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שבחים און

אין קײן רעקאמענדאציעס• ס׳איז גענוג צו זאגן׳ אז דא האבן זיך פאראײגיגט בײדע
מאמענטן׳ װאם זײנען נויטיג פאר אזא ארבעט  :ערנסטע דורכגעטראכטע זאך־
קעגטעניש מיט װיםנשאפטליכער מעטאדע• דער אידישער קולטור״היסטאריקער
יארהונדערט) האט זיך קנאפ געהאט
פון אזא װײטער תקופה ( דאם \ז  ^ 1און
צו שטיצן אויף מאנאגראפישע פארשטודיעס׳ װאס זאלן אים פארלײכטערן זײן
װעג  ,פון אריגינעלע גלײכצײטיגע היםטארישע שריפטן און כראניקעס שוין
נישט צו רײדן  :אידישע געלערנטע יענע צײט׳ רבנים און לומדים׳ זײנען
געװען פארטון אין ש״ם און פוסקים׳ האבן געשריבן פרושים און חידושים׳
אבער ניט קײן געשיכטע• צופעליג אין א שאלה־ותשובה װעגן אן עגונה׳ װעגן
א גט׳ װערט בײ א געלעגנהײט דערמאנט׳ אז מהר״י איסרלין׳ למשל׳ האט
אזא און אזא יאר געװאוינט דארט און דארט׳ און דאס איז געװען פאר אדער
נאך א געװיםער ״גזרה״ אדער א מעשה שהיה פונם גרעםטן קולטור־היסטארישן
װערט• פון אזוינע זעמדעלאך׳ צעזײט און צעשפרײט איבער צענדליגער שאלות־
ותשובות׳ דרוש־ און מוםר־ספרים׳ מנהגים־ספרים א• ד• ג• איז דעם היםטאריקער
אויסגעקומען א געבײ אויפצושטעלן׳ א בילד פונם גארן לעבן פון אונזערע פרומ־
פארצייטישע װײטע דורות׳ פון זײערתורה און סחורה׳ ארבעט און װײל׳ װאך
און ױם טוב׳ פרײד און לײד׳ אויפגענומען מיט א שארפער אינטואיציע און
מיט א שטרענגען קריטישן קאנטראל• װיכטיג איז דא׳ װאם ער גיט צו זעהן
נישט בלויז דעם שבתדיגן אידן׳ װאס לײדט פאםױו פון גזרות און דינט גאט׳
נאר דעם װאכעדיגן אידן אויך׳ אן ארגאניזירטן ברײטן אידישן שטײגער• אבער
דאס דאזיגע װײט־דורותדיג לעבן װערט געגעבן ניט איזאלירט פאר זיך׳ נאר
אין א ברײטער ראם פונם ארומיגן לעבן׳ און דאס איז דאם װיכטיגסטע אינם
אװטארס מעטאדע  :״כמו שמנהג הנכרים כך מנהגי היהודים ברוב מקומות״ ( פונם
מחברס מאטא צום ערשטן באנד פון זײנע װערק׳ גענומען פונם ם׳ חםידים)׳ אדער
פשוט  :אזוי װי ם׳קריסטלט זיך׳ אזוי אידלט זיך• װיכטיג און װיםנשאפטליך פאר זיך
האט אבער די דאזיגע מעטאדע נאך מער בארעכטיגונג׳ װאם דא איז דאס באוױזן
5

געװארן• מיט דער גרעסטער זארגעװדיגקײט שפירט דער אװטאר נאך דעם
פאראלעליזם אינם ארומיגן און אינם אידישן לעבן און װייזט די פעדים׳
װאם האבן פארבונדן אידן מיט דער ארומיגער װעלט• די קעגנזיימיגע װירקונ־
גען און התקרבות׳ הגם רעגירער האבן אפגעשלאסן אידן אין די געטאס׳ גע״
פלאגט און געפײגיגט׳ און די קאטוילישע קירך פון איר זײט און רבנים פון זײער
זײט האבן געהיט זײערע הערטן׳ זיי זאלן זיך װאס מער אפזוגדערן און פאדפדעמדן•
אפאלאגיע׳ פון התנצלות און מלמד־זכות־
דערביי קיין שפור פון
זײן אויף אידן׳ אויף װאם ״חכמי־ישראל״ זײנען׳ ליידער׳ אפטמאל געכאפט•
בײ אלעם דעם פארמאגט דער מחבר א קיגםטלערישן חוש און א פײנעם
םטיל׳ ער װיל אויף א האר ניט זײן ״לאנגװײליג״׳ און א װיםנשאפטליכע פארשונג
פון װייטע פרומע דורות לײענט זיך לײכט׳ װי א היסטארישע נאװעלע׳ װאם
דאם שאפט פארן װערק א באזונדער רײץ•
אינם פריהער־אנגעמערקטן פאראלעליזם איז דער װיכטיגסטער קניפ־פונקט
די שפראך׳ אידיש אדער ״אידיש־דײטש״׳ לויט דער אלטער טערמינאלאגיע׳
װאס אידן האבן געגומען פון ארומיגע מיטלהויכדײטשע דיאלעקטן און װאס איז
נאך יענע צײטן געװען שטארק נאהענט צום מקור׳ צו דער שפראך פון דער
ארומיגער סביבה• דעם דאזיגן פונקט  :דאס דײטש־קענען ביי אידן׳ די װיר־
קונג פון דער דײטשער ליטעראטור אויף דער אידישער׳ באהאנדלט דער אװטאר
מיט א באזונדער איגטערעם און פארשטאנד׳ און אזוי ארום איז זײן װערק
שפראך־שטודיע• דער פארשטארבענער ד״ר
אויך א שטיק אידישע
גידעמאן האט געהאט אינטערעס פאר ״אידיש־דײטש״׳ ער האט געשריבן א
ספעציעלע אפהאנדלונג װעגן דער אויםשפראך פון דייטשע קלאנגען ביי רבנים
דאס ז \ ^ יארהונדערט׳ און אין זײן קולטור־געשיכטע געפיגט איר װעגן ״אידיש־
דייטש״ װיכטיגע נאטיצן׳ באמערקונגען׳ פאראלעלן׳ דערהויפט אבער אין אונזער
איצטיגן 3־טן באנד• דארט גיט דער אװטאר אין דער נאטע( \ ^ 1ז• )180
א גרינדליכע אפהאנדלונג װעגן די ערשטע כללים פונם אידישן אויסלײגן
יארהונדערט ( גענומען פונם ״ס׳ מדות״) ׳ װיכטיגע אײגצעלנע
דאם
באמערקונגען און טעקסטן (פונם ״ם׳ מדות״)• אבער דא באװייזט דער
אװטאר נעבן גרינדליכער קענטעניש פון דעם אלטן אידיש און פײנעם שפראכ־
געפיל אויך די שװאכסטע זײט  :דא האט איר דעם טראדיציאנעלן קוק פון
אײראפייאישע חכמי ישראל אויף אידיש׳ װי אויף א דײטשן דיאלעקט׳ װאס
איז בשעתו געװען ניט מער וױ דײטש׳ װאם איז ״פארקריפלט״ געװארן אין
א ״זשארגאן״ אין די םלאװישע לענדער׳ איצט האט דער ״זשארגאן״ קײן שום
בארעכטיגונג ניט׳ ממילא קײן שום האפענונג ניט׳ און ״אידיש־דײטש״־פארשונג
איז ניט מער װי א צװײג פון גערמאניסטיק• דער אװטאר׳ א װינער ראבינער׳
האט אין דעם פרט געלעבט מיט דעם פאראורטײל פון זײן דור׳ דאס איז נאך מער
צו פארשטײן׳ װען מיר דערמאגען זיך דעם עלענדן צושטאנד פון דער אידישער
שפראך און ליטעראטור יענע צײט (דער ב־באנד איז ארוים דאם יאר •)1888
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די געהעריגע טעגדענציעזע נאטיצן האב איך געלאזט אין דער א״בער־
זעצונג׳ װי זיי זײנען׳ נישט געענדערט און ניט פאלעמיזירט׳ און נאר אין
אײניגע ערטער האב איך מיר דערלויבט מאכן מײנע באמערקוגגען׳ װאס זאלן
עפענען בײם אומגעגיטן לעזער א קריטישן קוק אויף טענדענציעזער חקירה
אדער פאלשע סברות• די דאזיגע הערות האב איך אונטערגעשריבן מיט מײנע
ראשי תיבות  :נ• ש•
א פאר װערטער װעגן דעם׳ פארװאם איך האב אנגעהויבן פון ב••111
װעד ס׳איז באקאנט מיטן װערק׳ װײםט׳ אז יעדער באנד איז א פארענדיגטע
זאך פאר זיך׳ װאס לײענט זיך גלאט אהן דעם פריהערדיגן אדער דערנאכיגן•
איך האב אבער מ־ט א כױן אנגעהויבן פון ב•  111איבער היסטאריש־פעדאגאגישע
צװעקן  :איך האלט׳ אז פארן אידיש־לײענער׳ װאם איז׳ בכלל גענומען׳ ניט
שטארק אינטים מיט אידישער געשיכטע׳ איז גלייכער אנצוהויבן פונם היסטא-
ריש־שפעטערדיגן׳ ד• ה• פונם נאהענטסטן צו אים׳ צו זײן דור• דא אינם
יארהונדערט אין דײטשלאנד װעט דער אידיש־לײענער געפינען באקאנטע זאכן
אינם אידישן לעבנסשטײגער׳ װאס האבן נאך ניט אנגעװארן א סך פון זײער
רעאליטעט ביז איצט׳ דאם װיגעלע פון אידישע זיטן און מנהגים׳ װאם א סך
פון זײ זײנען נאך געװען אײגן און הײמיש בײ אונזערע טאטעם און זײדעס•
דער היםטארישער אינטערעס׳ דערװעקט דורך דעם נאהענטסטן פארשטאנדיגן׳
װעט זיך שוין ממילא קערן צום װײטערן אויך•
איך האב זיך געהאלטן שטרענג בײם טעקסט׳ און דארט׳ װאו איך האב
מיר דערלויבט מקצר צו זײן׳ האב איך דאם אנגעװיזן•
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װאס פאר דער רעפארמאציע־צײט׳ זיינען ניט
די בײדע יארהונדערטער׳
אין דער דײטשער געשיכטע׳ כאטש אין 14״טן יאר־
פון די שענםטע בלעטער
אין 15־טן די קונםט פון
הונדערט האבן דייטשן צוגעקלערט פולװער און
גיט אפ גרוים כבוד דעם פולװער  :ווען מ׳זאגט
בוכדרוק• דאם שפריכװארט
קײן פולװעד ניט צוגעקלערט׳ װיל מען דערמיט האבן׳
אויף אײגעם׳ ער האט
איז דאס דאס גרעםטע׳ װאם מענשן האפן ווען עס
אז אין א געװיסער מאם
בוכדדוק מאכט דאם שפריכװארט ניט אזא װעזן׳ דאס
איו צוגעקלערט• פון
גײסט פון יענער צײט און פאר דעם מענשנס גײסט בכלל•
איז אן אנװײז פאר דעם
איז׳ װאם שיםפולװער איז א םך גיכער פארװענדט געװארן
נאך מערקװירדיגער
בוכדרוק  -אױפצוקלערן מענשן• אגב זײנען די
צו פארטיליגן מעגשן׳ אײדער
פון יענער תקופה אומגעקומען א שלל מענשן׳ און דוקא
ערשטע צענער יארן
• דער טויט אלײן בכבודו ובעצמו האט דאס שוין
אהן דער הילף פון פולװער
שטארבן״ (דער ״שװארצער טויט״) האט אויסגע־
באזארגט• דאס ״גרויםע
און אין גארן לאנד האט זיך געלאזט הערן דאס װײ־
קויקלט דײטשע שטעט
א װײקלאגן אלײן האט זיך געהערט׳ דאם איז דאך גאטירליך׳
קלאגן• און ניט
ג אויך• דאס לעצטע װאלט געװען גאר ניט צו פארשטײן׳
נאר אן א נ ק ל א
פון דער פראקטיק׳ אז גיכער מאכט אן אומגליק דעם
װען מיר זאלן ניט װיסן
בעםער• די מגפה אין די יארן  1349- 1348האט אומ־
מענשן ערגער׳ אײדער
מעגשן׳ נאר די מעגשליכקײט אויך• מ׳האט אוים־
געבראכט ניט בלויז אסך
א בלבול׳ אז זײ פאר׳סמ׳ן די ברונעמער׳ אין א סך ערטער
געטראכט אויף אירן
און גרושים אויף אידן׳ און פון דאמאלם אן
האט עס געבראכט צו שחיטות
א מאדע• אזוי איז אין דער גרויסער מגפה די מענשליכ־
איז דאס געװארן
צוזאמען מיט מענשן׳ רעליגיע און מאראל האבן
קײט באגראבן געװארן
• די קירך זוכט ליכטיג צו מאכן מענשן מיט שײ־
דערביי אויך ניט געװאונען
דער אדל און די גײםטליכע טרײבן דעם גע־
טערהויפנס פאר אפיקורסים׳
און בעטלער לאקערן אויף די װעגן׳ דאס סא־
מײנעם געלטװאכער׳ רויבער
ביז אין די גרונטן׳ א פארװילדערונג פון מדות׳
מיליעלעבן איז אונטערגעריסן
ײאס ביז דאמאלס האט אזוי װייט קיינמאל
א פארדארבעגער לעבנםשטייגער׳
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איבערשטײגט
נאכדעפ איז דאם קײנמאל ניט
דערלאגגט און
ניט
ס׳קומט
אלײן׳ אזוי װי
פארדארבנקײט קומט זעלטן
די
געװארן•
דײטשן
די
אומגעדעכטיגקײט פון
אן אומגליק  :די
אליין
זעלטן
אקעגן זײערע אידישע מיטבירגער איז נאר אײן סמן פון א סך׳ אבער ניט
דער אײנציגער םימן׳ פון דער מאראלישער פארדארבנקײט צו יענער צײט•
צװישן די פיל ביטערע יארן׳ װאם די געשיכטע פון אידן אין דײטש-
לאנד װײסט פון זיי צו זאגן׳ זײנען צװיי יארן גאר טדויעריג׳ אין לוח
זײנען זיי פארשריבן מיט רויטס׳ ד• ה• מיט בלוט  :דאם איז דאם יאר פון
קרייצצוג  1096און דאס יאר 1349׳ דאם יאר פון דעם שװארצן
דעם ערשטן
טויט• ניט בלויז װער ם׳שרײבט אידישע געשיכטע׳ נאר װער ס׳שרייבט
אפילו דײטשע געשיכטע׳ דארף זיך געבן די מיה קלאר צו מאכן די םבות׳
פארװאס איז עס אין די דערמאנטע פארשײדענע צײטן געקומען צו די שרעק״
ליכסטע רדיפות אויף אידן• קײנער װעט גיט מוחל זײן די בלוטבאד׳ װאם
די קרייצפארער האבן געמאכט ענדע 11־טן יארהונדערט אין אידישע קהלות
אין רהײן־געגנט• אבער מ׳קאן דאם פארשטײן• דאם איז געװען א צײט פון
איבערגעצויגנקײט
דער העכםמער רעליגיעזער אנגעצויגנקײט׳ אפשר גאר
און דער פאנאטיזם איז בלינד• דאס פאלק האט זיך נאך געהאלטן פעסט בײ
דער קידך׳ און האט מען געװאלט אנרײצן דעם המון אויף אידן׳ האט מען פאד״
שפארט אויםקלערן בלבולים׳ אז אידן שענדן די האסטיען ( דאס הײליגע ברויט)
אדער פארנוצן קריסטליכע קינדערס בלוט• ם׳איז גענוג געװען צו דערמאנען
דעם עולם׳ אז אידן זאלן האבן אומגעבראכט יעזוםן אויפן קרײץ׳ און דער
המון האט שוין פארשטאנען זיך אפצורעכענען מיט יענעם אור״אור־אײניקלאך•
דאם פאלק איז בארוישט געװען מיט פרומער העלדישקײט׳ די דײטשע העלדנ־
לעגענדעם אװ די ריטערישע ראמאנטיק האט צוגעגעבן פײער׳ און אונטער דעם
צייכן פון דעם קרייץ זײנען דײטשן באפאלן דײטשן׳ װאס הוגדערטער יארן
לאננ האבן זײ פרידליך געלעבט מיטאנאנדער און ערשט איצט האבן זיי זיך
געכאפט׳ אז דאם זײנען גאר צװיי באזונדערע מחנות  :קריסטן און אידן•
דאם איז געװען דעמאלט׳ ענדע  11־טן יארהונדערט• אבער צו דער צײט׳
װאס מיר רײדן פון איר איצט׳ מיטן דעם 14־טן יארהונדערט׳ איז שוין דאם
רעליגיעזע גלויבן געװען געבראכן• די התלהבות פון די קרײצפארער איז אויס־
געװעבט געװארן• ם׳האט ניט געהאלפן אפילו די פײערדיגע דרשות פון
יאהאנעס קאפיסטראנא׳ װאס דער פויפסט ניקאלאי דער יע־טער האט אים גע־
שיקט פון שטאט צו שטאט אויפצומוגטערן די דײטשן פאר א קרייצצוג קעגן
די טערקן• די דייטשן האבן געהאט אנדערע זארגן• פאלש געלט׳ געפעלשטע
לעבנסמיטל׳ געפעלשטע קליידער־שטאפן אין געפעלשטע גלויבנם־תורות׳  -דאם
גרעניץ־צאלן׳
אלץ האט געבראכט דערצו׳ דײטשן זאלן זיך אויסגיכטערןן
שטײערן און אפצאלן האבן גענויט צו קלערן װעגן הײנטיגן טאג׳ װעגן לעבנס־
זאכן• מ׳נעמט זיך ניט אזוי גרינג פאר דער ״שװערד פאר גאט״׳ װען ם׳איז
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ניםא װאס צו קײען• די ריטערליכע ראמאנטיק האט אנגעװארן איר כישוף׳ און
ניט לאנג דערויף איז געקומען סערװאנטעס און האט געמאכט מיט זײן דאן־
קיכאט יענע העלדן צו שפאט און געלעכטער• ם׳איז אויםגעװאקםן די םאטירע׳
און װאו די שפארט זיך נאר ארײן אין דער מיט׳ קאן שוין קײן פאנאטיזפ
קײן תקומה גיט האבן• סעבאסטיאן בראנט׳ טאמאם מורנער און גײלער פאן
קײזערםפערג דאכן געמאכט צו נאר זײער גאר פאטערלאנד׳ און די גלעקלאך
פון די נארנמיצלאך האבן פארקלינגען דאם מורמלערײ פון פרומע מיסטיקער און
פארחלומטע פרויען• אין אזא מין צײט װאקםט ניט אויס קײן שנאה צו אידן•
אויב מ׳קאן נאך פארשטײן׳ פון װאנען נעמען זיך די רדיםות אויף אידן אין
* 11טן יארהונדערט׳ איז דאם שוין גאר ניט צו פארשטײן אין 14־טן׳ אין
 15־טן יארהונדערט׳ ם׳קלינגט װי אנאכראניזם׳ אן אפגעלעבטע זאך•
ס׳װאלט אבער געװען אומגערעכט ארײפװארפן אויפן פ א ל ק די שולד
פאר די דאזיגע רדיפות׳ דאס פאלק האט געװאלט בשלום לעבן מיט אידן  :אײן
שפראך׳ אײן פאטערלאנד׳ דיזעלבע לעבנםגעװײנהייטן האבן זײ געהאט• די
קירך און די מלוכה מיהען זיך פון דאם נײ אויפצושטעלן אװאנט צװישן קריסטן
און אידן• די דאזיגע באמיהונגען זײנען אבער נאר א באװײז׳ װי פרײנטליך
ס׳איז געװען דער פארקער צװישן זײ׳ און זײ זײנען ניט ביכולת צו שטערן
דעם דאזיגן פארקער• װאס האט דער קריסטליכער בירגער געקאנט האבן צום
אידן• דער איד קאנקורירט ניט מיט דעם בעל־מלאכה׳ ניט מיט דעם סוחר׳ ניט
מיט דעם באאמטן׳ דערצו איז ער נאך תמיד גרײט אויסלײהען געלט און ריזי־
קירט דערבײ זיך ניט צוריקזעהן מיטן קדן• דער קריםטליכער בירגער צאלט גערן דאם
גרויסע פראצענט׳ װארום די הויכגעשטעלטע װאכערניקעס׳ דער אדל און
די גײסטליכע׳ װאלטן געריסן בײ אים נאך מער• אבער דאס איז שוין די
טבע פון דעם דײטשן פאלק  :עם גיט זיך לײכט אונטער יעדער אנרעגונג
פון דרויסן• אין דעם פרט זײנען די דײטשן ענליך צו אידן׳ װאס אײנער
פון די חכמי־התלמוד האט אויף זײ געזאגט  :״איך פארשטײ נישט דעם
מהות פון דעם דאזיגן פאלק׳ מאנט מען בײ זײ פאר דעם משכן  -געבן זײ
מאנט מען בײ זײ פאר דעם עגל  -געבן זײ אויך• ״ די דאזיגע אײגנשאפט
מאכט אונז קלאר׳ װי אזױ איז דאם געקומען דערצו׳ אז דײטשן אהן אידגהאס
יענע צײט׳ זײנען געװארן א שפילצײג פון אידנהאס• דער האם האט גיט
געגליהט אין די אונטערשטע שיכטן׳ דאס איז געװען א אינטעליגענטישער אויפטו׳
װי מיר וואלטן היינט געזאגט* זי׳ די אינטעליגענץ האט דעם האס געפלאנצט
און געשפײזט• פון די דאזיגע אינטעליגענטישע קרײזן האט זיך דאמאלס
צום ערשטן מאל געלאזט הערן דער אויסרוף  :״אידן זײגען אן אומגליק
פאר אונז• ״ ריכטיגער וואלט געװען׳ זײ זאלן זאגן  :״אידן זײנען א גליק
װאלטן קײן אידן ניט געװען׳ װאלט מען זיי באדארפט אויס״
פאר אונז• ״
װארום װאלטן
טראכטן׳ אזוי וױ װאלטער האט אמאל געזאגט װעגן גאט•
קײן אידן ניט געװען׳ װאלט די רעפארמאציע און דער פויערים־קריג געקומען
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פריהער הונדערט יאר• דערװײל אבער זײנען אידן געװען דער ״עעיר לעזאזל,
אויף זײ האט מען געקאנט אפװענדן דעם פאלקסאומצופרידן• מ׳האט אױם־
געטראכט אױף אידן א בבא־מעשה׳ אז זײ פארםמען ברונעמער׳ אבער דאס
געלט׳ װאם מען האט צוגענומען בײ די פארטריבענע אידן׳ איז אנגעקומען
ניט דעם פאלק׳ דאס איז שוין געװען א פשר פארדינסט פאר די׳ װאס האבן
פארשטאנען אויסצוטראכטן די בבא־מעשה• דער װיכטיגסטער חלוק פון די
גזרות אויף אידן פריהערדיגע צײטן ביז איצטיגע גזרות ( אין 14־טן יאר־
הונדערט) איז אזוי  :יענע װײטע צײטן האבן זיך געפונען אזױנע מענער װי
בערנהארד פון קלערװא און בערטאלד פון רעגענסבורג׳ װאס האבן זיך אנגענומען
םאר אידן און באשיצט זײ• איצט אבער האבן הומאניסטן װימפעלינג אוי
לאכער אנגעקװאלן׳ װען מ׳האט פארטריבן אידן פון שטראםבורג•
װען איך זאג דא׳ אז ס׳איז פאראן א שיכות צװישן רדיפות אויף אידן
יענע צײט און די סבות׳ װאם האבן געבראכט די רעפארמאציע׳ קאן דאם
אפשר אויסװײזן א צו װײטע םברא• אבער מ׳דערצײלט דאך׳ אז א זידיגער קאכטאפ
זאל האבן ארויפגעבראכט דשעמס אואט׳ן אויף א המצאה׳ װי צו פארװענדן
די דאמפקראפט׳ און אן עפל׳ אראפגעפאלן פון אבוים׳ זאל האבן געעפנט
ונױטאנען די אויגן אויף דעם צוציהונג־געזעץ• אויב פאלשקײט און נארערײ׳
ואם האבן זיך אײנגעגעםן אין גלויבן און אין לעבן׳ אויב פארשװעכטע הײליג־
קײטן׳ רעליגיעזע צביעות׳ װאס מיט דעם האט מען געגארט זיך און אנדערע׳
אויב דאם אלץ זאלן זיין די סבות׳ װאם האבן ארויסגעבראכט לוטהערן׳ איז
אקעגןדעם׳וױ מ׳האט באהאנדלט אידן יענעצײט׳ אנטפלעקט זיך דאם אלץ אםך
פריהער׳ אײדער דער גערימטער רעפארמאטאר האט גענומען װעקן דאם
געװיסן בײ דייטשן• שאף דערשפירן א געוױטער א םך פריהער׳ אײדער
ס׳בליצט און ס׳דונערט• צוגעזעהן׳ װאם האט געטראפן אידן יענע צייט׳ וואלט אזא
אײנער׳ װאס פארשטייט זיך אויף דאם געשיכטליכע װעטער׳ געקאנט פאראויס־
זאגן די שפאלטונג אין דער קירך• ס׳איז גענוג זיך צוקוקן׳ װי אזוי שװינדלעריש
געשיקט מ׳האט אויף אידן געװארפן די קלאץ פאר אלע אומגליקן יענע צײט׳ װי
אלע האבן זיך געפלײםט צו באהאלטן דעם אמת׳ איבערשרײען און פארטויבן
די שטים פון געװיסן מיט געשרײען׳ אז מ׳דארף אידן אפנעמען זײער רעכט אדער
גאר פארטרייבן ! יענע צײט איז פול געװען װײגעשרײען אויף דעם יקרות׳
װאם סוחרים־ספעקולאנטן האבן אים אנגעמאכט• האט מען אין װארמם געפונען
אמיטל  :אידן איז פארװערט צו קויפן מילך פאר זײערע זויגקינדער ביז אלע
קריסטן האבז ז־ך שוין פארזארגט מיט מילךנ פדי דאס דײטשע פאלק זאל
האבן גענוג יש מעגן אידן אין די שטעט קומען אויפן פיש־מארק ערשט שפעט־
ליך פרײטאג נאך די קריםטן• די גרױסע הערן׳ יד װעלטליכע און די גײםטליכע׳
קויפן אוים די תבואה און באהאלטן זי אין די שפײכלערס׳ אבער דאם פארקוקט
מען• פויערים און בירגער קרעכצן אונטער דער לאםט פון װאכער׳ איז מען זײ
מפקיר אידן• און די זעלבע צײט טרײבט מען אידן צו דעם װאכער־געשעפט׳
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זאלן זײ אנזאמלען געלט׳ ם׳זאל זײן װאס צו רײסן בײ זײ• דאס בעסטע גע־
שעיפט מאכן דערבײ די גרויסע הערן און חוץ דעם דערלאנגט מען נאך צװײ
צװעקן  :מ׳פארדארבט דעם אידן מאראליש און מ׳פארהאםט אים בײם פאלק אין
די אויגן׳ מ׳האט זיך געביטן מיט די ראליען׳ קײנמאל איז נאך ניט געװען קײן
ערגערע ״פאריסײער״ (פרושים)׳ אײדער די קריםטליכע פאלקספארזארגער צו
יענער צײט׳ די ״קריסטענױדען״׳ װי זײ הײסן בײ סעבאםטיאן בראנט׳ זײ האבן
פארדעקט זײער אײגענע פארדארבנקײט דערמיט׳ װאם זײ האבן געטײט מיט די
פינגער אויף אידן׳ ס׳איז גאר הײן חדוש ניט׳ װאס לוטהער האט די ערשטע צײט
אויפגעהױבן א פראטעםט־שטים קעגן דעם שענדליכן באהאנדלען אידן׳ ער האט גע־
מוזט אײנזעהן׳ אז דאס שטאמט פון דערזעלבער פאלשקײט און שװינדל׳ װאם ער
האט דאס גענומען באקעמפן•
די ליטעראטור פון יענער צייט האט זיך אויך ניט מיט װאס איבערצונע־
מען• די קלאסישע תקופה איז שוין לאנג פארביי׳ שפראך און אויםלײגן װערן
אלץ מער פארװילדעט׳ דערציהונג און לערנען זײנען פארװארלאזט• אין איטאליע
האלט מען די דײטשן פאר ״בארבארן״׳ דער פויפסט ענאם סילװױם שרײבט װעגן
דייטשן  :״זײ טראכטן ניט׳ ניט פון װיםנשאפטן׳ ניט פון קענען די קלאםישע
ליטעראטור׳ זײ האבן אפילו ניט געהערט פון ציצערא אדער אנדערע רײדגער״• אין
םעבאםטיאן בראנטס צײטן אױ אין שטראסבורג ניט געװען קײן עפנטליכע
שול׳ ער אלײן האט געמוזט לערנען בײ פרױואטע לערער• שרײבן און לײענען
האבן געקענט כמעט נאר גײסטליכע׳ לאטיינישע אדער דײטשע שריפט הייםט
דעריבער בײ אידן  -״גלחװז־כתב״• צו לוטהערם צײטן פלעגט מען נאך זאגן:
״צו־װאם דארפן מיר דען שולן׳ מיר וױלן דאך ניט װעדן קײן גײםטליכע נ״
לוטהער גופא באשטעטיגט דאם• מעלאנכטאן שרײבט דאס יאר : 1528״מ׳לויפט
אין דער שול׳ װײל מ׳טוט נאך אנדערע׳ און מײסטנם לערנט מען׳ מ׳זאל װערן
אגײםטליכער און זיך שפייזן פון אפהאלטן מעםעם״ (תפלות)• און װי האט עס
געהאלטן מיט דעם שטודױם פון גײסטליכע ? װעגן דעם דערצײלט אונז גײלער
פץ קײזערספערג  :״א סך זאגן׳ װאם דארף איך א םך לײענען און שטודירן׳
איך װיל באלד װערן אפרעדיגער׳ איך װיל זיך באלד אויסלערנען פרעדיגן״•
דער הומאניזם האט ביםליכװײז פארבעסערט דעם דאזיגן צושטאנד׳ פונדעסט־
װעגן איז נאך דאם יאר 1584אין א אינםטרוקציע פאר הויפמײםטער און דער־
ציהער פון די ױנגע העדצאגן מאקםימיליאן און פיליפ פון בײערן׳ הערן
מיר אזוינע רייד װעגן די אלטע קלאסיקער :״ס׳איז דעריבער א פרייד פאר
אונז׳ װאם אין דער שול פאר אונזערע קינדער זעהט מען און מ׳נוצט
ניט אלײן קריסטליכע גוטע ביכער׳ נאר אגדערע מחברים אויך׳ װאס האבן
דיפלאפלער די געצג־
דאס פארדינט ביי אונזער הײליגער רעליגיע•
פאבל־טרייבער זאלן פון א פירשטליכער שול • • •
דינער און
פארטריבן װערן״•
אין אזא צײט איז אידן ניט שװער געװען׳ גײסטיג ניט בלײבן
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הינטערשטעליג אקעגן זײערע קריםטליכע מיטבירגער׳ מ׳קאן אפילו זאגן■ אז
אין בילדונג האבן זײ איבערגעיאגט קריסטן• די אידישע ליטעראטור יענע
צײט האט ניט צו באװײזן קײן גרויםע זאכן  :אײניגע זאמלונגען שאלות
ותשובות׳ שול־מנהגים און מוםר־ספרים  -דאס איז גאר• אבער אין אידישע
קהלות זעהט מען דורכאויס א לעבעדיגן אינטערעם פאד לערנען• לערנען
האט דעמאלט געהײסן געװײנטליך תורה׳ דער פראטעםטאנטישער פרעדיגער
סעבאםטיאן לאטצער איז מקנא אידן׳ װי זײ לערנען פלײסיג זײער ״געזעץ״
אין מונטערט קריסטן׳ זײ זאלן נאכטון אידן• כמעט יעדער מאנםביל און יעדע
פרוי בײ אידן קאן לײענען און שרײבן• אין דעם פרט שטײען זײ
העכער פאר קריםטן׳ און אזוינם איז שוין א מעלה צו געשעפט אויך• מ׳מוז
האבן אין זינען׳ אז מיט דעם לערנען װאקסט דער חשק צו לערנען בכלל׳
און ס׳איז גאר קײן חדוש ניט׳ װאם א איד אנגעלאדן מיט תנ״ך און תלמוד
האט דערביי ניט געקאנט בלייבן שטײן׳ זײן דורשט צו װיםן האט אים
געצויגן װײטער׳ ער האט געזוכט נאך עפים׳ חוץ תורה• קײן סך נײעס
האט א דײטשער איד דאמאלם יעדנפאלם ניט געקאנט דערגײן׳ אויב ער
איז שוין אפילו ארויס פון די ד׳ אמות אידישקײט׳ װארום קריםטן האבן
בכלל אויך זעהר װײניג געװאוסט׳ חוץ זײערע אמונה־זאכן׳ װי מיר האבן דאס
שוין פריהער געזעהן• אבער דער איד אין אזא פאל נעמט זיך באקענען
נאציאנאל־ליטעראטור׳ ער פארשפרײט צװישן אידן די
מיט דער דײטשער
דײטשע העלדן־לעגענדעם׳ מעשיות און שפאסן׳ ער באארבעט פאעטיש דעם
שטאף פון דער ביבל ( ״שמואל־בוך״ וכדומה) אויף דעם מוםטער פון דעם
דײטשן עפאם ( ״ניבעלונגען־ליד״)׳ דערביי באװייזט ער א פײנעם חוש פאר
דײטשער שפראך און אויסלײגן• מ׳קאן זיכער זאגן׳ אז יענע צײט האבן בערך
געלײענט די געשיכטעם פון קיניג ארטוםהאף
אידן
א סך מער דײטשע
און פון שמיד װילאנד׳ אײדער קריםטן האבן ג ע ה ע ר ט פון אזוינע מעשױת•
אידיש־דײטשע שריפטן׳ אבער
אידן האבן געקענט אזוינע געשיכטעס פון
אבאקענטשאפט מיט די דייטשע אריגינאלן װאלטן אזוינע שריפטן גיט
אהן
געװען• דאס אידיש־דײטש גופא איז א מערקװירדיגע דורכגעטראכטע קאנצעפציע׳
שריפטשפראך• גערמאניסטן
א פועל־ױצא פון גריגדליך קענען די דײטשע
האבן פון אידיש־דײטש א סך צו לעדגען און בכלל קאן מען איצט ניט רעכט
פארשטײן דאם אלטע דײטשלאנד׳ װען מ׳קען ניט די געשיכטע פון דײטשע
אידן• מיר װעלן דא דערמאנען נאר דעם בעטלער־גנבים־זשארגאן׳ ראטװעלש׳
װאס לוטהער האט שוין דא געפונען א סך העברעאישע װערטער׳ נאך
אמאל א באװײז׳ װאם פאר א לעבעדיגער פארקער ס׳איז געװען צװישן אידן
דײטשן• א סך זאכן פון דעם דײטשן אלטערטום לאזן זיך איצט
און
באגרײפן ניט אנדערש׳ םײדן װען מ׳איז גוט באהאװנט אין אידישער געשיכטע•
יעדער פארשעד׳ װאם װעט מיט גדלות פארקוקן די דאזיגע געשיכטע׳
װעט זיך אלײן אנלערנען• אידן זײנן געװען א װיכטיגער גורם אין דער דײטשער
14

5113151־61ץ ! /חט 1סחט
 11נ! 1נ
 11ס
 1>1111ח 3ו־=] >| 0ר
ח! 1/1/\13׳

513011 -

. : ^ )31066 -0-01 -0010 -001 8ן־ | \|

מלוכה׳ זײער באדײט איז א םך גרעסער םאר זײער צאל• פון אידן רעדט זיך
אין דײטשע שוישפילן׳ אין דײטשע מעשױת און שפאםן׳ ס׳איז פמעט ניט פאראד
קײן װערק אין דער דײטשער נאציאנאלליטעראטור׳ װאם אידן זאלן דארטן
ניט דערמאנט װערן•
דאס אידישע גײסטיגע לעבן צו יענער צייט האט געהאט דעם אײנציגן
צענטר אין דרום־דײטשלאנד• מערקװירדיג׳ װי אין דעם פרט פון א גײסטיגן
צענטר׳ זעהען מיר צו דאם אײגענע בײ דײטשן און ביי אידן אין דער גע־
דערפון נעמט זיך אויך׳ װאס די
שיכטע פון זײער גײסטיגער אנטװיקלונג•
אײגנטימליכקײטן פון
אידיש־דײטשע ליטעראטור־שפראך האט די פארב און
אויבעררהײן
דער שפדאך אין אויבעדדײטשלאנד• אין דעם געגנט פון
בליהען צו יענער צײט א םך שולן׳ נאך א גרעסערע באדײטונג און השפעה
האבן די שולן אין עסטרײך• אין בײערן זעהען מיר צו יענער צײט א פרוי
העצלערין זאמלט דײטשע לידער׳ און ניט װײט פון איר װאוינארט זעהען
מיר א אידישע דיכטערין אדער זאמלערין ליטע פון רעגענסבורג• •)
אין װין׳ קרעמז׳ נײשטאט זעהען מיר גערימטע רבנים׳ װאס צו זײ האט
געצויגן א סך תלמידיםז דורך שטײערמארק און קערנטן ציהט זיך ביז קײן
איטאליע אלאנגע קײט קהלות מיט די גרעסטע רבנים• די דאזיגע אידישע
קהלות אין דרום־עסטרײך זײנען אין דערזעלבער צײט א פארפאםט פון דעם
צװישן אהן א שיעור נארישהייטן׳ װאס דײטשע פירשטן זײנען
דײטשטום•
באגאנגען אין מיטלאלטער קעגן אידן׳ איז אפשר די גרעסטע נארישקײט׳
איבער דעם
װאם זײ האבן פארטריבן אידן פון שטײערמארק און קערנטן•
האט די דײטשע שפראך־גרעניץ אין דרום־זײט פאדלארן א גרויסע צאל איבער־
געגעבענע װעכטער•
דער געשיכטעפארשער װעט זײן גערירט׳ צוזעהנדיג׳ װי אידן׳ פאר־
טריבן אדער אויםגעװאנדערט פון דײטשלאנד׳ זײנען אומעטום געטרײ גע־
בליבן זייער מוטערשפראך• אין די קהלות אין אויבעראיטאליע האלט זיך
די דייכשע שפראך א לאנגע צײט אויף אײן װאג מיט דער איטאליענישער׳
אין פוילן האט די דייטשע שפראך געװינען נײע פאזיציעם און פארפעסטיגט
״אונזער״ שפראך האט בײ פוילישע אידן שטענדיג געהײסן די דײטשע
זיך•
אבער די דאזיגע ציטעריגקײט פאר דער דײטשער שפראך בײ
שפראך•
װארום פוילישע אידן
פוילישע אידן האט דײטשע אידן שאדן געבראכט•
האבן זיך געהאלטן בײ דער דײטשער שפראך׳ װי זי האט אויסגעזעהן דאס
•) דער מחבר חזר׳ט דא איבער׳ װאס צו יענער צײט ( אין יאר )1888איז געװען אננענומען װעגן א אידישער
פרוי לינוע פון רעגענסבורג׳ וואם זאל האבן געשאםן אדער לבל הםחוח קאםירט דאם בארימטע םאעטישע
אויגסבורג •:1544די מעשה האט שוין איצט אגאנצע
װערק  ,שמואל  -בוך־ ; די ערשטע אויםגאבע אין
ליטעראטור• ד* ר ג• קארםעלעס װיל האבן׳ אז דאס איז ניט ליטע׳ נאר לױוא״ (איװז״ ! )• זײן ארטיקל
'£
אין6נ;  8| 8זז1זו>  66ח  6ז}8׳  1בנ161א חזזזצ ; >'1נזננס6818
יאר 1903
איז געדרוקט געווען אין
איך האב געפרובט באװײזן׳ אז דאם איז ניט ליטעאון ניט לױוא׳ גיכער
■! )  8ז  6ם! 1ז 86
(■  1. 1903ג/נו < .
פאר אלץ איז דאס א מ ע נ ע ר נ א מ ע ן לעװע אדער לײב׳ װי מיר שרײבן הײנט• זעה װעגן דעם מײן
נ• ש•
ארט־קלז ״דער פנקס״ אין דער ״ױדישער װעלט״׳ װילנע  1914מארט״נומיר׳ ז• •410—409
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• גאך גזרת ת״ח ( )1648זײנען פוילישע אידן מאסגװײז גע־
 14־טע יארהונדערט
קײן דײטשלאנד און האבן מיטגעבראכט מיט זיך
לאפן פון די קאזאקן״רציחות
זײ
װאס דײטשן האבן שוין נישט געקאנט פארשטײן•
זײער לשון׳
טײעד געהאלטן׳ װי א ירושה פון עלטערן׳ און זײ האבן
האבן זײער לשון
אויף דײטשע אידן׳ יענע זאלן אויך איבערנעמען זײער
געהאט די השפעה
אידנדײטש (װײט אפגעשײדט פון אידיש־דײטש׳ װאס דאם איז
לשון *)• דאם
די מיטלאלטערישע דײטשע שפראך׳ נאד מיט אידישע
געװען אײגנטליך
געװארן אװאנט צװישן אידן און דײטשן• די װאנט האט פאר־
אותױת) איז
פאר זיי די װעלט׳ די װיסנשאפט׳ און דײטשע אידן זײנען אײנגעשלאפן
שטעלט
הונדערט יאר• פון דעם דאזיגן שלאף האט זײ ערשט מעגדעלסאן
אויף צװײ
גאר אנדערש זעהט אויס דאם דײטשע אידנטום יעגע צײט׳ װאם
אויפגעװעקט•
איצט  :דײטשע אידן זײנען דאמאלם געװען לעבעדיג און װאך
מיר באהאנדלען
גאר ניט אײנגעפאלן׳ אז ער דארף אדער קאן רײדן אנדערש׳ אײדער
קײנעם איז
מיטבירגער׳ קריםטן האבן דעריבער ניט געהאט װאם צו לאבן
זײנע קריסטליכע
זײער שפראך• אין בילדונג איו קײן גרויםער אונטערשײד ניט
פון אידן װעגן
 איז אידן ארויסגעקומען• בײ אידן ועהען מיר ניט קײן נטיהגעװען׳ אויב יא
און פארשליסן זיך פאר קריםטןן נאר די מלוכה און די קירך
זיך אפצושיידן
הויט ארויס ( אפטמאל אומזיסט די מיה)׳ אפצעשיידן אידן פון
קריכן פון דער
זײערע קריסטליכע מיטבירגער מיט אװאנט שנאה און פאראכטונג•
בדרך כלל דאס בילד פון אידישער בילדונג און קולטור דאם14״טע
דאם איז
יארהונדערט• װײטער װעלן מיר פדובן גענויער דאס צו באטראכטן
און הג״טע
אויף דעם גרונד פון אלגעמײנער דײטשער קולטורגעשיכטע•

א פארעלטערטע השערה װעגן דער אננזװיקדיבג פון אידיש׳ װאם איז
 )1דער ניחבר ברײנגט דא
דײטשע פאטריאטן• ניט דא איז דאס ארט צו פאלעמיזירן מיט
זעהר אנגענומען געװען בײ חכמי־ישראל
ארטיקל אין ״פנקס״  :״ד״ר מ• פינעס• די געשיכטע פון דער ױדישער
דעם מחבר׳ זעה װעגן דעם מײן
• ש•
נ
ליטעראטור״׳ ז• 321- 317
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קאפי ט

ל•1

פועל־ױצא׳ם פון דעם שווארצן טויט אין לעבן און אין
די
שאלות״ותשובות• מהר״יל׳
״מנהגים־קריינק״•
אידישקייט• די
מהר״י ( יעקוב ) ווייל׳ מהר״י ( ישראל) ברונא׳ מהר״ם ( משה)
מינץ׳ מהר״י ( ישראל ) איםרלין• דער גרינדער פון דעם ווינער
לערנען מהר״ם ( משה) הלוי און זײן תלמיד ר׳ שלום פון ניי־
שטאט• די דריי ישיבות אין ווין׳ קרעמז און ניישטאט•
װער ס׳װיל שרײבן די געשיבטע פון אידן דאם 14־טעיארהוגדערט׳ מוז
מאלן א בית־עולם• דער ״שװארצער טויט״ (די ״טשומא״)׳ דער מלאך־המות פון
יענעם יארהונדערט׳ איז געװען א סך ליבעראלער פאר מענשן׳ ער האט ניט אי־
בערגעקליבן צװישן אידן און קריסטן• די ידיעות׳ װאם מיר טדעפן אמאל׳ אז
אידן האט די מגפה ניט אנגערירט׳ דאס איז א בבא־מעשה׳ און די דאזיגע בבא־
מעשה איז מיט א פױן צוגעטראכט געװען צו פארענטפערן אן אנדער בבא־
מעשה  :אז אידן האבן פאר׳םמ׳ט ברונעמער• קאנראד פון מעגענבערג זאגט
עדות׳ אין װין זײנען אויםגעשטארבן אזוי פיל אידן׳ אז די װינער קהלה האט גע־
מוזט אפנעמען נײ פלאץ פארן בית־עולם (ב•  1׳ •)241מ׳זעהט נישט ארויס׳
פארװאם זאל עס אנדערשװאו געװען צוגײן בעסער• צו דעם חורבן פון די
קהלות׳ װאם די מגפה האט מיטגעבראכט׳ קומט צו נאך אחורבן  :מ׳האט
אויף אידן געװארפן א חשד׳ אז זײ פארסמ׳ן ברונעמער און מ׳האט זיך אן זײ נוקם
געװען *)• דער פאנאטישער המון האט אויסגע׳הרג׳עט א םך אידן׳ א סך זיינען
זיך צעלאפן׳ אנדערע האבן זיך געלאזט שמד׳ן• אידישע קהלות׳ פארװיסט פון
דער מגפה׳ פאגראמען׳ פון אנטלויפן און שמד האבן אויסגעזעהן װי א בית־עולם•
מ׳זעהט ניט׳ מ׳זאל עפים אויפטון אין לערנען׳ דאס פערצענטע יארהונדערט
איז אין פרט ליטעראטור דאס ארימסטע אין דער געשיכטע פון דײטשע
אידן׳ דער פארבוגד צװישן יד קהלות איז צעשטערט׳ יד תקנות פון קהלות
זײנען אונטערגעריסן• אומארדענונג און אומװיםן׳ מחלוקת צװישן בעלי־בתים׳
קנאה׳ קאנקורענץ און חרמות צװישן רבנים׳ מאראלישע פארדארבנקײט
מחמת עלנד און נויט  -דאם איז דער מצב פון קהלות אין דײטשלאנד
די צװײטע העלפט דעם פערצענטן יארהוגדערט•
2
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יד סארװארלאוטקײט פון קהלות אױ ארױסצװעהן מער פאר אל7
פון דער מענגע מנהגים׳ ד• ה״ פון די רעליגיעזע אײנפירן׳ מאם שטאמען ניט
פון דער תורה׳ נאר פון דער רעליגיעזער לעבנםפראקטיק• יעדע פראװינץ׳
כמעט יעדע קהלה האט זיך אירע מגהגים׳ און יעדער רב איז זיך מתקן
זײנע מנהגים• באזונדערע מנהגים זײנען געװען אין עםטרײך)2׳ אין מעהרן)3׳
אין פוילן און שלעזיע)4׳ אין עלזאם)5׳ אין שװאבן)6׳ אין שװײץ >)7אין
דער רהײן־געגבמ )8צװיײארלײ  :אין אויבעררהײן און אונטעררהײן)9׳ װארום
אידן אין אויבער־ךהײן האבן זיך געהאלטן מער מױחסים פאר אידן אין
אונטער־רהײן •)10
װײטער װערט דערמאנט א באזונדער מנהג אין לאמבארדיע ״ )׳ אין
פראנקן) 12׳ אין זאקםן •)13רעגענסבורגער קהלה האט זיך געהאט איר מנהג
באזוגדער פון די איבעריגע קהלות אין בײערן )14׳ די דרײ אלטע קהלות שו״ם
(שפײער׳ װארמס׳ מאינץ) האבן זיך געהאט זײעד מנהג) 15׳ דאם זעלבע אויך
מאגדעבורג >)16ערפורט) 17׳ קעלן) 18׳ װין׳ קרעמז׳ נײשטאט )19א• אז• װ•
אזוי האט דאמאלם אויםגעזעהן די גערימטע אידישע אחדות•
די געשיכטע שטײט אבער ניט אויף אײן ארט• ביםלעכװײז האט די געפאלענע
ליטערארישע ארבעט װידער גענומען אויפלעבן• תחלת האט זיך דאס
געהאנדלט נאר פון יד דערמאנטע מנהגים• די מנהגים זײנען געװען אזוי
גרינדליך באארבעט׳ אז הײנטיגע צײטן קאגען מיר דאס גאר ניט פארשטײן׳
פאר יענע צײטן איז דאם אבער געװען א נאטירליכע זאך• הױת װי איבער
דעם חורבן פון קהלות זײנען פריהערדיגע מנהגים׳ תקנות און אײנפירן
פארגעםן אדער פארװארלאזט געװארן׳ האט מען זײ איצט געמוזט גרינדליך
אויםפארשן• דאס איז געװען ניט קיין קלײניגקײט• דא איז געװען דער גוטער
מײן צו באזײטיגן די אומארדענונג און אװעקשטעלן פעםמע נארמען• מ׳האט
געװאלט בלייבן געטריי די קדמונים און ציהען װײטער דעם פאדעם טראדיציע•
האט מען איבער דעם זיך געמוזט ארײנלאזן אין אנטיקװארישע חקירות•
מ׳האט געמוזט מאכן א צװישנשײד צװישן א מנהג און א נארישקײט׳ אין די
אומרוהיגע צײטן האט זיך דאם אלץ אויסגעמישט׳ און זאבאבאנעס איז געװען
מער פאר מנהגים• פאר אזא ארבעט האט מען געמוזט האבן מוט צו שטעלן
אויף זיך׳ װארום מענשן װעלן גיכער מוחל זײן זײערע רעכט׳ אײדער זײערע
געװײנהײטן׳ און פון די געװײנהײטן איז זײ מײסטנם ליבער די שלעכטע•
דערפון געמט זיך׳ װאם מ׳האט זיך אװי אריינגעלאזט אין דער מנהגים־חקירה
און א םך אויפגעטאן אין דעם פרט׳ כאטש נײ איז דער דאזיגער צװײג
ליטעראטור ניטגעװען ^• מ׳האט געזוכט די מנהגים בײ א קדמון צו געפינען דעם
טעם דערפון •)21אפטמאל אױ די מיה געװען אומזיםט )22׳ בײ די קדמונים
האט מען גאר ניט געפונען• דא האט געגאלטן א פלל  :אמנהג פון יד
י•• װידער האט מען
אלץ װי דער מנהג זאגט23
אבות  -איז א תורה׳ אדער :
זיך געמווט שטעלן קעגן נארישע איינפירן׳ װאס דער המון האט זיך ײב זיי
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דער רמב״ם ,ד?:ט זיך שױן גע־
געהאלטן אזוי שטארק װי בײ מנהגים
קלאגט אויף דער ״מבהגים״קרײנק״׳ און רבגו תם האט דערויף געהאט
געזאגט  :״אויב ביי שוטים איז דאם א מנהג׳ איז דאם ביי חכמים קיין מנהג
ניט״ .)25פון רבנו תם דערציילט מען אויך אזא וויץ  :לייען דאס װארט
״מנהג״ פארקערט׳ האסטו  :״גהנם״ •)26אט דעם דאזיגן גיהנום האבן איצט
דערפילט א סך רבנים׳ װאס מ׳האט זײ פארװארפן מיט שאלות װעגן יד
אדער יענע כלומרשט מנהגים•
צו יענער צײט האבן רבנים געפירט צװישן זיך א שטארקע
קארעספאנדענץ װעגן תורה־זאכן׳ דערפון זײנען אונז געבליבן אײניגע
וויכטיגע זאמלונגען שאלות ותשובות׳ דאס איז יד װיכטיגםטע ירושה
פון דעם 15־טן יארהוגדערט• די איבערקערענישן און פארװיקלטע אומ־
שטאנדן פון יענער צײט האבן געבראכט צו אזוינע שאלות׳ װאס ניט
יעדער רב האט געקאנט אדער געװאלט שטעלן אויף זיך פסקענען* אײנעם
א תלמיד פון מהר׳י איםרלין׳ אין נײשטאט בײ װין ( װעגן דעם װעלן מיד נאך
שפעטער ריידן)׳ װען ער איז געקומען אין רהיין־געגנט׳ פלעגן ״רבני״הדור״
אפט אנפרעגן׳ װי אזוי פלעגט זײן רבי פםק׳ענען אין אזא פאל• ער בא־
מערקט דערבײ  :״אויב רבנים האבן געקװוײנקלט אין אזוינע פשוטע זאכן׳
װאס זשע איז שוין צו ריידן פון א פשוטן מענשן״ מ)• בײ אזא לאגע האבן
רבנים געמוזט אפט אנפרעגן און ענטפערן אײנם דאס אנדערע׳ זײ האבן אויך
געמוזט זיך אפט צונויפקומען און האבן אישוב װעגן תורה און קהלה• דער־
פון נעמען זיך די אפטע רבנים־ועד׳ן צו יענער צײט •)28
װאס מער שאלות־ותשובות׳ אלץ װײניגער און שװאכער איז געװען
יענע צײט זעלבשטענדיגע רבנישע חבורים׳ פוםקים אויף אײגן באראט•
צװישן די געצײלטע רבנים׳ װאם האבן נאך אנהויב 14־טן יארהונדערט גע־
שטעלט אויף זיך אזוי װי די קדמוגים׳ איז אונז באװאוםט ר׳ מנחם מירזבורג
(פון מערזעבורג)• דאס איז געװען א גדול׳ זײנע פסקים און תקונים האבן
געגאלטן אין גאנץ זאקסן• ם׳איז אםברא׳ אז גיט אין זאקסן אלײן׳ נאד
אין די גרעסעדע קהלות אין צפון־מערב דײטשלאנד אויך׳ װי למשל׳ מאגדע־
בורג׳ ערפורט׳ שטענדאל׳ האלע׳ האלבערשטאט און אנדערע• ער האט געמאכט
א גרויסן חבור פםקים׳ צו אונז איז דערגאנגען נאר א קלײנער טײל סון
דעם װערק מ)• פון די חבורים פון יעגער צײט איז זעהר װיכטיג א םפר
״אגודה״׳ װאס ר׳ זוסלן (זיסלין) אלכסנדר הכהן פון פראנקפורט אם־מײן האט
פונם 14־טן יארהונדערט׳ דאס הײסט פאר
געמאכט׳ דאם ערשטע דריטל
 •)1349די שפעטערדיגערבנים■
דער ׳•גזרה״ ( פאר דער טשומא־מגפה אין יאר
װען זײ װילן באװײזן דעם גרויסן װערט פון יענעם םפר׳ טײטן אויף
דער צײט׳ װען ער מא געשריבן געװארן ( פאר דער ״גזרה״)׳ א באוױיז װי
גרינג אין די אויגן זײ זײנען אלײן געװען בײ זיך׳ דער דור ,װאם נאך
דער ״גזדה״ •)30דעד םפד ״אגודה״ איז א ״גמר פסק ההלכות״׳ פםקים
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הלכות פון תלמוד׳ דאס איז דער לעצטער פון יד
צונויפגעשטעלט לױט די
באנומען גאנץ תלמוד)31־ דער מחבר געהערט דעריבעד
ספרים׳ װאם האבן
פוסקים• פון יענער צײט אן פלעגן דבנים נוצן
צו די ראשונים׳ צו די ערשטע
גענומען בײ די ראשונים <)32די הלכה׳שע קאמ־
קירצונגען און פםקי־הלכות׳
) פון דעם מין׳ װאם זײנען אממײםטן אנגענומען׳ שטאמען
פענדיעם ( קירצונגען
פון ר׳ שמואל שלעטשטאטער33ן׳ ר׳ יצחק פון
דאם 14־טע יארהונדעדט
יאר הונדערט איז אוגז באקאנט אזא חבור פון ר׳ יעקוב
דױרען)34׳ דאם 15־טע
פאװיא •)35פון יענער צײט איז נאך באקאנט ר׳ מנחם
בר׳ יהודא לאנדא אין
קבלה־פירוש אויף תורה• דער איינציגער יענע
צױני מיט זיין א טיפערן
בילדונג און װיכטיגע חבורים איז געװען דער פראגעד רב
צײט׳ א מאן פון גרויסעד
• ער איז דער מחבר פון ספר  -נצחוך׳ אן
מילהויזען
ר׳ ליפמאן פון
מיט דעם קדיסטנטום• רעכנט מען צו צו די
אפאלאגעטישע שריפט אופוח
צו אייניגע פון זיי װעלן מיד נאך צוריקקומען׳ נאך
דערמאנטע װעדק׳ װאס
שריפטן׳ דערקלערונגען און הערות צו עלטערע װערק
עטליכע קלענערע
אויף הלכות׳ זיינען מיר פארטיג מיט דעם גארן
פון פדושים און חדושים
פון יענער צײט• דאס באװײזט אונז׳ װי די לי־
ליטערארישן אינװענטאר
בײ דײטשע אידן דאס 14־טע און 15־טע יארהונדערט
טערארישע ארבעט
פריהערדיגע דורות׳ דאס זעלבע זעהן מיר בײ
איז שטארק געפאלן אקעגן
אויב אידן האבן זיך געקאנט פארענטפערן מיט די ביטערע
קריםטן אויך• נאר
געמאכט דאס אידישע לעבן׳ האבן שוין דײטשן אזא
גזרות׳ װאם האבן חרוב
מיר זאלן זיך זאגן׳ אז װיםנשאפט האט פונקט
תירוץ אויך ניט׳ סײדן
קױם בײ יאגער און פלאגער׳ װי בײ געיאגטע און געפלאגטע•
אזא קנאפן דער לעבנםגעשיכטע פון די אנגעזעהענםטע פערזענליכקײטן
װעגן
זעהר װײניג זאגן• יד איינציגע ידיעות װעגן זײ געפינען
יענע צײט לאזט זיך
אבער די שאלות־ותשובות זײנען פארטון
מיר אין די שאלות־ותשובות׳
צופעליג דערמאנען זײ עפיס װעגן דעם לעבן פון
מיט דינים און הלכות׳
װעגן יד דאזיגע מענשן האנדלט זיך אין די שאלות
פריװאט־מענשן׳ םיידן
קװעל ׳י׳פאד דער געשיכטע פון קולטור״און־ אומקולטור
גופא• א אינטערעסאנטע
אין דײטשלאנד דאם 15־טע יארהונדערט״ ^ )3איז א נאטיץ־
ביי ישיבה־בחורים דער מחבר איז׳ װי שוין דערמאנט>?7׳ ר׳ ױםף (ױסלין)
בוך * לקט ױשר״׳ מהרי״ איםרלינם פון ניישטאט ביי װין• אייניגע פרטים געפינען
בר׳ משה א תלמיד
למשל׳ װי די גרויסע רבנים האבן זיך נוהג
מיר אין די מנהגים־ביכער׳
מרביץ־תורה געװען׳ זײער קוק אויף אמונה׳ װי אויך
געװען׳ װי זיי האבן
האט פאסירט• װען מיר װילן איצט ריידן פון
װעגן דעם׳ װאם מיט זײ
אז קיינער פון זיי איז ניט געװען אזוי גרוים
זיי׳ דארפן מיר פאראוים־זאגן׳
זײן דער מנהיג־הדור• מיר װעלן דעריבער דא ברײנגען
פאר זיך׳ ער זאל
פון זײער לעבן (אגב׳ די ביאגראפיעם זײערע זיינען
נאר די װיכטיגסטע דאטן
באארבעט)׳ די אלגעמײגע שטריכן זאלן אבער פארװעבט
מייםטבס נאך ניט
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װערן אין איין קולטורבילד׳ װאם פון דעם זאלן מיר זעהן
צײט אין לעבן און אין לערע•
בראש פון יענעם דור׳ םיי לויט דער צײט באך׳ םיי לוים דעם באטייט
אלם מנהיג׳ זעהן מיד ר׳ יעקוב בר׳ משה הלוי׳ אדער װי מ׳רופט אים
פארקירצט נאך די ראשי־תבות  :מהרי״ל ^ •)3ער האט א בײנאמען מעלין (מולין)
נאך זײן פאטער משה־ קריםטן׳ זעהט אויס׳ האבן פארדרײט דעם נאמען
משה און געמאבט דערפון מעלין׳ און אזוי איז דער נאמען געבליבן בײ
אידן אױך׳ װי מיר זעהן דאם מיט אנדערע נעמען אויך• יאהאן בעשענשטײנם
א לערער האט געהײםן משה מעלין)39׳ דאס הײםט׳ מ׳האט אים גערופן בײ
בײדע נעמען׳ בײ דעם אמתן און פארדרײטן׳ מהרי״לם פאטער האט
מען אויך אזוי גערופן• מהרי״ל איז געבוירן אין מאינץ׳ דעד פאטער זיינער
איז דארט געװען רב )40און זעהר גערימט געװען׳ װי ס׳זעהט אוים׳ האט
ער זעהר פריה פארלאזט דעם פאטערס הויז)41׳ נאר נאך דעם פאטערם טויט
איז ער געװארן רב אין מאינץ )42׳ זײן געבוירן־יאר װײםן מיר ניט׳ דאם
דעם 14־טן יארהונדערט׳
מוז זיין בערך אין פינפטן צענדלינג פון
 1427׳ אהין האט ער
געשטארבן איז ער אין װארמם׳ שפעט זומער דאם יאר
זיך איבערגעצויגן אויף דער עלטער און דארט איז ער אויך געװען רב3י׳)•
ער האט צװײ מאל חתונה געהאט׳ אײנמאל פון װעראנא׳ דארט האט ער
פארבראכט א שטיק צײט בײ זײן שװער ר׳ משה נײמארק כהן אין הויז ^•)4
ס׳זעהט אויס׳ אז מיט דעם ערשטן װייב האט ער זיך גע׳גט •)45זײן צװײטע
פרוי האט געהײםן גימכען)46י זי איז געװען א טאכטער פון אײנעם ר׳ אברהם)47׳
אן אלמנה׳ בעת זי האט חתונה געהאט פאר אים׳ געשטארבן איז זי אכט
חדשים פאר אים*י •)4מהרי״ל דערמאנט צװײ ברידער׳ אײנעם מיטן נאמען
יקותיאל׳ ער רופט אים לערער׳ א סימן אז ער איז געװען עלטער סאר
מהרי״לן׳ דאם זעהט מען אויך פון דעם נאמען׳ ער האט געהײסן נאך דעם
זײדן פון דעם פאטערס צד( )49יקותיאל)׳ א ױנגערן ברודער האט ער געהאט
ר׳ שמעון ״ )5און צװײ שװעסטער :אײגע שמחה׳ װי ם׳זעהט אוים די עלטערע׳
און די אנדערע באנלין (בונלין) •)51זײן תלמיד דערמאנט נאך א דריטן
ברודער גומפרעכט •)52מהרי״ל אלײן דערמאנט ניט װעגן זײנע קינדער׳ אבער
זײן תלמיד רעדט פון צװײ זין׳ װאם זײ האבן איבערגעלעבט דעם פאטער )53י
איינער ר׳ שמעון י )5און דער אנדערער מעלין (נאך זײן זײדן)׳ און פון
אן אײדעם קאפמאן)55׳ דער קאפמאן איז געװען זײן טאכטער באנלינם
א מאן5׳ •)5א טאכטער מהרי״לם איז געשטארבן ױם־כפור)57׳ בײ דער מוטערם
(מהרי״לם װײב) לויה איז געװען א זון און א טאכטער •)58דאם איז אלץ׳
װאם מיר װײםן פון מהרי״לס פאמיליע• מהרי״ל האט גארניט נישט געשריבן
פאר דער װעלט אפילו ניט קײן קצור פון דיני־שחיטה׳ װי דער מנהג איז
דאמאלם געװען בײ די גדולים• ער האט גאר געלאזט אפשרײבן זײנע
שאלות־ותשובות מיט דער דעה צו פארעפנטליכן זיי• דער טויט האט
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אים אבער געשטערט דאס אויםצופירן •)59דער תלמיד דעדצײלט מיט ביטעו—
קייט׳ אז די בריף זײנען ביי מהרי״לס זין צעזײט און צעשפרייט געװארן׳
און געדרוקט איז נאר א קלײנער טײל מהרײלם שאלות־ותשובות50ס׳
געבליבן
דאם אויך אהן א רעכטער רעדאקטארישער האנט •)61זיין א תלמיד׳ װאם
און
האבן אים שוין א םך מאל דערמאנט׳ ר׳ אליעור בן יעקוב מיט א בײ־
מיר
נאמען זלמן)62י האט געזאמלט און דערצײלט אלץ׳ װאם ער האט געהערט
פון מהרײלם מױל׳ דעם מהרי״לם דרך אין לעבן און אין לערנען׳ זײנע
פסקים און ידיעות װעגן יד מענער פון זײן דור• דורך דער דאזיגער זאמלונג,
באהאנדלט דערהויפט מנהגימ און װאם הײםט דעריבער אויך מיט
װאס
דעם נאמען ״מנהגים״׳ איז מהרײל שפעטער נתפרםם געװארן• די זאמלונג
נאך בײם מחברם לעבן ארומגעגאנגען פון האנט צו האנט׳ זי איז
איז
מאל קאפירט געװארן נאך אײדער זי איז געװען פארעגדיגט)63׳ און
םיל
זי איז נאכדעם געװארן דער זיכערער מקור פון מנהגים פארן שולגעברויך
און קהלה־לעבן•
מיר װעלן נאך שפעטער ריידן פון מהרי״לם לערער׳ דערװײל װעלן מיד
זיך װענדן צו זײן א חשוב׳םטן תלמיד• דאס איז ר׳ יעקוב בר׳ יהודה4׳י ) װײל׳
זינט ער האט באקומען סמיכות׳ האט עד געהאט אישיבה פריהער אין
װאם
נױרענבערג )65׳ נאכדעם אין אויגסבורג)66׳ צולעצט איז ער געװען ערפורטער
רב •)67זײן בײנאמען נעמט זיך פון זײן געבוירן־ארט ״װײל״ אדער ״װײלער־
אויף דעם נעקאר •)68ער רופט מהרײלן בפירוש מײן לערער און
שטאט״
אים דעם גרעםטן לכבוד  :״גאון״׳ .אור ישראל״ וכדומהי״)׳ ער האט
מאכט
געלערנט בײ מהרי״לם רבין אויך ״)7׳ ד• ה• אין דער ישיבה בײ ר׳ זלמן
אבעד
רוגקל אין מאיגץ •)71פון זײן פאמיליענלעבן װײםן מיר נאר׳ אז ער האט געלאזט
זון ױזלמ)• ער האט געלאזט שאלות־ותשובות׳ װאס׳ װי ם׳זעהט אוים׳ האט
א
זײ אלײן אײנגעזאמלט י)75׳ שוין אץ זײן דור האט מען זײ געזוכט און
ער
הויכגעהאלטן ,מ׳האט זײ דעריבער פילמאל קאפירט .)71יד דאזיגע זאמלונג שו״ת
אונז ,פארװאם יד גרעםטע רבנים האבן אים אזוי הויכגעשאצט װעגן זײן
דערקלערט
גרויםקײט אין לערנען און פאר זײן כאדאקטער׳ פארװאס זײ האבן אים געהאלמן
פאר דעם מנהיג הדור •)75
מהר״י װײלם א ױנגערער בן־דור׳ װאם האט אים איבערגעלעבט ײ - )7דאם
ר׳ ישראל בר׳ חײם ברונא׳ דאס הײםט פון ברױן ײ)• דא אין ברױן איז ער
איז
רב*)7׳ בערך דאם יאר  1456האט ער איבערגעצויגן קײן רעגענסבורג9י)
געװען
און געמאכט דארט א ישיבה• אײנעד ר׳ אנשיל׳ װאם האט דארט נאך פריהער
געהאט זײן ישיבה׳ איז אויף אים דעריבער אנגעפאלן׳ ער האט דא געזעהן
אאומגערעכטע קאנקורענץ׳ מהר״י ברונאס פרײנט׳ מהר״י װײלי*) און מהר״י
איסרלין אין נײשטאט בײ װין)81׳ האבן זיך אנגענומען פאד אים מיט אזא האר־
און דרך ארץ׳ אז דאס אלײן איז שוין דער בעסטער עדות פאר זײן
ציגקײט
גרויםקײט אין תורה און פאר זײן כאראקטער •)82זײן נאמען איז דעריבער זעהר
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גערימט געװען׳ אויף אים האט מען געזאגט  :״גדול הדור״ ^)• םון זײן לעבן
און פאמיליע װייםן מיר נאר דאם׳ אז זײגער א זון מנשה )84װערט דערמאנט
םאר אן אנגעזעהענעם רב• זײן רבי׳ װאס ״ער האט אים אויפגעצויגן אין זײן
שוים״ איז אײגנטליך געװען דער קדוש ( אומגעקומען אויף קדוש־השם) ר׳ דוד
אין שװײדניץ )85׳ ער האט זיך אבער אויפגעהאלטן בײ מהר״י איםרלין אין נײ־
שטאט אויך און האט בײ אים א סך געלערנט• אין די שו״ת׳ װאס מהר״י ברונא
האט געלאזט און װאס ניבר ניט ער האט זײ רעדאקטירט׳ און דעריבער זײנען
זײ אזוי פארװארלאזט געדרוקט אין פארשײדענע אויסגאבן׳ זעהן מיר׳ אז ער
האלט מהר״י איסרלין פאר זיין רבין און גיט אים אס גרוים בבוד •)86פון זיין
לעבן דארף מען נאך דערמאנען׳ אז איבער א מםירה איז ער געזעסן 13טאג
אין תפיסה• דאם דערצײלט ער אלײן• לויט ידיעות פון אן אנדער קװעל איז
צו גלױבן׳ אז ער איז געװען ארעסטירט נאך א צװײט מאל •)87
צו יענער צייט און צו יענעם דור חכמים געהערט אויך ר׳ משה בר׳ יצחק
הלוי )88פון דער פאמיליע רבניםאון סופרים מינץ׳ איונגערער קאלעגע פץ מהר״י
ברונא •)89ער שטאמט פון דער שטאט מאינץ<״)• בעת מ׳האט בארויבט די שטאט
דאם יאר  1455האט ער פארלארן זײן פארמעגן׳ דעם גרעםטן טײל םפרים און
זײנעשאלותפוןדיגרעסטערבניםאין
אטײל תשובות׳ װאס ער האט באקומען אויף
זײן צייט און װאס ער האט פון זיי געמאכט א באזונדער זאמלונג• א סך זײנע אײגענע
תשובות זײנען אויך דאמאלם פארלארן געגאנגען׳ די איבערגעבליבענע און די
נאכאמאל־אויפגעשריבענע תשובות האט ער אלײן זעהר פלײסיג רעדאקטירט און
באזארגט מיט א אינהאלט־פארצײכעניש׳ ער האט דאם בדעה געהאט צו פארעפנ־
טליכן )91׳ ער האט אםך געװאנדערט׳ זאל דאם זײן איבער נויט׳ אדער מיטן
גוטן װילן׳ װי דער אײנפיר איז דאמאלם געװען בײ ישיבה־בחורים און תלמידי־
חכמים צו װאנדערן• אין די ױנגעדע יארן האט ער זיך אויפגעהאלטן אין דער
שטאט לוקא (אויב מיר לײנען ריכטיג דאם װארטי) )92׳ שפעטער איז ער געװען
רב אין פארשיידענע שטעט  :אין מאינץ)93׳ אין פראנקפורט אם מײן)91׳ אין אולם
(דארט איז ער געװען דאם יאר*)1464יס׳ אין לאנדוי *)׳ אין װירצבורג ל) 9׳ פריה־
יאר  1469האט ער איבערגענומען דאם רבנות אין באבענבערג׳ ד• ה• אין באמ־
בערג׳ װאם ער איז שוין דארט געװען אין דער ױגנט •)98די קהלה האט ער
דארט געטראפן פארװארלאזט און ער האט זיך שטארק אפגעגעבן מיט אויפריכטן
זי און מאכן תקנות פאר צדקה־זאכן **)׳ פון באמבערג איז ער אנגעקומען פאר
 •)100דאם איז גאר דאס װיכ־
רב קײן פויזן׳ דאמאלס אין פוילן (דאם יאר) 1474
טיגםטע פון זײן לעבן.)101
מער באקאנט און גערימט פון די אלע פריהער־דערמאנטע׳ מיט זײן
לומדות און מיט זײנע חבורים׳ דער גרעםטער פון זײן דור  -דאם איז
ר׳ישראלבר׳פתחיה• ער האט אנגעקערט אן אײניקל אײנעם ר׳ חײם׳
װאס מ׳האט אים גערופן הענשל פון הײנבורג׳ אן אוראײניקל ר׳ ישראלם פון
קרעמס׳ דעם מחבר פון ״הגהות האשרי״׳ נאך זײנע װאוינערטער האט מען אים

גערופן א דאל ר׳ ישראל מרפורג (דאס איז מארבורג אין שטײערמארק)׳ א מאל
ר׳ ישראל ניישטאט ( ביי װין)׳ בײ זײן בידגעדגאמען האט ער געהײםן איסרלין
אדער איסרלײן׳ און אזוי הײסט ער געװײנטליך בײ אידן אויך (איםדלין)׳ בײ דעם
האבן מיר אים דא שוין א סך מאל דערמאנט און װײטער אויך ברײנגען •)102
גאמען
ער איז געבוירן מסתמא אין לעצטן צענדליג דאס 14־טע יארהונדערט ) 103׳ גע־
שטארבן איז ער אין ניישטאט דאם יאר ) 104 1460י לויט דער צײט גאך איז זײן
פלאץ פאר מהר״י ברונא און מהר״ם מינץ און זעהר מיגליך׳ אז נאך מהר״י
װײל• דער גאון מהרש״ל (ר׳ שלמה לוריה)׳ בר אין פוילן דאס 16־טע יארהונ־
דערט ׳ זאגט װעגן אים  :״פון זײנע רײד זאלסטו ניט אפטרעטן׳ װארום ער איז
געװען א גדול און א מופלג אין זײן צײט׳ ער האט געהאט געזעהן פאר זיך
מעשה ( רעליגיעזע פראקמיק) און איבערגענומען הלכה און האט גרינדליך געקענט
פארשײדענע מנהגים פון די לומדים אין דײטשלאנד און אין עסטרײך׳ װאם זײ
זײנען געװען פרום און געהיט אין מצװת (אנשי מעשה) •)105אזא פבוד האט
מען שוין אים געטאן בײם לעבן• מהר״ם מיגץ רופט אים ״א פירשט פון
פירשטן״ ) 106׳ אנדערע רבנים קארגן אויך גיט זײן טיטל• ער האט אלײן צונויפ־
געשטעלט זײנע שאלות־ותשובות (״תרומת הדשן״) ) 107׳ נאך זײן טויט איז צו
דער זאמלוגג נאך צוגעקומען קורצערע פסקים (״פסקים וכתבים״)• ער חתמעט
זיך אלע מאל מיט ענױות  :״הקטן והצעיר בישראל״ (דער קלײנער און דער
ױנגער אין ישראל)׳ צו דער תורה האט ער זיך געלאזט אויפרופן אהן שום
 •)108פארקערט׳ זײן זון פתחיה חתמעט זיך  :״דער זון םון דעם גדול
טיטלען
בישראל״ )109׳ א שפילװארט אויף זײן פאטערס נאמען ישראל• צוערשט האט
ער מרביץ־תורה געװען אין מארבורג )110׳ שפעטער האט ער איבערגעצויגן
און געהאט זײן ישיבה אין נײשטאט בײ װין׳ פלעגט אבער אפטער קומען קײן
מארבורג ״ •)1ם׳איז שװער באשטימט צו זאגן׳ װאו ער איז געבוירן• זײן מוטער
איז אומגעקומען אויף קדוש־השם אין דער גזרה אויף אידן אין װין דאס יאר
 1421׳ ער פלעגט דעריבער פאסטן ט׳ ניסן׳ דאם איז דער טאג׳ װען די גזרה
 •)112אין אײן ארט זאגט ער׳ אז זײנע עלטערן ליגן אין
האט זיך אנגעהויבן
רעגעגםבורג׳ ער דערצײלט׳ אז עד האט געגעבן א נדר צו פאדן םון װין אדער פון
קרעמס אויף קבר אבות׳ נאר װײל ער איז קראנק געװארן׳ האבן אים זײן
 •)113הױת װי יד צװײ
פעטער ר׳ אהרון און ר׳ משה חנופה מתיר נדר געװען
לומדים זײנען אויך אומגעקומען אין דער דערמאנטער װינער גזרה׳ האט דאס
 1421׳ קומט אוים׳ אז איסרלינם
מתיר נדד זײן געמוזט פארקומען פאר דעם יאל
פאטער איז אויך געשטארבן פאר דער דאזיגער דאטע און איז צו קבורה גע־
קומען אין רעגענםבורג• מ׳קאן דעריבער אננעמען׳ אז איסרלין איז גע־
בוירן אין רעגענםבורג׳ דארט זײנען זײנע עלטערן געזעםן׳ נאך דעם מאנס טויט
האט די מוטער איבערגעצויגן מיט דעם אינגל קײן װין צו דעם פעטער׳ דעם
גער משן למדן׳ װאס מהר״י איסרלין האלט אים אויך פאר זײן רבין •)114אין
זײנע לערן־ און װאנדער־יארן איז ער געװען אין איטאליע אויך ) 115׳ דערפוי
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געמט זיך װאם ער האט פארשטאנען איטאליעניש ״ •)1פון זײן פאמיליענלעבן
איז נאך צו דערמאנען  :זײן פרוי האט געהײסן שײנדיל) 117׳ ער האט געהאט
פיר זין׳ אײנער איז שוין פריהער דערמאנט געװארן׳ דאס איז פתחיה׳ אדער װי
 - )12מסתמא פארצויגן
מ׳פלעגט אים נאך רופן  :קעכערל) 118׳ קעחל) 119׳ געכל ״
(דעמינוטױו)׳  -װאם האט חתונה געהאט נאך אין מארבורג•)121
די איבעריגע דרײ זײגען געװען :אײנער אברהם׳ דער אנדערער שלום׳
װאם בעת ער איז קראנק געװען אויף א קרײנק׳ װאס ער איז פון איר געשטארבן׳
האט מען אים משנה שם געװען און א נאמען געגעבן מנחם) 122׳ דער דריטער
אהרון) 123י די בײדע ױנגסטע זין האט איםרלין מםתמא א נאמען געגעבן נאך
זײן פעטער און רבי ר׳ אהרון און נאך זײן פעטערם רבין ר׳ שלום• פון די
ביידע װעלן מיר נאך שפעטער רײדן•
די אלע דערמאנטע רבנים׳ װאס מיר האבן זיך דא אויף זײ לענגער אפ־
געשטעלט אײנמאל איבער דעם׳ װאם זיי אלײן האבן דאם פארדינט׳ צװייטנס׳
װײל נאר כמעט פון זײערע חבורים קאן מען עפיס ארויםציהען פאר דער
געשיכטע פון יענער צײט׳ די אלע רבנים זײנען דירעקט אדער אומדירעקט
תלמידים םון ר׳ מ א י ר ה ל ו י א י ן װ י ן• מ׳דארף דאס פארשטײן אין דעם
זין׳ װי מ׳זאגט׳ אז צו יעדער צייט זײנען געװען גרויסע פערזענליכקײטן׳ װאם
זײ האבן געװיזן א װעג׳ און מ׳מײנט דערמיט ניט גראד אײן פאלק׳ ניט אײן
אײנציגע אמונה׳ ניט אײן באשטימטן צװײג װיסנשאפט׳ נאר אלץ און אלעמען•
די צײט׳ װאם פאר אונזער איצטיגער תקופה׳ אזוי װייט פריהער׳ װען מיר
װײסן בכלל פון א גײםטיג לעבן ביי דייטשע און פראנצויזישע אידן׳ יענע צײט
זיינען די ישיבות אין רהײן־געגנט געװען דער מקור פון תורה און אידישקײט
אין 14־טן יארהונדערט האט זיך די לאגע
(זעה אוגזער װערק ב -ז׳ ז••)114
געביטן נאר אין דעם פרט׳ װאס דער צענטר האט זיך איבערגעטראגן קײן
עםטרײך• אמת׳ נאך דעם זײנען אין רהײן־געגנט אויך געװען גרויסע לומדים׳
פונקט װי אקעגן זײנען שוין פריהערדיגע צײטן געװען גערימטע לומדים אין
עםטרײך• אבער די הנהגה גײט דאן איבער צו די ״חכמי אושטרײך* (עסטרײך)׳
און פונקט װי פריהער פלעגן עסטרײכער בחורים ציהען אין די ישיבות בײ
דעם רהײן און אין פראנקרײך׳ אזוי האבן איצט בחורים פון דעם רהײן־געגנט
און פון פראנקרײך גענומען ציהען אין די ישיבות קײן װין׳ קרעמם און נײ־
שטאט׳ דא איז געװען דער מקום־תורה• די השפעה פון די דאזיגע ישיבות
האט דערלאנגט װײטער װי אויף דײטשלאנד• די געאגראפישע לאגע פון די
דערמאנטע שטעט האט דערנעהענט צו זײערע ישיבות די דרום־געגנטן אויך׳
און זײערע השפעה האט זיך פארשפרײט איבער שטײערמארק׳ קערנטן׳ קראין
ביז צו װענעציע און אויבער־איטאליע• איבער די װעגן אין יענע לענדער
האם מען געקאנטזעהןהין און צוריקאידן סוחריםאון װאנדערער ישיבה־בחורים׳
און דער אײנפלוס פון די ישיבות אין דײטשלאנד האט דערלאנגט א סך װײטער
אין דרום־זײט׳ אײדער הײנט דער דײטשער שולפאראײן•
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שװער אנצעװוײזן אויף זיכער די סבות׳ פארװאס דער צענטר פון
ס׳איז
האט זיך איבערגעצויגן פון דער רהײן־געגנט קײן עסטרײך• די גזרה
לומדות
יאר 1349׳ די שרעקליכע שחיטות אויף אידן די צײט פון דעם ״שװארצן
דאס
דא יעדנםאל מיטגעװירקט׳ װי װייט זײ האבן װיכט געמאכט די
טויט׳ האבן
אין רהײן־געגנט׳ װארום גראד אין יענער געגנט האט די װילדקײט
ישיבות
צומשטארקםטן געשטורעמט• ס׳איז מעגליך׳ אז אין װין און אין דער
קעגן אידן
איז די לאגע געװען בעםער פאר אידן און מחמת דעם זײנען זיך אהער
סביבה
א סך אידן פון דער רהײן־געגנט י־״)• און דא װערט פלוצים מפורםם פאר
אנגעלאפן
צװישן דײטשע רבנים ר׳ מאיר בר׳ ברוך הלוי אין װין׳ אן
דעט אנגעזעהענםטן
פון רהײךגעגנט׳ פון פולדא ( זעה אונזער בוך ב •1׳ ז• 241
אנגעקומענער
 •)<261365די דארטיגע רבנים
 •)125קײן װין איז ער געקומען פאר דעם יאר
א .װ).
 •)127פון זײן ישיבה
און פון דעד םביבה האבן זיך אים באלד אונטעדגעװארפן
די אנגעזעהענםטע רבגים און דאשי־ישיבות נאך אים אין װין:
זײנען ארוים
 )128און אהרון• מהרי״ל ױענדט זיך צו זײ פון מאינץ מיט א שאלה
שלום ,יעקל
רופט זײ ״אונזערע רבײם אין עסטרײך״• בײ דער דאזיגער געלעגנהײס
און
ער זיי ניט קײן שבחים  :״די גרויסע ליכטער׳ װאס הערשן בײטאג
קארגט
״די דײנים פון גאר דער גולה״׳ פון זײער חכמה־ברונעם .טריג־
און בײנאכט״׳
הערטן״ •)' 29מהרי״ל גופא האט געשעפט פון דעם דאזיגן ברונעם׳ װארום
קען די
ר׳ שלום איז געװען זיין פארנעמםטער לערער ״)' 3׳ ער איז
דער רערמאנטער
אויך געװען אין דער ישיבה בײ ר׳ אברהם׳ן פון אן אנגעזעהענער לומדים״
אבער
קלויזנער)131׳ א שטיקל צײט האט ער נאך געהערט דעם שיעור ביי
פאמיליע
אלײן׳ דעם גרינדער פון דעם װיגער לערנען• װײניגםטנס איז ער
ר׳ מאירן
 )132און דערמאנט אים גאנץ אפט •)133
נאך שפעטער געװען פאדבונדן מיט ר׳ מאירן
תלמידים געהערט אויך אהרון34ס׳ (נאכדעם איז ער געװען זײן א חבר)׳
צו ר׳ שלום׳ם
צונאמען פלומיל אדער בלומלין׳ מהר״י איסרלינס פעטער און רבי׳
מיט דעם
ר׳ שלום׳ן מיט גרויס דרך ארץ עג)• ר׳ אהרון איז אומגעקומען בעת
עד דערמאנט
אין װין אין די גרעםטע פײניגונגען• מהר״י איסרליגס תלמיד׳ דער
דער גזרה
פון ״לקט ױשר״ דערצײלט פון אים׳ אז נאכדעם װי מ׳האט אים אויפגע״
מחבד
פײגיגן׳ האט ער געבעטן א טרינק װאסער׳ מ׳האט דאס געהאלטן פאר
הערט צו
געפערליך ,ער האט אבער אזױ שטארק געבעטן׳ אז מ׳האט אים געמוזט
זעהר
 )137װײםן י
צוליב טון און באלד נאכדעם איז ער אויםגעגאנגען38ג)• פון ר׳ יעקלן
װײניגער׳ אײדער פון ר׳ אהרונען• װעגן ר׳ פײבושן פון װין װײסט
מיר נאך
גאר אזוי פיל׳ אז ר׳ שלום האט געהערט בײ אים דעם שעור.)138
מען אויך
קאן מען האלטן פאר דעם אײגנטליכן ױרש פון װינער לערגען׳ װאם
ר׳ שלום׳ן
האט דא דעם װעג אנגעצײכנט׳ װארום די גרעםטע רבנים פון יענער
ר׳ מאיר
מהרי״ל׳ ר׳ אהרון בלומלין און ר׳ אנשיל מארבורגער) 139׳ האבן בײ אים
צײט׳ װי
זײ וױדער האבן אויפגעשטעלט אנדערע רבנים׳ אדער האבן משפיע
געלערנט׳
אנדערע מיט זײערע פתבים• ר׳ שלום האט געהאט זײן ישיבה אין
געװען אויף
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נײשטאט׳ פאר אים איז זײן פאטער רי׳יצחק דארט געװען ראש־ישיבה ״<)׳ דעוײבער
האט ער ניט געװאלט ארויםציהען פון דארט׳ כאטש ער האט עטליכע מאל גע־
האט גרינדן דאס צו טון ) 141׳ זײן פארבלײבן אין נײשטאט פלעגט ער פאר־
ענטפערן מיט א מאמר חז״ל  :״א מענש זאל שטענדיג װאוינען דארט׳ װאו זײגע
 •)142אפשר האט ער געװאלט דערמיט טרעפן די ישיבה־בחורים׳ װאס
עלטערן״
האבן שטארק געהאלטן פון ארומװאנדערן׳ אזוי װי די קריםטליכע שילער צו יענער
צײט• אין די מקורים רופט מען ר׳ שלוםץ אפט ״דער פירשט״ (שר)׳ אדער דער
״פירשט פון נײשטאט״׳ א שפיל אויף די װערטער ״שר שלום״ (פירשט פון שלום)
 •)143נאך אים זײ־
אין ישעיה ( 9׳) 5׳ דאס באװײזט׳ װי מ׳האט אים הויכגעשאצט
נען געבליבן צװײ זין׳ אײנער ר׳ ױנה האט געלעבט אין װין׳ שפעטער איז
ער געװען רב אין רעגענסבורג צו גלײך מיט מהר״י ברונא׳ דער אנדערער ױדעל
 •)144דער אײגנטליכער ױרש ר׳ שלום׳ס׳ װאם
איז געװען רב אין נײשטאט
האט װײטער געפירט די נײשטאטער ישיבה און זי ערשט רעכט גערימט
 )115מהר״י איסרלין׳ פון אים האבן
געמאכט  -דאס איז געװען זיין קרוב
מיר שוין פריהעד גערעדט׳ צוגלייך מיט דער ניישטאטער ישיבה האט אויך
געשמ׳ט די קרעמזער ישיבה• אמאלאיז דארט מהר״י איםרלינס עלטער־זײדע גע־
װען ראש־ישיבה׳ איצט האט אויך ניט געפעלט קײן לומדים• נאך ר׳ יעקלס
טויט אין װין האט די קהלה געבעטן דעם קרעמזער רב איבערצונעמען דאס
רבנות און די ישיבה •)146איסרלין גופא האט דא אויך פארבראכט און געלערנט
אשטיק צײט •)147װין׳ ניישטאט און קרעמז׳ אלס מקום־תורה׳ פארנעמען צו יע־
נער צײט דאםזעלבע ארט׳ װאם אמאל שפײער׳ װארמם און מאינץ (קהלות שו״ם) •)148
די גרינדער פון די עסטרײכישע ישיבות האבן קײן װיכטיגע חבורים ניט איבער־
געלאזט׳ חוץ אייניגע חדושים אויף תלמוד און רעליגיעזע מנהגים׳ און יד זיינען
אויך צו אונז ניט דערגאנגען גאנצערהייט• זייער באדײטונג ליגט אין זײער
מרביץ־תורה זײן׳ דערמיט האבן זײ זיך קונה שם געװען און א װעג געװיזן ניט
בלויז פאר זײער צײט׳ נאר׳ דורך זײערע תלמידים׳ פאר א גרויםער צײט נאך
דעם אויך׳ ביז פוילן איז געװארן אן ארט פון לומדות• ביז דער צײט׳ ביז פוילן
איז אויפגעקומען׳ זײנען עסטרייכישע ישיבות געװען דער מיטלפונקט פון לומדות׳
דאם קאן מען אויך ארויסזעהן דערפון׳ װאם פון אלע געגנטן האט מען
זיך געװענדט אהער מיט שאלות׳ און די תשובות און די פסקים׳ װאס
מ׳האט דא ארויסגעגעבן׳ זײנען גילטיג געװען פאר אלעמען• מהר״יל האט
געבעטן ר׳ שלום׳ס זין אים צושיקן אזאך פון זייער פאטער׳ װאס ער האט דאם
באדארפט צו רעליגיעזע צװעקן ( אחלוצה־שיך פאר א מוםטער) )149און האט
 •)150געװײנטליך הײםט דאם ניט׳ אז
אײגגעפירט אין מאינץ אעסטרייכישן מנהג
ערגיץ־אנדערש־װאו זײנען ניט געװען קײן לומדים און גאונים• מיר װײסן׳ למשל׳
אז ר׳ יצחק פון נארדהויזן איז געװען ר׳ שלום׳ם א רבי) 151׳ אז ר׳ ױנה׳ ר׳ שלום׳ם
זון׳ און מהר״י איסרלין האבן געלערנט בײ ר׳ נתנען אין אײגער152י) מהר״י
ברונא האט געלערנט בײ ר׳ דודן דעם שװײדניצער קדוש׳ װי מיר האבן שוין
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שוין דא אױך פדיהער דערמאגט געװען ר׳ זלמן
םריהער דערמאנט• ס׳איז
און מהר״י װײלס רבי• מהרי״ל ד,אט אויך
רונקעל אין מאינץ׳ דעם מהרי׳לם
בײ ר׳ יעקוב פהן דעם נארדהויזענער אין מאינץ *״)׳
 )153און
געלערנט בײ ר׳ גדשונען
מיר נאך שפעטער דײדן• אבעד די אלע און אנדערע
פון אנדערע גדולים װעלן
מקום תורה אוי ניט געהאט די השפעה׳ װאם דער גרינדעד
האבן ניט באשאפן קיין
פון דעם װינער לעדנען און זײנע תלמידים•
שוין די אנגעזעהענסטע רבנים און לומדים׳ װעלן
איצט װען מיר קענען
װיבטיגסטע סימנים׳ װאם מיר זעהן צו בײ זיי
מיר זיך פרובן צונויפפאםן די
אײן אלגעמײי בילד פמ דעם לערנעי צו יענעד צײט•
אוי בײ אנדערע׳ אין
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קאפיטל מ•
קייזערליכע אויבער־
געענדערטע לאגע זייערע•
די
רבגים•
מײנונגען וועגן גלויבן
ראבינער• ליכט און שאטן• קוקן און
װעג־װײזעד•
אנגעשטעלטע און
רבנים׳ אלס
לערגען•
און
מיר האבן שוין דערמאנט אין ערשטן באנד פון אונזער בוך (ז• )246׳
אז ר׳ מאיר הלוי אין װין האט אײנגעפירט דעם טיטל ״מורנו״׳ װאס דאם
▼).
61116
זאל הײסן אזוי גוט׳ װי סמיכות אױף הוראה 611)11( 0םס1סםסס 61131 ,סס4
גישט גרינג איז אים אנגעקומען דער דאזיגער נײער אײנפיר׳ מ׳האט
דאם אבער געמוזט טון׳ װארום די לאגע פון אידן אין דײטשלאנד נאך דעם
שװארצן טויט האט געבראכט צו גרויםע ענדערונגען אין דעם װעזן פון
הײן שטעל פון רבנות
רבנות• ביז צו יענעד צײט איז בכלל ניט געװען
און ם׳איז ניט געװען אזוינע א נ ג ע ש ט ע ל ט ע *)• אין דער תורה און
אין תלמוד געפינען מיר װעגן תורה־לערער דריי פללים  :יעדער איז פריי
צו זײן לערער׳ יעדער איז דאם מחויב צו טון׳ קײן געצאלץ טאר דערפאד
תורה־לערער האבן געהאט אײן פרױוילעגיע  :די
ניט גענומען װערן•)3
קהלות אין מיטלאלטער פלעגן זײ לאזן פרײ באזעצן זיך ( חזקת־ישוב) אין א קהלה־
דערמיט איז מען אבער אויםן געװען ניט די טובה פון די תורה־לערער׳
פיל מעד האט מען דערמיט געמיינט צו שטארקן די תורה דורך דעם׳ װאם
ס׳װעלן צוקומען לומדים*)• רבנים האבן אפילו ניט געקאנט האבן קײן
פרעטענזיעם׳ מ׳זאל זײ באפרײען פון שטײערן׳ סײדן אגדול־הדור׳ װאס די
קהלה האט אים געהאלטן םאר איר ראש •)5די דאזיגע כללים׳ װאם זײ
האבן געזאלט גאראנטירן תורה־לערער זײ זאלן זײן פרײ׳ ניט אפהענגען פון
קײנעם׳ האט מען ביי אידן תמיד הײליג געהאלטן•
מיר װייסן׳ אז די צײט פון משנה און תלמוד און פון דער שפאניש־
אראבישער תקופה זײנען לומדים און גאונים געװען מענשן פון פארשײדענע
קלאםן• גוטבאזיצער און לוינארבעטער׳ מיניםטארן און פון דעם געמיינסטן
גראד׳ דאקטוירים׳ אםטראנאמען׳ סוחרים און בעלי־מלאכות האבן זיך מפלפל
געװען אין דעם שפרעכזאל פון דער רבנישער ליטעראטור׳ און אלע האבן
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א דעה• אין דעם דאזיגן עלטםטן און פרײםטן
ײז געקאנט האבן גלײך
זעהן אים פון תלמוד׳ איז ניט געװען קײן אונטער־
פארלאמענט׳ װי מיר
יחוס׳ ם׳איז ניט געװען קײן פארלאמעגט און סענאט
שײד פון שטאנד און
נאר אײן זאך  :תורה• װאם גרעםער אין
איבער אים• דא האט געגאלטן
כבוד און װירקונג האט מען געהאט• פון יראת־הכבוד
לערנען׳ אלץ מער
בײ תלמידים איז דאס געװען אײנגעפלאנצט אין הארצן
װעגן צום רבין׳ װאם
שטארק געהיט׳ איז געװען אנגענומען׳ זײ זאלן
און מ׳איז געװען דערמיט
רבין אלײן צו װערן רבגימ און צו פסק׳ענען• די עלטערע
בעטן רשות בײם
געבן ״סמיכה׳י•׳ דער רבי פלעגט אדויפלײגן זײן
צײט פלעגט מען דערויף
• די דאזיגע צערעמאניע געפינען מיר שויןײב
האנט אויפן תלמידם קאפ
בטל געװארן שוין די ערשטע יארהונדערטן פון
משה רבנו׳ן׳ זי איז אבער
• די פארמעלע ארדיבאציע׳ די צערעמאניע פון
דער היינטיגער צייטרעכענונג
קירך איבערגענומען ביי אידן און בײ איר
םמיכה׳ האט די קריסטליכע
אבער איז דאס בײ אידן גאר פארשװאונדן• ס׳איז
איז דאס געבליבן׳ אקעגן
דער רבי ואל געבן דעם תלמיד רשות אויף הוראה׳
געבליבן דער מנהג׳
אבער אהן שום צערעמאניעס און טיטלען *)•
געװארן די אידישע לאגע האט זיך דאס אלץ
װאם ערגער ס׳איז
האבן יד רדיפות און יד גזרות געבראכט דערצו׳
געמוזט בײטן• ערשטנס׳
צו האלטן דעם כלל׳ ארבי זאל קײן געצאלץ ניט
אז ם׳איז געװארן שװער
שטארק פארארימט געװארן• דעד רמב״ם׳ געשטאדבן
זעמען  :לומדים זײנען
שטארק קעגן די׳ װאס לאזן זיך באצאלן פאר תורה־
דאם יאר 1205׳ קריגט
דעם גופא איז צו זעהן׳ אז דאמאלם שוין איז אזא
איבערגעבן)7׳ אבער פון
אומגעװײנליכע זאך• פון דער אנדערער זײט זעהן
באצאלן ניט געװען קיין
דוראן (רשב״ץ  -געלעבט דאם 14־טע יארהונדערט)־
מיר׳ אז ר׳ שמעון בר׳ צמח
פון שפאניע קיין אפריקע׳ האלט אזא געצאלץ
װאם האט געמוזט אנטלויפן
פארענטפערט זיך  :ער מוז דאס טון׳ װײל ס׳האט
פאר ניט רעכט און ער
פאסירט׳ און פון זײן דאקטאר־פראקטיק האט ער
מיט אים אזוי שלעכט
סומך אויף אנדערע גדולים׳ װאם האבן זיך אזוינס
קנאפ׳ אגב איז ער זיך
צייט *)• אין דייטשלאנד צו דער צײט נאך דעם
מתיר געװען אין א ענגער
דאזיגן כלל פון אומזיסט לערנען גאר און גאר
שװארצן מויט איז דעם
• אידן זײנען פארארימט געװארען׳ פון אלע בא־
ניט געװען אויסצוהאלטן
געמעגט טרייבן נאר דאס געלטגעשעפט׳ אבער דערצי
שעפטונגען האבן זיי
געלט• ניט פאר לומדים געזאגט געװארן• אין
האט מען נויטיג געהאט
לומדים קיין ברירה ניט געהאט׳ זיי האבן געמוזט
אזא ענגער צייט האבן
אינגיכן אבער האט מען גענומען פון דער
נעמען געצאלץ פאר לערנען׳
איז געװארן א באצאלטע זאך• די דאזיגע עג־
תורה
נויט מאכן ברויט׳ און א גאנצע איבערקערעניש אין דעם װעזן לערנען•
דערונג האט געבראכט
ביידער קהלה׳ דער׳ װאס ס׳האט זיך גענומען
ם׳איז געװארן אלערנשטעל
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דערפאר׳  -איז געװארן אבאאמטער בײ דער קהלה און האט געהייסן
״רב״׳ דאם הײסט דער למדן׳ װאם די קהלה האט אים אנגענומען פאר א ראש
אין אמונה זאכן• אין די קריםטליכע אורקונדן הײםט ער  :גײסטליכער
(*גגסגזסזס)

