ן טון רען זע!ביןן טחנ
עטט חיז חטור • תבר דטפטולוז  /חויז (יעזין חויזרען
עטיןרטרחרך חיןןחרניטטון חסי! וחײןביוי חרבײט
חונטר דיח ןנוטי רט ן1ײצןווען זונטט עטווחטחיןחײן
עטין סח! ט חורר חין חײן>< טקה דחרן<>2ן קק טברנ
רטסטו! ות גיט חרויז נע><ן ווען ><ן דט סטויזת חרויז
נע>< ט זח!><ן >< יטדעקעטיןחונ ' טרינקןחב נע>< ןח/נ'
חוועקטתײטיןחן דחרך ^ ןחק טבו  /ניטחרביט חויז
ריח טוטן !עזין ווען><ן ניט תכן 2עטט • חן ווען
חײן עטין ב! ײבט חין דער טיט! זח! ><ן חזו חויז ! עק
חונ׳ ניט דט ס! ײט חויז ! עזין חויז דער בריח חונ׳ דיח
בײנר • חפייו חײנר!ײח >< יניק עטין ח!ז סיט חונ׳
 6ײט דער ן!.ײכן זח!>< ן נזהר זײן ניט חויז3ו ! עזין
ןנרוטי טטיקרחויז ריח ק!ײני ווען ><ן ניט תכך עטט
קײןווחםרדחרן^ חןניט זײחין רורן חײןטוןחבר חנדרי
>< טקיק ווען זיח ניט ^ חנין דיק טריב זײנן>< יזן ><ן זיח
ווח 5זײחין><ן >< וז חבר נזהר זײן ווען ><ן רט טון חוין2

הנפש*2

חײן כ!י רנגקמ דז >< ןניטחײן נרוב דריצן סחכטוויח אן
לזין דער ווחכן ױירוין מוט יון ><וז * ןגזהר ; ײן דט כ!י
וורוו >זן דרינן זײחין טוט דחט ניט יוײן טסח הון רוזנ׳
ברחט חיז דען זנחכטער חײן חה( דז מיז השור חכן
טבד/זזן דחרן 2ניקם3ו דעקן חײן נרוטין טחםן ח.רר
סחט חײן קיטט דער ן (.ײכן זזיטחײן פרעיזרין רעקי!
חודר טון ווחט ניט דער3ו ניהערט חק טבת • חן
>ווז>זן נזהר זײן ווען חן חײן חטקה חב נימט סוןריח
היבןזוען3ו ! עטמןדט נון היבטחןגו טרחסין דז>> ןריח
טרחסין חויך דיח היבן ! חזט חונ׳ ניט נחנן קח!דבח
זײחיו
טבתדחרן ^ 2ניטחויזטסײחין וועןחײןווינר
חיז וועןדער ווינדדען טסײכט רפ וויחט חונ׳
סטםרחט:
טבד  /דחרן> 2ון ניקט חויז קוועטטין חבר
(י>> ונימ>> חן>>.ן ווחו חויז קוועטטין וויין טחיבין
דחרן>> 2ן ניטחויזקוועטטן • חןחנדרי סירוו  • /חבר
ןןען>>ן דיח>> טקהניט ברויכט ווחט>>ן חויז ריח םירי
רריקט >> ןטרי :קטדען זחסט חויז  -ריחסירי זעויבטטן
זחובעטרנו עטיןזײן>> חנ >>ןווח! טון:
□ל ן .יהערט נזהר3ו זײן ניט נו וועטן>> יטווחטר■
י ווחו חײז חודר טניח דרינן חיזדז><ןניט5ורײבן
ט :ט>< יט רער החנט • חן ווען><ן חײן כ!יווחו>< טקיק
דרינן חיז >< יט חײן טיכו $ו טטחםטרז><ן ניטטטחרק
חרין טטחםט  6ון מחיטה וועןנן • חוכן חײן נחסין
ווחו סייחקט חורר חײן טון חחק חיז חונ׳ ><ן טטעקט
חיןסחמרטדיח >< טקהזיו! ניט חחיזוחפן><וז<< ןזעהן
דטקײן סיחונטר טטיט ווחו דיח חטקיק חריןטרחםן
ריח>< טקיקיחזןחויךדערערד(יחםן  :וועןווחטרחודר
ווײטין ווײן ווער סר טיט ^יווחרן חיבר טיט דחרן*> 2
ניט >< יט חײן ! עסיו חב טעסן חן>< יט ניקט חנ
טטרײכן • חבר ווען חטן ווײן חודר חנררי חטקיכן
ווער פרטיטןניווחקחוי^ דיחסוע( רחרן<> 2ן>< יט ניקט
חב טעםן חבר >< יט חײן>< עטר ><חן; ><ן חב טטרײ^
חונ׳ דען><וז><ן נזהר זײן ניט טטחרק חב נו טטרײבן.
ןןן^ ז >< ן עטט סירון  /חודר זוגטטן עטן ריח דח
יסחרבן חורר><ן טוט ב!וטן><וז><ן נזהרזײן
חן קײן טון חן רירן רט עט גיסחרבט ווערט חבר בחט
>< חן><ן חין טונקן חין בריח ווען עט טון ו־יסחרבט ווערט
חן עטן ווחרק חיז ניטטײן5ו פחרבן:
חטן חודר חוןדרןרט
חכט

װען><ןט!

חן>< דחד,

%

שמחת הנפסז ?

>זן ניטזחןין רריברטון חונ׳ טטין {חין חין זח ^ חונ׳ דיח
אחטרחבױמןווען >זן זיחחן > זחכט טוטזזןזח ^ ררין•
חן רעטין רמרן* >זן גיט חויןי חײן טע{ר טנײדן חונ׳
זחןין רריבר טםרײטין>זן טונן .ט חין חיכ /חז !ןי חין •
חן ווכבן >זןחײן טטיק ס! ײט חױז ! יןנט חודר הון דט
ב 5ײצן חוג׳ עטט ניט תכך רחרן >זן קײן זחן׳ן דרוין2
טםרײטן ווען>זן וױ 1חוי ^ היבן חוין 2חײןחנדרטיזח! 3ו
עטן • חןחיבר<£י{י חרביט חונ׳ בונן חויז קחכט דחרן5
>זן קײן זחןין רריבר טםרײטן:
דחרן 2חכ  /טבמ קײןעטיק חן סי!ן > זוטקטנוט
י
דחרן> זןניט רײבן
חױןרעס /רײגכיווחט>זןדר
$זהחט חין רער ווחוכן רחיןנו רײבן>זן קחן> זיט חײן
>זעטר טחבן • >זן רחרן 2קײני םירומ חורר דער
ב!ײכן ניט ^חנין ק! ײןטנײדןוופןזזןעט ניט תכןעטן
טוט חודר ן .יבט עוסומ3ו עטן ררונ  /ווען> זן רעטין
ק 1ײן החקן טוט $ו >ז :ריע>זוז> זןנו החקן ווען > זןתכןי
עטן טוט • חן >זוז>>ן נזהר זײן ווען זזן חק טבמ
ט! חטן ! עזן טוט דז>זן ח!י >זח 1ןוטי חב !עזן ט,ט חונ׳
ניט דט ט! עכט חב 1עזן חונ׳ דחט זנזטי :ח 1ב!ײבן •
חן רחרן>5זן קײן סירי חודרנוויב! דער ן 1ײצן טי1ן ווען
>זן ניטתכ^ עטן טוט:
* 7^711ן סר טבמ העט סר בעטן עטיקחיןקרין
י $ו טיטןדען><ו>:זן חכ  /טבמ עטיקנע> זןחונ'
דען רןרין חריןטון חונ׳ניט טטחרק חרוקריק חבר ><ן
דחרן קײן עטיק דריבר ביטן • חן>זוז><ן >< ער עטיק
דרויןטון דזדרקריןניטדיק ב! ײבט חן > זיטריח> זזריע
דיח רח > זן חן> זחצטױהערט>זן ױןחן חזו נוריב זײן:
א□
טבמ> זחן ><ן ןנור! ווחרסין חײןבעןבימ > זיט
זײן הויז ביזינר וזען ער :יח םירומ חונ׳ רער
נז !ײ5ן ןיבט •
חבר 5ווײח פרע>זדי חיז חטור ן.ור! 5ו
ווחרסן • חן חיז חטור חעי!ו חין דער ווחצן $ווײח
£רע>זדי> זיטרזננדר^ור! ווחרסן וועןױח דיחח! קיכ/ניט
ז 1־ין טח!ן • זונטטן דחרן> 5זן חכ/טבמ גיטןנור!
ווחרפן נײחרט $ו קדיט חײן סרי ווחט סון בויכ/סח 1ט
חכןטבמ חיז >זוק $ה • ><ן דחרן 2חכ /טבמ קײן כ!י
רײק > זיט זח1ןי • ><ן דחרןיחכ  /טבמ קײן קריםן חויז
טחרן ווחודיחבה> זומדרויזעטן.־
טבמ דחרן> 5זן חײנכן ןנוי ניקט זנעבן ווחוער
>זיט זניט ווחו ><ן ניט רחרן 5טרחזנן טע זײח
דען&ןו דרכי ט!וכ /וועזנן חודר עט חיז חײן רבר >ז $וה
דרוכן< חזט >< ן כח  /טבמ ! חעןביר ו״נ׳ חנררי עטין

ײסג

טםײז יוונ׳ טםריפן דט הײטט ח[ יט דבר >< 5וה י
וונטטןגיט • וזבר>>ן>> וינזהרזײןדנגק ןנוי ניט הין
ד־ירונד3ו זיפבן;
 £1 ^ 3ווווט ווכן טבת וזיז ^יבוזקן וווורן בי■
וזײנסן בעקר ויוונ וווו $עטין ווען>
בירוורן3 2ו ברכמ הוזונױז ווודר טעח חרחק זזןהע
קײןוזנדרברוטניט זונטטן זוז> 1ון נזהרזײןניט נועטין
וזבר סר טבמ נעןטרעה( בעקרררוין32ו נעבן וזודרנו
ביטטעןן<£ר טבו  /דען בווקט דער בעקר רט זעוביג
סון זײנטווע^ ןדז יזיזוזטור;
ךןײל* נוון סירוזי  /וזן דױו בוױזר זיינןדחר ^ ןחכ(
טבו/קײןוזוסט ניט עטין&ון ^ ווען״ן ניט
<£ר ^יוויט ווײט דז זױו הײנט ניט זײנן וזב^ ריטן ^יןויזרן •
ווונ׳ וו5טי וווזט> ק ברעעט< £ון רענן יהודי וונ ^ן ווויז
דעןהחוכן רוורן 3דער יהודי ניט עטיןווכ< טבמוובר
וזײן וונדרר דזזזןעט ניטױברוזכט החטסוןױינטוועןן
>זוזןוווו 5עטין ווען ניט וונן טבמ וזיז וזבן־יריטן וזורר
ױסוזען וויז ןווורן;
ךן^> 7זן נווטי הענד הווט דיזרן* 2ן דױו הענר ניט
 1הווןטן ביױו רענן £ײחר ווודר כײוו רעכן
הײטן וזובן • ער >זוו ערטט *ווין וזב טריקנן • *ן
דוזר^ וזכן טבמניטןרןחין ווײןבוורוווזו >זן דרינן קחן
טווינן ווען ערטון ניט טווינט • וועןזזן זין וזכ/טבמ
חין חײן בחן וועטטוווזו> זו ניט טרווןן דוזרן><וז >> ן
נזהר 3וזײן ריח הענד תכן חכ נו טריקנן חיער >זן ׳ר
ח> זומ ןיט ׳ >זן דחרן 5זין חנ  /טבמ ניט טזזירן>זיט
חיןחוררט>זחןין רער * ןײצן חױןי חײן ןרינד דעןעט חיז
חײן רסוחה חונ׳ חכ  /טבמ רחרן> 2זן ניט חײן רפוחה
טון • חסי5ו דורן חײנכן זנױ רחרן<> ,ן ניט !חזן חײן
רסוחה טון:
אײן חוןי ווחו טכנה דער כײח חיז דען חיז חײן
י >ז 3וה > זח<ן טבמ זײן סון דענן ח>ין ווענן חונ,
ווען עטהון ניטע חיז זח 3רווקח רער יטרח 3טון רער
*וי > זעצט טע ניט חיו גיטווינד טון רר ווײן חיכ /עט
ניטחן ןיט • חוג׳ווען רער חוןיוויוי ניט ןחזןטוןדז חיז
חײןחטיחמטןטטומהחט חײן עונט דריבר • זח1צן
חו!י>זח<; ח5י רסוחומ ברוצן ווען>זן ווײט רט דיח רפוווה
העייסט חורר רער טחקטר זחןנט דיח ר& וחה חיזנוט
״
דער 3ו:
יחוןי ווחט חין ןײבחיז הײטט חײן חוזי טכנה
חסי{ וחוןיקו! ױ ווען זזן חבר ווײט ח*ח1י עיע^ ט
>3
יח
רס

* 3שמחת הנפש ןיי
5ר בײח 3וןין דחרן זזן ניט ןחיןחײןרסוחה טוןווחט מײן רפוחה • *ן דמרן 2קײן ב!וט >ויט דננכן *וי{
חײן חיטור רחוריתח חיז • חונ׳ וופן חײנכן דיח $פן וזויז ;וץ.ןור& יןו ווננן ריוו נננן ב! וטן דיזרל ננר ניט נו
חזחסיןזויזניןחונ׳חויזטסײחין:
.
וויח טונןרט דפד וחנ3י ^וןנ רר סון קרחנק חיז הײטט
י פטין וזונ׳טרינקן וווזמ גיזונדי ןײטננטיןווונ׳
חו5י טכנה • חונ׳ חובזזן וזחן .זפ5בין .ט זזח! דפן3חן
טרינקן יזוו^ ווײנר ברויכן דפן י-ין דפרקפנט
!חזן חרויז נפוזן דורן חײן גוי ; ײנן3ווײח דפוי  /חוב><עןו
וזן3ו
כםטוטה קדחת הײטט הו5יווחו ניט דט רפ פט סון רסווזה וופגן טוט :
!חזן חרויז נפזזן •
וופןחבררוסחיכןיהודיכן טםרפכן וזיז יזותר • וזײןקריטטירזרז< יזן דזרןוזײן
קײןטכנהרפרבײחחיז •
זחןן פט חיזחײןטכנה רפר בײח >< ח* חן רריבסזח!( ^וי ןווזן טון ווכן טברנ וופן *ןי  1ין וזיז • וזײן < פםי1
טבת זײן • חויק וויח טחן .חונ׳ טונן זפר וויח ח;'נ זזחן .וץ טטפקן רפכן חוןי וובר זוון פטווווט וזטנה
נפ$ן הײטט חו!י טכנה • חײן חו!י ווחט קײן טכנה חיז זײן זוז 5דט נפסי! וזיט נווײוו סינןנר נפוזן וזונ׳ןלזננוכן
רר > דטחונןן.ין:
חונ׳ ^ין!י^ ט סבפטדרחן סח^ חןרורן חײן ווי !חזן חײן
^ײ 7קינדבפטרן הײטט וזײןחוןי וווזוסכנה דפר
רסוחה טון ו$כר קײן יהודי דחרן ניט ^זר !! טבר  /זײן
יבײוז וזיז סון רפכן וון ווןז דיוז דנזיסןסוןוזיר
וופן ניט .חיזחײן טכנה פר חעכט חוכן חײן ג! יד קורין
דפר קח! טי ברחנר ויעכט3ו ט 5חק דען * חן• חײן יטרח| טיטן • חודר זינט נוןדזוין 2רפן ברון טטון חודרזיח
קחן נון ניט חפחנין דפן חצן .חן חח!! טבה זײן חפו
>וח!ן טבת זײן דריבר:
חו!י ווחו קײן טכנה רפר בײח חיז חונ׳ ! עט ניטיג חיז • חונ׳ חין דיח פרטטי דרײח טחג פ 5כ5
*3ו בפט רפכן * חןנ זין !חזן קוכן עטין רורן םניכן זח{ זיח סריט ^יקוכט פטין פטיןוופן טבת חיז
חןסחןזוןחײנכןקינד ווחט ניקט $ו עטין זח! זיח זין ! חזן קחכן וופןזיחפטניט טוט וופרט זיח
חײןזנוי •
החט ! חזן פטין קוצן חנן טבוה רורן חײן ן.וי • חן חײן פונט החבן חונ׳ ח 5יט ווחט זיח ניטי^ החטוופן *5ײן
חוין^ חײן ו -יכהז־זח^ ^ןורוזןדורן חײן גויחײן ס! חטטר חןו! טבתדרבײחחיז>*וז ; ין !חזן טון • סון ררײחטחג
 5פן חן ווען רט פייחטטר סון דער זזכה חיז ויסח!ן ביז  :יבן טפנ וופן זיחזח^ ט זיח החט דט ניטין .וגפן טון
ניט ; ע 5בטטן ווידר חוין 2ןי^ן ח!ו! טבת>ווזט זײןדפרבײח *חן; חן חיר טון סון
חויןן רפר פרר דחרן2
חבר וופן נחן ניט3ו דער ערר חיז ^ יסח!ן * ח* זין זיבן טח,ג חן ווײטר הײטט זיח ח!ז חײן חו!י ווחו קײן
זפ! בטטן ווידר חוין! 2יון • ווען דיח חכה גון ^חנין טכנה רר בײח חיז• חברזיח> זפ^ פטין ווחט חכן טבת
^יהח 5טחיז (( חסקחײןסןחטטר דחיףןי^ ן 3והיטן ריח *יקחכט חיז • דט קינד ווחט רח ױבחרן וופרט זזח^
חןחן חינן חויט טוןווחט חיכןױבירטנו טון:
*כה זח 5ניט ווידר קוחן • חײן וזכה דחרן 2זזן ניט
ןןןױ חן חנןטבתחײןקינדיז! חיז נחןדפנןיודטן
חוין טטעכן רז הח5ן זח 5חבר ווען זײן כוונה חיז ריח
י דחרן* 7ן רטזזוהןיופטר ניטווטןטןזײןוופן
!יחה זח 5חחיז ^יןרז! :חיין ב 5חטר חיזחותר :
פטדפר>זוד.ן נוןחויז דפרהחנרהחטױ5י 4ט:
סן זזח^ ווח 5חײן דחק זזיט חײן נחדי! חויז גרחבן
הײז בהלזה דחרן וזן גיט הפ1סן דפר3ז דזזיח רט
י וווז חבר נזהר זײן דז קײןבןוט חרויז \;טי • חײן
קחןבזחן^יווינןחײן בהזזה ווחט דט ב!וטזיח
י
חטה דחרן^ ניט טסרי3ן *י! ן חין חײן כ5י חן ניט טםרי3ן י
חוין 2חײנכן3ו חײןרסוחה • חברזיח זזחג רעכן קינד החטחןױגריסן חונ׳ ><ן ויײנט זיח>< ען .טטערבן דפר
סוןדירז^^ין חײן גוי הײטןחײן חדיר חיר 5חזן:
חײן ווינק טםרי3ן דז טע זויגן זח<> • 5ן דחרן 2קײן
דחרן* חכןטבת קײן בויכןרירן חונ׳ניטחןןחק
קינרקוופטטןדפןןײבדטעט זחןזזטנן^ זײן:
סן
י דרחן • *ן רחרןחנןטבת זין גיטוופטןחוין
סן דחרן 2קײן טון ! פן חוק 2ב 5וט ווען חײנר ; ין
י זניטניטן החט ווען טע ^ יסחרבט וופרט חן ^רחז חודר ירקות דחכן זחי וזן נזהר זײן ניט חין ריח
{ו
ניט זוגטטן חוין 2חײן חכה ><ן * וז רט בווט׳סר חב ןנערטן3ופטיןחורר טרינקן וויח בח!ר קוו-יט ניט ח5
טבתררםון • ) זןרחרןזיןחןניטחןןחנןחןפטווחט
וויטן:
 *( ^ 11דיח חוען ניט קחן פסנן * ח\ * -ן > זיט ווחט דחחן !ין .ט חכן בויכן • זזן דחרןז חןניטרי5ן
חןחײןםרידיחחכןבויכן ווחקטט:
ניכטרןטםײחכט חוי ^ חצן • חברוועכן
דחרן 2חכןטבו /קײןהויט<*ן ; ײנכן וײבחב
דיח חזי^ ןוויח טונן רחרן 2פר קײן טסײחצט חוין ןיזנן3י
סן

ירײמן•

*?

שמחת
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רײמן • חן חויזקײן £טיר ח>דר םעוין חײן החר רחרף *חכן ><טי חײן < חן.וי רון טר יוײן בויוט חין ביןגןוודיו
><ן ניט חויז רײטן:
דער3ײ5ן טטין ב( ײבט• ײן><חן; וורוו רוײן נרסיתיר
זײן ווחט 5טרן טב<  /חיו •
מן דחרן 5חס( טבת ע 5כז םניסן >< יט קײן בעזיכן
י חויז קערן • חן דחרן 5סן קײן ק!ײד חויז קערן ןן ^ ז ><ן חכןטבר  /ניטטרחןנןרחרן 5דחרך ײן ניט
ח £י!ו>< יט דיח בעזינן דיח סון החוין ױ< חכטזײנן • י
י חויזדעסןבחנןווחטרטנוםןווען יין טרינקט
ײוז
איין סחט ווחט חוין 5דער ב 5וטר ערר 5עט דחרך
יוןרגנןקחסחין ברונןר .וטןרטניטחײןטרחםןחוין
דננכ
(
י ><ן ניט מן חכן טבז  /דען ווײן עז טווער
בחנןסחוט
•
חןוועןחײןוןיטטטטיטווחוײןניט
חיז חיז ניט >< יגױן ><ן >< חכט עסיז חײן ^רוב חין דער
טרחןן
דחרןדחרן
3
ײןניט
ננםיז חחיז נעײן חוררחרין
ויןן
וונגן
הון
חיזנעהן
ערד• ווען >< ן ניט קחן >< טקה דרויז בקוי<ן יח <> 5ןעז
טםחיב
(
חונ׳
חיז
פרײט
םיר
חין דער הין היבן •
טםחיק דטן1ײ5ן חײןווחןן מגר חזוהון חיז זוגדר ריח
א□ טבמ רחרן<> 5ן גיט >< חבין העריו חײן וק 5רעדרדרך יון חןניקטחרין חודרחחיזיו^ןחודרנעיזן:
דחס( דחרך ><ן ניט ט5חן.ן חונ׳ קוחסן >< יט  □ £$טבר<ווחו><ן ניט טרחןנןדחרן 5ווחוחײןןויחײן
ט5יט 5ברענןנט נו דער טו 5חודר זונטט ווחוווחו
דעכ( חײזןווחט חןרער הויז טיר חןג>< חכטחיז •
דיח
טיר
זונטטן דחרן <> 5ןחן ניט ק 5יע5ן חן עםיז• ריח ק 5עגוין
חיני ווינק חיז חונ׳ ריחטוונג 5הוימן חונ׳ ריח
כטווכיזן
זײנן
דיח ><ן חן דעסן סרוכד  <> /חכיט זײנן נחן דעורנ
דט
סירטשחיכ
( ברײטדחרך זק דעןטדטוניט
>< ותר חיז • חבר דיח ג! עק5ר דיח><ן><ח 5ט
חן
דיח
נעיק
זײח
דעןחין
דערטווע
5
•
חונ׳ווען דיח טווע 5ניט
ע׳ן חײכ( ריח זײנןג>> ח 5ט רט זיחקוינן5.
ןמיןווחטקײן
ברײט
חיזסיר
טםחיסן
רחרךיקריח טיר ניטעסנן><ן
היתרניט• חײן ט>< ט רער טו5ן ק' חסןטוטרחרךחן
יווזפחררעןטויטו חחיזנעײן•
גיט קויחםן>< יט דעק הח>< ר ו/חו ער >< יט ערחין דר
ןן ^ ן ><ן ניט טרח^ן דחרן 5חונ׳ דער > ונדיגחיז דיח
ווחוק ק5חםן טוט •
ווײבר טרחן.ן חוין^ דער גחט רטקינר נוכן
װאן ><ן ו1י 5טחננן חכ( טבז*נ
גהערט
>
<
ן
נזהרזײן יודטןחיט 5יכ טרחןגט ווינגר חז פיר חי 5ןי<וזן זיח נזהר זײן
דיח כ5י ; ^ריס( סר
טבו
/
צו
ביטטע
5
ן
•
חין
דט
>
<
ן
רט
קינד ניטחויזדער הויזטירטרח^ ט חונ׳ניט
חטײ! >< דינותהײטט ><ן
קײןןױ
טםי
5
ן
חכ
(
טבת
חין
חיןדער טו 5טירחרין זײחדעןדורן חײן גוירחט ן 5ײכן
דיח >< דינות חיז ><ן >> קי
!
נכ
5
טםניסןחו
:
>
<
ן
נזהרזײן
נזהר
זײן ווען><ן חײן טםר תודה חין טו! ןגיבט• חן
וונ־־וו
דענ( ן .וי ניטנו
הײטן
:
ײן
פיח
נו
סרי
5
טן
•
>
<
ןניט
טרחגן
דחרן
חונ׳יק
החטבטיויכ( חיןיוויודחרן5
ןןן^ ן טבר /
חיןהוי
:
רען
.
נט
>
<
חן
;
>
<
>
ן
<
ן
:
יטרער
חײןכױ
>
<
יט
חונטר
חויזדער
הויזטיר ױן חןניט פירחיזן
י
טטע
!
ן
•
חבירווען
זוגטטן
הטתנה
חודר
ווײטדר
>
<
יט
ןיןחוין
5
דערן
.
חט
•
חסי
!
ו
ווען
>
<
ן
ווי
5
נון חויז
זונטט
ווחט
ניט
רחוי
חיזררחיט
ונ
וועטןווער
סרטיט
טסײחן דחרן<> 5ן ניט דר><טי ױןםיר חיון ווײטווחו>< ן
גווחרן
חונ׳רינטדורן
דחרן
 > 5יןקײןכ!י חונטר טטע5ן ניט טרחןן דחרך חן ניט חויז דער הויז טיר ><ן ><וז
עזזח
5
דריןטרחסן
•
פחר חויז טםײחן• חן ווען חײן >< יטט הויפן ויךט
אין ס 5יטעי ווחטיר דחרן<>5ן חכן טבזי  /ניקטרירן ווחו><ן ניט טרחןנן רחרך חונ׳ חיז הון נעהן טפחיכ(
י ווחט חובן חויך טווי>< ט חסי!ו ווען טםען חודר חונ׳ םיר טםחיכך ברײט דחרן<> 5ן ניקט חהין ווחרםן
טטרוח חויך דען ווחטיר בײח חננרר טטיט רחרן<> 5ן
חודר חרונטר נע><ן סון >< יטט הויפן•
ניטדרינן רירן סוןחננדרנו><ח 5ן •
ןןן
^
ן
>
<
ן
חיןחײןטין 5סחרטווען><ן חויז רעכ( טין5
י
טטײ
^
ט
חכ
(
טבת
□ן דחרן 5נוכ( טבמ קײז טרחםן
רחרן
5
>
<
ן
ווחקט
פון
חײן
ניקט חרויז
י טםר נע><ן־ חן ווען טינט חויך טםר חיזןגםחון
>< ט 5ט 5זײן •
חכ^ טבו/דחר ^ ץניט ^ יט דנברכונןג חב 5עקן • חןניט
ןן ^ ן ><ן חײן עירובויי^ טטד ><ן זח ^ 5עז-ן גין חכ(
י
חבוועטן>< /ררןיחקטבו  /ניט עסט טרײבן חיןטחחוין
טבמסיר טויזנט חי5ן ווײט ניט ווײטרזוןכט
חורר>< יט חײן חטקה >< יט הוניק דער ^ וײק • ווען ><וז>< ן>< דקרק זײן חזוח סוז דער עירוב !יגן יוטטן חין
חײןסחדיס( חיןק! ײרחויך ױטדחרןי ^ ןניט נו 3יק•
דר סיטן• חונ חן וייגט עט!י5י חינךבר ניח נוויב 5דערי
ג
!
ײכן
אחט
5
נך
ךווערט • חוג׳><ן><וז ח5י><ח 5נחן דעכ(
□ן רחרן 5חנ ;בט \  /ניט חוין 5חײן טסר חײן קריין
)3 2
עח—ב
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עדו 5זעהן יאנ׳סען><ן נע 1ט קו><ן חק טבו  /חונ׳יז  5ט טון נוזם *וי  3ין תנר>ייט ג• ווננטין • ויגגן יזיין5
דער עדגיחניט חד חודרער חיז ױ 5ו[ ה חיז ניט>< ער רוײן ק1רײ נזױ מזטן ררנגק ווחג ײן חיט יוײן נחב טון
רחוי ! חפזר <> ,וז ער ווידר<ו חק וױ • חונ׳><ן >< וז 1ען ןיזכגוסן יזב סטרײצן • יזן וונבן דירו הנננד יוײן נריכט
דעןעיסנ דוונ׳ ברכה >< חכן ע[ חנוז  /עירוב חונ׳ חוז וײנן היט דרעק *ח* 1ן ניט יזן רער היונר {ווע 5ווודר
>< ע[ר) חונ׳ זחגן סון דעק חונ׳ דעק וועגן חונ׳ דיח חין ררז1ײ5ן חב וויטן *ן זיו! ערטט רעכט וובווננטין •
דער טטחט ווחונן זח 1ןעױ ^ין קג טבת דיח3ווײח וון ריזרך הן קײן ^רזז וויוט נחמ יויז היט יוײן טון
יזויז טריקנן •
תז־ווײין * חונ׳ רען1דבר חגוה ^ יט><ן חהין חבר
םו1ין יזיז טכיח דייו וײט דיח םפערט היובן
ניט3וסט 3ירן חהין ^ין חוג׳ רבריק בט5קי דידן • חן
ן געבן דען ם&ערר {ו עטן יוין יזײן זעקי[ וזונ׳
*<וז><ן וויטן חײן חורח ווען ><ן ניט סון זײן וועק דען
עירו 3חק יסרײטע 5עט רעד רחרן 2ניט חהין ױן • הענןק יזיצן יון היז1ז זיזוכמ דרן^ ױןחכךטבתניט טזן•
זולז!זי$ז רמר בן יזרסך ניט דיורן טרחק נ11
 " (^ *1חנר* חיז דחז><) >< ח 3ט ערובי חגירוז*  /ח[י
רער טטיוט יזודר יוויז דען עירוב סיז 1ניט
םטח חוין 2חײן ^חנין יחר וט>< עתי בטנן
1ז><י זקני הןנחון><והר״ר טױוח[ קחײרנחוזיר רז ער סיי טדיזגן דיזרן 2יזזו יזיז יזכן הן יזמור $ו ! יזזן ױין בהיזה
*חי ערובהחט ^ ױזחכט חין יחד דען >< ענין >< ח 5חיז יזרויז ויןזוען עסיז חן וויר וזיז • וובר יזײןסערד> זיט
דער עירוב ><י[בין *.חוג׳ דיח ><י 5בן טטעקין חין דיח חײן 3חכן חודר חײן הח 5םטר חונ׳ חײן חנדר בה> וה
 3ע[ 5ין־ ><ן קחן ניט בורק וײן • חן>< ענין חחו ווער>< ע >>יט חײן טטריק חוכן רען הח!ז זעגבע חיז>< ותר •
ח £י[ו ווען חײן רעק חוין 2ױין סעררועט רחרךיוןרחט
דען היז רע ניט דחוי ןחכי[ ה רען חיז><ן ניט יו 3ה ׳•
טבת דרן> 2ון ניט 5ערק חײנר ח 5ײנטט חוז־ד סערר ניט [חזן^יןווחו>>ן ניט טרחנן דחו \ • חן ררך
3ווײח חיט5י5ר הין חײן ביזוגרר מסר בײח רעק ק> קײן דעק ױון חוין 2חײן ססערר חונ׳ ניט חחנטר
 3יכט חסי5ו חען דחט !י 3ט חין רער 5ײכט טטיט • חן נעחן חכן טבת  -ווען חײןםסערר חײן הח[ פטר
גיט3י3יו*נ דר בײח בודק זײן • חן ױן ניט5ויזן • חבר ןח החט חונ׳ חײן כויסן דחרך> יןגיט [ חזן וין וזח<>1ן
ניט טרחזק וחרן 2נײחרט>< יט חײננן חױינטט •
יחירוי  /וינזכןטר ג5ײ5ן ווחט ><ן גון גיווחנט חױ רריק
א 10ײ  7בינדן חײן טיכ[ חן דען סוט סוןריח הינר
>< י ^ חן ווח 5זחון בײח דעק ! יכט׳
׳3וחײן טיױן ױיט רענןרחוק 2ױן טר הון
דחרן 2חק טבו  /ניט סחטטן ביז נוועזן 2חויר ׳
דיט [ חיו ױןווחו><ן ניט טדחןןדיזרקף•
י><ן זח 5ניט זחט חק טבי  /חיר סעין זין ט!חסן
3י^ןזד ><יר חזנחי טבו  /קענן חרבײטן ׳
אן  0טב^  /ווען זײני ק! ײרד סח 5טטחב זײק רחרן2
><ן ניט הוױ טיט1ן • חן רחרן<>2ן קײן סחייק
דוויז 3יק דעד חיק ק 5חר טטעקט • חן ווען זיק קוײד
דוױ נחמ ױווחרן דחרך ><ן גיט חויו טיט5ן חן גיט >< יט
דער החנד חב טטרײי^ן >< עכט וק>< ן3ו מחיטה • ןח
דחרך><ן קײני ק! ײרר חורר ווײט ניע חודר זונטט 3יע
ו ! $ןע חין ריח עדטטי סח! ןט וויח עז סר חן3ו ױ!טע
^יועגן חיז •
ןןןןז דזחדטן דרעק חוין 5חײן ק!דײ ױח דחו \ ><ו
י<יט דײבןטר ק!ײר• חוג׳ ווננן ררעק חױחוין
דזײןטוח רחרן 2חן ניט >< יט חײן ױעטר חב טטרײכן•
דזן ניט י״דעס( חיױן £ר רער טו 5ווען טע טחר[ 2חיז•
ןמ רחר \><ן רען טוח גיט חן רען חגררן רימק וונק
דרעק ררוין 2חױ;
 □ }£טסי/וונק><ן חײן קינד וועטטרחרן<>3ן קין

□ל >< חנ ווח 1חײן בה>< ה סירן חן טבז  <>/יט חיק
טטריק חבר>וחו ריח בהסות הינטר חננדר
״
גיבונרן זײנן ח[ז קום 1גײ[ דחרן 2חן ניט חזו םירן חנן
טבז  • /חן><ה נזהר זײן ווען><ן יוח חײןבהחה פירט
היט חײן טטדיק ווחו><ן ניט טרחגן רחר[ 2רחז ><ן רען
טטריק ן.חנ[ן חן רעק ענד ןח נע>< ט רז ניט חויז רער
החנד חרויזביט חײן טפח [ חע  -חן ררן 2רר טטריק
גיט העען { וויטן זײנר החנר חונ׳ דיחהב >< ה חוגטר
חײן טםח ס ן דער ערר •
טכ \נ חיז חטור חין רער החגר3ו נעױן חײן
.בה>< ה חורר חײן חיה חורר חײן עו \• חסי!ז
חן3ו [ חגן חן חײגרהב >< ה חיז חטור •

דיני דאש חדש

ןןןךז

דחט חדט ן .יסח] ט

קח

זונטע סחטט *ן

יער 3רחטחרט • וועןרער><ו[ר רע 3
קח

דחט

שמחת
דחט חרט ^י  6חןט £ריח חיז בעטר רען טחג דער םיר
3ו סחטטן• חבר ווער גון חײן ו< נהג חיבי^ ערב רחט
חרט3ז סחטטן חונ׳ וױ! זיןחיוחנור^ זײן ^ הערטיין
ערטט ! חזן װתיר ;ןײ דען ווען ו<ן נון דרײח ויח!
(נסחטט החט הײטטחײן נרר• ערברחט חרטסחטט
וון ניט ביז נח 5ט ווער ניט ווין עז זײח דען ווחו ויןחײן
תעניד  3/יםר ו< ח 5ט חוג׳ ןײחסט ױח 1רען * הערט ער
3ו סחטטן ביז נחכט • ודן וורינות חטכנז חיז בעטר
ווען וון ניט ויחן ! ײחגט חונ׳ דער חזן ניט ענינו :ח^ ט
חכן ערב רחט חדט• חונ׳ רחן3ו פחטטן חונ׳ טןיחות
זח^ן סר וונחה הונ׳ ניט ^חנין חיןרר נחכט פחטטןדט
חיז ריח בעטטי הנהןנה•
ךי ^) זוײבר יײנן ױן חטײ! נוהן .ױח טונן ניט חרבײטן
קח רחט הדט חײן ווזחכה חוין 5ריוח3ו
ווח5ן • ווחט חײן ^ חגין טווערי מרבײט חי;יב 1ן .ןנהערן
ווחגין חן נזהר ױין גיט נו טון•
ךןןוד הק  1נון וועריבתחט וותם!! ^ ועזן חקערב
רחט חרט חג׳ חײן יחיר העט וינחה
*
וותם!! ^וועק חונ׳ ניט וועריב ווען רע עטן טוטרס
ו< עריב וי״ רע יע 1ה ױבח בענטן • החט דע חביר
נחן ניט ו< נחה ו<סת !ן ^ וועון דחרן 5ער ניט יעןהויבח
בענטן חונ׳ חין ו< נחה רחרן ער ניט יעוה ױבחיחק •
טך ^ ײקוען קה 1נוןהחט וותפין^ וועזן וועריבטןחון
גחןרחט חדט חוג׳ רע החטגחן ניט וועריב ױחרט
רחרן 5ער פהרט גיט יע 1ה דבח בענטן • ווען ערטון
וונחה .ן .יחרט החט • ע; חיז חײן װ3הו םעורת רחט
חרט3ו ויח5ן •
ןךןךל װן3ו וועריברס * עטטעי 1־ד .ױבח חקדהט
עז זײח דיח ערטט גחכט חורר

יחדט.

ריח

חנרר • חזוח במןי ח{; ער גקט ווער ױח ברכה
תווחייר טכינתו{3יון חויז ^י! חזן החט רחקי ער גיט
;ה^ן יעןה ויבח • חביר חכן יוק טוב ווען וון<£ר
*עטטעי  1ה זיבח חין טװזנה עטרה וווזוון נחן חווח!
הרין •
ןןןךל חיק מםק חיז חוב ו*ן החט ױחרטיע! הויבמ
חרין
ער ניט
חורר ניט
רע זין * טטע! ט החט טװונת עטרה חונ׳תחט חלן
*ײנר ווחטבה ^ החט יע 1ה ויבח חין3ו זענן ווען חיק
־יזביר חײן טםק ^ חיי חוב ער3ו  .ויח! חײן וזחטבה
*המט החט חויןיעןה ױבח ויוזער נחן חו< ח{ טו< וגה
;עטרה ו< תם! 1ױק•

י רחרן 5נחןחווח! ווען

עא

הנפש*2

ךך ^ ל יוײנר טו1ן קוווט יזוג׳ קד־.ן וין ד.ןן ײרין יחן
י גנר גגרטט ד.ןן > ויט קר.ןירו^ן רוונ׳ רער גץץ
זיז! ער וזרק • ווען יון ד.ןן זיז^ ט יווז *ן טטין יזםיןו
גיט וון5רונן ווונ׳ ײן דוורן* דקט רידן ביז ר.ן< פננןי*
ווויז ^זוז^ ט הווט ביז נוזן רער ברכוז•
קךן ^ [ בנה וויז ווגהנהקהזות וזטייןיורטן וזזומ
*

בווןד וו  5ז

דרײוז

טוון

סר

בײוו

דינן

ודז

וזן וזקדט ןבנהוופבן ^ו3ר*י טבמ וזיז ווונ׳ וויזרטן ניט
וווין דען חנדרןוווגוויטברג וזזווו וויז רעצט • וזײן
בןינדר ו< ח*; חן וזקדט 1בנה זײן• וויננר וזן ווקרט
ןבגה וויז זיכטוון וויןדר ןבנה רער גו׳ון גיט ווין ווי}קז
ווקרט וזיז • ביז וזן רען סוסנעהנטן טוו^ ווח* וזן
ווקרט ױין  .וון וויז ריווןבנה ווקרט ווזי( 2רער * וומ
חביר ווווו הטט זיקוכן טינון 2וזיז • וזיז בעטר וזין
הויז חרן וזײן פענטטר וזקדט זײן• ווען וזן הוםט וווו
וין נזהר ױין ^ ײןנוהסן ו״נ׳ ניט קדוון • װן ןהערט
דױו ןבנה כטזיהה ויקדט זײן • ווונ׳ דױז פיט בײײ
ווננדר הוטן•

הלכות פםח

^} ײן

החזבי

טעה 6ר נחכט ח5ו דיח נײט חיז

יהוז״ן בודק זײןדחק 7ניטעטין חונ׳קײן

ויןחצה טון • חן ניט זענן ןערנן ביז ער ערטט םדן
חויין חיז• חיו בחןי ח5ז נחכט חיז היבט ױן ױחנײט
וח ^ בורק ונ זײן • חונ׳ וזן * חערט נזהר ױין ניקעו
5ו דירן סון רער ברכה חן ביז ער החט חומ בודק ^וועזן
חונ׳ * הערט זין דיח הענר זזעטןחי ערבודק חיז• חג׳
נחן דער בדיקה חיבט וון טר חווין &ן חוק 3חונ׳נימ
ח 1ײנטט טר חווין חוי טד חווין ווחט חיבר םײבט פון
עטן וווז ו< ןח 1יט חוק^ היבן חונ׳ בקוחרן חזנ׳ רקט 1חק
מרוק סחק •^ חבר 6ר רער בדיקה טד חווין ווחטװן
וױןעטןבדחרךו♦) ניט 3ומווזרן נײחרטנחןרערבייקה
וווז װן וין וויט חןינק חוי^ חין חצט כעוין חונ׳ ווחןחין
ט 1יטן מונ׳ פיווחק • חונ׳ וון נעווט רסקח קח חײנניג
וועקטן ! יכט • חונ׳ נחן רעד בריקה היז ווןוובכין
רעק 6ר ברענין •
מונ׳רען חסןערבםטח נחן
ךן^ . 7װן נעווט חיק טק חין 5סטח ווען ררײן
*3ו החןטן הע!טס קײן וועטן ניט חן דעמ
טק ווחו ניט ח1י ריח נחטן פון חננדר חוק; טרענט חוכ
ריח זרזװן חזין 5טרענן טוט וומו  .ניקט װין עס׳ז חיבר
חננרר ^ ניחטט חיז ו<זו ח 1יט חופן זײן חונ׳ דען ו##
.דוגר
0 2

**

שפחת

רער ח! טר טק ןניווחטן ווערן >> יט הײט ווחטיר חזנ׳
טע ררינן חונ׳ווחן חויזטוחק • זוגטטן דחרן >> 2ן קײן
ח! טן טק נע>>ן ווען טון פחר חײן יחר םטח >> ע! חיז
דרינן/;1וע :ןדחרן>>2ן חיק דחן ניט נע>>ן >>וז>> חקחזו•
ערב םטח רחרן >>ן ניט ! ענן.ר עטין ח><ןי
ח!יז דריט ח! ק םוקטח^ ^ ט! ווען דערטח*
חיז ןדוט סוס 3עהן טעות>> חן<>.ן עטן ח><ןי בידסינן2
טעה חויז זײנן דרנחן3ו ריכטן וויח פין טעות דער
טח^ ! חנע חיז ח!י >> ח! חײן רריט ח! ק סון טח^ >>ח^
>> ן ח>>ןי עטן ווײטר ניט • דער עו! ק ריכט זין נחן
נעהין חויר טר חיז טון5ו טסעט חן >> ענין >> ח! ױט
דיח ק 3ח* ניט רע 3ט זוערט3ו סריח טח^ קו>>ן ^ רוטי
חטורין דר רורן • חביר חזוח ווחט >> ן זין3ו ריכטן
חונ׳ >> ן רעכנט דען טח^ זינט דחס דער>>ור^ן טטערן
ח/ין ^ 2יט ביז דיח טטערן טטין•
ןןןןץ טס  /הןגדו! ^ סח! ט חק ערב סמח ווען>>ן
י5ז>>ור^ נט חם^ עטן החט וויטט>>ן דיח טעס
חונ׳ טימ!ן >> יט דיח םיער חויז חונ׳ טטע 5ט חוועק
חביר עזחיז חטורחוין3ו טםי!ן ררוק קחכט >> ןדעק
טבתקײן טחויט זו! כי זחכן ווחטחןבחקןטוט:
ןןן^ ן עסיזח>>ןי ווערטחק יוק טובסון סטחרחרן2
י >>ן עז ניט >> בער זײן עז חיז חטור >> ט! ט1
ונ זײן חבר חזו בח!ר ח! ט ניקט>> ער נחכט חיז>>ו5חי י״ט
>>וז>> ן עז >< בער זײןענטםרסר ברענןחודר חין ווחטיר
ווחרסן חודר חין חײן ^ דחבן ביתהכטח  .חונ׳ חק
י״ט >< ח^ >>ן חײןכ 1ירריבר טטע!ן • ניקט>> ין טביעי
ט! סטח אען עסיז חרין ווערטדעןזח!>> ןחײן גוי הײטן
חיןווחטיר ווחרסן סר זײני חוען •
ןןן^ ן
דער פ! ײט הענן.וב חין חײן חדר ווחו >>ן
י >> ע! ררינן ^ טטחבט החט חודר ן :.יסט החט
רט רר ס! ײטרחרן<>2ן םטח ניט עטן עז הע! סטקײן
טווענקן• ז/נטטן חנרר דער ס! ײט חודר זונטטן ן;:חו3ין
ס 5ײטווחו >>ן טד וח!ןי ניט^! עזן העט דט טווענקט
>> ן דרײח>> ח! סר םטח חין ס! יטע ווחטר חם רען>> חג
>>ן עזעטן ח/ין 2סטח •
>
>
א□ חחרון ט 1םטח חיז חײן חטור ער3ו טרינקן
סון חײניק ^וי עז>> עכט עסיז ביר דרינן זײן •
>> ן ^ הערט נזהר זײן ווער יוח קרטן טסי! טחק םטח
ניט חוין3 2ווע31ו טםיון•
ן .הערט נוהר נו  :ײן קײן ברוט3ו ! ענןסרםטח
י
חויך
נחןסטחחב$ו ^ עבן •

