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דער

נאנדמק אײנעם װעדקם ׳ ױעלכעם מיט יײא1אלל אויפגענאממען
װאורדע  ,אונד אין דער ליטטעדארישען װעלט זיך אױפגעשװאוננען
האט  ,איזט ניכטם זעלטגעס ; אנעד פיר עטװאס  ,דאז מאן ניכט נאכדרוקקעי
קאן  ,דעס שנעדען געװיננעס האליעד איינע נ־ערהודעלטע אונד 5עדאונ•
שטאלטעטע אומארנײטונג צו מאכען  ,אונד דאז אפטעדגעמעכטע רעם
אלםא״ןנעססערעספראדוקטאויפדרינגעןצוװאללען  ,איזט אײן
פונליקום
אונגעװעהנליכעד נאלל י

אונלענגםט
אינדעסק האט זיך דיזערזעלטנע5אלל  ,דאך ערשט
היר דורך אײנע נײע ליטטעדארישע ערש״נונג פעלליג כעװעהרט  ,צו
װעלכעד ״ װיא מאן צופעולעסיג װיים  ,אוגד דיא אומשטענדע דארטוהן,
דיא אוגמעגליכקײט פערמליך נאכדרוקען צו קעננען  ,דיא 5עואנלאססונג
גאני דער הערױםגעבעד דאנאן האט עם נעהמליך ניכט גלײכגילטיג אני
זעהעז קעננען  ,ניכט ענען איין זא נאלשטענדױעפ װעדק צו בעזיטצען ״
אלספאדמעהרערעןיאהרעןנײאדעפ ק• קי פ• אונד נ• אי לאנדשא ? טס -
העירןאנטאן שמידהעדויס־
דײגיש ־ א־גי־ אריענטאלישעפ כוכד־וקער ,
געקאנזמען  ,נעהמליך תנ״ך (דיא גאנצע הייליגע שריפט ) מיט א׳יגער
דײטשען אינעחעצונג  ,װעלנעס זא אללנעמײין געשעצט ״ אונד אײן
גאנגבארער ארטיקעל געװארדען איזט • דיזעפ װעדק בעשטעהט  ,װיא
בעקאנט  ,אױם טײלען  ,דיא 5אן דעם3עדעװיגטען מענדעלסזאהן אלם
דעם אורהעבער דאפאן  ,אינד נאך איהם נאן אנדעדן אױפװעדטיגען גע־
לעהרטען עדשינען  ,אונד אויס דעגען  ,דיא פאז דעם זעליגען אנערניק אונד
פארטזעטצונגאונדצורפאללשטענדיגמאכונגדעסזעלבען  ,אונטער
מיר אלם
מנחהחדשה  ,הערױסגעקאממען זינד • דא נון לעצטעדע,
דעם ט־םעל
אלם אינלענדישע םראדוקציאנען ניכט נאכגעדרוקט װערדען דירפען ; זא
דער ביז יעצט אהנע אללע אויטאריטעט
אונטעיגאהס א״ן מענש ,
געװעזען
גז ^
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געװעזען איזט  ,זאל׳כע אוס ־ אונד אבצוענדעדן ׳ אונד זא עישין פאד
קײצעס נביאים ראשונים מיט אײנער דײטשען
איבעחעטצונל ׳
אלפ דאז ערשטע פראיעשטיק פאן איהם ; אײגע
ערשײנוגו
.
,
װיא
זיא
אין
רען גדויען באדבארישען צ״טען װאהל אפט
זיכטיאר
װאד
,
דיא
איעד
זייטדעם קענטניסע אונד גוטער געשמאק אן דיא טאגעסארדנונג געלאנגט
זינד׳ אײנע זעלטענה״ט געװאררען איזט •
דער זעלטזאמק״ט װעגען׳ אונד װייל מאן זיך שװעהרליך א״נען
ריכטיגען בעגריף פאן דיזער ערבערמליכק״ט מאכען קאן  ,װילל איך דיא
אדב״ט דיזעס מאננעס נעהעד נעשד״בען*
פאן דעם פלאגע אויבגעגאנגען ׳ עטװאפצומאכען דאז דעראיבעד־
זעטצונג אין מנחה
חדשה ניכט עהנליך זיהט ׳ אבער אהנע פעהיג־
ק״ט אונד קענטניססע  /עטװאס בעססעדם אדער גוד פערכעספערטעס צו
שטאנרע צו ברינגען ? ,עדפיר זיינע װאהל אויף איענדערונגען׳צו דענען עגטװע־
דער װעניג פערשטאנד אונד קענטניסע געהערען׳ אדעד דיא איהפ אונריכטיגע
נעגריפפע ׳ איין נור אבערפלעכליכעס אונד א״נגעבילדעטעה װיפפען׳ אונד
א״נע אונגעלייטערטע  ,בלאס דודך רוטינע ערלאנגטע שפראכע  ,אן דיא
האגד גאב•
* *

אללע דיזעאבענדערונגעןדער בעשאפפענה״ט נאךהעדצוצעהלען׳
איזט צװאר אונמעגליך ; װייל זיא צו מאניגפאלטיג ׳ צו װיללקיהרליך ,
אונד אויף דיא קליינסטע קלייניגק״ט צו זעהד אויפגעדעהנט דנד • איך
קאן אלזא גוד דיא פארציגליכפטען אדטען דאפאן אנפיהרען•
( • ) האט ער זיך הויפטזעכליך דאדויף פערלעגט  ,אללע אין
מנחה
חדשה פארגעפונדענען אויפדריקקע אינד רעדענסארטעז  ,װא
פע
איהפ
נור
איממער
מעגליך
װאר
,
כדט
אנדערן
גלייכבער״טענדען צו3ער־
װעכםעלן
—
5
רײליך
דער
זאכע
גיכט
איממער אנגעמעפסען אונד ענטי
שפדעכענד ; אינדעפ זיגאנימא װיא יעדער שפראכקעננער װ״פ  ,װאהל
אין איהרעזהויפטבעדײטונגען׳ אבער  .יכט אללעמאהל אין איהדען נעבענג
בעד״טונגען גלייך זינד — • ( * ) האט ער דיא װעיטער אנדערם ?ע־*
בונדען  ,אוגי ניכט זעלעען דיא ר־כטיגע דייטשע װארטפיגונג אין איינע
אערינטיגע  ,אי  .י״ששע 3ערװאניעלט • (ןז) האט ער ריאאיבע־זעט-
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צונגסאיס דער גמיען באיבארישען צײטען װידעי אנגענאממען״ דיא
העביעאישען װערטעד נעהמליך נאך איהדען א״גענטו׳יכען בעדײטונגען
צו איביזעטצען  ,װא זיא אויך אין א״נעד אונאײגענטליבען אדער5יגירלינען
שטעהען  ,אונד דאז העברעאישע איבעדהויפט אהנע דיקזינט אויף דאז
א״גענטיהמליבע דער דײםשען שפדאבע  ,אוגד דיא 5ערשידענה״ט,
שפראבעןאיןאיהחאויסדדיקקעןאונדרעדענהאדטעןהאבען,
ריא דיזע צװ״א
נימאהלס דעם פערשטאנדע  ,זאנדערן איממעד דען װאדטעןנאך צופעד״
ד״טשען  ,אונד אויף דיזע אדט אײגענטליך ניכט אין א״ן אדדענטליכעס
דייטש צו איבערזעטצען  ,אלם 5ילמעהד ביר העברעאיזמען אינס ד״טשע
צו איבערטדאגען  ,װאדודך נאטידליך אללעס אוניײטש אונד פעראונ•
שטאלטעט  ,אונד דער זין גאר אפט צוס אונזין װארד • — לעצטדעס
נעננעט ער  ,װיאאוים ז״נער פארדעדע  ,דיא דיזעד איבעדזעטצונג פאראן
אריגינאל איבער־
געהט׳ אבצוגעחמעןאיזט־ .טרײא נאך דעם

זעצט ׳ אונד דיא אײנציגע מעטאדע דיא פיר דען ױנגען
לעזער דאעו געאײגנעט איזט׳ צור ערקענטניס דעס
אריגינאלטעקסטעס אונד צו ראשען .פארטשריטטען אין
דער העברעאישען שפראכע צו געלאנגען— בײאדיזען
חדשה
אבענדעדונגען ליגט יעדאך דיא איבערזעטצונג איז נינחה
גרעסטענט״לס אלס גרונדלאגע  ,אונד עד פיגטע געװעהנליך דיא א־ני
א״גענטלינע בעד״טונג אדער דען זין דעס העבדעאיזניוס אלס עקסעגעזע
צװישען צװ״א קלאממעדן בייא*
(  ) 4איזט עד אויך היד אונד דא איפ װעזענטליכען 5אן נינחה
הדשה אבגעױינען  ,אונד האט זאװאהל דען העבדעאישען װעדטעדן
אלםאויךמאננעדונקלעאונדשװערע
גאנין אנדדע כעד״טונגען בײגעלעגט ,
שטעללען  ,דיא אין דיזעם װעדקענזיט אללעד עקסעגעטישען קוגסטאויפ•
געלעזט  ,אונד נאך א״נעד זיני״בען אויסלעגונג איבעדזעצט װאורדען  ,אין
אײנעפ גאנין פערשידענען פערשטאנדע גענאממען  ,אונד אלזא נאך א״נעש
אנדערן זיננע אדער פילמעהר אונזיגנע איבעחעצט ־ ב״א דיזער אדט דער
אבענדעדונגען האט עד ענטװעדעד א״נעד עלטעדן  ,צו דעם בונשטעבל־בען
אונד נאטירלינען 3ערשטאנדע דעד װארטע ניבט צולענגליבען אויסלעגינג
נייעס צוד װעלט געבדאכט •
געפאלגט  ,אדעד גאד עטױאה א״גענעס ,
לעצטדעס מוס מיט אללעם רעבטע אלס נ״א אנעדקאנט װערדען  ,אונד
פעדדינט אײך דײע בענעננוני ; .ניבטזא זעהר  ,מ־יל עסװירקליךעטװאס
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נאן ניא נעהעדטעס
אינו נאן ניא ועזעהענעס ענטהעלט ׳ אלס פילמעהד,
זו״ל עס פילע
אויפגעלעזטע
בעגריפפע
פאן
נ״עם װידעד 3עדװיררעט׳ אונד
דאז שװערע אונר
דונקלע  3אן דען עדלייטערטן שטעללען װידעד עדנייעדט ׳
אדער
בעסער צו זאגען ׳ נאך ע־װעוער אונד דונקלער ניאכט •

דיזע
איבעחעטצונג  ,דיא אויף דיזעארט ׳

װיא מאן זיך

נון
לײבט

דענקען קאן  ,איין
אונטעד אללעד קי־טיק עטעהענדעס עלענדעס מאכװערק
ועװארדען איזט ׳
פאן
דעם אייערהויפט צו אװטיילעז עס נינט אנגע׳
ניעכסען אונד
טדעפפענד גענןגאיזט׳ אום׳ װיא איינסט לעהסינג איןזײנעס
אװטײלע פאן א״נעס שלענטען בונע  ,צוזאי -עד•
.װאס נײא איזט׳

איזט
זאנדערן נינטגוט׳ אונד מאסגוט איזט׳ איזט ניכט נײא״;
װען
עס
דעבט
טיעפפענד זיין זאלל׳ עס הײסען מוסי• װאס
ניכט
נײא איזט ׳ איזט פערמנלשט ׳ פערשטיכטעלט אונד
פעראונשטאלטעט ,אונד װאס נײאאיזט  ,שלעכט  ,פאלש׳
אדער
װידערזינניג אונד אונגערײכט — דיזע
אייעדזעטצונג
אלזא ערהילט פאן
דעסזיך זא נעננענדעז איבעחעטצער׳ דען קיהנען אונד
פדאהלענדען טיטעל א״נעד׳ נאך דעם
העברעאישען
אריגינאלע

כרײען׳ רײנען דײטשען אינערזעטצונג!!!

קיהנהײטאונד
דאך װ״ט אוי3
פאללענדעד
•
היד
טריט
ער
מיט א״נעם געלעהרטען טאנע
אױף׳ לעגט(װיא ערזיך אויסדריקט>
אללגעכײנע
כעמערקונגען
נידער ,
ד״טשלאנד טאדעלט דאנאך שנעדע אונד העמיש אללע ביזהעד אין
ערשינעגען
איבעחעטצונגעז  ,אונד ריהמט מיט אויסנעהמענדעד
רוהמדעדיגקײט דיא ז״ניגע  ,אלס דיא אײנציגע3ארציגליכע אן •

פדאהלערײא עדשיינען אדעי איןזיעער ?
אררעדע

עס איזט אין דעד
נזענשען אהנע בערוף אונד

טאט זעהר
ערגעדליך  ,װעןנזאןזיהט  ,דאה

פעהיגקײט׳ בינער אין דיא װעלט שיקקען׳
ױעלנעאיןליטטערארישער הינזינט אן אונד3יר זיך װעניג אדער גאר ניבטס
ניטצען  ,אבערדודך
דאז  ,דאם זיאאױדע ל״טען׳ איינע פעהלעדהאפטע
שפי־אכע אונד
א״נען
איבעלן
געשמאק אונטערשיבען  ,בעזאנדעדם אבעד.
דאס זיא
דורך
איהרע
? ערבד״טונג דעד געמ״נניטציגקײט דעד בעדײטס
עקזיהטירענדען גוטען
אבבדוך טוהן זאללען׳ כעטרעכטליך שאדעז
קעננען ; פאדציגליך ׳
װען
עס
זאלכע
ניכער זינד  .רעדען מאן זיך ביים
אונטעד׳

3113131־ 1/\61חט !םחנו
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ד
אזנטעדוינט דעי יוגענד בעזיינען זאלל ; אונרעסװעדעצו וױגשען  ,דאס
אונפארטײאישע אונד אויטאדיזידטע מעננער זיך דאויבעד ערקלעהיטעז ,
אונד דאז פוכליקום דאדויף אויפמערקזאם טאנטעז •
װאס מיך בעטדי 5ט ׳ רער איך געגען דיזע נ״ע ליטטעראדישע עד•
ש״נונג הירעפפענטליך אוי 5טרעטע ׳ זא אונםערנאהם איך דיזעס זעהד
אונגעון ; װייל איך אלם 5עדפאססעד מעהוערער טהײלע 3אם מנחה
חדשה פאדטײאיש דאב״א ש״נען קענטע • אונד אבשאן אײן יעדער
דעם עס דאדום צו טוהן איזט  ,צו ערפאהדעןדאב איך מיט דעד װאהרה״ט
אומגעהע  ,׳^ דעד אויס פאדט״לינק״ט איבערטרײיע זיך דא 5אן דודךדאז
װעדק זעלבסט איבערצײגען קאן ; ז  $קענטע איך דאך אין דעס ? ערדאנט
בלייבען׳ דאס נינט דיא װאהוה״ט אלל״ן׳ זאנדערן אױך עמפ 5ינדלינק״ט
איבער דען טאדעל׳ װאמיט דער הערויסגעבעד דעסזעלבען אויך מ״נע
אדבי־ט בײא דעד װעלט העראבצװויודיגעז זונט  ,מיך אנגעטדיבען האיע ,
דיא װאדה״ט צו זאגען׳ אין װעלנעם גלױבען צו שטעהען׳ מיד אבער
קיינעסװעגס אנגענעהם װעדע ; וױיל  ,נאך מ״נעם דאפירהאלטען  ,מאן
קיינען גוטעןבעגדיף׳ ענטװעדעד  5אן דעד קלוגה״טאדעד 5אן דעםװאהרען
װעהרט אונד פערדינסט דעסיעניגען האכען מוס  5 ,אן דעם מאן גלויבען
קאן׳ דאס ער איבער דעז טאדעל אײנעס מענשען אוי 5געבדאנט זייא  ,דעד
זיך זא אונפאדטהײלהאפט געצ״גט האט  ,דאס הענסטענס נוד אײן לאנ
פאן איהפ העדאבװידדיגענד װעדדען קאן •
בלאס דיא פ 5לינט  ,דיא א״נעס יעדען איליגט  ,דאז פיבליקום
האדשאדען צו װארנען׳ אונד װען עם דאדױף אנקאממע׳ קיינע ריקז־נט׳
דיא זיך זעלבסט בעטדיפט  ,אין בעטדאנטונג צו ציהען  ,קאנטע מ־ך
ד־אהער בעװעגען׳ דיא געגענװעדטינע שריפט אן דאסזעלבע צורינטען־
פ 5לינטצו ערפ־ללעז׳ װארמיראבער אום זא אנגעלעגענטלי*
נער  ,אלס עס מיר או־ס דער אבען עדװעהגטען פאדרעדע הערפאר צו
ל״נטעןשיען  ,דאסדער עהדענמאן דער זיא געשדיבען האט ׳ אױף טיישונג
אויסגעגאגגען ז״א ־ דען זא זעהר איך אויך אנפאנגס ב״א ערנליקקונג
דיזעס װעדקעס גענײגט װאר  ,דיא פערװער5וגג ? ריהעדעדאיבערזעטצונגען
אוגד דיא אנדיהנ־ונג דעד ז״ניגען  ,לעדיגליך א״געם האהען גראד דעס
א״גענדינקעלס דעד ה־ד מיט װעניגעס װיססען פערבונדען איזט  ,צוצושר״בען;
זא

לא װאללכע
נזיר דאך ב״א נענוייעי פריײוני .דיזע נ״ינ״ו .נ־כט נלעהד
גאנין געניגען
:
אינדעס עס נזעהד אלס געװעהנליכען אײגנדינקעל אונד
מעהראלס
געמיינעאונװיססענהײט ערפאידעדטע׳ װען ער וױרקליך גלױבען
זאללטע׳
דאסזײןמאכװערק
בעסהעד
זײא״אלהדיאגײנדליךיעאדב־יטעטע
איבעחעטצונג
אין
כנחה
הדשה
;
אונד דאהעד װארד עס נזיר ׳ ב״א
דעם
נאכמאליגען דורכלעזען זיינער 5אררעיע  ,װײס א״נל״כטענדער
דארויס
צו
עדזעהען ׳ דאס ער׳ נעבסטבײא דאס איהם יילעה פאן זיינעד
ארב״ט געפיל
 ,דאך ז״נע גדעסדע דעכנונג אױך טייעיונג דעה פובליקימס
געמאנט
האבע
;
דאס
נעהמליך נאך זיינעם דא  2ידהאלטען  ,דעי גרעסרע
ט״ל
דעסזעלבען
ניכטפעהיגזייא ׳
ליטטערארידע איבײטען דיזער א־ם צו
בעאורטהײלעןאונדצו אוגטעדע״דען׳ אונד דאהעי עדגלויבטע  ,דאסא״נע
קיהנע
יטפדאכע אונד אנלאקקענדע װאדטע הינלענגליך ז״ן װערדען  ,דיזעז
טייל
אויף
זיינע
זייטעצו ציהען׳
אוני פיר ז״ן װערק
צװארדעגע א־ך פאן דער אודטה׳ילספעהיגק״ט
פובליקומם
דיא ענטגעגענגעזעצטע מ״נוגג׳ אונד בין איבעדצײגט  ,דאס
ריא
בעאבזינטיגטע
טיישונג
ב״א
דעם
גדעסערןטײל פעהלשלאגען  ,אוני־
ריא
פאררעדע
געראדעדאז געגעגטהייל פץ.ן דעם בעװידקען װידד  ,װאזזיא
בעװידקעןזאללטע • — דען זא ליסטיגעס אויך דערנעדפאססעדצומאיעי
װעהנטע ׳ זיך
אין אײנע געלעהיטע היללע צו שטעקקען  ,אוני זא פעי־
ע־טעללט אונד
אונקענבאר
געמאנט זיך רעס לעזעד פאדצדבטעללען  .דאמ־ט
עד איהם
אויף
ז׳ין
װאדם גלויבען אונד פיר דעז האלטען זאללע  ,װאפ־־
ער זא
געדגע
געלםעןמעכטע ; זא אונאנפאסבענדאיזט איהם דיזע היללע
אונד זא
אוגנעשיקט ה־אט עדזיא אנגעלעים׳ ראס עס דעס עאדפזיכט־גע־
אױגע
דעס
קעננעדס
גלייך
ייים עייעטעז אנבליק זיכטיאד װעדדעןמוס׳
דאס
עס
נוד
א״נעהיללע
ז״א  ,װץמנטעראיין אנדדער אלסדעד׳ 5יר דעז
ער זיך
אויסגיבט ׳ זיך פעדע־טעקקען װאללטע • אדער אוס דײטליבעד צי
לעדען :
װעלנער ג״איבטע לעזעד װייר ניכט אױס אי־נעי פץדרעדע ׳ דיא
פאן
פאדן
ביס
הינסעז
פאןאליעדנעס
געשװעטצע׳ אונד פעהלערהאפטע־
שרײבאדט
שטראצט׳
אונד איהרעה ־מעפפערס יעשדענקטה״ט אין שפראכע
אונד דענקעז
צוד שויא שטעללט׳ זאגלײךדיא פאדגעשפיגעלטע געלעה־
זאמקייט
אונד
געשיקלינקײט
עדקעננען  ,אונד דאדויס דען שלוס ציהען ׳
דאס
דעדיעניגע
,
דעראיבעד
געלעהדטעגעגענשטענדע אודטהײלע 5עללם׳
אנדער
;
װערקען
טאדעל אנהעוגט׳ 5אן דען א״געגשא 5טען רעס יײטש״ן
אויס־

דעס
לעזעג־ע;

4

אויסדרקיעס שפדינס  ,אונדדאך ניבט אים עמאנדעאיזט״איינע גערעריג
דורכדאנטע׳ אונד אים שטיל אונד אויסדרוקמס פערפאסטע ? ארדעדע
צו שרייבען׳ עבען אײ גום פיל פאן זייגעד איבעחעסצונגהקונסס שװעטצען
קאן,אהנעיעדאך זיא איבמינדעססען צו בעזיטצעז ? —
אינדעסען דאדאך ניכטאײן יעדעד דיא עבםע ע־פיאיע פאןדעד
גדאסשפדענעד״א צו אונטערש״דען פעימאג׳ אינד עס נאך אונטער דען
לעזערן מאננע גיבט  ,דיא זיך פאן איינעם סיסעל אדער פאן איינעי פער־
פיהדערישען ? אררעדע צו איינעס בובע פעילייטען לאססען ; זא פאנד איך
עס פיר נעהטיג׳ דיזע װענינסטענס אוי5מערקזאם צו מאכען׳ אונד 5אר
דעד טײשונג צו װארנען׳ אינדעס איך איהנען זאגע׳ װאס זיא זיך פאן
דיזעד אינערזעטצונג צו פעדשפרענען האבען •

כאןטרויע אבעד נזיינעז װאיטען נ־בס׳ נזאן איבעדצייגעזיךדויך
דיא בעלעגע׳
דיאנוןצומ״נערשילדערונגפאןדיזעדאיבערזעטצונג  ,פאלגען
זאללען ; איגדעם איך דיא שסעללען דארין דיא זיא ענטהאלסען  ,אנצ״גען׳
אונד צוואד דיא זעלבען מיט אנמעדקונגען פעדזעהעז ׳ טײלס יעדאך
װא איך עס נינט פיר נעהטיג עראבטע  ,אויך אהנעאנמעדקונגעןלאססען
װעדדע • דאז א־ינע אונד דאז אנדערע אבעד נוד׳ אוס דעניעניגען׳דענען
עס דאדוס צו טוהן אײט׳ ז־ך פאן דער װארה־יט צו א־בערצ״גײי  ,־אז
אונאנגענעהנ־ע דעס זונענה צו עדשפארען׳ אינד דעס אוניעא־בסען לעזער
אויך ביזװ״לען דאז פיגדען צו ערל״בטעי; ; דען זאנסט װעיע עס א־נ־
געטהיג  ,דאזיעגיגע אנצוצײגען/װאס זא האנרגדײפליך אי׳ט׳ דאס עס
׳עדער נור א״ניגערמאהען געאיבטע ייעזעד יייס דידנלעזן ׳ או־ך אהגע
אנציייע׳ זעלבהט פינדען קענטע־ איך װעדדע יעדאך נ־בט׳ װ־א עס
כ״א קריטיקען צו געשעהן פפלעגט ׳ אללעס פעהלעדהאפטע אנצ״גען ;
דען דאצו װירדע מ״ן פערצ״כניס גאד צוגיאס אױספאדלען מיססען׳ אהנע
דאס עס צו מ״נעם צװעקקע  ,דעד קי־נעסװעגס א־ינע ק־־ס־ק א־זס,
נעטהיג מעדע; זאנדעדן מ־ך הויפטזענליך גוד אויי• דאז א״ג־טרענקעי ׳
װאס א״גענטל־ך צו נזײנעם צװעקקע נעהעדט  ,דאז ה־יסט  :דאז פאי
אויגען שםעללען  ,װאױיס העדפאד געהס׳ דאס אללעה  ,װאס דער פער־
פאסהער אין ז״נער פאררעדע צים לאיע זײנײר אנגענדיך נ־יען א־נער-
זעטצונגזאגט ׳ נינטס אלס נראהשפ־ענער״א אונ־ ט״שינג ׳ אונד איס געגעני
טה״ל געדאדע אללעדיא כעמערקונגעז  ,ד־א ע־ ׳ א־ס פי־יהעדןאיבע־־־עטצונגעז
אונ■

אומעגדינדעטע
לענוענ* אנצװינגיען> געמאנט האט  ,אײנע שילרערונג
י״א  ,ריא עד
טדײליך  ,יעדאך צו שור־; ד אונד נינט גאנץ פאללקאממען
 3אן זיך
זעלבסט
ענטװארפעז האנע  :דאס עד נעהמליך דיא הענדעא׳שע
װיא
דיא
דײטשע
שפדאנע נינט איינמאהל רענט גראמאטיקאליש  ,גע־
שװײגע
 ,דעם
ג״סטע נאך קעננעט ; דאס ער אין דאז איננעדע דעס
אדיגינאלס
בעזאנדעדס
אין
דאז
שװעהרע
דאפאן נינט זא א״נדרינגט,
װיא אײן
גוטער
איבערזעטצעד  ,דער דאמיט נינט  ,װיא עד  ,נאך כעליבעז
שאלטען
אונד
װאלטען
,
זאנדעדן דעם ענטען זין איבעדאלל טדייא בל״בען
װילל  ,דאדין
א״נדדינגען מוס ; דאס ער אין זאנדערהייט דאז איבעריעטצען
נאך דען
גרונחעטצען אונד דעגעלן  ,װיא זיא דעד פערעװיגטע מענדעל־
זאהן אין ז״גער פאררעדע צו
נתיבות השליס אנגעגעבען  ,גאד נינט
פעדשטעהט ;
קויץ  ,דאם איהם אללע מיטטעל פעהלען  ,װעלנע ערפאר־
דעדט
װערדען״ אוס אײנע גוטע איבעדזעטצונג מאנען צו קעננען•
פאר אללעם אבער לאסע איךזיינע3אדדעדע חיר
דרוקקען ;
זאװאהל  ,דאמיט זיך אויך יענע  ,דיא דאז בוך נינט פאד זיך

װערטליךאב־

האבען  ,דאדודך ,
װיא איך אבעןגעזאגט  ,איינען בעגדיף פאןדער איבער־
זעטצונג מאנען
קעננען
,
אלס
אויך װ״ל איך אײניגע אנמערקמגען דאצו
צו מאנען האבע •

פאדריזדע
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פאררעדע
(א ) זײט אײנער גדאסעןר״העפאן יאהרהונדערטען׳ װײרזען ר* א עי•
װאקסענען זא װיא דיא ױגענד אונזערער נאציאן זיך דער ליעזונג אונד דעש
שטודױם יענער היין׳יגעז פיכער ׳ ריא טיילס 3אס הינזמעלי זעליבסט פעדליהען,
(נ ) ט״לס5אן דען גרעםטען
גאטט־געודרמעטעןמעננערןאוי 5געצ״כנעט
( ג ) װאורדען  ,אוסגזי־ .טטעס3ערעהרונג אוני זיטטלינק״ט ׳ דיזע ב״דען
גרונדז״לען אלל׳ער טענשענװירדע אוגד מענשענגדעסע אוי5רעכט צוערהאל•
טען ׳ אום אונס הינידען צו לאבענהװעהרטען  ,געגענזײטיג זיך בענליקענ•
דען בעװאהנעדןדער עדדע׳ אונדיענז״טס צו האנגעזעגנעטען בירגערןיעס
ר״נעס גאטטעס צו עדהעבען•
דער עדלען װערמע ׳ װעלכע אונזעדע נאציאן5יר דיזע ח״ליגען
ביכעד בעזעעלט ׳ ( 5) 7ערדאנקט מאן מעהרערע אויסגאבען דערזעלבען.
אונס ליגט עם אב ׳ איהר איבעד דיזע 5ארליגענדע אויםגאבע דאסיעניגע
אנצוגעבען ׳ װעלכעס דיא לעזער אין דען שטאנד זעצען קאן  ,דיא אנזינ״
טען דעס הערויסגעבעדם ׳ ( ס ) אונד דען אונטעדש״דענדען װעהרט דיזער
נזיט א״נער דײטשען איבעדזעצונג 5עדזעהענען אויסגאבע געהעדיג צו עד•
קענען  ,אונד צו בעאורטיילען •
דער עבדעאישע טעקםט 5ינדעט זיך היר דורנגענגיג מיט טעמיס
פעדזעהען׳ אונד ער צ״ננעט זיך מרך דיא האהע קאדרעקטהײט אויס׳
אין װעלנערער נאךדעםװעדקע מנדת שי געימקט װאורדע׳ מאן האט
איהן נזיט מארגינאל׳יען 5עדזעהעז׳ װעלכע הפטורת — אנצייגען עגטהאל•
טען
•>❖•>•><••>•>•>•>❖•>•>•{•*>•{••>•>•?׳* >•>•>•>*•<■>•>•4׳>•>