׳ מייסטער׳

יודנמייסטער(טזגתס ^ווגוכ ז ^ ^ן&סנ )׳

פארשטײעד

>■
גגקסססועצ*) און אפילו פויפסט ; ג ^וזססק) ?
(ססזסגזפ״) ,אויך בישאף (*
אדער הויכמײסטער אויף דײטש• ער איז דער ראש פון דער קהלה׳ אין
אמונה־זאכן דארפן אים אלע פאלגן׳ מ׳גיט אים אפ דעם געהעריגן כבוד:
שבת און ױם-טוב קומען גבאים און בעלי־בתים צו אים װיזיטירן׳ צו דער
תורה רופט מען אים אויף פריהער פאר אנדערע און מיטן טיטל ״רב״•
און נאך אזוינע כבודים׳ װאם מיר װעלן נאך װײטער רײדן פון זײ •)10פונ־
דעסטװעגן איז אזא אויסטײלן דאם רבנות אין א ספעציעל באצאלט אמט בײ
דער קהלה ניט קײן דערהויבונג׳ נאר א טיפע ירידה׳ נישט געקוקט אויף
אלע פבודים• הורה און תורה־לערער זײגען געװארן אוים פרײ׳ דער ״יאך
פון דער תורה״ איז שוין געװארן אוים מליצה׳ ברויט אינטערעםן׳ קנאה
און כבודגײץ האבן זיך ארײנגעריםן אין אזא װינקל׳ װאם ביז איצט איז
דאם געהײליגט געװען פאר תורה לשמה׳ פאר רײנע גײםטער׳ װאם זײער
דענקען און טון איז געװען נאר לשם־שמים• דעריבער האט די נײע שטעלונג
םון דעם רבנות ניט אזוי גיך זיך אויסגעארבעט• דאם איז צוגעגאנגען מיט
א םך מחלוקת און שטרײטיגקײטן•
װאלטן זיך די דאזיגע שװיריגקײטן אפגעשפילט נאר אין די קהלות
אלײן׳ קײן פרעמדע זאלן זיך דא ניט מישן׳ איז װאלט זײ געװען גרינגער
איבערצוטראגן און געפיגען דעם פאסיגן אויסװעג• דערװײל האט זיך אבער
די מדינה־מאכט גענומען מישן אין דער דאזיגער שטרענג אינעװײניגסטער אידישער
אנגעלעגנהײט׳ די מדינה האט זיך גענומען זאגן א דעה׳ װי אזוי צו באזעצן די
שטעל פון רבנות• אלצאײגם צוליב װאם זי האט עס געטאן  :צי האט זי געהאט
דעם גוטן װילן מאכן ארדענונג אין די קהלות׳ אבער׳ װי ס׳איז מער צו גלויבן׳
זי איז דא אויםן געװען אזוי ארום צאפן געלט בײ אידן• צום ערשטן מאל
האט דאס געטאן קיניג רופרעכט׳ דעם3־טן מאי 1407האט ער ארויםגעגעבן
א באפעל אין נױרענבערג׳ אײנער ר׳ ישראל׳ מסתמא א נױרענבערגער ״)׳ זאל
(אויבער־רב)2י)• דער טעם איז געװען:
זײן״זסזסנסםנננססנז״ןסוסמ
צו דעם קיניג איז דערגאנגען׳ אז אידן האבן א סך אויסצושטײן אפילו פון אזוינע
זײערע׳ ״װאם זײ אלײן האלטן זיך פאר הויכמײםטער אין אידישע קונסטן״
(רבנים)׳ מ׳בארײםט זײ און מ׳װארפט זײ אין חרם ארײן׳ איבער דעם זײנען
א סך מענשן פארטריבן געװארן׳ א םך זײנען זיך אלײן צעלאפן׳ דאם ברײנגט
שאדן ״אונז און דער מלוכה און אנדערע קורפירשטן אץ םירשטן׳ הארן און
שטעט״׳ אסך ״צינז און רענטע און אנדערש׳ װאם ם׳קומט׳ איז געמינ;נרט
געװארן״• ר׳ ישראל זאל ארויםהעלפז פון דעם דאזיגן בײז  :ראשית׳ זאל ער
מבטל מאכן די אומגעזעצליכע חרם׳ם׳ שנית׳ זאל ער אליין האבן אין דער האנט
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די רוט פון חרם קעגן יעדן׳ װער ס׳באגײט א זינד קעגן דעם דין און דער אמונה׳
פדי אידן זאלן האבן א מורא אויף זיך און ניט מערן צו טון שלעכסט• ר׳ ישראל
זאל אויך אויפמאנען אלע שטײערן און הכנסות׳ װאס געהערן דעם רוימישן
קיניג און זאל דא גוצן זײן רעכט צו באשטראפן און ארײנצולײגן אין חרם די׳
װאס פאלגן ניט• רבנים און דער כלל אידן אין דײטשלאנד זאלן אויפנעמען
ר׳ ישראלן פאר זייער אויבער־רב און זאלן פאלגן זיינע פםקים און באפעלן
לויט דעם אידישן דין׳ װען ניט װעט זיך דער קיניג מיט זײ אפרעכענען• מ׳קאן
זאגן׳ אז דעם קיניג איז דא געגאנגען אין דער מלוכה־קאסע׳ אדער ער האט
געמײנט די אידנם טובה׳ אדער בײדע זאכן■ װאס ער האט געמאכט ר׳ ישראלן
פאר אויבער־רב׳ יעדנפאל װאלט געװען אומגערעכט קעגן קיניג רופרעכט׳
װאס האט ביי אידן א גוטן שם)<3׳ װען מ׳זאל אים אויםװארפן נאר עגאאיםטישע
טעמים• אבער אזא ארײנמישן זיך אין ענין רבנות איז געװען אזוי אויםער־
געװײנליך׳ און אידן האבן דאם אויפגענומען פאר אזא גזדה׳ אז א האלב יאר
שפעטער׳ דעם 23־טן נאװעמבער סד  14׳ האט רופרעכט געמוזט נאך אמאל שטיצן
ד׳ ישראלן מיט א נייעם מאיעסטעט־בריף און דערביי געװארנט אידן מיט זײן
אומגנאד און מיט א שװערן קנס (צװאנציג פונט גאלד =  15 040פל•)׳ אויב
זיי זאלן ניט אנערקענען ר׳ ישראלן פאר זײער אויבער־רב* די חרם׳ם׳ װאס
רבנים האבן אדויסגעגעבן קעגן ר׳ ישראלן׳ װערן אין דעם קיניגס באפעל
דערקלערט פאר בטל ומבוטל•
אין אידישע קװעלן געפינען מיר גאר ניט פון דער גאנצער מעשה׳ ניט אז
רופרעכט האט אנגעװארפן אידן אן אױבער־רב■ ניט אז רבנים האבן זיךגעשטעלט קעגן
דעם׳ און די גאנצע מעשה װאלט אפשר געװען אפגעפרעגט * ')׳ נישט געקוקט׳
װאם ס׳איז פאראן װעגן דעם צװײ קײזערליכע אורקונדן׳ װען מיר זאלן גיט
װיסן פון א צװײטן אזא פאל צו דער צײט פון קײזער זיגיםמונד• דאס יאר1435
האט קאנראד פאן װײנסבערג׳ ערבקאמערער פון דער הײליגער רוימישער
מלוכה׳ געמאכט מיט דעם רשות פון קײזער׳ א אידן אגשיל פון קעלן פאר
אויבער־רב אין דער מדינה׳ אויםגערעכנט אין זײן קרײז די ערצבישאפטימער
און בישאפטימער מאינץ׳ קעלן׳ טריער׳ ברעמען׳ בעזאנסאן׳ לאזאן׳ װארמס׳
שפײער׳ הילדעסהײם׳ באזעל׳ שטראסבורג׳ מעץ■ מױנסטער׳ אוטרעכט׳ קאנסטאגץ
און װערדען און די לענדער עלזאס׳ ױליך׳ געלדערן׳ בערג׳ קלעװע׳ סאװאי
און די קלעװישע מארק5י)•
צום גליק װײסן מיר פון אנשילן מער׳ אײדער פון דעם םריהער דער־
מאנטן ר׳ ישראלן׳ פון יענעם קאנען מיר נאר משער זײן׳ אז ער איז געװען
א נױרענבערגער• אונזעד אנשיל דאם איז ר׳ אנשיל הלוי פון קעלן׳ א ױנגערער
בן־דור מהרי״לם׳ זלמן רונקילם און אנדערע פריהער דערמאנטע רבנים• אים
דערמאנט פאר אן אנגעזעהענעם מאן ר׳ זעליגמאן בינג אפענהײם הלוי׳ ר׳ מנחם
צױנים אן אײניקל׳ און דעריבער אויך מיט דעם בײנאמען צױן׳ װאס פון אים
װעלן מיר נאך װײטער רײדן ״)• אבער פון ר׳ אנשילם אפיציעלער אויבער־רבנות
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געפינען מיר אויך ניט אין אידישע קװעלן קײן שום שפורן• פון װאנען נעמט זיך
דאם׳ װאם אידישע קװעלן האבן לחלוטין פארשװיגן די דאזיגע צװײ קײזער־
ליך־באשטימטע אויבער־רבנים פאר דער גאנצער מדינה׳ װאם אין דעם קאן
קײן שום םפק ניט זײןז פאר דעם דאזיגן רעטעניש איז פאראן נאר אײן בא־
שײד׳ װאם דאם שטעקט אין דער געשיכטע אץ אין דעם ארט דענקען פון אידן
אין מיטלאלטער• הױת װי אידן זײנען שוין געװען גענוג געפרובט און האבן
גוט געװאוםט׳ אז װען די מלוכה־מאכט נעמט זיך מישן אין זײערע אינעװײניגסטע
ענינים׳ אז קײן גוטס װעט דערפון ניט ארוים׳ האט מען זיך קעגן דעם שטארק
געװערט• קײנער האט גיט געטארט אננעמען קײן שום אידישע התמנות פון
ניט־קײן־אידנם הענט אדער פון גיט־קײן־אידישער מאכט׳ קײנער האט ניט
נעטארט געבן ניט־אידן קײן געלעגנהײט זיך ארײנצומישן אין אידישע ענינים•
װער ס׳טוט אזוינם איז א מויסר און לא יבא בקהל ״)״ קיניג רופרעכט האט דאס
אויך געמוזט װיםן׳ װארום אין זיין צװײטן באפעל צו פארשטארקן ר׳ ישראלם
 1407׳ זאגט ער בפירוש׳ אז ער טוט דאם ניט׳
התמנות׳ פון דעם 23נאװעמבער
װײל ישראל אדער עמיצער אנדערש זאל אים האבן געבעטן׳ נאר איבער די אנגעװי־
זענע טעמים און פון גערעכטיגקײט װעגן׳ װאס האט אים געבראכט דערצו8י)• צי
קאן מען זיך פארשטעלן׳ אז א פרומער חשובער רב װעט בײ אזא לאגע זיך
עפיס מאכן דערפון׳ װאם מ׳האט אים פון דער פרעמד באשטימט פאר אויבער־
רב ז םפעציעל װעגן ר׳ אנשיל פון קעלן קאן מען זיכער זאגן׳ אז ער האט קאנראד
פאן װײנםבערגם דעקרעט (דעם טעם פון דעם דעקרעט װײםען מיר ניט) פשוט
אדויםגעװארפן און קײנמאל זיך ניט געפרובט אפילו צו מאכן עפיס דערפון.
ניט בעםער איז זיך באגאנגען ר׳ ישראל מיטן קיניג רופרעכטם דעקרעט׳ אויב
ם׳איז ריכטיג װאם מיר מיינען׳ אז דאס איז ר׳ ישראל רב אין נױרענבערג׳ װאם
װעגן אים דערצײלט מהר״י װײל׳ אז ער האט געטײלט דאס רבנות מיט
׳ר קאפעלמאן׳ א םימן׳ װאם פאר א רודפי שלום די אלטע רבנים זײנען געװען ו
דערפון אלײן איז שוין ארויםצוזעהן׳ אז מ׳האט אים ניט געקאנט חושד זײן אין
גדלות צו װעלן זײן אויבער־רב •)19אמת׳ אין קיניג רופרעכטם צװײטן דעקרעט
רעדט זיך פון רבנישע חרם׳ם אויף ר׳ ישראל׳ן׳ אבער דאס צעשטערט פלל ניט
אוגזער השערה׳ אז ר׳ ישראל האט זיך גאר ניט װיסנדיג געמאכט פון דער
קיגיגליכער התמנות פאר אויבער־רב אין דײטשלאנד• דא איז געשען אײנם
םון די בײדע  :אדער איינער א צװײטער רב האט זיך פון קנאת ה׳ װעגן צו״
געאײלט ארײנלײגן ר׳ ישראלן אין חרם בלויז באלד׳ װי דער דעקרעט איז
ארויס ,נישט אויסגעװארט׳ װי װעט זיך ר׳ ישראל פארהאלטן צו דעם׳ אדער׳
הױת װי אין אידישע קװעלן װאלט דאס ניט געקאנט גאר פארשװיגן װערן׳
װען אזוינע חרם׳ם זאלן באמת געװען זײן׳ איז גיכער צו גלויבן׳ אז ר׳ ישראל
האט דיפלאמאטיש געגעבן אנצוהערן אין די הויכע פענסטער׳ אז ס׳װעט זיין אדער
ס׳איז פאראן אויף אים א חרם׳ פדי אזוי ארום ארויס פון דער קלעם און פטור װערן
פץ דער אומגליקליכער מתנה׳ װאם גלאט זיך אפזאגן פון איר האט ער ניט געטארט•
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די דערמאנטע צװײ קײזערליכע דעקרעטן װעגן אויבעד־רבנים האבן ניט
געשטערט דעם שלום אין די קהלות׳ אנדערש װאלט דאס ניט פארשװיגן גע־
װארן אין אידישע קװעלן׳ אבער בעצם האט אין זײ געשטעקט א גרוים געפאר:
די ערגערע האבן זיך געקאנט אנכאפן אין אזא מעגליבקײט׳ בדי אױפצורודערן
די קהלות און פירן מחלוקת און אסילו די בעםערע האט דאם געקאנט אנשטעקן
מיט אומגעװײנטליכע פרעטענױעס• א סימן האבן מיר׳ אז אוא חשובער פרומער
רב׳ װי דער דערמאנטער זעליגמאן בינג ^ פענהײם האט געקאנט פאלן אויף
דעם אײנפאל פון זיך אלײן׳ אויף אײגן באראט׳ צו װערן רב־הכולל אין דער
רהײן־געגנט׳ װאס דאם איז קעגן דער רבגישער טראדיציע׳ אפילו װען קיין
זײטיגע זאלן זיך דא ניט האבן געמישט• ם׳איז צו גלויבן׳ אז צו דעם דאזיגן
געדאנק האט אים געבראכט ר׳ אגשילס קײזערליכע אויבער־רבנות ( ער דער״
מאנט ר׳ אנשילן אײגיגע מאל)׳ געװים איז זײן מײן געװען צום גוטן׳ װארום
ער האם באקומען דערויף דעם הסכם פון אײניגע גרויסע רבנים• אויף דעם
סמך האט ר׳זעליגמאן צונױפגערופן א רבנישע אספה אין בינגען׳ אוגטער זיין
פארזיץ זײנען אנגענומען געװארן אײניגע תקנות און מ׳האט גוזר געװען
שטראפן פאר ניט־פאלגער׳ װאס גענויער זײנען זײ אונז ניט באקאנט׳ אויך איז
אנגענומען געװארן׳ אז אץ א שטרײטפאל בלייבט׳ װי ר׳ זעליגמאן װעט זאגן׳
יד דאזיגע אויבער־רבנות זאל גילטיג זיין פאר דעם גארן אויבער־רהײן׳
די קהלות און רבנים פון קעלן׳ געלדער׳ ױליך׳ פראנקפורט׳ װארמס׳ אפענהײם׳
מאינץ האבן פראטעםטירט קעגן דעם פאר מהר״י איםרלין אין נײשטאט בײ
װין ״ •)2מהר״י איםרלין האט אפן דערקלערט׳ אז ר׳ זעליגמאנס אויפטו איז
קעגן דעם דין און קעגן דעם מנהג און צו אים האבן מסכים געװען די גרעסטע
רבנים אין דײטשלאנד•
צװישן אנדערע זאכן װערט דערמאנט בײ דעם פאל׳ אז קײנמאל איז נאך
ניס געװען אזוי נויטיג אחדות בײ אידן׳ װי איצט׳ בעת מרודפט זיי אזוי שטארק׳
גאגצע פראװינצן זיינען פאדװיסט׳ בעת ״דער פריסטער״ (דאם מײנט מען קא־
פיסטראנא) האט אנגעטאן פיל צרות אידן אין פוילן׳ װאם ביז אהער איז דאס
געװען די אײנציגע ישועה פאר אידן ״ •0די פראטעסטן האבן געהאלפן:
ר׳ זעליגמאנס אויבער־רבנות איז געװארן צו נישט׳ אבער פון דעם װי אויך
דערפון׳ װאס נאכדעם האט מען עטליכע מאל באנײט א שארפן איםור ארײנצו־
מישן אדער צו דערלאזן די פרעמדע מאכט אין אידישע ענינים׳ דערהויפט קעגן
רבנים אדער צו דערלאנגען רבנות׳ פון דעם אלעמען איז צו זעהן׳ אז בעלנ־ם
אויף אזוינע שטיק האט ניט געפעלט מ).
צו אזוינע מיטלען זײנען געװײנטליך אנגעקומען אזוינע מענשן׳ װאם זײ־
נען אויסן געװען צו דערלאנגען מיט אידישע אדער ניט־אידישע פראטעקציעס
אזוינס׳ װאס זײ האט געפעלט אין הענכענישן און אין מעלות• םיר האבן שוין
אויבן דערמאנט און ס׳װעט נאך אויםקומען װײטער צו ריידן׳ אז דאמאלס האס
ניט געפעלט קיץ אומפעהיגע׳ װאס האבן דאך געגלוסט צו דער ״קרוין םון
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הורה״• מהר״י איסרלינם תלמיד׳ דער מחבר פק * לקט יישר״ (שוץ א סך מאל רא
דערמאנט געװען) קלאגט זיך  :״איך האב נאך ניט דערלאנגט ניט דעם טיטל
רב׳ ניט דעם טיטל חבר׳ און איך בין שוין אריבער 40יאר אלט״)23י םיר האבן
שוין געבראכט זײן שארפע מײנונג װעגן די קענטענישן פון אײנינע רבנים
אין רהײן־געגנט• בײ אזא לאגע איז קרובה׳שאםט*׳ )2אדער א ניט־אידישע
פראטעקציע אויך רעכט געװען צו דערלאנגען רבנות• פון דער אנדערער זײט
װידער האט די לומדים געםעלט מוט צו שטעלן אויף זיך׳ סאר די קריכעד איז
פארקערט קײן זאך ניט שװער געװען׳ און ם׳אױ שװער צו זאגן׳ װער איו
מער שולדיג אין דער צערודערונג און פארלארנקײט םון אידישע קהלות דא־
מאלס  :צי די לומדים מיט זייער ענױות׳ אדער די קריכער סיט זײער תקופות■
אײן זאך איז געװיס׳ או צו יענער צײט האט געגאלטן זעהר אן אומגליקליכער
כלל פאר דער אנטװיקלונג פון אידישקײט  :״ס׳איז ניטא מער קײן תלמידי־
חכמים״ ע)•
ם׳קאן גאר קײן םפק ניט זײן׳ אז ר׳ מאיר הלוים שטרעבן איז געװען
אױסצובעסערן די דאזיגע שלעכטע לאגע• אײן אזא מיטל איז געװען אײנצו־
פירן דעם טיטל ״מורנו״• דאס גאנצע װעזן פון דעם דאזיגן מאן איז געװען
א שארםער פראטעםט קעגן יד אומגליקליכע אומשטאנדן׳ װאס האבן זיך אריינ־
געדיםן אין דעם ענין רבנות• קודם פל איז צו גלויבן׳ אז ער האט ניט געגומען
קײן שכירות• אויב דאס שטײט ניט בפירוש׳ קאן מען דאם דרינגען פון אזױנע
װערטער זײנע  :דעם מאמר חז״ל  * :רבי פלעגט הױכהאלטן רײכע לייט׳)26
האט ער געטײטשט אזוי  :װײל רבי האט הויכגעהאלטן! רײכע לײט (ער אליין
איז אויך רײך געװען)׳ האט ער געװאלט װײזן׳ אז דעם כבוד׳ װאס מ׳גיט אים
אפ׳ איז דאס אויך װעגן זײן רײבקײט• װארום ער האם געהאלטן פאר א זינד׳
מ׳זאל אים כבוד אפגעבן פאר זײן תורה׳ פון פארלאנגען אזא כבוד שוין ניט צו
רײדן •)27ײײטער װײסן מיר פון אײניגע רבנים פון ר׳ מאירם תלמידים׳ אז
זײ האבן בכלל ניט גענומען קיין שכירות׳ און ם׳װעט ניט זײן קײן זינד קעגן
דעם היסטארישן אמת אפצולערנען פון זײ אויף די איבעריגע׳ בפרט נאך װען
ס׳רעדט זיך פון רבין און םירער זײערן• פון מהרי״לן דערציילט זײן תלמיד
בפירוש׳ אז יד געלטן׳ װאס פלעגן אים אײנגײן פון די .׳פארשטייער פון דער
פראװינץ״ (די פרנסים פון דער מדינה)׳ האט ער אויםגעגעבן אויף אויסצוהאלטי
זײנע ישיבה־בחורים• ער גופא האט ניט נהנה געװען ניט דערםון׳ ניט פון זײי
װײבם פארמעגן׳ צייט זי האט געלעבט׳ האט ער זיך מפרנם געװען פון שדכנות•
זײן תלמיד דערצײלט װעגן דעם  :ער םלעגט אלײן שרײבן בריף און צעשיקן
אין דער גאנצער פראװינץ׳ צונויפפירן שדוכים׳ װארום דאס גאנצע לאנד האט
אים געפאלגט און אויף אים איז מקױם געװארן אױבם װעדטער  :״מיך האבן
זײ געהערט און ארויםגעקוקט אויף מיר און געװארט שטיל אויף מײן ראט׳ מײן
װארט האבן זיי ניט געענדערט און אויף זײ האט געטריפט מײן רײד״ .)28פדי
רעכט צו שאצן אזא באשעםטונג׳ מוז מען װיסן׳ אז ביי אידן אץ די אויגן
*3
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איז דאס געווען א מצוה פאר גוטע מדות און דרך ארץ װעגן  :האבן
זײ דאך געהאלטן׳ אז גאט אלײן איז מזוג זװגים ^)• די רבנים צו יענער
צײט האבן דאם ניט באטראכט פאר קײן געשעפט־זאך און דאס האט גאר ניט צו
טון מיט שדכנות אלס פראפעסיע־ דאס שדכנות איז געװען בײ רבנים א מצוה׳
דאם געצאלץ איז געװען א בײ־זאך• אײנער פון די גרעםטע רבנים אין דײטש־
לאנד׳ ר׳ יעקוב מרגלית ײ( )3דעם משומדם אנטאניא מארגאריטא׳ם פאטער) )31׳
מהר׳י מינצ׳ם א בן דור׳ האט אויך געטאן אין שדכנות)32י חוץ דעם האבן זײ
געהאט נאך אנדערע הכנםות׳ װען םתם א איד דארף קומען צו׳ן ארב•
מהר״י איםרלין רעכגט אויס  :גטין׳ חליצה׳ געבן א שבועה װײבער) 33׳ תנאים
און חתונות * •0לויט אן אנדער קװעל האבן רבנים געהאט נאך א הכנסה פון
א קהל־שרײבער •)35דאך באמערקט מהר״י איםרלין װעגן די אויסגערעכנטע הכנםות:
״מיר שעמען זיך צו נעמען געצאלץ דערפאר און מ׳מאטערט זיך צו געפינען א היתר
אויף דעם״ )36י מהרי״ל פלעגט ניט נעמען גאר ניט פאר גט׳ן •)37יעדנפאל איז
קלאר פון מהר״י איםדלינם אויפריכטיגע רײד׳ אז אנגעזעהנע רבנים צו יענער
צײט האבן געהאלטן פאר ניט־רעכט צו נעמען שכירות פאר רבנות• מהר׳י
איסרלין פארשטײט דאס גאר ניט׳ װי קאן מען אזוי װײט דערנידעריגן די
ערנשטעל פון א ״האר איבער דעם ארט״ )38׳ װאם איר װערט האט גאר ניט קיין
שיעור ניט׳ און זיך לאזן באצאלן דערפאר •)39
ס׳איז אבער קלאר׳ אז רבגות האט געקאנט זײן אן ערנשטעל נאר אין
דעם פאל׳ װען רבנות איז נאך פרײ געװען׳ װען דעם רב׳ם געװיכט און
באדײטונג איז געװען געװענדט אין אים אלײן׳ אין זײן תורה׳ װען ניט דא
האט געשטעקט קײן פרעמדע ניט־אידישע האנט׳ ניט דער רב איז געװען
אנגעשטעלטער בײ דער קהלה• ר׳ מאיר הלױ האט אין דעם פרט
אן
אויך געטאן• װי װײט ער האט געשעצט די פרײהײט פון רבנות׳ איז ארוים־
צוזעהן פון אזא שטעלע בײ אים  :״װער האט מיר געגעבן אדער ירושה
געלאזט דעם גבול ( פון תורה)׳ אז קײנער זאל מיר ניט משיגגבול זײןי״ סי)
ער האט פאראיבל געהאט אויף זײן חבר מהר״א קלויזנער׳ װאם יענער האט
אמאל געפסקעט א הארבע שאלה׳ ניט אנגעפרעגט ביי ״חכמי הדור״׳ ער
האט בכלל געקריגט אפילו קעגן גדולים׳ װאס זײ שטעלן אויף זיך׳ און פלעגט
זאגן׳ אז אין אזוינע פאלן דארף מען אנפרעגן בײ די זקנים׳ װאם האבן
בקבלה און װײסן די מנהגים פון גאר די קדמונים •)41און כאטש ער פלעגט
פאדערן׳ מ׳זאל זיך מישב זײן מיט אנדערע׳ דאך האט ער בײ קײנעם ניט
געװאלט לײקענען דאס רעכט צו האבן אן אײגענע מײנונג• ר׳ שלום׳
׳ר מאירס תלמיד׳ האט אויך געהאלטן םון פרײהײט פאר רבנות• זײן זון
ר׳ ױנה דערצײלט פון אים אזא װארט  :״איך און מײנע עלטערן האבן
געפירט די ישיבה צו לערנען און צו פסק׳ענען אין נײשטאט• פלעגט אבער
אײנער קומען -װי לזיי ן מנהיג ג 1,״ךמיט מיר< האב אי ך אים ניט געװערט ״ .)42
אויף אזוינע װערטער פלעגט מען זיך שפעטער פאררופן׳ פדי צו לערנען
36
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רבנים יד מדה פון שלום און סבלנות׳ זיי זאלן אלײן ניט פארשטעלן דעם
װעג אנדערע• אזוי איז געװען׳ װען מהר״י ברונא האט חתונה געהאט קײן
רעגענםבורג און האט דארט געװאלט מאכן זײן אישיבה׳ און ר׳ אנשיל׳
א תושב אין רעגענסבורג׳ האט דאם ניט געװאלט ליידן (אגב׳ דאם איז ניט
דער ר׳ אנשיל׳ װאס קאנראד פון װײנסבערג האט אים געמאכט פאר
אױבער־רב)• האבן זיך רבנים גדולי הדור אקעגנגעשטעלט און געװארנט
ר׳ אנשילן׳ אז ער זינדיגט קעגן דעם דין און קעגן דעם מגהג• מהר״י װײל
האט גע׳פםק׳עט  * :הױת װי קהל האט בײדע ניט געקליבן׳ ניט מהר״י בדונא׳
ניט ר׳ אנשילן׳ און בײדע דארפן צאלן שטײערן׳ האט קײנער ניט מער
חזקה פאר דעם אנדערן• און כאטש ר׳ אנשיל איז געװען אין רעגענסבורג׳
אײדער מהר״י װײל האט זיך דא באזעצט׳ האט ער דאך ניט קײן גרעסערע
חזקה׳ װײל קהל האט זײ ניט אויםגעקליבן ניט פאר קײן ראש׳ ניט פאר
קײן האר׳ איז דאס גלײך׳ װי אײנער א בעל־הבית װאוינט אין א שטאט׳
קומט א צװײטער און באזעצט זיך דא נעבן אים׳ קאן דער ערשטער ניט
זאגן :ם׳איז מײן חזקה״• ער האט אויך געבראכט ראױת׳ אז אין א סך קהלות
זײנען געװען צו צװײ רבנים און קײנער האט ניט געהאט מער חזקה פארן
אנדערן׳ אזוי איז געװען אין װין׳ קרעמס׳ נױרענבורג׳ מאינץ •)43צו דעם
דאזיגן פסק האבן מםפים געװען ר׳ דוד (טעבל) שפרינץ פון נױרענבערג
און מהר״י איסרלין אויך׳ װאם האט דא געלאזט הערן טיפערע געדאנקען׳
װי מיר האבן שוין פריהער געזעהן• מהר׳י איםרלין האט דא געזאגט א כלל:
״די קרוין פון דער תורה און איר הערשאפט ליגט הפקר פאר יעדן׳ װער
ס׳װיל׳ קאן זי נעמען״ •)44דער דאזיגער קוק אויף דער שטעלונג פון רבנים
און אויף דער פרײהײט פון הוראה׳ װאם איצט איז דאם אויםגעקומען אפט
אײנצושטעלן)46׳ שטאמט דערהויפט פון ר׳ מאיר הלוי׳ װאס ער האט דאס
אנגעװענדט אויף זיך אלײן׳ פון אים איז דאס איבערגעגאנגען צו זײנע
תלמידים׳ און זײ האבן זיך אויך אזוי געפירט• און אין דעם
דאזיגן מאן׳ װאם האט געלערנט רבנים צו זײן די גרעסטע סבלנים אײנער
צום אנדערן׳ האבן אײניגע רבנים פון זײן דור אויף יענער זײט דײטשלאנד
זיך געקאנט אזוי גראב טועה זײן און חושד זײן׳ אז ער איז אויםן צו
הערשן ז דאם איז געשען בעת ם׳האט אויסגעבראכן די מחלוקת צװישן
רבנים אין פראנקרייך• דערפון האבן מיר שוין אויספירליך גערעדט ערגיץ
אנדערש6־י).
גענומען האט זיך אזא חשד אויף ר׳ מאירן דערפון׳ װאם ער האט
מתקן געװען׳ אז קײנער טאר ניט זײן רב און אלײן פירן א ישיבה׳ ביז
ער האט ניט דערויף קײן םמיכה (>11ם6סס!* 3םסז) פון חכמים)47׳ און דעם
טיטל ״מורנו״• רבנים מחוץ דײטשלאנד׳ װאס האבן גיט געװואוסט׳ װאם דא
שטעקט׳ האבן געמײנט׳ אז דאם װיל ר׳ מאיר פאר זיך האלטן די חזקה
צױף צו באטײלן מיט מורנו׳ם׳ אזא בכורה װאלט באמת געהײםן הערשן
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איבער רבנים• אין דייטשלאגד אבער האט מען גוט געװאוםט׳ פון װאנען
דאם נעמט זיך• דעריבער האט דא קײנער קײן מרעומות ניט געהאט קעגן
דעם נײעם אײנפיר׳ דא האבן אלע באלד פאדשטאנען׳ אז דאס װעט געזונ־
סער מאכן דאס רבנות :קײן פרעמדע װעלן זיך שוין מער ניט קאנען מישן׳
קײן ניט־װערדיגער װעט זיך ניט קאנען נעמען די קרוין׳ די קהלות װעלן
זיך קאגען אויםקלײבן װערדיגע מענשן צו היטן אידישקײט און פירן זײ
אץ רעכטן װעג•
װארום נעבן די גדויסע רבגים׳ װאס מיר האבן זײ געלערנט צו קענען׳
זעהן מיר יענע צײט אומװיסנדיגע און אומװערדיגע רבנים אויך׳ װאם
האבן געװארפן דעם כבוד פון רבנות• מהר״י איםרלין שרײבט׳ למשל׳ איינעם
א פריש־געבאקענעם רב  :י׳נעכטן זיינען דיר ערשט אויםגעװאקםן הערגער
און הײנט װילםטו שוין שטויםן ? װער האט דיר דאם געגעבן רעכט און רשות
דערויףז״ )48מהר״י װײל שרײבט  :־הײנטיגע צײט איזפאראן א םך רבנים׳װאם
נוצן יד קרוין פון דער תורה׳ זײ מײגען דאס אבער ניט לשם שמים׳ נאר
זיך אלײן גרוים צו האלטן׳ זײ װײסן ניט פון דער רעכטער האנט ביז דער
לינקער• •)49אן אנדערס מאל שרײבט ער אויך אזוי קײן נױרענבערג :״די
האר שטעלן זיך מיר קאפויר׳ און איך װער פארציטערט׳ װען איך פארגעם
יד פארװיםטונג׳ די פארװילדונג׳ דעם גװאלדגעשריי און חלול־השם׳ װאם
װערן איצט באגאנגען אין דער מדינה׳ און שולדיג אין דעם זײנען לומדים׳
אטײל רבנים׳ װאם האבן זיך אײנגערעדט׳ אז זײ קאנען אלײן סםק׳ענען
פץ זײער טובה װעגן׳ זײ װארםן ארויף אויף בעלי־בתים גרויסע געלט־
שטראםן׳ זײ זוכן זיך אויםרײדן און קליגן זיך ארײנצוכאפן רײכע מענשן
אץ זײער נעץ און רייסן פון זיי יד הויט• איז דאס א חלול־השם׳ װארום
דאס פאלק זאגט :דאס איז די תורה׳ און דאס איז דער שכר אירער״ • • •
*הײנטיגע צײטן׳ װען בעװנותינו הרבים זײנען די הערצער קלענער געװארן
און א סך רבנים קאנען אםילו ניט לערנען • • • אײניגע זײערע מאכן זיך
גרוים׳ צירן זיך נאר מיט דער קרוין םון רבנות און זײער מײן איז
נאר בבוד׳ זײ זאלן נאר הערשן און שטײן בראש• אנדערע זײנען אויסן
נאר געלט און פארמאגן פלל ניט די מדות׳ װאם א תלמיד־חכם מוז פארםאגן׳
זײ זײנען אויסן נאר זײער װאוילטאג• אנדערע װידער געבן גאר ניטקײן
אכטונג אויף זײער אויפפירונג און האבן דעם ערגסטן שם״ ״ •)5דער רב
׳ר ױסף קולון פון לאמבארדיע־ װאם האט קארעםפאנדירט מיט די אגגע־
זעהענםמע דײטשע רבנים׳ דער באמערקט אויך׳ אז דאם פאלק האלט די
רבגים אין מויל׳ דאם פאלק זאגט  :׳י׳װײ צו דעם ,װאם האט תורה געלערנט׳
ײז טויגן נאר שלעכטם צו טון״ •)51װארום באמת איז דאם בײ רבנים אפט־
מאל געװען אן אפגערעדטע זאך׳ אדער רבנים האבן זיך צונויפגערעדט מיט
*יאבעדניקעס״ אויםצופרעסן געלט בײ רײכע לײט• האט מען אויף עמיצן
געװארפן אן אויג׳ אזוי האט מען אים גענומען מאנען כלומרשט א הוב• יענעד
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האט געוױינטליך ניט געױאלם צאלן׳ האט דער כלומר׳שטיגער מלוה אים
גערופן צוץ ארב ערגיץ אין דער ווײט• מײסטנס איז דער רײכער גערן
געװען זיך אויםגלײכן און צאלן׳ אײדער זיך לאזן אין װייטן װעג׳ װאס
דאס איז יענע צײטן געװען געפערליך אויך׳ און דער רב האט זיך
געטײלט מיט דעם מאנער •)52מהר״י קולון איז שטארק אויפגעבראכט קעגן
אזא האנדלונג און באמערקט דערבײ :״אזוי װערט פארקרומט דער דין און
דער רייכער איז א שפילצײג ביי שדוינדלער אין די הענט• דאס איז ניט
דער װעג פון דער תורה׳ װארום ״א־רע װעגן זײנען ליבליכע װעגן און אירע
שטעגן זײנען שלום״ •)53פארדארבענע רבנים האבן פיל שלעכטם געטאן
מיט חרם׳ס׳ און װאם קיניג רופרעכט זאגט װעגן דעם אין זײן דעקרעט װעגן
ד׳ ישראלס אויבער־רבגות׳ װערט דאס באשטעטיגט אין אידישע קװעלן אויך•
חרם׳ס זיינען דאמאלס בײ אידן און בײ קריםטן געװען א געװיינטליך מיטל
צו האלטן דעם עולם אין דער מורא בײ אידישקײט אדער בײ דער קירך׳
דער לײענער װעט זיך דערמאנען׳ אז רופרעכט אלײן האט געהײסן זײן
אויבער־רב ר׳ ישראלן אנצװוענדן דעם חרם׳ װען ער װעט דאס באדארפן•
דעריבער האבן אײניגע רבנים בכלל זיך אפגעהאלטן פון ארויפלײגן א חרם•
מהרי״ל האט אויף זײן גאנץ לעבן נאר אײנמאל מחרים געװען *)• אנדערע
דבנים האבן אויך ניט געװאלט װיסן פון חרם׳ װארום דאם ברײנגט צו
פארטײען און צדדים ,און בעת אנדערע טוען גרויםע עבירות און ם׳לויפט
די אפ גלאט׳ װי קאן מען דען ארײנלייגן אין חרם איבער פערזענליכע פנױת• 55
אין אײניגע קהלות איז מען דעריבער געקומען צום הםכם׳ אז גיט דער
רב׳ נימ די פרנסים זאלן ניט אנװעגדן קײן חרם אהן קהל *)• פון דער
אנדערער זײט װידער האבן די אנגעזעהענסטע רבנים ניט געקאנט אויםמײדן
דעם חרם׳ כאטש פאר א אידן האט דא געשטעקט א גרוים געםאר׳ װארום
װער ס׳איז מוחרם געװען דרײםיג טאג׳ איז דעמם םארמעגן ארײנגעפאלן
צו דער מלוכה •)67ם׳פלעגט זיך טרעפן׳ אז אפילו װער פון די בעםטע רבנים׳
בעת ער איז געשסאנען אין קריג מיט זײנגלײכן אדער מיט בעלי־בתים אין
דער קהלה׳ האש ניט געזעהן קײן אנדער מיטל זיך אויםצוהעלפן׳ םײדן
אחרם׳ דאם האט אמאל פאםירט מיט מהר״י ברונא• די ערגערע און געלט־
גײציגע לומדים פלעגן פשוט האלטן דעם חרם םאר א בײטש צו רײםן די
הויט בײ רײכע׳ װי מיר האבן דאם שוין פריהער געבראכט פון מהר״י
װײלם גאמען• דעריבער האט מהר״י איסרלין אמאל געשריבן צו אײנעם ארב
זײנעם א מקורב :״איך קאן צו דיר ניט מםכים זײן׳ װײל די װעלט פארשטײט
עם נישט און א רב אודאי ניט׳ זאלםט זײן א שופט אין א אײגענער זאך•
און מ׳טאר עם ני־ט צוליב דעם װאויל פון דעם דוד׳ װײל ס׳איז פאראן
שלעכטע*י )5דײנים׳ סמיכה האבן א םך׳ קענער זײנען אבער װײניג״ •)59איבער
דעם און איבעד אגדערע סבות פלעגן אין די קהלות פארקומען פארביטערטע
לאנגיאריגע מחלוקתן• װעגן דעם שרײבט אױך מהד״י איסרלין :״ם׳עקלט
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מיך פון יד מחלוקת און קריגערײען אין אײער קהלה׳ דערהויפט איבער
זידלערײען און שעלטן• ם׳האלט דערבײ׳ איך זאל זיך גאר און גאר אויסטון
פון די דאזיגע געשעפטן  ,פון עםקים אין אנדערע מדינות װעל איך זיך
אויך אפטון׳ װארום איך זעה׳ איך האב קײן כוח ניט אויםצוגלײכן די שװעריג־
קײטן און אפרוימען די שטרויכלונגען• איך וױל שלום׳ זיי גארן צו מלחמה
מײן מיה העלפט דא ניט׳ איז צו װאס דארף איך דאס ױ)60
איבער דער שלעכטער אויפפירונג פון אײניגע רבנים האבן רבנים גופא
שטארק געליטן׳ ם׳איז שטארק געפאלן דער פבוד פון לומדות׳ װאס אי׳ז
אמאל זעהר גרוים געװען• מהרי״ל קלאגט זיך :״דער דור איז אויםגעלאםן׳
זײ שפעטן פון חכמים׳ם רײד און לאכן זײ אוים״ •)61זעהר א טרויעריגע
געשיכטע דערציילט מהר״י ברונא פון זיך גופא  :״אײנמאל האב איך גע־
דרש׳עט׳ איז בעת מעשה אײנער פון די נישטיגע )62לײט ארויםגעגאנגעןן
און נאך אים זײנען אװעק א םך אנדערע׳ האב איך געזידלט דעם ערשט׳
און דערנאך יד אנדערע• זײ האבן מיך צוגעקלאגט צו זײערע קרובים רבנים׳
און אז יענע האבן דאם מיר פירגעהאלטן האב איך געענטפערט  :גענוג
פון זײערטװעגן׳ װאס איך האב זײ ניט מהרים געװען״ •)63ס׳איז שװער צו
זאגן׳ װער איז דא מער שולדיג׳ אבער דאס איז געװיס׳ אז מיט אזא פירונג
האט ר׳ ישראל ברונא ניט דערהאלטן ניט זײן כבוד׳ ניט דעם שלום אין
דער רעגענםבורגער קהלה• ם׳זײנען געװארן צדדים און דעם רבם קעגנערן
האבן אים גענומען רודפ׳ן :אױף זײן שטאט אין בית־המדרש האט מע׳
געמאכט צלם׳ם׳ מ׳האט אויפגעשריבן *אפיקורם״ און אנדערע זידלערײען׳
אזוי האט מען געטאן עטליכע מאל• װען דאם האט דערלאנגט צו מהר״ם מינץ
האט ער געשריבן א שמראף־בריף דער רעגענםבורגער קהלה׳ און האט
געהײםן אױספארשן׳ װער האט דאם געטאן׳ און פארשעלטן אזוינעם בײם
לײענען מאנטאג און דאנערשטאג׳ און הײליגן גאטס הויז׳ װאס ר׳ יהודה
החםיד4׳*) און אנדערע צדיקים האבן דאם געגרינדעט׳ מיט םאסטף
דאװנען און צדקה)65י
אבער לאמיר זיך אפװענדן פון די דאזיגע טרויעריגע דערשיינונגען און
לאמיר זיך אומקערן צו אונזער הויפטצװעק  :צו געבן א בילד בכלל פון דבנים׳ם
לעבנספירונג׳ פון זײערע קוקן׳ מיינונגען און טון יענע צײט׳ װי װײט מיר האבן
ידיעות פון די באקאנטערע צװישן זײ•
דער גרעסטער טייל טאג איו ביי זײ אװעקגעגאנגען אויף לערגען אין
דער ישיבה און גרײטן זיך צום שעור• װעגן דעם װעלן מיר נאך רײדן אין דעם
קומענדיגן קאפיטל• װײל זײ זײנען געװען אזוי פארטון אין מרביץ־תורה זײן׳
דער ערשטער און דער הײליגסטער חוב פון א רב׳ האט דאם געבראכט דערצו׳
אז רבניס׳ װאם זײנען מײסטנס געװען פארטון מיט ישיבות׳ האבן ניט גע־
דאװנט בצבור אין דער שול׳ נאר אין זײער אײגענעם מנין• ר׳ מאיר הלוי אין
װין האט געהאט זײן אן אײגן שולכל׳ דאם אײגענע אויך מהרי״ל אין מאינץ ״>*
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ר׳ שלום און מהר״י איסרלין אץ נײשטאטד •)6דער רב פלעגט דאװנען אין שול
נאר געװיסע שבתים און ימים־טובים• גע׳דרש׳עט האבן זײ זעלטן• מהרי׳ל
פלעגט דרש׳ענען נאר שבת־הגדול׳ שבת פאר ראש־השנה און שבת ״שובד•)68 ' .
ער פלעגט דרש׳ענען װעגן הלכות־ױם־טוב׳ די לעצטע צװײ שבתים פלעגט ער מער
רײדן פון תשובה־טון• געװיסע טעג פלעגט ער דאװנען פארן עמוד׳ װי זײן
פאטער פלעגט מםתמא זיך נוהג זײן )69׳ דערהויפט דעם ערשטן טאג ראש־השנה•
גאנץ ױם־כפור׳ ערב תשעה־באב און הושענה־רבה• אײנמאל האט ער צוליב גע־
טאן דער קהלה און האט געבענשט גשם שמיגי־עצרת• ניבר אז ער האט גע־
קענט רעכט נוסח און איז געװען א גוטער חזן •)70פון פריהערדיגע צײטן קענען
מיר אויך רבנים׳ װאם האבן געדאװענט פארן עמוד׳ למשל׳ ר׳ אליעזר משולם־
הגדולס זון )71׳ ר׳ מאיר׳ אן אנגעזעהענסטער פיטן׳ באקאנט מיט דעם נאמען
״דער פרומער חזן׳ •)72אבער דאם איז געװען אײנצעלנע פאלן׳ א סימן׳ אז זיי
װערן דערמאנט באזונדעד •)73
לאמיר צוריקגײן צו רבנים׳ס אײגענע מנינים• דארט פלעגן דאװנען
זײערע תלמידים אויך •)74דאס דאװנען האט דארט געדויערט װײניגער׳ אײדער
אין שול׳ אז ס׳זאל ניט אפנעמען קײן סך צײט פון דעם לערנען• די פרנסים
און דער קהלה אין נײשטאט איז דעריבער געװען א חדוש׳ װען זײ זײנען געקו־
מען שבת־נחמו צום רב ר׳ שלום׳ן׳ און זײ האבן נאך געטראפן דאװנען אין
מנין און ער אליין איז נאך אויך געװען פארטיפט אין דער תפלה• װען זיי
האבן אים געפרעגט׳ פארװאם געדויערט דאם ביי אים אזוי לאנג׳ האט ער זיי
געענטפערט  :״װאם זאל איך טון׳ אז איר האט א פארקערטן מנהג׳ שבת שטעלט
איר זיך דאװנען פריהער׳ אײדער אין דערװאכן׳ איך אבער שטײ שבת אויף
שפעטער׳• ער האט נאך געזאגט׳ אז אזוי האט ער בקבלה פון זײן רבין
ר׳ יצחק נארדהויזען׳ יענער האט געהאט דערויף א סמך׳ װאם אין בית־המקדש
פלעגט זיך שבת די עבודה פון די כוהנים אנהויבן שפעטער •)75פון דעם דאױגן
ענטפער קאן מען אויך ארויםזעהן׳ אז ר׳ שלום םלעגט אין דערװאכן אויפשטײן
צו דער הפלה פריהער פאר די בעלי־בתים׳ אזוי איז געװען דער שטײגעױ ביי
רבנים װאך זײן בײנאכט און פריה אויפשײן און פארטון זײן אין לערנען
בײטאג און בײנאכט׳ װיפיל ס׳איז נאר מעגליך געװען•
מעגליך אבער׳ די רבנים האבן נאך געהאט אנדערע טעמים אויסצומײדן
דאװנען אין שול  :זײ האבן ניט געהאלטן אין אלע פרטים פון דעם םדר דאװנען
אין יד שולן׳ ניט גאר צום הארצן איז זײ געװען די תפילה־מנהגים אויך• די
חזנים (פון זיי װעלן מיר נאך שפעטער רײדן) פלעגן זיך צו פיל אפגעבן מיט
חזנישע שטיק׳ און דעם עולם פלעגט דאס מער געפעלן׳ אײדער דאװנען מיט
כונה• ניט תמיד האבן רבנים געקאנט זיך שטעלן קעגן דעם און אײנפירן די
זאך לויט זײער װילן׳ אפט האבן זײ דאם ניט געװאלט טון אויך׳ בדי ניט צו
שטערן דעם שלום אין דער קהלה מיט אזא ברעכן דעם מנהג• האבן זײ זיך
אפגעזונדערט פון קהל אין אײגענע מנינים׳ האבן זײ גאט געדינט׳ װי זײ האבן
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פארשטאנען פאר רעכט׳ און דער שלום אין די קהלות איז ניט גערירט געװארן•
דאם לאזט זיך באשטעטיגן פון אזוינע פרטים  :מהרי׳ל פלעגט ברוגז זײן אויף
זײנע בחורים׳ פארװאם זײ לערנען אין שול בעת דער עולם זאגט פױט6י>• װי ס׳זעהט
אוים׳ האבן די יונגעלײט דאם אםגעלערגט פון זײערע אנדערע רבײם׳ אזוי
פלעגן זיך פירן אםך רבנים׳ װארום דא װערט אויםגעטייטשט׳ אז מהרי׳ל האט
גיט אזוי געהאלטן׳ פונדעםטװעגן פלעגט מהרי׳ל אין דעם פדט טון אזוינם׳ װאם
ער פלעגט גיט לאזן זײנע תלמידים טון  :ער פלעגט מיטנעמען אין שול יד
טורים (א קיצור פון תלמוד׳ פארפאםט פון ר׳ יעקוב בר׳ אשר בערך דאס יאר)1340
און ארײגקוקן׳ אמת ניט בעת מ׳האט געזאגט פױט׳ נאר בעת דער חזן האט זיך
געציקלט און באװיזן נגינה •)77אויך אין אנדערע פרטים האבן רבנים ניט גע־
האלטן פון די אײנפירן׳ װאם זײנען געװען געװײנטליך בײם פאלק• װען די
אױגםבורגער קהלה האט געבעטן מהר״י װײל איר מתיר מאכן גויישע פוטער׳ האט
ער ניט געװאלט׳ נאד דערפאר׳ װאס ער האט מורא געהאט׳ מ׳זאל אויף אים
ניט זאגן׳ אז ער איז ״מתיר פארבאטענע זאכן״ •)78מהר״י איםרלין װידער
האט ניט מורא געהאט דערפאר און האס זיך ניט געמאכט פון דעם נארישן
אײנפיר׳ אז װיבאלד א הון שרײט װי א האן מוז מען זי באלד קוילן מ)• ער
איז אויך געװען קעגן אגעװיםער מיםטישער תפלה׳ װאם מ׳זאגט בײ נעילה׳
װײל דארמ װענדט מען זיך צו מלאכים׳ ער האט דערבײ געבראכט א קלוג
װארט פון אן אנדער רב - :א גאנצן טאג (ױם־כפור) האבן מיר גערוםן צום
האר (גאט)׳ און איצט סוף טאג זאלןמיר רופן צו זײנע דינער (מלאכים) ז״ ״)8
אקעגן האט זיך מהר״י ברונא געהאלטן ביי אן אנדער מײנונג׳ אז דאס׳ װאם
מיר זאגן ״גא מדה נכונה״׳ ״מדת הרחמים״ און *מבניםי הרחמים״ איז דאם
נאר א מדה פון עניװת׳ מ׳װאגט ניט זיך קערן דירעקט צום האר (גאט)׳
װענדט מען זיך צו זײנע ראטגעבעד •)81מהר״י איסרלץ האט אויך גיט גע״
האלטן פון דעם מגהג -תשליך״׳ מהרי״ל װידער האט יא געהאלטן פון דעם
מנהג)82׳ פון מהר״י איסרלין בריינגט א תלמיד זיינער א פײנע באמערקונג׳
װאם באװײזט׳ אז ער האט ניט געהאלטן פון  -אתה בחרתגו״  :דער תלמיד
האט אים אמאל געפרעגט׳ פארװאם זאגט מען אין שמונה״עשרה  -וזוכר חסדי
אבות״ ( ער געדענקטגנאד די אבות)׳ ניט ״וזוכר חסדי אבותינו״ ( ער געדעגקט
גנאד אונזערע אבות)׳ װי בכלל אין אנדערע תםילות׳ האט אים איםרלין דערויף
געענטפערט - :װען מיר זאגן ״אבות״ (די פאטערס)׳ הײסט דאם׳ אז זיי זײגען
אבות פון א ל ע מ ע נ ש ן ׳ דאם איז פאר זײ מער בבוד׳ אײדער מיר זאלן
זאגן  -אבויתינו״׳ דאס הײסט בלויז א ו נ ז ע ר ע פאטערם״3״)• דאס שסימט
גיס גאר מיטן אידישן יחום־געםיל׳ אבער זעהר א שײן מענשליך װארט איז
דאס פאר א נײשטאטער רב יעגע צײט׳ װאם זײן מוטער און זײן פעטער זײ־
נען אנמגעקומען אין די שרעקליכסטע פײניגוגגען אויף קדוש־השם• אינטערע״
סאנס איז נאך א םרײ װארט׳ װאס איםרלין האט געענטפערט אויף א פראגע׳
יצ איז ניט קײן מצוה םאר אתלמיד־חכם אויםציהען קײן ארץ־ישראל׳ בעת
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דארט איז נימ פאראן קײן ישיבות און קײן תלמידים• דערויף ענטפערט ער:
מיר האבן אפט געהערט׳ אז דארט זײנען פאראן אראבישע אידן  -אמת׳ע
רשעים און אפענע מוסרים׳ און זיי לאזן ניט צורוה דייטשע אידן׳ װאם געבן
זיך אפ מיט תורה• פרנםה און פארדינען קומט דארטן אויך אן שװער• װער
קאן דאם אויסהאלטן׳ בפרט נאך די גרויסע פײנטשאפט פון מאכמעדאנער:
דעריבער זאל יעדערער זיך אלײן קלאר זײן׳ װי װײט זיין געזונט און פאר״
מעגן טראגן׳ װאם פאר א װעג ער זאל זיך נעמען אין גאטס פארכט און אין
זײנע מצװת׳ ״װארום דאם איז דער מענש גאר״4״)• א מענשליכן און קלוגן
ענטפער האט ער אויך געגעבן אויף דעד פראגע׳ װי גרויס דארף זײן די
תשובה (פרוב־שטראף) פאר א משומד׳ װאם קערט זיך אום צוריק צו אידישקײט•
ער זאגט דערויף  :״גענוג פון זיינעטװעגן׳ װאס ער זאגט זיך אפ פון אלע זיינע
װאוילטאגן און נעמט אויף זיך שרעק און אנגסטן און פיינטשאםט און צרות׳
װאם פעלקער טוען אן אידן׳ די דאזיגע תשובה װעט אים שוין ממילא בריינ־
גען די אלע פײניגונגען״ •)85פון מהר״י איםרלין זאל נאך דערמאנט װערן׳ אז
אין א נויטפאל האט ער ניט געקוקט אויף קײן אםור  :ער האט מתיר גע־
מאכט׳ װי זיין פעטער ר׳ אהרון האט דאם שוין געטאן׳ צו לעשן אום שבת
אלצײנס׳ צי די שריפה האט זיך אנגעהויבן בײ א אידן׳ אדער בײ א קריםט )86׳
װארום גיט לעשן א שרפה איז געװען א לעבנם־סכנה פאר אידן׳ איז דאם
א מצוה׳ אזוי װי ראטעװען א נפש• דעםגלײכן װען נײשטאט איז באלאגערט
געװען׳ האט ער מתיר געמאכט אידן זאלן זיך שבת באטײליגן אין דער
מלחמה קעגן דעם שונא און זײ זאלן פאלגן די באפעלן פון די שטאט־פירער•
אקעגן איז זײן רבי ר׳ שלום אין אזא פאל געװען מער מקפיד און האט פאר־
איבל געהאט אויף אידן׳ װאס פארריכטן דעם בויגן אדער די ביקס אום שבת׳
דאם הייםט׳ זיי טוען א מלאכה׳ װאם זי געהערט ניט צום עצם מלחמה־םירן•)87
מהר״ם מינץ האט ניט געהאלטן׳ אז צוליב רעליגיעזער איבערגעשפיצטער אפ־
געהיטקייט זאל מען אין אידישע דאקומענטן ענדערן די נעמען פון שטעט׳
װאם דערמאנען דעם קריםטליכן קולט• ער האט דעריבער
געהײםן שרייבן:
קרויצבערג׳ קירכבערג און דעםגלײכן •)88מהר״י איסרלין האט ניט געװאלט
װיסן פון איבערגעשפיצטע קשױת אויף פםוקים פון תנ״ך׳ ער האט אזוי געזאגט:
װען מיר זאלן אנהויבן פארענטפערן אלע פםוקים׳ װעלן מיר קײנמאל ניט
ארוים •)89אין שטרײטיגע שאלות פלעגן אנגעזעהענע רבגים פסק׳ענען אויף
גרינגער צו מאכן• מהרי״ל זאגט א סך מאל׳ אז דער מחבר פון ״אויר זרוע״ ״)9
איז געװען א מחמיר און האלט ניט׳ אז מ׳דארף אזוי טון1י*)• אויף אײן שאלה
האט ער אמאל אזוי געענטפערט  :״לאז אפ צו מחמיר זײן אץ אזוינע זאכן׳
װאם דער עולם קאן דאם ניט אויםשטײן״ •)92ער פלעגט מאכן א חלוק פון
בלויז א מנהג ביז א דין און פלעגט מער געװיכט לײגן אויף א דין)93י כאטש
פון זיך אלײן פלעגט ער זאגן ״פון זינט איך בין צו מײן שכל געקומען האב
איך געהאלטן׳ אז א מנהג פון אונזערע הײליגע אבוית איז א תורה״ י •)9מהרי״ל
43

האט אויך מתיר געמאכט׳ װינטער הײםן א גוי אײנהײצן דעם אויװן אום
שבת׳ װארום כאטש צו דער צײט פון ר׳ מאיר פון ראטענבורג (״מהר״ם
רוטנבורג) ״ האבן די פרומע אין דײטשלאנד געהאלטן אזוינם פאר שטרענג
פאדװערט5״)׳ איז דאס אבער איצט אזוי אנגענומען געװען׳ אז װער ם׳זאל
דאס אסר׳ן׳ װאלט דאם געהײסן זיך גרויס האלטן אדער װערן צו געלעכטער
פונדעסטװעגן האט ער אזוינם מתיר געמאכט נאר אין גרויםע קעלטן׳ אדער
װען אין שטוב זײנען פאראן קלײנע קינדער• אבער זײן לעדער׳ װי ם׳זעהט
אוים׳ ר׳ שלום׳ האט אזוי װײט אויך ניט מקפיד געװען׳ פדי ניט צו שטערן
דעם עונג־שבת• װען אײנער פון זײנע תלמידים האט געװאלט אײנהייצן
ערב־שבת׳ װײל ער האט געמײנט׳ אז אום שבת טאר מען ניט און װײל אזוי
האט מען זיך געפירט אין יענעם ארט׳ האט ער אים ניט געלאזט׳ ער האט
געזאגט  :״ם׳איז אתענוג שבת אין דער פריה׳ אז ם׳איז װארם״ •)97פוןדעם
דאזיגן בר װייםן מיר שױן׳ אז שבת פלעגט ער לענגער שלאפן• מ׳דארף
אבער זאגן׳ אז ער איז לעבנלאנג געװען אקרײנקליכער מענש• די דאזיגע
פרטים זאלן באװײזן׳ אז גראד גרויסע רבנים האבן זיך געהאלטן פרייער׳
אײדער מ׳פלעגט זיך פירן אין די קהלות׳ און אז זײ זײנען ניט געװען אזוינע
מחמירים׳ װי די צײט האט דאם דאמאלם געפאדערט•
אקעגן אבער זײנען זײ געװען זעהר שטרענג אין מידות און אץ
מוסר׳ און װאס זײ פלעגן טון און מתקן זיין אין דעם פרט באװײזט׳ אז זײ
איז זעהר ערנםט געגאנגען אין לײטערן די גײםטער אוןזייפלעגן זיך דערמיט
שטארק אפגעבן• אזוינע גדולים װי מהר״י װײל און אנדערע פלעגן אומ־
ברחמנות׳דיג שטראפן יד פארדארבענע רבנים • ,קהלות האבן זיך געקאנט
א מוסר אראפגעמען פון אזוינע מענער׳ װי ר׳ מאיר הלוי און זײנע תלמידים׳
װאם האבן גאר ניט נהנה געװען פאר זיך• זעהר פיל פלעגן זײ זיך אפ־
געבן מיט צדקה־זאכן׳ ם׳איז שוין דא פריהער דערמאגט׳ אז װען מהר״ם מינץ
האט איבערגענומען דאס רבנות אין באמבערג׳ האט ער קודם פל זיך גענומען
אויפריכטן די צדקה״אנשטאלטן און אײנפירן די געהעריגע תקנות דערצו•
רבנים האבן שטארק אכטונג געגעבן אויף דער הײליגהאלטונג פון פאמיליענ־
לעבן• מהרי״ל פלעגט זעהן ניט דערלאזן צו קײן גט׳ װי װייט נאר ער האט
געקאנט׳ אײן אזא מיטל האט ער געהאט׳ אז דעם פארפאלק זאל דאם טײער
קאסטן׳ ער אלײן אבער האט זיך צו דעם געלט ניט צוגערירט׳ װי מיר האבן
דאס שוין דערמאגט• אין מאינץ׳ װארמס און שפײער איז געװען אן אלטע
תקנה׳ אז אויף א גט אין אײנע פון יד קהלות דארף מען האבן א הםפם םון
די איבעריגע צװײ• דאם איז געטאן געװארן צוליב דעם׳ דאס גט׳ן זיך זאל
ניט אזוי גרינג אנקומען •)98געשלעכטליכע אומציכטיגקײט פלעגן די רבגים
שטרענג באשטדאפן• מהר״י װײל האט געהײםן א אשת־איש׳ װאם איז בא־
גאנגען א זינד׳ זיך מתודה זײן פאר גאנץ קהל און נאר אויף אידיש׳ חוץ
דעם׳ האט ער איר ארויםגעגעבן זעהר א שװערע תשובה ")• מהר״ם מינץ
44

פלעגם זעהן ניט צו דערלאזן קײן נדרים׳ װאס דער עולם איז דערויף
זעהר גרינג געװען  :מ׳פלעגט געבן א נדר אויסציהען קײן ארץ־ישראל אדער
פארן אויף קבר־אבות׳ און װײל דאם איז שװער געװען מקײם צו זײן איבער
דער שװעריגקײט און ספנה פון דער רײזע׳ פלעגט מען זיך מתיר־נדר זײן
בײם ערשטן בעסטן רב• מהר״ם מינץ שרײבט װעגן דעם  :״דער דור איז
זעהר געאײלט אויף נדרים׳ זעהר גרינג זײנען זײ זיך מתיר־נדר׳ זײ שעמען
דך גאר ניט לויפן צום רב׳ ער זאל זיי מתיר־נדר זיין• זיי זײנען געװײנט
צו זאגן  :װאם איז׳ אז איך װעל א נדר טון׳ איך װעל גײן צום רב׳ לאזט
ער מיך ארוים• דעריבער בין איך זיך גזהג ניט מתיד־נדר זײן קײן שום
עם־הארץ אדער בעל־הבית׳ םײדן ער זאל געבן אויף צדקה אדער אויף
א מצוה־זאך לויט זײן פארמעגן און דעם נדר נאך״
 •)100ביי ר׳ מאיר הלוי
(מהר״ם הלוי) אין װין האט פאםירט אזא פאל  :אײנער האט געמאכט א
געשעפט מיטן אנדערן און נאכדעם האט ער חרטה געקריגן׳ ער האט גע־
טענה׳ט׳ אז הױת װי קײן קנין האט ער ניט געמאכט׳ מעג ער• ר׳ מאיר הלוי
האט אים געשיקט רופן און געזאגט צו אים  :״צי האסטו יא געמאכט א קנין׳
צי נײן׳ דו האסט געגעבן א װארט׳ מוזטו האלטן װארט׳ װארום ם׳שטײט
ביי אונז  :דאם רעשט ישראל טוט קיין עולות ניט און זאגט קיין ליגן
ניט• ״ יענער האט ניט געפאלגט׳ האט דער רב געהײםן דעם חזן אויםרופן
פון דער בימה פאר גאנץ קהל  :׳י׳הערט׳ רבותי׳ אזוינער און אװינער וױל
ניט װארט האלטן׳ דערום איז דער גײסט פון חכמים ניט צופרידן מיט אים׳
און ער געהערט ניט צום כלל׳ דאס איבערגעבליבענע פון ישראל טוט קײן
עולות ניט און זאגט קײן ליגן ניט׳ אבער דער איז א ליגנער און מ׳טאר
אים ניט גלויבן• ״ מהר״ם מינץ האט זיך אויך אזוי פארהאלטן אין א ענליכן
פאל׳ און ער באמערקט דערבײ׳ אז בײ דער דאזיגער געלעגנהײט איז אין
שול געװען א גרויםער עזילם
 •)101ניט שטענדיג אבער האבן רבנים באדארפט
אנקומען צו אזוינע שטרײנגע מיטלען צו װירקן אויף דעם הארץ און פאר־
שטאנד פון זײערע קהלה־לײט׳ אין פארשײדענע פאלן האבן זײ דאס געקאנט
פועל זײן מילד און הארציג• מהרי״ל׳ למשל׳ איז געגאנגען נאךדער לויה פון
אײנעם א דרדקי־מלמד ביז צום בית־עולם• מיט אזא כבוד׳ װאס ער האט
געטאן דעם מת׳ האט ער געװאלט לערנען דעם עולם דרך־ארץ פאר תורה׳
װארום אזא פבוד פלעגט ער אנטון נאר גרויסע חשובים •)102מהר״י איםרלין
האט זיך געהאלטן אזוי ענו׳דיג• אז ער פלעגט זיך הײםן אויפרוםן צו דער
תורה נאר מיט זײן נאמען׳ אהן דעם טיטל ״מורנו״ •)103רבנים האבן אבער
געזאלט דינען א משל םאר זײער קהלה ניט אזוי פיל מיט זײער אויפםירונג
אין דער קהלה׳ װי מיט זײער באגײן זיך מיט די תלמידים׳ מיט זײערע מדות
און שטילער זיטליכער לעבנםפירונג• װעגן דער דאזיגער פירונג זײערער
װעלן מיר נאך האפן געלעגנהײט צו רײדן•
ם׳האט געהערט צו׳ן א רב גוזר תענית זײן און שאפן׳ מ׳זאל זאגן געװיםע
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הםלות אין אױםערגעװײנליבע פארן• ס׳איז געװען געװענדט אן דעם׳ יװ
מ׳האט געהאלטן פונם רב׳ אז דער גארעד עולם זאל דאס אויספאלגן אדער
נאר א טײל• װען אידן זײנען פארטריבן געװארן פון בייערן (דאם יאר )1450׳
האט מהר״י איםרלין אין ניישטאט גוזר־תענית געװען• די גאנצע קהלה׳ אלע
מלמדים און תלמידים האבן געפאסט׳ אפילו פון דער םביבה איז מען געקומען
 •)104דאםזעלבע יאר׳ דאם איז געװען א ױבל־
אהער פאסטן און זאגן םליחות
יאר בײ קריםטן און מ׳האט זיך געריכט׳ אז א גרויסער המון זאל זיך לאזן
קיין רוים׳  -האט מהד״י איםרלין נאך אמאל גוזר־תענית געװען און װידער
 •)105סאר־
אמאל האבן אלע געפאלגט׳ מ׳איז אויך געגאנגען אויפן הײליגן ארט
װאם אידן האבן אזוי טרויעדיג אויפגענומען די קריסטליכע ױבל־שמחה׳ װעלן מיר
נאך זעהן•
דערהויפט האט געהערט צו רבנים פםק׳ענען שאלות און אויםהערן
דין־תורהם׳ מאכן א פשרה צװישן די צדדים׳ אדער זאגן א פסק לויט דעם
אידישן דץ׳ װאם אין רוב ערטער האט די מלוכה געלאזט אידן האלטן זיך בײ דעם•
צו גרויסע רבנים פלעגט מען זיך װענדן מיט שאלות און דין־תורהם ניט פון זײער
קהלה אלײן׳ נאר פון דער װייט אויך• די געשריבענע תשובות׳ װאס רבנימ פלעגן
ענטפערן אויף די שאלות פון דער םרעמד׳ טיף אריינגעדרונגען אין ענין און זעהר
אויספירליך׳ פלעגט אפנעמן בײ זײ א סך צײט׳ אגב באקומען מיר דערפון צו
זעהן א אינטערעםאנט בילד פון דעם פארקער צו יענער צײט• מהרי״ל זאגט׳
אז צװישן פראנקרײך און דײטשלאנד זעהט מען ניט קײן אפטע רײזנדעד )106׳
דאם איז געװען א צײט׳ װען אלע פירשטן זײנען געשטאנען מיט א סך חילות
אין פעלד •)107פון פיר בריף׳ װאם ער האט געשריבן׳ איז קײן אײנער ניט
 •)108בריף פלעגט מען שיקן מימ א געלעגנהײט׳ אפט מיט ספעציעלע
אנגעקומען
שלוחים ) 109׳ אויף אזוינע װײטע שטרעקעס װי פון ראטענבודג אויף דעם
טײך טויבער ביז נײשטאט ביי װין׳ פון זאלצבורג ביז מאינץ׳ אדער פון
ברעםלוי ביז ערפורט• כדי ניט צו פארהאלטן די שלוחים פלעגט אמאל
מהר״ם מינץ שרײבן א גאנצע נאכט׳ ער האט דעריבער רעכט זיך צו
חתמ׳ענען ״משה טרוד״ (דער פילבאשעפטיגטער משה) •)110דערמיט קופען
מיר שוין צו רבנישער תורה׳ און װעגן דעם׳ װי אויך װעגן זײער לערנען אין
יד ישיבות׳ װעלן מיר רײדן אין א באזונדער קאפיטל•