הנפש
^92
די ^ י כטרן יײנן יוין > ונריױנן (נררוקט חן וומט
מיט 5כר וומ 5רמן  :מ<> 1ן נזהר זײן יון ערב
םטח ^ חר גיט ונ כטרן • חך יח*>1ן ניהר יײן מ1י כןיכן
ווחט \זן כטרת יח!ן חין סיר חונ׳ 3ווחנני\נ טננות גיט
זנברויצט יײן■ וונגר קחן טון יח 5ררײח טח,ג סרםטח
כטרן • חונ׳ווײי ו -ון כטרן טוט דחרסן דיחווחטר ניט
חוין הערן נו זידן • חן זח!> זן חײן כיי נחן רננןחנררן
כטרן • חונ׳ניטגחחני^ חיןקעסןהחןטן• חונ ' דט>> ן
כטרתחו>ודונן חסיןו ווחו>>ן > ויט רננר3ווחני\נ חןנעווט
>>וז > ק ו/ידר כטרן • חונ׳ ח5י כויק ווחט ו-ון כטרן
טוט * וז קײן טםע! טכי ררינן זײן • חן חיברח! חויז
^רי3ן ווחו3ײכןחודר זונטטןחויז ^ ט!ח^ן חיזדחטכ!י>ווז
>זן חיט!טכ ננוקיןחדז ן.רי3ן• חן ווחט הו! חיז דרן׳ קײן
 1עכ* :י ררינן זײן • חוג׳ דען קננטןווחו><ן דרינן כטרן
טוט דט >> ןחיק כטרת חיער >>ן דרינןכטרן טוט חונ׳
חן רר נחן ווען >> ן חיק ווי! ברויכן • חײן> וערט!>> חג
>>ן חן כטרן ווען>>ן ח!י בט>> ־ק חונ׳ ווחט>>ןווי! דרינן
טטוטן םר יוק טוב דרינן טטוטן טוט זונטטן >>וז
>>ן ק!יחן• חײן קעט! ווחו ס!יקן ררוין זינן דחרך >>ן
ניט כטרן • חביר ווחט ^ יחט חיז>> יט 3ין דט הײעט
קײן ם!יקן ניט נחן דעק כטרן בױטט >> ן זנ( ײן דיח
כ! יק >> יט ק! ט ווחטר חב
ןן ^ ץ >>ן ! עזן טוט עניט ^יחנרר>>וז>>ן ווחזחכטינג
׳
הבן דען חיז טכיח קזײגי קערניר תבוחה■
ררינו
נו
זײן
•
קי
>
>
!
ברויכט
>
>
ן
חק
םטח
חביר
קרחק
קי>>! דער חיז \ .חט וויח קחרן ^ הערט>>ן נזהר3ו זײן
ניט3ו ברויכן סטח•
ןן ^ ן סי! בחקן חין חײניק חובן
זנהער
>
>
ן
$
ו
זח
^ן
י ווען חײנר>>ײן>> 3ה זע! ט בקו>>ן זח! חיק
זנטענקט זײן • חזוח ננהערט >>ן חן זחק בײח דעק
>> ח!ן ווחו םי! >> ח!ן >> ע 5ט עםיז סר טויטט זיין
^ווחרן •

דייא ווחטירטעסן3ו
בחקן^
הערט>>ן3ו
טעסן

נחן רט ריח זון חיז חונטחנחען גיט שי־יר •
חונ׳ נחן רעק ווחטר טעסן ^ הערט >>ן דיח ווחטר
3ו ן .דעקט !וזן • חונ׳ >>ן הח! יט ריח ווחטיר ניט
חין חײן כ!י ווחט  6ון קוסר חיז • חונ׳ >> ענין>>ח!
טרעפט ױן דט ריח תקופה סחןיט בײח נחכט
רען זח! >>ן >> יט חײן טנירכי חײן חײזן חרין העען
דז דחט טנירכי חחיז העעט >>ן דחרן >> 2ט קײן
החנד חין דיח ווחטיר רירן •

חו ^
ו/ץן^/ו־ ^^ ח ^>

^

שמחת הנפסי %

ךיא עיקר װ 3וה חיז קיק גרעטרן טײן; 3ו קנעטן
ח!ז טיעור ח! ה ־ ע! כ! סניס /חײן טײןג רט
װער חיז ח!ז סינן 2קביכ/װע! רר נודער הײטט רעכט
חװין חיז ניט װע! ין3ו היטן דז רע ניט חװין ווחרט הן
חין קנעטן חונ׳ חין בערן ;ח!טכ חין חכט נו נעװן ניט
סון ן .ע! טט ןןעןגן חין טסק3ו ! עבן ־ עט טטיט חיכן
װררט ג! תה יהורח װעוני ע! טחכ5ו חװין בםטחןנוויט
החבן זיח ניט סרײח חװין ן,עטן נײחרט זיח החבן ניט
װדקדק ןניוועזן חונ׳ חין נו.ײב5ן; 1עבט החבן ןניװײנט עז
חיו ניט חװין חונ׳ חין חװרע הט״ית החט ן .יוויטט ע;
חיו יוח חװין • חוזו חי; חן דיח ניט װדקדק זײנן װיט
װנומ בחקן ־ ריטװע! וודוס װן װעטט3וכ  /טײן .דחרן2
װן ניט חין רריקן ־ חן ווער רח װע 5גיבט דחרן 2קײן
ווחטר געבן ווער װיט דעס /װע! חוסן ןיט ;ח 5ניט קוװן
 6ניקט ווײטר נו הע! פן חן6ב  /בחקן נו הע!סן װנות
װחכן • רען זע חיז ניט װע! ין  .־טװע 5ב! ײבט חן חינן
ק! עבן דט קחן קוװן חין טײן חין ווחטר קוװן חטוריכן
דר פון ־ רע װוז זין גחר ווײט חוין 2טערנן חונ׳3ו ; עהן
דז רע ניט עסיז װיט זײנכן ק1ײד חן דעכן װע 5חן
רירט ״ען רע ווי! הע! סן נו װ 6ת װיז -ן:
חיו חײן כ!! ווען חײן טיץ1 .ןי  .ט חײן סירט5
טעה דער חיז סר ןנוויט חװין ווען ער ! עט
חונ׳ווערט גיט ווח! רורן ןבערט חונ׳ רחט חיונובזוד^ן
ווען דער טײן חי3ינד חײןווינן; טטי( 5ין; ט חונ׳ ירנחן
ווידר חײן ביטכי דט $ו חננדר קוװס חײן סירט! טעה
דז דער טײן; חװין חי; דרונן חיז דיח חוװרח סין װ 3וז/
בחקן גח:ןי ןנהט • רען חװין חי; חײן חרבי זחן ווען
חײן קערנכי ח!ז חײן זחנט קערן גרוט חװין ווערט סר
װיטט חונטר װחה ח!סיס  /חזו סי! חיז רחן ח! ט חװין
דרוכ  /װוז װן זער װרקרק זײן • װן רחרן ניט קנעטן
ח1נ ' װ 3ות װחכן נחהנט בײח חײן  £ענטטר חודר !חדן
ווחט חוסן חי; • חן װוז װן ווײט סון חו5ן װחכן דיח
װנות ווען חײן ק!ײן חרר חיז ווחו רער בחקחו5ו ררינן
חיז חיןרעק זעובןחרר דחרן 2װן ניט קגעטןחורװנוי/
װחכן • ריחוועי^ר הע1רנ חונ׳ דיח טטום 1הע!3ר חודר
חײזן װוז חײנר ח1י װח 1זעהן דער נחן ווײ 1װן װ 3וז/
װחבט חונ׳ טטעין חב װחכן ווען װן חײןוועיי ^ר החןין
חודר טטוס! הח! £חויז מס־ החנד ! עט • חוי׳ וועו װן
*יבחקן החט חונ׳װן ווי! ווירר בחקן װ.ז װן ריחוועוןניר
עה !נר ווח! װיט קחיט ווחטר בח וועטןחונ׳חבטריקנן
דען װיט דעכ  /חב טחבן חיז ניט װי ^יין רז װן רעכט

עכ

יוכטחבןקחן • וונבר װרקיק בװ$ו.
■  /חיי יה[גגרסכ*
חב טחבן חונ׳ רד נחד וונגטן ־ חונ׳ 1ק רחרן 2קײן טון
פון וויון חורר פון ווח | חונטר דעק קנעטן טטעין וזחו
דט בעקן ררוין חונ׳ װן דרן 2ניט ס־ו טײ 4קנעטןחײנר
נחך חוח1ון רען דיח הענר ווערן הינע חונ׳ ווחרכן חין
קנעטן • חן רחרן 2וזן ניט פי! טיע נחן חננדר קנעטן
חיכ ; בעקן דען עי חיז ניט װין;! ין רז ניט ברעק 1כר ©ן
ריח ערטטי טיע ח!י װח 1ב'ײבן ־ חוג׳ ווחו חן דרינן
קנעט װוז קיחט זײן די קײן טסח[ ט חורר ןגרובן דרינן
;ײנן • רט וועטר ווחו װן דען טײן .װיט טנײד װוז װ
חר װחו חב וועטן ווען וון עט נירר ( עט ־ װענין װח
(ין .ט דט װעטר [רונן .רר נחן נינט װן עט רחןוו־דר •
ווער װרקרק בװנו*.נ חיז ; ח! נווײח בעקן החבן ווען װן
חין חײנכן ןניקנעטן החט זח! חײנר רחט רר ווײ!חוי<
וועטן חונ׳ דר ווײ! חין דעכ  /חנדרין קנעטן ־ חונ׳ װן
;ח! נחן חיט!כי  (:קנעטן זין דיח הענד חבוועטן חיער
װן ווירר קנעטן טוט • חזצ׳ ניט חיער חזיז טנײרן ביי
רער חובן ^ נין סערטע חיז ־ חן ניט נו פריח חן  £חנגן
נו קנעטן בעטר דער חז5ןחז ! ווחרטן חוק 2דיח װנוו/
ח!; ריח װנוו  /חוין 2רען חובן • חונ׳ ריח טײג װו ; װן
רורן בערן ווח! ניט חײן ענד ! ען !חזן • חונ׳ ווען חײן
טיין ווער נו ווײןןיווחרןרחרן 2װןקײן ויע! ררינןטון •
חבר װן װחן; חײן החרטן טיע( כי װח5ן חונ׳ דרונטר
קנעטן ־ ווען חײןװ 3ה! טע חײן פירט} טעה ווען ז׳ח
טון ח 5ט ןניטטופיט חיז ןניווחרו חיז *.יח רחן חװין •
חונ׳ ווחו װן חװח! החט טון װנוה ^ .יװחכט חוין 2רער
נווע! ררן 2װן ניט נחך חװח! װח5ן • חן װו; װן ניהר ; -יק
קײןװנה חין חובן נו רירן בי; ;חי חובן חוג׳ חונטן ע!!כ
םניסן דבחקן חיז זונטטן חיז ריח טויב 5חװין ־ ןח חין
דערטוי! 5זח( קיקטסחוטנצו זײן • חונ׳ וועןװןבחקט
חס/ערבםטח נחן װיטחןנװוז װן זח^ן ח! י ברעק $כיר
ווחט ווערן חרחב סח!ן זח!ן הסקד ;ײן • רער בעטט
דדןיח ; נחן דעכ  /כחקן ח! ה נעװן ח!י דיח װסה חק
חײן כ!י טון חודר נו חננרר !יןק חונ׳ ח! ה געװן ;וכטט{
װעכט חײן טײן.רפ ן .עטן ווערן ־ ^ ןח ןרבטװעגין
װח! דער בעקר דיח חןיה חזיריפ( נו עטן • דען װוז
װן נזהר ;ײן קײן װ 3ח נו עטן חורר חײנק געבן ביז װן
החט םחר ח 1הןנינוװן ־ ווען חײן װ 3ה סערטיןנ חיד
חונ׳ װן החט װורח ;יח ! עט<ו !חנן; חיז בעטר נו חיבר
קנעטן ;ח! כט זח 5װן נזהר ;ײן זח! ניט קוװן רער* •3
װן װוזןיטסינר חוכ 4 /ין װיט װנוו  /װחכן קײן ^ װע! *3
װחכן
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עזמחת הנפש
>< ח3ן • קײן טטערן3ו>< ח5ן חונ׳ וויח רינר דז ><ן דיח
3<1וז*נ >< ח  5ט וויח בעטר רחט זי 5ט ><ןעז  1בטטן דז
רײב><3ו \  /חיער ח ^ןי ווערן ח1ז חנררי >< $ות • חן><זו
>< ן רע 5ט $ו זעהן דען חובן3ו כטרן • >< ענ5י בעקר
החבן1ח ;יג חו3ן ><וז ><ן זע 1בטטן3ו זעהן רז קײן
םוענ5י !ירי^ ב 1ײבט ווחו ניט \1יחנדי \י קו 1ן1י \ן •
ןןןןן >< ן חנן םםח ריח הינר חבוחה ױבט3ו עטן
י ><וז ><ן נזהר זײן רז ><ן ניט ווחרסטווחו  :חט
חיז • חן ווען >< ן דעכן סםערד ן \ בט תבוחה זח <> 1ן
נזהר זײן חײן ווינק חוין 2חײן ><ח 5נו \ עבן דז ניקט
חיבר ב 1ײבט חונ׳ ווען חיבר ן;יב 1יבן ווער גיהערט ><ן
דט זע1יב ^>< כער זײן דען דיח טםײח 5ט סון ססערו
>< ח 5ט ח><ןי •
(  £ן >< וז נזהר זײן דחט>< ע$ 1ו ביווחרן דז ניקט נחט
י ררחן קו>< ט חונ׳ ווח 5ז־יטן דז קײן >< ויז דער3ו
קו>< ט חםי1ו טסײח 5ט חויז רעכן ><וי 1חויז רער נחט
טרערן חויזױח חוי \ן נו זעהן רז ניט חין >< ע 1קו>< ט •
תבוחה
חונ׳
נט דרוין
חרוין \ 5ירע \ נט החט חורר טגיח דרוין2
ױסח1ן חיז ריח תבוחה חיז חטור נו הח! טן חיבר סטח
ן* ^ וזפחרםטח>< בער זײן דרוכ( ><וז>< ן חוועק נע><ן
חזו ווײט חז ^ ירע^טג חודר ױטנײחט החט ררוין 2דען
ריח חיברי \י תבוחה >< ח^ >< ן הח 1טין חיבר םטח •
חבר ><ן רחרן חױ תבוחה ניט ברוי5ן חנ  /סטח ווחו
><ן ניט סד ןנוויט ווײט זד דקט נחט רר נו קו><ן חיז •
ןקן ^ 3וקר רחט ; ע5יב ^ חיז קײן גרוטר ח><ןי ניט
דחן זח> 1ין סר קויסן בײח חנררי ח><ןי •
חבר נוקר קנריו ווײטן חונ׳ רוטן נוקר קנדי 1דחט חיז
ח *ןי ^>< ור:
םטח
חיז חטור
טון ><ן רחרן קײן נע^י 1חב טנײרן קײןטוח
ט><ירן • חבר ווען><ן זין העט סר ^עטן3ו טערן >< ח\
><ן זין1חזן טערן ©ן ווײן גוי • ח1י><1ח5וז  /זײנן חטור
חזו ווח 1חוז חו 1ה>< ועד:
^הערט גזהר זײן ווען><ן עוםוו/זעעיט ערטט
י רען קרחםן 2חרויז ונ ננג><ן • ><ן זח 1חן נזהר
:יק ניט זח \ן רטס 1ײט חודר דחט הון זח 1זײן3ו םטח
><ן זח * 1ע! דן חוין 2יוכן וט <> • 5ן חיז נזהר ניט3ו זענ \ן
>< יט טטרוח עוםו* 1נ:

חונ׳ רט סירדי כוט ררכרוך >ירו  3ט ><ן ברכה ריחרוצה
^הערט*\ חײן ^חנין רביעיו־  /טרינקן • חן * וז>< ן
וויטן ווער ניט חײן כזי \  > /יחר ננטט דער דחרן 5ניט
ברכה >זח5ן ע 1חכי ' ו  /״חר >זוז עטן זונדר ברצה •
חונ׳ >ין חיז ניט יונח דען רין זזרור וונבן >זן ניט חײן
כזיר  /עטט • חן חטיי! חורטן החט ײן ! חטיך חיז
קריע נו עטן חײן כזירנ דחט חיז רער רע 5טר זירור
ווחו ><ן ניט ! חטין החט ע 1כ 1םניסן זח> 1ין חגדרי
ירקור  /חורר ט! חטן נערין ריח ביטר טײעקן חונ׳ חײן
כזיר  /דר סון עטין חונ׳ קײן בר 5ה > וח5ין • חסיקוזין
עטט * ן נווײח כזיר  /ווער ניט קחן חײן כ :ית ־ ווער
יו 3ח 1כ 1הרעוי  /יײן ווי 1יח 1חײן כום החבין ווחו חײן
רביעיד  /חרין \ יט חונ׳ ח1י>יח 1חויז טרינקן:

ספירת עומר

ןןען חײנר סר געטט מסידה נו ני1ן$י 1ט ער בײח
טחי• • ווען ער חבר חײן \ .נכן טחב סר ן .עטן
החט רחרן 2ער נון ווײטר קײן \יח 1ני1ן זייט דער בר  5ת
>ווז ח1י>< ח 1זונדר בר  5ה ני'ן • ווען חײנכן חײן טסק
חיז חזב ער החט \יני! ט חודר ניט><ח \ ער יוח ווײטר
>< יט דער בר 5ה ני1ן •
איץ דער טו31י 1ט *ן נחן קיחט מסירה • חבר
דר הײכן $י! ט ער סחר קידוט • חונ׳*<וכחי
טבי  /חונ׳ יוכן טוב ני 1ט \< ן סחר הבר 1ה חונ׳ ח1י << ח1
3י! ט >< ןסחר ויתן ! ן • חונ ווען *ן קרוט חונ׳ הבר 1ה
>< ח 5ט חין רער ט< 1ני 1ט>< ןסחר קדוט והכר 1ה • חונ׳
חן חחרון ט 1םטח3י! ט << ן חין טו 1סחר קחט • דיח
נײט סון טםירה חיז ווען ריח טטערין טטיחן • חיער
<> 31י 1ט זח<> 1ןזחבן בעטטרין החבן<< יר חזו סי 1בהחט
רען חיז ><ן זין ניט טועה • ווען >< ן הערט חײנכן
טסירה3י1ן זח \ ט >< ן חי<ן חזו בח1ד ח!ז ער דיח בר 5ה
חויז החט חי ער $י 5ט י ווען דיח 3ײט חיז מםירה $ו
3י1ן רחרן<> 3ן זין ניט זע3ן עטן י< וז סחר טםירה3י! ן •
ןןן ^ ן דער>< נהן .חיז רז זין טערן ביז5ו ר״ח חײר
חויז דיח זעימן דחל־סן זין ניט טערין חן
טוטו  /יי<י הןב 1ה ני׳חרט חס{רע  3טבועוו  /ווחו ><ן
זין טערן טוט ט 1טמ י>< י ה \ ב 1ה ריח דחרסן זין ר״ח
חײר ניט טערן • " 1ן בעו>< ר ז< חן<>.ן זין טערן רווקח
חן רעכ^ טח^ .\ ' 1בעו>< ר חונ׳ניט קיןן חובנט דר סחר•
ףא כוטומ החבן >< וזן חיטוכר חײן טיעור טריגקן זײח דען \ ' 1בעו>< ר \יסח! ט חכ ; זונטיןנ >< חן >< ןזין
סרײטין טערן :
.
ח1י >< ח 1חזו יפ 1ח!ז חײן חכ סון חײן רניעומ

װער החט1י\ן רע\

ערב גחן^
יטח^

ווחו

חײן>*1ח5ה3ו

הלכות
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הלכות טבועות

שמחת הנפש

{^  0טבועות חיזדער >זנה,נ >>ן עטיט > 1י!כרינג
>> וז חן וויטן ריח >>י! ן ווחט חס( יוק טוב
ז >>.ח' נן ווערט חיזחטור3ו עטן עזזײח דען ערטוט
>> ע!ןנן חין דעק עטן ווחט רע עטן ווי! • חביר חין
חײן ! יינ כ!י חיז חײן חיכזור3ו עטן דיח>>י! ןחסי 1ודורן
חײןטינו >> ע!קין חיז ניטרעכט זײדען חיןעטןחרין•
ןןן ^ ן >> ן>1י!כויענ בחקט חין חובן • >>וז >> ןזעהן
דעןחובןרעכט 3וכטרן/וען>>ן ווידר פוײטדינן.
בחקטדטג>1וז>1ןחיין ן.חנין יחר נזהרײז ] • חן>>וזן
חײן בזונדר טויב! נו החבן>113י! 3רינע בזונדר חונ׳3ו
םרײטדיעבזונדר • ווח! רעס( דער נזהר חיזחײןזחגיןיחר
ווער זײן בחט בחקיט בײח דעס( בעקר דט* ער זײן
חײן .נן ט/יב!ן החט חוג׳ ניט ברויכט רעק בעקר זײן
טויב! דען חחח! טויבט ער>1י! כוי ^:טרישוה .רר נחן
כטרס!ײטדינן .ח!יז<1יט חײנרטויב! •
>1נה^ חיז נון חין רוב קה! ותדט ר״ין זײנן,
חונ׳ ! ערנן דיח ן .חנ3י נחכט טםעות !כבור
הט״יווח!  : 6יח>1ן זח! נזהד נו זײן ונ חורןנמ ריחברצה
ע! נטיןתידיקניטזחןן חןניט $י 3ית בענטןדטחרבע
כנסותוויח סירחובן ג>1ע! רטון הבן• *■

הלכות ױם טוב

אלי עטן ווחט דען טעק ניטסר!זהערט
ירן

>< ןסחר יוסן טוב 3וטחן ח 1יזבט>< יק טטוטן•
רער חוסכז חויז זידן סרי>>ז! ט >> חכן דער ז!ײ5ן • ווען
>> ן ניט העט סר יופן טוב ן .טחן חע^ >>ן ע :חק יוק
טוב טחן חביר> 1וז עסיז סר ענררן • חן>>וז >> ןוויטן
רט>1ן ניקט דחרן 2חן ברײטן חונ׳טחן דט קריםטטי
< £וןערטטן טחן חוין רען חנדרן טח^ ביז נחצט חיז זײדען
חײן ! יכט חן3ו $ינדן קיןן חובנט ווען טונקי! חיז רט
>
כרויכט>>ן זע 1טמ סחו •
דינימחיטה דטחן ניקט רחרן 2חויז קוועטטן
ניט חוין 2טםי1ן סיט חײן טון וויח חטור חיז
בײח טבו / 5חזוח חיז ח! יט חטור חס( יוט טוב • ח!י
>>! חכותווחט חק טבד  /חטור חיז חיז ח) יט חטורחק
יוכ( טובנײחרט ווחט עטן חן ב! חםן חיז פײחר חן
נו סחצן חונ׳ קח3ןחונ'>> ט( טן3ו ױין ווחטסןגיטיןנ החט
!| 3רן יוכן טוב • וויוט חכן יוק טוב חב ן .ריםן היז
ווחרן* חורר ^ סחנונן ווחרן חיו מיז ווטור  .הינר חיג׳
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הנרר עופות דיח ן.ו/ינט! ין :ײגן ווין הויז>1חן* .ן נעחן
דר פון חכן יוכ( טוב 3וטחטן3ו עטן • הביר סרעייודי
הינר רזוני עוסות דיח נרזן ניט בקרזניט ױיגן וזין הויי
דרזרן רין ווכ( יוכ( טוב ניט סרזעןוופבן >זן זע1יכ
הינר החט חונ׳ווי! חכן י׳ט טחטןזרז! חןױוז רינן ערב
כח ( טוב חין טשחרן • הינר ריח * ןחין הויז הח 1ט
!יק חײחר ווען רזן חכ( יוכן טוב ווי 1טחטן11ו\1:ן
חן סר תנן טוב חן ברײטן  .זון רחרן נחן טעוות
טחרית ניט טחטן חוין 1רען חנררן טחג • חן ווען
זזן טחטן טוט חכן יוכ  /טוב דחרן 2זזן רןײן סעדיר חוי:
רײטן סון עוסות • חן קײן ווח 1סון ריח טחן • 2חן
וועןזזןטוחטזזח^
זזןחיטעטריחסון יוכן טוב חיז
וינ דעקן חונ׳ניט זזיט חנדרה ערד
 7(0דחרן 2קײן ס 5ײט וושן חכ( יוכ( טוב חסי1ו ווען
יסון
חי־ין^ וינעחט• זזן וזחןנחײן :ײט

ס 1ײט נעחן חונ׳ טײ!ן ן1ײכי חוקינ ( ניט חיט רערווחן.
חונ׳ דחרך קײן ןור 1ווחרסן • חן דחרן חן קײן 1חך
>> חצן>< יט דענ  /זזעטר דטס! ײט ררח] ונ הענזנןחבד
>> יט דר החנרחי >:זותר •
נוטן טח!ן דיח >>ן חכ( יוכ( טוב ןעטן החט
דחרן <>2ןניט הינן דער >> יט >>ן רחרן : 2יח
ניט חין סײחר טזזײטן >> .ן דחרן 2ניקט חיבר ריח
טע
טטערנן חסן ערטטן טח^ י׳ט דר  /וחרטן דיח
עט חונ׳ סײחר :ח! ב1ײבן חוין 2דעןחנדרן טחן •
ןןן^ ז >ין סײחר חן חחכט ווחו >ין ס! עןט חיין חײזן

י חורר חײן טטײןנו!ען רטהח!),רחן2נו!
קי

זח! >>ן ערטט רט הח!ןי ! ען חונ׳ חין דר הין החוטן
חונ׳ דט חײזן חונ׳ טטײן ררונטר^ טטעון • חן חין
ריח בחק חובן םוע^ ט >>ן נו ! ען נווײח הע!3יר חונ׳
ווירר נווײח הע!ניר ררון 2וויח חײן בנין זע!ביזנ רחרן2
>ין ניט טחו חכן יוק טוב>>ן וזוז>> טנה זײן• חםי!ו
חײחד דחרך >>ן ניט חיבר חננדר טטע1ן חונ׳ זונטטו
רער ןנ!ײכן •
ןן^ 7חן חס( יוסן טוב קחבט דט זח 1חיבר ב!ײבן
רער נחכט יוסן טוב
חן ניט
חײן בזונררן טחם קחצן• חן רחרן >> ן ניט זחמ רט
זח: 1ײן חוין רער נחצט • ווער ויוקדק חיז זחן חכן
ערב יוקטוב קחק חוין 3דער חנדר נחצט• חן
רחרן>> 2ן ניט חײן טטיק ס 1ײט נו ! ען חודר זונטט
זוחט פון חײנכ( ןנױ ווענן3ו * עבן • קרין גהערט>ון
{ורײבן סחריוכן טוב 3וקנוח •
•י

י
חוין1

דחרן2

*

טי

חין

אױז

 1ח

3!13151ו־©\ 1/חט1נ>ווו1
11כ
11כ
 11ס
ח  1/1\/131׳וו 1>11ח 3־ו ^ > 61ו

<?$

א 1ין

!עין חוכן רײן חויי חײן

שמחת

קח
עטן חיי חטור

י״ט חווח ווח) ח! יי טבו  /הב טון בײח טבת
ןטריבן וויח י*ן יין נוהן חי• :
<חן>.זן
ךן^*1 7ן חײן טײן קנעט חק יוק טוב1
י ווח! ח! ה נע* 1ן*1ן דחרך דיח ח! ה חבירניט
סר ברענן • חביר ווחט סחר יוק טוב חיי ^ יבחקן
אחרן חונ׳ העט רס ןעטן ח! ה3ו נע1ן* סוןדעק רחרך
>*ן חכן יונן טוב קײן ח! ה נע**ן חויז רען* 1חנ*1ן
עטן דיח ברוט חונ׳ חײן טטיק חיבר !ח:ן ווחז חרסון
ער נחן יוק טוב ח! ה נע>* ט • חורר >*ר ^ חײן קו5ן
בחקן! 5בוד י״ט חונ׳ דער סון ח! ה נע>*ן חונ׳ דיח
חנרר ברוט רר3ו !ןי .ן • חכן טבת חיי דער רין חן
חיוחווכבן >*ן העט סר ןעטן ח! ה3ו נע>*ן עטיט*1ן
רט ברוט חכן טבי  /חונ ! ויט חײן טטין חיבר דח
חרסון נעריט>*ן זונטיןנ ח! ה • ווען חביר טבתהןנדו!
חכן ערב ססח ןסח! ט חונ׳ חײנר העט סר ןעטן
ח! ה נו נעײן רען רחרן* 12ן דט ברוט ניט עטן >*וז
עי חוועק ןעבן וויח חנדרח)*• !,
דחין חק י*ןכ טוב ניט ננ*#ן חײן הח!ןי רען
□ן
י בחק חובן*1יט חויז טחרן חונ׳ רט סײחר3ו
רע 5ט >*ח5ן עי  :ײח רען רע החט רט הח!ןי רר כוחן
וברײט חק ערב יוכן ט.וב• חן ווען > ץ דען חובן
החט נון חויז ויטחרט חונ׳ רער בעטיק חודר הח!*ן
חיי חן נברענט דחרך>*ן ניט חיןווחטיר טטעקן חויי
3ו ! עטן • חן רק*> 5ן דען חובןניט3ו ק 1עבן חק י״ט•
■>*ן ווח! 3ו ניחן חביר
װ ^ ן >*ן עוסות סי1ן טוט>< חו
י חן >* וז רען פחדיק סר חנן טוב חין רר
נחרי! סעדי>*ן • חן טנײד > ין דען סחריכן ניט י* יט
דען >* עטר חב• >*ן רחרך חײן נחרין ווחט נײחרט
חײן ווויכק קרוסן חיז ניט ן 5ײן בשין חיוח ווח! ח! יט
חק טבת •
□ן רחרך קײן קעי חונ׳ סוטר>* ח5ן חכן יוקטוב•
י חבר סון דיח רחק ו* ח^>*ן ווח! חטײ 1חרונטר
טעסן צגברויצ) חק יוכן טוב חביסין רחרן 2ניט ^חנ),
בת טעסן •
□ן רחרך חק י״ט ניט רח5רן חוין קו!ן • חן רחרן2
י >*ן קײן קײיטן חין ווחטר ! יןן יח 1גוטן ^ רון
ועבן • קײן בח! :יק חויך דר החנר ט*1ירן • קײן
רוין ב 1עטיר צוויטן ק!יידר !י^ן חיז ח!טי חטור חיוח
ו :ח 1ח!יי חק טכת חן קײן רחן נען 51יר חן צינדן •
חןדחר־! 3ניט נו חײן יחן חײן * חן >< ח5ן חסי(ו רען
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הגפש*2
רזרכרו^ :ור*\ 1ן ניהר יײן חוין 3קײן טון גו [ יון דנ1ןטר
טון בקו>* ט רוײן ^ מיוחק רד סון •
חקטובוורזו>*ן ניט טררון-ןדרן 3רויי רוטור וווין
^□
דכבן הויי< וטרחן.ן חודר חויי דען ערוב כנטן{<
דיח בהחות בחניר נו חײן הונד ווען מון יו 1כמ חוהר
חיי סון דעס( בן חדס{ וועון חיי נגי חבירחטור סוןחײן
בהריהןןעון  .חן חטור סזן חײןחיווכב^ן •
יונן טוב ניהר נויײן <ו 5ןדער דח ברענר ניט
5ו נעזיןחויג ךער1ח \* ט חודר חויירעק 1יכט •
חן רחרך \*ן קײן1י 5ט בין.ן די דמ חי 1קוחט חויףחײן
יײט רי רט ױכט בח!ד חויי ברנגנן יח{  -חן דרן 3רין חסן
י* ט קײן !י 5ט בוין יײדען חב מנע! ןױיט רעסן סי;ן .ר •
ןןן^ ל חײן< 1ה חיי חסך יוק טוב חסן ערטטן טחב
'״<1וי חן ! וין בזנרחבן רורן ןויכן .*1ין רען חרון
חונ׳ תכריכסן*1ח5ן חונ׳ רימ קבר י* ח5ן חוני*1ו*ן נו
טיטן דיח עריר • חביר<1טהר <ו  :ײן חונ׳ רט*1ת
חרוין ררחןן חונ׳ חין קבר ! יןן טונן יטרח!ינן חונ*1ן
*1וי ניהר ןײן* 1יטטטרוח* 1טהרנויײן ניט*1יטטי5ר •
ח* נ׳ ווען* 1ן רט*1ת חויי רען תחוכן<1י :ט סירן רחרן3
קײנר* 1יט חויי רעכן תחוסן ױן • חביר חען חײן* 1ת
חיידען חנדרןטחן .יוכןטוב 5*1ט* 1ן דעןחחןתכרי5י(0
חונ׳ קבר דורן חײן גוי ווען ><י\;! ין חיי ן; ויכן3ו בקוױן
חונ׳ חנדרי :ח5ן טונן יהודיכן* 1ן חיי< 1טהר*1יטטי5ר
רון*1וי חביר ניהר יײן קײן טון חויי רינןנן דט רע נו
סיײט טחיטה*1ח 5ט חן*1חן*>.ן דיח ערר נוטיטן.
חונ׳*11 *1ח^ רט*1ת >*!וה יײן חסי!ו חויי רען תחוט
3ו ס* ט חביר סחרן חודררײטןחורר סחרן חין חײןטיך
דחרך קײניר ניט חסי!ו ריח חב! יכן ניט • חונ׳ דיח
!*1הו יײנןחוין ! תחוכן חחןן חן ווירר חהײמן ױן דען
יע!בן.ן טח^• ווכבן*1ן רט*1ת דען יע!בען טחן .ניט
בנרחבט • רען רחרך*1ן ניקט ! וין טחן חײן !*1חכה
נוכן*1ת חסי1ו רורן חין ןוי ניט • חונ׳ ווען דחט
*1ת סריח נטטחרבן חיי רט* 1ן קחן טרחבן עררענן
עטן<1וי*1ן סר דעכן עטן בורחבן•
^וין״ןב תכטי!ן ווחט*1ן ווח! דט* 1ן נע״ט חײן
ברוט חונ׳ חײן טטיק ס! ײט ! יןט 1ין חןיך
חײן טע!יר חונ׳ י*ח 5טרב  5ה ע 5<15ות עחב חונ׳ **וי
חרויז רירן וויח ןררוקט חיי ח!י רייחכות*113ען.ן טחן
>* יט רען עירוב חונ חיט! 5י !<1חכה ביונדר 1יע!רן •
בעטיר ווער חויך טײטט יחגט* 1יט רענן עירוב !:ח
חוני ריותר זײן נו בחקין חונ׳ צו קחכין חונ׳ טח! ט  :עיק
חונ׳

**
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חונ׳ 3וברחטן חונ׳ !י 5ט חן3יד־ן חונ׳ ח!י ב־עדסניט3ו נוויטן זײן ענטפר ןערנן חודר
טון חכן יוכ /טוב חוין טבמ ! נח ו 1כ! יטרח! הרריכ/
חודי
בעיר ווער ניט פר טטיט חיז בעטר ער זח 1חזו
חוין טײטט זחן.ן נחן דער ברכה ע 1חנות ערוב :
חו [ ה> וועד מיז המור רוײן >י1ח 5ה3ו טון חזו
װ^ 7חן טון ערוב ה׳עט־יין ןיחחכט החט ווען
וורויזר5ו רזק יוק טוב נײיורט רזויט וומט וון
י
דחנרטטחן חונ׳ סרײטחן .יוכן טוב חיז ררן זעויט ניט טון רזן חו[ הווועד דען החט ער היזק ווען
חן
דחנרטטחן
ניקט
טון
חוין
2
טבת
•
דנין
ערוב
חוז
ער 3חזט טטין נחן יוק טוב רתט רויז זוותר נו טון •
>ין
ווח
1
ביווחרן
ביז
טבת
דט
עיקור
חיז
רט
סױיט
חורר
חן
ח
3י וײחצוד  /ווחט 5גורן חו 1הזוועד ןהערט •
דחט
טטיק
פיט
חוז
ביווחרנט
זײן
ביז
טבמ
חער
טערן
רחרן
2
זון זין ניט חכן חו[ ה * ועד זײח רען חײן
חכגינן החבן ח1ז חוין 2דעכ  /ברוט דען ווען דחט ברוט חב 1חשױיו ווען דר זיבטר טחןןיסחייט חכן טבר  /דער
ווער חוועק קוחן חונ׳ דט סױיט ווער ןיבױבן חיז ניקט ערב הוץ 1חיז רער> יחן זין טערין חכן חו 1הרזןער •
דרחן ן.י! עןןחונ ' ווען דט סױיט חוועק קוחט חונ׳ דחט רען דער רן 1נערזט ט! טיק חיבר זין חונ׳ ווען חײנר
ברוט ווער ןיםיבן הײטט ףײן חןז ער קײן ערוב ווער תסומ ןיזעזן חונ׳ העט זין ניט קענןטערןערב
ןחיחכט העט:
יונן טוב דער > יחן זין חן טערן חכ( חו 5הזנזעד •
ןןןןז >ין העט דיח ברכה פר
ן
.
עטן
3
ו
חחכן
ווען
חבר זיח >יו:ן זין טערן הײ*! ין גיט פרײח • חן
י
חן נײחרט החט
ןץהחט
חן
ןיברײט
דחט
טנײד>>ן קײן נען (.זזיט דעב  > /זעםר חב חו! הוזועד
ערוב
תבטיוין
•
חודר
חן
העט
חײן
ביזונרר
טטיק
זײח דען נו טבי 1ת זזנוה • הח!ןי החקין זח> 1ין ח! יט
ס!
ײט
חרין
ןיױןט
ןיהחט
חונ׳
העט
ןניזחןט
רט
קחן
טון
פחר
יונ
/
טוב חסי1ו נוכן זײנן ! ײט >ורקרק חונ׳
חין
ס
:
ן
ערוב תבטיױן וועק חיז ער ברעבד יוזח חבר ברײטן ח!י גוק חן שחריוכן טוב חיך ^חננן יוק טוב •
>ותח! ה >ווז >ון נזהר דרחן
זײן ניט3ו סר ןעטין חזו זזןרחרן חןניקט וועטן זײח רען קינדר ניץ ריח ווינר!ן
םטקנת רער רט" 1חונ׳ דער טורי זהב:
חונ׳ רער ן.ױיכן ווחט זיח ניטץ החבין • חשי!ו ווען >>ן
ןן^ 7חײנר קײן עירוב תבטיױן ןױיחכט החט עםיז חין דער חרבײט החט ווחט ניט ברוין חכן חו1
י
דחרן ער חונ׳ זײן הויז ן .יזינר ניקט קחכין הזוועד>>ן החט טון חין דער פחרב חורר ןחרן חורר
חוין2
טבת
חסי
1
ו
סחר
חנדרי
1
ײט
•
חבר
חן
חגדרן
ווח
!
דער ןױיק דחרן>> 2ן חפי!ו ניט פון רעכן בע1
טחן
יוכן
ט
.
ב
3
ו
*
חרןנט
ווען
ער
חק
5
ט
3
ו
רער
י״ט
><
1
חכה חוועק נעוון חן זענט װן קײן הון חיבר חײחר
טעורה >> חן ער חין חיט!ככ /טחםן חײן טטיק * ער
חן חוייהזווער :
 113עןן חונ׳ שון חיט 1כק ןריכט עטן חונ׳ דט חיבריױ 0
תורות3ו סר קוי&ן חק חו! הוזוער חיז
>> חן ער הח 1טן חזו חוין טבינ ער רחרן 2חבר קײן
זוותר
חן
חײנכ
/
יחר זזחרק זונטטן
טח! יט זע3ן חונ׳ דחרן ניקט >> ין חײן 1יצט חןכינדן • ווער ירח טװיכ  /חיז זח 1ױן חין הח!טין נו פר קוי*ן
חונ׳ ווען חײנררח חיז רער יוח עירוב תבטיױן ן> יחכט ווחט> וץ! ין חיז ב& רט ווער ניט ניטץ החט חויף יוכן
דען זחי ער יענכן זײן עטין ווחט ער גיטיןנ החטרזויף טו  5דט ןע! ט3ו רפ נערן • חונ׳ הויזירן חרוכ  /ן״ין
טבת טענקן ב> יתנה ו! ע1ן זיח חינן דר נחן בחקן חונ׳ װיט טחורה חיז םטיטח חטור החטקײן היתר ניט•
קחצןחונ׳ חיסן ווירר בחתנה ן .עבן טטיטבײח חיר וועכן זײן טוח3ו ריטן זײנן חורר זײן קױיד חונ׳ ער קחן
ווי1ן •
ערב יוגן טוב חונ׳ טבר  /חונ׳ ןח ערטטן נחן גין ררינן חודר החט חנררי חן3ו טון רחרן 2ערניט
טחן.
יונןסוב
דחרן
>
ין
ניט
עטן
נחן
טעוהד
/
טחריד/
!חזן
װחבן • חײן ווינק3ו העשטן װיט גדוטי טטין דז
סון
החיבר
דרײח
חן
ביז
נחכט
דרוכן
>
יח
5
ט
>
ין
ט
!
.
ט
>ק
רר
קענט
רז
עט
חנן
חו 1הװוער חיז \ .ניחט ױויחרן
.
חיז * ותר:
טעודות
דען זע!ביןן טבד  /נחן טיט עט>יוז חבר ע1
כיםניכ  /חיבר חײן החיבי טעה נחן>< יטחן :ײן ו :ען
י *! חס / 1ווחט>זן חכן חו! הזזועד ניט דחרן2
ער ט 1וט טעורו \  > /יחכט טבמ רער חנ  /יוכ  /ט.
5
טון דחרן* 5ן חן ניט ! חזן רורן חײן ןןי טון •
ןישח! ט חונ׳ ניט ן! ײן נחן דענ  /בענטן  :ין תיכן 2ו.
ירר
ןע! ט3ו ( ענןחוין 3ריביד  > /יחן װן ווח 1דיח4ווינט! ין
אעטן3ו ט!טו טעודוז> / 5ין זח 1ערטט> יסטיק
רגגר
וײנן
בײח חיסן3ו ! ענין •
* $
חביר
וזײן ווײ״כי
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חביר וועףץחײניפן<£רננ^דן ! עניטחוין 2ריבית >זוז>ין  1ירבה במנגודה ױין :זי £ 1ײר1ייטחנ ריוז טננורה
חזוח ס !,ח! יז רער ריבית חן טרעסט פון ריח ערטט >זח5ן ווננן וזינן רנגר תענית ניט טיזט .
זרוי ניט
ווחן ! כמד י״ט חויז ןעבן • חן זזיט טרײבן זח! וון כםטוטה זיקיוױין ח[י וזחרוניקגײנן *רזז-ייר נו טעודח
זין היטן ווחט>זן ניט ניטין החט •
הח! ונרר חונ׳ הויםטקת ז,וין ררײח בײח וזננדר ױן ניטזכב?ן £ון
חוםט בח ברעכן חוין 2נחן יוכן טוב ח*ז חמור • עז זיזוײן ווען.ן עז :ח( זין חיטיכרמונרריענן חונ׳טונדר
טטיט ירוט! יק חיז חרוב ן .ווחרן דרווײ! יטיח! החבן
בענטן •
11
חו! הויועד ניט רעצט ןהח! טן דרוכןןהערט* 1ן
?
!
(
■
זער
חײן
ן
.
חנין
יחר
טני וחזיטי סחטטחונ״
נזהר זײן •
עז טרעפט יין חסן ערב ט׳ בחס חיז
דער
וינהן
.
ײן
סחטט
ביז
דיח
ױן
בח
[
ד
ווץ
חונטר
ןין דען עטיט ער סעורת הױסטקת  .דען דחרן
תטעה בחב רחרן 2וזן קײן טובחק טרינקן • ער ניקט ײער ח1ה חײן ןריכט עטן • ווער חײן
י רער 1ינהן חיז סון טבעה עמר בתזזוז ביז טווחציר ויחן חיז זח 1זין !,זן ײתיר זײן • חונ׳ חז ! ח(י
נחן ׳ט בחב !וזט>ין זין ניט טערן • חײן חב! ווען
>יח 1חײן חגררן טחן רער קען סחטטן •
טוטיכן חויז חיזח״י תויוז ויחן .זין טערן • חן חיז
^ךב ט׳ בחב נחן ײיטחן רחרך וין ניט !ערנןביז
דער > ינהן פוןר״חביז נחןט׳ בחב טוט> ין גיטו/עטן
ט בחב חויז חיז ײן זח( יערנן חיכה חונ׳
חונ׳ ריח ווחן דט ׳ט כחב ןסח! ט חיז חמור נו וועטן ײררט חיכה חונ׳זונטטן ווחט ײותר חיז חונ׳ דען  £חר
חונ׳ ניט חן טחן ווײט ניע • חונ׳ טבת חזון ןיט >ין זין חוײנטיט (ערנן ניט ײיט חײן חנדרן !ערנן• חונ׳
טעןוין נײחרט חײן ווײט העויר טוט >ין חן• חונ׳ ניט טרחצטן דרינן חײן םטט ווחט חינן חײן טײחה
זוען חײן ברית<1י! ה חיז פוןר״חביז נחן ט׳ בחבטוט חיז  .ײיט קינדר ! ערנט ײן ןחר ניקט זײרען ײיט
דער בע! ברית חונ׳ דער קווחטיר רער חוין 2רענן
ןדוטי קינדר רען חורבן דט חיז ײטבר ה 1ב•
טטו! זינט טבת ק!ײרר חן • חונ׳ חנן ט׳ בחב נחן
ןןן
^
ל
ט׳
בחב
חנן טבת ןנסחזט רען זעוביןן ןחנ5ן
*
טס  /חיז חמור חײן ײחן ײיט זײן ווײב ײטײט
טו! ויוזן זיח דיח ק!ײרר חויז טחן • ווער זין ח!י
טבת דען קחם נווחןט> יחן חוין 5טבת חזון זיןנווחןן הײטה ?וזײן• חן וועטט ײן זין ניט ײיט ווחרנן ווחטר
נײחרט >ין זח! זין ניט >ייטזחן 2חונ׳ ! חן וועטן • חײ| דענן זעיכןנן סרײטיןנ חסי!ו ווער זין חײן ן-חנין יחר
חטה 1יחן ווח! ווײט חן !יןן חונ׳ חנן תטעה בחבזח!
ח!י פרײטיןנוועטט וייט ווחריגן ווחטיר •
זיח חײן חנדר רײן העייר חן טחן • ווכבן דח קיינט אי 7רער ווחוכן ניןט וין ריח טוח חויז חיער >ין
החט>יחןנ חד חײן ווײט חן טחן • חונ׳זח( זין נײחרט
* ברכו חן סחעיט חונ׳ חנן1יו3יח טבת נחן
חײן ווינק חויז וועטן •
ברכו זין זיוז נזהר זײן ריח טוח ניט וייט רער החנט
^ 11ר ניט קחן *ייכדינן .עטין זח! רע הינר חודר חויז3יןן יונטטן ויו :ײן זין וועטן ווירר ריח סיער • חן
חנדרי עוסות עטין • חונ׳חין דערווחון ויוז וין ריח טוח טטע!ן רט זיח ניט £רײ חין דער
ווען ט׳כחב ן .סח! ט ווען חײן ברית1יי 5ה חיזחוררחײן טו! טטיחן רט ן! ײכן ןח יוכן כסור ווען *ןי  1ין חיז
םריון הבן חודר טיוכן ײטכתח זח{ >ין ניקט1ייןחײן ריח טוח חויז דער טו! נו ! וזן חיז בעטך• וןן ווער
ויגין ברײחן חונ׳ דיח פרײנד דרונטר • חונ׳ ווען גיט ט׳ ניט גיטן החט חוין 2רער ן .חט נו ןי| *זח! רר הײכן
בחב ריח זע! בןי וווון חיז חונ׳ חיז חײןברית1יי ! החין ב! ײבן רען עז חיז חטור חײן ןחננן טחן טוח חן3ו
דיס ניקטען>יחן> ין נעהן ברײח׳ן זונדר דיח קרובינן•
טחן ביז דיח טטערן טטיחן •
חביר נו1יי(5רינן עטן ויח^ >ין ח!י ברײחן • ואנ׳
רער
אגון
קינד
בעטרין
ריחערטטי דרײח טחן רחרן3
זיח
ניט
סחטטן
ווען
חנן
ט׳
!בוט םטקנת חין דרווחן וות /ט׳ בחבןסח! ט1יחן וין
חן 3עהן ברײחן זוגרר ױח יךוביכן וויח נון חײן1ינר 4,חוג׳ ביז זיק טען ווען זיח גיטע החט רז חײן סכגה
חיז חיז 1יןזיןנוה• 4
יונבר ו .ען דח סחטט רחרן 2זיח חן ניט סחטטן נחן
 11ער ירח טיייגן חיז זח! ניקט
>
יער
חײן
4
רי
5
ט זיבן טחן סחטט זיח ווען זי,׳ו יונטט ניט קרחנק חיז י
חד
ררן
2
עטן חכן ערב ט׳כחכ
זיח
גחן
ןנחנני
>
ייטח
4
ררײמי
*
ווער
טען
וו<
ױחטוח
ניטחויז ? י״.
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שמחת