( א)
<נ )

(ג )

() 7
(ס )

נזאן לעזע דיזע פעדיאדע מיט בעדאנט ׳
װאס פיד איין אונניטצעס געשװעץ צו אייגעד נײעןאװסגאבע אינזדער
עלטעסטען אונד ה״ליגסטען בינער׳ גלײכזאם אלס װען װיר דיא
בעשאפפענה״ט דעידעלבען נאך נינט ײיסטען׳ אונד עדשט
יעצט אײנע בעשחיבונג דא 5אן נעהטיג העטטען!
אום דיא הייליגען בינער בלי^ס
אױפציצייכנק׳ דאצו בדוינטע
עס ק״נעד גאםטגעװידמעטען
מעננער
;
דאז
קאן
יעצט
נאך א״<
יעדר  ,דער א״ןי בינעדעערציינניס מאכען  ,אדער זיא זאנסט איןאיינעד
אבזיכט נאטידעןװילל  :דעז ביכער נ^ ערצױבנק הייסט ניכט
נזעהראונדנינטװענזגער׳ אלם
איהרעטיטעל
אויעשרײנק ־
װעלנעד אונזין !
י
װיר פערדאנקען זיא אלזא קיינעד עילען װע־מע׳
װאס
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פאררעדע
סען ׳ אונד עבען זא זיני אויך קרי אונד נתיב אניעגעכען װארדען ; אויף
רליייע ודיזע פ־נדעג׳ זיך רש״י אונד נינהת שי נ״איעפעט •
ײאס דיא רײטשע

איבע־זעצונרנעי^אנוט׳ זא

ז״א עה

דעםאוני־

טערצי־כנעטען פעדגענט ׳ איבער דיא ביסהער אין דײטשלאנד ערשינענען
אינטעמעהיױנגען דיזער אדט אײניגע אללגעמי־נע בעמערקונגען היד נידער
צו לעגען • ( ו ) ד־א אנצאהל זאלכעד יייעלפערדײטשונגען האט זיא פאד
צאהלד״כען מענגעלן נייט צו ש־צען פעדנ־איט ־ דיזע מענגעל ענטשפיאנ־
גען טי־לה או׳ה צו גערינגעד קונדע דעד עייעאישען שפדאכע ׳ טײלה אויה
דעד אין פייהערער צ״ט נאך נ־נט פעלליג הערגעשטעללטער ( ז ) די־נ־
ה־־ט ׳ רי־כהאלט־גק־־ט אונד בעשטינ׳טה״ט דעד ד״טשען ׳ טי־לה ענדליך
אויהדעס אירריגען גדונדזאצע׳ דאם נ־אןװעניגער בעמיהט װאד געװ־העני
האפם צו אייעדזעצען׳ אלס פילמעהרעדל״טערנד צואיבערטראגען־ ( ה)
עס איזט קלאי  ,דאם בייא זאלך איינעס װיללקיהדליכען פעיפאהיען זא
£־לעד איבערזעצעד צולעצט נאך בעליביגען ד״טונגען אים די־טשען טעקהט
־א־־נע
׳ י ) װאם דיא איבעדזעטצונג איז דיזער או־סגאבע בעטדיפט׳ זא זאי^ל
נזאן איהם פעדגעננעז׳ בעמעדקונגען אייעד אנדרעאיבעדזעטצונגעז
נידערצולעגען ; װעדכע זאנדערנארע פעדבינדונג ךעה נאנזאטצעס
ני־ט דעפ פאדערזאטצע ! י ! רינטיגער אונד שיקליכ־ער  .האט דער
פערפאהער יעה הינגעגען מ־ט דעם אויםדמקע
נידערלעגקגעי
מאנט ; ד־ען ײאה מאן נידיערלעגט  ,דאז האט נ־אךגעװעהנליך פאד־-
ה־ער אויפגענאממיען ׳ װיעלנעה אויך היר ד־ער פ־אלל איזט ־ .אינד־עש
דאזיעניג־ע  ,װאפ פאןי־עןבעניערקונגעןדינטיג אונך װאהר איזט׳ שאן
ד־ענגהט ב־ענ־יערקט׳ אונד דיא .ב־ענזערק־נג יאויך ל־ענגהט ב־עקאנט גיע
מאנטװאורד־ע־ דאז
נידערלעגק קענט־ע אב־ער נאךשיקר־כ־עד
פיר ־איהן װערדען ; װען־עד ניעהנזליך אין דיקזינט אויך יךאז געמיינע
בעהטעזאװאהלטעהטיגזייןװאללטע  ,דאזשריפטשטעללערגיעשיעפט
(ז) װאס נ׳אג דער פעריאהפעד ה־ר מ־ט דיז־עם או־הדמקענ־־ינ־ען ?
*עסװא װיא ניאן אין איינער ג־ענזייגען אונד אונדינט־געךשפדעכאדט׳
צו זאגען פפל־עגטז אײן הויז ׳ א־ין ג־עב״דע הערשטעללעז׳ ע־טאט־.
עס אוי5פיהרען  ,אויפנו־ען ? —
(ח)

ערלײטערנד

איבערטראגק איזט

אײן
ויידערשפדיך ; -ע:

פאן איינעי שפראיע אין דיא אנדערע איבערטדאגען׳ הײהטײיע־ט■
ל־ך אהנ־ע צ־זעטצע אונד יעגדעמנגעןאיבערז־עטצען ; זאבאלד אב־עי
דיז־ע ציד יעיל־־טערינג גיעמאנט װער׳־ען  ,זא הייפט עס נינט ניעהר
איב־ערטראגע; ,זאנד־ערןאינזשרײב־ען • דיזעהיהאט נאך קיין זאיפ־ד
שט־עני־ג־עי איב־ע־ז־עטצעי אהנע נאהט י־עטאהז׳ 'או־ס־עי ױא דיא
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פאררערע

ז

אײנע מענגע דיננע עדשיהנעז ׳ װאפאן אים אדיױנאל ק״נעכױעגס עטװאס
ענטהאליטען ױאר • נ״אדיזען גאנץ אירדיגען׳ שטאטט אויף א״נע אינעד
זעצינג פילנזעהר אויף א״נע פעדפעלשינג הינוים לויפענדעז פעדזונען דעד
פעדד״טשעד׳ זוכטעןזיא דיא פעדשידענען פעכעד א״נעד אינערזעצוני -אונד
איינעד ערל״טעדונג צו פערא״ניגען ׳ א״ן כענזיהען  ,װאדויס איינע דאד־
שטעללונג ענטשפראנג׳ אין דעד ניאן דאז פאדכילד זעהד אפט נאר נינט
זאלנעדגעשטאלט װאורדע דען גענצליך יענע
צו ערקענען פערנזאכטע •
טדייע פערא״טעלט ׳ װעלכעדעד אינעיזעצעד יעדעם װעדקע פאן נע־יאנג ׳
אונד אופ זא פיל מעהר רען ה״לױען ניכערן שולדיג איזט  ,אוגד פאלשע
אנזיכטען׳ שיפע ד״טונגען נזוסטען זיך נאהטװענדיג אינזנזער נזעהד פעד•
כר״טען ׳ װאס װאורדע איכעדדיס אויס דעם גאנצען דאך זא װעזענטלינען
קאדאקטעד דעס כיבלישען שטילס  ,װאס אוים ז״נען אלטערטיהנזליכען
איינענהייטעז ׳ װעלכע צום ט־יל זיינע װידדע אונד זיינע דייצע בעגדינדען.
אנגעהעדטע׳ אונד איהדע
װעלכע צוגלײך דיא נאציאי׳ דעד זיין דאזיין
בילדונגהשטופע זא טדעפענד כעצ״כנעט ? באהט דען דיא דייטשע שפדאכע
ב״א
איהרער געדיגענהייט אונד ביגזאנזקייט קיינע
־עם רייבטוהנלע,
הילפס־
*ז•*> ןי**ן•י> <•־*>ןי• *>ין♦ *•<•5׳
❖<*<*<***•<**>❖*•<*<**•
(־ערשידענהײט דער שפיאכעז עס עד 5אדדעדםע  ,אדעד אים אין
אויפדעשטענדליכע שטעלילע  ,איינען יקלאדען אונד
א״נע יײנקלע
פעישטענדליכעןזין צולעגען • — דער׳ נאךאייגנען ( אונד צװאד װיא
עד ״ך אויהדריקט  ,געװעהלטען ) גדונדזעטצען זיך אנגעבענדע איבע־-
זעטצעד  ,עדקלע־ט אונס צװאד דיזע ניכט  ,עבען זא װענינ װיא זײן
.אינ־זיינעא׳בעדזעטצונגהמעטאדע  ,װאפאן עד
געװעהלטעה א־דעאי1
װ״טעדשפייכט ; אלליי; אױפ ז״נער געמאבטען יאיבייט צו יאו־-
פעישטעהט ער אונטע־ אללען דיזען בענענונגען  ,ד־א ער
ט״לען ׳
רכראג״ז
ערלײטערנד צו איכ ^
גדונדזאטצע
דעפ א -רריגעז
ענטגעגען ז־/טצעט  ,דאס מאן אללעס לאססען מיסהע װיא עס נאן
אונד װען אויך ניכטפ
דעסאבערפלעכליכען אויגענשיין שטעהט :
הערשמעל-
ליבעראײנעןאונזין
פעישטענדל־כעס העדױהקאממע׳
ללן ,אלה דאז דיגקלע אין א״נעד שטעללע אין אײנעם קאגיענטאד
חדשה אונד אנדלע
(זא װיא עה דיא פערפאססער פאן כ' נהה
בעױדמטע איבערזעצער  ,געמאכט האבען ) דודך בײריכטיגונג דער
נד־־יפפע נאךדער אנאלאגיא דער שפראכע׳ דודך דעז צוזאממענ־
האוג  .גדינדלינעה או־טה״ל  ,א־נד זאנלט ױאהרש״גליכע אונד ריכט״ע
פעימוטונגען  ,עדשט אױפלעזז אונדעדל״טערז• אונד דאנז ך איבע־־
מיטד״עיאיבעחעצונגהאדט קעמט מאז פד״ליך אהנע פילע
זעטצעז •
נ״דע איבעראלל אס געשװינדעכטען אונד בעבטעז דידך  ,אונד זיא
װא־ דאהעד אויך דיא א״נציגע אונד בעסטע נועטאדע׳ ײא עי צי
ז״נעפ צװעקקע װעהלעז קאנטע•
װיא

ה־לפסמיסעעל א; ׳
( ט ) יענעס זא אללפערעהרטע אריגינאל גאך דעס
נ״ססע׳ דעדדארין
ױעהט׳
אונדנאךדען געזעצען געוױסענהאפטער םרייע
( י ) אין איהרעם
געװאנדע
װירער
צו
געבען ? —
תרך יענע בעאיאכט־נגען אונדריזע ?דאגען׳3אנר
סעיצײננעטע
יעשטימט ׳ פירדיא חמשה חומשי תורה׳ זאװ׳א תהלים׳
שײ השידים׳
דיא
אין 5ילען היגזיכטען אונאיבערטרע 5ליכע מענד על ־
ז א ה נש ע
איבערזעצוגג בײאצובעהאלטען • ( נ ) עבען דאסזעיבע גלויבטע
ער אויך
אין בעצוגאייף דיא בעאדבײטונגען רער העררען2
רידלענדער
לעװי׳
אײנעל (ל)
אונד װאל  5סזאהן (מ) טוהןצוקעגען ;
װאס

זיךדעראונ־

(זנ ) װיא קאנטע זיא
דאז הילפסמיטטעל איהדעס דײכטהומס אנביטען ׳
דא עס
אבעןה״סט׳
דאסדיא
ד״נהאלטיגק״םדערדייםשעןשפדאנע
;
נאך
נ־נט
העדגעשטעללט
װאר
?
דיזעס װארד אבער פעדניוטהליך
אין
געדאיקען
שאן אויף ריא איבערזעטצונג איז גינחה
חדשה
געמינצט ; דא
דאמאלס אלס דיזעס װערקערשין׳ דיא ד״טשע
שפראנע שאן פעלליג הערגעשטעללט װאר:
( י ) אויך היר עריקלעהרט א־נס
דער5ער 5אססער נינט ׳ װיא זיינע געזעטצע
דער געװיססענהאפטען
טדײע
בעשאפפען
זינד ; אללײן זיא לאססען
זיך אױם ז״נעז
אבענדערוננען ׳ דיא דאךגעװ׳םנאך זײנען געװיססענ־
האפטעןגעזעטצען
געמאנטװאודדען׳ .װ׳דעדוס לייכט ערקעננען  :דען
עס עדג׳בט זיך
דאדו׳ס ׳ װיא דעד לעזער זעהען װידד  ,דאס ער דאז
געװ׳ססענהאפט
טר״א
איבערזעצט
בענאמזען
מום
׳
װען
מאן ׳ עס
מאג אין דער
שפראנע װא,רין מאן איבערזעצט ׳ געהען אדער ניכט ׳
איממער
נורדיאװארטע׳
װיאזיא
שטעהען׳
אונד
ניא
דעסאינהאלט
נאך איבערזעצט ־
(נ ) װאס נייך
בעטריפט  ,זא גלױבעאיך  ,ראס אויך אהגע יענע בעאבאכ־-
טוגגען
אונד
דיזע
פראנען
,
דער
אונטערצ״כנעטע זיך פיר דיא נענאנטע
בינער בעשטימט
געפונדען האבע ; אבער ענען נ׳נט אויס דער אור־
:אנע  ,װ״ל איהם
דיא מענדעלזאהנישע איבערזעטצונג איז פילען
הינדכטען
אונאיבעדטדעפליךינ־ארקאם
ז״נער— דען .װען ריזעס װערע!
װאדופ איזטער דען אין דיזעפ טה״לע
ביבעלאויפנאבע ניבםנו־
אין שםואלב  /אין
דעפגאנצעןקאפיטעל כ׳יב׳זאנדערן אױךאין
יהושע( װיא יעדער
אונד אױפמערקזאטע לעזער פינדען וױרד ) אין מעה־
רערן אויסדריקהען
גאנצדן
שטעללען׳
דיא
עבענפאללס אין דען
חכשה
חיכישי
תורה
פארקאע,מען
׳
פאן
מענדעלזאהנה
איבעד־
זעטצונג
אבנעגאננען
?
—
זאנדערןדיאגעפונדענע נעשטיממונג לאג
שאן
פריהעד
אין
דעם
אומשטאנד
,
דאס
מאן
ויזע
ביכער אונטער
א״נעס
אנדערז
קעננען גלו׳בט ־ פאיװאנדע׳ אויך אהנע אבענדעמנגען נאכדרוקקען צו
(ל ) היר גיבט דער פעד 2אססער
גמניזעטצע ,צו ערקעננען׳ דאס עס,איהם ניכט אים
ז״נע געװעהלםען
ז״ז
געױעהלםעס אידעאל  ,ז־ינע נעזעטצע
דער
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װאם
אנערדיאכינעד יהושע׳ס  ,דאן שופטים  ,׳צמואיי אװד מלכים כע־
לאנגט
,
זא
האט
דער
אונטערצ״כנעטע
זיך
ענטשלאסען  ,זעלבסט א״נע
נ״ע איבערזעצונג צו װאגען  ( ,נ ) דעדען
נאהטװענדיגק״ט דורך דאז גע־
זא־טע הינלענגליך
גערעכטפערטיגטערשיינט • ( ס) ניכט געריגג װאדעזדיא
הינדעדגיסע  ,װעלכע זיך ז׳ינעם צײעקע  ,נעמליך אייגער געטדייען אב־
שפיגעלונג דער געהײליגטען אורשריפט ענטגעגענשטעללטען • ענט ? עדנט
יעדאך פאן דעם געדאנקען  ,דעם פאן איהם געװעהלטען אידעאלע א״נער
איבערזעצונג דעד ה״ליגען ביכעד זעלבסט נאהע געקאמען צו זיין  ,נעגניגט
עד זיך מיט דעם זעהנזוכטספאללען װאונשע  ,דאס אנדערע  ,װעלכע איין
נר״סערעס מאמ פאן טאלענטען  ,קענטניסען אונד מוסע בעזיצען  ,אלס
איהם
•!•❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖+
❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖
דער
געװיסענהאפטען טד״ע  ,א• ז• וו• צו טוהן ז״א ; דען װיא
קענסע ער זאנסט
משלי 5אן ד זעפ געלעהרטען ב״בעהאלטען  ,דא
דאך קיין בוך װיא דיזעס  ,זא װעניג װערטליך אונד זא גאנץ דעם
פערשטאנדע אונד דען געיזאכטען ערלײטעדונגען נאך איבער זעצט איזט?
(וי ) װארום זינד זיא דען מיין ליבערהערר
איבעחעטצער ! מיט מלכים
א פאן װאלפםזאהן עבען זא אונבארמהעדציג פעדפאהרען  ,װיא מיט

יהושע שופטים

שמואל א״ד מליים י׳ ? — ד׳אאור־י

זאכע וױהסען זיא רעכט גוט  ,זא גוט װיא איך •
(נ ) נזאן  .לעזע נור
אין מנחהי
חדשה פאן נזעהדעדען קא־
פיטעלן פאן יהושע דיא טד״א אונד  .טרעפליכע איבערזעטצונג
 3אן דעם זעליגען אבעמיק  ,אונד פערגלייכע דאמיט דיא פאןדעם
אידעאלישען איבערזעטצער אבער װידקליכען גראסשפרעכער ; זא
װירד טאן זעהען  ,דאס עריענעם  ,װיאאיין
בלינדערדעפזעהענדעןי,
מיט אונגלײכען שריטטען צװאד  ,דאך אין דעד נעהמליכען ריכטונג
נאכטדאבט •
װא ער עס אבער  .װאגט ,
בעזאנדערס װען .עס צו
אונװעגזאממען אונד שװערען שטעללען קעמט  ,דיא דער העללזעהענ־
דעאיבעדזעטצערמיס בעדאנט אונד א״נזיכט איבעדשךייטעט  .,יענען
ציפעדלאססען  .עראויך  ,דעפ אין דונקעלןטאפפענדען גל״ך״פעהלטריט*
טע טוהט אונד שט־־וינעלט•
(ס) איך ווערדע נינט אין אברעדע ז״ן  ,דאם עס ניכט אין
מנחה
חדשה
נאך מאנכעס גיבט .,דאס איינער פעךבעסםעדונג בעדארף  ,װעדנעס
אויך גאנץ נאטיהדליך איזט ; דא זעלטען איין װערק גלייך זא 5אלל-
קאס ערש״נט  , ,־אס נינט נאכהער נאך דאראן צו בעםםערן זייא —
עס איזט  ,אים פארב״געהען געזאגט  ,אויך װירקליך  ,רא דיא עק־
סענזפלארע פאן דיזעם װעדקע פאםט גאנין פערגריפפען זינד  . ,אוני
איינע נייע אויפילאגע נעהט־ג איזט ,
בער״טם דיא פעראנשטאלטונג
געטראפפעןװאדדען  ,דיזעס ניטצליכע װעדקאיןדעד
נעפאדשטעהעני
דען פערבעססערט אונד זיינער
פאללקאסמעיהייט זא 5יל װיא מעגליך
נעהער געב־אנט  ,העראויס צו געבען — אלליין זא ל״נט עס אויך
כאננעכ מאהל איזט  ,איינעס אנדערן נאכצוארנ״טעז  ,אונד ז״נע
פעה־
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פאררעדן

איהם יעע־ירען װאר׳ ד
אן
איהם געװעהלטען גדונדזעצע׳ ( ע) אײנעד
ביבעלאיבערזעצונג בײטרעטן״
אונד זיינען יערייטס נעמאכטען עערזונען
עהנליכע׳ בעסער געלינגענע
יײאעיגען מעכטען • איבעיריס שעצט זיךדער
אונטערצ״ננעטע גליקל׳ך ׳
דודך ריזע איבעחעצונגסמעטארע זעלבסט
א״נען אנדערן נינט
מינדעד
גדאסעז
׳
אונד אינזאנדערהייט פיר דיא גע־
בילדעטע ױגענד ז״נער נאציאן
העככט װינטיגען צװעק עדדיינט צוהאבען״
איינען צװעק  ,דער אלל״ן
הינלענגליך געװעזען מעדע  ,איינע איבעדזעצוגג
דיזער ארט װינשענסװעהרט
צומאנען • עס אײגנעט זיך נעמליד דיזע אויף
דען הויפטגדונרזאץ דעד טרייע
בערוהענרע בעאדבייטונג גאנ־ן ?ארציגליך
דאצו  ,דאס דערױנגעלעזער
אויף דיאל״נטעסטע ארט דען נעבענגעדרוק•
טעןאריגינאלטעקכט
פערשטעהעז לערנע״ אונד זא׳ אינדעש ער װעריפיד
װערז פערגלײכט ,
אויף
א״נע
מיט
מעגליך גערינגסטעד אנשטדענגונג ? עד״
יונדענע װייזע
צור
ערקענטנים
דעס אריגינאלס ׳ אונד צו ראשען פארט״
שדיטטען אין
דער
געהייליגטען
שפראכע זיינער עהרװירדיגען פארעלטעין
געלאנגע ׳ אונד דא װאז דיא
טדייע דער איבערזעצוגג דער ד״טלינקייט
אבבחך צו םוהן דראהטע ׳
האט דעד אונטערצייכנעטע ד־זע גענ־אהר דורך
אויפפיהרונג דער
כעדייטונג
איננעדהאלב
אײנשליסונגסצ״נעז בעזײטיגעט •
דיזעאדבײט יעס
אונטערצ״כנעטע;  ,װעלנע דען גאנצען
צװ׳יטען
באנד דער נ״א
פעראנשטאלטעטען ביכעלאויהגאבע הינדידך הערר׳צט,
װאורדע קיינעסװעגס
אוים ערי 2טשטעללערישער אייטעלקײט
בלאס אויס דעד
דטעטס
אין
איהפ
רעגען
בעגירדע ׳ ז״נען ט״ערן גלויבענס׳
גענאסען צו ניצען
אונטערנאמםען ־ מעגען זיא דען מיט גענ״גטהייט ריזע
פרינטע זײנער אנשט־ענגינגען
אויפנעהמע;  ,איהדע נענינסטיגונג  ,איהרע
ערמונטערנדעזװינקע
װעררעןדאן ענטש״דען  ,אב ערא״נסט דיזעס װעדקע
קאמענטאטארען אלס קױעללען
אנצייגט  ,װאמיס דער איבעחעצעד אונטעי
בװאהרוננ דער אייגנען איינזיכט
געשעפפט האט׳ נאכפאלגען צו לאסעז
פרמעי-ע־
,.
^*>* ן״א*־!*יגי י!*ןי** ג״ן• יז׳

אהרן פאללאק♦

ין״גי־ןי ^ ־ן״ן־יןי ^ ־ן״ג׳ ^ ין״ן־ ^ ־ןיין״ן״! ־^

פ -״הלײ צו פעדיעסהערן
אבענדעחנגען  ,דיא דיזער ; זא פינדעט זיך דאך איןדעסשװאלל פאן
אונגענ־ה־ליכע
טארלער
אין
ז״נער
א״נ-
געבילדעטעןנ״עןאיבעחעטצונג געיזאנט האט  ,נינט איינע אײנציגע,
דיא דען װעדהט איינער
פערבעהסערונג האט׳ אוגד נינט איס גע־
גענטי־ל
איינע י־ערשליטמעמנג גענאנט װעדדען מוס ־
(ע) ו.־ו  .חעטיע זינד
װאהרה״טע
;
,
דיאאו־סדערנאטוידערזאיעפל־סע; ׳
אונד קעננען ניכט געיועהלט װעירע;־
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דער בעלעגע צו דער אין דיזער שריפם געמאבטען שילי
דערונג פאן דער נ״א ערשינענען איבעחעטצונג פאן
נביאים ראשונים♦

* הוש ע
קאפיטל א׳
״אי;

פערשאפט י
;י״ג ) ״דער עװיגע האט א״ך רודיע
כעמערקט  ,דאס אלייעה
מנהה חדשה װירד זעהר ריבטױ
איןדער אנרעדע יהױטע׳ס אןדאז  :אלק פאײקעמט  ,זײנע אײל .ענעןװא־םע
װארען  ,אונד נינטס דאדין פאן נזשה אננעפיהדט װאודדע  ,װיא ריזער
איכעדזעטצעי עס פעלשליך נימט • דיזעה ערהעללט זאװאהל אױס דעס
צוזאממענהאנגע  ,אלס כעזאנדעיס אויס דער זאכע זעלבסט  ,דא נירגענדס

װאסהיד

,

ן
גן:
ך
!

,־;

דערגל״נעז װאדטע
געפונדען װעדדען ־

װיא זיא

רעדען
בעפינדען ,אונטער נזשה׳ס
זיך היד

עכען זא עדהעללט אויס דעם אינהאלטע  ,דאם מניחי הױ נינט
פער׳צאפפק  ,זאנדערןדאס רער הפעיל פאןדעם
רוהע
ה״סט :
צייטװאדטע נוה היר דיאזעלבע בעדייטונג האט  ,וױא והניחותי לך
געװעהרק  ,בעדײטעטז
װיללפאהרען ,
(שמות ל ג י׳־ד ) װא ער
חדשה איבערזעצט
אונד נאך װעלנער בעד יטונג עס אויך אין מנחה
איזט • װיא קאנטע אויך יהושע צו רען קינרעדן דאובנ׳ס גד׳ם אונד מנשה׳ה
זאגען  ,דאס דער עװיגע איהנען רוהע ? ערשאפט ראבע  ,דא זיא נאד זא
איינען גראסען קריג מיטצונזאנען האטטען ? —

קאפיטל ב׳
( ט>

״אנקונפט״ שטעהט אים העבדעאישען טעקסט ניבט •

איבערזעטצערעטװא  ,דאס
(י) ״דקבינזיננז״ע  ,״ גלויבט דעי
י דיא בינזענזעע

אדער דעד

איאבישע מעעדבוזען אייי

עד איהד דאי מענל־נע געשלענט בי־לעגט ?