46

ח! 1/1/\13־
 1>1111ח 3ו־ !61> 8ו 1ס
 11נ! 1כ3113131ו־ 6ץ 1/חט 1סחט

813011 -

. : ,1)31066 -0-01 -0026 -0050ו־1-1\ 1ס8 !1

קאפיםל חז•
וואנדעד־שילער•
טאמאס און פעליקס
פלאטער•
באכאנטן
און בחורים• ישיבות• איםרלינם און מינצס
פארשונגען אין
דער דייטשער שפראך•
איקעלזאמער און קאלראש• חידושים•
סלפול•
דאם
קריסטליכע און אידישע
סטודענטנלעבן•
״א װאנדער־שילערו דאם מאכט מיר לאכן• ״ מיט אזוינע װערסער
באגריסט פויםט׳ אין געטהעם דיכטונג מיט דעמזעלבן נאמען׳ א װאנדער־שילער•
דער מין שילער איז א טיפ פון דעם לעבן פון געלערנטע סוף מיטלאלטער׳ מעד
א בילד פון יאמער און עלנד׳ אײדער צום לאכן• ״קינדער און ניט־דער־
װאקסענע בחורים פלעגן לויפן פון די פארװארפנםטע עקן אין דער װייטער װעלט צו
זוכן וױסנשאפט• װאו ם׳איז נאר ערגיץ געװען אלאטײנישעשול׳ בײ אקארפאראציע
אדער בײ א רײכער יעפארכיע אין א גרויםער שטאם׳ פלעגן זיך אהין רײםן
קינדער פון דעם פאלק׳ אפט אויםגעשטאנען א סך נויט און פײן׳ פארװילדעט
און מאראליש פארװארלאזט פון דעם שװערן װאנדערן איבער די װעגן און
פון דעם אומזיכערן לעבן אין דעד שול״ •0הײנט זיינען מיר געװײנט׳ אז
ס׳װאנדערן נאר אינגלאך־האנטװערקער׳ יענע צײטן אבער איז דאס װאנדערן
געװען א מוז פאר אזוינעם׳ װאם האט געגארט צו װיםנשאפט׳ דאם איז געװען
א קװאל פון א םך לײד און קנאפער םרייד• די פארהעלטענישן יענע צײט
האבן געבראכט דעדצו׳ אז אזוי האט דאם געמוזט זײן׳ נישט אנדערש•
אין מיטלאלטעד האט מען געמוזט  -נאכגײן די שולן״׳ װארום אפילו
אנהויב־שולן זײגען ניט אומעטום געװען׳ און לאטײגישע שולן זײנען געװען
נאר אין די גרעםערע שטעט• מ׳האט געמוזט זיך לאזן אויף דער װעלט
אויסזוכן אזוינע שולן׳ דערפון האט זיך ביםלעכװייז אויםגעארבעט די לײדנ־
שאפט ארומצושלעפן זיך* בײ אםך איז פון דעם חשק צו שטודירן געבליבן
ניט מער׳ װי יד געװײנשאםט צו װאנדערן• בילדער פון דעם דאזיגן װאנדער־
לעבן געפינען מיר אין א בוך׳ װאם איז געשריבן געװארן באלד נאך דער
צײט׳ װאם מיר באהאנדלען איצט ) דאם בוך באשטײט פון צװײ אװטןך
ביאגראפיעם פון אנגעזעהענע באזעלער געלערנטע  :םאמאם און סעליקם
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פלאטער• ביידע׳ פאטער און זון׳ האבן אױפגעװארפן א לעבעדיג בילד פון
דעם סטודענטנלעבן און געלערנטעלעבן צו זײער צײט •)2פון דעם זונם
לעבנס־באשרײבונג װיל איך דא םאראוים ברײנגען אײן שטעל׳ װאם שפעטער
װעט מיר ניט אויםקומען דערפון צו רײדן׳ זי איז אבער זעהר װיכטיג פאר
אידישער געשיכטע• פעליקם האט בערך דאם יאר  1550געריטן קײן מאנפעליע
צו שטודירן דארט מעדיצין און האט געהאט קװארטיר בײ א שפאניער׳ אן
אפטײקער׳ אויף חלוף׳ װארום דעם אפטײקערם זון האט שטודירט אין באזעל
און געװאוינט בײ פעליקס פאטער• פעליקס דערצײלט׳ אז דער אלטער
*קאטאלאנער״ (פון קאטאלאניע) פלעגט אים אפט געבן צו םירלײענען אים
אן אלטע לאטײנישע ביבל ״אהן דעם נײעם טעסטאמענט״• ־װען איך פלעג
אים פירלײענען דעם נביא ברוך (בן גרױ&׳ װי ער שרײבט קעגן הײליג־
בילדער און געצן׳ פלעגט עס אים זעהר געפעלן׳ װארום אזוי װי ער איז
געװען א מאראן׳ האט ער אויך ניט געהאלטן דערפון (פון די ״בילדער און
געצן״) אזוי װי אידן׳ ער האט אבער ניט געטארט אפן רײדן• אפט זאגט עד:
?*סוסז״סס& ס1ז*8סם ס ^וס׳ ד• ה״ און װאס אונזערע גלחיםז״  )3פעליקס בא־
מערקט נאך  * :בײ מיין האר אין הויז האט מען געלעבט שלעכט אויפן
שפאגישן שטײגער אין אזוי װי מאראנען׳ װאס פלעגן ניט עסן אזויגע שפײזן׳
װאם אידן מײדן אויס״ •)4דאם איז גאר׳ װאס מיר װילן דא ברײנגען פון
דעם ױנגערן פלאטערם רײזעבאריכט• אין דער דאזיגער אומשולדיגער נאטיץ
זעהן מיר א בילד׳ גענומען פונם לעבן׳ ס׳פארדינט דערפאר דעם בעסטן
צוטרוי׳ װי שטארק ס׳האט זיך געהאלטן דער אידישער קוק און אידישע זיטן
ביז טיף אין  16־טן יארהונדערט אפילו בײ קריםטליכע אײניקלאך פון די
אידן׳ װאם זײגען פארטדיבן געװארן פון שפאניע און פארטוגאל•
א סך ערגער איז דאם צוגעגאנגען פעליקם פאטער טאמאסן׳ װאם האט
אנגעהויבן זײן קאריער דאס יאר •1509צו נײן אדער צען יאר איז ער
אנגעקומען אין א שול צו זײן פעטער אנטאן פלאטער• װי אזוי מ׳האט
דאמאלס באהאנדלט קינדער אין שול־עלטער׳ איז אינטערעסאנט צו הערן׳
װי דער פעטער איז זיך באגאנגען בײם לערנען מיט טאמאסן• ער פלעגט
מיך שרעקליך שלאגן׳ א סך מאל האט ער מיך גענומען ביי די אויערן און
געהויבן ארויף׳ איך האב אזוי געשריגן׳ אז אפט פלעגן זיך שכנים צונויפ־
לויפן און שרײען אזוי װי ער װאלט מיך געװאלט הרג׳ענען״ •)5בײ די
עלטערן אין הויז האט טאמאם אויך קײן בעסערם ניט געהאט• װען ער אױ
אין פינף יאר ארום נאך א סך װאנדערן געקומען אהײם צו זײן מוטער׳
װאם האט דרײ מאל חתונה געהאט און איצט איז זי געװען אן אלמנה און
איז גאר ניט געװען צוגעלאזט צו אירע ערשטע קינדער׳ האט זי אים געמאכט
אזא ברוך־הבא * :׳דער טײװל האט דיך געבראכט אהערז״ •)6טאמאם האט
געװאנדערט אלם ־שיצע״׳ װי מ׳פלעגט דאמאלם רופן די ױנגערע שילער׳ מיט
נאך חברים זײנגלײכן איבער גאנץ דײטשלאנד און װײטער׳ באגלײט און
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אונטער דער השגחה פון זײן פעטער פױלוס זומערמאטער׳ א ״באכאנט״•
ער איז געװען אין גײםען׳ נױרענבערג׳ נוימבורג׳ איז געצויגן דורך דעם
טױרינגערװאלד׳ דורך פראנקענלאנד און פוילן• א קלײן שטיקל צײט האט
ער געלערנט אין א שולע אין האלע׳ נאכדעם אין דרעזדען׳ דערנאך אין
ברעסלױ׳ נאכדעם איז ער געגאנגען קײן אולם׳ מױנכען׳ שטראםבורג׳ שלעט־
שטאט און צײריך• די ״שיצן״ פלעגן מוזן שפײזן זיך און זײערע באשיצער
די באכאנטן פון בעטלען און גנבענען• אמאל האט מען אפגעצויגן א גאנז׳
אמאל קרויט און ריבן פון די פעלדער• און גאך אלעמען האבן זײ אפט
געהונגערט• טעגלאנג האט מען זיך געשפײזט מיט רויהע ציבעלעס׳ חזירשע
ניס׳ וױלדע עפל און בארן און מ׳האט גענעכטיגט אויפן גאס• אבער אפטמאל
איז דא דאך בעםער געװען צו שלאפן׳ אײדער אין די שלאפצימער פאר
פרעמדע קינדער אין די שולן׳ אין דרעזדען׳ למשל׳ זייגען זיי אזוי פול געװען
מיט לײז׳ אז די שילער ״האבן זיי געהערט בײנאכט שארכען אין שטרוי״ י>•
פון זײן אויפהאלטן אין ברעסלױ דערצײלט פלאטער :״עס האבן
זיך אײנמאל פארזאמלט אין שטאט׳ װי מ׳זאגט׳ עטליכע טויזנט באכאנטן און שיצן׳
װאם אלע האבן זײ זיך גענעדט פון בעטלען״ •)8״די שילער און באכאנטן
בעת זײ זײנען צײטנװײז געװען א סך צוזאמען׳ זײנען געװען אזוי פאר־
לייזיגט׳ אז ס׳איז ניט צו גלויבן• װי אפט מ׳האט דאם געװאלט׳ האב איך
געקאנט ארױסנעמען פונם בוזעם צו דרײ לײז מיט א מאל• אפטמאל׳ דער־
הױפט זומער׳ פלעג איך גײן צום טײך אדער׳ װאס פליסט דא׳ פלעג
אויסװאשן מיין העמד׳ אויפהענגען טרוהענען׳ דערװײל פלעג איך אויםלויזן
מײן ראק׳ מאכן א גריבל׳ ארײנװארפן א הויפן לײז׳ צודעקן מיט ערד און
שטעלן דערויף א צלם• װינטער ליגן די שיצן אױף דער ערד אין דער שול׳
די באכאנטן אבער  -אין די קעמערלאך׳ װאם אין דער שולע םט• עליזאבעט
זײנען אזוינע געװען עטליכע הונדערט• זומער׳ װען ס׳איז געװען הײס׳ זײנען
מיר געלעגן אויף דעם בית־עולם׳ פלעגן צוגויפטראגן דאם גראו׳ װאם שבת
שפרײט מען אויס פאר די הײזער אין די הארךגאסן׳ עטליכע אונזערע
פלעגן דאס צונויפטראגן צוזאמען אויף אײן ערטל אויף דעם בית־עולם׳ און
זײגען געלעגן אין דעם׳ װי א חזיר אין בלאטע״ •)9אזא מערכה האבן געהאט
די װאנדער־שילער׳ דאם איז געװען א לעבן פון נויט און עלנד׳ פון שמוץ
און זארג׳ פון גראבקײט און אויםגעלאםנקײט׳ װאס נאר דער ױגנט האט
מען דאס אלץ געקאנט מוחל זײן•
מיר האבן שוין אײניגע מאל אגגעװיזן׳ אז דאס אידישע לעבן האט
בדרך כלל געשטימט מיט דעם קריסטליכן׳ נישט געקוקט אויף דעד אידישער
צײטװײליגער אפגעזוגדערקײט׳ װאס איז געקומען אמאל מיט זײער װילן׳
אמאל איבער נויט• דאס אײגענע זעהען מיר אויך צו אין לעבן פון אידישע
און קריםטליכע לערנױנגען׳ ם׳װעלן זיך געפינען זעהר װײניג שטריכן אין
לעבן און האנדלען פון א קריםטליכן װאגדער־שילער׳ װאם מיר זאלן דאם ניט
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צוזעהן בײ רבנים און לומדים זײער ױגנטצײט• יד ״בחורים״׳ אזױ האט
מען גערופן די ישיבה־בחורים׳ זײנען אין א סך פרטים ענליך צו די באכאנטן׳
קודם כל אין דעם חשק צו װאנדערן• דאם װאם בחורים האבן געצויגן נאך
די ישיבות׳ איז גיט קײן נײעם• מיר װײםן פון פריהערדיגע צײטן׳ אז אין
די ישיבות אין פראנקרײך און אין רהײן־לאנד פלעגן אנקומען תלמידים פון
די װײטסטע געגנטן• ניי איז איצט די ניט געזעצטקײט׳ דאם ארומלויפן אהין
און אהער איבער די גרױסע װעגן׳ דאס לעבן אין װאנדערשאפט׳ װאס האט
פאר זיך קײן זין און קײן צװעק ניט געהאט׳ קײן לערנצװעק אודאי ניט•
אין דעם פרט האבן די בחורים געלעבט אזוי װי די באכאנטן• װען מהרי״ל
איז געגאנגען פון מאינץ קײן װין׳ איז קאן מען דאם נאך פארשטײן׳ מיר
האבן שוין געזעהן׳ אז װין איז דאמאלם געװען דאס מקום־תורה׳ אבער
װאם האט אים געצויגן קיין װענעציע ) 10׳ קיין װעראנען געשעפטלייט פלעגן
אפט פאדן קײן איטאליע׳  -אין א באשרײבונג פון פראגער אידן דאם
יאר  1546רעדט זיך פון א סך אידן׳ אפילו פון קינדער׳ װאם פארן קײן
װענעציע ״ )׳ אבער מהרי״ל איז ניט געװען קײן געשעפטמאן• דעד מחבר
פון ״לקט ױשר״׳ װאם מיר האבן אים א סך מאל דערמאנט׳ איז א געבוירעגער
פון הויזשטעטען) 12׳ נעבן אויגסבורג• דא אין אויגסבורג האט ער אנגעהויבן
צו לערנען בײ מהר״י װײל׳ אכט יאר דורכאנאנד האט ער גאכדעם פארבראכט
בײ מהר״י איסרלין אין נײשטאט׳ נאכדעם זעהען מיר אים אין רהײן־געגנט׳
אין מעסטרע (■״ז־ט!!) ) 13׳ אין פאדוא און אין קרעמאנע• ער אלײן דערצײלט׳
אז גיט דאס לערנען האט אים געטריבן צו װאנדערן׳ פאר זײן אנקומען קײן
קרעמאנע ״איז ער געװען נע ונד א האלב יאר און איז קראנק געװארן אויף
היציג־פיבער״ •)14מ׳מוז נאך אבער געדענקען׳ אז אידישע װאנדער־בחורים
זײנען אפט געװען באװײבטע• מהרי״ל האט חתונה געהאט אין װעראנע׳
ער האט געלאזט זײן װײב א מעוברתע אין עסטרײך און האט זיך געלאזט
װאנדערן צו ״שעפן לעבנםװאסער״ ( לערבען תורה) •)15מהר״י איםרילינם
תלמיד (דער מחבר פון ״לקט ױשר״) פלעגט אויך שוין א באװײבטער װאנדערן
איבער די ישיבות• אפילו בײ לומדים׳ װאם האבן שוין געהאט א נאמען און
דערלאנגט צו רבנות׳ באמערקט זיך אויך דער זעלבעד אומרוה׳ און דערפון
איז שוין צו פארשטײן ר׳ שלום׳ם א װארט ״א מענש זאל שטענדיג װאוינען
דארט׳ װאו זײנע עלטערן׳ װען ניט דאס׳ װאלט איך שוין געװען א םך מאל
אפגעפארן פון נײשטאט״ •)16מהר״ם מינץ׳ מ׳קאן דאס באװײזן׳ איז געװען
רב װײניגסטנס אין זיבן ערטער׳ מהר״י װײל  -װייניגסטנם אץ דריי ערטער•
מהר״י איםרלין׳ שוין זײענדיג רב׳ ״איז פיל מאל געפארן פון מארבורג קײן
ניישטאט און פון ניישטאט קיין מארבורג״• ער פלעגט פארן אפילו בײנאכט
אדער פארטאג׳ זײנע תלמידים פלעגט דאם זעהר װאונדערן׳ װארום יד גמרא
ראט ניט צו פארן בײנאכט׳ און דער װעג צװישן מארבורג און נײשטאט׳
שנעל־צוג 5- 6שעה׳
ױאם הײנטיגע צייט פארט מען אפילו מיטן
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איז געװען שטארק אומזיכער איבער יד גריבער׳ בערג און רויבער״•)17
פאר רויבער האט מען יענע צייטן געװים באדארפט געהיט זײן׳ און
דאס װאנדערן פון יד בחורים איז גאר ניט געװען קײן שפאציר• אין די
שריפטן פון יענער צײט רעדט זיך שטענדיג פון דער * סכנה אויף די
װעגן״ ) 18׳ ר׳ יהודה׳ן בר׳ אשר (רא״ש) זײנען אויפן װעג צװישן דײטשלאנד
און טאלעדא באפאלן רויבער׳ װאס האבן אים געװאלט אומברײנגען •)19אפילו
ביי א דין־תורה האט מען זיך גערעכנט מיט דער דאזיגער סכנה• מהר״י
איסרלין באפרײט אײנעם פון דער רײזע קײן ברעסלוי׳ װאם דער דארטיגער
רב רופט אים אהין׳ װײל לויט עדות פון ערליכע באגלויבטע מענשן׳ איז
די רײזע אהין געפערליך׳ און יענער ריזיקירט געהרגעט צו װערן׳ אדער
געפאנגען אדער בארויבט צו װערן׳י •)2מהר״ם מינץ זאגט :׳י׳הײנטיגע צײט
פארמעגך•)21
זיינען די װעגן אומזיכער און ם׳איז א געפאר פארן לעבן און
מהר״י קולון באמערקט׳ ער האט געהערט׳ אז אין דייטשלאנד איז אין די
מײסטע ערטער א גרוים געפאר ארויסצוגײן אפילו פון דעם שטאטמויעד
ארוים׳ דאם רייזן קאםט טײער און דאך איז מען ניט זיכער מיטן לעבן
און פארמעגן •)22פון טאמאם פלאטערם רײד קאן מען ארויסזעהן׳ אז די
דאזיגע ידיעות זיינען ניט קײן גוזמא׳ נאכדעם װי ער און זיינע חברים
האבן אמאל איבערגענעכטיגט א נאכט אין א דארף בײ נוימבורג׳ האבן זיך
יד לײט אין דער סביבה געװאונדערט׳ װאם זיי זײנען ארוים לעבעדיגע׳
״װארום כמעט דאם גאנצע דערפל איז חשוד אויף מערדערײ״ •)23װײטער דער־
צײלט ער  :״מיר זײנען נאך חוץ דעם מאל אפט געװען אין געפאר איבער די
ריטער און מערדער׳ װי למשל׳ אין טױרינגערװאלד׳ אין פראנקענלאנד
י
און אין פוילן״•)24
דאס װאנדערלעבן פון די ישיבה־בחורים דערקלערט אונז׳ פארװאס די
רבנים יענע צײט פאררופן ז־ך אזוי אפט אויף זײער רײזעפראקטיק• מהר׳י
װײל זאגט  :״אין אלע ערטער׳ װאס איך בין דורכגעפארן האב איך ניט גע־
זעהן׳ ניט געהערט׳ אז אתלמיד־חכם זאל זיך אנװארפן צו פםקענען קעגן
דעם װילן פון די צדדים״ •)25מהרי״ל שרײבט  :״אין אלע ערטער׳ װאם
איך בין דורכגעפארן׳ ״האב איך געזעהן אזא מנהג״ •)26אזא אויסדרוק טרעפט
זיך בײ זיי גאנץ אפט •)27ס׳איז איבעריג צו באװײזן׳ אז׳ ביי דער לאגע
פון אידן אין מיטלאלטער׳ האבן אידישע װאנדער־בחורים געהאט אױםצושטײן
נאך מער נויט אײדער די קריסטליכע װאנדער־שילער• דערצו דארף מען
נאך געדענקען׳ װי שװער ם׳איז זײ געװען צו שפײזן זיך ביי די אידישע
דיגים פון כשר און טרף• פארשטײט זיך׳ אז אויף אזא לאנגער שטרעקע׳ װי
פון דעם רהײן ביז װין׳ אדער פון צפון־דײטשלאנד ביז איטאליע׳ פלעגן זײ
זיך מוזן נערן פון בעטלען׳ אזוי װי טאמאם פלאטער׳ און פלעגן מוזן נאך אפטער
פאר אים נעמען םאר ליב ״געזאלצענע ציבעלעם און װילדע עפל און בארלאך״•
װארום טויטן מיט שטיינער א גאנז און זי צו׳גנבענען׳ װי פלאטער האט עס
4
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געטאן׳ האבן זײ ױט געקאנט  :זיי האבן זי אלצאײגס ניט געטארט עסן• חוץ
דעם װאלט מען זײ׳ אידישע ױנגעלײט׳ דאס ניט געשענקט׳ מ׳װאלט זײ ניט
געגלויבט׳ אזױ װי מ׳האט געגלױבט פלאטערןז באשר ״ער האט געמײנט׳
אזוי פירט זיך דא״•
גנבענען פלעגן בחורים אויך׳ אבער ניט קײן עופות און עםנװארג׳ װי
די באכאנטן און שיצן׳ װײניגסטנס געפינען מיר װעגן דעם גארניט׳ גנבענען
פלעגן זיי גײסטיגע נאשערײ• די מעשה איז אזוי  :בײ דעם מאנגל אין
האנטשדיפטן און אפילו אין ספרים די ערשטע צײט׳ װי ס׳איז אויפגעקומען
די בוכדרוקעריי׳ פלעגן די בחורים מוזן א סך שרײבן׳ הן צו פארצײכענען
דעמ שעור׳ װאס זײ האבן געהערט׳ הן צו האבן בײ דער האנט די נויטיגע
טאמאס פלאטער באמערקט װעגן דעם צו זיין צייט  :״דעסגלייכן
םפרים•
האט קייגער נאך ניט געהאט קײן געדרוקטע ביכער׳ נאר דער לערער אלײן
( א שול״בוך אין מיטלאלטער) ז װאס
האט געהאט א געדרוקטן
מ׳האט געלײענט׳ האט מען געמוזט פארשרײבן׳ נאכדעם פארגלײכן׳ נאכדעם
אויםבעםערן׳ צולעצט אויםטיימשן׳ די באכאנטן האבן געהאט צו טראגן גאבצע
אידישע לומדימ האט אויך פונקט אזוי
פעק בײם אװעקגיין אהײם״•)28
אויםגעפעלט ספרים •)29אין א בריף צו זײנעם א תלמיד יהודה אבערניק׳ רב
אין מעסטרע׳ שרײבט מהר״י איסרלין׳ אז מסתמא האט ער ניט ״׳ ) די מםכהא
״מועד קטן״ •)31ער אלײן׳ זעהט אוים׳ האט אויך ניט געהאט קײן גרויסע
ביבליאטעק און האט געמוזט אנקומען צו זײן שװאגער און לײהען םפרים בײ
א סך בעלי־בתים •)32ער דערמאנט ניט קיינמאל אזויבע םפרים׳ װי ״ם׳ המאור״-
אדער ״ס׳ העיטור״ און אנדערע ספרים פון שפאניש״אידישע חכמים׳ אדער ער
קען זיי פון ציטאטן בײ אנדערע מחברים •)33אין נײשטאט איז ניט געװען
צו געפינען דעם ספר ״אור זרוע״׳ אין מארבורג איז געװען ניט קײן פול־
שטענדיגער עקזעמפלאר •)31אין רהײן״געגנט איז בײם מהרי״לס פאטערס
לעבן ניט געװען צו באקומען ר׳ אשר׳ם ( רא״ש) םפר •)35אקעגן איז געװען
דער ״ס׳ המרדכי״ אין פארשײדענע גיט״גלייכע רעדאקציעם ״ •)',איבער דעם
ביכער־הונגעד איז מהר״י איסרלין געװען זעהר אויפגעבראכט אויף אזוינע׳
װאס האבן גיט געװאלט לײהען קײן ספרים די בחוריפ• אײנעם אזוינעמ׳ װאם
האט זיך פארשולדיגט אין דעם פרט׳ האט ער פארװערט קומען צו זיין שעור•
מהר״י קולון קלאגט זיך אפט אויף דעם מאנגל אין ספרים• ס׳האט זיך גע־
טראפן׳ אז ער האט ניט געהאט צו דער האנט׳ ניט ר׳ זרחיה הלוים
״ס׳ המאור״׳ ניט מהר״ם רוטנבורגם שאלות״ותשובות •)37אן אנדערס מאל האט
אים געפעלט א ספר מיט נוסחאות פון גטין׳ װאס זײגען געשריבן געװארן אין
ר׳ יחיאל׳ס בית־דין אין פאריז •)38װידער אן אנדערס מאל האט ער ניט
געהאט ר׳ אברהם בר׳ דוד׳ם ( ראב״ד) א ספר און דעם רשב״א׳ס ( ר׳ שלמה
בן אדרת) ״חורת הבית״׳ ס׳קומט בײ אים אויס׳ װי ״ער װאלט געלאגערט
י / 39
אויף דעם פעלד׳ װאו קײן ספרים זײנען ניט פאראן״ )• אײן צײט האט ער
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ױט געהאט צו דער האנט רשב״אם ״תשובות״ה •)4ניט אלפ מאל אױ די
ביכערנויט גלײך געװען׳ אפט מאל האט עם זיך געװענדט אין פערזענליכע
פארהעלטענישן׳ אבער אלע מאל האבן ספרים געקאםט זעהר טײער •)41די
בחורים האבן זיך געװײנליך ניט געקאנט פארשאפן אפילו די נױטיגסטע
ספרים׳ און א סך זײערע פלעגן בלײבן זיצן בײם רבין איבער דער נאכט
ארײנצוקוקן אין א םפר ^ •)4דערפון נעמט זיך׳ װאס די אידישע בחורים
פלעגן אױפשרײבן גאנצע פעק׳ פוגקט אזוי װי די קריסטליכע װאנדערשילער•
אזא זאמלונג האט געװײנטליך געהײסן ״קובץ״• דא איז געװען געזאמלט
שטיקער פון מאנוסקריפטן׳ דער געהערטער שעור׳ שו״ת פון אנגעזעהענע
רבנים׳ באמערקינגען׳ געהערט בײ א געלעגנהײט׳ און אײגענע חדושים• מהר״י
איםרלין פאררופט זיך אין א בריף אויף אײן אזא ״קובץ״׳ װאם ער האט
געזעהן׳ ער דערמאנט אויך׳ װאס דער אדרעסאט האט לויט זײן אײגענער
מיטטײלונג געזעהן אין א ״קובץ״ אין טרעװיזא •)43דער חבור ״לקט ױשר״׳
װאם איז דא אפט דערמאגט געװארן׳ איז אײגנטליך אויך א״קובץ״׳ און דא
װערן דערמאנט ענליכע זאמלהעפטן׳ װאס חברים און אנדערצ האבן געהאט■
למשל׳ א ״קובץ״ פון מהר״ם מינץ )44׳ װאס דארט איז געװען ידיעות פון און
װעגן מהר״י איסרלין• די דאזיגע זאמלהעפטן האבן געהײסן ״ליקוטים״ אויך
אזוי הײסט בײ דעם מחבר פון ״לקט ױשר״ מהר״ם מינצס זאמלהעפט )45׳ אויך
ענליכע זאמלונגען פון ױדא אבערניק ^ )4און פנחס פאזען )47׳ בײדע מהר״י
איסרלינס תלמידים ( ער האט גענוצט די דאזיגע זאמלונגען)׳ זײן אײגענער
הבור הײםט ביי אים אויך אזוי ( לקט ױשר) ^ •)4דא קומען מיר צו די בחורים׳ס
גנבה  :זײ פלעגן אויםגעבן פאר זײערס דאם׳ װאס זײ האבן געהערט בײ
זײערע לערער און פארשריבן בײ זיך אין די זאמלהעפטן׳ ד• ה•׳ זײ פלעגן
באגײן פלאגיאט• אדער זײ פלעגן זיך צונעמען אזוינע חבורים׳ װאס מ׳האט
זײ געגעבן איבערשרײבן (די בחורים פלעגן געװײנטליך זײן איבערשרייבער)•
דער מחבר פון ״לקט ױשר״׳ װען ער דערמאנט די זאמלונג פון ױדא אבערגיק׳
װאם ער האט גענוצט׳ זאגט אסך מאל׳ אז אבערניק האט איבערגעשריבן
אםך זאכן׳ ״װאס מ׳האט געגנבעט בײם גאון מהר״י איסדלין״ •)49די דא־
זיגע גנבה׳ פארשטײט זיך׳ זײנען באגאנגען ישיבה־בחורים•
איצט װעלן מיר זיך װענדן צו די ישיבות גופא•
די העכערע תלמוד־שול׳ אדער אקאדעמיע׳ הײםט פון לאנג אן:
ישיבה ״ •)5אין גרעסערע קהלות זײנען געװען צו עטליכע ישיבות׳ װי מיר
האבן דאם שוין דערמאנט׳ ם׳קומט א למדן׳ באזעצט זיך אויף אן ארט און
מאכט א ישיבה• אין די ישיבות׳ װײניגסטנס אין דײטשלאנד׳ האט מען גע־
לערנט כמעט נאר גמרא און פוסקים• ״לערנען״ סתם  -הײסט לערנען
גמרא׳ אלצאײנם׳ צי מײנט מען דערמיט דעם רבין אדער דעם תלמיד .)61
דרך אגב פלעגט מען זיך אומקוקן אויף חומש אויך׳ און ניט אזוי םיל אויפן
חומש׳ װי אויף די עלטערע גרויסע תורה־מםרשים• מהר״י איםרלין האט
53

געמאכט א פירוש אויף רש״י׳ דא ברײנגט ער אפט דערקלערונגען פון זײן פעטער
און רבין׳ ר׳ אהרון  -מיגליך׳ אז ער האט דאם גענומען פון ר׳ אהרונס שעור׳
װאם ער האט געהערט בײ אים אויף תורה• דערקלערן דעם ביבלטעקםט
לויט גראמאטישע פללים׳ דאם איז ניט געװען אנגענומען אין די ישיבות׳
אזוי דערצײלט ר׳ יהודא בר׳ אשר• ער באדויערט׳ װאם ער האט ניט געקאנט
לערנען מיט זײנע קינדער׳ װײל אין דער ױגנט האט ער אלײן ניט גע־
לערנט׳ װאדום אין דײטשלאנד פלעגט מען ניט לעדנען תנ״ך מיט דקדיק•)52
דאם אײנגרעניצן נאר אין דעם תלמוד אלײן האט דאך ניט געמאכט די
בחורים אזוי אײנזײטיג׳ װי מ׳װאלט געקאנט מײנען׳ און האט זײ ניט פאר־
פרעמדט פון דעם לעבן אזוי װײט׳ װי דאם איז געשען שםעטעד אין די
ישיבות ביז דער לעצטער צײט• אין תלמוד געפינט מען פארשײדענע זאכן׳
ער דרינגט ארײן אין פארשײדענע לעבנסםארהעלטענישן׳ און דאם גיט זיך
צו װיסן בײ די לערנער• דעריבער געפינען מיר אץ די חבורים פון יענער
צײט אײנצעלגע נאטיצן װעגן געשיכטע׳ נאטור־װיסן און אגדערע זאכןן יד
דאזיגע נאטיצן דארף מען געװײנטליך באטראכטן פון דעם צושטאנד פון
דער װיסנשאפט צו יענער צײט• דער זאמלער פון די ״מנהגים״׳ למשל׳
זאגט אין ר׳ שלום׳ם (פון נײשטאט) נאמען׳ ער האט די טראדיציע׳ אז די
װענדען שטאמען פון די מצרים (עגיפטער)׳ אויף זײ איז געזאגט געװארן
(יחזקאל׳י״ז׳כ״ד) :זײ זײנען ״א געפאלענע ממשלה׳ זײ האבן ניט קײן האר׳ ניט
קײן ״פריץ״׳ נאר אלע זײנען זײ דארפםלײט״ •)53ער זאגט אויך  :װיל מען
אויספרובן עסיג׳ װי שטאדק ער איז׳ גיסט מען אפ א ביסל אויף דער ערד׳
דארף ער אויפבלאזן׳ ״שקורין װאליך (
54) ^ ^ 81160ן .אזוינע און אנדערע
זאכן׳ װאם מיר װעלן נאך דערפון רײדן׳ װערן דערמאנט בײ דער געלעגנהײט
בײם לערנען• דערמאנען מיר זיך׳ װי װײניג מ׳האט בכלל דאמאלס גע־
װאוסט׳ איז מוז מען מודה זיין׳ אז דער תלמוד האט אויף זײן שטייגער
געמאכט די לערנער פאר מעגשן• יעדנפאל איז אלץ׳ א חוץ תלמוד׳ װי למשל׳
רעכענען׳ דקדוק׳ אידישע פילאזאפיע׳ האבן די בחורים געמוזט לערנען פאר
זיך׳ אויסער דער ישיבה• ביכער גיט אויף לשון־קודש אדער גיט מיט אידישע
אותױת געשריבן׳ װאם אין זײ האט זיך געהאנדלט פון װעלטליכע װיםנ־
שאפטן׳ זײנען געװען פסול •)65בײ מהר״י איסרלין הײסט דאס ״זײערע׳
ד• ה• קריםטליכע ביכער׳ דאס איז געמײנט  :ױרידישע׳ מעדיצינישע׳ אםטרא־
נאמישע׳ אריפמעטישע׳ מוזיקאלישע ביכער •)56מהרײל האט אפילו קעגן
אזוינע שירים אויף דײטש (אידיש)׳ װי שירים װעגן דער געטליכער אײנהײט און
װעגן די 13עיקרים• אבער ניט די שפראך מײנט ער דא׳ נאר דעם אינהאלט•
״דאס רוב עמי־הארצים מײנען׳ אז זײ זײנען ױצא׳ װען זײ זאגן די דאזיגע
שירים מיט כונה׳ אבער אין די דאזיגע שירים שטײט נאר דער עיקר פון
דער אידישער אמונה׳ און קײן אײנע ניט פון די תרי״ג מצװת״ •)57יעדנ־
פאל זעהען מיר דערפון׳ אז שוין דאמאלם זײנען געװען אידיש־רעליגיעזע
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שירים אויף דײטש (אידיש)׳ און אז דאם פאלק האט זיי געשעצט און גע־
לײענט• אזוינע שירים זײנען געװײנטליך געשריבן געװען מיט אידישע
אותױת׳ אבער ם׳איז קלאר׳ אז רבנים און געשעפטלײט האבן געקאנט לײענען
און שרײבן דײטש• יא׳ מ׳מעג אפילו זאגן׳ הױת װי געשעפטלײט זײנען
געװען אלע אידן׳ מענער און פרויען׳ אז אידן האבן בערך א סך מער גע־
קאנט לײענען און שרײבן דײטש׳ אײדער זײערע קריםטליכע מיטבירגער •)58
דא מוזן מיר אויף אװײלע לאזן די ישיבות׳ כדי צו װײזן׳ װי שטארק אידן
זײנען געװען באהאװנט אין דײטש•
ביז צו דער צײט פון רעפארמאציע איז די דײטשע שפראך כמעט ניט
געװען קײן למוד פאר זיך• בילדונג האט געהײסן אויף לאטײניש• לאטייניש
איז געווען חשוב ביי דײטשע קריםטן׳ אזוי װי לשון קודש בײ דײטשע אידן•
קריסטליכע שילער האבן געמוזט ריידן אױף לאטײן׳ און מיר װעלן װייטער
זעהן פון דעם ״ספר־מדות״׳ אז אידן ראט מען געװיינען זייערע קינדער ריידן
אויף לשון־קודש•
אין פרײבורג אין קרײז ברײסגוי האט מען דאס
יאר  1425פארלאנגט׳ אז ״א אינגל פון אכט יאר׳ װאם מ׳װיל אים שיקן
לערנען׳ זאל אים יעדער שיקן אין דער ר ע כ ט ע ר שול׳ ניט אין דער
דײטשער
לערע״•)59
נאך אין הונדערט יאר ארום׳ ד• ה״ דאס
יאר 1529׳ פאדערט דער לײפציגער שולרעקטאר יאהאן מוסלער׳ אז װען
מ׳נעמט לערנען אינגלאך׳ יזאל מען זיי ניט לאזן פריהער גיין אין די דייטשע
שולן צו לערנען לײענען און שרײבן״• ״װארום פון מײן פראקטיק און פון
מײנע לערער װײס איך׳ אז אזוינע׳ װאס האבן פריהער אנגעהויבן לערנען
דײטש׳ זײנען נאכדעם געװען אומגעשיקט און אומפעהיג צו לאטײן און
אנדערע שפראכן•
דײטש זאל יעדער עם־הארץ קאנען פון זיך אלײן מיט
דער צײט׳ אז ער הויבט אן צו טרעפן זיך מיט מענשך׳ ^ •)6דאס איז דיזעלבע
מיינונג׳ אז דייטש איז ניטא װאס צו קענען׳ װאם שפעטער האבן אידן אויך
געהאלטן אזוי׳ דאמאלס אבער נאך ניט• דער חלוק איז נאר׳ װאם אקעגן
דײטש איז ביי אידן געװען געהויבן לשון־קודש׳ און בײ די קריסטן  -לאטיין• אין
דעם רעגלאמענט פון דער סט• סטעפאן־שול אין װין שטײט געשריבן׳ אז
אין יעדן קלאס דארף זיין א באזונדער אויפזעהער (*ס  81״ס)׳ ״ער זאל
פארשרײבן די שילער׳
װאם ריידן
דייטש׳
אדער
פירן
זיך
אנ ד ע ר ש ש ל ע כ ט א ו י ף״ ^ •)6מיט אזוינע מיטלען האט מען געמיינט נויטן
די שילער רײדן לאטיין• דייטשע שולן צו לערנען אכטיאריגע קינדער
שרײבן און לײענען זײנען דאמאלם געװען נאר פרױואט־שולן2־*)• בײ אזא
גרינגשאצן די דײטשע שפראך איז׳ ראשית׳ פארשטענדליך׳ אז ם׳האט זיך ניט
געקאנט אויסארבעטן קײן פעסט אויםלײגן און אפילו קיין אויסשפראך• דאם
אײגענע װארט שרײבט מען אין די אורקונדן אמאל אזוי׳ אמאל אנדערש ,)63
אין פארשײדענע געגנטן איז די אויסשפראך אויך געװען פארשײדן ^ •)6שנית׳
האט אזא גרינגשאצן די דײטשע שפראך געבדאכט דערצו׳ אז מ׳האט די
55
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שפראך בכלל ווײניג געלערנט׳ װער ס׳האט ניט געקאנט לייעבען
און שרײבן לאטײן׳ ד• ה״ װער ם׳איז ניט געװען קײן שטודירטער׳
דער האט בכלל ניט געקאנט לײענען און שרײבן• די רעפארמאציע
און געדרוקטע דײטשע ביבלאיבערזעצונגען האבן דערנעהענט צו דער
דײטשער שפראך? דא זעהען מיר אויך א פארגלייך צװישן קריסטן
און אידן׳ די ערשטע האבן געלערנט דײטש׳ די לעצטע האבן געלערנט לשון־
פארשטײן גאטס ווארט• איינער פון די ערשטע׳
קודש׳ כדי צו
װאם האבן באגרינדעט די דײטשע שפראך און אויםלײגן׳ װאלענטין איקעלזאמער
פון ראטענבורג אויפן טײך טויבער׳ הויבט אן זײן ״רעכטע װעג אין גיכן
אױסצולערנען לײענען״ מיט אזא באטראכטוגג  :״קאנען לײענען איז קײנמאל
ניט געװען אזוי נוצליך׳ ווי איצט׳ װארום יעדער לערנט׳ ער זאל אלײן
קאנען לײענען גאטס װארט און אײניגע געלערנטע אויסטײטשער און זאל דאס
בעסער פארשטײן״ •)65דעסגלײכן זאגט יאהאן קאלראש אין דער פאררײדע צו זיין
 :״װײל גאט דעם אלמעכטיגן איז װאוילגעפעלן׳ אז די הײליגע
שריפט (זײן געטליך װארט) זאל צו ליכט קומען דורך א געדרוקטער זאך
דעם פשוטן מענשן צו זײן הײל און טרײםט׳ װעלן ניט װײניג מענשן נעמען
שיקן אין דעד דייטשער שול און לערע זײערע קינדער׳ װאם טויגן ניט גאר
צו דער ביבל אין די אלטע שפראכן׳ װי העברעאיש׳ גריכיש אדער לאטײניש•
אײניגע עלטערן גופא׳ אויך האנטװערקגעזעלן און ױנגפרױען׳ װאם זײנען
באהארצט פאר גאטס װארט׳ װעלן זיך באמיהען צו לערנען שרײבן און לײענען
דײטש׳ כדי נוצליך צו פארברײנגען די פרײע צײט׳ אויסער דער ארבעט׳ אין
דער הײליגער שריפט״ •)66פון די דאזיגע װערטער זעהען מיר׳ אז זינט
אנהויב 16־טן יארהונדערט האבן זיך דײטשן ערנםט געגומען פאר דײטש׳
און דא זעהען מיר אויך׳ אז נאך דאמאלס זײנען געװען א םך ״עלטערן׳
האנטװערקגעזעלן און ױנגפרויען״׳ װאס האבן ניט געקאנט לײענען און שרײבן
דײטש• דער דערמאנטער איקעלזאמער באשטעטיגט דאם אויך אין זײן
זסנםבם ^ ס ס&סגזסס ^)  :״ם׳איז פשוט אװאונדער׳ װי
דייטשער גראמאטיק (*־)
ווײניג מענשן לערנען און קענען( >67דײטש)• דאם אלץ זאל זײן א פאר־
רײדע צו דעם׳ װאס מיר האבן צו זאגן װעגן דער באציהונג פון דײטשע
אידן צו דער דײטשער שפראך•
קענען רעכטשרײבן דײטש איז בײ אידן געװען א מוז פון רעליגיעזע
צװעקן װעגן •)68לויט דעם אידישן דין האט מען געמוזט שרייבן א גט מיט דער
גרעסטער גענויאיגקײט• הױת װי אידן האבן מײםטנם געהאט דײטשע פיר־
געמען און צוגעמען׳ האט מען געמוזט האבן א פעסטע גארם׳ װי אזוי איבער־
צוגעבן אזוינע נעמען מיט העברעאישע אותױת׳ װי אויך נעמען פון שטעט און
טײכן• אין דעם פרט האבן מיר מהר״י איםרלינס א אינטערעםאנטע תשובה')69
צופעליג רעדט זיך דארט פון איקעלזאמערם געבורטשטאט  :ראטענבורג אויף
דעם טײך טויבער• דארט האט אויך געלעבט רבנו מאיר בר׳ ברוך׳ װאם
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איז געשטארבן דאס יאר •1293פון זײן צײט איז געבליבן א גט׳ װאס דער
נאמען פון דער שטאט איז דארט געשריבן מיט צװײ נ׳• דער איצטיגער ראטענ־
בורגער רב פרעגט אן בײ מהר״י איסרלין׳ װי זאל ער שרײבן דעם נאמען פון
דער שטאט  :מיט איין נ׳ אדער מיט צװיי• מהר״י איםרלין ענטפערט .אז
דאפלען איז איבעריג• און גיט צו מיט תלמודישע שארפקײט׳ אז ער װײםט גיט׳
װאם פאר א נ׳ פון די בײדע מ׳דארף אויסמעקן• אפגעזעהן פון דעם לעצטן
גמרא־אויפטו׳ האט איםרלין אויסגעצײכנט פארשטאנען דאס דײטשע אויםלײגן•
יאהאן קאלראש האט דאס פעסטגעשטעלט בערך אין הונדערט יאר ארום׳ ער
שרײבט  *:״צום ערשטן זאלסטו זיך היטן׳ זאלסט ניט דאפלען׳ םיידן מ׳מוז שוין
דאס האבן• דאם הײסט׳ אויב דו קאנסט אנשרײפן עפיה מיט אײן אות׳ זאלםטו
 ^,סם,״ ^?} מיט צוױי
>סגז
ניט דאפלען׳ װי מ׳טוט דאם אפט און מ׳שרײבט1
א• אז• וו• דא איז גענוג איין ״׳ װייל מ׳הערט
,,״״ >1:סםס861 ,םםס *,םםם
אים גאר ניט אזוי שטארק• װעט דיר אבער אײנער זאגן  :ם׳איז שענער פאר
דעם געשריפטם • • • איז זאג אים׳ ער קאן נאך שרײבן מער ( אלצאײנע
אותױת)׳ װעט דאס געשריפטס נאך שענער זײך •)70ניקאלאאום פאן װײל
םסד8ס*1סז( א) זאגט אויך אזוי אין זײגע ארטאגראפישע כללים פון דעם יאר
 : 1478״זײ זאגן אבער׳ עס איז שענער און זעהט אוים בעסער  :בעט איך
זאלן זײ ענטפערן׳ פארװאם זאלן זײ ניט שרײבן דרײ *״  .אדער צװײ ״ס1״,
װאלט דאס געשריפטם אויםגעזעהן נאך שענער״ •)71דערפון איז צו זעהן׳
אז דאס דאפלען האס מען געהאלטן פאר א באצירונג •)72װי אזוי אידן זײגען
געװען אפגעהיט בײם איבערגעבן דײטשע נעמען מיט העברעאישע אותױת׳ קאן
מען ארויסזעהן דערפון׳ װאס אין אורקונדן׳ געשריבן אין ראטענבורג דאס
יאר  1353און גאך שפעטער ךי יאךן  1452אץ אפילו 1520׳ שטייט דער
נאמען פון דער שטאט מיט צװיי ״״״ •)73בכן איז דער ראטענבורגער רב גע־
רעכט געװען׳ װאס ער האט אנגעפרעגט בײ מהר״י איםרלין•
װיכטיגער איז אן אגדער פרט• דער ראטענבורגער רב פרעגט אויך אן׳
צי דארף מען שרײבן ראטענבורג מיט א ג׳ צום םוף אדער מיט א ק,׳ ער איז
םומך׳ אז אזא שרײבונג (מיט א ג׳) געפינט זיך אין דער ״גלח׳שער שריפט׳ '  4י)
אויף דעם שטאט־זיגל• דערויף ענטפערט איםרלין׳ געװיס איז די דאזיגע
שרײבונג די ריכטיגע׳ דאם באװײזן ״װירצפור״ג׳ אויגשפור״ג׳ שטראשפור״ג׳
נורגבער״ג׳ רעגנשפור״ג׳ מרפור״ג״ (װױרצבורג׳ אויגסבורג׳ שטראסבורג׳
נױרענבערג׳ רעגענםבורג׳ מארבורג)׳ די אלע שטעט שרײבט מען מיט א ג׳ צום םוף׳
אזן ס׳װייזט מיר אוים׳ אז אין דער גלח׳שער שריפט שרײבט מען זיי אויך מיט
א ג׳• פונדעסטװעגן שרײבן מיר די אלע שטעט׳ גאך מײן מײנונג נאך׳ מיט
ריינער׳ אײדער
שארפער און
א ק,׳ װײל אזוי איז די אויסשפראך
מיט א ג׳• ס׳איז קײן װאונדער ניט׳ װאס איםרלין זאגט ״ם׳װײזט אים אוים״
(אז מ׳שרײבט די פריהער דערמאנטע שטעט מיט א ג׳) און גיט געװים׳ מארום
אין אײן־און־דערזעלבער זאמלונג אורקונדן געםינען מיר׳ למשל׳ לימבורג
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געשריבן אןןי ^ :זגז^זם} ! ,
גוסזגזץזזזז, ! ,סזםןוזזס׳! ןנױרענבערג שרייבט מען  :סזס&םסזגזא
ז<6 £
 6111ז
 11ן1(,1שז 61(1(6ז1
זז  <1װײםענבורג שרייבט מען £ :ז1ז(
11\¥! 2;6111סת
 26111<11נ\ ¥סז
 1<11ח}\ ¥12
^ •)7הוגא פאן טרימבערג שרײבט זײן װאוינארט באמבערג  :אמאל *361(60^6׳ אמאל
בנשז ^םס ^ פן ראטענבורג געפינען מיר געשריבן דאם יאר § 1353ז1ז(
111ם1*6ס 3׳ דאס
יאר  1395ז1זז61ם16ס  •)763בכן האט קײנער ניט געקאנט זאגן געװים׳ װי אזוי שרײבט
מען א נאמען פון אשטאט אפילו פון א געבוירן־שטאט• אבער ם׳איז כדאי צו באמערקן׳
אז א רב האט געװיזן װי אויםצורײדן דעם ג׳ ״די אויםשפראך זאל זײן שארפער
און רײנעױ*׳ פינפטהאלבן הונדערט יאר פריהער׳ אײדער א פירער פון בערלינער
הויפטטעאטער האט דאס געלערגט זײנע ארטיסטן ײ)• ס׳איז קלאר׳ אז
דאס׳ װאם א רב איז אויםן געװען מיט א ק׳ פאר יד נעמען מיט דעם
קלאנג ג׳ אין אויםלויט׳ די אויסשפראך זאל זײן שארף און רײן׳ איז ניט גע־
מײנט די
מונדארטליכע אויסשפראך 11 :
סזגז<1£31ז ^ ׳11סז1ז<ז*ז
1¥11׳ נאר דאס שטימט
מיט דער אויםשפראך׳ װאס פאדערט זיך פאר דעם טעאטער :ז1זג£91<1
, .4.11גנזגג<}־:זג>\¥
א• אז• װ• ם׳איז גאר ניט געװען פון די גרינגע זאכן פעסטשטעלן די אוים־
שפראך פון דעם קלאנג "8״• זאגט דאך דער הומאניסט אװענטיןס1זמס ^ (גע־
שטארבן דאם יאף * : )1534די דריי אותױת •״• ״ • >;• §:זיינען ענליך איינס צום
אנדערן ( אין דער אויסשפראך)׳ מ׳נוצט זײ פארשײדן אין די אויבערלענדער און
אין די נידערלענדער :
,זגסס״
■,
11ס* יײ אדער ססז ! ?,׳סזיל  11,ססזז״ .)78מהר״ם
מינץ שטעלט זיך אויך דערויף׳ ער פרעגט׳ װי זאל ער שרײבן דעם נאמען
זעליגמאן׳ װארום אין די אויבערשטע געגנטן הערט מען זעליקמאן מיט א ק׳
און אין די אונטערשטע זעליכמאן מיט א כ׳ •)79א באמבערגער רב האט׳ הײםט
עס׳ כמעט סל יאר פאר אװענטינען׳ באמערקט דעם חלוק אין דער אויסשפראך׳
אין אויבער־און אין נידער־דײטשלאנד•
װי װײט ס׳איז געגאנגען בײ אידן און קריסטן די פארשונג פון דער
אויםשפראך׳ און װאם פאר א װירקונג דאם דײטשע און העברעאיש האבן גע־
האט אײנס אויף דעם אנדערן אין דעם פרט׳ דאס באװײזט אונז די באטראכ־
טונג װעגן ״
 11״• אװענטין זאגט אזוי  :־די אלטע דײטשן האבן אויםגערעדט
דעם 11אפט און דיק׳ הארט אויף דאס גרעבסטע׳ טיף פון האלז׳ כמעט װי איצט
*>׳ אדער דער אידישער הארטער ג״ (א ה׳ מיט א מפיק)• די פראנצויזן
און לאטײנער האבן דעריבער גענומען פאר דעם דאזיגן קלאנג דאם אות ג1ס׳
למשל׳ פץ 8״>1ס ,31דאם איז ס ^ גמ׳ז׳ האבן זיי
געמאכט
116118ס4ס1נ 01״)80י פץ
אװענטינס באמערקונג קומען מיר צו פארשטײן׳ װאם אין די העברעאישע
חבורים פון יענער צײט װערט געמאכט א חלוק פון די ״בני הי׳ת״ ( די׳ װאס רײדן
מיט דעם ה׳) און די ״בני חי׳ת״ ( די׳ װאס רײדן מיט דעם ח׳)• מ׳מוז אננעמען׳
אז דעם דאזיגן חלוק האבן דאמאלם אלע פארשטאנען׳ שפעטער אבער שוין
נישט• ס׳איז א ריכטיגע השערה )81׳ אז ״בני הי׳ת״ און ״בני חי׳ת״ מיינט
מען אידן פון פארשײדענע געגנטן אין דייטשלאנד׳ אײנע רײדן ארויס דעם ח׳<
װי דעם דײטשי ״1׳ די אנדערע רייזײ אים ארויס ״הארט אוי טיף פון האלז״׳ װי
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אװענטין זאגט• מהרי״ל זאגט אויף אידן אין עסטרײך און אין דער סביבה׳
אז זײ זיינען די ״בגי חי״ת״׳ זיינע לאנדםלײט אבער זײנען ״בני הי״ת״ •)82
אן אנדערם מאל דערמאנט ער װעגן א מנהג בײ יד ״בני הי״ת״ )83׳ דאם
מײנט ער אידן אין רהײן־געגנט׳ און אזוי געפינען מיר אויך בײ מהר״י
איסרלין און בײ זײן תלמיד׳ דעם מחבר פון ״לקט ױשר״• איםרלין האט
אמאל געזאגט דעם תלמיד :״דו דארפסט ניט אויםריידן דעם ח,׳ כאטש בײ אונז איז
דער מנהג אזוי״ ^ ■)8דער תלמיד זאגט װעגן די רבנים׳ װאס פאר איסרלינען׳
אז ױי זײנען געװען ״בני־חי״ת״׳ אנדערש זײנען די רבנים אין רהײן־
געגנט •)85איסרלין זאגט אויסדריקליך׳ אז אין רהײן־געגנט רעדט מען ארוים
דעם ח׳ װי דעם ה׳ •)86װי ס׳זעהט אוים׳ האט מען יענע צײט שטארק אכ־
טונג געגעבן אויף דער אויםשפראך׳ פריהער ניט אזוי•
מהרי״ל זאגט׳ אז
רעגענסבורגער אידן האבן א רײנערע אויסשפראך׳ אײדער די עסטרײכער)87׳
און װי עס שײגט׳ רעדט זיך דא פון דער דײטשער אויסשפראך• די פאר־
שײדענע אויסשפראך פון העברעאישע אותױת האט א שײכות צו דײטש אויך•
מ־האט זיך געװענדט צו איסרלינען מיט א שאלה׳ װי אזוי זאל מען שרײבן
אזוינע נעמען׳ װי מיכל וכדומה )88אין עסטרײך און אין אנדערע פראװינצן׳
װאס דארט הערט זיך דער ח ,׳ װי א װײכער ס צי זאל מען שרייבן מיט
א ח׳ אדער מיט א װײכן ס ער פסק׳עט׳ אז מ׳דארף שרייבן מיט א כ,
(מיכל) ׳ כאטש װען מ׳זאל שרייבן מיט א ח ,׳ װאלט זיך דאם גרינגער גע־
לײענט׳ אײדער מיט א ס װארום א כ ,דארף מען שרײבן א װײכן׳ מ׳זאל
דאם ניט פארבײטן מיט אהארטן ״כ״׳ און בײ קײן ח׳ איז קײן חילוק ניט•
פונדעסטװעגן דארף מען שרײבן מיט א ס װארום אויב מיר װעלן שרייבן
מיט א ח ,׳ װעלן אידן אין רהײן־געגנט לײענען דעם ח׳ װי דעם ה׳• ער
האלט אויך׳ אז ״קירפך״ ((!
ססוז׳ומ^ש) ײב
נײשטאט דארף מען שרײבן מיט
א ך׳ װייל צום םוף װארט איז דער ״ך״ שטענדיג װייך׳ און קײן טעות קאן
שוין דא ניט זײן• אן ענליכע פארשונג געפינען מיר בײ מהר״ם מינץ אויך)89־
עם האנדלט זיך דערפון׳ װי אזוי דארף מען שרײבן דעם נאמען
״רעכלין״ ( גענומען פון רעכא)׳
אקעגן דעם העברעאישן נאמען רחל•
דער נאמען רעכלין שטאמט פון זאקםן׳ דארט הערט זיך דער ח׳ אזוי
װי א װײכער כ ,׳ אין בײערן האט זיך דער נאמען אויך אזוי איינגעװארצלט•
ער פםק׳עט׳ אז מ׳דארף שרײבן מיט א כ׳•
מהר״ם מינץ שטעלט זיך אויך אױף דעם חילוף פון ״ב״ און ״פ״ •)90
עס האנדלט זיך װעגן דעם פרויעננאמען ״בריכה״ ( ברעכע  -פון דײטשן:
גלינזסמס ? ׳& יזזלסזספי114זתסא)• ער זאגט  :״װיים׳ אז אין זאקסן איז אלע
פדויען׳ װאם זיי הײסן אזוי׳ רײדן מיט א שװער מויל׳ זײ רײדן אוים דעם
ערשטן ״ב״ אזוי װי א ״פ״  -פריכ״א ( פרעכא)׳ איצט פרעגט זיך׳ װי אזוי
זאל מען שרײבן דעם דאזיגן נאמען אץ בייערן ? ״ דאס אייגענע געפינען
מיר אויך בײ אװענטינען  :״  .פ ? .
<! װערן אפט פארביטן אײנם אויף דאם
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אנדערע׳ אזוי װי בײ די גריכן• אײניגע שרײבן אזוי־ אז מ׳קאן לײענען׳ װי
1*11׳
מ׳װיל  1< :אדער ןי  .די זאקסן האבן שטענדיג *ן דארט׳ װאו מיר שרײבן
״ס׳איז גאד
)1,ז* ק)1-ז>1, 1<3,ז 6ק>1-ז116ק״• װעגן ע זאגט עד :
למשל׳
א קלײנער חלוק פון *ז׳ מ׳שרײבט איינם פאר דאם אנדערע״ •)91זאקסן מײנט
ער דא געװײנטליך נידער־זאקסן׳ נידער־דײטשלאנד• מיגץ האלט׳ אז אין
בײערן דארף מען אויך שרײבן ״בריכה״ מיט א ב׳ -װײל ער מײגט׳ אז דאס
שטאמט פון דעם העברעאישן ״ברכה״• אויף אזא אפשטאמען װערטער
דארף מען זיך ניט װאונדערן׳ װארום דאמאלם׳ און דערהויפט זינט מ׳האט
גענומען שטודירן העברעאיש׳ פלעגט מען אפט זוכן העברעאישע שרשים
אין דײטשע װערטער׳ װי מיר געפינען דאם בײ אװענטינען •)92ער אלײן
11ג) ״ )86איז דאס אײגענע וױ
האלט׳ אז דאם דײטשע װארט ״בעריכט״ ;ז
דאם העברעאישע ״3רית ״.)93
מיר װעלן דא נאך בדײנגען איסרלינס א באמערקונג׳ װי אזוי שרײבט
מען די שטאט ״קרימז״ (8ז<61ת  .)£ער זאגט  :אמאל פלעגט מען שרײבן דאס
װארט מיט א ש׳ צום םוף (קרימש)׳ ניט מיט קײן ס׳׳ כאטש מ׳קאן דאס
לײענען װי א ש׳ מ־ט א פינטעלע אויף רעכטם (*! ז*) .מעגליך׳ אז אזוי פלעגט
מען טאקי אויסריידן (מיט א *)^ 1׳ איצט רײדן אלע אויס  :״קרימז״• ״װער
ס׳הערט זיך צו צו דער אויםשפראך פון די דארפםלײט אין עםטרייך׳ װעט
באמערקן׳ אז דער ״ז״ און דער ״ש״ מיטן פינטעלע אויף רעכטס (<1סא) פאר־
בײטן זיך בײ זיי לויט זײער דיקער * 0דײטשער אויסשפראך״ •)95דאס׳ ױאס
בײ איסרלין הײםט ״דיק רײדן״׳ הײםט בײ אװענטין ״גראברײדן״ ״ •)9ער באמערקט׳
אז דײטשן האבן צװײ 8און צװײ 2״אזוי װי אידן״7׳ •)9דא זאל נאך בא־
מערקט װערן׳ אז איקעלזאמער גופא פארבײט דעם 8אין זײן נאמען מיט
 •)" 1>* 619011811161אידן זײנען געװען אין דעס פרט מער אוים־
■1ס 8און שרײבט ■
געהאלטן• די שטאט שפייער פלעגן זײ תמיד שרייבן ״שפירא״׳ און בעח
מיר געפיגען אין א אורקונד פון יאר 1333׳ שרייבט דער שטאט־שרייבער 6ז1ק•8
11ס•)99 8
שרײבן אידישע פרנםים אויף דער אנדערער זייט פון דעם דאקומענט 6 :ז1ק
בכן קאן מען זאגן׳ אז אידן האבן די געװײנטליכע דייטשע אויםשפראך
גענוי איבערגעגעבן מיט העברעאישע אותױת׳ דאם לאזט זיך אויך באװייזן
פון אנדערע קװעלן״י •)1
די דאזיגע פארשונג לאזט זיך פירן נאך ברײטער און ס׳װאלט געװען
מיטצוטײלן אינטערעסאנטע פרטים װעגן װאקאלן און דיפטאנגען אויך• אבער
מיר זײנען שוין אזוי אויך צו װײט אװעק פון דעם׳ װאס מיר האבן זיך
אנגעמערקט• דאס׳ װאס ס׳איז דא געבראכט געװארן׳ איז גענוג צו באװײזן׳
אז כאטש דײטשע אידן האבן ניט געהאט קײן אײגנטליך דײטשע שולן׳
האבן זײ דאך זעהר גוט געקאנט לײענען און שרײבן דײטש׳ מער אײדער
קריםטן• אפילו אין פאנעטיש אויספאדשן די דײטשע שפראך האבן זיי איבער״
געיאגט קריסטן אויף א סך צענער יארן) 101׳ אויב ניט גאר אויף גאנצע הונדערט
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יאר׳ כאטש זײ האבן עס געטאן נאר פאר רעליגיעזע צװעקן• די אידיש־
דײטשע ביכער פון יענער צײט ( פון זײ װעלן מיר נאך שפעטער רײדן)
זיינען אויך אן עדות ,װי װײט אידן זײנען געװען באהאװנט אין דײטש•
ניט קײן קלענערער װי יאהאן אגריקאלא באשטעטיגט דאם• ער זאגט  :״אידן׳
װאם קענען די שפראך ( לשון קודש)׳ זײנען אלײן מודה׳ אז די איבערזעצונג
פון תנ״ך העלפט זײ צו פארשטײן תורה און נביאים־וכתובים א סך מער׳
 •)102מעג דאם זײן איבערגעטר־בן׳
אײדער אלע זייערע פירושים און גלאסען״
דאך באװײזט דאס׳ װי אזוי אידן האבן געהאלטן פון דײטש׳ כאטש זײ
האבן דייטש געהאלטן אזוי װײניג פאר א מוז־למוד׳ אזוי װי קריםטן•
אבער לאמיר זיך אומקערן צו די ישיבות און זעהן׳ װי מ׳האט געלערנט
גמרא יענע צייט• דער רב פלעגט זאגן א שעור מיט ״פירוש און תוםפות״.)103
פרוש מײגט מען דערקלערן דעם פשט׳ אזוי װי רש״ים פרוש׳ ניט צונויפ־
געפירט מיט פאסיגע שטעלן פון אנדערע מםכתות• תוםפות  -דאס אױ שוין
פארענטפערן קשױת׳ װאם שטאמען פון דעם עצס ענין אדער פון פארגלייך
מיט געהעריגע שטעלן ערגיץ־אנדערש װאו• די דאזיגע צװײ מעטאדעס צו
באהאנדלען דעם גמרא־שטאף ( פשט און תוםפות) זײנען געװען פארטײלט אין
פארשײדענע צייטן׳ ס׳איז געװען ״א צײט פון פרוש״ באזונדער און ״א צייט
באזונדער 04י)• דערמיט איז אבער דעם רבם ארבעט ניט געװען
פון תוספות״
גאר אפגעטאן׳ דערהויפט האט זיך געפאדערט פון אים• ער זאל מאכן
 ( )105נייעם)׳ און דערויף האט זיך געהאלטן זײן שם׳ ד• ה  -ער האט
״חידושים״
באדארפט קאנען פרעגן קשױת און פארענטפערן׳ אויפװײזן םתירות און זײ
אויסגלײכן• די בחורים װידער האבן געמעגט אפפרעגן און זאגן אײגענע
סברות׳ װארום דאם לערנען איז געװען אײגנטליך א ופוח׳ ס׳האט געקאנט
טרעפן׳ אז דער תלמיד זאל לערנען דעם רבין׳ װי אײנצוזעצן אן ענין׳ פונ־
 •)106דער
דעסטװעגן איז דעם רבס כבוד דערפון ניט געמינערט געװארן
גרעסטער האנאר פאר א תלמיד־חכם איז געװען ארויסצוברײנגען װאם מער
״חידושים״ און אויפטוען• װער ס׳האט דאם ניט געקענט׳ איז געװען אפ־
געפרעגט בײ זײנע תלמידים• ר׳ שלום האט ניט געריםן קײן קריעה אויף
אײן רבין זײנעם׳ און אז מ׳האט אים געפרעגט׳ םארװאס׳ האט ער געענטפערט׳
 •)107די תלמידים פלעגן
ער האט פון דעם רבין קײן חידושים ניט געהערט
צעטראגן די חידושים איבער דער װעלט׳ ם׳פלעגט דערלאנגען אין די ישיבות•
דארט פלעגט מען זיך מפלפל זײן איבער די חידושים׳ און דעם אויפטוערם
נאמען איז געהויבן געװארן• אײנער א תלמיד איז געקומען צו איםרלינען
קיין נײשטאט און האט געבראכט מיט זיך א גאנץ העפט מהרי״לם ״חידושים״ .)108
אפט פלעגן זיך רבנים װענדן איינער צום אנדערן פרעגן אדער אפװענדן
אזוינע חידושים׳ װאם זײ האבן געהערט פון די װאנדער־בחורים •)109
אויף צו זאגן א שעור ( א לעקציע אין תלמוד) האט מען באדארפט פאר־
מאגן צװײ מעלות  :בקיאות ( ערודיציע) און חריפות ( שארפזין)• ניט יעדער
(6

רב האט פארמאגט בײדע מעלות מיס אמאל אדער אין א גלייכער מאם•
אין דער גמרא איז שוין געפרעגט געװארן׳ װאם פון די בײדע איז גרעסער)110׳
און חכמים זיינען געבליבן בײ פארשײדענע מײנונגען• מיט דער צײט איז
דער חשק צו הערן א ״חידוש׳ אלץ גרעסער געװארן און דערמיט האט אויך די
חריפות גענומען איבערװאויגן די בקיאות י בקיאות איז פארנאכלעסיגט געװארן•
די חכמי־התוספות אין פראנקרײך האבן דערצו ניטװילנדיג אויך מיטגע־
האלפן 1״)• דאם לערנען האט גענומען װערן א שפיל פון חידוש׳ פון שפיצ־
שטיק און אויפטוען׳ װאס האט זיך װײניג װאם געקימערט צו דערגײן דעם
אמתן זין פון דער זאך• צו דער צייט׳ װאס מיר רײדן פון איר׳ האט שוין
די דאזיגע שיטה געהאט שטארק אויסגענומען׳ ס׳האבען זיך שוין אױסגעביל־
דעט אייגענע ״גענג״ (דרכים) )112׳ און פלפול־לייט האבן באװיזן שטיק׳ װי די
קונצנמאכער מאכן א סך קניפן און מיט איין ציה װערן זײ אוים• מיר האבן
זיך די גאנצע צײט באמיהט צו װייזן׳ אז אידן האבן אלעמאל אפגעשפיגלט אין
זיך די קולטור און לעבנסארט פון דער תקופה׳ געװיינטליך׳ אויף זייער
אייגענעם שטײגער׳ און װען מיר זעהען איצט די נייע שיטה אין לעדנען׳
די שיטה פון פלפול און חריפות׳ דארפן מיר גיט פארגעםן אין עגליכע ערשײנונגען
אין דער קריסטליכער װעלט  :די ״גענג׳ פון דעם דײטשן מײםטער־
געזאנג׳ דעם באראקאסטיל אין ארכיטעקטור׳ די דאמאלסדיגע קלײדערמאדע•
אד װי דארט האט געגאלטן דאם פיקאנטע׳ דאם מגוזמ׳דיגע און אומדער־
װארטערטע• גדולים האבן זיך שטארק געשטעלט קעגן דער פלפול־שיטה•
מהר״י קולון קריגט קעגן מהר׳י ברונא׳ װאם ער מײנט׳ אז א רב דארף
געװאויגן װערן לויט זײן מדרגה אין פלפול• מהר״י קולון מאכט א חלוק
צװישן אזוינעם׳ װאס ״האלט זיך אין דער גמרא בײם פשט הלכה אויפי
װעג פון אמת און יושר״׳ און אזוינעם׳ װאם קלײבט אוים ״די גענג׳ װאם
מ׳באגײט הײנט אין תוםפות״• און ם׳איז אזוינעם אלצאײגס׳ ״צי איז דאם
אמת אדער ליגן״• דער ערשטער איז אן אמתער רב׳ דער תלמיד איז מחױב
אים ערליך האלטן׳ װארום ״דאס איז זײן רבי׳ װאס האט אים געלערנם
חכמה״׳ אין דעם צװײטן ״זעהט ער ניט קײן שום רבנותי• מהר׳ײ קולון
לייקנט ניט גאר אין חריפות׳ װארום װען די תלמידים פרעגן קשױת׳ ״װאם
ס׳איז כדאי צו פרעגן״׳ איז אזא פלפול גאנץ אנגעלעגט׳ אבער בקיאות איז
 •)113מהר״י װײל איז ניט אזא מתנגד
װיכטיגער׳ דאם איז דער עיקר פאר רבנות
פון פלפול׳ אבער מ׳קאן קײן פלפול ניט אנװענדן אין דער רבנישער פראק־
טיק׳ בײ פסקענען שאלות• ער זאגט אזוי  :״געװים׳ װען מיר זײנען זיך
מפלפל׳ װי למשל׳ בײ תוספות׳ דאמאלס געבן מיר זיך אפ מיט שארפשטיק•
װי דורכציהען א העלפאנט אין א שפאלט פון א נאדל׳ אבער פםקענען
א דין אדער מתיר מאכן אן איםור קאן מען נאר מיט קלארע ראױת פון דעם
 •)114דער מחבר פון דעם
פשט פון דער הלכה און ניט פון שפיצשטיק״
״ארחות צדיקים״ באמערקט װעגי אזוינע פארדרײטע שטות אין לערנען:
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״אײדער אידן זײנען פארטריבן געװארן פון פראנקרײך (דאם יאר) 1395׳ פלעגט
מען לערנען פסדר׳ אזוי וױ די ראשונימ׳ װאס זײער עיקר־לערנען איז געװען
אײנחזרן דעם הלמוד • • • אבער זײט אידן זײנען פארטריבן געװארן פון
פראנקרײך׳ איז דאם לערנען שטארק קלעגער געװארן׳ װײל די דאזיגע לומדים
מײנען נאכצוטון די אלטע און זיך האלטן בײ פלפול• זײ זײנען אבער גאר
ניט גלײך צו די חכמים פון פראנקרײך׳ װארום בײ יענע איז דאס הארץ
גרױם געװען װי א פאלײ׳ און זײ זײנען געלעגן אין דער תורה ױם־ולילה׳
דעריבער האבן זײ א םך דערלאנגט און געקענט מיט פלפול• אבער הײנטיגע
צײטן קען מען ניט אזוי׳ נאר מ׳פארדרײט אײנם דאם אנדערע׳ דער גרעםטער
טײל טאג גײט אװעק אויף גארניט׳ דאם לערנען איז צופעליג און דאם
לײדיגגײן איז א שטענדיגע זאך • • • צו דער צײט פון חכמי־התלמוד פלעגט
מען לערגען צען יאר נאכאנאנד און מער אויך׳ און מ׳האט שטארק געלערנט שטענ־
דיג׳ אז װען אײנער פלעגט א נים טון׳ פלעגט מען אים ניט זאגן  :״צו גע־
זונט '׳ מ׳זאל זיך ניט ארויםשלאגן פונם לערנען • • • אין פראנקרײך פלעגט
מען אויך לערגען לאנג מיט גרויס התמדה׳ מענשן פלעגן זיצן אויף אײן
ארט דורכצוגײן גאנץ תלמוד און פלעגן שטענדיג איבערחזרן׳ די תורה
האט זיך זײ ניט אפגעטאן פון דעם מויל און זיי פלעגן זיך פירן װי אמאל׳
אזױ װי ס׳שטײט בײ אונז  :זאל א מענש פריהער לערנען׳ דערנאך זאל ער
האבן זײן דעה• איצט איז דאם ניט אזוי׳ װארום יעדער איינער װיל קענען
תוספות און חדושים און חדושים אויף חדושים אײדער ער קען א צורת־גמרא׳
װי אזױ זשע זאלן זײ באגליקן׳ אז זײ טוען פארקערט׳ וױדי גמרא הײםטז • • •
יעצט אבער איבער דעם פיל לערנען און הערן׳ איז זײ דאפ גאנצע לערנען
געװארן אשװערע משא און זײ קאנען שױן ניט ארײנקוקן אין א הלכה׳
דערװײל פארברײנגט מען אין לצנות און אין שפיל׳ מ׳פארדרײט זיך און
מ׳בטלט • • • דאם רוב תלמידים זײנען אלײן מודה׳ אז זײ לערנען ניט
װי ס׳דארף צו זײן און זײ װײסן׳ אז דער שניט פון דעם לערנען איז ניט ריכ־
טיג׳ װארום פון דעם װיץ־פלפול׳ װאס זײ זײנען אין דעם ארײנגעטאן׳ שלאגן
זײ זיך גאר ארוים פון דעם לערנען און זײ באװײזן ניט צו קענען ניט קײן
תודה׳ ניט קײן נביאים וכתובים׳ ניט קײן אגדה און מדרש און ניט קײן שום
 •)115אבער די דאזיגע אלע װארענישן האבן קײן פעולה ניט
קענטעניש (חכמה) ״
געהאט  :דאס לערנען האט אלץ מער פארנומען אויף פלפול׳ און דער פלפול
איז ארויף אויף א שװינדלדיגער הײך ממש•
און אזוי װי תוםפות האט פארנומען אגרוים ארט אין דעם שעור און
איז געװארן בײ לערנער אין די אויגן אטײל פון דער גמרא־גופא׳ אזוי האט
מען אויך געשעצט און גענוצט די ״גושאי־כלים״ (די הילפער)׳ אלערלײ פרושים׳
הגהות׳ חדושים און תשובות׳ װאם זײנען נאר באקאנט געװען אין דײטשלאנד•
יד דערקלערונגען און פםקים פון דעם רמב״ם׳ אלפסי׳ רא״ש וכדומה האבן
געגעבן שטאף פאר קשױת און תרוצים׳ װידעראנאנדן און אויסגלײכן• אקעגן
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אבער האבן די גדולים צװישן די רבגים זיך נאך װײניג אפגעגעבן מיטן קאמ־
פענדױם ״טורים״ פון ר׳ יעקוב בר׳ אשר׳ דאם אױ נאך געװען
נײ •)116מהר״יל זאגט עדות׳ אז זײן רבי ר׳ שלום אין נײשטאט
 •)117דעד רש״ל ;ד׳ שלמה לוריה) האט
פלעגט ניט אפט ארײנקוקן אין ״טורים״
געהאט בקבלה׳ אז װען אײנער א תלמיד פלעגט אנװײזן ר׳ שלום׳ן׳ אז זײן
א דעה איז סותד דעם טורים׳ פלעגט אים ר׳ שלום ענטפערן  :״דו פרעגסט אפ פון
איין מאן אױפן אנדערןנ״ )118רש״ל באמערקט דערצו  :״ביי זײנע תלמידים
אין די אויגן האט עס אויך אזוי אויםגעזעהן״• מהר״י (ר׳ יהודה) מינץ דער״
ציילט נאך פון זײן צײט ( אנהויב 16־טן יארהונדערט)׳ אז ״ס׳זײנען פאראן
רבנים׳ װאם װילן גאר ניט ארײנקוקן אין טור אורח חײם׳ װײל דאם איז א זאך
צו לערנען פאר בעלי־בתים״ ״ •)11מיר האבן אבער שוין געהאט באמערקט׳ אז
מהרי״ל האט געהאלטן פון טורים ( ער פלעגט אים מיטנעמען אין שול ארײן)•
בכלל איז געװען אנגענומען׳ אז אין שטרײט־פראגן איז דער דין אזוי װי די
אחרונים ( די שפעטערדיגסטע אװטאריטעטן) פםקענען׳ װײל די אחרונים האבן
דאך געװאוםט׳ װאם די ראשונים האבן געזאגט• פון דעם דאזיגן כלל זײנען
אבער געװען אויסנאמען אויך• מהרי״ל האט זיך אין זײנע פסקים געהאלטן
אין ״םפר האגודה״׳ מעגליך דערפאר׳ װאם דעד מחבר האט געשטאמט פון דעם
רהײן־געגנט׳ אזוי װי דער מהרי״ל׳ און האט מרביץ־תורה געװען אין פראנקפורט
 •)12אין גאנץ נידערדײטש־
אם־מײן׳ נאהענט צו מאינץ׳ מהרי״לם געבוירן־ארט ״
לאנד אױ גרויס געװען דער אװטאריטעט פון ר׳ מנחם מערזעבורגער׳ און אלע
זײגען נאכגעגאנגען זײן קאזואיסטיק (״נמוקים״)׳ װי מיר האבן שוין פריהער
דערמאנט• מהר״י װײל האט געװאלט האבן׳ מ׳זאל זיך האלטן ביי דעם רא״ש׳ם
פםקים׳ ער אלײן אבער איז נאכגעגאנגען מהר״ם (ר׳ מאיר) ראטענבורג׳ װײל
 •)121ר׳ שלום פון נײשטאט האט זיך גע־
ער האט געשטאמט פון דעם מהר״ם
האלטן ביי דעם ״םפר חםידים״׳ בעת מהר״י מינץ האט גאר ניט געהאלטן פון
ר׳ יהודה החסידם ( דער מחבר פון ״ס׳ חםידים״) צואה •)^2אזויגע פערזענליכע
נטױת און סימפאטיעס האבן געהאט די גרעםטע װירקונג אויף רבנים׳ װאם פאר
אגעװיכט זײ האבן געלעגט אויף דעם אדעד יענעם פוסק•
װעגן דעם סדר לערנען אין די ישיבות האבן מיר אזויגע ידיעות  :מהרי״ל
פלעגט דורכגײן דעמ זומער־זמן צװײ מםכתות און צום םוף פלעגט ער מאכן
חול־המועד־סוכות  -א םױם• דאם אײגענע אויך דעם װיגטער־זמן׳ דעם סױם
פלעגט ער דאמאלט מאכן חול־המועד־פםח אדער ל״ג בעומר !! •)12װען מ׳פלעגט
אנהויבן אמםכתא׳ פלעגן קומען אין דעד ישיבה בעלי־בתים אויך׳ דאס זעלבע
אויך בײם םױם׳ כדי זײ .יאלן האבן שכר גלייך׳ װי זײ װאלטן געלערנט די גאנצע
מםכתא• דער קהלה פלעגט מען צו־װיםן געבן׳ װען מ׳האלט בײ פארענדינגען
א מםכתא׳ און דער רב פלעגט אפװארטן מיט דעם סױם ביז אלע װעלן צײט
האבן צו קומען ) 121׳ דאם הײסט ביז חול־המועד• פון דעם גרויםן שעור׳ װאם
מהרי״ל פלעגט זאגן׳  -צװײ מסכתות אזמן׳  -דארף מען פארשטײן׳ אז
64

3113131׳ 1/\61חט1סחו1
11כ
 11נ
 1>1111ח 6ו־  61> 8ו 11ס
ח! 1/1/\13־

813011 -

. : 3 )31066 -0 -01 -0035 -0068־ו1-1\ 1ס811

ער פלעגט זאגן רײנעם פשט און זיך נישט ארײנלאזן אין הײן פלפול• מהר״י
איסרלין פלעגט דאנערשטאג זאגן דעם שעור לענגער׳ אזא אלטער מנהג אמ
 •)125פרײטאג האט מען קײן שעור ניט געזאגט׳ װײל
געװען אין נײשטאט
 •)126די צײט׳ װאס איז געװען פרײ פון שעור׳
מ׳דארף זיך גרייטן צום שבת
פלעגן זיך די בחורים גרײטן און חזר׳ן דאם איבערגעגאנגענע׳ אפט איז מען
 •)127מהר״ילס תלמידים פלעגן קומען צו אים זומער
אויף געװען א גאנצע נאכט
אפילו שבת נאך מיטאג איבערצוזאגן פאר אים דעם שעור פון דער װאך •)128
הורה לערנען איז געװען אװי וויכטיג׳ אז ם׳פלעגט דוחה זיין אפילו א מצוה צו מון•
״ו מאיר הלוים תלמידים האבן אים אמאל געזאגט׳ זײ װילן גײן אויף א ברית׳
זײ זאלן זאגן אמן נאך דעם מוהל׳ם ברכות׳ האט ער אויף זײ אנגעשריגן  :״אין
בייטלם־נאמען (פארשטעלט פון  *:טײװלס־גאמען״)׳ גייט שוין בעסער אין שעכטהויז•
װעט איר האבן נאך אפטער געלעגנהײט צו זאגן אמך (נאך דעם שוחט׳ס ברכה) •)129
װעגן דער באנעמונג צװישן דעם רבין און די בחורים׳ װי אויך װעגן
דעם לעבן פון די בחורים אין די ישיבות׳ װײםן מיר אזויגע פרטים• ר׳
זעליגמאן בינג דערצײלט׳ ער האט געהערט׳ אז װען מהר״יל פלעגט דער־
מאנען זײן רבין ר׳ שלום׳ פלעגט ער זאגן  * :מײן מײסטער ׳ר שלום״ 130׳)
דער טיטל מײסטער איז געװען אנגענומען בײ די ד ײ ט ש ן• װאלט מהר״יל
געװען געלעבט אין צװײ־דרײ הונדערט יאר ארום׳ װאלט ער געזאגט  :״מײן
רבי׳ ר׳ שלום״• דאמאלס אבער האט נאך קײן דײטשן אידן ניט געקאנט
אײנפאלן צו פארבײטן אן אנגענומענעם דײטשן ערנטיטל אויף א העברע־
אישן• מעגליך׳ אז אזוי פלעגן זיך װענדן תלמידים צום רבין אויך  :אזוי
געפינען מיר אין אידישן מוסר־ספר ״ספר מדות״ אין אמעשה פון הלל׳ן און
זײנע תלמידים - :דא שפראכן זײן ( זײנע) תלמידים מײגשטר (מײנסטער)
 •)131װי ם׳זעהט אוים׳ נוצט דער  -ספר מדות״ אזא
װאו װאלט איר הין גײן״
אויםדרוק פאר א װענדונג פון א תלמיד צום רבין׳ װאס איז געװען אנגע־
גומען בײ אידן צו יענער צײט (דער ״ספר מדות״ איז געדרוקט צום ערשטן
מאל דאס יאר •)1542דער רבי פלעגט זיך האלטן מיט די תלמידים אזוי׳
אז זײ האבן געהאט פאר אים גרויס דרך ארץ׳ זײ םלעגן רײדן פון דעם
רבין אזוי פון א פירשט (נשיא) און קיגיג (מלך) ) 132׳ פון דער אנדערער זײט אבער
פלעגט זיך דער רבי באגיין מיט זיינע תלמידים מיט ליבשאפט און מיט אכטונג•
דער מחבר פון ״לקט ױשר״ דערצײלט׳ אז זײן רבי מהר״י איסרלין
 •)133רבנים
פלעגט אים ניט לאזן ניט דערלאנגען׳ גיט אראפציהען די שיך
פלעגן אויך שטארק אכטונג געבן׳ אנדערע זאלן נוהג פבוד זײן יד בחורים•
מהר״יל האט אײנמאל אויף זײן לעבן מחרים געװען אשמש׳ם אזון דערפאר׳
װאם ער האט געזאגט א ישיבה־בחור  :״זוי־שעלם״ ( דאס הײסט אזוי גוט װי
* • ^־״* ,8נבלה פון א חזיר) •)134ערשט נאכדעם װי דער ױנג און זײן
פאטער האבן בײ אלע בחורים מחילה געבעטן׳ האט ער פון אים אראפגענומען דעפ
 •)135דאם רוב זײנען די בחורים געװען ארעם׳ ס׳פלעגן זיך אבער טרעפן רײכע
חרם
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אויך)136׳ ס׳האבן ניט געפעלט קײן אלטע אױךד •)13געװאױנט האבן זיי׳ אזוי װי
 •)138אין
קריסטליכע םטודענטן אין ״בחורים־הויז״׳ דארט פלעגן זײ עםן אויך
גײשטאט האבן איםרלינס זין אויך געװאוינט דארט אינאײנעם מיט די ישיבה־
בחורים ) 139־ אין מאינץ האט מהר״יל געװאוינט אין בחורים־הויז באזונדער׳ זײן
 •)140דאס האבן געמוזט זיין ניט
פרוי מיט די קינדער האט געװאוינט באזונדער
קײן קלײנע הײזלאך׳ װארום ס׳זײנען געװען צײטן׳ װאס מהר״יל פלעגט האבן צו
פופציג בחורים •)141אויף אויםצוהאלטן די בחורים פלעגןאנקומען נדבות פון אלע
זײטן׳ װי מיר האבן שוין דערמאנט• די ישיבה׳ זעהט אוים׳ פלעגט זײן אין א
>142
םפעציעל הויז׳ מהר״יל פלעגט גײן אהין צום שעור צוזאמען מיט די תלמידים
בײ פײערליכע געלעגנהײטן פלעגן רבנים פארבעטן זײערע בחורים צו
זיך צום טיש׳ אויב זײ האבן ניט געװאוינט מיט זײ צוזאמען• מהר״י איםרלין
פלעגט זײ פארבעטן צו זיך אלע פרײטאג צו נאכטס׳ די בחורים פלעגן טרינקען
פון זײן בעכער •)143ער פלעגט זיך אויך נוהג זײן פאררופן צו זיך זײנע
תלמידים און א טײל בעלי־בתים דעם ערשטן טאג שבועות׳ אחרון של פסח און פורים׳
מ׳פלעגט אויסברײנגען בײ דער סעודה דברי הורה׳ אויפטוען און חידודים 144י •.דאס
 )145מיט א שפאס׳ גראמזאגן
אײגענע אויך אום חנוכה׳ דערבײ פלעגט מען פארברײנגען
 •)146חוץדי דאזיגע ימים טובים איז געװען נאך א טאג׳
און פארשײדענע קאטאװעסן
ל״ג בעומר׳ װען בחורים פלעגן מאכן א שפאציר אויסער דער שטאט און פאר־
ברײנגען אין שפילן •)147קײן פעדיען (בין־הזמגים) האבן דיבחורים ניט געהאט•
פונדעסטװעגן דארף מען זיך ניט פארשטעלן די זאך אזוי׳ אז די
בחורים זײנען געװען דערשלאגן און זײער לעבן איז געװען עלנד און פאר־
אומערט• צױישן די בחורים זײנען געװען װאוילע ױנגען אויך• ס׳האט זיך
 •)148פרײטאגצו־
םארלאפן׳ אז א בחור האט געזאגט א ראשײשיבה  :״שוטה״
נאכטם בײם טיש פלעגן די בחורים אפט כאפן א איבעריג ביסל און ס׳האט
זיך געקאנט טרעפן׳ אז זײ זאלן זאגן א שארף װארט אויף אײניגע דבנים•)148
אין װין האט אן אנגעזעהענער בחור געװארפן דעם שמש אין דער
ישיבה א שיסל אין קאפ• ם׳האט געהאלטן דערבײ׳ אז ר׳ מאיר הלוי׳ דער
פירער פון דער ישיבה׳ זאל דעם בחור מחרים זײן׳ װען ניט אלע בחורים
זאלן געװען בעטן ר׳ מאיר׳ן׳ ער זאל דעם בחור שענקען׳ און דער בחור
 דעם שמש׳ ער זאל אים מוחל זײן 0ם •)1אײן תלמיד־חכם קלאגט זיך פארמהר״י איםרלין׳ אז די בחורים האבן ליב דעם טרונק און זײ געבן זיך אפ
מיט א םך אנדערע זאכן׳ די קהלה האט דערפון צרות און ס׳איז א חלול השם
אין אן אום־כבוד פאר דער ישיבה •)151אין דעם פרט שטימט דאם ישיבה־
לעבן אויך מיט דעם אלגעמײנעם םטודענטן־שטײגער׳ װאם באװײזט אויך
אפט מער חשק צו לעבן׳ איידער צו לערנען• אין טיובינגען פארפליכטן יד
סטאטוטן פון יאר  1518די סטודענטן ניט שעלטן און ניט שװערן׳ ניט שפילן
 •)152אװינע רײד געפינען מיר
אין בײנדלאך׳ ניט איבעריג פוצן זיך א• אז• װ
אויך אין אידישע מוםר םפרים יענע צייט• םון זיי װעלן מיר נאך דײדן•
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קאפיטל /ת•
פרנסים•
םארוואלטונג•
דאם לעבן אין דער קהלה• די
פאמיליענלעבן• די וואכ־
חזנים• די שול און די קירך•
דערציהונג און לערנען• מאנא־
האלקרייש• נעמען•
נאכט•
םטאטיסטיק פון דער באפעלקע־
חתונה־מנהגים•
גאמיע•
קלײדונג
אבערגלויבן• שפײז און געטראנק•
רונג• אבלות•
אונטערהאלטונג•
און פוצונג•
בײ איינער א פייערליכער געלעגנהײט׳ װען אין שול את געװען
״א גרויסער עולם״׳ מאלט ר׳ משה מינץ די שיכטן פון דער אידישער קהלה
אזוי  :רבנים׳ חשובע לומדים׳ בחורים׳ בעלי־בתים •0די דאזיגע אײנטיילונג
איז כאראקטעריםטיש פון דעם בילדונגםקוק פאר א דאמאלםדיגער קהלה• די
ערשטע דרײ קאטעגאריעס דאם זײנען פארטרעטער פון דער אינטעליגענץ•
רבנים מײנט מען די קהלה־רבנים און די ראשי־ישיבות• חשובע לומדים
מײנט מען אזוינע׳ װאס פלעגן לערנען פאר זיך׳ זײ האבן אבער קײן
תלמידים ניט געהאטן פון פרנסה װעגן פלעגן זײ פירן פארשײדענע געשעפטן.
אלם לומדים פלעגן זיי זיך באטײליגן אין די ופוחים בעת דעם רב׳ם דרשות•
בחורים מיינט מען די לערניונגען אין די ישיבות• דער איבעריגער טײלדער־
װאקםענע מאנםבילן׳ חוץ די דאזיגע דריי קאטעגאריעס׳ הײסט בעלי־בתיםי
דאם הײםט ניט׳ אז אזא אײנער האט באדארפט פארמאגן א הויז ( דאם איז
גראד געװען זעלטן)׳ נאר אזוי האט דאם געה־יםן׳ ראשית׳ צו באצײכענען
זײן װערדע אלס הויפט אין דער פאמיליע ן שנית׳ צו פארדעקן דערמיט׳ אז
צו לערנען איז ער ניט שײך• װען פון אײנעם איז ניט געװען מער צו
זאגן׳ נאר אז ער פירט שטאט בײ זיך אין שטוב און טוט זײן פליכט אץ
דער קהלה׳ פלעגט מען אזוינעם רופן ״בעל־הבית״• די דאזיגע לײט זײנען
געװען אין א געװיםער מאם דער פערטער קלאם׳ דער קלאס פון אומגע־
לערנטע׳ אדער עם־הארצים)2׳ אקעגן די ערשטע דרײ קאטעגאריעס׳ װאם
כאטש זײ׳ חוץ דעם גרעסטן טײל בהורים׳ זײנען אויך געװען מענשן מיט
האבן זײ דאך געהײםן לומדים (געלערנטע) און האבן געהאלטן
פאמיליעס׳
*
•5
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פאר אן אומ־כבוד פאר זיך׳ מ׳זאל זײ רופן בעלי־בתים• די מאס און װאג
פון יעדן אײנעם אין דער קהלה האט געשטעקט אין לערגען׳ ניט אין פאר־
מעגן* לומדים זײנען געװען די טאנגעבער׳ כאטש דער גרעםטער טײל
קהלדי איז באשטאנען פון בעלי־בתים•
באזעצן זיך )3אין א קהלה האט מען געקאנט גאר מיט דעם הסכם
פון קהל• קהלה־שטײערן האט מען פון א נײ־אגגעקומענעם געמאנט אין
דרײםיג טאג ארום׳ װי ער האט זיך באזעצט׳ אדער אין א יאר ארום• װי אמאל•
האט מען געװאלט זיך ארויסציהען פון דער קהלה׳ האט מען געדארפט װעגן
דעם דורכקומען מיט דער קהלה• די שכנותדיגע קלײנע פונקטן׳ די ישובים׳
האבן אין געװיםע פאלן געמוזט צוהילף קומען דער קהלה אין שטייערן•
דער רעגולערער שטײער (״סכום״) איז געגאנגען אויף אויסצוהאלטן קהל׳שע
אינסטיטוציעס  :די שול׳ כלי־קודש׳ די מקוה׳ די בעקערײ און דעם בית־
עולם׳ אויך אויף צו באזארגן קראנקע׳ יתומים און דורכפארער־אורחים• יעדע
גרעסערע קהלה האט פארמאגט עולמות׳ קהל׳שע גיטער  :א שול׳ א בית־עולם׳
א בעקערײ׳ א באד׳ װאם די קהלה פלעגט אפט פארזעצן •)4די אײנטײלונג
פון דעם קהלה־שטײער פלעגט פארקומען לויט די מעלדונגען פון די צאלער׳
װיפיל אײנער האט זיך אלײן געשטעלט• די ראשי־הקהל האבן אבער אויך
געקאנט אלײן איינטײלן דעם שטײער׳ די באשטײערטע האבן געקאנט אפ־
װענדן׳ און װען אזא טענה האט זיך ארויסגעשטעלט פאר ריכטיג׳ פלעגט
מען דעם אפװענדער אקעגנקומען• חוץ דעם שטענדיגן קהלה־שטײער׳ פלעגט
נאך יעדער קהלה־גליד מוזן אײנצאלן א ספעציעלן שטײער (מס)• װארום
כידוע׳ פלעגן יד קהלות מוזן צאלן רעגולערע שטײערן דעם שטאט־ראט׳
פירשטן און גײסטליכע)5׳ אפטמאל פלעגט מען רײםן בײ די קהלות אויסער־
געװיינטליכע אפצאלן׳ יד קהלות האבן באדארפט שטענדיג אין זינען האבן אװינע
פאלן אין זײער בױדזשעט• די אײנטײלונג פון דעם מס איז געװען
פארשיידן אין פארשײדעגע קהלות׳ מייםטנס לויט דער הכנסה• הייזער און
גיטער פלעגט מען אין דעם פאל ניט ארײנרעבענען׳ װארום אײנמאל האט
דער געװאלטהאבער זיי ניט געקאנט זיך צונעמען׳ צװײטגס האט מען ניט
געהאלטן׳ אז גיטער געבן הכנסה• הױת װי אידן האבן שטענדיג געקאנט פארטריבן
װערן פון אן ארט׳ פלעגן זײ זעלטן ארײנלײגן זײעד פארמעגן אין גיטער׳
דאם איז אויך געװען א טעם׳ פארװאס מ׳פלעגט ניט רעכעגען בײ דער
שאצונג קײן גיטער׳ נאר דאם בארע אדער דאס פארמעגן׳ װאם האט גע־
שטעקט אין געשעפטן• דאס זיינען די הויפט־תקנות פון דער שטײערפאליטיק׳
װאס מנחם פון מערזעבורג האט מתהן געװען •)6זײ װערן אויך דערמאנט
אין די שו״ת ביי אנדערע רבנים יענע צייט׳ װארום אלע מאל פלעגן פאר־
קומן שטרייטיגקייטן װעגן איינטיילן די שטייערן אין די קהלות׳ װאס זײנען
שטענדיג געװען שטארק באלעםטיגט• ם׳איז גאר ניט געװען קײן קלײניגקיים
צו האלטן רעכט די קהל׳שע קאםע׳ װאס אלע ״הארן״ האבן פון איר געצא&ט
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ביז