ןן ( ת חײן חטה חיר ןייי טביןה גפח! ט חנ <>/ונחי
י ט׳ בחב נווחן .ט זיח זין חנ  /ערב ט׳ בחב
חונ׳ >> ונחי ט׳ בחב ווירר חײן ווינק סחר דער טבי! ח •
אם ׳ט בחב חיז חט .ר זין3ו וועטין חפיזו חײן
פינן .רחיןקח! ט! וחטר נו טטעקן פחר תענו^
חיז חטור ס זזודןנט וועטט>>ן  :ין נײחרט ױח ^חנני
פיפר חונ׳ זונטטן ווען ער ניטיג החט וז וועטן נחן
זײן סרן • חבר נו קחצין *חן; זיח חין ווחטר ^רײסו
רט חיז ניט סרתעמן; • נחן ><יטחן; חחןנ חן וזח! חוין
חײן טטו! זי3ן ווײטר חיז ח!י תענ ^ינ  /חטור וויח
סחר >> יטחן; ביז נחכט:
ןןןח ט׳ בחב חן>>ו3חי טבת ױפחו* ט ווען>>ן ! יצט

י חןנינר>>חצט >ק ברכהבורח>> חורי החט
חוי׳ זונטי^ חו־ן 2רער נחצט >> חכט >>ן הבד! ה חיבר
חײן כוט חונ׳ זח^ ט ה>יבדי! חויז חונ׳ >>ן נע> יט קײן
בטזייכן:
^ 7ן \טב קײנכן ט!וכן חן ׳ט בחב • ווער ניט ווײט
עבן
חונ׳ העט חײנק
חס>> יט דען הח!בן >> ד 5חונ׳>> יט דעזיוטי^ טרויחריג•
חן ^ יהערט >ון גיט טסח3ירן ױן חדז דען הויז דז>> |
ניט קו>> ט3ו ןועכטר • ביז סיטחן טוט >> ן נךין><( חצה
ניט ריח קיה >< ע!קן יח!>>ן ! חזן דורן חײן ן;.י סר *יטן; •
ווער חײןןדזונרר >> חן חיז זח! ױן עםיז3רע חן טון חין
זײן ױ! ע^ר חױ נחכטסון ט׳ בחב ע! כ! םניכן ניט חויך
חזו פי 1בעטןנו ! יןנןחז זונטט חטײ! ! עגן זין חײןטטײן
3ו קחסין •
ןן (^ ז חײנר העט פר ןעטן נחכן חין טסונה עטרה
ווען
חןן חין
ענינו החט ^יזח^ ט זח! ער נחכן זחןןחוצ׳' חויז ! חזן ױח
ברצת טו>> ע תסןה • רער >> חנט ער זין טסעטר
זח! רע נחכן גרוןנן חין ױודיכן סחר ונני כויכן • ווען סן
ןחר העט סר ן .עטן חזנ׳ העטעו  5כויכן נון חויז דחרך
ער ניט נחן ח>>ח! חרן • ווחו קײן י< נהן ניט חיז זיו!
דער חין נו><ור^ נט קײן ענינו ; חןן • חן זחןט>>ן ניט
ברכת כהניסן חןהינו,חיהי חמתינו ברנינו בברכה •
ווײ!>>ן קינות זחן .ט דחרן 2זון קײן דברינ  /בטױכן רירן
חן ניט חחיז ןין ווען ><ן  :יט<1וז חרדז ן .ין חןניט>< יט
קײןןוי רידן • ><ן דחרן 2חײן תע רט חביית רט חדז
דענן דן ט! חן.ין ט בחב3ו נחצט עטט >< ן קײן סיײט
>>ן ןיהעוט ניט3ו עטן בח דען נעהנטן טחן נחן
>> יט< * • תט>> יט ה>> הט ױח נענטן נחכט ווער דין

י

טיי׳כןן; ענטפרט>>ןחיכן

יזח{ערט :

טו>>ע תס!ה ער

הנפסז*8

עה

נטסה יוין יזכט נע * ט זמ 1עט גיט טון ווען ניט ןיז
טביויה חיז •

ײוו יוימ

ח 5זויק היובן ^ וזר־ ױוועון ױן
זוחכןיכר ןחורבןחײןהוייוועןוון בויחט
*ו > :ון חײן חי 1ברייט חונ׳ ! חנן .זחזן טט־ן ווחט ניט
בטטריכן חונ׳ בווי־טט חיי־ ווען>>ן חײן טעדה זוחכט
דחרך וון ניט דען ^ חננו טיט פוו'> ויט ן -יריבט טטעןין
>זן * וז חײן םןחין ױױן; וחזן ווחו חײן טיט! קחן טטין •
זחויכט החויט ><ן ניט חג חיז עובר עי״ דברי חצוויסן
חײן חו/ן טוט ז־ין חײן קיט 5חן חודר חײן חמ קחפ
חונ׳3ו ברעכט חײן ^ לחז חונטר דער חופה • םטח
טוט>ון חײן קיט! חן • חטײן חורטן עטט ><ן םמח נו
נחכט חײער זח!טצ טוט>>ן ח! ט שון חציןו / 1.ווע \.ן חונ׳
ווחט >ונד חדין חטור חיז הח 5ט>>ן ניט ווײןער הנחה
פון החט חונ׳ * נהױב  /ווחט חינ  /ניקט טחדן טוט
החיט>>ן יוח • דרוכ/ווער ירח ט> ייכן חיז :ח 5ווח! חין
חכט נע> ק מ' העובר ע 5דברי חצװיק חײב> ױחה *
רער טני ! וחוח הבדימ חטרו״נ חפי!ו וועד זײן חדר
>< יט קחםרינין ביט!חן; ט >>וז >>ן חײן חין !יריןנ !חזן ווחו
ניט ביט!חן;ן חיז • ><ן דחרך זין ניט ! חזן חין טםיןין
!חרינ  >>/חצן חין טריסזן חסיןו חול סעודי 3>> /הז חיז
חן ניט רעכט • * מ טכן513חזן ןד זיגנן חונ׳ חויך
טפי!ן חונמר ױח  6ענטטד חיז חײן חיטור • ווער יריו
ט>> ינ  /חיז ווערט :ח! כט ניט טון •

דיגי

תענית

ך ןע 7ידינר חוי^ זין נע>> ט אײן טנ 3 #ו פחטטן>>ו*
ז ער פחטטן ביז נחכט דז ריח סטערן טטיחן
דרײח >< יט! טטערן • עט זײח דען ער נעװט חוי-ג
ווען ער דען תעדת ח;וי זין > וקב1י חיז ודח !חנן; רז
ער פחטטן וױ • 5ררונ /דר  ,עטרת י>>י טת  .בה ווען
חײנר סחטט ניט נײחרט עטייכי טענ ױח ער חויך
זין נע>* ט>>זו רפ ביז נחכט  £חט״ון ו :ען ער ניט חויז
ן.ינ>1,ן החט ודח ! חענ ער סחטטן וין •
^י 7טו 1יע תס! ה גיהערט >>ן חק רער> זחטבה
י החבן רז ער ״חתן וויו סחטטן חונ׳ סר ח 5חי
ננור חיז>>ן רפן תענית חויך זין >> קב! • חונ׳ וומן >•)
חײן הםטקה פחטט זחן .ט>>ן ח! ־טחנ ענינו3ו> ונחה:
^יז עטרו  /י>יי תטוצה סחטט >ק ביז קה 5חויו

יט.\ 5,יט ווחו חײןקה!החיז• ווען חײנרקחן

ניט פחטטן חונ׳ כײמט חן סר נ *! זח 5ער ניט עיטט
>> נחר.
ן
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זונחה חרין עז חיז בעטר דז ער >< יטהק ( חרין טוט
חונ׳ זחן .ט ניט ענינו ח(ז ער זח( פחר זין חרין סון
.
ענינו וועןן5ו זחן .ן:
י
תענית
חויז
ן
.
ינוחן
ט׳
בחב
חונ׳יונןכםור
><חןנ ><ן ריח ן.חנ5י נחכט עטין חונ׳ טרינקן
ווײ(> זן ניט ט( חםן טוט חבר ווען װן נון ױטיחסןהחט
דחרן <> 2ן ניט עטין עט זײח רען ווען ער העט >< תגה
ןיוועזן ווען חיכ( הינןרן חונ׳ דערטטן ווערט דז ער
אין עטן חונ׳ טרינקן • ערב רחט הטנה ברוין >ין
גיט * תנה $ו זײן:
ןן ^ ן חײנר סר ןעטט ענינז חין $ו זע5ן חזו בח(ד
י ח(ז ער ניקט>< ער ריח ברכה טוחע סת ! ה
חויז החט רחרן 2ער ניט זחןן ענינו חבר חי ער עוטה
ט( וק וזויז ןיט חין ח( הי ננור דען זחןט ער ענינו ווען
ער ןחר רפ ןעטין החט דחרן 2ער ניט נחן חװח(
ט>< ונה עטרה חרין • ווען>< ן חײנס( סרעןט חוב
ער פחטט >< חן ער ווח( טקר זחןן רז ער ניט סחטט
אען ער ן (.ײן יוח סחטט רען ווער־ זין ברי>< ט >< יט
סחטטן ווערט נענט דריבר :
ןן ( ןן ניט  $עהן ( ײט זײנן חין דער טו( דיח דח
׳
סחטטן דחרן 2רער חין ניט זחןן ענינו חין
ט>< ונה עטרה חײן ביזונדרי ברכה נײחרט ער זחןט
עגינו חין טו>< ע תסי( ה וויח חײן יחיד • חן ( ײחנט ><ן
קײן ויח( ניט ווען ><ן ויח( ( ײחנט חונ׳ דער חין ענינו
חין זע 3ט >< וזן דווקח נעהן פר © 1זײן דיח דח תענית
החבן ביז נחכט חונ׳>< וזן חיןדער טו( זײן:
 11711ניט גסחטט החט דחרן 2ניט עו( ה ( תורה
זײן חסן תענית חפי(ו רער כהן ןיהערט
חויז דר טו( 3ו ןין ביז ><ן דען ערטטן החט חוין 2ן.רוסן
ווען ער גיט ן .יסחטט החט • חסי(ו ווען><ן העט חוין
גירוסן ווער ניט סחטט רחרן 2ניט עו( ה ( תורה זײן •
 > 6יחרןנט סריח ווען חכ( >< חנטחן .חורר דחנרםטחן
חײן תענימ נבור חיז דען ( ײחגט ><ן ווען טון ניט
תענימ ווער >< חן ><ן ווח! עו( ה ( תורה זײן ווער ניט
סחטט • ז .נטטן חײן חנדרן טחן .ניט:
^ן >< וון ווח( חק תענית הײן עטן סר ז .כן ביז חײן
י
רביעית חבר ><ו> חויז טםײחן נײחרט הן חײננן
תענית $בור רחרן ><ן ניט סר זוכן • ווען חײן ברית
>< י( ה חיז חין עטרת י>< יתטובה חודר חכ( טני וח>< יטי
זטני חורר זונטטן טעודמ >< 3וה >< עןן ח(י חוין רער
גזעודה ן־ן בירחרסן ניט נו סחטטן ווער רח גיט •

11
^(  7ווײנר וווין 1זין גי>1וט גו סווטטן ווונ׳ ווכן
י
תעניו  /הווט גגר ןחטן גער מנר תעניו/
קווזט וויכן ןחר טווער וזן ווודר זונטטן וזײן ווונמ >זוזנ
רע זײן תגנגימ וליט רעוט ווויז ויזן • וובר ווכבן ער
הוזט וזוין זין וזײן נרר דז ער סיזטטן >< וז דחרך ער
ניט ווויז (יזן • דען טיעור רז><ן תײן תענידנ וזויז ןיזן
טוט טרעסט וון זעקט קיזר ןרחטן רט חיזן.רחד וזײן
סו( טן ן.י(דניר דער נחן קיון ו־ון זין ריכטן ווע( כר ווײן
בע( תטובה חיז חונ׳ חי< װחויב3ו סחטטן חונ׳ ער
קחן ניט סחטטן חיז חײן טווחכר>< חן ע( כ( סניכןזײני
תעניתיכן חויז3ו ( יזן סחר חיט!יכסן טחן זעקט קיזר
ןרחטן:
ײט החט חיןחדרחונ׳חיז טנת
דעד סחטט חין חרר רחטון עט זײח רען
זײןסחטר חורר װוטר זײנן גיטטחרבן חין חדר טני
דען סחטט ער יחר 3ײט חין חרר טני • ווען חײנר
ניט ווײט ווען ער יחר נײט החט זח( ער חײן טחן .חויז
דר ווי(ן חונ׳ רעכ( טחן זח( ער חיבחנ סחטטן ביז ער
גווחר ווערט זײן יחר 3ײט חונ׳ רעןזעויביןן טחן זח! ער
קריט זחגן ווען קײני חב!יס ; דח זײנן רען ער קחן דיח
בח (יס( ניקט חויעק נעײן דרוסן זח( ער $ו זעהן וויח
ער קריט זחןט:
^  7/1וכ( ה סחטטן חסן חזםה טחןנ חבר ווען וין
קײן תחנה זחןט סחטטן זיח ניט • חבר
ן.חני) ניטן חסי!ו חק ר״ח ניטן >< וזן זיח חן סחטטן •
חבר זונטטן חק ר״ח דחרסן זיח ניט סחטטן • חן
חכ((*ג בעוװר חונ׳ טיט.־  /יחי הןםה חונ׳ נוויטן ־וכן
כםור חונ׳ טוכומ דחט זײנן ניקט >< ער װנה^יס( רז זזן
ניט סחטטוזוזן חתןוכלה חן סחטטן :
ןן ^ ן חײנר קווזט חין חײן טטחט ווחו תענימ
י 3בור חיז ״וזער>< יט ״קכ(תעניו  /זײןחונ׳
>< וז סחטטן • ווען *ן קנינהי׳כסיױן ( חזט חויף רער
ערר סחין ױהערט נו סחטטין דען זעיבען טחן חונ׳
ווען חןדיח תסי(ין וזיט רעכןבײטי יחזטסחין ןיבטוזן
עםיז חין דער  $דקה • חכן תענימ רחרך ><ן קײן
קיומ רחט טרײבן ניט סי( (חכן קײני תענוןיק נחן5ו
ן .ין נײחרט זין חנער זײן חונ׳ הרהור תטובה החבן
חונ׳ קײן כעם וחוז החכן חונ׳ חויך רער נחכט נחן
רעכ( תענית חן ניט חיברעי תענוןיכ( חן טון •
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 ?>%שמחת הנפעז
ך( £ן או<>:ן וויטן רוונ׳ ניט $ר געטן סון
הלבות ראש השנה

עו

רעק רן
דז דער תוקע היבט חן דירו ברכה3ו יומנ׳ן
נחן נחכט חיו ווען>וןפחר טחנ חונ׳ ווײ 1ער ב!ח :ט ביז יון החט חוי :ף( ח:ן דען ( עגטן
הוז נזהר זײן רז
^7
הזניס(חונ׳ טדר ווחט רק ב!ח :ט חין דער ~ ס! ה דחר^ רךינר קײן
כח ( ערב רחטהטנה • דיח
יעטט
רעכט חוזר בתטובה זײן חנ1וי.־ן סחרט רידן דען דיח ברכור  /ןיחן חן חויןדיח מררינן
ריח תוקעיכן * .זן
דרונן דחרן>ין ניט ) ►םטיק זײן חײן דבור:
עםיז פר טט־ן ווחט זיח >זין !.ין חיז רחכ ; וח! דן ניט
ןןןןז חײן קינדבעטרין חיז חורר ז,נטט חײן חו( ה
חיט( כר רײטן חוקחײן תפ 1ה חן חזו חײן יוכן ן.דו1
י > יחן* .ן חיר בוחזן טו £ר פר טו 1חבר ווען
ונורח ײתם!{ 5ו יײן !םני>י 1ן נדו!ונורח :
חיןעטרת >ין  :ונטטן סר חיײנט דער הײק בןחזן טט דחרן> 2ין
ןןן^ ז ײן פר ן .עטט3ו ; חןן ,ר1ו! ן הקדס
יי>וי תטובה1ו; ז >ון ו/ירר סחרנן טחונהעטרה ניט ביחזן בי; נחן טו( • חן ווער נון החט ױהערט
טזיונה עטרה >י1ז ער טוסר וועןער טוםר בוחזט ד :ריח סרויח  :ח 1יונח :י־ן
חן סחנןן ווען ער חויז החט
דחק ;ח1ן דיח ווײבר
רחן ווירר נחנין פחרנן חן סחען • חבר ווען יין זכרינו דחרן 2ער ניט ברכה >יח2ן •
ניט ױזחןט ה1י 1ןה 1יטסט זעויבטטן דיח ברכה  :יחכן וטזיוע קו 1טוסר חונ׳
העט סר ןעטן חודר העט
 3רקה והטםט דחרן 2טהחײנו ווען חײנר דר הײנן סחר ; יח טוט ט .םר ב1חזן-
נײחרט העט ניזחןט1י! ן חוהב
*יהערט זין נוהן5 .ו זײן ו/ט! ין נו זיחכן חן
>ין ניט ווירר חרין • חין> יןן חבות זחןט>ין חן .ר1י! ן
ערטטן טחןנ רחט הטנה נחן זינחה חונ׳ >ין
*
הקחט:
קי > יןעטט חײן זיטן זחגט>יי ח 1כײון ביז1ח יעוה ע 1ויבועוויכן • זזן ןניט
אם רחט הטנהזײנן > ינהן.
!> ייט הוניק דען >יוז >ין ברכה >< חכן דרוכן נוכן ווחטיר דען חיכן ווחטיר :ײנן פיט זין דער
חסי
• דער גחן  :חנט > ין יהי ר3ו־ זזחנן וויח בחוד חיז רער חענט ניט חין דער נעין
בורח סרי העין חונ׳ עטן
ױסחנןן חוכן ןריצט טטחרביט ער וויח חײן סיט חין
>ייר  :ח1ן חײן ױט יחר החבן • רט ן!ײכן עטט>ין ס
קין .חב  1רױפחנןנן • חונ׳ דר נחן וויח חײן פיט החט :ײני
זחכן ווחט > ין 1טי>יון טו 5קחן חויז1קי • דער
חויק טטעין ח&ן זוח :ח 1הט י טטעין (ון.ן חויך חונ;
עטט >ין קײן נוטן ניט ווײ > 1ין 1טי>יו רפ קחן חויזןױ
רען חןוי החט חזו פי 1חין רער3ח 1ח{ז חט עט :ח וויח חיק סטוק טטיט עיױ ׳ה ח 1יריחיו • דער נחן
טטיט ודח חברהכן יח  ^ :חננן ינחק3ו טחטןהחט זין
קײן חט ןרוכט ווערן • חן עטט >ין קײן נוטן ניט
חונ׳ זונטטן זדחרי זח5ו ווחט>ין טוט הוטטן רער<£ון דער טטן ױזזחכט נו חײן בחן החט חברהכן ױבעטן
זר ײן ריחתפ 1ה> יבטי חיז חונ '> יעכט ניטקענן רעכט הט״י הוטעני ח 1היכן כי בחו > זיק ער נםט חזו טונן
תקיעת טוסר רען >ין >יוז ח1י תקיעות >זיר חן ביטן העין חונז ן .חט רחט ווחטר ױט נון חן
3ו הערן
ניט חײן עוקין סר פע!ן • רחק >יוז>ין הח1ז זזיר ווערן רר טרינקן דיח עביחה החבן חיבר
סעוין $ו הערן
$ן הוטטן דחק ױהערט החגר ןינוו-ק ; ונטטן זײגן ^ חטי טורות רחין 3עט הין
ױן היטן חין ריח תקיעות
בטעתתקיעותטוםר• קײן חנהן ווחו ניט מוחת רחין זײנן דחסן זח! >זןקן
>ין דיח קינדרררהײק $ו ! חזן
הטנה רען חנדרן טחן חוין דער נחכט בחחוה ובירחה טת ! ין זוחכן חן טיט! ט קײני :ינררר
רחט
חיטוכר > יהרר ױין עםיו נו *יט חב>וו רווז ווח 1עריננט ןחט חן חסן ותט .בה
$ו קדוט ןהערט
ות  £וה ו 3דקה זועבירן חת חע הױירה־.
טהחײנו החבן • חן דיח ווײבר ווען דח ! יכט3ינדן
תחנ׳ת חסן רחט הטנה ןוחס דער
זח1ן חן > יהדר יײן נחן חײן םירי $ו טהחײגו וופן >ין
טחרית זחןט>זןז ער זחן ן סחר בחן טחזזר
טהחײנו חיבר קירט חונ׳ חיבר ריח ( יכט3ינדן> יחכט
החט >ין כוונה חוין 2ו רע םירי • זונטטן י״ט החט חונ׳ קײן תחנה סיט דער ברכה חרז !חון • > ויט
דעסן קיט! זח 1ז-ין ניט ןין חין בית הכטח • עט חיז
ניטניטין :
ט 1הסט ניטסח ; רחט הטנה רען ײן 1ערנט חײן ןחטי1ו 3וה טוב! זײן חן רחט הטנה • חונ׳ מ
עוסק חין ירחת טײיק דען ןננ3ן טחן היטן חטזוט ה> וטה נו וײן וינען ניט !י! טבי! ה חיז -
י חונ׳ חיז
גיט ט! חסט חונ׳ ןיט דבריק בט! יק נחן חיז רען עז חיז יוסן הדין• חין עטרמ יחי תטו 3ה ןנהערט
חכר ווער
>;ן נזהר3ו יײן3ו וועטן $ו ווחט >ןו חין חנקט חורר
גחן חרױר:
;וערט

ן

דיא

חזן

*?

שםחת

ווערט ניקחבט חין ווײן הוניג חין >< י 3ן ווחטר עטיק •
ווען ><ן>< יט דער החנד עטט זח<> 1ן זין ו :עטן רר נו
חזו ווחן ח!ז הנן םטח • ווען>< ן דען קירבן חין עטיק
טונקט טוט חן זין וועטן חמ טכן חין עטרת י><י
הטובה :

דיני ױם כפור
ער  3יוק כסור סחטט>< ן גיט חסיןו העניז/
חןוכן • דער * נהן חיז ><ן >< חגט כםחז/
ווען>* ן ווײטי כםרוו  /נע>< ט חיז בעטר חבר >< ן דחיך
ויח סון רעטט חעגן ניט טײחרר קויסן • קײן טויבן
<ע>< ט><51ו כםחה • ווען><ן קײן כםחה קריןן קחן
>< חן ><ן סיט ( ע><ן ועבריןי3ו כםרוזי  • /חונ׳>< ןטחט
ריח כפחה הכ ^ נחן דעק חוכ( טוחןן • הונ׳>< ןזחן .ט
חן נםט החה נםט • חונ׳ דיח ןירערק ןעביר חונ׳
>< חןן ווערסט >< ן חויך רען רחן דז ריח םין! ביקזחן
קענן • חוג׳3ו חײן חטה >< עובות נע>< ט >< 31ווײח
כםחה חײן זכר חונ׳ חײן גקבה :
דיח עבירוה חיז יוכ  /כםור><
כסר
ווען ><ן
הטו 5הטוט זונרר ח!ײן ווער קיןןזײןהבר
עסיז ןיטחן החט דער החט קײן כםרה ניט ביז ער
יעניכן >< חי! ה ברײחט חונ׳ ער >< וי דרײח ><ח 5יענינן
>< חיןה ברײחין ווען יעניר חיכן חין ערטטן >וח 1ניט
><; חן חיז חוג ' ח!י * ח! >< וז ער חיכ[ סחרדרײחןײט
>< חיןה ברײחן ווען יענר חיכן חין ערטטן >< חו ניט
>< וחן חיז ווען יענר דען ניט >< וח! חיז חזו זחןט ער
 5חר 3עהן ןײט רבוהי חין הב חיכן דרײח>< חן>< חיןה
ןברײחט חונ׳ חיז ניט>< ער > יחויב יענינן >< חי! ה
ברײמן חונ' ן .יהערט חחיז רידן רט חוג׳ דט החב חין
דיר ן .יטחן ;ײח ><יר>< וח 5ווען יענר ניט >< בויט ווערט
ווען ער ןרדענקט ווחט ער חיכן ןטחן החט • חונ׳
יענר זח! קײן חכיר זײן זח 1חיכן יוח >< וח! זײן • ױיר
בעטן חן הטייי זח! חונז>< וח! זײן • חבר ווער חײנכן
ניקט ן .יטחן החט חונ׳ ברײחט>< חיןה ; חןכט חיז חײן
טטות • ווונ׳><ן חיז ; ין טוב! ערב יונן כסור חסי!ו
וועכן חױינטט ןניטטוזרבן חיז3ו,יטן רחט הטנה חונ׳
יונן כםור> יחן ; .ין טוב! ; ײן 5ר הס! ה >< נחה רען עז
חיז חײן טביןת><: 3ה • ווער* ין ניט קחן טוב! זײן
ע! כ! םניכן >< וז ער ; ין נײן >< חט ווחטר חין חײנסן
טטיק חיבר דען קחסך חונ׳ רעןןחנ3ן ןײבןיטן • חונ׳
><ן טןחן -ט ןין><!קוי  /נחן הס׳ו  <> /גחה • חונ׳ רער

הנפש*2
זין ןיוזט >ייקור  /טןרון.ן דג1ר >יו< מרןריג טטין *
טי
רעק םניכן נוון נםון זײטרזוכ׳' ניט רוויך ויוו וןניח £יזןן •
וי נ׳ דער ײןקוז  /טווזןט זוזן .ט דרײוו ו-יוזן והווז רחונן
יבםר עון • וועטן וזונ׳ טווז וזן3י^ן ווונ׳ טבי! / .יזנוח
וזיז וויו דער דין וז!ז וויוז וזנן תטעה בוזב וויוז ווין
חוזב טון ווובן ןוטריבן • ווק יוק כסור בײוז נווצט
דוזרן* 2ן זײן ווײב ניט וזן רירן ןרין זיוו נדה ווער •
 7^ 11ווײן ווטה דען מכטן טחן; ווין עטרז  /י><י
י
תטובה נו ^זי^ ין וזיז קווזין דען הײמט יוכן
כםור נוזן דער רריטן טוזן דען וויז וזײן עבירה ווען
זיוז  5ווטטן טוט זיוז מוז עטין • ווײטר ביז זיבן טוז^
ווען זױז זחןט זױו הוזט ניטין .נו עטין זיוו קוון ניט
סחטטן דען * חןנ זיוו עטין ווײטר ױוז זױו סוזטטן •
ווען חײן חוויה יוח^ עטט חק יונן כםור זח! *ן זעהן
רז ערניט סי! חויך חײןווח [ עטט דהײס>ין זח 3חינן
ןעבן3ו עטן חײן כזיז  /חויך חײן ווחיי חונ׳ טרינקן חזו
5ין ח(ז חין חײן חײחר טח( חרין ןיט חויך חײן > וח1
חונ׳רען ררגודטן ווחרטן חזו זיונ^ רז חײני־ קחן חויך
עטן ח(ז ררײח חודר סיר חײחר ןחט חונ׳ דען זח! ><ן
חיכ( ווידר ןעבן חזו ס•! חונ׳ ח!י >< ח1״ חזו ! חנן דר נוויטן
טטי 5הח! טן • זועןזין דער חו! ה דר >< יט בנין,ן ! חזט
וזחו ניט>< חן .ער עטין ווחט ער ניטין החט •
ןןן^ ז >>ן הבדןה >< חכט >< ונחי יוכן כםור זח!>< ן
ינע>קרחט!יכט ווחט חין דער טוןברענט
חונ׳ חײן חנרר ! יכט ררסון חן נינרן חונ׳ הברןה חיבר
בײדי !י 5ט >> חכן • *ן זחןט בורח זזחורי החט חונ׳
ווען ז׳יונחי טבז  /חיז > זחן>> .ן חן חיבר בט> ייק >< חכן
וויח נון רער>< נהן .חיז:

חני סוכת
ךןןן

ןחב3ו דער ט; כה חונ׳ ריח ערמי  /חונ׳

י
הוטענוז <>/וז><ן נזהר זײן קײןיהודי*עובטטן

3ו זחנןןענטנןר חרן חײן ןויחורר חב קויסן סון חײנכן
ןוי • >< ענין>< ח <>5חכט ><ן חײן טוכה חוג׳ רריבר ןיט
רט רחן חרויז><וז ><ן נזהר זײן ניט חונטר רעכן רחן
נו זינן • ><ן רחרןן ניט חזו גריכט3ו רעקן רז רער רעןן
ניט זע! ט קנננן רח רורן רינן • חן זח<>5ן נזהר זײן
קײן מוכה3ו >< ח5ן חין דער 5רײח ןחם ווחורערסןחין
ניט זיח חיי חודר ןידיערט ניט חײניכן3ו רער חוחן חיג
רורטןנו ><ח5ן ריח טןכה • ><ן * יהערט >< ײנטטי 3ײט
רוין וער מוכח 3וזײן ניט ח! ײנטט עכויןח 5י!ו חנדרי

סםחת הנפש
החט זח!><ן חין דער ך^ ז1ו
1ב ״וי ״ן

?י

עמקינ  /מחט> ין $ו 5רי 3טן
טוכה טון :

ןח

דיאערטטי נחכט ווען טון
רעןנט* וו ערחין

רער מוכה עטין • >׳ין>> וז ווחרטן ווען חן
קחן ביז דיח רען.ן סר בײח זײנן • ווחו ניט >< חכט>>ן
קדוט חין דער טוכה חונ׳>>ח  5ט ברכה 1יטב בטוכה
חונ עטט חיט{5ר חײן כזית חין דער מכה דער נחן
>< ח^><ן חחיי ױן חין הויז עטין • חונ׳ דיח חנדר נ 5ט
ווען טע רעןנט חיז >< ן ניט >> ח; יב5ו ווחרטן • >< ן
זזחכט קדוט חונ׳ עטטחיןרער טטוב דחן זח! >>ן ן.ין
חײן כזית חין דער מ; כה עטין חונ׳ ; יט ברכה * חכין
ןיטבבטוכה • זונטטן ווען עט רעו־נט דחרן* 2ן ניט
חין דער טוכה עטין • חטײ! ױן ריח טוכה בענטן
חונ׳ עטין חײן סית דרינן חונ׳ חח5ין בר 5ה ! יטב
בטוכה דחט חיז חײן עבירה חונ׳ בר 3ה !טב  1ה •
וועןטין וועטר חיז><וז ><ן חין דער טוכה עטין • חונ׳
וועןעט רעננט טטחרק חודר עט חיז זער קח! ט דיח
עטין ^ טטיחן ױײןדחרן<>2ן ניט חין דער טכהעטן:
£ז
ןיהערט נזהר2ו זײן רען סחדיסן חב5ו בינרן
י פון דעכ  /הדט חן ><וז ><ן נזהר זײן סון רער
ערבה ניט ריח >< ײנטטי טעטר חב5ו רײטן דיח>< ן
נוסן !ו! בענ << ט דחם ><וז ><ן חכטוע ױ1בן >< ענ־ן>וח!
ווערן דיח ערטו  /חכ! /ו!ב דער חן סח1ן דיח מעטר
חבדען :ײנן זיחםט! :
ןן/ךז ><ן חתרוןנ בענטט ><וז ><ן
נזהר
זײן
דען
יחתרו^  5והח! טיןנונן !ו!בחרוין>< יט דען
טטי! ביז><ן דיח ברכה החט ן.י>< חכט דער נחן ווענט
><ן דען חתרון .חרוכ  /חונ׳ טיט! ט • ><ן טיט! ט ניט נו
חנח ה׳ הנ! יחה נח • חונ׳ רער חזן טיט 1ט חן ניטול
יח>< רו נח ביתחהרןחונ׳ נויחחרו נח ירחי ה׳• ערטט
>< וזן בענטן ריח ! ײט דיח בר >< נוה זײנן דער נחן ריח
קטניפן דרוכ  /חיז ><ן נזהר ווען ><ן חײן קינד ױבט5ו
בענטן ה! ט חײן ^ רוטר דען חתחו .חונ !ו! ב חיטחיכ:/
□ן רחרן 2ניט עטין ביו חן רען חתחג ױבענטט
יהחט חוג׳ ווען חײגר חונטרווע^ן חיזחונ׳><ײנט
ער קוחט סחר >< יטחן .חן חײנק חורט ווחו><ן חתרו^
החט וח! ער ווחרטן • חכ  /יוס /טו 3רחרן ><ן קײן
חנדרי ווחטר נע>< ן דען{*!ב דרין נו טטע1ן פחריוכן
טוב ױהערט ><ן חן ברײטין ווחטיר חין חײן כ!י רעכן
ו(1ב דרין 3טטע!ן חונ׳ חכ  /יוכ  /טו* 3חן; ><ן ווחטיר
נו טיטן:

ווין

וע

דעררע5טי החצדצע><ן
תןנ״

י חהרו^ חיןרנגר!ינקיהחנד• חןביגד
רען

*ן דעןהדטחױן 2דער רע 5ט זײט פון יווב חונ׳ ריח
ערבה חין רער יינק :
טײ • חונ׳ דער הדט \-יו :העכר
חרויז ױן ח[ז דיח ער 3וו:/
חנדרן
חן ניט טהחײנו ווען
י
חתחן; בעגטט ווען *ן דען ערטטן טח^
החט טהחײנו ױ*ח 5ט דט ניט טבד  /ױוועזן חיז :
א□ טבו  /חו{ הזזועד ט 1טוכומ ווען *ן העטרה
זח^ ט { חזט ><ן חויז * קרט הטבי  /ויטרח{
והזזיניט חבר חן םטח גיט • חך זזח 5ט \זן קײן
בר 5הע) * קרח>< ױ 1ה חוין 2קה1י* נחונ ' טיר הטיריכ/
חונ׳ רות זזן זזחכט נײחרט דיח בר 3ה ווען ײן**[ ת
חטר/ר { ײחנט חונ׳ ח״כה •

ך* ןןז טח^>זח5ט

חן

אםהוטענה
רבהן.
הערט*ן ריח הוטענהניט

>ייט5ו{ב גו חזחזין נעזיין נײחרט ווען >ין נון
חרונ  ^ /חעןחױ דעןיעט יון רען ייויב חוועק חונ נעזיט
דיח הוטענח חיײנטט ביז חן סערטע חיז ווער קײן
{ו{ב החט נעזוט ריח הוטענה הכן 2נו הוטענומ •
חונ׳ גחן הוטעמו־  /ט!חן .ט זין עטיי5י זיח{ דיח
הוטענה חוין 2רער ערר:
ווחט חין דער טוכה הענינן
זונטטן ווחט זין העעט נו נירחט חן טכן
דחט חיז חטור חפי{ו !; טיטי נו זײן חכ /טבה חורר
יוק טוב ביז יובן טו  3סע1ןי  .חויז חיז חונ׳ חו{ הזיועד
>< חן .זזט{ ט 1זײן חבר3ו עטן חיז חמור • דיח דעקן
ווחט זץ העעט זזחג <<ן ווחי' החנטר נע< ק :

א/י
סירוז/

חונ׳

דיני חיוכה
ךיא נײט סון
חנוכה{י5ט חן?ינדן חיז ריח
נו

ווען

טטערןטטיחן • חונ׳ווער נח־ ניטזזעריב
החט>< תם {1ױוועזן ו־ער חו גינר ערטט חנוכה{י 5ט
דר נחן > וערי <> • 3ן דחרן זין ניט זענן עטין ביז >ין
ערטט חנוכה {י 3ט חן $ונרן החט • חונ׳ דיח חנוכה
1י 5ט ריוזן חוי ^{ ײן טטעקן דז ניט חײנט הון ברענט
חונ׳ חײנט נירר חונ׳ ריוזן ניט ױריצט בײח חננדר טטין
רז חײנט ט> וע{ 1יט סון דען חנדרן • חונ׳ בײח חיטוככ/
זײני חנוכה { יכט טטעקט *ן חײן טחט • חונ׳ רען
ט> יט טטעקט ריןעה 5ר רען>>ן :י 5ט רר בײח סון ריח
חנוכה ! יכט רחרן ><ן קײן הנחה החבין חפי!ו חײן
חנוכה { יכט זעויבטטן סון דעןחנדרןרחרו >>ן ניט
11

־

*ן

שמחת הנפש ?י>

חן3״גרן■ חונ׳
>זן> זחכט ח!י ברכות ערטט  6ע1
*י
חויז חונ׳ רער
נחן חנ3ינד >זן• ר״נ׳ חזןוח בח!יד ח!יז
>זן חײן !י 5ט חן
ג3ונדן החט זח \ ט>זן תכן 7הנחת
ה!!ו רר ויײ! >זןריח חנררי חן3ינד •
 * 70הערט
ריח > זנורה חודר דיח ! יכט5ו טטעקן
י חין
דעסן
>זזוזה חוין 2דער טסח<(£ן דער בײח טטיר! טר דיח
רעכט
זײט
חיז
חונ׳ דיח ! יכט חוין5
דער 1יע זייט
חזוח חיז ריח רע 5טזי  3וה • חן גהערט
>זן זיח5ו
טטעקן
חונרר
 5עהן טםחיק הון סון דער
ערד •
הונ׳
ריח
ערט
נח
5
ט
חננינר>זןחן דעד> זנורה
ןןןןז
סודיכ
(
טד !
נסח
י
!
5
ט
ט
קח
חק
זחנטמ  £חטט>זן תענית
ענד3ורד !עי זײד ח/נ׳ דיח חנדרי
י
חטתר
חכ
(
דונרטע
ווען
געכט
רען
רט
חײן
ברית
! יכט ווחט > זן 3ו3ינר
חן דעק היבט >זן חיז חורר חײן
טעודת רזנוה זח! *ן ריח טעורה בײח
חן !ו נינרן חונ׳זיןנינר ווײטר ג£
חרט
ח
1
יז
וויח >זן טרײבן
נחכט רזח5ן •
טוט $ו דער ! ינקי ; ײר3ו •
 0ל >זוז זעהן
דט זין חײן כטרה זזני! ה החט ווחו
װן^> 7זן ווחקט ! יכט חן גיגר זח>1
ין
עז
חן
חזוח
ניט
דחרך
>
ק
קײן
ברכה
>
זח
5
ן
•
י > זחכן דט חיז רעכט •
חיער >זן
חטײ! מורטן5ינדן היבט חן3ו >זח5ן
זזוו >זן דיח >ז \ !.ה חוין >זחכן ^רונ׳ן
6ר קערט וויח נון חײו ײנה \ חיז •
חבר יחירינ(
חי טבמ חיז רער
חננינר
בדחרסן ניט חוין 2נו > זחכן • חונ׳ וועז
>זן
חויז
^
!
ייחנט
החט
>
זוז
>
זן
דיח
>י\ 1ה ערטט3וווירמן
חנוכה1י 5ט דער נחן
>זח  5ט >זן הבר! ה • דער נחן >זח  5ט
>>ן דיח גחן בר 5ה • >זן >< וז שע!\נ
חביר ווען חײנר העט פר \.
עטן
חתה חננתנו רחרן3 5ו הערן
ווען
>
זן
חײן
ווחדט
ניט
נו
הערטחיז >ק ניט
רע ניט ! יכט חנמדן ביז ער
ערטט הבר! ה > יחכט יו3ח •
ווען
>
<
ן
!
ײחנט
חונ׳
החט
קײן
>
דחק \ הערט >ין זין נוה \
זנין דחרן>זן
זײן ערטט הבד! ה >יח5ן דיח נחן ברכה
ניט
>
זח
5
ן
•
חק
>
זוגחי
טבת
!
ײחנט
דר נחן חננינון •
>< ןדיח >< ן.י! ה שר
אײ \ 7הטט ווען ער טון
ויהי נועכ( וחו/ה קהט ויתן ! ן •
דער
\
רעטט
ווען חײגר סר
ווײבר
!
ײחנט
חין
חײן
כטרה
>
י
\
י
1
ה
י ><חן ווען>ין ניט רר
הײק סחר חיק חנ3יצר >זח 5ט >זן ברכה
>זוז
! טי-יוע >י \י! ה חשי!ו סר בתויות
רע חגוכה ויכט בענטן דען >יוז
דע ; עהן עםיז זח!>זן !ײחנן דיח
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סוריק סרײטג נ 6ח! ט ז*ן >* וז חן דח ז* ײנטטי
סעודה סר טבמ עטן • אער חכן פרײטי^ סריח זו ! יט זײגן דננר גוי רוײ גיט נחוין ווגנן ער טון זלזןגט
זױז זײנן וו  3ט טוון .גזױט• חן זזוז זין גו וויטן טיזן ווען
דיח טעורה ז* חכט חיז בעטר • חונ׳ ווען >*ן טבמ
ווײן הוגד רייז כהזזה ןביטןהחט מיזורייז<וז< מר^ ידיק
ן** ח 5ט ההט ח נ׳ החט ױעריב ז* תס!^ 5וועזן דחרן5
זײנן דען *וז זין בוודק דר גוזן זײן זוגטטן יזיז טרםה •
>*ן רער נחן גיט ע! הניטיסן בענטן דרוסן גהערט
יזן יזטײ 5טוחטיק קגביק בןיזזןטד ס( ײט וזויף סון
*> 31ו בענטן חיער ז*ן טכת ** מכט •
חיער **ן דיח קעיבר וזוג׳ ' פזויר דױו סעדיר סירט) טד זעיבין; וויז
מעןדה חן סחנ^ יט3ו עטן ן .הערט
>
*
ן
עםיז5ו !
ערנן גיט רעכט דען עי ב! ײבט חזוח חוין .\ 2ב!ווזן וזונ׳ דט
עז טטיט !יהוריכן היתה חורה
דט
חיו
דיח
תורה
זח ^ נעזיט ניט רורן • \זן דחרך קײןחינדק חורר חײן
דיח הײטט חורה דט חיז טײטט !י 5ט י
חנדרן עוךדען קחם חב החקן ווימ רט ב! וט נחן ױט •
חיז
יחרב
חײן
 3ד י קות המכין חיז זער ןחטובעו״ה דער נן .ע
>< נות טיקן נווײח חר! ײח עטן חורר חײן עטן
החט זין וזמסטט ןנוועזן חוי ;ײגן
חונ׳ חײן >* טקה נו חײנכן חבר חורר ווער עז חיז •
טוחטיק חונ׳ זזענכר זײן ! עביט טח^ קײן רעכט
חונ׳>*ן ז* וז טיקן ווחט רחוי ! התכבר חיז
חײן ^ וט חר( החט רע קוז-וט זײן טחן; גיט דרון 2ווייז *ן זיז
טטיק ס 5ײט חורר סיט חונ׳ חײן ן; וטי >< טקה
חודר בודק זײןרע ב 5ײבט בײח זײנר ^ווחגהײט ווענכיר החט
זונטן רז עז חײן ױתנה הײטט • חטײ! טיקן ווינק
וחחכי פיערדיקי נעגי! קחן ניט סיין חײןםגיוזהחטײן
 3וקר הב! יכן זו! כט חיז חײן טטות**ן חיז ניט יוגחדר
זחןן דער [ח  2],חיז חיח עז חיז קײן ןס .יז; ה חונ׳ ווען
>* יט • חפי!ו חײן סרויח חיז חן ** חויב ט! ח>* נות
זון רעצט בחיזוה ובירחה בודק חיז זײנן עז ! ויטר
3ו טיקן חײן חנדרי עחחעז דחרן 2חבר קײן<1חן
סןחוומ • גון וויח חיז זויכט נו ווענדן חין חטײ! קה!ורג
חײנר סחחטיקן חונ׳ חײנר פחיח חײנק >*חן•
זײגן זין גוהן .עי םי הדיןוויחסר נײטן חיז * וועזן דער
טוחט דחרן 2ניט טחטן ער חיוז זײן ח! 2(,ערטט רעק
רב ווײזן דט קחן > ין חין ח! יקה! ומ 1יתקן זײןי חבר
ריניכן סון טחיטה ווחט חיט!3
ר ווח! רחן חוין 2יטוביק ווער החן חוין 3זעהן • חיג׳ רט חיז חײן
ווײ! החב ן; יעהן ביטוביכן
טחטן
חין
חײןכוי
כ
!
!
וועק
זײן
הערק
גיט גוסה חיז ! ירחת טײיקדער
>*ןז>*ן נו וויטן רט זע!ביג חטור חיז **ן
דחרך קײן חיז זײןטכין ניט רע 3טסדק ויען רע טון זזחגיט רע
כ!י חונטר טטע!ן רט ב! וט זח! חרין ! ויסן
עז
זײח
רען
^יז רעכט בורקחיז זע דחן ניט רע 3ט זזוז גרטירחה
ווען* 1ןררעק חודר עט חין רענן כ!י טוט חן דחרך
טזזיק דר בײח זײן ווען חײן סןײזיה חיז ןזחו חײן ד .חר
>*ן ניט יוטט חיברדער ןחב טחטן
> ין טחט דט ררינן הענגןמײבט חיזזײן טחיטהגבי! ה ע״כ חהו׳בני
דט ב 5וט !( יסט סון דער
עריר דין דר ןחב חרין חן ישרח! געחט דט חין ח 3ט ווען
ניקט נו טחן החט
>*וי >*  31וו/יטן טחן ריח טרצומ ווען >*ן
רײבן טוט זי 5ט >*ן גו דעק ח! 2!,חונ׳ זי 3ט ווח! חיט ריח רחיה
>*וז >*ן ! חגנוקסויטן דיח החנד רײבן • חין
הב3ו טוו* ר זיכט רע חײןסןניזזהדיח רע ניטקחן זזינייעק
ןזעהן חטײ! ווען חײן ברחטי טרכה חיז
רײטן ייח סינגר סי!ן חן ביז ווײ!ן נע**ן חײןוויטן בויק וויוי חונ׳
דיח טרכה  6ון חננרר חין דער ! עני^ חונ׳ רײבן דער
חיבר רעק ײעטר !חגנומ טטרייק סייעינט וזענין
<חן חזוח ! חניג ביז חב ןריבן חיז זו! 5ט חיז
חײן ז*ח! ק!ײני סעזי!רצ העעןגו ב!ײבן • חן ביזוןײ!ןחײן
חיטור •
חטײ! רײבן >* יט חײן טון ריח
וו! 3ט החר דריבר טטרײצן ווחו ריח החר חן טטוטטחרטן
טונן
זימן
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ן
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קײן
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3ו^ יח ררײח >יח! ווח! חױ ^חזן חזוח
טטחריק ח!יז ן -וועין ביז זיח החבן י*ודח4.וועזן עז חיזיוח חײןם^ יײה•
>*ן קחן •
חין ן.חנין טורקײח חונ׳
בײח טםרדיק כיז ווײ! ןקינדר3ו ןככנבן חונ׳ עפיז3ו זחן־ן ווער רחןןערט
רײבט >*
ן
גחר
קײן
טרצ׳תוחטרי !
הק • חן>*וז>*ן חײן ם\.יז* ה ^ סינדן טד חיו םרוברט דחט זיח חיער
#יטן דט
>
*
ן
קײן
קח
(
ב
חודר ק! ײני3
יק! ין ! ע>*יר ניט ^סינרן חײן סןנײזזה ח!יז חײן גחטר ווער חײן י*! י*ר
דחרן2
טחטן
ווחו
>
*
ן
גיט
^
וויט
ווחט
טר
זיח
חצטטחן; החטחו { כיז ווײ!ן רען חןין 2דעק ז*!**ד ן .עבן3ו ; עהן•
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דערכי! חיז ח!י דיח סעווות ם טחן ביז> ין נון
דט דיח הר \ טה בײח חינן חיז חין ווחט ווען >ין זין
יוזוח נור* חיז דחט> ין דחיך קו> יט רט ערביז ח! הער
גיט רעכט \ .פי( ט החט ריח סניזיות חונ׳ רען ריח י״ב
בדיקות בחיזיה ובירחה בורק זײן ניט חיבר הין טטרײכן
דען חוכ! טרםוו ^ חונ׳ זיחכױ טרםות נו זײן חיז גחר
זדוט ו/ער דח וזערט סוין.ן ווח! נו חיכך חונ׳ ווח(' זײנר
טנ > יה • חונ׳ גחן דעכך טחק רען ח(' 2[,ווח! חב
זועטן חונ׳ ווחיי חב טריקנן דוונ׳ ניט ויוזן חחסךווחיי^רן
חײןן .וטיטחר ןוזןררנו זיחכןחוררחזין^ חזוח חײןבזונרר
חריט ( יױןהבןדט ניקט רר נוקו> יט .
טוחטיסו גהערן נזהר זײן ווען זיח
רט ניקט חוכך רײן חיז טינוך דער ן!ײכן
זזעןניח ריחבדכה>< חכן • חן ן .טיבט גרוטי > יכט;(יכך
>ייט דעכך סוײט נײ*ן יט ױןדרויך טרײבט כטר רען
יוכך בײח דעכך ןנוי קנבן חיז ניט חוייט נו היטן ענטסר
ריח
דער טוהט >ח! ח!י> יחי דרבײח זײן ווען>ין רט פ! ײט
ודן חונ׳ עטיט בחט חוג׳
נע> יט• חורר חײן דע 5טי חתי> יה חן( יןן חין חטײן
מוט ררויך ז-זוז חן חב טרירן רען רט
קד־,וותהחבן זיח ב! ײח ;י גײצן דיח >ין ניטקחן >י:ײ 21ב( וט חוין דעכך ברוט חיז חטור־ וונבן ו־ין נעניזיוינט
זײן • עו״ כי סניכך זחי קײנר קײן פייײט נײצנן חוייז נו חיבר טריקנן זיוז וין נזהר זײן דטזיח ניט ווחריט
דער טוחט זעויבטטן • חן חיז >ין הרחוי  .־ט דער ווערן חן דחרך> ין ריח סיט חונ׳ דען קחם חונ׳ פייױ)
טוהט פון דענן קנב חזוח פי! בקו> יט פון חײן בה> יה ניט חב ברענן רײן נו זיחצן זין זזןז פחר כטר זזחכן •
ריח דח טרסה ווערט ח! יז סון חיין כטרה • חודר
אײז טטיק פיײט ווחט ןנסרהרן חיז רחרן 5זין ניט
חין ווחריכן יוחטיר יױן עז
דעכך טוחט ןהערט חטור נו זײן הנחה נו הבן פון
חײנכך קנב חונ׳ קהי' ןנהערט בנחק רעכך ט; הט חײן דט ײן בח1ר זחיינן קחן • נײחרט (יכבור חורהיסן חור
קה! קחן ח!יז חויז טטין חזדר חיטייכר קנכ זח! חיבר ויכבור טבמווען ײן ניטן .החט דחן .ײן חין חײן טיט(
החבט געבן עז זײנן פיוי םוטקיכך חונ׳ טחויות תטובות (יױן ווחו דיח ווחטיר נײחדט (יעבוין זײנן ווחז חביר דיח
דיח דר סן >ים!ם(' זײנן חביר בעו׳ה >ייר וו־טן דען
 1וחטיר הײט זײנן חיז עז חײן חיטודןסיור•
ח> ית ווחי !ח תקח טוחדחפיו ! טםוט נרק גהערר >ין
טטחריק חין רער ירחה זײן זוייצט > יתקן זײן •
>יוז רטפוײט !וזן ווײקן חײן ה!בי טעה חיו
י ווחטירחיער>ין עז זחען טזטחונ׳>ין>יוזווח1
ןן ^ ן > ין חײן ב! זדט טרחםן חין חײן ח״ גפינרחיז חויז וועטן רווג׳ חיברח( דט בייוט1וח! חכ וועטן .
י
דט חײ חטור חונ׳ ווען >ין פי( חײחר העט (כבוד טבת ןןכנוד חורחיכן ווען >ון ניטױ החט ווחג
חוין5
גט
!
חן
.
ן
חין
חײן
טיט
!
חונ׳
>
<
ן
ן־סינר
רר
נחן
חײן
>ין
חײן
ווײייצי
וויער
!וזן
ווײקן
•
חך
חיז
חײן
ודטור
ביוכיט טרחםן נע> יט >ין חיי דיח גע! צרפון דיח חגדרי דיח ס :.ײש חוירר עוםת בגיטן ןנחננירהײט יזונ גימן
חײחר חרויז דחכך> יוז חיטייצד יהורי ניהרזײן חיט! כט !וחטיר דריבר חונ החייטן עז נחן דרײח טחן;• וזן
חײ מונדר חויך נו ט!חן.ן חונ3ו מעהן • חך ריח חײער י> .ז נו החקן ח 2[,.טטיקר חוצ רעצט !וזן זוײקן וז .ל
זוחט > ין ןנסינד חיכך הון נחןרער טחיטה דיח >ווז >ין >יוז דיח חררין חררז נעײן חך ווען >ין נחך רענןווײקן
כחרטן חונ׳ זח!נן> ין דחרך דח ניטבײחס! '־ט :ח! 3ןחן חײן טטיק פןײט סון חמרר טנײרחודר דיחקןחהן סון
רחק׳' >ין זיח ניט >יי(' צרינג ברויכן חן ווען >ין חײחר ריח סימחב >; וזכט רט>יוז>ין נחן ח> יח( 1ייין ויײקן .
יזונ׳