 2ח

־* -

ו

לאנדזעע איזט ,

דאס

יי״ד)

גיל )
נפשנו תהתינס למות  ,״וױר זעצען אונזער
אייףאײער
לעבק•״ דעד אינעדזע טצעד זאיט אין זייגדפאי־
דעדע  ,דאס

זין ז״גינס צװעקקע  ,נעהמליך אײגעד י־נטד״עז
אפיצפעלויג
דע־־ הײליגען אוד״־יפט ,
גראהעהינדערנסיפע ענטגעגעןשטעללטען • היר
ט־יפח עאן דעד פאדל א״;  ,װאזיךדעד געיאכטען
אבשפיגלונגװירק•
ליך איין גראסעה היגדערגיה
ענטגעגעניגטעללטע  ,נעהנזליך דאז קװידפדזן>
קװא אי :דעה פערפאההערס
בעגריפ& ען  ,ךואי־ורך דעד זײן זאללעגדע עפיגעל
דאזאדיגיגאל :
נפיצני
החתיכם לײות  ,אין איינער פערקעהרטען
געשטאלט אוגד
זעהרמירעחינגיגדאדשטעללס
•
דעזװאה
ה״הט דעראױס־
לדיק ־ .א״ן לעבען אייף דאז אנדערע
זעטצען? — מאן זאיט
אין דער אײגעגטליבען שפדאנע :
אײןדינגאףף דאז אנדערע זעט״
צען ,
װען מאן עס װירקליך דארויףזעצט  ,אוגד איןדער

אוגאײגענטליכעז•.
עטװאס אױףדאז שפיל״אױף דיאקארטעא• י• ג•
זעסצעי ;אױך

זאגט טאן אין דעד געהנ־לינעז שפדאנעז
עכװאסנגעהמליך געלדאיער
אײנען '״,רערן פר״ז) אױף
אײן לעבען זעכצען • דיזעס הייסט אבעד
דנטם אנדעדס  ,אלס
דעמיעניגען אײנע בעלאהנונגפעד׳י״יפרעכען  ,רער
אייגעם אנדערן״ דעןנזאן
געדן אױהדעד װעלט האבען װילל  ,דאזלעבען
נימט • װען מאן אלזא זאגט
׳ דאס נזאן ליין א״גגעה לעבען אויף דאז לעבען
אײגעס אגדערן זעטצעט ;
זא קאן דאדונםעד נינטס אגדעדס פערשטאנדען
װערדען  ,אלם דאז א״געגע
לעבען פערשפיעכעז  ,דאז מאן העדגעבען װילל,
דאמים נור דעד אנדדע
אויס דער װעלט געשאפפט װערדע ; פאלגל־ך
ה״הםגאך אב־גע־
איבערזעטיבוױ .נפיצנו החתיכס לנװהעבען זא 5יל/
אלה־ .װיר גענען
אונזערלעבעןהער״
דאנײטכאן אײך דאז
אײריגע נעהמע
•
<
אי
]
כנהה
הדשה
זינד דאגעגען דיזע װאדטע
א־בעד־
זעטצט  :״״װיר
נעבען אונס פיר אײך דעם טאדע הין) • ״
<נײ ) ״אונד זיא
װאהנטע
דיכטאןדיזער,״ דאזזאגטשאן
דאז פאדהערשטעהענדע
;
צודעםצ״גט
דעד
אומשטאנד  ,דאה דאזטאהד
פעדשלאססען װאר  ,אונד
זיא דאך דיא מעננער דורך דאז פענכטעד אױס
דע־ שטאדט הינויס בדינגען
קאנטע  ,דאס עס מיט דער איבעדזעםצונג אין
מנחה
חדשהז״נע דיכטיגקייט האט ;דאס נעהמליך איהד הויזמיט
דער
מױער
ז
^
פערנונדען
ז״ןמוסטע
,
דאס
זיאגל״כזאס וױא אין דערמדעד
ייאה״טע •
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<יח) ׳,װען װיר אינס לאנד קאממען״ אונדתא ני כט״
א• ז• װ• • ' ׳ היד מוש איך מיט דעז ױארטען דעש פערפאסםעדס איןדער
פאררעדע פראגען  :באהט דען דיא דײט  -ע שפראנע קײ :ע הילפסמיעטעי אן
דאז אלל 5עדעהרטע אײגינאל נאך דעןגעזעטצען ו .עװיסםענהא 5טער טי־ײע
אין איהדעם געװאנדע װירער צו געבען  ,דאם עי היר דיא טד״ע זא אינ•
געװיםםענהאפט פערלעצט ? —
פערלאעסט  ,אײן זאלכער אייע־.
•/אבפערלאנגסט״שםאט
<נ)
פלוס װידד אין דער ריינעןדייטשען׳עפדאנעאלס אײנע פעי־לעטצונג א־הרעד
דייניגקייט אנגעזעהען •

<״) את כל המצאות אותם• ״װאס זיא ערפאהרען
האטטען • ״ װיא װידד עס דעס ארמען ױנגען לעזעד ערגעהען  ,װעז עי
היד ; קראפם דער פאררעדע  ,פערגלייכעז  ,אונד דען נענענגעדמקטעז א־ידי*
נאלםעקסט דורך דיזע איבעדזעטצונג פעישטעהען לערנען זאלל *

1

קאפיטל ג
(ג)

׳,ויצװ את

העם< ,׳זיא

טהאטען דעם

פאלקע דען

בעפעהל קונד־• ׳' שטאט דיזעראיבערזעטצונג הײסט עס איז מנהה
חדשה־• ״זיא ערטהײלטען דעם פאלקע בעפעהלע• ״ היד
גל׳ויבט נון דעד נ״ע איבעדזעטצעד דורך א״נען אנדערן אויםדרוק  ,דער איהם
מוס גלײך בעדייטענד מ־ט דיזעם געשינעןהאבען  ,יענעד אינערזעטצונג אױס־
צוװײנען ; אללײן ער האט הידדודךזעהד געפעהלט • דען אײנען בעפעהל
קונד טוהןבעגד״פט נינט■ אױך איהן ערטײלען איןזיך;
װייל נזאן אויך יעמאנד דען בעפעהל  ,דעד פיר אײנען אנדעדן געגעבען װאוד״
דע  ,אונד איהפ גאד ניכטם אנגעהט  ,אלסאײנע נאכדינט,קונד ( ד״ה צו
װיסםען ) טוהן קאן • הידאבערזאלל צוה אנצ״גען  ,דאס ? עדהאלטונגס•
בעפעהלע װירקליך זינד ערט״לט  ,אדער געגעבען װאדדען • אבער אױך
א״נפאנעװאדט צוה פאןאײנעם װערטי׳יכעןאיבעד־
אויסעדדעפ איזט דאז
זעטצער אײנק

היו

בעפעהל

קונדטהוןצו איבערזעטצעך׳עהר אונװערטליך•

״אויך
אײנשלאגען זאללט •
(ד) ״דען װענדען איהר
איזטאיןדיזעדאכײיכונגפאז מנחה הדשה  .ױא עסדאפירה״כט*.

,,דען
מעג ׳ דק א* הר עו נעהען האנעט׳ וױדעדנע?עהלט ,זא י-
לייכ;
בעדײסעגד דאנליטז־א א.ייך שײנט ; דען א״נק
װעגאײנשלאוען ה״הם:
איהן
ערשטװעהלען אונדדאןבעמיעמען״ װעלכעסאבערהיר
דעד5אלל ניכס ױאד ,
אינדעפ דאז 5אלק גייטפ צו
זאנדעדן דער נונרעפלאדע פאליען זאללםעי

(ה )
״פיראייך״ כקרבכם פיר
העדט צו
דעם
נייען
אין
ריזעד
אינערזעטצונג ־

װעהלעןהאסטע.

א״ךצו איכעדזעטצען  ,גע־-

(גיז ) תי־ו נכיהו  ,״גאהם אב ׳ אונד
צערפלאס־ ״ װער
דעד העכיעאישען
שפראיע קונדיג איזט  ,רעד קאן דאז צײטװאדט הכם
איכערהויפט אונד יעזאנדעדס היד ניכט
אבגעהכען אייערזעטצען ־ ערש־
טענס  ,װיירעס ,
ויעןעסאלליין אלסצ״טװארט שטעהטניאדיזעיעדײטונג
האט ,׳אנדעדן דאז פעלליגע
אױפהערען א״נעד זאכע  ,אדער אײן םוהן׳ װאדורך
עטװאס זא פאללשטענד׳ג
אדעד
כאללעניעט
געשיהט  ,דאס ניכטס מעהר
גאכצוהאלען בל״נט ,
אנצ״גט ; אונד צװי־טענס  ,װײל עס װיא היר כאר
איינעס אנדערן צי־ט־ואדטע
שטעהענד  ,דעד בעד״טונג נאך ניניאהלה פיד
איין צי־טװארט גילט ,
זאנדערן איממער דעם נאכשםעהענרען אלס אײן
אדװעדיץפ צוגעזעללט
איזט  ,אונד דיא דײטשען נעבענװערםער פעלליג י
גאנץ״ אללע  ,א .ד• ס אנצײגס־

קאפיטל ד
(ג )
״אוגד
געביטהעט
איהנען •״ איז מנחה
חדשה
שםעהט דאפ׳ד
״אוגדטראגעט איהגען אויף • ״ היראלזא איזט
דיא אנענדעמננ
מים
איינעפ
גלײך נעדייטעגדען אויפדדוק כעפהעד געלונגען ־
(ז )
״אלסדיא
בונדעסלאדעא• ז־ װ־ • ״ מאן כערגלײכע
דיזען
װעדס
מיט כ־נהה
חדשה׳װא דיא װערםלינע איבערזעסצונגזא
לדטעט
:
״ערצעהלט
איהנעןדאס דאזװאססערדעס ירתסצערטײלמװאור־
דע ,
פא  -דעד
נונדעבלאדע דעם עװיגען ; דא זיא נעהמליד דען ירדן
דדנצאג
טײלטע
זיך דאז
װאססעד א• ז׳װ• ׳״ אינד נעאודם׳ילע זאדאן
י־יא איימ דעס
דויפטגרונדזאטץ
דעד
טײיע
כעמהענדע
כעאדנ״טונג •
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יא
סג ) ״צאגען אין
דעןקריגפיר
דעןעודגען אדך־ דען גע״
פילדען א• ל• ױ־,׳׳צװ ,־א עפראנפעהלעד צוגל״ך • פ/ירנער איזט עס
פאלש דאס זיא פיר דען עױיגען אין דען קריג צאגעז ; לפני ה׳ ה״סט
פאר דעס עױיי -ען־

עס

(נג)

״נײב

( נד )

״דיא

ילאי

בינזענזעע״ איזט יעי אזייטע פעהלעד־
גרעהע דער

װאיט צי װאיט־•

יבטארק איזט־

דיא

מאבט • ״ אים ױעביעאישײז הײרט
האנד

דעס

עודגען׳דאס זיא

קאפיטל ו
(ס) איןדיזעס ױערז איזגי דאז דייגישע געװאני־ פיר דען אונזפאני.
דע־ אדיגינאלס פיל צו ענג אױסגעפאללען ; דאדארין אײןגאגצעד זאטץ
אױבנעבליבען איזט־

״ע) והחלױן ״געריסטעט• געװאפנעט  ,״ זהמאסף ״דיא
פערזאמעלטע מענגע -״דאזװארט חלוץקאן הידניבט בלאסגע״
ריסטעט אדעי
געװאפנעט הײסען ,
הייפינ עס אויך זאנסט אין
דיזעי־ בעדייטוגנ פאיקעניט ידען נעדיסטעט אוגד בעװאפפגעט װארען
אויך דיא פאס קדינספאלקע,דיא הינטערדעד לאדע העדנינגע;) ; עיען זא
װענינ אלס עס אײנעס קעננעד דער העײעאישען שפראנע אײגפאללען
קענטע  ,דאזװאדט
מאסף׳װעלנעס נאך זײנעד אבל״טוגנ דאזאקטיװע
פאדטיציפװם פאם פעל איזט  ,אין אײנע פאססיװע נעד״םוננ  ,דיא
פערזאממעלטע מענגע נעהנזליך • צו א־בעחעטצען • װען אויךדאז
לעצט־ע װארט זיךרנטשאןדודך
דעןיאױסדרוקםאהף
דבלהםחנות
(בכזדבד ז׳ ניה) בעשטעזמט פענדע  ,דאס עה נאנט־ופ יעד״טעט (װיא
עס אױך טענדעלסזאהן דארט איבעדזעצט) ; זא צײגט דאך היד אייך דעד
צוזאמגזענהאני — דא דיזעצװײא װערעער י״א דעס צוגע ז־ך ענטנעגענ־
געשטעללט פינדען  ,דאה הלױןאיהן ערעפגטע אונד מאסף איהן ש־־אס —
פיר דיא איבעחעטצוננ אין
מגחהחד טח  ,דאסנענזליך ה־ר פאי :פאד '־
אונד נאכט־ופפען דיא רעדעאיזט • דיזע װארה״ט דהט יעדעד אוג־
כעפאננענע א״ן  ,אונד קאן נוד דעב ענטנעהען  ,דעי עטװאס אנדעיה
אים זיננע האט  ,אלכ איהד עוײא צו בל״בען •
ט׳יו

יעד ויסנו
את העיר במשפט הזה שבע פעמיס ׳ ״אונד
גינגק
הייסט עסזיבענמאהל אום דיא שכאדט• ״איז מנחה חדשה
דא ? יר־.
״אוגיצאגק דיא
שטאדט אויף דיזע װײזע
זיכענמאהל • ״
ו
.
אני
;
נאך
דען
װאיטען
דעס אדיגינאלס •

ייח כ) ניאן זעד׳ע מנחה
דיא נענזאנטעז איענדעדוננען •

חדשה נאך  .אונד פערגלי״נע דאמיט

(נא)
״כערבאנצ • ' ׳ װיא
זאייייטע דעד ױננע לעזעי דען זי) ה׳ד
*עדע־טעהען  ,דא ערמיט
פערכאננעןדעןבעגדףניכט פעדנינדעט  ,דען
ראז העירעאישע
צ״טװאדט
האט ?דאז װאיט חרם יעציינגעט אק
זיינער עדשטען אװד '.עני .סטען
נעד״טוני , .עםװאס  ,דאז יעם עװױען צו עהי
רען  ,נינט נזעהד צו דעפ נעמיינען
געברוינע  ,זאנדערן בלאס צוס ה״לינע־ יינען
רורפטע  ,ץ,דער דער
צערשסעהרונו .אינעמענען װעדדען מוסטע  ,אינד
דאז צייםװאדט אים הפעיל
אדער הפעל  ,דיא האנדלוננ׳דיא יענע
נעשטיממונגען צום
צװעקקע האסטען ־ אויס דעדלעצםערן
בעשטינזמוננ 4
װאדד עס דעז
אויך
בייא
פערשידענען פעללען אין איינעד װייטעין יעדיי•
טוגי  ,איבעדהו־פט שטאםס
צערשטעהרען ,
אויסראטטק  ,פער•
טילגק  ,געיחינט • אין
(זיהע שמות נ׳יב י״טי אונד ויעלנעם פערשטאנדע עס אויך היר שטעהט,
רבריס נ׳יג יי׳ז  ,אונד יאדס דיא איבעיזעצונג
פאן מענדעל׳זאהן) ־

<מ) ״אונד נאך װאהנען
דעס איהרע נאכקאממען אין
איזראעל,״ װעלבע װידעדגאבע
אײגינאלס !

קאפיטל ז
(ג) איןדיזעם װערז קעמט
שאןעםװאס פאן דעם װיכטינעןצװעיקע צום
*ארשיין  ,דען דער גייע
איבעחעטצער ( זיהע דיא פאדדעדע) ערר״נם צו
יזאבען זיךגליקליךשעצט  ,א״געפ
צװעקקע  ,מיא ער זאנט  ,דעראלדיין היניי
לעננליך געװעזעיװערע  ,זיינע
אייעיזעצונגסאדט װינשענסװעהדט צו מאנען,
געהמליך  — .,װאהל געמערקט
! — דאז װאיט דכו נאך זײנער איי־
גענטלינען בעד־יםונג
שלאגק
צו איבעדזעטצען  ,אונד דען ױנגען לעזעי
יאחדך צו
יעלעהרען
דאי
:
ויכי
את העי  ,זיא זאללק דײא שטאדט
עי
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יב
ע♦ שלאגען הייסט  — ,רא אבעד דיא טדײע דעי אייעדזעטצונג דעד
ד״טיינק״טאבנױךצוטוהן ײאהעמע ; זא האט ער דיזע געפאהר דודך
בעצוױנגק איגנערהאלכ
בעד׳יבונג נעהמליך
אויפפיהרונג דער
א״נעליהונגסציינען נעזײטיגט • װער נון קינפטיג זיינער אױנפארדעדוגג
 5אלו.ען  ,אונד נאך דעם פאן איהס געװעהלטען אידעאלע אונד גדונד•
זעטצען יחזקאל אינעדזעטצען װידד ,דעד פעדגעסםע יא ניכט עם איס
הכתה העיר ענען זא צו מאכעך
קאפיטעל ל״ג פהוק נ״א  ,מיט
װען ער דיא אינעדזעטצוני דיזעס װעחעס
(ע) װער װירד י .ינט ,
אי; מנחה חדשה אוני דאז געענדעדטע היר מיט דעפ אדיגינאלע פע י •
ניי״נט  ,אינעד דיא פעדמעהםענה־יט איינעם טענעעז ערשטויגען  .דער
עה װאגט  ,נאנדעם עי יענעפװעדק העדאניעװירדיגט  ,דאמיטעפפעגט־
ליך ? אר א״נעם איינזינטהפאללען פונליקיס אויפצוטרעטען ?
(ט׳ ומה תיגשה לשמך הגדול  ,״װיא וױרסט דוא דיא
עהרע דײנעס גראסען נאפענס רעטטען ׳ ' ' היד איזט עדזייגען
אייגענען גדונדזעטצען נינט טר״א גענליבען  ,אונר האט מיט ע־ל״טעױננ
אינעחעטצט ; דען עס שטעהט א־כ אדױינאלע װעדער עטװאס יןאן
עהרע נאך פאן רעטטען • פעדמוטהליך װײלאיהםדעדאינעדזעטצע־■
אי! מנחה הדשה צופאד געקאממעז איזט  ,אוגד דעי װארטען נאך
א־יעדזעטצט חאט ־ .״װאס טוהפט דוא דײנעפ גראסען נאבען ? ״
דא אבעדדיזע אינעחעטצוגג אויך נינט גאנ׳ן דינטיגאיזט  ,דען עםזאללטע
נאמענס
ד״נעס גראסען
װאס װירסט דוא װעגען
הייםען־
טוהן ? זא װערע עם ל״נטגעװעזען  ,א״נע אנענדערוננ דורך ד״עפער״
נעההערוגג צו מאכען •

(יל) ״עס האט דען בונד איבערטרעטן דען איך איהש
געבאטען האבעי״ װירד דיא גענילדעטע ױגענד דען אינעדטראענען
העניעאיםמוס  :אײנען בונד
חנג פערשטעהען ?

געביטהעןהיד או ך אהנע ערלייטע־

״איזט ציס ליננע״ געװארדען,׳
״נ״לענט י
כחשוהיר א״נע זאלכע בעדײטינג

יואדטע

יןא•

1

ס>
ױפקוד אתהעם , / ,גאבדעס
פאלקעבעפעהל • ׳דאז
צ־־עװאדט
פקד
קאןה־י
ניכמ
בעפעהל געבען ה־־סען ; ד־נן ױען עס
דיזע יעדייטיננ אנצ״וט  ,זא
ע־טעהט
דעי
בעעעי־ל
איפ
אקוזאט־װא דיא
פעדזאן אבער  ,א; דיא דעד בע 5עהל
געדיכטעט איזס ױידד דאסים דודך
דיא
פדעפאזיציאן עלפערבונדען  ,או׳כצ•
כנהה ב• והױא פקד עלי ( ד״הב׳,
י״ו נינ) ־ עסױירד
דאהעד
ה־י
א
•
;
הדשה
זעהי ־ינט־ג א־בע־■
זעטצט ־ .״ער מזסטערטע דאז
פאלק ; '׳ דא ? אלק אי; דער פי־טען עני
יוננ שטעהט׳ פקד אפט אין
דיזעד בעדייטוננ פאיקעניט  ,אונד דעם
אינהאלטע דעד שטעללענאך
אויך היר ניבט אנדעדה הייסען קאן •
סנ) ,
שעעללטע זיך
גענען די א בילטםר נאבט זײטע
א• ז• ױ• ' ׳
אײן
יעדעדוױרדפאןזיעלבהט איינזעהן  ,דאס דויך דיזע איבעד■
זעטצוגג ,
דאז
אריגינאל
׳
?
עיפעלשט
דארגעשטעללט איזט י — דאז צײט■
װארט שיםװידד ? אן ארלען
קאמענטאטאדען אויס דעס צױײטען בוך
דעד קעניגע ( נ׳ נ׳) עדקייעהױט ,
דאס עס היר ודא דארט דיא האנדלונו
יעס צובערײטענס אונד דעס זיך
אנשיקענה  ,אום איעען אניריף געגען דיא
פײנדל׳ינע נלאכט צי
בעװערקעטעלליגען  ,בעדײטע  ,אונד דעס צופאיגע
װ־יד ך־לע שטעללע א־ז כנחה
הדשה ׳א א־בעדזעטצט  :׳,כאן ליס דאז
פאלק׳ דאז גאנצע לאגער׳
אךף דער
כימערנעבטליכען
זײטעדער
שטאדטזאװאהל׳
אלסדען
הינטערהאלט אױף
דער
אבענדזײטע
דעחעלבען׳ רך צום אנגריף אנשיקען•

(גיי) דנגעו ױנהו׳
״שיטעללטעז זיךאלס זועדען זיאגע■
שלאגק׳ אונד
פלאהען גלײמאםי• ״װער נינט אבענדערןנײכ
אונד דעס עס לעדיגליך אום

דיא
װאדה״ט צו טוהן איזט  ,אונד אהנע
נץ .הט פאן דעם
װאיטאינהאלטע
דעה
אריגינאלס ניבט גערן אבװ״כט
דער װידד װאהל דער ערקלעהרוגג
דעה רד״ק  ,דאה זיא נעהמליך וױדקי
ליך געשלאגען װאורדען  ,אוני זיך
נינטבלאס זאשטעללטען  ,דען פאדצוג
געבען ; װעלכע
ערקלעהמנגאױךדעראיבעדזעטצעד אי|
מנחהחדשה
ועװעהי־ט האט •
<״) וינתקו • ״אונד װאורדען
לעזעד
דורך דיזע איבעיזעטצ־גג ניבט דאז

ענטפעמט׳װירד דעד ױגגע
צײטױאדט נתק טיט רחק,
דאז
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דאז ער עדשט אים פירםען װעח
האלםען ?

געהאנט ראט ,
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פיר ג?־ ייננעד״עעגי

(יס) והאורב קם מהרה גימקמו• אאינדעס יראך דיא
מאכט דעס הינטערהאלטס א״לענדס הערפארי״ שםאסדיזעד
אונטד״ען אינערזעטצונג ה״פט עס א•;

חדשהגאנץ ױע־םי־יך

מנחה

אדיגינאל־ -״זאגלײךאײלטע דער הינטערהאלט אויס
נאך דעס
זײנרשטעללעהערפאר• ״
נײגטע,״ איםפ־אי־געןױעדל איזטעדשט
דיאהאנר
/׳אלסער
נטה,ערהעבען אינערזעצט װארדען ־
(נ) ולא

היהבהסידים לנוס

הנה

והנה׳

״פאנדעןזיא

אויך דען וועג צור פלוכט זיך אבגעשניטטען• ״ װערפערמאנ
היד דאז פאדיילד צו עדקעננען ? דער װאהל נינט װעלנער דיא פער-
שידענען  ,זעהד אויסגעדעהנטעז נעד״טונגען דעס װא־טעס יד גענויא קענט;
חדשה (װא עפ
דער װירד װאהל אין דער אינערזעםצוננ איו מנחה
שטאם דיזעד הײםט ־.

ה*ן צ 1פליהען)

אונד זאהען קײן
דאז פאדבילד

מיטטעל׳ דא

אדערדארט

עהערעדקעננען־

איהןאם אײננאנג,׳־ נ־יא דעס װאגעשטיק
ינט) ״מאן װארף
דער נײען אינעדזעטצונג העטםע זיך דערפערפאסהעד א־ דיא פ־עפאזיצ•
יאנען נון גאר נינם װאגען זאללען ; דען דאנ״א ל־ף עפ זעלטען אהנע
ג־אניאטיקאלישע שניטצער אנ•

קאפיטל י
ס״ער שלוג ־יא מיט גראכעם שיאגע  ; -מאכטע אײנע
גראסענידערלאגע  /״דיא ערלײטעדונג איזט דיא אינעךזעטצונג א־:
־ט־־יא־
מנהה הדשה,אונד דיא אינעדזעטצונג ,מיט גראסעם שלאגע
גען״ װ־דעי דאז יזייסטערשם־ק  ,דאז צו דעפ גד־אסען צװעקקע יעהעי־ם דעל
אנען א־ן דעד אנפזעדקוגג צו קאפיטל ז׳ יפסוק ג׳ אנגעפיהרם װאיי־דע ־

א* ן פםוקו׳פאןדיזעסקאפיטעל ,
ױנג אי :ם  ,צוד א־נערזעטצונג געמאנט ,

װאדד יעיאך װאס

אינדעם

הירערלייטע•
להבוהס מכה
גדולה
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גדולה ׳ א״נע גדאסע
נידערלאגע צו מאכען אינעימצט ויאװ
דע • פערנװטהדך דעהװעגען דײל דאדודך עבענפארס אײנע אנװײנונג
 5א|
כנההחדשהצו  :יאנע׳ װאד  / ,יא דיזער העירעאיעע אױ־דײק׳
װעגען
דער
אנדעדן
װאדטע׳
דיא
דאיט א־ז לענ זאטצע מיט פארקאנ־מע׳אונד
װעגען דעס צוזאממענהאנגכ נאך גיטעס י ־ט  -א־ז כגחה
חדשה
אײנע גראסע
נידערלאגע צו כאכען ניבט קאנטע א־בערזעצט
װעדדען  ,אונד דאהער אניעדס געגעבען װערדען מוסטע) ; אוני דאדיזער
צװעק אױף דיזע ארטערר״נט װערדען קאיטע׳ זא װאד עס יענעסגרא
סעןצװעקקע נינט צװױדעד׳ערלײטערנדצואיבעיזעטצען־
ויניז
״טראכמעט דא
ריקװערכס
אבצושגײדעןי״־ענע.
דיא אױף
דער
פלונט
װאדען
,
ריקליעיטס
אביב־נ־י־ען ! י!