און געריסן  :פון דעם קײזער ביז דעם װאכמײםטער׳ פון דעם
דעם דארף־גלח•
די גאנצע אדמיניםטראציע פון דער קהלה אינעװײניג און די פארטרעטונג
געװײנטליך זײנען
מנה־גים)7׳
קעגן אױםן האבן געפירט אויםגעקליבענע
זײ געװען זיבן ) 8׳ צוזאמען זײנען זײ געװען די פארװאלטונג• אין די קריםט־
*■*, 04 *1811זס1נו׳> •
*1118
1141[11ס׳> * 1
, 14110ם!1
ליכע קוועלן הײסען זײ  ( :ראשלײש! )16
גסזזגעטס •)9זייערע באשלוסן זיינען געװען א מוז פאר דער
,
 *161קק״ס
גאנצער קהלה• נאר אויף ארײנצװוארפן עמיצן אין חרם האבן זײ באדארפט
קהלה־גלידער) 10׳ װארום דער חרם איז
האבן דעם הסכם פון דעם רוב
געװען יד אײנציגע שטראף און דיםציפלין מיטל• די אויסגעקליבענע פאר־
שטײער האבן קײנעם ניט באדארפט אפגעבן קײן חשבון• אויב אבער א פרנם
איז געװען ניט הײן געקליבענער׳ נאר די מאכט האט אזוינעם אנגעװארפן
דער קהלה׳ אדער ער אלײן האט זיך אנגעװארםן׳ האש אװינער געמוזט אפגעבן
חשבון׳ כאטש מ׳האט פאר אים מורא געהאט• אזוינס האט אויך געמוזט טון
א געקליבענער פרנס׳ אויב ס׳איז אויף אים געפאלן א חשד• השגחה אויף
געלטזאכן׳ װי אויך אויף דער גאנצער ארבעט פון דער םארװאלסונג׳ איז געװען
דאס רעכט און דער חוב םון רבנים׳ און ניט זעלטן םלעגט א רב מוזן אנקומען
צו אזא רעכט• ר׳ יעקוב װײל שרײבט װעגן דעם זײנעם א באםרײנדעטן רב:
*איבער אונזערע גרויםע דנד זעהעי מיר די שטרויכלונג אין דעם רוב קהלות:
די פרנסים דריקן דאם פאלק און געװעלטיגן מיט געװאלט ניט םון גאטס
װעגן׳ נאר פון זײער טובה װעגן׳ זײ װארםן םון זיך אראפ דעם יאך אין
װארפן אים ארויף אויף די אומגליקליכע״• ר׳ יעקוב װײל שטארקט זײן
אדרעסאט  :״דו ביםט צו א מלאך גלײך׳ קײן סוד איז םאר דיר גיט םארהוילן׳
דו װײםט׳ װאם דו האסט צו טון׳ און דורך דיר װעט געהײליגט װערן גאטס
נאמען״ 1י)• דעם רב׳ם השגחה אויף די פרנסים האט אים אפט פארשאפט צרות:
אין נױרענבערג האט א ראש־הקהל געהאט א האם אויפן רב ר׳ דוד שפרינץ
(מסתמא דערפאר׳ װייל דער רב פלעגט אים קוקן אויף די פינגער)׳ האט ער
געמםרט דעם רב און געבראכט דערצו׳ אז דער רב זאל מוזן צאלן מם און
געבן צושטײער אויף א געצװאונגענער שטאט־הלואה׳ כאטש קהלה־רבנים זײנען
בכלל געװען פרײ פון אלע אפצאלן •)12ר׳ דוד שפרינץ קלאגט זיך דערויף פאר
מהר״י איםרלין׳ יענער האט זיך אנגענומען זײן עולה און האט געשריבן דעם
שולדיגן ראש־הקהל שארפע רײד  :ער האט אײגנטליך געװאלט ראטן דעם
רב׳ ער זאל זיך אלײן נוקם זײן פאר דעם פארשװעכטן תלמיד־חכם׳ם כבוד
און זאל דעם ראש״הקהל מחרים זײן• נאר כדי אויסצומײדן לײטישע רײד׳ טוט
ער דאס גיט׳ ער װארנט אבער דעם ראש־הההל׳ יענער זאל פארריכטן דעם
אומרעכט אזוי װי יד תורה הײסט •)13
אין דער קהלה האט ניט געטארט אויפגעטאן װערן קײן נײעס׳ קײן הקנה
אהן דעם רב׳ס הסכם •)14אין מיטלאלטער פלעגן אידן האבן זײער אײגן
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געריכט (בר״־־דין) אין צױוילזאכן׳ אפילו אין ירושה־רעכט)15׳ לויט דעם אידישן
דץ• דארט װאו די ראשי־הקהל זײנען געװען דער בית־דין׳ פלעגט דער רב
זײן דער פארזיצער׳ דער רב איז בכלל געװעי די ערשטע פערזאן אין דער
קהלה) 16׳ אזא כח האט דער רב געהאט פון דער מאכט אויך׳ װען יענע פלעגט
זיך נאר װעלן מישן אין אינעװײניגסטע אידישע אנגעלעגנהײטן• דא האט
געגאלטן דער כלל׳ אז דער ״מײםטער פון די אידך׳ ד• ה״ דער רב האט
באדארפט זײן ־אן ארנטליכער איד און א געקליבענער פון דער גארער קהלה׳•
אױב דער רב ״איז ניט געװען דער קהלה צום הארצך׳ האט זי אים געקאנט
אראפזעצן אין א יאר׳ צװיי ארום׳ אײ אזא פאל האט זי אים אבער באדארפט
פארגיטיגן• אויב אבער די מאכט האט באשטעטיגט דעם רב׳ קאן אים שוין די
קהלה ניט אראפזעצן׳ און ער בלייבט שוין זײן לעבנלאנג ״דער אידישערבישאף״•
אזא באשטעטיגונג האט מיטגעבראכט אריגינעלע קעגנזייטיגע פליכטן• אין
טריער האט דער ״אידן־בישאף״ געמוזט בארגן אלע יאר דעם ערצבישאף
 10מארק אהן צינזן׳ אקעגן האט דער ערצבישאף געדארפט געבן דעם ״אידן־
בישאף״ א קוה׳ א מאס װײן׳ צװײ מאס װײץ און אן אלטן אפגעטראגענעם
מאנטל• דער רב האט נאך געהאט די פריװילעגיע׳ װאס אים איז געגעבן
געװארן א שליםל צו אײן טויער פון דעם אידישן קװארטאל •)17מיר האבן
אבער שוין געהאט באמערקט׳ אז אידן האבן זעהר ניט גערן צוגעזעהן׳ װי די
מאכט מישט זיך אין זײערע אינעװײניגםטע ענינים׳ קײן גוטס האבן זײ דערפון
ניט געהאט ארױםצוקוקן• רבנים׳ װאס האבן טײער געהאלטן זײער כבוד׳ האבן
גיט געזוכט קײם שומ אנדער אנערקענונג׳ חוץ דער׳ װאם דער מנהג איז
געװען׳ און װאס די קהלה האט זײ געטרויט מיטן פרײען װילן•
װען מיר קומען איצט צו באטראכטן דאם אינעװײניגסטע לעבן אין דער
קהלה׳ דארפן מיר זיך קודם כל צוקוקן צו דער תפילה־בצבור אין דער ״שןל״.)18
כאטש מ׳האט געדאװנט אלע טאג אין אײן צײט׳ פלעגט פונדעסטװעגן
דער שמש רופן בעלי־בתים אין שול ארײן׳ חוץ תשעה באב •)19דאם פלעגט
פארקומען אזוי׳ אז דער שמש פלעגט אנקלאפן אין טיר בײ יעדן בעל־הבית.
קלאפן פלעגט ער לויט א געװיםן סדר :פריהער אײן קלאפ׳ דערגאך׳ נאך
א קלײנער פויזע׳ צװײ קלעפ׳ װידער א פויזע און דעם לעצטן קלאפ• אזוי
איז װײניגסטנס געװען דער מנהג אין נײשטאט• מהר״י איסרלין האט געהאט
דערויף א סמך אין דעם פםוק ״אבא אליך וברכתיך׳ ( איך װעל קומען צו דיר
און בענשן דיך)• ״אבא״ באשטײט פון א׳ (אײנם)׳ ב׳ (צװײ) און א׳ (איינס) .)20
מהר״י איסרלינם תלמיד׳ װאם פון אים װײםן מיר דאם׳ דערצײלט אבער׳
אז אין רהײךגעגנט פלעגט מען קלאפן בלױז דרײ מאל  :פריהער צװײ
מאל׳ דערנאך אײן מאל• די ״שולקלאפער״ הײםן אין די קריםטליכע קװעלן
םסקסןסצ)׳ ד• ה• גלאקן־קלינגער•)21
?,סזסז&
זעלטן װען רבנים פלעגן קומען אין שול ארײן דאװנען׳ זײ פלעגן דאװנען
ײב זיך אין אן אײגענעם מנין• אין שול פלעגן זײ קומען ױם־טוב׳ אדער װען
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זײ האבן געזאלט זאגן א דרשה׳ דרשענען פלעגן זײ אבער זעלטן׳ וױ מיר
האבן דאס שוין פריהער דערמאנט• ם׳איז שוץ אויך דערמאנט געװען׳ אז
רבנים פלעגן אמאל דאװנען פארן עמוד• בכלל אבער איז פאר אזא אמט געװען
א שטענדיגער חזן׳ אין די עפענטליכע אורקונדן הײסט ער -
201•, 8*118ת 188ס׳\ ״
•זסז״סו״) 22י מהר״ם מינץ * 0האט אויף דער בקשה פון זײן קהלה צונויפ־
געשטעלט א מין אינםטרוקציע פאר חזנים׳ מיר ברײנגען דא די װיכטיגםטע
פונקטן  :״דער חזן דארף דער ערשטער קומען אין שול ארײן און אװעקגײן
דער לעצטער• ער דארף האבן אלע מעלות׳ װאם חז״ל האלטן פון א פאםיגן
חזן  :ער זאל זײן געװײנט אין דער זאך׳ האנען לערנען׳ געפאלן זײן בײ זיך׳
אנגענומען בײ קהל׳ ער זאל האבן א זיםע שטים און געניט זײן אין אלע
ברכות׳ פױטים און םליחות• ער זאל מכון זײן זײן תפילה מיטן הארצן׳ ער
זאל טראגן לאנגע און רײנע קלײדער אהן א פלעק׳ דערהויפט דאס אויבערשט׳
װען ניט זאל ער טראגן ״קניהויזן״ •)24בײם דאװנען זאל ער זיך אפטון םון
יעדן פרעמדן געדאנק׳ זאל האלטן די אויגן אראפגעלאזט׳ זאל זיך ניט פארען
מיט די הענט׳ נאר זאל זיי האלטן אויפן הארצן אונטער דעם מאנטל׳ די
רעכטע האגט איבער דער לינקער׳ אזוי א קנעכט שטײט םאר זײן האר מיט
מורא און שרעק״• לײדער׳ באמערקט װידער מהר״ם מינץ׳ ״זײנען פאראן
חזנים׳ װאס טוען מיט די הענט :פארריכטן די ליכט בײם דאװנען׳ קוקן אריין
אץ מנהגים וכדומה׳ אזוינס זאל ניט געטאן װערן׳ ער זאל דאװנען אין דער
הײך װארט בײ װארט ״אזוי װי מ׳צײלט געלט״׳ געלאםן רוהיג לויט דעם
דקדוק׳ און ער זאל ניט אײנשלינגען אפילו קײן אײן אות״• מהר״ם מינץ קלאגט
זיך דא אויך אויף א טײל חזנים׳ װאם דאװנען אין דער גיך פון געװײנשאפט
אהן שום כונה• ״א טײל חזנים גײען ארוים אויפן הויף׳ שפעטן און פארטרײבן
די צײט מיט נארישקײטן׳ נאכדעם שטעלן זײ זיך צום עמוד און זאגן ״ישתבח״•
אויסער דער שול דארף דער חזן האלטן שטאט׳ זײן צוגעלאזן צו לײטן׳ אן
ענױ און אנגענומען בײם עולם׳ ער דארף זיך ניט מישן אין מחלוקת׳ן  .צװישן
בעלי־בתים׳ ניט מיט װארט׳ ניט מיט טון׳ ניט אפן׳ ניט פארהוילן״•
די תפלות האבן שוין דאמאלט׳  -דאס 14־טע יארהונדערט  -געהאט א םעסטן
נוםח (נגוגים)• ם׳זײנען געװען געװיםע הויפטמאטױון׳ װאם האבן געגאלטן פאר
עטליכע תפלות׳ און ספעציעלע נוםחאות פאר געװיםע תפילות)25י אין רהײן־
געגנט איז געװען אן אנדער נוםח׳ ניט דער׳ װאס אין רעגענםבורג און אין
עסטרײך׳ און קהלות פלעגן שטארק אכטונג געבן׳ די חזנים זאלן ניט
ענדערן דעם נוםח•
די אויפפירונג פון בעלײבתים אין שול האט געמעגט זײן שענער• דער
מחבר פון ״ס׳ מידות״ ( מיר װעלן נאך װײטער ברײנגען פון דעם בוך) איז
אויפגעבראכט קעגן דעם פלוידערן אין שול) •)26ס׳פלעגן פארקומען נאך ערגערע
זאכן׳ װי מיר זעהען דאס פון די קװעלן׳ אמת ניט אפט• אין װארמם האבן
זיך צװײ בעלי־בתים געקריגט צװײ שעה נאכאנאנד פאר אן עליה םאר

אן אפענער םפר־תורה• צום סוף האבן די בעלי־בתים גענומען יד תודה•
אװעקגעטראגן זי אין מנין צו יד בחורים און פארענדיגט דאם לײענען׳ אין
שול זײנען געבליבן נאר 5- 4מענשן׳ יד שטרײטפירער און זײערע צדדים•0 7
אין באמבערג פלעגן אײניגע בעלי־בתים לאזן זײערע שיך אין פאליש׳ לויט
אן אלטן מנהג׳ אײנגעפירט פון דארטיגע אמאליגע רבנים• ליצנים פלעגן
טרײבן שפאס׳ צונעמען יד שוך׳ אדער פארבײטן זײ׳ מ׳האט געמוזט
ארויםלאזן א חרם׳ װער ם׳װעט אזוינס טון• דאם איז פארגעקומען בעת
מהר״ם מינץ האט דך אויפגעהאלטן אין באמבערג אין די ױנגע יארן• װען
ער איז דארט געװען רב׳ האט זיך די מעשה װידער גענומען איבערחזרן׳
און הױת װי ער האט ניט געװאלט איבערטרעטן די אלטע תקנה׳ מ׳זאל ניט
ארײנגײן אין שול אין די שוך >)28אויך האט ער דאם ניט געקאנט דערלאזן
װעגן דער הײליגקײט פון דער שול׳ בפרט אז ער האט געהאלטן פאר ניט
גענוג׳ װי אזוי מ׳האט גערײניגט יד שוך׳ האט ער געמוזט נאכאמאל באנײען
דעם אלטן חרם׳ מ׳זאל ניט פארבײטן יד שוך •)29דא איז שוין דערמאנט
געװען׳ װי די קעגנער פון ר׳ ישראל ברונא האבן געמאלט צלם׳ם אויף זיין
שטאט אין שול׳ און זײ זיינען זיך צעגאנגען פון דער שול בעת זײן דרשה•
אן אנדער סקאנדאל איז פארגעקומען אין נײשטאט (זעהט אויס׳ ניט בײ װין).
אײניגע בעלי־בתים האבן אד געבראכט דערצו׳ אז ראש־השנה איז פאליציי
נעקומען אץ שול ארײן און האט אפגעשטויםן פון דעם עמוד אן אנגעזעהע־
נעם למדן ר׳ מײםטערלין• מהר״י װײל׳ װאם דערצײלט װעגן דעם׳ רופט
אױם דערבײ *װײ׳ ס׳אבושהז װײ׳ ם׳א שאנדן״ ״•)3
פון סעבאסטיאן בראנטם ״נארענשיף״ װײסן מיר׳ אז אין דער קירך
פלעגט דאם צוגײן נאך ערגער׳ אײדער אין דער ״אידענשולע״ •)31״די הערן״
פלעגן קומען אין קירך מיט זײערע יאגהינט מיט די יאגפויגל מיט גלעקלאך
באהאנגען׳ פלעגן מאכן א רעש מיט זײער גערעדערײ און קלאפן מיט די האלצ־
שוך• פון בראנטס רײד איז ארויסצוזעהן׳ אז אין אונזער פאל׳ אין באמ־
בערג האט עם זיך געהאנדלט ניט װעגן שוך׳ נאר װעגן הילצערנע
אויבערשוך•
אנגענעמער זײנען יד ידיעות װעגן דעם פאמיליענלעבן• לאמיר
פריהער רײדן װעגן מאן און װײב• פון מהרי״ל׳ן דערצײלט זײן א תלמיד׳
אז יעדעס־מאל װען ער םלעגט רײדן פון זײן װײב׳ פלעגט ער זי רופן
״מײן הויזפרוי״• אזױ װי אין דער גמרא שטײט פון ר׳ ױסי• ער םלעגט
רופן זײן װײב  :״מײן הויז״ •)32ס׳מוז אבער באמעדקט װערן׳ אז אזא מין
טיטל פאר א װײב איז געװען אין דײטשן שפראך־געברויך• דאס װארט
״פרוי״ האט אין מיטלאלטער ניט געהאט דעם בכבודיגן באטײט׳ װאם הײנט׳ דאס
דיאט דאמאלם געהײסן  :הארין׳ געליבטע• ערשט איי דעם טיטל ״הויזפרוי״
איז געלעגן די בכבודיגע שטעלונג און װערדע• דעדיבער געפינען מיר בײ
טאמאס פלאטער׳ װאס װײסט פון תלמוד ניט צו זאגן־ װי ער רעדט פון זײן װײב
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*םשזזסתן^יז נ 1מ6ס 1נזז״ (״מיין הויזפרוי״) י •)3יעדנפאלס׳ װען מהרי״ל איז
אלס
זיך םומך אויף דער גמרא׳ װיל ער דערמיט נאן מער כבוד אפגעבן זײן וױיב•
דאס באװײזט אויך דער נוםח׳ װאס ער האט פארפאסט פאר איר מצבה׳ דער
נוסח איז אן אקראסטיך •)׳ די ראשי־תיבות מאכן אוים זײן אײגענעם נאמען;
יעקוב הלוי׳ װי ער װאלט דערמיט װעלן אויסדרוקן׳ אז זײן א שטיק איך אח
דא באגראבן׳ ער װינקט אן אויף איר נאמען ״גימכען״ מיט דעם העברעאישן
אויסדרוק ״עטרת פז״ ( גינגאלדענע קרוין) )34און רימט איר ״רײנקײט׳ ער־
ליכקײט און טרײקײט״• דער תלמיד באמערקט׳ מהרי״ל פלעגט זיך װענדן
צו זײן פרוי  :״הודט איר ניט״ (הערט איר ניט ז)׳ ״אזוי װי דער אײנפיר איז•
מאן און װײב זאלן זיך ניט רופן בײ די נעמען״• ער פלעגט זי איר׳צן און
פלעגט בכלל זיך װענדן צו איר מיט גרויס דרך ארץ• װײל ער האט זי גע־
נומען אן אלמנה •)35מיט דעם אײגענעם דרך ארץ האבן װײבער גערעדט פון
זײערע מאנען און צו זײערע מאנען• ס׳איז באקאנט א בריף פון מהר״י
איסריליגם פרוי׳ זי שרײבט  :״מײן מן שיחיה״ (מײן מאן זאל לעבן) און
עגדיגט דעם בריף  :״שונדלײן אשת מהר״י יצ״ו״ ( שײנדיל אשת מורנו
הרב איםרלין׳ ישמרהו צורו וגואלו  -שײנדל דעם מורנו איםרלינם װײב׳ גאס
זײן שטארקער און אויםלײזער זאל אים היטן) •)36דעם רב׳ס פרוי האט גע־
הײסן רביצן (רבנית)• מיט אזא טיטל (״רבנית״) װערט דערמאנט אײנע א פרױ
ברוינא פון מאינץ׳ װאם זי םלעגט טראגן ציצית׳ כאטש װײבער זײנען דער־
פון פטורך  ■0מהרי״ל פלעגט זאגן פון דעם ראש׳ם װעגן  :״די פרויען םון יד
תלמידי־חכמים׳ װאס װארטן טאג און נאכט אויף זײערע מאנען םון דעם בית־
המדרש און געבן זײ צו עסן און טרינקען׳ איז גלײך װי זײ אלײן װאלטן גע־
לערנט״ •)38פון די דאזיגע רייד קאן מען ארויסזעהן׳ װי װײט מ׳האט זיך
דאמאלם אפגעגעבן מיט לערנען און װי גרוים איז געװען דער קרבן־ װאם
יד אידישע פרוי האט געבראכט צו האבן א מאן א תלמיד־חכם• אזוינע פרומע
און װאוילקענענדיגע פרויען׳ װאם אםך זײערע װערן דערמאנט אין די מע־
מארביכער אלם אומגעקומענע אויף קדוש־השם ) 39׳ האבן געהאט גרוים פבוד׳
אפילו נאכן טויט אויך• אײן רב שרײבט צו מהר״ילן  :״דער טיש׳ װאם
איך לערן בײ אים׳ האט אברעט׳ װאם אויף איר האט מען מטהר געװען די
פרוי ױטא״ •)40פון דעם כבוד װעגן פון דער פארשטארבענער האט מען
ארײנגעשטעלט יד טהרה־ברעט אין לערנטיש׳ װידער םלעגט מען מאכן אן
ארון פאר ארב פון דעם טיש׳ װאס ער האט בײ אים געלערנט׳ אדער פאר
)■
א גרויסן מכניס־אורח פון דעם עסטיש׳ װאם אורחים האבן געגעסן בײ אים41
מיר װײסן ניט׳ צי די פרוי ױטא גופא האט געלערנט תורה׳ מיר װײםן דאס
אבער זיכער פון אן אנדער פרוי  :איינע רעדיל׳ איסרלינם שנור •)42פרויען
זײנען בכלל געװען באהאװנט אין דינים און מצװת׳ װאס זײנען פארבונדן
מיט פירן דאם הויז׳ און ס׳פלעגט טרעפן׳ אז רבנים פלעגן זיך פאררופן אײף
אזא פראקטיק• אין מהר״ילם א שאלה־ותשובת װערן דערמאנט זײנע צװײ
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שװעםטער און װי זײ פלעגן זיך גוהג זײן •)43מהרײל אלײן פאררופט זיך
א מאל אויף א עדות פון ר׳ זלמן רונקל׳ס פרוי •)44צװישן די שאלות־
ותשובות געפינען זיף אויך אזוינע׳ װאס זײנען געװענדט צו פרויען׳ צו
ענטפערן אויף זײ האט מען באדארפט געניט זײן אין דינים •)45װידער זעהט
אוים׳ אז רבנים פלעגן זיך שאפן מיט זײערע װײבער צו ענטפערן פרויען
אויף שאלות נשים• דער דערמאנטער בריף פון מהר״י איםרלינם פרוי איז
אויך אזא ענטםער• די שאלה שטאמט פון אײנער׳ װאם האט געשריבן ניט
מיט איר האנט׳ האט זיך ניט געװאלט חתמענען איבער צניעות׳ און האט
אפילו פארזאגט דעם שליח דעם קריסט׳ ער זאל ניט זאגן־ פון װאנען ער
קומט• מיר ברײנגען דא א פראבע פון דעם דייטשן (אידישן) בריפסטיל׳ דעם
אנהויב און דעם סוף פון דעם ענטפער  :״גר ויל גוטר ױר די מושן דיר
װערדן װאר װי דו גנט ( גננטז) בישט׳ אז דו מיר האשט לאשן שרײבן איך
זול מײן מן ר׳ איםרלן שיחיה ברוגן״ (גאר פיל גוטע יאר׳ די זאלן דיר
װערן װאר׳ װי דו הײסט׳ אז דו האםט מיר געלאזט שרײבן׳ איך זאל פרעגן
מײן מאן ר׳ איםרלין׳ זאל לעבן)• דא ענטפערט זי אויף דער װײבערשע
שאלה און ענדיגט אזוי  :״איך װײש (װײם) ניט מיא (מער) צו שרײבן גוט
(גאט) לוש (לאז) דיך גיזונד בלײבן דש (דאם) ביט איך שונדלײן אשת מהר״י
יצ״ו ( די פרוי פון מורנו ר׳ איםרלין׳ גאט זאל אים באהיטן) ״6׳י)• בכלל האבן פרויען
פון לומדים גענומען אויף זיך דעם יאך פון פרנםה אייםצוהאלטן זײערע מאנען׳
יענע זאלן זיך קאנען גאר אפגעבן מיט לערנען• דערפון װעלן מיר נאך רײדן•
די באציהונג/ן צװישן קינדער און עלטערן זײנען געװען׳ אזוי װי מיר
האבן שוין געזעהן בײ מאן און װײב  :הארציג און מיט דרך־ארץ• דער״
הויפט שבת און יום־טוב׳ װען אידן טוען זיך אוים פון אלע געשעפטן און
מ׳איז פרײ אפילו פון לערנען׳ האט די פאמיליע געקניפט אין איר ראש און
ס׳איז געװען א בילד פון פאטריארכאלישער הײמליכקײט• איםרלינס תלמיד
מאלט אונז׳ װי ס׳פלעגט צוגײן צו הבדלה בײ זײן רבין אין הויז .נאך
דער ברכה איבער װײן׳ בשמים און מאורי־האש ( דערצו האט מען גענוצט
א געפלאכטענע הבדלה) )47דערלאנגט ער מיט דער אייגעגער האנט דעם כוס
צו טרינקען זײן װײב׳ זיינע זין׳ אײדעמם׳ אײניקלאך׳ נאכדעם טרינקען די
דינער און דינסטן (זײ דערלאנגט ער גיט אלײן)• דאן נעמט ער אראפ די
היטל און בענשט זיך אלײן• זאגט דרײ מאל ״ברכה און הצלחה זאלן רוהען
אויף מײן קאפ״• נאכדעם גײען צו די זין׳ געמען אראפ די היטלען׳ ער
לײגט זײ ארויף די הענט אויפן קאפ און בענשט זײן נאכדעם גײען צו די
שניר נאך אברכה )48׳ און זײ נעמען אויך אראפ די הויבן •)49ערב שבת
און ױם־טוב בענשן טאטעם די קינדער אין שול •)50דער רב בענשט יד
גאנצע ױגנט פון דער קהלה •)51
ױם־טוב פלעגט מען אויפנעמען און מכבד זײן געסט• די גמרא זאגט:
״די מצוה פון הכנםת־אורחים איז גרעסער פון אויפנעמען די שכינה״ •)53דערפון
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נעמט זיך׳ װאס רבגים און פרומע לײט פלעגן ױם־טוב פארבעטן צום טיש
בחורים און אורחים• איסרלינס תלמידים פלעגן עסן בײ זיין טיש אלע שבת3־י)׳
די אורחים פלעגט מען צעטײלן צװישן בעלי־בתים אויף ״פלעטען״ (בילעטן) 54
)■
ס׳איז געװען אײנגעפירט מכבד זײן דעם אורח מיט בענשן׳ כדי ער זאל
האבן געלעגנהײט צו בענשן דעם בעל־הבית און זײן הויזגעזינד (״הרחמן
הוא יברך את בעל־הבית הזה ואת בעלת־הבית הזאת״)• אײנמאל איז מהר״י
ברונא געװען צו גאםט בײ איםרלינען׳ דער בעל־הבית האט אים שטארק גע־
בעטן בענשן׳ האט ער זיך אפגעזאגט׳ װײל ער װיל הערן דאם בענשן פון
איסרלינס מויל׳ ער װעט זיך עפים אפלערנען פון אים• װארום פון א תלמיד־
חכם קאן מען תמיד עפיס הערן א״חידוש״ .װי מיר האבן שױן פריהער דער־
מאנט• די תלמידים אבער׳ װאס זײנען געװען דערבײ׳ האבן דאם אויסגע־
טייטשט אנדערש׳ נעמליך׳ אז ר׳ ישראל ברונא קאן ניט בענשן מיט א רײנער
שפראך• אזוי דערצײלט דער פילמאלדערמאנטער איםרלינס תלמיד•)55
שמחות אין דער פאמיליע זיינען אויך געװען פארקלײדעט אין רעלי־
גיעזע פייערליכקייטן׳ אזוי װי ימים־טובים• יעדע װעגדונג אין דעם מענשנס
לעבן׳ פון געבוירן ביז אין טויט׳ איז געװען פארבונדן מיט א גאט־
דינסט׳ און אין דעם האבן זיך באטײליגט די פאמיליע׳ קרובים׳ אפט אפילו
די גאגצע קהלה• א סך מנהגים אין דעם פרט שטאמען ניט פון אידן׳ נאר
זײנען גענומען פון דער ארומיגער סביבה׳ מ׳האט אבער ארײנגעלעגט אין זײ
אזוי פיל פרומקײט און כוגה׳ אז זײ זײנען געװארן אמת־אידישליכע• אזוי
ארום האט זיך דער איד אין מיטלאלטער באשאפן מיט דעם כוח פון אמונה
א געהויבענע אינעװייניגסטע װעלט׳ װאס זי זאל אים באפרידיגן פאר אן
אויםערליכע װעלט׳ װאס האט אים געפעלט• װען מיר נעמען איצט מאלן
די װיכטיגסטע פאמיליע־שמחות׳ זאגן מיר פאראוים׳ אז מיר װעלן זיך בכלל
האלטן בײ די קװעלן פון יענער צײט׳ װי מיר האבן דאם געטאן אין אונזער
גאנץ בוך׳ ניט אויםצומישן פריהערדיגם און שפעטערדיגס• שפעטערדיגע קװעלן
האבן מיר גענוצט נאר װעגן אזוינע מנהגים׳ װאם מיר װײםן געװים׳ אז זײ
זײנען געװען אנגענומען יענע צײט׳ נאר אין די קװעלן יענע צײט
זוערן זײ ניט דערמאנט•
איז געבוירן געװארן א אינגל פלעגן זיך גוטע פרײנט פארזאמלען די נאכט׳
װאם פאר דער מילה ,צו דער קימפעטארין אין הויז און לערנען די גאנצע נאכט• די
דאזיגע נאכט האט געהייםן ״װאכגאכט״• דאס לערנען איז געװען א סגולה׳
אז דאס קינד זאל ניט ״באנומען״ װערן׳ ד• ה״ אז שדים זאלן אויף דעם קינד
קײן שליטה ניט האבן6י)• א נאמען געבן איז געװען א באזונדער ױם טוב•
די זאך ױא אזוי  :מײםטנס פלעגט מען געבן א קינד צװײ נעמען׳ אײנעם
א ״הייליגן״׳ װאס מ׳האט אים גענוצט נאר בײ רעליגיעזע אנגעלעגנהייטן׳
דעם אנדערן א ״װאכעדיגן״ פאר אלעמאל• איגגלאך פלעגט מען געבן דעם
הײליגן גאמען בײ דעם ברית׳ מײדלאך  -װען די קימפעטארײ איז צום ערשטן
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מאל געקומען אין שול ארײן• דעם װאכעדיגן צונאמען פלעגט מען געבן
א קינד׳ װען די קימפעטארין איז דאס ערשטע מאל אראפגעגאנגען׳ די דא־
זיגע שמחה האט געהײםן ״הולקרײש״ (אויסגערעדט  :כאלקרײש)• דאם
דאזיגע װארס האט מען שוין אין 14־טן יארהונדערט ניט פארשטאנען•
ר׳ משה מינץ טײטשט דאס װארט פון זײן פאטערם נאמען אזוי ( יענער װידער
האט דאס געהערט פון זײנע לערער)  :דער ערשטער טראף (הול) איז דאס
העברעאישע װארט ״חול״  -װאכעדיג׳ דער צװליטער טראף (קרײש) שטאמט פון
״ (קריישן)׳ דא באטײט עס אזוי גוט װי
דעם דײטשן װארט ״
״אױםרופן״• בכן קומט אוים׳ אז מיר האבן אד א געמישט װארט׳ װאס זאל
הײסן  :אויסרופן דעם װאכעדיגן נאמען• מהר״ם מינץ דערצײלט דערבײ
למשל׳ אז אאינגל׳ װאס בײ דעם ברית האט מען דעם א נאמען געגעבן
״שמואל״׳ פלעגט מען אים דערנאך בײם הולקרײש א נאמען געבן ״זנװיל״׳
אמײדל׳ װאם איר הײליגער נאמען איז געװען ״חנה״ אדער ״רחל״׳ פלעגט
מען אנאמען געבן ״חנלין״ אדער ״רעכלין״ •)57קעגן דער דאזיגער דערקלע־
רונג לאזט זיך אסך אפװענדן  :ראשית זעהען מיר ניט יענע צײט קײן גע־
מישטע װערטער׳ מ׳האט גענוצט אדער רײן־העברעאישע׳ אדער ריין־דײטשע
װערטעח צװײטנם׳ פלעגן פרויען אפט האבן נאד אײן נאמען• מיר האבן
שוין דא פריהער געבראכט אײניגע פרויעננעמען  :״גימכען״׳ ״בדוינא״׳
״שונדליין״׳ ״ױטא״׳ דאס זיינען אלץ דײטשע נעמען׳ זעהר מעגליך׳ אז דאם
זײנען געװען זײערע אײנציגע נעמען• אפשר איז ריכטיג די השערה׳ אז דער
אויסדרוק ״הולקרײש״ באטײט אצערעמאניע׳ ס׳זאל הײסן׳ אז דער אוים־
גערופענ ער נאמען זאל זײן האלד׳ ד• ה•׳ אגוטער םימן׳ אמזל׳די־
אנגערוםף
װערן
 *! 0111611ס־״ססא״אדער גוטע מליצים ססגו״פ
גער
זײ זאלן בײשטײן דעם קינד• מסתמא האט פריהער דאם װארט געקלינגען
1101ס ( )5^ 2האלעקרײש) ן מיט דער צײט איז
,ס  14סט  *,גו״פ)  613;>11״
פארגעסן געװארן דער באטײט פון דעם ערשטן טראף און דער זין פון דער
גאנצער זאך׳ װאם װערט באצײכנט מיט דעם װארט׳ און מ׳האט דאם
אנגעהויבן ארויםצורײדן ״כאלקרײש״ (חולקרײש  -פון דעם ה ,איז געװארן
א ח •),ערשט נאכדעם װי ם׳איז געשאפן געװארן אזא געמישט װארט׳ האט
מען אנגעהויבן צו פארבינדן די צערעמאניע מיט דעם װאכעדיגן נאמען׳ בעת
פריהער האט דאס געהערט צו דעם נאמענגעבן בכלל• אז דאס איז ארײן
דײטש װארט און א דײטשער מנהג׳ קאן מען זעהן דערפון׳ װאס בײדע זאכן
זײנען אנגעגאנגען נאר אין דרום דײטשלאנד און איצט אויך• די צערעמאניע
116ס  •)593נאך אזא ענליכע זאך איז מיר
11ס  618ז^
הײסט נאך דארט עד הױם
פון די דײטשע אלטערטימער ניט באקאנט •)60
אזוי װי מיר רײדן שוין דא פון אידישע נעמען׳ מעג דא אגב בא־
מערקט װערן׳ אז זײ האבן זעהר א אינטערעםאנטע געשיכטע׳ װאם זי דארף
גאך ערשט געשריבן װערן •)61ריכטיגער  :די נעמען פון דײטשע אידן זײנען
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פונקט אזא שטיק אידישע געשיכטע װי דײטשע• א סך דײטשע נעמען זײנען
איבערגעגאנגען אין אן אלטער און פארעלטערטער פארם פון אײן דור צום
צװײטן׳ און הױת װי מ׳האט שױן ניט דערקענט זײער אפשטאמונג׳ האט מען
זײ געהאלטן פאר העברעאישע נעמען• מיר האבן שוין פריהער אנגעװיזן׳
אז מהר״ם מינץ האט געצויגן דעם הײדניש־דייטשן פרויעננאמען ברעכא אדער
פרעכא פון העברעאישן •)62אבער אפילו בײ די העברעאישע נעמען טרעפן
מיר װאונדערליכע זאכן• אין אן אלטן מעמארבוך פון װארמס געפינט זיך
א נאמען פון א פרוי עתליה׳ װאם זי איז אומגעקומען על קדוש־השם• א רב
פונם 17־טן יארהונדערט׳ װאם דערציילט אונז װעגן דעם׳ װאונדערט זיך׳
און מיט רעכט׳ װארום דער נאמען פון דער דאזיגער קיניגליכער מערדערין
האט גאר ניט פארדינט צו בלײבן בײ אידן •)63נאך א װאונדערליכע זאך
איז׳ װאס אידן האבן איבערגענומען נעמען בײ ארומיגע קריסטן• רבנים
אין מיטלאלטער האבן שוין געהאט באמערקט׳ אז קריסטן פלעגן אויםריידן
אידישע נעמען אויף זײער שטײגער׳ װי זײ האט זיך עם געלעגט אויפן צונג•
אזוי ארום זײנען אויפגעקומען נײע אידישע נעמען׳ װאס מיט דעם אדער
יענעם קלאנג זײנען זײ געװען ענליך צו העברעאישע נעמען׳ אבער לויט
דער פארם נאך זײנען דאס געװען דײטשע נעמען •)64יד דאזיגע פאר־
ענדערטע און פארדרייטע קריםטליכע נעמען האבן זיך אײנגעװארצלט בײ
אידן אויך• אזוי ארום איז פון ישראל געװארען איםרלין׳ פון משה  -מוישעל׳
מעםגין׳ מאסקע)65׳ מעלין)66י פון שלמה  -זלמן •)67תחלת איז דאם געװארן אין
דער קריסטליכער םביבה׳ נאכדעם איז דאם איבערגעגאנגען צו אידן• אזוי
ארום איז געװארן אויך דער נאמען זעמיל׳ װאם מהר״ם מינץ האט זיך דערויף
געבראכן דעם קאפ׳ צי נעמט זיך דער נאמען פון זלמן׳ אדער דאס איז
א צונאמען׳ װאם עלטערן געבן א געראטן קינד׳ װײל ״דאס איז רײן און װײם
װי זעמל־מעל״׳ װאס מ׳מאכט דערפון זעמל •)68ריכטיג איז׳ אז תחלת איז
דאס געװען א קריסטליכע פארענדערונג פון דעם נאמען שמואל׳ און נאכדעם
איז דאם געװארן בײ אידן א צונאמען צו אנדערע העברעאישע נעמען•
אנדערע נעמען ד״אבן זיך אויסגעבילדעט על פי טעות׳ װייל מ׳האט שלעכס
פארשטאנען די מיטלאלטערישע שפראך און שרײבונג• למשל׳ דער נאמען
הערץ׳ װאם איז א צװײטער נאמען צו נפתלי• באמת איז הערץ קײנמאל
ניט געװען קײן נאמען• תחלת האט ער געקלונגען * זומ( )69הירץ) =
ו1ס*ז 1מ (הירש)׳ װײל נפתלי װערט געגליכן אין חומש צו א הערש• שפעטער
האט מען שוין ״הירץ״ ניט פארשטאנען׳ האט מען געלײענט און געשריבן ״הערץ״׳
און דאם האט זיך אײנגעבירגערט גלײך מיט דעס נאמען ״הערש״• נאך
א משל• יהודה װערט געגליכן אין חומש צו א לײב׳ דעריבער
איז 0זיז1,8
געװארן א נאמען בײ אידן אין דײטשלאנד׳ דערפון איז געװארן בכלל:
לעא׳ לעאן׳ לעאנע׳ כאטש דער נאמען שטאמט נאר פון דעם פארגלײך מיט
יהודה אין דער ביבל׳ און יד דייטשן האבן אין דער אלטער צייט׳ בעת
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נעצנדינערײ׳ ניט געװאוםט פון אזא נאמען• אין דײטשלאגד האבן נאר
אידן געברויכט דעם דאזיגן נאמען• אין מיטל־הויכדײטש און אין דער אידישער
געשריבן ״לױוא״ ) 70׳ היות װי שפעטער האט מען
טראנסקריפציע האט מען
שוין דאם װארט ״לױוא״ י )7ניט פארשטאנען׳ האט מען געמאכט דערפון דעם
נאמען ״לײב״• נאכדעם האט מען זיך שוין גערײצט מיט אידן פאר דעם
נאמען ״לייב״׳ װאס אידן האבן זיך גענומען ; דאס זאל זײן א דאנק דער־
פאר׳ װאם זײ האבן אויס ליבשאפט צו זײער דײטשער מוטערשפראך גענוצט
דאם דײטשע װארט׳ ניט דאם לאטײנישע סס( ! ,לעא)•
מיט צונעמען׳ װאס יענע צײט איז אזוינס אײנגעפירט געװארן׳ איז
פארגעקומען דאס אייגענע׳ װאס מיט נעמען  :אידן האבן זיך צוגעפאסט צו
דער דײטשער סביבה• פריהער האבן אידן גענוצט נאר דעם איינעם נאמען׳
פון גענויאיגקײט װעגן פלעגט מען צוגעבן נאך דעם פאטערם נאמען אױך•
דעם  11־טן ביזן 13־טן יארהונדערט זיינען אונז באקאנט חכמים אין
פון
פראנקדײך און אין דײמשלאנד  :ר׳ שלמה בן יצחק (רש״י)׳ ר׳ שמואל בן מאיר
(רשב״ם)׳ ר׳ אליעזר בן נתן (ראב״ן)׳ ר׳ מאיר בן ברוך ( מהר״ם רוטנבורג) וכדומה•
מיט דער צייט האט מען אנגעהויבן אנװענדן׳ אנשטאט דעם פאטערם נאמען׳
ראס געבוירן־ארט אדער דאם װאוין־ארט מיט א צוגאב ״פון״ ( מ׳ אױף העב־
יעאיש)• ר׳ מאיר בן ברוך הײםט אויך  :מאיר פון ראטענבורג [מהר״ם
(מורנו הרב ר׳ מאיר) מרוטנבורג]׳ ר׳ אפרים פון באן ( ר׳ אפרים מבונא)׳
יעקוב פון ארלעאנס ( ר׳ יעקוב מאורלײנש)׳ ר׳ יצחק פון װין ( ר׳ יצחק מװינא)
א• אז• װ•
■ ( 11113011רודאלף פון עמזע)
אזוי װי קריםטן פלעגן זיך רופן  :ספמנ*פסיז
(6סנ  6116ז 1ס 11
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װױרצבורג ) ׳

?זס^םזזז ^ םס׳\ ס^ ״מ (הוגא פון טרימבערג) און דעםגלײכן• לסוף זעהען מיר
אײגנטליכע צוגעמען ( פאמיליענעמען)• געגומען זײגען די דאזיגע צונעמען
פון דעם געבוירן־ארט אדעד פון דעם װאוין־ארט׳ נאר ם׳פאלט שוין אראפ
דער צוגאב ״פון״ (מ׳ אין העברעאישן)• אזוי געפינען מיר שוין  •:ױאל
פדרשהײם (פעדערםהײם) )72׳ זלמן קיצינגן ) 73׳ יעקוב מײשטד (מעסטרע)׳ ױדא
אברניק (אבערניק) )74׳ אדער מרדכי זפשא( )75זאקסע  -פון דער מדינה
זאקסן)׳ ױסף אושטרײכר (עםטרײכער) ״) און דעםגלײכן• די דאזיגע צונעמען
בייטן זיך׳ װי װײט אײנער בײט זײן װאוין־ארט׳ למשל׳ דער אפט דערמאנטער
איםרלין הײסט אמאל  :ישראל מרפורג (מארבורג)׳ אמאל  :ישראל נוישטט
(נײשטאט) ; זעליגמאן בינג הײסט אױך  :זליקמן אופנהײם ( אפענהײס)׳
אדער :זליקמן בינג אופנהײם׳ אדער  :זליקמן אנדרנך ( אנדערנאך) •)77
ם׳טרעפן זיך אבער אזוינע צונעמען׳ װאס זײנען ניט פארבונדן מיט קײן
ארט׳ און דעריבער בײטן זײ זיך ניט׳ װי למשל  :מינץ׳ צױן׳ מרגלית)78׳
לוריא >)79שטן (שאטען) ײ)8׳ רומהילט)81׳ קלוזנר׳ שטײן׳ דונקל וכדומה• בײט
זיך די סביבה׳ איז בײטן זיך אידישע נעמען׳ ס׳האבן זיך געפינען בײ זײ
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דורכאוים קריםטליכע נעמען אויך׳ װי למשל׳ קנולט (קאנאלט)׳ א נאמען פון א רב
אין האלבערשטאט•)82
ם׳מעג דערבײ נאך באמערקט װערן׳ אז בײם אױסבילדן נעמען האט
געהאט א סך צו זאגן די הארציגקײט פון פאמיליענפארקער און פרײנטשאפט•
זעהר גרוים איז די צאל פארצויגענע נעמען׳ מאנסבילישע װי װײבע־
רישע׳ און אזוי בלײבן די דאזיגע נעמען אפילו אין די שריפטשפראך בײ
אזוינע געלעגנהײטן׳ װאו קײן צערטליכקײט גײט ניט אן• און װײל
מ׳פלעגט די פארקלענערונגנעמען זעהר אפט פירברײנגען׳ זיינען זיי מיט דער
צײט אויך געװארן נעמען פאר זיך נעבן זײערע שטאמנעמען• מיר װעלן דא
דערמאנען׳ למשל׳ אזוינע פרײענגעמען׳ װי  :גימכען׳ רעכלין׳ שונדלײן׳ שוגלין)83׳
פערלין׳ ראזלין׳ מערלין )84׳ געלין )85׳ פעםלין ,)80מענערנעמען  :איסרלין׳
מײשטרלײן׳ מענכיןד)8׳ מענדיל (די לעצטע צװיי זיינן פארקלענערונגען פון
דעם נאמען ״מאן״) )88׳ יעקיל )89׳ שענל)90י ענשין)91׳ ענזעל)92׳ זיםל)93׳ ױדל׳
לעמלײן •)94אזוינע נעמען װאלט מען געקאנט ברײנגען צענמאל אזוי פיל•
אין בריף פלעגט מען צוגעבן צו דעם נאמען׳ װאס צו דעם האט מען זיך
געװענדט׳ אדעד װאס פון דעם האט מען דערמאנט׳ א ״לכבוד״,
װאס אמאל איז דאס געװען אגרום׳ אמאל אשבח׳ אמאל אכבוד־גאב׳ שטענ־
דיג מיט א װאונש  :לאנג לעבן5׳י)• מיט דעם דאזיגן לכבוד האט אבער
ניט צו טון די געװײנשאפט צוצוגעבן דאם װארט ״לעבך׳ װען מ׳װיל זיין
מיט יענעם צערטליך (למשל  :יאזעפלעבן׳ פאטערלעבן׳ קינדלעבן א• אז• װ•).
די דאזיגע געװײנשאפט האלט מען פאר אן עכט־אידישע און דעריבער מאכט
מען פון איר חוזק׳ ס׳איז אבער א טעות• די אידישע ליטעראטור אין מיטל־
אלטער װײסט ניט צו זאגן פון אזא צוגאב ״לעבן״ צו יענעמס נאמען אדער
כאראקטער׳ װען מ׳איז מיט יענעם צערטליך• אקעגן אבער געפינען מיר אין
א מעשה בוך
ת@1
@  86ז
@ כנ״ געשריבן
דאם 15־טע יארהונדערט׳ װי
ם׳שײנט פון א גײסטליכן׳ אויפן קעלנישן דיאלעקט׳ װי א פאטער רעדט צו
דעם קינד 4 167@:ם;  £אדער11
@ 1ז״מ (קינדליב)׳ און דאם קינד רעדט פון דעם
פאטער  :ס? 16מסג& ע (פאטערליב)׳ אין הויכדײטש (געדרוקט דאם יאד)1478
װערט דאם איבערגעגעבן מיט די װערטער :״ליבעם קינד״ א• אז• װ• )96י ם׳איז
קײן שום ספק ניט׳ אז אין רהײן־געגנט פלעגן אזוי רײדן אידן און קריםטן•
פון דעם רהײן איז דער דאזיגער אויםדרוק אריבער אין די מזרח־געגנטן׳
אין דערװײטן פון זײן אפשטאמונג האט מען דעם אויסדרוק אויפגעהערט צו
פארשטײן און על פי טעות האט מען פאר  1876זסג
& ע 1676 ,
אנגעהויבן
צו זאגן ״קינדלעבן״ און ״פאטערלעבן״ אנשטאט ״קינדליב״׳ ״פאטערליב״.
געבליבן איז נאך דער צוגאב ״ליב״ אין די נעמען  :ליפמאן (ליבמאן)׳
מאנליב׳ ליבקינד׳ אבערליב׳ ליבטרויט׳ טרויטליב און דעםגלײכן 7י)•
מיר גײען איבער צו קינדערלערנען• בכלל גילט נאך פאר דער
דאזיגער צײט דאם׳ װאם מיר האבן געבראכט װעגן דעם אנהויב לערנען׳
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אץ אונזער בוך ב•  1׳ ז•  50און װײטער• דער פרעדיגעד סעבאסטיאן לאצער
יאר  1523פון דעם לערנען בײ אידן  :״יא׳ געװים זײנען זײ
ואגט דאס
נעלערנט׳ זײ לערנען זײערע קינדער פון ױגנט אן צו פארשטײן זײער געזעץ
(תורה) ״ •)98תחלת פלעגט מען לערנען חומש׳ דערנאך גרינגע ערטער אין
משנה און גמרא• חומש פלעגט מען לערנען׳ דער רבי און די קיגדער׳ מיט
א באזונדער ניגון׳ מיט ״שטוב־טראפ״ ")• * ״וןסזז (טראפוס) איז אן אויסדרוק׳
װאס איז געװען אנגענומען אין דער מיטלאלטערישער קירך־מוזיק• שטוב״
טראפ׳ הײסט דאם׳ איז דער נגון פון דעם לײענען אין שטוב׳ ד• ה• אין דער
שולשטוב בײ דעם מלמד• פאר דעם אנהויב לערגען איז ניט געװען קײן
עפנטליכע שולן׳ געלערנט האט א מלמד׳ די עלטערן פלעגן שיקן קינדער צו
אים אין חדר (שטוב)• דאם װארט ״שול־שטובע״׳ װאס פאסט שוין ניט פאר
אונזער צײט (איצט האבן מיר שוין שול־זאלן)׳ דערמאנט אונז׳ אז יענע
צײט האט בײ די דײטשן געהאלטן מיט קינדער לערנען אזוי װי
 •)100בײ קריסטן פלעגט מען תחלת אויך אפגעבן קינדער צום פריװאט״
בײ אידן
 •)101דער שטוב־טראפ איז
לערער׳ דערויף האבן מיר שוין פריהער אנגעװיזן
מםתמא דער נגון׳ װאס איז איצט אנגענומען בײ אוגז בײ דער קריאה
(תורה־לײענען) פון ימים־נוראים און װאם ער איז געזאנגליכער׳ מער בא טעמ׳ט
און דעריבער אויך אנציהענדער צום לערנען׳ אײדער די געװײנטליכע קריאה
פון שבת און ױם־טוב• אונזער השערה װעגן דעם דאזיגן טראפ האט א גרונד
אין מהרי״ל׳ס מנהגים׳ דארט װערט דערצײלט׳ אז ױם־פפור׳ אין מםתמא
ראש־השנה אויך׳ פלעגט ער לייענען די הורה מיט דעם ״שטובן־טרופ״א״ נסנ),
םון אים איז דאס מסתמא געװארן א מנהג אין שול אויך  .אזוי ארום איז
א חדר־נגון געװארן א שול־נגון• מהרי״ל האט בכלל געהאט א גרויםע
װירקונג אויף דער אויסבילדונג פון אונזער היינטיגן ריטום• אגב איז שוין
דערמאנט געװען (זעה אונזער בוך׳ ב•  1׳ ז• )54׳ אז שוין פון לאנג אן זיינען
געװען באזוגדערע ניגונים פאר די באװנדערע טײלן תנ״ך •)103
ביז 13יאר׳ ד• ה• ביז
ביים מלמד פלעגט א קינד לערנען בכלל
״בר־מצוה״• יד ״בר־מצוה״ איז געװען א גרויסער ױם־טוב׳ דאמאלם פלעגט
מען אים אויפרופן צו דער תורה׳ און דאם אינגל האט געלײענט א פרשד-
אין דערהײם האט ער געהאלטן א דרשה פאר א םך געסט׳ נאכדעם איז
געװען א םעודה• אזוי האט שוין געמוזט זײן צו יענער צײט׳ כאטש ידיעות
 •)104נאכדעם איז דאם אינגל
װעגן דעם האבן מיר פון עטװאס שפעטער
געװארן א ״בחור״׳ װעגן דעם בחורם לעבן און שטרעבן איז שון בײ אונז
גערעדט געװען•
ביז צו דעם עלטער׳ װאס דאמאלם םלעגט שוין א אינגל מוזן אלײן
זארגן פאר זיך׳ פלעגט זײן אויף אים די השפעה גיט פון דעם חדר אלײן׳
נאר פון דער שטוב אויך• יעדער פאטער פלעגט מיטנעמען זײנע קלײנע
קינדער אין שול ארײן• שבת און ױמ־טוב גאכן דאװנען פלעגט ער זײ
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בלנשן׳ חוץ דעם שבת׳ װאס אויף אים פאלט ערב תשעה באב
 •)106עדב פסח
פלעגט מען לאזן די קינדער זיך אויםשלאפן בײטאג׳ זײ זאלן קאנען אויף
זײן צום סדר און פרעגן די קשױת
 •)106שבועות׳ דעם ױם־טוב פון מתן תורה׳
פלעגט מען באקן א פלאדן׳ װאם מ׳רופט אים ״סיני״ ) 107׳ װי ס׳זעהט אוים׳
צוליב די קינדער׳ װייל די צייט פלעגט מען אפגעבן קינדער לערנען און
מ׳האט זײ אזוי ארום געװאלט ליב מאכן די טדאדיציע פונם הײליגן באדג •)108
םוכות פלעגן קינדער העלפן באפוצן די סוכה• סוף ױם־טוב פלעגן זײ זיך
לוסטיג מאכן בײם פארברענען דעם סכך מיט די הושענות
 •)109חנוכה און
פורים פלעגט מען שענקען די קינדער מתנות׳ מ׳פלעגט שיקן מיט זײ שלח־מנות
ארעמע און נויטבאדערפטיגע׳ אידן און קריסטן׳ און אזוי ארום זײ צוגע־
װײנען צדקה טון• דערפון װעט אונז נאך אויסקומען צו רײדן• אזױ האט די
שטוב־אידישקײט געװירקט אויף דעם קינד צו אלע צײטן׳ אין פרײד און
אין לײד• די קהלה האט אויך געזעהן ארײנציהען קינדער אץ אידישקײט•
אין מאינץ איז געװען א מנהג׳ אז די צײט פון פסח ביז שבועות פלעגט
דער שמש פארזאמלען ארום זיך קינדער און צײלן מיט זײ םפירה אויף
א קול
 •)110שבת און ױם־טוב פלעגט מען זײ געבן טרינקען סון דעם קדוש־
בעכער
•
שמחת־תורה
פלעגט
מען
זײ
אלע
אויפרופן צו דער תורה 1״)•
װאם
איז
נוגע
מײדלאך׳
איז
דא
אמת
געװען אן אלטער פארבאט צו
לערנען זײ תורה ) 112׳ אבער מ׳פלעגט דאס אזוי אויסטײטשן׳ אז׳ חוץ תלמוד׳
איז נאך געבליבן א סך זײ צו לערנען• דער ״ספר מדות״ (אויף אידיש) ׳
געדרוקט דאם יאר •1542באמערקט װעגן דעם דאזיגן פוגקט  :״װיא װאול יד
גמרא גיט׳ וראװן דורפן ניט לערנן׳ דש מײנט זי דארפן ניט תלמוד לערנן
אבר עשרים וארבע אונ׳ איסור והיתר זול מן זי לערנן״ ( )113װי װאויל
יד גמרא גײט (זאגט)׳ פרויען דארפן ניט לערנען׳ דאס איז געמײנט׳ זײ
דארפן ניט תלמוד לערנען׳ אבער תנ״ך און איסור והיתר זאל מען זײ לער־
נען)• ם׳איז שוין דא פריהער דערמאנט געװען׳ אז אײגיגע פרויען פלעגן
לערנען גמרא אויך• בכלל אבער האבן פרויען זעהר זעלטן פארשטאנען העב־
רעאיש• מ׳האט דעריבער שוין גאנץ לאנג גענומען איבערזעצן פאר זײ תנ״ך
און אנדערע םפרים אויף דײטש (אויף אידיש)׳ אדער מ׳האט ספעציעל גע־
שריבן פאר זײ אויף דער דאזיגער שפראך מוסר־םפרים און לײען־ביכער•
דער דערמאנטער ״םפר מדות״ איז געװידמעט ״אלן ורויאן אונ׳ ױנקורויאן • • .
אונ׳ צו פאר אויש דר ערברן אונ׳ צויכטיגן ורויאן• ורויא מוראדא דוקטורין
דער ורײאן קונשט דערארצנײא װאנהאפטיג צו גוינשפורג״
( )114אלע פרויען
און ױנגפרויען • • • און צו פאראוים די ערבארע (חשוב׳ע) און ציכטיגע
פרויען׳ פרוי מאראדא׳ דער דאקטארין פון דער פרײער קונסט פון ארצנײ
(הײלונג)׳ װאם זי װאוינט אין גינסבורג)• אזוינע ביכער איז פאראן אגאנצע
ליטעראטור •)115שוין אויף דעם שער־בלאט׳ אדער אין דער פאררײדע װערט
דערצײלט׳ אז אזוינע ביכער זײנען באשטימט ״צו לײאן ור װײבר אונ׳
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מײדליך״ (צו לײענען פאד װײבער און מײדלאך)• מ׳געפינט אפסאויף אזוינע
ביכער אױפשריפטן פון יענע׳ װאס צו זיי האט דאם בוך געהערט• אויף
א מאנוסקריפט פון א בוך ״מנהגים״ אויף אידיש׳ האט זיך׳ למשל׳ צעשריבן
פרױדלינע יקותיאלם טאכטער׳ װענעציע׳ מאנטאג׳ דעם8־טן פסלױ שי״א׳
ד• ה• סוף יאר  •)1101550פאר מיר ליגט אן עקזאמפליאר פון א פאעטישער
באארבעטונג ״מלכים״ אין דער ניבעלונגענםטראפע פון דעם 14־טן יארהונ־
דערט׳ געדרוקט דאס ערשטע מאל אין אויגםבורג יד ערשטע העלפט פון
דעם 16־טן יארהונדערט ( דאם יאר ) 1543׳ אויפן בוך האט זיך צעשריבן אײנע
א פרוירעצלה׳ יצחק׳ס א טאכטעדן אויף אן אנדער בוך ״בראנדשפיגעל״ האטזיך
צעשריבן א פרוי פרומעט׳ א טאכטער פון אײנעם אליהו ) 117׳ מיט א פײנעם רש״י־כתב•
דורך דער דאזיגער פרױען־ליטעראטור איז ארײן אץ אידישע קדײזן א גרויסער טײל
דײטשע פאלקםביכער• װעגן דעם װעלן מיר נאך רײדן• פרויען האבן זיך
באטײליגט אין שאפן אזא ליטעראטור׳ יעדנפאלס אין דער פארשפרײטונג׳
װי ליטע פון רעגענסבורג׳ װאם האט אפשר פארפאםט דעם ״שמואל־בוך״
(א פאעטישע באארבעטונג פון שמואל א׳ און ב׳)׳ יעדנפאלם האט זי קאפירט
דאס בוך• אין עפיגראף שטײט  :״דיז הון איך גשריבן מיט מײנר האנט•
לױוא בון רעגנשפורק בין איך גננט ( גענאנט)• מײנר גוטן גינירין ברײדלן
אישט זי גננט• צו ברײדן זול זיא עש נוצן אונ׳ לײאן דש בגעהר איך״
(דאם האב איך געשריבן מיט מײן האנט׳ לױוא פון רעגענםבורג הײס איך׳
פאר מײן גוטער גענערין ( פרײנדין)׳ פריידל הײםט זי• צו פרײדן זאל זי עם
נוצן און לײענען׳ דאם באגער איך) •)118װעגן דאװענען זאל דא באמערקט
װערן׳ אז פרויען און מענער׳ װאם האבן ניט פארשטאנען קײן לשון קודש׳
האבן געדאװנט אויף זײער דײטשער מוטערשפראך ( אויף אידיש)• מהר״יל
אלײן האט פארפאסט בײ א געװיסער געלעגנהײט א ברכה אויף דײטש
(אידיש)׳ נאר נאך אצײט פאר אים זײנען שוין געװען תפלות און גרא־
מען אויף דײטש (אידיש) •)119בײ מהר״י װײל קומט פאר׳ אז א פרוי דארף
שװערן• װעגן דעם שרײבט ער  :אויב די פרוי פארשטײט נישט קײן לשון־
קודע זאלן איר דײנים געבן צו פארשטײן דעם אינהאלט׳ און שװערן
זאל זי אויף דײטש (אידיש) •)120דאם הײםט׳ אז פאר רבנים אױ צו יענער צײט
געװען די הויפטזאך׳ מ׳זאל פארשטײן די תפילה׳ ניט די שפראך• מײםטנם
האבן מענער פארשטאנען לשון־קודש׳ א טײל פרויען אויך•
לאמיר לאזן דאם לערנען און זיך װענדן צו די בחורים און מײדלאך•
פארעטײט זיך׳ אז דא איז די ערשטע זאך א שדוך• שדוכים פאר דערװאק־
םענע קינדער דאס איז געװען די װיכטיגםטע זארג בײ יעדן בעל־הבית׳ און
װיכטיג איז דא געװען ניט אזוי פיל קינדער צו פארזארגן׳ װי פארהיטן זײ
פאר ױגנטזיגד• דעריבער איז שדכנות געװען אמצוה־זאך׳ אפגעגעבן האבן
זיך ד׳נרמיט רבנים אויך׳ װי מיר האבן שוין געזעהן• געװײגטליך זײנען
געװען שדכנים־פראפעסיאנאלן אויך״ װאס זײנען גרײט געװען צונױפפירן
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א װאנט מיט א װאנט׳ אבי פארדינען ײ •)1אבער מ׳האט ניס געקאנט אויםמײדן
אזא פארמיטלונג׳ װײל בײ דער אפגעשײדקײט צװישן ױנגעלײט׳ איז קײן
געלעגנהײט ניט געװען צו קענען אײנם דאם אנדערע• באקענען פלעגט מען
זיך קורץ פאר דער חתונה׳ די פארקנםטע זאלן נאך קאנען זאגן דאם לעצ״
טע װארט• בכלל אבער פלעגן עלטערן טון שדוכים׳ ױנגעלײט האבן דערביי
געהאט א קנאפע דעה• מ׳פלעגט משדך זײן קלײנע קינדער און פריה זיי
 •)123מ׳האט ניט גע־
חתונה מאכן) 122׳ פונדעסטװעגן האט מען געלעבט גליקליך
הערט פון קײן ראמאנען פאר דער חתונה׳ ניט פון קײן פעלשונג און דרא־
מעס נאך דער חתונה׳ װארום צניעות און טרײשאפט זײנען געװען צו יענער
צײט דער העכסטער געזעץ אין יעדער פאמיליע׳ און זעלטן װען מיר זעהען
אויסנאמען דערפון אין די קװעלן •)124
מ׳האט געהאט געזאגט׳ אז ״דאס׳ װאם יד פאליגאמיע בײ אידן איז
 •)125דאם
געפאלן׳ איז איבער דעם׳ װאם דײטשן האבן געפילט דערצו אן עקל״
הײםט פעלשן געשיכטע• איך האב שוין װעגן דעם פרט דרך אגב אפגע־
ענטפערט א געלערנטן אין מײן בוך װעגן אידן אין איטאליע (ב• ח׳ ז• •)165
װען מיר באהאנדלען דא די דאזיגע פראגע בײ דײטשע אידן׳ לוינט זיך
דערויף אפשטעלן אויםפירליכער• ס׳איז א פאקט׳ אז נאך שפעטער נאך דער
תקופה׳ װאס װערט דא באהאנדלט ,האט ניט קײן קלענערער׳ װי לאנדגראף
פיליפ דער גרויסמוטיגער׳ גענומען א צװײט װײב צו דער ערשטער און גראד מיט
 •)126אין אן אנגעזעהענער צײטונג
דעם הסכם פון לוטער׳ מעלאנכטאן און בוקער
לײענען מיר װעגן דעם  :״פון דעם פראטעסטאנטישן קוק קאן מען נאר
באדױערן אזא פאקט׳ און דאם׳ װאם מיר װײסן װעגן דעם פון די אורקונדן׳
קאן ניט פארענ^פערן דעם לאנדגראפם האנדלונג׳ נאך װײניגער די האנדלונג
 •)127אבער בײ דײטשעאידן איז מאנאגאמיע צו יענער
פון די רעפארמאטארס״
צײט געװען אדין שוין פינף הונדערט יאר׳ און אײנגעװארצלט האט זיך
דאס שוין א סך פריהער• װארום דער חרם פון רבנו גרשון (קעגן נעמען
עטליכע װײבער  -ב•1׳ ז•  )10האט נאר פארבאטן דאס׳ װאם איז רעכט
געװען לויטן דין׳ אבער װאס ס׳האט זיך שוין מער ניט פראקטיקירט• דאס
האט שוין באמערקט לוטער אויך אין זײן ענטפער דעם דערמאנטן לאנד־
גראף אויף יענעמם פראגע׳ צי מעג א קריםט האבן מער פאר אײן װײב•
לוטער ענטפערט  :״די אבות פלעגן אפילו האבן צו עטליכע װייבער׳ אבער
נאר אויס נויט• דארט׳ װאו ם׳איז ניט געװען קײן נויט און קײן םבה׳ האבן
יצחק ,ױסף און משה אויך געהאט ניט מער װי אײן װײב• דעריבער דארף
מען אפרײדן קריםטן פון אזא זאך׳ סײדן ם׳איז א נויט׳ דאם װײב איז קרעציג
אדער איבער אן אנדער סבה איז זי דערװידער געװארן״• בכן קאן מען שוין
פון לוטערם רײד ארויםזעהן׳ פון אידישע חכמים שוץ נישט צו רײדן ) 128׳ אז
ניט אמת איז׳ װען מ׳זאגט׳ אידן האבן זיך באדארפט אפלערנען בײ קריםטן
מאנאגאמיע און האבן דאס אפגעלערגט• גיכער האבן קריםטן געקאגט
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אפלערנען בײ אידן׳ װי מ׳מײנט דאס עדנסט מיט מאנאגאמיע• דאם קריסטנ־
טום האט יארהונדערטער לאנג ניט געשטערט די בארבארךקיניגן האבן צו
עטליכע װײבער •)129קארל דער גרויסער האט געהאט׳ חוץ זײן געגט׳ער
פרוי׳ נאך דרײ װײבער נאכאנאנד און דערצו נאך פינף קעפסװײבער• זײן
ביאגראף אײנהארט דערצײלט דאס אונז ,װי א געװײנטליכע זאך׳ מאכט דערפון
קײן װעזן ניט •)130מיר האבן שוין אין אן אנדער ארט געהאט באמערקט׳
(ב• ז׳ ז• )234׳ אז קריסטליכע ריטער האבן אײגנטליך געלעבט פאליגאמיש׳
זאך־קענער האבן נאר אײן באשטימטע מײנונג װעגן דאס פארשײמע מאן־
און װײב״לעבן אין יענע קרײזן •)131ס׳זאל דא געבראכט װערן די מײנונג
פון אײנעם א נײעם פארשער• װאם באלייכט די פראגע מיט דער געהעריגער
ליכט• ער זאגט אזוי  :״בכלל דארף מען זאגן׳ אז מ׳לעבט אין טעות װעגן
דער מיטלאלטערישער געזעלשאפט׳ אויב מ׳הערט זיך צו צו די מליצות
װעגן ריטערליכן מינענזאנג און דינען פרויען׳ װאס רימען שטארק די בא־
ציהונגען צװישן מאנסביל און פדוי״• ״טרײשאפט צװישן מאן און װײב איז
ניט פון די געװײנטליכע זאכן משך דעם גארן מיטלאלטער׳ גראד אבער יד
דאזיגע צײט ( דאם 14־טע און 15־טע יארהונדערט) באהערשט די מגושמ׳דיגע
 •)132בײ דער
תאוה די געשלעכט־באציהונגען אין אלע קלאםן באפעלקערונג״
געלעגנהײט דארף אויך ניט פארשװיגן װערן די פראנצויזישע קרענק
*זזסזחס^ ז״& זסתז״ ׳װאס איז אויפגעקומען יעגע צייט און האט אנגעמאכט
*1
גרויםע חורבנות אין דייטשלאנד אויך• דאם װאלט געװײנטליך ניט געקאנט
געשעהן׳ װען דײטשן זאלן דאמאלס געװען זײן ערנסט אויפגעבראכט קעגן
פאליגאמיע• גראד דאמאלם איז זנות און  -װאנדער־פרויען״ געװען אומ־
פארשעמטער׳ אײדער װען עם איז• אין פראנקפורט א/מ• זײנען געװען דאם יאר1394
צו דער צײט פון דעם רייכסטאג 800אזוינע נקבות (בײ א באפעלקערונג פון
 9000נפשות) ׳