זיצט

חויז ;ידן טוט >יוז *ן סהר זײן ניט יזײט חויז רעכן
ווחטיר געחן<1ןזרו{ ערטט קח! ט ווחטיר דסלױטן •
( ? ו ^ ך ריוז ניט \ .חטי סנגררן זו  .יך דננן ןײב ווונ׳
ריח5£י\.י 1הבןדיוז זײנן ווט<ר3ו עטן״ןצט
נזהר זײן וזכנן זזן פי\ 1חויז ריח נעטטר נננ* ט •
חן
ווננן חײן \1יר נו ברחכן חיז חן חײנכןננ .ן* חורר חײן
בהזזה וועןטון כטדחיז חו :חן דט נ 1יד חב טנײרןחונ׳
חוועק ווחרסןחונ׳חב טרירן ביז ניק נוייד •
חטינך ובורקינן ריח ניט וזרקרק
זײנן ווננן זיח נײחרט חכן מבת טרחגן
זוחט וזן ניט נהפרט > וט 1ט( ױיןחיז חטור נוננמן פון
חיר טחיטה.
ךי ^ ( ײט ווחט דח זײנן חזודינתס ( ין ריחרחרסן
ניט עטן חויז דיח כיינן פון ריח חטכנזיכן
ריח רײנטי םחננן עטן חזזח סטקנת דער טשתי כהן
וזען זיח ווידר הבןברעה חהײנן ניגן.

דיא•ט:

דיא

טחטן

בחנות

װעם נעןב(

י

קוזזט

זח!חוין2
ריױן

דיט מליחה

דיני

מאכליםאשורים

^

שמחת הנפש

חונ׳ נחן דעק חײקן ><וז ><ן ניט תכןי ? חונין וױיו' נחן
זער נחט חיז דז רחט זחוין טייעינט ףן > ימ חײן ודנק
?חזןחבטרחםן חונ׳ חן ניט נו טרוקןיןחזןיווערך.
ךען ><וז >*ן וויטן >< ע< ין חחיי ביקזי־־ס ריחהב > יה
חײן טוחן; חוג חויך דעק חורס זעניס זין
ן 1יברס סוס חוג׳ דט פ; ײט וופרט ד; רן נון.ן >< יס ב! וס
רט זעויבין חיז חט,ר • ><ן >< וז רחט בייוס חױז טגײדן
>< יט דפק פ! ײט חיפר ><ן ו,ײקן חונ׳חז !נן טוט חזוח
ווײט דז וחט ס! ײס רוט חיז • חן ױהערט יין גזהר
זײןטד
פ! ײט פון רעד
טחיטה דט חיז זפר חט
דחט ב! וס החט וין חן ^ינו^ן דחט ^ יהערט>ין חן ענר
חײן ווינק חם יט !ן חודר קייײן קחרבן דרין >< יס
חײן > יפמר • חד פופור <> /וז><ן נזהרזײן דיחטםינן
םון דיח פ!ןי .ן חב נו טנײדן חזו ווח! חיז >< ן דיח ק! חהן
פוןפיט דיח פנדן חב החקס חזו חן בײח פופוינ וזחו
חײן ענד חיז טנײר■>< ן דיח טסינן בח •
חן >< ה ><ן
דיח פופות ווחוי חויז וופטן רפן< 3ויטן דיח ריקן זפניט
זין ^ יברס בןוט דחט בסינד זין ןחר חופט ו/ען ><ן דיח
הינר פון חננדר טנײד נחן חויק חיז דחן נחן טטיקר
ב!< ס דרינן • ווער ירח ט>< יק חיז ן .יהערט דיח^ פופות
סון חנידר טנײדן חג׳ דיח ! ונן) חרויז נפ>< ן • ביךיווע:ן
חין חײן קהוה חיז וױין תקנה >ןי ><ויז חוי פופות חוין
טגײדן דפן דיח פופול <>/וז ><ן חיגי וייניג חזו ווח 1זחי;3ן
ח!ז חויזן ווינין .חוג׳ נגט זײגן פי 5ריסן דר נוויטן חיי הון
רפן ><וז ><ן ריח עופוו / 8ן; חר ווח 5חין ריח הין טספ!ין
ח זין חײן רן; פ גיס פר זח><! ט חײן ווינק זחי ),ווחסיר •
חונ חן פר  :ח>< ויט  :ין ^ ויברס ב! וט דרין • ■ דרוק
^יהערס ><ן נזרזר זײן חוין3 2ו סנײרן ׳ ><ן ><זו ן.רח
ווח 3חין חצטענ ><ן וופן ><ן זיח ^חנין ( יחזט:

אריש
ווחט><ן טוט><זו><
ן,יחוניןח
קײן
זחיינין

עט

ח דרום סיײט ניט :, >5דיכט מן קיעכט • רון ׳טטנג1זכ
><ן דננן קחרים ניט>< יט רננכן פ ײט ח; יך יננר ננרררז
ער ניט ן .דיצטלזוין 3טיי־ט • רון זי ; ין דינו ברפטר
וופן >ין ;ח1נן טוט ריח ><ו:ן ן .יחט :ײן ח קײןןנרובן
ררינן זײנן • חן דחרן<> 3ן ניט >< יט חײן<< פמר דחט
פ<טײ פין חננדר סנײדן דר ו; ײז טפ חין  :חוין1ין .ט -
רפריק חונ׳ > 1ייך םחננן חײפד ייח>< ן חין דיח הינר
גםינד רחרן<> :ן רט חונטר רפק פיײט :ח 1נן פנטפר
>< ן>< : ;/יחיחובן חןי57ין.ן חודר ן.רח ביזונדר;
<> 72וי נזהר  :ײן וופן< £וײט נחן גיט ןניווײקט חח
י רי<<ן פט ניס רן .ט חוין 2דפרבחנק חןךר  .־ונטט
ווחו רז גיט פםיז זחןין חרטן חיז דדוק ןניהערט><ן ח! י
ו<-ח! דט פוײט חין זײן כןי וען החבן • חן<<; <>:ן וויטן
חין דפק קחרים ווחו ><ן סױיט ררינן< חנן .ט ם ן קנ 3
>< כ! טכן דער קחרים ווחו > ין דחט פוײט ררינן זחןק_
טוט חיז חײן חימ .ר םירוז״נ חורר ירקוד  /דריגן נווחגןנן
וופן טון דער קחרים ח,יז^.טי  :ופנקט חיז העןפט
ניקט • חזנ׳ וופן >*ן יוח סירוינ חודר ירקית הפט
ררינן ן 1חגגט רחרן* ין ניט ברויכן פט << וז חייט חיכר־
טוופנקט וופרן • חן דחרן<>2ן קײןבויק ררינן הח! טן_
ןן^<> 7ן חײן !ונן• חוין >< חכט ><;<> :ן ח!י ריח־
י מויםונוו  /חין חיטויצק טטיק חו?ן * :יחכן•
ןח ><וז<<ן נזהר זיק חין דפק כ!י ווחו דחט זחוין חחטר
דרינן טרחםיט דז >ין ווח! ווחטר דרינן הח! ט דפןוזען
חײן טטיק פ! ײט ווחט גון חײן ןנוטי ווײ! חין זח! 'ן ! עס
חין זחןין ווחטרפחוט חוג׳ חיז קײןווחטר דרינן חיז דט
טטיק סוײט סרפה • וופן ^! ײן חוין רפר ערד חק
ועק זח5ןי ווחטיר סח! ט חיז חן סרפה • ><ן * יוזבח
טניױ׳ן ווחו חין דפק :חויין ווחטר גי! .פ^ן חיז • חן ווחו
חרוין 2ריח זחןין ווחטר פ,ן פוײט חוין חײן כוי סרחםן
חיז דחט צ!י טרפה :

ם! ענכי ויידין חיז ווחו ניט זחוין דחיך חי-ז
><ן>< וז זח!3ן וויח חײן רײן רפר חוין 3רעק פע!ר !י^ ט
 2ן ><> זנזהר זיין זוען > ין חײן ייפבר סוט ברחטן ת
ווען ^ יסרורן חיז • >< ער  -החס ניט ניטין; 3ו זח( ק •
י><ןריח ן.חוחבטנײד>< יט חײן טטיק !עכיר
חבר ><ן>< ח^ חזו ריק זחז3ן וויח >< ן<וי • 5ווכגר דחיזחן -ט רר3ו • חורר ><ן > יוזריח ! עבר ווח!$ו טטעצן ױיטחיץ
><ן דחרן 2ניט •3ריק זח(3ן רחס רידן נחרין ׳ ווכנר דק >< עטר זונטטן דחרןי ><ן דיח ! פבר ניט קחצן • חונ׳
עטט חיז חײב כרת ווערט פון דפר ווע! ט פר טניסן חײן ןפנז ופבר חודר פ.ן חנדרי פופור  /דיח ריוז ><ןווח{
><1ז><ן בעטר חין חצט נעױן:
נ; יטטעכן >< יט חײן > יעטר  ;:גטטן דחץ | ><ן ױח ניש
לעז סייײטץיוי><ן גיט (קי נחן
דעק
זחונין
חוץי
חין טחחוין ברחטן חודר ק׳צן רחן ויען><ן חײן ו&כיר־׳
חײן ן (.ײן חורטטפ >
<זו
חז
<
קרוק
טטיןדחז
קחצט זח! ><ן דיח טײםונות חויז טנײדן • וופן > 9
רויןן תע זין ניט פרזח><! ט
זחויין
ווחטר
>
<
ן
חיז
נזהר
3
ו
חײן
>
<
יו*ן בי׳רסיט ><וז><ן חן ( זהר זײן ריח חדר יזר ;.ינ
זגוונן חין קפרים חונ׳ ><ן (י
^
ט
חײן
ווינק
טטחח
ררין
נו
נעחן
•
ווען
ריח
חורנו
רימןיווערט ><וז ><ן דיח ><יו'ןי
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שמחת הנפסי

חוין 5טנײרן חונ׳ דיח ל[ ע1ן.י חדר חהױ נע><ן • ><ן ><וי
סהר זײן דיח ועריכן חונ׳ םחנ3ן יח1נן פון ריח יײט דיח
רהיין חייחונ׳ניט חהוסן ווענרן:
ס 1ײט נו כן .יטן חין דער החנד חױ ניט רעכט
ערטט><<>:/ן וט פ!טײ חין חײן כ!י טוןווחו
5י 1ווחטר דרינן חייחונ׳ ווח 1חבטווענקן דטזח1ןי חונ׳
חר  1בןיטן • ווער >< רקדק חיז נע>< ט
דער נחן3ו/ײח>
דרײח ווחטרין חין דרײח כ1יכן • חן יח<> 1ן דט זח(ןי
ערטט ווח 1חכ טחק1ן חיער ><ן חין דע ; ן כ!י !יןנט •
חוכ׳><ן זױוז ווח 1טווענקן ♦
װ ^יז ><ן עוסור  /החט ריח חיײן חטרון החבן חודר
ביזחרנן עט
חונ׳
חײן
טריסה דרחן זײן דחרן <> 2ן דיח >< י 1ן חונ׳ דיח חײער
ניט ברויצן:
><וז < :הר  :ײן ווען >< ן זח!ןי פיט קויסט חונ׳
' זײנן טרסה סיט דרונטר ווען ><ן נײחרט ריח
טרסה פיט חויף דען טיטייכט 1יןן חונ חיי3ו מחחגן
זיח זײגן חיט דיח כטרה פיט חין חײננ  /סחס ױייעןן
דחרן 2חן דיח םיט נים ק; יפן • חן חין חטײ 1חורטן
ו/יױן דיח ןויק טטחק סיט טווינ^ דערי ן! ײצן חין
טרסה !חןנ ><וז ><ן נ; הר יײןײק ) ןיוועטרטי טטחק
סיט רעריו! ײכן ניט קויפן סון ייח.־

י בה><ה חיז<ו

קחן

דיני חולעים וםירבין
□ל ><וז נזהר זײן בורק ס זײן ריח קעם ווח 1פזן ריח
יפיט ע 1כ 1םניכן פון םוריסן צײט חן רען עט
בסיגדט יין וובנריסן חין ריח קעם >< ײנטט 1ין חין ח1י
פיט • חן ריח רעריכן סון פיט ניט וחגין קחכין ><ן
>< וז חוין 2טגײרן עט זײנן >< ײנטטי 3ײט ווערינן דרינן
חונ׳ עט חיז טכיח ><וז ><ן דר נחן בודק זײן • חן חיז
טכיח חין חטײ 1חורטןדער עטין .ווערט ווער>< י< חונ׳
זײנן חזו ק 1ײן ווען > ין טון דען עטיק זײחן טוט דורן
עטן כי טיכר וין דיח וועריק רורן דר נחן ><וי ><ן ווח1
בודק זײן חונ׳ ווען  :ין זח! כט בפינט>< וז חן וען עטיק
ערטט1חזן חוין 2זירן דען סערן דיח וועריכן חונ׳ דער
נחן דורן  :ײחן:
ךוא קירטן חוג׳ קוועטטן חונ׳ ק! ײני םיחו  /ווען
חײן ווחרינן ררינן חיי רען חיי ריח םירי ןנחר
חטור חבר ח־ן חײן ^ חט םיריטנײר><ן חדי דט בייי •
ווען ><ן חבר חין חײן < חטי סירי וסיגד דיטע ( יכי
וועריכן דרינן יײגן חונ׳ טטחרק ווחריכן עםי ; חיז
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ןי

רויי יירו חןטרפה • חן><וי>ין< יהר יײן רוין 3יײי דיח
ווווריכ ; בייוורז | רזױיטנײר[ • וון ריענין ירור רזייטכיח
די דיוז קוועטטן יער ווער><י< יײנן דען >< וי רון קיק
דערי קוועטטן קרוכן ><ן >< וי ור?י סרור חוי^ טנײרן
חיירוײן רוטור ן.ריור:
טי ><י1ױב ןהיםן >< ע 3דער
יוו-יר ווערט ח1
חוםמ רוױינןדערי ןוײכן חוי><ן ווח 1בודק יײן
דער עו1ןכ חיזזין נוה< חיי נײחרס עסייבודק דט חיי
ניקט ײן ײ/י ח!י ןחר טדק יײן ווחט ײן עטן ו/י 1חיט 1כי
בייוגדר דען עט חיי טכיח פי 1ווערן ניט *י1ביו .יײן
חונ׳ חײני ווערט ײייבי^ יײן יח! 5יט חיי ברובירט • חן
רען בחק דרחק ײוי רוןווחיחויי יוחכןווערט ײד><י1ביןנ
זויחר טײן • חן החבן חטײ!1טײ קערםכיר ו/ח /ייח
ברוט דרינן הח! טן דיח ווערן >וי 1בין חונ׳העו& ט קײן
חויי חחכין ניט ריח>< וי חן חנ^ ווחר ניט ני3ן • חן
ירקוו  /םיטריי! חנררי ירק .ח יע3ן יין ק! ײני ווערחכ ר
דרחן> י/י יון ח! יטבודק יײן ח־י טכיח • ןח הח 1טן
חטיי! ! ײט ח3וי  /ביי חיק הוכן יו>־יר חונ׳ ווערן>< י1ביןנ
חין ריח 1עכי! כר העיסט קײן בויקה ניט • חונ׳ דער
עיהב חוי םטיטח חט .ר • חן ח1י קעי ווערן><י1בי^
חונ׳ ח 1יט רער פ! ײט עײענן יין>> י1בן רהין 2כחו 1היכן
חין וער פ! ײט ח;נ ' חין קעי חוג׳ חיו בחיד די >>ן>< יט
רעק>< עטר ררין טנײר ב1ײבן דיח >/י1בן חק * עטר
ק! עבן ווען><ן נײחרט >< יט דער החנד חן רירט ב1ײבן
ריח ><י1בן ררחן • חונ׳ חיו בח1ד רחי >*ן דען קעי חין
ווחריכן ברענ^ ט היבן ריח > יי1בן חן חוועק3ו קריכן •
>; ען >>ן חבר3ו טיט ברענןנט סח1ן דיח ><י!בן ן 1ײן
חרונטר קריצן חוועק חיבר ח 1חהין • ווען רער קעי
חודר רחט פוײט חין טחנק 1יןט קריכן דיח ><י1בן
חחנטר חיברח! חהין קו>ין ןרוטי חט .ריכן דער דורן •
זח!טכ החן ניט חונטר ! חין רעכן עו1ןכ >< ודיע3ו יײן
זח 1ניט 1חזן דר /3קו>ין חונ׳ ווײטר חין חכטענ > ין החב
זח1טכ ןרעט > ייט כ> יה רבניסן וחטיריכן וחנטי
>< עטה יײן ח1י >< יהיר ווער ירח ט>ייכן חין יין החט
ווערט יײן נט> יה חין חצט נע>ין • חן ווערט בחט
>< י! בין ןיהערט><ן נ :הר3ו :ײן ווען><ן דחט ברוט חויז
רעכן בחק הויי ברענןט הכן <> 5יט חײן בערטט דט
>< ע 1חם קערן סון רענן ברוט חונטן:
ווחט ><י1בי<נ חיי ><ח^ >< ן הח! טן חײן
פע!י^ יחר חויז חונ׳ רער גחן בודק זײן
ווען חיבר חײן יחר ניקט חר חיי >< חג ><ן עטי | • חן
>< יט
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שמחת הנפש

>< יט רורבימ ןעזן >יוי>ון >יררןדק גײן נווײח דרײח> יח[ חיז• ווננן > ין רעז >< עטר ניטרברוי 5ט הרוס יזי) שיר
נו רזיבר 1עין רזיטיכר בנניבית רהננרט יעובםםן ; חן רזונ׳גוורזנױ^ טננ; ה רזי; דט >< עמר טריסה רוונ דס
3ו יננהן רוונ׳ בורק יײן גיטזר 1ײנטט טו>> ן יײן יזויךווײבר ; פיײט>>וי > ין חבמיוין ווחו >ין > ייט דעכן > ועמי־ן .ס;יטן
חונ׳>>רזדן ע.י טרעפט דירז נט>< ה רון >ון>> וי רויט 1כי ׳הרזט רוונ׳ דט >> עטר >>וי > ון כטרן • רוביר ווען >>ן
חרביט בי .נרר בודק ױין• חן חיער > ין ריח חרביט >> יט חײן סוײטדינן >> .עמר קעי טנײר חודר >> יט חײן
נו טטעןן ט; ט >3ק5.ן והערט > ין חין קחוט ווחטיר >>י 1כדמ^ >> עטר סןײט ווחט ניט יער הײט חיי >>וי>>ן
חרין3ו טחן • ח; נ דר נחן חין ן-חנין הײט ווחטיר גו טד >> עטר חין דער ערר טטעקן • חביר ווען >> ן
טחן• ןינין ריח .ווער>> י\נ יײנן >>וי>*ן םטיטח יער יונטט חײן יחןטנײרווחט ווײן חיי חזיי סטר >> יט
חײן סוײטדינ^ >> עטיר חודר ס .ײטדינן.י>> חכ( יק ווחט
בורק יײן •
װ ^ ר ירח ט>> יכן חיי יח 1קײן זוחריכן עטן שון קעי יוײן יײנן חונ׳ יײנןניט הײמ חײן ט .יבחן קחויטסיײט
רט >> עטר חיי כטר ווען>>ן נײחרטב\ .יטן ט; ט •
ווען דער ווחריסן חויי יײן חורט חיי ^ קחכן
חוין 2רעק קעי>> כו טכן ווען ער גון חוין 2ז־עכן טעוייר ןן ^ ל >> ן חײן רעטין סון חננדר טנײד חונ׳ >> ן
י טנײד חײן ווחריבן סון חננרר >>וי >>ן דען
!י\נט חודר חין דער טיט 1חיי סטיטח חטוס
ד ^ז >>וי >>ן וויטן ווען >>ן חײן >>י[ כטינןן ועשיןחין רעטין סינגר דיק חב טנײדן ווונ׳ טר >> עטר ווחן
חב טוײסן
ש! ײטדי<\נ עטן העט גטטעקט חודר שר
ןןןןל חײן ווחריק חורריונטטןחײן בריהחםיןוחײן
קערט שןײטדיע חין >> יוכריענ חונ׳דט עטן ווערט
י סןוחווער חין חײן עטן ק>>ן חונ׳ >>ן קחן ניט
טריםה חיי עי חטור בהנחה >>ן רחרן 2חסיזיו קײניכן
חחיז בקו>>ן עי ווער סר >> יטט גווחרן חיי רט עטן
הונר3ו עטן ועבן •
טריםה •
ןןןן ? חײנר >> י!צינ^ עטיט חונ׳ חײנר ש! ײטדינ\נ
!ײט ווחט טובחק חן טטעקן חן
טי חננרר חויי
דחרפן ייח
! יכט >< וזן ניהריײן>> יטרר טבחקיט סײך
טרינקן •
װןןז3ווײח עטן >> יט חננרר חײנר >>ין 5רינג חונ׳ גיט חן3ו רירן חן דעכן שוגן ס;ן דעסן ! יכט נײחרט
חןהב ^ זעהןחטײן
י חײנר שןײטדינג >< וי חיטויכר חײן ביונדר חן רער טםיין ש.ן רער סןחסן■
טיט 3וווען הבן • חורר>< וין3ו חײן 3וויטן טחט עסיי טי<ירן ה!ב ווײ! זיח טובחק דרינקן חונ׳ דיח ט .בחקיט
טטע!ן • חן זוען חײנר שןײטרינכ ועטן החט דחרן 2פײן 2חיי הײט טר חיי חין חיטור ווען>>ן יי>> יט ח!ב
ט>> ירט רחרן>>2ן דיח טובחקט שײן 2ניט בחיכן
רע זין ניט זע3ן חן טיט זוחו ! ײט ><י! 3רינו עטן זוחו
ער בקחנט חייחונ׳טײחט יין ניט>> יט  $ועטן
■ עטן ווען
דחרן 2קײן >>ח' כדיע נחן ש! ײטרינו
עטן טד
יק
י >>ן טון טוט ווחרטן דען טיעור דט >>ן >> חויב
חיז3ו זוחרטן חין חײן טעורה ><ן >> וי שחר בענטןטד
ווחט דערוויבחקט חסי!ו וועןחײןיהוױ
ןנטיכט חושט חויך טעוחת דט >>ן ! חנו זי 3ט • חן זײן ברוט בחקט חונ׳ שר ועטט דען חכן $ו כטרן חיי
חויך רער טיטחוע! ווחו>>ן ש! ײטרינזנ עטיט דחרן>2ין דט ברוט חטור חונ׳>>ן דחרן 2עי ניט ןחנין חײנימ ן;.
■ דדון 2עםן• >>ן >>וז  $וחיט! ככן חײן שר קזישן>>ן >> וי עי  3וטטיקר טנײרן ווען >>ן עירס
קײן >וי!כרינו
ביונרר טיט טון הבן • חן ניט שון חײן בחט עטן קוישט • רר קױן חיז>> ותר ןח חטײ! ח .רטן $ו עטן
דט ברוט ווהט דערןנוי $ו םר ק.ישן בחקיט חז׳ח חין
>>י 1כרינו חונ׳ שןײטדינ^ •
ןן ^יל חיין>> י!כרינ^>> עט  -העט וטניטן חײןטטיק דער !> נהןנ חין דיח >> דינת חויי ^ס>>ן עטרת י>ד
י שוײט ווען טון טד ש! ײט חין רער טיטו תטובה עטן ח!י קײן בדוטווחו><ן ניט דען חובןהחט
!יוט חוג׳ חיי חיוח הײט רט >>ן ריח החנר דרחן שר גיכטרת• ע 1ס סנינק ו; ער •ירח ט>< יסן חיז זחויניט
בריחן קוץ חיי דט >> עטר טרישה חונ׳וועןטד >> עטר עובר ע! דברי הבײינן זײן בדוט <ו עטן  .וחט ׳־ער וד
זין חין זײן הויז בחקט • טד חיז רחן קרינן .י< החויטן
חיז חין סיר חונ׳ $ווחנ$י\נ טעות ןנברויצט ווחרן חיז טר
ש! ײט חן טריפה ווען ניט טיטיכן קיק דעכן >> עטר ווער חויך חײן דחרך גיט קחן זײן ברוט >> יני גע>>ן
זד  .נמר

י

ניט >>

חײן כ! י דיא

חײנכ(חיב

דיני פת של גוים וביעװל גוים
חטרה <$ברוט
אונזריחכ>> הבן^

1

ו

*ן

שמחת

יוונטר ווניגןקחן ><ן רחן בעקר בחט ןנוןגקב ;><ן חונ׳
חן וונבר נזהר חיז ניט נו עטןבעקר
זױט ױן סירן •
בר׳וט וער דחרן 5חן ניט עטן ! עקוכן חונ׳3וקר ברוט
אחט רער ןוי בחקיט חן ןהפרט >< ן נזהר זיין חן
*חנדיו טחרטן רערי ן 1ייק ווחט רער גוי בחקט ווחו
זיח חונטר ם>;ירן><טי טויםה סעט• חן ב>< דינות
ד.ח!חגר ווערן ריח 1עקו5ן ןקנעטן >; יט >< י 1ן ><ױ ><ן
נזהר זײןגיט3ו עטן וו 1כט><וז ><ן .וויטן דען >< ענכיר
אחט ניט חונ טוט ! עקזן רר3ו חן סויחט זויצט חוז חן
וזן חנררי ס5חנן חך ןווחר ווערן .וזוב ניט>< ־ט ><י! ין
גיקנעטן חיז •
ןרערט נזהר ױק ווחו ><ן החט טסחות ןנויק
£ז
י רט ױח ניקט קחכן דען ח! יט עטן ווחט חײן
יגוי קחכט דט חיז חט׳ר3ו עטן • ><ן ><וז  :יח ניט 1חק
ח 1ײגטט קחכן • חן >< ענין>< ח 1חין ווינטר זײנןדיח
טען .קיײן חונ׳ רער בעקיר החט סי 1קוק חיף םבת
<ו בחקן רען גהגיט ער דױו גברחטניט חין חובן ט>< ון
(טבת חונ׳ > יע  :ין >< ח 1החט ><ן .טון ברכו חין טז1
ןזחןטחנ׳ ויחעטן ווהרן חקטבתןגיקחכט >< ןנע>< ט
>< ענין >; ח 1ריח ברחטן חוק חכט נײן חויר חזיז דעק
בחק הויז זווכט עטן חױ חסור נו עטן זו 1כט ןהערט
 4׳ן

הטןהה

וחין 2החבן חונ׳ חײן

רעכטן טו>< ר בײח

זע3ן  .חן וונבר ירח ט>< יק חױ ןהערט טהר זײןדיח
עטן ; וחט ער קחכט חין דעק ןוי ױק בחק חובן רט
ער דיח עטן זע! גטטן חרין רוקט חוין רעק ©חיןווחו
זיח קחק קענן  .דען דיח סוטקיק חחרוניק חטרן
זווכטעטן סרוו רר יהודיניט זעובטטן חריןטטעוטבײח
ועק ןױ חין הויז חין ױין בחק חובן• חן חיז חײן
חיט׳ר><י! ן ק;5ן חודר טזוהוין קוק בײח ברוט3ו
בי׳קן •

חטורחעטן
קךןיטז ווחט דער ןוייקחכט ױינן
י דרוכ  /דחרן<>3ן דט 5וט וועריןווחוקוויטן
י
חן די ניט ווחט ><ן חין רער
ררין זײנן ניט עטן •
יוםטיק החט וועיטי נימ דיח ווערן ןרינרהײט חין
ןייחכט ריח זײנן חט׳ר3ו עטן• חײחר וזחט רער ןוי
קחבט זײנןחטזר נו פטן • קעטטןטטח5י 1ניטחרביט
עטיט >< ן יוח וזחו דער >< נהן חיז •  :ונטטןניטחן
חק !>< וט הינטויסטן חנדרי ווחר13ן חינןבר דערי ן1ײ5ן
>< חן ><ן ווח 1עטן זוחט דער ןוי קחכט • קחםרןדיח
ד׳־חר זײנן דחרן<>2ן ייט ק/יסן חין ריחקרח>< ן דען ױח טונן
ווײןעטיקרריןבסרט ווחו ר #גרווײןעטיקווח*1וי 1חיז •

הנפסז*2
ךי ^

6ון אזײיכן בוײוױחסוור ?ו גנטןוונבן*׳ן

ניט רפר בײמ יויז ןוועזן כייז־ז דעכ * /עיקן•
חזנ׳ וופן> ק דיח ײי! ן קיזכט וזיז דט כ!ירזמור  .ס׳טר
<;£ן ן,.י>< חן זזן ווווו פטן רוין חטײ! רזוי־טן פטיט >>ן
זױז ניט רזביר> ק קחכט רױז סוטר חונ׳ טוימט זיח ווחי
רוונ קיפרט זירז רזב רפן חיז>וןד .ר נ פטן • יזביר דימ
 1ײט דיח רח זײנןסוןריחווורטן דױזדירוסוטרניטפטן
קווק חן ריח חורטן ווחו>< ן זיח יוח פטיט >< חןן זיח
ןח פטן• חונ׳ וופר דח חיז סון ריח חורטןווחו ז<-ן זיח
יוח פטט חונ קו>< ט חן ריח חורטן זוחו יחן זיח ניט
פטיט רחרן 2ער זױו ניט פטן חונ׳ וופן פר טון > ויט
זין החט דיחםוטר<£ון ןוי רחרן רע זיח חן ניט עטן•
ןן^* 7ן ס 1ײט>< יט סיט ונ חזחוקןניקחכט העט
י חיז חמור3ו עטן ררוק ><וז ><ן נזהר זיק
טײ ! עםי 1ווער מין נריכט חיז חין סיט טטעקן
קײן ס5
קנוח
טײ >
חונ׳ ־ס!
ין ױי
<וז > .ו
סיט -
ןח -י נוויטן-
חין קחצן • ו  ** -י
רט
< ר ;ײן
דער ג) ןיטן ההבן* • ,ן ^ הערטנמ־־
חין ><;י! 3ו נעחן • קײן ןיקחכט פטן חונרר רעכן
בפט3ו טטפ!ן • קײן ווחטיר טוינקן חין דפד 3ײט
טד ריח הקושה גסח! יט • וופן רוב! ימ חודר םחקן
חזכן ניחן חונ׳ זײני >< מ .כן ןה׳ערט> ין חיט ריחקינרר
חוועק3ו נױן • ><ן ןהערט גיקט3ו פטן חויזחײנימ
בונר ><ן ןהערט ערטט חוין 2גו בינרן • קײן !דז חוין
קײן ק!ײר קניןן• ><ן זח! קײן קינר חײן ><ורח ^יזכן
>< יט חײן דבר טחח • >< ן ן .הערט חן נזהר זײן גיט
חין חײןהויז ח! ײנטט גו ט 1חסן • קײו נעןי! חוועק
ווחרסן ווען><ן חדיר ! וזטזעייביןט >< ח 1ניט >< ט>< ט
ה>< טה זײן • חן ניט ! ערנן בעיון דען זע1ןב  .ן טחןנ •
ניט טטין ווען דיח ווײבר רס בײח ױחן ווען זיח סון
חײניק >< ת3ו ריק קו><ן • קײני > 1חכ 1יכן חן3ו רירן
ווען ><ן ס חורגנט סריח דיח הענד ניט ןחעטן החט
דרײח חח 1חוין חיט1רכ החנו • ניט נו ןין חזנטר
חײן ווחנט ריח טטיטחין נו סחקחודר חין חײן חורבה
חונ׳ זונטטן ווחו חײן טכגה חיז • חײן בוינ  /ווחט
םיחת טרחןט חיז חײן חיםור חב3ז החקן חונ׳ טכנה
רר3ו • רער כ 11חיז ח1י זחכן ווחט חײן מכנהױח
>< וו דר בן חדכ  /נזהר ױין• חן נזהרזײן גיט סי1
העריין !עביר>< וח ונ עטן זײנן קטה ! טכחה• נווײח
ק1ײדר חוין 2חײן ><ח 1חן3ו ניןן ױח קטה ! טכחה •
חן זח \\\ 1קײניכ  /ביזן הוגט חיק גחדי31ו עטן נעבן •
א  17יש ווחט חסור חיו ןח הרנא־ה3ו עטן חן
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שמחת
ײן נטן דחרן <> 2ן ניט קויסן ווירר3ו סר קיסן חויז
ן,מ>> ן ח! ב • חביר >< ן >> חן .ווח! חן נע><ן חן חײניט
חוב סון חײניכן ן.וי ווחט חטור חיז $ו עטן • חן דחרך
><ן ניט חויך 3יןן חין הויז ווחט חטור חיז >>ן התורה
3ו עטן  .ווען חײן ן1י חײניכן טענקגו זו! ק זחכן >> ח^
>>ן סון חיכן נעױן חונ׳3ו זעהן תכן 2נו סר קויק ;
יוען חײנכן טריס־ת ןטיכט חין הויז>< חן <> .ן חןווחי״
חן חיז רוטור חײניכן ןטי $ו נ £ר ק .יסן
פר קויסן •
חײן נב! ה סחר כטר •
בײח
יט חין בחק חובן טוט
>ון

װאו טח!

זע3ן דעכן
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פא

יוױ דית כןיכ{ ><וז ק סומ ייי) חונ׳ ברכה>> כן • תײן
קרויט הובין ן .הערט >> ן חיט יוײן רונדר כ | י טום ;ײן
ױיט יוײןסעדיר
ברכהססרת •
רטיק ױיט יוײן
ױעמר טוט ױן ױענין >< יןן עטן דר יויט ןהערט ױן
טוביי3ו זײן ח .נ קײן ברכה > וח 5ן דט ווײיין חיוט ױן
רןי35ך דר ױימ ױחכטחיי >>ן טוב 3רווני ברכה ..
ןןן ^ ז >>ן דיח כ! יכן טומ חיי ><וי >>ן ערטט דיח
יהענד גחמ ><חכן_ חודר רט כ!ינחנין !ו?
הח! טן דז דט ווחטיר חיברח! חהין ק׳>> ט • >ין>> חכט
ברכה ע 1טבי! ת כ!י ווען סי 1םייכן זײנן >> חכט >> ן
ברכה ע 1טבי! ת כ! יכן • ווען ><ן טוב 1חיז חײן>< עטר
>> חכט>> ן ברכה ע 1טבי! ת טכין סיןי>< עטר>> חכט>>ן
ברכהע! טבי! ת טכיניכן • >< ן דרן 7ניט ועבןטינן דז
גחטרררבײחחיז•
דיחקינדר זח! ןטוב! זײןוועןניט חײן

בעקר חיז בעטר >< ן נע>> ט חײן ןנוט טיחט
סחסיר3ו חת><ן רען >>ן
חודר נווײח חונ׳ ניט >> יט
חסי!ו
דחרן 2חכן טבת קײןחותכן ! וזן חוין 7רײמן•
חײן בריב<; ער ירח ט>> יכן חיז זחיי חכן טבת ניט !וזן
ח; ין :ברעכן ווען >>ן קחן ררחן זײן •
ןןןןן חײן יהורי חײן ױטכן סייכן החט סון חײן
ס־ןחײניכןןוינו
ןתערט נזהר נוזײןקײן קעז
( ?£
ווי חונ׳ ער ווחט רער ווי ווערט דיח כ! יכן
י
יקויסן ווחו כטר ררו־ך ןהריקט עז זײחדען>
>ן ניט חין ױן.־ דחרך ער ריח כ! יכן ניט נינן ױן >> וז זיח
ווחט סר ן .ו,יט ווערזיח ן >>.חכט  .החט •
סיסוןחײנכןןנויברוין
טונ! זײן • ווען>> ןחגט! ענטחײן
ןהערט
נזהר3ו זײן קײן טסחה ןויה ניט >< ן ניט טוב 1נו זײן • ווען חײן יהודי חײנכן נוי חײן
י ח! ײנטיט ! וזן בײח דיח עטן ווען >>ן ט1:ן ןיט כ!י סר קויסט החט חונ רער נחך סר קויסט ע? חיכן
חונ׳ חיז קײנר ררהײכןחודרווען >> ן זונטטן חוועקןניט דר ך/י ווידר >> וז >>ן רט כ! י טוביי יײן • >> ן נהערט
חונ׳ ויח טסחה ווחט דט >׳־ן ! חנך ז;י>< ט חונ׳ ווען רען רחטיט חב נו >> חכן חיער >> ן ריח מיכןטומ חי.־ •
ן׳טיכטדט דיח טסחה העט דטעטן טרסה ן>< חכט כ 5יכן ווחט >>ן>< וז כטרן ריח ><ן סון ן .וי בקו>< ט כטרת
ןהערט >> ן חיר ניט .3עטן ן .עבן יון קײניכן חנררן ן.וי
>>ן עיטט רר נחן חיז >> ן זיח טוב!•
װ ^ ן סן חונטר וועק חיז חין ווערטט ה; יז חונ׳
י>>ן החטניטן.חײן כ!י חונ דעי־ וויב־ענןט

דיגי םבילתבלים

אליש ווחט >> ןט> יע! נן קחן קוסר  $יןב! ײחזי! בר
ב! ען ן .ח! ד >> יטח< ן! עזר ווען >> ן זח! כי
סיכן קויסט פון חײנק ןוי ריח >> ן בחיכט $וכן עטן
סען דיח סיינן טוןחויט זײנן חיז חטור 3ו ברויכןױן >>וז
זיח סחר טומ זײן חין ױקוהחודרחין ס! יטין.י ווחטיס
חן ווער זין ! וזט >< חשן זווכי ס״יק חונ׳ דער ן .וי ןיבט
סון זײן זי! בר חודד- 3ן רער ן !.ײכן דר3ו >>וז >>ן חן
טומ זײן חבר ווען דער יה־רי זײן ניןחונ ' זי! בר ן .־בטדר
3ו חיז >> ן חן טימ חבר>> ן >< ח־טקײן ברכה • ן !.ח' זירטי'
סיק >< וז >> ן חן טוב! זײן >< ן >> חכט חן קײן ברצה •
חײן טעכט >> עטר חײן טינד >> עטר >>וז><ן חן טוב!
זײן חונ׳ >>ן >< חכטקײןברכה • חײזרנירעקי! • סעסיר
>>י 1טריכטר • קי־חנן דיח ױן חיק סחט בחיכט
חורר זונטטן3ו ררינק סיכן • ריב חײזן חײן רוטט
החק >> עטר  >> .ערטן
ווחו >>ן ררויך טוט ברחטן •

חײן כ!י חונ׳ זחן .ט עז חיז נײח חל >>ן דר קענט דט
כ!י רט עז נײח חיז >< חו >>ן זו! כט כ!י רן״יכין חבר
זונטטן קויסט ><ן קײן חײננע כ!י סון חײנכןגױ נייחרט
ווחו ער סי! יני״חיכ! יכן סרקויסט •
װאן ><ן חײן כ!י החט סר ן־עטן חין חײו גוי זײן
הויז חודר >< ן ן .יבט חינן חײן סי נו >> חכן
חונ׳ חיז חזוח ! חנן בײח דעכן ןוי טד נו בזחרןן חיז
דער ן .וי החט דט כ!י ןברויכט ווען >>ן רט כ!י ווירר
בקו>< ט סנון דען ןוידחרךױןדט כ!י חיןסירחזנ' $ווחנ$יןנ
טעות ניט ברויכן •