יכ)

״אלה

יהושע א• ז־ װ•

פאללענדעט

האטטע יכײא

דען פײנדען) אײנע גראסע נידערלאגע צו מאכען■ ״ אײנע
גראסע נידערלאגע צי מאכען פאללענדען איזט א־ין עהדאב״
װידרינער אױסדרוק עדשטליך װ״ל עס א־ין איבעיפלוס איזט  ,יא אין
דעם װאדטע
פאללענדען אױך עאן ־ער כעגריף דעה כאכענס ליגט,
אונד
װעסװעגען
עס
אויך ניר נײט נענװערטעדן גענױינט װייד  ,אוני
צוױיטענס װייל עס נינט געברײכי׳יך ־איזט _,א־־ך אהנע ־אײן צײטװאיט זיך ב״א
אײנער נידעילאגע דעס װאיטעס
פאללענדען צו בעיינען • א״ן אנדערס
בעװאנדניס האטעס מיט דעש העבדעאיע־עןצי־טװאדט כלה״א־ן דעסען
א״נענעאפם עס ליגט  ,מיט יעדעס צייטװאדט פערבינדען צו ױעדדען,
װא עס אבעד מעהד אײנע אױוערב־אל־יב־ע יעד״טונגהאט  ,א־נדעסעסדאז
פדעדיקאט דעס נאבפאלגענדעל צײטװאדטס נור גענױעד בעע־טימט  ,אוני
דאז ענדע אדער דאז נאי־־אססען אונד אויפהעדען א״נעד האנדלו .*:
אדעד אײנעה צוכיטאנדעס
א \ס צ• כ־ כלה לדכר  ,ער

האט

אױפגערעדעט״

כלו לשתות״ זײא האבק אײסגע•

כרוגקען ־ אפט בעצייננעט עס אייך נוי  .וױא היד דעד פאי;ל איזט,
' דיא געיבעהענע טהאט  ,אונד הײסט דאן זאפייי א לס׳
נאכהער ; איעד
דיא אױספיהדונג אונד פאללב־ינגונג אײנ ; ד האגיליגג  ,אייף װעי־כע יע־
דײטונגען דעד איבעחעטצעי איבעיא^ י רי,״נט ;ערנ־ע; מיס א־ס זײנע
איבײילעטצינג דאנאך איעצידייט־ײ ־
כ״א

יד
יכא> ױשבו בלהעם אלהמךונה בשלום  ,״דא קעהרטע
דאז גאנצע פאלק צוריק אינס לאגער אין אײנטראבט״ ! !
קאפיטל יד
<ח ט) מלאת♦ אחרי יהוה , ; ,נאכהער דען וויללען דעס
עװיגען ערפיללט• ״
ױעלנעאונװיססעגהײט! אחר♦ הײסט ניאנאנהער״
זאנדעח אחר♦ כן ; נאך דאצו דיזעס װארס היר זא צו איבעחעטצען /
װא עס מיט כילא פערבונדען אי׳ט י װער װײס נינט שאז אױס במדבר

י״ד כ״ד אוגדדבריס א־ ל׳ץ  ,דאסמלאאחר♦ ׳טרײליך נאכ־
פאלגען  ,װיא עפ מענדעלזאהן דארט
איבעדזעצט  ,הײסט ?
קאפיטל טו
(יח)  /׳דראננ זיא אין איהן  /׳' היד װירד דעם צזיטװאדט סית
ן אדער הסיתא״גע נײע,פאלגליך אויך פאלישע בעדייטונג
ב״געלעגט•
(יט) ״גיבמירדײנען זעגען״״דאם תנה

ל♦

ברכההיינ־נט

:א ה״סעןקאן  ,ױיודװאהליעדעדאייגזעהעז • אייך איז
מנחהחדשה
װא עס דאפײ הייהט ; ׳״גיב מיר נון אויך װעסערוננ  ' ,׳איזט דיא
איבעיזעטציגנ צי פיײא  ,אונדיעדארף א״נעד פערבעססעױנג•

קאפיטל כג
,

מןמים רבים׳

״לאנגעטאנע״ בא

בימיס׳ ״זיד דען

(לעצטען לעבענסטאגען  :עהרמע ׳ ״ װיאאתטדײאאהנענאהט !
( ,ל) הפלת♦ לכם את הגויס הנשארים האלה בנחלה
לשבטיכם  /״איך האבע פיר אײך דיא איבריגען פעל•
קער פאללען מאכען ׳ דאמיט איהר אײן ערבע פיר אײרע
שטעממע ערהאלטעט א• ז• װ••* אין דייעם װעיז איזט רעד נ״ע
איבערזעטצעי זעהר װעזענטליך פ־ריז מנחה
חדשהאבגעװינען  ,דעז
דאיט װידד עד נאך איינעד עילײטעמנו / .דעדען על בעדאיף זא אייערזעצט:

״אויך דיאלענדעדדער פעלקער  ,דיא נאך צו איבערװינדען
איבריג
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איבריג זינד׳ האבעאיךאונטער אי 4ך נאן־ דעז שטעטמען
צוכ ערבנוטע פערטה״לט׳ זאװיא דיאלענדער דער פעל־
קער״דיא
איךאויסגעראטטעט׳ פאסירדן ביסצוס גראפעז
נ־ערע א• ז• װ•• ״
שטאט אכער דיזע אייעדזעטצונג  ,דיא א־ם גאנצעי  ,ױיא ־עי״ר
זאי  £עדשטעכדיגע אויה דעמ אינהאיטע אונר צוזאניענהאנג
איעזעהעזױירד,
רינטיג
אוכד אונ  £ערכעהסעיל' יך איזט  ,אוכד כור אין איהדעז טהיילעז אייכיייג
פעדבעססערונג
האבען
נ־וס
 ,הירין צוע־עדניעהכערי  ,האט ײדדא  £יר אייכיע
נײע ,
גאנין פערעידענע  ,איעי נאךז־יכעד ניעט־־א  -ע  ,אויך זא ? אלעע
אונד
װידע
זינניגע
גיעמאנט
,
דייז־
מאן
כינט
מעכיג דא־״כעד ׳ניטױ־
נען ניוס ; דעז
הפלתי ;
פאללען
טאנען צי א־בעדיעטצע , :איכד
אויה ג נהלה
ליבבטיככ ײדך
אײגענמענט־געצוזעטצע א״נעז בע־אנ־ע-
זאטין צו
מאנען  ,איזט מעהד א־י־ מאן צא; א״נענ ־גי/עכטע• א־נע־י
זעטצער
עדמאיטעז קאן ; דא ע״  ,זא יגילענט ער אויך זײנע קוככט ? ע־־
שטעהט  .װעניגסטענס אױס בטדבר ל״ד ב׳ אוני אויס
יהזקאלס״ה
א׳זא נילװיססע;
זאייי־טע  ,דאס דאז צ״טוײארט נפל,װע• עס נײט נהלה
זאװיאהירפערבונדעןאיזט  ,איה קל /
צופאללען  /אונד איס
פערטהײלעןה״כט  ,װעלבע פיגידליכע בעדייטוננעז דאהעד
גענאמנזען
ז־נד ,
װייל דיא פעדטהײלונג װאדורך יעמאנד עטװאסאלס אײןא״גענט־הפ
צי־£
יל
/
א־מנ־ערדודךךאזלאזגעשאה  ,איכד
דאזלאזאיבערעטױאפ

הפיעילי•

װערפען,דודךהפילגורל  ,אונדדאז צופאללעןתרךדאז לאי

דודך נפל
בנורל אויסגעדריקט יױרד • װעז דאהעי אייךהידכיכט״ װיא
אין דען
אנעןאנגעפ־הרטען שטעללען,־דאז װאיט ארין א־פ כאכ״כאטװוא
אדעו
אקוזאטיװא דאבךא שטעהט ; זא ערהעללט דאך אױס דעדשטער־ע
זעליסט
,
דאם הפלת* היד אויך ק״נע אנדיע נײדי־טינג אלס פײר־
טײ״ײן האבען קא;•

<ס' דהוההוא יהדפפייפנינט ובו׳  ,״דער עװיגעהאט
זיא פיר אײך פערשטאסען  /ער האטזיא פערטריבען א• ז•
ןן• •

״ אײן יעדער זיהט  ,דאס דיא צײטיועדטער אים
קינפטיגעז צ״ט שטעהען  ,אללי־ן װעגײןדעד ? אלשען א־יערזעטצונג דעס
כא־ױעז װעדזעכ ,
מ־פטען נון אױך דיזע א•; ד־זעס װערז פעיפעלשט /
אײ דעי פעיגאנגענען צ״ט גענאממעז ויעיד ;ז י

אייגינאלע א ;,דער

ט׳יו
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טו
-/
■ו) והיה כאיצרבא עליבם כל הדבר דזטוב .״אונד
זא וױא אויףאײך אללעס גוטעדורך דאז װארמ געקאממען
איזט• ״ כל הדבר הטוב ׳ אללעס גוטע דורך דאז װארט׳
צו א־בערזעסצע;  ,געהערס אויך צו דעפ נײען־
<עזי

װידדפיראײךדאז

ואבדתםמהרהמעלהאױןהטובה ,

״אונדשנעלל

הערליכעלאנדפערלארעןגעהען,״איזס

וױדעד נײע ; אבײד ערעס זייס פפוק י׳ג ;
פאן טנהה
חדשהגאך •

דעןדא״ס גאלם דאז אלטע

קאפימל כד
;ע)
ואשלחלפניכםאתהצרעהותגרש מפניכם • ״איך
שיקטעאײךזועספען
/
אונדפערמריבפאר
א״ך
•
״
צור אבװעכ־
העלונגדער פעדענדעדונגען מוכסע אויך אײנניאהל דיא דדיםסע פעדסא; אין
דיא ערעטע פעדװאנדעלט װעדדען ־

(•;) ״אונד דאער פאר אונזעק״א• ז•װ־ •

צו

דעסאייגענ־

:־ענסיג גענזאנסעז פארדעדואסצע אויס א״נעפ זאסין  ,דעד דודך א״ן
בעציהעגדעס פידװאדס מיט דעפ פא־הערשסעהענדען פערבונדען איזס,
פעהדס יעדאך דער נאכזאס׳ן •

( ):״ער וױרד זיךדאז פאן אײךװענדען• ״

היד

זינד
װידער

אײגענמענסיגע *צויעטצע געמאנס׳ אונר װאדום ? אום אײנע פאלשע
איבערזעסצונג אויפצופיללען • װעד נוראייניגער נזאפסעז אים העברעאישען
כעװאנדעיס איזס  ,דערװירד װאהל א״נזעהען ׳ דאם ושכ קיינען בעזאנדעדן
זאס־ן אויהנזאנס  ,זאנדערן ( װיא אפט דער געברויך דעס צייטװאדטם
שוב א־זס) נור אדװעדביאליש דאז פרעדיקאס דעס דאמיף פאלגענדען
צ״סװאדספ אין עסװאס געגויער בעשטינזמעט  ,אונר צװאר אי ,דער ער־
נייע־ונג דעס פאדמאליגען איבעלן צושטאנדעס ,
װיא אויך אױס אהרי
אשר הטי ב לבם צו ענדע דעפ װערזעס קלאד צי ענטנעהמעןאיזט•

שופטים

שופטים
קאפיטל ב
( ,יז) ״דא
הילדיגעןהײהט קײן
צײטןוארט•
הולריגטען

פרעמדען

געטטערן

נאך׳״נאס

קאפיטל ג
(טה
אטר יד ימינו׳ ״אונבעהילפליך אן זײנעררעכטען
האנד״ .י י י
(ית)
״ענטליס  ,״ װערנור דאז ערשטע ברך פאן דער תס־ה אים ארי-
גיגאלע
געלעזען
האט
,
דעד
מוס
אויס
קאפיטעל י״ח פסוק ט״ז װיססען,
דאס
כעגלײטען
אײגע
דעד בעדײטונגען דעס צ׳יטװאדטס שלח איזט;
אינד
ראס
היר
וישלח
דיזע בעד״טונג האכע ,
אונד
בעגלײטעםע
װיא עס איז
מנחה חרשה ה״סט  ,איבעדזעטצט װעררען מוס #דאז
ערהעללעט
אויס
דעם
פאלגעגדען װערז י

ינ) רבר אלהים ל♦ אליך ,״איך האבע פאן גאטט איק
מארטאן
דיך צי ריבטען׳״ זאללריזע שיפע איבערזעטצונגעטװא
דען קאראקטער

דעס ביבלישען שטילם (װאפ־<זז אין דער פ ^ ררערעגעי■
שפראכעןװירד)
רארשטעללען ? היר לעסט ער זיך ׳א פעללינ נאכאהמען,
ויעז מאן גאג־ן
א״נפאך איבעחעצט* .איך האבע אײן װארט גאט״

טעש אן דיך •

קאפיטל ו
(יג)
״מיט מיר  ,דוא■ מײןהערר ? • ״דיא איבעדזעטצונג  5אן
ב♦ אדני
,
װעלנעד
אויפדרוק נאך אללעז איבערזעטצערן ניבטס אנדעדם
חײסט  ,אונד ה״סעז קאן  ,אלס• אום
פערצײהונג מײן הערר ! —
איזט אײגע נאך ניא געזעהענע ערשיינומ !
טיו
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טז
;-יי)

,איןטיר/א הערר  ( :זאלל דיא קראפט לעען)״

א״נע אנדעדע אייעדזעטצונג דעס נעהמלינעןאױםדרוקס  ,װעלכע מירקל־ך
אײנעד ערלײטעדונג יעדאדף•

(נא) ״ענטשװאנדהינװעג '' ,דיזעפמאדטזאללוראהלצודעדגע־
דיגענהייט דער ד״טעוען שפדאנעגעהעדע; •
קאפיטל יח
<כא) ״װאס זיא נאך זאנסט קאפטבארעס האטטען־״
(נס וידביקו את בני דן ״זיא פאלגטען דען קינדערן
דנ׳ס נאך־״
(כג) מה לך כ* נזעקת ׳ ״װאס איזט דיר  ,דאס דוא אלזא
אײן געשחיא ערהעבסט• ״ װעלכע אונװיהסענהײטזעקי אים נפעל
שרײק צו
אייעדזעטצען ! דא דיזעס צ״טװארט נוד אים קלזאהײסט,
אי=

נפעל איעד ניא; זאנ־־עי; ג

פערזאממעלן•
גבה׳ כז׳

דורך אײן

אויפגעבאט־זיך

כה׳ לא)
קאפיטל יט

וי .׳ג) —
טאגי ״

יג

״היר האסט דוא אונטערקונפט פיר דיזען

גיא) והױס רד מאד ׳ ״נאהס דער טאנ גאנ״ן אב• ״ װער
זיהט היד ניכט דיאנעפליפסענטליכע אבװ״כונג פאז מנחה חדשה  ,דא
אדך־ קאפטעןדעױואדהייטהיר ררזאאיבעדזעטצט איזט װיא רפהאין
יענעפ װעדקע א :ען איז פכוק ו׳  ,אונר אנעז רפהװיא אין דיזעם פסוק רד ?

קאפיטל כ
(נו״ כ  ,נא  ,נב ) — לג)

אין

זיך אגשיקקק  ,גכוק נ״נזיך

פפוק ך׳ איזט דאזצײטװא,דט ערוך,
ריסטק
אינערזעטצט  ,אונד איןדיזעם
װאור־-

װאודדע דיא איבערזעטצוגג ? א׳ אכען איז מנחה
חדשה א־יפגענאטמען,
װײל
דאדודךזעלבפט איינע ענרעמנג געמאיש װערדען קאנםע ; אינדעם
דער דאדטיגע איבערזעטצעו אין דיזעם פהוק> ױערכו״זיא
זעטצטען זיך
וױךער״אנשםאטעראבען עס א־ממעי׳״זיאשטעללטען זיך אין
שיאכט ארדנונג״א׳בעחעטצט האטז װאהדשײנליך
דעםװעגעז ,װײלאיהס
װעגען דעס
אומשםאנדעס  ,דאס דיא איזראעליםען ?ריהער איהדע ע־טעללונג
פערלאםסען
האטםען  ,דיזעד מיליטערישע אויסדדוק  ,ױעלכעד זא ?־ל
זאנט ׳ אלס
,
װידער
אײנע
פעסטע אונד זיכערע שטעללונג נעה־
כען  ,היר אגפאססענדערשין•
(מ) ״דורך
דיאפלאכמעפינגאן אײנע
דער
שטאדט זיך צוערהעבען״״ אנשםאט װיא דאז
העברעאישע
לויטעם :
דיא
פלאממע פינג אן א♦ז• װ♦״ א׳זט אויך עטװאס פאן
דער
םר״ען
איבערזעםצונו
.
,
װאמיט
דיזע
נײע
אויסגאבע זיךאױסצײכנעןזאלל■
רויבזײלע אויס

(הא) ואיש ישראל הפךויבהל אישבנימין  ,״דיא מעננער
פאן ישראל
װאנדטען זיך אוש ׳ אונד ערשרעקטען דיא
מעננער
בינמנס
•
׳׳
הירהאטדער
איבעדזעטצעד זעהד
אונטרײאאונד

זעהר פאלש ׳
דען נפעלאלס א־ין אקט־װאוס ׳ אונד דיא ערשטע ענדונג,
װארין
איש בנימין שטעהט ׳ אלס ריא 3ירטע ענוונג איבערזעטצט ־
(מסהרביקתהז ׳׳,װאורדע פארטגעזעטצט״צו
איבעחעטצעי,
איזט נײא•

<מה) ויעוללהו  ,״שלוגען זיא • ״
עלל אהנע נעבענבעדײטונג
בלאס
שלאגעןזצ איבעדזעטצען  ,איזט אײןװיללקיחדליכעס פעדפאהרען;
דען
זא
ענטשפריכט
עם
רעם
ערטליכען זיננע דיזעס צײטװארטס ניכט,
װעלכעם
גאך
דער ערקלעהרונג אוגר איבערזעטצונג אין מנחה חךשה ,
היךאײנע
פיגידליכע
נעבענבעד״םונג האט  ,אונד דאז אײנצעלן ער־
שלאגען
(פאןדער
אײגענטיהמליכעןבעדײטונג
דיזעסצ״סװא־טסגנאב־

לעזע האלטען) פארשטעללען זאיל•

״זיא פאלגטען איהנען ריקװערטס נאך״ !

♦{

קאפיטל כא
<עח ״דא רײעטע גבעקלאגטש דאז פאלק ( רען שטאפ)
בנימיך ז ז
(״) ״פירדען איבריגען• ״
<יע)

חנה חג

מימים

ימימה ״עס

איזט פאן דען

טאגען

׳דיזעס יאהרס) ביס װידער דיזע טאגע זינד גפאס פאלגענ״
דען יאהרע) אײן ניאהרעס) פעסמ־ ״ מאן בעװאונדעדע דיאטד״ע
א־בעחעטצונג פא] מימים ימימה /װעלנער אויסדחק ניכטס מעהר אונד
גיכטס װעניגעד ה״כט  /אלס ־• פאן יאהר צו יאהר• היר װערע עס
אויך ל״כט געװעזען  ,אהנע דיזע װידעחינניגע איבעדזעטצונג אויף אײנע
אנדעדע אדט פאן דער אין מנחה
חדשהאבצװוײנען  ,װעלנע זאלוי־•
טעם־• ״אללע *

געפײערט״ ;

אהרעװירד

דען זא רינטיג זיא

אײןפעסט דעם עװיגען

צועהרען

אויךדעם ?עדשטאנדע נאךאיזט  ,זא

נעדארף זיא יעדאך איינער דעם אדיגינאלע אנגעמעססנערען פערבעססעדונג •

״שילה דאז אויף דער מיטערנאנט זײטע גענען בית אל
ליגט • ״ דיזעס איזט װידער פארש איבעדזעטצט  /דען עם װירר היר ניכט
בעשדיבען װא שילה לאג ) זאנדעדן דיא געגענד ב״אשילה ) װא דאי
פעסט געהאלםען װאודדע •

שמואל א
קאפיטל ב
(א — •) איך מעכטע װיססען אב דער נײע
איבעחעטצער גלויבט /
דאס עד דיזעס ערהאבענע געדיכט  ,מיט ז״נעד װידדע אונד זײנען ד״צען

אויך אים דייטשען געװאנדע וױדעי געגעבען האבע•

<ג) כל איש זובה זבח״ ״אינד דעס דאז אפפער דאר•
ברינגענדעןמאננע• ״ קענעןװאהל דיאגעזעטצע דער געװיססענהאפ־
טען טרײע  ,אין אירגענד א״נעד
װארדען
א־בעדזעטצונג מעהר פערלעצט_
■1
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ז״ן  ,אלסדודך ריזע געעעהען איזם  ,װא היד דאז פרעדיקאט א״נעספאר־
דערזאטצעס אלם אײן אדיעקטיװאום גענאמםען  ,איגד מיט ײינעם דביעקטע
דורך אונבעפונםע צוזעטצע צו דעפ ? ארהעדשםעהענדען  ,פאן יענעם זא־
װאהל דורך דאז אויסגעבליבענע וי״והחגור  ,אלס רורך דיא ני -ינה אונד רען
אינהאלט אונד צוזאממענהאגג זעלנסט זא טערקליך אבנעזאגדערסעזזאםי
צע  ,געצאגען װאורדע ?
<י ) 7בכױר ״אין דען
<ני)

והנינד

שמואל

טעגעל״
הילך זגךל

אנעטאט טיגינל■
וטוב גם עס

יהודז גס

עס אנשים  ,״דערקנאבעעוכואל גינג הערום אונדװאוקסי
ער װאר אעענעהם דעס עװיגען אונד דען כענשען • ״ דיא
פאלשע אונד צוגלייך לעבערלינע איבעדזעטצונג פאז הילך װירד װאהל
א״ן יעדער פאן זעלבסם אײנזעהען • דיא טדעננונג דעם װארטעס ומינ
פאן הולך ויגדל  ,אום איינען בעזאנדערן זאםץ דאמיס צו ניאבען  ,איזט
נ׳בט נור געגען דיא נניגה זאנדערן אויך געגען אללען מענשענפעדשטאנד •
אין מיחה
הדשה װידד דיזער װעדז זא א׳בערזעצט :״אינד -נהסינן

װארד דער קנאבע שמיאל אימניער גרעסער אונד בעליב״
טער׳ זא װאהל בײא גאטט אלס בייא מענשען •״ —לג)
קאפיטל יח
(ס) ויצא ד־ד

בכל

אשר

ישלחנו

שאול ישביי• 1

״דוך

צאגאיבעראלל הין׳ ױאשאיל איהן הינשיקטע ׳ער האני־עלי
טע שכעטס אײנזיבטספאלל•״ אײן יעדעד װירד װאהל דיאפער•
פעלשונג  ,דיא דודך דיזע איבעדזעטצונג אין דעם װעדזע געמאכט װאודדע׳
אײנזעהען • װא נעהטליך *שביל מים איינעם צוזאטצע פיר זיך אללײן.
אלס א״ן אבנעזאנדערטער זאטץ דאדגעשטעללט ׳ אונד בבל אשר
ישלחט שאיי צוויצא דוד געצאגעןװאודדע• אויךדנד דיאצייםי
װערטער פאלש איבערזעםצט ; דען דאז עדשטע קאן װארל היד ניכטס
אנדעדס הײסעזאלם
איןקרינאדעד צו פעלדײ
ציהען׳ איןװעלנער
בעד״סוננ עס (
אללײן׳
װען
אױך
נינט
למלחמה
דאב״א
שטעהט) ,
עבענפאלס אין שמואל ב׳ קאפיטל י׳א פפוק א׳  ,אונר נאך מעהדעדן
נזאמענטאטארען אױך אין קאפייטל י׳ג פסוק ט׳  ,פאדללעמט ; אונד דא•
צ־״יסע

ית
צװייטע גליקליך זײן ׳ אין װעלנעד נעדײטונו .עס אױך אפם געפזגדען װירד •
דיא צװ״א ערעטע זעטצע דיזעס װערזעס װערדען דאהער א ' | מנחח
חדשה זעהר דיבטיג זאאימחעטצט> ״דוד מאכטע פערשידענע

פעלדצ־גע/אונד װאר נליקליףװאהין איהן נור שאול שיקסע•״

אנע־אהן זאװאהלדיזע איבעדזעטצונג אליס אויך דיא פאפ לעצטען טהײלע
דעס־ועדזעס  ,אוםזיא דעפ העירעאישען אנפאססענדעי צו מאכען ׳ אייגיגע
קל״נע אבענדעדונגען צולאפסען•

קאפיטל כ
(ז) כי כלתה הרעה מעייו״,דאס זיין איגלער װיללע
גאנץ פאללענדעט עום פאללעןמאסע געקאממען) איזט •״
היד איזט א״נע ערל״טערוגג געמאנט׳ אהגע דאס דעד בעקאגטע גראסע
צװעק ה־נלענגליך א־זט  ,דיא איכעדזעטצונג װיגשענס װעהדט צו מאכען ;
איבלערװיללע  ,אונד דאז וואדט מעמו פ־נדעט
דעז הרעה הייסט נינט
זיךדארין גאד נ־כט ; דאפיראיזט יאך איז מנהה חדשה אהנע ערלײי
אינעדזעטצטז ״דאפ מײן אונגליק פאן איהס
טעדונג בעססע־
בעשלאססען אי? ט,״נאך דער װאהדען בעדייטונג״דיאדיאװערטער
נעזאנדערש
כלה אונירעההידאונד אין נזעהרערען שטעללען האנען׳ (
הרעה•
כיכלתה אלױ
איזאסתר ז׳ ז׳איןדעםנעהמליבעזזאטצע :

(ח) כי בברית ה׳ הבאתאת עבדך עמך• ״דוא האסט
מיט מיר׳ דײנעס קנעכטע׳ אײנען כונד איםעװיגען גע־
שלאססען• ״ דאז ד״םשע געװאנד שטעהט דא זא אינעל ׳ אונדאיזט
רעם געגענשטאנדע זא אונאנשטענדיג  ,דאס מאן דעס,דעדעס גענזאנט
האט׳ דאז האגדװעדק לערען זאיילטע•

(ע) ״יהונתן שפראך׳ דאז זײאפערןפאןדיר׳ װען איך
ערפאהרען זאללטע׳ דאס מײן פאטער עטװאס באס־
האפטעס בעשלאססעןהעמטע׳ אונד איכער דיך קאממען
נואלרטע׳ זא זאללטע איךדיר עס ניכט אנקינדיגען?״

היד וױרד כלתה הרעה נינט  $אינעדזעטצט  ,װיא אין פסוק ז׳  ,פעי־•
מוטהליך װ״ל דיזע איבערזעטצונג אהנעהין מיט דעד איז מנחה חדשה
גינט איבערא״נשט־ממענד איזט ׳ װעלכע לעצטרע זא לױטעט  :״יהונתן
ער•
€ 7,

ערוױדערטע  :דער
געדאנקע זײאפעין פאן דיר! װיא  -וױגן
איךקערקטע,דאסאונגליק איבערדיך פאן מײגעםפאצער
בעשלאססעזזײא׳ זאללטע
אי? א־ך דירעס ניכמענטדעקען? ״
מאן זעהע היר דען קאמ*נטאד
ג־נחה

הדשה נאך•

;ינ>
וגליתיאת
אזניך  . ,אונר פאר דײנען אהרען
בארע,״
איזט
דאך
ניכט
רעכס
ױערטליךאויסו.ע£אדלע? ׳ עסמיסטע

אפפעס

הײבע; :דײן אהר אפפענבארע ! ג

(י) ,דוד
אנטװארטעטעדעם פריסטער אונד זאגטעצו
איהס  :אין װאהרהײט
האבען װיר אונס פאס װײכע ענט־
האלטע?< װיא געסטערן
אונד פארגעסטערן נװיא זאנסט) ;
אלס א׳ך אויסגינג ,
<פאן אללעם װאס װארען דיא געפעסע דער ױנגען הײלינ
זיא
צום הײליגען געברויבע אונפעהיג
)
ניאכטען ׳ ענטהאלמען ;
דיס איזט דיא ארט בײא איננעי
װײהטען׳ אונד װיא פיל
כעהר הײטע  ,עס זאלל אין דען
געפעסען הײליג ביײבען־
״איןױאהיה״ט .י איזט עס װאהלטדא׳ן
דער עילייטערונגען מעגליך
דען

װערז
היד דודך דיזעס געעמירע צו £עד•
עטעהען
? מאן לעזע דאגעגען גון
ד׳א
אינעדזעטצונג אין מנחה חד׳ג־ה
װעלכע זא לו־טעט* .״דוד
אנטװארטעטע
דעםפריסטער אונד

־שפראך .צו איהם :
װאהל האבען װיר אונס דער װײבער
ענטהאלטען זײט געסטער
? אונדפארגעסטערן  ,זײט מײנער
אברײזע נעהמליך  .אויך
זינד דיא גערעטהע דער כוריעע
רין׳ עס איזט זא
איהרע ארט זעלבסט בײא געמײנעם׳
אום זא מעהר יעצט ;
רײן געהאלםעז װערדען עס יאלל שאן אין רען גערעטהען
• — ( ה יד>
קאפיטל כב
(יס יצא נא אבי
ואמי אתכם  ,״עס געהע דאך מײן
פאטער אונד
מוטטער סיט אײך
הערויס• ״װעד דיא רי;:־ע.
א־עע שזראכעינענ:
־
?
:
דיא
עעי׳כ -ד•; :׳;׳ אונאייגענטלי־
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יט
בען בעד״טונגען דעה צײטװאיטס * צא װײה  ,װעליעס זעהר אפט דינע
א״ועגטיהמליכע;  ,נעהמליך הינדסגעהען ואניןפערלירט  ,דערװידדעה
װאדל היר נינט זא  ,אהנע א״נען פערשטעגדליבען זין איבעחעטצען י עם
דאהערא״כנחהחדשה דיזע שטעללעזאאיבערזעטצט  :לאסט
װירד

דאך מץנען פאכער אונד מײנע מוכטער אונטעי אײך
■ ח׳ב״ב״ב״ס
װאנדעלן• — (*■׳
קאפיט  /כנ
צו

(מז) הלאאירמעד פדאגעני צי אינערזעטצען געהעדט װאהלאויך
דעב װעזענטליבען קאדאקטער דעס בינלישען שטילם  ,ױען עד אויך

קאפיטל 1כד
ד׳• י״ב ,

ייד׳ י״ו׳ כ״ס
קאפיטל רה

ושאלתם לו בשמי לשלוט  * ,וױנשט איהס אין
<י=>
נאמען פרידען״ איזט װעדעד דען ײאדטען
יינטיג־

מײנעפ

פערשטאנדענאך
נאך דעם

ס) הױם רבו עבדיס המתפרצים איש מפנ♦ אדונױ,
״הײטע ( אין געגענװערהיגר צײט) האבען זיך דיא דינער
פערמעהרט״װעלכעזיך טײלען פאןאיהרעםהעררן יאיהם
דאפאן געהען)• ״ ׳• !
<=> והיה היא רוכבת על החיױר וױרדת בסתר ההר
והנה דודואנשױױרדים לקראתה׳ ״זיא ריט אײף א ינעם
עזעל פארט  ,שטיג פאן דעמזעלבען אן אײנער בערגפער״
טיפינגאב׳ אונד דוד נעכסטזײנעןנ׳עננערןשטיגעל ( עבעני
פאלהל אב׳ אונד גינגען אירר ענטנעגען• ״דיא הײלינעשײפט
איזט צװאד שאז אפט שלעבט אװד פאלש אינעדזעטצט װארדען  ,אין
גלויבע