צו די

קאנצילן ( צונויפפאר פון

גײסטליכע) אין

באזעל

און אין

קאגםטאנץ זאלן אזוינע ־װאנדער־פרויען״ זיך האבן פארזאמלט ביז סס•)133 15
ם׳איז דעריבער ריכטיג׳ װאם מיר געםינען װײטער אץ דעם בוך׳ װאם מיר
האבן שוין פריהעד ציטירט  :־די רעפארמאציע האט געטראפן די פרוי אין
אזא שרעקליכער זיטליכער דערגידערונג און אומפבוד׳ װאם ערגער איז שװער
זיך פארצושטעלן• די ערשטע זאך פון דער רעפארמאציע איז דעריבער
געװען װידער צו הײליגן די חתונה• געװים זײנען דאם געװען געדאנקען׳
װאם האבן געדרימלט אין דער טיף אין דײטשן פאלקסגײםט׳ לוטער האט
די דאזיגע געדאנקען זעהר באהארצט אויסגעדריקט אין זײן ״לויבגעזאנג דעם
 •)134װאס איז אבער דער דאזיגער לויבגעזאנג און די געדאנקען׳
פרומען װײב״
װאם האבן געדרומלט אין דײטשן פאלקסגײסט ז ״א פרום גאטםפארכטיג װײב
אאיבערזעצונג פון דעם
איז
דאם
איז אן אוצר א־אז״װ•״
 31קאפיטל ״משלי״( )135אשת חיל מי ימצא א• אז• װ•)• בערך די אײגענע
צײט׳ װאם לוטער האט געמאכט די דאזיגע איבערזעצונג׳ האט זיך געקאנט
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פארלויפן׳ אז גײלער פאן קײזערםפערג זאל אין אדרשה פון דער בימה אץ
שטראםבורגער מױנםטער־קירך באהאנדלען די פראגע׳ װאם איז בעסער:
אײנער זאל אפגעבן זיין טאכטער אין א קלויסטער אדער אין א זינדהויז ז אין
א זינדהויז װעט זי װײניגפטנס גיכער קומען צום שכל• ״אויב אין קלויםטער
איז זי א זונה׳ איז זי נאך דערצו א גגאדנפרוי אויך׳ אבער אויב זי איז אין
א זינדהױז׳ קריגט זי דארט געשלאגן׳ עםט און טרינקט שלעכט׳ מ׳װארפט
איר פון שטאפל צו שטאפל׳ באטראכט זי זיך׳ װאם פון איר איז געװארן
 •)136קאן מען דען
און האט חרטה׳ אין קלויםטער װאלט זי אזוינם ניט געטאן
אבער זאגן׳ אז נאר ניט באװײבטע פלעגן אויפזוכן זינדהײזער און ״װאנדער־
פרױעך׳7
דאם װעט קײנער ניט זאגן ערנםט• הײםט דאס׳ אז מאנאגאמיע איז דא
געװען נאר לפנים• אקעגן אבער בײ אידן פלעגט מען פריה חתונה מאכן און
דערמיט פארהיטן די ױגנט פאר זינד און קרענק• אזוי איז דאס געװען
װײניגםטנס אין דײטשלאנד• מיר זעהען ניט׳ אז אין די קװעלן זאל מען זיך
קלאגן אין דעם פרט׳ די ארומיגע פאלקםמײנונג באשטעטיגט דאם אויך•
מ׳פלעגט זאגן׳ אז אלע אידן זײנען קראנק אויף מערידן ) 137׳ ניט אבער אויף
זינד־קראנקהײטן•
די ערשטע זאך׳ אײדער א פאר האט זיך פארבונדן׳ איז געװען  :צונויפ־
רײדן זיך׳ שרײבן תנאים• מ׳פלעגט מאכן א קנס־מאל׳ אזוי האט דאס געהײםן
פון װעגן דעם קנם (שטראפגעלט)׳ װאס אײן צד האט באדארפט צאלן דעם
 •)138דער חתן פלעגט מאכן א סעודה זײנע
אנדערן׳ אויב ער שיקט אפ די תנאים
חברים׳ די סעודה פלעגט צוגײן צו רעש׳יג׳ מ׳פלעגט זיך נאריש מאכן׳ אזוי
אז מ׳האט געמאכט קעגן דעם תקנות •)139דאנערשטאג פאר דער חתונה פלעגט
דער רב׳ אדער א ראש־הקהל׳ אדער אזוי א חשובער בעל־הבית ברײנגען פון
דעם חתן צו דער כלה כלה־מתנות )140׳ געװײנטליך פלעגט דאס זײן א פאם•
 •)141בײ
מתנות פון קרובים און פרײנט האבן שפעטער געהײםן ״אײנװאורף״
דער געלעגנהײט םלעגט מען אויך מאכן א גאסטמאל׳ מײסטנס פלעגט מען
 •)142דאס האט געהײסן דאם
דאס מאכן׳ װי עם װײזט אויס׳ פרײטאג צונאכטם
גאסטמאל פון כלה־מתנות) 143׳ אדער קידושין־מאל• מ׳האט עם גערוםן ״שפינאלם״
אויך ״שפינהאלץ״ ) 144׳ אן אויסדרוק׳ אפשר א איטאליענישער׳ װאס איצט איז אים
 •)145די חתונה האט
שװער צו פארשטיין• קידושין האט געהייסן ״אנטשפויזן״
געהײסן ״ברוטלויף״ ) 146׳ מיט א צוגאמען ״נאץ״ אדער ״נוץ״047׳ גענומען פון
פראנצויזיש אדער פון איטאליעניש• אזוינע פרעמדע װערטער׳ װאם אגב זײנען
זײ פאראן אםך אין מיטלהויכדײטש אויך׳ פלעגן אומגײן׳ װי ם׳שײנט׳ מער
אין דעם רהײן־געגנט• אין עסטרײך פלעגט מען זאגן אויף תנאים  :״פאר־
 )148אדער ״פראםפעל״ )149׳ דאם הײםט מסתמא אזוי גוט װי צוזאגן•)160
שפיל״
דעם פריהמארגן פון דער חתונה האט מען געפירט חתי־כלה צו דער
שול צו דעם ״מײען״) 151׳ װאם פלעגט פארהומעי אונטער דעם פרײעם הימל
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(א מין קאראהאד׳ װאס הײםט נאך ביז איצט אין דדום״דײטשלאנד
דאס איז !!?■ ״! ״!ססןסזג) .אין אײניגע געגנטן פלעגט מען חתן־פלה אװעק־
שטעלן אונטער אחופה• אין אנדערע ערטער איז דאם ניט געװען אזוי׳ נאד
חתן־כלה פלעגט מען פירן נאך דעם מײען אץ שול אריין און דארט פלעגט מען
מסדר קידושין זײן׳ דאס הײםט׳ זאגן דיברכות ) 152׳ װארום די דרשה צו חתן־כלה
פלעגט מען זאגן ערשט בײם טיש •)153די ברכות זײנען געװען פארטײלט
צװישן עטליכע מענשן• מסדר־קידושין זײן פלעגט דער רב• ביי דער צערע־
מאניע פלעגט מען די עקן פון דעם חתנם הויב  -קאפישאן (דערפון װעלן מיר
נאך רײדן) ארויפלײגן דער כלה ארום קאפ אזוי׳ אז בײדע זײנען געװען פאר־
דעקט מיט אײן געװאנש ) 154׳ דאס זאל הײםן׳ אז איצט זײנען זײ פאראײניגט•
אין דער גאנצער צערעמאניע זײנען געװען געמישט צײכן פון פרײד
און פון טרויער• די בדענענדיגע הבדלות בעת דעם מײען זײגען געװען
א פרײד־צײכן׳ די קידושין אונטער דעם פרײעם הימל האט געזאלט הײםן׳
אז דאס ױגגע פאר־פאלק זאל זיך מערן׳ װי שטערן אין הימל׳ דאם בא־
שיטן מיט װײץ האט אויך באטײט דאם אײגענע• אנדערע מנהגים װידער
האבן געזאלט דערמאנען חורבן ירושלים׳ דעם טויט׳ דעם גלות בכלל• דא
מוזן מיר זיך נאכאמאל אומקערן צום חתנם הויב• דער חתן פלעגט טראגן
א מאנטל מיט א קאפישאן• דער קאפישאן װי דער גאנצער מאנטל׳ הייםט אױף
אדער1ח ?ס>ז (קאגעל)׳ אדער
(גוגעל)׳
מיטלהויכדײטש :
(קאפע) •)155אזא קלײדשטיק האבן אין מיטלאלטער געטראגן גײסטליכע און אנדערע
אויך צו קירך־פײערן• בעת דעם מסדר״קידושין זײן פלעגט דער חתן מוזן פארדעקן
דעם קאפ מיטן קאפישאן׳ אזוי װי דער מנהג איז געװען בײ אבלים •)156די
 )137אויבן מיט א מאנטל׳ אדער ״קירםען״ )158׳
כלה פלעגט טראגן א תכרוכים־קלײד
אזוי װי אין אבלות• אין אנדערע געגנטן׳ דערהויפט אין רהײן״געגנט׳ איז
װי נאר דער חתן פלעגט זיך באװײזן אין שול מיט דער כלה׳ פלעגט מען
אים באשיטן דעם קאפ מיט שטויב אדער מיט אש •)159ס׳האט אויך געהערט
צו די טרויער מנהגים׳ אז דער חתן זאל נעמען דעם גלעזערנעם כוס נאך
די קידושין און זאל אים א װארף טוןצו דער װאגט׳ ער זאל צעבראכן װערן•
דאס זאל דערמאנען חורבן ירושלים׳ און זאל אײנהאלטן די שמחה• פון דער
גמרא װײסן מיר שױן׳ אז אײנער אחכם האט בײ זײן טאכטער אויף דער
חתונה צעבראכן א טײער געפעם׳ כדי אײנצושטילן די רעש׳יגעפרייליכקייט .)160
לויט אן אנדער מײנונג זאל דאס צעברעכן יד גלאז זײן ניט מער ױו א םימ״
באל׳ אז די קידושין זײנען רעכט׳ אזוי װי אין דער דײטשער ױרידישער
פראקטיק איז געװען אנגענומען צעברעכן א שטעקן׳ דאם זאל באטײטן׳ אז
 •)161בײ דעם קנס־מאל איז נאכדעם אויך אײנגעפירט
דעד פסק איז א פסק
געװארן ברעכן טעפ׳ די געסט פלעגן צונעמען די שערבלאך פאר אן אגדענק•
בײ אמײדל אויף דער חתונה פלעגט מען נוצן א ברכה־כום מיט אשמאל
 )162האט דאם געהײםן׳ בײ אן אלמנה  -איז דאם געװען
העלזל׳ י׳גוטעראלף״
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א ברײט אפענער כום׳ ״קרויז״ 3״)׳ דאס איז געװען א סימן׳ װאס מ׳דארף
װעגן אים ניט מאריך זײן־ דעם קידושין־דינג סלעגט דער חתן אנטון דער
כלה אויף דעם טייט־פינגער פון דער רעבטער האנט• מ׳װאלט דעם רינג
באדארפט אײגנטליך אנטון אויף דעם גראבן פינגער׳ אבער מ׳טאר דאם ניט׳
װײל אזוי פלעגן מענער טראגן רינגען־ די פלה פלעגט שטײן בעת די
קידושין נעבן חתן רעכטם׳ נאך די קידישין פלעגט מען זײ אפגעבן ״מזל טוב״•
נאכדעם פלעגט מען גײן צו דער סעודה־ חתן־כלה פלעגן ערשט שטילן
דיער הונגער׳ װארום דער מנהג איז געװען׳ זײ זאלן פאםטן  :ס׳זאל הײסן׳
דער חופה־טאג זאל זײן בײ זײ אזוי װי ױם־כפור׳ זײ זאלן אויםבעטן א מחילה
אויף זײערע זינד׳ אדעד דאס פאסטן זאל פארהיטן ״זײ זאלן ניט טרינקען איבעדיגם
און איבער דעם זאלן זײ ניט האבן קײן קלארע דעה בײ די קידושין״ .)164
די חתונה־מנהגים׳ װאם זײנען דא באשריבן נאך מהר״ם מינץ נאך׳
זײנען געװען אײנגעפירט אין באמבערג דאס 15־טע יארהונדערט )165־ װען
מינץ איז געקומען קײן פויזן האט ער דארט געטראפן אײגיגע שנוײם׳ װאס
זײנען מסתמא געװען גילטיג פאר דעם גאנצן מזרח־געגנט• די חופה פלעגט
דארט געװײנטליך פארקומען פרײטאג פארנאכט־ פון דעם ״מײען״ האט מען
דארט ניט געװאוםט׳ נאר חתן־כלה פלעגט מען פירן צו דער שול מיט
כלי־זמר• כוסגלעזער פלעגט מען נוצן ברײט־אפענע אפילו ביי א מײדל אויף
דער חתונה אויך־ דא האט עפעם געשטעקט אן אבערגלויבן• דער מחבר פון
״לקט ױשר״ דערצײלט׳ אז איםרלין האט ניט געראטן׳ ניט צו טרינקען פון
דעם ״גוטעראלף״׳ װײל דאס איז אומגעזונט פאר דעם זעהן און הערן )166־ ווײ־
טער איז אין פויזן געװען א מנהג׳ אז דער מסדר קידושין פלעגט באלד נאך
דער ערשטער ברבה און נאכדעם׳ װי ער האט אויםגעגאסן דעם רעשט װײן׳
געבן דעם כום דעם חתן׳ דער חתן זאל אים צעברעכן מיט דעם פום־ נאך
יד קידושין פלעגט מען ארויםלאזן איבער דעד חופה א האן און א הון־ א םימן
דאם פארפאלק זאל זיך מערן.
 : )167דאנער־
מהרי״לס א תלמיד באשרײבט א חתונה אין מאינץ אזוי
שטאג פלעגט זיין א גאםטמאל ביי דער כלה אין שטוב׳ זומער  -נאך מיטאג׳
װינטער אין  -אװענט־ װי ם׳זעהט אוים׳ פלעגט מען דא אויך ברײנגען דער כלה דעם
חתנס כלה־מתנות׳ װי מהר״ם מינץ באשרײבט עם פון באמבערג־ פרײטאג
פארטאג׳ װען דער שמש קלאפט אין שול ארײן צום דאװענען׳ פלעג ער זײ
רופן צום ״מײען״ אויך־ דאמאלם נעמט דער רב דעם חתן און פירט אים
מיט א גרויםן עולם מיט כלי־זמר און מיט ברענענדיגע הבדלות צום שולהויף•
דער חתן גײט פריהער פאר דעם רב׳ צו דער תורה רופט מען אים אויך
אויף פאר דעם רב ) 168׳ דער חתן בלײבט אין שולהויף׳ דער עולם גײט צו
דער כלה און ברײנגט זי אהער מיט דער זעלבער צערעמאניע־ װי די כלה קומט
צום טויער פון שול־הויף׳ נעמט דער דב און חשובע בעלי־בתים דעם חתן
און גײען מיט אים דער כלה אקעגן׳ דער חתן געמט אן די כלה בײ דער
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האנט• דער עולם באשיט חתן־פלה מיט וױיץ און זאגט דרײ מאל  :״פרוכ־
פערט זיך און מערט זיך״ •)169חתן־כלה גײט צו צו דער טיר פון דער שול׳
און זײ זעצן זיך א ביסל צו (מסתמא אװטער א חופה׳ װי מיר זעהען דאס בײ
מהר״ם מינץ)• דאמאלס פירט מען די כלה צוריק אהײם׳ מ׳טוט איר אן אויף
די קלײדער תכרוכים׳ מ׳פארדעקט איר דאס פנים מיט א שלײער׳ און מ׳טוט
איר אן ״קירסען״ אנשטאט אמאנטל• דעם חתן׳ אנגעטאן שבתדיג נאר מיט
א קאפישאן אויפן קאפ (א טרויער צײכן)׳ פירט מען דערװײל ארײן אין שול
ארײן און מ׳באזעצט אים נעבן ארון־קודש׳ צפון־מזרח־זײט• מ׳הויבט אן
דאװענען שחרית• בשעת מ׳זאגט דא תהלים׳ ״פלעכט״ )170מען דארט דער
פלה די האר און מ׳שײנקט איר רינגען• נאכדעם פירט מען זי װידער מיט
דעם אײגענעם פאראד ביז צום טױער פון דער שול׳ דא װארט זי ביז ס׳ענ־
דיגט זיך שחרית׳ און דער רב׳ אנגעטאן שבתדיג׳ װי דער גאנצער עולם בכלל׳
פירט ארויף דעם חתן אויף דעם באלעמער און באשיט* דעם חתנס קאפ
מיט אש אויף דעם ארט׳ װאו מ׳לײגט תפילין• נאכדעם גײט דער רב ארוים
מיט חשובע בעלי בתים אקעגן דער כלה׳ ער נעמט זי אן בײם קלײד )171׳
פירט זי ארײן אין שול און שטעלט זי אװעק נעבן חתן רעכטם (אזוי װי אין
תהלים שטײט  :״שגל לימינך״׳ קאפיטל מ״ה׳ פסוק •)10חתן־כלה שטײען
מיטן פנים צו דרום זײט׳ ארום זײ  -מוטערם און קרובים• מ׳נעמט די עקן
פון דעם חתנס קאפישאן׳ און מ׳לײגט זײ ארויף דער כלה איבערן קאם•
מהרי״ל האט אויף זײן טאכטערס חתונה ארויפגעלעגט דעם עק ( קוטעם׳ פראנז))172
פון איר שלײער דעם חתן אויפן קאפ׳ ער האט געזאגט׳ אז אזוי איז אײגנט־
ליך שטענדיג געװען דער מנהג׳ נאר ער איז פארגעסן געװארן• דער רב
זאגט די ברכות אויף פארשײדענע פוסות׳ געװענדט אן דעם׳ צי איז די כלה
א מײדל אדער אן אלמנה• אגב פלעגן די קידושין בײ אן אלמנה פארקומען
ניט אין שול׳ נאר אין פירהויף׳ דוקא נאר דאנערשטאג און מ׳פלעגט נוצן
ערדענע ״קרויזך פאר דעם קידושיךפוס• בעת די קידושין שטײט דער רב
מיטן פנים צו מזרח־זײט׳ נאר װען ער קומט צו דער שטעלע  :״גאט זאל
דערפרײען די געליבטע פרײנט״ (שמח תשמח רעים אהובים)׳ קערט
ער זיך אוים צו חתן־כלה׳ ער דערלאנגט חתן־כלה דעם בעכער׳ װאם ער
האלט אין האנט׳ צו טרינקען׳ נאכדעם גיט ער אפ דעם בעכער דעם חתן׳
יענער דרײט זיך אויס קײן צפון־זײט און גיט אים א װארף צו דער װאנט
צו און צעברעכט• אלע געבן אפ דעם חתן מזל־טוב און פירן אים אװעק אין
דערגיך אין דער חתונה־שטוב .ס׳איז געװען אײנגעפירט׳אז חתן־פלה בא־
זעצט מען גאכדעם אין א באזונדער חדר׳ מ׳גיט זײ צו עםן א אײ און אהון׳
און נאר אײן פרוי דערלאנגט זײ• אין א װײלע ארום קומען אויך די איבעריגע
געסט און מ׳זעצט זיך צו דער חופה־סעודה• צו מהרי״ל׳ס צײטן איז שוין גע־
װארן אויס מנהג׳ חתן־פלה זאלן זײער ערשטן מאלצײט געגיםן אפגעזוגדערט•
די חתונה האט געדויערט זיבן טעג• פרײטאג־צונאכטם׳ ד• ה• דעם אװנט פון
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דער חתונה סלעגט דאם ױנגע פאר פאלק ניט גײן אין שול ארײן׳ ױנגעלײט
פלעגן קומען צו חתן־בלה און מאכן דארט א מנין• שבת אין דערפריה
פלעגן חשובע בעלי־בתים פירן דעם חתן אין שול ארײן׳ ער פלעגט שוין
דאמאלס טראגן א הוט׳ ניט דעם קאפישאן• אין שול איז זײן פלאץ געװען
בײ דעם ארון־קודש אין מזרח־צפון זײט צװישן צװײ אונטערפירער׳ װאס
חתן־בלהס עלטערן האבן פארבעטן• בײם דאװענען פלעגט מען זאגן ספעציעלע
תפלות און פױטים לבבוד חתן־בלה׳ אזוי האט די גאנצע קהלה זיך פײערליך
באטײליגט אין דער שמחה •)173לסוף זאל נאך באמערקט װערן׳ אז מהרי״ל
האט געהאלטן פאר זעהר װיכטיג׳ די חתונה זאל זיין מיט בלי־זמר׳ װארום
דאם איז ״דער עיקר פרײד בײ חתן־בלה״• ם׳האט זיך אמאל פארלאפן׳ ס׳איז
געשטארבן די פירשמין אין לאנד און ם׳איז דעריבער פארװערט געװען יענץ
יאר מוזיק אין גארן לאגד׳ האט מען געפרעגט בײ מהר״יל׳ װאס טוש מען
מיט א חתונה׳ האט ער געראטן ארויספירן ד חתונה אין אן אנדער שטאט׳ װארום
מ׳טאר ניט מאכן קײן חתונה אהן בלי־זמר 4״י -.ער האט אפילו מתיר געמאכט
הײסן גוײם שפילן אום שבת) 175׳ װײל די מצוה פון משמח זײן חתן־בלה
איז העכער•
מיר האבן דא אײניגד מאל געהאט פירגעבראכט׳ אז די גאנצע קהלה
אדער ״דער גאנצער עולם״׳ װי מיר געפיגען דאם אין די קװעלן׳ האט זיך
באטײליגט אין א חתונה׳ איז דא א געלעגנה־־ט צו שטעלן זיך יד פראגע׳
װי גרויס אין צאל זײנען געװען קהלות אין מיטלאלטערז מ׳דארף װיסן׳
אז גרויםע קהלות׳ װי מיר האבן דאם הײנט׳ איז דאמאלס בכלל ניט געװען׳
װארום קײן גרויםע שטעט מיט אגרויסער בירגערשאפט איז אויך ניט געװען׳
װי הײנט• אײנער פון די גײעםטע פארשער שאצט די אײנװאוינער אין
פראגקפורט א/מ דאס יאר  1440אזוי גרויס װי 9000נפשות * •)17מ׳קאן זיך
פירשטעלן׳ אז די אידישע קהלה איז דארט געװען זעהר א קלײנע׳ לויט
אונזערע היינטיגע השגות׳ כאטש זי האט געהאט א גרויםע השפעה אויף אנדערע
קהלות• אין מאינץ האט די גאנצע קהלה געװאוינט םוף בז־טן יארהונדערט
 •)177לויט א פארצײכעניש פון יאר  1546האט אין פראג געלעבט
אין  54הײזער
סך הבל 976אידישע נפשות׳ מענער׳ פרויען׳ קינדער און דינערשאפט׳ װאס
זײ האבן געהאט ״געלײטבדיף״׳ ד• ה•׳ רעכט צו װאוינען אין פראג׳ אהן
״געלײטבריף״ האבן זיך דאמאלם אויפגעהאלטן אין פראג ־־80־  100נפשות )178׳
םך־הבל׳ הײםט עם׳ האט צו יענער צײט באדארפט זײן אין פראג  -אז גוט
גערעכנט  -בערך  1200אידישע נפשות• װי קלײן ם׳זײנען דאמאלם געװען
אידישע קהלות׳ באװײזן די אלטע שולן׳ װאם זײנען געבליבן אין פראג
און אין װארמס• אין מאינץ האט די שול אויך ניט באדארפט זײן גרויס׳
װען מיר דערמאנען זיך׳ װאם מיר האבן שוין פריהער געזעהן׳ אז דער חתן האט
פון דעם באלעמער אין מיטן דער שול געקאנט װארפן און צעברעכן א בום
אין דער װאנט• געװיס זיינען געװען נאך שולעכלאך אױך אץ יד גרעסערע
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קהלות׳ אבער אזוינע זײנען געװײנטליך געװען נאך קלענער פאר דעד
גרויסער שול• בכלל אבער בנוגע צו אידישע באפעלקערונג־סטאטיםטיק אץ
מיטלאלטער׳ דארף מען געדענקען׳ אז אידן האבן געלעבט אין זעהר א סך ערטער־
אידן זײנען געװען פיל אין נידערזאקםן׳ אין שטײערמארק׳ קערנטן א• אז• װ•׳
װאס היינמ גיט עס דארט כמעט קײן אידן ניט• לוטער זאגט :״איז דאך
בײ אונז קײן שטאט׳ קײן דארף ניט פאראן׳ װאם זאל ניט האבן קײן
 •)179אידן׳ הײסט דאם׳ זײגען געװען צעזײט און
גאסן מיט אידישע נעמען״
צעשפרײט און האבן ניט געהאט קײן גרויסע צענטערם• אין קלײנע קהלות
האט מען זיך געטוליעט אײנם צום אנדערן׳ און אלע זײנען געװען בײ
יעדן אויף א שמחה• אין דעם פרט זײנען געװען געװיסע רעליגיעזע תקנות
אױך׳ למשל׳ אין אײן טאג זאלן ניט זײן קײן םך חופות *)18׳ און נאך
װיכטיגערע תקנות׳ װאס מ׳האט זײ געקאנט אויספירן נאר בײ יענע אומשטאנדן•
נאך מער׳ וױ אין פרײד׳ פלעגט זיך די קהלה באטײליגן אין יענעמם
לײד׳ דערהויפט ביי א מת• א איד האט בכלל געהאט גענוג אויסצושטײן
אין מיטלאלטער׳ און דאס לעבן איז אים שטענדיג געװען פאראומערט׳ װער
שמועסט שױן׳ אז מ׳איז געזעסן שבעה• א שטיקל טרײסט איז געװען׳ װאם
לײטן האבן זיך ארײנגעלעגט אין דעם אומגליק׳ אלע פלעגן זיך מתעםק
זײן בײ דער מיטה׳ זײן בײ דער לויה׳ קומען מנחם־אבל־זײן• אין רהײן־
געגנט פלעגט די קהלה פירן דעם אבל שבת פון שבעה אין שול ארײן׳ אין
עסטרײך פלעגט די קהלה אפװארטן דעם אבל אין שול־הױף און אים
 •)181יד לויה און די קבורה פלעגט צוגײן זעהר אײנפאךצ)18׳ חוץ
טרײםטן
אײניגע פרעמדע אײנפירן און אבערגלויבן• װעגן דעם איז שוין ברײט גערעדט
געװען בײ אונז אין 1־טן באנד (ז•  19 9א• װ•)׳ מיר װעלן דא דערמאנען
נאר אײניגע פרטים פון די קװעלן יענע צײט און נאהענט צו יענער צײט•
ס׳איז געװען אנגענומען ניט צו פארטרײבן קײן פליגן און מוקן פון דעם
גוםס׳ מ׳פלעגט זיך היטן צו קוקן אויף א ליכט׳ װאס האלט בײ אויםגײן•
ר׳ יאיר חיים בכרך האלט בײדע זאכן פאר װייבערשע אײנרײדענישן *)183
בכרך האלט אויך ניט פון שטעלן א ליכט צו יאר־צײט׳ פונדעסטװעגן דארף
 •)184איסרלינס תלמיד דערצײלט׳ אז זײן רבין פלעגן
מען ניט שפעטן דערפון
 •)185אויך דערצײלט ער פון
זיך חלומען חלומות׳ װאם זײנען געװארן װאר
איסרלינם נאמען װעגן א גרויל־געשיכטע מיט א שד• א םופר האט אמאל
שבת־צו־נאכטס געשריבן א ספר ,האט זיך באװיזן צו אים נאך אײנער און
האט געשריבן װײטער• װי נאר אבער דער פארמעט איז געװארן אויס׳ האט
ער אפגעשינדן ביים סופר א שטיק הויט און האט געשריבן דערויף דעם
 •)186דאם
י ספר ביז צום םוף• דעריבער זאל מען שבת־צו־נאכטס ניט שרייבן
יאר 1456האט זיך באװיזן א קאמעט׳ א שטיק צײט האט אים איםרלין ניט
געװאלט אנקוקן• לםוף׳ אז ער האט אים שוין געזעהן פון א טורעם אדער
פון א הויך ארט אין דער אידנגאם אין גײשטאט׳ האט ער געזאגט  :״דער
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עק װײזט אויף װיך• דאס יאר׳ דערצײלט דער תלמיד׳ האט מען אין פראג
גע׳סמ׳ט דעם ״קיניג״ פון װין׳ זיין פאטער האט גע׳רודפ׳ט װינער אידן׳ דער
 •)187דעם
אונגארישער קיניג איז אויך געטויט געװארן אין זײן הויפטשטאט
ערשטן מיינט ער לאדיםלוים פאסטומוס׳ דעם אנדערן  -לאדיסלױס קארװינוס•
דעם ערשטן זאל געארג פאן פאדיבראד האבן גע׳סמ׳ט׳ דער אנדערער זאל
 •)188איסרלין פלעגט פאר
דין געטויט אויפן באפעל פון זײן שװער אין אפען
דעם טרינקען שטענדיג אפגיםן א ביסל פון דער גלאז• קעגן פאדאגרע
פלעגט ער ניט נוצן קײן שום רעצעפטן׳ ער פלעגט נאר װישן דאס קרענק־
ליכע ארט מיט אורינע י •)18מ׳האט געמײנט יענע צײטן׳ אז גענז און פליגן
װאקםן אויף בוימער ) 190׳ מ׳האט אויך געהאלטן׳ אז ם׳זײנען פאראן אזוינע
 •)191מ׳פלעגט זעהן שיצן געטראנקען׳
רוחות ״אלרײנכיך׳ װאס דינען דעם מענשן
זיי זאלן ניט מזיק זײן׳ איבער דעם בלוט אדער סם׳ װאם פאלט פון הימל׳
 •)192מ׳פלעגט
און מ׳פלעגט צוליב דעם ארײנטון אײזן אין די געטראנקען
זיך היטן ארײנקוקן אין א פלי אזוי לאנג׳ װי דארט איז פאראן װײן ) 193׳ אדער
טרינקען פון א פום מיט א שפעלטל )194׳ מ׳פלעגט אויםמײדן טרינקען פון
א גלעזל מיט א שמאל העלזל) 195׳ לאזן ליגן א מעסער מיט דעם שארף
 •)196מנחם צױני דערצײלט װעגן מזיקים׳ װאם מ׳רופט זײ ״מרא״
ארויף
(מארע) און ״שטריאה״ (שטריא) )197׳ ער מײנט אויך׳ אז מכשפות פארלירן
 •)198ער דערצײלט פון
זײער כוח׳ װי באלד זײ הערן אויף אנצורירן די ערד
שװארצקונסט (פשוף־מאכערײ) אדער ״ניגראמאנטיע״ און פרובט זיך אוים־
טײטשן דאס לעצטע פרעמדװארט אויף דעם שטײגער פון יענער צײט ״.)1
ער װײסט צו זאגן פון בילדער־פשוף און לופטמענשן ״ )20׳ װעגן דער
״תקופה״׳ זאגט ער׳ אז אויף דײטש הײסט עם אין אײניגע געגנטן  :װאםער־
קאלב)201י שדים׳ זאגט ער׳ זײנען אין נארװעגן2׳י •)2אין דעם גלאקן־קלינגען
זעהט ער א שטיק פשוף3ײ •)2מיט אזוינע און ענליכע פירשטעלונגען פארװעבט
ער זײן פרוש אויף תורה• אזוינע מין פירשטעלונגען האבן דאמאלם געגאלטן
אומעטום׳ אלערלײ טרעפער׳ אלכימיקער און םגולות־מאכער האבן אזוינם
שטארק געשטיצט• סעבאםטיאן בראנט קלאגט זיך דערויף  :ס׳איז איצט פול
מיט אבערגלויבן׳ װאס מיט דעם זוכט מען געהײלט צו װערן׳ װען איך זאל
דאס אלץ צוזאמעננעמען׳ װאלט דאם געװען א גאנץ בוך מיט אפיקורסות
מיט נביאות־זאגערײ און מיט פויגלגעשרײ׳ מיט אפשפרעכן און פרעפלען
און פותר־חלומות זײן׳ מ׳זוכט בײ דעם שײן פון דער לבנה׳ מ׳יאגט זיך
נאך כשוף אלערלײ׳ נישטא אזא זאך׳ װאם ם׳זאל ניט זײן דערויף
קײן נאכפרעג4״•)2
גײלער פאן קײזערםפערג קלאגט זיך אויף די אויפטוען פון די נביאות־
זאגער און דעם צוטרוי׳ װאס מ׳האט צו זײ :״ם׳איז נאך פאראן אן אײנרײ־
דעניש צו דערגײן װעגן א גנבה און דערװיסן זיך זאכן אין אזוינע ערטער׳
װאס מ׳טאר ניט׳ װי למשל׳ גײן צו טרעפער׳ װאם מ׳רופט געאמאנטיקי
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ס׳זײנען פאראן אזוינע׳ װאס קוקן אױף א צח־אק׳ באשימן
(!סוז״גמזס^ ״)•
אים מיט קרויט׳ און א ױנג אינגל מוז דערין ארײנקוקן און זאגן׳ װאס ער
זעהט׳ װער איז דער גנב״ •)205
פון די דײטשע און אגדערע פרעמדװערטער׳ װאם מיר געפינען אין
אידישן אבערגלויבן׳ איז ארויםצוזעהן׳ אז אידן האבן די אלע גלױבענישן
און סגולות גענומען פון דער אדומיגער סביבה• מ׳מוז אבער זאגן׳ אז אין
דעם פרט האבן קריסטן גענאשט בײ אידן אויך •)206אזא קעגנזײטיגע װירקונג
באװײזט זיך אין רעליגיעזע מנהגים׳ דערהויפט װי װייט ס׳האנדלט זיך פון
טויטע• אידן האבן געהאלטן׳ אז מ׳טאר ניט באגראבן אין אן ארון׳ טײלװײז
זעהען מיר אזוינם נאך איצט אויך׳ מ׳פאררופט זיך אויף א פסוק ״װארום
שטויב ביםטו און צו שטויב זאלסטו צוריקקערן״ ( בראשית׳ ג׳ יט׳)• דער
אײנפיר באגראבן א מת ניט אין קײן ארון׳ נאר אין תבריכים איז אין מיטל־
אלטער געװען אנגענומען בײ קריםטן אויך און האט זיך געהאלטן ביז
דעם 16־טן יארהוגדערט7״ •)2פעטער זוכענװירט׳ װאם האט געלעבט
מיטן
אין 14־טן יארהונדערט זאגט װעגן דעם פארמעגן פון א געלטגײציגן מענשן׳
װאם ער קאן דאם ניט מיטנעמען מיט זיך אין קבר ארײן  :מער װעט ער
ניט האבן׳ אז א לײנען־טוך און זיבן טריט ערד פאר א קאמער8״•)2
בכן איז פון אן ארון אפגערעדט• װער האט דאס בײ װעמען אפגעלערנט:
קריסטן בײ אידן אדער פארקערט ? דאס יארצײטליכט לזכר דעם פארשטארבענעם
מוז שטאמען פון קריםטן׳ װי בכלל דער אויםדרוק ״יארצײט״ איז גענומען
פון דער קירך •)209אקעגן אבער האט די קירך גענאשט בײ אידן ( אויב צו
רײדן נאר פון טױט־מנהגים) שבעה און שלושים• סעבאסטיאן פראנק׳ װאס איז
אומצופרידן מיט די טרויער מנהגים פון זײן צײט׳ מאלט זײ אזוי  :״באלד
גײט דורך דער זיבעטער ( טאג)׳ דערנאך דער דרײסיגטער׳ און מיט דער
קלאג איז אויס״ •)210נישט אומזיםט איז ער אומצופרידן װארום ״דער
681ס1ת )4168 1פלעגט אפט צוגיין ביי קריסטן זעהר
8111ס<ן 18 46וסז
דרייסיגטער״ (18סס
רעש׳יג מיט פרעסן און זױפן און מיט מאסקעס שפיל׳ און די מאבט פלעגמ
זיך מוזן ארײנמישן ׳ •)21אזא שטיק האט שוין ניט געקאנט שטאמען פון
אידישע מנהגים•
פדי צו ענדיגן מיט גוטם׳ לויט דעם אידישן שטײגער׳ קערן מיר זיך
נאך אמאל אום צו די חתונה־מנהגים און מיר װעלן רײדן װעגן שפײז און
געטראנק אויף חתונות׳ װעגן פרײזן אויף געברויכמיטלען׳ װעגן קלײדונג׳
פוץ און אונטערהאלטונג ביי דײטשע אידן•
אין די פאליצײ־ארדענונגען אין פארשײדענע דײטשע שטעט צו יענער
צײט זעהען מיר תקנות אײנצוצאמען דעם לוקסוס ( אין איטאליע זײנען אזוינע
תקנות געװען זעהר אפט צו יענער צײט און פריהער) •)212אין אײנער אזא
פארארדענונג פון מױנכען דאם יאר  1405הײסט דאס׳ למשל׳ אז מענער און
פרויען זאלן ניט טראגן קײן מאנטל אדער קײן ראק׳ װאם זאל זיך שלעפן
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אױף דער ערד מער׳ װי אויף צװײ פינגער די ברײט׳ אויף א חתונה זאלן
ניט זײן מער פאר צװײ סעודות׳ אין אװנט און אין דערפריה׳ מער פאר
פיר און צװאנציג פרויען זאלן ניט פארבעטן װערן פון בײדע צדדים•)213
שפעטער טרעפן מיר אזוינע תקנות גאנץ אפט בײ אידן אױך4י)2׳ אבער צו
אונזער צײט׳ לויט װי אונז איז באקאנט׳ איז קײן אײנע אזא תקנה ניט פאראן<
דאם באװײזט׳ אז אידן איז דאמאלם צו גרויםער לוקםום געװען פדעמד•
פונדעםטװעגן האט מען געהאלטן פון א גוטן צום טיש דערלאנגען• דערהויפט
אויף א שמחה• אין װין האלט מען נאך עד הױם שטארק פון א ״אידן־
גאנז״• דאם זעלבע באשטעטיגט אויך האנס װילהעלם קירכאף׳ בורגגראף פױ
שפאנענבערג׳ װאס האט באשריבן׳ בערך דאם יאר 1562׳ זײן צײט און
 •)215ם׳װײוט
זײן לאנד• ער שרײבט :״מ׳זאגט׳ אז אידן האבן גוטע פעטע גענױ׳
אבער אױס׳ אז אידן האבן שוין לאנג געהאלטן פון א געבראטענער גאגז׳
דערהויפט אבער פון גענזענע לעבערלאך• פון גריבן האט מען גאר געהאלטן6י•)2
אין15־טן יאר־
אגב׳ װאם דאם האט געקאםט  :אין נײשטאט האט מען
הונדערט געצאלט פאר א לעבער א פערטל אונגארישן גולדן׳ פאר א גאנז -
 •)217מסתמא איז דאס געװען א פרײז פאר א מאגערער
א צװאנציגםטל גולדן
גאנז און פאר א לעבער פון א פעטער גאנז׳ װארום מ׳פלעגט שטאפן געגז
 •)218שבת האט מען
און הינער׳ אדער ״שאפען״׳ װי מ׳זאגט אין עםטרײך
 •)219געװײנטליך האט אויף א שמחה׳
דאם אין עסטרײך ניט געטארט טון
אדער בײ פארמעגליכע מענשן אפילו אין דער װאכן׳ ניט געפעלט קײן
אנדערע געבראטגם אויך• דערהויפט האט מען געהאלטן פון געבעקס׳ אין
די קװעלן טרעפן מיר אזױנס מיט איטאליעגישע און דײטשע געמען :פאשטעטן׳
פלאדן• גרימזעלן)220׳ ברעצלען )221׳ פײנקוכן׳ קיכלאך׳ לעבקוכן אדער לעקיך
)225
(11זצ>>1ס6׳ - 1האניג־לעקיך) )222׳ שטיינקוכן׳ אבלאטן <)223קראפען  <)224נויט
און דעסגלײכן• שבועות פלעגט מען אין מאינץ באקן א קוכן ״םיני״ •)226
אין קעלן פלעגט מען מאכן א האניג־קוכן׳ װאם ער האט געהײםי
״בורגערקוכן׳ ^•)22
פורים׳ דער אידישער קארנאװאל׳ פלעגט מען זיך פרײליך מאכן מיט
פורים־שפילן׳ מיט דער סעודה• די גמרא־גוזמא׳ אז פורים מוז מען אזויפיל
טרינקען׳ מ׳זאל ניט װיסן דעם חלוק פון ״ארור המן״ (פארשאלטן זאל זײן המן)
ביז ״ברוך מרדכי״ (געבענשט זאל זײן מרדכי) האט מען אין 14־טן יארהונדערט
געטײטשט אזוי  :די אותױת פון בײדע זאצן באטרעפן דיזעלבע צאל׳ און
מ׳דארף אזוי פיל טריגקען׳ אז מ׳זאל דאם ניט קאנען צונויפרעכענען׳ קײן סך
טרינקען האט מען דערויף ניט באדארפט ^ •)22דערפון איז צו זעהן׳ װי װײט
מ׳האט געזוכט צו פארהיטן דאם פאלק פאר שכרות• און מ׳האט רעכט געטאן׳
װארום דײטשן האבן יענע צײט שטארק געטרינקען• יעדער צעך׳ יעדער פאר־
באנד האט זיך געהאט זײן ״טרינקשטוב '׳ װאס האט געצויגן צו זיך דעם עולם)229י
(די מאכט האט אפט געמוזט פארװערן אזויפיל טרינקשטיבער)• דאס שכרות
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האט דערלאנגט זעהר װײט און האט געבראכט צו די ערגסטע רעזולטאטן•
מער פאר אלעמען האבן גע׳שכר׳ט גײםטליכע• זאגט דאך גײלער׳ אז
■)  :״דיין
6!111ז\\
סופראגאן־בישאף0סנ1ס(18
א װיצלינג האט אמאל געזאגט א
נאמען איז פאר דיר אנגעמאסטן׳ סופראגאן געמט זיך פון זויפן׳ דו ביסט
א װײנבישאף•׳* גײלער זאגט ארוים דערבײ דעם װאוגש׳ אז דער װיץ זאל זײן ניט
מער װי א װיץ׳ ער באמערקט אבער׳ אז דאס איז שוין געװארן א שפריכװארט ״•)23
װעגן דעם קארנאװאל האט סעבאסטיאן בראנט געזאגט  :״איך קאן דאס זאגן
װאר׳ אז קײן אידן׳ הײדן׳ טאטערן פארשװעכן ניט אזוי זײער גלויבן׳ װי מיר
קריסטן טוען דאם׳ װארום אײדער מ׳קומט נאך צו תפלה טון׳ קלערט מען שוין
דרײ פיר מאל אזוי פיל פון דעם קארנאװאל׳ און מ׳פארלירט דעם פארשטאנד
גאר אן ן גאר או ן דאם געדױערט א גאנ ץ יאר .)231-
נאך שארפער רעדט טאמאס מורנער  :װאס דער דייטש זאל ניט אנהויבן׳
דערמאנט מען זיך באלד אין פלעשל• מיר זײנען צו שפאט געװארן פאר גאט
און לײט׳ די גאנצע װעלט זאגט װעגן אונז׳ אז יעדער דײטש טראגט א פלעשל׳
מיר נויטן אײנס דאם אגדערע צו טרינקען און טויטן זיך אלײן מיט שבר׳ן׳
כאטש די מאכט האט עס פארבאטן*32ס•
אמשטארקםטן בײטשט סעבאסטיאן פראנק דאם שכרות פון זיין צײט
דערצו זויפט דאס דײטשע פאלק אומקריםטליך װיין׳ ביר און װאם ם׳האט׳ שפילט׳
מאכט זיך משוגע• ס׳איז א פאלק׳ װאס זוכט זיך נוקם זײן׳ באפאלט שטענדיג׳
זוכט זיך קעגן פיינט׳ קײן חרטה איז אים גיט גענוג׳ נאר קריגן זיך׳ דאם פאלק
שטײט אויף אײן מדרגה מיט די טערקן• בײ קײן פאלק איז נאך די גאט־
לעםטערונג ניט אזא געװײנטליכע זאך׳ פון דעם קינד ביז דעם אלטן׳ װי בײ
דײטשן• דאס דאזיגע פאלק׳ װאס פרעםט מער פאר אלע פעלקער מוז האבן
צו טרינקען׳ אנדערש קריכט דאם פון דער הויט ארוים און איז גארניט ניט
װערט׳ זײ זײנען אבער גוטע קריגםלײט3י.)25
די דאזיגע מײנונגען באװײזן גענוג׳ װי גרוים איז געװען דאם שברות
יענע צײט• ס׳איז דעריבער צו פארשטײן׳ פארװאס רבנים האבן אזוי אויס־
געטײטשט די גמרא װעגן טרינקען אום פורים• אקעגן זעהען מיר׳ װיי מ׳האט
זיך געמיהט צו זײן אום פורים פרײנטליך און טון צדקה• מ׳פלעגט שיקן
שלח־מנות פרײנט און געפאלענע׳ קריסטן אויך׳ װי מיר געפינען דאם בפירוש
געשריבן• איסרלינס תלמיד האט פאר דעם צװעק געקויפט פירערלײ צוקער־
װארג׳ נעמליך  :געבאקענעם אינגבער׳ געצוקערטע מאנדלען׳ רעגליזע און
סך־הכל האט דאס אנגעטראפן דרײ װינער ( פעניג) •)234דאם
קאריאנדעד•
מאכט אויס אונזערע הײגטיגע אנדערהאלבן קרײצער •)235
פון דעם שבתדיגן טשאלנט האבן מיר שוין געהאט גערעדט (ב• ן .ץ.)280 .
( 80116111111שאלאט)• דער
ער איז געװען באקאנט קריסטן אויך מיט דעם נאמען
װארט1ס< 161וי8\1
מאלצײט פאר מיטאג האט געהײםן מיט א פראנצויזיש
(סױרטאבל)׳ געװײנטליך איז דאם געװען געבראטן פלײש )236י װי װײט דער אידישער
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ץד האט ניט געשטערט׳ האבן אידן בכלל געגעסן׳ לויט דער צײט און צו־
ריכטונג נאך׳ אזוי װי זײערע קריםטליכע מיטבירגער י  •)23דער אװנטמאלצײט
האט געהײםן ״מעראטע״ אדער * מערענדע״ >)238אין מארבורג פלעגן מײםטן
 •)231איסרלין׳
אידן מאכן אויף שבת א פאשטעט׳ װאם האט געהײםן ״ברײטלינג׳ י
בעת ער האט דארט געהאט געװאוינט׳ פלעגט שוין פרײטאג פארזוכן דערפון
א שטיק׳ ״װײל אין מארבורג איז קיין פיש ניט געװען״׳ אזוי דערציילט זיין
תלמיד3י •)24פיש אויף שבת איז געװען א מצוה׳ אין נײשטאט פלעגט איסרלין
שוין פרײטאג עםן פון די שבודדיגע פיש מיט א בריה פון ײײסקרויט י •)24מ׳פלעגט
קאכן פיש אויף װיין׳ עםיג׳ אדער מיט א פעפערםאאוס2י •)2דערהויפט האט
מען געהאלטן פון העכט  •) 243ראש השנה פלעגט איםרלין זיך נוהג זײן מ׳זאל
דערלאנגעןצום טיש ״בארבען״׳ װײלדאס דערמאנט דאם װארט ״דערבארמען״ •)244
פון משקאות װערן דערמאנט  :װײן׳ ביר )245׳ מעד )246׳ געקאכטער װײן ,)247
לוטערטראנק*י )24און מאראס׳ א מישונג פון וײין׳ מוילבערםיראפ און אנדערע
זאכן •)249װײטער האט מען געהאלטן פון אויבסן און געפרעגלטע פרוכטן׳
לימענעס אבער׳ זעהט אוים׳ זײנען געװען זעלטן• איסרלין באמערקט׳ אז
לימענעס זײנען פאראן אץ װענעציע׳ זײן תלמיד׳ װאס איז שפעטער געקומען
קײן איטאליע׳ האלט פאר פדאי צו דערצײלן׳ אז ער האט זײ געגעסן ״ •)25ער דער־
מאגט אויך פארשײדענע םארטן ברויט •)251
װעגן דער קלײדונג זאל דאם באמערקט װערן  :איסרלינס תלמיד בא־
שרײבט זײן רבינס מאנטל און דערצײלט׳ אז אזוינע מאנטלען פלעגן טראגן
נאר די אלטע רבנים אין עסטרײך און אײניגע אלטע לײט• דאם האט געהײםן
״געריפעלטע מאנטלען״)252׳ זײ זײגען געװען ענליך אויף פרויענמאנטלען׳ מיט
״גערען״ )253ארום האלז׳ פון אויבן שפיציג׳ פון אונטן ברײט• נאר פון דער
רעכטער זײט איז געװען אן עפנונג ארויםצושטעקן א האנט• בײם האלז פלעגט
זיך אזא מאנטל פארשפיליען אויף א קנאפ י •)25אזוינע מאנטלען פלעגט מען
אויך אונטערשלאגן מיט פוטער  ♦)255חוץ די דאזיגע בגדים און די קלײדװארג
און שטאפן׳ װאם זײנען דעדמאנט געװען בײ אוגז אין ערשטן באנד׳ טרעפן
מיר צו יענער צײט  :װאמס׳ ױפע ) 256׳ ראק אדער םױרדעט׳ פעלער׳ אזײדנצײג׳
טאפארט׳ א מין מאנטל׳ קאלער׳ באטשוך׳ אונטערשוך• פאנטאםל׳ בארעט
אדער בארעטל .)257
 •)258פון צירונג װערט דער־
ם׳װערט דערמאנט א קלײדערשטאף ״בוראט״
מאנט ״לענדעניער״ (א פאם אויף די לענדען)׳ ״ארמבוק״ ( ארמרינג)׳ ״לאנע״
(א קײט) ׳ ״העפטעלץ״ ( אן אגראפקע)׳ ״פירשפאן׳ ( אשנאל) ׳ ״זענקעל״ (א שנור)
און דעסגלײכן .)2,9
װעגן מלבושים מיט א סך פאלדן ( אזא מץ מאנטל האט געטראגן איסרלין׳
װי דאס איז שוין פריהער דערמאנט געװען)׳ באמערקט סעבאםטיאן בראנט
אומצופרידן  :״אלע קליידער זײנען פול מיט פאלדן  :רעק׳ מאנטלען׳
העמדער׳ ברוסטטיכער׳ פאגטאפל׳ שטױול׳ הויזן׳ שיך׳ װילדע קאפלען׳
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א״נפיר )•
איזדעראידישער זיט (
פארברעמטע מאנטלען׳ אזוי
ראק איז קורץ און שענדליך אונטערגעשניטן׳ קוים ער באדעקט דעם
דער
 •)260װאם זאל דא באטײטן
נאפל׳ פוי׳ ם׳איז א שאנד פאר דער דײטשער נאציע״
אידישער זיט״ו זאל דאם הײסן׳ אז די רבנישע מאנטלען מיט פאלדן
״דער
 )261ס׳װאלט מםתמא געװען דאס ערשטע מאל אין
זײנען געװארן א מאדע ו
געשיכטע׳ אז רבנים זאלן זײן די מאדע־װייזער• פון דער אנדערער זײט
דער
מיר׳ אז אידן האבן בכלל ניט געקאנט טראגן אזוינע מלבושים׳ װארום
װײםן
זאכן און א מלבוש פון פארשײדענע צײגן האט געשמעקט מיט
געפראנזטע
און ס׳איז געװען פארבאטן לויטן דין• איסרלין זאגט אפילו׳ אז קריםטן
שעטנז׳
האבן געװאוםט׳ װי װײט אידן איז דערװידער אזא טראבט2״•)2
פון אונטערהאלטונג האבן אידן יענע צײט געהאט װייניג װאם אויסצו־
קלײבן׳ װי אין מיטלאלטער בכלל• װען מיר געפינען אין די קװעלן׳ אז אײניגע
האבן פארמאגט א ״טאנצהױז״׳ דארף מען ניט מײנען פון דעם גאמען׳
קהלות
אז דאם הויז איז געװען באשטימט פאר דעם דאזיגן צװעק• דאם איז אײגנט־
געװען א חתונה־זאל׳ מ׳פלעגט דארט מאכן חתונות׳ װארום ניט יעדער האט
ליך
גענוג גרויםע חדרים׳ געװײנטליך פלעגט מען שוין דערבײ טאנצן אויך•
געהאט
נאמען ״טאנצהויז״ האבן דעם געגעבן קריסטן ,און אידן האבן דאם בײ זײ
דעם
איבערגענומען׳ װי מיר האבן דאם געזעהן בײ אנדערע װערטער>מ •)2ױם״טוב
אידן לאזן שפילן בײ זיך קריסטליכע בלי־זמר און טאנצן׳ אבער רבנים
פלעגן
 .)264זײ האבן אויך ניט געהאלטן פון
זײנען דערמיט געװען שטארק אומצופרידן
(מארשאליקם) אויף א חתונה׳ דאם איז געװען א פוילישער אײנ־
שפאסטרײבער
פון דארט האט מען דאם איבערגענומען אין דײטשלאנד *> •)2רבנים זײנען
פיר׳
אויך געװען קעגן דעם אײגפיר׳ װאם רײכע לײט פלעגן אויף זײערע אונטער־
האלטן טריגקען גרויםע בעכער װײן צום געזונט פון זײערע געםט און נאכדעם
צעברעכן די בעכער׳ און זײ האבן געראטן ניט צו גײן אויף אזוינע אונטער־
 •)266דאס גופא באװײזט׳ אז אזא אײנפיר איז געװען• די גלעזער און
האלטן
בעכער׳ װאם מ׳האט גענוצט דערבײ׳ זײנען מםתמא געװען אזוינע װי מהר״יל
באשרײבט ל •)26מ׳פלעגט שפילן אין געלט׳ כאטש רבגים האבן דאם גיט געװאלט
און ם׳פלעגט אמאל דערלאנגען אזוי װײט׳ אז קהלות האבן געמוזט מאכן
לײדן׳
קעגן שפילן^ •)26װעטן זיךהאבן דבנים אויך ניטגעהאלטן פאר רעכטי .)26
תקנות
שפילן זײנען נאך געװען אנדערע באליבטע פארװײלונגען׳ װי למשל׳ װארפן
חוץ
גורל׳ עםענען א םפר .װאם פאר א פסוק ס׳װעט טרעפן ,וכדומה אזוינע טרעפע־
נישן׳ װאם רבנים האבן דאם ניט געװאלט לײדןלס  •)2אקעגן האט מען געהאלטן
רעכט אזא פארװײלונג׳ װי מוזיק׳ פרומע לײט האבן אויך גיט געהאט
פאר
אקעגן)271׳ װי אויך צונויפקומען זיך אלע שבת נאכן שול און ״דערצײלן
 >)272א אונטער־
שמועות׳ן (שמועסן) פון קיגיגן׳ פירשטן׳ מלחמות וכדומה״
האלט׳ װאס דערמאנט אונז דאם באליבטע באשעפטיגונג בײ בירגער
אין ״פויסט״•
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״נישט בעםערס װײם איך מיר אום זון־און־פײערטאגן׳
אלם א געשפרעך פון קריג און קריגגעשרײ׳
װען הינטן׳ װײט אין דער טערקײ׳
יד פעלקער אױף אנאנדער שלאגן״•
בבלל אבער פלעגן אידן יענע צייט האלטן שבתים און ימים־טובים ערנסט
און שטריינג אידישליך• סעבאסטיאן בראנט לויבט זיי דערפאר אויף זיין שטײ-
גער און מוסרט דערמיט קריסטן :״אידן שפעטן פון אונז זעהר׳ װאס מיר שעצן
אזוי א ױם־טוב (איראניש געזאגט)׳ בעת זײ האלטן אים הײליג* איך װאלט זײ
ניט ארײנגעזעצט אין נארנשיף׳ װען זיםט זאלן זײ זיך ניטפ ״רן שטענדיג׳ װי
א משגענער הונט״
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קא פיט ל
קעגנזײטיגע באנעמונג• שמד־
אידן און קױיםטן און זײער
פראבן• די פארהאלטונג פון דער יוסטיץ צו אידן• אידישע
קריסטליכע אבער־
גוטע־פריינט צװישן פירשטן און בירגער•
אידישקײט ביי די הוסיטן
גלויבן װעגן אידישע צערעמאניעס•
יאהאן פאאולי•
סאמסאן פינע •
און רוםן• געארג װיצעל•
אידן־ריטער• האנס זייבאלט װעגן דער אידישער פרונקפרא־
קרוינונג און חתונה • אי־
צעסיע אויף מאטיאם קארװינום
באשעפטיגונגען• בעטלער ביי קריסטן און די בעטלער־
דישע
אידישע צדקה• דער װאכער בײ אידן און קריסטן.
שפראך•
םעבאםטיאן לאצער•
דאקטוירים•
דער אידן־שפיז• אידישע
סעבאסטיאן בראנט• גײלער פאן
זוכענװירט•
רענער• פעטער
בורקהארד װאלדים• האנם װילהעלם קירכהאף•
קײזערספערג•
גלײכװערטלאך•
אידישע
פאבלמישונג•
זויםע און טוילער•
פאסטנאכטשפילן•
ראזענבלוטס
פאלצס און
אין רופרעכט פאן פדײזינגס שטאטרעכט־בוך• אין דער רעדאקציע סון
יאד >1473געפינען מיר אונטער א קעפל ״פון דעם אידן־לעבך געזעצן װעגן
אידן  :״קײנער זאל ניט צװינגען אידן׳ זײ זאלן װערן קריםטן׳ מיט גוטן קאן
מען זיי אײנרײדן׳ אזוינם זאל מען טון• װערט אבער א איד א קריםט און דערנאך
שטייט ער אפ פון דעם גלויבן׳ איז זאל אים דער גייסטליכער און װעלטליכער
געריכש צװינגען׳ ער זאל בלײבן ביי דעם גלויבן• װיל ער דאס ניט טון׳ איז
דארף מען אים פארברענען אזוי װי א גאטלעםטערער• קריסטן איז פארבאטן
צו עסן מיט אידן׳ דעריבער זאל קײנער ניט בעטן (אידן) צו קײן מאלצײט• קײן
קריסט זאל זיך ניט באדן מיט קײן אידן •0
זאלן אידן פארשפארן טיר און פענ־
אום גרינדאנערשטאג8־1
סטער׳ קריסטן זאלן צו זײ ניט גײן און זײ ניט אנקוקן• אידן זאלן זיך ניט בא־
װײזן אין גאם ביז איבער די הײליגע טעג• אידן זאלן טראגן זײערע באזונדערע
היטלען׳ מ׳זאל זײ אפשײדן פון קריסטן• אידן זאלן ניט האלטןב ײז יך קײן
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קריםטן׳ װאס דינען בײ זײ און עסן זײער ברױט און שפײן •  •)2אין די דאןיגע
געזעצן זײנען צונויפגעפאסט די װיכטיגסטע עיקרים׳ װאם די קריםטליכע קירך
האט אויםגעטאן פון לאנג אן׳ און די װעלטליכע מאכט האט דאם אנגענומען׳ צו
רעגולירן די באציהונגען פון אידן צו דער אויםנװעלט׳ דאם הײסט א פ צ ו ־
זונדערן אידן פון דער װעלטג)• אומויםט װעט איר זוכן אזויגע הארטע
תקנות אין אידישע שריפטן• דא איז אידן ניט פארבאטן צו באדן זיך מיט
קריםטן׳ עםן און טרינקען מיט זײ׳ װי װײט דאם עםן איז געװען כשר• ס׳איז
אויך ניטא קײן סימן פון קײן איסור׳ אידן זאלן ױם־טוב גײן צו קריסטן און זיך זעהן
מיט זײ• אויב מיר געפינען׳ אז רביים האבן געראטן אידן זיך האלטן מיט קריסשן
פון דערװײטנס׳ איז דאם שוין א פועל ױצא פון דעם׳ װי קריסטן האבן זיך פאר־
האלטן צו אידן׳ און פון דער מודא׳ װאם האט זיך גענומען בײ אידן פון צרות און
גזרות׳ װאס זײ זיינען אויםגעשטאנען• פאר דעם מיטלאלטער שטייט דעריבער
פעסט דער כלל  :ניט אידן האבן זיך דערװײטערט׳ נאר קריםטן• דאם אלץ איז
אבער בכלל געװען מער אויף פאפיר׳ אין דער פראקטיק האט מען זיך ניט גע־
קאנט אזוי אפזונדערן׳ װי דאס גײםטליכע און װעלטליכע רעכט האבן דאס גע־
װאלט האבן  ,ניט מ׳האט דאם געקאנט אויםפירן׳ ניט מענשן מיט א פשוטן
שכל האבן דאם געװאלט• פון צײט צו צײט האט מען געקאנט אונטערװארמען
דעם פאנאטיזם און אויפרײצן דעם המון אויף אידן׳ צװישן קריםטן און אידן
זײנען די באציהונגען געװארן זעהר פארשארפט• בכלל אבער האט מען זיך
יענע צײט צונויפגעלעבט׳ װי מיר האבן דאם שוין צוגעזעהן פריהערדיגע
תקופות׳ דער בעםטער סימן איז  :די קעגנזײטיגע װירקונג אײגס אויף דאס
אנדערע׳ דאם באװײזט׳ אז מענשן האבן זיך באגעגנט׳ אפט געטראפן זיך• אידן
האבן געװאוסט׳ װאם ס׳טוט זיך אין לאנד׳ אין דער געזעלשאפט׳ האבן זיך בא־
טײליגט אין בילדונגשטרעבן פון זײער םביבה׳ זײ האבן געװאוםט צו שעצן
דאס גוטע׳ װאס איז פאראן בײ קריםטן׳ און אין אומגאנג מיט קריםטן האבן זײ
געלעבט װי בירגער מיט בירגער• קריסטן װידער האבן ניט שטעגדיג געזעהן
אין דעם אידן דעם פרעמדן׳ װאם האט געקרײצט ישוע הנוצרי׳ ניט דעם אפ־
געשטויסענעם און דעם דערנידעריגטן׳ זײ האבן באװיזן אידן פרײנטליכקײט
אויך׳ און האבן אזוינס גערן געזעהן פון אידן׳ האבן זיך פארלאזט אויף אידישע גע־
שעפמקענטעניש׳ האבן געטרויט אידישער ערליכקײט׳ פלעגן זיך טרעפן מיט אידן און
האבן מיט זײ פארבינדונגען• אין די פאםטגאכטשפילן (קארנאװאל־שפילן) פון
דעם 15־טן יארהונדערט געפינען מיר אזויפיל װעגן אידישע מגהגים און אינםטי־
טוציעם׳ אז װען מיר זאלן אננעמען׳ און אזױ מװן מיר אננעמען׳ אז מ׳האט זײ
פארשטאנען׳ איז דערפון אלײן געדרונגען ניט אנדערש׳ אז קריסטן פלעגן זיך
זעהר אפט באגעגענען מיט אידן• מן הצד װערט דאם באשטעטיגט אויך פון די
כללים פון רופרעכטס רעכטבוך• דאם קאפיטל הײסט  :״פון אידישן לעבן•׳
יד כללים זײנען נוגע מײםטנם די באנעמונג פון קריםטן׳ און דער צװעק
אבער אז מ׳האט שוין
איז׳ קריסטן זאלן זיך דערװײטערן פון אידן•

באדארפם אנקומען צוץ אזױנע כללים׳ איז דאך דאס דער בןיסטער סימן׳ או
״דאס אידישע לעבן״ איז צופיל געװען געקגיפט און געבונדן מיט
״דעם קריסטליכן לעבך׳ ס׳איז ניט געװען קײן פארשיידן לעבן און ם׳האט ניט
געקאנט זײן׳ װארום אידן און קריםטן האבן געהאט אײן־און דאסזעלבע
פאטערלאנד׳ שפראך׳ עפנטליכע לײד און פדײד•
קריםטליכע און אידישע קװעלן באשטעטיגן׳ אז דאם צושטײן צו
אידן׳ זײ זאלן זיך שמד׳ן איז נאך פאר אידן געװען יענע צײט אפט גע״
פערליך׳ װײניגסטגס איז דאם זיי געװען צו לאסט• דאם נעמט זיך פון דעם
ײעזן פון קריםטנטום׳ ברעכן די אידישע עקשנות האט דא געהײסן אזוי
גוט׳ װי זיך אלײן איבערצײגן אין זײן גערעכטיגקייט׳ און די רעליגיע איז
נאך דאמאלם געװען זעהר שטארק און האט געהאט די ממשלה אויף אלע
פארהעלטענישן• מיט אזוינע מיסיאנערישע צװעקן האבן זיך אבער ארומ-
געטראגן נאר די גײםטליכע׳ דאס פאלק (מיר האלטן נאך פאר דעפארמאציע)
האט זיך אין רעליגיע־זאכן נישט געמישט׳ א װעלטליכן מענשן איז
אפילו פארװערט געװען זיך ארײנצולאזן אין רעליגיעזע חקירות מיט אידן•
נאך דאס יאר •1523װען װעלטליכע מענשן האבן שוין געזאגט א דעה אין
אמונה־זאכן׳ קלאגט זיך סעבאסטיאן לאצער :״אונזערע סכאלאסטיקער האבן
ביז אהער געהאט געזאגט׳ אז װעלטליכע מענשן זאלן זיך ניט ארײנלאזן
אין קײן וכוח מיט אידן׳ װארום זײ זײנען געלערנט אין זײעד געזעץ און
קאנען אײנעם מנצח זיין׳ יא׳ געװים זיינען זיי געלערנט׳ זיי לערנען זייערע
קינדער פון ױגנט אן צו פארשטײן זײער געזעץ׳ אבעד פארװאם איז דאם
אונז פארװערט געװעןן איז דען דאס גיט געװען קלאגעדיג׳ אז מיר האבן
ניט געהאנט באקענען יעזוס און זײן הײליג װארט פאר אידן און אומ״
גלויבער •)4עם־הארצים אין אמונה״זאכן זײגען אבער געװען ניט בלויז װעלט״
ליכע מענשן אליין• דער אייגענער לאצער זאגט װעגן די קלויםטער״
פרויען :״די קלויסטער״פרויען װײסן אזוי װייניג׳ װי די גענז׳ דאס װאם זיי
דאװענען אויף לאטײן׳ װארום זײ פארשטײען דאס ניט״*')• ניט בעםער
געבילדעט איזגעװען דער רוב גײםטליכע• פרעדיגער׳ װאס האבן זיך געװאלמ
פארגינען זאגן לאטײנישע דרשות׳ האבן געמאכט די עדגסטע פעלער אין
דער שפראך• ם׳איז לוםטיג צו לײענען׳ װי גײלער דערצײלט׳ ער האב
אליין געהערט׳ װי איינער אזא דרשן האט זיך צעלאזט אין תהלים (קאפיטל
*) אנשטאם
▼
91׳ פסוק )3װעגן ״פארגיפטעטע שטריק״ (מטוזס***
מיט>6
שטריק פון יעגער׳ ער האט פארביטן פזן״ום&ם ^
װען אזא מין גײםטליכע האבן זיך גענומען איבעררײדן אידן׳ האבן זיי גע־
וױינטליך׳ װייניג װאס געהאט אויסצושטעלן אויף באווײזן׳ מײםטנס האט
מען פשוט גענומען רײצן דעם המון׳ כדי דערמיט איבערצושרעקן אידן׳
ם׳פלעגט אויך פאדקומען׳ אז אזא פרעדיגער האט זיך געמאכט פאר אבעל־גס•
איםרלינס הלמיד דערצײלט׳ אײנמאל איז קײן נײשטאט געקומען א גײסטליכער׳

דאס ראט דערלאנגם
װאס האט צוגעזאגט׳ ער װעט באװײזן מופתים•
צו איםרלינען׳ און ער האט געזאגט׳ אז װען דעד גײסטליכער װעט זיך
אהן קונצן און אהן שװינדל װארפן אין פײער ארײן׳ טוט ער אים נאך־ נאר
בתנאי׳ דער קײזער זאל פארזיכערן׳ אז קריםטן װעלן דערבײ ניט באגײן
קײן שום עולה און פאלשקײט• דערװײל אבער איז ׳יגאט צו דאנקעך׳ וױ
דער תלמיד זאגט׳ פון דער גאנצער זאך געװארן גאר נישט און דער גײסט־
ליכער איז אװעק זיין װעג •)7ם׳װעט גיט זײן קיין פעלער צו זאגן׳ אז
מםתמא איז דאם געװען דער בארימטער תשובה־פרעדיגעד יאהאנעם יאפיםטראנוס׳
װאס האט גע׳רודפ׳ט אפיקורסים און האט זיך געהאלטן פאר א בעל מופת־
דאס יאר> 1455א יאר פאר זײן טויט׳ איז ער געװען אין נײשטאט  -בײװין־
לויט אידישע ידיעות האבן זײנע העצרײדעם ניט געשאדט אידן׳ אקעגן
אבער אין אנדערע שטעט׳ דערהויפט אין ברעסלוי האבן זײנע גיפטיגע
דרשות פארשאפט אידן א סך צױת •)8אז שרעק׳ איבערײדונג׳ האפענונג אדער
ליבע האבן א םך אידן געמאכט פאר קריםטן׳ דאס איז זעלבםטפארשג־אנדיג•
יארן 1411־  1412האבן
שמואל אלגאזי זאגט אין זײן כראניק)9׳ אז די
סכ> 2אידן ״געביטן זײער אמונה׳• װיפיל זײנען צװישן זיי געװען
איבער ססס-
דייטשע אידן זאגט ער ניט׳ יעדנפאל װערט אין אלע שאלות־ותשובות פון
יענער צײט גערעדט פון משומדים• א סך אזוינע זײנען געבליבו קריסטן
און האבן אידן געזאגט אין די אויגן׳ אז זײער אמונה איז ״פפירה״ )10׳ דאס
האט אפילו די קירך קײנמאל ניט געזאגט און ניט געקאנט זאגן• אװינע
משומדים האבן מיט זײער איבערפלייס און האס צו אידן איבערגעשטיגן
געבוירעגע קריסטן און אידנפײנט׳ ״)• א סך געטויפטע האבן חרטה געהאט׳ זיך
אומגעקערט צו אידישקײט און זײנען אויםגעשטאנען די ערגםטע שטראפן׳
װאס ס׳קומט פאר אפטרעטן פון קריםטנטום׳ אפילו דעם טויט אויף דעם
שײטערהויפן אויך• בעת דער װינער גזרה דאם יאר 1421איז אײן אידיש
אינגל׳ נישט געקוקט׳ װאס הערצאג אלברעכט האט אים געהאלטן בײ זיך
אין הויף און אים מקרב געװען׳ אפגעפאלן פון קריסטגטום מחמת חרטה
און אומגעקערט זיך צו אידישקייט• װיפיל מ׳האט ניט גערעדט מיט אים איז
געװען אומזיסט• מ׳האט אים פאר׳משפט צו פארברענען׳ האט ער זיך גע־
ווארפן אין פלאמפייער מיט א תפילה אין מויל •)12וועגן דעם רוב משומדים
איז געװיס ריכטיג׳ װאם ר׳ מאיר פון ראטענבורג האט שוין געזאגט אויף
זײ :״זײ האבן ניט געװאלט בלײבן קײן אידן נאר דערפאר׳ זײ זאלן האבן
צו עםן׳ זײ זאלן קאגען גנבענען און צופרידגשטעלן זײערע תאװת״• זײער
צוריהקומען צו אידן איז געװען אזוי פאלש װי זײער װערן קריסטן.)13
אגב׳ פארשטאנדיגע קריםטן האבן אויך אזוי געקוקט אויף משמדים• אין
די פאםטנאכטשפילן לאכט מען אפ פון דעם אידן און פון דעם געטויפטן
אידן גלײך *׳ •)1אין די שפרוך־ביכער און משלים־ביכער פון יענער צײט
קומען פאר קאמישע און ערגסטע מעשױת׳ ײאס זײ באװײזן׳ אז דער

מיםיאנערישער ברען האט געבראכט א סך צביעות און מאוםע זאכן׳
קריססליבער
קירך האט דערפון גאר ניט ניט געװינען• האנס װילהעלם קירכאף דערצײלם׳
די
פון א אידן׳ װאם איז געקומען צו׳ן א גלח׳ ער װיל זיך טויפן• דעם
למשל׳
ערב דעם טויף האט דער גלח געמאכט א גרויםן מאלצײט׳ אבער
אװנט
מ׳האט זיך געלעגט שלאפן׳ האט דער איד פארנומען דאם גאנצע
װי נאר
און איז ניט געבליבן• דער מוםר־השפל פון דער געשיכטע איז׳• ״א איד
זילבער
זיך זעהר שלעכטם טון א קריסט און בארימט זיך נאך אפן׳ ער האט
פלײםט
אפגענארט די גױים״•)15
איז אן אנדער טויפגעשיכטע :״מ׳האט געכאפט א אידן פאד
ערנסטער
האט מען דעם אידן געװאלט טון א חסד׳ איז געבליבן אים אויפ־
א גנבה׳
בכלל מיט
מ׳טוט דאס
די פיס׳ װי
הײנגען בײם האלז׳ ניט בײ
אדער אים אפלאזן פרײ׳ אויב ער װעט װערן א קריםט׳ װארום
אידן׳
באגיין זיך״ •)16
אכזריות׳דיג צו
אזוי
רעכט
ניט
ם׳איז
מען גענומען ״הײנגען דעם אידן אויף אבאזונדער תליה׳ נעבן
לסוף האט
קיין
ניט געהאט
אן אנדער תליה׳ בײם האלז׳ װארום ער האט
(צו הײנגען אים בײ זײ)• ער האט אפגעװארפן דעם פרוב צו
הערנער״
זיך מאכן פאר א קריסט און ״צװײ אנדערע אידן האבן אים באלייט
לאזן
תליה״• דער מוסר׳השכל איז  :״אין בעהמער־וואלד וואנדערן אהן
ביז צו דער
אן אפיקורס׳ װאם זאל ניט זײן פארגלויבט אין זיין טעות׳ א איד׳
געפאר׳
ניט זײן קײן עקשן• דאס אלץ אױ אװי גרינג צו געפיבען׳ װי
װאם זאל
ראבען׳ שװארצע שװאנען״ •)17װאם פאר א געפילן צו קריסטן האבן
װײסע
פון דער ױסטיץ געקאנט דערװעקן בײ אידן אין הארצןז װען
אזוינע מעשים
די קריסטליבע ליטעי אטור פון יענער צײט׳ קאן מען מיינען׳ אז
מ׳לייענט
זײנען הוילע האם קעגן קריםטן אין זוכן נאר זײ צו רודפן׳ קריסטן
אידן
זײנען גאט די נשמה שולדיג• לאמיר אויסהערן נאך קירכאפם אגעשיכטע׳
אבער
געפינען זי אין לוטערס טישרײדעס אויך• א איד האט זיך
װאם מיר
סםג״םסםסס ) און נאכדעם אפילו
געטויפט און איז געװארן א גײסטליכער (
;זוים&ס׳׳ס ) אין קעלן• אויף דעם טױטנבעט האט ער געהײסן׳ מ׳זאל
א דעקאן
אויף דער קירך־טיר זײן בילד׳ װי אין אײן האנט האלט ער א קאץ׳
אויסקריצן
אנדערעד  -א מויז• ״דערמיט האט עד געװאלט װײזן׳ אז א איד
אין דער
ליב זײן א קריםט׳ װי דער מויז א קאץ״ •)18דא הײסט דאם׳ זאל
קאן אזוי
זײן די קאץ׳ און דער קריסט די מויז׳ א זאך׳ װאס ס׳האט מיט
דער איד
דער װירקליכקײט פלל נישט צו טון•
װענדן מיר זיך צו אידישע קװעלן׳ געפינען מיר קלאגן איבער עולות׳
אידן׳ אבער ניט קײן האס• מהר׳י איסרלין קלאגט זיך  * :פאר
װאם מ׳טוט
איז א םכגה זיך אנצונעמען פאר אן אנדער אידן׳ װען מ׳איז יענעם
א אידן
חושד׳ װארום קריסטן זאגן אזוי אױך׳ אידן האלטן איינס מיײן
אין עפיס
און װעלן ניט לאזן פאלן זײער אײנעם״ •)19אין אן אנדער ארט זאגט ער:
אנדערן
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״אין אונזער צײט איז דער קריםטליכער האם אויף אונז נאך גרעםער געװארן
זיי פאראכטן אונז׳ און מיר זײנען זײ װי א דארן אין אויג״ ״ •)2אזוינע רייד
זיינען דער בעםטער םימן׳ אז זיי נעמען זיך פון א געװיםער צײט אונטער דעם
אײנדרוק פדן אגזרה• װי דאם קריסטליכע רעכט האט באהאנדלט אידן
זעהען מיר פון מהר״ם מינצם װערטער  :״ם׳איז זעהר גרינג איבערשרעקן דעם
אידן און אים שלעכטס טון״ •)21אן אנדער מאל קלאגט ער זיך  :״פון װעגן
אונזער ערליך גלויבן װערן מיר פארברענט און דערװארגן״ •)22ליפמאן
מיהלהויזען  -רעדט אויך זעהר שארף װעגן דער קריםטליכער ױסטיץ• ער
באװײזט אגלח פון די הײליגע שריפטן׳ אז קריסטן טוען ניט רעכט ארויסלאזן
פרײ א אידן׳ װאם איז פארמשפט צו טויט׳ װען ער זאגט צו צו טויפן זיך׳
און זאגמ דערבײ אזױ  :״דאס גלויבן איז געװענדט אין הארץ׳ ניט אין דער
טויף •)23לאמיר נאך דא בדײנגען א מײנונג פון א קריםט װעגן דער קריםטליכער
ױסטיץ בנוגע צו אידן  -דער קאפלאן יאהאנעס קנעבעל פון באזעל דערצײלט
אין זיין כראניק װעגן שענדליכע זאכן׳ װאם מ׳באגײט קעגן אידן און לאזט אוים
זײן מעשה אזוי  :״דאם איז ניט קײן גערעכטיגקײט״ •)24בכן האבן אידן
געהאט גענוג געלעגנהײט צו באקלאגן זיך און צו קלאגן• דארף מען נאך מער
באװאונדערן אידישע אומפארטײאישקײט׳ זײ האבן נאך געקאנט שעצן דאס׳
װאס בײ קריםטן איז לויט זײעד מײנונג װעדט צו שעצן• איםרלין זאגט  :קריםטן
אין דײטשלאנד שוינען אין זײערע געריכטן אידישע פרויען און באמיהען זיך
צו רעטן זיי פון טויט; דערבײט גיט ער צו  :״פאר געלט״׳ און ער האט
רעכט אזוי צו זאגן׳ װארום אזא הוצאה איז געװען א שטענדיג ארטיקל אין
דעם בױדזשעט בײ אידישע קהלות  :באפרײען אומשולדיג־פארפאלגטע אדער
פאר׳משפטע •)20אז אזוינע אומשולדיגע קרבנות זײנען געװען ניט װײניג׳ קאן
מען זעהן פון קײזער פרידריך דעם דריטנס א בריף (דאטירט דעם. 31מ אי)1469
צום פױפםט פויל ; 11ער שרײבט  :א סך ריכטער איז זעהר שװער אויפן
געװיםן׳ װען זײ מוזן געבן גערעכט א אידן קעגן א קריסט ; דעד פויפסט האט
ערשט געמוזט דערקלערן׳ אז דאס איז קײן זינד ניט •)26בכן האבן אידן געהאט
גרינדן נישט צו געטרויען קריםטליכע ריכטער׳ און ם׳איז נאך מער וזדוש׳ װאם
זײ האבן זיך דאך ניט געלאזט באהערשן פון דער דאזיגער ביטערער דערפארונג
און מעםטן אלע קריסטליכע ריכטער מיט אײן מאם• ריכטער און מאגיםטראט־
לײט׳ װאם האבן ניט גע׳שם׳ט אלס אפענע שונאי־ישראל׳ האט מען געהאלטן
פאר ערליכע מענשן׳ װאם זײ װעלן זיך ניט לאזן אונטערקויפן •)27מ׳פלעגט
אויםפאלגן זײער א פםק׳ רבנים פלעגן באשטעטיגן אזא פסק• באזונדערם
דארף דא דערמאנט װערן אײנער א בירגערמײסטער אין אולם; מהר״י װײל
זאגט װעגן אים  :״ער איז באקאנט פאר א מאן׳ װאם איז גערעכט קעגן אידן
און קריסטן׳ אזא שם האט ער אין גאנץ שװאבען׳ אין די רײכסשטעט און
בײ די פירשטן אין לאנד״ •)28פאר דעם דאזיגן בירגערמײםטער האט א איד
א מוםר אמאל פארהלאגט אידן׳ אז זײ האבן אים געװאלט הרגענען׳ האט ער
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אים געענטפערט  :״אזוינס האב איך נאי ניט געהערט׳ אץ װען איך זאל
איבערגעבן דײן מסירה מײנע איבעריגע י -אלעגן אין שטאטראט׳ װיים איך
ניט׳ װאם װאלט געװען אײער םוף״ •)29דער דאזיגער קריסט איז נישט דעד
אײנציגער׳ װאס אידן האבן אים דערמאנט צום גוטן און אים איבערגעלאזט
א זברון אין זײערע שריפטן• דער ״הערצאג פון הײדעלבערג׳ ( ער װערט ניט
געבראכט בײם נאמען) װערט אױך דערמאנט בפירוש פאר א אידנפרײנט•
װען בײ דעם הערצאג איז געשטארבן א זון׳ האט אײנער געזאגט פאר מהרי״לן:
א שאד׳ װאם ער איז געשטארבן• האט אים מהרי״ל געענטפערט  :װען ער
זאל אפילו געװען זײן א פרומער איד און א גרויםער תלמיד־חכם טאר מען
אזוי ניט זאגן׳ װארום ס׳קומט אוים פונקט װי דו האםט טענות צו גאט׳ מ׳דארף
זאגן  :ס׳איז א גרויםער אנװער׳ װאס דער גרויסער הערצאג איז געשטארבןײ•)3
געװים מײנט מען דא דעם קורפירשט רופרעכט 1פון פפאלץ (געשטארבן דאם
יאן־ ) 1390׳ װאם האט באשיצט בײ זיך אין הײדעלבערג אידן׳ פארטריבענע פון
װארמם און שפײער׳ און נישט געקוקט׳ װאם די בירגער האבן געמורמלט
קעגן דעם• דאם אײגענע האט געטאן דער ריטער ענגעלהארט פאן הירשהארן
אויך׳ א פפאלצישער װאסאל אין זינצהײם •)31א שפעטערדיגער קורםירשט
פון פפאלץ׳ קארל לודוױג ( )1680- 1640א״חכם מופלג״ װי יאיר חײם בכרך
האלט אים׳ איז אויך גוט געװען צו אידן• ער האט אײניגע מאל פארבראכט
מיט ר׳ יצחקן׳ דעם אויבער רב פון מאנהײם אין פפאלץ• מיר װעלן דא ברײנגען
דעם אינהאלט פון אײנעם אזא שמועס זײנעם מיטן רב׳ װארום דא האנדלט
זיך פון א זאך• װאם מיר באטראכטן איצט׳ נעמליך׳ װי אידן פלעגן באהאבדלט
װערן אין קריסטליכן געריכט• דער קורפירשט האט זיך געקלאגט פאר דעם
רב׳ אז דער געריכט האט א םך צו טון מיט אידן און אז זײ קויפן אונטער
די ריכטער׳ דאם איז קעגן גאט און לײט׳ דער רב זאל זיך באמיהען אזוינם
צו פארריכטן• דערויף האט דער רב געענטפערט  :געװים איז דאם זעהר
שלעכט׳ אבער דאם איז א זאך׳ װאם װעדט געטאן אין דער שטיל׳ און חלילה
ער זאל חושד זײן די קריסטליכע ריכטער אין שוחד נעמען• אין דעם װײטעד־
דיגן שמועם האט אים דער רב געזאגט א שארפויניגע םברה׳ װאס זי װערט
באשטעטיגט מיט דעד פריהער דערמאנטעד שטעל פון קײזער פרידריך דעם
דריטנם בריף צום פויפסט  :א איד׳ װאם פירט אפראצעם מיט א קריסט׳
איז חושד דעם ריכטער׳ אז ער װעט איבער רעליגיעזע םימפאטיעם איבער־
װאויגן די װאגשאל אויף דעם קריםטם זײט׳ און דעריבער װען ער קויפט
אונטער דעם ריכטער׳ איז ער אויסן נאר אויסצוגלײכן די װאגשאלן פון
גערעכטיגקײט׳ דעם ריכטערם רעליגיעזע םימפאטיעס זאלן ניט איבערװאױגן•
געװײגטליך איז דאם ניט קײן פארענטפערונג פאר דעם׳ װאם קויפט אונטער
דעם ריכטער׳ אבער פארשטײן לאזט זיך דאם• דער קורפירשט האט זיך צע־
לאכט און געזאגט צום רב  :״דו ביסט גערעכס׳ כאטש ס׳לאזט זיך נאך אפ־
װענדן׳ װאר אדער אומװאר״ •)32אין די רבנישע חבורים װערן דערמאנט
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צום גוטן נאך אנדערע הויכגעשטעלטע פערזאנען און געװײנטליכע בירגער
אויך• איסרלין דערמאנט׳ למשל׳ פון זײן ױגנט׳ אז אײנער א גליד פון
א ריטער״ארדן פון פרײסן׳ װאם האט געװאוינט אין װין און פון דארט האט
ער השגחה געהאט אויף די פרייסישע גיטער פון דעם ארדן׳ פלעגט פארדעקן
דעם קרייץ אויף זיין מאנטל אין די סאלדן׳ בעת ער פלעגט אויפנעמען אידן
געשעפטליך׳ כדי זיי זאלן קאנען מאכן פאר אים דעם פארבויג און זיי זאלן
זיך ניט פילן געקרײנקט אין זײערע רעליגיעזע געפילן •)33מהר״י ברונא דער־
צײלט פון אײנעם א קריסט׳ אז ער האט געשענקט א מענטעלע פאר דער הורה׳
און ער האט געהײסן דאם נעמען ביי דעם קריםט ^ •)3שפעטער זעהען מיר
א בירגערמײםטער אויף א ברית )35׳ ער אדער אן אנדער בידגערמײסטער האט
געשיהט א הארפ אויף שבת א אידישן פרנס׳ װאם ער האט אויף אים געלעגט
בבוד •)36הױת װי אין די קװעלן װערן אלע אזוינע פאלן דערמאנט פאר זיך׳
און ניט מיט דעם צװעק׳ װאם מיר ברײנגען זײ דא׳ מוז מען זאגן׳ אז דאם
ויינען געװען געװיינטליכע זאכן• אין אידישע קװעלן׳ למשל׳ װערט גאר ניט
דערמאנט אפילו׳ אז הערצאג הײנריך פון לאנדסהוט האט זיך זעהר גוט
פארהאלטן צו אידן׳ מיר װײסן דאם נאר פון קריםטליכע באריכטן• אװענטין
(•נו&נםז״יד) זאגט װעגן אים  :״ער איז געװען א ענױ א פירשט׳ א גוטער בעל־
הבית׳ דאך זאגט מען אויף אים׳ אז ער האט צו פיל ליב געהאט אידן אוי
ציגײנער״ ^ •)3אװענטין דערצײלט װײטער װעגן דעם דאזיגן הערצאג׳ ער
האט באפוילען  -קײנער זאל ניט ציהען פון זײן לאנד קײן רוים צו דעם גנאד־
יאר׳ גאטם גנאד איז אומעטום״ •)33דא רעדט זיך פון דעם יובל־יאר 1450׳
און מיר האבן שוין געהאט באמערקט׳ אז איםרלין האט דעמאלט גוזר־תענית
געװען• איסרלינם תלמיד דערצײלט׳ אז אידן זײנען דאמאלס אויסגעשטאנען
גרויםע צרות׳ װארום די גײסטליכע׳ דערהויפט קאפיסטראנא׳ האבן גערײצט
דעם המון אויף אידן• אין אײניגע ערטער האט מען קאםירט די חובות׳ װאס
ם׳איז געהומען אידן׳ אבער צו שלאגן אידן איז ניט געקומען •)39ס׳איז ניט
אויסגעשלאסן׳ אז הערצאג הײנריך האט פארבאטן זײנע אונטערטאנען דאם
ציהען קײן רוים׳ כדי בײ גרויםע אויפגעזאמלטע מאסן זאל ניט קומען דצ
קײן אנפאלן אויף אידן• אידן האבן טאקע דערפאר שטארק מורא געהאט•
הערצאג הײנריך איז אבער דאס יאר געשטארבן און זײן נאכקומער האט
זיך פארהאלטן צו אידן פונקט פארקערט• אװענטין דערצײלט װעגן אים:
.און אז הערצאג לודװיג האט איבערגענומען די ממשלה׳ האט ער פארטריבן
די אידן ( װאס זײן פאטער זײנען זײ געװען זעהר ליב) פון אלע זײנע פערציג
שטעט און ישובים אין אײן שעה׳ אין אײן טאג דעם4־טן טאג אין װײן־חודש
(אקטאבער) ״ •)40אויף דער דאזיגער גזרה האט איסרלין אויך גוזר־תענית
נעװען •)41
פון דעם׳ װאס דא איז געזאגט געװארן׳ איז צו זעהן׳ אז נישט געקוקט
אויף אלע פלאג׳ װאס אידי האבי געהאט אויםצושטײן יענע צײט׳ װי בכלל
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אין מיטלאלטער׳ האט עם דאך אין אלע קדײזן נישט געפעלט אזוינע מענער׳
װאם וײנען זיך באגאנגען מיט אידן מיט חםד׳ ד• ה״ מיט גערעכטיגקײט אװ
מענשליכקײט• גראד װעגן שרייבער און גײסטליכע לאזט זיך דאם ניט זאגן׳
װי מיר װעלן דאם גאך זעהן• אבער מיט די ברײטע שיכטן פאלק פלעגט
א איד זיך טרעפן פרידליך׳ װי נאר זײ זײנען ניט געװען אויפגערײצט פון
העצער׳ ם׳פלעגט זיך ניט זעלטן טרעפן׳ אז שטעט האבן זיך אנגענומען פאר
אידן קעגן די לאנדהארן׳ װאס האבן געװאלט פארטרײבן אידן •)42אידן
האבן געפינען שוץ צװישן בישאפן אויך• געװײנטליך האבן בישאפן דערצו
ניט דערלייגט׳ אבער אגב האט זיך דא ארויסגעװיזן אגעפיל פאר מענשליכ־
קײט און גערעכטיגקײט אויך•
אויף די פארהעלטענישן צװישן אידן און קריסטן האט געהאט א געװיםע
השפעה׳ אמאל צוט גוטן׳ אמאל צום שלעכטן׳ די זאך׳ װאס דער גרויסער המון
האט ניט געקענט אידן מיט זײערע צערעמאניעס׳ אדער ער האט זײ ניט פאר־
שטאנען׳ יענע אבערגלויבישע צײט איז ניט געװען גרינגער װי פארצושטעלן
יד דאױגע פשוטסטע פון אלע רעליגיעס אלם א סודותדיגע כשו״־זאך• טאמער
האט זיך געטראפן א שרפה ביי א אידן׳ איז ער געװען א פארפאלענער  :מ׳פלעגט
אים ארײנװארפן אין פײער׳ ער האט געגאלטן פאר א בשוף־מאכער׳ װאם װיל
חרוב מאכן די קריסטליכע װעלט און װי א בשוף־מאכער מוז ער פאברענט װערן•
דערפון נעמט זיך׳ װאם רבנים פלעגן יענע צײט פארקוקן דעם איסור פון לעשן
פײער אום שבת און ױם־פפור• בײ דער מינדסטער געפאר האבי זײ געלאזט
עובר זײן אויף דעם איסור ״װארום דאם איז א ספנת־נפשות׳ װארום זײ (די
קריסטן) מאכן אונז שולדיג״ •)43אידן פלעגן זיך מוזן באמיהען טון יעדן
מיגדסטן מנהג אין דער שטיל׳ פדי אויםצומײדן דעם חשד׳ אז זײ טוען פשוף•)44
אין מאינץ האט מען אײנגעפירט ראש השגה בלאזן שופר פארפריה׳ װארום
ס׳האט זיך געטראפן׳ קריסטן האבן געמײנט׳ אז אידן װילן מאכן א רעװאלוציע
און אנפאלן אויף זײ •)45אין אנדערע פרטים איז מען אויך זעהר געהיט געװען׳
קריסטן זאלן ניט װארפן קײן חשד•
מהר״יל האט מתקן געװען׳ אז אידן זאלן ביי א שבועה אין געריכט
ארויפלײגן די האנט אויפן חומש׳ װײל ״קריסטן מײנען׳ אז בײ אידן גילט נאר
אזא שבועה בײ דעם חומש״ •)46אזוי האבן אידן דערלענגערט די שענדליכע
אידישע שבועה איבער מורא פאר פרעמדן אומפארשטאנד• אן אנדערם מאל
האט מהר״יל געפסקעט א שאלה װעגן א חתונה־פראגע אזוי׳ אז ״די קלוגע
צװישן די פעלקער זאלן ניסהאב ןצו רײךן״ .)47
פון דער אנדערער זײט האט גראד דאס אומפארשטאנדליכע און פרעמדע
אין דער אידישער אמונה געצויגן צו זיך קריםטן• אײן זאלצבורגער ערצבישאת׳
װאס האט געלעבט אין מהרי״לם צײטן׳ האט געװאלט דוקא האבן א מזוזה׳ ער
זאל זי צושלאגן צו זײן פאלאץ• דעם אידן׳ װאם צו אים האט ער זיך געװענדט
מיט דעד דאזיגער בקשה׳ האט ער צוגעזאגט טון א םך גוטם און באװײזן אים
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גנאד לעבנלאנג• דער איד׳ מהרי״לם תלמידס א קרוב׳ האט געשיקט צו אים
א שליח פון זאלצבורג׳ װאם זאל ער טון׳ װארום אויב ער װעט דעם ערצבישאף
ניט צוליב־טון׳ איז ער אויסגעשטעלט• מהרי״ל האט פארװערט אזוינם צו טון׳
פארװאם׳ װײסן מיר גיט8יי)• א שפעטערדיגן זאלצבורגער בישאף׳ לעאנארד׳ װאלט
שוין גרינגער געװען אויסצופירן צו האבן א מזוזה אין זײן פאלאץ  :ער האט
פארטריבן פון זאלצבורג אלע אידן ( דאס יאר) 1498׳ האט ער געקאנט האבן אלע
אידישע מזוזות׳ װען אידן זאל ניט געװען איינפאלן מיטצונעמען זיי מיט זיי •)49
ם׳איז קלאר׳ אז דער ערצבישאף האט אזוי געגארט צו א מזוזה דערפאר׳ װאס
ער האט דאס געהאלטן פאר א פשוף־מיטל• יענע צײט׳ און דערנאך אוײ׳
פלעגט מען שטארק נוצן פאלש פארשטאגענע אידישע צערעמאניעס און אידישע
מיסטיק און טרײבן דערמיט אלכימיע׳ באשװערן און מאכן כשוף־שטיק• אלע
שריפטן װעגן מאגיע׳ װאם געהערן אהער׳ װאס טײלװײז זיינען זיי כמו א אנזאג
אויף דער פויסט ליטעראטור׳ טײלװײז זײנען זײ א טײל פין דער דאזיגער
ליטעראטור׳ אלע זײנען זײ פול מיט נעמען פון אידישע מלאכים און מיט אנדערע
העברעאישע אויסדרוקן׳ און דערפון האט מען געמאכט א װילדע ברײע פאר די
אלע׳ װאס מיט כשוף האבן זײ געװאלט געװינען געלט׳ ליבע׳ כבוד׳ אדער זײ
האבן בכלל געװאלט עפים דערלאנגען •)50װען די דאזיגע ברייע איז געמאכט
געװארן מיט קריםטליכע הענט און איז פארפעפערט געװארן מיט א הײדנישן
צוגאב׳ פלעגט דאם װידער זיך אומקערן צו אידן ; װאם װײניגער מ׳האט
פארשטאנען דעם פרעמדן צוגאב׳ אלץ מער פלעגט דאס אויםנעמען בײ אידישע
בעלנים אויף סגולות •)51
אבער ניט די אידישע מיסטיק אלײן האט געצויגן צו זיך קריסטן• די
פשוטע פארשטעלונג װעגן גאט אין דער אידישער אמונה איז א םך קריםטן געװען
מער צום הארצן׳ אײדער די עיקרים פון דער קירך• און װען באטראכטע טיפערע
מענשן האבן גענומען פארגלײכן אידישע מדות און די אויפפירונג פון קריסט־
ליכע גײםטליכע׳ טײלװײז פון קריסטליכע בירגער אויך )52׳ איז אידן דערפון
צוגעקומען פרײנט• אין 13־טן און 14־טן יארהונדערט האבן די אלביגענזער
גענומען װערן נעהענטער צו דער אידישער אמונה >)53אין 15־טן יארהונדערט
האט די הוסיטישע באװעגונג איבערגענומען דעם דאזיגן גאנג און איז געװארן
נאהענט צו אידן• ס׳איז פאראן ידיעות׳ אז די הוםיטן אין פראג זאלן האבן
געזינגען הימנען װעגן דער אײנהײט פון גאט׳ װאס דער פראגער רב׳ אביגדור
 )1439האט זײ פארפאםט אויף העברעאיש און
קארא (געשטארבן דאס יאף
דײטש (אגב זאל אביגדור קארא געװען זײן אין גנאד בײ קיניג װענצעל אויך) ^•)5
מ׳דארף ניט מײנען׳ אז אידן זײנען אויםן געװען צו מאכן גרים• אידן האבן
מורא געהאט צולאזן צו זיך אפילו משומדים׳ װאם האבן געװאלט תשובה טון
מיטן גאנצן הארצן׳ דאם איז געװען פאר אידן אגרויסע סכנה׳ װער שמועסט
שוין גרים* מ׳פלעגט ראטן מםרן פאר דער מאכט אזוינע׳ װאם װילן אפםאלן
פון קריםטנטום׳ ״כדי צו ראטעװען זיך אױ דעם גאנצן כלל םון םכנה״ •)55אםי־
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האט זיך די אידישע אמוגה אלײן געפינען א װעג צו קריסטן׳ אין 15־טן
מער
למשל׳ זעהען מיר אזא באװעגונג צו אידישקײט אין רוסלאנד• א איד
יארהונדערט׳
פארשמ׳ט פאר אן אלכימיקער און א בעל־קבלה׳ װאם איז געקומען דאם
זכריה׳
יאר 1470קײן נאװגאראד מיט דעם ק־עװער פירשט מיכאאיל׳ האט באשאפן
אידיש־קדיסטליכע סעקטע• פאר זיך האט יד םעקטע געלײקנט גאר אין
א
און זיך אויסגעטאן פון אלע קריםטליכע מנהגים׳ פאר דער
קריסטנטום
װעלט האט זי זיך געהאלטן פאר ברענענדיגע קריםטן• זײ פלעגן טענהען
קריםטן  :״אויב קריםטום איז אײער משיח׳ פארװאם קומט ער ניט אין
צו
זײן הערליכקײט ז״ )56די עיקר־לערע פון דער דאזיגער סעקטע איז געװען
 :זײ האבן געלײקבמ׳ אז יעזום איז געװען א מענש און אז ער איז
אזוי
געװארן נאך דעם קרייץ׳ זיי האבן אפגעװארפן דעם קולט פון
לעבעדיג
און נישט געאכט די הײליגע בילדער׳ זײ האבן געהאלטן נאר פון
הײליגע
דער תורה׳ און זײ האבן זי געטײטשט אויף זײער שטײגער׳ זײ האבן געהאלטן
דעם אידישן פסח און ניט געהיט דעם קריסטליכן ״פאסט״ (פאםטן) מיטװאך
 )1489-1473האט זיך
און פרײטאג •)57אונטער דעם מיטראפאליט געראנטי (
סעקטע פארשפרײט אין מאסקװע און מ׳האט קעגן איר ניט געקאנט טון:
די
מיטראפאליט זאסימא אלײן ( 1490־ )1491האט געהאלטן מיט דער
דער
סעקטע• דער מיסיאנער און דער םירער פון דער סעקטע איז
דאזיגער
אײגנטליך געװען א גלח אלעקסי• דאס יאר  1480האט אים דער גרויס־
יאהאן אדאפגעבראכט קײן מאסקװע און אים געמאכט פאר דעם
פירשט
עלטסטן גײסטליכן אין ״סאבאר״• איבער זײן פרומקייט איז ער געװען זעהר
אנגענומען בײם גרויספירשט און ער האט דאס אויסגענוצט׳ כדי דורכצופירן
חבר זאסימא פאר מיטראפאליט• דער ״באהאלטענער איד״ האט זיך
זיין
געהאלטן אויף זיין שטעל אײניגע יאר• אינגיכן אבער האט מען די סעקטע
שטארק רודםן׳ און זי איז בטל געװארן •)58שפורן האט אבער יד
גענומען
םעקטע געלאזט׳ װארום אין הונדערט יאר ארום איז אויםגעשטאנען אן אנדער
״פארפידער״ קאסאם• ער איז אבטלאפן פון א קלויםטער און האט חתונה
געהאט אין ליטע פאר א אידישער טאכטער•)59
מיט דעם דאזיגן ציהען צו אידישקײט זײנען אויך פארבונדן די רעליגיעזע
צװישן גײסטליכע און רבנים אין 15־טןיארהונדערט• משומדים פלעגן דא
וכוחים
אפט זײן אויף דער שטעל׳ זײער עובדא איז געװען צו שטיצן די קריסטליכע
מיט פסוקים• ליפמאן מילהויזען דערצײלט אין זיין ״נצחון״ פון א סך
עיקרים
אזוינע וכוחים׳ די קריםטליכע גײסטליכע זיינען געװען אומבאהאלפן• די משומדים
אבער האבן פארשאפט אידישע קהלות גרויסע אומגליקן• רעגענסבורגער לומדים
אויך געמוזט זיבן מאל פירן וכוחים מיט דעם דאמיגיקאנער שװארץ׳ יע־
האבן
דער אזא וכוח זאל האבן געדויערט איבער דרײ שעהיג.)6
װען סוף 15־טן יארהונדערט איז די הומאניםמישע באװעגונג שטארק געװארן
דאס בילדונגסשטרעבן האט טײלװײז געשעפט פון אירישע קװאלן׳ און די
און
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בילדונג גופא האט באקומען א אידישע פארבובג׳ דאן איז געװארן זעהר א לעבע־
דיגער פארקער צװישן קריםטליכע און אידישע װאוילקענער׳ וכוחים פלעגן אויך
אפטער פארקומען• מיר װילן דא ניט כאפן פארוים׳ דאך זאלן דא געבראכט
װערן אײניגע באמערקונגען װעגן געארג װיצעל׳ אטוער אין דער צײט רעפאר־
מאציע׳ און װעגן זײנע וכוחים׳ װארום דער מאן שטײט אזוי נאהענט צו יענער
צײט׳ אז ער קאן דינען פאר אן עדות װעגן די געשעהענישן פון יענער צײט•
ער דערציילט צװישן אנדערע זאכן׳ װי ער האט אמאל געפירט א וכוח מיט א רב
ײסף אין דאבריש (אין בעהמען) און װי ער האט זיך געאמפערט מיט * דעם הויכ־
בארימטן״ רב ר ,אברהם )61אין פראג איבער א קאפיטל תהלים •)62װײטער דער־
צײלט װיצעל :״האט ער מיר געהײסן גײן אין שול אריין׳ דארטן װעלן מיר װיי־
טער רײדן״• דא אין שול׳  -װאס פאר א מענגע דרײםטע אידן ן איך האב זיך
אבער זײ אקעגנגעשטעלט׳ װי זײ האבן ניט געקעמפטן קײן געלערנטערע
אידן האב איך אויף מײן לעבן ניט געזעהן׳ קײן קליגערע אויך ניט״ •)63דא
האבן מיר א בילד פון א וכוח׳ װי ער פלעגט דאמאלס פארקומען׳ א בילד געמאלט
פון א קריסט׳ װאם ער האט אלײן וכוחים געפירט און איז גוט געשטימט געװען
צו אידן• ער אלײן פלעגט זיך שארף אקעגנשטעלן אקעגן אידנפײנט׳ װאס
לויט זײנע װערטער ״קאנען זיי העצן קעגן אידן׳ אבער ניט שרײבן קעגן זײ״י
און פלעגט זײ אויסװארפן זײער אומדאנקבארקײט• ״װארום װער פון די׳ װאם
פארנעמען זיך מיט העברעאיש׳ װעט לײקענען׳ אז ער האט דאס געלערנט בײ
אידן׳ דערהויפט בײ יענע׳ װאס צוליב זײ האבן מיר װײטער דערקענט די הע־
ברעאישע שפראךז״•
אויב צו יענער צײט האבן אידן געװירקט אויף דער קולטורלעבן׳ זײנען זײ
װידער צוריק באאיינפלוםט געװארן פון דעם לעבן און טרייבן פון דער קריסטלי־
בער װעלט  :מיר האבן דא פריהער געװיזן׳ אז דאם לעבן אין די קהלות איז
געװען שטיל און אין זיך פארשלאסן׳ אזוי איז דאס געװען בכלל• אבער דאס
שליסט ניט אויס׳ אז אויף אײניגע אידן האבן געװירקט די געשעהענישן
און דערשײנונגען אין דער ארומיגער קריםטליכער װעלט• קלײדונג און
שפראך זײנען בײ אידן און קריסטן געװען די זעלבע• װעגן קלײדונג
האבן מיר א באװײז רופרעכט פון פרײזינגס באמערקונג׳ אז אידן זאלן
טראגן באזונדערע היטלען׳ כדי ״ם׳זאל זײן א חלוק צװישן זײ און
קריסטן״• אזא מין טעם קאן אונז אויך דינען פאר א באװײז׳ אז לויט דער
שפראך האט מען אידן אויך ניט געקאנט דערקענען• װעגן דעם װעלן
מיר נאך רײדן באזונדער• אבער א איד איז געװען א זון פון זײן פאטערלאנד
ניט בלויז אין שפראך און קליידונג׳ נאר ער פלעגט זיך באטייליגן אין דעם
פאטערלאנדם ליטעראטור אויך• כמעט אלע מאטיװן׳ װאס זײנען באהאנדלט
געװען אין דער מיטלאלטערישער ליטעראטור׳ זײנען באארבעט געװארן אין
אידיש־דײטשע (אידישע) חבורים אויך׳ למשל׳ יד לעגענדע װעגן קיניג ארטוס׳
שמיד װילאנד׳ טריםטאן און איזאלדע׳ די ס״״סס&ופסמ **0*8׳ איינלענשפיגעל און
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^ •)6אלע אזוינע ביכער זײנען געשוײבן געװען פון אידן׳ פאר אידן׳ און
דעסגלײכן
הױת װי יעדער איד האט געקאנט לײענען אידיש׳ אבער גאר ניט יעדער קריסט האט
געקאנט לײענען דײטש׳ קאן מען זיכער זאגן׳ אז די דײטשע נאציאנאלליטעראמור
אין מיטלאלטער האט געהאט בערך א סך מער ליײענער און שעצער צװישן אידן׳
אײדער צװישן קריסטן• צװישן יד באשאפער פון דער דײטשער נאציאנאל־ליטע־
ראטור זײנען געװען אידן אױך• אין ערשטןבאנד איז שױן דערמאנטגעװעןדערמי״
נענזינגער זיסקינד פאן טרימבערג׳ ער געהערט צו דער עלטערער צײט• אין
מאנוסקריפט אויף פארמעט פון דעם 14־טן יארהונדערט׳ װאם האלט אין זיך די
א
מיט א המשך און א צוגאב פץ 886׳ג״י8״*( 01קלויס װיים) און
פאעמע
קאלין פון שטראםבורג לויט א פראנצויזיש געדיכט פץ•!*! *□*##זג דאנקען זײ
פיליפ
א אידן שמשון פיגע׳ װאם ער האט זײ געהאלפן איבערועצן פון פראנצױזיש אהן
יעדער לוין •)65אזױ װי שמשון פינע׳ װאס װערט בפירוש דערמאנט פאר א אידן׳
אזוי האט אויך װאלפײן פאן לאכאמען׳ װאס מ׳האלט אים פאר א אידן׳
פארבוגדן זײן נאמען מיט דער מיטלאלטערישעד דײטשער ליטעראטור׳ ער האט
געזאמלט דאס לאכײמער לידערבוך ( בערך דאס יאר.)6* )1450
אגרעםערן אנטײל אין דער דײטשער נאציאנאלליטעראטור האט דער
 #געטויפטער איד׳ שפעטער א פראנציםקאנעד מאנאך׳ יאהאנעס פאאולי׳ געבױרן
נאך •1530ער האט אנגעשריבן א געשיכט־
בערך דאס יאר >1455געשטארבן
( *8011101שפאס און ערנסט)׳ אײנם פון די בא־
זאמלונג ״!* םזננ1סס )?
אץ 17־טע יארהונדערט• חוץ דעם האט
ליבטעסטע פאלקםביכער דאס 16־טע
עד׳ אלם גיילערס א פלײסיגער צוהערער׳ פארשריבן אלע זײנע דרשות
יארן :1520- 1515
אין 4טײל ךי
און ארויסגעגעבן אין שטראםבורג
 ) ) .ו 11ס 1?31 '1'608
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ער קומט אויך פאר מיט דעם נאמען פוילוס פעדערסהײמער׳ דערפון איו צו
אז ער שטאמט פון פעדערםהײם׳ אזױ הײםט איצט דאם ארט נאהענט צו
זעהן׳
װארמס• מיר האבן שוין געהאט דערמאנט׳ אז בײ מהר״ם מינץ קומט פאר אײ־
נער ר׳ ױאל פעדערסהײם •)67דאם הײסט׳ אז דאדט אין פעדערסהײם זײנען גע־
אידן׳ א רמז אויף יאהאנעם פאאוליס נאמען און אפשטאם• געטויפט האט ער זיך
זעסן
אין מאינץ• דעם הומאניםט קאנראד פעליקאנוס האט ער דערצײלט׳ אז ער האט
געלאזט אין מאינץ אײניגע העברעאישע כתביס׳ װאס ער האט פארנומען בײ זײן
פאטער׳ װען ער איז געװאדן א קריםט׳ ער האט זײ געװאלט שיקן פעליקאנוםץ׳
װארום יענער האט ועהר געגאדט צו לערנען העברעאיש •)68הױת װי צו דער
פון זײן טויף האט ער שוין געהאט פארשטאנען העברעאישע כתבים און
צײט
אים געםעלן אײניגע צוצוגעמען בײ זײן פאטער׳ הײםט דאם׳ אז
ס׳איז
״פריהגעטויפט״ )69האט ער זיך ניט• דאס איז אויך צו זעהן פון אזא זאך פעטער
גײלעדם א קרוב און ארויסגעבער פון אײגיגע זײנע דײדעם׳ װאם איז
װיקראם׳
געװען זעהר אויפגעבראכט אויף פאאולין דערפאר׳ װאס יענער האט *צוגעמישט
זײנע אײגענע נארישקײטן און שטות הויפנװײז צו גײלערס רײדעס״ ) 70׳ דער
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פעטער װיקראם באהאנדלט פאאולי׳ן װי א אידן• פאאולי איז בײ אים ״א הינקענ־
דיגער איד׳ אפגעצװאגן מיט טויפװאםער״׳ א ״שפראצל פון א עקשן׳ •)71ער
װאלט פון פאאולין אזױ ניט גערעדט׳ װען יענער זאל געװען זײן געטויפט גאר
יונגערהײט• א סימן איז אויך זײן אויםערגעװײנטליכע פײנטשאפט צו אידן• ער
האט זיך ניט געשעמט צו פויקן די בבא־מעשה׳ אז אידן שטעכן האסטיעם •)72צו
אזא אפענעם ליגן האט ער געמוזט אנקומען נאר פאר מורא פאר זיך אלײן׳ אוא
בלבול אין זײן מויל האט געזאלט איבערצייגן קריסטן׳ אז ער איז א געטרײער קריםט•
ער װאלט כלל ניט באדארפט אנקומען דערצו׳ װען ער זאל געװען זײן גע׳שמד׳ט
גאר ױנגערהײט און ממילא װאלט זײן געװעזענע אידישקײט ניט געװען אזוי
ניכר• ס׳איז דעריבער קײן ״חדוש״ ניט׳ װאס ער׳ ״א געטױפטער איד פארצײכנט
און גיט איבער ערליך גײלערם גיפטיגע רײדעם קעגן אידן״ •)73ער טוט דאס
זעהר אויםגערעכנט און נאך מער שיט ער גיפט אויף אידן אין זײן אײגן װערק
״שימף און ערנסט״ פדי זיך רײנװאשן פון דעם חשר׳ אז ס׳איז נאך געבליבן בײ
אים א פונק אידישקייט• דאס באװײזט אגב׳ װאם פאר א מערכה משומדים האבן
געהאט בײ קריםטן• װען אזא מאן האט אין זײנע שריפטן פארשטאנען צו כאפן
דעם טאן׳ װאם האט צװײ הונדערט יאר דורכאנאנד געקאנט אויםנעמען בײם
דייטשן פאלק׳ איז דאם דער בעסטער באװײז׳ אז דער דײטשער איד
איז געװען אזוי פארװאקםן מיט דעם דײטשן פאלקםגײסט׳ אזוי ײי זײן
קריםטליכער מיטבירגער•
פון די העברעאישע חבורים יענע צײט זעהען מיר׳ װי אידן האבן
געקענט דאם דײטשע עפנטליכע לעבן• מיר געפינען טעכנישע אויםדריקן פון
דער געריכטשפראך׳ װי למשל :טײדינג (פראצעס) ,אינסטרומענט ( ״אשטרמינט-
א צײגניש״)׳ דינגען (מאכן א קאנטראקט) >)74אורפעדע (״אורוידה״
א התחיבות) <)75אויםדריקן פון דער האנדלװעלט׳ װי לײנקויף (לײקויף)׳ וינקויף
(װײנקויף) אורקונדא (אורקונדע  -עדות) )76׳ דרבולן־בריף (דערפילונגבריף) )77ו
אזוינע אויםדריקן׳ װאם געהערן צו שטאטישע אינסטיטוציעס׳ װי למשל:
פאטעםטאט (בירגערמײסטער) )78׳ שטאטבוך׳ האנדפעםט )79׳ אדער אזוינע
אויסדריקן׳ װאם באציהען זיך אויף דאמאלסדיגע פארהעלטענישן׳ װי למשל:
לײםטונג)80׳ פאכט)81׳ װיזירער )82׳ (דאס איז געמײנט די׳ װאס האבן באדארפט
אנמערקן׳ אז אזא פאם דארף מען שוין פארצאפן)׳ װאס זײ הײםן אויך
״אונגעלט״ )83י און דעסגלײכן• רבנים פלעגן באהאנדלען ױרידיש האנדלם־
רעכטליכע געװאײנהײטן׳ אזוי למשל׳ װערט באהאגדלט די פראגע׳ צי לויט
דעם קריםטליכן רעכט באטײט דער װײנקויף׳ אז די קניה איז שוין אן
אפגעמאכטע זאך׳ אדער דאם זאל בלויז באטײטן׳ אז דערמיט איז יד פאר־
ענדיגטע קניה פארעפנטליכט געװארן• הױת װי אידן האבן מחמת זײער
האבדל און פארקער זיך פארשאפט א גרויסע געניטקײט אין דעם עפנטליכן
רעכט און געריכט־עניגים׳ און גמרא־קעפ האבן דערלאנגט אין דעם פרט גרויסע
הריפות׳ פלעגן קריםטן נעמען אידן פאר אדװאקאטן •)84צו די דערמאנטע
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אױסדריקן קומען נאך צו א םך אנדערע פאר שטובזאכן און ארבעט־
םעכנישע
אנדערע פרטים׳ װאס אידן האבן דאם געקאנט דערגײן נאר אץ
געצײג און
פארקער מיט קריסטן •)85װי װײט דייטשע אידן זיינען זיך צונױפ־
עפנטליכן מיט דעם דײטשן פאלקםגײסט׳ זעהט מען ארויס פון זײערע ניײ
געװאקסן
העברעאישע װערטער׳ װאם מ׳קאן זיי פארשטײן נאר פון דײטש•)86
באשאפענע
פלעגן אפילו נאכטון ריטעדליכע געװאײנשאפטן׳ ליבהאבעריי און
אידן
שפילן אויך• מהר״ם מינץ דערמאנט א אידן א פײערדיגן ספארטסמען
רײטער) )87׳ און אז אידן פלעגן גערן צוזעהן טורנירן און קאמפשפילן
(א
פון מוסר־־ספרים׳ װאס װארענען שטארק אידן קעגן דעם•)88
װײסן מיר
געװען אידן׳ װאס האבן געקאנט האלטן א שװערד ; דאס איז אגב
ם׳זײנען
ניט׳ װען מ׳דערמאנט זיך׳ אז אידן אץ מיטלאלטעד האבן אפט
קיין חידוש
אנקומען צו געװער פשוט׳ כדי צו פארהיטן דאם לעבן׳ און דערצו
געמוזט
באדארפט האבן מער מוט און פלינקײט׳ אײדער א ריטער האט דאס
האט מען
 .אין די אנקלאגן קעגן אידן זעהט מען גיט׳ אז מ׳זאל האלטן איח
פארמאגט
• פארקערט׳ האנם װילהעלם קירכאף װײםט צו דערצײלן פון
פאר פחדנים
אידישן פעכטער׳ װאם אלע האבן אים גערימט׳ װער ם׳האט זיך
א טיכטיגן
אים אנגעהויבן ")• ס׳מעג דא נאך דערמאנט װערן א קוריאז׳ װי
מיט
נאר האט דערקלערט קריג א גאנצער שטאט ״)9׳ אבער דאם באװײזט אויך׳
א איד
צו אידן האבן זיך צוגעקלעפט ארומיגע זיטן׳ גוטע װי שלעכטע• א גרעםערן
אז
האט פארדיגט א אידישעד שיםער׳ ער האט פארטיידיגט זיין שטעטל
שבח
אין באדען׳ דארט אגב איז געװען אײנע פון די עלטםטע אידישע
טינגען
)91׳ װען דאם שטעטל איז געװען באלאגערט דאם יאר •1499אין אײנעם
דרוקן
שטײט װעגן אים געשריבן׳ אז ער האט דערשמאכן זעהר פיל
א מאנוסקריפט
פיינט און האט דערשאםן דעם אפיציר פאן סורםען און דעם ביקסמײסטער
דער לעצטער איז געװען אן אויםגעצייכנטער שיםער• די
פון פרײבורג׳
האבן געװאלט נקמה נעמען פאר דעם טויט פון זײער מײםטער׳
פרײבורגער
האבן ניט גערוהט ביז זײ האבן באקומען דעם אידן אין די הענט
אץ זײ
זיי דעם אידן ארויסגעגעבן׳ זײ האבן אים אויפגעהאנגען פאר
ארײן• מ׳האט
האבן אים געלאזט זיך אזוי פײניגן א טאג מיט א נאכט און נאכדעב
יד פיס׳
אים אפגעהאקט דעם קאפ ^ •)9לײטישער איז זיך באגאנגען דער ראט
האבן זײ
דער שטאט הילדעםהײם מיט א אידן א העלד׳ װאס מ׳האט אים גערופן:
פון
סאלדאט׳ האט מען
דער גדױסער מיכאל• װײל ער איז געװען אגוטער
געלאזט זיך באזעצן אין הילדעסהײם׳ און דערמיט איז געמאכט געװארן
אים
אנהויב װידער ארײנצולאזן אידן׳ נאכדעם װי מ׳האמ זײ פארטריבן
אן
פון דארט•)93
אין עפנטליכע פראצעסיעס האבן אידן׳ לויט די זיטן פון יענער צייט׳
צו באװײזן זיך מיט גרויס פאראד׳ אזוי װי די קריםטן׳ און
פארשטאנען
דאס באמערקן; דאם באװײזט אונז א באשרײבונג פון דעם אונגארישן
מ׳פלעגמ
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יאר •)1476יד בא־
קיניגס מאטיאס קארװינוס קרוינונג און חתונה (דאם
שרײבונג געהער צו האנס זײבאלט פאן האכשטעטען• ער איז געװען בײ דער
צערעמאניע און האט פארשריבן׳ װי אידן אין דער שטאט אפען האבן זיך
באטײליגט אין דעם פאראד• ער דערצײלט׳ װי זונטאג האט זיך א גרויסע
פראצעסיע מיט א סך בישאפן׳ לאנדהערן און בירגער פון דער שטאט אפען
געלאזט רײטנדיג פון דער שטאט ארויס אקעגן דעם קיניג׳ װאם איז
שטול־װײסענבורג צו דער קרוינונגז נאכדעם זאגט ער בזה
געצויגן קיין
״דעסגלײכן זײנען אדויס די אידן אויך׳ דא האט דער קיניג געשיקט
הלשון :
מענדל 1י) געריטן
זאגן׳ אידן זאלן אויך מיטרײטן• בכן איז דער איד
מיט 16קעסטליכע פערד• פריהער איז געריטן א אינגל׳ װאם האט
געקאנט זעהר שײן טדומײטן׳ מיט א פאן אויף דעם טרומײט• דערנאך
זײגען געריטן צװיי אינגלאך מיט זילבערנע גארטלען׳ מיט גרויםע שנורן׳
בײ די זײטן האבן
מיט הויכע שנאלן׳ וױ א זילבערנער בעכער׳
זײ געטראגן זילבערנע שװערדן מיט הילצערנע הענטלאך און שײדלען׳
דערגאך איז געריטן דער איד מענדל אין גרויען אנגעטאן׳ מיט א זײדענעב
קאפישאן מיט אן אויסגעהעפטן הוט׳ מיט א לאנגער זילבערנער שװערד בײ
דער זײט• דערנאך זיינען געריטן פארװײז אנגעטאן אין פרעכטיגע קלײדער
פון מעכעלן־טוך׳ מיט צװײ װײםע שטרויםפעדערן אויף דעם הוט • • •
ארום א שעה האבן זײ געװארט אין דער פעסטונג• נאכדעם איז גע־
קומען דער קיניג און האט זיך געזעצט אויף זײן פערד און הערצאג קריסטאף
די אידן פון דער פעםטונג
מיט אים׳ און זײ זײנען אלע געריטן נאך
קײן שטולװײםענבורג׳ און אידן זײנען געריטן מיט אן אנדער װעג״•
פרעכטיג איז אויך געװען די אידישע פראצעסיע בעת מ׳האט באגעגנס
יד קיניגליכע פאר• אונזער עדות׳ װאס איז געװען דערבײ׳ שרײבט װעגן דעם
אזוי  :״איך האב שיער ניט פארגעםן נאך א פראצעםיע• איך מײן די אידן׳
זיי זיינען אויך געריטן פון דער שטאט אפען מקבל פנים זײן די קיניגין•
געריטן  32אידן אין פרעכטיגע קלײדער פון מעכלען־טוך
פריהער זיינען
מיט זילבער געפוצט׳ װי זײ זײנען שוין דערמאנט געװען׳ בעת זײ זײנען
געריטן צו דער קרוינונג• דאמאלם האבן זײ געטראגן א קעסטליכע פאן׳
דערויף איז געװען אנגעשריבן מיט גאלדענע אותױת  :״שמע ישראל״׳ מיט
א שילד :א מגן דוד און אויבן דרײ גאלדענע שטערן׳ אויף דעם שילד
א אידנהוט׳ אלץ באדעקט מיט גאלד• נאך דער פאן זײנען געגאנגען ױנג און
אלט פארװײז אין א פראצעםיע אריבער אנדערהאלבן הונדערט מאן און האבן
געטראגן קאפישאנעם פון זײד און דאמאסק• זײ האבן געזינגען הילכיג
א געזאנג׳ װאס איך האב ניט פארשטאנען׳ אבער אלע האבן געזאגט׳ אז
דאס איז געװען אויף העברעאיש• אויך האבן זיי געטראגן א חופה׳ און אן
אלטער איד האט אונטער דעד חופה געטראגן א םפר־תורה מיט א גאלדענעם
בלעך אויף דעם םפר׳ און צװײ אידן האבן אים געפירט׳ און זײ האבן געמאכט
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א רעדל פאר דער קיניגין• אד אמ געקומען צו רײטן דער קיניג און די
קיניגין ( װי זײ־ זײנען צוגעקומען צו דער חופה האבן זײ אויפגעמאכט די
םפר הורה און האבן זי געװאלט דערלאנגען דער קיניגין א קוש טון׳ יד
קיניגין האט אבער ניט געװאלט״ •)95
דער דאזיגער גענױער באריכט פון א אומפארטײאישן צוזעהער בא־
װײזט׳ אז אידן האט ניט געפעלט קײן חשק און קיין טאלענט צו באװײזן
זיך אין דער עפנטליכקײט מיט גלאנץ און געשמאק׳ װען מ׳האט זײ נאר
געלאזט• װי װײט די פראצעםיע פון אפענער אידן האט דערװעקט באװאונ־
דערונג׳ באװײזט א באמערקונג פון אן אגדער באשרײבער׳ שױן נישט אזוי
אומפארטײאישן יענער זאגט ארוים גיפטיג זײן השערה׳ װאס אידן זײנען
דערמיט אױםן געװען  :״מםתמא האבן זיי ארויסגעקוקט׳ אז דערפון װעלן
זײ האבן עפיס רעכטס״ *׳).
מיר האבן ביז אהער באטראכט פארשײדענע פרטים םון די באציהונגען
צװישן אידן און קריסטן• מיר האבן געזעהן׳ אז זײ האבן קעגנזײטיג געװירקט
אײנם אויף דאם אנדערע• פירן מיר אונטער אסך הכל׳ איז מוזן מיר זאגן׳
געזעצליכע באציהונגען צװישן אידן און קריסטן׳ װי זײ האבן
אז די
ב א ד א ר פ ט ז י י ן לויט די דערמאנטע תקנות פון רופרעכט פאן פרײזינג׳
שטימען בלל ניט מיט דעם ,װאם ם׳איז באמת געװען אין דער פראקטיק• אידן
האבן זיך ניט אױםגעמײלט פון קריםטן נישט מיט דער שפראך׳ נישט מיט
זײער האלטונג׳ נישט מיט זײער קלײדונג׳  -חוץ די םפעציעלע צײכנס׳ װאם
אויך ניט אומעטום זײנען זײ געװען איינגעפירטײ)׳ זיי האבן געלעבט צװישן
קריםטן בירגער צו בירגער גלײך׳ אין די אורקונדן װערט אויך ניט געמאכט
קײן חילוק׳ אידן װערן דארט דערמאנט פאר בירגער •)98
נישט דער צוױשנשײד׳ װאס דער מלוכה־געזעץ האט געװאלט מאכן׳
ניט דער תהום סון פארשײדענע רעליגיעס׳ ביידע זײנען ניט געװען אזוי גרויס׳
אז דאס לעבן און אײנע און דיזעלבע לעבנסאינטערעסן זאלן דאס ניט גובר זײן און
ניט דערנעהנטערן אידן און קריסטן• אידן האבן געהאלטן בײ זיך קריסטליכע
דינער״ קײן פארבאט האט ניט געהאלפן׳ די פאנאטישםטע מאנאכן האבן דאם
ניט געקאנט איבערמאכן• אין פארוא האבן אידן געהאט אפילו א הומאריםטישן
וכוח װעגן דעם מיט א גײסטליכן׳ װאס האט זײ געװאלט פארװערן צו האלטן
קריםטליכע דינערשאפט׳ ער האט דאם אבער ניט געקאנט אױםפירן ״)• קריסטן
האבן זיך געגריםט מיט אידן׳ װי דער שטײגער איז געװען אין לאנד׳ און
רבנים פלעגן דערמאנען אידן׳ זײ זאלן אפענטפערן אויף דעם גרוס׳ װי דער
שטײגער איז׳ און זאלן אפילו זיך גריםן די ערשטע •)*00מהרי״ל פלעגט זיך
נוהג זײן שבת נאכן דאװנען א ביםל אפװארטן בײ דער שול און זאגן דעם
עולם ״גוט שבת״ און זיך גריםן מיט קריסטן1״י )• מיר האבן שוין געזעהן׳ אז
הויכגעשטעלטע פערזאנען זײנען געװען גוט צו אידן׳ און געװיס האט זיך
נעדארםט פארקגיפן נאהעגטע באקאנטשאםט אץ םדײנטשאםט צװישן אידן און
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קריסטן׳ װאס זײ פלעגן זיך אלע טאג באגעגענען׳ דינען און טון טובות אײנס
דעם אנדערןגסי)• לאנג האט זיך אזא פרײנטשאפט ניט געקאנט האלטן׳ אזוי
װי פלאנצוגן אין א װאולקאנישער געגנט׳ װאס ביי דעם ערשטן אויסבראך
פון דעם פײערבארג װערן זײ פארשיט אין זײער בעסטן בליהען• אזױנע
װילדע אויםבראכן פון די קריסטליכע מאסן קעגן אידן האבן זיך אפט איבער־
געחזר׳ט און זײ האבן צעשטערט די פרײנטליכע פארבינדונגען׳ דערפאר האבן
שוין געזארגט די מאכטהאבער׳ װאם זײ איז געגאנגען אין אידיש געלט ,און די
גײסטליכע׳ װאם זײ האבן געלאקערט אויף אידישע נשמות אדער אויף
בײדע זאכן•
אידן זײנען נאך געװען געשעפטליך פארבונדן מיט קריםטן• און דא
זעהען מיר אויך׳ װי דער געזעץ בלײבט אויפן פאפיר און דאם לעבן איז
שטארקער•
לאמיר אנהויבן פון אידישער מלאכה• בײ די מיטלאלטערישע פאר־
העלטענישן איז אידן שװער געװען צו נעמען זיך פאר א מלאכה .חוץ דעם
זיינען נאך געװען באזונדערע פארארדענונגען׳ אז קריסטן זאלן ניט נוצן קיץ
 •)103פוגדעסטװעגן זײנען געװען בעלי״מלאכות גענוג
בעלי־מלאכות
אידישע
צװישן אידן• אידן האבן געמוזט האבן אײגענע שנײדער איבער רעליגיעזע
טעמים ( מ׳זאל ניט געשטרויכלט װערן אין שעטנז)׳ דאס נעמליכע אויך  -בעקער1
מיר װײסן שוין׳ אז קהלות האבן געהאט אײגענע בעקערײען• דעסגלײכן האבן
אידן באדארפט האבן אײגענע קצבים און שערער• אידן האבן זיך אבער בא־
שעפטיגט מיט אנדערע מלאכות אויך׳ װאס אידישקײט האט דא ניט צו שטעקן•
אין א פארצײכעניש פון פראגער אידן דאס יאר  1546װערן דערמאנט אזוינע
גלעזער׳ שלײפער׳ טאקערס׳ גאלדשמידן׳ פודעלמאכער׳
מין בעלי־מלאכות :
קוטנמאכער׳ שטײגענמאכער ( פאר מײזכאפן) * ״)• אין אן אנדער ארט װערן
דערמאנט  :מוליארעס׳ גארבער׳ שמידן׳ שיפנבויער׳ אײגבינדער׳ קארטעסמאלער׳
שטעמפלמאכער *ײ •)1אין דער
סקולפטארן׳ שװערדשלײפער׳ מינצארבעטער׳
דערמאנטער פארצײכעניש שטײט װעגן אײנעם׳ װאם איז ניט געװען בײ דער
״באשרײבונג״׳ אזוי  :״היקל־ דער איד׳ אן ארבעטער׳ האט זיך ניט געפונעך .)106
בײ אנדערע געפינט זיך אויך באמערקט  :״ער ארבעט דא״• זעהר לעבעדיג
האבן זיך אידן גענומען צװישן די ערשטע פאר דרוקארבעט׳ אלם זעצער און
דרוקער׳ אידישע פרויען אויך• אבער װעגן דעם דארף גערעדט װערן באזונדער•
קריםטן האבן נישט געקוקט אויפן פארבאט און פלעגן נעמען אידישע בעלי־
מלאכות• איםרלינם תלמיד דערמאנט װעגן פרויען׳ װאם פלעגן װאשן שלײערס
פון קריםטליכע דאמעס״״ )• נאך א םימן האבן מיר׳ אז אידישע בעלײמלאכות
האבן געארבעט בײ קריםטן׳ װאם גראד געװיסע צעכן פלעגן אפטער אנפאלן
אױף אידן׳ װי למשל׳ שנײדער און לעקעכמאכער אין פראנקפורט בײ מײן און
שוסטער אין װין״מ )•  ,ם׳איז שװער זיך פארצושטעלן׳ אז גראד די דאזיגע מינים
בעלי־מלאכות זײנען געװען פאנאטיש אויפגעבראכט אויף א־דישער אמונה
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דאס געקדײנקסע קאנ־