דיניי־יןגסך

נטןחיזחט<ר3ו טרינקןחונ׳רר3ו ןרוטי
י>* ן
רוטי^
דחךסון^
יחרױות

זײנן
חוניבן נײחרט חײן

>> חן טרינקן ײן נטד •

* כא

חו!י

דש

חו ' 1/ [\ |/3וו1>71ור 3
ח־

65 3

שמחת

הנפש¥2

1
*<1^ £5וז ויןוזיטן חזוח בחיד ח(יז ניקט<1ער עסיז
ק
1
רח
ווײן חב (ויסט סן ריח טרויבן חיז דער
ווײן ווחו דער סון חס (ויסט ווען טון נחן חוין7
דיח טחיבן חיז רחן חיז חרט ײן נטן רחכן<1וז<1ן
נזהר זײן וט רער ןגוי ניט נעי< ט חיןחײן כ(י חויז דיח
ביטן ווחו דיח טרויבןדרינן :ײנן חונ׳ טרינקט ק(חרי
וזײן רען חיז ח(י רער ווײן חיןדיח ביטןײןנטן • חןויוז
1
<ן נזהר זײן רט דער ןוי קײן קחריס טטעיט חין דיח
ביטן ווחו
דיח
סרויבן
ררינן
זײן
רען
ווען
דער
קחרים
ײ 79 1־
ררינן טטיט (ויסט ק('חר ווײן חין רעכן קחריש רען
אך
>
<
וי
וין
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ער ניט רער בײח חיזבוועזן חונ בםינד חזוחטטין דיח
חין חײן יחר ניט בבחיצט זײנן ןווחרן• *ן ו<ןז פחר
טחיגן חיןיריח ביטןדט חיזטון ײןנטןח(י
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 7^ 11וזײן ןגוי רון רירט חןיוײגפן<£רזמ וויוו ודיןדריגן
י וזײ חודר וזןווײנכ{ כיי ודוו ווײן דרינן וויזרווכ׳
רזחטרענן ווײן ניטג־רירטחיז רנבר ווײן ניט ײןנטן •
חבר ווחו חײן ןנױ חן רירט חן רעכן וויין ינגיבטטן חורר
נע>< ט חײן כויחין דערהחנד חונ דער ווײן חיז ן -יירט
ןוזוחרן החט זין \ .טווענק! ט חורר ט> ט בץ.ן חײןפחט
רט דער ווײן חרויז רינט • חורר ער נעיוטחײן כ1י
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דיח רחסן ניט חרונטר נעײן דרוק ן :ע 1טר נו סר 1פנן וזוין 3ריבימ יוונ׳ גננײט ריבית
ווחשר דחרך
חיז בעטר דיח סרעס חונ׳ ריח םיכן ווחט דר סוהערן דחוריתח רם חיז חמור ריביר  /דרבנן חיז זיותר זויצט
זויטדעקעיטטיםיווחו
חויזכטרן זויט הײמי ווחטר
ײוז רין נחןסרעון וויחײן1יחןנ סריענן •
רחרך ניט זחן.ן נו חײנכן חין ווייי ײיטדיר הײנט
דיחווחטר דרינןקחכן חיברחו בן .ימן דעןזײנן זיח כטר•
י חרבײטן דוח זחוטט ײיט ײיר חײן חנדר ײח1
ןן ^ ז *ן ווײן חײנכן טענקן טוט ווחו זק ניט טרחן.ן
י דחרן^ חונ׳ דער ו/י זווז רען ווײן טרחןןהזוח חרבײטן דיח טווערר חיז דטהײטט ריביה .דט ^ײבן
טטעוט ><ן דט םיי ווחורר ווײן דרינן חיז חין חײןחנרר
סרקערט העיין^ רוחזיירהײנט חין ווי 1דירחײןחנדרט
םיחונ׳
מי חונ׳ דען טרחוט דער ווי זויט רעקחנררן
ח* ! זוער העוםן דרקױן חיזחטורדר קױן טוועריר
חודר 1עגױר חרבײטנוטחן •
חײן יהודיחוז>< יט ןין • ווײן עטיק וועןחײן ן .וי ררחן
חן רירט ווערט ער חן נטן • ברחנרי ווײן דער סין װ ^ ך ^ ע 1ט החטסון זײן זז1זזד זח 1נזהרזײן דט
ווײןהיבןוײחכט ווערט חיז חזוח ווח! חטור נו טרינקן
ער חיכן ניט ויער טכירות ױבט סון זײן
 ,ח< יז דעד ווײן  :עובטטן •
קינד ווען.ן טד ער דט \נע! ט חין דער החנט החט
חודר זונטטן טובת הנחה טוט •
ןײט הבן ןוית חק3ו דיח קינדר ויוזן
נזהר זײן בײח גחכט דט קינד ניט בײח
ןן^ 7חײן יהודיחײנס{ ןוין .ע! טחײבחיז דט זע1בין.
יןעוט דחרך ער קײנק חנדרן יהודי ןעבןדער
חירחוײנטט ווזן • חן ניט ןוזן 1ייט דעק קינרחוועק
וין חורר דר הײק בײח חירווזןזויןן•
זח 1ריבית דר סון ועבן רעס{ ן/י חסיןו סחרדעסן זנוי זײני
אך חיןריח חורטןווחו וון חײן ןויה נו חײןהיבחכן חויון ער > ווזדט ועוט דעק זנוי חנידר זין.ן דען דער
י
נע* ט זזוזן ויח נטיכן דיח דר בײח  :ײנן ווחי חנדר יהורידטועוטנעזון חונ׳זזחו ריבית ועבןדעס{
ח 5טיע ן .עבן דיח יוודת ניס. 1זן זיכמה  :ײן חונ׳ דער ווי חזוח חיז דער דין ווען רער חנדר יהודי חיז קו ^ן
1ייידות ניט ןטרויחן זזזזןח! יט סעייױ נו זעהן • בסרט
חונ׳החטדעכן יהודי חן ןטסרחכן דחק ער זחו חיכ{
עז בסינד זין זזיודות חײני ניט וויח ריחחנדר •
!ענן דט ועויט חבר ווען דער יהודי נוק ווי קוחט חונ׳
זחוט נו חיקידוח הוטט ן .ע' טבײח רעק יהורי ייען זייר
עז חונ׳ רער ווי ביסעיט ער :ח 1דטועיטחנטסחנן.ן
סוןיענק יהודי דט חיזײותר •
ך( זז חיטור רבידנ ווחט> זן ווחן<1ן דחרך סון חײנק
י יהודי קײןרבית נעיק חםיוו ווען יעניר חיכן
ןןןןז חײן יהודי ױבט דען חנדרןיהודיחײן ײטכו
ן .יבט חונ׳ זחן .ט חין טענק דיר עז מיתנה חיז חטור
י ער  :ח 1ועייט רחך יענן בײח חײנק ווי חויך
נו נע>ין • חסיויו ווען 1ין חיק סחר חן עסז טענקט ריבית חונ׳דער יהודי החיייט רחט זיטכן בײח  :יןחונ׳
חונ׳ קו> יט דר נחן חינ׳ חנטוענט ן .עיט סין חיקחודד  1ענט< £ון דעק ווי חזוח ןעיט דער ווי ן .טרויחט חיכן•
נחןדעקדט ער חיכןרטועוט החט חבועבןטענקט חודר ער ויבט דעק ווי רט יוטכן חונ׳ דט ווטכןחיז
ער חיק עסיז חיז ח! יט חמור • חסי!ו ווען חײנר הי׳ינט ניט חזוח סיי ווערט דער ן -ויזיכט ניט ח; יך דעק ויטכן
חײנק ן .ע! ט ! עניט דר ווחרטן ווען ער ווירר בדחרך נײחרט חויך דעק יהודי דחרך דער יהודי סון דען חנדרן
:ח! ער חיכןווירר ! ענן רען דחרן 2ער ניט 1יער ! ענן קײן ריבת נעזק • זײח דען ווען דער ווי זיצט חויך
דעבןזיטכן חןײנטט•
נײחרט חזוח סיו דז ער חיק ן 1ענט החט חונ׳ רחרך
ניט ! ענןר החויטן חןייז יענר ןהחוטן החט דט ןעייט •
ןן^ 7חײן ן .וי סרזעיט חײן זזטכן סון חײנכן יהודי
חןחײנכן ןע! ט נו ! ענןדר ווחרטן ווען יעניר טחא־ה
* בײח חײן חנדרן יהודי חונ׳ ער דער קענט
חודר  :ונטטווחט החטזח! ערנוחיק ברענן.ן גוסר רט > וטכן חונ׳ ווחטרז דטן .ע\' ט רער יהודיבקויוטווער
קויסן חיז חן חמור דער כיזחיז ח!י טובת הנחה חיז ירח טזויק חיזזחיי ניטייענן דחיך • חען זין יוח 1ענט
חטור  .חסיויו ווען ער זחןט נו רעכן ! וה זײח1ייר
עוכוםניק חזוח סי 1דרוך ןנבנן חויזרט זזטכן ווערט
דט חונ׳ דטייודיעחיז חןחטור•
חיז דז ער חוין 3יענק יהודי ניט  :יכט חונ׳ ניקט זזיט
חימ3ו טחן החט•
^ך 1יוז1ין וויטן ווער החט יד/ו 1ייק ןעייטר חין
דר החנט ײײנטעז חיז חײן היתר ית1/ייכן
*
ןן^ 7חײן יהודי ! ענט בײח חײן חנררן חונ׳ויבט
חײן
ג
*
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חײן זיטכן ס1ן חײנק ן.וי חונ׳ רער יהודי ן .יבט ריבת
חיז חײןחיטור ןניסר • חן דמרך קײן יהודי זײן ן .ע! ט
ניט ן־עבן חײנכן ן וי ער זח! חײנק חנדרן יהודי ! ענן
חוין 2ריביז  /ווען דער ן .וי ניט חין חחריות טטיטי פון
ן .ע! ט • חונ׳ ווען חײן ןנוי ^ יבט חײנק יהורי ער זח!
דט \ ע! טסר ! ענן חײנק חנדרן יהודי חויך ריבית חיז
חןקחטורוועןניטײסורטק חיז דז עט דעק ^ וי זײן
גע! ט חיז • חן ווען חײן יהודין .כ! ט ! ענט פוןחײנקןנוי
חוין 5ריבת דחרך חײן מנדרר יהודי ניט עחבסר חיק
זיין״ען דפר ^וי זיכט חויך דען עחב • דט ן!.ײכן
דחרןג קייין יהודי סר קײן ןנוי ערוב זײן ווען' דער ־יר״די
זיכטחויך רעק ערוב• חן ווען חײן ' הורירעקחגררן
!ענט חויךחײן
הויזחודרחײןטטיטדחק 5ער ניטדרינן
ווסינןדזוכ.
זינןחוין
 7רערטטיטחוז  .חיקטכירות ררסון
געבן •
װ ^ ז חײן יהורי דעק חנדרן טחורה סר קדפט

י
ווחט :ײן ן.ו;יטן חקח החט יחונ׳ ערבורן-ט

חיכן טריחרר חיזחטור חונ׳ ווען דיחטחורה קײןןו :יטן
>וקח דזחט ײירן 7ער ניט זחן.ן ווען הח חיר חזוזזניק
^יבטט זח! טחחעז חזוח טײחר חבן חונ׳ ווען חין דיר
.בחרן :טײחרר • ■ יוען ער החט חיק גון סר קויסט
>זח \ מר נו חיק זיז\.ן גיבט דוח חיר >< ײןן .ע! ט תכך ווי!
חין ריד חזוח סי! נחן !וזן • חן ווען חײן יהוריחײנק
ןע! ט חײב חיז ח .נ ' חײן חנררר יהודי ! ענט בײח חיק
\ע! ט חזוח ! ענט ער חיק וויער ח!יז  .ער יענק חײב
חיז דר ווחרטן ער זח! יענכן חב חיבר זין געײן רער
זזער חיז ח! יז ווחמער חיכ^ ! ענטחיז חט; ר״
ןךן^ל חײנר החט טחורה נו סר קויסן חונ׳ חײן
׳ חנדרר קוחט3ו חיק חונ׳ זח \ ט חין ווחט
דײן טחורה חנררטט ווחו טײחרר נו סר קייפן חי .ןווי!
דיר זיח סר קויסן זח! טט * יר ווחרטן>< יט רעק ןנעיט
ווען רערזזוכר חחריות ניט חויך זין נעחט חונ 'בנח! ט
חיק ניט זײן טכר טרחה חיז עז חטור • עז זימן
\חר פי! חטורק סרהחנדןבײח ריביה דחק ווןזוזן
נזהר זײן ח!י זזח! חײן טטר עטקח נו>זח5ן•
ךי ^ >זוז >>ן וויטן רז> זירבר יטרח! יק קײן נח ט
בהיכן זע!ן חטײ!; ועןחײן החז חיבררעןווע\
!ויפט זח \ן חיז חײן ט! עכטיר טי>>ן רט החט >> ין
׳ב \ ען .ניט חיז חײן ןוטר טױזן רמ חיז חײן נח; ט חןזחן.ן
חטײ! רט הוןהחט ןטריחן וויח חײן הוון ! וז עז טחטן
-רט חיז חײן נח .ט>< ןזח! זע חזוח טחטן חונ' ניקט זח \ן -

הגפש*2
ךן^ 7־חימרחײן חןטשרון זחן,ט יוזנ׳ :וזן .ט םטוקיק
י ח .יו דעי ת; רר .חוין 5יט.ן הקודס יוי :חײן
חיטור יחונ׳ וובבן ער חויז טשײווט ווין ז;! כק טשרון
רער החט קײןחיק יעוייכן הבח •
ןן ^ ל ><ן החט חב ^ עטן רחרן 2חן קײן ן .חניןברוט
י חוין 5דען טיט ברענןנן• חן חן ברײטן רען
יטיט חונ׳ עטן דחן 5י' מן ריח נחכט פר דער ברית
>ײיה :ח ;ן חטײי עז חיז ן .וט>י; ו3וכ  /קינר  :חיכט חיז
חײן חיסחר חן חטיחי חורטן חין טבעה יחיסן טטע1ן
:יח חײן טחפןווחטיר חונ יהענןנן חײן החנר נווען דר
בײח  .:ייכט חיוחײן נח .ט • חן ו ;.ען חײנק חיחנטט
טטחרביט רחרך חן קײן החר ױןדרוכן ח.י :רײמן
חודר זין חײן ווחונט טיחק ררוק זחי' חןנזהר  :ײןוין
גיט חין דיח החר גו פחיין • חן דחרן קײן יהודי  :ין
קײן נײכן חויך זײנק ־פייײט חויז ן.רינן דט ע :טטין
.ביײבט י•

דיני פיאות
אײז נןנע החט זין>> תשטטן; וועזןדט סיי יהוריק
י בריקן טרחק חונ׳ חטײי ןןזן ; ין דיח החר
סון קחש חב טנײרן חוני ןוזן זין דיח פיחות חב טנײרן
>ז;ז >זן וויטן דען ןדוטן חיטר ניט זזיןנו טחן •
פ י אװ  /הוקן ווער חזט חב בונן חוי [ הק
וינטווהק עו כוי םניק חיז יזן חחויב
(וזן דיח  .םיחות חוין 7דער בחק גווײח סיער ברחטויחנ^
סון בײדי חורן חונ׳ דען טםיין סון דעק קין • רען
טוט מן נחן עםיז רעצט חבד ^חר חש ח בונן וזיט
חײן טעריחעמר תישח רוחק •• חן ןהערטןנחר
קײן טער חענזר נו ברענק 3וק בחרט • חונ׳ > זיט
דער טער ניט ן.חנך קויחט חוועק גוויקן זײדען חונטר
דעק קין > זחן* .ן ^חנין קיחט חבגוויקן • חן חן
דער עבידטטי !ים יוזט \זן דיח .נווײח עקן • ווער
יירח טחיק חיז זחי חוייזנזהר זײן ווחט ז-זן יוח וזיט
רער ־טער חב וזחבט .ניט ק! חט חוועק נעח ן •
חן
חיז חײן חיגזור חײנק חחניט םיזרטון חיט חײן
.טער חעכזר החר חוועק גו חחכן חוין 5זײן ^ חננןוײב
נײחרט חיט חײן טער >< ח \ ו -ק חויהחר ^ חלןק! חט
חוועק חכן חויך הענט ח; נ' ם־ש חונ׳ חו־ן 2דעק1ײב
חבר ריח החרבחותו זיק; ק חונ׳ ח .נטר דיח חרק חיז
חײןחיטור ק! חט חוועקנוזזחכןזױטרער טער•

דיני
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חני נדה

ישמחת חנפסז

נטיק וויטן חןי חח 1ווען סון חיר קוזוט דחט
זוינטטי קערנכי ביוט חיו זיח נדה • חן ווען
זיח  :ין בודק חיו חונ׳ ןסינד חײן קעמ5י ביוט חין דער
בדיקה חי : :יח נדה • חבר דט זזוו זין זזודיע  :ײן ווען
חײן חטה חן  :ין טםירן טוט דז חיר בימ הרחס(
עסניט וויח זיח זונטט דזזיסן זיכט דען זיוז יזיח  :ין
־כן 7בודק וײן חונ׳ ווען  :יח ן .חר ניקט ן.סינד חיז זיח
רוזי ווח! טרסה ח!ז ווען  :יח דק ןסינד • חב־ וזען ויח
ן.סינד עםיז ווײטן ט[ײסן חיז  :יח כטר • חן ווען  :יח
חײן טיײסן ן .פ* נד דער ^נין ן .רין חיז וויח חײן ןנרחז חיז
זיח כטר זונטטן ווחט סחרביכט חיז חוז  :יח חײן רב
סרעןן:
חטה דחרן וין ניט סריחר טוב! וײן ח!:
* 3.ווע1ן* טחן .סון רעסן חן ד : :יח החט דכן
ןניזעהן דהײנו דען סינסטן טחו  1יןט ויח ווײט חןחונ׳
רער  :עיביןי טחכ ווערט ניט ><טי ןירעכנט חונ׳ נחן
רעסן ווײט חן ןין.ן << וז זיח 3יןן זיבן טחן ווו: :יח ן.חנין
רײן זײן חונ׳ חין דיח  :יבן טען ><;ז ויח זין חובנט חונ׳
>< חרןן בודק  :ײן יניט חײן רײן טיכ 1חזו ווײט ח1ז חיר
><ין !.ין חי3 :ו ןרײכן זנו :זיח זין בודק זײן • רען ><חןנ
זיח ווייט חן !ןי .ן ווײ 1נחן טחו חיז רען סינסטן טחן• .
חונ׳ חין דיח :יבן טען ווען יזיח ן.פינר עםיז חין דער
בדיקה>< וז זיח דען זע1ביןן טחןווירר ווײט חן ןין .ןחונ'
ווײטר3י'ן זיבן רײני טעג • חן חיז חײן>< $וה גו3י!ן
דיח  :יבן טען • דען ערטטן טחןזח 1זיח זחןן הײנט
החב חין חײן טחן חין דיח זיבן רײני טעו • חונ׳ דען
חנדרן טחך זח; 1יח זח\.ן הײנט החב חין  $ווײח טען
ביז זיבן טעג:
סחיח זח 5זין ניט בודק  :ײן חיער :יח ווין

יבײחדעסן ><חן

י*י

! יןן

513011 -

חנ חןגיט בודקױין

תכן נחןדעכןדז  :יח חיזבײח חירנ(  :זחןױועןן נײחיט
חײן סרויח דיח קײן ןיזענטי נײט החט3ו חירי דוויסן
זיח  :־כט ניט ח1י * ח51ו ן! ײן וויח ויח  .סחר ןיזעהן החט
דיח >< וז זין בודק  :ײן חיער זיח בײח חירן >< חן ! יןט
חונ׳ תיכן 2נחן דעק רז  :יח כײח חירכ(>< חן חיזןי 1ען.ן
דחט >< וז זיח ט,ן ורײח ><ח! ח!י >< ח 1ווען זיח בײח
חירכ ;>< חן1ין .ט • חונ׳ דער>< חן זח! זין חן הב וויטן
נחן דעק ח ער בײח חיר ןי! ען.ו חיז חונ׳ בורק זײן •
.זח! ציט<1וז  .ער חן טון ררײח<1חן ח!י >< ח! וז ערבײח

. : ,!>30871 - 0 -01- 0085 -0168ו־)1-1\ 1נ811

.פג

חיר יויי ןי 1ענן ^ וי ער זין בודין ־יײן  -׳יוונ׳וועןדמ
בײרי חין דיח דרײוו >ויו ' ניקט ױפינדן רוזרפן ;ירו זיך
.ווײטר ניט \ <נר בודק זײן חיער  :יח בײח חננדרןיגן
חונ׳ חן ניט דר גחן • !ניסינלן זיח יוח >\ וין ויח טחןת
חכק החבן •  <:נטטן חיי חט דיח ווײבר דיח דןסיז
בודק זײנן חונ׳ חײן חטה דיח חיר נײט חיבר \ .יט דיח
חו : :ין בודק :ײן  :ונטטן דחרן: 2יח ניט בײח ח־רנ  /וזח]

ןי^ן:

וויטןד:דער>< חן דחרך ניט בײחדר
דעז>:ו<\ :ן
פרויח ןין.ן דען טחן .ד; דיח פרויח חיר 3ײט
:חז קריון • נון חײן פרויח דיח חיר ןדוויטי ן־מסנטי
נײט החט ווען ויח נדה וונברט • ביקוחט .ײח חיר נײט
בײח טחן דחרן 2דער ;< חן דען ועןגינן טחן ניט בײיוד
חיר ןי\.ן חבר דיח נחכט דר סחר חי :חוהר • ביקוחט
:יח חיר נײט בײח נח= ט דחרן 2דער ;< חן דיח :עזביב
גחבט .גיט בײח חיר5י\.ן חבר דען טחן דר סרור חי;
י -חתר • ביקויוט ױח חיר 5ײט3ו>< חרןנט סריח ווען
דיח ; ון חויך טשרח 5יט ־חודר דר סחר רחרן 2ער דען
טחן חונ׳ דיח נחכט דר סחר ניט בײח חיר (י \ן • חן
ווען  :יח חיר נײט םסויעןט נו ביקוחן נחן דעס[ ח :דיח
זון חונטר ן.חנ \ן חי :דחךן 2דער<< חן דען יעיבען טחן חונ׳
דיח נחכטרר נחן ניט בײח חיר1י \ן • ווען  :יח נון דיח
 3ײט ױווחרט החבן ווחט  :יח טוורין זײנן3ו ווחרטן
*ע \ן זיח ווירר בײח חננרר1י \ן חבר ריח םרויח זחז
זין ערטט בודק  :ײן:

ױוויטי3ײט5ו חירניה
דיא ווײבר ווחט נון קײני

החבן דיח זזוזן זין ח;ו נוה \  :ײן דען טח \ ה
:יח היבט חן חיר 5ײט3ו ביקוזץזווי :יח חיןחכט נעױן
דען וויח סי 1דער טחן חין חדט חי :דען דען הוט
ררנחן רחרן רעסזחן ניט בײח חיר1י\.ן דען  :ע1בי \ן
טחב • ןזוט! חיז רר ערטטי טחן .ןיו,עזן דען נעהנטן
טחן .חין חדט דחר( 2דער >< חן ניט בײח חיר1י \ן דען
חדט דער נחן חן רעסן 3עהנטן טחן .חיכ^ חדט •
החט זיח סחר חן ןץזעהן בײח טחן .זזוז ער זין םרט
זײןבײח טחן .החטויחןהעהן בײח נחצטזווז ער  :ין
ם,רט  :ײן בײח נחכט וויח חובן ןירועוד חיז • ביקוז< ט
זיח דען חן רעסן טחן .דען חדגץ רר נחן גיט חיר 3ײט
חונ זיח ביקוייט טםעטר חזו זווז זיח זין ווידר רען
חרט דר  .נחן חן דעסן טחן ם .ײט :ײן ח• :דרערטטר
ן.יוועזן רער 3״ע 1סטר חו: :יח  :ין וױדר דען !5עיסטן
טח* רר נחן םורט יײן • דען רחט חי :חײן ס, 1ויק
חטה
3? 3
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ז ^׳ד ד* ח קײן ױזענטי נײט החט >>וז ח!י >< ח 5רען
אײז חטה דיח גון מיר ןנוויטי ייגננגטי לײט הוזט
הדט רר נחןיין םורט ױיןוויחפי( טחן .דז דר ערטטר
י חונ׳ עט ט,ט זין עגררין וי  :ורו ווו :ױח ױן
טחן .חיז
ו־יפחןןחיק חדט רז :יח ן .יזעהן החט • ווען פורט  :ײו מנן חרט דרנחן דכין טחןנוויחױן חירנײט
חײן
חטה
חיר
גײט
החט
נווײח
>
יח
!
גחן
חננרר
נו
ן .יענררט החט וויח חובן ן;י> יע!ד חי • :חונ׳ >יוז  :ין
ן;!
ײן
דהײנו
ןײט
!
סון
ערטטן
חן
>
יח
)
"
דז :יח החטןיזעהן
םורט זײן דען טח^ דז :יח חיר נײט םפיען .ט ס
ביז נוכן
חנררן
>
יח
!
חיז
דרײח
חונ׳
ררײטין
.
טען
;
חונ׳
ביקוז^ן ביז נ;ן חירי נײט דרײח> 1ח 1נחן חננדרןנענדרט
סן חנדרן >יחו' יב  :נוק דריטן >
יח! חיז חן דרײח חונ׳ החט רען זי־יוד זיח  :ין נוהן;  :ײן וויח חײן חנרר חטדז
דרײטין .ניע^ דען ><ו : :יח זין דר ניין נווײח> יחןס׳רט
דיח קײן  $ײט החט וויח חובן ן.י> יע4ד חי. :־
זײן • ערטטויין דען טחן; חין דעק חנדרן חוט וויח
אייז חטה ריח׳זנעובררנ חיז חז :יח נון קווזט חין
חובן ױ> ,ע!ר חיז חונ׳ רער נחן חן דעכן ררײח חונ׳
י סירדן הדט חונ׳ דרווימ :חי רחטקינד:וינן
ררײטיןטטן טחןג >יו;ן זיח ױן חן
םורט זײן • דען רט טוט ביז סיר חונ׳ נווחעין .חדטיכן חונ׳ ווען  :יח דחט
חי :חן חײן כ!! ווען חײן חטה
נווײח
>
יח
!
נחן
חננדר
קינד ט ן ניט :וין .ט רחן ביז סיר חונ׳ נווחננינ חדטיכן
לזיר 3ײט3ו ו־ןײן החט ><וז :
יח
ןױ
דר
נחן
םורט
:
ײן
דיח ריכטן  :ין ניט נחן חיר נזענטי נײט דיח זיח סר חן
ועק טחן דער ^ יסח! ט
וויח
:
יח
נון
3
ווײח
>
יח
!
נחן
ןרהחט
החבן • זיח ><ו:ן  :ין ריכטן ווען :יח  :עוט חיר
חננדר חיר גײט ^ יהחט החט חיז ריח
נווײח
עיטטי
נײט ביקזזין וויח חײן סחיח ריח קײן כיענטי 5ײט החט
>יח! חויי חח! נוסן נווחנניןטטן
טחן; ^ יוועון חוז ; יח  :ין וויח חובן ןיזועןר חיז • ווען גון דיח סיר חינ׳נווחננין.
סורט זײן נוכן נווחננין .טטן
טחן
;
רער
נרון חונ׳ חן חוז
חרטיכן סרבײח  :ײנן זיוז ױחזין ווידר ריכטן חוי( 2דר
ױח רען טחן חיק חדט
דער
נחן
פורט
.
*
ײן
וויח
חובן
ז־זענטי 3ײט ריח :יח סר חן ן .החט החט •  :חורט ווחט
ן .יױע!ר חיז • חזו > יוזן
זיח
זין
גוהן
;
זײן
ביז
זיח
חיר
בזועוד חיז זווז דער י -וחן חזו ווחי וויטן ח< נ חין חבט
ןײזענטי נײט החט
פיר
>
יח
!
נחן
הננרר
חונ׳
חײן
3
ײט
נעזין ח1ז ריח פרויח רען ווען דיח נײט קוזיט דז דיח
ן !.ײן וויח דיח
רנדר
חײנט
>
יוז
חזו
!
חנן
.
דר
נוויטן
זײן
סחיח
חיר ווטת זחי״ החבן חי :חמור יעסן ><חן בײח
ח!ז סון ועק
חנררן
חונ׳ חן >יוז זיח ח!י>< ח! ן 1ײן  :עהן
דער פחיח_ נו ײן.ן ער זיוז ריח סדויח ערטט טרעגן
ענטפר ח!י
>
יח
1
בײח
נחכט
רען
>יוזן :יח  :ין םורט זײן
ווחו  :יח החיט חיק חטבן רר ווחרטן ער זחנ וויסן  :ין
ענטסר
בײח
טחן
.
חודר
בײח
נחכט
וויח
סן
חיר
וומד״
םורט נו זײן דען טחן .חודר דיח נחכט • חין ווײבר
חיז • חבר
ווען
:
יח
.
ײכט
ריח
ערטטי
ררײח
>
יח
!
חין
חיר ^ יזענטי נײט בײח טוזן .חונ׳ דט סירטי>יחו' זיכט ביםכ־ חיז ן.יררוקט_ זיח חוין זין סורט זײן חײן טח^
רוונ׳ חײן נחכט :חייכט חי :ניט רעכט • רײנטטןין
:יח בײח נחכט חורר  :יח ז־כט חין דער ^ יזענטי3
ײט ווערט חײן חטה רעוברת נחהנט ררסון ווען  :יח חיר
ררײח >וח( נחן
חננרר בײח נחכט חונ׳ דט סירדי >יחו נײט  :ח1ביקורין ■ >>ן חיז ניט >< ער >< ח,יב ם; רט נו
נײח טחן> .יוז
זיח
:
ין
דר
נחן
פורט
זײן
דיח
נחכט
חונ׳
זײן דען טחן חורר דיח נחכט וויח ןיזוען,־ חיז רר נחן
רעק טחן .רר נו
.־
קחן >ין  :ין ווח 5ריבטן ריח רוײנטטי ווײבר ווען  :ונטטן
ווײבר החבין
ײט
חיר * טונה  :חכן גו קו־זק קחן זיח פרע^ ן:
נײחרט זיח
החט
טי
>
יגיק חן ; ין ווען
ןןןןן דער וזחן ק חוין 2חײן רײזרד ן .יבט דען
חיר דיח טי> יניק חן קו>
ין
םםיענט
זיח
חיר
נײט
נו
י זעןביגן טח^ רחז נו ביזחחנן חיז ח*ר נײט
ביקו>ין> יענצי טוט פיי >
יחי
נימן
•
סי
!
>
יח
!
רענונרין
•
זזעכט קו *ן חיז ער ניט זזחויב זין םורט זײן חיז חײן
קחס וויח טחן • .ור('ײב טוט ױח וויח • חטײ(
הוטטן >< נוה בײח דער סרויח נו ןין.ן חודר ><ו; ױח ױנטטן
פיוי• ווען ;יח חיר נײט ױהחט החט > ייט ריזי
מי
>
יניק
>< סײט זיין ׳ דחט><וז ><ן חן וויטן דז > ין בײח טח^
דרײח>יח! חזו >יוזחױ  :ין פ,רט
זײן סון >יהן חןי >יח! ניט דחרן־ בײחרער סרויח ױ^ן  :ײדען חין חײןפינטטר
דען זע! ביןן טחן ווען ױח ריח
טיויניק החט • חיז הדר • חבר ווען ער רען זענביגן טחג ניט דט -ן החט
יחן
עט בײח טחנ >יוו ; ין רער > סין חיר
בײח טחנ חוועק נו רײין חיי בעטר ער בןײבט רר הײסן חונ׳
עורט זײן חיי עט בײח גחכט בײח
גחכט
וויח חובן !עט ניט בײח חיר • ווען ער חבר רײ;ן ט,ט נו חײ< ר
ױ> יע! ט חיז:
זחןוו( וט חײן>< 3זה חיז חיז ערזח(  5יט ניט>< ח;כי ־
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פד

חן חיז חײן >>3הז דיח נחכט דז דיח םחיח טבייהגיט
זח 3רער >> חן דען טחג רר םחר ניט חוועק רײזן :
תב
דט גיטריבן חיטוכר>> חן חונ׳ פררח חין
ח
5
ט
יזסה ר.י יויר נײט נ! ר בײיו יוי? דז * ייו קײני
דחיכן
יכט דיזן חין דיח ננרטמי
נו נע>*ן דיח נײט ווען  :יח  :ין ; ע3ן ם; רט ;ײן •
ווחו זיח ניט חין ח  5ט נע> ין חונ׳ .יע 3ט זיח חײן>>  5טוי' נו טען .רז זייו רײן יזי:וונגן ; ייו ןפינד יוײן<£ינגון רכן דרן2
קו>>ן חיז ח־ר תט׳בה ן .חר החריב ווחט זיח נו טווער זיח עס חן ניקס חןהמנן.ן • דרוק ניזן רנגק ווײכז ױן
םחיט :
וייגן חין דרײח טחןנ דחרך ; יח חײן פינגץ חן נ״ןט חן
ךןןןן חײן>< חן יץ .ט בײח זײנר םרויח ווען :יח כטר הנגנן ן • חן וונגן ; יח פחר דנגק ווײט חןױן .ןחײן שחר
י
ח־; חונ׳ זיח ווערט טריםה חונטד חיכן ווײ 3טננג קײן רזזיק החט ןיזעהן ח;נ' :יח היזט ; ין כודרן
ער
בײח
חיר
[
יגט
דען
דחרן׳
דער
>
<
חן
חםייו
ניט
סורט
ן
.
יווע
:
ן
חובנט
יזונ׳
>
<
חרן
.
ן
דחרן ; יח ני־חרט ח־ן דיח
זײן ••ײ; 3י־ן חבר נחן טטײןן חיז • רען >< וז ער  :ין
ערםטי ררײח טננג קײן פינגק חן ניקט חן הנגנןן -
טטחרון רר טרעקן ןןײז חיכן ײווכט נו קו>> ט ח; נ' ><ו :ח 5י>1ח 1ווננן  :יח רײן חי; חונ׳ חי * :יך בודק חובנט חונ׳
:ין חיין  :ײן הענד חונ׳ פיט חן טםחר־ן ו־ונ׳>> וז חזוח >יחרן.ן דרײח טען .רער נחן דחרך ױח ק־ין םינגקןמ
רחין 2חן גייחנט זײן ביז  :ײן חבר גטיט חיז חונ דחין נ־קט חן הענןן ווײטר >< חג ; יח חןעם־ז חן הענן.ן וויח
ניט חוין חיריײב 1יגן • חונ׳ ווען ער זין חוכן ן .ערין זונטטן ווען טון קײן דרײח טען .חי :נחן דעק ווײט
העט סורט גיחעזן בקטוי חבר ער העט ניט ג.־ח >5כ
חן ןיגן:
חונ׳גוויטט רז עט חײן ע  3ירה חיז דז>>ן זין ניט רחרן3
װןןן חײן חטה גפיגר חײן פויעק חן חירקןײב
סורט  :ײן רר ווײ 1זי־ן חבר נחן החרט חיז • דען >>וז
* דער ט־עור כי־ .ק חיזפון חונטר דעק נחבין
ער סחטטן םירניג טעג גיט נחן חננדר יע כי שניכן חן חרונטר נו דחרן; 3יח חן ניקט חן הענגן חבר ווען
ח[י ווחן נ״ײח טען • .חונ׳ ווען ער חײן טווח 5יר >>חן זיח חײן כתש גיפינד חן חירק וײב סון חונטר דעק
חיז >> חן .ער זײן תעניר  /חויז ייזן סחר חיטייככן טחג נחב) חן חחין ס דער כתק טחד ניקט ווען זיח חבר
נײן ק־זר גרחטן • חיז ער חײן נגוטר >> וז ער >> ער ווײט :יח החט גיטשרונןן חונ׳ דיח פיט חרוין נוגטוחןן
געבן יניקה:
חיז זיח טרפה חונ׳ דרן דען כתק חן ניקט חן הענן.ן
װןװ חײן חטה גיסינד חן חירן1בײ חײן םזעקין זונטטן כהמיק ווחט זיח גיפינר חן קיחדר חונ׳ חק
* חודר זיח ו׳םינד חין הע>>ר חורר חין ייײױן (ײןין מחג זיח חן עםיז חן הענגן ווען זיח מיט ביוטיןי
ווחו עט חיז חונ׳ רעי סיעק חיז ניט גרעטר חז חײן זחכן חיז חוק גחנגן חודר חן חײנר ווחנין ווחו ווחננן
פייעק ווען>>ן חײן (׳י :ןקניקט ה׳וט חודר חײ( פיױח
טכיח :ײנן חודר זונטטן ווחו חן • חבר ווען ח׳ין חטה
גקניקט החט חיז כטר • זח< 5י קיײני פיעקן ווען טון חײן >< כה חן זין החט חודר חיזןרינדיג זער חוג׳גפינד
סיןזחי' 5י בײח חננדר ;ײנן חיז רחן כטר • ווען >>ן טון חײן פיעק חן חירק1ײב >> חג זיח חן דרחן חן הענגן
יע 3ט3ו חננרר רע 5נן חיז>< ער ח3ז ט־ע־ר כתק • חבר ווען דיח פיעקן ניט ן .רוט זײנן ח .נ' עט קחן חיער ןזײן
ווען חײן חטה חײן גרעטרן ׳פיעון גיפינר >>: ;,יח
רער פועק קו>< ט פון דער מכה • חבר ז־חטי פייעקן
זחו' ; יח ט־זירע חכק החבן.־
טחיההבק החבן חובדער פ ע־ן יטיע׳ר ספפן חיז• חן
ןוען חײן חטה עטי'י5י פיעקביר גיפינר  $וויטן
חירי
װ ^ ן זין חײן חטה בודק חיז  :חי זיח רנכך דר נחן
׳•
רי 5ןי חונ׳ חוין 3דיח פיכז חונ ח־ין ריח הענר ווען טזן
זעהן חודר ווחו חין עםיז ביווחרן וזחז ער>< יט
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•
נײחרט
זיתחויה
*
הערט
חײן
3ען טד חיייןה ניט עסיז ררינן טטעקן מיײבט • חך
חטה נזהר זײן
חיוח בחיר רז ייח זין קחן ט:ב 1זײן דען זע 1בען טחג וזיט קײן קועברעי זחצן ואמ ןנין !
זחיי
זיח
זיןטוב
1
זײן•
חן ניקט גו עטן רט ״ינטט3וויטן דעט נווחון חונ׳
רער טבי 1ה •
י
^וױל חטה רחרן 2זין ניט טוב 1זײן בײח טחגדען
י זיבנטן טח^ חיז חײן חיטור וייור• זונטטן
דש
חב
'
וועטן סר דער טבי 1ה זווז יײן בײח טח^
חיז חן חײן חיסור טוב 1נו זײן בײח טחו נײחרט וומן
חיער זיח ױן טוכ 1חיז דט חיז רער בעטט
חײן חונמ חיז חײן חטה חיז חונטר וועגן חונ׳ זיח
>ינהנ ווען זיח זין היבן חן  $ו3ווחק חונ׳ בחרן חונ׳

המט חײן ><קור .בײח טיו^ חונ׳ בײח דר נח 5ס ניט
וזונ׳ וויז נון מגר ווכטן טח^ רוודר זונטטן וזײן רוונט
טד זין ניט קחן בײח רר נח 5ט טוב 1יײן יען
זיח זין בײח טחו טובןזײן חבר רען זיבנטן ״ען טון
חײן חונט חיז רחר ^ יןוין ניט בײח טח^ טוב 5זײן•
אײ 7כזה * חו זין טובז זײן סחר רער חוסהבײח
י טח^ חבר נחן רער תםה רחרן 7זיח זין ניט
טובז זײן ב״ח קח^ • חבר חײן סה דיח חיר ינײט
החט וויח חײן חנררי חטה חונ׳ חין חיר ניזן דט זיח
3יזט חיר זיבן רײני טעןנ ווערט זיח טרםה רען5יזט
זיח ווידר זיבן טע* ווען רען רער זיבגטר טח^ וםחןיט
חק חוסה טח^ דחרן 5זיח זין חן ניט טוב! זײן בײח
טחנ • חן דיח סיות ריח ווײט חן ! ען ווען זיח קחן
וויחחובן ו1וע(ר חיז רחרסן זין חן ניט טוב! זיק בײח

דער

טביוה

ע

1

מכ

״עטו

^

שמחת הכפעז

?<*

וועטן ביז עז נון סינטטר ווערט
חונ׳ דער נחן ױן ן׳ן^ ן ?  :ין
דימ
ווסדז
טומ
טוב 1זײן • וזנבן
חיז
>
>
וז
דמ
נג־ר ױ־ן
זין ריח חמה דר הײכן נווחױט >•
;
:
י
דיח
פ־ט
:ין חויגעק > ין
ציט נו ווײט פון יזננדד טמעוין חן דיח
ווידרחין רעכ{ חדר ווחו דיח >> קוה
חריק
ניט
ווײט
פון
חיז חיער גיח זין טובי
חננדר החוטן ניט נו זעד חיןבוקן
חיז • חנ ( פרײטי^ >יוז זיח
דט
גין
פחוטן
חיבר
זין בײח טח^ נווחןן •
חננדר ייןן ■ דיח חױגןגיטןנדיכט
נו טריקן חן ניט ווײט
חויף
ןןן^ ז זין חײן
טםחרן
•
רמ
ווויו
ניט
חמה ניט קחן חב וועמן בײחטח^
*דיכט
ס
טריקן
זונטטן
׳ זיח
החט
גיט ןיױינט רט
העיפט חיר ט־ייה ניקמ׳״ען
דער >> חן ווערט זיח רמ
חויו
העט
^
דיכט
־חהײכן קו>ין
נו
חונ׳
^
ער קעכן חוין
החוטן • דרונן זחי
דר נחכט חהײנן חיטוכי
חמה
נזהר
דען >< חן.
ױיןחינני
זיח
זיחזין
טביייה ױן חונ׳ זין
טובי חיז חין רער
בײח נמכטכחרזןגן >יקוה
ערמטוין
נײחרט
חױ
זין
>
>
חנידר
וזזין
הויחרן
ניטחײין רמחייייה
ביז דמ ווחמיר ח־ר
עםיז ניטרעכט חן החייז
ן
.
יט
חונ׳
דער
.ןוטינט
•
נחן
זחי
;
יח
זין ח־ין 2ר־כטן
חונ 7ווידר טובי :־ין
אײל
חטה דמ
ווען ח־ין חמה חײן ן.ז׳נר > יענמ
חיר נחכט דט זיח :ח 1טבייה נין
חיז
חונ׳
קחן
י
זין
יןגפחיט חן חײניכן>>ו 3חי יוכן טוב חודר><ונחי בעמר • חןזחי נחײח חחי נחן חננרר טובי זײן חיז
מבת רער נחן יונק
זיחחיריחויןן חוג> /יויןנחט> וחכןחוג/
טוב ןגפחיט >> וז זיח זין ווח
1
חויז
3ווחן.ן חונ׳ חב וועמן
וועטןחיער :יח  :ין טוביחיז•
חכ ; ערב טבת חורר ערב יוסן
^ײל
חנךרי
חמה
חײן
טוב חונ׳ >>ו3חי טבת
יהודית >> וז רער בײח
חוג >> וגחי יוכן טוב סוזױח  :ין
;ײן
ריח
נו
ז־כט
דט
ווידר חווחי נווחןן חונ
זיח זין רעכט טוב! חיז •
חבוועמן חונ׳ חויז קע><ן • ווען
חן
ווען
חײן
חבר זיח
חנררי
פחיח
>
>
וז
טביייה זחי' ניןחונחי מבה חונ׳
:יח חונדר טז חןן רען
חיז יובן טוב • >>וז ריח
זעיבן
.
י
חודר
£
חן
רויח
חנדרן
חירי
טח
^
הענר
ייונק
נחמ >> חכן חונ׳ דען
טובדען חןז זיח זין קח
ערב זח 1זיח  :עהן דמ זיח
מבת
חודר
דיחסרויח
ניט
ערביונ
(
ןחנ
*
ן
טוב
פעמטהחיט
נווח^ן חונ׳ חב וועטן •
דען>> חן .זיח חזוח
װ ^ז
החיטן חונ׳ טובין זײן ויען זעיט שבנה
חזוח חיר טביייה ןנפחייט>< וז
ױן חיר החר ס זײן עםיז דיח
י
ווחמיר
חננרר
זײנן
בינדן
דמ
ןרומ
זיח
חודר
זונמטן חײן
ניטווידרפרווערטווערן
טווחכיפרויח
ריח
זין
חונ׳ ווחט חיר >> י^ רן
ניט קחן חזוח ייוזן חונדר ווחרפן
חיז3ו היטן >> יט עמן חוכ ; נו ןין
חונ׳
זעיבמטן
חונ׳>> יט קיעבריןני
טובי זײן •
זחכן><וז זיח זין היטן חונ׳ ווען גיח
ברכה
עי
הטבייה
>
<
יוח >> יט חוכן ױט זחי
חכט >>ן ווײ! :יח מטיט
זיח  :ין תכןן וועטן דר נחן דיח
חיכן
וומיר
נחן
דעכן
הענד חונ׳ ווען :יח טבייה ןיט
דט זיח זין החט טוב[
>>ו :זיח זין רעכטבודק ןנוועזן
דען
1
יגט
:
יח
חיר
בײד
זײן • חונ׳ זח 1זין חויג
חריכן חויך רען ! ײב
וועטן רען בית הרחכן >< יט חונטר
ועכן
הערנן
חונ׳
>
>
חכט
ריח
ווחריכן זוחטיר ריח חכן יוק טזב
ברכה נ ווען חייו
ױין ןווחרחיט ווחרן ^זונדי
פחיח
חיז
חונ׳
חיז
זין
רד
נחן
חונ׳ חיר 3ען וודוי חויז >> חכן •
נחן ח>> ח 1טוב1
חן ווען הײן חטה
חיז בעטר •
טבי[ ה ןניט חכ{
פרײטין נו נחכיט חונ׳ סרײטין
חיז
ןןןמ
עםיז
יוכןטוב >> וזזיח זין
י חײן טטרוח טוױ>> ט חין דער >> קוה חוג׳
חןחב בחדן ערב יוק טוב הונ׳
£
חיח
ווער
זין
חכ{ יונן סוב
טובי
פרײטין
חונ׳
ירוי
זיח
קיעבט רר
זיןחויז וועטן דען
בית
נחן
דמ
מטחח
ןח
חיר
הרחכן >> יט ווחריכ{
מחד עז ניקמ ווען :יח חבר
ווחטיר • חכ ; מבת וחנ ; טוב
זונטט
עםמ
^
פינר
חןחיר
ק
1
דחרן^
עבן חיז  :יח ־תכן 3ןנןן טבי 1ה
זיח זין >> יט קײן טון חויזוועטן •
נחן דעכ^ דחיח ־זין (
ןןן^ ז
זין
חײן
חטה
טוב
!
חיז
ננווחןן החטמחד עז ניקט החט זיח
ןח חזוח חײן חורט
חכר
ייחנן
ן
:
וי
>
>
י
ט
דר
נוויטן
ווחנןדיכטר
ייחכן חיז חז
חורר וובנר חוק ןחען נחן
טעםירייחכן >> וז זיח רעכ(
צווחןן
>
>
ווחט
ח
:
יטזחיכי
נטר
זחכן
>
>
וז
טטעין
זיח
חײן ברעט חורר
זין נחן ח><חי' טוב5
חײן טטײן רחרך זײן חןווען
זיח
ווער
חבר
>
>
יט
קײן
ק
^
בייי
עבטיןי
חונדר
זחכן רזוכן ןחנןנן
טטעןן מר גיח ררוין 3מטין
חודרהחטחײננ
;
יוועיט
•
קינד
3
ווחו
ועמן
חבר
ןעבן
3
וויטן דעקנווחןנן
זונמטן ווײ 5ן ןײנן חונ׳
ז^> ום חונ׳ דערטביןה ח:וח>
חיןחײן><
>ו< זיח זין רעכט םדק  :־יןדמ
קוהחיז>>חןנ זיח זין חזוח דרינן
טובייזײןדחן ניקט חן חיר קיעבט
־חק חיר
ווען
זיח
טובוי
גײן
זין
:
חי
החט
זיח
ריח
טין
טוב3
סיט חין רער הין היבן
•
^וועזן
חונ׳
ןנסיגר
ניקמ ןח זין >יזז זיח זיך רחן נחן
ח>>ח 3י