. 000906־ו^1-1ס811

גדדבע אבע־ נ־נט  ,דאס עסיע
אײנען איבעחעסצעד גאכ׳ דעד אײףאײגע
זא גדעבליכע איט פעהלער
נזאכטע׳ װיא ריזעד נ״ע אין דיזעם װע־זע׳
װא עד יורדת אונד יורדים ,
אבשטיעען איבערזעטצטע  ,אונד דאן
אױס דעד פדעפאזיציאן
לקראתהפערנזעגע צוזעטצע איינען בעזאנדע־ן
זאטץ בילדעטע • װען
אויך
ניכט
אויס פסוק כ״ג ( װא ערשט געזאגט װירד
דאם אביגיל פאם עיעי*
אבגעשטיגען)  ,אונד דאדויס  /דאס זיך פאן דוד
אונד ז׳ינער נ׳אנשאפט ניכטם
פינדעט  ,ראס זיא געדיטטען  ,אונד זיא נאך
אללער װאהרש״נליכקייט צו § וסע
װארען  ,צי ערזעהען ױערע  ,דאס היר
ג׳כט פץ
<!
אבשטײגק דיא
רעדע איזט ; זא איזט עס יא אויך וזידער
יען
בובשטעבליכעז
אינד
געגעןדען
געייניען פערע־טאנד  ,היד זא צו איבעי־
זינטצעך

(נד)

ותפולעלרגלץ  ,״זיא פיעל אײף איהרע קניעי ׳ .״

(ג־ב)
נבלשמו  * ,ערהײסט
נבלגפרעפעלהאפטע) ,״ דיזען
נענדיף בעצייכנעט דאז װארם נבלניכס •
יבל — כז)
(נט) ״דיא זעעלע

מ״נעס

העררן איזט

^4

אײנגעבונדען א* ן

דעם בינדעל דעסלעבענ׳ס טיט דעםעװיגען•״

װיאאיזטעס

נוד נ׳עגליך  ,דאהאיינער  ,דעי אין
זיינער פאררעדעפאןדעדװירדעאונד דע•
דייצען דעס ביבלישען שםילס
געשפראכען האט  ,איהן זא אללער װידדע
אונד ר״צע בערויבט ,
דאישטעללען קאן ? זיהט מאן הידױס ניבט  ,דאס
עד דיא אויסדריקקע דערען ער זיך
בעדינט  ,אום גדאס צו שפועכען  ,גאר
ניכט געפיהלט האבעןנזוס ? איין
נעשיקטער איבעחעטצעד  ,דער פפדנט-
נזעס׳ג אבענדעװנגעןצוסאנען
נעהאבט  ,העטטעזיך היר מידער בעהסעד
צו העלפען  ,אונד
אינעדזעטצונג אין דורךאיינעפערנעססעדונג דיא אױך דיזעד װעדז איןדעד
מנחה
חדשה האנען סוס  ,העדפאד צו טוהן גע־
װאוסט • דא דיזעד פאן
דעד
װאהרען
איבעדזעטצוגגסאדם זא אויסנעאר-
טעטע איבערזעטצעד אבער זא
ערבערנזליך אבענדעדטע  ,זא צייגט דאז
אויך װידער  ,דאש ער דיא
פעהיגק״ט גיכט האם  ,עטװאה בעססעדעס
ן׳יפעדי  ,אונד דאס ער
דאז
צו
פערבעססעדנדע אייעדאלל נוד פעדשלג־ד
מערטע•

ילט) אשר
רב אתרינחרפתימיד נבל,י,׳דערגעשלינ־
טעט האט דען
צװיסט װענען מיימגר שמאך דורך נבל׳ס
האני

צי(

*
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האנד•

״אױס דיזעד אייעחעטצונג שײנט׳

כ
דאס דעדפערי 1אססעדדייא
נ״א לענען)

שליכטען (ד״ה דרדך ? עדגייײך
נעגריפפע אײנע זאכע
אננעהמען פעדװעיכעלט האבע ;
אנדערן
אײנעס
איגד זיך דער
צ״טװארט רוב אין
דען צו פאלנע דער שטעללען  ,װא דאז העירעאישע
בעצ״ננעט עס נוד דר״א פערשידענע
דער ה״ליגען עדיפט פארקעניט ׳
נענריפפע ׳ אונד װירד צוד בעצ״כנונג א״נעס יעיען מים דעס נענניאדעד
פירוואדט׳ װארףף דאז פרעדיקאט זיך בעציהעט  ,אױף פערעױדענע ארט
פיעפאזיטציאז עב א־ע־ את ( דא
?ערבונרען׳ נעהמליך א) נ״ם דעד
לעםצםעדעס װארם אפם שםאם דעס ערשטעדן געירוינט װירד) אדער
שמרײטען ; ס
מיט דעפ ב פאן בכל״ם בעדי־םעם עס צאנקען ׳
מוררען; אונד ג) מים דעם אלזוזאםױוא
נײט דער פרעפאזים״אן אל ,

זיךאײנערזאבע אננעהמען•

אים לעטצטערעז

פאללעפינדעטזיך
זאכעצו עד״
אונמיטםעלי

גענװארט ריב (אוכ אויך װיא ה* ד דעי־
גע־ועהנליך דאז
פעיסאןדערעןזאנעמאןזיך אננימם׳
װעהנעןיארעראױך דיא
שליכטען פיניעם זיך אבעד נירגענדם
כאר א*ם א־חאםיװא נאבהער ;
אונםעד דען בעדייםוננען דיזעס צ״טװארטס  ,זאןיערן דיזעד בעגריף דעי
װ־דד זױיך שפט
א־ינען אונפא־ט״אישען רינטער פאדאױם זעםצעם׳
*עגעבען •
מײנעשניאך
לא ייא א־בעחעםצװג איו מנחה חדשה ־ .״דער
צ״טװאדםע נינט
געראבען״ עבענפאלס דעפ העברעאישען
אן נבל
גאנין ענםשפדיכם  ,אונד איבעדהייפט ( װידער דיא געױאהנה״ם דעס דאד־
טינען ׳ װידקליך טרייען איבערזעטצערם) עטװאס עו 3ד״א איזט ; זא
א״נע אבענדעדונג דודך
זועדע עס היד װידעד לייכט מעגליך געװעזען ׳
א״נע

פערבעסהערונג צו

מאנען ,

אינד זא צו

איבערזעטצעך•

דער זיך

דער זאכע מײנער פאן נבל ערליטטענען שמאך אעענאמ׳
מען האט־ פעדמוםהליך װאי אבעד דעפ ג״ען א־בערזעסצעדזיינע
אבענדעדונג נאך דעפ פאן איהם
(מב )
ההולכות
ג״א

געװעהלטען אידעאלע ריא

״פאלגטעןאיהראויףדעם
לתלה א־ב״יזעםצט•

דינטיגהטע•

פוסע,״?א װידד היר גאנ,־׳

האפים־1
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קאפי טל נו
<ג> ״ישימון
גענענאיכער״ מאן יעי׳ע יאך איז (ימד  :די1׳ :יי>
אינד אין ( תהל־ז ם5ק"ז ד׳) •

יה  /ו  /״  /כ״ד/
קאפיטל כח
יא) ״דוא װירסט עטװאס ערפאהרען  /װק

א♦

ז♦װ♦■״

(נ> לכן
איךדיך צום שומר לראשי אשימך׳ ״פיר ויאהר װערדע
װעכטער מײגעס הויפטעס אױפשטעללען! ! !
<ג)

ישראל ׳ ״ ויספדולוכל ישראל״ ״עס
א״גע נ״ע איבעחעטצינגפאןספד—*(י״ח ׳ כ/נ״ג /נ״די
כעדױערטעאיהן גאנין

קאפיטל ל
<*>
״זיאשלוגען דיאאײנװאהנער פאן צקלג• ״ (?יהעאי־ז
ײא
אגמעדקמנ צו יה־שע י ג׳> • — ״אונד
פערכראנטען ( דיא
שטאדט
>
־״
דיא
פאלשע
אינעתעםצונג פאןויכלמאכט נוןפרייר׳ך
אײגען
אײגע־לוס צוד עדלײטעמנג נאהטװענדיג •

(נ) ״בראכטען
נימאנד אוסי״ אים ?אדיגעז פהוקהײהט ויכו
דאךז ״זיא שלרגען
דיא
אײנמאהנער ׳ ״װאדודך אונאומגענגליד
ויעלכע אומגעקאממע׳
י־ין
מיססעז־
— גו׳ ח׳ כ״א׳ כ״ג כ״י)

שמואל ב
קאפיטל א
יה> ״צו דעםאיהםמעלדענדען ױנגען מאך״
קאפיטל
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€
כא
קאי־יטל כ
ש וגם אנכ♦ אעשה אהכם הטובה הזאת  . :אונד איך
װערדעאײך גיטעס טוהן״ נ־אן זיהטהירויס  ,מ־א מ׳;:־נ דעדנ״ע
איבעחעטצער דעם װאיט אינהארטע סי״א נעיל׳־בען איזט •
(י) ״ער רעגירט״ צװײא
מעגטאר איז מנחה חדשה נ־אך•

♦אהרע ,׳״

םאן לעהע הײ יען קא־

<ינ)
ממחנים גבעונה׳
״אויס רעס לאגער בײא גבעק •״
װא נאב עס װאהל א״ן אינעחעטצעד דער דורך זיינע אינערזעטצוננ דאז
אדיגינאל זא פעדפעלשט דאדגעשטעללט האט  ,װיא דורך דיזע הידגע־-
עעהען איזט ? ( מאן פעדנליינע דיזע אינעחעטצזננ אויך נזיט פהיקב״ט) •
(יד וישחקו
״שפילעךדיזעס
ויאדטזאללפערמוטהליךװידערדיא
געטרײעאנשפיגעלונגזײן  ,אללייי דערשפיגעל צייגט  ,װיא ער שאן אפט
געטהאן  ,װידעד פאלש ; דען דאאננד פאן ױאב אויף דאז כלאהעױארט
ויישהקו זאגל״ך פערשטאנדען װאורדע  ,אונד איהדע ל־יטע זיך דאדויף
אין א״ן געפעכט אײנליכען ; זא ערהעללעט דאױויס  ,דאס דאז העב־ער
אישע צי־טװאדט אין _ א״נעד ײ״טערן בעד״טונג  ,פאן דעפ אללג־ינײינעז
הויפטבענריפפע
שפילק׳אויךאײנע בעזאנדערע א־־ט שפילצו שפילען׳
דיא אין רינגען
אונד
קדיגדישען
איבוננען
בעשטאנד  ,אנדייטעטײ  ,ױעלבעס
אבער אונטעד דעם דייטשען אויסרדוקקע שפילעז  ,אהנע נעהערע בע־
שטימנזונג ניכט פעדשטאנדען װירד ־ איך מוס ב״א דיזעד געלעגענהייט
געשטעהען  ,דאס אויך א־ך אין נזײנעיאיבעחעטצונג אין מנחז־ז
הדשה:

״זיך מ* ט אײנאנדער

מעסשעךגעפעהלט האבע  ,װ״ל איך־ ניבט ׳

דעפ העבדעאישען װארט ענטשפרעכענדעד  ,עס
דורךאײןלוסטנעפעכט
אונטערנעהמען געגעבען האבע • איך האבע מיר דיזעס אויך אלז א״נע
פערבעספעדונג צו דעד בעפארשטעהענדען גײען אויפלאגע פאן מנהדי
חדשהבעד״טםנאטידט־
(נט) אים פסוק (י׳יב) דאי מהנים א״ן לאגעד  ,װעלכעס נוזאו־ף
א״נמאהל בייא דער דיקקונפט אין א״נע ארטשאפט פערװאנדעלטװאורדע י
קאפיטל

1

£ז;
■ז
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קאפיבל ג
;ו) ״דזילט זץ־ אבנר
שטארק ציש הויזע שאול׳ס• ״מעי
איינע אונפעדװאררענע אונד קלאהרע £

ץ .רשטעללוננ 5אן דען העידעאיי
ע־עןאונדדײטשעןאױסיריקקעןאונדרעדענהארטעז האם  ,דעד מירדוואהל
היר גיכס זא איבעחעסצע; י
(נס) ״דיך צ1
בעטייגען • ״
היד קאז ניאן צי־ס דעם פעד 5אסהער
דעד פאדרעדע װידעד פדאנען :
באהם דען ריא ד־־טע־ע עיז־איע ב־יא
איהדעס דײכטהומע
קײןאנדערעהװארט אן  ,דאס עס נעסהיג עאר  ,דאז
צ׳יטװאדט פתה עעלשל־ך
בעטריגען צו איבערזעטצען ?

(ני ״אונד שיקטע
אבגעאיתעטע הינטער דעז אבנרזי״
<לד)

כנפול

לפני בני

עולה ,

״װיא

יעכאנד

:עליגען זעהנען ( בעזען מענשעןז פעללט־'

פאן

פי־נד-

קאפיטל ד
יא)
״ערניאטטעטען זײנע
הענדע • ״ ערנ־אטטען א־זט צװאר
אין ז״געי פיגידל־נען בעד״טונג היר
גר״כבעדייטענד מיט ערשלאפפען
(װיא עס איז נינהה
הדשה הײםט)
; ענסשפײכט אבעי דער אייגענט־
ליכען כעדייטונג3אן רפה ניכט •

(?) כי גם בארות
דע אלז אין בניניין תחשב עלבנימין  , ,דען בארותװאור־
ענטהאלטענד בעטראכטעט־״
(ל)
״יהונתןהאטטעאײנעןזאהן  /דערלאהםאןפיסעך
אעד פינף ײאהרע
אלטװארי״דאז אונקאררעקטע דייטשגע״
הערט

אונשטרייטיג צו דעד טדײע ,
דאז אריגינאל  ,זא װיא עס איזט׳
ױידער צו געכען ; יא רגלים
עבענפאלס אוגכעשטימט שטעהט ׳ װאס
זאגט מאן אבעד צודער
פעריינדונגדעס זאסצעה בן המש שנ־ם הידי
נײם
דעם פארהערשטעהענדען ? װען
מאן אײך דאז אוננאטידלייע דאפאן
נינט
פיהלעט
,
זא זיהט סאן דאי .
דאפ זיא ; ייט צוזאמי־ען געצאגען
װער־

עישטענס,װ״לדאזבינדע־ו היר נינט שג־עהיז> א־גד
נוערדען קיעננען ;
־* ױ״טענס ) װ״ל דיא נגינה אונטעי רגליםא־ינ׳יזשליס מאנט•

<ז) וילנו דרך הערבה ׳ ״אונד נינגיפן אויף דעסוועגע
דער געפילדק־״ אין כנהה חדשה ה״סטעס־• דק װיננדורף
ײענ־גסטענסא•;
דאז געפילדע .אוני־ יא איזט דאך י״ע אייעדזעטצוננ
עטװאם אבגעענדעדט־

קאפיטל ה
<נא) וישאס  /״נאהניען* יא טיט־ ״ א־ן דבדי חינזים י׳ װירד אויס־
דריקליך עיצעהלט  ,דאס דוד י־א געטצענכ־לדעד פערבדעננען ליס ׳ װעל־
נעס היר אױך געװיס דיא בעד״טונג דעס העירעאישען צ״טװארטס איזט;
צערשטעהרען אדעד
דא עס אויך אנדערסװא אין דער בעדײטונג
פערברעננען פאדקענים׳ אײד דא׳ װאיט משאה׳זא אױסזײנעס
זיאורצעלװאוט געיילדעט אייט ׳ א״נע אי' 5שט״גענדזן פלארנ״י ד־יסט■

קאפיטל ?
יס ״פאן דען כעננעךן״הודה׳אום דיא לאדע גאטטעס
פאן דא העחיף צו האלײן  .״ ראן זידט צװאי שאן אייכדעד
אייערזעטצונג זעלבסט  ,דאס זיא פאיש זיין מוס  ,דא מאן ניבט װייה אויף
האלען״ בעציהען ; דאז
װאס זיך דיא װאדטע ״פאן דא העחיף צו
קאן זיך אבער דאפאן נאך יעססער אינערציינען׳ װען מאן נאך זיהט׳
חדשה עקסעגעטיש
יהודה איו מנחה
ײיא דיא װעדטעי מבעל♦
איבעדזעטצט װאודדען • קאן װאהל איינער דער איינדיט האט ׳ אוני
ז־עכהען צװעק סע איזט׳ דעד װאהוהייט א־בעדאלל טדייא צו בליינע; ״
אוגד דער נורדיא גוטע זאבע  ,אײנע דינטינע איבעדזעטציני .הערױס צי
געבען  ,פ־אר אויגען האט ׳ פאן דעד אין יעחה חדיצה ה־י אבװ״בען,
אונד אויס דעס נאמען אײנעסאדטס מעננער מאנען ; דא ג־בט נורדעי
צוזאמנזענהאגג אוגד דיא אנגעזעהעגכטען לזאמענטאטארעז ד־אמיט איבער•
א״נשטיממען  ,זאנדעדן זאגאר דיא פאדאדעלל* שטעלרע אין דבריהימ־ם
דיא רינטינק״ט דאפאן אנצייגט ? ־

אג״מאע א־ינצעלנע*
צניעללען אייהצוהעבען  ,נזיש איך היר אוץ•
דאז גאגצע קאפיטל
פעדװייזען
,
ױעלנעה
אין דיזעד איבעחעטצינג אהנע
צוזאמנזענהאנג אינד
פערע־מענדלינען זין  ,בלאס אלס אײן פערױאדיענעכ
געשװעטץ ערשײנט
•
דא
עס
דען לעזער געױיה אין דען עטאנד זעטצען
װירד  ,דיא
אבזיבטען
דעה
העדויסגעבער־ אונד דען אונטערשײדענדעז
זועדהט ,
דיזעד
נזיט א״נער
דײטע־ען איבערזעטצונג פעיזעהענען אוירגאבע
(דער ה־יליגען בינעד נעהניליד
װאפאן איכ אנפאנגע דעד ? אררעדע׳ װא־
מיס דיזע װארסע׳ װיאדךדיער
לעזעד עדא־ננעדן ו־ירד  ,ענטלעהגטזיגד,
געשפדאנען װאורדע) נעהעד־ג
צו ע־קעננען אונד צי בעא־יטיילע;  :זא
װייל איך פיר יענע ,
דיאד־־עעריפט לעזען  ,א־נד דיזע נ־יע א־בעדזעטצונג
אונד ניגחה הדשה נינט גלײך
בײא הענדען האבעי  ,דיא א־בעדזעטצ־נג
דארויסװערטליך אנדרוקקען
לאססען  ,דאמיט נ־אן זיא פע־גלײנען נ־עגע •
דיא נ־־ע

אייעדזעטצונג

קאנ־יטל ז

ד־א אלטע
י • ♦• '■

איבעילעטצונ־
כײיײי

*

(א) אלפ דוד אין זיינעס הויזע
(ח) אלסענדל־ך דעי קעגיג
זאס  ,אונד דער עװיגע איהם רוהע
רוהיג אין זי־געס פאלדאסטע װאהג־
געגעבען האטטע פאן אללען זײנען
טע ; נאנדעס געניליך דעד עװיגעא־־־ם
פ״נדען דינגס אומהער ( ,ב) זאגטע
פאן אללען זײנען פײניען איניהער
דער קעניג צופ פדאפעטעז נהן  :זיה׳!
רוהע פעדשאפטי• (ב) שפראך ער
איך זיצע אין אײנעס
צעדעמהויזע  ,אײנסט צים פדא^ ייטען נתן  :זיה,
איגד דיא לאדע גאטטעס
האט
איה־
איך װאהנע אין איינעס צעדערן פאל־
דען אויפענטהאלט אין מיטטע
אונטער לאסט״ אונד ד׳א לאדע גאטטעס
טעפפינען ־ ( ג) נתן
שפראך צופ קעכי־ שטעהט אװטעד טעפינען־ (ג< גתן
גע  :געהע הין !
אללעס
,
װאס
אין
עמוידע־טע דעס קעניגע  :אללעס
דײנעם העיצען איזט׳
כוהע״ רעז װאס דוא פאד האהט  ,דאז טוה ,
דער עװיגע איזט מיט דיר ־ (־) אין
דען דעד עװ־גע איזט מיט דיי* ()7
ד־זעד נאכט איעד װאודרע אײן
װאדט אכעד אין רעד נאכט דאױיף װארד
דעס עװיגען רעס נתן
 ,ער שפ־אך :דעס יי־ויגען וואי־ט רעם נתן וױא
\
*
יךױ*
י••< ' • *
פאלגט

ריא ני־ע איבעדזעטצונג
(ה) געהע ! דוא זאלייסט מיינעם קנעכ־
טע דוד זאגען  ,זא שפדיכט דער עװיגע:
װאללטעהט דוא מיר איין הויז נויען
צו ט״נעםװאהנזײן ? ( ו) איךהאנע
ראך נינט אין אײנעפ הויזע געװאהנט
פאי דעס טאנע אי  ,אלס איך דיא
זעהגע ישראל׳ס הערויף קאממען
נזאבטע אויה מצדים  ,ביז אויףדיזען
טאג ; זאגדע־• איך ־ואנדעלטע אין
צעלט אונד היטטע ־ (ז) װא איך מיט
אללעןזעהנעןישדאל׳ם אומהעד גינג״
האבע איך א״ן װארט מיט א״נעם
דער שטעמען ישראל׳ס געדעדעט,
דעסאיך 5ארשריב ט״ן פאלקישדאל
צוװײדען  ,אינדעם איך געזאגט העט־
טע  :װאדום האנט א׳הד מיר ק׳ין
צעדעדנהויז געבויט ? ( מ) אונד נדן
זאזע מיינעם דיהנער דוד  :אלזא
שפריבט דערעװיגע  ,דעדהעררדער
העעדשאדען  :איך האבע דיך אויס
דען שאפהידדען גענאמעז  ,אופ העדד•
שעד מיינעס פאלקעס ישראל־צוזייןי
(ני) איך בין מיט דיד איבעדאלל גע־
װעזען  ,װא דוא הינגינגסט ; איך האנע
אליע ד״נע פיינדעפאד דיר פעדטרי•
בען  ,אוגד דיד א״גען גרא  :ען נאהטען
געמאכט  ,י מיא דער נאהכזע דעד
גראסען אויף דער ערדע • (י) איך
װילל נזײנעם פאלקע ישראל איינען
איט זעצען  ,אונד עס פפלאנצען ׳
דא  :עס דא־ט װאהנע׳ אונד ניבט
װי־טעד בעאוגדוהיגט װעדדע ; אונד
דאס אינגעדעכטע כזענשען נינט װייי
טעד פאיטפא־דע;  ,עס װיא פאד״
מאהלס

ד* א אי* טע אייעדזעטצוגג

כג

פאליגט  ( :ה) געה הין אוגד זאגע
מײנעם קנענםע דוד  ,זא שפר־כט דעד
עוױגע־ װאללםעסט דוא סיד אײנען
טעמפעל צזש װאהנזײן ערבו־ען ? ( ו)
האנע איך יא נאך ניא אין אײנעם
טעכלפעל גװאהנט  ,פאז דער צ״ט אן,
דא איך דיא ק־נדער ישדאגי׳ס אויס
כלצרים הערויכגעפיהדטביזאויף דיזען
טאנ ; זאידעדן מיך א־ממעד נוד אין
צעלטען אונד היטטען װאהנוגגען או־פ•
געהאלטען ׳ (ז) שפדאך איך אנעד
װאהל  :זא לאנגע איך אונטער רען
קינדעד ישדאל׳ס זא געװאנדעלט נין /
יעמאלס צוא״נעם פאן ישראל׳סדינ־-
טעדן  ,דענען איך בפאהלען מיין פאלק
ישראל צו װיידען  :׳,װארום בויעט
איהר מיר קיינען טעמפעל פאן צע*
דערן ? ״ (מ) זאגע אליזא מיינעם קנעכ־
טע דוד  ,זא שפדיבט דעד עװיגע
צנאות  :איך האנע דיך פאן דען
שאפהידדען וזעגגענאממע;  ,אוםרע״
גענט נזיינעס פאלקעס ישדאלצוזיין,
(ע) בין מיט ריר גװעזען  ,װא דוא
גינגסט  ,האבע אללע דײנע פיינדע
פאר דיר אויםגעי־אטטעט  ,אונד דיר
א־ינען נאמעןגמאנט  ,װיא א־הןדיא
גדאסעז אויף עי־דעי האנען • (י) האנע
דאדורך מ״נעם פאלקע ישדאל איינע
בליינענדע שטעללע פעישאפט  ,אונד
עס זא איינגעןפלאנצט  ,דאס עפ נון
דוהינ אונד פודנטלאז װאהנען קאן,
דאס
אונגעדענטע5יינדע עס ניבט
מעהר אונטעררדיקען קעננען װיא
פאדמאלס ( ,יא) אונד צו דער צ״ט,
ויא

׳ריא נ׳יע איבעדזעטצונג

דיא אלטע איבערזעסצוני.