מער׳ איידער אנדערע׳ בלייבט נאר איין םבה :
קורענץ־געפיל•
מיר װעלן איבערגײן צו אידישע געשעפטן׳ װילן מיר דא דער״
אײדעד
מאנען אײניגע מלאכות׳ װאס מײסטנס זײנען דאס געװען נאר אידישע•
א סך האבן זיך געמאכט א פרנסה פון דרשענען׳ זײ פלעגן ארומפארן
קהלה צו דער אנדערער׳ בעטן רשות צו זאגן און נאכדעם פלעגן
פון אײן
געצאלט פון דער קהלה־קאסע׳ אדער נדבות• דעסגלײכן זײנען
זײ באקומען
חזנים׳ װאם פלעגן דאװנען ערגיץ א שבת׳ פארדינגען זיך אויף
געװען װאנדער
 •)109נאך מער זײגען געװען װאגדער־
איבער ױם־טוב און זיך לאזן װײטער
)• אין דעם דערמאנטן צעטל פון פראגער אידן איז בײ אײגעם אנ־
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מלמדים
א דרדקי מלמד׳ בײ אן אנדערן  : -לערגט ארעמע קינדעד אין
געמערקט :
װידער בײ אנדערע שטײט ניט מער׳ װי  :מלמד׳ בעל־דרשן׳ חון•
לײטמעריץ׳
פרוי שטײט  :איר מאן איז א מלמד אין פוילן• בײ אײנעם אהרון
ביי אײן
מעהרן שטײט  :לערנט מיט צװײ אינגלאך׳ בײ אן אנדערן שטײט:
פון
רוםלאנד• מ׳קאן זיך פארשטעלן׳ אז אזא אומזיכערע פרנסה איז
א חזן אין
אזוי שװער װי קלאגעדיג׳ יארנלאנג פלעגן די װאנדערער ניט
געװען פונקט
דער הײם׳ מיטנעמען מיט זיך אויף דער רייזע װײב און קיגדער האבן
זײן אין
אודאי גיט געקאנט• װי קלאגעדיג דאס איז צוגעגאנגען אזוינע פאמיליעס׳
זײ
ארױסזעהן פון אזא באמערקונג׳ װאס שטײט בײ אײנער א פדוי אין
קאן מען
פראגעד צעטל . :קײלע קאפמאנם װײב א געװינערין ליגט
דעם דערמאנטן
אין דײטשלאנד״׳ ד• ה• דער מאן האט געמוזט איבערלאזן זײן
אין קימפעט
און זיך לאזן אויף דער װעלט פארדינען ברויט פאר דער פאמיליע•
קימפעטפרוי
איז דאס געװײגטליך צוגעגאנגען אידן םוחרים אויך• אין דעם
דעסגלײכן
פראגער צעטל שטײט בײ אײניגע  :ער איז אװעק קײן װענעציע׳
דערמאנטן
קײן איטאליע׳ אפגעפארן קײן פוילן האנדלען און דעםגלײכן• אידישע
געצויגן
 )111פלעגן אויך ארומװאנדערן׳ זוכן ברויט׳ צעשײדט מיט דער פאמיליע
פלי־זמר
יאדגלאגג•
האבן זיך א ביסל לענגער אפגעשטעלט אויף אידישע װאנדערער און
מיר
װאדום אין דײטשלאנד זײנען דאמאלס געװען א םך אנדערע װאנ־
זײערע צרות׳
זײער עובדא איז אבער געװען בעטלערײ׳ ניט אדבעט׳ לערעריי אדער
דערער׳
דאזיגע לײט האבן געמאכט גאנצע חברות׳ און דאם איז געװען אן
האנדל־ די
פלאג׳ אין די דײטשע שדיפטן פון יענער צייט קלאגט מען זיך שטארק
אמתע
• קײן אײנגעשטעלטע באזארגונג פאד ארעמע איז דאמאלס אין דײטש־
אויף זײ
געװען׳ בעטלער האבן דעריבער קיין אנדער ברירה ניט געהאט׳ נאר
לאנד ניט
ארומשלעפן אויף דער װעלט• צו די ארעמעלײט האבן זיך אבער צוגעשארם
זיך
אנשיקענישן׳ אזוי׳ אז לםוף זיינען בעטלער׳ רויבער׳ מערדער גע־
פארשיידענע
אײן צעטל• בײ םעבאםטיאן פראנק געפינען מיר א בילד פון די דא־
שטאגען אין
און זײערע אויםטועי • ״די בעטלער האבן זיך געמאכט וצ יעדער
זיגע בעטלער
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צײט אזא בײזן שם׳ אז פוץ זײ איז געשריבי געװארן א ראטװעלש־גראמאטיק
פון דער בעטלערשפראך)׳ א גאנצער בוך איז געמאכט געװאדן פון
(א גראמאםיק
חפצות׳ און ס׳איז אויפנעקומען א סך בײזע שפדיכװערטער װעגן זײ•
זײערע
זיך אפט פירגענומען לערנען אמלאכד .די בעטלערם קינדעד׳ אבער װי
מ׳האט
זײ האבן אנגעװארעמט די הענט אין בעטלערשטעקן׳ קאן שוין פון זײ קײן
נאר
ארויסקומען  :די מעשה איז׳ װאם זײ האבן זיך פריה צוגעװײנט צו
גוטס ניט
גײן׳ צו בעטלען און זײ װײםן׳ אז מיט בעטלען קאן מען גאנץ גוט אוים־
לײדיג
• דעריבער קאן מען זײ שוין אין יאך ניט אײגשפאנען׳ זײ האלטן מער
קומען
זײער גאלדעגער פוילער מלאכה• זעקם טאג אין װאך טוען זיי גארניט׳
פון
טאג זעצן זיי זיך פאר דער קירך׳ זײ זײנען מיט קײן זאך ניט
דעם זיבעטן
 :פרײע פויגל • • • ױעגן זײערע שמד־שטיק און קונצן םדעג בײ לײטן
פארבונדן
זײער אײגן בוך װעגן דער בעטלער פנופיה׳ פון זײער בנופיה׳ פון
און לײען
גנב׳שע שטיק קאן מען זיך גיט גענוג אנדערציילן״ א• אז• װ• •)112סעבא־
זײערע
בראנט האט זיך אויך באשעפטיגט מיט דער דאזיגער חברה אין זײן
סטיאן
״נארענשיף״ און געמאכט פון זײ אגאנץ קאפיטל  :״פון בעטלער* •)113
בעטלער־ראטװעלש ( בעטלער־שפראך)׳ הײנט הײםט דאס -זסםם& ס
דאס
׳װאם ם׳װערט דערמאנט פריהער בײ םעבאסטיאן פראנק׳ איז צום
מאל צוזאמענגעשטעלט אין דעם בוך מזסזס ^פ▼ ז^ 1׳!׳ דארט װערט
ערשטן
אויך דערצײלט פון דעם עצם בעטלערװעזן• װעגן דער דאזיגער בעטלער־
באמערקט לוטער אין דער פאררײדע צו דעם דערמאנטן בוך  :״די
שפראך
שטאמט טאקע פון אידן־ װארום אין דער שפראך
ראטװעלש־שפראך
פאראן א םך העבױעאישע װערטער׳ דאס קאן זעהן יעדער׳ װאם
איז
פריהערדערמאנטן
 •)114דאס איז ריכטיג• אין דעם
פארשטײט העברעאיש״
םעבאםטיאן בראנטם ליד׳ װאם דארט רעדט זיך צום ערשטן מאל װעגן ״בעטלער״
שפראך׳ קומען פאר אזוינע בעטלער־אויסדריקן׳ װאס שטאמען פון
און זײער
( בעטלער)11, )115ו*11ס[
העברעאיש אדער פון אידיש־דייטש׳ װי ל מש ל :
■ז
11ס8.1ז6
>  4םי>
116ס ( 8א שענק) ( 1(68606161>)117אפגענארט))118
11611ס
(װיין) ) 116׳(082
 )119און דעסגלײכן• מ׳דארף אבער געדײנקען׳ אז בראנט דעד־
(אװעקגעגאנגען)
אידן מיט קײן אײן װארט ניט• דעדפון אלײן איז צו זעהן׳ װי פאלש
מאנט
די השערה׳ אז אידן האבן אויסגעמאכט אן אנגעזעהענעם טײל בעטלער און
ס׳איז
און דעריבער האבן זײ ארײנגעבראכט א םך העברעאישע און אידישע
שלעפער
 •)120בעטלער האבן גענאשט העברעאישע
אויסדריקן אין דער בעטלערשפראך
בײ אידישע הענדלער און טענדלער און האבן זײ ארײנגעבראכט אין
װערטער
שפראך• דא באװײזט זיך אויך אין זעהר א טונקל װינקל די אידישע
זײער
װאם אידן זײנען דאם גאר ניט אויםן געװען• אויב מיר געפינען אין
װירקונג׳
שדיפטן פון יענער צײט ידיעות װעגן געהאנגענע אידן־גנבים ( אזוינע
קריסטליכע
האבן מיר שוין פריהעד געבראכט)׳ איז נאך א ספק׳ לויט װי די ײםטיץ
פאלן
אידן׳ צי די געהאנגענע זײנען באמת געװען די שולדיגע• אין
האט באהאגדלט
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אידישע קװעלן געפינען מיר קײן סימן ניט׳ אז אידן זאלן זיך חברן מיט יענע
בעטלער און פארברעכער׳ און זײ װאלטן דאם ניט פארשװיגן׳ א סימן האבן מיר
פון שפעטערדיגע אידישע שריפטן׳ װאס זײ דערמאנען יא אזוינע פאלן) 121־ בכלל
װעלן מיר נאך זעהן׳ אז אין די קריסטליכע שריפטן פץ יענער צײט באשולדיגט
מען אידן אין װאכעד׳ אבער קײנמאל ניט אין גנבות און ענליכע פאד־
ברעכנם•
װען מיר קדישן זיך צו צו דער פלאג פון בעטלער־כגופױת׳ הויבן מיר ערשטן
אן רעכט צו שאצן אידישע װאנדערער און זײערע פרנסות• גײלער קלאגט זיך׳
אז די מאגיסטראטן װילן ניט זארגן פאר ארעמעלײט׳ ניט אזוי׳ װאס ם׳פעלט די
נדבה׳ װי ס׳איז ניטא׳ װער ס׳זאל זי רעכט פארטײלן )122׳ װעגן אידישע קהלות
קאן מען אזוינס ניט זאגן• דאס איז שוין צו זעהן דערפון׳ װאס מיר האבן שוין
פריהער געבראכט׳ אז מהר״ם מינץ איז געװען שטארק אומצופרידן מיט די צדקה
ענינים אין באמבערג׳ װי ער האט זײ געטראפן׳ בעת ער איז דארט געװארן רב
( :)1469אין דער צדקה פושקע איז קיין געלט ניט געװען׳ דאס הײסט׳ אז ם׳האט
פאםירט א זאך׳ װאם טרעפט זיך זעלטן• אזוי האט מען עס דאמאלס פארשטאנען•
פון מהר״ם מינצם רײד װײסן מיר אויך׳ אז פון דער לײדיגער צדקה־
קאסע האבן געליטן נאר פרעמדע ארעמעלײט• דאס הײסט׳ אז אין
באמבערג זײנען קײן היגע ארעמעלײט ניט געװען׳ אדער זײ זײנען
געװען פארזארגט  :בעלי־בתים פלעגן זיך אומקוקן אויף זײ אדער זײ האבן
געהאט פענסיע פון דער קהלה־קאסע• אין דעם צעטל פראגער אידן׳ װאם
איז שוין א סך מאל דערמאנט געװען בײ אונז׳ שטײט סך־הכל בײ אײן פרוי׳ בײ
אן אלמנה לאה׳ אז זי גײט ארום אין די הײזער •)123װעגן דעם פונקט מוז
מען רײדן א ביסל ברײטער• אין די קהלות איז ניט געװען קײן אײגענע
ארעמעלײט׳ אדער ם׳איז געװען זעהר װײניג׳ װײל ם׳האט ניט געטארט זײן׳
װארום די שטאט־ראטן האבן זיי ניט באדארפט האבן• אידישע קהלות פלעגן
דעריבער זארגן פאר זײערע ארעמע׳ אבער פדי קהלות זאלן קאנען אזוינם
אויםהאלטן־ האבן זײ געמוזט אכטונג געבן׳ אז ביי זיי זאלן זיך ניט באזעצן
אזוינע מענשן׳ װאס קאנען פאלן צו לאסט דער קהלה• דעריבער געפינען
מיר אין דעם באװאוםטן צעטל פראגער אידן׳ אז בײ צװײ אידן שטײט  :אפ־
 •)121צוגלײך מיט אידישע צדקה
געפארן׳ װײל די קהלה האט אזוי געהײסן
זעהען מיר אויך׳ װי אידן האבן זיך אפט אומברחמנותדיג פארהאלטן צו זײערע
אײגענע ברידער •)125די פארענטפערונג איז׳ װאם זײ האבן געהאט זעהר פיל
אויםצושטײן פון אלערלײ הארן׳ װאס האבן געהאלטן אין אײן רײםן בײ
זײ געלט אונטער פארשײדענע אויםרײדן׳ אז אפילו אן אײנגעזעסענער איד
האט זיך ניט געקאנט פרײ אריר טון• מיר האבן פדיהער געבראכט סעבא־
סטיאן פראנקם א באשרײבונג׳ װי מ׳האט געפרובט ״לערנען די בעטלערס
קינדער א מלאכה״׳ און פון דעם איז גאר ניט ארויםגעקומען• אבער א אידן
האט מען צו קײן מלאכה ניט צוגעלאזט׳ אפילו דעם אײנגעזעםענעם און דעם
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ערליכסטן• דא ערשט הויבן מיר אן צו פארשטײן דאס לעבן און דעם מא״
ראלישן צושטאנד פון יענע װאנדער־אידן׳ װאס האבן געלאוט וױיב און קינד
אין דערהײם אדער ערגיץ־װאו׳ און אלײן האבן זײ זיך ארומגעשלעפט פון
קהלה צו קהלה מיט א דרשה׳ מיט חזנוונ׳ מיט א טײטל׳ אדער מיט א ביסל
סחודה און דערמיט האבן זײ געשפײזט זײער הויזגעזינד• דערפון איז אויך
צו זעהן׳ אז אויב סעבאסטיאן בראנט האט אין זײן ליד ״פון בעטלער״ גאר
פארשװיגן אידן׳ איז דאס פאר זײ די בעםטע אטעםטאציע•
א שאד׳ װאם מהר״ם מינץ האט ניט געלאזט די הקנות׳ װאם ער האט
 •)126אזוינע
אײנגעפירט אין באמבערג׳ װי צו פארזארגן ארעמעלײט דורכגײער
ארעמעלײט איז יענע צײט געװען זעהר אסך איבער די אפטע גירושים אויף
אידן• מיר װאלטן דאמאלם געהאט דעם עלטסטן אידישן צדקה־סטאטוט אין
דייטשלאנד אין אזא צייט׳ װען קריסטן האבן אפילו ניט געקלערט פון אזוינע
זאכן• מינץ זאגט אבער בקיצור׳ אז ער האט געמאכט ״א םך תקנות״• ער
דערצײלט נאר׳ װי מ׳פלעגט מאכן דאם געלט פאר ארעמע׳ און דאס אלײן
איז אויך גענוג מערקװירדיג• אלע׳ ״מענער׳ פרויען און קינדער ױנג און אלט״׳
זײנען מחויב צו געבן אין דער פושקע א פערטל פון דעם מעשר (מעשר
איז א צענט חלק פון אלע פארדינסטן׳ װאס אידן פלעגן געבן אויף צדקה)•
יעדער זאל געבן אויף זיין װארט און ערליכקײט פון אלע פארדינסטן  :פון
פראצענט אדער פון האנדל אדער פון װאם ס׳מאכט זיך• דער פרנס־חודש
אדער דער גבאי זאל יעדן חודש אײנמאנען בײ אלעמען׳ װיפיל אײנער
האט זיך געשטעלט •)127
מיר קערן זיך אום צו אידישע געשעפטן און פרנםות און מיר װילן
דא באמערקן׳ אז אין אסך ערטער האבן אידן זיך באשעפטיגט מיט װײנ־
 •)128צי האבן זײ פארמאגט אײגענע װײנגערטנער׳ אדער זײ האבן
גערטגערײ
ארענדירט גערטנער׳ אדער זײ פלעגן אפקויפן די טרויבן נאך אין די װײנ־
שטאקן׳ פדי אויסצופירן דאם רײםן און דאם טרעטן טרויבן אין די קעלטערם
לויט דעם אידישן דין׳  -דאם װײםן מיר ניט• מ׳קאן זיך משער זיין׳ אז
אידן האבן יענע צייט קײן סך אײגענע ערד ניט פארמאגט׳ און כאטש ס׳זײנען פאראן
ידיעות׳ אז אידן האבן געהאלטן בהמות און האבן געהאט ערד׳ פונדעםטװעגן דארף מען
פארשטײן׳ אז מיט ערדאקערן האבן זיך אידן װײניג באשעפטיגט׳ װארום די
צייטן זיינען געװען פאר זײ זעהר אומזיכער• דעם גרויםהאנדל האט מען
שוין לאנג ארויסגעריסן פון אידישע הענט• האנדלען אויף דער װעלט אין
די װײטסטע קאנטן׳ װי אידן פלעגן עם אמאל טון און כמעט נאר אידן )129׳
האבן זײ איצט ניט געקאנט׳ אדער טאמער האט מען זיך געפרובט׳ האט דאם
לאנג ניט אויסגעהאלטן איבער זײער אומזיכערער לאגע אין לאנד• איצט
האבן אידן געמוזט זעהן צו מאכן א גיכן אומזאץ מיט א קלײנעם קרײז קונדן
ניט װײט אויף אן ארט׳ כדי אין א נויטפאל צו מאכן אויף דער גיך זײער
האב און גוטס צו געלט• בכן פארנעמען זײ זיך מיט קלײנהאנדל  :מ׳האנדלט
119

םיט קלײדער׳ פערד׳ װײן־ בשמים׳ עופות• דערהויפט גענו •)130צו דעם קומט
נאך צו דאם ארומטראגן סחורה אין יד הײזער׳ דערפון איז שוין בײ אונז
דערמאנט געװען•
דאם הויפטגעשעפט בײ אידן איז געװען דאם געלט־געשעפט אין אלע
פרטים• אידן האבן אויפגעטאן דאס׳ װאם ס׳האט געפעלט לאמבארדן׳ און
ס׳איז ניט געװען דער שטאנד׳ װאם זאל ניט מוזן אנקומען אויף און אפ צו
אידן צו לײהען געלט אױף אמשבון• דא אץ דעם פרט זעהען מיר אויך׳ װי
דער געזעץ בלײבט אויפן פאפיר און דאם לעבן טוט זיך זײנם• רופרעכט
פאן פרײזינג זאגט אין זײן רעכטסבוך :״אויב אאיד לײהט געלט אויף א הײ־
ליגע זאך׳ אויף געבעט־געװאנט׳ אדער אויף געבעטבעכער׳ מוז ער דעם משבון
 •)131פונדעסטװעגן פלעגן גלחים האבן מיט אידן גרויםע
אומקערן אומויסט״
געשעפטן מיט אזוינע משפגות׳ אסימן האבן מיר די מענגע פארבאטן׳ װאם
מ׳האט ארויםגעגעבן׳ מ׳זאל ניט פארמשכנען קײן הײליגע זאכן׳ מיר װײסן
דאם פון אסך פאקטן אויך• דאס יאר  1377האט דער מאיגצער קלויםטער
געליהען זײן בישאף די טײערע חפצים׳ ער זאל פאר׳משכונען בײ א אידן•
אנהויב 15־טן יארהונדערט פארמשכונט
דער סינאד אין גאטעסצעל האט
דעם אויבערשטן טײל פון דעם בישאפם שטעקן פאר צען פונט רעגענס־
בורגער פעניג• מ׳האט געהאט פארמשפוגט בײ רעגענםבורגער אידן אפילו
א צלם׳ װאם אין אים זאל האבן געשטעקט א שטיק פון יעזוס קריםטוס צלם•)132
װידער װײסן מיר׳ אז אידן האבן פארוארגט די פינאנםן בײ קירך־
םירשטן• אין טריער האט אאיד מוםקין געפירט די פיגאנםן בײם דארטיגן
 >1336- 1323נאך אים׳ די יארן1341- 1336׳ האט די שטעל
ערצבישאף די יארן
 1349- 1341׳ האט
פארנומען אאיד יעקב דגיאלם׳ און נאך יענעם׳ די יארן
דאס געטאן זײן אײדעם• די ביכער פלעגן זײ פירן טײלװײז אויף העברעאיש׳
טײלװייז אויף לאטײןמ ' )• יד שטאט־ראטן האבן אויך געהאט זײערע אידישע
באנקירן• אזא אידישער באנקיר איז באװאוסט שאלתיאל אין ראםטאק׳ דער
שטאטראט פלעגט ביי אים מאכן אפט הלואות׳ און דערפאר פארמשכונען די
שטײעדן און נעמען אונטער זײן שוץ און געבן סרײהײטן דעם אידן און זײן
אין 14־טן יארהוגדערט איז דער שטאט־באנקיר
 •)134אין אולם
הויזגעזינד
 •)135א סך מאל האט מען אידן געמאכט פאר שטײערן־
געװען דער רייכער יעקלין
 •)135װער ם׳האט ניט פארמאגט צו מאכן
אײנמאנער הן בײ אידן׳ הן בײ קריםטן
גרויםע געלטגעשעפטן׳ פלעגט געבן קלײנע הלואות אויף פראצענט׳ אדער אויף
װאכער׳ װי מ׳םלעגט זאגן אין מיטלאלטער• קײן פעםטער פראצענט איז ניט
געװען׳ מ׳פלעגט אמאל אין אײניגע ערטער צייטװייליג פעסטשטעלן דאם
פראצענט׳ אבער לאנג האט זיך דאם ניט געהאלטן׳ אדער מ׳האט זיך בכלל
ניט־װיסנדיג געמאכט דערפון• ם׳זײנען געװען צײטנװײז פשרע געזעצליכע
/0סס 4און/0ס 166׳ אפילן •2600/0בנוגע צו פרעמדע איז בפירוש געװען
אויםגערעדט׳ אז אידן מעגן נעמען װיפיל וײ װילן •)<37אבער גרויםע פראצענטן
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דינען געװײנטליך געװען אן אױםנאם־ אפילו ביי קלענערע םומעס פלעגט מען
נעמען א מעםיגן פראצענט• יעדנפאל האבן אידן גענומען אסך ביליגער׳
אײדער קריםטן״ װארום אידן זײנען אפט געװען בײ הלואות ניט מער װי
סרםורים און פלעגן באקומען א קלײנע קאמיסיע׳ בעת קריסטן׳ אנגעהױבן
פון דעם העכםטן אדל און ביז צו געװײנליכע בירגער׳ פלעגן געװײנטליך
פארלײהען דאס געלט און גראב פארדינען• מיר װעלן דא אויסהערן
זיכערע עדות•
דער װאכער גיט אונז די געלעגנהײט אנצוטאפן דעם דופק פון יענער
צײט און צו זעהן איר גארע פאלשקײט און שװיגדל •)*38פון דעם14־טן יאר־
הונדערט אן זעהען מיר׳ װי פירער און טאנגעבער שטרעבן דורך אלערלײ
פארארדענונגען און מיטלען צו פארהיטן דעם געמײנעם מאן פאר דעם
נאטירליכן היזק׳ װאס דער האנדל פארשאפט אים• מ׳דארף גאר ניט זײן
קיין סוחר און קיין םינאנסיםט צו פארשטײן׳ װי נאריש ם׳זײנען אזוינע
פארארדענונגען׳ װאם װילן אײנצוימען דעם נאטירליכן גאנג פון געשעפטן.
מ׳װאלט אבער געקאנש שעצן דעם מײן׳ װאס שטעקט דא  .אין אזױנע בא־
מיהונגען׳ װען מ׳זאל דא באמת אױסן זײן דעם צװעק צו שיצן דעם געמײנעם
מאן און מ׳זאל דערצו אנװענדן די נויטיגע מיטלען• אבער באמת איז ניט דאם
דער צװעק געװען און גיט דאם זײנען די מיטלען געװען  :די געזעצגעבער
האבן זיך אלײן גענארט׳ װארום זײ האבן פארמאכט די אױגן אויף דער
אמתער סבה פון דעם שלעכטם׳ און זײ האבן דאם פאלק גענארט׳ מ׳האט
דעם געהײסן קוקן גאר ניט אהין׳ װאוהין מ׳דארף• פאר בײדע זאכן  :זיך אלײן
נארן און דאם פאלק נאדן׳ זײנען אידן געװען װי אנגעמאסטן•
111י* ״׳ װי
לאמיר פריהער רײדן פון דעם זייטיגן װאכער׳ פון דעם ' 1#זס*
מ׳פלעגט דאס רופן׳ ד• ה• פון דער ספעקולאציע׳ פון אפקויפן לעבנסמיטל׳
דערהויפט ברויט און װײן׳ כדי אויפצושרויפן די פרײזן• צארנקע באמערקט
װעגן דעם אין זײן ״זזו&ס־םסזז&זז״  :״דאס פלעגן טון ניט בלױז אײנצלנע
רײכע מענשן׳ נאר גאנצע חברות׳ װאם האבן זיך אויםגעבילדעט זײט דעם
 14־טן יארהונדערט׳ פדי צונויפשלאגן דעם גויטיגן קאפיטאל• ד י ד א ז י ג ע
םוןדעם  14־טןאון  15־טן
דערװייגעשריי
םפעקולאציע איז
מיטלען
יארהונדערט׳ די מאכט הערט ניט אויף צו טון
ק ע ג ן ד ע ם ״ •)' 39הױת װי בײ אידן האט מען שױן געהאט ארויםגעריםן דעם גרויםן
האנדל פון די הענט׳ איז קלאר װי דער טאג׳ אז זײ האבן אין דער ספעקולאציע
קײן שום חלק נישט• און באמת זעהען מיר ניט׳ אז די שרײבער פון יענער
צײט זאלן זיך קלאגן אױף אידן אין דעם פרט<* ')• װארום מ׳האט גאנץ גוט
געװאוםט׳ װי מיר װעלן דאם װײטער זעהן׳ אז אפילו די העכםטע שטאנדן
האבן זיך ניט געשעמט צו מאכן געשעפט׳ װאו נאר ם׳האט זיך געלאזט׳
זאל זײן׳ אז אפילו אױפן חשבון פון געמײנעם מאן׳ און פארדינען אויף
םפעקולאציע• פונדעסטװעגן האבן מאגיםטראטן געמאכט אידן פאר דעם

לעזאזל פאר יענעמם זינד׳ דאס פאלק האס מען גערײצט אויף אידן׳
שעיר
ס׳זאל ניט זוכן די אמת׳ע סבה ערגיץ אנדערשװאו׳ און דאס׳ װאס מ׳האט
כדי
פירגענומען קעגן אידן אין דעם פרט׳ פאלט ארײן אין חוזק• פון אבאפעל׳
מאטיאס האט ארויםגעגעבן אין לינץ׳ דעם27־טן ױלי1614׳
װאס קײזער
שטאט װארמם װעגן אויפהערן רודפן אידן דארט״ זעהען מיר׳ אז
*צו דעד
מאגיסטראט האט פארזאגט׳ ״אז קײן איד טאר ניט קויפן אויף דעם מארק
דער
פאר 9א זייגער אין דער פריה עפיס עסנװארג װאס ס׳איז ניט׳ אדער
פריהער
טאר אפילו ניט קויפן קיין מילך פאר
פוטער פאר זײן בהמה׳ ער
אין וויג״* •)*4מיט אזוינע מיטלען׳ אז א איד זאל ניט טארן
אקינד
קײן עסנװארג פאר זיך׳ קײן מילך פאר א זויג־קינד׳ ביז קריסטן װעלן
קויפן
האבן אלץ אײגגעקויפט׳ מיט אזוינע מיטלען האט מען געװאלט פטור װערן
גיט
ספעקולאציע און פון יקרות• גראד אזוינע מיטלען האבן אבער פיר־
פון
גענומען די מאגיסטראטן פמעט אומעטום• אין נױרענבערג איז געװען פארזאגט׳
איד זאל אין קריסטליכע פאסטטעג ניט טארן קויפן קײן פיש ביז נאך
אז א
טאג״יג■*)• אין שטראסבורג זאל געװען זײן א מין אידישער גלאק׳ אין דעם
האלבן
האט מען געקלינגען צו־װיסן געבן אידן אין דער םביבה׳ װען זײ מעגן שוין
גלאק
פרײטאג אין שטאט ארײן אויף דעם פישמארק אײנקויפן׳ און װען זײ דארפן
קומען
די שטאט ^*)• דערצו זײנען נאך צוגעקומען קליינליכע נגישות .אין
פאםירן
אולמער מארקארדענונג פון יאר 1421איז פאדאן א פונקט׳ אז ״א איד טאד
דער
האנדלען אויף דעם מארק קײן שום עסגװארג׳ טאר זיך ניט װײזן אויף
ניט
מארק״ •)*44אין די מױנכענער פאליצײארדענונגען פון די יארן  1400און
דעם
פארביטערט מען אידן דאם לעבן בײם אײנקויפן שפײז׳ אזוי װי מיר
1427
שוין ענליכעם געזעהן םריהער• אידן טארן ניט אײנקויפן פריהעד
האבן
א באשטימטער צײט׳ אידן טארן ניט אנדירן קײן פיש׳ אײדער זײ האבן
פאר
געקויפט)*45׳ אין זײערע יאטקעם טארן זײ ניט פאדקויפן קײן פלײש
זײ
נאר ״טרפה פלײש מעגן זײ פארקויפן ביליג״)*46׳ זײ מוזן אליץ
קריםטן׳
אויף זיך נעמען גיט צו קויםן ,םײדן גאר דאס׳ װאם זיי מוזן האבן צו דערהאלטן
דאס לעבן א• אז• װ••)*47
געמען מיר דעם געלט־װאכער׳ איז דא באװייזט זיך נאר קלארער ארויס די
װי אידן זײנען געװען אן אויםרײד׳ כדי צו פארמאכן יד
זעלבסטנארערײ׳
דערויף׳ װעד ס׳איז באמת שולדיג• בעת מיר האבן באהאנדלט דאם
אויגן
יארהונדערט׳ װאם זייט דאמאלם האבן אידן בכלל אנגעהויבן צו
דרײצענטע
געלטגעשעפטן׳ האבן מיר געװיזן׳ אז יד גײםטליכע׳ װען זײ האבן
מאכן
קעגן װאכער ,האבן זײ ניט געמאכט קײן חלוק צװישן אידישע
גע׳מוסר׳ט
קדיסטליכע װאכערניקעס׳ זײ האבן אפילו אפן געזאגט׳ אז קריסטן האבן
און
געטאן ערגער פאר אידןי״׳*)־ דער איד אױ דא װײניגםטנם ניט געװען
דאס
שעיר לעזאזל פאר דעם קריסטם זינד• ניט אזױ אױ דאס 14־טע און
דער
יארהונדערט• דער בעםטער םימן אױ די האנדלונג פון אזא מאן װי
 15־טע
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גײלער׳ װאס בכלל האט ער מוט אריינצושטעקן דעם פינגעד אץ דער װאונד
ארײן• גיקאלאאוס העניגער האט איבערגעזעצט זײנע דרשות אויף בראנטס
מ' 11ן.ס6118וד * א״• אין אדרשה װעגן װאכער לאזט ער אוים צו די קריסטליכע
װאכערניקעס אזוי  :״פארװאר׳ אזוינע הױטשינדער און װאכערהעלזער׳ װאס
זײ האבן ניט קײן גאט א־ן הארצן׳ װאלט מען ניט דארפן פארטראגן אין קײן
געזע שאפט׳ מ׳װאלט זײ באדארפט האלטן ערגער׳ אײדער אידן• ו ו א ר ו ם
דאזיגע
און שעמט זיך ניט׳ אבער די
א איד טוט דאס אפן
קריסטליכער
װאכערניקעס טוען דאס אלץ מיט א פרומער
מינע״י* ס• װער ס׳װעט אבער מיינען׳ אז דער דאזיגער טעם׳ װאס װיל
פארענטפערן אידן׳ געפינט זיך בײ גײלערן אין אריגיגאל׳ דער לעבט אין טעות•
ווארט ניט
איין
קיין
איז פון דעם טעם
בײ גײלערן
פ א ר א ן0־ •)1דער מאן האט קײן מוט ניט געהאט אדער קײן ערליכקײט צו
רײדן אזוי׳ װי בערנהארד פון קלערװא האט אפן גערעדט פיר הוגדערט יאר
 •)151דער איבערזעצער האט דאס ניט געקאנט ליידן׳ האט ער אױס־
פריהער
געבעםערט גײלערן• ער האט געפעלשט גײלערס װערטער׳ ער האט אבער
אויפגעריכט דעם אמת•
מ׳קאן זיכער זאגן׳ און יעדער זאכקענער און אומפארטײאישער װעט דאם
מודה זײן׳ אז דײטשן האבן אין 14־טן און15־טן יאהרהונדערט ממש ד ע ר ־
צויגן אידן׳ זיי זאלן זײן װאכערניקעס• מהר״י איסרלין זאגט װעגן דעם
א שארף װארט  :״מיר שפײזן זיך פון װאכער׳ אבער אלץ׳ װאס די מאכטהאבער
מאנען ביי אונז׳ מאנען זײ׳ װײל זײ װײסן און זײ זײנען מסבים אויף אונזער
װאכער״ •)•52און װעלן װילן זײ פון אונז זעהר א סך ז ״אײגנטליך׳ שרײבט
איםרלין ,װילן זײ אלץ״ .)•53אבער פארלאנגען װײניגער האט דא מער געלוינט•
װארום דער חשבון האט געטראגן׳ מ׳זאל אידן לאזן אזוי פיל פון פארמעגן׳ אז
נאך יעדער לאזן זיי צום אדער׳ זאלן זיי דאך קאנען קומען צו זיך ,מ׳זאל זײ
קאנען װײטער צאפן• אין נײשטאט און אין שטײערמארק האבן אידן דאס
יאר  1416געמוזט אפגעבן א פיפטל פון זייער פארמעגן׳ און דערבײ ״האבן אײ־
ניגע רײכע לײט געהאט גרויסע חובות ביי פירשטן און גרויסע גײסטליכע׳
עטליכע יאר זײנען זיי געװען אין פארלעגנהײט און האבן ניט געװאוםט׳ װאס
ס׳װעט זײן דער סוף פון די חובות״ .054קײזער מאקםימיליאן דער ערשטער האט
זיך געװיצלט׳ אז אידן דארף מען האלטן װי הינער׳ װאם לײגן גאלדענע אײער .)155
בײ אזוינע אומשטאנדן האבן אידן בכלל ניט געקאנט קומען צו זיך ,ממילא איז
בײ זײ אפגעשװאכט געװארן דאס מאראלישע געפיל קעגן װאכער• דערפון נאר
געמט זיך׳ װאם גראד פרויען פלעגן אפט מאכן װאכערגעשעפטן׳ אדער װאם
מהד״י איסרלין אלײן האט געלאזט זײן שנור געבן געלט אויף װאכער •056אויף
דעם װעג װעלן מיר אויך קאנען פארשטײן׳ פארװאס אזא מאן׳ װי ר׳ שלום׳ װאס
מהדי״ל איסרלין און אנדערע גדולי הדור האבן אים געהאלטן פאר זײער רבין׳
האט געקאנט רײדן פון װאכער אהן מאראלישן פארררוס׳ װי מיר װעלן דאם
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• דער מחבר פון ״לקט יושר״ דעראיילט אין איסרלינס נאמען־ אז
באלד זעהן
 ,שלום האט אמאל געזאגט  :״אויב די הורה האלט זיך בעםער אין דײטשלאנד־
ר
אין אנדערע לענדער׳ איז נעמט זיך דאם דערפון׳ װאס זײ ( אידן) נעמען
אײדער
גוײם און זײ דארפן ניט ארבעטן׳ דעריבער האבן ײז צײט וצ
פראצענט בײ
תורה• װער ס׳לערגט אלײן ניט׳ העלפט דעם אנדערן פון זײנע רוחים׳
לערנען
זאל לערנען״• װײטער זאגט ער אזוי . :דאס װאס די גוײם װילן איצט
יענער
פראצענט׳ קומט דאס אונז דערפאר׳ װײל מ׳העלפט ניט די תורה
מאכן אויס
• ס׳איז א נס איבער א נס׳ װארום די גוײם אלײן װילן נעמען פראצענט־
לערנער
װיל גאט אזױי ײ*)• דאס׳ װאס ר׳ שלום זעהט אין דעם גאטס װילן׳ ד• ה•
נאר מםתמא
אויף װאכער׳ מײנט ער פארשײדענע סינאדן (צונויפפארן פון גײםט־
דער פארבאט
האבן געװארנט׳ אז זײ װעלן מחרים זײן די דארפגעמײנדעם׳ װאס
ליכע)׳ װאס
אידישן װאכער׳ למשל׳ דער םיגאד אין פרײזינג (דאס יאר )1440׳
ײז װעלן דערלאזן
( •)1451אבער די פארבאטן האבן ניט געהאלפן• דאס׳ װאס
אין באמבערג
האלט פאר א נס איבער א נס׳ ד• ה• אז קריםטן װילן פארלויפן דעם
׳ר שלום
מיט זײער װאכער׳ דאם װערט באשטעטיגט דורך אזא עדות װי הע־
װעג אידן
און אנדערע• אבער דאס װיכטיגסטע אין ר׳ שלום׳ם
ניגער פון
טויבער־קעניגםהאפן מאראלישע געפיל׳ ער פארבינדט תורה מיט װאכער׳
םײנונג איז דאם פארדעמפטע
מער װאכער׳ אלץ מער תורהז װאכער׳ הײםט דאס׳ איז גאר אן אנגעלעגטע
װאס
װי גרוים דער פראצענט איז  -דאם איז דא ניט װיכמיג׳ װארום א פרומען
זאך•
איז צינזננעמען בכלל פארװערט׳ אזוי װי װאכער ,דעריבער איז ר׳ שלום׳ם
אידן
צו דעם װאכער נאך קשה׳דיגער• ליפמאן מילהויזן האט אויך נימ אוים־
האלטונג
צו בריינגען ראױת פון דער תורה׳ אז אידן מעגן נעמען פראצענט,
געמיטן
האט ער געװאלט אפענטפערן קריסטן׳ װאס ויי ״באשעמען״ אידן פאר
דערמיט
װאכער׳ און ער פאררופט זיך אפילו ניט׳ אז אידן האבן קײן אנדער ברירה
זײער
 •)158פרעגט זיך׳ װי קומט דאם׳
גיט געהאט׳ און דאס װאלט דאך געװען אן אמת
אזױנע רבגים׳ מיט אזא טיף מאראליש געפיל׳ זאלן עפנטליך פארדארבן
אז
מיט װאכער׳ װי העניגער זאגט׳ און זאלן זיך גאר ניט שעמעןז ױו
זײער זעל
זײ זאלן ניט פארשטײן׳ אז װאכער פאר זיך איז העםליך׳ בעת אין
קומט דאם׳
פאראן א בםירושער איםור צו נעמען פראצענט בײ ניט אידן׳ װײל
תלמוד איז
איז פאר זיך מאוסז מנ) דער פאקט׳ װאם קיגיגן און פירשטן האבן ארױפ־
װאכער
(אויף אידן) ״א משא אהן א שעור״ איז נאך ניט גענוג קײן תירוץ .פאד־
געװארפן
מ׳האט ניט באנומען די העסליכקײט פון װאכער• מיר האבן שוין געגעבן
װאס
דערויף• קריסטן האבן םיל געטאן׳ כדי אפצעשװאכן בײ אידן דאס
אן ענטפער
פראטעםט־געפיל קעגן װאכערז צו דער שאגד׳ װאם מ׳האט זײ
מאראלישע
האט מען זײ נאך געגעבן אפײגנבלאט אויך׳ די שאנד צו פאר־
אנגעװארפן׳
דעם געװיסן• דאם איז גאר גיט קײן גוזמא־ מיר האבן שוין
דעקן פאר
די פארארדענונגען פון מױנכענעד מאגיסטראט דאס יאר  1400װעגן
דערמאנט
און װי אזוי אידן מעגן זיך אײנקויםן שפײז׳ דארט שטײט אויך
דעם׳ װען
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בפירוש - :אוןײז (אידן) װעלן קײן אנדער זאך ניט טון׳ חוץ געלט לײהען
צוטוך  •) 160איז דען א חדוש׳
און װאכער׳ װי אידן האבן רעכט
מאכט האלט פאר רעכט
װאס אידן האבן זיך צוגעװײנט׳ אז װאם יד
איז טאקע רעכטז חוץ דעם האבן אידן קיין שום רעכט ניט געהאט׳ דאם
אײנציגע אומרעכט׳ װאם מ׳קאן זײ אויסװארפן׳  -דעם װאכער  -האט מען זײ
אײנגערעדט׳ אז דאם איז רעכט׳ און זײ האבן זיך דאם געלאזט אײנרײדן׳
קריםטן האבן געשװינדלט מיט זיך אלײן׳ און צו אידן איז דאם איבערגע־
גאנגען• וױ װײט אבער מ׳האט זיך גענארמ׳ קאן מען ארױםזעהן פון דעם׳
װאם פאר װאכער האט מען יענע צײט געהאט א םפעציעלן אויסדרוק ״אידן־
שפיז׳״ גענומען פון א פרעמדן שפראך־געברויך און פון א בילד׳ װאם האט
תחלת זיך גאר ניט אנגעקערט מיט אידן )161׳
װילן מיר האבן א פראבע׳ צי אונזערע אויספירן זײנען ריכטיג׳ איז זאלן
מיר זיך צוקוקן׳ װי האט עם געהאלטן אין עטליכע צענדליג יאר ארום• אויב
יענע צײט האט ר׳ שלום און ליפמאן מילהויזן ניט אייגעזעהן יד העסליכקייט
פון דעם װאכער׳ האט זיך שוץ שפעטער׳ צו דער צייט פון רעפארמאציע׳
געמוזט בײטץ בײ אידן דער קוק אויף װאכער• סעבאסטיאן לאצער זאגט
אמאל׳ מ׳זאל פארװערן אידן װאכער׳ נאר מ׳זאל ״זײ טרײבן צו ארבעט״•
״װען אפירשט לייט ײב זיי געלט און לאזט זײ ארײן (אין לאנד) פארדארבן
זײ אים זײנע געמײנע לײט״• דער װאכער איז אויך ״קעגן אלע נאטירליכע
געזעצן׳ איך האב מיט זײ (מיט אידן) גערעדט דערפון׳ ז א ג ן ז ײ א ל ײ ן ׳
עולה״• און דאך בלײבן זײ בײ זײערם• ״איך פאר־
אז ס׳איז אן
האף אבער צו גאט׳ ער װעט זײ עפענען די אויגן און זײ װעלן זיך באקערן
צום רעכטן גלויבן א• אז• װ״• מ׳זעהט דא׳ װי צו דער צײט׳ װאס מ׳איז
בכלל געװארן אויפגעקלערטער׳ האבן אידן אויך אנגעהויבן צו פארשטײן זײ־
ער שאנד• זײ האבן זיך ניט אויסבאהאלטן מיט זײער מיינונג פאר לאצערן׳
װארום ער איז געװען אזױ אומפארטײאיש און ערליך׳ אז ער האט געהאט מוט
צו באמערקן נעבן דער שטעלע װעגן אידישן װאכער * :אבער קריסטן זײ־
 •)162דער עװאנגעלישער פאלקםפרעדיגער שטײט העכער
נען ערגער פאר אידן״
פאר זײן עלטערן בן־דוד׳ גײלער׳ יענער װאלט אװינע װערטער ניט גע־
קאנט פארן מויל ברײנגען• אמת׳ לאצער איז אויך געװען א זון פון זײן
צײט און פון דעם יארהונדערט פון אלטע םאראורטײלן  :קריםטן׳ זאגט ער׳ זײ־
נען ערגער פאר אידן אין װאכער׳ פונדעסטװעגן נעמט ער זיך זעהר צום
הארצן זײ מאכן פאר קריסטן• ער רעדט אויך פון דעם ״אידן־שפיז״• אגב׳
זיין װאונש׳ װאס ער האט געװאלט פון אידן׳ ״מ׳זאל זײ טרײבן צו ארבעט״׳
װאלט ער געמעגט אנװענדן ערגיץ־אנדערש אויך• װארום סעבאסטיאן בראנט
זאגט גראד װעגן דײטשן׳ ניט װעגן אידן  :״זיי װילן קײן רעכטע ארבעט
ניט טו ן״.)168

נאך א בילד פץ דעם מיטלאלטערישן װאכער זאל דא געבראכט װערן•
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פון דעם אידישן מיגענזינגער זיסקינד פון טרימבערג שטאממ אליד  :דער
װאלף׳ װאם מ׳האלט אים פאר ארויבער׳ פארענטפערט זיך  :גאט האט אים
אזוי באשאפן׳ אבער ער קלאגט צו אנדעדע׳ יענע האבן אפילו אזא תירוץ אויך
ניט און דאך באגײען זײ נאך ערגערע פאלשקײטן׳ אײדער ער׳ און זײ האלטן
זיך נאך פאר גוט און פרום• מיר האבן שוין געהאט ארויסגעזאגט אונזער
השערה (זעה ב• ! ׳ ) 134׳ אז מיט דעם װאלף מײנמ ער דעם אידן׳ װאס איז
פארהאםט איבער װאכער• איצט קאן מען דאם שוין זאגן זיכער• האנס
װילהעלם קירכאף׳ רײדנדיג װעגן װאכער׳ ברײנגט אין זײן בוך ענליכע
״אין 010111נומז•״ ^ האלט מען אויך פראצעגטגיקעםפאר װעלף )164״.
זאכן :
מ׳דארף קענען דעם דאזיגן בילדליכן אויםדרוק׳ כדי צו פארשטיין דעם אמת׳ן
זין פון די אלע משלים און מעשױת׳ װאו ס׳קומט פאר דער װאלף• בורקהארד
װאלדיס דערצײלט אמשל פון אװאלף מיט אפוקס׳ דער מוםר השכל שטימט
מיט זיםקיגד פון טרימבערגס געדאנקען  :״די אנדערע׳ װאס מ׳רופט ײז
קויפלײט׳ קלײדן זיך אויך אין אװאלפם הויט• מיט זייער בארייםן און מיט
דעם װאכער באשװינדלען זיי איצט פמעט די גארע װעלט• מוםר׳ט מען זײ׳
זאגן זײ  :אזוי פירט זיך צװישן סוחרים• זײ זײנען װעלף און מ׳פארשטעלט
זיך פאר פרום״ ,)165
פון אידן װערט דא גיט דערמאנט׳ אין אנדערע שריפטן סון יענער
צײט אויך ניט׳ אסימן׳ װי לאצער זאגט׳ אז כאטש װאכער איז געװען יד
װיכטיגםטע אידישע פרנםה׳ דאך זײנען ״קריסטן געװען נאך ערגער פון אידן״
געװײנטליך דער׳ װאם איז אידן שולדיג געװען געלט׳
אין דעם פרט•
איז גיט אויפגעלעגט געװען צו זאגן אגוט װאדט װעגן אידן• ביי הוגא פאן
טרימבעדג הערן מיר  :״װאויל איז צו דעם׳ װאם ער דארף ניט אויסהאלטן
קײן אידישע קינדער א צוגאב צו זײנע אײגענע קינדער׳ װי איך האב דאם24
 •)166בײ אזוינע אומשטאנדען האט
יאר געטאן און טו נאך לײדער איצט אויך״
דער דיכטער זיך געקאנט גרינג אײנרײדן׳ אז זײן אאיד הײסט זײן רײך׳
און דעריבער זאגט ער  :״די ארעמקײט צװינגט אפט אקריםט זיך ראנגלען
מיט זיך אלײן  :צי זאל ער װערן אאיד׳ אדער לעבן אויף צרות אױף דער
 •)167אזא אײנער׳ װאם ער איז פארשולדיגט בײ א אידן׳ איז קײן חדוש
װעלט״
ניט׳ װען ער מאכט אזא סך־הפל  :״מיר האט געזאגט אײנער אפארשולדיג־
מער׳ אז בײערישער װײן׳ אידן און ױגגע װעלף זײנען אין דער ױגנט
א פרײד׳ און אויף דער עלטער א לײד״ •)168אין די שפריכװערטער פון יענער
צײט פאלט מען שטארק אן דערהויפט אויף אלטע אידן׳ אפשר דערפאר׳ װאם
ם׳איז שוין קײן האפענונג ניטא׳ ער זאל װערן א קריסט• בורקהארד װאלדים
זאגט * :פארװאר׳ װער ס׳רייבט זיך ארום אן אלטן קעסל׳ דער װעט רײן
ניט ארוים• צװישן רויטע פיקסן און אלטע אידן איז זעלטן צו געפינען
אײנעם׳ װאס מ׳זאל פון אים ארוים גאנץ״ •)169
אבער דער געשעצטער שולמײסטער פון באמבערג׳ װאס אלײן איז ער
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מסתמא קײנמאל ניט אזױ פיל שולדיג געװען אידן -אז מים דעם אויסצאלן
דעם חוב זאל ער מוזן שפײזן דעם אידנס קינדער׳ חוץ זײנע אײגענע׳ װי
ער קלאגט זיך׳ דער דאזיגער הוגא פון טרימבערג איז׳ בײ זײן גאנצן צארן
אויף אידן׳ דאך גענוג אויפריכטיג און קאן זאגן קריסטן אויך דעם אמת אין
יד אויגן• פון די װײטערדיגע סטראפן אין זײן ליד איז צו זעהן׳ אז קריםטן
זײנען יעדנפאל ניט געװען בעסער פאר אידן• קריסטן האבן געגעבן אידן
געלט און אװי ארום האבן זײ מיט פרעמדע הענט געשארט רוחים פון גראבע
צינזן• ער זאגט אזוי  :״אויב שלעכטע אידן זײנען דעם טײװלם הינט־
װעמעם זשע הינט זײנען גע׳טובל־טע אידן (קריסטן) ז איך באקלאג די גײ־
ציגע בײזע קריםטן׳ װאס האלטן בײ אידן זײער קאםטן און אהין זאמלט
מען זײער װאכער• א שאנדע ן אן אײביגע קללה דארט׳ װאו גאטלעםטערער
שעמען זיך צו
אידן
װאם ערליכע
נעמען דאס (װאכער)׳
נעמעך •)170
בכן איז שוין דאמאלס געװען אידן׳ װאם האבן זיך געשעמט מיט
װאכערו אן אנדערם מאל זאגט ער אויך דאס אײגענע  :״מיר זידלען אידן
און הײדן׳ און מיר טראגן אויף זײ צארן׳ װאם פון בײדן האט אונזער אוים־
לײזער אזױ פיל געליטן• א םך מער דארף מען זידלען אונז׳ װאם א סך
קריסטן פייניגן אים נאךהיינט אויך מיט די ערגסטע מעשים און די פאלשסטע
רײד׳ װאם אידן און הײדן האבן װען עם איז געטאךזד•)1
בכלל גילט יענע צײטן פאר דעם װאכער אזא בילד  :״גאט האט
דדײערלײ קינדער  :אידן׳ קריםטן און הײדןז דאם פערטע באשעפעניש׳
דעם טײװלס א שפיצל׳ װאם הערשט איבער יענע דרײ׳ דאם איז דער װאכער׳
ער ראבירט לאנד און לײט״ •)172
ניט בעםער איז די באציהונג צו םוחרים און גראד צו קריםטן• מ׳זאגט
ײז אפן׳ אז זײ מאכן רוחים א סך מאוםער׳ אײדער אידן• אין א צײט׳ װען
אין מאראלישן לעבן האבן געהערשט ליגן און שװינדל׳ האט זיך דאם נאך
מער געלאזט פילן אין מסחר• מ׳פלעגט פעלשן געװירצן׳ דערהויפט פעפער׳
װאס אין מיטלאלטער האט מען דאס געהאלטן גלײך׳ װי גאלד און זילבער׳
און מ׳פלעגט דערמיט צאלן שטײערן׳ דערהויפט אידן •)173זאפראן פלעגט מען
מישן מיט פולװער׳ נעגעלאך פלעגט מען אויך מישן אויף א דריטל אדער
אפערטל מיט אנדערע קערן׳ יד מארקפאליצײ האט איבער דעם געמוזט
האבן אירע אײגענע קאנטראלשטעלן אויף זאפראן און נעגעלאך• אײל׳ םעטס׳
װאקס אפילו זאלץ זײגען געװען געפעלשטע• טוך פלעגט מען מישן מיט
האר און נאך מער פלעגט מען פעלשן װײן •)174מ׳פלעגט אנװענדן קעגן די
םעלשונגען די שטרענגסטע שטראפן׳ מ׳פלעגט ארויסטרײבן פון דעם לאנד־
מ׳פלעגט אפילו אויםשטעכן די אויגן׳ אבער ניבר׳ אז דאס האט װײניג גע־
האלפן׳ װארום מ׳הערט זיך ניט אויף צו קלאגן פון אלע זײטן אויף םוחריס׳ס
שװינדל• מיר װעלן דא ברײבגען נאר אײגיגע פערזן םון בראנטם א ליד
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*םון פאלשקײט און שװינדל״  :״מ׳האלט אקלײנע מאס און קלײן געװיכט׳
יד אײלן זײנען קורץ צוגעריכט׳ די קראם מוז גאר פינסטער זײן׳ מ׳זאל ניט
זעהן דעם טוכם שיין ,און װען איינער פארקוקט זיך׳ װאם אויפן לאדנטיש
טוט זיך׳ גיט מען די װאג א דרוק׳ אז זי טוט זיך צו דער ערד א בוק • • •
דאם אלטע מינץ איז גאר שלעכט׳ לאנג קאן דאס ניט באשטײן׳ װען ם׳זאל
דעם א צוזאץ ניט געשעהן (װען מען זאל ניט צומישן קײן סך קופער צו דעם
קנאפ זילבער) • • • פאלש געלט איז איצט אומעטום • • • א סך װעלף גײען
ארום אין א שאפנפעל״•)175
איםרלין קלאגט זיך אויך אויף פאלש געלט• לויט זײן תלמידם רײד.
האט ער געזאגט װעגן דעם  :״איצט אין אונזער צײט באשטײען אלע מטבעות־
װאם מ׳זעהט זײ אממײםטן אין דײטשלאנד׳ בעהמען און פוילן׳ צום גרעםטן
טײל פון קופער׳ זילבער האבן זיי װײגיג • • • אפילו נאך פאר הונדערט
י $רן זײנען די זילבערנע מטבעות געװען זעהר גוט׳ זײ האבן געהאט דעם
גרעםטן טײל זילבער און נאר א קלײנעם צומיש קופער״ •)176
װעגן די פעלשונגען זאגט סעבאםטיאן בראגט אין זײן פריהער דעדמאנטן
ליד  :״מ׳גיט אויס איצט קופער פאר גאלד׳ פעפער כישט מען מיט מײזקויט׳
מ׳פארבט איצט אלערליי רױכװארג און מ׳גארבט דאס אזוי שלעכט׳ אז עם
בלײבט זעהר װײניג האר און מ׳טראגט דאם קוים א פערטעל יאר • • •
מ׳פארמישט פוילע הערינג און מ׳גיט זיי אוים פאר פריש • • • יעדער טראגט
זיך ארום מיט שװינדל׳ קײן םוחריש גוטם שטײט איצט ניט פעםט׳ יעדער
באגײט נאר פאלשקײט׳ אבי ער זאל אפלײזן פאר זײן קראם״•
אזוי מאלט בראנט דעם האנדל און די הענדלער פון זײן צײט׳ אץ
ניט בלויז בראנט אלײן• פארשטייט זיך׳ אז פון אידן װערט דא קיין װארט
ניט דערמאנט׳ װארום אידן האבן ניט געטארט זײן קײן סוחרים׳ ממילא איז
זײער ארט געװען צװישן יד באשװינדלטע׳ ניט צװישן די שװינדלער• דער־
פון קןזן מען שוין פארשטײן הוגא פאן טרימבערגם קלאגרײד  :״גאט׳ הער׳
פאר דיר װעל איך זיך קלאגן׳ װאם בײזע קריסטן פארקויפן געװירץ׳ ברויט
אדער װײן׳ טוך׳ ניט פון פאדעם געשפינען׳ און זײנען גײציג צו פארדינען
דערויף מער אײדער אידן׳ װאס בײ אונז הײסן זײ דעם טײװלס הינט״ •)177
אבער ניט בלויז קריםטליכע סוחרים זײנען שולדיג׳ שולדיג זיינען יד
הערן און פירשטן׳ אויך פירשטן בארייםן דאם פאלק מיט שטײרן און צאלן• געװײנט״
ליך קלאגט מען זיך ביי אזא געלעגנהייט פאר איינװעגס אויף אידן אויך:
״אומרעכט׳ גזלות׳ שטייערן און אפצאלן זײנען אזוי פיל׳ אז קיין רײכע לייט
זײנען פמעט נישט פאראן• װער ס׳מוז זײן גוטם אפט אװעקגעבן די הערן
און אידן׳ דער מוז שוין לעבן מיט זארגך •)178
בײם באמבערגער דיכטער געפינען מיר נאך א מאטיװ׳ פארװאם קריסטן
לײדן אזוי שטארק און אידן װערן פלומרשט רייך  :דארף א קריםט געלט׳
איז העלפן אים ניט זײנע אײגענע׳ און ער מוז אנקומען צו אידן  :״אומערליכע
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לײט ברײנגען שאדן יד ערליכע׳ װארופ ם׳גלױבס שוין ניט קײנעם• איבער
דעם אומצוטרױ׳ פילן אידן אן זײעד זאק* װאלטן מיר אײנס דאם אנדערע
געהאלפן׳ איז װאלט דער אידישער בײטל געװען לײדיג״ •)179
םעבאםטיאן בראנט האלט אויך׳ אז דער קריםטליכער װאכער איז ערגער
פאר דעם אידישן• ער גיט גאנץ קלאר אנצדהערן׳ אז מיט די אידישע
גירושים׳ װאס האבן זיך פארמערט ענדע צנ־טן יארהונדערט (בראנטן גופז־
האט מען געבעטן אין אבערנהיים׳ ער זאל פועל׳ן בײם קײזער מאקסימיליאן
מ׳זאל פון דארטן פארטרײבן אידן) )180זײנען קדיסטן אויסן נאר פשור צו װערן
פון אידישער קאנקורענץ אין װאכערגעשעפט  :״ס׳איז שװער אויםצושטײן דעם
אידישן װאכער׳ לאזט מען אבער אידן מער ניט בלײבן׳ קריםטן ־ אידן פאר־
סרײבן זײ׳ זײ װילן אלײן רײםן װאכער״•)181
דאס אייגענע זאגט אויך מורנער  * :קארג זײנען אידן פאראן אויף דער
װעלט׳ װילן נאך קריםטן װערן װאכערגיקעס״ •)182
די דיכטער׳ װאס מיד האבן ביז איצט ציטירט׳ זײנען געװען פראװינץ־
מענשן׳ האבן זײ אין אויג מער דעם בירגערשטאנד• אזא אײנער אבער׳ װי
פעטעד זוכענװירט׳ װאס האט געלעבט אין װין אין 14־טן יארהונדערט׳ װײסט
שוין צו דערצײלן׳ וױ דער אדל האט זיך אויך ניט געשעמט צו טרײבן
ױאכער• ער קלאגט צו דעם אדל׳ אז ער פארגעסט זײן שטאנד * און איז
משיג גבול אידן ) 183׳ קיין צירונג פאר א ריטער איז דאם ניט׳ קײן ריטער דארף
ניט טרײבן קײן װאכער״.)' 84
דער גײסטליכער שטאנד איז אויך ניט געבליבן הינטערשטעליג אין דעם
 1) 185מאנאכן
פרט• בראנט ציכטיגט די גייםטליכע׳ מאנאכן און גלחים
פארגלײכט מען צו מײז און מאטן •)186דער המון פלעגט זאגן װעגן
גלחים  :״װען אונזער האר גאט זאל ניט קאנען שװימען און זאל
אדאפקומן צ1

ןןאלןןן אים ף י

ךןןףןןףןןקןןן אי ן ן״ןןף ^ ,ף א ןן ןןײ ך .) 187

װען מ׳זאל נעמען צונויפשטעלן אלץ׳ װאס איז געזאגט געװארן קעגן
דער גײסטליכקײט׳ װאס גײםטליכע גופא האבן געזאגט קעגן זײ׳ װאלט מען
באדארפט אנשרײבן א גאנץ בוך• טאאולער זאגט אין א דרשה  :״זײט װיסן׳
אז די פרעלאטן׳ גלחים׳ בישאפן׳ אבאטן׳ פריארן און די זינד־אױסהערער  -די
אלע דארפן זײן די היטער פון דער הײליגער קירך• די פרעלאטן זאלן רעגירן
איבעד מענשן׳ זײ זאלן משפט׳ן צו גאטס־לויב און לויט זײן װילן• לײדער׳
זײנען זײ אבער אלײן בלינד׳ בכן פירט אײן בליגדער דעם אנדערן
און איך האב מורא׳ אז אלע צוזאמען װעלן זײ ארײן אין דער שאול־תחתיה
 •)188װעגען װאכער׳ װאם גײםטליכע האבן געטריבן׳ האט מען אין 15־טן
ארײן״
יארהונדערט אין נידערזאקםן געהאט געזונגען א ליד׳ די גײםטליכע שטעלט
מען דא אויף אײן ברעט מיט אידן און מיט רײכע לייט  :׳י׳איז פאראן גוט
געלט אין לאגד׳ איז האבן דאס גלחים און אידן• אלע זײנען אונטערטע־
 •)189אקעגן אבער
ניג דעם רײכן מאן׳ װאס רײסט װאכער גלײך מיט דעם אידן״
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מײנט האנס ױילהעלם קירכהאף׳ אז בכלל האט קײנער ניט װאם אויסצעװארםן
דעם צװייטן• ס׳איז פאראן א װערטל  :״זאגט אײנער׳ אז װאכער איז
אזינד׳ איז זײ זיכער׳ אז ער האט קײן גראשן געלט ניט״ •)190
געװײגטליך האט דא ניט געפעלט קײן װיץ אויך• יאהאן פאאולי דער•
צײלט אזוי  :א פרעדיגער האט אמאל שארף גערעדט קעגן װאכערניקעס׳
אײגער א װאכערניק׳ װאס איז דערבײ געװען׳ גימ אים נאך דער דרשה
א גולדן• דער דרשן װאונדערט זיך שטארק׳ זאגט אים דער װאכערניק  :״איך
קאן זיך ניט גלײכן צו אנדערע׳ װען זײ װערן אױם װאכערניקעס׳ װאלט
איך ארויף פון אויבך• פאולי באמערקט דערבײ  :״קארג האבן מיר איזץ׳
פון118ונו 1101881ץש! 3אין אנ־
 •)191דער מחבר
דארפן נאך קדיסטן װאכערן״
דערהאלבן הונדערט יאר ארום זאגט אויך עגליך דערצו  :״אויב א װאכערניק
האט א גאנצע װאך קיין צייט ניט רעכט צו באטראכטן׳ װי ער שינדט די
הויט׳ זיצט ער בעת די תפילות אין דער קירך און מאכט פלענער׳ װי טרײבט
מען דאם געשעפט״ •)192ער זאגט װייטער  :״האנדלם־לייט און האנטװערקער
קאנקורירן אײנס מיטן אנדעדן אין װאכערנעמען און זױגן אוים פונם
פויער זיין ביטערן שװיים״ .)193
אקעגן הערן מיר פון האנם װילהעלם קירכהאף אזוינע רייד  :״מ׳זאגט׳
אז אידן האבן גוטע פעטע גענז׳ אנדערע אײדל־לײט װײסן דאס װאויל׳
זײ פארשטײען אבער ניט׳ אז װען דער איד שענקט דאם זײ פאר א גולדן׳
בארײסט ער זײערע פויערן אויף צען גולדן׳ זײ קאנען אהן קריסטנבלוט
ניט לעבן• דאס איז אמת׳ װען זײ זאלן ניט באשװינדלען די קריסטן נעבעך
מיט זײער װאכער׳ איז פון װאם װאלטן זײ געלעבט׳ אז ארבעטן װילן זײ
גיט ? דער געמײנער מאן צאלט אפ דעם איד מיט װאכער אלץ׳ װאם ער פאר־
װערבט מיטן ביטערן שװײם׳ װארום װען ניט׳ בלײבט ער גאר אהן גארניט•
אן ארעמער פויער אין א דארף׳ װאו אידן װאױנען׳ פארמאגט אפט ניט
קײן נאגל אין זײן װאגן ,װאס זאל ניט זײן פארזעצט׳ און ער טראגט
װאכער״• דערבײ דערצײלט ער א װיץ  :אן אײדלמאן איז אמאל שולדיג
געװען א אידן 500פל• אז ס׳איז געקומען דער טערמין׳ און דער איד האט
גענומען מאנען׳ פרעגט אים דער אײדלמאן׳ צי װיל ער אים נאך אזוי
לאנג װארטן׳ ביז ער װעט זיך אפשערן די בארד• דער איד האט געענטפערט:
יא• דער אײדלמאן האט זיך דאן געלאזט אטשערן אײן העלפס בארד׳ די
אנדערע העלפט איז געבליבן ניט־געשארן• קומט אוים׳ אז ניט דער איד
האט אפגענארט דעם אײדלמאן׳ װי מ׳האט זיך באדארפט ריכטן׳ נאר
פארקערט׳ יענער האט דעם אידן אפגענארט• פונדעסטװעגן איז דער מוסר־
השכל דערפון אזוי  :״א איד נוצט׳ װאו ער װאוינט יעדע צײט׳ גלײך װי
ךי מאט ןא רןא קל ײ ך״.)194

אבער קירכהאף זאגט אפן׳ װי האלט עס מיט װאכער בײ קריסטן
אויך• אויף א שטיינבילד םון דעם אײלבארג אין שפייעד זײנען געװען
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אויםגעמאלט אידן מיט קורץ געװער• אײגער האט געפרעגט׳ פארװאם איז
דאס אזױן האמ מען געענטפערט  :״זײ האבן די שפיזן אגטליהען קריסטן
(שפיז׳ אידן־שפיז איז א בילד פאר װאכער)׳ קריסטן זײנען איצט די װאכער־
 .מ׳שעלט און מ׳פלוכט דעם אידישן װאכער׳ זײער שינדערײ און
ניקעס
אידגשפיז׳ װאלט גאט אנם געטאן׳ אז בײ אידן זאל דאם בלײבן׳ און
ם׳זאל ניט ארײן אין די הענט צו קריסטן׳ װאם זײ זײנען גע׳טובל׳טע
אידן״ ■)195
אײן קאפיטל בײ קירכהאף הײסט  :״א שטיקל פארגלײך צװישן דעם
אידנשפיז ביי אידן און קריסטן״• דארט דערצײלט ער מיט א ליצנות  :״אידן
האבן זיך געװאלט קלאגן פאר דעם נאהעגטסטן רייכסטאג׳ אז קריסטן האבן
בײ זײ אויםגעריסן פון די הענט דעם ״װאכערשפיז״• פון זײער קלאגן זיך
װאלט אבער גארניט ארויםגעקומען׳ װארום קריסטן װאכערן מער פאר זײ״•
קיגדעד מוזן צאלן צינזן זײערע עלטערן׳ דער זון אדער די טאכטער װײסן
ניט׳ װי גרוים זײ זאלן צינז צאלן זײערע עלטערן׳ אײגענע אדער קרובים•
פון פרעמדע שוין נישט צו רײדן• קײנער װיל ניט װיסן פון דעם געזעצליכן
צינז׳ מ׳געמט אזוי פיל׳ װיפיל מ׳װיל• • • • באשרײבן אדעד מאלן די
װאכערגיקעס דארף מען האבן א גאנץ בוך״ •)196
פון די אלע שטעלן׳ װאס מיר האבן געבראבט פון יד שריפטן פון
יענער צײט׳ קאן זיך שוין דער לעזער מאכן א באגריף׳ װי װײט אידן זײנען
באמת שולדיג אין דעם אלעם בייז  :װאכער און שװינדל׳ װאם אלע קלאגן
דך דערויף• דאם געשעפטלעבן איז געװען פארדארבן׳ אידן זײנען אויך
קײן צדיקים ניט געװען׳ דאם קאן מען אויך גיט לײקענען• אבער בכלל איז
קלאר׳ אז װען דײטשלאנד זאל דעמאלט געװען האבן בלויז אירע קריםטליכע
גײסטליכע׳ אדללײט און שטאט־בירגער׳ און קײן אידן פלל ניט׳ װאלטן
יד געשרײען געהילכט פונקט אװי הויך׳ װי מיר הערן זיי פון די שריםטן■
אױב ניט נאך העכער•
נאך אײן אידישע באשעפטיגונג דארפן מיר דא דערמאנען :מעריצץ• אידן
זיינען דערמיט שטארק באשעפטיגט געװען אין דײטשלאנד׳ אזוי װי אין
אגדערע קולטור־לענדער• דא זעהען מיר אויך׳ װי דער געזעץ שטימט גאר
ניט מיט דער פראקטיק• קריסטן איז פארבאטן געװען צו רופן א אידישן
דאקטאר׳ סײדן אין א נויטפאל׳ דאך האט מען דערויף ניט געקוקט• גײלער
באמערקט װעגן דעם  :״מיר זעהען אויך׳ אז אײניגע גײען צו רוצחים אידן
און בריינגען זײ די אורינע און האלטן זיך מיט זײ אן עצה• ס׳איז דאך
אבער פארבאטן׳ צונוצן א אידישע רפואה׳ סײדן קײן אנדער דאקטאר איז
>ת \ \7#זאגט  :״אידן׳ װאם געבן זיך
11ז11111ם״1
 •)197דער מחבר פון
ניט פאראן״
אויס פאר דאקטוירים׳ ברײנגען אום קריםטן און שטעלן זײ בדלות• זײ
האלטן דאם געװים פאר א מצוה צו פײניגן און אומברײנגען קריםטן און
לערנען די קינדער אזױ צד טון• און מיר גאדישע קריםטן לויפן צו אונזערע
9
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דס־שונאים און געטרויען זײ אונזער געזונט און לעבן׳ בעת צו קריםטליכע
דאקטױרים װענדן מיר זיך ניט׳ און פארזינדיגן זיך קעגן גאט״• ״א נאד
זוכט הילף ביי אזוינעם׳ װאם פארפלוכט אים און דעם קריםטוס• ם׳איז גיטא די
פלאג אויף הימל און ערד׳ װאס זײ זאלן דאפ דיר ניט װינשן׳ און דו האפסט
ך ןר ך זײ