1

ו=1

<*?
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סו

1סו

שמחת

הנפש*2

פו

ח>> ח 1טוב 1זײן ןןײ: 1יח ייר ניט החט בודק ^וועזן סר
דער טבי 1ה •
ןךןמ חײן חטה וונבר טבי 1ה דחנן.ן חונ׳ נחן דער
י
טביוה ן.פינד :יח חײןנח^י! דען זיח ניטחב
^טניר(
החט
חונ׳
חיז
קײןדרעק
ררונטר סוזזיח זין
נחן ח
>
וחי
טוב
1
זײן
חבר
ווען
:
יח נון וזער טון בײח
רעכן
>
>
חן
ן
:
!
עןגן
דחרן
1
:
יח
זין
ניט
נחן
חסחו
טוב1
זײן •
טוט
חבר
דרעק
חונטר
רעכן
נחןני
!
קיעבן>>;ז
זיח זיר נחן חסחין טוב: 1ײן • ווען זיח טון טבי 1ה
זזכבר ן .חנן.ן דחנירטטיןג חונ׳ סרײטין .זי 3ט זיח רט זיח
חײן נחןיו החטניטחב ן .טניטן דטזיחזין >> וז ווירר
טוב 1זײן >> חן  :יח  :ין חסן פתיטין נוחובנט טוב.1יײן •
זונטטן נו ס! ײס חײן טבי 1ה חב $ו !ין;ן חוין 2סרײטין.
3ו נחכט חודר סונחר טבת רחרן>< ן ניט טחן נײחרט
ווען חיז זויחחובן טון ^ סעוידהב.
^ייין חטה ווחט ניט>> עוברת חיז נחן רעק דט זיח
יזין החטטוב
1ןווע:ן חונ׳ חיז רירו
זעיבןגי
נחכט דר נחן בײח דעק >< חן ו -ועןגןדחרן : 3יח חין
דרײח טחןג דר גחן ניט חין חײן ווחרכן סרח [,ןי| •
װאךים ו/חטיר נוטיטן חין חײןסקוהחונ׳ דרינן
טומ' נו :ײן חיז ניט רעכט  :ײדען ווען
חײן סר׳יח טווחן ווער >> חן; >>ן ווח 1טחן דחן ווען
>יין 1ין חיודירו >> קוה ווחרסן נו סחכן ס־ט ן !.יחנדיןי
טטײכר חזנ׳ חײזן חיז בעטר • ע! כ 1םניכן ווען סן
יזח ווחטר ררינן נו טיטסוז>> ן  :עהן דזחין דער >> קוה
טיעור>> קוה חיז חונ׳ ניט סער ח1יז חײןדריט ח! ק
ווחטר נו ןניסן.
£ן זח 1ךווחרנט זײן ן.חר קײן נדר נו טחן עז  :ײח
^ײן חטה ןנהערט חן נזהר3ו  :יק חיער זיח זין
* דען רע העט >> ורח דער ינר הרע נע> יט בײח
יטומ חיז חירן נורן נו טחן חונ׳ סטתן זײן
חיסן חיברהחנדרען><חן; >>ן חײן נדר טחן ! דבד>> נוה
וויבן .ײח ניטן .תחט חונ׳ דיח נחז ווח 1חויז טנײ$ן ווחו
זח! כיט ניט ןטחן החט חונ׳ ווער טבי! ה נחנןןטרזט דען י3ר הרע נו נוויען • זונטטן סער ן -ו/ינחין חיז
נדריכן נו טחן הײטט חײן רטע חונ׳ ווען חײן >< חן
עז ניקט ברחרך ניט נחן ח>>ח! טבי! ה ןין •
הערט ;ײן ווײב חײן נדר טחן חורר חײן סחטר זײן
ךןן^ ן חײן החר ןנקניםט חיז סוז זיח חויך סח5ן
סטחירטבי!ה ק 1ײניטחכטר זו1ן זיח ר/כןי >< ד/יר נײן ווען רער .נדר זין
יחודר חב טנײדן זונטטן הע!
טון חן היבט •
חן ווער חײן נדר ^ טחן החט זח3
ניקט  .חן ווען זיח העט סר ןנעטן חיר חוררינן
חונ׳ סיעחין חויז $ו טחן>> וז זיח זין נחן ח>> ח 1טוב 1זין דען נרר !וזן >> תיר  :ײןתכן 2עז זײח רען ווען רע
חײן נדר החט ןנטחן נדקה נו ^ עבן זחי ><ן ניט ( ײכט
זײן ווען זיח טון1ו< זײנן •
ווען זיח חבר נון בײח רעסן
>> תיר זײן • חן ווען חײנר חײן טבועה טוט זח 1זין
>>חן ^ן חיןחונ׳ דר נחןדר >
> חנט זיחזין דטזיח ניט1ײ 5ט1
וזן>>דטתיר זײן• >>ן  :ח 1נזהר זײן נו ,:ח ;ן חין
החט סר ן .עטן דיח פינז -רױך חונ׳ חורריגן; חויז נו טחו
וויו
טחןבויי נדרובויי טבועה.
חונ׳ זיחזײנן ! וז דז דט ווחטר קחן ררדורן ^ין
ברחרן ןן (^ | חײנר׳זחןדט דט זח 1סיר חטור זײן • חודר
זיח זין ניט נחן ח>וח! טומ זײן זונטטן >> וז זיח י זין
עז
זײן וויח
ווער
ג <3
חיי7

נחן חײחי טומ דין •
חן״ען עפיי ן 1יברט ב 1וט חודר
חײןדיורין וובנר טטעקן מיבן דער־רו ןײט וזויז רעס(
פריט חרויז • חודר החט חײן םירוטטר גיט חרחב
ןגנוסן סון דער ווכה • חורר ךסינד דער נחן עסיו חין
חיר ײןמטעקן• זווז זיח זין נחן חחחו טומ וײן.
חײן סרויח דיח יוחרנעב העט<1חן .דן רר>< יט טוב{
זײן ׳ ווען זיח קעס העט טענט חונ׳ זײנן רס דעדט
דחז זיח בח קרחכן • ווען זיח חײן ><הכ החט חן
ס/ער דט רער נחן 1.חרוגטר ןיט חונ׳ רער נחן[ חין
חוסן סוסן ש 1ײט דז רט ווחטר ניט ררונטר קחן קו><ן
>> וז זיח חב טנײרן זונטטן הע! סט חיר טבי 1ה ניקט •
ווען זין העט נטניטן חיןסינןגר חונ/־ט סריטהענ^ ט
חובן חוין חורר זונטטן ווחו חזוח חײן טטיקכי ס1טײ
העעט>> וזזיחחב טנײרן.
ןןןן | חײן חטה טווחן חיז >> ןח זיח ס1טײ עטן
דען זעיביגן טחן .דז זיחטבי 1ה ןגיט • חן ווען זונטטן
חײן פרויח העט יוח ^ פטן פױיט סרוןג זיח דחןטבי! ה
4ין • חן ןגהערט חײןחטה זין בנניעות הח! טן חין
חיר3וזחן .ןחונ' בחדן ניט חונסה טרײבן • חן חיט
חיר טבי! ה ן.ין :ח) זעהן דט ניט סרעױדי ןנוויזר ווערן.
חן נזהר זײן זוען זיח חויז דער >> קוה ןיט רט זיחקײן
דבר ט>> ח בן .ען_ ינט חן קײן עכן החר 'ן • חונ׳ נחן
דער טבי 1ה>> ח^ זיח ווחי חין ױרחיןןגין .ײן דרינןווחר>> ן
חברזיח דחרןניטזין > יער חבוועטן .

דיני בדר

יזח;ט זח>>1יר

הקדט•

< ■1

<*?

שמחת הגפלז %

חין דט טחן זח<>1ײן זוײן ײן נטן יײן • בהײ רחטי
חין טוח דט ניט • חיוח ווחר ח! יז ןחט ! עבט חין
רוח דט גיט בײח רעכן ט £ר ^ טווחרן חין טוח דט ניט
דער 4יײ5ן רט הײטן טבועות חונ׳ נרריכן ; ח 1חיט 1כר
היסן יין ; ח 51ט ניט נו טחן •
ןןן^ ן ><ן קינק חין חווכן העט>< נדה ^וועזן>< וז ער
י זיך !ו.־ן >< יט נעהן ! ײט >< תיר ;ײן • חן
יען חײנר חײן נדר חין ח?וכן טוט ווען ער קחן נעהן
 1ײט החבן דיח חינן >< תיר זײן חיז ^ וט ווחו ניטזח!ן עי
כ! סנ־כן דרײח ! ייט זײן דיח חינן דען נרר>< תיר זײנן
ווחו חין רב חודד חנדרי סײני בריות ז״ן זח! דר ^><־־ן
>< חן קײןנדר>< תיר זײן •
ךןןןן חײנר חײןזחןנור״ג חיזדרײח>< ח! נחןחננרר
י
ערפחטטדרײח >< חו ע־־ב רחט הרט נחן
חננרר חודר עטיט חין דרײח ווחוכן קײן ס? ײט סחטט
עטרת י>< י תטובה זונטטן רער *!ײ5ן רט הײטט
יזזוח פי 1חז חײן נרר >< וז זין זוזן>< תיר זײן ררוכן ח!י
ד־״נר^ ות ווחט רער> יענט ווי 1חן זין נע><ן זח 1ער חוין5
זיןנע><ן חונ׳ >< תנה דין זע זח 1קײן נדר זײן חין נעכן
זע ניטחוין <> 5יר חי>< ר $ו טחן •
מוהריק
טוגן
טבועות חונ׳
חין
ך ^ ך יין רנין נרר1וזט >< תיר זײן דער
>
<
וז
3ו זיח
הקח חונ׳>< ענין >< חו חיז חיר כוונה3ו בוײבן
י*
יח^ן ווחט זײן נדר חיז חונ׳ דען
טעכן
ווחרוכן
רד
בײח חונ׳ רר נחן בקו>< ט ער חרטה זחוצט >< וו
ער
רען
נרר
זנטחן
החט
•
חונ׳
>
<
ן
דחרן
2
חיכן
דען
>
<
ן
ןחזן
>
<
תיר
זײן
• חן ווען רער טוחר זײן טחורה
נדר
ניט
>
<
תיר
זײן
ווען
זין
רער
נרר
החט
נחן
ניט
טײחר
החוט
חוג׳
יעניר
ביט
חיפן
סי
1
חונטר דענן
חן סחנןנן ?0x1ער טוט חײן גרר
חין ווי 1״יחגן םרײז חונ׳ טונן בײרי טבועות חיז3ו ביחרגן דט חיר
פחטטן חונ׳ ער ווין  :ין הײנט1וזן>< תיר זײן דחרסן כוונה חיז3ו ס־יבן דר בײח>< וזן זין ןחזן >< תיר זײןווען
יוינן ניט >
< תיר יײן ביז * וח;ןטר ג!ײ5ן חין ח1י נדרינן ויח דר נחן >< וטוה חין * קח זײנן• ווער ירח זט< ינן
*וין זין חן
סחנ
^
ן
חיער
דחר
&
ן
חיכן
דט>< תיר זײן • חיז זח 3קײןנרר חונ׳ קײן רע5י טבועה טחן חין>< טח
חונ׳ ווען
ער
חרטה
החט
ריוז
ער
רע
5
ט
סון
הערנן
ו>< תן •
חרסה הבן םר
חינן
בחסנ
חיז
דט
ער
רען
נרד
^
טחן
איון סחטיר קחן ווערן זײנר טחצטר חיר נדר במ
החט חונ׳ רער נחן *וז ער חײן טעכן החבןווחרונן
י ןיח ח5טי חיז {וועיין 2יחר חונ׳ חײן טחן .חונ׳
ער חרטה החט ווחו ער קײןטעכן החט ><וז * ןחיכן
רער
>
<
חן
קחן
רענן
ווייב חיר נדר ווערן חבר רער
גז& ינדן חײן טעכן חונ׳ חיכן יח^ן העטדוח
זגוויטט
סחטיר
חונ׳
רר
>
<
חן
קענן
רען
נדר ניקט >< ער ווערן
דט
רוח ווערטט חדטר״ הבן העטדוח דעכן נדד רען זעיבגן טח^ דט רע הערט סון חירן נדר• חבר
*טחן
זח
^
ט
רע
נײן יען חמ *ן חיכן * תיר • חונ׳ ווען ער הערט חונ׳ 3וזט סר בײח ןיןרען זעומן טחג
ווען ער קײן חרנ׳ .״־ החט חור׳ החט קײן טענן ניט >< וזן זיח ווײטר רען נרר !וזן >< תיר זײן • חן זח 3רער
*תיר {ן ;ײ ^ יקט * רע חנדרי ;ײנן * פניר חן חיכן
סחטיד חונ׳ דער><ן זח^ן>> 1תד ין •
זיר דט ער  .ען
ער דען נדר זח * 1תיר ; ײן קחן * ן חיכן חן ךן^ ך ><חן קחן חן ניט ח1ינדריסן>< תיד ױין רד סחיח
•ין חונ׳
;
יוןן
3
ו
חיכן
העטרוח
*
וויטט
*
ן
ווערט
ר־יחרט ריח נררינן ווחט נוויטן חינן חונ׳ חיר חן
ף״חטטרקיזן
דער
*
ס
3
רי
זײן
העטחח
עי
ױןחונ׳
ניט
*
גדרינן
טחן
ווחט
חיר
ױיפ3רע החט דערפוןחי £ר
זחגט ער נײן דען זײנן ייח חינן * מיר•
טווערט עטן זוערי* ניט3<3קי גיט נו גחדן ניט חוי^

ןןן^ ן רוײגר טאיזן £ר ט; וערט תונ׳ ער תיג < ין
י > וחיה > גיט ט 1יןן רחרן 1רין תיכן ניטהתיר
גײן • תןווען תײנר חיק נדר טוט תונ׳ העגקט זײן
נדר חן חײנכן חנדרן יחטו ער זחזגט ווײו מנר ניט<5
סרירן חי; גחו>< יר רט חטור זײןרען רחרן>5ון ניט * תיר
זײן וועןיעניר טון נו שרידן חױעי נײח רננן ( דבר ו& ה
חונ׳ יעניר חיי נו סרירן •
ןךןן חײנר זח^ יט זח! חין אנודה זײן ןט>< יכן ווען
י חין רט ווער טחן חוז חײן ןנרוט דבר * יות
זײןווכבן>< ן חינן חתיר חיזחטײו דעותזײנן עזהעי& ט
ח־נן קײן התרה וחנן הוז חן זויצט נזהר ;ײן ; ין
גיט> ינדה 5ט>זיכ( זײן • חן ווען חײנר טווערט בײח
דער טער מורד״ בײח רענן חו> יט זײנן חן דעוו־  /עז
חעו  £ט קײן ד״תרה דחנן זחו > זןחן זווכטנזהרזײן •
ןןןןן חײנר חײן נררטוט חונ׳ ; ח^ טדר בײח עז זח5
י חינן קיינר >; תיר זײן><ו; >*ן חינן ערטטוין
>< תיר זײן דען נדר דט ער ר״חט ^ וח^ ט עז ; חו חינן
קײנר>< תיר זײן חונ׳ רר נחן חיז>< ן>< תיר דען רעכטן
גרר •

דיא

גדרינ /חירן

*2

שפחת חנפש

חײן מח:יןנין ניט הערן זיצנן יגיר.ן5ײכן • חבר ווען
ױחחײן נור טוט חײנסן פרע>< רן ניט חין הויז ןיןחורר
זונטטן נדריכן ווחט חיק ניקטחן ױטחונ׳ חירגוף ההט
קײן 3ער דער סוןקחן ערחי־ גיט>< תיר וײן • ווען
דער>< חן ניט ווחט ח:ב ער רען נדר קחן חתיר זײן
חודר ניט זחי' ער סר סיעןן חונ׳ דער נחן >< תיר ױין •
חן ווען זיח חײן נדר ט .ט ויח ווי 5סון דעכ( ניקט ! ענן
חונ׳ סחר דעכן ניקט זעיבטטן><ח5ן חודר טוט חײן
נדרחירקינדניקט זעיבטטן3ו>< חכןחײן העחר חודר
חײן ק!ײד קחן ער חן ניט חתיד וײן:
ןןןןז חײנר3ו 1ײח><חי' גחןחננרר זחןט חין ווי 1רט
י טון חורר וויזדטניטטוןחוג׳ױין כוונהחיזעט
חז ! חײן טבועה הײטן>< וז זין יחזן ײתיר זײו • ווען
חײגר םווערט בײח ט><יכן ובחרין בײח זון חונ ובנה דער
(!ײכן ><ןז  :ין !חזן >< תיד ױין חן בײח ריח עטרו/
הדברוה :

דיגי בבוד אב ואם
טחר ניט טטין חונ׳ יינן חױן 7זײן חורט יוחו זײן
י פחטר חונ׳ סוטר טטעין זי3ן חין דער טו! חור
דער הײנק • ><ן רחדף ניט זחןן ווען דער סחטר חונ׳
><וטר  :וחט רידן טע חיז ניט ווחר • ><ן רחיף קיימן
גיט ח&ן בײח דען נח><ן ווען יער סחטר הורר חוטד
חן חזו הײםן סחד דעכן סחטד • ווען חױ חיכן
>< בײטזײנןחוזער טווײןן ניקטזוידרתרן • חן חוז
סחר רענן סחטד חונ׳ >< וטד חויף טטין ווען חיכן ױכט
*ין חזרר קוחט ןח חין חדר ווחו ער חיז • ווען דער
זון זי 5ט סחטרחונ׳>< וטר טונן עטווחט וױדר דענן ױן
דחרףערניטזחינןרוח טוטט ניט רעכט זח 5זח^ן><״׳]
סחטר טטיט דט הין רער תורה חזו חונ׳ חו ^ ןײן
״חכןחז עררען ניט ווחט חוג׳ סרעןט רעכן < £חטר
דד,וסן ׳  .ווען סחטרחונ'>< וטר טוט וײק חין פרטטן
יחר זחןט ער ווען ער חד ןירענקט הריני כםח/
>< טכבו חן חין טרײבן התחנה ער זין חן חזונחןדעכן
יחר זחןטערזכרונוןברכהיחײ עוןנןהבחחונ׳ווען ער
זין חתחנל  /חתחנל  /ער זין ז״! ! ה״ה■• חן דחרך
><ן ניט ןין פחר סחטר חונ׳>< וטר:
ןןןןז רערזון עטווחטדס ! חגןט חונ׳><ן טוטטע
י סוןזײן סחטרט כבור וועןן זח! ער ניט זחן.ן
טוטט סון ♦ױינט וועןן ריחרט רע זחי' ; חנן טוט טע
ס>ן *קי סחטרט כסדווען•) • *וער חיק עוטר חיו

ן*

*ז

ח*  ':החט  £חטררוונ׳ ז< וטר נו שסייזן ; חו ער  :יט חד
רע 5נן פון זײנר 3רקה יוורר חעות חעטר • ווען
< £חטר חונ׳ חוטר רעפן וון הײטן עטוירוט נו ןגןײן טון
*<ו; ^ן ערטטרעק סחטר חויךווחרטן:
אײן עיטר סחטר חײן ע 1טטן כרודר חײן טטיןג
י סחטר חודך חוטר טווער חונ׳ טוויןנריח ; חן
חן * חױב בעבוד נו החןטן.־
ןןן^ ז חײ) סחטר חונ׳ חוטד חײן רחרן חורר חײן
י טיבד חין סויײט החט טטעוןן דחייסן ריח
קינדרניטחרוױנעחןטוחר ^ עכט גסט ן.ין וועןחנררי
דח יױ  :ןדיחקענןחרוי; נע><ן • חן דחדך סחטד חונ׳
חוטר ניט חבזה זײן ח״ו חסיןו חיט ווינרןן חונ׳ טײטן
חונ׳ חוזו חזי כבור טבעו' מ חן טון דעו דט חי; ריח
החרבטטי חנוה :
חיז חײן חעה עטה
נו טטין
חיטן >< חן חונ׳ פר חײן נרוטן ו/ח<יד חבסן
דער סרונן^חיז חוו בחו־ זח ער וןוחט חיןזײני סידחיןן
*וז רע סע(' ע חוץטטיןביז דער זוןן חודר דער תוחיד
חכפן&ר בײח חיז • חן פחר חײן ןוי דער חײןזקן
חיז ^וז ^ין מײן ביזכי פי־ חיכך חויך טטין חונ׳ פחרחײן
רב חין דער קה 5ה חונ׳ סחר חײגסן ןרוטן >< וס! ן דער
ח& ורססך חיז סחד דיח <>.זו ><ן חוין 2טטיןחזו כ5ד חז חן
דח ױצטביזזיח חויך חיר חורט זײגן חודר><ן ; יכט ױח
ניטחער■ סרױיןדבי חובהק>> זזחן חן חזו חויןטטין:

עש

חוין1

פחי•
חײן

הלבות תלמוד תורה

אײן חיטןיכר חיז > וחויב זײן קינר נו1חזן ועיק
•תורה חונ׳ חן זײני עניקיין חוג׳ חזו בחוד
חײן קינר ורײח יחר ח 5ט חיז היבט ><טי חיסן חן
םטוקינ  /נו ןערגן חדױ ווינק חונ׳ נו סינן 2יחר 5חזט חן -
חין חדד ױן •
דער חן><ר וחרף דיח קינדר ניט
בחבזריומ טיחןן גײחרט חיט חײןרוט • חן רחרף
דער><!חר ניט פחטטן חורר ווחצןבײח דער נחכט חן
גיט חיברין עטין חונ׳ טרינקן ןח זח 5חוכן זעהן נחן
חײן ח5דח דער חײן ירח טחיסן חיז טר ערניט עוסק
חיז בח 5חכג  /ה׳ בר> ױה • חונ׳><ן חיז גיט>< בטי' *3
!ערנן גײחרט סרײטחג טסעט חונ׳ יוסן טוב • חן זח(
רער ו<[><ר ניט חן סחען חכך טבת >< יט ריח קיניר3ו
ןעתן ווחט יז טווער חן קויס3ו סר טטין• חײןחויחדור
קײן סרױח החט זחיי ניט חיט חחםיפר ! נברנן ווען רע
קחן נזהר ;ײן ניט>< יט חגדרי הינדר3ו ? נגרכן ווען ריח
? $
סדויה

י

חז

*2
<5דויח ניט בײח חיכ  /חיז תבח
/ 0 (111

טטיט

נײחרט חוין 3דיח

שמחת הבפעז

ע 3יו

ברכה •

דער

קינדר חיר ? ערנן דרונן

חויך יטנביק >< וז חײנר דען חנדרן הנמיסן חײן >< (>< ד3ו
הח( טן • חיטןיכר חיזחחויב תורה3ו ןערנן ווחו ניט
קחן זח( טייטטי טסריכ( /יערנן :
חיטוייכי סרויח
חיז חחויב3ו (יערנן דיח דיניט ווחט זיח>< חויב חיז3ו
הח! טן:

דיגי עדקה

היובן ניט רזוײנט דחס ער קײן טכר פון זײן ידהר,
ביקסוטער ווננרטנחןדהכן ױטטרחסט ( ע^ כ/הבח:
אי  1יזײן קד .ןה וויזו עטיריכ  /זײן >< וזן יזויס טון
^ יתויויכן ייויי גכנ~ן יוײן עןי ןעבן זײני
בידערסנינג ווען יזײן עני קײן
סחיחהחטױהערט><ן
רויכן3ו העיסן דט ער יזײן סחיח קיזן ביקויק • ווען
יזײן יזטה קויוט ױהערט ײן3ו העזסן רט זייז יוײן
זזחן ביקוףט • ריח עניס[ דיח ײביה זגית ױחן יווכ(
עטווחט נו ביקוחן דעני חיי><ן ניט זזחויב נו ו־עבןחויז
רער נרקה חײן י< תנה * חבה נײחרט חײן קויײני
,
זזתנה:
נענטטי סרײנד ױחן
עניכן רער
זײן הויז ױזינד ריח עניכ ( זײנןדער נחן זײני
טכניכן עניכן •
דער נחן יייצי טטחט עניכן רער
נחן
ענײיוריןיטרחן
רער
נחן
סרעחדי ענײכ/חוג ער
זעיבטטן
ױט
סר
חייי
ווען
ער
ניט
החט חיז ניקט
^יחויבנו העיסן •
חײןזיחןחונ חײן פרויח םיעטן נו
געבן ױט דיח סרויח סריר ■ חײן וײדןױט סרחײן
כהן דער נחן דער כהן דער נחן דער 5וי דער גחך
דער יטרחי • םריוןטבוינק ױטפרחזי נדקה חײנכ/
חויזתםיטה
נוהעיסןהײטט םדיוןטםיכ:/
ןןן^ ן ><ן חײן חתנה_ ױבה חיז חיןטויזחי חיטזיכר
י רר בײח זחוןמיי נדר רען עט חיז ניטרעכט
יוײן נרר גו טק •
ווען דער ובחי נדקה ? חזט חחנן
נדקה ועיט חיז חיטוייכר זיתיב נו נחיין תכךי בםרט ווחנ
>ין ניטין .החט דען חיז ער ח5י טח^ עובר חײן יחז ב5
תחחר וטחיו •
דער ובחי גרקה רחרך זײני קחביכ/
ניט ײער ן .עבןחויז דער נדקה חןז רען חנדרי ענײכן •
וועןחײנר זיטסק חיז חויך ועייט חוב טע ח־ן דער 3דקה
ױהערט חוז ער עטחיןנרקה ועבן:

ןן ^ ך חײן עוטר חיז ןיהערט 6ן .עבן רט ערטטי
>וח(  3דקה רט סינפט טײי ווחט ער זײן
חײןניט החט חונ׳ דער נחן רט פינסט חיק< ס.ן זײן
ריווח דט חיז >< 5ות  5דקה ><ן החובחרחונ׳חײןױרוײנר
>> חן דט >< עטר סון זײן ן .ע) ט רער נחן זײן >< עטר
פון זײן ריווח •
דרוכ/חיז דער חנהן .נו רערחתונה
חז ><ן >< עטר
3
ו
טחוט
•
ווער
חבר
רעכט
חקײכ/
״ין וײןחסתס־קה וח) חיקסינסט חיק (3טחיין • חן
ווער
פיועניכ/החטטןעבן >< וו ער >< ער 3רקהןעבן •
1וײי">< ן 3עבט זחן><ן ניט סער חײן חסיט ^ עבןווען ><ן
זחוטטערבן זח( ><ן חזו סי( 3ו טײוין 5דקה חז ><ן קחן •
דער ןרעטט חרינ  <> /חן >< וז עי כיםניכ  3 /עהן קרײנר
חײן יחר  $רקה ן .עבן:
זײן
ניט חיז חונ׳ קויסט
זײן
>
<
עטר
ןעוטזח
)
ער
חוין
 5דיחטסריכן
טרײבן רט זיחסון חעטר ױקזיסט זײנן רט ירטן ריח
קינדרניט •
חן וועכ  /זײן ים) ת ניט חיז >< ח^ חײן
חונטר סירן גע><ן ווען עטווחט קחטט >< ח^ חוייױעבן
סזףײן >< עטר •
ויכט3ו ן .עבן חיןטויי רחרן<> 5ן ניט
פון >< עטר ןע( ט • >< ן דחרן 2חן קײן >< נות ױםט
3חי'ן סון חעטר ^ עייט:
דחרך קײן עני ניט חן טרײחן ><ן ױהערט וין
י >< 3ער >< יט חיכן זײן חונ׳ ניט )ידין יחזן חוועק
ױן וועי חײנכ  /חן טשרעכט •
חן חיז חײן >< נוה
איין קינר וורוט ניקט>< ערחװחוױןוויחטחו .החט
ווער >< חבט רט
יענד
3
רקה
ןיבט
:
י
רהרך ײן ניטײויזײן ביזױהחויטחיז • חונ׳
ךייא
בעטט נדקה
חיזווען
>
<
ן
זיכט
חײנד
היבט
ווען עטטטחרק ; חויוןוויח טהנ החט חודר חיזזונטטן
חן
$
וסחןןדט
>
<
ן
חיכ
/
העי״סט
דט
ער
ניט
3
ו
זערקרחנק רחרך *ן טע ניט ><! זײן ביז עטױזונד חיז
ן .־ נד ן .יט • ווען ער טע>< ט זין3ו נע><ן זח(><ן חיכן
חונ׳ דען ><וו ><ן ווחרטן זיבןטען .חעת ןעי  /דערנחן
גע ן דדן הייוחה •
חייט  :עהן $ו טון דט יענר
:רין
חיז
>
ון עט>*> • 5ין דחרך קײןקינר *ן זײן ווחו חטט
ניט ק> ין3ו בעט(ן
•
ווחט
>
<
יױין
יזיז
בטתר
$
ו
טון
טכנה חיז ווען טון ח(' יט ברחט חיז3ו דער ><י(' ה דען
ן .ז־עו ט >ין
נוטוןחונ׳ווער
ויןברי
>
<
ט
>
<
יט
$
רקה
חזדר
חןקחן
ניט
ווידר
(
עבנריג חחכן חונ׳ טרעסטחײן נשט
ױכט3
רקה
ט 1ח יטנ  /ט><כי /
ער זח( חײן טכ  /טוב חן • חן חײנר םרויח דיח 3ווײח קינרר גחן חננדר
ױטטחרבן

אלי

װעם יכו)ת

מסריכ/סון

סרח3י

דיני מילה

נחן

^

שפחת הגפש

^

פח

ןיטטחרבן חין נחן רער> ייןה ריח רחרך חיר קינדניט
?חזן> יו זײן ווען :יח טון חײן חנררן >יחן החט דחט
ןוײכן חײן>יחן דעק 3ווײח קינדר  :ײנן ןיטטחרבן נחן
חננדר סוןדער>יי! הווען זיח ט:ן סוןסוײחווײברןיוועזן
:ײן רחרן 3ער ווײטר זײן קינר ניט !חזן ײןזײן • רט
ן! ײכןווען  $ווײח טוועטטרן חיט!יכר החטחירערטט
קינרוחזן >ין  :ײן חונ׳ זײנן בײרי ןיטטחרבן פון דעד
>ייוה דחרסן :יח ווײטר חירי קינדר  .ניט !חזן> יו זײן חונ׳
חן ריח חנדרי טו עטטרן דחרסן ןחר חיר קינרר ניט
!חזן >ין ױין ריח חוי> יוין ווחרטן> ייט ריחקינדרביזזיח
ןהטחוניטטהרקווערן:
^ 0 ^ 11נסו טנײד> ין דיח >יי! ה חב חוין 2זײן קבר
חונ׳ ביןרחבט ױח> ייט חיק זח! כט דחרן3
>ין חן חנדרן טחןיוכןטובניט טון>ין דחרן 3חםיווגיט
>יט! ט!  :ײןחכןיוכןטוב:
ןןן^ ז>ין> יוחיז >יו :ןח! יטטיןנײחרט דרקווחטרױנט
יווען דט קינר זין חון רײנןט ןהערט>יןחויז
$ו >יח 5ןחיער>ין דיחברכה >יח 5ט■• ווען>ין חײן טטו!
טטעוט :חו >ין חחיז רידן דער טטו( חיזרס ח! יהו
הגביח • רער נחן קײן קינר החט>ין' ןיוועון דער
דחרךרט ערטסי>יח! חק טבת ניט>י! זײן:
אטײך > יות 5יקחונ׳קווחטרן זײנן זין טוב! נו דר
>יי 5ה חזו טטיט הרוט רער> יהריי! חן
ןיטחן ומטריויהק ײןןיחעךט > יהדרױיןנחןדער חײן
.דיבי
!>ירן ירח ט> ייקחיז ניט סוןכבוד וועןן חײן >יוהו נע>ין
חודר שון סרײנד טחסט וועןן חן דעק קווחטר דחכן
זח! נזהר זײן> יזוזה נו החבן חן חוי חרריכן חונ׳
חױ חײן > ינהן חין חטײן וידינות רט דער רב חי>יר
י  .ווען ער דיח >ו:וזה חן ו -וחכט ריוי ער >>ח5ן
חויך דען טטו! וינט ח;נ '
הח! ט רט קינר דט הײטט ברכה בח״י ח>ז" ה חקב״ו ! קםע ויזווה ווען עד סין
רער רעכטר ןיפחטר ••
חײן
>
יחן דער קײן סרדח :>>.וזן  /חן> וחבטזח 5ערניקט > יער חײן ברכה>זח5ן •
,החט > יחן חוײנטט
ןיפחטר
:
ײן
וח
5
י
5ח פון
חיינר יחונ׳ ניט >< סטיק זײןדר3וויטן> ױט רידן וזחו חדריכן
סרע> יױ
ערויח
רט
קינד
חב
נו
נע
>
ין:
יזײנןווחו>יקוכן טנוןזע! ט זײן ײענין> יח! פר רער>>זו :ת
:דיגי
>וןזריח>י;ן :ה 3וןידעקטזײן> ייטחײן ^יזז יחוכ׳ חיןחדד
ווחו >ין> -טי( ט ה> ינה חיז>יוז> יןריח > יזוזה דען קט
^ש הױ
חײן>י$ץת עטה וועק זיין יכו 5ת חױ דער 3.ו ײחכן י( יטחײןןיחזחונ׳ חײן טיכ! דריברײחכן חודר
׳ױוז
־זין־חײן
׳טסחת׳רה
!
חזן
3
ווײח
טרײבן
חונ׳
טיכו
חן
חיבר־חננדר
•
יחן דער הינטר טיר חודר
זחוער
זעהן
עטווחט
זעיבטטן
דרינן
טי־ײבן
•
חײן
חײןחרר
ווחו
3
ווײח טירן זײנן>יוזן כײרי> ינוזה החבן •
טסר
תורה
ריח
ניט
>
יוןה־חיז
>ין ןיסינדררײחטעות חײן קעויר טיר ריח חין דער הין חיז וויח חײן חנרי
מ־ינן
>
יוזױן
!
חזן
סרי
5
טן
ײן
דחרן
3
ניט ! ענןר הח!טן טיר חונ חיז 3עהן טםחיק הוךײזזײןחײן ײזוזהררחן
ח!ז דרײטין טחן •• דט ־ןוײכן
חנררי טסדיק בסרט >יח5ן • חטײו >יח 5ן נײחרט חײןײזוזח חןדערד״ױ
חי3׳נר /׳,ערן ןידחקט > יחו,ריק
חסיטיק
תסיוז  /זײנן טיר דיחזײנןניט ױ$ח>ין>יוז >יז;ז;1נ* חן ח!י טירן החבן
י> !ח טעוז  /רי־ח זעויכיןי ווערן
חײן
עונט
דריבר
!
ײרן
־
חסי
!
ו
חן חײן הינר טטײן ווחטןיםחטחיז חונ׳ החט

><ו; דיחזכ £ר■ תורה בכםר הח1טן *ן * הפר חיד
ח,יך טטין חן דחרן; 3יט חויי טםײוין סר דער ט& ר
ר -ורה • *ן דוורן זיח ; יט חוין 3דען קחםן 2טרחןן
חודר זומ׳וטן דרן מיון • >ין דחרן; 3יט טטין> ייט
מנן חחור ;ורערבו״וױ ט& רתורה חן ניט ווען דער
חחן הקדט חוסן חי.י • ; יט חיט דיח חרכן חוין
!ין.ן • ווחו חײן טסר תורה חין חײן חדר חי,י דחרן1
>ון ןחר ; יט חטחט החטהױין • ו־ין דחרן 2ניקטויןן
חוין 3דערמ&ר תורה דט ןוײכן קײן טסר $ו{יו .ןח;יך
רען חוייט חן ניט חוין ; 3כיחיק וכתוביכן חן קײן
חנדר טסר חוין חײן תסןה וין.ן  :וחו תהויכן דרינן
טטיט • חן ווכבן חײ :ר חיין טסר חין רער החנד
החט חודר תםיוין דער זחי סר חן ןין ווחו חן חכבי
ח•; • וונין חיין טסי סי ווי 1נט ויןט ײוז חןס רי 1בט
ויןן קײן םטוק דחרן> 3ון ח,״( 3קײן טוית טרײבן חן
ניט חיןחײן בריב חןניט רוייך קנגרביננ חין דרמוכה
נו הענןן • קײן םטוקיכן רחדן 3ײן חן  :יט חן ־ער
ווחנט טרײבןחין הויז • תםי״ות ווחו זיוברנייקיטן
ררחן הענןן דחרך ><ן ױח ניט חן הענןן ׳ ; יט :ינן
חוין חײן קיטט ווחו  .טסריגק דרינן זײנן ווחו ניט חן
ןיטוחןןחין •  :יט ; ינן נו ןוײן וזיטטםדיכ ( חוין 3דעד
בחנק חודר :ו ; טט ווחו •
טײטטי  :ח .ן ווחט קײן
קדוםה חיז זח!> ון ניט טרײבן וויח בתב ! ט,ן הקרט :.

מזוזה

ספר תורה

שמחת הנפש **
1זײן טיד 5עהן טםחיק הון חײן הח ^ טטחן ראג׳
ווחו >>ח[ ח•1רןןןזוד [ /ח:ן םדק זײן דנגר נחןרןין>>ן>>לח 3
ס>ן טטרוח דרינןהחןט חײן קוח טטחןחײן פסערד
ח(י דכןיחרןחין םדקזײן:
טטח! נײחרט חן  :חוכי חורטן >>וז >>ן דיח חזו״מ ונ
דעקן וויח חובן ױ>> ע!ד חיז • חטײ! יחןנן >>ן ננמ־/
ביח>> זוזה ווחו>> ן זח( כט>> ורח החט חיז בעטר >>ן טוט
בי.י>יר ווחט חײן ידזודי ןחיט ס 1חנ5ן בײח זין
חײן יחן בחרן חין ערטטן טםח סון דער בײחטטיר!
רחרן> 2ין דיח םירות ניט עטין ווחט דח
יוען טון דער טק ניט חוסן חיז חיז ניקט ררחןוניזעונן
ווחקטין חין ריח ערטטי ררײח יחר סון רעסן >>חז חן
ווײ!>>ן ניט חנדרט קחןײחכן:
טד דערברסן חיז * .יסוחננט ניווחרן חונ׳ ניט חןײכטט
>> וזסחר דען טק חײןנ!חז
חודר חײן רין סעדר ח >ץ ריחםיחמ ניט ררןעטן>> ןדרן :חסי' קײןר׳נחי־•
י
קי! כי>> חכן דט
רער טק ניט ח/יז ניו> עקט טבעווכ  /ררחן דבן -חןז דײםט חײןסינן ווחט דט ד -ח*ן
אערט
דען
חיז
חן
ביווחרנט ווען >> ן ח>יח 1טנון 3חרויז
טטיט חיבר ווינטר טע זײנן> ויןסיח\  /ריחדײנוט>> ן
טרח^ ט וויח ח/בןינ>> ע1ר חיז • חן חײן הוי^ טיר חוז
ידניסטחיבןחןחטײןחורטן
דײםט>>ן זיחווײנםײןיך
> 1ןחןח״ן>> זוזהחן>> חכן:
חזו זײנן חן חײן >וין טווחר3י ריח זײנן חײב בערןה •
ןןמז חײנר ריעט חײןהויז עט זײחפון חײןיהודי ווען דיחדרײחיחר חרוק זײנן חונ׳ווחקטין סיחרנחין
* חודר פון חײנק ווי ביז ררײטינ טחן .חיז ער סירדן יחר דען זח! >>ן דיח פיחמ חין סיררן יחר ניט
סטור סון>י:ו :ה  /וען רע יוח ווי>>1זו:מו חן>> חכן יחרן 3עמין ביז זיח פעיינ נײטינ זײנן דען זחן >>ן זיח >> יט
רע קײן ברכה >> חכן ווען ער העט דרינן גיווחנט חײן>> ח! חב}עזן חונ׳יױח חויז ןיזן> יןנע>> טחײן חײנמן
דרײמע טע^ חיז ער>> חויב>> זוזמ חן3ו>> חכן • וועו םסעגינ חונ׳ רעןנו רײבט * ן חונ׳ ונ ברען (.ט חיק רט
ער ו>,י! ניט 1ען חין חדר ווײ! קײן>>:ו  :ה דרחן חיז זחן ער ^חנין נו ריבן חיז חונ׳ ווחרסט חיק חין ווחטר חרין
ערחזו נחןרדטער חרין 3עט חײןי׳יהדר־ .חןזײן חרר רען רער נחן >>ח,נ>>ן דיח סיריי  /עטין ריח חין סירדן
ט 1חנן חונ׳נחן דר״מינטעגזחןער ריח חנדרי ײזו״ת יחר דחבן ניוויזקסן ■ >ין זחו נזדר זײן סוןבוי>>ר ריח
ערןד  :ײנןניט חיןחײןנוי זײן נח־טן דע5סן חב רײטן
חןטןחק חונ׳ ברכה ײהכן:
דען טד הײטט חן חײן הנחה דער גוי רחנקט חיק
ךן ^
ח/רט ווחו><ן ריח >< זוזה חן טיחי -ט >> וז זײן
דחק • > יענין>>חו ט -ט חײן בויק םרחסין רען
חוין 3דער בײח טטיד! חוין 2דער
רעכט
דחקט>ין חוידיח3חײנן בח חונ׳ חײןטטיקפון מיק
זײט ןןען >>ן חריןגיט חונ׳ ײוי ויח חן ט!ח^ן חין רעק
חיברטטן דריטח! ק סון רער בײח טטיר! חונ׳ >> ןז זײן רערגו חונ׳ רער הײנסט בויק סיײבט טטין רערכויק
חיז ניט נחןחחחו עחה :
3וויטן דער>> זווד -חונ׳חיברטטיבײח טטיז־ן חײןטסח
!יריו■ חודר ווען חובן ריחטיר קרוק ^ יט >>וו >>ן דיח
>> 1:זה חן ט 1חנן חײן טםח רער סיר ווחו רח דיבט חן
דחרןן גיט זינן חוין 2חײן ׳וחנן ווחו נווײח > ייניק
קרוק3ון.ין • חונ >> ן ט! חנט זיח חן חין רעי־ קריק
יררחן חן ױטסחנט זיינן חז חײן סערד חונ׳חײן
>< יט ועןטטחריןנו חונ רט ענר פון דער :>1וזה חחיז
נו • חטײ) טויחןן >> זוזומ דינטר רער טיר ניט חן חוקט דער ^ ײכן חן רחרן>> 2ן ניט סחרן רוויןף חײן
ווחון ווחו חײן הונט דרחן וניבונרן חיז • חורר זונטטן
דער בײחטטיד! זעןגטטן דז חיז עבין חזו סי 1חו ניקט
חונ׳ זײנן עובר ח!י טחנ חײן >> 5ות עטה * ווען ><ן חײן בה>> ה דרחןנימנדן • חן>>וז>> ןחין חצט נע>> |
>> תח! ה מרק חיז דיח >>זוזה ח,נ ' ווחט ניוויט רי זיח ווען חײנק>> ענין >< ה( חין רער ווענ חיז חזו חײןווח^ן
כטר חיז חזו חיז >>ן נײחרסז >> חויב ח!י זיבן יחר ייח ווחו חײן חוקט חוצ׳ חײן סערד נו חזח>< ין ניטםחנט חח
רט ער ניט טרײחט חונ׳ סחרט טרײבט דען ווחינן:
>>זו.יות !חין בורק זײן חבר1נ '>>ײני ! ײט קויסן >> זוזומ
ךן^ ן דחנין 2םרובירן חטײן חוב ער !חנ^ חיו חודר
סון חיטויכסן חונ׳ מיעהן ; יט נחן חוב ייח כטר וײנן
י ניטחונ׳זחויכט
חיונוןםר-בירט
רטקיקבדיקה
חולרניט וויח דחבחו !טכ כסונדן רט טעומ ררינן חיז
עה  1טפ ניטבײח החניןי
עטחיזניט .5רר קענן ח5י
^יוועי^ חמ חיט(יכר >> חויבען כ( םניגן רט ערטטי
כריקומ זײגן מה
רסק ןניהערט >>ן קײן ההנל ונ

דיני ערלה

דיני בלאים

ק-יסן

מ?