נ־אהלס צובעדריקען • (יא) אינד פאן
װא איך ריכסער איב־ עס הערשען
דעפ טא ע  ,אז דעס איך רינטעי
לי / 0אונינזןדידװידקל׳יך פאזאי׳לען
איבער מ״ן פאלק ישראל
געזעצט פײנרען רור׳ע פערשאפס • — אלל״ן
האבע ״ האבע א־ך דיר רוהע
פאן דער עװיגע לעסס דיר פערקינדען,
אללען ד״נען פייניען געװעהדט •
דעד
דאס עד עדשס5אן דיד איין נייעס
עװיגע פערקינדיגט דיד ׳
דאס ערדיר פאמיליענהויו װירד ענסשסעהן לאסן •
א״ן פאמיליען ־ -הויז עגטשטעהען
(ע) נעמליך װעןדוא דײנען לעבענסי
לאסעזװערדע • ( ע) װען ד״נעטאנע
לויף פאללענדעט  ,האבן״אונד צו דײנען
פאלל ז״ן װערדען  ,אונד דוא ב״א
פעטערן הינאינד גשלוממערט ז׳ין
ד״נען 5עטע־ן ליגעסט  ,דעדדע
איך װירפס ; זא װעררע איך (דער עװיגע)
גאך דיר דײנען
זאמען איינזעצען״דעד דיינען זאהן  ,דער אױס ד״נעז אײנ•
אויס דײגעם
אײנגעװ״דע
(דעם אינעין)
גװײדעןקאממעןװירד  /נאך דידאו־ף
העדויס געהטךאונד איך װערדע זיין
דען טראהן ברינגען  ,אונר ז״ן ר״ך
ד״ך בעפעהט־גען• (יג)
עדװ׳רדמ״י אויף איממעד בעפעםטיגעך (יג) רי־
נעס נאהמען א״ן הויז
בויען  /אוגד זערזאללמיר אלסדאן א״נעןטעמפעל
איך װילל דען שטוהל ז״נעס
קעגיג־ בויען • איך װעררע אויך זײנען קעניגי
ד״נעס אױף עװינ
נעפעפטיגען ־ (יד) ל־כען טראהן אויף עװיג בעשטעטיגען,
איך װערדע איהם
איין
פאטער  /עי (יד) איך איהם אלס 5אטער אונד עי
װירד מיר יאײן
זאהן
ז״ן
•
װען
עד
גע• װירד מיר אלם זאהן זײן  ,זא  ,דאס
גען ׳עמאגדען אונדענט האנדעלם  ,זא
װעןערזיך פערגעהט  ,איך איהןמיט
װעדדע איך איהן מיט דען דוטהען דעד דער רוהטע אדעי זאנסט איינער
מענשען׳ אונד מיס דער מענשען
שטראפע נאךמענשען אדט צינטיגן,
זעהנע שלעגען
שטדאפען ( מיט דען (טו) אבר ניא איהם מײנע גװאגענ־•
א־נעלן  ,װעלנעדיאמענשהייטטרע־
ה״ט ענטציהן װעדדע  ,װיא איך זיא
פעי) ־ (
װנ ) מיין ערבארמען װירד
פאן שאול ענטצאגען האיע״ דען איך
איהם
נינט
ױ״יען
,
פאר
װיא
ריר
איך
עס פאן
דעס טראהגם ענטזעצט•
עאול
האבע
וױינען
לאבען ׳ דען איך (טז) * ילמעהדװירד דידד״ן הויזאעד
פאר דיר ענטזעצט האבע • (טז) ד־יי
רײך עװיגליך דוירען  ,ד״ן טראהן
הױז אונד
ד״ן קעניגד״ך זאלל בע־ בפעסטיגט ז״ן פיר אינד פיר • (יז)
שטעהען
אױף
עװיג
■
אונד
ד״ןטראהן אללעד׳זע װאדטע  ,װיא זיא אין דיזער
אױף
עוױג
נע
£
עכמיגם זײן• (יז) גאך ערשיינינג לויטען  ,רינטעטע נתן אן
אללען
דיזען װאדטען  ,אונד
נאךר־זער דוד נענזליך זא אוים • (יה) דערקע־
גאנצען עדשיינונג שפראך
גהן
ניג
איזא
דוד
גיגג דארויף ( אין דאז צעלט,
צו דוד ; (־מ) דעד
קעגיג דור קאפ  /מא דיא לאי־ע שטאנד)  ,ליס זיך פאד
זעצ■
דעש
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דיא גייע אינערזעטצוננ
זעצטע זיך פאר דעם עװיגען נידער ׳
אונד זאגטע  :װער בין איך ? נז״ן
נאטט  ,א עװייעד ! י״וגד װאס איזט
סײן הויז דאם דוא :זיך גיז הירהער
גע 5יהיט האכט ? (יני) דאך נור
װעניג װאר נאך דיזעס אין דיינען
אויגען נ־ײן גאטם  ,דוא עװיגער ! דוא
דאסט אויך אינער דאז הויז ד״נעס
קנעכטעס נאך פאן פערנען ( צוקינפי
טיגעז) דינגען גערעדעט • קעמט דים
א״געם מענשען צו  ,א עװיגער נזיין
גאטט ? ( נ) אונר װאס זאלל דוד נאך
װ״טער מיט דיר רעדען ? דוא קעגעסט
דיינען ק,עכט  ,עװיגער  ,מ״ןגאטט?
(נא) װעגען ד״נעס װא־טעפ  ,אונד
נאך דיינעם העדצעז האסט דוא דיזעם
גראסע אללעכ געטאהן ; דיזעס דײנעם
קנעכטע קונד צו נזאכען • ( ננ) דארום
ביזט דוא אויך פ״דהעדרליכט  ,דוא
עװיגעד גאטט! דען עס איזט ק״נער
װיא דוא  ,או :ד קיין גאטט אויסעד
דיד  ,נאך אללעם  ,װאס װיר מים
אונזע -ען אהדען געהעדט האבעך
(נג) אונד װא איזט איינע א״נציגע
נאציאן  ,װיא דיין פאלק ישראל אויף
ערדע;  ,אוסדעכעױױללעןאײן גאטט
הינגעגאנגען איזט  ,עס פיד זיך צו
עדלעזען  ,עם צו ז״נעם פאלקע צו
נזאכען  ,אונד איהם א״נען נאהמען
צו יעגרינדען ; אונד װא 5יר אײך
(איהר פעלקער) האט ער זא גדאסעס
אונדשרעקליכעס געצייגט  ,װיא (דוא
א גאטט) אין דיינעס לאנדע פאר
דיינעם פאלקע װעלכעס דוא עדלע׳ט
האסט

ריא אלטע איבערזעטצוגג דכ
דעם עװיגען נידעד  ,אונד עפראך.׳
דעד בין איך הערר ! א עױיכעד ! װאס
איזם מ״ן הויז  ,דאס ױא מיך זא
עניפאד ניהאין ? (יט) דאך שיעןדיד
דיזעס נאך צו װעדנ  ,הערר ! א
עװיגעד ! אונד דוא גאבסט נון דיינעם
קנעכסע זאגאר פעדהייסונגען אין דיא
צוקונפט • געצימט זא װאס א״נעם
גדינגען מענשעןל א הערר! עװיגער!
(נ) װאס 5ערמאג דוד נאך דירפאר־י
צושטעללען  ,דא דוא זעלבסם  ,העיר״
א עװיגער! פיד דיינען קנעכם זא
זאדגסם ? (נא) בלאס וױיל דוא׳ס זא
פערה״סן  ,אונד עס זא ד״ן ײיל?* ע
איזט  ,ליסעסטדואדיזע גרעסעװעי־
דען  ,אונד5עדקינדען ד״נעם קגעס
טע • ( נג) דעסװעגעןװײל דואגראס
ביזט  ,א עװיגער גאט ! דען ניכטס
איזט מיט דיד צו פערגלייכען  ,ק״ן
גאט איזט אויסערדיר  ,גאנץזאװיא
װיר מיטאוגזערןאהרען פעדנאממען•
(נג) אוגד װא איזט װיא דײן פאלק
ישראל א״נע אײנציגע נאציאן אויף
עדדען  ,אום דעדענטװיללן א״נע
גאטה״ט געגאמען ,זיאזיך צום פאלקע
צו ערלעזען  /איהד אײנעז גאמען צו
ניאכען  — ,אדער פיר א*יך ( איהד
פעלקעד) ! צו צייגען װיא דוא דיזע
גדעסעדיזע װאונדעראין דײנעם לאנ־
דע געצ״וט  ,פיר דיין פאלק יאז דוא
דיר אויס מצדים ערלעזט ; פעלקער
אונד איהדע געטער ( אויסצוטר״בען) ?
(נל) ױא בעשטימטעסט דיין פאלק
ישראל דיר צור נאציאן אויף עװיג,
אונר

ד׳א נייע איבעחעטצונג

ייא אלטע איבערזעטצונג

האסט אוים מצריפ  ,פאן רעסען פעל־
קערן אעד איהרען אבגעטטעדן ? ( נד)
דוא האסט ד״ן פאלק ישדאל דיר
פעסט יעגדינדעט  ,דיר צום { אלקע
אױף עװיג■ דוא עװיגער  ,ביזם איהם
ז״ן גאםס געװארדעןי ( נס) אינר נון
עװיגעד  ,גאטט ! דאזװארט,װעלנעס
דוא צו ד״נעם דיהנער  ,אונד אייער
ז״ן הויז גערעדעט האסט  ,לאס עס
אױף עװיג בעשטעהען ׳• טוהע  ,װיא
דוא געזאוט האסע ! ( נו) ד״ןנאהמע
װידד דאן אויף עװיג 5ערהעדרלינט
װערדען  ,מאי וױרד זאגען  :דער עװיגע,
דעד הערד דעד העעדשאדען איזט
גאטס א־בעד ישראל • אוגד דאז הויז

אונד דוא זעלבהט עװיגער ! ביזט
איהדגאטגװאררען • ( נה) נוןגביט־
טע איך> עװיגער! א גאט ! בע־
עטעטיגע אויך װאס דוא אויף ד״י
נען קנענט אינד זיין הדז סערהיי־-
סעי  ,ביז אין עוייגלןײט ,
טוהע
װיא דוא פערשפדאנעז האהטי( .נו>

ד״נעס קנענטעס דוד וױרר פאו דיר
בעשטעהען ; ( נז) דען דוא עװיגעד,
הערו דער העערשארען  ,רוא גאסט
ישדאל׳ס ! האהט דעם אהד ר״נעס
קנענטעה ערעפנעט אונד געזאגט;
איך ױילל דיר איין הויז כויען ; דא־
הער האט ד״ן קנענט זיין הערץ
(נעשטימט) געפונדען  ,דאס ער דים
געבערט צו דיר בעהטעט ־ (ניז) נון
עװיגעד  ,טיין גאטט ! דוא ביזט גאטט ,
אונד דיינעװארטע װעדדען װאהרהייט
ז״ן • מא האסט ד״נעפ קנעכסע דיזעס
גוטע פעי־ה״סען  ( ,נע) נון װאללעסט
מא דאז הױז דיינעס קנענםעס זעג־
נען  ,דאס עס עװיג5אר דיר ז״א ־
דעןמא,עװױ.ער  ,נז״ןגאטט! האסט
עס געדעדעט ; אונדדױך ד״נעןזעגען
װירד דאז הױז דײנעם קנענטעס גע־
זעגענעט װערדען אויף עװיג •

דאמיט דיין נאמען עװיגליך פער■.-
העררלינט  ,עס הייסען מעגע:
״דער עװיגע צבאות איזט יעדאליס
גאט י ״ לאס אלזא דאז הויז דיי•
נעס קנענטס דיד פאד דיד פעהט
געגרינדעט זייןי ( נ;) װייל דוא״
א עװיגער צבאות  ,גאט יעדאל׳ס!
ריינעם קנענטע צו אהרען קאממען
ליסעסט ״ אונד שפראיסט  :״איך
וױלל דיר איין הויז ערבויען■! ״ דא־
דורך פינדט איצט ריין קנענט זײן
הערץ גשטימט״
פאר דיר דיזעס
געבעט צו טוהן־ (נת) נענזליך
דא מא״
א העדר ! דעד דוא
דער איינציגע גאט ביזט״
דעסן
פעיהייסונגען גװיס אין ערפיללונג
געהן  ,דיינעם קנענטע דיזעס גו־
טע פערהייסען • ( נט) זא לאס
עס אויך דיין װיללע זיין דאז הויז
דיינעס קנענטס זא צו זעננעז  ,דאס
עס עװ׳ג פאר דיר בשםעהן קאן;
דעז דוא א הערד  ,עמיגער ! האסט
עס איינמאל פערשפראנען  ,אונד
נור דורך ד״נען זעגען װירד דאז
הויז דיינעס קנענטס אויף איממער
געזעגענט בלייבען•
האפיטד

כה
האפיטל ט
;;•) כל אשר היה לשאול ולכל כיתו׳ ״װאס שאול׳ס
געװעזען איזט> אונד זײנעס הױזעס• ״
<י) ועבדת לו את האדמה  ,״בעבויע דוא איהם דען
באדען♦״ א״נען באדען אדער אײן פעלד בעבויען״ הײסט איםי־מעו
דייטש גיבמס אנדערכ אלס געביידע דארויף שטעללען  ,אוגד ניבט א״נען
באדעןצובערייטען .
דאסערפרינמעברינגען קאן  ,װיאהיר אים אריגיגאלע
געמיינמ איזמ ; דען אין דיזעם פערשטאנדע קאן מאן נור זאגען בויען,
אונד ניכט בעבױען • — והבאת  /״טראגע
מיא״ביימראגען איזט
א״נע נאגעלנייע יעדייטונג ״ דיא דאז צ״טו -ארט בואפאן דיזעס פער־
 5אססער עדהאלטען האט •

קאפיטל י
<ס) שבו ביריחועד יצמח זקנכם׳ ״זעטצעט אײך אין
יריחו ביז דער בארט העראן װעכסט•״
וי) בי נבאשובדוד׳ ״דאם זיא ױך פאר דוד געהעססיג
געמאבט האטטען•״ זיך פאראייגעפ געהעססיגמאנען ,שטאט
זיך

בײא׳א״נעס  /א־־ער זיך אײנעס געהעססיג מאכען ! !
נס

ואתכל

הצבא

הגבורים׳

״מיטדעם

גאנצען העע׳-

רע דער שטארקען•״ מאן מוס דיא געשיקליכקייט
צערם אויך בייא קל״ניגק״מען כעװאונדעד  ,װיא ער נעהמליך ״
װא
א״נע שװיריגקײט פאדקעמט  ,זיך גלייך צו העל ?ען ,
אונד אללעס
צו פלאנירען װײס • עם ש״נט אבער״
דאס עד מיט דען טעמיםאדער
דעד נגיגד׳ /
דאמיט עד זײנע
ביבעלאויסיאבע
?
עדזעהען׳
אונד
דיזעס
אין זיינער פא־רעדע איהד אלס א״נען בעזאנדערן פארצוג אנרעכנעט/

רעם
איבעדזעט•

אויך דיא בעזאנדעדע אבזיכט געהאבט האבע /
צוצײגען  .דאס
ער זיך /
טדאטץ מענדעלסזאהן׳ס אונד פילער מטער איבערזעטצער
אונד עקםעגעטען  ,דיא זעהד טר״א דאנאך איבערזעטצט אונד עדקלעהדם
האבען  ,פיר זיא עבען זא װעניג װיא פיר מנחה
חדשה בעשטימט
 5אנד  ,אונד זיך דעהװעגען היד אין ײזעי שטעללע ליבעי פיר ייא צװײ•

ד^

טע
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כע ענדונג
בןשמימטע ; וױילזיא (דיא נגינהנעהדליך)״ דא הצבא
עטעהט מים דעס

בעשטיממונגס ־ ה  ,אינד מיט הנביריםניכם אים
געניטימא ?ערבונדען זיין קאן ,
מיט רעכם דאז נעגענטײל אנצײנם  :דען
עס לעסט דך יא ניכט5
עדמוהטען  ,דאס אײן איבערזעטצער װיא עי ריא
בעד״טונגען פאן דען צײכען
דעד ננינד׳  /דיא דעגעל 8אן דעס בעשטימ״
מונגסיה  /מיא אויך
דאס
דוד
מעהדעדע ( אבעד ק׳ין גאנצעסהעער)
מעננער געהאבט ״ דיא אונטער
דען נאהמען דער העלדען אויסגעצײכנעט
װארע|  /ניכט װיםסען
זאללטע • — עס איזט ניכט זעלטען  /דאס מאן
װעדטער פינדבט דענען דאז
בינדע־ ו פעהלט  ,װעלכעס אויך היר כײא
דעס װאיטע הנבוריס
געװיס דער י־אלל איזט  ,װעסװעגען אויך אין
מנחה חדשה דאז
אים
אדיגינאלעפעהלענדע ו אין דער
איבעחעט־
צונגדורך אונד ערזעטצט ,
אונד ואת כל הצבא
הגבוריםאיבעד־
זעטצטװאורדע :
״טיט
דעם גאנצען העערע אונד דען העל־

דען%

קאפיטל יד
איינע גוטע
איבעדזעטצונג פאן ריזעם קאפיטל  ,ראז דיא אונטעד־
רעדונג דער קלוגען פרויא אוים
תקועה מיט רעם קעניג דוד ענטהעלט,
קאן פיגליך אלס אײן פראבעשטיק דינען ,
דיא אײן איבערזעטצער פאן
זײנעד קונסט געבען קאן ;
אינדעם זעהר דונקלע אונד שװעהר צו פער־
שטעהענדע שטעללעןדארין
פאדקאממען  ,װאדורך דער צוזאמענהאנג אונד
ראז צװעקמעסיגע אין דען
רעדען אונד פארשטעללונגען אים אריגינאלע
ניכט איבעדאלל זא
הערפארלייכטעט  ,אלס מאן ? אראויס זעטצען מוס,
אונד
דיא אומשטענדע ערדארטען לאסבען  :דען
דאץאב ריזע פרויא
װעגען
איהרער
קלוגה״ט
קאממען ליס׳ אונד איהד דען או׳פטראג גאב,
דעןקעניג צו עטװאס
צובעװעגען
/
װעלכעס אויסצוריכטען ער דךזעלבסט
ניכט צוטרויעטע ,
דער
קעניג
אין
אללען,װאס יא זאגט  ,איינע װיללפעה־
דיגקײט צי׳גטע ,
אונד
ענרליך
אין דיא הויפטזאכע  ,װאפיר זיץ הערץ ניכט
געשטימט װאד׳ װ׳לליגטע ;
זא לעסט זיך ניכטס אנדערם דענקען  ,אלס
דאס אללע װארטע דיזער
5
מיא איבערלעגט  ,מאהל צוזאמענהענגענד,
אונד רער זאנע  ,מארוס עס זיך
האנדעלטע  ,ענטשפרעכענד ז״ן מוסטען •
זא אײנלײכטענד איער ריזעם
אויך איזט  ,זא װאורדעד ^ ך דיזע אוגטעד־
,־עדוגג 3אן קײגעם דער
עקסעגעטן אוני ביבעל איבערזעטצערן נאך דיזעס
גע־
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בו
*עעכםספונקם געהעדיגא־נד בעזחועענר ערקלעוזרט אוגד איבעחעטצט,
אוגד לעצםערע האבען זיא געױעהנליך מעהר אלס איין פערװאררענעס גע־
שװעטץ  ,אלס איין 5ערנינפםיגעס אונדצוזאמענהענגענרעס געשפרעך דאר־
געשםעלט • אל׳ם איך דאהעד מ״נע איבערזעטצונג דאפאן אין מנחה
חדשה בעארבײטעטע  ,גאב איך מיר אלל׳ע מיהע  ,אום דען זין צו ער־
*ארשען  ,אונד עס געלאנג נזיר דיא דונקלע שטעללען נאך מײנעס געזיכטס־
פונקטע אויפצולעזען  ,אונד דאדורך דעס גאנצען אײנען נאטירלייעז צו־
זאמענהאנג אונד איבעראלל איינען דעם צװעקקע געמעסען פעדשטאגד צו
געבען •
דא אלזא דיזעם קאפיטל פיו איינען קדיטישען כעאורם״לער זעהר
װיכטיג איזט  ,זא קא׳ עס װאהל ניכט אונדיהנליך ז״ן  ,ױען איך איהם דיא
איבעי־זעטצוננ דאפאן ( צו זאמט דען דרייא פסיקים פאם פאריגען  ,חא
בינהההדשהאונדאיןריזער נייען ביבעל־
דאנזיט צוזאמנזענהענגען) איז
אויסיאנע געגען א״נאנדער פאר אויגען שטעללע ; דאנזיט ער זעהע  ,װאס
דער פעדאכםער יענעס װעדקעס  ,דער אין ז״נעד פאורעדע זאגט  ,דאס
נוד דיא נאהטװענדיגק״ם א״נער בעססעדן איבערזעטצונג  ,אלס דיא בערייטס
פארהאנדען איזט  ,איהן צו דעפ ענטשייוסהע בראכטע  ,א״נע נ״ע צו
<ואגען  ,היר דאפ־ר צו װעלט געפערדערם האט•

דיא

נײע אי

כערזעטצונג

דיא אלטע

(לז) אבשלום פלאה אונד גינגצו
תלמי  ,קעגיג פאןגשור • ער ( מד)
א בער טרויערטע אום ז״נען זאהן אללע
דאדט װאד)•
טאגע ( זאלאנג אבשלופ
ז
(לח) אלפ אבשלופ 5לאה • אונד נאך
ושוד קאפ  ,אוגד דאיעלבפט דרײא
יאהדע װאר ( ,לע) הערםע דוד אויף
געגעי אבשי־וםאױסצוציהען ; דעןעדי
װאד געטרעסטעט דאריבער  ,דאפ
אמנון טאדט װאר •

(לז) אבשלום םליבטעטע זיך צו
הלמי  ,דעם קעניגע פאן גשור,
אונד זא לאנגע ער דאדט װאד,
טרויעדטעדודאופ ז״נעזזאהך (לח)
אלס אבשלום ,דער (װיא געזאגט) נא ך
ישור ענטפלאהען װאר  ,דאזעלבסט
בעדייטפ דרייא יאהרע צוגעבראכט
האםםע ; (לט ) גאב רוד דען פאר-
זאט־ן אויף  ,זײנעםװעגען צו פעלדע
צו ציהען  ,װ״ל עד נוננזעהד װעגען
אמגון׳ס טאדט געטדעםטעט װאד •
י* ס

/

איבערזעטצונג

( א)

דיא נ׳יע איבעדזעטצוננ

דיא אלטע

אינעחעסצומ

(א)
*ואבאבער דער זיאהז
(א)
דאך װאוסטע יױאבזאה;
צרויהיס גאהם װאהר  ,דאס
דאז צרויה  ,דאס דעס קעניגס הערץ נאך
הערץ דעס קעניגס נאך װידעד אבשלומ װידער אישלום װאר • ( נ) ער שיקטע
װאר • (ב) עם זאנדטע ױאב
הין גע־ דאהער נאך תקועה  ,ליס זיך עאן
גען תקועה  ,אונד ער נאהפ פאן דא רארמ אײנע קלונע 5רױא קאמנזען,
אײן קלוגעס װ״כ  ,אונד זאגטע צו צו דעד ער ש״ראך  :שטעללע ריך
איהר  :שטעללע דיך טדויעדנד אינד אלס העטטעהט דזא טרויעד  ,לעגע
צ׳הע טדויעד ־ קל״דעד אן  ,זאלבע טדויעדקל״דעד אן  ,אונר זאלבע דיך
דיך ניכט מיט עהל  ,אונד שטעללע נינט  ,דאמיט דוא א״נע פרױא ? אר־
דיך אן װיא איינע5דויא  ,דיא שאן שטעללסט  ,דיא זייט לאנגער צ״ט
3
ילע טאגע אופ איינען טאדטען טרוי־ אום איינען פערשטארבענען טרויערמ•
עדט
•
(
ג
)
געהע
דאן
צוס קעניגע (ג) געה זאדאן צום קעניג  ,אונד
הינײן  ,אונד רעדע מים איהם אין ־ רעדע מיט איהם ? אלגענדער נע־
ריזען ײארטען
 ,ױאב לעגטע איהר שטאלט • ייאב לעגטע איהר נעמליך
דיא װארטע
אין
דען
טונד
•
(ך)
אוגד
דיא
װארטע אין רען מונד • ( )7דיא
דאז װײב
אויס
תקועה גינג צוס קע־ ת־ועית שפדאך הירויף מיט דעס
גיגע ,
זיא פיל אויף איהר אנגעזיכט קעניגע* .זיא פיל נעמליך אויף דאז
צוד
ערדע
,
גײגטע
זיך
2
עדעהדענד
אנגזיבט צור ערדע  ,שטרעקטע זיך
אונד
זאגטע
:
העלפע
,
א
קעניג!
הין  ,אונד ריף אויסג הילף! אקע־
(ה ) דעד קעניג זאגטע צו איהד :ניג ! ( ה) װאס איזט דיר ? פראימע
װאסאיזס דיר ? זיא אנטװאיטעטע:
דעד קענע • זיא עדװידערטע  :איך
איינע װיטװע
ביןאיך  ,אונד מייןמאן בין ל״דער ! אײנע װיטװע  ,מײןמאן
איזט
געשסאיבען
•
(
.
י
)
דײנע
מאגד
א׳זט מידגשטארבען • (ו) נוןהאט־
האטטע צװײא זעהגע  ,זיא צאנקטען טע דײגע מאגד צװייא זעהנע  ,דיזע
דך בײיע אייף דעם פעלדע  ,אונד נעריהטען אויף רעם ? עלדע אין
דא נימאנד צו ד-עלפען
ראצװישען שטדײט  ,נימאנד װאד צוגעגען  ,דעד
קאש  ,זא שלוג איינעד דען אנדעדן זיא אויפא״נאנדער געכדאכט ; דא
אונד טעדטעטע איהן •
(ז ) גון איזט שלוג דעד איינע דען אנדערן  ,אינד
ײא גאנצע פאמיל׳ע
געיען
ד״נע
נזאגד
בראכטע איהןאום • (ז) איצטקעםט
אויפגעשטאנדען ,
אונד
זיא זאגטע :דיא גאנצע 5אמיליע איבר רײנע
גיבהערויפדען
ברולערמעדדעד  ,דאם ראגד  ,אונד שפריכט  :גיב דען
װיר איהן
טעדטען
װעגען
דער
םער־
ברודער מערדער הערויס  ,דאס װיר
זאן
ז״געס
בהדע־פ
,
דען
ער גע־ איהן הינדיכטען  ,װעגעןדער מארר־
י-
׳עדטעט
דאט
י
װיר װאללען אױך טאט  .דיא יע אן ז״נעם בהרעד
דעז
כע־
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דיא נײע אינעדזעטצונג

דיא אלםע איבעיזינטצונג

מ

דען עדבען פערטילגען! אונד זיא
װאללען דען פינקעןאויסלעשען  ,דעד
נאך איבדיג איזט ; דאס מײנעס טאנע
װעדעד נאהמע נאך אייעררעסט אויף
דער עדדע בל״בע• (ח) דעי קעניג
זאגטע צוםװײבע  :געהע גאךדײנעס
הױזע  ,אונד איך װעדדער״געטװעגען
בעפעהל עדטײלען • (ט ) יאז װ״ב
אױם תקועה שפ־־אך צום קעניגע:
נזײן הערר  ,אונד קעניג ! אויף מיך
אונד אױף נז״נעס פאטעדס הויזזײא
דיא מיסעטהאט געדעכנעט  ,דעד
קעניג אונד זײן טראהן אבער זײא
אונשולדיג • (י) דער קעניג שפראך :
װער וױדעד דיך דעדעט  ,דען פ־הרע קעניג אונד ז״ן טדאהן זייא דאדװך
צו מיר  ,זא װידד ער נינט װ״טעד געדעכטפעדטיגעט * • (י) דער
5ארטפאהדען דיך אנצוטאסטען •ייג)) קעניג שפדאך  :װער דיד װידעד װאס
זיא זאגטע  :דער קעניגעראיננערע דאפאן זאוען װידד  ,דען לאס נור
זיך דאך דעס עװיגען ד״נעס גאטטעס ,צי מיד ?יהדען ; עד וױרד דיך זאדאן
יאס ניבט דעד בלוטדעבער צו פילע גװיס אין רוהע לאסען• (יא) יענע
װעדדען  ,פערדעדבען צופערכד״טעי ,פעיזעצטע מידעד  :דעד קענ־ג געי
דענ־
אונד
+ ++ ++++++++ ++ +++++ ++++ +++++++ + ++++ ++
* דער זין דיזער װארטע איזט  ,נאך מ״נער ערקלעהדונג איז מנחה
חדשה  ,דאס זיא פיר דיא װאהרהײט א־הדעס בעריכטס מיטאיה•
רעם לעבען שטעהען וו^ללע  . ,װאמיט זיא דעס קעניגע ניכטםאנ־
דערס צו פעדשטעהען געבעןװאללטיע  ,א־ס .,דאס ער נזכט ערשט
נעטהיג האבע  ,דעסװעגען בעפעהלע צו ע -טײלען  ,ד״ה  ,דיא זאיע
עדשט אונטעד זונען צו לאסםען  ,אונד זאגל״ך ז״נען בעשײד געבען
קענטע ; דען ניד אום א״נען נעשײד צויגונסטען איהרעס זאהנעס
פאן דעס קענ־נע צ• הערען  ,בראנטע זיא דיא געשיכטע מיטאיה*
דען זעהנען פאד ; װייל זיא איהן זאדאן אױף ז״נען א״גענען יאהן
אנװענדען װאללטע  ,װיאאױס דעםיפסוק ;ייג) צו זעהען אייט • דא
אבעד דער קעניג דעננאך צעגעדטע  ,א״נען אויסשפרוך צו טוהן,
זא מאנטע זיא איהס ( װאס איס פסוק ' יא פארקעמט) װידעד אײנע
אידעדע פאדשטעלױ .ג  ,יאונד נאב א*.הם צו פעדשטעהען  ,דאס
׳עדעצעגעדונגפיר איהדע זא־ן געפעהרליכע פאלגעז האבעי קענטע•

נעגאנגען  ,אונד אויך איהן ) דען
עדבען ? ,עדטילגען  ,זיא װאללען
אלזז $אױך דיזען איינציגען פונקען,
דער מיר נאך געבליבען  ,אױסלע־
שען  ,אום מײנעם מאננע װעדעד
נאמען נאך אייעדרעסם צו לאסען,
אױף דעם עדדרײכע • (זו ) דערקע־>
ניג שפדאך הירױף צור 5מיא* .געה
נוד נאך הויזע  ,איך װעדדע דײנעט•
װעגען שאן נעפעהל ערסײלען • (ט)
דא עדװידעדטע דיא תקועית דעם
קענינע  :אויף מיך  ,מײן העדר אונד
קעניג  ,פאללע דיא שטרא£ע! אויף
דאז הויז מיינעס פאמערס ! דער

דיא נ׳יע איבערזעהצװ:

ד־א אלטע איבעײיגטצונג

אונד דאס זיא מי־גען
זאהן נינט5ער־ דענקע י־אך אז גאט דען עװיגען״
טילגען • עראבער
זאגטען
זא
אוגד
װאהר
פערה־טע  ,דאס דיא בלוטרע•
דער עױינע לעבט ! עס זאלל קײן נעי נייט נאך מעהד פעדדעיבען
האאד פאן דײנעם זאהנע אויף דיא אגדינטען  ,דאס זיא נעטליך מיינען
עדדע פאללען • (יצ) דאז װײב שפראך :זאהן נינט 5עדטילגען ! דא עװאור
לאס נון דײנע
מאגד״ מײנעפ העררן דער קעגיג  :זא װאהר דער עוייגע
דעם קעניגע עטװאם זאגען  :ער לעבט  ,עס זאלל פאן דײנעס זאהנע
שפראך צו איהד
 :רעדע ! ( יג ) דאז קײן האר צור עידע יזאללען • (יב)
װ״י זאגטע :
װאדוס
ױאסט
דוא
זא
נון ע־פדאן דיא פדויא  :עדלױבע
ץאס
איס זיננע פאם גאטטעס פאלק ? דאך  ,דאס דײנע נ־אגד מיינעם העררן
נוז אויס
דעם רעדען דעס קעניגס ( צו אונד קעניג נאך עט־ואס זאגען דארף!
שליסען
)
װערע
עס
איין
אונדענט,
יענער שפראך  :דוא קאנסט רעדען •
דאם
דער
קעניג
זיינען
פערשטאסע־
(יג) דא שפראך זיא  :װיא קאנסט
נען
נינט
צודיק קאמען לעהט • (יל) דוא דעדגליינען פאן גאטעס פאלק
דען
װיר
שטעדבען ,
אונד זינד דאן דענקען ? דאך נאנדעפ דעד קעניג
װיא אײן אויף דיא
עדדע
דא
הינגעגא־
גשפיאנען
,
איזטיא דיזעס פעי־-
סענעס װאסעד ,
דאז
מאן
נינט
זא־
 3אהדען העבסט אונגרענט  ,דאס
ניעלט  ,אונד
גאטט
װירד
דאן דעד דער קעניי ז״נעןפערשטאםענעןנינט
זעעלע נינט
פערגעבען ; מאן מום צוריק קאממען לעסט • (יל) דען װיד
דאהער דענקען  ,דאס נינט דער פער־ מיהען יא אללע שטעדבען  ,זאדאן
שטאסענע אויך
פאן איהס פעדשטא־ ז׳גד װיד דעם װאסד עהנליך  ,דאז
סעןװערדעי (
טי
)
איךניןגעקאמע;  ,דאהין רינט אויף דען נאדען  ,אונר
אום מ* ט
מיינעם העררן דעפ קעניגע גינט װידער אויף גשעפפט װערדען
צו רעדען  ,דען
מיך שרעקטע דאז קאן ; — גאט 5ערצייהט דאן דעד
פאלק •
עסדאכטע
דײנע
מאגד
 :איך הינגשידענען זעעלע גינט מעהדי
װילל
טיט
יעם
קעניגע
רעדען  ,פ־ל־ מאן מוס דאהעד דאמיף בעדאנט
ל״נט
װירד דעד קעניג נאך דעןװאוד־ -זײן  ,דאסנ׳נטא׳יןזינדעד פאללענדס
טען ז״נעד מאגד
האנדעלן ; (זט ) דען  5אןאיהס אבגעפיהרט װערדע• * *
עד װ׳רד ז״גע מאגד
עדהערען  ,זיאי (נ־ו) איצט ( גשטעה איך)  ,דאסא־ך
צו
דעפ
־י־־נ־־ו־־י״י• ־5־■•5־5־••:•■4•>••<❖•<•5

■•נ

* * (דיזער פסר
שלאג גא , :ןז  ,דעד דערזאנע׳ מאמםעס זיך האנדעלטע  ,דען אויה־
עקכעי -עטען איזט אײגענטליך דיא גדעסטע קליפפע  ,װאראןאללע
ש״םערטען י װיא פילע טיהע גאי זיך מנם דער בע־
דעד זעעליגע װעזעלי ( ר׳ הירץ ײייל) ׳
ר־זען
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דעס קעניג מײנעם העדר; דיא פאדי־
שטעללוננ אױף דיזעארט צו מאכען
קאם  ,בלץ*ס װײל ריר דיא לײטע
באננע מאנטען  — :אלל״ן דײנע
מאגד דאכםע  ,איך װיל עם װאגען
דעס קעניגעעטװאספארצושטעללען,
פילליינט גװעהדט עד דאז גזוך ז״נער
מאגד • (עז) נעמליך  ,װען דער קע״
ניג װירד גהעד געבען  ,ז״נע מאגד
 5אן דער האנד א״נעה מאננעס צו
דעםטען  /דער מיך זאמם מײנעם
זאדנע 5אן דעם ערבט״ל גאםעס
אויסטילגען װאללע ( :יז) דאן  ,זא
דאנטע דײנע מאנד  ,װירד דעדאײ■

צו דעםטען פאן דעי־ מאנט דעס
מאננעס  ,דער נזיך זאמם מיינעם זאה־
נע פעדטילגען מאללע פאס ערבע
גאטטעס ־ (יז) אונד דײנע מאגד דאנ־
טע  :דאז װאדט נזײגעס העדרן דעס
קעניגס זאלל מיר א״נע בעדוהינונג
ז״ן ; דען וױא דעד ענגעל גאםטעס,
אלזא איזט נז״ן הערר דער קעניג,
דאס עד גוטעס אונד בעזעס פער־
שטעהט ־ אונד דעד עױיגע  ,דיין
ו .אטט ! זאלל מיט דירייין ־ (ימ ) דער
קעניג אנטװאדטעטע אונד שפדאך
צו דעסװייבע  :פערהעהלע נזיר דאז
װא .רט נינט אופ דאז איך דיךיפדא׳-
ו.ע .י דאז װייב ערװידעדטע  :עםדע־ גענע אויסדפדוך מ״נעס העדרן אוגד
דע דאך נז״ן העדר  ,דעד קעניג .קעניגס איהם צור בערוהיגונג דיהנען;
(יט ) דעד קעניג זאגטע  :איזט נינט דען נזײן העי־ר אינד קעניג איזט יא
דיא האנד ױאב׳ם מיט דיר איןד׳זעם מיא איין עננעל נאםעס  ,צו פער•
שטעהן
אללעז
דיזעז פסוק אויף איינע פערניג 1טיגע ארט צו ערקלעהדען  ,אונד דאך
האט ער דארין זעהר געפעהלט־ װער זיך דיא מיהענעהטען װילל,
נז״נען קאנזענטאד אי] מנחה הדשה נאך צו זעהען (וואױיף א־ן
איבערהויפט יעדען װיםבעגידיגען לעזעד  ,דעד דיא אויפלעזונג דער
א״נצעלגען אויסדריקקע  ,אונד אינעראל דען גרוגד מי־נער איבעד•
זעטצונו״זא װאהל פא• דיזעם פסוק־אלס אײך 5אןאנדעדןאײניזני־ע; ודלי4
פעדװ״זע) ׳ דער װירדפיגדען  ,װאכ איך דאגעגעןא״גגעװענדעט האבע־
נאך מײנעד עדקלעהרונג שטעללטע דיא פדויא דעס קענ־גע פאר
דאס עס אונדענט געהאנדעלט זײא  ,ז״נען זאהן אונטער היידען צי
לאססען ,.אונד נינט אויף ז״ן זעעלענה״ל בעדאיט צו ז״ן ; דא איין
פלעטצלינעד טאדט ? ערהינדעדן קענטע  ,איהןנזיט גאט אײםצוזעה׳
גען • — איךװיללנינט יעהויפטע;  ,דאס נינט אייז בעסכעיער עקי
יסעגעטע אלס איך אויך נאך א״נע נעסהעדע גענען קעגטע  ,זאגדעדן
נוי ׳ דאה זיא פא; דענען,דיא * איהאנדען זינד  ,דיא בעבטע איזט,
אונד איך ביןאיבעד־צ״גט  ,דאסיאײן ־עדער ביבעלפריינד  ,זא לאנג
עד ק״נע בעססערע װ״ס  ,זיא מיט דאנק אויפנעהמעז  ,אינד דאפיר
ק־ינע שלימנזערע ניאכען .װידד  ,װיא דיא 5אן דעס נײינן איבעד•
ןעטצער  ,דיא װידקליך אלז װאסכעי איזט  ,דאז אױף דיא עדדע
העגעגאכסע; ו.־ז־ד  ,װיאעד כמיפ הנגרים איצה־  -ידא נגי
ריננע) אונדנינט גיםען היינט) — פעלשליך איבעדזעטצטעי

ריא נייע א׳יערזעטצונג
אללען ? דאז װייב אנטװאיטעטע
אונדזאגטע  :זא װאהר דייגע זעעלע שםעהן װאס גיט אדער עיעדליך
איזט■ דעד עױיגע ד״ן גאט זײא נון
לענט ״ מיי; הערר אונד קענינ ! עס
נדם דיד! (ינז) דער קעניג פיג־ דא־
איזטגימאנד״ דערצור רענטען אדעד
רויף אן אונד שפראך צור פדױא  :איך
צור לינקען אבװ״נען קענטע״
פאן ביטטע״ ? עח ייגנע מיר איינע זאבע
אללעס דעם  ,ױאס מיין הערד ״ דעד
נינט״ װאױיף איך דיך 5ראגעןװיל•
קעניג גערעדעט האט ; דען ד׳ין
דיא פרויא ערװירערטע  :מ״ן העדר
קנעבט ױאב האטמיר עס גענאטען״
אוגד קעניגגעױהע גור צועפרענען.
אונד דיינער מאנדאללעדיזע װאדטע
(יט) דא 3ראגטע דער קעניג  :איזט
אין דען מונדגעלעגט־ ( נ )
דאסאיך נינט ױאי מיט דיר הידאין פעױ
ריא געשםאלט דער זאנע
אלזא
װענ־
ע־טאנדען י׳ דיא פרויא אנטװאדטע*
דען זאללםע״ דיס האט רײן קגענם
טע ״ אונד עיפדאך  :ניים לעבען ד״נער
ױאב גענזאנט • אנער מײן הערר
זעעלע מיין הערד אונד קעניג ! עס
איזטװייזעװיא א״ןענגעל גאטטעס״
איזט ניכט ניעגליך װעדעד רענטס
דעד אללעס װ״ס  ,װאפ אויף עדדען
נאך לינקס אויס צו װייבען< נ״א
איזט • ( נא) דער קעניג זאגטע
צו אללעם  ,אוס װאס מיין הערד אוני
ױאנ  :זיהע ! דוא האסט דיס גע־
קעניג פדאגט • יא דיין קנענט ױאנ
טאהן״ זא געהע אייך דיא /
אוגד האט מיד׳ס כפאה־ין  ,עד האט דיי•
כדינגע דען יינגליג אבשלוס
װידער
•
נעד מאנד אליע ד׳זע ויא״טע א־ן
דען מונד גלעגט • ( נ) אום רעד זאננ
איינע אנדדע װענדונג צו געבעןן״
טאט דיזעס ד״ן קנעבט ױאב*
אבד מיין העדי איזט זא װ״זע װיא אייז
ענגעלגאטעס״ עדװײס אללעס
װאס איס לאגדע פאמעהם • ( נא) רער
קעניג ע־פדאך דאדױף צו ױאנ :
דא דוא דיזעס פעואנשטאי^ טעט זא
ר״זע
דען הין  ,אונד דאלע אנשלים צוריק׳
דיא אלטע אינערזעטצונג '

קאפיטל
(ט״ז״י׳ייז׳ י' ח)

״צופיסע״ איך

מ
קאןסירמאננעפעהלער ,דיא

זיך אין דיזער דיא ערדינענעז
אינעדזעטצונג פינדען  ,ניבט אנדערס ער־
קלעחדען״ אלס״ דאס דער
אבענדערונגסז•; דעס העיױכגעבערס איהס
בעשטענדיג זא פארגעשױענט
האנען מוס ״ דאס ער אידס דען קאפף
גאנץ פעדדדעהט האטי װיא א׳זט
עס זאנסט מעמיךהיר צ״נ ברגלױ
אונד
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ל
אונד ברגלו״ציפוסע״ צואיב״חעםצען ? װעונודנינט גאנץ איין ? ועמו־
ליגג אין דעו העבדעאישען שפראנע איזט  ,דעו מום יאװיסשען  ,דאס
דאדודך א״ן גע 5אלנע אויסגעדװקט װיײ • װיא קאן דען וכל העם
הייסען  ,אלס  :דאז גאנצע
(שמותי״אח׳) אנדערס
אשר כרגליך

פאלק ,

דאזדירפאלגט?

עכען זא פעהלערהאפס איזט עוברים על ידו

אינערזעםצט ,
נעהען״

דא

״נעבק איהם הער

ה״סען
עספאר איהם פארבײא געהען

זאלל  ,װיא אויס דעס עגדע דעס פסוק׳ס  ,װא דיזע נעד״סונג מיט אנדערן
המלך אויסגעררוקט װידד׳ דייטליך
ױאדטען  ,דורך עוברים על פני
צו ערזעהען איזט •
(נ )

חסד

ואמת ׳

״ערבארניק אונד

װאהרהײט זײא

מיט דיר•״ מאן זעהע׳היי אין מנחה חדשהנאך• — (י״ד)״װארען
גדעכליך $אלשדאזװאדט אתוהיר געגעבעןאיזט!
מיט• ״ ןװיא
ז

(לד) ״איךבין דײן קנעכט  ,א קעניגז ױילל ד״נעס פא־
טערס קנעכט זײן׳ זאגטע איך אײנסט׳ נון אבערװיליל
װאפאןדיזעס
איךדײן קנעכט זײן•״ אים אדיגיגאלעזינד דיאװארטע,
ייא איבערזעטצונג איזט  ,ניכט בעשטימט גענוג אויסנעדדוקט  ,װערדען
חדשה נאך דער ננינהאוגד נאך דעךנאטירליכס■
אבעד אין מנחה
טען קאנשטדוקציאן זא איבעדזעטצט  :דײן קנעכט ווילל איך זײן

א קעניג! די־נעס פאטערס קנעכט ,יא דער װאר איך זאנסט ׳
פאן נון אן װילל איך דײן קנעכטזײן•״
!

ן זיא לאםסען זיך  ,װען איינעד עטװאס נייעס מאכען װילל  ,פילל״כט
אויך זא  ,פדאגענד ,דיכטיג ( פדייליך אבער געגען דיא נגינה) איבערזעט־
צעך׳ זאלל איך עטװא דער

קנעכט

דײנעס

פאטערס זײן׳

דא איך שאן זייט לאנגער צײט ביז יעצט איממער דער
דײניגע װאר? אלל״ן א״נע געצװאונגענע׳פאלשע  ,געגען דיאננינה
אונד דיא בעסטען קאמענטאטארען דאפיר צו טאכען  ,נאכדעם מאן דיא
אונד זיך פיד אייגען בעססערען
פריהעדן איבערזעטצעד פעדװאר5ען ,
אויסגעגעבען  ,דאז קאן נור א״נעי־  ,דער עגטװעדעד גאר ק״נע א״נזיכט ׳
אדער איינען זעהר שלעכטען בעגריף האט פאן דער אורט״לם5עהױ.ק״ט
דעס לעזענדען פיבליקומס  ,דאז עד צו ט״שען געדענקט •
סא
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קאפיטל ה?
(מ )
*הינאב געגאנגעז װאר״ייאס נאך אללעה אױם דעס צײט־
ױאדט עיר
ױעדדען װירד ? אים פסיק כ״ג אונד ב״ד דעס פארױען
קאפיטעלס
היס
עס
כיכגעהען״ ה*נױסקאג* מעןאװד ניןגאד

הינאבגעהען•

קאפימל *ז
(נ ) ונס כל

העם

אשר

אתו״

״ער וױרד

פליהען אונד

אללעס פאלק דאז בײא איהם איזט• ״אים
אריגעאלעןשטעהעט

נוי :
אללעס פאלק ״ דאז בײא איהם איזט ׳ מירד
פליהען״
װעלנעס
אױך
מיט
דעס
איבריגען
װאס
אחיתופל זאגט ״ אייעראײנשטימט;
נעהנלליך דאדורך ,
דאס דאזפאלק דען קעניג פעדלאהסען ױירד״ װירדעד
איהן אלל״ן
אומירינגען
קעננען־ דיזעד אייערזעטצער אבער לעכט דען
קעניג ערשט מיט
זיינען לייטען פליהען״ אונד איפ אועענבליקקע דארויף
לעסט ער
אחיתופלװידער״ דעןקעניג״דעדאלל־יןצודיק געיליבעזאיזט״
עדשלאגעך ! !

(6
״װען אללעס צוריקגעקאממק איזט״ אױך יערער•
מאן
דען
דוא
פערלאנגסט
־
״
דיא װאדטע איםאייגינאלע §אן

דיזעד
אינעדזעטצונג זינד װידעד נינט גאנץ ד״טליך אונר בעשטימט
אױסגעדרוקט״
װעסװעגען זיא ?ערשידען אויסגעלעגט װעדדען • איך
װעהלטע צו נזיינער איבעחעטצינג אין מנהה
חדשה דיא ערקלעהױנג
דעסרלב״גאונד
צאגדיזעןפסוקמיטדעס פאריגען צוזאממען״ פאלגענדער
נעשטאלט  . ,״איך װערדע דאן דק קעניג
ערשלאגק״
אונד

אללעס פאלקדיר צוריקברינגק קעננק; דען ערשלאגק
דקמאן״ נאך דעם דוא שטעהכט״ הײסט אללעסצו־-
ריקכריננק״; מײלזיא נאך דען װאדטען אונר נאך דעם
צוזאממענהאנג
דיא בעסטע

אונד
נאטירליכהטע פאן אללען עדקלעהרונגען איזט ״ דיא
?אן אנדערן
עקסעגעטען דאדיבער זינד געגעבען װאדדען ־ .נעהנזליך  ,דאס
אחיתופל״דעד
זײנען ראהט״ א״נען איבעיפאלל צו װאגען״ מיטגרױ־
דען בעלענטע ,
אויך דיזען אנגאב  ,דאה פאן דעפ 5אללע דעס קעניגס
*זללעם
איבייגע
אבהענגע
,
אונד
זאיאלד
ער
אויס דעס װעגע געשא 5ט
זײן

לא
?ייאבשלוסגעװאננען איזט • איך
זייןװידד< ז״ן אנהאגגשאןזאגוט אלס
געשטעהע צװאד  ,דאם דיזע איבעחעטצונג מיר גינט מנהד גאנץ גע־
װ״ז׳ זיא עטװאם צו געקינהטעלט איזט ( אונד זיא זאלל אויך
פעללט ,
ב״א איינער נ״ען אויפלאגע 3א | מנחה חדשה 5ערכעםסערט װערדען) ;
אלליין װאס דער נ״עאיבעדזעטצעד דא§ יר געמאנט האט  ,דאז זיהט אײן
יעדעד איין  ,דאס עס דען װארטען דעס אדיגינאלס גאר נינט ענטשפרינט,
אוגד אייערהויפט װידערזינניג איזט •
(יז ) ״דוא וױיסט<

אונדז״נע

ד״ןפאטער

דאס

מעננער

איבעדזעטצעדס ! נאך דיזעדאיבעד־
טאכפער זינד• ״ א ! דעס טר״ען
:עטצונג מיהטע עס ׳א אים העבדעאישען הייהען :

אתה

ידעת כי

אביך ואנשױ גכורים המה — ״איבערנאכטען (זײמען)•״
(ט) ״נון האט ער זיך פערבארגען אין אײנע גרובע־
אדער אין אײנעם אנדערן ארטע• ״
(יא) *ד״ן אנגעזיכט ( דוא ? עלבסט) געהעסט אין דען
קריג• ״
(יג ) ״װא װיר

נמצא

שםזיך

איהן

פיני־ען• ״

בעציהט ,
אייף פסיק ט׳

דריטטען פעדסאן א״נפאנעד צאהל פא•
טוגג שטעהעט ?

װער זיהט היר נינט ,
אונד

דאז צ״טװארט איןדעד

נפעל אדעד רער ל״דענדען גאט

(יג ) ואם אל עיר יאסף  /״װען ער זיך

שטאדט צוזאממעגציהט• ״

אױך

דאס

אבער אין

אײנער

הירװידד װאהל א״ןיעדעד איג־

צוריקציהעןהייסען טיס ,
זעהען  ,דאס דאז העברעאישעװארט יאסף זיך
אין װעלנער בעדייםונג עס אױך אין תנ ' ך מעהרמאהרס פאיקעמט  ,נזיהע
דקרא כ״ו כ״ה איני במדבר יי׳אי״גװיא איך תהלים ק״ד כ״ס,
דא עם אבער היר מיט עיר (שטאדט) 5ערבונדען איזט  ,זא קאן עס
װאהל נאך דעם ערטלינען פערשטאנדע אונד נאך דעם דײטשען אויסדרוק
שטאדט
זיךאיןאיינע
נינט אנדעדס איבעחעטצט װעדדען  ,אלס :
װערפען  ,װיא עס אייך איו מנחה חדשהאייערזעטצטמאודדע•

והשיאו כל ישראל אל העיך ההיא הבלים וסחבנו אותו
עדהנחל  ,״זא װירד גאנץ ישר* \ שטריקעצודיזער שטאדט

הינטראמגן  ,אינד
צ״טװארטסזיא א*ן גראבען דןינאבציהען־ ״ דעד בעד״,
טונגען דעס

נשאזעד גאד פילע ; עה  :עצײכנעט אינעיי
הייפט יעדע בעמעגונג אין דיא העהע ־
דדנטראגען קאן עס אײנמאהל1
היר נינט הייסען׳ ,
ערשטי)י ך  ,וױיל־ ענ א־ן דעד בעדייטונג טראגען
אינזמער אים קלאוגד
ניא איס הפעיל שטעהט  /אונד צװ־־טענס  ,װי־ל
עס היר אין דעם
װארטע
יהשיאי
ניכט
דאז
הינטראגען רער שט־יקקע,
(װעלינעס היד צו זאגען
 ,נינט צװעקמעסיג װעדע)  ,זאניערן דאז יעביױ־
נען דעדזעלבעז ,
אמדצװאר
דאז
שנעללע אינד
העפטיגע אנ־

לעגעןאדעד

( וױא

מאן דאפיד זאגט׳• אנױערפען (זא װיאדיארעדענס־

ארט בייא א״נער
בעלאגעױנג איזט  ,װען מאן לאגט  :שטודמל״טעיז אנ־•
װערפע׳) בעצייננען זאלל ,
עבען זא 3אלש
איזט דאז צייטװארט סחב איבערזעטצט • זיינע
כעדייטונג אי׳ם* .אזיף דער ערדע פארט
שלעפפען אדער שלײ־

פק ;

דיזעסבעװייזט דער אױסדהק סהיב

והשלך(ירמי׳כ״כי״ט) ;

אונד
היד שײנט עס  ,דאס עז  ,װיאדאז די־טשעװאיט
אוכרײסען
אוני
צערשטעהרעןבערייטע  ,אונד דיא ביידע בע־
גריפפע צוגלייך או־סדדוקקעז זאלל /
נײהמליך אוםר״סענד פארט
שלײפעןאױך

שלעפפק•

עז װירד■ היר
היפעדבאליש ( ד״ה׳ אױף אײנע א־בערטריבעגע ארט
עטװאס געגעןדיא
װאהדהייט
צו
3
עדגרעסערןאדעד צו ?עדקל״נערן) פאר״
געשטעללט׳
דאס
דיא
נזענגע
מענשען דיא שטאדטמויער בלאס מיט
שטדיקקעז אומד״סעז ,
אונד דאמ׳ט צויל״ך אויך דיא אומגעריססענע
מאססע 5אדט
שלעפפען קענטע  ,אונד דער געשטאלט אין א״נעי קויצען
ציים קײן
גאנצעס
שטיק
סעהד
דאפאן צו פינדען זיין װירדע־

עד
אשרלאנמצאשםגסצרור׳ ״דאשמאן פא איהר
אויף
איהרער
שטעטטע ניכט אײנע ערדשאללע פינ־
דעט־
"
יױא
קאממען דיא ערדשאללען הידהעד? דװך שאללק
אלליין

װירד דאז װאיט
צתר היר װאהל איבעדזעטצט  ,דאז געהט נאך
אן ; אבשאן יענעס
װאדט זעלטען אדל״ן געברױנט וױרד  /זאנדעדן גע־
װעהנליך נוי מיט
ערדע אונד אייז צוזאממענגעזעטצט ; אונד װען עס יא
אלליין געבדויכט
וױרד
,
זא
װעדדען
א־נזמעד נור ד׳זע צװייא נזאטעדיען,
ניא איער ריא
בעשטאניט״לע
א״נעי מײײד דאדונעעד פעישטאנדען ־

דיא
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ל
חדשה לױטעט
ייא איבעוזעטצמג פאן ויזעם פסוק אין י־נחה
שטאדט
ערזיך אכער אין אײנע
״זאללטע
יאהעל אלזא־.

װערפען  ,זא וױרדע דאז געזאמטע ישראל אן זאלכע
שטאדט נור זײלע אנװערפען  .אונד װיר שלײ& טען זיא ביז
דאסקײןצוזאממענגעזעטצטעסשטיק
איןדעןגראבען  .זא .
מעהר דאזעלבסט צו פינדען װערע• ״(װעי.ען דעסױארםעס
צהרזיהע דיא ערקלעהרונג אן ארט אונדעטעלייע)־
הרעהמיטדעם בעשטימ־
(י ) 7״אונגליק־״ װאצו ע־טעהט דעי
װאיטע צוה״
מוגגס־ה ? זיהט נזאן דען אויך ניכט קלאר אויס דעם
זא פארהער אין דיזעם פסוק שטעהט  ,דאס פאן איינעס נעשלאססענען
אונגליק דיא רעדע איזט ?

קאפיטל יח
ויג)

אועשיתיבנפשי שקר

וכלדבר לא

יכחדמן

היילך

ואתהתתיצב מנגד׳ ״אונד װען איך׳יעטװאס פאלשעס גע־
טהאןהעטטע  ,אויףמײגער זעעלע געפאהר  ,אונדװערע
ניבט אללעס ךעם קעניגע פערבארגען געבליבען  ,זאװיר־
דעסט דוא זעלבסט געגעז מיך געשטאגדען זײן• ״ דיאװאדטע:
װערדעןדעש
או עשיתי בנפשי שקרדיא היר אים אריגינאלע שטעהען׳
פעדשטאניע נאך אונד װיא זיא מיט דעם פאד ־ אונד -נאכשטעהענרען צו־
חדשהװירדמאן
פעדשידעןעדקלעהיט • אין מנחה
זאממענהעננען׳
זיא דעפינירט פ־נדען־ איךבעמיהעטע מיך  ,זיא נאך דען בעד״טונגען/
דיא אין דעז װערטעדן שקר אונד נפשליגען  ,אונד נאך איינעם נאטיד־
ליכען פעדשטאני  ,דער אויסו דעם צוזאממענהאנג העךפאר לייכטעט״צו
.אדערזאללמעאיךעטװא
ערקלעהרען/אוגדזא צואיבעחעטצעך.

װידערמײן א״געגעס װאהל האנדעלן? דען דעם קעניג
דואשטענדעסט
כלײבט ניכטספערבארגען  /אונדדוא׳
דאן פערן• ״
איך האלטע צװאר מיינע עדקלעהרונגי נ־יד ריכטיג  ,אבשאן איך
פינדע  ,דאס איך זיא  ,אום זיא דען װאדטען דעם אדיגינאלס נעהעד צו
ברינגען ׳ עטװאס פעדבעססערן מוס ; אבער איך בין דאפיר ניכטזא>
אײנגענאממען  ,אלם דאס איך ניכט געדן גלויבע  /דאס מאן דאיןיר אױך
איעען

איינע
אנדערע מאכען קענטע  /געגען דיא ריכטייקײט דער זעייבען ניכםס
אײנצוװענדען
װערע
:
דא
נינטס געװעהנלינער איזט  ,אי׳ס  /דאס זאלנע
דונקלע אונד פילד״םיגע שטעללען פע־שידען אויסגעלעגט װעררען ,
אונר
זאלנעם
אויך ל״דען ־ מאן װירד אױך אין מנחה חדשה זעלבסט נאך
אײנער
אגדערען
דיפיניציאן
אויך א״נע אנרערע איבערזעטצינג פאן דיזעפ
פסיק
פיגדען־ניכטװאס אבער דיא אבען שטעהענדעבעטריפט  ,זאאיזט
זיא
נ־כט
נור
בעםכער
אלס
דיא
מייניגע
,
זאנדעדן
זיא
ע־יינט סיד
אויך י-
אלש צו זיין ; װייל דאז װאדט בנפשי צװ׳יעעז עשיתי אוני

שקר
שטעהעט  ,װעלנעס .