געזונט װער ן״.) 193

ס׳איז אבער ניכר׳ אז געהאפט האבן אזוי א סך• ס׳איז ניט געװען דער
שטאנד׳ פון דעם קייזער ביז דעם בעםלער׳ װאס ער זאל זיך ניט װענדן
זעהר גערן צו אידישע דאקטױרים• פרידריך דער דריטער האט געהאט א לײב־
דאקטאד א אידן יעקוב בר׳ יחיאל לאאנס׳ און ער האט אים געמאכט פאר
א ריטער ״ •)1הערצאג סטעפאן דער עלטערער אין בייערן האט געהאט א אידישן
 •)200ערצהערצאג פדידריך פון טיראל אין א באפעל׳ דאטירט
דאקטאר יעקוב
יאנװאר 1442׳ נעמט אויף דעם ׳• אידנמײסטער״ ראובן
דעם 31
אינסברוק
פאר א דאקטאר און באװיליגט׳ אז ער זאל זיצן אין טיראל פרײ פון שטײערן
 •)201פאלצגראף רופרעכט דער עלטערער האט דעם  27אפריל1362
און צאל
געמאכט א אידן גאטליב פאר זײן א דאקטאר און האט אים באפרײט פון
 •)202ערצבישאף בעמונד דער 11־טער פון טריער האט דעפ
אלע שטײערן
 9אקטאבער  1354אױפגענומען א אידן׳ מײסטער שמעון׳ פאר זײן הויף־
דאקטאר ״ •)2דער װירצבורגער בישןזף האט דאס יאר  1407געשענקט זײן
 •)201דער בארימטער אולמער
אידישן לײבדאקטאר באזונדערע פרױוילעגיעם
בירגערמייסטער׳ בערנהארד בעסערער׳ האט געמאכט דעם ״בארימטן דאקטאר״
 •)205אידישע דאקטוירים האט מען געװכמ
ר׳ דודן פאר זײן לייבדאקטאר
און געבראכט פון װײטע לענדער• דאס יאר  1376האט איינער א ריטער פון
פאלקענשטײן געבעטן דעם פראנקפורטער שטאטראט׳ אז ״דער ראט זאל
אפלאזן צו אים דעם אידישן דאקטאר יעקוב״)206׳ אן אנדער ריטער
יאר  1494געבעטן דעם אולמער שמאטראט׳ ער זאל געבן
האט דאס
>207
א אידן יעקוב פון האי־גערלאך א װאך׳ ער זאל אים ברײנגען א רפואה
אידישע פרויען האבן זיך אויך באשעפטיגט מיט מעדיצין׳ אזױ װי
אידישע שטאטישע דאקטוירים אויף שכירות
•)208
קריסטליכע פרויען
 •)209ס׳װאלם
בײ דעד שטאט איז אויך געװען ניט פון די זעלטנקײטן
געװען צו לאנג אויםצורעכענען נאך אנדעדע אידישע דאקטױרים )•210
פון די קװעלן איז צו זעהן׳ אז זיי זײגען געװען אין דייטשלאנד גלײכצײטיג
אץ די הוגדערטער• אינטערעסאנט איז׳ װאם מיר װייםן פון זיי כמעט נאר
פון קריםטליכע קװעלן• זעהט אויס׳ אז קײן תלמידי חכמים זײנען זײ ניס
געװען׳ פונקט פאדקערט׳ װי אין שפאניע און אין איטאליע• זייערע מעדי־
צינישע קענטענישן זייגען׳ זעהט אויס׳ אויך געװען מער פראקטישע׳ אהן א
גרינדליך שטודױם׳ װארום אנדערש װאלטן זײ געלאזט חבורים׳ און אװינע
זײנען ניט געבליבן• מ׳דארף אבער אין זיגען האבן׳ אז מעדיצין איז יענע
צײט בכלל װיםנשאפטליך װײניג שמודירמ געװארן• בעדער׳ זאלבמאכער
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אלטע װײבער פלעגן קאבקורירן מיס דאקטױרים׳ מארקשרײער פלעגן
און
װעגן א זאך׳ ױאם נוצט צו אל דאם בײז• בורקהארד װאלדים מאלט
ליאדמען
אזא ״טעריאק־קרעמער״ (רפואה־קרעמער) * :דער האט א טוך׳ אוים־
אײנעם
משונה׳דיגע חױת אגרול׳ װערים׳ קראטן׳ עגדישן און שלאגגען• דעם
נעמאלט
סוך הײנגט ער אויף אויף א שפיז און שיט םון זײן לעדערזאק שאכטלאך
מים טעריאק (רפואות)  1׳•)2
פעליקס פלאטער דערצײלט׳ װי איז דאם צוגעגאנגען מיט דאקטוירים
צײט אין באזעל• *דעמאלט איז געװען זעהר באדימט אײנעד א מאן
צו זײן
פון אוצענדארף׳ צו אים איז געפארן א גרויסעד עולם׳ ער האט גע־
א פויער
שפדאבן אויף װאםער און האט באוױזן משוגה קונצן לאנגע יאר׳ פארװערבט
געװען
צײט
א לאנגע
איז
אים
נאך
א גרױס פארמעגן•
אלסװײלער• ס׳איז
אײנער א איד פון
בארימט
שטארק
געװען אן אלטע פרוי • • • קראנקע פלעגן צו איר שטאדק
אויך
• • • •)212אזוי האט עם דאמאלם געהאלטן מיט הײלן קראגקע• בכן איז
לויפן״
שװער געװען צו װערן בארימט אלם דאקטוירים׳ בפדט׳ אז צו זײ
אידן ניט
געקאגט אפשר ארײנפאלן אין די הענט אײניגע מעדיצינישע װערק פון
האט נאך
און איטאליענישע אידן׳ און אלײן פלעגן זײ אץ דער ױגנט אסך
שפאנישע
און צו זעהן• פון זײערע קריסטליכע קאלעגן האבן זײ געהאט
אתמפארן
װאס צו לערגען׳ אידן׳ װי מיר װײסן׳ פלעגן אסך לערנען און איבער־
װײניג
אויף העברעאיש פון פרעמדע שפראכן• דײטשע מחברים אבער׳ װאס
זעצן
זײן איבערזעצט אויף העברעאיש׳ איז פאראן זעהר קנאפ)213י א סימן׳
זאלן
אז ם׳איז ניט געװען װאם•
צום סוף נאך עטליכע פרמים׳ װאם זײגען אמאל פאר דער כאראקטע־
ריסטיק אינטערעםאנמער׳ אײדער דאס אלגעמיינע בילד•
צװישן די קריסטליכע שרײבער פון יענער צײט איז סעבאסטיאן בראנט
דער שרײבער׳ װאם זײן מיינונג װעגן אידן און אידנטום איז װײ־
געװים
פארטײאיש׳ אײדער עמיצן אנדערשם• אפרומער קאטאליק און אן
ניגער
תנ״ך־קענער׳ ברײנגט ער ניט קיין שלעכט װארט װעגן אידן׳
אויםגעצײכנטעד
אויף זײן פרומקײט און קעגטעניש און אפשר צוליב דעם?)214
נישט געקוקט
דארף מען באמערקן׳ אז װען ער װיל ברײגגען אמשל פון מענשנ־
װידער
ברײנגט ער דאם פון הײדנישע קװעלן און פון תנ״ך׳ און ניט קײן
ליבשאפט׳
משלים  :״ם׳איז ניט געװען קײן בעםערע פרײנט׳ ױו דוד מיט
קריסטליכע
״קײנער קאן זיך ניט פארגלײכן מיט משה׳ן (רבינו)׳ װי ער האט
ױנתן״׳
ליב געהאט מעגשן׳ װי זיך אלײן״•)215
אין דעם בוך״זפסזי!11,ס1ס  86זסם״ ׳געשריבן אין קעלנישן דיאלעקט׳ קומט
א געשיכטע׳ װי א קריםט האט געװאלט לײהען בײ א אידן געלט׳ האט דער
פאר
ניט געװאלט• פרעגט אים דער קריםט׳ צי װעט ער אים לײהען׳ אויב
איד
װעט שװעדן בײ דעם הײליגן ניקאלאי• זאגט דער איד  :יןז׳ און לײהט
ער
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איכ• ס׳איז געקומעץ דער טערמין צו באצאלן׳ מאגמ אים דעד איד דע״ הי־״
זאגט ער׳ ער האט שוין באצאלט• קומען זײ פאר דעם געריכט׳ און דער
קריסט דארף שװערן• װאס זשע טוט ער? מאכט ער זיך אשטעקן איןמיטן
הויל און אנגעפילט מיט גאלד׳ גיט דעם אידן האלטן דעם שטעקן׳ און אלײן
שװערט ער בײ די הײליגע׳ אז ער האט דעם אידן מער געגעבן׳ איידער ער
האט בײ אים גענומען• אפגעשװאדן׳ צוגעבומען בײם אידן דעם שטעקן
און אװעק אהײם• אין װעג איז ער אײבגעשלאפן׳ אראפגעפאלן פון דעם
װאגן׳ דער װאגן איז אים איבערגעפארן און צעהרג׳עט אויף טויט׳ דער
שטעקן איז צעבראכן געװאדן אויף צװײען׳ און דאס גאלד פון דער מיט איז
ארויםגעפאלן• דא איז זײן פאלשקײט אנטפלעקט געװארן׳ ער האט פאר־
לארן לײב און זעל׳ דער הײליגער ניקאלאי האט אים ניט געהאלפן• אז לײט
האבן דערזעהן די גרויסע פאלשקײט׳ גייען זיי צום אידן און זאגן אים׳ עד
זאל צונעמן דאס גאלד• זאגט דער איד  :״אויב דער הײליגער גיקאלאי װעט
דעם מאן װידער לעבעדיג מאכן׳ װעל איך זיך טויפן׳ און ער זאל מיר מײן
חוב באצאלן״• איז טאקע אזוי געשען׳ דער הײליגער ניקאלאי האט יענעם
װידער לעבעדיג געמאכט׳ דער איד איז געװארן אקריסט׳ און אלע לײט׳ װאם
האבן דאם געהערט׳ האבן שוץ ניט געװאגט מער צו שװעדן ״פאלש״י•)•-1,
די דאזיגע געשיכטע׳ װאם זי איז באקאנט שוין פון דער גמרא׳ נאר
0217׳ געפינען מיר בײ גבריאל בארלעטא
דארט זײנען בײדע צדדים אידן
אויך אין א דרשה פונקט אזוי׳ װי זי װערט דא דעדצײלט)218׳ און ס׳איז כדאי
צו באמערקן׳ אז דער שװינדלער איז דא דער קריםט׳ ער שװערט פאלש און
באשװינדלט א אידן•
נאך אזא געשיכטע׳ גענומען פון דער עלטערער אידישער ליטעראטור
און קריםטליך פארקלײדעט׳ געפינען מיר בײ יאהאן פאאולי  :״דוײי אירע
האבן א צײט לאנג געדינט בײ אײן האר׳ דער ערשטער קנעכט איז געװען
האפערדיג (גאוה׳דיג)׳ דער אנדערער איז געװען גײציג׳ דער דריטער האט
תמיד מקנא געװען• אײנמאל רופט זיי דער האר און זאגט צו זײ אזוי  :איך
װיל אײך באלוינען פאר אײער דינםט מיט א תנאי׳ אז װאם דער ערשטער
װעט באגערן׳ װעל איך אים געבן׳ למשל׳ באגערט ער הוגדערט גולדן׳ װעל
איך אים געבן׳ דעם אנדערן גיב איך דאפעלט׳ ד• ה״ צװײ הונדערט גולדן׳
דעם דריטן גיב איך דאפעלט אזוי פיל׳ וױ דעם צװײטן׳ ד• ה״ פיר הונדערט
גולדן• קײנער האט ניט געװאלט זאגן דער ערשטער׳ װאם ער באגערט•
דער האפערדיגער זאגט  :״ס׳איז פאר מיר א אומפבוד׳ איך זאל זאגן צום
ערשטן׳ בעסער זאל איך באקומען מײן לוין דער לעצטער׳ װעט מײן פבוד
זײן גרעםער״• דער גײציגער זאגט  :״בעסער זאל איך באקומען מײן לוין
דער צװײטער אדער דער דריטער׳ װעט מיר מער אנקומען׳ װארום איך בין
גײציג״• בכן האט דער בעל־מקנא געמוזט זאגן דער ערשטער׳ דא באגערט
ער׳ מ׳זאל אים אויםשטעכן אײן אויג׳ האט מען אזוי געטאן׳ און דעם גײציגן
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האט מען אויםגעשטאבן בײדע אויגן אין דעם האפערדיגן האט מען אויך אויס־
געשמאכן בײדע אױגן און דערצו האט מען אים נאך אפגעשניטן די אױעדן
אזא קנאה ררעפן מיר אפע׳ מענשן פועלן בײ זיך  :מיד אײן אויג׳ אבי יענעם
בײדע אויגן ארויסנעמן״ •)219
די אײגענע געשיכטע׳ עטװאס אנדערש׳ קומט אויך פאר אין ברכיה
״משלי שועלים״ און אין ר׳ יצחק פון קארבײלס ״ספר מצות קטן״•)220
הנקדנס
אן אנדער מעשה ״נה האט געשפריצט פיר ארליי בלוט אויף דעם װײנשטאק״
(פון א מאלפע׳ פון א חזיר׳ פון א שעפעלע און פון א לייב) װערט אױך
געבראכט אין מדרש •)2'21אזוינע מעשיות׳ װאם מיר טרעפן זיי בײ קריםטליכע
שרײבעד און אין דער העברעאישער ליטעראטור גלײך׳ האבן געבראבט חײם
יאיר בכרך צו דעם געדאנק׳ או קריםטליכע שרײבער האבן געגאשט אזוינע
מעשױת פון דער העברעאישער ליטעראטור ־־ •)2דאם איז שוין צו װײט גע־
זאגט׳ װארום מײםטן טרעפן מיר אזוינע מעשױת אין אנדערע קװעלן אויך׳
אבער דאס איז ריכטיג׳ אז אידן האבן באקאנט קריסטן אין די מערב־לענדעד
 •)223אידן האבן מסתמא אמך אייער־
מיט די משלים פון די מזרח־לענדער
געגעבן קריםטן אין פערזענליכן פאדקער• בפרט יאהאנעס פאאולי׳ א געװע־
זענער איד׳ האט געװיס א סך צו פאדדאנקען אידן הן מיט דעם אינהאלט פון
בוך מעשױת׳ הן מיט דעד פארם• און װען אזא בוך איז געװען פון די
זײן
באליבטםטע פאלקביכער׳ הײסט דאם׳ אז דער אידישער גײםט האט אלאנגע
צײט אמיזירט דאס דײטשע פאלק•)224
דערהויפט איז דאס ריכטיג בנוגע צום אידישן װיץ• אסך װיציגע
אויפטוען און מעשױת בײ פאאולין קאן מען נאך הײנט הערן בײ אידן׳
אזא װארטשפיל װי סז 86ס<( 1בײזערן זיך) און סה #586ונ (בעסערן) )225׳
למשל׳
אדער די פריהער געבראבטע מעשה װעגן דעםװאכערניק׳ װאס האט דערלאגגט
דעם פרעדיגער אגילדן׳ װײל יעגער װעט אים אפרוימען די קאנקורענץ פון
װעג• אזא װיץ קאן מען נאך הײנט אויך הערן בײ אידן׳ נאר
מיט דעם חלוק׳ װאס דא בײ אידן װערט יד אײגענע מעשה דער־
צײלט פון א רב׳ װאם שטראפט דעם עולם׳ ער זאל ניט האנדלען אוה
שבת• איינער א איד׳ װאם װיל יא האנדלען׳ באלוינט דעם רב פאר זײן
דרשה׳ זאל ער אנשרעקן אנדערע• יערג וױקראם דערצײלט א מעשה פון
א פויער׳ װאס האט דערזמהן א קריסטוסבילד׳ באשפריצט מיט טראפנם בלוט•
רופט ער אוים  :״אך׳ ליבער האר גאט׳ נעם זיך צום שכל און קום ניט מער
צו די בייזע פארדארבענע אידן״)226י יד דאזיגע מעשה האט נאך א װערםיע
און ם׳איז א סברה׳ אז זי שטאמט אויך פון אידן און נאכדעם איז זי קריםטליך
פארקלײדט געװארן• דאס אײגענע איז מםתמא אויך דער פאל מיט האנס
ראזענבלוטם א פאסטגאבטשפיל  :״א ובוח צװישן א לץ און א אידן״)227׳ דער
איד מאכט נאר מיט די הענט׳ יענער אקעגן מאכט אויך נאד מיט די הענט׳
כלומרשט פארשטײט ער דעם אידן און דערמיט איז ער גובר• די דאזיגע געשיבטע

135

%

איז אויך א אידישער װיץ נאך ביז הײנט• הױת ױו אידישע װיצן זײנען ניט
געזאמלט אזוי פיל׳ װי די פאםטנאכטשפילן׳ איז שװער צו זאגן עפים אויף זיכער׳
װער בײ װעמען האט איבערגענומען• דאם װאלט געפאדערט א ספעציעלע
םארשונג׳ און דא קאנען מיר זיך דערויף לענגער ניט אפשטעלן• איך האב נאר
געװאלט װייזן׳ אז אין דעם פרט װיץ ציהען זיך פעדעם פון אידן צו קריםטן
און׳ פארקערט׳ װי מיר זעהען דאם נאך איצט אויך• נאך אײן באמערקונג•
אידן האלטן שטארק פון משלים און פארגלײכן׳ מירזעהען דאם אין תנ״ך און
אין מדרש• א סך מיטלאלטערישע פרעדיגטן׳ און גײלערם אויך׳ מאכן דעם
אײנדרוק פון אידישע דרשות לױט זײערע משלים און באטעמ׳טקײט׳ אזױנע
דרשות האט מען געקאנט העדן בײ װאנדער־מגידים פון פוילן• מיר האבן
שוין פריהער געזעהן׳ װי פעטער װיקראם ווארסט אויס יאהאן פאאולין׳ אז
ער האט געפעלשט גײלערס דײטשע פרעדיגטן מיט ״אײגענע נארישקייטן און
װילדע טפשות״ ) 228׳ אבער די דאזיגע פעלשונג האט זײ נוצן געבראכש•
פאאולי׳ װאם שטאמט פון אידן׳ האט באפוצט גײלערס פרעדיגטן מיט מאטױון
פון מדרש (אזוי דארף מען פארשטײן װיקראמם פארװאירףס• און דאס האט
זײ פארשאפט בײ דעם פאלק אין די אויגן מער חן׳ אײדער די דרשות פון
די מיםטיקער׳ װאס זײנען אמת געװען טיף׳ אבער ניט לױט דעם פארשטאנד׳
ניט לויט דעם גוםט פון דעם פאלק•
די קריסטליכע מיסטיק פון יענער צײט האש אין אידנטום איר אקעגנ־
בילד׳ אויב ניט א פארבילד• װער ס׳באקענט זיך מיט דער מאניר אויסדרוקן
><8ט 8און ת׳יו ^ ז׳ דעם װערט קלאר׳ אז
וױ8
פון אזוינע מיסטיקער׳
ס׳שמעקט מיט אידישער מיסטיק ( אויםפירליך װעגן דעם האבן מיר געשריבן
אין ב• ז•  153א• װ•)• די סודותדיגע אונטערשײדן צװישן דעם אינעװײניגסטן
און אויםנװייניגסטן מענשן׳ די נזירות און אפגעשײדקײט פון דער װעלט׳ דאם ארײג־
טון זיך אין הםתכלות פון דעם שורש איך און דער אינעװײניגסטער ברען׳ אפילו
ײז זיסליך״תאװה׳דיגע שפראך זוזאס׳ װאס דערמיט האט ערגעװאונעןדי הער־
צער פון פרויען׳ זײנע גײסטיגע טעכטער׳  -דאם אלץ איז צו געפינען בײ
אידישע מיסטיקער אויך• אמאל קאן זיך אויסװײזן פון טוילערס פרעדיגטן׳
אז דאס רעדט א רב׳ א מין ר׳ אליעזר פון װארמס אדער ר׳ יהודה חסיד•
׳א הײליגער פאטער האט אמאל באדארפש ארויםגײן פון זײן קעמערל (אין
קלויםטער)׳ האט ער אראפגעלאזט דעם קאפישאן איבער די אויגן• האט מען
אים געפרעגט׳ װאם מײנט ער דערמיט ז האט ער געזאגט  :איך פאר־
ד,יט מײנע אויגן׳ זײ זאלן זיך ניט פארקוקן אויף די בוימעד׳ איך זאל
גיט געשטערט װערן צו קוקן אינעװייניג אין מײן גײםט״9־ •)2דאם איז
גאר און גאר די שפראך פון די תנאים  :״װער ס׳גייט אין װעג און לערגט
און רײסט איבער זיין לערנען און זאגט׳ וױ שײן איז דער בוים׳ װי שיין איז
 •)230אזא מין אגטלויפן
דער אקער׳ דער פארזינדיגט זיך אלײן זײן נשמה״
פון דער נאטור און פון דער װעלט קענען מיד יעגע צײט נאר םון דעם
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״ספר חסידים קטן״׳ פון דעם דאזיגן םפר װעלן מיר אין נאהענסטן קאפיטל
בדײנגען אײניגע אױסצוגן סאראלעל מיט שטעלן פון ענליכע קדיםטליכע
קװעלן• דאס דאזיגע ספרל איז ניט אזוי מיםטיש פול׳ װי דער גרויםער
״םפר חםידים״ (פון דעם האבן מיר געשריבן אין ערשטן באנד)׳ און דער פאר־
נעם גופא פון דעם ספרל באװײזט׳ אז די מיסטיק האט שוין איצט ניט אזוי
געצויגן צו זיך׳ װי פאר א תקופה פריהער• דאם אײגענע זעהען מיד צו בײ
קריסטן אויך  :זוזא און טוילער האבן געהאט קגאפ הערער׳ װארום א צײט׳
װען ס׳האט געבליהט די סאטירע׳ און בײם עולם האבן אויסגענומן די אויםגע־
לאםנסטע פאסטנאכטשפילן׳ קארנאװאלשפילן׳ אוא צײט איז קנאפ אויפגעלעגט
צו באגײסטערט װערן פאר מיסטיק•
אין די דאזיגע פאסטגאכטשפילן איז א איד שטענדיג א ציל פאר דעם
דיכטערס װיץ־פײלן• יד שפילן און ליצנות־שטיק באװײזן באשײנפערליך׳
װי גרוים איז געװען דער פארקער צװישן אידן און קריסטן און זײער קעגנ־
זײטיגע װירקונג• און דאס זײגען מיר אײגנטליך אויםן געװען צו באװײזן
אין דעם איצטיגן קאפיטל• אין אזויגע שפילערײען געפינט איר אפט א װאונק
אויף אזוינע אינטימע אידישע פארהעלטענישן׳ אז מ׳מוז זיין באהאװנט אין
אידישע ספרים צו פארשטײן׳ װאם מ׳מײנט דערמיט• אין דעם שפיל פון
(האנס פאלץ׳ שערער אין נױרענבערג)
״־נ*12י1
^! םז״א
!(*11
■״״״
מיט דעם טיטל ״די אלטע און די נײע אמוגה״ זינגען אידן ״אדון עולם״ אויף
העברעאיש׳ געװײנטליך זעהר פארדארבן׳ נאכדעם קומט דער רב און פאר־
טײטשט דאס• די איבערזעצונג׳ װאם איז דא דערבײ׳ באװײזט פארשטאנד
פאר שפראך און געמיט• װי אזוי איז פאלץ געקומען צו דעם טעקםט און
איבערזעצונג׳ איז גאר גיט אזוי גרינג צו ענטפערן• ם׳איז קײן סברה ניט׳
אז דא זאל האבן צו שטעקן נאך א קריםט׳ בײ װעמען ער האט דאם גענאשט•
װאלט דאם װידער געװען א איד א ױדע ספר׳ װאלט ער אים ריכטיג אױפגע־
שריבן דעם העברעאישן טעקםט׳ ניט אזוי צעבראכן׳ װי מיר טרעפן אים בײ
פאלצן׳ קוים צו דערקענען• ס׳איז דעריבער קרוב לאמת׳ אז עד האט געבעטן
אאידן אן עם־הארץ׳ ער זאל אים זאגן ״אדון עולם״׳ און ער האט דאם נאכ־
געשריבן• דערויף זײנען פאראן נאך אנדערע סימנים אויך •)2^1אויב אונזער
השערה איז ריכטיג׳ מוז יד איבערזעצונג׳ אזױ װי מיר זעהען זי׳ אויך
שטאמען פון א אידן׳ דאם שטימט אגב מיט דעם מחברם באמערקונג׳ אז דער רב
״פארטײטשט דאם געזאנג״• װײטער פאסט דאם געדיכט װײניג צו דעם
האט
איבעריגן אינהאלט פון פאלצם שטיק׳ װאם איז בכלל אויםן אפשפעטן פון גע־
װיםע שטעלן אין מדרש און תלמוד׳ װאם םאלץ האט גענאשט פון ערגיץ אן
אנטיאידישע שריפט•
האנם ראזענבלוטם (אויך א נױרענבערגער) -א שפיל פון דעם הערצאג
פון בורגונדען״ איז אויך איבערגעמישט מיט העברעאישע אויסדדיקן• דער
אװטאר האלט זיך געטריי ביי די אידנשפאטבילדער פון מיטלאלטערט'־)2׳ אידן
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צװישן זײ ״א שאלאט־איד״ )*53אױן׳ זײנען בײ אים פארמשפט צוזאמען מיט
זײער מעײחן צו זויגן א חזיר• ס׳זאל דערמאנט װערן האנם פאלצס נאך
ז^ ס (דער אידישעד משיח)• א םטודענט פארםירט
8813ס£ג
א זאך8
דא א אידיש מײדל׳ און נאכדעם מאכט ער חוזק פון די עלטערן און פון דער
אידישער קהלה• דאס׳ װאס פאלץ גיט אפ אזא ראליע א סטודענט׳ דערקלערט
אונז׳ פארװאס איהרלין רופט די ״שילער״  -״שקצים״ ׳י •)23בײדע צדדים׳
קריסטן און אידן׳ קארגן גיט קײן גראבע אויסדריקן •)235
צוגלײך מיט סטודענטן האבן חברה  -נארן אדער לצים  -מיט זײערע
שפילן געטריבן בימערן שפאס מימ אידן׳ פאדטריבן זײ פון הויז און הויף
דערהויפט אין עלזאס5׳•)23
ס׳איז נאך צו באמערקן׳ אז אין די דאזיגע אלע שפילן און ליצנות׳
רײדן אידן אויף דער אייגענער שפראך׳ װאם די קריםטליכע פערםאנאזשן• דאס
איז א באװײז׳ אז אין  15־טן יארהונדערט איז נאך קיין באזובדער ״אידנדײטש״
ניט געװען׳ אנדערש װאלט מען געװים ניט פארמיטן ארײנצולײגן אידן אין
מײל ארײן זײער אײגנטימליכע שסראך•
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קאפיטל /ן \•
דער םפר חסידים קטן•
מוסר־לעדן•
מידות)• ליפמאן מילהויזנס ״נצחון״•

דער

זיטגבוך ( םפר

דאס קולטור־בילד׳ װאם מיר האבן געברובט מאלן אין די פריהערדיגע
קאפיטלאך׳ װעט ארויס נאך בולטער און דײטליבער׳ װען מיר װעלן דערצו
צוגעבן אייניגע שמריכן׳ גענומען פון מוסר־ספרים פון יענער צײט• לײדער
איינער אזא ספר הײסט ״ספר חסידים״■
זײנען אזוינע ספרים װײניג•
געשריבן בערך דאם יאר 1473׳ דער מחבר איז ר׳ משה הפהן בן אליעזר׳
װאס האט׳ זעהט אויס׳ געלעבט אין קאבלענץ*)• דעם ספר האבן מיר שוין
אײניגע מאל דערמאנט מיט דעם צונאמען ״קטך׳ אפצושײדן פון נאך אספר
חסידים׳ אן עלטערן און א גרעסערן אין פארגעם *)• מיר ברײנגען דא נאר
אײניגע אויסצוגן פון דעם דערמאנטן ספר מיט פאראלעלן פון קריםטליכע
מוםד־לערן•
ספר חסידים קטן•
פון דעם
״בן אדם׳ שטיי אויף׳ װעל איך דיר זאגן׳ און דו נויג צו דײן אויער■
און זאלן צו דעם מיינע רייד צושטײן׳ און דו זאלםט זײ ניט פארװארפן־
װארום װי קאנסטו צוזעהן׳ װי דײן זעעל גײט פארלארן • • • זי איז דיר
א רײנע געגעבן געװארן פון דער הײך׳ פון דעם קװאל פון רײניגקײט • • •
דעריבער קום איך צו װעקן דיך און צו װארענען און צו קליגן׳ דו זאלסט
געפינען רוה צו דײן זעעל 0׳ און ס׳זאל דיר װאויל זײן צו גײן אין שכל־
װעג און פארמײדן דעט נארישן װעג • • • װארום דער שכל איז געגעבן
פון אויבן׳ און די נארישקײט איז אין תהומים־טיף׳ דער שכל דערהויבט
ארויף׳ די נארישקײט פירט טיף אין אפגרונד • • • דעם שכל אקעגן װערט
געזאגט  :פריד צו דיר׳ און צו דער נארישקײט  -האלט זי׳ װארום זי איז
טויטזינדיג • • • דער שכל איז לעבן און גליק׳ די נארישקײט איז טויט און
שלעכטס • • • און אצינד פארשטײ׳ װאם פאר דיר איז׳ און איך װעל דיך
קליגן צו װיםן דעם פארשײד פון א קלוגן ביז א נאר• דער נאר דערנידערט
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גלײך׳ א־ז ניט געהיט׳ טוט זײן הארץ ניט צו תורה און מצװת׳
זיך צו פיה
געשעפטן און טון זײנען נאר צו געגיסן עולם־הזה עםן׳ טרינקען׳
אלע זײנע
דעם גוף און קלײבן שמאלץ׳ און צערטלען דעם גוף מיט
שלאפן׳ שטאפן
אײער  )4און מיט אלערלײ פארגעניגן און תענוגים• ער עסט
בעדער און
בײסט זײן ברויט גלײך אז א הונט )6אהן המוציא י) ■. .
אומגעװאשן)5׳
און טומלען אין טרינקהײזער )8און זארגן גיט פאר דעם טויט
זײ זינגען
זײ זײנען האפערדיג און שפרינגען אין
און פאר דעם ױם־הדץ • • •
אזוי װי די שפענער אונטער דעם טאפ׳ אזוי צו זאגן׳ מיר
די אויגן׳
בוימער *) • • • זײ שװערן בײ גאטם־נאמען אומזיסט)10׳ ניט
זײנען אויך
צו שאדן לײטן׳ און זײ שטויסן די םים פון דער שכינה ״) • • •
זײ היטן זיך
דו מײן זון׳ ניט דאס האט דיר גאט אין הארצן געלעגט׳ זאל
אבער
ניט זײן דײן טײל • • • פאדמײד דײן פום פון זײער שטעג׳
זײעד טײל
אלע דײנע מחשבות און געדאנקען זאלן געװענדט זײן נאכצוגײן
נײערט
װי אזוי ז םריהעד זײ מקײם אלץ׳ װאס דו קאנסט אפלערנען פון
דעם שכל•
נביאים און כתובים• נאכדעם זאלסטו לערנען׳ װאם דו קאנסט פון גמדא
חומש׳ פון
מקײם זײן פון בראשית רבה)12׳ פון װאם וד קאנםט גאר ציהען•
און זאלסט
גאט און דין צו אים׳ און זיי ניט׳ װי אפיה׳ זיך אריינטון און
פארכט פאר
הזה׳ װאם דאס איז נאר א חיי־שעה׳ װארום היינט ביסטו דא
געגיסן עולם
ביסטו אין גרוב׳ װי א חלום איז אװעק און ניטא מער׳ נייערס
און מארגן
אויגן קײן דרום און קײן צפון־זײט׳ קײן מזרח און קײן מערב־
טו דיינע
זעה מיט דײנע אויגן׳ װער דאם האט באשאפן אלץ׳ אים זאלסטו דיגען׳
זײט און
טון שטענדיג׳ און דײן אײגן טועכטס זאל זײן א בײזאך • • •
גאטס דינסט זאלסטו
נאכגעבן דײן הארצװילן׳ גײערט פון גאטספארכט׳ פון היכן
זאלסט ניט
פון אפגעשײדקײט׳ דעמימיגקײט׳ רײניגקײט׳ הײליגקײט און
זײנע געבאטן׳
דענקען גאר דעם טאג• זאג ניט׳ איך װעל גײן זעהן׳ װי
פרומקײט זאלםטו
פירט זיך און דינט גאט׳ װעל איך נאכטון׳ ניט אזוי זאלםטו
יד װעלט
נאר א חדר אין א חדר אויםבאהאלטן׳ זאלסטו זיצן און לערנען
טון • • •
געזעצן און געבאטן און די רײד פון זיינע חכמים• מײן ניט׳
הורה׳ זײנע
מיר צו זיצן און תמיד גמרא לערנען • • • צו װאם נאך מצװת
גענוג איז
ז קלער ניט אזוי • • • װארום זעה דעם שטײגער פון דער
און דקדוקים
קנעכט דעם מלכם איז צו א מלך גלײך׳ אויב דער מלך זאל
װעלט׳ דער
קנעכט  :פאלגט אזוינעם און אזוינעם׳ װאם ער װעט אײך
באפוילן זײנע
זײ פאלגן׳ װען אםילו דאס זאל שװער זײן צו טון׳ װײל אזוי
הײסן׳ װעלן
דער מלך׳ אזוי האט גאט ברוך הוא אױך געהײםן צו פאלגן
האט געהײסן
פון די חכמים • • • און זאלםט טון אלצדינג פון גאטם װעגן׳ װארום
יד רײד
דײן הארץ • • • פיר זיך תמיד אין דער שטיל און באהאלטן
גאט פארלאנגט
װאלסט געטאן אויף די מארקן און אין גאס • • • װארום האלץ
אזוי׳ װי דו
פון די װענט אין דײן הויז װעלן אויף דיר עדות זאגן • • • דער
און שטײן
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פארשטאנדיגער זאל ויך באהארצן און בייקומען וײן יצר־הרע צו באצװינגען
אים׳ און ואל ויך היטן פאר אים• און װײס׳ או דו װעסט גיט קאנען בײ־
שטיין׳ אויב דו װעםט זיך ניט מאכן א צאם אויף א צאם׳ װארום אזוי האבן
געזאגט אונזערע הכמים משל־זאגערס  :פאר א הײמישן גנב איז שװער צו
פאדהיטן• דעריבער שטארק זיך איבער אים׳ װארום װי איינער׳ אזוי איז
די גבורה• און זאלםט אדויף אויף אים׳ און זאלםט תמיד פארטון זײן אין
גאטס תורה׳ דערמיט װעםטו דעם יצר בײקומען• און אז דו װעסט אנהויבן
זיך אײנשטעלן און מעיז זיין קעגן יצר׳ װעט ער אויפהערן צו רייצן דיך
און דיר אנרײדן שלעכטם טון׳ גלייך אז א מענש׳ דעד ראט זײן חבר׳
װען עד זעהט׳ ער פאלגט ניט זײן ראט׳ אזוי פארלאזט ער אים און גײט
זיך זײן װעג•
גאטם־פארכט זאל זײן אויף דיר׳ און פיר זיך ניט גרינג בײם גאט
בעטן• זײ געהיט און שטיל אין לײגן און אין אויפשטײן׳ אין זיצן און
אין גײן׳ אין עסן׳ זאלסט ניט עפן דער ערשטער) 13׳ זאלסט ניט אויפבינדן
דיין גארטל נאך דעם עםן) 14׳ זאלסט גיט אונמערשפארן דעם טעלער מיט
ברױט ) 15׳ עס ניט קײן זאך אין מארק׳ אפילו צו פרובן בשעת דו קויפסט•)16
אזוי אויך זאלסטו זײן אײנגעהאלטן אין טרינקען׳ זאלסט גיט זײן קײן זויפער•
זאלםט מקײם זײן אלץ׳ װאם דו קאנסט געפינען׳ װי למשל׳ אין מםכת דרך ארץ
און אץ אלע ספרים׳ װאם דו קאגםט׳ װארום דעמאלט װעט גאטס נאמען
געהייליגט װערן איבער דיר׳ מ׳װעט זאגן  :זעהט׳ װי גוט און פרום איז
דער׳ ער האט געלערנט תורה׳ װיפיל שײן זײנען זײגע מעשים און רעכט
ברײנג ניט דערצו׳ אז
זײן טון׳ הלואי אונזער סוף זאל זײן אזוי׳ װי ער•
אויב דו שטראפסט אײנעם פאר א שענדליכער זאך׳ זאל ער דיר קאנען
אפענטפערן :ערשט ציר זיך׳ דערגאך ציר אנדערע • )17׳ • גײסטו שלאפן׳
זאל דײן מײן זײן׳ דו דארפסט שלאפן׳ דער קאפ זאל דיר זײן לויטער נאכן
שלאף צו לעדנען תורה• ביםטו מיט דײן װײב׳ טו דאס גיט פאר דעם גוף
װעגן׳ נאר פון װעגן דעם געבאט פון דײן באשעפער׳ װאס האט דיר געהײסן
קינדער האבן• גײםטו אין בית־הכסא׳ געדענק׳ אז דו טוסט דאם צו רײניגן דײן
לײב • • • פאר תפלה אדעד פאר לערנען• קויפםטו שיך׳ אויף אונזער לשון
הול״ט שוי׳ה (האלצשיך)׳ זאל דײן מײן זײן׳ דו זאלסט די פים ניט איינ־
ריכטן׳ זײ זאלן רײן זיין׳ װען דו קומםט אין שול אריין • • • פײן זיך פאר
אים (פאר גאט) מיט מצװת • • • און טו אלץ פון גאטס נאמען װעגן׳ און
פון ליבשאפט׳ גיט פון שכר װעגן• • • )18
היט זיך װייט דו קאנסט גיט לוסטיג זיין אויף דעד װעלט ניט צודער
צײט׳ םײדן חנוכה און פורים זאלסטו פרײען זיך פון גאטס װעגן•
אלע צײט זאלםטו זעהן׳ אין שטוב בײ דיר זאל זײן פיה אדער עופות׳
װײניגםטנס א הון אדער א גאנז׳ גיב איר צו עםן אלע פריה׳ אײדער דו
גײסט עסן׳ צו מקײפ זײן׳ װי ס׳שטייט געשריבן  :און איך װעל געבן גראז
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אין פעלד צו דײן פיד.׳ און ח װעםט עסן און זאס זײן • • • דײן דער־
בארימקײט און גנאד זאלסטו ניט פארמײדן פון אלצדינג׳ װאם גאט האט
באשאפן אויף זיין װעלט׳ זאלסט ניט שלאגן און ניט פייניגן קיין פיה׳ קײן
חיה׳ קײן עוף׳ קײן װארים׳ ניט שלאגן קײן הונט׳ קײן קאץ׳ ניט װארפן
זיי קײן שטײן׳ ניט קײן פליג הרגענען׳ ניט קײן בין׳ אפילו ניט קײן
מוק • • • א מצוה איז׳ דו זאלסט זײ שפײזן• װארום אזוי דארפן מיר
לערנען פון די װעגן גאט יתברך • • • ער דערבארימט אלץ׳ און זײן דער־
בארימונג איז אויף אלע זײנע װעזן •)19
שטארק זיך און פעםטיג זיך צו הימן די מצוה מזוזה׳ אפילו בײ א גוי
אין הויז׳ װאס דו האםט געדינגען׳ װארום דאס איז׳ וױ דײן הויז׳ און פארכט
ניט׳ דער גוי װעט דיך חושד זײן אין כישוף )20׳ װארום גאט איז דײן שיץ•
מיט גאר דײן הארץ און גאר דײן זעעל זאלםטו געהיט זײן מיט דעם
כבוד פון ספרים׳ זאלסט זײ ניט מאבן פאר קײן קאסטן צו באהאלטן דארט
דיינע קװיטלאך און שרייבעכטם• קראץ זיך ניט מיט קײן ספר • • • לײג
גיט קײן מעסער אדער א שטײן און קײן שום זאך אויף א םפר (םײדן
א גרויםע נויטיגקײט)׳ לייג ניט קײן שום ספר אויף דעם בעט אדער אויף
דער באנק׳ בײנאכט׳ װען דו גײסט שלאפן׳ זאל דיך קײן ספר ניט זעהן נאקעט•)21
האסטו דערזעהן א לויז בײ יענעם אויף דעם קלײד׳ װארף זי ניט
אראפ פאר פדעמדע אין די אויגן׳ זאלסט יענעם ניט פארשעמען׳ װארום דאס
איז א זינד• דעריבער זאל יעדער גאטםפארכטיגער זײן גוט געהיט מיט זײנע
קלײדער׳ װען ער קומט צװישן מעגשן׳ ם׳זאל קײן לויז ניט זײן אויף זײן
קלײד׳ טאמער װעט עמיצעד געשטרױכלט װערן דורך דעם.)22
דערװײטער זיך פון גרױסהאלטן • • • און באהעפט זיך אין ענױות*
האלט זיך פאר נישט און מאך זיך קלײן אין אלצדינג׳ װאס דו קאנםט׳
אשטײגער׳ זאלסט זיך שטעלן דער לעצטער םיי געשריבן׳ סיי אויסנװײניג׳
זאלםט זאגן  :יענער און איך׳ ניט זאלסט זאגן ; איך און יענעד •)23
זיצסטו בײ יענעם׳ און ער האט א שפײ געטאן׳ אדער האט געטאן אן
אנדער מיאוסע זאך פאר דיר אין די אויגן׳ איז פארמאך געשװינד דײנע
אויגן אין אײן אויגנבליק׳ דו זאלסט ניט זעהן• אויב ער איז דיר מיאום
געװארן׳ זײ אים מוחל׳ און זאל ער ניט געשטרויכלט װערן אין דיר• היט
דו זיך אויך׳ זאלסט גיט נמאס װערן יענעם מיט קײן זאך׳ למשל׳ מיט דער־
הרגענען א לויז *)•
זעהסטו׳ יענער האלט בײ עפעם קויפן׳ אשטײגער׳ א הויז׳ אדער א ספר׳
אדער א צירונג׳ אדער אפילו פרוכטן׳ זאלסטו דאם גיט קויפן ביז דו װעסט
ניט װיסן זיכער׳ אז יענער האט זיך שוין אויםגעטאן פון דער זאך גאר און
גאר׳ אדער אפילו װען יענער האלט בײ דינגען א הויז׳ א מלמד׳ אדער װאם
םאיז׳ װארום אז יענער סוט עפיס׳ און דער אנדער נעמט עס צו׳ הײסט ער
א
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היט זיך זעהר׳ זאלסט ניט שפעטן׳ ליצנות טרײבן און ןינדיגן קעגן
יענעם׳ װער ער איז ^ •)2האםטו געזינדיגט קעגן אײנעם׳ איז אײל זיך אים איבער־
בעטן• לערן אפ פון דער שװעל׳ װאם װערט געטרעטן מיט די פים און
מיט גאר דײן כוח
בלײבט דאך אײביג׳ אפילו װען דאס הויז פאלט אײן•
אנטלויף פון האפערדיגקײט און לויף נאך נידעריגקײט׳ אשטײגער׳ זאלסט
ניט אנגורטן קײן שװערד םײדן ס׳איז דיר שטארק נויטיג• איך האב געהערט
פון מײן פעטער ר׳ אליקום הכהן זאל לעבן  :ם׳שטײט ישראל נושע בה׳
מגן עזרך׳ דער טײטש איז אזוי  :ה׳ מגן עזרך׳ גאט איז דײן באשיצער און
הילף׳ ואתה נושע בו׳ און דו װערסט דורך אים געהאלםן אזוי׳ אהן גאר ניט•
דו דארפםט ניט קײן כלײזײן׳ ואשר חרב גאותך  -דאם הײסט  :און אויב
וד װילםט דאך אנגורטן א שװערד  -איז דאם א גאוה־זאך פון דיר •)27
היט דײן צונג פון צזי רײדן אויף יענעם אפילו א זאך׳ װאם איז ענליך
אויף לשון־הרע׳ װאס דו װעםט ניט רײדן פאר יענעם אין די אויגן׳ אפילו
אײן חדר אין אנדערן הדר זאלםטו אזוינס פארן מויל ניט ברײנגען׳ װארום
דער פויגל אין הימל װעט אפטראגן דײן שטים צו אים אין אויער• אםילו
װען דו װײסט זיכער׳ אז צו יענעם װעט דאם ניט קומען׳ פונדעםטװעגן
איז דא א חלול השם׳ װארום יענער׳ װאס דו רעדסט מיט אים׳ װעט דיך חושד
זיץ און װעט בײ זיך נאכקלערן  :אזוי װי ער רעדט פאר מיר אויף אנדערע׳
אזוי רעדט ער פאר אנדערע אויף מיר׳ הײסט דאס׳ אז גאטס נאמען װעדס
פארשװעכט איבער דיר און דו נעמםט אויף זיך א גרויסע זינד.)28
שטארק זיך שטענדיג׳ קײן זאך זאל דיר ניט שטערן׳ אטאג זאל פאר־
בייגיין׳ װאם דו זאלסט גאר ניט לערנען• באטראכט זיך נאר> װען ס׳זאל
בײ דיר בײנאכט א ליכט ברענען און וד זאלםט קיין נוץ האבן׳ װאלםטו ויך
מצער געװען און געהיט׳ אכל שכן׳ אז דו דארפסט היטן דעם טאג׳ װאם דאם
איז גאטס ליכט׳ ער זאל ניט ברענען און לײכטן אומזיםט• װארום מה דאך
אפילו יענעמס גוטם האבן די הכמים געזאגט׳ ס׳זאל בײ דיר אזוי אפגעהיט זײן■
אזוי װי דײנס׳ הײנט אכל שכן שוין דאס גוטס׳ פון דײן האר׳ םון הקב״ה
מלך מלכי המלכים•
לערנסטו תורה טאר דײן רבין׳ און ס׳קומען נײע מענשן׳ איז שטעל
ניט קיין קשױת צו באװײזן חריםות• א סך עבירות שטעקן דא  :גנבענען
די דעה׳ פארשעמען יענעם און יאגן זיך נאך כבוד און גאוה•
היט זיך זאלסט ניט זאגן׳ איך װעל דורכגיין אזויפיל און אזויפיל הלכות׳
איך װעל דורכגײן אזא און אזא פרשה׳ אײדער איך װעל שלאפן גײן• גע־
װײן זיך צי זאגן :״בלי נדר״׳ רעדניט בײ קײן אפענעם םםר קײן פוסטע
,־ידך אץ שלאף ניט אויף קײן ספר׳ ראשית׳ מאכסטו פון אים א קישן און
א מצזה איז ניט דערויף געגעבן הנאה צו האבן פון איר׳ און װידער דו קאנםט
גאך סלונען אויף דעם םפר׳ האסטו קײן גרעםרן בזױן גיט•
היט זיך ריין צו זיין פון דעם׳ װאס שמעקט אסילו םיי דערװייטנם

מיט אן עבירה׳ אשטײגער -זאלםט זיך נימ פארמעסטן מיט יענעם אויף קײן
זאך׳ אויף אונזער לשץ הײסט דאם װײט״ן (װעטן זיך)• היט זיך פון דעם
שפור פון צינזן׳ זאלסט ניט געבן קײן געלט )29אויף א צייט און עפן אומ״
זיםט • • • האםטו עפעם געליהען בײ יענעם און װילסט אים געבן מער׳ יװ
עד האט דיר געליהען׳ איז גיב אים דאס איבעריגע׳ װי א מתנה• שפיל נימ
אין בײנער אויף קײן זאך׳ גרויס אדער קלײן׳ װארום ס׳איז גאטם אומװער־
דיגקײט אלע׳ װאם טוען אזוינם•
דיין הארץ זאל גאנץ זײן מיט גאט דײן האר׳ זאלםט זיך היטן פאר זינדיגע
מחשבות• געוױץ זיך׳ זאלםט ניט קוקן אויף קײן שום נקבה׳ םײ א שײנע׳
םײ א מאוסע׳ םײ א באמאנטע׳ סײ א לײדיגע׳ םײ א גרויסע׳ םײ א קלײנע׳
םײ א אידישע׳ סײ א גוי׳אישע• און אויב דו ביסט נאך ױנג און דו שעמםמ
זיך דערװײטערן זיך גאר פון צוזעהן נקבות׳ מ׳זאל ניט לאכן פון דיר׳ איז
געװײן זיך׳ װען דו רעדכט מיט א פרוי׳ זאלסט א קוק טון אויף איר אײן קוק
אויף אײן רגע מיט האלבע אויגן׳ און לאז באלד אראפ די אויגן נידער• װעסמו
זיך היטן אזוי צו טון׳ איז װעםטו שוין מער ניט קומען צו קײן פרעמדע
מחשבות• און אויב דו װעסט פונדעםטװעגן האבן אזוינע מחשבות׳ זאלסטו
זיך באדײנקען׳ אז וד ביםט שמױב און שטױב װעםטד צוריק װערן און אלצדינג
איז אײטל גארישקײט •)30
װײס דעם גאט פון דײנע עלטערן און דין אים מיס אלע דקדוקים׳
װאם דו קאנסט דערלאנגען אפילו׳ װען דיד שטײט פיר אנצװוערן געלט•
אשטײגער׳ האט דיר אגוי עפעם געטרויט און האט פארגעםן׳ אדער ער האס
דיר עפעס פארקויפט און האט פארגעסן געלט נעמען׳ זאלםטו ניט אויפהערן
צו דערמאנען אים און באצאלן׳ אדער טאמער האםטו זײן אמשכון׳ זאלסטו
אים ניט אנרעכענען מער װאכן׳ ס׳זאל אויםקומען מער צײט׳ גרעםער מאכן יד
צינזן• טו אים ניט קיין שום פאלשקייט און נארערײ׳ דאס איז ערגער פאד
עסן חזיר׳ װארום בײ חזיר איז פאראן אײן לאו (מ׳מאר ניט)׳ און דא איז
אסך לאו׳ן׳ אשטײגער׳ ס׳שטײט  :איר זאלט ניט פארשװעכן מײן הײליגן
נאמען׳ און איך װעל געהײליגט װערן אין יד קינדער ישראל ן א כל שכן שוץ
זאלסט דעם גוי ניט גנבענען און ניט גזלענען קײן זאך• האט דיד
א גוי גענאד באװיזן אדער א טובה געטאן׳ איז אײל זיך באצאל אים זײן שכר
אויף דער װעלט׳ װארום מוםטו דאס גיט׳ װעט אים גאט באצאלן און דיר װעט
דײן שכר געמינערט װערן •)31
בעט גאט שטענדיג׳ ער זאל דיר צושיקן װעדדיגע ארעמעלײט גי).
ואלםט תמיד העלפן אװינע׳ װאם טוען מצװת׳ צו מזכה זײן דעם כלל־
געװײנען זײ צו ציצית און תפילין• פלײם זיך אלײן שרײבן מזוזוה און
באפעסטיגן זיי אױף אידישע טירן׳ און שרײבן אלף־ביתן פאר קלײגע קינדער
און זײ אויסלערנען שמע ישראל און פרומע זאכן׳ לײג זיך ארײן׳ מ׳זאל צו־
געמען מלמדים אין םופרים׳ מ׳זאל איבערזעהן םפרים׳ אנדערע זאלן צו קײן טעות
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גיט קומען• אלץ װאס דו קאנסס טון פון גאטס נאמען װעגן פיט גאר דיין
בוח און גוף׳ זאלםטו טון׳ זאלסט תמיד נאכקוקן די טליתים אין שול׳ טאמער איז א ציצי
פסול געװארן׳ זאלםסו באלד אײנמאכן אנײע׳ נאר שטילערהײט׳ קײנער זאל
ניט װיםן׳ קײנער זאל ניט זײן אין גאטס־הויז׳ װען וד נעמםט איבערקוקן יד
ציצית׳ אלע דײנע מעשים זאלן זיין פארבארגן און פון גאטס־נאמען װעגן•
דערויף זאל יעדער פרומער גאט בעטן׳ זײנע גוטע מעשים זאלן ניט אנט־
פלעקט װערן פאר לײטן׳ זײן זכות זאל איבער דעם ניט געמינערט װערן•
מרעפט זיך אין שטאט בײ דיר גוײשע שפילן׳ אשטייגער׳ ״מורלאנגא״
אץ ״מורני״ (פעכטן און טורגירן)׳ איז היט זיך זאלסט זײ ניט צוזעהן)33׳ דאס
אײגענע אױך זײערע טענץ )34אדער אנדערע שמחות׳ דעמאלט װעםטו זוכה
זײן צו זעהן די שמחה פונם לויתן מיטן שור הבר• און הערםטו יד שטים
פון דעם המון גוײם פײערן און פלײט שפילן און פרײען זיך׳ זאלםטו זיפצן
אויף חרבן ירושלים און זאלםט גאט בעטן׳ ס׳זאל װידער אויפגעריכט װערן•
היט זיך׳ זאלםט קײן ליגן ניט זאגן אפילו אויף קאטאװעס׳ װארום יד
שװערםטע זינד׳ אשטײגער׳ רציחה׳ נאוף׳ חזיר־עסן שטײט בײ זײ נאר אײן
לאו (מ׳טאד ניט)׳ אבער אויף ליגן זאגן װערט געװארנט אין דער תורה׳ אין
נביאים און אין כתובים• איך האב געהערט דערצײלן  :אמעשה מיט אײ־
נעם׳ װאס ער האט אלע זײנע יארן געטאן אסך עבירות׳ לסוף האט ער זיך
געװענדט צו גאט׳ האט חרטה געקריגן און געװאלט תשובה מון• קומט ער
צו אײנעם א חכם און זאגט צו אים  :רבי׳ איך׳ דײן קנעכט׳ האב קײן פארכט
ניט געהאט פאר גאט פון קינדװײז אן און האב ניט מקײם געװען אפילו קײן
אײן מצוה• און איצט אלע מצװת האלמן קאן איך ניט׳ גיב מיר אײן מצוה■
װעל איך זי האלטן• זאגט צו אים דער חכם  :היט זיך׳ זאלסט קײן ליגן
גיט זאגן׳ פון דײן מויל זאל קײן ליגן ניט ארױם׳ װעט מען דיר דײנע זינד
מוחל זײן• גײט ער אפ א שטדעקע׳ קוקט זיך אום׳ זעהט׳ קײנער איז ניטא׳
װיל ער גײן צו זונות׳ װארום אזוי איז ער געװײנט געװען• טראכס ער זיך
דער זינדיגער׳ איך װיל דאך האלטן דעם חכמ׳ם פארזאג׳ איך זאל קײן ליגן
ניט זאגן׳ און אויב דער עולם װעט מיך פרעגן  :װאם טוםטו דא׳ װעמען
האםטו דארט׳ אדער װאם האב איך דארט געטאן אין הויז׳ װעל איך מוזן אוים־
טראכטן אליגן׳ אז איך האב דארט ניט געטאן גארנישט׳ דעריבער דארף איך
דאם ניט טון• אזוי איז געװען מיט אנדעד עברות אויך׳ ביז ער האט פאםירט
זײן נארישקײטן און שלעכטע מעשים און איז געװארן שטארק פרום׳ ס׳האט
גאר קײן שעור ניט . . .
װיםיל שײן און ליב איז ארײנקוקן שטענדיג אין װאם צו דער צײט
איז׳ אלע װאך אפרשה הומש׳ דאם אײגענע אויך מחזור׳ סליחות׳ ױצרות׳
פױט׳ קינות׳ פרק׳ הושענות׳ זכרונות )35׳ יד אגדה פון פסח און מערבים׳ און
זאלסט זיך ניט פוילן בײ קײן זאך איבערחזרן און לערנען• אין שול זאלסטו
נימ זאגן קײן זאך אין דער הײך פריהער פאר דעם חזן׳ לײטן זאלן הערן און
10

145

5113131׳ 1/\61חט 1סח 813 )11- 3
11כ
 11נ
 1>1111ח 3ו־ !61> 8ר 1ס
ח 1/1/\131־

. : ^ 01066 -0 -01 -0076 -0149ו־1-1\ 1ס8 !1

װיסן׳אז וד קענסט און ביסס גענים *}׳ אזױ יװ יענע אופלײם׳ װאס ײצן
און רײסן זיך די העלזער׳ שרייען פריהער פאר דעם חזן׳ װען ער זאגט פױט
אדער סליחות׳ װער שמועםט שוין געשריפטזאכן׳ אשטײגער׳ די פרשה און די
הפטרה׳ זאלסט פארמיידן צו טון צװיי שלעכטיגקײטן  :אײנמאל׳ װייל זײ זיינען
געשדיבן׳ טאר מען זײ ניט זאגן אױף אויםנװײניג׳ און װידער ביסטו ניט
ױצא מיטן חזן׳ װייל וד הערסט אים ניט צו .)37
אםך רייכער אין אינהאלט׳ אײדער דער ״םפר חםידים קטך איז דער
דערמאנט געװען•
״זיטנבוך״ (םפר מידות)׳ װאם איז דא פיל מאל
דאם איז א אידיש־דײטשע איבערזעצונג׳ אדער ריכטיגער געזאגט׳
א באארבעטונג*) פון א העברעאישן מוסר ספר ״אורחות צדקים״ •)38אונז איז
איבערזעצער
הן דער
מחבר׳
הן דער
אומבאקאנט
געבליבן
פון דעם םפר• הױת װי אין בוך װערט דערמאגט די אידן־פארטרײבונג פון
פראנקרײך׳ האט ער געמוזט געשריבן װערן נאך דעם יאר •1395מיר האבן
שוין פריהער געהאט דערמאנט מ)׳ אז דער מחבר רימט זעהר יד ארט
לערנען אין פראנקרײך און איז אומצופרידן מיט דעם לערגען בײ אים אין
דער היים׳ װײזט אבער ניט אן װאו׳ דארף מען פארשטיין׳ אז ער מיינט
דײטשלאנד• פאר אזא השערה איז פאראן גענוג גרינדן׳ װארום װאלט ער
געװען א איטאליענער׳ װי מ׳קאן נאך מיינען׳ װאלט ער ניט פארשװיגן׳
אז ער מײנט דײטשלאנד)40׳ און װאלט אויך ניט פארהױלט זײן נאמען׳
בעת אונזער מחבר פארשװייגט דאס׳ און ױו ם׳זעהט אוים׳ מיט א פיון• רע
האט געהאט גענוג גרינדן אזוי צו טון׳ װען מ׳דערמאנט זיך׳ אז ער װארפט
אוים זײנע לאנדםלייט׳ ניט בלויז ײז פארטומלען זיך מיט שװינדל־פלפול׳
*> צי איז דער אידישער  .זיטנבוך ( םםר םדות) א איבערזעצוננ אדער א באארבעטונג םון
דעם העברעאישן  .אדחות צדיקים* — .אדער אן ארינינאל װערק — דאם בלײבט נאך ניט
םעםטנעשטעלט  .קײן איבעײעצוננ איז דאפ נעװים ניטי נענונ צו םארנלײכן די טעקםטן אק
אידיש אק אק העברעאיש .אום צו ועהן׳ אז לםשל .אק אידישן טעקםט זײנען םאראן שטעלן׳
יואם זײנען אין העברעאישן ניט םאראן ( לםשל׳ אין שער כ* ז :שער התורה) און םארקערט .אדער
אנדערש קאםםאנירט ( אק דער ערשטער אידישער אױםנאבע םעלט דער  .שער יראת שטים■ גאוס׳
באטש דער נרונדטעקםט איז אק בײדע דערועלבער• םערלעם באװײזן׳ אז דאם איז אן איבער־
 0681:11. >161זוז* ? 61-168, 861 )1-686
. 11י■ 361<1
. £ .1-8111
זעצוננ׳ זיינען ניט איבערצײננד ( זעה .
 5 )111116ז  173 .א• װ  . ).א םאקט איז׳ אז דער  .םםר םדװד אק אידיש איז צום ערשטן םאל
״
״> — אין יעסני) אק דער  .ארחות צדיקים• אױף העברעאיש
:עדרוקט געװארן דאם יאר ש* ב (2
— דאס יאר סמג׳ ד  .ה .׳ כםעט ס> יארשםעטער םאר דעם םארשטארבענעם א• שולמאן איז דאם
דער זיכערםטער באוױיז׳ אז דער  .פםר םדות• איז אן אײנינאל־װערק ( זעה זײן  :שםת יהודית־
אשכנזית וםםרותה׳ רינא תרע* נ ז  86- 87 .באםערקוננ ו׳ )  .דאפ איז שוק אבער נאר קיק באװײז
כתב־יד װערט שױן דערםאנט אק
ניט׳ װארום דער  .םםר סדות• ( אױף העברעאיש ) אלם
ציטירט םריהער ( לםשל׳ אין פםר ״ראשית חכםה* םק ר׳ אליהו בד משה וידאש׳ װענעציע
של* ט — יליס  .די םראנע בלײבט נאך דערװײל אםן ביז א נײער אױםםארשוננ  .יעדנםאלם׳ איז
רער אידישער  .םםר םדות■ א םך אינטיםער׳ נעםיטליכער׳ אײדער דער העברעאישער ברודער
זײנער׳ אויםנעםיטן די נרויםע לוםדות אק דקדוקי םצװת׳ דערםאר נאד׳ענטער צום לעבנם־
ס ש.
שטײנער׳ םארודרצט טיט םעשױת און לעבנם־בילדער .
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תניך־לערנען און אפילו יעדע װיסנשאפט
נאר זײ פארנאכלעסיגן נאך
בכלל •)41באמת איז ער גערעבט• די פידושים אויף תורה׳ װאס זײנען אונז
צײט )42י באװײזן פיט זײער נישטיגן
געבליבן פון דײטשע רבנים יענע
אינהאלט און פארנעם׳ אז מ׳האט תנ״ך ניט געלערנט גרינדליך׳ פון וױסנ־
שאפטן װידער זיינען אידן געװען פונקט אזוי װײט• אזוי װי זײערע שכנים
קריםטן •)43בײ אזא לאגע האמ בעםער געלױנט צו פארהוילן זײן נאמען
אזוינעם׳ װאם האט זיך אײנגעשטעלט דאם אלץ אויפצודעקן און שארף
קדיטיקירן• װידער איז אפשר אזא קרימיק גופא מםוגל אויפצודעקן דעם
שלײער׳ װאס דער מחבר האט אראפגעלאזט אויף זײן נאמען• דעד אײנציגער
דײטשער רב׳ װאס האט זיך יענע צייט ערנסט אפגעגעבן מיט תנ״ך׳ װאם
האט פארשטאנען לאטײן און איז בערך געװען אנגעלײענט אין דער קירכ־
ליטעראטור׳ װאס האט אויך גוט געקאנט די אידיש־פיליזאפישע ליטעראטוד
האט געקאנט שרײבן רעכט העברעאיש  -דאם איז ל י פ מ א ן מ י ל ה ו י ז ן•)44
און
דעריבער דארף מען מײנען׳ אז דער ״אורחות־צדיקים״ איז זײן ארבעט• די צײט•
דער ספר איז געשריבן געװארן׳ דעד איגהאלט׳ יד מאניר שרייבן -
װען
באשטעטיגן אזא השערה׳ איבעריגנס איז דאס ניט מער װיאהשערה•
דער אומבאקאנטער איבערזעצער האט׳ זעהט אויס׳ אלײן צוגענרייס
זיין ארבעט צו דער דרוק אין איזנא ( יעסני) דאם יאר  •)45 1542די שפראך
דער איבערזעצונג איז די אויבערדײטשע און אונטערשײדמ זיך בלל ניט *)
פון
פון קריםטליכע שריפטן אויף דעמזעלבן דיאלעקט יענע צײט׳ אץ דעם
אויסלײגן אויך ניט6י')• ם׳איז קײן ספק ניט׳ אז דײטשע אידן האבן שוין
פון לאנג אן געשריבן דייטש מיט העברעאישע אותױת• אזוינע װערטער
מען שוין בײ רש״ין׳ װאס האט שוין געװים געהאט פאר זיך
געפינט
א ארטאגראפיע• מיר האבן שוין געבראכט׳ אז מהרי״ל דערמאנט תפלות
אויף אידיש־דײטש• דער ארויםגעבער פון א זעלטענעם םדור אויף אידיש־
יאר 1544׳ האט געהאט םאר דך
דײטש׳ געדרוקט אין איקעלזאם דאס
א סך עלטערע דרוקן•)47
דאס אויםלײגן אין דעם ״זיטנבוך״ װאם מיד סרעפן דאם אין אלע
אידיש־דײטשע שריפטן יעגע צײט׳ באװײזט׳ אז דער שרײבער האט אויס־
געצײכנט געקענט די עלטערע דייטשע שריפט און שפראך׳ דאם אויסלײגן
שטײט אויף דער גארער הײך פון דער דײטשער ארמאגראפיע׳ אפילו העכער
דעם 14־טן יארהונדערם
אױך׳ װארום די דײטשע ארטאגראפיע איז זײט
שטארק פארװילדט געװארן׳ זי האט אנגעװארן אירע פעסטע פללים• דער
איבערזעצער באשרײבט די כללים פון זײן אויסלײגן ( צום םוף בוך)׳ רע קאן
*) דאם שטימט םיטדירנידעמאנם טענדענץ׳ ם׳אמאבערגענונזיךצוקוקן .וױפילהעב־
װערטער און ווענדוננען אין דער ■איבערזעצוננ• איז םאראן אום אײנצױעהן׳
דעאישע
די שםראך אונטערשײדט זיך נלל ניט םק קריםטליכע שריםטן׳ — אױ שטארק ריזי־
אז זאנן :
נ ,ש•
קאליש  .זעה םײן באםערקוננ צו ז . 1* .
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איז ער ניט גאר זיכער בײם שרײבן

זײ אבער ניט דערקלערן׳
און װאקלט זיך אפט ״)•
איך האב געבראכט׳ װאו איך האב געקאנט׳ פאראלעלן פון קריכטליכע
שריפטן פון יענער צײט׳ אזוי װי ביים ״ םפר חסידים קטן״•
11

פון
פון

דעם

דעם

״זיטנבוך ״ ( ספר
קאפיטל: 14

״שער

מדות)
הקנאה״)48

איין מול [מאל] גינג אײן מלך אם װעג• אד [דא] ביגעגנסן אים צװען
[צװיי] מאנן• דיא באטן [ באטען־ האבן געבעטן] דען מלך ער זולט אינן עצװש
[עצװאם־ עפעס] געבן• אונ׳ דער מלך קענט זיא בייד װאול• דש [דאס] דער
אײן װאר אײן גרושר [ גראםער] נײדר [ נײדער־ בעל־מקנא] דער אויף אידרמן
 1אידערמאן = יעדער] קנאה הט [האט] אונ׳ אל מול גערן העט װאש אנדר
לוײט [ ־אנדערע לײט] האבן• זו װאר דער אײן אײן חמדן• דש איז אײן
אנדרש דען קנאה [דאם איז אן אנדער זאך אײדער קנאה]• דש איז דש אײן
גילושט [ געלוסט] ויל [פיל] צו האבן• אונ׳ דאך נימנמ [ נימאנט־ קײנעם]
מקנא איז• נוייארט [ נייערט] אץ גילושט אויך צו האבן• דא זיא נון דען
מלך האטן גיבעטן עצװש צו געבן• דא שפראך דער מלך צו אינן זו היישט
*> דיר נידעםאן דערקלערט וױיטעד׳ וױ אזױ ער האט טראנםקדיבירט ( איבערנעטראקי
דעם אידיש־דײטשן טעקםט םץ דעם זיטנבוך אויף דעם דײטשן א׳ ב־• םאר דעם אידיש־
לעזער׳ װאם האט םאר זיך ניט דעם דײטשן מעקםט■ איז דאם ניט אינטערעםאנט  : .עטאן
האט ער עם נעװים׳ױו א םאכםאן׳ םיט גרוים םארשטאנד םאר דעם אלטן אידישן אויםלײנן.
וױכטינער אמ׳ דער לעזער זאל וױםן׳ וױ אװי איך האב דאם נעטאן םארקערט׳ דאם הײםט׳ וױ
אזױ איך האב דאם םון דעם דײטשן צוריק איבערנעטראנן אויםן אידישן א׳ ב׳ ( דעם ארינינאל־
טעקםט םון דעם יפםד םדות• האב איך לײדער ניט נעהאט פאר יד אויגף  .ראשית׳ איז םיר
אד בײנעשטאנען שטײנשנײדערם װיםנשאםטליכע טראנםקר׳םציע נוםא׳ צװײטנם — א נענױע
באקאנטשאםט םיט די כללים םון דעם אלטן אידשן אויםלײנן אק םיט אלטע אידישע םםרים׳
אק א נויטםאל האב איך םיך׳ לםשל׳ צונעקוקט צו דעם אױםלײנן אין יױםיםון־׳ די ערשטע אוים־
* 5ז׳ װאם האלט זיך בדרך כלל בײ דעם אויםלײנן םק יםםר םדות״ ( אםילו ד'נאבע׳ צױריך6
כללים םק אידיש־אױםלײנן׳ װאם שטײען צום םוף יםםר םדות• ׳ זײנען דא אויך םאראן אק נענױ
אלצדיננ איבער־
זיכעיקײט׳ אז איך האב
דיזעלבע)  .אק דאך האב איך ניט די פולע
נענעבן ריכטיג .די שװערינקײט נעםט זיך דערפק׳ װאם׳ לםשל׳ םאר דעם דײטשן .ס• איז אין
אידיש נעװען .י• אק יע״׳ םאר דעם .י>• —  .א• אק יו׳ וכדוםה אזוינע זאכן׳ אזוי אז ניט שטענדינ
בק איך זיכער׳ צי האב איך ריכטינ נעטראםן׳ בםרט׳ אז אק ארינינאל נוםא׳ וױ אק אנדערע אלטע
אידישע טעקםטן׳ איז דאם אױםלײנן ניט שטענדינ אויםנעהאלטן .װען איך ניב איבער םק דער
דײטשער טראנםקריםציע דעם .־>■ אק דעם .ס* ׳ לםשל׳ שוק די ערשטע צװײ װערטער 1.ס״ו ״( *•
שרײב איךז .איק םול• ׳ נאר ם׳קאן זיק׳  .איק םאל• אויך .ד״ר ױדעםאן ד $םלט אײנינע
אותױת׳ שרײבט לםשל .״אטינ• ׳ איך נ־ב דאם איבער  .האטן• טיט איק טי׳ װײל בדרך כלל האט
םען אק אידיש ניט נעדאפלט קיק אותױת .אק אידיש׳ לםשל׳ האט םען א םך םאל ארױםנעלאזט
.1546
דעם םתח אלף׳ ם׳האט נעשריבן׳ לםשל׳ .שד • (** •ג>) ׳  .הטן■ ( ״אפיס׳ זעה  .ױםיםוך׳ צױריך
דף ע־ב  ,אק אק אנדערע ערמעױ׳ ד* ר נידעםאן האט אבער ניט שטענדינ דורכנעלאזט דעם■*• ׳

143

3 ]13151׳ 1/\61חט1סחו1
 11נ! 1כ
 11ס
ח! 1/1 /\13־וח 1>1ח 6־ו=61> 1ר

313011 -

. :^ 01066 -0-01- 0077 -0152ו־ | \|

[בעט] מיר אוײער [אייער] איינר אונסר אױך [אײך] צוױיאן אן װאש איך
אים געבן זול• אונ׳ װעלכר אן האײשט זו װיל איך דען אנדרן נאך אלש
ויל געבן• דא װאלט דער חמדן ניט בור הײשן [פאר היישען = פריהער בעטן]
 ]?61)181צװײ טײל צו האבן• דא װאלט דער נײדר אויך
דען אין גילוישט [
ניט בור הײשן דען ער הט קנאה אויף זײן חבר שד אים צװיי טאײל זולטן
װערדן װען ער בור [פאר] העט גיהײשן• צום לעצטן צװאנג דער חמדן
דעמ קנאי דש דער קנאי בור מושט [מוסט] הײשן• דא היש [האט געבעטן
דער קנאי דש מן [מאן] אים זולט אײן אויג אויש שטעכן אויש זיינם הויבט•
אין דר װארטן [ דעד װארטען = בדי] ׳י )4דש מן דעס חמדן זולט צװיי אויש
שטעכן• דש מאכט דיא גרושי קנאה דש עד יענן מקנא װאר דש אים גאך
אלזו )50ויל זולט װערדן אז אים• דא היש ער זײן אײגנן שאדן דש ער
אן אײנם־אויג בלינט װאר אין דר װארטן דש זיין חבר אן צװײן אויגן
בלינט זולט װערן  :אונ׳ מן קאן ניט אלש דד שרײבן [דערשרײבן] װאש
בױזי [** = 1(0שלעכטם] אונ׳ אונגליק בון [פאן = פון] נײדי [ נײדע = קנאה] קומט:
אײנם קגאי שמעהט זיין עשן ניט װאול• אײן רעכטר קנאי הוט נוימר
(זמנם& ם־ קײנמאל] גלויק דען ער הוט נײד אויף װאש ניט זײן איז• זו װירט
ז< = באגניגן]
אין דש זיין אויך ניט גילויסטן דען ער לוזט זיך ניט ביגויגן [ם0?6ם6
אן דעם זײנן• אונ׳ בון קנאה קומט דש אײנר קריגט מיט דען לוײטן •)51דער
נײד איז דעם לײבא [ לײב 1אײן בויזי קראנקהייט )52אונ׳ ער הוט קײן רוא
[רוה] •)53אונ׳ אײן מול זייט [ זײט = זאגט׳ אדער האט געזאגט] אײן חכם צו
זײנם זון• ליבר זון זײ נימנט מקנא• װען דו דײן חבר מקנא ביםט זו
ביסטו בול [םאל = פול] לאײדא [ לײד] אונ׳ זארג אונ׳ דיר אישט װי [װע = װײ]
ניכר צוליב דעם■ ם־זאל נדיננער לײענען דעם טעקםט אויף רײטש  .אין אזרנע םאלן האב איך
נעשריבן לויט דעם .יוםיםק״ אק לויט םײן נעפיל םאר דער אלטער אידישער ששראך  .פארשטײט
ך־ך■ אז דערבײ האב איך אוסנערן נעקאנט מאכן םעלער אױך׳ בדרך כלל אבער■ םיק איך• אי
איך האב ק#רעקט איבערנענעבן דאם אלטע אידישעאױםלײגן  .אק קלאםערן ) 1ניב איך איבער
דאם װארט׳ װי םיר װאלטן דאם הײנט נעשריבן׳ אק דעם טײטש םק די םארעלטערטע װערטער•
נאך א פאר װערטערװעגן א זײטינער זאךנ נידעםאנם בוך האט שױן לאננ א העברעאישע
איבערזעצוננ  - :התורהוהחײם  . . .העוזקתא־ש םרידבערר׳ װא־שע  #99ו,״י  .דערםארשטארבענער
פרידבערנ אױ געװען׳ אײדל נערעדט׳ נאך שטרײננער צו אידיש׳ אײדער ד* ר נידעםאן׳ ער האט
אש־עטאן אזא זאךנ אנשטאט דעם אידישן .זיטנבוך״ < סםר םדותז׳ װאם ד״ר נידעםאן ברײננט
םק אים אויםצונן׳ ניט ער אויםצונן םון דעם העברעאישן  .ארחות צדיקים•  .נאך םײן קורצער
באםערקוננ אויף ז  **6 .איז שוין דעם לעזער קלאר׳ אז דער אידישער אק דער העברעאישעי
טעקםט איז ניט שטענדינ אײנם אק דאםזעלבע׳ דאם קאן טען זעוק באשײנםערליך םק דעם
אידישן טעקםט בײ ד״ר גידעטאן אק בײ םיר און םון דעם העברעאישן׳ ײאם םרידבערנ האט זיך
נעםרובט צוזובן׳ ער זאל םער װײנינער םאםן םאר דעם אידישן• די ארבעט איז אים ניט נעראטן־
אק אנדערש האט דאם ניט נעקאנט זײן אויךנ םיאיז אםט נאר םארשײדענע טעקםטן׳ אנדערש
איבערנענעבן אםילו דאם אײנענע — אױ כםעט אוםעטום  .איך רײד שוק ניט דערםק׳ װאם בײ
םרידבערנן איז םארלאק נענאננען א שטיק א־דיש־שטודיע .או־ף העברעא־ש הײםט עם  :השגאד
נ .ש.
פקלקלת את השורה . . .
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אונ׳ דײן חבר׳ דען וד מקנא ביסט דער ורײאט [פרײעט = פרײט] זיך עש װען עש
דיר ױו טוט אונ׳ וד דיך דרום בילײדיגשט׳ אונ׳ עש [איז] אזו אז דש שפריכ־
װארט גיט [ געט = גײט]• אל מול מוש דו מיך נײדן אונ׳ ניט דר בארמן•
פון

קאפיטל 5״די

ליבשאפט״ [ שער

האהבה])54

אײנר זײן קינדר צו ליבא הוט אונ׳
דיא ערשט ליבשאפט איז שד
גישטאט אין [זײ] אירן מוטװיל דש ער זיא ניט רעכט ציכט [דערציהט]
אונ׳ שטרופט זיא ניט דא קומט גרושר שאדן בון [ דא בון = דערפון]• ער
זאל זיא ציהן אונ׳ גיװינן [ געװײנען] צו אונזרש ליבן הערן גאטש דינםט
אוג׳ װען אײנר שטערבן זול זו זול ער זײנן קינדרן גיביטן דש זיא גאט
יתברך דינן זולן נוך זײנם טוט• דען אײנר זול מער זארג האבן בור זײנר
קינדר נשמה דען [ אײדער] בור אירן לײבא אונ זול זיא גיכט צו ליבא
האבן דאש ער אינןװאלט גישטאטןבויז אונ׳ אונרעכט צו טון •)55
דיא אנדר ליבשאפט דיא ער הט צו זײנם געלט דיא זול ער אװ
אנלעגן ער זול זײן געלט דרום ליבא האבן דש ער געלט הוט װען ער עש
ער נימנט דארף ביטן אדער צו בויש [פיס] ואלן [פאלן]
בידארף אונ׳ שד
אום געלט אונ׳ דש ער ניט אנדר לוייט געלט זול גילוסטן אדר [אדער]
שטעלן [ גנבענען] אדר רויבן דארף אונ׳ דש ער נימנט דארף אום געלט
אונרעכט טון• אונ׳ ער זול זיך אויף ריכטיג [ אויפריכטיג] אונ׳ רעדליך
ןערליך] מיט דינם געלט מחיה זײן׳ אונ׳ ער זול דען ענײם צדקה געבן
דאש ער גיט דארף צדקה מקבל זײן• ער זול אבער אום געלט נימנט אונרעכט
זסגנהסמ▼] געלט ניט ליבא הון [האן = האבן] זונדר װאש
טון און זול ורוימדר [
זיין איז אונ׳ װאש אים גאט בישערט הוט• דא מיט זול ער זיך פרײאן
 ]80111011מיט דעם זעלבן בינויגן
אונ׳ ליבא האבן• אונ׳ זול זיך גויטליך [
לוזן אונ׳ ער זול ניט הופארטיג [ האפערדיג = גאוהדיג] זיין אויף זײן געלט
ער זול קויםן אום דש ור גינקליך [ פארגענקליך־ פארגענגליך] געלט
אץ דיזר ור גינקליכן װעלט אײן איװיג [ עװיג־ אײביג] לעבן׳ דש נוימר מער אב
גיט [אב געט = גײט ניט אװעק]׳ אזו זול ער זײן געלט ליבא האבן6י)•
אויך זול אײגר זײן חברים ליב האבן אז אין דער האײליגן תורה
גישריבן שטיט [שטײט] אונ׳ דו זולםט ליבא האבן דײן גיזעלן אלש דיך
זעלברט• אונ׳ װער מיט אידרמן אײנש איז אונ׳ אידרמן ליבא הוט דא בון
קומט אים ויל גוטש אין דיזם עולם אונ׳ אין דען עולם הבא• דען װער
םיט אידרמן אײנש איז אונ׳ אידרמן ליבא הוט זו הילפט אונ׳ ראט אים
אידרמן דש בעשט אויף דיזם עולם׳ און װען אים אימנש[ )57אימאנש = עמיצער]
שון װאלט לײדש טון זו הילפט אים אידרמן• אונ׳ װען אימנט װאלט בויזי
בון אים רידן זו רויפן [ שעלטן] )58אונ׳ שרײאן אין דיא לוײט אן אונ׳
רו שעמן [פארשעמען] אין• דש ער שטיל שװײגט אונ׳ ניקש בויזי בון
אים ריט [ רעדט]• אונ׳ אידרמן קומט אים צו הולף אין אלן זאכן• אונ׳ דש
110

גוט שד אים דר בון !דארפאן = דזגרפץ! קומט ץא עולם הבא דש איז דאש
װער מיט אידרמן אײנש איז אונ׳ אידרמן ליבא הט דעם ואלגט [פאלגט)
אידרמן נוך •)59אונ׳ װען ער דיא לוייט שטרופט זו נעמן זיא עם ור גוט
!פאדגוט] אויף אונ׳ מן קירט [קערט] זיך אן זײן שטרוף• אונ׳ װען ער דיא
לוײט האײשט עצװאש גוטש טון זו טון זיא עש אונ׳ ואלגן אים• אבער
װער מיט דען לוײטן און אײנש [ אונאײנס] איז אונ׳ קריגט מיט אינן דעם
איז זיין הערץ ניט מוישיג [ ^^גגזפז = פריי]• זו קאן ער אויך גאם ניט
דינן• װיא זול נון אײנר צו דער מעלה קומן דש אין אידרמן ליבא הומ״•)6
שד װיל איך דיך לערנן׳ אײנר זול אידרמן העלפן אונ׳ רוטן [ראטן] מיט
זײגר חכמה אונ׳ מיט זײנם גוט נוך זײנעם בור מוגן [פארמאגען = פארמעג]
אונ׳ צו צײטן געבן אונ׳ שענקן׳ דר נאך אײן זאך אײן גישטאלט הוט• אונ׳
זול ניט אום אײן קלײנש אכטן גיגן [ קעגן] דען לוײטן• ער דאדף זײן
גוט ניט דרום אין דרעק װערפן• אדעד זיך ור דעדבן •)61אום זײן משא ומתן זול מיט
אידרמן װאר האפטיג זײן• אונ׳ ער זול דיא לוײט ניט נאײזן [ נארן]• אונ׳װען
 ]111ריט• זו זול ער נימנט אויבל רידן• אונ׳
מן אין שילט אדער אים אויבל [[(0
ער זול אידרמן גויטליך אן זעהן •)62אונ׳ ער זול מיט נימנט םוכן [פאכען =
קריגן זיך]• אונ׳ װאו ער אײנם זארגן זיכט [זעהט] אדער טרויארן אדער
ביטרויבט זו זול ער אין טרויםטן אונ׳ זול אים גוטי װארט געבן• אונ׳ זאל אידרמן
גוטי איר [עהר = כבוד] אנטון מיט װארטן אונ׳ װערקן• אינ׳ ניט דרום דאש מן אין
לובן אדער אירן [עהרן] זול• דאש זעלביג איז דער גרונט אונ׳ די װאורצל דר בון•
וזארה״ס • ( שער האמת))63
קאפיטל 23״דיא
פון
װעלכר מענש זיך הױס [היט] אונ׳ קיין שקר זאגט׳ אונ׳ ריט אײטיל
װארהײט• דער שטירבט ניט אי דען [ ע דען = אײדעד] זײן צײט אױז איז•
אונ׳ לעבט לאנגי אונ׳ װערט בישירמט בור אלים לאײדא• װער זײן לײבא
הוט גיװינט צו שקרים אונ׳ זיך דא מיט ור אונרייניגט הוט• דעם טרוימט
אויך שקר אױבר זײן דאנק [ = קעגן זײן װילן]• אבר איינם װארהאפטיגן
מאן דעם טרוימן זייני מאיינשט טראם [ = טרוימען] **) אויך װארהייט׳ דרום
זולן אל דיין גידאנקן זיין אויף ריד דער װארהײט55י) אונ׳ קײן שקר צו מאל
אפילו סױטן אדער װינקן זול מן גיט טון מים שאלקײט [פאלשקײט]
אדער מיט שקר• דרום זול מן תורה לערנן דש מן דען אמת װישן זול
אונ׳ זול ניט אויף הופארט לערנן ״ •)6דש אײנר זײן חריפות )67דיא לוײט װיל זעהן
אונ׳ הוירן [ = הערן] לושן׳ אונ׳ מן זול דער װארהײט ביקענן׳ עז טרעף
אויף װאש עש ױי• אונ׳ איצינד בעונות זו אונזר גלות אזו לאנגי װערט
מער דען צו לאנגי• זו זולן װיר )68אונש שאײדן בון אלם שקר אונ׳ בון
אלר טורהייט [טארהייט = נארישקײט] דיזר װעלט אונ׳ װיר זולן ביגרײפן
דען אמת• אויך זול מן מיט קײנם גוי מיט שקד אדער מיט רמאות אום גין
!אומגײן] דען עש איז אײן חילול השם• דען װען דיא גויים זעהן דש דיא
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< ודן מיט שקר אום גין זו גיװינין [ געװינען] זיא דיא ױדן וײנט [םײנט]אונ׳ שפרעכן אזו אז װאול אז דיא ױדן מיט שקר אום גין אונ׳ האנדלן אז
װאול איז איר אמונה אויך שקר דא מיט איז מן מחלל השם יתברך װען מן
אײנם גוי שקר טוט אונ׳ מן קאן ניט װאול תשובה דארויף טון• דען דער
בורא יתברך קאן ניט שקר לאײדן• אדער רמאות צו טרייבן אפילו מיט
גוײם•
װער אבר מיט װארהײט אונ׳ באמונה מיט גוײם האנדלט דער
הײליגט זײן הײליגן נאמן• אונ׳ דיא גוײם [ געװינען] אונש דר דורך
דאר דורך = דורך דעם] ליבא אונ׳ זיא װערן ורום [פרום] דר דורך אז דיא
גוײם װען זיא זעהן דער ױדן גירעבטיקײט דש מן אזו װארהאפטיג מיט אינן
האנדלט זו זאגן זיא װיא ורום זײן זיא אונ׳ װיא אײן גוטי אמונה האבן
זיא דא מיט איז ער מקדש השם יתברך• דרום זול מן מיט גוײם גלײך אז װאול מיט
װארהײט האנדלן אז מיט ױדן אונ׳ מיט קײנם שקר אדער קײנם רמאות•
פון דעם

קאפיטל 8״דיא און דר

בארמיקײט״ [ שער

האכזריות] י•)6

אונ׳ װער אײנם חבר געלט גיליהן הוט אודר װאש דש זײ• זו זול
ער אין ניט זיר [זער] בילאדן אודר אויבר טרײבן מיט דער ביצאלונג• אויך
זול דער שולדנר )70ניט ויל בור אים הין גין [ הינגײן] בור דעם דער אים
גיליהן הוט דען ער דר שריקט ור אים דש ער אין ניט ביצאלן קאן• דען
ער הוט אי איש [ עסז] ניט צו ביצאלן  -דרום הוט אונש גאט גיװארנט וױר
זולן ניט און דר בארמיג [אומדערבארמיג] דין•
אויך זול איינר ניט און דר בארמיג זײן אויבר בהמות ער זול זיא
ניט אױבר לאדן אדער אויבר טרײבן• אונ׳ זול זיא ניט הונגר לושן לײדן•
אויך זול איינר זיין קנעכט אונ׳ מײד ניט נויטן[״•ז*&,ת] איין מלאכה צו טון
דיא זיא ניט גערן טון• אבער װען אײנר גוײם הוט דיא זײן קנעכט זײן
זו מאג עד זיא װאול אל זײן ערבײט [אדבעט] טון לאשן װאש ער צו שיקן
הוט• אבד דאך איז עש חםידות דש ער אויך רחמנות אויף זיא הוט• אונ׳
זיא ניט צו זיר בישװערט• ער זול זיא אויך ניט מזלזל זײן מיט װארטן
אודר מיט װערקן• דען גאט הוט זיא דיר גיענטװרט [ געענטװערט־ איבער־
[געגעבן] דיר צו דינן אונ׳ ניט צו שענדן דש דו זיא שעלטן זולםט• אונ׳
װען ער זיך גיגן דיר װיל ור ענטװרמן [ פארענטפערן] אום װאש דו אץ שטרופסטוז
זולשט זײן ענטװרט הוירן אונ׳ זולשט ניט זאגן איך װיל דיר ניט צו הוירן•
יד תורה הט גיזאגט דו זולשט ליבא האבן דיינן גזעלן אלש דיך
זעלװרס [ זעלװערט־ זעלבער]• אונ׳ װען נון אײנר אײן און דר בארמיגד איז
דער קאן זײן גזעלן ױא [יא] ניט ליבא האבן• דען אײנר דער און דר
בארמיג איז דער הוט נימנטן ליבא• אונ׳ ער איז ניט הולט זעליג [ האלט־
זעליג = ליב] אין דער לוײט אויגן׳ אונ׳ דיא הורה האט גזאגט אײנר זול
זײן חבר גויטליך און ורוײנטליך [.וסןזזם״סזז] שטרופן• אבער װען אײנר און
דר בארמיג איז׳ זו קאן ער מיט נימנט גויטליך רידן• דאך איז אויך צו
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צײטן גוט שד אײנר און דר באדמיג איז• אונזר חכמים זאגן װען אײנר
אײן אכזר איז אויבר זיין קינדר׳ ,זו וינט [ פינט־ געפינט] מן בײ אים תורה׳
דש איז געװיש װער זיך רד בארמט אויבר זיין קינדר מער דען צו ויל•
אונ׳ גידענקט אל מול װיא ער זײן קיגדרן געלט װיל גױוינן אונ׳ אכט ניט
װי אימש הער קומט [ װי אזוי ס׳קומט אים אן] מיט רעכט אודר און רעכט•
דען דרום דאש ער זײן קינדר אזו ליבא הוט זו בידענקט ער זיך ניט אל
מול רעכט  :אויך דיא װײל [װײל] ער זיך אלזו מויאט [מיהט] טאג אונ׳
נאכט זײנן קינדרן געלט צו גיװינן׳ זו נימט ער אים ניט דער װייל [ נעמט
דר זיך קיין צײט נישט] תורה צו לערנן׳ דען ער גידענקט ניט װייטר דען
װיא ער געלט װיל גױוינן דאש זײן קינדר צו עשן און צו טרינקן הבן•
דוך זול ער איין מיטל מעשיג װעזן אן זיך נעמן• אונ׳ דו גוטר מענש
בידענק דיך זעלברט אונ׳ טו בון דיר דיא און דר בארמיקײט• דר בארמי
דיך אױבר ארמי אונ׳ ביטרויבטי לוייט׳ אונ׳ דו זולט אל מול ארמי לוײטײב
דיר האבן אין דײנם הויז גזינדא•
ורויליכקײטי ( פדעליכקייט] [ שער השםחד)71].
פון דעם קאפיטל9׳ ״דיא
אונ׳ װער אל צײט ורויליך איז• דער איז אויך אל צײט שון לויטר
וריש [פריש] אונ׳ גיזונט• אונ׳ ער װירט ניט באלד אלט גשאפן אונ׳ בלייבט
לאנג ױנגליך גישטאלט• אונ׳ װער ורויליך איז דער שימפפט [שפאםט] אונ׳
שערצט אונ׳ לאכט• אבער עש איז איין גערישי מדה װער אל מול אלזו
ורויליך איז׳ דש שטיט אײנם װײזן מאן ניט װאול אן [שטיט • • • ניט • • ־
אן = שטײט • • • נישט • • • אן] דאש ער אל צײט ורויליך זול זײן• אונ׳ װאו
מן אל צייט ורויליך איז• דא שימפפט מאן אונ׳ שערצט מן אױך אונ׳ טרייבט
קלות דאש דא קאן קײן גאטש בורכט בײ זײן• מפל שפן װער דא מוישיג
גיט אדער שפילט מיט װאורפל [װארפעל אדער װאורפעל = בײנער] אדער
מיט קארטן דש דיא זעלבן לױיט אױ קײן גאטש בורכט אין אינן [זיך] האבן•
דרום זול אידרמן זיין זון שטרופן דש ער ניט ויל שימפפט אדער שפילט )•72
אײנר זול זײנן קינדרן קײן רבי דינגן דער גערן שימפפט אודר גערן שפילט
דען עש קומט ויל בױז בון ורויליכקײט•
אונ׳ װען עש דיינם וײנדא [ פײנד] אױבל [שלעכט] גיט וז זולשטו דיך
שע ניט ורוײאן [פרײען] דאש איז אײן בױזי שמחה װען זיך אײנער ורײאט
װען זײן גזעל שטרויכלט אונ׳ ורײאט זיך װען זײן חברים ניקש קוינן
[חס 11ם = 1£0

קענען ]

לערנן•

װער

דיא

שמחה

הוט

דער

איז

ניט

גאטש

ורוײנט

דען אײן איטליכר גיטרוײאר דינר דער גיהעבט זיך אויבל װען ער זיכט
[זעהט] דש אנדרי לוײט זײנם הערן ניט גיטרוײא זיין אונ׳ אים ניט דינן•
אונ׳ װער זיך רד וראײאט [דערפרייט] דאש דין חברים ניקש קויגן אודרניט
ורום זײן דער הוט קײן גוטן װילן בון גאט• דרום זול אײן איטליך ורום מענש ביטן
גאטדש גאט איטליכש מענש צום בעשטן קיר [קעד] אונ׳ אידרמן זול גאמ דינן•
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קאפיטל * 15בון דען ורישן ןפרישןן
פון דעם
[שער הזריזות) •]74
אײנר קאן ניט אל מול אויבר םפרים זיצן׳ מן מוש אויך עשן אונ׳
טרינקן אונ׳ רד נארונג [ דערנארונג = דערנערונג] װארטן  :אונ׳ װען אײנר
נון זײן װערק וריש אונ׳ ביהענדא [ בעהענד = געשװינד׳ לעבעדיג] טוט דא
קומט ער דעשטר אי רד בון [דעסטער ע דארפאן = אלץ גיכער דערפון׳ אלץ
גיכער װערט רע פריי פון דער ארבעט) אונ׳ דען װידר אויבר זײן ספר• ער
זול אבר ניט צו ביהענדא זײן דש זײן [ דאס זײניגע] ניט צו שאנדן
מאכט• דען אל דינג הוט איין מוש •)• ער זול ניט גידענקן דאש יאר איז
בוך לאנגי איך װיל נוך װאול לערנן• װער װאײש׳ װאש אים מוכט צו האנדן
קומן׳ דאש ער ניט לערנן קוינט• ער זול אויך ניט יעהן [ = זאגן] מן װירט
איצונד שולן [ = אין שול ארײן] גין זול איך ערשט אן היבן [אגהײבן] צו
לערנן׳ זו מוש איך דוך גלײך װידר אויף שטין אונ׳ אין דיא שולן גין• דען
עש איז בעשר דש אײנר תורה לערנט אײן קלײני װײל װען [ = אײדער]
אלי דיא תפלה• אבר דוך זול מן קײן תפלה מבטל זײן בון לערנן װעגן
מן זול איטליכש טון אין זײנר צײט•
אויך זול מן גױוארנט זיין װאו מלמדים זײן דיא קלײני קינדר לערנן
שד מן ניט מיט אינן ריט אין דער שעה און שמועות [ = שמועם] מיט אינן
מאכט• אונ׳ דש מן זיא ניט מבטל איז בון לערנן• אונ׳ אײנר זול אים
[ = זיך] קײן לאײד צו זיר לושן צו הערצן גין• אונ׳ אײנר זול זײן זורגא
[זארג] אויש זײנם הערצן שלאגן• ער זול גאט זײן לאײדא ביבעלהן [באפעלן])75
דער אים װאול העלפן קאן אונ׳ זול עז ניט ור געשן• אונ׳ זול הוםן וצ
זײנר רד בארמונגא•
אויך זול אײנר וריש אונ׳ ביהענדא זײן םפרים צו שרײבן ••) אונ׳ צו
קויםן דיא רע בידארף• אודר װען ער הוירט אײן חידוש )76אץ דער תורה
וז זול ערש אן שרײבן• אונ׳ זול עש ניט וד געשן• אונ׳ אלזו האבן גיזאגט
אונזר חכמים)77י זיי גירינג אז אײן אדלר אונ׳ ביהענדא אלש אײן הירש• אונ׳
שטארק אז אײן ליװא [מ*6״ ]1צו טון דען װילן דײנש ואטרש [פאטערס]
אים הימל• אונ׳ זײ וריש אונ׳ ביהערצט אונ׳ בורכט דיך ניט בור דען רשעים
אונ׳ גיב ניקש אויף זיא [ מאך זיך ניט פון זײ] אונ׳ טרײב אינן ניט
חניפות• אונ׳ אײנר זול זײן זאך רײניקלץ אונ׳ רעכט טון• אונ׳ זול דוך ניט
וצ גאר ביהענדא זיין• נױיארט מיט חכמה אונ׳ מיט בורזיכטיקייט אונ׳ מים
רז נונפט [פארנונםט]•
•־> ד*ר נידעםאן םארטײטשט דאש ווארט .םוש•  :פמסמי  **.ג״י* .םיר שיינט .דא ד־אם
מײנט םען :ם^ ם.
••> ספרים שוײיבן — .םײנט םען אד  :םשריםקזןשירן .איבערשרײבן׳ ם׳נײט אױף דער
צײט .װען קײן דרוק אױ נאך ניט נעװען .אדער נעװען א נרויםע זעלטנקײט .נ• ש.
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לשון־הרע])78