סמחת הנפש

קויסןווחו ניטחײן הכטר בריב דער בײחחיזחודרסזן
חײןגיוויטןיהודי דערחיק זעובטטןגיז<  5טהחט :
אײז וויוןטנור חונ׳חײן ויינן טנור דחרן *ן ניט חן
י זין חיבר חמדר קניסן רס חײן ן .ערטז חודר
דחרן 2ניטחן טוןחײן טיעטנז קזײר
זונטט ווחו •
סר דער וחמי ווײו ווחו ער >ווז>< כט סון דעק קזײד
געבן חונ׳ ווען ער עט חן החט גיבט ער ניקט דער
סו|> 1חג ער זוח 5חן טון זסי טעה • >< ן דחרן 7קײן
טעטנז דעק חוין רען טיט5י^ן חן ניט סר חײן סיר
ד .חנן>.וח 5ן:
^ײז חײווחט הײט חיזחורר חײן טחםף ווחט
י הײט חיז חונ׳> ון נעזוט חיט חײן טון דער
5חר>־ווז1ין ועהןדט טון זח 5ניטטעטנז זײןריכבניך
>יחז 5ײכנן דיח וועטרינט דחט5ײן > .ייט וויזן סחריק
>יוז>ין נזהר זײןחויזגו> יחכן • חין חײןקוטט 5וסחר]
דיח טעטנז חיז * חן> .ין דרינן סחרן נײחרט ער דחרן
נלטזינןחוין דיח םחוטטר דיח טעטנז זײנן חן ניט חן
5י^ן ווען דיח קוטט חוין 2רער זײט טעטנז חיז >יוז זיך
היטןווחטחיגויןחיז • חיןחטײ5 5ײג חיז חיןגודעבט
חק ענד חײן 5ווערנמ סחדיק חן טױת 5ײזג חן ח1י רחטין
>>וז >>ן נזהר זײן דען סחדיקחחיז 5ונע>< ן;

מיטדעק

טד

ױבט
ױן רעק גיי ױטחיחט חונ׳

חיק קזײררנו>> חכןווחט דח חרין קײן ר/חסה
5ו ױסינדן דעןהחב ן .יזעהן חו >> ענ 5ק חורט דט >ין
החט נחן בודק ןרוועזן ח5י קױירר זײנן טעטנז ןיוועזן
דחכן ווערירח טתיכן חיז זח! זײני ק 5ײדר בײח זיןחין
הויי !ח:ן>> חכן • חודר זחן דעסן ^וי זײד ^ עבן5ו זײני
קזײדרווען טוןעטווחט>> ער קחטט עטטרעסטד -ח
חןזח>>5ן ניט קויסן הענסןױנן ווחו ניט
נט>> החן •
יענר חײן ה 5טר בריב רער בײח החט • חן דחרן2
>> ןניטחײןקרחגן חןרחק חן טטעקן>> יטרערטטעק
נחדי! דט גוײכן חײן וויטטון חן ווי!ן רחקדערג!ײכן•
חןווחו>> ן חײןו/יזןטנורחרן5ינן נײגני^ ט >>וז>> ןג :הר
זײןדטזקדיחטגור חרויז5יגן קחןדט קײן קנוםן ררינן
חיז • זח 5כט גיטיכט חין בתי טוקינ  /חין>> יטטן
הויזן5וביגדן • חר>>י55ובינדן>1וז>>ן נזהרזײן ;

דיני פדױן הבן
ך ^ן
י

פ:.:

טיעור סריון הבן טטיט חיז 5ווײח ןגיודן
דיגט ; ׳ זהוביכן םוןיט דער נחן חױ דיח 5ײטן
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ריח נט>< ה חיז חויז נחנןנן רעקט ><ן חיכן דחט םניכן
3ו חונ׳ >< חכין ברכה בחך דײן ח>< ת חונ׳ ><וזן ח!יריח:
דדבײח זײנן עםיז חײן קךיעה רײטן חונטןחן ק!
רײ
סחד טע חיז • ווען דער חו! ה בײח טכ! חיז זח! ער
קײן נ! יר חויז דעכן בעט טון ווען ער טסירט חן זיןרז
רע טווחך חייז רט בטעמ י 3יחת נט>< תו קײן חבר חויז
דעכ( בעט !י^ ט• חבר ווען ער ניט בײח טכ! חיזחזנ׳'
טוט הענד חודר פיט חרויז דחרך ><ן חיכן ניט חרק
טון וויען ער זנוטטחיז • ווען חײן>< ת חיז נימט ><ו
דיח ו/חטרחויז חין דער טכונה דרײח הײזר־ו/ײט ח/יך
חיט! צר זײט • >< 3ה ווחטר<ניטט ><ן ניט חויז • חײן
כהן זח! ניט ןין חין חײן הויז ווחו .חײן ןנוטט חיזווען.
רע ניט>< ין רידן קחן • נחך רעכן דז><ן חיכן דיח חוינן
החט3ו ןנדדיקט בינט ><ן רעכן >< מ דחט>< וי<>/ 31יט
חײן טוך חונטררעכךקין חונ׳חיברדעןקחם !ו^בונרן*•
דר נחן היבן עט!יכי רחט >< מ .בכבוד חב רוונ׳ !י\ .ט
חוין 2טטרוח><יט ריח פיט3ו רער טיר נו חונ׳ !ינט רען
קחם הון דז ניט חיבר טיטט חונ׳ ><ן טטרעקט חיכן
הענד חונ׳ פיט חויז חונ׳ בירעקט חיכך >< יט טווחרנן •
חונ׳><ן טטע! ט דעכן>< מ חײן ! יצט3ו קחםן • חטײ!
טטע!ן  /וחטר חונ׳ חײן החנד3זוע! חזו דיח ן-נני טבעה
י>< יסן זחייכט חיז ניט רעכט החב טון חובן ן .ירע! ר:
ךןןןז חײנר טון נחן חזו ! חנןנ ןנוטט חין רחרןד><ן
י ניט ןנורגקזײן דז־ער טטערבן זח 5עםיז חונטר
!ען חטײ! !יגן ט! יט! סון רער טו! 3ו קחסן חודרוונטט
■• :הס רחט דחרן <> 2ן חך ניט טון • ווען חבר זונטט
עםיזווער־><ן החקט החןין חודר><ן ק! ־ופט חין דער
טמנה רט זע! ט ><ח5ן רז ער ניט טטערבן קחן ><חן.
><ןווח!><חכן דז><ן ניט ק! חסט • רער >< נה<נ חיז><ן
הײטט דיח קרוביכך חויז דער טטוב זח! כט ווחט ניט
וזדוו דחט טטיט חםטר חיז רער טעכךווײ! ; יח טרײחן
חונ׳ /וײנן הערט דער ןנוטט ר.׳דר ווען ער זיח זיכט
חיז חיכן ענרת נסט נרעטררז ער ניטסר טחדן קחן
דט >< חזנ רער טעכן זײן • ><ן דחרך דעכך \נוטט קײן
קבר>< חכן חך קײני תכריכינן • ><ן דחרן 2קיין קבר
דזו&ן ! חזן חיבר נחכט חיז חײן מכנה • ><ן זח! זעהן
ניט ווחריכ( ױין חין חרר ווחו דחט>< ת !יזנט • חכן
טבמ רחרן ><ן דחט >< מ ניט רירן ניט חםהיבן חן
ניט דיח חוען3ו דריקן חין חטײ 5חורטן רריקן זיח יוח
דעכן >< מ ריח חוינן ס חכן טבמ זחןנן רר ווײ! טע חײן
טכנה חיז ווחו נון חײן ><נר1,נ חיז קחן><ן ניט ווערן •

ד״נפשז* 2
חן ווטײ!ריורטן ט! חנט >ון רייץ נח\נ{
רזיו ן.י[ע( נן3ו קרוסין*■ רון טוימן רוײן טווט רויבר חיכן
וג רז/נ׳ ןנעבןטע ר< יטרזיכ  /קבר ריוט רויו קײן נחוט.
ניט דט רויו ניקט ר< ער רזײן מירון ח רוןבעט דירו נרה
חן  1ווײטר סרנחןני! ט חונ׳ סר ט 1חנק ; ײן רט וות זח(
בעטן דז קײן נרה>< ער זחו וײן  -חטײ 1נערק חײן
>וחמ פון קינדר חו 3ןנעבן דעכן ><ז <> /טי חיז חןרזזז
חײן טי>< | ־ >< ענכר סערכט יין רס חײן>>■ / ,חזוזנעבן
חטײ[ חיכ ( חײןטןחק >< יט רער החנד סון ><ו  /זחן.ן
דען ווערט ער ; ין ניט סערכטן זח! כט .חיז הב! ווחט
החט סן זין פחר חײן>< ת5ו סערכטן פחר >< ענכי
!עבנדין.י החט ><ן זין3ו םערכטן חדרבה ווער קחן
זוכר ,זײן>< ר/עטק ונ וײן><טי חײן><<  /חיז חײן>< נוה
פר הטי״ת><וז ><ן זין פערכטן ־• ><ן רחרך קײן></ו
ניט חןײנטט [ חק>< וז חײנר היטן דחט ><ו  /רז קײי
טרניכן נו חיכן קו><ן *• חין חטײ 1חורטן הב ןיזעהן
[חזן רעכן><ז  /ריח פיט חופן ווײ{ טע חוי^ דעי'(,
טטרוח ועט בײח חײן פרויח זח<< 1ן דחט ניט טוןנ
(  £ן >< חכט רעכן >< ת הכריכיק_ ווײן  <*.יטט חונ׳
י
חײןהע><ר • חונ׳ הח1ביזחקין • חונ'>< כנטיכן
דחט ;ײנן הוזין • חונ׳ חײן קיטו • חונ׳ חײן סח! טר
דריבר • ><ן ! ינט קײן נחר חיברווען><ן תכריכיכן ניחט
חוכ׳>>ן>< חבט קײן קנחס ח1יז וויח חײן >< נהןג חיז זח 5סן
ב! ײבן דר בײח • ><ן !ץ .ט דיח תכריכ>ןכ חוין דען > ית
חזו בח!ר ><ן נײחרט ריח הכריכינק חיך רענן >>,/
^מעט החט זײנן זיח^ חטור בהנחה ווען זין עםיז רר
פ,ן ניט טיקןעז ! ט נוק ><ד <> /וז ><ן דחן דעכן ><,
■ ./
>< יט ן .עבן דען זײנן חטור בהנחה חזו בח<ד חז>< ןזיח
חויך דעכ ; >< ת נ! עט החט • חן ווען סחטר חודר
>< וטר העטן ן.יווחרםן חײן ק!ײד כ£ון >< ת וויח>< ענין
><ח! ^ יטיכט פר נע >< ת נםט ווחרפין זיח זײן קינרט
ק!ײד פון דעמ >< תחוין 2חיכ  /חונ׳ זחנן נעכןטע ><
טי
דיר חין קבר ווחט זח!>< יר דחט ווען רחט ניסיכט חוג׳
זח! כט >< :בוס החט חן נירירט חכן חו  /חורר חן רער
>< טה רט חיז חן חטור בהנחה חבר><ן זח! זחויכטניט
טון חיז חײן עבירה • ><ן ;ח!חײן><>  /ניט>< ער >< יט
^עבן חז ו/חט ניטנ החט זונטטן חיז ><ן עובר ב3
תטחימ • ><ן >< חכטווח 1חײננק>< מ טיני תכריכיק
חבר3ו חטו 3ה תכריכיכ(3ו נע><ן חיז חײן עבירה •
><ן טוט חן רעכ (>< מ חײן קרחן־ן חן • חײןחוכ ( ט!ח^•
חײן הס! זטון וויח נון דער >< נהנ חיז חונ׳ וויח רע בײח
רוין וולזו
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!:עבן חיזזנחגןנן * ><טי תכריכיק ־גיחן >< וזן דיח ווײבד
><רקרק זײן ניקט רווכן ןוונינט גיחן • קײן ־ריט יזח! ;יין
ררינן • ווען ררעק׳רחיך קעכן חודר זונטטן פועקן ?חו
><ן חויז וזעטן • ווען דט >< ת דיח ת 3רי׳ניכןגון חן
החט חונ׳ ו/ערן פח! ררעק זח! ><ן חזו חב וועטן חונ׳
•גיט חױז טון •* וונבן יערב טבתרוסן טוב יטסעט מיז
׳־חונ׳ רט >< ת זע! ט דריבר ־פר• הינררט ווערין ־חיז ניט
־ן .וען.ין חזו זזיבר חויז וועטן רען־עט חיז חיין כםד(0 3
>< ת ווען קחן ינחן פר טבו  /נו קבורה קיױן :
חטײ! חורטן טונן זיח חן חײן ׳יו!
דר  /יחיר
י  :בעטטי ק! ײרר חוג׳ חיין כ! ה חיר• חוםה ק!דײ
:ןנעבןזיח חיר>< יט חײן *נהןנ ב! ײבט חײן >< נהן .חבד
:דיני
ווח /קײן><נהןנ חיו זח! ><ן עט גיטט/־ן><ן  :ח! זיח><
טי
ןנעבן וניח חגררי>< תיק ״ • רער >< נהן .חיז חרויו קו><ן
־טטין חונ׳ קריעה רײטן
׳חײן קיגרבעטרק דיח ־טטחרביט ױבט־><ן חיר ק!ײדר
יטסח וחנן ע 1כו םניק חיער >ין דען חרון5ו
•>< יט דיח ; יחהחט חןןנהחט וויח :יח נו קינר חיג ןחנןן
•>< חכט חין קיײדסחרנן חובן סון דעןהח1ז זדק חן חין
חונ׳ ריח טיכר .ווחו ד><י .ק
דרױ \ ;ײנן חבר ריח *! בוטינ^ ידעק חיברטטןקוײד דט ער חןהחטבטעג  <> /יתה
:ווחט זיח ניט יברויכט
חיז
גיקט
?
וביזחרןנן
ידז
דכןרחיך
וקטרה ־ ■חוי ^ רעררעכט זײד • יחונ׳ ><ן חיז גיט
יחיז ווחרוסן זח! ><ן זח! כי>< יטן .עכן חיז חײן ב! תםחימ
>< חויב פר וײטן קריעה'5ו רײטן • ><ן נע>< ט חײן
; חן זוען זיח ׳טטחדביט דז
גון קײן ד>< יגן >< ער סון חיר >< עטר חונ׳ סנײר רען חיק סון חננרר רען  -ער חיז
וןיחן ברחרן<12ן חיר קײן
ק
!
ײדר
>
<
יט
גו
געבן
־־
>
<
ן
טטחרק
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רײמן דער גחן רײטט רע חיין טסח וויוער
יטוט חיר רעכט וויח חיין
חנדר
>
<
ת
י
•
דח
חרויז
חיז
דר
ןחרחײןטםח !חנן .טנײד_ן>< חןנ ערחןטון ■• וזעןער
׳יחנהןנ טטות חרױז קוחן
•
חן
חײן
כ
5
ה
קחן זײן ווען
חנרריח 1טיקוחדר החט דט רע חן דער ווח/כן פ! עןנט
יפחטר חודר חוטר היר ק!ײדר םנון
עןנחזג
/
גסט
וועגן
:ררין3ו ױ.ן>< חן ער־נן ! ײן חין טבעה ־יסיק חן טון דחלן;
'החבן חוין זיח ^!יןנט זיח זח!ן זיח > ןיט נע><ן דען><(?
קײן קריעה דרינן רײטןגחן טבעה חין ט( טיק ><ןח
׳><ן ױח קרידר >< יט ןנעבו • זמ!טכ תחט >< ענכר
סר ׳><ן דיח קריעה ><טי -חוכ^נן !ײכי טטין3ו הע  £טן•
יטטחנדן><ן ן .יבט חײן כ! ה חיר  .בעטט חוסה
ק
!
דײ
וורוו חײן >< נהןנ חיז דם ><ן ניט5ו העסט חין טוטיק
י>< יט • גון זזחו חײן >< נהןנ חיז ב! ײבט חײן ><נהןנ ווחו
דחרן^ ױן ניט >< יט חיין נחריו3ו טטע5ן ווען חיןטבעה
׳קײן >< נהןנ חיז זח<> 1ן זח! כט
ניט טןן י• חין > יײגטטי יחיק נחן חײן * ת חיק ; ןיטטחרבן ווער חזו >< וזרע
<ס!חנן חיז דער >< נהןנ גיט ••  :נײחרט חײןיו 5ח / 1ריח
דרײח ־סיעד ברײט ס )•.דערערטטי קריעה גחןחיזן
:דח טטערבט חק ריח ד>ייס( •• ןח חילן חטה דיח
קריעהרײטן חײן טפחח/דר חין דער ערטטי קריעה
'דסיכ^ חיט חיר חןברעכן חןנ׳טטחרבט
חין ױחרחיסו חײן טסח ! ענןנר רײטן ״ ,־נחן  :טבעהירײטט ער
יןיבט *ן ױח ק!יורר חזנ׳ טיכר >< יט
יחרוו
ד>< יכן דרויך חײןווינןנ ווײטר חיןרערערטטי קדיעה -
;זײנן ־• חונ׳ביןנרחבטזיח >< יטדיח
ק
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.יהחבן ןניהחט חין ױח ד>< יכן חוג׳
חילן
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טר
ןניבט
>
ןז
;־גיטטחרבן חיז רחרן ער קײן קריעה ירײטן • חיו
׳חיבר ױח ק 1חרר יחונ׳ חיז זיח
גיט
>
<
טהר
.
יווחו
חײן
יחיז דער -רין בײחבח 1קי נחן חנדרי  </תיק דיח חיבר
'יו!ד/ 1ניט סזןד>< יק
טטערבט
־טזטחן
חיררעכטוויח
ױױיםיןנ־טח^■ח^ טחבר נחן זײן סחטר חונ׳סוטר סוו
׳חײן חנדר><- / 1
ידט
נן
!
ײ
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ן
זוען
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<
ןחײן
־הזר
^
זני
&
ינר
ו> ק חיבין .קריעה .דײזן חד ;ײני קוײרר,נײחרט דען
־בערחבט יחן
חינ
/
חין
•
זײני
ק
!
ײרר
>
<
יט
טוח
*
חונ׳
ו׳יוחנט! חונ׳העחדגיט חונ׳וווז רײמן חזוודיטחין ח?י
־טטריחםן2
חונ׳חיז
חיכןגיט
חטהרח/ג׳דיח
ערד
ח/דר
׳/קוײדר יב  :ח/נטררעק־ד .עד3ן חונ׳ >< ןז קריעהדײמן
*ונטטן חורטןווחו כ!טו דרוך חיז חוז חןחויט מבטחגן גו/קח רפ זײטן
חוג׳ ו/ען רע ט/ן חײן חגדר ו/חכז
־ד״קח

יחונ׳ גווי :טחרן רוונ׳ חיט ןנעבן• דט זיוײבן חנגן יױיגר
'סח 1ט חונ'3ו ווחוגטזין רוונ׳ן .יט ב! וט סון רזיכן חיז1ןו
> :וייטחיכן נוהןנ וויח > ויט חױן הורןנ • חבר ווען חײגר
־סחןטחונ׳ יױטטבעטחונ׳ ױטרןײן בווטפון חינן טוט
>זן חיקזײןדעכט וויח חיינק חנררן > זת י• יחן ווען
יחײנר • דער טריגקטח/דר דער פרירט טד קײן ד>> יק
שון חיקזײגן ן .חנןן דעק יטוט ><ן :ײן רע 5ט ו/יח חײ]
׳חנדר>י;/ 1
חײן>< ת יהחר  .חב טנײד ><וז >ין ׳>> יט חיבן
קבר ןעבן זײנן חמור בהנחה :

קריעה

אלי
חביןיכן־><ו:ן

חײן
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ק?ײר דוןטיט רזין טבנגה >> וז ער רוין קריעה ררינן
רײטן ביז חונטר רער הער3ן • חונ׳ מיבין .רמר ^ ער
דיח קרי׳עה ניט3ו ניחן כײחרט נחן טוטינ ( >>חי; ער
דיח יןדיעה > ויט ^ חטי חוכן ^!ײכי טטין נו העסטן •
חק > /חנ רע חסן טברנ חײן חנדר ו/חוכן ק! ײד חן טון
זדחרןקייןקריעה דרינןרײטן • חן וועןערטוןחײן
קריעה החט סון חײן חנדר > ית חונ׳ רער נחן
טטערבטזײן פחטר חורר >< וטר >< וזער ח; ין חײןנײח
חורט דרײח פינן.ר ברחט סון דער ערטטי קדיעה
רײטן ביז חונטר דעכן הערנן • חונ׳ דחרן ריח
קריעה ניט > זיט חײן>< עטר טנײרן נײחרט דען :ויכ(
חוין? טנײדן חונ׳ דער נחן רײםן • חײן חטה רײזט
חןביזחוצטררען הער3ן נײחרטערטט רײזט זיח חין
חונטר ק! ײר חונ׳ טטע! ט דיחקריעה חחק דט>< ןדיח
קריעה ניט זי 5ט דער נחן דט חיבר ק! ײדביז חונטר
רען הערנן דז>/ן חיר ב! וז העחר ניט זיכט רען חיז ריח
יוונטרטטי קריעה חוין 5חײן חנרר חורט • חן>< חנ
חײןסר/יח תכןחיר קריעה /3גיחן> זיט חוכן ן 1ײכן
ן .חטיטטין :
ךן (^ ן >> ן העט ניט ן .יטטחנרן וויח רע החט קריעה
רימן חוז ער
קריעה
קינרר ווחט  :עקט יחר ח! ט זײנן רײטט ><ן זיח חן
קריעה חונ׳ ןניהערן עטו/חמ ריני חכי 5ות גוהן .זײן •
מק חו! ר <>.וערנר־ .ן סיוטר חונ׳>ווטר><וז>< ןקריעה
ךײטן
נמן חנררי>< תיכן>< מנ><ן חן קריעה רײטןוויח נון
חײן
>
זנהן
חיז
•
נחן
!
וועון 2חרטקי נחן פמטר חונ׳
><
וטר
דחרן
3
קײנר
דיח
קריעה3ו ניחן נײחרט ><ן><וז דיח
נחנ
3
יקריעהחויזטנײרןחונ' חײן חנררטטיקררינן זענן
חײן חו! ה דער >< טוכן חיזכידחרן 2קײן קױעהרײטן :
ךן^ ך ווײ! דט> זת נחן ניט צוקבורה חיז זײנן ריח
חב!יכ( םטור סון ח! ימנות רחרן^ ניטבענטן
גיט תפ!ין ! יןן ניט > יתס <5זײן ניט ח><ן ענטסרן סון
ח!טי חיזער סטור דחרן 3חן קײן חב! ות טרײבן • ער
דחרןניטעטין חונ׳ טרינקן בײח דעכן> זת חן קײנר
רחרךרטעטין חונ׳ טריגקן חוג׳חײן ></ 5הטון סר
דעכן> ות נײחרט ווען >>ן דט >> ת גיט זיכט • חן
רחרן 2ער קײן ט! ומ ^ עבן חן ניט חוין חײן בעט ט! חסן
חונ גיט זי3ן חוין חײן בחנן ניט  /ועטן ניט >> ט>1ט
,ר>> טה זײן • קײן ><! חכה טון ניט ! ערנן • ניט
רבדיה >> ח5ן ביז נחן דער קבורה חיבר חײן כומ חונ׳
קײניבטסיכןדחרן 2קײןפ!טײ
עטיןחןקײן/וײןטרינקן
<זזו חיז חן דער דין חנן חו! ה>>וער ואנ׳ מכן ערטטן

ין.

נחן ח><ח!

רײטן •

טח* .יונ( טוב ו>0ן דט
מ קמרה קו>< ס דק טחן;
חונ׳ דען חנדרןטחן; יוכןט/ב בײח טחן; * חברנחג^
יוק טוב חונ׳טבת חיז ח! זחיכ( חותר נײחרט דטסר
רעכ( ניהנו טון • ער רחרן 2חבר ניט עו! ה ! תורה
זײן ניט ! ערנן:
ןן^>> 7ן העט >> כן ן;יוועזן ריח טעודה חונ׳ ח! יט
י 3ודער ח ~.נה חונ׳ חיער רער רוהן חונטר דער
חוסהווער ^ חען ווער זײן סחטר ױטטחרבן חודרריח
כ! ה דיח חײן בתו! ה חיז חיר> יוטר דען ניחן זיחתכן2
חונטר רערתופה חונ׳ ! ינט בײח חירי תכן 2חײן ><(ח
ויח בעיומחנוה ח/נ׳ ווײטר ניט חונ׳ חיז נוה^ טבעמ
יחי החטתה חונ׳ דער נחן >זוז ער זינן טבעה ידיכ(
חונ' הח! טן טוטיסןפון :ײן טבעה חןחונ חוזןטסיריכן
החבן חײן יוננ דער טכ 1החט בײח חיכן חונ׳ חײן
בתו! ה ריח טכ 5החט בײח חיד ווען זיח חין חײןחדר
ט! חסן ח/ני דחרסן בײח טחנ ניט ח 5ײנטט חין חײן חדר
זײן נחנני סיר 3עהן טחנ טע זײח >< יט דיזר כ! ה
חודרזײן כ 5ה ווער נרהןץוועזן ^ וזן טו><ריכ( החבןדיח
טבעת י>זי המטהה • חנו מיז ווען ><ן הזיקומ
החט ווען אן דיח חתגה זע! ט חוין טוח^ן ווען חבר
קײן היזק ו/ער חודרחיזיוח היזק חונ׳ זײן> זוטרחודר
חיר פחטר חיז ױטטחרבן >< וזן זיח זין נוה^ זײן ו/ינו
חנדרי .חב !.ינ(ת .:
װײך
דט >< ת,סר חיסן !
יגט
>
<
חנ
ערחויז רען
הויזױן
ווען
רע
כידמרן
2
חן
>
<
חן
חויז רען
הויז ^ עבן נײחרט קײן טחירה דחרן 5ער ^ עבן חויז דען
הויז3ו פר קויפן:
ךןן^ ן ><ן הערט חכן חו5
רימוער
רט
חיכן
חײנר
י ןניטטחרבן חיז חונ׳ נחן יוכ( טוב ווערן דיח
ט! טיכ( חויז >יוז ער קריעה רײמן חן חו! המוער ווען
כח ( י/כ( טוב חײנר טטערבט רײטט ><ן ניט קריעה
ביז יוכןטובזנחניןחויוחיז:
>>ן דט >> ת חויז טרחנט רחרן >>ן קײן
■ >> 5חכהטון • חרן^ חײן ק! ײןיטובוומוווינק
(ײט זײנן דימ זין >> יט דעכ(>> ת>> תעטק זײנן רחרן •
קײנר קײן >> 5מכה טון חן דחרן >>ן קײנכ( קײן ט!וכ(
נעבן • חזו חיז חן רער רין חין חײן נרוטי טטחט
ווחו קײן חברה קכרניכ ; זײנן ווחו חײן חברה חיז דיח
דח זעיבי^ ט>> ח>> 5וזן >> תעמק >> יט דעכ( >> ת זײו
רחרסן קײן>>! חכה טון חונ׳ קײנק טיוסן נעבן חן דחרן
>>ן ניט טיונן ^ עבן חוין 2דעק בית הקברות • >>ו
חיז>> טםיר חונ׳ זח^ ט רעכ (>< ת זײן טבח >>ן דחרן
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ער פון קרן ניט היק החט דחרן 2ער ניט יחזן פר
קויפן חן יחר >> חרק חורר סרע>> די קסין קויםן ווחט
דער נחן ניט זעןטן בײח חינן קויסן ײו * ער ןחזןסר
קויסן חרן חנדרי חסיןו חײן >> טרו  /חונ׳ >> טרהי/
דחרפן קײן רעכטי >>חן  5ה טזן נײחרט קחכן חונ׳
בחקןחונ ' כרכיהביו/ווחט דח ס! ען .ט דיח >> טרח \נ3ו
טוןיוחןזיח טון סר רעכ  /בע 1ביו  /ווען :חי חב 1חיז •
תן> יחן חײן פחיח דיח חב 1חיז דן קחצן חונ׳ בחקן
״חט זיח ניטין .החט ניט>> ער דט הויז רײ^ נ ^ייחכן
כ1יכ  /חויז3ו טווענקן3ו בעטן דט הײטט קיץ ^ חצה
וועןדערחב! חײןחריכ/
רערחבן>יחן; עטווח 1טון •
>> חן חיז>> חג נגר< רזן ררײח טהן>.ו 5חס< ״וןיוריניט
פרײח3ו טון • ווכנן דער חב 1החט חײן *!* ד חין
הויזזח! רע חויז דען הויז קנע!ן ביז נחן דרײח טחן• •
תן דחרן 2דער חב 1וײןהב > יה ניט פר ריננןחיןחםוו/
תײו םפערטנוסר דינןן רט ן 1ײכן:
אײז חמ דחרן 2זין גחנין םטינ/ני • בתדיןתןזײן
יהענד חונ׳ סיט חונ׳םניכ /ניט וועטן >>יט
וויזרס /ווחטר הן ניט3וויזגן חײן פרויח חיןדיחטבעה
תבר ווײט תן !יגן חין
דחרן 2זיח ניטטבי 1הױן •
טבעה חונ׳ חין ט 1טיכ  /וועטט זיח זין חויז חונ׳ טוט
נחן טבעה >יחן; זיח
תײן ח 1ט רײן הע> יר חן •
תײן קינד בעטרן ײחן.
טבי 1ה ױן ווית זונטטן •
זין1וח> 1ייטווחרנ  /ווחטר וועטן דחן רען ערטטן טח;
וועו זיח ניט ניטינ החט זח 1זיח עט ניט טון • חײן
עב  1ברימ חין ט 1טיכ  > /יחן ער זין ריח נח  5ט סר דער
בריו <>/י 1ה וועטן תונ׳ בחדן חוג׳ צווחק חבר רחרךזין
גיטטערןתןניט נע ^ חבטנײרן:
ערקײן
תיןדיה טבעה
י תן קײן טטריםן 2תן התבן רית > ייט 1עדר
ן.יזו 1ט וײנן • וותו קײן רטעו  /תיז ן \ הערט דער תם
דיח טותתויז טון תוין דעקקברוו/תונ׳תזותהײכ/ױן •
תײוקינדבעטרן דתרן 2קײן טות תויז טון • וותו דער
תבי יות תויז ױן ײוז תין טוח זת 1ער תײן ווינג ערד תין
תן רחרן 1קײן חט ײטײט הײטה
דית טות טון •
וײן עט וײת תײןײתן תודר פחיחןנחניןטבעה • תן
ניטתןתננררקיטןחונ׳ הח! זן:

אײ| תב1

רתרן^טותתןטון

הגפש• 2

עד

אוי 7יובן יויי יוטור3ו זננררן ײן דתרןי יזינן ניט
י יזוין 2רו&ן יובן טבי  /ווען טון יוײן חיוב יוה •
גײיורט ווען ער יוײן כהן יוודר [ וי יויז יוונ׳ יויי קײן
וונדרר דיו ײתן; ײן וויכן יוכן טבי  /יזוין 2רו&ן יובריוין
דער וומכן ניט • וון ײתן .ער יוײן דין סטקנין ווען
קײן יונדרר דיו יזיז • הוכורנ יויכח וזחב קינות :ווזצי
זחקײחן .עריויו 1ערנו רוין זין ווען>ון יויכן העט חוין3
ןניחיפן ^זוז ער עו 1ה ' ר/ורהזײן • ווײן ** 1ד רער
יזב 1יויז נוון דרײיו טחן; ײחן; ער ןערנן זזיט רייו ניט
קינדר וון ווערנחןניט בר>י 3וה יויז חונ' 1ערנט זיו 5ײן
זזבט: 1ײן שון ! ערנן ווביזוו  /נו טרײבן:
אי ? דירז ערטטיררײת טעג דחרן 2רער יובןקײנפן
י טןונן ן; עבן חונ׳ קײנפז טןונן ענטסרו • בין
טבעה נתן דרײת טננ^ דחרך רע קײנכן טווכן ןנעבן
תבר > יחן .ענטסרן ט1וכ  /נחן טכעה >זחונ ער יונררי
ם1וכן ןועבן חונ > זו/ח 1ה דחרןײןיקײנכ  /חב 1ט! ונ/ן; עבן
*תוצי עיעויסן חונ׳ חײן תבן נחן פחטר תונ׳ זווטר
רחרן* 2ן חײן ןחנין יחר קײן טסכן ןנעבן תונ׳>ין טענקט
תיכן ניט חן טיקט תיכן תן קײן ט 1ח ײנוי  • /וונבן
רער חב 1וינדרי חורחיכן החט ײחן; *ן תיכן וות[
טענקן • חכן טבה >יחן .רער חב 1ט 1וק ^ עבן חין
טבעה :
חורטן החבן דיח חביױכן
י חוין 3חנדרטט ווחו חיז רער >> נהןנ ווען קײני
ןײטדח :ײנן דיח חיכן >ינחכ  /זײנו > יוז רער חברזײן
>ייטט חודר הוט ביז תן דית תוען ניגן דען ן;חננן טחן; •
תן רחרןדער חב 1גתנין טבעה תויוקײן טטוו תודר
בתנקױ 5ןנײחרט תוין 3רער בזוזרערד תן > יוי ערגתניו
טבעה חוין 3דער ערדט1ח 6ן נײחרט הײן ח 1טר >>תו
חונ׳חײן ט! חסר >ין> יחן .זין עטוותט חונטרןיגןדחיוו
חונ'3ויי 3ן:
טבעה דחרן 2דער חב 1ניקט ווײט הן טון
און
דער ײנהן .חיז נחן טבעה חין ט! םיכן גיבט>>ן
תײן הע> יד תוררהת 1זטוך חײן הנדרן פחר חן נו טו
תברווחטתיןב 1וזןוותטר
רערנתןטוטערעטחן •
תיז תויי ױוועטן קײן זחן 5קײן 1תג דר5ו קוײן >יתןנ >ין
נחןטבעהווח! חן טון חין ט 1טינ  /בירחרן 3ניט תײנט
חנדרן* עבן חן נו טון ־ רער ײנהן; חיז ^רזנין ט 1טיק
טוט>ין טבו  /קײן טב<  /ק 1ײרר חן חן קײני נײחקייײרר
חײןןתנין יחר ווערחב 1חיזנחן סחטר חונ׳תוטר:
דיא ן.חנני ט! טינן רחרן 2זין קײן חב11חזן טערו
חונ׳
ג >ן $1

;)

חטײ1
אין

קחםן
חב1

שמחת

הנפש*2

חונ׳חין טבצ 1ה דיוו החר חיבר
רעכן><וי! חן ניט חונ׳ נחן יײני גע^ 6 3ריצטן א •31יײן ער
סחטר חונ '>< וטרחײן \; נין יחר
ניטזײרעןאעןהוןניטיג
וויןטןטינן :
1
החט דיח החרזײנק סטווערחורר ריח חו ^ ״נטםעטן
דיא ערטטי ורײוו טו׳ג טרײווט >< | ווונ׳ ״ײנט
זײנר דען נחן דרײח חרטיכן ><חןנ ער זין טטערן •
נװן רעסן וות רננר נוודטרײבט * ןווביןוו/
חן דחרן חײן חב! ^חנין ט! טיכן דיח נע*! ניט חב
טנײרן • חונ׳ ווען חײן חטה זח! טבי! ה ^ ין זה! זיח טבעה ווונ׳ טיטיפן ווײטר דיורך >*ן ייד ניט ״ער
>< 3ער יײ ן • ווערחבייוי־  /ניט רעכט נור* חיי דעכן
ייןחרןחײן ןדה !ח :ןחיר גע^( חב טנײדן • חדז
*יט עט ניט ווחיחויי רוב3וי־ 7חיי סון תטובה
רוינ׳
קע>< ן ריח החר זח! ><ן ניט ביז נחן טבעה • חן
דיח נע*!><טי דיח3ין בח בײטן חורר>< יט דער החנר דיח ^חנין >* טםחה ױהערט חויר בתטובה יײן חונ׳
בייור^ן רט חיר ><;[ חיי ניט נענדרט ווחרן ביי חײןיון
_ >< חג>< ןווח!.־
חין רער>< טםחה װבחרן ו/ערט:
אייל חב! רחרוקיין ט>< חה
נחןןגין
דרונן
זח
!
רע
אייל קטן רער גיט בר >< מה חיי חיי ניט >< חויב
י גהנין טבעה קײן קינדחוין 2זײן טוט נע><ן רט
נו טרײבן ווען ער טון חין דיח
ננר זח! ניכ 1קו ^ ן >3ג! עכטר חײן ^ חניןיחר נחן סחטר
בר >< נוה ווערט • דחן יחו >*ן חײן קטן >< חנן יײן
חונ׳ >< וטר חונ׳ גחנין ט! טינן נחן חנררי >< תיכן דחרן2
חבי 1ות נו טרײבן:
ער חוין 2קײן מעורז  3<> /וה ױן • ווען ער טון חײן
ןן^ 7חײנר חבייות העט
יוסןנוהןנ גיוועין עטווחט 6ר
יט טובײח טבעה
>< וה! חודרחײן קווחטר חיז חין ט! טיכן דחרן 2ער ניט
חוין 2רער ברית><י! ה ןיןחןי 1דפן הןין •
רוו; ' חויך זין ווער חבר ^חר קײן חבייומ העט נוה\נ גיוועין6ר
חײן חו/נה רחרן 5ער חײן>חני| יחר ניט ןי ן ווען ער טון
יוכן טוב נעו< ט יוק טוב ניקט חיבר יין חונ׳ ווען ־ונן
חונטר סירן החטחסי[ו ווען ריח חתנה חיןזײןהויזחיז
טוב ריח טבעה חיבר יין נע>< ט ווערן ריח טע^ יונן
דחרך ער ניט ררוין2זנין • חונ׳ ווען ער
חוגטרסירן טוב חן ױרעכנט3ו ט[ טיכן • ומנ׳ווען חײנר העט
החט נחן ט! טיס( רחרן 3ער טבו  /ק!
חררחן
טוןחונ׳
^חנין טבעה חבין״־נ ויטריבן<£ר יוכן טובענ >< טיושן
חין ט! טינן רחרן ער קײן חונטר סירן
נעזקחןרחרן
3
טובן;חני) ט! טינן חיבר יין :
דער חב! חײן ^חנין יחר קײןטעורה ><
חכןחנררי
!
ײט
ןןן
^
ל
חכן
יוכן טוב חודר חוי הסוער ווער רט>< ת
3ו ברײחן חן ער רחרן: 3ין ניט !חזן ברײחן רז ><ן סו|
י3ו קבורה קו><ן>< ח^ן חנררי ! ײט סר חיק ח3י
זײנט ווע^ן זין ><יכן חיז •
ווען טון חײן חב! חויך ><!ח 6י  /טוןווחט >< ותר חיזחסןחו[ החוער3ו טון חונ׳
ווחרט חויך חײן חתונה
חודר
בריד
/
>
<
י
!
ה
דחרן
3
ער
><! ח 5ה חודר טהורה3ו פר קויסן ״חו היזק חיי><גח
דחן ניט
עטיןרחרטןווען
>
<
ן
חינן
רעןחהײט טיקט רע יעיבטטן חן טון ־ חבר וועטן חונ׳ וערנן חונ׳
>< חג
עררערהײכןעטין
•
חטײ
{
עכן
החמינןזײנן
תטחיט
ה
>
<
טה
חיי דעבן חב( חטור וויח זונטױן ביז
>< קי! חין ריח  :חכןזײנןעוברע! רבריחכ<< יכן • רחט ריח חנררי טע^ יוכן טובעס !י^ חדז חיי • דען יינט
ערטטי>< ח! דחרן3
חײן יחר 3ײט ריחנחכט רערסחר־ ער נחן יעקט טען .דען רער הינטרטטר טחןנ יוסן
דטער יחר נײט
חוין
2
קײן
טעורה
^
ין
טוב
וועןטון
רט
ווערט
יחר
סר
חײןטחןג
גירעכנט
>< וז חן תםי!ן ! ען
ודבר חיז רען ><
חג
דער
חב
!
רען דרײח נעהנטן חרט רען ערטטן טחג • חןווען ר^! דיחט! טיכןחיבריין
יוח חויו טעורד
/
^
ין
דחרן
3
ערחכן
יחר ? ײשורחןניט נע>< טנחן חנררי >< תינן ><חיג ער ױןטעריןערביונן
ןנין • חטײ!
פוטקינן
וועין
החבן
ח
!
י
יחר 3ײט חוין 3טוב ^חנין סםעט •
חונ׳ ערב םטח זח( רע יין
קײן טעודה
3
ו
^
ין
ווער
>
<
ח
>
<
יר
חױתבח
ע
!
יו ברכה:
טערן סר>< יטחג:
אײל חנ!
^
יטריח
טבעה
ניט
חוױ
דעכן
הדז
ווען
ןןן
^
ל
ער העט עטווחט חבי! וו/נוהזנ ^ יוועיןסחר
י
רע
הון
נ־טי
^
החט
י
חרויז
3
ו
^
סטח
ין
זח
!
זײגן
דיח
ערערד
טבעה
חויי
חו םטח חיו ױט
ודן חױ
עוח
!
י
^
ן
•
ווען
ריח
חונ׳
טבעה
חויז
:
חכטחיג
ײנן
םטח
נחן
זײנן
פופ
3
עד׳ן
>
<
ו
1
רע
נחןסוםנעהן
 3עהן
טח
^
חין
חדט
*חן; רע חין טבעה ריח ! בנה הח! טן רען זײנן ט! טיכן חדז • חזו חיז חן בײה
>
<
קרטזײן:
טטעומ בידחרן ער ניקט >< ער<£וס 3עהן טח^ גחן
װיט חײנר חײן><וה[ חיזחיןט!טיכן><ח^ ער וומי טכאגומ הח! טן רען זײנן שזטיכן חויז •
החטרע
נוהזנ

*׳כר ניט םעמ

י
חבייוי /

י
ייע^ר^ונע>

טבעה

חיבר

^

סזמרות הנפש

זנה

%

סהנ חועזן
ר״ח טבעה עטווחט חבי!ו< 6 /ר רחט הטנה נע* ט הנגרט מײן ביזי טױועה גתן דרײנדגצט ^ ד 5ט ע״•
חיברזין
חונ׳ יוק כ&ור נעחט ריח ט! טיק
דקט י<גר תײןטננח:

חיבר ױןחונ׳ >< חגױןטערןחונ ' בחרן ערביוק כ £ור
גחניןטסעט • טר ^!ײ5ן וועןזײן
טבעהחעטןזיןחן
גיסחנןגן רען דריטן טחן .חין
תטרי
נעי
<
ט
יונן
כפור
ט 3טיק חיבר ;ןי • חײן
טעח
פר
יוט
כפור
נע>< ט
יוק כסור
טבעהחיברגיןחונ׳טס׳  /טוטיק • ווען
ערהעט חײןטעהחבי! ותויטריבן סר טוכומ נע>< ט
מוגוו  /חונ׳ ט><יני ע 3ח 3 /ווײח חונ' 3ווחנמטעוחיבר
זין רען>< וז רע נחן ח 5ט טח^ הח! טן נחן יוק טוב
דען ױינן ט! טיק חויז • חזו חיז דער דין ווען ער
גײחריט עטווחט פריוק טוב ^יזעזן חיז חונ׳החט חבי!ו< /
נוה^ ױוועזן ווען חבר טסעט ווער3ו קבורה קו><ן חונ׳
 .העטניט 3ײט חבי!ו \  /סטרײבןחןוועןער העט עט
גיווח־ זגיוורורן נחן יוקטובצע״טיוק טוב דקטחיבר
זין •
נחך םיוטרחונ׳ >< וטר רחרן׳ ער ו־ן < ־ס
טערןערבהס ! ווען טון רער
טלטיק חיבר ױן
נע>< ט:
ןןןןל ריח טבעה חויז ױינן קח ערב טס  /חונ׳
י ><ו3חי טס  /חיז יוק טוב>< חג ער ױן ערב
טבר .טערן סון כבוד הרג1ווגבט • ווען דער רו1
ניט '  .״טיק חיבר< ין נע* ט רחרך רע זין ערב הר^
ניט טערן ניט בחרן גע ^ חבטנײדן:
א  0טבז  /חין טבעה ױט דער חב! טו!ןחונ׳><)טױ
קי^ן דען חב! חונ׳ חזו בח!ד חז *ן ברכו חן
אחעטטוטרער חב1דיח>< יטט חויז דיחחויננן • חונ׳
טרײבט קײןחביחז  /טבז  /נײחרט תטז< יט ה><הט
חיגחיק חמור חן דחרן 2ער ניט !ערנן • חבר טניק
״קרח וחחר תמוק<< חג רע חק טבז! /ײחנן • חונ׳

ו 1עןרפרױבנטןטח^ חק טבי  /ױפח! ט><ח^ ערעו 1ה
!תורהזײן • חונ׳ דחרן<>2ונחי טבז  /ניט חויך דער
עררױ$ן ױיניטבעהזײנןנון חויז:
 7^ 11חײנר הערט חײןיב<י ט>< ועה
חונ׳
ט
!
טיט
׳ זײנןנחן ניטחויז >< וז ער טבעה ױ{ן רחרך
חןדנ:ן ערטטן טהו קײן ת£י1ן !יון חונ׳ חוזטזיטיק
הח!טן • וועןערחבר הערטחק דרײטעטטןטח^
חונ׳ רער זע!בי 4טו* חיז טבז  /חמ־ר יוק טוב דען
דחרן 5ער ניקט>< ער><ו3חי טס  /חײן טעה זינן חונ׳
טס  /ניט ובריק טב 5נעה נור* ווען חבר רער
ררײטיגטטר טחו־ חין דערוורו<פן ױ£ח! ט >< וזרע
טמגה י><קי וי$ןחונ' ח!י חב!תו נוהױיײן • וועןרע

ןןןמחײגר טבת הנגרט
י ער><ו$חי טפת יוײן טנגה תונ׳<£רײטו #זײנן /
דיח טבנגחחויז • ווען חײגר הגנרט רוײן בידטײועת
חק טבת חונ׳ רער טבת חיז ננרב יוק טוב נעיו*
לזײן

יופן

במי טחוגנה יז$ני•

טובחןדיחטבעחחיברױן:

ןן ^ ן הנר ררײנזיגטטר טח^ ני  £חוט חק טבת
יןגין בחדן חונ׳
ײדר חן טון
ערב טבתחבר נעו1
חבטנײרן
חונ׳טערןחיז חמור•־
(  7£חיז ניט *
חױב
חײגק
נו
:
חגן
חײן
ביױ
טלוועה
י ווען יעגר פרע^ ט>< חן>.ון  :חגן חין ווחט עט
ניט ווען ער ווחט דט יעגר טוט חי* רחרן 2ער ניט טיןר
זרז^ן יענר ? עבט • ח<£י?ו חײן ביױ ט ^ ועה זײנר
פחיח3ו :חגן ווען זיח ^ יזטטבעה ױגן> וחג ער ווח 1בײח
ײײ זיגן חונ׳ חיז דט * וחויב חיר נו זחגן • נײחרט
קינררדיח קריטזח* ןיויי דר><נהזנ><ן חיז חױ זזוריע
רר גחן חז עט חיז • חן יח * 3ןניטזחזגןוטטחרבן
>וןגח: 3חון דטיענרפון זיד ; עיבטטןסרטטיט :
ון ^ ך* נײט פחטט ו-ון חוי זוח 1יוק היויתה חונ׳
זוען עבור חי:צ 5חטט>זן חיןחרר רחטוןווען
ער חבר ױטטחרבן חיז חין חדר טני פחטט *ן חן
חיןחיר טני:
ןןןןן םוריק חונ׳ טוטן םורינן חין טבעה חיז
בירחרן 2רער חמ דט חוין 5דער ערד3ו זינן
חונ׳בידחרןי גיט זײן טוח חויז נו טון • חונ׳ טױ הין
טו 3חרין3ורר זזןיןה • ח)נ '>< ערב זחי רע ערטט דר
הײק חרן חודר רער גחן חין טו 1ױן חונ׳ דיח3ווײח

י
>וחג^

טבתק!