װען זיא

ריכטיגזײיזאללטע  ,נאךדער

אנאלאניע דער שפראנע,עגטװעדער צועישט אדער צו לעטצט שטעהען
נזיסטע •
אויך איזט דאז איבריגעאין דעם פסוקזעהר אונריכטיג איבער־
זעטצט ,
װיא
איין
יעדער
פאן
זעלבסט
א״נזעהען
װידד
־

קאפיטק 1יט
<א) וירגז המלך־ ״דא מארדדערקעניג נפאן באנגיס

 ,קײט)
׳ אנדערס /

בעשטירמט־״ דאז העבדעאישע צייטװארט הייםס היר גיכטס
אלס פאר שרעקקען
אויפפאהרען ־

עלית השער ,״דאז ־ציממער איבער דעם טהארע ׳*

אים העכרעאישען שטעהט ניכט עליה מעל
השערװיא ריזע איבער־
זעטצונג לויטעט ,
זאגדעח עלית
השעראין געניטױוא  ,אונד הייסט

,.טאהרציממער• ״
(ג)
געם זיגע־

״דיאעררעטטונמדאזהײל) ״ריא יעדע איזט הי־ ?אן א׳י־

קאפיטל כ
(א) ושם
נקרא איש בליעל ,״עס׳װאר דער פאלל׳
דאס
דאזעלבסט
אײן
גאטטלאזער מענש װאהנטע־ ״ הײ

װעררען
צו א״נער פאלשען איבערזעטצוגג אוים א״געפ זאטצע מיט פילען
צו זעטצען צװ״א געםאכט ־ אין מנחה
חדשה װידר דאפיר  ,װען אױך
גיכט
גאנץ װעיטליך  ,זועלנעפ זיך היד ניכט גוט טוהןלעכט׳ יעדאך
דעס
פעדשטאנדע נאך זעהר רינטיג איבעדזעטצט ־• ״נון טראט אײן

נידערטרעכטיגער מענש אױף •״

נב)
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יז

לג
(?) ״דיא מעננער פאן ♦הורה היננען איהרעם קעניגע
אן פאן ♦רדן ביזירושלים,״ — אוגיװײטער ניכט ? — עס שײנט;
דאש דעד אינעדזעטצער אײנען פאלשען נענריף פאן דעם צײטװארטע
אנהאנגק האכע•
ס ״אונד נאך איהם גינגען־״
<ח ,

ט׳ י׳ יא)•

(ינ) האיש ״אײן מאן • ״ װאדום װאדד נהיד גענען דאז בע־
שטיכמונגסה׳ אינעדזעטצט ? פערנ׳והטליך ׳ װ״ל איס פ ^ דיגען פסוק
כנער♦ ״פאןדען ײנגלינגען״ אינעדזעטצם װאודדײ׳ אוגד איין ״נג־
לינג ק״ן נזאן איזט ; זא נזוס אין דיזעם פסוק איין אנדעדער נזאן גע־
סײנט ז״ן׳ אונד דאז ה §אן האי ש נאטידליך װעג3אללען•
<טו> ״טראטען אן דיא מויערן • ״ — ״שטיסען נאך דער
מויער ׳ אונד מאללטען זיא פאללען מאנען • ״ לויטער נאגעל
נייע אינעדזעטצונגען• •

<יט> למה תבלע נחלת יהוה ״װארום װילסט דוא דאז
ערבע דעס עװיגעןפערשלינגען?״ איך בין
נעגידיג ׳ אי ערבלע
אדני את נאות יעקב (אין איכה ד׳ ד׳) אויך אינערזעטצעןװידדע״
דאם גאטט יעקכ׳ס װאהנונג פערשלונגען האכע• — װארופ ניכט ? װען
מאן א״נע שטאדט פעדשלינגען קאן  ,זא מום מאן יאאױך אײנע װאה־
נוגג פערשלינגען קעננען*

קאפיטל כא
<י> ותטהז לה אל חצור> ״בערײטעטע איהן אויף דען
פעלזען אויס (גלײך אײנעם צעלטע איבער דיא לײכ־
נאהמע)• ״א״נעז׳נרײכע עדקלעהרונג צודעד
פאלשעןאיכעחעטצוגג
פאן

ותטהו״װעלנע פעודינם דאם דאז װערטכען להװעגמאללען מוס•

קאפיטל כג
(פאן א ביז ז) —נינט װאהר׳ צו דיזעם איבערזעטצער זי^ לל מאן געי
הען׳ װען מאן דיא הײליגעשריפט פעושטעהען לערנעןװילל? װאס איזט
דש־

דיר דונקדעד  /אונד װאס עװעהועד צו פעדשטעהען  ,ראז אריגיגאל אדעו
דיא איבעחעטצונו ? .װעניגסטענס קעמט מאן דאך מיט דען עדקלעהרונגען
דעד אלםען עקםעגעטען נעסשער דורך •

קאפיטל כד

<ס ױסת את דוד בהם< ״עררײצטעדען דוד אונטער
איהנעןאך״װאס איזט
זעטצוגג אדעד דעד
שפדאנװידריגע
אזיםדרוק׳'

הירשלענטעי• ריאפעהלערהא 5טעאיכער־

מלכים א
קאפיטל א
<ס> אם

םאת אדני

המלך

נהיה

הדבר

הזה

־ ״איזט

דיזע זאכע פאן מײנעם העררן דעם קעניג געגעבען װאר־
דען•״ <לם) ״איך װערדע איהם אנבעפעהלעןי״ —<לח>
זיא מאכטען שלמה אויף אײגעם מוילטהירע דעס קע־•
ניגס דוד רײטען•״—<מ> ״עס ערפרײעטע זיך אין גראסע פרעה־
ליבקײט  ,אונד דיא ערדע שפראנג אויף איהרע שטיממע• ״
<מא> ״זיא הערטען אויף צו עססען •
אונד זא דער שפראנע אונקונדיג!
<מ> אם יהיה לבןחיל׳ ״װען ער אײן
זאהן איזט־ ״ זעהד טרי׳אאינעדזעטצט*

״ א״ן איבעחעטצעי.
טוגענדהאפטעי

קאפיטל ב
<ו> שיבתו ״זײנע ערגרויטהײט < גרויעס הויםט> ׳ ״
<טו> ועלי שמו כל ישר ^

פניהם למלוך  ,״גאנץ ישךאל הא•

בען איהר געזיכט מיר צוגעװענדעט < איהרען װיללען מיר
צו ערקעננען געגעבען) אום צו הערשען• ״ היד איזטזאװאהי׳
איז

דעד װעדטליכען איכעחעטצוגג רעס העכדעאײר־ס  ,אלם אױך אי;
* | י<•
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לד
אישה״םט
רער עדקרעהמנו דעסזעלבען ועפעהלט ; דען שום פניס
װענדק(דיזעס װירד געמעהנליך
יעכאנדען צו
ניים דאז געזיכט
ױרך פנה אדעי נשא פנים אל אײט׳ אלס״ישאה׳ פנױאליך
יבנזדכר ו׳ נ״ו) נענעיען  ,זאנדעח עס אויף איהן העפטעך• עבען
יעמאנדען זיינען װיללען צו
זא װעניג ליגט דארין דיא בעד״טונג?
ערקעננען געבען (װיא איין יעדער דעד מיט דיזער שפדאכעפערםדויט
איזט  ,װיססעןװירד) ; זאנדעקדיא  ,װעלנע אין דעם דייטשען צייטװארט
אנזעהקלױט  ,װען אין דעהסען װײטערען בעדייטונג געזאגט װידד.
איינען פיר אדער אלס עטװאס אנזעהען• גאנץ ישראל זאה
אדוניהושאן אלס דען קינפטיגען בעהערדשעדאן•

אײנגעשלאההנעןער,

״אוב צו הערשען ,׳׳ דאז היסע נאך זיינער
קלעהמנג  :גאנין ישראל האבען מיר ( געהמליך אדוניהו) איהדעןװיל־
לען צו עדקעננען געגעבען  ,דאס עס ( גאנץ ישד־ל נעהמליך) העדרשעי

װאללע* —

ותסב המלוכה ותה♦ לאחי  ,״אבער נוןאיזט דאז רײך
אומגעװאנדט .י ! י• אונד מ״נעם ברודער געװארדען• ״
(טז׳,׳נון שטעללע איך אײן בענעהרען אן דיך  ,ראס
דוא ניכט מײן אנגעזיכטװעגױענדען מאכעסטי״
(מ) ״ער האט אויך אביתר דען פדסמער
קאן

א♦

ז♦ װ♦• ״

מאן װאהל װיללקיהדלינעד אינעדזעטצען ?

קאפיטל ג
<ט) ונתתלעבדךלבשומעוגו  /״רואװירסטדײנעסקנעכ־
טע אײן הערץ געבען  ,דאז הערע נון נדאז גענײגט זײא)
א• ז♦ מ♦• ״
(יא) הבין לשמ׳ע משפט־ ״אײנזיכט אום אים געריכט
צוהערען• ״
קאפיטל ד
יז׳ שנים עשר

נצכים׳ ״צװעלף

ה

אבערע •

״אים פינפטעו

יענפסוק

פפוקװאורדע שטאט רעססען דאז נעהמלינע
העירעאישע װ*זרט ד*,רך
אמטספארגעזעטצטען
איבעדזעטצט •
<יט) ״דער א״ן
פארגעזעטצטער אים לאנדע װאר• ״ טיט
רעסקװיד פדא קװא קעמט מאן פר״ליך דורך אללע שויערע שםעללען,
*אהנע לאנג דאריבער נאכצודענקעי אם געשװינדעסטען דורך • װיא בעקװעם
איזט דיא אנגעריהמטע נ״ע איבערזעטצונגסארט נינט ! שאדע  ,דאס דיא
פריהערע עקסעגעטעז אונד איבערזעטצעד זיא נינט געקאנט האבע;  ,װיא
3
ילע מיהע אונד װיא פילעס גאנדענקען העטטען זיא זיך דאדורך נינט
ערשפארען קענגען!

קאפיטל ה
בענס<•*״) ״מאן דיהנטע איהם אן אללפן טאגען זײנעס לפ*
(ב) ״שלמה האטטפ צו שפײזעןאן אײנעם טאנע דרי* .
סיג כר פײנפס כפהל אונד זפכציג נר גפר״נגפרפס מפהל

א י ז* מ* • ״ װ׳א איזט דאז מעגליך ? װידד דעדױנגע לעזער׳דער דיזעס
ליזט  ,או׳סדו 3ען  ,װיא קאנטע ער דאז אללעס אוי 3עססע; ?
(ו)

ארבפים אלף

ארות סוסיס י

״פירציג

טויזפנד

שטפל־

לען״ ז ! — נז) יפארשטעהפר• ״הירװירר נצבים׳זאאיםפא־
ריגען קאפיטל,איםפינפטעןאונד זינענטען פסלק ? ,עדשידעןאיבעדזעטצט
װאודדע  ,מידער אנדעדם איבעדזעטצט־

קאפיטל ו
װעד זיך דיא מיהע געהמען װילל ,דיזעס אוגי ראז ? אלגענדע קא•
פיטעל אין דעב פארליגענדען בוכעאונדאין מנחה
הדשה נאך צולעזען,
דער װױד נעװייזע געגוג פאן דער שלענטען אומארבייטונג רעס העמיס־
געבערם  ,אונד דעם ענטשידענען אונװעהוט דיזעד נייא אויסגענענענען
איבערזעטצוגג 3ינרען•

קאפ׳טל ט
ויקדא להפ ארץ כטל׳

״פי נאנטפ זיא דאז
לאגד

לאנד כבול יראז איזט נעפעססעלטעס לאנד  ,װא
דיא קרעפטע דער נאטור דורך דירפטיגקײט געבונ־
דען זינד) •״ א״נע זינדייכעעדקל׳עהמני ! — עם ניבטנעהמ-
לך איינע ד״טשע מעטא? עד װעליכע הײסט :

אײנעס

דיא

הענ•

כעשרענקען ,אדער
דע בינדען) אונדדיא (! אדשטעללונג גיבט :א״גען
א־הן הינדעדן  ,דאס עד נינט זא׳ ײיא עד װילל,האנדעלן קעננע♦ דודך
דיזע 3אדשטעללוננ װעדדען נון אויך דיא קדע 5טע דער נאטור היר געכונדען
פזזורגעשטעללט  ,דאס זיא נעהמליך דודך דירפטיגקײט ניכטזאװיאז־א
וואללען עטװאם העדפאר בריננען קעגנען ׳ אונד דאן א״ז העידעאישעס
פעססעלן אדעד באנדע געפונדען
װאדט  ,װעלכעס אין דער בעד״טונג
װירד  ,דאדודך עדקלעהדט ! !
טריבוטע א♦ ז♦װ♦* ״ מאו
(גיי) ״דיעס װאר פאן דעם
זעהע דען צוזאממענהאנג ? אןדיזעם פסוק מיט דעם פאי׳נענלען איוכנחה
חדשהנאך  ,װא אללעס צוזאממעןגעהט  ,אונד דיד אונטעדאיינאנ.-
דעד געװארפען איזט •
<נג)

חמשים

וחניש

הרודים

מאות

בעם

העושים

במלאנה  ,״פינף הונדערט פינפציגשטאנדען דעס פאלקע
פאר׳ װעלכע יענעס פאלק אנטריבען  ,דאס דיא ארבײט

פערריבטעטע־״ היד ױידי נעגען דיא נגינה איבעחעטצט  ,אונדװארום?
אוס אוננעטהיג אומצושר״בען •

קאפיטל ♦
<א) ומלכתשבא שומעת את שמע שלמהלשם ה/
״אלס דיא קעניגין פאן שבא פאן שלכה׳ס רוהפ דורך זײנע
טהאטעןפיר דען נאהמען דעס עװיגען העדטע•״זאװערדעו
דודך ג״ן ײאדטע דיא צװ״א װאיטע :

לשם ה׳ א־בעחעטצט־ — לנסותו

כחדות  ,״איהן נדט רעהטזעלן אויף דיא פראבע (זײנער
װײזהײט) צושטעללען • ״
<ה) ולא

היה בה עוד רוח ,

״אונד עס װאר

ניכטס װײ־

טער פאן אײנעפ גײעטע אין איהר ( איהרע געדאנקען גע־
ריהטען אויס אײנעם איבערמאס פאן בעװאונדערונג אין
שטיללשטאנדע) ־״
*

£

()ט

יגס * אין
דערליבע״ דיא דערעוױגע שטעהס צוישר^
טרעגט  ,האט ער ד׳ךצים קעניג אײנגעזעמצט־״

קאפיטל יד
(ס׳ והיא ניתגברה ׳
״שטעללטע זיא זיך פרעמד ; ״ װאהד־
עײנליך דנד
ה׳ד ד׳א יעוײפפע זיך פרעגיד אדער זיך
אלסאײגע
פרעכדע
נד״ה״אלס
איינע
אנדעדע,אלם מאךאיזט)
שטעללען,פעד־
ױעיהעלט
װאדדען
;
דעז
זיךפרעטדשטעלילען זאגט מאן פאן איינער
פערהאן /
דיא
דורך
איהדע
שטעללונג
אדער דורך מינעז  ,געבערדען״
האנדעלן
אונד
רעדעז
זיך
זא כענימט  ,אלס װע׳ זיא מים אידנענד א״נער
זאנע
אוננעקאנס
װערע ;
װעלבעןזין אנער דער אױסדרוק מתנברה ניכט
האבען קאן  ,דא דיא
דיכטיגע בעד״טונג ( דאס זיך נעהמליך דיא קעגיגליכע
פױיא פעישםעללםע ,
אלס
װען
זיא
אײנע
אנדערע געװעזעןװעדע)  ,זיך קלאר
אויס דעמ צװ״טען פסזק ערגיבט ׳

<י) ״דיא
שטיכמע ( דאז גערײש) דער פיסע• ״ — אום
דיר
היר עטוואסהארטעס ( אונאנגענעהכעס) צו פערקינדיגען•״
װירד דאז א״נציגע
װאדט קשה אין א״נעם ד״טעען געװאנדע פאן
זענס װארטען  ,דאי אויך נאךנייט
א״נעסערקלעהוונגס־װארטנעזעטצט
א״ס  ,װידעדגעגעבעז ׳

קאפיטל טז
יט)

והוא

בתרצה

שותה שכור בית

ארצא / ,

׳עראנער

טראנק צו תרצה אונד
פאן װארד בעטדונקען אים הדזע
ארצא׳ס־״ אי׳ן מוסטער
טרייער
איבעחעטצונג! עבען זא ׳
<יװ)
וישרף עלױ את בית מלך כאש  ,״ער פערבראנטע
זיך
זאמט
דעם קענינליכען הויזע־׳ײ
קאפיטל בא
<א) כרם היה
גכוח׳ם יזדעאלי■ ! ! ״

לנבות

היזרעאלי ״עס ױא־ א״ן װײנגאדטעז

<י-
ואתנה לך תחתױ כרם טוב כנינו  ,״איך װערדע
ײדאײנעזװײנגארטעןגעבען׳ אײנעןבעססערן אלז יענען־״
איינע
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ז

לו
א״נע קלײניגק״ט  ,א  :ע  -א־ם העגדעאישען ע־טעהט עס נייט ׳א  ,אוגד
װעלכער איבעחעטצעד װידד היר דעם אריגיגאלע נינט װעים־״יך טד״א
נלייבעז?

נל) סרחעף  ,״טרדחג אונד האך *נטריסטעמ• ״5יי

א״גען טדײען אייערזעטצער איזט דאז זעהד פאלש אייעדזעטצט ;
װאדטעס ׳ װען עס זיך
סרהייסט נאך דער איאלאגיע דיזעס

דען

אייףדאז

געמיהט ,

װיאהיר ,

בעציהט״

מיסטיטדדג ,

אונדןעף גאנץא״נפאך

מענדעלסזאהן
יעטריבט  ,טרויריג׳ פערדריסליך ,אדער ( װיא עס
אין כדאשית מ׳ ו׳ איבעדזעטצט)

אעעזינט •״

בעיעטירצט ־ —

״װאנדטע זײן

ח> עתה תעשה מלוכה על * שראל׳ ,״מאכעסט דוא
װאהרשיינליך
יעצט ערשט אײנען רעגענטען איכעד ישראל?״
דאללטע דער איבעחעטצער היר דער דריטטען ערקלעהרונג  ,ייא זיך א־ל
מנחהחדשה בעפינדעט  3 ,אלגעז  ,דיא ערױאהי
דעם קאמענטאיאיז
יעסװעגען געװעהלט  ,װ״ל דאדט נאך א״נעד אנדעדן אונד צװאי בעס־-
סעדן ( דא דער העידעאישע זאטץ נינט פראגענד שטעהט) איבעחעטצט
װאודדע ; אלל״ז ער האט דורך איין מיס 3ערשטעהען דעס ד״טשען אויס־
ררוקס אײנען אונזין דארגעשטעללט  :דען װיא קאנטע איזבל איהרען נזאן,
דע׳ קעגיג פראגען  ,אנ עד ׳עצט עדשט א״נען יעגענטען מאנע  ,דא עד
דאך אלז װירקליכעד קעניג גיא א״נעןרעגענטעןגעמאנט ( ד״ה,איה; בלאס
פאדגעשטעללט האיע  ,װאסדיזער אויסדרוק זאיען װילל) ? — גאך דעס
זיננעיעננעד עדקלעהדונג נזיסטעדיא איבערזעטצוגג יא לויטען • פענגסט

דוא יעצט ערשט דיא רעגירונג איבער ישראל אן• ?פדיי־
ליך װעדעדאז  ,צופאלגע דעד אלט־נײען מעטאדע״דאז צ״ט־וארטעיטה
נינט נאך ז״נער א״גענטליכען בעדייטונג מאבען איבעדזעטצט װארדען;
אויסאיבעןה״כט;
דא אבער דיזעס צ״טװארטעבען זא אייגענטליך אויך
זא װערע עס בעססער געטאהן געװעזען  ,דיא איבעדזעטצונג איז מנחה
פעדבעכסעח ,
חדשה דעם העבדעאישען װאוטאינהאלטע נאך בלאס צו
קעניגלינע
יעצט מוסט דוא דײנע
אינערזעטצעזי*
איני זא צו

געמאלט איבער ישראל אויסאיבען•

(י> ״דעםקעניגעבעשימפפט״ —
?עטצען״אונד

גימ ״אן

דער שפיטצע
(י״ג)
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(יג) װײעד ״דעם קעמגע
מנשימפפט • ״איך האבע א״נע
ליענגע זאלנע שפדאכפעהלעראיבערגאגגען  /מיילאיך  ,וױאאיך אנפאננס
זאגטע  ,ניכט אללעס אנצײגען װאללטע  ,אונד חיר׳געשאה עס ילאס.
* װייל דיזע מיר זא נאהע צוזאממען פארקאניען •
<יט) הרצחת וגס ירשת ,״האסט חא ניכט געטארדעט?
אונד נון
װײל ,
װיא
איין
יעדעד
איינזעהען װידד ׳ דאז ה פאן הרצחתנזעהד
א״נע אינטעריעקטיאן דעדפעדװאונדעדונג ׳ אלם אײנע פראגעאויסדררק•
קען יאלל•

װילסט דוא ערבעזײן•

״ איזט

אויך פאלש
איבעדזעטצט.

(?י> .יער ענטװירדיגטע זיך זעהר׳ אונד ער בעגינג

גרײאלטהאטען• ״ היר האט דעד ױנגע לעזעד דיא װאהל< אויף
ױעלנע אדט עד דען נעכען געירוקטען טעקסט ויתעב מאף?ערשטע־
חען לערנען װילל •

מלכים ב כ
<<> שנ .. .יעטצע דיךי • ס׳ ניחיום יהוה לוקח אח
אדניך מעלראשך ,״דאס הײטע דער עװיגע דײנעןהעררן
אבער דײנעם הדפטע הינזועג נימט ( דאס ער איבער דיר
עמפאר שװעבען װירד• ? ״ װער זיהט נינט אויס דעםװאדטע
מעל (װא דאי מדען אבלאטױואוםבילדעט) ,דאם לקח מעל ראש

איין העבדעאיזמוס איזט  ,װארין דאז װארט ראשנוד מעטאפעדיש נע־
ברוינט װירד  ,אונד דאס נאך דיזעד װידעדזינניגעז איבערזעטצונג שטעהן
מיסטע־ .ממעל לראשך?

קאפיטל ז
מס ומצאנו עון׳ ״זאװירדאונזערפערברעכען בעקאנט
ווערחגן•״
(יג) מאן פעדגלייכע נור דיא עלענדע איבערזעטצינג דיזעס פסוק׳ס
היר מיט דעד פאיטרעפלינען אי 1מנהה חדשהפאן דעם זעלינען אכרניק•
איך װילל נון מ־ינע ציטאטעיבעשליסען  ,זא פילע איך דעדעןאויך
נאך מאנע׳ קענטע ; דא דיא בעלעגע׳ צװועלנער אבזיכט איך זיא איי•
דעכטליך געמאנט האיע ׳ דורך דיא בעדייטס אננעפיהרטען שטעללען אין
רייג־
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ןל
הינלענגליבעד אנצאהנ׳ געגעיען װ^ דדען זינד  ,אונד דיא אייריגען אדך
גוײטעד ניכטם דאדשטעללען  ,אלס װאס שאן װידעדהאלט דארגעשטעללט
װאוררען נעזאנדערס אבער  ,װ״ל איך נעפירנטע  ,דאס דער געדולדיגע
לעזעד דעס נאנלעזענם דערזעל׳בעז נון שאן עבען זא איבערדדיסיג גע־
רארדען איזט  ,אלם איך דעם װייטעדן פארטפאהדענס דאמיט אונד דעגז
זוידערהאלענס בין ♦
צום שלוססע מוס איך נור ד<זך פאלגענדע ערקלעהרונג קונד אונר
צו װיססען מאכען  :דא איך מיך מ״געד פפלינט געגען דאז פערעהרטע
איזדאעליטישע פובליקום  ,דאז אללײן  ,װיא איך אבען געזאגט  ,מיך צור
הערויסגאבע געגענװערטיגער שריפט בעװאג  ,נונמעהר ענטלעדיגט האבע:
?א עדקלעהרע איך הימיט  ,דאס איך יעדען אנגריף  ,דער פאן ז״טעןנזײש
געס אנטאגאניסטען נאך פערנער געגען מיך אונד נזײגע ליטערארישען
ארב״טען געשעהען זאללטע  ,װיא אויך יעדע שנזעהונג אונד לעסטעדונג
דיא ער,װיא איך שאן איס5אדאויס װייפ  ,נון ניכט שפאהדען װידד  ,אים
5ערטרויען אויף דיא אײנזיכט דעס צװישען איהם אוגד מיר אלס ריכטער
שטעהענדעןפובליקומ׳ס  ,נזיט גל״נגילטיגק״ט אונד פעדאכטונג אנזעהען,
אונד נזיךענען זא װעניגדאגענעןאין א״נעשדיפטל' נעפעהדע א״נלאססען,
אלז איבעד דיא פעדנעדע ליטעדאדישען עדש״נונגען 5אן איהס נזײנע גע־
דאגקען נאך א״ננזאהל עפפענטליך א״סעדן װערדע •
װיען אים מאנאט שבט תקע״ו לפ״ק•

נ א כ ש ר י פ ט•
װעהרענד איךדיזע שריפט אבדרוקקען ליס  ,זינד אויך פאן צװ״א
אנדעדן װאהרה״טס ־ פד״נדען בעמערקונגען אונד שטאדקע ריגען געגען
דיא פאן העררן פאללאק נ״א הערויםגעגענגע איבערזעטצונג אין דדוק
עדשינען •
ראז עדשטע  ,דאז דאדיבעד הערויס קאפ  ,בעפ־נדעס זיך אין נדא•
 25דעד 5אטערלענרישען בלעטטער  ,אייגעס היזיגען שורנאלס  ,פאן
מיטי ואך יען  27מערין  , 1816.אין איינעם אדטיקעל  ,בעםיטעלט •

איבער דען צושטאנד דער עברעאישק ליטעראטור אונד
דעס עברעאישען בוכהאנדעליס איןוויען•
דעס
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רעס אנאנירען פעו  5אססעראיזטצװאר ייזע איבעחעטצוננ נאךניכט
צו געזיכטע געקאממען ; אבעד איבער דיא בלאסעאנצייגע דאפאימאכט
ער ( נדא•  £8ז״נער אנמערקונגען) פאל׳גענדע בעמערקונג  :״איינע נײע
״איבערזעטצונג י — זא לאנגע ניכט ערװיזען איזט  ,דאס דיא אל* טע ניכםס
״טויגם  ,אדער װעניגסטענם אן ^ יל׳ען ארטען פעהלערהאפט איזט —
״אונד דאז װידד שװער צו ערװייזען ז״ן — בעדירפען װיר ק״נער נײען •
 ,װיד קעננען אבער דיא װאהלגעראהטענע איבערזעטצונג  ,דיא פאן צװייא
״ריהמליכסט בעקאנטען ביבעלפארשערן איזט בעארבייטעט װארדען • רע״
״פעדשטאיבעגע הערר מאיר אבעדניק אונד דער נאך לעבענדע הערר
״שמואל דעטמאלד  ,ביידע איגניגסט פעוטרױט מיט דעם גייבטע ביירעד
״שפראכען  ,נעהמליך נזיט דער עברעאישען אונד דער דייטשען  ,האיען,
״זא פיל װיר דאפאן צו אורט״לען פערמעגען  ,אללען פארדעדונגען איינער
״קריטישען עקסעגעטיק  ,אונד דעס גוטען געשמאקס געגיגע געלייסטעט •
״װען בייא אלל איהרעד אנשטרענגונג אין איהרער ארב״ט זיך רעננאך
״אייניגע אונפאללקאממענהייטען א״נגעשליכען העטטען  ,װירדע איהנען
״מיט װעניגען אנמעדקונגען אבצוהעלפען זייך אבעד דעםװעגען איינעגאמן
״גייע איבעחעטצונג צו פערפאססען  :דאז װילל אונם ניכט א״גגעהן ־ װיר
״בעגדי־פען אױך ניכט  ,וױא מאן ריא ערשטען שראפעטען  ,דיא מ־ט
״א״סנאהנ׳ע װעניגער קאפיטעל דודכאוים פראזאיש זינד׳ גאך יענער מיט
״אללגעמ״נעכ בײ £אלל אויפגענאממענען איבערזעטצונג  ,זיא נייא איבער־
״זעטצען קעניע  ,אהנע איהנען צװאנג אנצוטוהן  ,אונד איהנען איינעז
״פרעמדען  :ין אונטערצושיבעןי זא 2יל  3יריעצט  :װען דיזע נ״ע איבעד־
״זעטצונג אויך היד צו האבען  ,אונד אונס צייט איבריג בלייבען װידד  ,זא
״װעדדען װיר ניכט אנשטעהען  ,זיא מיט דער אלטען צו פערגל״כען;
״צװייפעלן אבער זעהר  ,אב װיר דיזע אונזרע פארל״פיגע בעמעדקונג
״װערדען צודיק נעהמען מיהסען • ״
דאז צװייטע איזט א״ן געדרוקטער בריףאןאיינען פריינר פאן ל• זד * ,
דאט־רט  ,װיען כ״ט אדר תקע״ו — (רעד אויך אין נרא•  31דער אבבע־
גאנטען פאטעדלענדישען בלעטטער צו לעזען זיין װירד) • — דעד פער־
 3אססער בעאורט״לט דאז בוך זעלבסט  ,זיינע זינר״כע אונד מיט פילעם
זאל־ן געוױרצטע קדיטיק עדשטדעקט דך צװארנור איבער אײניגע שטעללען
דארין  ,איזט אבער צוד שילדעדונג א״נעס בובעה  ,דאז אונטער דעד
רדיטי־ שטעהט  ,א־נד צור מאדנונג דאפאר  ,בייא װייטעפ גענוג•
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