חסן

טעגווערןדחן גירעצנט נו עבעה • חןווען £וריכן
סרײטח^ חיז חונ׳ דערבח  1ן .יט טו1ן זח!>וןניטרופן3ו
ױןקיגןדעןחב 1וויחזונטטן סר ברכו • חן חיזדעד
חב 1חחויב ט! ח ײנות3ו טיקן נו חײנסן חבר ניט3ויס3
דען זניט חײן>זח! ט 1ח * נות חיז עריו3ח חונ׳ חיכן טיקט
*ןניטחײן ^חנין יחר • ו .ע 5ט *חז<>.ןחײןוזב( טיקן
חכ  /םוריסן ווען רע חײןחריסן >< וון חיז ״ וועןטד
>< ת<2רח ודק ! יוט הכן םודיק >< ״ ער3ו דער ><ז 1ח
ױןחונ׳ ק״ט!ײחנן בײח נחצט חונ׳בײח טחגנחןדער
קבורה ווען $ײט חיז חיז ער><תשי 1חונ׳ ניט6ריר חונ׳
*ױה!ײחנט רע חן גחן דער קבורה * חן ״חיגרע
כןוי״ט עטין חונ׳ ווײן טריקן3ו רעי־ טעורה בײחטו^
ווען רט חת טון נחן £ר חיק ! יוט • ןח דחיןדע
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נךן

שמחת ־הנפש
קײן ת& יזין1יגן מגן מגר ערטטי חט * מריכן וזיז  :ימז ט>< יכן ייו! רען :גנ ^ביגן טחג ניט יוושת רײמ ו 1ען
אײ 7חב 1חכ< תטעה כחב * חגער חין טזי4ןי {ז
גיטניטיג החט וויחהוזב ויובן גיטריבןחין ריןכותנרה •
נח 3ט חונ׳ בײח טחג ביז נחן די׳ח קנות
גיט
נאך
תנק ח אן דט את 3קסרההחט *רטחן
ער מהײסן •וונבן רט> ית 6ר חיק 1יגט חײ
חטור
י
חיי
וין
דער
חב
1
וזרחיק
פיר חיין ווײטז©
בײח נחכט טו1ן $ו גין נײחרט3ו וזורבנטביט ער3ו ריח קבחמחזדר דר הײכן חען נחן נײט חײ חונ׳ חײ
קנותטו!ן ערדחר^ חכר ניט > ותש!! זײן> וויח 1ידיניכן > ותס! 1תש 1ה טחרית ערטט יחבט ער ריח ברצה
הח 1טןוויחזונטטן :
ט!ח עטני ן .ד חונ׳ דער נחן דיח בדכה ט1ח עטני
>ווזווח 1חכטינב החבןווען * ןרט> זת חקבורה עבד חונ׳ רער נחן דיח ברכה ט!ח עטני חטה חונ׳
טוט דטריחתכריצןייבן רט דעק > ות ניקט דער נחן היבטער חן יהי ר !* | 3םנין טתרױ1נו
חין>ווי 1קוווט חיז חײן נזכנה • חן חיז חײן מכנה
בתורתין הונ׳ יהירנון טת3י 1ניײב ! עיניכנן חיור ׳ה
אען חײן קבר חיבר נחכט חו&ן ב 1ײבט • ווען ><ן
פון
דער
גחן
דיח
ררײח
בדכות
התורה
חונ׳
וידבר חונ׳
דער 1ויה גיטזחגט><ן$וכן>< ת 1ןבט!וכן :
חרט
וזײטר
חויז
•
^
חונ׳
ווען
נון
חײן דריט ח 1ק 6ון
װ^<> 7ן>< סת  11חיזבײח רצכןחב 1זחגט >< ןניט חין טחג חוועק חיז דחרן רע דיח ברכות סון ק" טיו$ר חור
י ט>< ונה עטרה ברכת כהניכן •
טרײבן חונ׳ חהבה רבה חונ׳ בחי יטרח 1ניט זחבן • דען
•יח דער רין חיז חן חו 5ה>וועד חזו חיז חן דער דין בײח ח1י>< ח 1ווען חײנר חי־ין ״ייט נחד דעכן דריט ח 1ק סון
חײן חב 1חין טבעה :
ב\.
־< 4סוז ערריח ברכומק״ט חיברריוםן • חונ׳ווכבן
ךן ^ ל חײן קירר חײ גיטפיײרבן
חונ׳
חײ
נחן
ניט
חבר
נחן
דר
קבורה
טוןהוביר חײנמ חיז דחיף ער
יררײמיג טחג פע1
גי ח!טדחרן<>3ן ניט3וגחרניטחרין •נײחרטברכותהתורה>< וז עריחגן
קבורה טון חנן יוכן טוב •
נחן דרײטיג טחג טוט חונ׳ ט 1חעטני גוי חונ׳ ט1ח עטני עבד חונ׳ טיח עטני
>< ן עט $ו קמרה חכןיוכן טוב וויח חײן חנדרוות חן חטה ווײטר היבט ער חןיהיר 5וןטתרגי1נו בתורתין
וועןזעיט
זײןרזײןהעטעטניט><! גיווע:ן> וחג>< ןנחן חונ׳3ו ט>< ע יטרח 1זחגטער גחנין ק״ט חוײחונ׳חרט
טנײדן חויך רעכן קברותווען >> ן טע צו קבורהטוט •
ווען חײן קינד ווער גיטטחרבן נחן רער ברית >< י 1ה
וזידר חײן>> חוכי חונ׳ >> ן ז* חט גיוויט רז עטחוײ
גיטרחגן חײ גיווחרן>< חג><ן עט ביגרחבן חכן יונן טוב
רורןזנוינן :
ןןןול חײנר דר טר .נקן חײ חין חײן טײןחורר חײ
¥י
נהרג גיווחרן חורר חױ ױהחנגן ווחרן ווען>זן
זין נון * יחט חיז>>ן * ײנט ניט דט ער3ו קבורה קו>> ט
דען היבט זין חן חבי 1ות ><ו< טבעה חונ׳ ט! טיכן
הח 1טן • חונ׳וועןזעוטקו ^ ןדזזיח יוח $וקבורהקו><ן
דען >ײזן ריח חב 1ינן זע 1בגט >< ח 1קריעה רײטן חונ,
ווײטר קײן חב. 1ת טרײבן • חבר ווען חײנר רער
טריגקטחיןש! יטיגי ווחטרדחר^ סןקײן חםיות טרײבן
בײ> ין חיט גי& ונד רען ווחו חײנר חוועק קו>< ט טד ריח
סרויח זע( ט>< יזן חײן עגונה םײבן רחרן ><ן חן קײן
חב1תו טרײבן :
א  0זיבגטן טחג רחרן 2דער חב 1ניט >< ט>< ט
ה>< טהזײן • זײח דען וזען ערחזועקריײן
ווי 1רעןחיז>< ותר חין רער פינטטרכײח טחג • חוג

װע ]
חײנר ח״ן ברית >יי( ה
החטחוג רען
י זע1ביגן טחג חיזחיכן חײנר גיטטחרבן זח|
>> ןרט >> ת3ו קבורה טון חיער >> חן חין רער טו 1חוין
גיחרט החט דער נחן זח* 1ן דט קינר ><! זײן ווחו ניט
?רז>>1ן רט קינד >> 1זײן ווחו ניט זח* 1ן דטקינר ערטט
* 1זײן חונ׳ דער קווחטרחז  1דיח ברכה>< חכן ! הכניטו
בבריתו ט 1חברהכן חבינו דען דער^& חטר רחרן 2ריח
ברכה ניט>< ח5ן ווײ 1זײן>< ת ניט3ו קבורה חיז:
ךןײד דט > ית נחן סך חיכן 1יגט ווען ער טון
סטור חיז סוןח!י >< 3ת * חג חין דער ווח5ן
חײן קטן חין טו 1ױן קדיט זי׳ו^ן • חונ׳ חכן טבת
ויוכןטובגיחן גרוטיחן טו 1ןחונ זחגןקריט • חײן
חב 1טדרנונח 5ט רחרן ריח הגרה ט( סמחניטזחגן:
ווען חײן חונן יחר נײט החט>< חג ער חן קריט זחגן:

דיגי 1קדיש יתום
י-
ךיא חב!יכן >< עגן >< תש 11זײן חיין גחנ״ןיחר &ר
דעכן ע>< וד נײחרט י>< יכן נורחיכן וי>< יכן
טובינן חזנ׳ סוריכן חונ׳ טם  /ניט הונ׳ ניט חסן רחט

31131׳ 1/\61חט1סחו1
11כ:51
11כ
ח  1/1 /\131־וו 1>11ח 3־ו=]61> 1ו 1ס
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חרט 6ון ה!! חן ווײטר • חוג ווען רער חב! חנוכה דןןן טבת רוין טבנגה רמ רגנר יובן טו1ן טױךר ^ופ
י חינן ח(ינןדיטי ^חונ׳ ט!טיס( חונ׳ יחר3ייט
חרט דען ערטטן חובנט זח! חײן חנררןדיח !י 5ט3ינד|
חיןחטײןחורטןחיזרער קו> וט קײן קריט חבר><ו $חי טבו  /רינירט דעק יחר
חיןטון& וןטהחײגווועןן •
*נהן .וט קײןחב! דחרן ניט& ררען עזיוד קוזקחײן 3ײט * תס!{3ו זײן סר רעכן עחור חונ׳ רען קדיט •
*חנין יחר נ־ימרט^ 313נ 5ח רז חיז חײן טינר זינהורען ווג1ן חבר חײן קטן טוין ױט ױבירט חיסןחןיקריטיב(
חיט!י •<5עכ( החרין דער קײן ווחרט פר טטיט חונ׳ חונ׳ טוטיסן קזחט חײן קדיט ח1י טח^ חונ׳רעכןיחר
קחן בהחק עברי !ײחנן טטע 5ט זין סר דען ע *ור 3ײט קוווט חײןסת !ה קדיט • חזו חיז חןרערדין
חנדרי י ײט ^וכרז3ו זײן זח!טכ חיז ניטרע 5ט • חן ווען חײנר חב{ ווערטחסן ח;! וטחײנר גיטטהרבן חיז
חטײןיעסו החר $ינןזח^ן ניט חין קדיט יהח טוויה רבח חסן ח;! דען זחגט ער קדיט ביז נחן רעכןר \\ רען
>ובי -ן !עןכ( ןע( חיע!חיח חזנ׳ דזחיז דער עיקורקדיט החט ער חײן ריןקטן ןח זיןחונ׳>ווי טוטינ;חונ׳יחר
ח> קיהחט>< יה רבח ווערן ! עתידחןי רטעיסןחזיז דען  5ײט חײן קדיטרעבן • רטר!ײ5ןו עןגר 5דיחטבעה
והנכןקו>ק חונ׳זיח  :חוןרטניטחיזבעטר זעוטןגחר חיבר זין נע*ט החט ער חן חײן רק קטן חן זין ביו,
קײן קדיט זחון • חונ׳ ווען *ן קדיט זח^ ט װוז װן זיבן טעו נחן רערקבורה חויידינן קוזוט חיסן חןחןי
זחן.ן בחיחהובירחהווחרט&ר ווחרט:
קריטיכ( חבר ט!טיכ( חונ׳ יחר3ײט>ווז רע חײןקריט
ךןזך >< נהו חיז חײן תעיב י׳ײ חחה חײן חורח ן.עבן חײןחורחחיןטבעה חיז3ו ג!ײן ><יטחײןתוטב:
־ר  .ם< , ,קדיט חונ׳ טיר היחוד קריט < ״< ׳
אר 1״ו״י&ן ײײן תוטב ריבירט חױ דיח תסוה
קדיט דען ><ן  :חוט נחן קטה טבת חונ׳ נחן ריח
קדיט חונ׳ תס! ה סר רעכן ע>< וד חסי!ו חײן
>< ו! ות דיח><ן חכ^ יוקטובזח^ ט חזנ׳ נחן םרקיכ( טיר
ה>< ע! ות חבר תהויינ ; קריט חונ׳ ס׳רט ט>< ע ח;נ' טיר חורח ריבירט קײן קדיטווען ט!טיס( חיי חײן תוטב
ט^ יוכןקדיטקדט דרבנןחיז חײן חורח ן !.ײן>< יט חײן ווען רער חורח יחר3ײט החט קוױט חיכ( חײן קריט
תוטבי• ווחו<ין ! ײט ערטט זענן חויןי חײן יטוב וועןטוןטיטיכןחיז חונ׳חײן תטב יחר 3ײט קוזוטןח
><ח^ן זױוזין חײן<< נהו קב,ע><ח5ן וויחנוה^ 3וזײן ״ימ חיין קדיט ווען סי! יחר 3ײט דינן ױחן ה!י סריר חז
קריטיג </׳ובר חין חײןקה 1הווחו>< תחוהקײן ױנה^ חיז טיטימ חיט!יככ( ױבירט חײן תא! ה קדיט • םורכו
ױ>< חכס ױווחרן ב! ײבט תקנות>< הר״><  :יחקענןניט טױע ט זײן חיז דער ט!טיכ( ^וײןזזיט ריחחבןיכ( חן
טיר ט! יונק קדיט ױבירט ריח חב!כי ( • ווען טון
>< ח 5ןחײן נײחן>< נה^ חײןחורחדוחה3ו  :ײן:
ןןן^$ 7ווײח יחר 3ײט החבן חונ׳ חײנר ווי! חוועק ט!טיכ( חיז חײן חורח רערחין ט!טיכ( חיז דער חיז$ז
ױײןחיטחנרריחבןיכ( :
רײטןחונ׳ זחוט נו יענכן חבי ױב >< יר דען
י
תוטב יחר3טײ ױט סריר חז חײן חורח יחר
קריט הײנט דר קױן זח^ דוח ריורונן קדיט חונ׳ יענר
י 3ײטחיןתס! הקריט:
ווי! ניט חונ׳ ; חוט ױיר וועין הײנט ױר! ווחרסן חיז רער
דיא טבעה חונ׳ ט!טיכ( ווערן ױרעכנט סון רער
זע!בג ױרעכט>< יזןוור! ווחרסן:
קברה חן נחן ריח טבעה ווען ער טון חין
װ ^ ז חב! יק ױר! ״חרסן חונ׳3ווײח החבן  5וג! יין
חײן ט׳ חונ׳ דיח חנדריהחבן ודנור חיז רט טבעה חיז החט רע ניט דען רין חן זין סון טבעה •
ו״־! בט!>< וזן ווידר ױר! ווחרסן >< יט ח!י חסינן ווען חן נחן ט! טיסן ווען ער טון חיןט!טיס( חיז החטרע
יובר חײנר >< ער החט ווען טון ריח חנררי ריח ווינ^ר
ניטדעןדיןחןזין& וןטןטיכ( :
דער3וס(
החבן י.ו ו! ײן החבן החט רער ױווחונן
><!><ר חונ׳ בחוריכ( דיח חין דער יטיבה
>< ײנטטן החט :
י ! ערנןחונ׳חײןזיטרת החבןדעןריןחןזין&ון
 7^ 1חב!יס( החבןנו חובנט ^ור! ױווחר&ן חונ׳>< ורמ חײן תוטב • ווער ניט חין' רער קהוה ווחונט ווען ער
קו>< ט נחן חײן חב 1דער נו חיז חיר ^ וחי בטו טון >ימ ױבט חין דערקר .ןההחטער רחן רעןריןחן
• .עןחבר רער זע!בי\נ רר הײנ ( ױוועזן חיז חונ׳ חיז גיט
זיןוויח חײןחורחי •:
קײןחונטי
קו<<ן)מ ױר! נו חובנטמײבטרערגורן״ען ער
ןן ^ ז חײנר יהרנײט החט חונ׳ החט גחר קײן קריט
ױוועקחיז :.
,, . .
י ױיח^ ט ^ יבירסחינ( תס! ת עךביתחויןרען
חובנט

שמחת הנפש
חובנט נחן זײן יחר 3יט חונ׳ דער נחן^יבירט חיכן חן:
אײן ערו 1וגיבירט חײן קדט רהײנו ווען חײן
י חנדרר בח  1נווײח קריטיכן זחו־ט זח* ט ער
חײנכן • ווען קײן זון חיז דער קדיט זחןגט • טע
*ײנן זונטטן >< נה4יכן זח(5י >< נהנינן זסזן >< תחןה
4י>1ח5טזײןויווחרןחײן> ינה^ קבוע • זונטטן חיז ח>ן
*ין חזו נוח* זײן איח חובן4י>> ע5ר חיז • חונײח ! ן
רזרטינןחז ^ טזזןקדט ניט ! עער:

הנהגות רפואת
רד תורה טטיט ונט>> רתכן >>חד ! נסטותיצכן
י דער >> ענט >> וזזײן !בײ ווח 1חין חכט נע><ן
דרונןחיזרבינו >>ײ> סן זער >> זהיר רער >> ענטחז ! זין
חין חצטענ >>ן >> ט חציןה וטתיה דען רוב חו!חיכן
קו>> ט דר ווײן דער חענטזין ניט
חיןחס׳ימג״ס^
עטין חונ׳ טרינקן חונ׳ זויוצם חיז הײן עבירה דרומ
סרײבט רער ר>>ב"ןכ סין זחכן וויח זיןרער>< ענט זח5
פר הח( טן3וזיין ^ יזונרהיט דרוכן ווין חין חןטרײבן
טע ( יצי זחצן ווחט רבינ >>/טה ><ײ>>וןחונ' חןי חסחיכן
>> והיר זײן:
ךמך >> ענט >> וז נזהר זײן ניט עטיןחונ׳ טרינקן
9
וועןחיכ/ניטווח! רערטט חונ׳ הוסרטרט
חיז חײן נרוטר נ& חין רסוחות • סכן תנדרןחז ! ער
:ין ניט * חנין זחט עטין חונ׳ם סין רעןוובנן >>31ו סין
חי 1חוין חײן ןיצט נימט וזערט דט ! יצט חויז ^חיטן
חזו חיז חן סד חיברינ עטין חונ׳ טרינקן ברענ^ ט3ו

חוןחות:

חײןזובדחכ{ חיי חול קו>< ן דט *י 1טרייתן> 3״רמס
טיחקחסענוקוחטי •
חבר ננרן ברײט חזו3ו טרינהן
חובנט חונ׳ >>ור*ן
וויח
>
ין
טיח
טוט
טרינקן חיז סי|
ױזונרר:
ען□
זעקטטן וח 1רר >< ענט חנן זו״ר ניט5ו סי|
.
עטיןחןיטחנןווינטרחונ׳קריעריטסייז עטיו
חנן זו *ר חז חנן ווינטר • דען רער * ענט חין
טוועכרחכןזוײרחןיטחנן ווינטר:
ען□ זיבנטן חין רעכן עטק זח 5דער ײענט ווינק
טרינקןנײחרטרטעטיןנוררווײקן • נחן
רענן ענ״וין זיח^ג ער טרינקן ווחט ער ניטי* החט •
ווען רחט עטק טון עטווחט סר דײחט חיז • חן זח1
ער ניט513חנג זויזין נווײטן חײן ^יריכט רעןחנדרן •
חן ווען רע חײחרעטטזח? רט ברוטווחטער3ו עטט
ןעקט
יײ • סיז זיק חי ריי• ײ״ײײ3וכן סןײטדרײח
זיחו חזו סין בחט3ו פט סיר >יחן חמ יס 3כרוט $
םיחינ חונ׳ ירקומ חן סיד * ח! חזו סין בחט דר: 3
קרינזגי טסײ :זח! דער זוענט 3וכן ערטנק
עטיןדערנחן ריחטווערי טםײז • חײוזך
חינר קח! ב סוײט רינד סויט עטט ><ן נ/נן ערטטן
חײחר דער נחן קח!ב סיײטדער נחן ריני סןײטדט
*ןײצןחין ח5י טסײז זח! רער זוענט ווחט קריס ססר
דײחן חיז 3ינן ערטטןעטין:
^ךךעןו זחןין סטריח ! חס חיןני;חן3ןזײנן • חל
סי ^ סןײמווחטחןטחיז• ח! טיןטטחרקן
קעז • ח!ירןײח טווחזון •
נײחוווײןסוןדערקעןטר•
חײן עטין ווחט חיב! ריכט חור חימ טזועקט חונ׳
ן.יווחר> וט עטין ווחט ! הס ^ יקחצט חיז * טטחנדן רט
דער טעכןחיזחוועק ןחען ררעזןחונירניט • דיח
חציןות זײנן,ח!י זער חון ןיזונד חונ׳ >> חכן ביז4בי  5ט
זײנן > וזיק רענן בן חדסן חיז דער ר>> ב"ןכ ווזהיררער
>> ענטזח! זיח נטעטין:

ע  01דריטןחז  1זין דער >> ענט ^י/וינן >>ײנטט^ 7
חײן >> חצ 5עטין ניט 3סי 5ח!י >> ח 5חײן
חנדרי חצי 5ה עטין דרוק החבן זיח סר'3ײטן ! עער
זגי 1עבט ח!ו דיױ דורות רען זיח החבן>> ײנטטי3
טײ
דיח חיברסיר
ח! יט חײנר 5ײח טםײז נעטן • חן בה>< ות
ווערן
3
ווחננינ
םעומ
ח
>
ט
חיז
• חוקסן ס! יט •
זעזכין קרחנק ררווײן ױחחײנרזײחעטיןחונ׳ טרינקן :בחק ס!
טײ • חרביטן ! ינזן ןערטטן ברוט • חטז • /
ען ^ סיררן רער >> עגט זח( רט עטין ^ חנין ווח!
קרױט3וויב! קנחבןין זענסט קרין קערביז ב!ונר
ד• רײחועק! ײן קײחן דען ק!ןײ ןיקײחט חיז חײן הזבי רעטין • חיזרער רחב״נן >> זהיר ניט סין זח! יצ זחצן
ניט זגרוטיביטן טייען חונ׳חײןינרי^
עטין צזעטיןחונ׳ ניטחו& ט •
חונ׳דעןחנןווינטרחוג׳ניט
ו/יח חײן :וןןוםוכח:
וו>יר • נײחרט ב{ונר 3ועטין חנן זו>>ר חונ טנ חסן
ווינטר :
עןח סינסטןחז ! זין רער חענט ניוויק חײנטטי
3טײ ווחרכן עטין 3עטין ב& רט חורן-
שג
אג
^ ץ ואין ^ יןיסטײא 3ן>> ע( •
ח #י טייבן *.
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עז

דער>וענט דננר כורבײטן
טוט • יוונ׳
ננטט

טײן ווחט חין חי! חונ׳ ט>וח1ין ןיבחקן חיו חודר טיין
>וחט ןיקנעטן >> יט חי! :ח 1רער > יענט חן ניט ח/סט
:ין ניט ן.חנין  :חט • ח/נ׳  :יכט טר רע ניט
םי( עטין דר<£ו | :
חווןזי החרט ! ײבין חיז • דעכ( קוווט ניטײן  3ט
{ײטין .חוםט ןחר ניט3ו
עטין
•
חונ׳
סון
ח״ן חוייגוככנןערטון ח ^ חןעטווחטחוןןיוונר עטט •
חןיקחוסט ניט סי!3ו
עטין
•
רטןיזונרטט
חובט חיז סײן .ן חונ׳ רזײנין חונ׳ >>חנד(ן דחן ניט3ו חוסט חונ׳ ווע 1כר דער ח!י_ גײט חין  :יגט • חונ׳ טוט קײן
חרבײט • חוג׳ הח 1ט  :ין ח/ין: 1ײן 3ורן חונ׳יח  :החרט
3ו עטין:
ןײבינ וועןער טון חײט 1ןיזונרי  :חצן עטט קוחט ער
פי! נײחי ווײן צו טרינקן • ח! טי ווײן חונ׳
הונק חיז ח! טי ! ײט כי/נר ח/נ׳ יוגן.י ןײט גיט נו חוןחתדעןדט חיזחײן כןןןחןרער ^ ענטריוזזעהן
ח(י טחן .ז״ן חוסןןײב /3החבן חונ׳ ניט החרט !ײבינ
ןיזונר • הירט •
ווײט קרויט זויחר קרויט •
דט ברעענו חןיחווחז  /ריח רס טטחפ/נב:
הערינן • ןענז ס
!
ײט
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!
עבר
>
>
י
(
ןי
•
הערין
•
>
>
וח
(כיך3ו ווחכן טחר רעכן בן חרכן חן םין • ע3
םחננן • זח! דער
>
>
ענט
חן
ניט
יפ
!
עטין דר סוןחן
כ! סגיכ( 1עגןר ניט3ווע 3חסן חז ח  5ט טעור/
ניט נו סי( טחח! },חונ׳ סעט • זײנןח(י>
וײנטטי
|
ײט
חןטיןײט חונ׳ יוגןי !טײ זעקט טעוו/דיחןיזונדזײנן•
ניט ןיזונד • בןוזן בויק חי31ו טרינקן חיז>> :יק !
ןוך :חונ׳בײח נחכט גיט 3וטזחסן> זיט דעכן קחםךבןוז:
קןײני
ווחטי 3״ייי׳' ײינו זער ןניזונר
חד
איז
ווחרק>>רחין חיז ןוט3ו ױן חוי חכטחןנ ח>> ח3
י *.גכט חנירי בערט ן -רינחינ^
׳׳ ײיל ניט נחך דעט עטין ניט ווען>> /הועריכ
טח 1יק • סרע!ין זײנן ייזונד חבר
חנדרי סיט זח! י| יז
׳ יז,נ *ו,י ז " . 1ו ״׳ ״ײײ /יו זורחיןןיטח/נ׳
דער>< עגט היטן רײ רר סון כונבסין בסרטדט סעט
דער נחן • חונ זחי כידטט טווי<ן חיער זין רוכ
פוןסיט • חן פי(י זחסרין זח>>5ן גיט עטין ווינןנ חיז
/ועטטז/יטו/חרנןווחטר • חונ ' רעןקחםךזח! חן >< יט
ןיזונרחוג׳סי!׳ חיזחוןױזונר:
זנחגין/וחר ^ י/וחטר ו/עטן • חונ ניט 3וןחגנחין>זרחין
ךי ^ ! ײט ווחט ווינן חרבײטן  :ײנן
ניט
חזו
ןיזוגד
ב!ײבן חונ׳ נחןדעכן ><־חין זח! ער זין ווח! חןטוןדט
חןזריח חרבײטן ' •1בסרט !
ו
>
>
ריקדיח
פי(
קײן ווינד3ו חינן קוווט חונ׳ זח: 5ין חן ניט זריט קח! ט
חיןזיסן דען קעגן זיח דט עטין ניט
ווחן
סר
טרחןן
•
ווחטר חב וזעטן • חונ׳ נחן דעכ( > ורחין ניט עטין
דרוק חיז ן/ט פר דעק עטין
דער
>
>
ענט
עטווחט
ביז רע ז־ן ווח! חב ןרוחט החט • ר .כל /3ט! חסן חײן
חײן חרבײט טון חודר ןין ביז ער זין היבט חן5ו
דער וויננ חיזזנוט ררויןז • חן זח! קײן קח! טן טרונק טון
ווחר>> ןדערנחןחײן ווינן
רוחןחונ׳עטיןחונ׳נחן רעק חין זורחין חונ׳ ניט ^ ײןחזער חוי :רעק> זרח 'ן קו>> ס:
עםין
חײןוויניק
ןין
ניטטטחרק
:
 0קי |
דק /3זײן נחן פוסניך יחר חיז ח!י ״ענטן
זח>> 5ן
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ין
ניט
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!
חסן
!
ןי
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ן
נחן
דעק
עטין
י
חון ױזונדחונ׳וועריוח וזקיזרק חיז יחןרען
י
תכךזח
!
זין
ווחן
חב
רוחן
•
חונ׳בײחטחן
חסחרחקסי־ען.ן חונ׳ :חי רעק יע!בינן טחנ דטער
זח!
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זין
ןיווינן
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טוחסן
חונ׳
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ן
חונ׳
ניט
חנירר
ןיןן
>וקי.י דק חיז ניט חין>ירחין ן .יחן חונ׳ ניט חוועק רײזן חוג׳
דען
קחםךדעו
חיז
דער
טןחך ןניזונו בײח טחן זונטטן חןניט>< קיזדק  :ײןרען יע!יב ^ן ט ^ ךן > ,ן ת -,>,ט סון
ניט • 3ו סי! ט(' חסן חיזחן ניט ^יזונד •
נחןדעק ווען .חונ ' זח( ניס חזוסיןעטיןחונ׳ טרינקן * זונטטןדען
דט דער>> ענט ניטין החט • חן זח('
רער
>
>
ענט
:עיביןן טחן .דז > ון3ו דער חױר ן^ ע חךניטטםח3ירן
חויך רער זײט ט!חסן ניט חויך דעק רוקן ניט חויך ןיןחונ׳ ױןניט בי>ויחן חין קײ> ר(חײ זחן חסי! זניטעיון
דעק בוין:
כדויכן:
ענט ווחט
ורןיט
ךןוך
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!
ניט
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זײן
חונ׳
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טרחי  /דט
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חוןחור
/
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ע
! וטדין נײחרט > זט> זח זח 5ער  .״ן זײן
החב חין חין רייק מסר חײן ןיוויטי רסוחה טטעין קײן רוןז3ו החבן ניט נוקק3ו :ײן • ניט נו דר
ןיט־יבן • חן חײן רסוחה רט דער >> ענט זח! זין טרעקן ןחט בטוזהה3רינן •
הסיײט הב מון חובן
רס ניקט רר טרעקן ווערט חיר חן חין רייק טסר ןייטריבן /ויח><ן ױן :ח! סהן ןײן • חן :רזןדערײױ־י,
;יפינרן:
גיט ווחונן חין קײן סײכטי חרריכז חין קײ־ , .
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רח :סי!
חונ׳>>ח3טזין
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הנפש

זחדריס( חוין 2קײני חורטןווחו זין ;יובר ח; נ' ן;ח!ר חודר
־־וין יחך5ו פײזגירן * יאלי הדט מחרז 1נוברע5ן
?ונטטן ווחטןנרחבט ררחוירחיזחוןן.י:ונד • חונ׳זונטט רדן3ו ד1וין*גו ברײכןרזזג׳  :יזי ערטט דבריכ( חיוהיה(
טרײבטררנדה
עטין רול פי 1טרינקן חין ברננכן טד
חזוזחוזיןחײן ן .יזונדר נוהן .ױין •
 1וחו טרחוןחיז •
ווער נון קרחנק חי :דער זזוז עזי םי החעח  :ין נוהב ידרן ןחחפס דט זדז 1בט ן.י :ונד רזײ * נרזן דעסן
תענימ ניט 3ופי( עטין:
:ײן • ווער  :ין חזו נוהג חיז יטרײבט רער ריןל׳ק
נו טרינקן ווען ער ניט ױפמרבט רוי :חונ׳
קוחטט ניט5ײ 5ט נו חווחת ועוייו נחזור חיזהו ן.בור
קו *
הכובטחתינרו :
חי :רוויז ױברוירזן מונ ניט פריטרזי :ן-יזוגר
זונטט ניט • ברחנדי ווײן חין  :וח־זיי וענדר חי;כבי־
װ ^ ז  :ין דער זוענט דע־ הינט החט  :חי רע
י _ קײן קחייטן טרונק ט,ן ווען ער  :ין דר קייט ניט ןח־וגר סודינו  /םויין וסודינד  /חיו חיז ער ן.יז,נד
ניט םייי נו טרינקן • עביו ווײן בירן ווײן זרויכט חי;
החט  :חי ער חין קײן גר .טי היין ױן • ווען חינ<
הײט חיז  :ח 3ער ניט ױיײן חיןברוטי קעוט ױן • זוע?|' ניטןיזונר ווערעטזוחט חיזיי חי :זיך נו הסן נוטרינקן
זח! צט :
עטווחטחיבריב ינעטן החט :חיי ; יןחויז הינן.רן • חײן

אשליך יג׳רן

ואנחד־׳

ךןךןןזוד־רײ־ג *־ 1ײ■* *  *-״׳114
אײן שין
>< ענט חײח >< ענט /וחט ױדענקט דוח ױר •
העגד חונ׳ םימ טוט זזןדיר חזיי טטרעקן* *ן
רוח ! ויפט דוח רענטט ווחט  :ח 5עט דיר •
טוט רין חליך דער ערד ייכן חונ׳ חיט
חוטך גיריכט חי :דער טוט הינטר דײנר טיר • דײן טווחרנן בירעקן • וויח טוט  :ח3טכ חזו חיבי' טיגעקן*
גע! ט חונ׳ דײני הײזר חונ׳ ן.י! דני קיטן • קענן ריר ווחטעה [ םט נוןחוין^ דער ו/עיט חיי חרײרן • ווען חן
<יט הע 5םןחוי :דײני ' ניטן • וזען רער ><! חן הריומ זחיכן נו טטחנד><ן :יײדן • חזנ׳ פון ןעיט חונ׳ ן .ס
ווײב חונ ,קינריזוז חב טײרן:
קוחט חונ׳וױידיןטיטן:
העוםט דיר רײני ווחי טחןן • נוכן
װאש
נײטבײח  3ײטטוחדיןבי:ינן * וויח>< ער
5^ 3
{עטטטן טוט ר> ן דין חויך דעיק קברומ
דיח טרחכטט ןע! ט נוןניווינן • וויח>< ער
עביחמ בײח ריר זין טונן טשינן • גחט טוח ױנן טרחן.ן • ווײבחונ׳קינד ט; ק ווײנןחונ׳קיחןן • חײט
דעןעט קחן ווחט דוח החטט טון דר ווערבן • > וזז דוח1ח :ן3ו דײני
וחונ׳נעכןפר ןיב>< יט  :חןין חונ׳ברוט •
דיר קײנר העייפן חויז דײנר נוט • ןןען חוין 2ױר עדבן • חונ׳ חוין 5דײני חו־ן.ן טוט ><ן ! יבן3ווײח
טערבן:
קו>< טרערביטריטוט:
בחט3ו רינן
ין ^ ך חונ׳ זער נעכן דין חק חצט •
^ל ^ נק ןרענק ו( ען דיןרער><! חן ה>> ומ ווערט
;ײח ווח! ײדחכט •  /דדווײ! דוח נחן החטט
י דר טרעקן • וויח וויח וויח וויח בײח
קרחפט חונ׳> וחכט • ױרענק חן דער פינטטרי
ױר זין וועיטדר וועקןחען • דוח חיכן ווערטט זעהן ןדוב םון םיר חי!ן • חונ׳ ריח פי 5יו/ערט ריתזײנן ניט
טטין חיןח!י עקן ׳ דען טוט טווײט><ו :דוחטווי3ן• 3ו ררניזן • עויטן זיח><וז חח רין>> חרט!ן חונ׳ קווי!ן* .י
•חזנ׳ קענן ױרניט הע! פןח!י דיח בײחדיר :י3ן • דײן
חבוט הקבר > ווז רוח חויוטטין • חוצ׳ביטרי
החבחונ׳ ױט קחנטטוניט>< ערני 3ן:
יטדיכ^ נחן><ין • זוען ריח><( חבי חב 1ה
ךרייייא טרחסן ןח! טוט ער ױד חיזן טעגקן י ק<>/ן $ון.ןי • רײן ם! ײט פון !ײב ווערן  :יח דיר בח
וויח טוטטו זע!בי 4טײח! ױרענקן• העט טריטן • רער חײנר טזט 3וקן דער חנדר טוט בײטן•
חדךפי! יטטיקטוגןזיח ריןנו רײנזן5
חין>< ין3ו ^ חטטױגחט טון ! ענקן • ווחט דזחבחיןגק
טך ^ רחןל חוג׳ זורט רוח דחין 2ודי! חח ביטט
:, .׳פון>< ײן חיבר>ווט • < וחט קחן >< יר תןהע!ןם ><ײן
חדױיני״ערקײ*
טע • חדן^
הײןז5
י
־  *-׳ײי ^ חזנ׳ גזט • בייח ח!יס( בין חיןניט בחחט ו
דוח
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שמחת הנפש ?ײ
זחנןמײט ווערטטו יי־ין
דוח נו ןחט ױםבון ןעבן •
חח חונ׳ ז -דוט חין דר וועוט חרוכן םוועבן ־ רעד
־ןױוסטועיםטחיןנהנכךחרק • דחרטן>יו ; דוח
נחל
!ימ/ןיוםי םחערנן חונ׳ עײן • ויח ניט םטחרקר
קענןןיזײן:
.דיחלויןי
יאםר חוני נוט ווערםט׳ טרײק
ען ;ט ,קןײ? .ניט <ו דר םרײבן • רוח
חין קעט״ײגיו* ערקן.י!וזט
זוע רטטןח ״וונ1ר
כיײבן • ןןער *■ ווט חין ווער ניט זוחדן־ ױבחו־ן •

זוחרוק החב חין>ייר נים ! חזן טטרל ^ ךן גו חרי| •
וו  -ז בין חין חירונדחוופר'1יזרןדך

עש >יווןנ
ױין וותסעמ
1דירכורןז ^ן חײן נרר.
וד!*•
ח"ו ^ * קיןן ן .חס בין• נעכ<  £ר5בי
,
וו
!
■
חוג ' #ו 01מ^ \ין • ■ מ וזיי קײן ביז עע קיץ ןנוטט
דער < יטע £ר ודו זיעצטין רע קחן
דרוין וועדן ■
דער ויענט מ ק!דזזן וונגן
 !•£ביםנירן • ווחם
ער ןחטט וימרס׳טוס הפרן:
*
חונ׳
:חרן נחן
רעק ײענםחיט חוג׳ררחי החר • וועןער
:רבט החט ער חזו כני! חי וויח3ו סחר • ע £ן
^ ןנןני
^[■ 1וין.ן חונ׳ ױיח ניט ב! מד • טויוגט  :חרן וועןו
הוויגד
זחרן .חונ טרחכט בײחגײטח/יך
|ץן
דײני  :ינד:

פילי

ןחטם
ויזרן'־; חין
כתרתורה טוח רעכטיב1
ןוטן זו
דינםט טזח דין ניט םעחרן • דײן

!ון ווערטטו ווח!חרכנחרן • ןזעןרח ןןערן קו> ין דיר
נרירךכן סיןחכיכזחנטקיןגו • חונ ווערן סרדיררו&ן
יזיטחחןחן ^ ןינגן5ריק ױןן • טזח ן (.סם בײח נײט
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־3ו חנט  £חנןן 6ןז
ח! י3רו .ה :ײח חן ברײד
ןחטזויט ןרוםר פרײ־ • עט חיזקײןווענט
חיךדינר וועיט רער ניט דר! עבט ודוםי !ײר ־ דער
יוענט חיי ניקםײער םייײםחונ׳ ב! וט בײן חונ׳ הוים •
וזחוו דעכן דער נו ןחט םרויחט ־ דעד זעובי^ החט
ווחי' ןיבויט :

העסט דין דײןהוסרטחונרײןגירן • ווען קן(  7£חויך דער זועיט קוייםטו דרײחחח! ודדך:
■ טוםטו
דוח יעני וועויט טוטט פר ! יק • זויח !חנן
* 3ותורה ו>< 3ומ טוח םטחרקןדײני ןנױרר ׳.
ןמם חונ׳ ריח ווגנ!ופ סחםן • טוח קסוטט ידחן ררוק החיט דין ם! עכט חונ׳>> חן רין גידר • ווען
רח  .ער עון חײנק םטינקדיןן טרחסן • וויח ווערט > יי רוחרען ריחתורהניטסעוין החטט ^ הח!ןט • וזיח
רײני .ן 1ירר3ו ברעצן3ו ט! חןן חונ׳3ו ק 1חםן:׳
ווערט דר חוסךבחרזזהער3ין.ר>ז!ןח דײן קבר טסחיטן •
קײן חורט ווערט זײן ווחו דוח דין זוערטט קענןרד
בהענרחונ׳זײחנ״טטרע^ • קד
]( £זן  $ך רין חוי ^
רוח ביטט פר ערט
הח! טן:
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חיןדײנקוועןנ•ררק

טוח סחרטטן חונ׳ זוצןדעןרעכטן םטען * > זיני
דיר טוח ווח! 3ו הערן ׳• חוין 2דײני זינר טוח בעטו וונ׳
רין ביוועטן > זיט טרערן ־ פי ! 1ײכט ווערט ער
ביטעסר רײןןיבעט רר הערן:
^  0דיר דײן ן .ע! ט חונ׳ ןוט ניט3ו הערנן • חין

רישט

דיןבײה3טײ

ברײט דיר

חןווחטנונערן•

פוןדײני ביזיןיווחגהײט טוח חבקערן ־
וויח דוחביטט קוזזין חויךדער וועןט החטטוזזוגןדחין2
ןירענק חױ חורבנוז  /חזג׳ ןרוטי ןזיחרע •
טווערן •

זײגןקוזזןוועןגןחונזריעבירות• ביטט .סרוסךב! ײבטדיר
עטחחריחסירוי:/
חײןחומןב! עטוטן .חטח! יטחוקםטגרנך קק ! עווסןהבחחונחוין^ דרווע! ט
עןוק ^ רירןחט3ו ח!זדוח ווערםט רײן • > יעטר
>ױז דוח1ײדן ן .חטי ביטרי טוייערק• ־ דײני
חונ' 3רקהטוחחב טײרן ן! ײן • חונ׳ ©}
י
ק!ײרר חונ׳ ןע! ט חונ׳ ן .וט ב! ײבט חין רײנכךהוױ־ חין
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היונני ברעטר טדחןט > ין דין3ו דער יןרוב חרויז
ןחטם דינטט ניט חב ווײן • רען וויח > יער רער
הערחױן^ ײוט ווי! 3ו טרײבן ווחם ווערטנ ז ירויז:
>זענטהחטןע! טח; נ ' ן .וט טרינקן חונ׳ עטין • וױח
>ז :טר וירחה טוח דיר בח!ר חי קויסן • >< רע טוט ער חןן .חט סײ ןעםן ־ > זיט דער > זחמ
טענקמטחײןטט> ין דיר ווירר> זעטן:
דוח
טר ווחטרחיז ריר נין חן הח!ז חח ווערםט
דקה
דרי :י 6ן ׳
תורה ו><3וי* נ3ו ר .ח! טן טוח סן רענן
זוחו חח עם גיט ט .םט חיז> זיטױר חיבו
:זר :כ ! ויסן
חוי 3ײט זח( יײן דײן ק! ײד .3דר נםױה
ווערטט סר ! ירן בײױ ו,ע!ט • ווחט וי ײט • רײן הופרט חוגי חיבר >ז .ט <3רײם חוג׳5ו
*יטטע! ט *
קק רױ עה ! ןס רט פי(י ן .ע! ט:
החכ ן .חט חיןהערנןחיןחױ םטיקן • וען
ט! ײט י•
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עזמרזת

יוערמ חוױ נחט חסיח בח!ר טיקן • חזג׳ חויזײ
ביטריבטיהערנרטעןויקן  , :׳ז׳ט
הני(  £ןװ ! םוןרירעור*
קי־וטקר טוח ^ז זחןין • וד־־ויחויך
דײני עבירוד  /זח־םיטו ט :ן 1ן| 1יטאנן
זי ח ; זהר3ז
גין3ו חבויקחונ׳ גוקרח ^ ך ^ חונ׳ םו ^ חטטן.י  :חט
טוח ניט ווײכן חונ׳ ווחנקן • רוו' '3טוח רין ױ^ן וין
^חטט ןידחנקן.
אזו בח!ד ח!ז דוח3ו חורננט טוטט חוי!*וו ^־
תיק :וועט רײני העיד חונ׳ניט רידןח
ז> ! חכה חח3ן • חדק חונ׳ ךחטיר !ובן ^ יט
זחכן • ( ינימ זח{ 1ן ריר זײן ון ברײט • ח
ודיט ווי!ןניץנ • חיביןנ ניט דרחן •3ױן סיר חי1ןווײט:
נייט!חז חין דיר כעט ורוט
ברענן •טוחיןן

^גנט סר טעחן חונ׳ קײן טק כנד נענן • זײח • ו
חיט 1יכט ! ןק זכותדען חחסםטניס ק ^ן• זײח רין
*סחחזניט דננכןרײניגױין דיר ג -קעטוטךכרעצן•
גבו 1םד .-דינגות ח״ו טוח ניט טםרעכן •
טבתות
ויזזיק טוביכ( טוח ניט סר טווע 3ן:
דײני תסירן רעכט חוין* דיח החר חונ׳ ניט
ח/יך דען טטערן • קח טו 1חונ׳ חין דער
תסיה טוח ניט רידן חונ׳ ניט ריר ס הערן • קײן
יברכה ! בט! ה טוחחחכן דטחיז ^ וײן חז ווען זק חיין
סח! טי טבועה טוט טווערן • חוין 3ח1י ברכות3ו
ענטסרןפריטי^ חחן • חוין חײןחוןרײן חורט ניט גו
!ערקחונ׳ס ^ עירןזחסמ נחױן • חונ׳ זײח ױט חקנח
חוק ח! י רט חחון ז
געם חיט סריידןחן חײן ביעטן נחסט • .ײנדץ
ניט הז רוח ווי 1טט זחן.ן וויח חיז דט חײן
!חטט • טוח ער ווחם ער ווי! החט ער נעבן יננונ
יער חונ׳ בחרטט • טוח דין ניט סון חיסן חוועק חײ1ן •
פר נעכן רעכט זײן ווײנן חונ׳ הײ1ן • ווחט נחט
רירביטערט טוחחיט חינן טײ1ן •
חונ׳ טרינק חונ׳ וועט רעכט רײני הענר •
חונ׳ ברכה ע 1נטי 1ת ידיק וברכת החו3יח
חחןבהענד • נעק סר1יב דען עטנעחט ח 1יטחײן
ענר • בענטן טוח חיט םחחה חונ׳ חיט ^ רוםר
כו׳נה • חויןן חײן חענטן החב קײן בטחון חורר
חײן חחנה • נייחרט נו נחט דען חין זײנר ױווח 1ט
חיזרײןנטז -יה:

נדהח(ההד
 1קה
טוחרעכטגיזוחרן•סזײט
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חנפש
זח1ןי חז רוײןרילטוחקי׳ין*וי ^ םשיורין * ווער זחנט
>*ןרחי־ן* ניט זח1ניןי נו פי 1זח 1כט רירן נחרן • סחטר
חונ * וטר טוח רעכט ערן • רט חײנטט פון דענן
רײנןי ; ח! טטו סר דײנכן טוט סר נערן • נו ! חזן
!עמן זהירה חונ׳ נרקה נעקחרחי 1ײט נו דר נערן:
הי ^ רין ווח 1חי חין דײנק ח1י ^ זח 1ניט זײן דיח
>ײנטטי טחרט ־ חונ׳ טוחניט טערן דיח
סיחוז  /סוםקחםן ח ^ סין יײ ^ /כחרט • טפי 1ניט
סי 1יען מיטביז קוחטפון טז־' | י ׳יר תחרט • ײן
־טך טוח ;יט טרינקן י • חוין 2וויכר טוח ניט זעהן
׳יטטםרעדןייניט ווינקן• • הח!ט דין ניט הוסרט
,
<
■ ך ^ן־־י & חומיטוט טסינקן:
׳
טוח ניט חיט חײן סו1ן חוי | • ווען >ין
י גירענקט חורק בית החקדט ווענן חונזרי
עביח * ױט חיינמ חן חימז־רויח! • דרוט כו הח 1טן
ריחי ^
ורר״י*יי^ ^י ^
* יײן דןןיז בויחן(4ו;
רוח 1חוןחײןחי! ברחט חונ׳ ! חנגווחטניטזעזזײןטין •
חויןחײן מעודהחוודוח !ח :ן חײן ס!חין ! ױיז■ ווחו חײן
טיט! קחן טטין • חוני חײן סחיח דחרן 2ניט חין חירי
סו! יניחנ^ ױן:
1
^^ 123חײן יודט דינטט טוח זיח חיט קײני
חרבײטביטווערן • חיט טױזןן חונ׳
(ויו״טן חונ׳ ס!וכן טוח זיח ניטטערן • דען גחטבחן
חח טוט ח! יט הערן • ווען זיח חבר ניט זײנן
ױזרײח • ! חוױחחויזױןתיכך סרײח • חונ׳דען
!וןווחטחיר זניבירטזניב חיר ררבײח:
קל7
חוןרעכט ן .ע! טטוחביג־ערן • יהזדיחודר
 1י ן .וי חחן .עט נו הערן • רען חונ׳ !ויך ; יד
דין־ויט דעק רײנןי3ו רר נערן • כו התורה•3
חה !זן חונ׳ ח1י חומר טוח3ו הערן •
הט״י ווערט
דיר .ד קץ.ן סי 1חטט ביטערן •
נעק דט טפר
ש ^ ךןך  /קך ^(  £לע חין חצטח! יט 3והח! טןטוח
בעערן.־
<^ רך חײו גיט חז חין עטווחט חון רע 3ט טוח

י
טרײבן•

רטטסר

שםחתהנפש

טוטח! יזחמן סרטרײבן • חונ׳ווײזט דעק חענטן
חז ער ױן חון רע 5ט ! חוט ב!ײבן • ח!י ריניק ווחט
רער חמט1זו :וויטן חיזררינן חוין? טײטט ױטטע! ט•
חונ׳ סי!י חחטיק חונ׳ חט 1יק חוני > זעטיות חונ׳
נח> זורע חיז ח!טי ררינן ביחע!ד • ווער ס! ײטין .דרינן
חײן טיעד ווערט ! ערנן ווערט חיק ניט ךײחן  :ײןזעןט:
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