שד זאגט בון דען [ דאם מײנט מען] לוייטן די אנדרן לוייטן אויבל
רידן זי טון אין [זײ] רעכט אודר און רעכט זי לושן זיא צו הוירן אודר
לושן זיא ניט צו הוירן• אונ׳ איז דיא גרושט עברה דש מן עש ניט דר צילן
קאן• מיט זײנר בויזן צונגן ור דירבט [פארדערבט] אײנר אופט אײן גאנץ
שלעכט [געשלעכט׳ דור] אונ׳ שילט אלן דענן דיא הר נוך [הערגאך] קומן
דרום איז עש אזו אײן גרושי זאך• װען אײנש שפריכט און גיבערדא
[אנגעפערד = בערך׳ אשטײגער] איך װאלט גערן בוײאר [ז ^ז־ ] הולן װאו
וינדא [ פינד 1איך עש• אונ׳ אײנר ענטװרט [  ] :אין דיש [דעם] פלוני הויז
רו ליזט [פארלאזט] נוימר קײן בוײאר דען מן קוכט אל צײט דינן
[דארט] דש האײשט אויך לשון הרע• אײנר דער זײנם חבר עצװאש זאגט•
זו זול ער עש ניט װײטר אויש זאגן און [אן] זײן רשות• דש מײנט און זײן
רד לויב• עש װאר אײן מעשה אײן תלמיד זאגט שמועות אויש דעם לערן
חדר )79דיא דא װארן גישעהן בור דרײ אונ׳ צװאנציג יארן• דא שטישן
[שטיםן] אין דיא אנדערן תלמידים אויש דעם חדר און זײטן [זאגטען׳ האבן געזאגט ]:
דער זאגט סודות אויש װיר װאלן אין ניט בײ אונש אין חדר האבן•
נאך איז אײן גרושי זוינדא [ זינד] דש איז רכילות טרײבן• אונ׳ דיא
תורה הוט עש בישײדליך [בעשײדליך = דײטליך] ור בוטן [פארבאטן]• אונ׳
רכילות הײשט אויף טוײטש ור מוישונג [ םארמישונג] דש מײנט דז מן יד
•1ײיט אונטר אננדר ור מוישט•
פון דעם

קאפיטל * 27בון תורה לערנן״ [ שער התורה] •)80

יד קרון בון דער תורה מג [מאג] אידרמן װאול װערדן• דען זיא איז
אידרמן דר לויבט װער זיא װיל לערנן• אונ׳ קײן קרון מאג מן גלײכן צו
דער קרון דער תורה• אונ׳ װער זיך ולײשט [פלײסט] תורה צו לערנן דער
זול ניט גידענקן איך װיל תורה אונ׳ רײכטום בײ אננדר האבן )81דען אזו
איז דער זיטן װער תורה לערנן װיל• ברוט זולשטו מיט זאלץ עשן אונ׳
װאשר זולשטו מיט דער מאש טרינקן אונ׳ אויף דען ערדן זולשטו שלאפן
אונ׳ דו זולשט מיט צער זײן אונ׳ אין דער תורה זולשטו ערבײטן [אר־
בעטן] 2ײ)• אונ׳ װער רעכט װיל לערנן דער מוש אל צײט דיטורנן [ דערטורנען
=איבערחזר׳ן] װאש ער לערנט• אונ׳ טורנן איז אײן װעלש [איטאליעניש]
װארט )83און הײשט אומקעדן• אונ׳ װער בטל גיט און תורה לערנן זו איז
עש גװיש דש ער צו עבירות קומט• דרום זול אײנר זיין קינדר אונ׳ זײן
גיזינדא [ געזינד] פלל ניט מוישיג לושן גין װען זי שון עטליך צײט ניט
לערנן• זו זולן זיא אום גין מיט אנדרן חכמות אונ׳ מיט אירן מלאכות•
װיר װינדן דש זיא [ די אלטע חכמים] איר לײבא און לעבן ענטװרטן
[איבערגעגעבן] אויף דיא תורה אלש לשם שמים• אונ׳ װען אײנר אויבר
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דעם לערנן נמיט [ ניזעט = ניםט] וז זאײטן [זאגטען] דא ניט אסום
[צו געזונט]• דש זיא זיך ניט אלש לאנגי װאלטן זוימן אים לערנן־ אבר
דש לערנן דש מן איצונט טוט אין אונזרן דורות דש איז דעם זעלבן לערנן
און גלייך [אונגלײך]־ דען מן וינט ויל איצונד דיא דא לערנן בון פבוד
װעגן־ אונ׳ אויף רום אונ׳ שרײאן אונ׳ זײן מפלפל אין דער שולן און מאכן דאש־
זעלביג עיקר אוימררד [•״־גז ^ סס־ שטענדיג] דש אײנר דען אנדרן מנצח קאן זײן•)84
װער אונזר חכמים דיא צדיקים הוט גיזעהן דער הוט זיא הולט גיהאט אונ׳
גרוש מורא בור אין גיהאט• דען אל װארהײט דער צאײגט זיך זעלברט•
אונ׳ װער ניט לשם שמים לערנט׳ זו איז זײן לערנן ניט ביגלויקט• גלײך
אז װען אײבר אײן בוײאר אן מאכט מיט שטרוא [שטרא] װען ער אבער
צו ױל שטרוא און ליגט אױבר אײן הויפן זו דעמפפס עש דש בוײאר אויש•
מאכט ערש [ערם = ער דאם] אבער רעכט אן זו ברענט עש• אזו איז
װער תורה רעכט לערבט דער צױבט אים אײן ליכט אן [צויבט • • •
אן = ציבדט אן] אין דיזם עולם אץ אין יענעם עולם• װען ער אבר ניט
רעכט לערנט זו ור לעשט ער זיין ליכט אונ׳ ער ור דירבט זײן זיל [זעל]
אונ׳ זײן איר אין דיזם עולם אונ׳ אין יענעם עולם•
אין אײנר קלײנן קהלה װאר אײן מלמד דער װאר אײן גרושר חסיד•
אונ׳ ער צוך [צאך פון (ציהען) ערציהען = האט דערצויגן] זײן תלמידים זיר
צו גוטש בורכט אונ׳ װארן ניט מער דען [אלס] ויר אודר בױנף [זםבז]
בעלי־בתים אין רד זעלבן קהלה אונ׳ דער מלמד לערנט דיא תלמידים גאר
װאול אונ׳ צוך זיא דש זיא ניט טורשטן [האבן ניט געטארט] רידן אין
דער שול דברי תורה אונ׳ אנדר רידי •)85נון זאש אײן עשיר דא דער הט
דריי זוץ דיא בור דעם מלמד לערנטן• אונ׳ דער זעלביג עשיר צוך [איז
געפארן] אויף איין ברױיא לוף6י[ )8חתונה] אין אײן גרושי קהלה• דא
זאך [ פון ״זאה״־ער האט געזעהן] װיא די בחורים אוינ׳ דיא קנאבן דאזעלבש
אין דעד שולן לערנטן אוג׳ מיט אננדר מפלםל װארן אין דער צײט דש דער
דוזן אולט [ ארט פון סזגזס 5דאװענט]• דש מן זיא מושט האײשן שטיל
שװייגן •)87דש גױיל [ געפיל = איז געפעלן] דעם עשיר װאול• דער אויף
דיא ברוײאלוף װאר גיצוהן דש דיא קגאבן אזו שארף װארן אונ׳ מיט דען
גרושן בחורים מפלפל װארן• אונ׳ דא דער עשיר װידר האײם קאם דא
זאײט ער איך װיל מײן דרײא קנאבן אויך אין דיא גרוש קהלה שיקן לערנן•
נון זאש אױך גאר אײן ורומר בעל־הבית בײא דעם עשיר• דער שפראך
צו דעם עשיר ואלג [פאלג] מיר אונ׳ טו עש ניט  :װען זיא שון גוט דינגא
דורט לערבן׳ זו לערנן זיא אויך װאש דש ניט גוט איז• דער עשיר װאלט
אים ניט ואלגן• אונ׳ שיקט דיא קנאבן אל דרײא אין דיא גרוש קהלה
דא לערנטן זיא חציפות טרײבן אונ׳ הופארט טרײבן אונ׳
לערנן•
דער אײן קנאב דער שטארבא [שטארב] דיא אנדרן
טריבן בלבולים•
װארפן זיך גאר הירויש •)88דא שפראך דער ואטר איך הב עש ור זוינדט
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דש איך דעם ניט האב גיבולגט דער מירש וױדר ראטן [אפגערעדט 1הט•
דרום זול אידרםן זײן קינדר תורה לערנן אודר לושן לערנן װיא ער
קאן אודר מאג• אונ׳ נוײארט לשם שמים• אידרמן זול אויך זײן קינדר
גױוינן דש זיא ניט ויל שמועות רידן אודר אנדר גישװעץ• אונ׳ דיא וראװן
[פדאװן־פרויען] קוינן יענן עולם ניט אי בור דינן ( ־ניט פריהער פארדינען)
און ניט באש [ באס־בעםער] דען דש זיא איר קינדר װאול ציהן•
אונ׳ איינר זול זײן קינדן אײן גוטן רבי דינגן דער מיט אינן מדקדק
איז• אונ׳ זול קײן געלט אן זעהן• אונ׳ אײנר זול ספרים קויפן דיא ער
בידארף צו זײנם לערנן אונ׳ איטליכר זול לערנן װאש ער קאן לערנן אונ׳
װאו ער לושט הוט צו לערנן• קאן ער ניט לערנן זו זול ער ױא אײנם
ביי אים האבן דעם ער גיטרויט און דער זײן ניט שפוט [ װאס ער שפעט
ניט פון אים] דען זול ער אל צייט ורוגן [פראגן = פרעגן] װאש ער ניט
װאײש• אונ׳ אײנר זול גױוארנט זײן דש ער אל צײט דיטורנן זול װאש
ער גילערנט טה • אונ׳ אײנר זול קײן קינדר דרצו גיװינן דש זיא בײ נאכם
לערנן עש ײז לױ אודר װיניג• אויך זול אײנר זײן קינדר לערנן לשון
הקודש רידן אונ׳ זול מיט אינן רידן דברי תורה שמועות אויש דער תורה
אונ׳ צו בור אויש [ קודם כל] אויבר טיש )89װען מאן אישט [עסט] אונ׳
זוינםט אויך װען מן מוישיג איז• אונ׳ אוי װי איז צו שרײאן אויבר יד
לוײט דיא איר קינדר לערנן אין איר ױגנט כתבות [ קאטאװעס] )90אונ׳
הבלי עולם אונ׳ לערנן זיא גיט תורה• אײן מלמד זול ניט כתבות טרײבן
מיט זײנן תלמידים׳ װען ער זיכט שד זיא און לושטיג זײן צו לערנן וז
זול ער אינן שמועות אונ׳ חכמות אויש דער תורה זאגן• אודר [אבער]
כלל קיין חציפות אודר ניבול פה •)91מענכר תלמיד קאן ניט לערנן מן שלאג
אין דען זיר [זעהר] ^ .)9זו לערגט מאנכר ניט בון שלאגן דען נוײארט
מיט גוטן װארטן• דר צו גיהורט [געהארט = געהערט] חבמה״•
װעגן לערנען קינדער װעלן מיר דא ברײנגען אײניגע באמעדקונגען
װאס זאלן קלארער מאכן דאם׳ װאם מיר האבן שוין פריהער געזאגט װעגן
דער ענליכקײט אין שטײגער לערנען בײ איזץ און קריסטן• קריםטליכע
לערער פלעגט מען צאלן בכלל זעהר קנאפ• דארט װאו דער לערער איז
געװען איינגעלאדן פון דעם שטאטראט׳ פלעגט ער באקומען זײן געצאלץ
םײסטנס מים עסנװארג׳ װאם די שול־קינדער האבן אים באדארפט ברײנגען
צו געװיםע צײטן• אין ברוג איז דאס יאר  1505די שטעל פון א שטאט־
שרײבער געװען פארבונדן מיט לערערײ• די שטאט האט געצאלט נאר פאר
דער ערשטער אמטו ״םון דעד שול װעגן״ האט יעדער שילער געמוזט
ברײנגען דעם לערער׳ חוץ א קלײנעם געלטבאטרעף׳ נאך צו מארטיני־ױם־טוב
א מאם געװײנטליכן וױין׳ צו פאםטנאכט  -א הץ׳ אויף פםח  -א צענדליג
אײער• מעד האט דער לערער קײנעם ניט באגעטארט לעסטיגן •)93אין
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עלטװיל בערך דאם יאר  1520האט דער לערער באקומען׳ חוץ א דירה ײב
דער שול׳ 50גולדן א יאד און קלײנע אפצאלן פון קינדער ״)• אין בערן
באקומען 60גוטע רײנישע גולדן א יאר אהן דירה)-95
האט דער לערער
דאם צאלן דעם לערער האט געהײםן שכירות• ליכט האבן יד שילער אלײן
געמוזט באזארגן׳ האלץ אויך׳ אין אײניגע ערטער האבן זײ דאס געמעגט
אפצאלן מיט געלט• דער לערער װידער האט ניט געטארט מאנען אדער
נעמען געלט אנשטאט האלץ׳ פארװאס  -פארשטײט מען• אין דעם רעגלא־
מענט פאר דעם לערער אין געראלצהאפן דאס יאר  1455שטײט  :״דער
לערער זאל בײ די היגע קינדער ניט נעמען קײן געלט אויף האלץ׳ ער זאל
נאר זעהן־ זײ זאלן אלײן ברײנגען האלץ אין דער שול״• די מאם׳ װיפיל אײנער
זאל ברײנגען׳ זאל דער לערער אײנשטעלן לויט דעם פארמעג פון די עלטערן *)•
אין געראלצהאפן האט דער לערער געמוזט זײן אין דער שול פינף אזײגעד אין
דער פריה׳ פינף אזײגער נאך דעם אװנט־געבעט האט ער געדארפמ צעלאזן יד
קינדער אהײם7י •)9יד קיגדער׳ הײםט דאם׳ האבן א גאנצן טאג פארבראכט
בײם לערער׳ אזוי װי ס׳איז געװען אײנגעפירט בײ אידן׳ דער חלוק איז נאר׳
װאס די קריסטליכע לערער האבן באדארפט געװיסע שעה׳ן אין טאג שפילן
מיט די קינדער •)98א מלמד האט עם געװײגטליך ניט געטארט• לויט יד
דעגלאמענטן האבן לערער געדארפט פרובן די קינדער אין לערנען׳ דארט
סמזסאלזסז( ,,פארהערן) ")• שפעטער
הייםט דאס ״מסזסגזסי! ״ (באהערן) אדער *1
טרעפן מיר דעם לעצטן אויסדרוק ביי אידן אויך אין דעם אײגעגעם זץ
(פארהערן)׳ מעגליך אבער׳ אז אידן האבן  .שוין יענע צײט אויך גענוצט
דאס װארט• דאס אײגענע דארף מען אויך זאגן װעגן דעם אױםדרוק ״ביי־
העלפער״ אדער פארקירצט ״בעלפער״׳ ד• ה•׳ דעם מלמדס הילפער• אין יד
קריםטליכע שולרעגלאמענטן הײםט אזוינער ״העלפער״ אדער ״מיטהעלפער״י>סנ)
 •)101די דאזיגע פרטים באװײזן גענוג׳ אז דער
אדער ״אונטערמײגסטער״
אנהויב למוד איז אויםערליך געװען אײנגעריכט בײ אידן׳ אין גאגצן און
אין גרויםן גענומען׳ אזוי ױו בײ קריסטן• דעם מלמדם מזל דא און דעם
לערערם דארט איז געװען געװענדט אן די שילער׳ װאם מ׳האט אים אפ־
געגעבן׳ װארום די הכנסה איז געװען געװענדט אן דער צאל שילער• דעם
קריסטליכן לערער׳ װאם מ׳האט אים געצאלט שכירות בתנאי׳ ער ״זאל מער
קײנעם ניט באלעסטיגן״׳ האט מען דעריבער געדארפט אזוי װײניג מקנא
זײן׳ אזוי װי דעם אידישן מלמד׳ װאס בעלי־בתים האבן אים געדונגען׳ ער
זאל קנעלן מיט זײערע קינדער• מ׳דארף אבער געדײגקען׳ אז לערנען קיגדעד
איז בײ אידן געװען א מצוה׳ דער מלמד האט געטאן א ״הײליגע מלאכה״•
דאס האט געהויבן ניט בלויז דאס לערנען׳ נאר דעם לערער׳ דעם מלמד אויך•
צום סוף קאפיטל װעלן מיר דא ברײנגען אײניגע אויסצוגן פון דעם
פראגער רבס׳ ליפמאן מילהויזן׳ א ספר ״נצחוך (געשריבן דאס יאר ) 1410׳ דער
קליינער אבער װאגיגער פאלעמישער חבור זאל באשטײן דעם תנ״ך און יד רבנישע

םראדיציע קעגן קריססליכע און אנדערע אנפאלן• ליפמאן קריסיקירט דערביי דעם
ברית־חדשה׳ די פאטערס פין דער קריםטליכע קירך׳ און יד קריסטליבע טעאלאגיע
בכלל און באװײזט גרוים בקיאות• לאמיר אד ברײנגען א בײשפיל פון זײן קריטיק•רע
װענדט אפ כראגאלאגיש די קריסטליבע מײנונג׳ אז איבער דעם׳ װאם יהושוע
האט אפגעשטעלט די זון אין גבעון׳ איז זונטאג געװארן שבת׳ נאכדעם זאגט
ער  - :זיי האבן אטעות׳ דער ערשטער טאג הײסט אויף זייער שפראך דומײ
פירײ׳א *;• ס? ! ^ * >1״! םזסמ׳ דאם הייםט דער ערשטער טאג
יד
ניק׳א
ארבעט ) 102׳ דער צװײטער טאג װאך הײםט בײ זײ שקונד׳א יד פירײ׳א
הײסט דאם׳ אז
ארבעט׳
״; ׳״* !, >1סן׳ם״ס ^׳ ד• ה• דער צװײטער טאג
דעם ערשטן טאג ( זונטאג) מעג מען ארבעטן׳ אבער דעם זיבעטן ( שבת ) ניט ״ .)103
 )104האט צוגע־
לאמיר דא ברײנגען נאך א באמערקונג׳ װאם דער ״שרײבער״
געבן פון זיך  :״שבת הײםט אויף דײטש זוימשטג ( זױמםטאג) ׳ ד• ה• דער
טאג פון זאמען זיך אדער אפהאלטן זיך פון ארבעט׳ און דער זעקסטער טאג
הייםט פרייטאג׳ װארום דעם טאג איז מען פריי פון ארבעט׳ דעריבער איז
דער ערשטער טאג װאך ( זונטאג) ניט קײן שבת׳ אזוי װי זיי װילן האבן״ •)105
צו באלײכטן ליפמאנס חקירה זאל דא געבראכט װערן אטענה פון דעד
קריסטליבער זײט פון ׳סז ^ זם)*{! תססםםו ^ ״ ״אידן פײערן דעם זיבעטן טאג
לויט אידישער ארט הייםט זונטאג
םם 8*!<1<8*,׳
לאטײגיש1
אויף
(שבת) ׳
דעדנאך
 8*1(1(*).:םמ< 1זץ׳ מאנסאג — *1ם<ו<1ס 8ם ' 14סס 86׳
לאטייניש
אויף
 <<0X1אבערײב
און* 8*1<1<*)1
מ )* 8 ,ז*ם() )<*).>,ג* 8*1וסזס)
 )(111111׳1<1<*11
* 8)11
1(0),1נ
פייערן* ^168סגםובםסס׳ ד• ה•
זונטאג׳ װאם זיי
קריסטן הייסט דער
ער*1זס* 1מו! זץ׳ ד• •ה
אויף דײטש אונזער הארם טאג׳ אויך הייסט
דער ערשטער טאג׳ מאנטאג הײסט* 1ז< א*)1םםס •6ד• ה• דער צװײטער טאג א אז װ•
און דאן ם1ם<*1ו8*6׳ דער טאג הײסט בײ אונז אזוי יװ בײ אידן׳ װארום ס1ס)*<ו<)*8
הייסט רוה ,דעם טאג האט גאט גערוהט פון אלע װערק׳ װאם ער האט געמאכט•
דעמזעלבן טאג האט אויך גערוהט ( דער אויסלײזער) אץ קבר נאך זיין םיין• װעט
מען אונז פרעגן  :״פארװאס פײערן מיר ניט שבת און הויבן ניט אן יד װאך אזוי
אידןז״ דער ענטפער איז  . :מיר האבן עם פון גאטס לערע  :ער ( דעד
יװ
נוצרי) איז געבוירן זונטאג׳ דעם אייגענעם טאג איז ער אויפגעשטאנען תחית
המתים׳ דעם אייגענעם טאג האט ער געלאזט רוהען זײן הײליגן גײםט אויף
זיינע תלמידים״•
ביי ליפמאנען געפינען מיר אױך קורצגעפאםטע באמערקונגען װעגן
אײניגעפראבן׳ מ׳זאל דערבײ אין זינען האבן
ברײנגען אד
אידישן מוסר׳ מיר
אונזער השערה׳ אז ליפמאן איז דער מחבר פון ״זיטנבוך״ ( ספר מידות׳ ארחות
צדיקים)•
״נבחון״
פראג )
מילהויזענס ( רב אין
פון ליפמאן
( 15־טעד יארהונדערט)■
שי״ז •)106זײ ניט צו קײן צדיק• בײ אלע גוסע מדות׳ װאם
סי׳
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דער פרומער דארף זיך נוהג זײן׳ וױ למשל׳ ליבשאפט׳ שלום און אגדערע
גוטע מדות׳ זאלסמו זיך ניט ארײנלאזן ביז צום לעצטן ברעג׳ אזוי װי א טוי־
טער׳ װאס פילט נישט׳ װארום ס׳איז א צײט אויף פײנט צו האבן און א צײט
אויף קריג פירן• דאם אײגענע מיט אנדערע מדות אויך • • • און אזוי האבן
אונזערע חכמימ געלערנט  :אין מדות איז גוט דער מיטל־װעג׳ מ׳דארף ניט צו פיל
לאכן און שפעטן און ניט צו פיל טרויערן און אפגעלאזן זיין• דער רמב״ם שרייבט:
ם׳זיינען פאראן קראנקע׳ װאס גליסטן צו פארדארבענע שפײזן׳ למשל׳ צו שטויב׳ צו
קוילן׳ און האבן פײנט גוטע געריכטן׳ אשטײגער׳ בדויט׳ פלײש׳ יעדער נאך זײן
קרײנק נאך• אזוי זײנען אויך פאראן מענשן׳ װאם זײ גליםטן צו שלעכטע
דעות און האבן פײגט דעם גוטן װעג׳ דערויף שטײט בײ אונז  :װײ צו די׳
װאם זײ זאגן צו שלעכטם גוטם און צו גוטם שלעכטס׳ װאם זשע זאלן אזוינע
קראנקע מוןז זײ זאלן גײן צו חכמים׳ װאס זײ זײנען נשמה־הײלער׳ װארום
זײ דערקענען שלעכטע דעות׳ און דאם זאל זיין זײער רפואה  :איז אײנער צו
לוםטיג׳ זאל ער זיך דערװײטערן דערפון ביז גאר און ער זאל צוברײנגען אין
םרויער אלאנגע צײט׳ ביז יד לוםט װערט אויסגעװארצלט פון זײן נאטור.
דעמאלט זאל ער זיך נעמען צו דעם מיםלװעג און מיט דעם װעג זאל ער
גײן זײן לעבנלאנג• און זאל ניט זאגן אײנער  :װײל אונזערע חכמים האבן
געזאגט׳ אז תאוה און כבוד־באגער ברײנגען אום דעם מענשן׳ איז בעםער
װעל איך קײן פלײש ניט עסן׳ קײן װײן ניט טריגקען׳ איך װעל שטענדיג
פאסטן׳ איך װעל ניט װיםן פון קײן װײב׳ איך װעל ניט זיצן אין קײן שײנער
דירה׳ איך װעל נאר טראגן א זאק׳ אזוי װי יד מאנאכן ) 107׳ זאג ניט אזוי׳ װארוש
דאם איז א שלעכטע מדה• ס׳שטײט געשריבן וכפר עלױ מאשר חטא על הנפש׳
האבן יד חכמים ז״ל געזאגט  :מה דאך אנזיר׳ װאם ער האט זיך אפגעשײדט
נאר םון װײן׳ דארף א פפדה׳ א כל שכן שוץ אײנער׳ װאס שײדט זיך אפ פון
אלע זאכן• און אזוי ואגט דער גלײכער שכל אויך  :װארום אהונגעריגער׳
אקראנקער אדער אײנער׳ װאם זײן גוף לײדט׳ װי קאן אזויגער זיך אפגעבן
מיטן גאנצן הארצן צו דערגײן און צו דינען גאט דעם באשעפערז ס׳איז
א ספק׳ יצ װעט זיך געפינען צװישן אזוינע טויזנט אײנער א צדיק׳ װאם זײן
דעה זאל איבער דעם נישט זײן צעמישט׳ נאר גײן אלע צײטן מיט דעם
מיטלװעג• אבער אמאל דארף מען זײן צו אויך׳ למשל׳ שװײגן׳ א מענש זאל
ניט ריידן גלאט׳ נאר גערעכטיגקייט און דברי תורה׳ אזוי װי אונזערע חכמים
ז״ל האבן געזאגט  :שװײגן איז א צאם פאר קלוגשאפט• דאם זעלבע זאל ער
זיך האלטן בײ דער מדה פון אמת און זאל זיך דערװײטערן פון פאלשע רײד׳
װארום ס׳שטײט  :פון אפאלשער זאך זאלםטו זיך דערװײטערן• אײנער זאל
ניט נארן לײטן׳ קײן גוי אויך ניט׳ זאל ניט רײדן קײן גלאטע רײד׳ חנופה,
ער זאל ניט רײדן מיטן מויל אײנס׳ און מיטן הארצן עפים אנדערש׳ א כלל,
ער זאל ניט ברעכן זײן װארט׳ םײדן םון גאטם נאמען װעגן׳ אשטײגער׳ פאר
שלום׳ צניעות און דעםגלײכן• א פאלקאמער מעגש גליםט גאר ניט צו קײן פאלשקײט׳
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הן מיט דער דעה׳ הן מיט סון׳ ןה מיט געלטזאכן  ,װאויל צו דעם׳ װאם ער איז
געװײנט ליב האבן דעם אמת• נאך מדות זײבען פאראן׳ װאם דער מענש זאל
זיך פון זײ דערװײטערן ביז גאר׳ אשטייגער׳ פעס׳ ער זאל ניט צערגען אפילו
אויף א זאך׳ מאס ס׳איז דא װאס צו צערנען• דארף ער אנװארפן אן אימה אויף עמיצן
און אים שטראפן׳ איז זאל ער זיך מאכן פלומרשט איז ער אץ פעם׳ פאר זיך אבער
זאל זײן דעה זיין געזעצט• פון גאוה זאל מען זיך אויך דערװײטערן ביז גאר•
םי׳ קכ״ד• ניט אלע חכמים זײנען געניט געװען אין פסוקים פון
 •)108פון די רײד פון א טײל גאונים זעהט מען׳ אז ײז האבן ניט
דער הורה
געקאנט רעכט פארטײטשן קײן פסוקים׳ בפרט נאך אץ אונזער פארװאדלאזטן
דור׳ באדײנקט מען זיך ניט׳ אז ס׳איז ניט גענוג צו װיסן פון דער תורה׳ װאס
מ׳מעג און װאס מ׳טאר ניט׳ און אנדערע מצװת׳ װאס זײנען נוגע דעם גוף׳
אץ ניט קענען גאט׳ װארום גאט ליב האבן און גאטספארכט אױ באך דעם
קענען נאך• און נעם זיך אויפן זינען׳ ס׳שטייט אויף גאטס פארכט׳ װאס
ס׳נעמט זיך פון לערנען און דאם הארץ איז ניט דערבײ  :דאס פאלק האלט
פון מיר מיטן מויל׳ מיט די לעפצן׳ שעצט דאם מיר׳ און זײן הארץ איז װײט
פון מיר׳ און זייער פארכט פאר מיר איז אן אויסגעלערנטע זאך א• וו•
(ישעיה כ״ט׳ י״ג)׳ װער שמועםט שוין אזוינע׳ װאם זײ לערנען אויך ניט•
דעריבער זאל מען גיין מיטן גראדן װעג׳ זיך ניט אפװענדן ניט רעכטס ניט
לינקם • • • איך האב אויך געזעהן אײניגע׳ װאם קעגען א סך׳ און דאך האבן
זײ ניט געקאנט מיטן שכל פארמײדן פאלשע געדאנקען׳ און זײער װיסן איז
ארײנגעפאלן אין אפיקורסות׳ װארום מי קאן א מענש דערלאנגען דעם שפיץ
לייטער אויף די אויבערשטע שטאפלען׳ אויב ער איז ניט דורכגעגאנגען די
אונטערשטע• אבער ווער ם׳באנעמט מיטן שכל און ריכט אויף זײן הארץ
אין תורה־ אין גומע מעשים און אין הכמה און פארטיפט זיך שטארק און
פארשטײט דעם אמת  -איז װאויל צו אים און װאויל צו זיין דור• אמת׳
א גרויםער טײל פאלק האלטן תורה און מצװת׳ זיי דערקענען ניט טיף דעם
אמת׳ נאר זײ זאגן  :מיר װײסן ניט דעם מהות פון אונזער באשעפער׳ נאר
מיר דינען גאט פון אברהם׳ װאם ער האט די װעלט באשאפן׳ פונדעםטװעגן
װעלן זײ האבן שכר אויף יענער װעלט׳ װארום אפילו די געצנדינער באצאלט
גאט שכר אויף דער װעלט פאר זײערע רעכטע מעשים• אבער די׳ װאס דער־
קענען דעם אמת׳ איז זייער מדרגה אויף יענער װעלט העכער פאר יענעי
אזוי װי דער הימל פון דער ערד• אויך די מענשן׳ װאס האבן דערלאנגט
דעם אמת׳ װאס האבן פארשטאנד און װיסן אין גאטם גלױבן׳ זאלן זיך ניט
לאזן פארפירן צו זאגן  :גענוג פאר אונז׳ מיר האבן דערלאנגט א גרויםע
מדרגה אין לערגען׳ דארפן מיר ניט מער אנקומען צו מעשים׳ צו היטן מצװת•
און די׳ װאם זײנען געהיט׳ און טון גוטע מעשים׳ אנדערע זאלן זיך פון זײ
אפלערנען׳ אויף זיי שטײט געשריבן׳ די׳ װאס װייזן אנדערע דעם רעכטן װעג׳
זײנען אזוי׳ װי שטערן אייביג •)109
11
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ס׳שטייס ; דארט דיאבן מיר געזעהן יד געפאלענע׳ יד
םי׳ קיב•
קינדער פון ריזן׳ זיינען מיר געװען אין זייערע אויגן׳ װי הײשעריקן• איז
דאך דאם שטארק קשה׳דיג• דאס איז אן ענטפער יענע׳ װאם שפעטן םון
די גוזמות אין דער גמרא  :בײ א װאונדערליכער זאך איז דער שטײגער
צו זאגן א גוזמא גרעםער׳ יװ די זאך איז׳ אזוי װי אין דער תורה שטײט:
גרויסע און פעםטע שטעט ביז אין הימל ן װי איז דאם מיגליך אזוינע
הויכע מויערןז נאר װײל זײ זײנען א װאונדעד הויך׳ זאגט ער דערבײ
א גוזמא• א װאונדער איז מיר אויף די קריסטן׳ װאם זײ שפעטן פון יד
גוזמות אין תלמוד׳ זיי אלײן גלויבן גרעםערע גוזמות׳ זײ זאגן׳ כריםטאפארום
איז געװען אזוי גרוים׳ אז ער איז צופים דעם ים איבערגעגאנגען• די משומדים
האבן פארמאוםט דעם תלמוד ביי די אומות אין די אויגן׳ זיי האבן זיי
איבערגעזעצט פון תלמוד׳ גאר די װאונדערליכע גוזמות• זײ דארפן אבער
װיסן׳ אז דאס איז ניט דער עיקר תלמוד׳ נאר געשיכטעס׳ װאס מ׳פרעגט
אויף זיי קיין קשױת ניט׳ װאם די קריסטן רופן דאם היםטאריעס׳ נאר יד
דינים פון ױם־טובים און מצװת און דיני נזיקין דאס איז דער עיקר׳ װאם בײ
זײ הײםט דאם ױר -א (ױרא)>110
ליפמאנם לעצטע באמערקונג איז זעהר װיכטיג׳ מיר האבן דא אפראבע
פון זײן מאניר פאלעמיק׳ חוץ דעם באװײזט ער דא א פרײעם קוק• אויב
אזא רב׳ א גדול בישראל ״)1׳ האט געקאנט אזוי רײדן װעגן תנ׳־ך און
הלמוד ) 112׳ איז דאס א סימן׳ אז זײן דור האט פארמאגט מערקװירדיג
טאלעראנץ אין אמונה־זאכן׳ כאטש אין אײניגע פארשטעלן און מײנונגען
האט ער זיך ניט געקאבט גאר אויםטון פון זיין צײט• נאך װיכטיגער זעהט
אוים אזא פריי׳ װען מ׳דערמאנט זיך׳ אז ליפמאן האט געלעבט אין א צײט׳
װען זײן לאנדמאן הוס האט מען פארברענט אויף א שײטרהויפן׳ און דער
אינקװיזיטאר דער װאנדערער יאהאן קאפיסטראנא האט געפרעדיגט אויף
אלע דײטשע בימות קעגן אפיקורםים• אידן׳ הײםט דאם׳ האבן דעמאלט ניט
געהאט װאם צו לערנען רעליגיעזע אויפקלערונג בײ קריםטן• די פריהער־
געבראכטע שטעלן האבן שוין באװיזן׳ אז קײן מאראל און לעבגסשטײגער
האבן אידן אודאי ניט באדארפט ײב זיי לערגען•
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קאפיטל11׳ \•
אויבעראיטאליע־ דײטשע אידן אלם גער־
דייטשע אידן אין
מאניזאטארן• ר׳ יוסף קולון• ר  ,יהודה מינץ• ר׳ יעקוב לנדא•
בערנארדין פון פעלטר און די ״מאנטי
ר׳ מאיר קצנלבוגן•
פיעט׳אי• א פארגלייך צווישן אידישע זיטן אין דייטש־
די
לאנד און אין איטאליע•
צו דעם בילד פון בילדונג און קולטורצושטאנד ביי דייטשע אידן
דעם 14־טן און 15״טן יארהונדערט װאלט געפעלט׳ װען מיר זאלן ניט ארײנ־
ציהען אויבעראיטאליע אויך׳ װײל װי װײט ס׳באלאנגט אידן׳ איז די דאזיגע
געגנט שטארק אנגעשמעקט מיט דייטשלאנד• אמת׳ גישט דורכאויס• אידישע
קהלות אין אױבעראיטאליע האבן געװײנטליך ניט געקאנט לײקענען זײער
פארבונד מיט איטאליע• אבער צוריק באװײזט זיך דאס לעבן דארט אזוי
שטארקט פארקניפט מיט דײטש׳ אז דער צוזעהער װײסט ניט׳ װאס זאל ער
קלערן  :צי זײנען דאם איטאליעגישע אידן מיט א דײמשער השפעה׳ אדער
פארקערט׳ דײטשע אידן מיט א איטאליעגישער פארב• מיר װעלן באלד זעהן׳
אז ריכטיג איז די ערשטע השערה׳ צום םוף קאפיטל וועלן מיר באהאנדלען
די פראגע׳ פארװאם גראד דאמאלם האט זיך אזוי געלאזט פילן די דײטשע
השפעה אויף איטאליענישע אידן׳ בעת פריהער װײסט מען דערפון גיט.
פריהער אבער דארפן מיר װיסן׳ װער זײנען געװען די פירער און יד רבנים
אין די איטאליענישע קהלות און זײעדע חבורים•
דער אנגעזעהענםטער צװישן זײ איז געװען ר׳ ױסף קולון בן שלמה ')׳
װאס האט געלעבט און געטאן די צװײטע העלפט 15־טן יארהונדערט• זײן
פאטער׳ װאם ער האלט אים פאר א ״מופת הדור׳*  )2און פאררופט זיך אויף
זײנע פסקים )3׳ איז געװען אן אנגעזעהענער רב און זײן לערער• דער
אנדערער רבי זײנער איז געװען מרדכי נתן  •)4װאו ער איז געבוירן׳
לאזט זיך ניט דערגײן• ער רעדט פון ״אונזער״ אפשטאמונג אוים פראנק־
רייך )5און האלט פראנצויזיש פאר זײן מוטערשפראך)6׳ דאס איז אבער
נאך קײן באװײז ניט׳ אז ער איז געבוירן אין פראנקרײך׳ גיכער איז ער
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געבױרן אין סאװאי• קיגדװײז זעהען מיר אים
ס״&זן״ינ׳ז& א )3און אין סזסז־^נ&נםזסת& ז -גנס)9׳ צװײ שכנות׳דיגע ערטער
אין דער פראװינץ סאלוצא אין סאװאי׳ האט ער שוין געפםקעט
א הלכה נאך פאר זײן פאטערם לעבן •)10אין סאװאי האט ער אויך געהאט
א שװעגערין רחל מיט איר געזינד ׳ •)1שפעטער ציהט ער איבער קײן
לאמבארדיע)12׳ פון דארט װידער קײן סאװאי •)13ער איז גיט געזעסן אויף
אײן אדט און איז א םך אױסגעשטאנען• א צײט האט ער געמוזט פאר־
ברײנגען אויף פעלדער אדער אין א דארף אץ האט קײן ספרים ניט געהאט)14
ער קלאגט זיך אויף זיין נע ונד) 15׳ מסתמא איז דאם געװען דעמאלט׳ װען
ער איז געװען א דרדקי מלמד .אין א שיר מיט א ביטערן הומאר רופט ער
דאס  :א ״װיסטיגע פרנסה״׳ ביים ערשטן האנקריי מוז ער אויפשטיין און
פרירן׳ בײנאכט שלאפט ער ניט איבער דער ״מלאכה״ •)16דאס יאר1469
זעהען מיר אים שוין א רב אן אװטאריטעט אין װענעציאנישןסססס )118סז-ס! ? )17
זײן שטעגדיג װאוינארט׳ װײזט אױם׳ האט ער שוין דעמאלט געהאט אין
מעסטרע בײ װענעציע• איסרליגם תלמיד׳ דער מחבר פון ״לקט ױשר״
האט מיט אים דארטן א םך פארבראכט און געלערנט בײ אים •)18ער איז
אויך געװען בר אין באלאניע און מאנטוא׳ פון דארט האט מען אים פאר״
טריבן •)19ער איז אויך געװען רב אין פאװיא און דארט איז ער געשטארבן
דאס יאר  1480ײ •)2מיט גרויס פלײס האט ער געפירט זיין ישיבה)21׳ פון
אלע זײטן האבן געצויגן צו אים תלמידים צו געניםן זיין שעור •)22זײנע
שריפטליכע תשובות זײנען געװען שטארק אנגעלעגט׳ דבנים אין דײטשלאנד
און אץ פראנקרייך האבן פון אים שטארק געהאלטן •)23די דאזיגע תשובות׳
װאס א טײל האט עד געשריבן נאך בײם פאטערס לעבן׳ האבן געזאמלט
זײן אײדעם גרשין טרעװעס׳ אויך א למדן׳ און זײן א תלמיד׳ מאיר בר דוד •)24
חוץ זײן אײדעמ׳ דערמאנט ער אין זײנע תשובות א זון אהרון**) און אן אײניקל
בלעאנא •)26אין אן אנדעד ארט װערט דערמאנט זײן ״עלטסטער זון״ פרץ •)27
ר׳ ױסף קולון איז געװען א שטרײטמאן אין תורה־זאכן• דער גרעסטער
שטרײט זײנער איז געװען קעגן דעם קאנםטאנטינאפאלער רב׳ ר׳ משה
קאפסאלי׳ פאר יענעמס א פסק אין הלכות אשות )28׳ אין דעם שטרײט זײנען
געװען אריינגעצויגן אנדערע רבנים אויך• אין א צײט ארום האט ויך ארוים״
געװיזן׳ אז ר׳ ױסף קולון איז געװען אומגערעכט׳ האט ער באװיזן אזוי װײט
װארהאפטיגקײט׳ אז אויפן טויטן בעט האט ער געבעטן זײן זון פרץ פארן
קײן קאנםטאנטינאפאל און איבערבעטן ר׳ משה קאפםאלי׳ און פרץ האט דאם
נעטאן אויך י•)2
זײן באדייטוגג אין תורה און אין חכמה באװייזט זיך דערהויפט אין
זײנע תשובות׳ חוץ אייניגע אנדערע חבורים׳ װאם האבן ניט געמאכט
אזא רושם •)30
אין די תשובות באגעניגט ער זיך ניט צו פארענטפערן בלויז די שאלה
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אלײן׳ נאר ער פארטיפט זיך אין דעם ענין בכלל און גיט אן געװיסע
מעטאדישע פללים פאר דעם תלמוד• אין אזא סיםטעם דערקענט מען דעם
אויםגעצייכנטן׳ גרינדליבן לערער׳ װאם פארטיפט זיך אין תלמוד און מאכט
קלאר זײן פארפלאנטערט געװעב• קײנער פון זײן דור האט ניט באװיזן
אזוי װיסנשאפטליך צו באהאנדלען דעם תלמוד* זײט ישעיה די׳ טראני דעם
עלטערן (זעה אונזער בוך׳ ב• ח׳ ז•  320א• װ•) איז ניט געװען נאך אזא
גדול׳ װאס זאל אזוי שטרעבן צו דערגײן די מעטאדיק פון תלמוד און זאל
עס האבן דערלאנגט• בייגעשטאנען אױ אים ױין אויסערגעװײנטליכער זכרון
(ער האט געדײנקט אפילו די אמוראים׳ װאם קומען זעלטן פאר)׳ י )3זײן
קריטישער קוק )32און זײן גרוים בקיאות אין אנדערע צװײגן העברעאישע ליטע־
ראטור •)33בײ אזא גײםטיגער גרײם׳ איז קײן חדוש ניט׳ װאם ער האט ױך
גערעכנט גאר מיט די עלטערע אװטאריטעטן און ניט געקוקט אויף די נײערע•
די ״טורים״ ציטירט ער נאר׳ װען ער דארף פון דארטן בריינגען עפים׳ װאם
קדמונים האבן געזאגט׳ דעם ״תניא״ האט ער גאר ניט געקענט ^ •)3און פון
גלאט מנהגים האלט ער גיט •)35
כאטש קולון געהעדט צו פראנקרייך לױט זיין אפשטאם און לערנען
נאך׳ אזוי װײט׳ אז ער האט ניט געקענט יד איטאליעניש־אידישע מגהגים
און עד האט זיך נאכגעפרעגט װעגן זיי בײ אנדערע5׳)3׳ פונדעםטװעגן זעהט
מען אויף אים די השפעה פון דײטשע רבנים• הױת װי ער האט גראד ניט
געשטאמט פון דייטשלאנד׳ באװייזט זיך דעדמיט נאך מער בכלל די השפעה
פון דארט אויף אויבעראיטאליע• יד דאזיגע װירקונג זעהט מען נאך אויף
זײן פאטער• צו דער צײט׳ װען אונזער קולון איז נאך געװען א קינד׳ האט
ער פארבראכט אין אײן ארט מיט אײנעם א למדן ר׳ יעקוב הלוי און צוזאמען
מיט אים געטאן אין לערנעןך?>■ אײנער ניט קײן געחתמעטער בריף צװישן
קולונס תשובות׳ געשריבן צו דעם דערמאנטן יעקוב הלוי׳ שטאמט מסתמא
פון קולונם פאטער• םון דעם דאזיגן בריף איז צו זעהן׳ אז ר׳ יעקוב הלוי
איז שוין דעמאלט געװען א זקן און א גדול׳ דער שרײבער רופט אים ״מײן
לערער״ •)38די אלע סמגים באװײזן׳ אז ר׳ יעקוב הלוי מײנט מען דא דעם
בארימטן מאינצער רב מהרי״ל (זעה פריהער ז• )21׳ צי איז קולונם פאטער געװען אין
מאינץ אדעד בכלל אין דייטשלאנד׳ איז נאך ניט באװיזן׳ אבער דאס װײסן מיר׳
אז מהרי״ל האט זיך א צײט אויפגעהאלטן אין איטאליע• קולונם פאטער האט דא
געקאנט פערזענליך פארקערן מיט אים׳ דער דערמאנטער בדיף שטאמט
יעדנפאל פון א צײט׳ װען מהרי״ל האט דערלאנגט א שטאק עלטער און גרוים
אנזעהן און האט געװאוינט אין מאינץ אדער אין װארמס• א ראיה דערצו איז׳
װאס פון קולונס רײד װעגן זײן פאטערס פערזענליכן פארקער מיט ר׳ יעקוב
הלוי פילט זיך נאך ניט דער גרויסער דרך ארץ פאר ר׳ יעקוב הלוי׳ װי מיר
זעהען דאם נאכדעם אין דעם בריף•
ר׳ ױסף קולון איז אויך ניט געװען אין דײטשלאנד׳ אזוי װי זײן
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פאטער •)39ער װײםט׳ װאם אץ דײםשלאנד קומט פאד׳ נאר פין בריף אדער
פון הערן)40׳ ער האט ניט פארשטאנען קײן דײטש אויךנ •)4און דאך האט
ער גרויס דרךארץ געהאט פאר דײטשע רבנים׳ מ׳זעהט דאם פון יעדער
תשובה זײנעד• בעת ער האט זיך אויפגעהאלטן אין לאמבארדיע׳ איז ער
געװען באפרײנדעט מיט רבנים פון דייטשלאגד• מיר האבן שוין דא געהאס
דערמאנט די באציהונגען צװישן אים און איסרלינס תלמיד אין מעםטרע• דא
האט געלעבט נאך א רב פון דײטשלאנד׳ מיטן נאמען ר׳ יעקוב  ,קולץ
פלעגט זיך מיט אים אויך טרעפן און קארעספאנדירן •)42נאך האט דארט
געװאוינט ױדא אוברניק׳ איםרלינם א תלמיד •)43דער אבגעזעהענםטער חבר
קולונם׳ װאס שטאמט פון דײטשלאנד׳ דאם איז יהודה מינץ• בײ איין
װיכטיגער שאלה האט זיך קולון געװענדס צו ר׳ יעקוב מעםטרע און ד׳ יהודה
מינץ׳ און זײ האבן מיט אים מסכים געװען**)•
ר׳ יהודה מינץ בר׳ אליעזר הלוי שטאמט פון דערזעלבער פאמיליע׳
װאס ר׳ משה מינץ (זעה פריהער׳ ז• 23׳ זײן געבוירךארט װײסן מיר ניט)•43
יעדנפאל שטאמט ער פון דייטשלאנד׳ װארום אין איטאליע װערט ער דער־
מאנט אלם ״דער פאטער פון די דײטשן״*׳ 47 •)4יאר איז ער געװען רב אין
פאדוא׳ דא איז ער געשטארבן דאס יאר 1508׳ אריבער הונדערט יאר אלט•)47
ויין לומדות און די גרויםע צאל תלמידים׳ װאם האבן ביי אים געלערנט׳
האט אים געמאכט א גרויסן שם ביי רבנים אין זײן דור און שפעטער• אויף
אים זאגט מען׳ אז ער האט געלײענט לעקציעס םילאזאפיע אין פאדוער
אונױוערסיטעט און האט געהאט א םך העדער צװישן די פארנעמםטע
קריסטן׳ װאם זאלן האבן אויפגעשטעלט זײן פארטרעט אין אוני־
װערסיטעט מיט א כבוד־אויפשריפט• דאס יאר  1509בעת מ׳האט מיט
א שטורעם גענומען פאדוא׳ זײנען זײנע שריפטן צעריסן און פארברענט גע־
װארן• זײן אײניקל האט אויסגעזוכט אײגיגע זיינע תשובות׳ זײן אײניקלם
מאן׳ ר׳ מאיר קאצענעלנבאגן׳ האט זײ ארויסגעגעבן צוזאמען מיט זײנע
אייגענע שו״ת ^ •)4פון די תשובות זעהט מען׳ אז דאם איז געװען א מאן
מיט א קריטישן)49׳ פרײעם מ) קוק׳ א גרויסעד בקי אין דער העברעאישער
ליטעראטור •)51זײן זון׳ ׳ר אברהם מינץ׳ האט מען אויך געהאלטן פאר
א ״גאון הדור״•
פון דײטשע רבנים אין איטאליע דארף מען נאך באזונדערס דערמאנען
מינץ אן
קאצענעלנבאגן (מהר״ם פאדובה)׳ ר׳ אברהם
ר׳ מאיד
איידעם׳ און ר׳ יעקוב בד׳ יהודה לאנדא• דער ערשטער איז
געװען פערצ־ג יאר דורכאנאנד בר אין פאדוא און האט געהאט א גרויסן שם
בײ זײן דור רבנים •)52הױת װי דער גרעםטער טײל לעבן און טון זײנס
געהערט שוין צום 16־טן יארהונדערט׳ קאנען מיר דא פון אים ברײטער ניט
דײדן• אין זײגע משובות געפינט מען דאך אינטערעםאנטע ידיעות װעגן
אידישן לעבן אין אויבעראיטאליע דעם 15־טן יארהונדערט• ר׳ יעקוב לאגדא
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שטאמט פון לאנדוי• זײן פאטער ׳ר יהודד,׳ מים דעם צובאמען ליװא
(לעװע) )53׳ איז דארט געװען רב• ר׳ יעקוכ האט פאםירט דײטשלאנד
און איז געװארן רב אין פאװיא׳ דארט האט ער דאס יאר  1480פאר־
פאסט אן הלכה׳שן קאמפענדױם ״אגור״• דארט גיט ער דינים׳ הלכות און
מנהגים׳ אזוי װי די ״טורים״׳ ער ברײנגט אבער אםך תשובות פון מהרי׳׳ל
אויך און פון זײן פאטער און אײגענע•
די אלע דערמאנטע רבנים׳ חוץ ר׳ ױםף קולון׳ פלעגן זיך אלײן׳ חתמע־
נען מיט דעם צונאמען ״אשכנזי״ ( פון דייטשלאנד)• זײ זײנען געװען די גרעסטע
רבנים און מנהיגים אין די אויבעראיטאליענישע קהלות יענע צײט• הױת װי
רבנים פון איטאליענישן אפשטאם זײנען געװען װײניג׳ און זײ האבן זיך אין
לערנען ניט געקאגט פארמעסטן מיט די דערמאנטע דײטשע רבנים׳ איז דאם
אלײן שוין גענוג געװען׳ אז די דײטשע רבנים זאלן האבן די גרעםטע
װירקונג אין אויבעראיטאליע׳ װי מיר װעלן דאם װייטער זעהן בפרטות•
בילדונג־און־קולטור־צו־
דערװייל װעלן מיר באטראכטן דעם
ש ט א נ ד דארטן׳ װי װײט מיר געפינען װעגן דעם ידיעות אין די חבורים
ביי די דערמאנטע רבנים• דער דאזיגער צושטאגד איז גאר אינטערעסאנט׳
װײל דא האנדלט זיך פון א גרענעץ־געגנט׳ װאו דײטשע און איטאליענישע
זיטן־און־לעבנםשטײגער קאנקורירן צװישן זיך׳ דא באװײזט זיך שארפער נאך׳
אײדער אין אײן באשטימט לאנד מיט אײן קולטור׳ ױו אויף אידן האט גע־
װירקט דאם לאנדלעבן ארום׳ נישט געקוקט אױף זײער אפגעזונדערטקײט•
ם׳אױ דעריבער שטארק צו באדויערן׳ װאס אץ דעם פרט זײנען אונז געבליבן
אזוי קנאפ ידיעות•
דער חלוק צװישן דײטשע און איטאליענישע אידן זעהט מען דערהױפט
ארויס אין דער רעליעגעזער פראקטיק• אין איטאליע איז מען אין דעם פרט
גיט געװען אזוינע מחמירים׳ שוין ניט צו זאגן גאר פרײ׳ װי אין דעם שטרײנגען
דײטשלאנד׳ פאר דער עלטערער צײט האבן מיר דאס שוין געװיזן (זעה
אונזער בוך׳ ב• ח׳ ז•  •)209מהר״י איסרלין שרײבט פון דער צײט אין זײ־
נער א תשובה װעגן מתיר מאכן אן עגונה׳ פון זײנע רײד קאן מען זעהן׳ אז
איטאליענישע רבנים האבן גרינג געמאכט• די מעשה איז געװען אזוי  :אײנער
א מאן איז ניט געבליבן׳ האט מען זיך געװענדט צו מהר״י איםרלין׳ ער זאל
דעם װײב מתיר מאכן נאך אמאל חתונה האבן• איסרלין האט ניט געװאלט
זאגן ניט יא׳ ניט נײן• דער פרויס ברודער האט דעמאלט גענומען
איסרלינס בתבים װעגן דעם פאל׳ איז געקומען מיט זײ קײן איטאליע׳ און
דא האבן אים די רבנים ר׳ משה אין טרעװיזא און ר׳ יעקוב אין פאדוא גע־
געבן אהיתר פאר זײן שװעםטער׳ זי מעג חתונה האבן• פונדעסטװעגן האט
איסרלין איצט אויך ניט געװאלט האבן צו טון דערמיט• די פרוי האט מיט
דעם דערמאנטן היתר חתונה געהאט ניט װײט פון מארבורג •)54איםרלין דער־
צײלט דאס אין זײנער א תשובה׳ זאגט ניט גארניט װעגן די רבנים׳ װאס
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האבן געגעבן דעם היתר ")׳ אבער מ׳זעהט׳ אז ער איז דערמים אומצופרידן•
נאך אזא פאל איז פארגעקומען אץ מהרי״לס צײטן• פון טרעװיזא האט מען
געשיקט קײן מאינץ מהרי״לן א גט׳ ער זאל אים דא איבערגעבן• מהרי״ל
האט געפינען א שנוי אין דעם נאמען און צונאמען פון דעם מאן דעם גט׳ער
אין האט אפגעשיקט דעט גט צוריק קײן טרעװיזא• דער סוף איז געװען׳ אז
דער מאן צוזעהענדיג׳ װי די זאך פארהאלט זיך׳ האט חרטה געהאט׳ ״מםתמא
איז מיר אנגעשריבן׳ איך זאל לעבן מיט מײן װײב״׳ און דער טג איז געװארן
צונישט •)56
אידישע פרויען אין איטאליע האבן זיך געפירט אסך פרײער׳ איידער
מ׳האט דאם צוגעלאזט אין דײטשלאנד• פון ר׳ מאיר קאצענעלנבאגנם
זעהט מען׳ אז פרויען פלעגן אײנע אלײן
אבריף קײן
פארן אויף ירידים און מאכן געשעפטן• אזא םירונג ערגערט זעהר ר׳ מאירן׳
ער רעדט אפ דערפון׳ װארום אידישע פדויען דארפן זײן אין דערהײם און
שטארק געהיט •)57דער אסור אויף קריסטליכן װיין׳ הלאגט זיך דערזעלבער
רב׳ גײט דא אין אויבעראיטאליע כמעט ניט אן •)58נאך ערגער איז דאם׳
װאם ר׳ יהודה מינץ דערציילט אונו פון יד זיטן אין דער אידישער קהלה אץ
פאדוא• דארט ״קלאגן זיך די אויםגעלאסנסטע פון דעם דוד' )59׳ װאם יד
אידישע אמונה פארװערט גײן צו זונות• יענע פלעגן זיך באזעצן גראד אין
דעם אידישן קװארטאל׳ און דאס האט שטארק געקריינקט פרומע לייט• מ׳האט
זיך געפרובט בעטן הילף קעגן דעם בײ קדיסטליכע ריכטער און גײםטליכע
שטילעדהײט (אפן האט מען כידוע ניט געטארט מישן די פרעמדע מאכט אץ
אידישע ענינים)׳ ס׳האט אבער ניט געהאלפן• קריסטן האבן געהאלטן׳ אז
בעסער איז שוין אזױנע פרויענהײזלאך׳ ס׳זאל ניט קומען צו קײן ״גרעסערעד
זינד״׳ צו פרעמדע װייבער•
דארף זיך מאכן׳ אז א אידישע פרוי קומט פון דייטשלאנד קיין פאדוא
מיט ניט קײן כשר קינד׳ פינף חדשים אלט׳ און איינער מרדכי מיט דעם צו־
נאמען פאפענשטיל ״ )6װיל מיט איר חתונה האבן׳ כאטש זי זויגט א קינד אץ
ס׳איז א איסור׳ אזוינע זאל חתונה האבן פריהער פאר אנדערהאלבן אדער גאר
צװיי יאר •)81אבער די אויםגעלאםענע זיינען צוגעשטאנען צו׳ן איד׳ האט מען
זי דערװײטערט אין אהויז אויסער דער שטאט׳ האבן זײ איר אלץ גיט אפ־
געלאזט און אלץ איבערגערעדט׳ אז זי האט ניט מיט װאס צו שפײזן זיך און
דאס קינד• און זי איז שוץ גרייט געװען צו חתונה האבן פאר מרדכין• דא
האט די זאך דערלאנגט צו ר׳ יהודה מיגץ׳ און ער האט איר מתיר געמאכט
חתונה צו האבן• ער פארענטפערט זיך׳ אז דא איז געװען א ״שעת־הדחק׳
(אן אויםנאם־פאל) )62׳ אבער דאם בילד באװײזט אזא זיטנצושטאנד׳ װאם אין
אדײטשער קהלה װאלט זיך אזױנם ניט געקאנט פארלויפן׳ אץ איטאליע איז
דאס אבער פריהער און דעמאלט געװען א געװיינטליכע זאך• אויך האט זיך
געמאכט׳ אז יד אידישע קהלה אין טרעװיזא האט געבעטן ר׳ יהודה מינץ׳ ער
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צו די בעלי־בתים דארט װעגן פארשיידענע מעשיםי
זאל אנשרײבן א מוםר־בריף
פארגעקומען  :די בעלי־בודם׳ למשל׳ האבן ניט געװאלט
װאם זײנען דארט
שול׳ װאס מ׳האט שױן אנגעהויבן בויען• ר׳ יהודה מינץ
צאלן אויף צו בויען א
זינד קעגן דין און קעגן מנהג׳ דאם אײגענע איז
האלט דאס פאר אגרויסעד
הכנםת־אורחים• ם׳איז געװען א מנהג׳ מ׳זאל ציהען
אויך פארגעקומען מיט
ארעמע לײט צו װעמן זאל גײן )63׳ די
קװיטלאך׳ װער פון יד אנגעקומענע
ציהען דער פרנם׳ האבן יד בעלי־בתים געװאלט
קװיטלאך פלעג געװײנטליך
דער ארעמאן אלײן זאל ציהען דאס קװיטל׳ װעט
דאס אפשאפן און איינפידן׳
און מער ניט קומען• די פרומע אין טרעװיזא האבן
ער פארשיימט װערן
געזאגט  :דאם הייסט ניט  -ארײנבריינגען אורחים
דערויף גאנץ ריכטיג
 ארױסװארפן אורחים׳ און ד׳ יהודה מינץ האט שטארק(הכנסח אורחימ)׳ נאר
נײעם אויפםו• ער האט אויך פארזארגט׳ יד מקוה
פראטעסטירט קעגן דעם
שטיל װינקל׳ יד פרױען זאלן קאנען גיין אין מקוה צו
זאל זיך געפינען אין א
און ניט מורא האבן ניט ׳י׳פאר קריסטן׳ ניט פאר אויםגעלאסענע״•
דער צײט
האבן ניט געװאלט געבן צושטײער׳ זײ גייט
אייניגע טרעװיזער בעלי־בתים
האבן געטענהט׳ ״זייערע װייבער זײנען אלט און דארפן
דאס ניט אן׳ אנדערע
ר׳ יהודה מיגץ האט באװיזן׳ אז אלע זײנען מחײב
קײן מקוה ניט״׳ אבער
האט ער אײנגעפירט אין פאדוא אויך •)65דאם װאס
צושטײער געבן)64׳ אזױנס
זיך געמוזט מישן אין אזוינע זאכן׳ דערהױפט אין מקוה־
ר׳ יהודה מינץ האט
אידן האבן זיך געפירט פדײ׳ און וױדער׳ אז
זאכן׳ באװײזט׳ אז איטאליענישע
האבן זײ גענומען אין יאך• ד׳יהודה מינץ װייזט
רבנים פון דײטשן אפשטאם
אוןזײדארפן
זיינעןדײטשן
זײ
אויך אן די טדעװיזעד אידן׳ אז
״מנהג אשפנז״ •)66
האלטן בײ
זיך
אונז ר׳ ױםף קולון א פאל׳ װאס עד האט קײן שײכות
אקעגן דערצײלט
איטאליענישע זיטן און לעבנסשטייגער• אײנעם אשד
ניט צום אײנפלוס פון
אין שול אזוי געשלאגן׳ אז זיין טלית ותפלץ איז
כהן האט מען אין װעראנא
זײן בלוט איז גערינען אויפן סדור• דעם געשלאגענעמס
צעריםן געװארן אוןװאס ער האט אים׳ װי ם׳װײזט אוים׳ דער ערשטער גענומען
אײגענער פאטער׳
פארמסר׳ט אץ שטאטגעריכט׳ און יענעם האט מען
שלאגן׳ האט אים נאכדעם
האט א סך מענשן זעהר געקרײנקט׳ און הױת װי
ארעםטירט• די מעשה
תושב׳ אמאן פון גרוים געלערנטקײט׳ האט ניט
ר׳ מעםער לעאן׳ אװעראנער
די צדדים׳ האט ער יד זאך געבראכט פאר זײן פרײנט׳
געקאנט אויםגלײכן
ארויסגעגעבן זײן פסק אץ א תשובהד •)6דערבײ דארף בא־
ר׳ ױםף קולון׳ װאס האט
פארמישטע אין דער מעשה זײנען געװען דײטשע אידן׳
מערקט װערן׳ אז יד
םון פדיהער׳ אז גראד אץ דייטשלאנד םלעגט מען
װי מיר װײםן דאם שוין
שולן •)68יד געבוירענע איטאליענער האבן זיך׳ זעהט
זיך אםט שלאגן אץ די
די דײטשע אידן אין איטאליע זײגען געבליבן בײ
אױס׳ געפירט פײנער׳ אבער
זײער לאנדשטײגער און זײנען געװען גרינג אױף קלעפ•
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איטאליענישע אידן האבן ניט געקאנט האבן קיין גוטן אײנפלוס אויף
יד זיטן ביי דײטשע אידן אין אויבעראיטאליע׳ אבער אקעגן האבן זײ גע״
װירקט׳ יענע זאלן אנהויבן פרײער צו דײנקען• אין איטאליע האט זיך יד
הומאניםטישע װיםנשאפט דורכגעבראכן אװעג בײ אידן שוין אין 15־טן יאר־
הונדערט׳ און דאם האט געהאט אפעולה אויף יד צוגעקומענע דײטשע אידן
אויך• ר׳ יעקוב לאנדא׳ למשל׳ האט געהאט א תלמיד א ױנגען מאן םון נעא״
פאליטאנישן טריקאריא׳ װאס האט געהאט ״טיפע װיסנשאפט״ אין פיזיק און
אין מעטאפיזיק׳ פאר דעם האט ער דאם געמאכט זײן הלכה׳שן קאמפענדױם
״אגור״׳ װײל יענער האט איבער זײן װיסנשאפטליך שטודױם ניט געקאנט זיך
ארײנלאזן טיפער אין תלמוד •)69אזא פאזיטױוע באנעמונג צו פילאזאפישע
דיםציפלינען און צו שטודירער האט זיך בײ א דײטשן רב געקאנט טרעפן נאר
אין איטאליע• מיר האבן שוין דא געהאט דערמאנט׳ אז ר׳ יהודה מינץ זאל
אפילו אלײן האבן געלײענט לעקציעס פילאזאפיע אין אונױוערםיטעט אין
פאדוא• דא איז שוין אויך דערמאנט געװען׳ אז ער האט דערלויבט׳ מענער
זאלן זיך פורים פארשטעלן און פארקלײדן פאר פרויען׳ די רבנים אין דײטש־
לאנד האבן אזוינס שטרײנג פארבאטן• אויף אײן שאלה פון ןןפען האט ר׳ מאיר
קאצענעלבאגן געגעבן א תשובה׳ װאם באװײזט א םך טאלעראנץ און פרײ־
גײםט• א רײכער׳ אן אנגעזעהענער איד האט זיך דארט געטויפט• זײנע זין׳
װאס זײנען געבליבן אידן׳ האבן זײט דאמאלס ניט געלאזט זיך אויפרופן צו
דער תורה׳ װארום איםרלין האט מתקן געװען׳ מ׳זאל אויפרופן א זון פון
א געטויפטן ניט בײ דעם פאטערס נאמען׳ נאר בײם זײדנס׳ ער האט זיך דער־
ביי פאררופן אויף דעם ״ספר חםידים׳׳ •)70די געטראפענע האבן דא געזעהן
א פחיתת הכבוד פאר זיך׳ און זײ האבן דאם ניט געװאלט אױםשטײן• ר׳ מאיר
קאצענעלבאגן האט געפםקעט׳ אז מ׳מעג זײ אויפרופן אויף זײער פאטערס
געװעזענעם נאמען׳ נישט געקוקט׳ װאם יענער האט זיך געטויפט•
ער זאגט :״די אימה פאר דעם גאון איסרלין ,װאס ער האט געבראכט
א ראיה פונם ספר חםידים׳ שרעקט מיך ניט״׳ װארום ״דאם איז שוין
צו פיל חםידות (פרומקײט)׳ אזוי װי אנדערע מנהגים חסידות׳ װאס װערן דער־
מאגט אין ספר חםידים״• דערבײ האט ער אזוי אויםגעטײטשט איסרלינס
תקנה און די באמערקונג אין ״ספר חסידים״׳ אז ם׳איז דא קײן שום םתירה
ניט מיט זײן פסק• נאך א טעם האט ער געגעבן׳ פארװאם מ׳זאל די זין
אויפרופן אויף זײער פאטערם נאמעןן דער געטויפטער איזא ״תקיף״ און
א ״גרויסער האר״׳ און מ׳מוז אזוי טון פון ״דרפי שלום״ װעגן׳ אזוי װי ם׳איז
א מנהג אין די דאזיגע לענדער׳ אז דער חזן מיט א םפר תורה אין האנט
בעגשט דעם קיניג אדער דעם לאנדפירשט מיט אלע הארן און מ׳האט קײן
מורא ניט צו דערמאנען זײער נאמען בײ א םפר תורה• בפרט נאך׳ מ׳זאגט
זיכער׳ אז דער געטויפטער איז א גוטער פרײנט אידן׳ נאהענטע און װײטע׳
און טוט זיי גוטס• פון אזוינע מעשים זעהט מען זײן מחשבה׳ אז ער האט חרטה
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האס גאסספארכט אין הארצן׳ דארף מען אים מקרב זיין׳ ניט דער װיי־
און
טערן •)71ס׳מעג דא אויך באמערקט װערן׳ אז ר׳ מאיר קאצענעלבאגן ברײנגט
חדשים בײ די נעמען׳ װי מ׳רופט זיי אין לאנד •)72אזױנם איז געװען איינ־
די
געפירט נאר בײ איטאליענישע אידן.73י•
װעגן דער באנעמונג פון קריסטן צו אידן׳ דערהויפט פון יד לאנדפירשטן
דער עפנטליכער מאכט׳ דארף גערעדט װערן ברייטער• דא זאל נאר בא־
און
װערן׳ אז אידן אין אויבעראיטאליע האבן בדרך כלל ניט געהאט
מערקט
קײן רדיפות• איבער זייערע ברייט־פארצװייגטע געשעפטן האבן
אויםצושטײן
אפילו רבנים געקענט די ציװילגעזעצן פון דעם לאנד• ר׳ מאיר קאצענעלנבאגן
שטארק די עפנטליכע נאטארײםן (נוטירין) אדער ״!ת 61116םם8,ס״
געטרויט
) אפצושײדן פון קריםטליכע װינקלשרייבערם׳י)7׳ װאס קולון זאגט אויף זײ:
(קנציל
פאלש און אומבאגלױבט״5י)• אין די שו״ת טרעפן מיר נאך א םך
״זײ זײנען
אויסדריקן פונם איטאליענישן האנדלסרעכט8י)• דערהויפט האבן אידן
אנדערע
,אװאנטױרן מיט געלט״( )77געלטגעשעפטן) •)78א שטיקל צײט האבן
געפירט
אידן געהאט קאנקורענטן  :םראנציסקאנער מאנאכן האבן געמאכט לײהבענק
^מסםז) טיילװייז צו דערשטיקן אידישן װאכער.
(*זי*י( ן; 41זםסנמ
פון געשעפט װעגן• דערהויפט האט אד געארבעט בערנארדין פון
טײלװײז
 1439־ )1494א םראנציםקאנער מאנאך׳ װאם פלעגט ארומפארן אין
פעלטרע (
םון שטאט צו שטאט׳ האלטן פייערדיגע רײדעם קעגן אידן
אױבעראיטאליע
צוריידן׳ מ׳זאל מאכן לײהבענק .אים און זײנגלײכן איז קולון אויםן׳ װען
און
ער זאגט  :״איבער אונזערע גרױםע זינד האט זיך אויף אונז שװערגעלעגט
סון יד פרעדיגער׳ און די זאך (דאס געלטגעשעפט) קאן אוגז גאך
יד האנט
לעבן און פארמעגן׳ דאם איז פאר אונז דערהויפט געפערליך אײן מאל
קאםטן
יאר״ (מסתמא זײער פסח) •)79ער זאגט נאך  :״פאר דרײסיג יארן׳ אדער
אין
װײניגער׳ איז ניט געװען דאם ניטפארגינען און דאס רײדן קעגן פראצענט׳
געקומען די פרעדיגער׳ א רוט אויף אונז׳ אלע טאג װאלטן ס*) זײ
ביז ם׳זיינען
פארטיליגט ו װען נים גאט זאל זײן מיט אונז׳ װאלטן זײ אונז לעבע־
אונז
אײנגעשלונגען׳ נאר דאנקען גאט די שרעק איז פארבײ״ .)81די
דיגערהײט
האט טאקע ניט לאנג געדויערט• צום טײל האבן אידן צו פאר־
אויפרעגונג
די דאמיניקאנער אזא גליקליכע װעגדונג׳ יענע׳ זעהט אויס׳ האבן
דאנקען
מתקנא געװען אין די פראנציסקאנער׳ װאם זײ באקומען אזא אנזעהן
זיך
פאלק׳ זײ האבן אבער געטענהעט׳ אז לײהבענק איז א זינד קעגן דער
אין
אזױ װי יעדער צינזנגעשעפט בכלל• דער עיקר אבער איז בערנארדין דורכ־
קירך׳
איבער דער רעגירונג׳ װיפיל שאדן ער האט ניט אנגעטאן אידן אויף
געפאלן
א װײל׳ װארום דער רעגירונג האם ניט געלוינט פארלירן די גרויםע שטײערן׳
װאס זי האט גענומען בײ אידן• די איטאליענעד זײנען זיך אויך שטענדיג
מענשליך מיט אידן׳ װי מיר האבן דאס שוין באמערקט׳ און זײ
באגאנגען
האבן זיך װײניג װאם צוגעהערט צו העצערײדעם פון גײםטליכע• אין פלארענץ
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בערנארדינען צו פרײדיגן׳
האט פעטער מעדיטשי און דער סענאט פארװערט
און ער האט זיי געשאלטן ״פאר זײער צו פרײנטשאפט מיט אידן״• אין
״אידנפרײנט״׳ װאס האבן
מוטינא און אין גוביא האט ער אויך געשאלטן די
זיך פון אים אפגעקערט• אזוי איז אים צוגעגאנגען אין אײניגע װענעציאנישע
בירגמײסטערס האבן אים געװיזן א בריף פון דעם דאזש
שטעט אויך׳ די
אװגוםטיני ס^גז&^ ז& ^׳ זײ זאלן אים ניט לאזן טרײבן קײן אידנ־
(פירסט)
העצע• און חוץ דעם  -דאם זאגט ער אלײן  -האט מען פון אים געקלינגען׳
װאם דעם
איידער נוץ•
שאדןארעמע׳
בריינגכ ער
מער
אז
מאן האט אגב באגײםטערט׳ קאן מען ארויםזעהן פון אזא זאך  :אין *זס*8ז 8
פארברענען ״שלעכטע״ ביכער׳ צװישן זײ האט מען פאר־
האט ער אנגערײצט
באקאטשיאס נאװעלן אויך• לסוף האט ער אלײן געמוזט דערקלערן׳
ברענט
אז ער פרײדיגט נאר קעגן אידישן װןזכער׳ ער איז אבער ניט אויםן שאדן
ברײנגען אידן אין לייב און םארמעגן׳ ״װארום זיי זײנען אויך מענשן״ •)82מיר
װײםן שוין אבער פון קולונס רײד׳ אז אידיש פארמעגן און לעבן איז אלע
מאל געװען אויםגעשטעלט׳ װארום אין אײניגע שטעט האט דער המון געפאלגט
ענדע 15־טן
בערנארדינען און איז באפאלן אידן• די שרעק איז פארבײ׳
אנהויב  16־טן יארהונדערט זעהען מיר דאם געלטגעשעפט װידער אײנשטיין
און
אבער בערגארדיגם דרשות האבן געהאט א פעולה:
ביי אידן אין די הענט•
אידישע קהלות זײנען זעהר ציטעריג געװארן אויף זײערע געשעפטן׳ און זײ
האבן ניט צוגעלאזט פרעמדע אידן זאלן זײ קאנקורירן י•)8
,איצט װעלן מיר זיך אומקערן צו דער פראגע׳ װאם מיר האבן געשטעלט
אנהויב קאפיטל  :פון װאגען נעמט זיך דאס יענע צײט די דײטשע אויבער־
השפעה אין אידישע קהלות אין אויבעראיטאליע ז די געבוירענע איטאליעגישע
אידן האבן געהאט זײער אײגעגעם מנהג׳ װי װײט דא האנדלט זיך פון שדוכים
דערצײלט אונז װעגן דעם קולון׳ בכלל אבער האט ער אלײן זיך נאכגעםרעגט
דער שליח׳ װאם פלעגט ברײנגען כלה־מתנות
אויף דעם מנהג בײ אנדערע•
 10>161ז11(1806>161}(8ז סםנסס')84,,
פון דעם חתן אדער פון אנדערע׳ פלעגט זאגן :
די כלה פלעגט אבער ניט נעמען די מתנות גלײך פון דעם שליחם
האנט׳ דאם פלעגט טון אײנע א פרוי׳ און זי פלעגט זײ שוין איבערגעבן
דער כלה •)85די קידושין פלעגט פריהער געמאכט װערן ״שטילערהײט פאר
עדות אהן א מנין איבער מורא פאר כשוף״)88׳ דערנאך פלעגט מען שוין
מקדש זײן פאר א מנין אידן עפנטליך .ם׳איז שוץ דא פריהער דערמאנט
געװען׳ אז כלות פון דער פרעמד פלעגן קומען רײטנדיג אויף פערד׳ און מיט
איטאליענישע אידן האבן געהאט נאך
זיי גאך רײטער  -באגלײטערז*)•
אנדערע מנהגים אויך •)88װידער װײםן מיר׳ אז דײטשע אידן האבן זיך גע־
אײנגעפלאנצט אין די איטאליענישע
האלטן בײ זײערע מנהגים און האבן זײ
קהלות אויך• מיר האבן שוין דערמאנט׳ אז ר׳ יהודה מינץ האט בפירוש גע־
פאדערט׳ מ׳זאל אײנפירן דעם מנהג אשבנז׳ אץ קולונס סדר װעגן גט פאדערט
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ער אין א געװיסן פאל׳ אז ״די דײנים זאלן פארטײטשן דןים תנאי מים אל<
ד״טש• (אידיש) י •)8דאס הייםט׳ ניט אלע דייטשע אידן
פרטים אויף
האבן גערעדט איטאליעניש׳ אבער רבנים האבן מײסטנס געמוזט קענען בײדע
שפראכן׳ דײטש און איטאליעניש• ר׳ מאיר קאצענעלנבאגן באהאנדלט עפים
דעד פא  -א טײך פא ( -זכר)׳
א גט און דערמאנט׳ אז דײטשע אידן זאגן :
ניט די פא׳ אויף איטאליעניש זאגט מען אויךס ?  11׳ ניטס 1* *,ואקעגן
זאגט מען עטליכע טײכן בלשון נקבה׳ למשל  :די ״דובא׳ ( דונײ)׳ די
* 11װידער זאגט מען
״ברענטן׳ (ברענטא)׳ אויף איטאליעניש :
״דער מײן״׳ ״דער רײן״ י*)• דאס הײםט׳ ער האט פארשטאנען בײדע שפראכן•
זיינען
אייגנטליך
דאס אײגעגע קאן מען אויך זאגן אויף םוחרים׳ װאם
קאלאניעם
דייטשע
גרינדער פון
געווען די
דערהויפט
זיי
דײטש־
אויבעראיטאליע׳ זיי פלעגן אבער פארן קײן
אין
זייער היים• יערג
פארבונדן מיט
געווען
אויךאון
לאנד
װיקראם דערצײלט װעגן א ״ברודער׳ ( אמאנאך) אין איטאליע׳ װאס האט
פארקערט מיט אײנעם ״נאטא ױד׳  :״ער האט דערום א סך פארבראכט מיט
אידן׳ װייל דער איד פארט אפט קײן דײטשלאנד׳ פלעגט מיט אים דער
״ברודער״ שאפן הין און צוריק׳ ; י)• אזא רײזע־פארקער פון דײטשע אידן אץ
איטאליע האט זיך געהאלטן דערויף׳ װאם אויף דער גאנצער שטרעקע
אויבעראיטאליע ביז קיין ווין זײנען געװען אםך אידישע
פון
קהלות׳ און די רײזנדער האבן זיך געקאנט דארט אפשטעלן• א םך האט דא
נאך געהאט צו זאגן׳ װאם װץ׳ נײשטאט און קרעמז זײנען געװען דער מקום
תורה .דאס זײנען די סבות׳ פארװאם דײטשע רבנים און סוחרים האבן זיך
געקאנט אײנארדענען אין די אידישע קהלות אין אויבעראיטאליע• אםך האס
אד מיטגעבראכט צו באזעצן זיך אין אויבעראיטאליע די רדיפות׳ װאם אידן
זיינען אויסגעשטאנען אין דייטשלאנד• דערװייל אבער האט זיך די דײטשע
שפראך און דייטשע זיטן אײנגעװארצלט אין די אידישע קהלות דארטן•
דא פלעגט מען לײענען א םך אידיש־דײטשע װערק אץ פראזע און אין פאעזיע׳
אײניגע אזוינע װערק זײנען דארט געשריבן און געדרוקט געװארן• מיר
האבן שוין געהאט דערמאנט א כתב־יד פון א אידיש־דײטשן מנהגים־בוך ( זעה
פריהער׳ ז• )82׳ דער פתב־יד האט געהערט צו אײנער פרוידלינע׳ װאס
שטאמט פון דײטשלאנד און האט געלעבט אץ װענעציע דאס יאר.1550
אויף דעם כתב־יד האט זי פארשריבן איר נאמען• א אידיש־דײטש ליד
״פאריז אונ׳ װינא״ איז געדרוקט אין װעראנא דאם יאר •)**1594אזוי הײםט
דאס דרוקארט אויף דעם איטאליענישן טיטלבלאט׳ אויף דעם אידיש־דײטשן
שער הײםט דאם נאך ״ברן״ ( בעדן)׳ װי מ׳פלעגט רופן װעראנא אין מיטלאלטער.
אנדערע ערטער האבן זיך אויך דערהאלטן בײ אויבעראיטאליענישע איח
מיט זייערע דייטשע נעמען ,װי למשל׳ ״װײדען״ מ)׳ דאם איצטיגע ״אודינע׳-
שפעטער זײנען די נעמען םאר איטאליענישט געװארן• מיט דעם פארטרײבן
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אידן פון קערנטען און שטײערמארק איז די פארבינדונג פון די דײסשע
קאלאניעם מיט זײער הײמלאנד איבערגעריסן געװארן אדער ס׳איז שװער גע־
װארן צו דערהאלטן אזא פארבינדונג• װיכטיגער אבער איז׳ װאם די װײטער־
דיגע קאלאניזאציע האט אויפגעהערט׳ דער פועל־ױצא איז געװען׳ אז די
דײטשע השפעה האט געמוזט אפטרעטן דער איטאליענישער ניט בלױז אין
א איטאליענישער געגנט׳ נאר אין דער דײטשער גרעניץ־געגנט אויך• נאך
עד הױם דערמאנען אזוינע נעמען װי אשפנזי׳ טעדעשי׳ מארפורגא (מארבורגער)
די אמאליגע דײטשע װירקונג אין איטאליע• דאם פארטרײבן אידן פון קערנטען
און שטײערמארק האט צעשטערט א װיכטיגע פעםטונג םון דעם דײטשטום
אין איטאליע.
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נאטע< .1צו ז>32.
 1ד* ד נידעסאן ברײננט אד דעם ארינינאל  .באשטעלבריף* .וואם קאנראד םאןוױינםפערנ■
קײזער פיניזםונדס קאםערםײםטער׳ האט דאם יאר 1)35ארויםנענעבן א אידן אנשיל םון קעלן׳
נעםאכט אים פאר אויבער־רב אין דער רוים־שער םדינד״ דער בריף איז נעשריבן אויף א שםעטן
םיטלהױכדײטיט  .דער קורצער אינהאלט םק דעם בריף איז איבערנעגעבן אין טעקםט׳ ז . 32 .
קײן נרעםעק אינטערעם האט ער אין ארינינאל אויך ניט׳ בםרט׳ אז דאם איז ניט דער אײנצינער
דאקופענט פון אזא ארט .צוױי אזוינע דאקוםענטן זײנען שוין םק םריהער באװאוסט און נעבראכט
2

ײ  16 ) 161* .( 11)1611 11\ 0611150111811)1^ 8111*611)1) 163ו 1סוו 1ס 2111* 065

^ 16)16)*,

 111©181גג < זעה אין טעקסט םריהער* ן  . >31 .איך האב
 , 254זז 1862 ( 5. 65,71ז ^סחחפ ^)  1מ©*
נ .ש.
דעריבער דעם דאזיגן דאקוםענט דורכנעלאזט] .

סל
נאטע<. 11צוז .
האלצשיך.
יד שטעל׳ װאס םיר האבן נעבראכט ( ז 2 .ל) פק בראנטם  .נארענשיף• ׳ דערקלערט אונז
דעם אלטן םארבאט ארײנקוםען אק שול ארײן אין די שיך׳ װאש װערט דערםאנט אק םהרים
םינצם שאלות־ותשובות׳ םי׳ ל־ח ( זעה םריהער׳ ז  . 02 .דער איםור איז דא אויםן האלצשיך.
לויט צארנקע באשרײבט זײ סו״זססחסזזסא׳ ז )380 .׳ איז דאם נעװען דיקע הילצערנע זוילן׳
וואם םיםלענט טראנן צונעבונדז צו די שיך אונטן ( ועהן זזס״לזסז־סזזד  ,חזח״זס׳ אונטער דעם
מארט) .אויםדריקליך װעק די האלצשיך דערטאנט בײ רי םשה כהן אק  .םםי חםידים קטן׳
(זעה םריהער ז . : 041 .קויםםטו שיך׳ אויף אונזער לשון הול־ט שד״ה׳ זאל דײן םײן זײן׳ דו זאלםט
יד םים ניט אײנריכטן׳ זײ זאלן ריק זיק׳ װען דו קוםסט אין שול אריק׳ צו םקים זיק׳ װאם שלםה
הםלך האט געזאנט  :היט דײנע םים׳ װען דו נײםט אין נאטם הױז  .אײנםאל איז ד נאהליב
נעקוםען קײן קאבלענץ׳ האב איך םק אים נעהערט  :םישטײט אל תבואני רנל נאוה׳ סיזאל ניט
קוםען צו םיר יד םים םק נאוה׳ דאם םײנט מען די שיך  .דד הרשעים אל תנידני׳ אר די האנט
םק רשעים זאל םיך ניט אנריק׳ דאם םײנט םען הענטשקעם׳.
םק דער דאזינער שטעל זעהט םען׳ ראשית׳ אז האלצשיך האט םען נעהאלטן םאר א
נדטינער זאך אויף רײנצוהאלמן יד שיך בעת םיקוםט אין שול ארײן׳ אק צװײטנס׳ אז האלצשיך
םלענט םען אויםטק פאר דעם ארײננײן אין שול אריק׳ כדי ניט צו םאראוטרײנען יד שול  .אק
דעם םרט שטיםט דער * סםר חםידים קטך םיט דער תשובה בײ םהדם םינץ  .כײדע זײנען
אויםן צו םארהיטן׳ א שול זאל ניט םאראוםרײנט װעק ; אק כאטש דער .םםר חםידים קפק׳ דער־
םאנט ניט׳ אז םידארף אויםטק די האלצש־ך םאר דעם ארײננײן אין שול ארײן׳ אק םהר׳ם םינץ
דערםאנט ניט׳ אז בעת םינײט אין שול ארײן׳ רארף םען זײ אויפן װעג אנטון — איז דאם קלאר
םק זיך אלײן  .ד נאהליב ברײננט נאך א םאטױו׳ םארװאם םידארף אויםטק די האלצש־ך׳
אײדער מ׳טרעט איבער די שװעל םק דער שולז נעטליך׳ ארײננײן אק שול ארײן אק האלצשיך
איז א נאוה־ואך .םארװאםז א םירוש דערויף נעםינען םיר אק דער נעבראכטער שטעל םק
דעם * נארענשיף׳ ( זעה םריהער׳ ז .' 02 .דאם חזסקקס 1א אקתסנזססחזקסתיזסצ-קץחיוסצ ( קלאפן
און טראםקען)׳ דער נערױש׳ װאם ם׳םאכט אן םיט אזוינע שיך׳ םאכט דעם אײנדרוק םק פרא־
177
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לערײ .םיקאן אױך זיק׳ אז  .רנלי נאװד׳ יד םים םק גאװז׳ מײנט םען דא דעם לוק= וס און יד
באריםערײ׳ װאש םיםלענט טרײבן םיט ה $לצשיך  .װענן דעם רעדט נײלער א־ן א דרשה אױף
.נארענשיףז־  .בראנט רעדט אױך װענן דער םושטער באריםערײ׳ װאם םיםלענט טרײבן פיט
האלצ־ט־ך׳ אק די פערזן:
\ז© ? ©58־!© !!1> 1ט\ 1ן 1) 2$ :>1סו) © 1) 11ו1 :>1־\ 1נ>1 1ת</
.ת© 4 }©55ו 1סתז ©>:1>$־ 1^© 11 41ת©) ק ת ©1ת© סס

<ער טראנט ה^ לצשיך אץ נאם׳ װאו ס׳איז םאראן נאר קנאם שם,־ץ>.
דאש נאנצע ליד בראנטם איז אויםן די העכערע קלאשן׳ װאש קאנען דך םארנינען האלטן
הינט אק יאנ־פ־אלקן אק פראלן דערםיט׳ אדער וױ אונזער רי נאהליב ואנט  :באװײון נאוה  .אויף
זײ זאנט בראנט׳ זאלן זײ די הינט און די םאלקן לאון א־ן דערהײם׳ װען זײ נײען אין קירך
ארײן .דאם אײנענע קאן אנניק אויף האלצשיך אויך .)1בראנט םײנט דאש׳ ער ואנט דאש אבער
ניט אפן׳ נאר איראניש  :זאלן זײ ניק די האלצשיך אין נאש׳ זײ זאלן זיך חלילה דאש םינדשטע
ניט אײנשטיק די םים׳ אבער זאלן זײ םיט די האלצש־ך ניט טויב־מאכן לײפק אין קירך ! דער
דאזינער מײן שטעקט אויך אין דער םארשר־פט פאר די צװעלף כארש־לער םק דער נױרענבערנער
שפיטאל־שול  . :םיזאל ניט טראנן קײן האלצש־ך אין קירך אדער בײ א קראיקך (־111161,װז .ו 1סנ
וזסין״״״גזזסוסיוסצ ז׳ ז .09 .דא׳ הײםטעם׳ איז םען אויםן נאר םיואל ניט קלאפן  .נײלער אכער
איז אױםן די נאוה אק באריםערײ׳ אזוי װי די רבנים׳ דער חלוק אױ נאר אין זײער באציהוננ צו
רײנהאלטן נאטסהויז  .נײלער איז אומצופרידן םיט דעם קריםט׳ װ $ם׳ װען ער נײט אק קידך׳
נעםט ער מיט צװײ פאר האלצש־ך ; א רב װאלט אוא איק נעהאלטן פאר זעהר א פרוםען פאן
(ווען אד זאל ניט שטעקן קײן נאוה אק באריםעריס׳ װארום זײ אױ זעהר װיכטינ נעװען׳ אז ם׳קומט
אין שול אריק׳ זאל אויף די םים ניט זײן דער מינדסטער שםוץ  .אבער נײלערן אק בראנטן
מאכט ניט אױם א ביםל שמוץ (>:1>3סז * >1זס״ 8ו״>6ק)  .אזױ זעהען םיר׳ וױ םון קריםטליכע
שרײבער קוםען םיר צו פארשטיק׳ װאם רבנים האבן נעםײנט׳ און םארקערט .פ׳אױ נאך צו
באםערקן׳ אז דער םחבר םק  .םענח אח ■ ׳ אין זיק םירוש אױף דעם םםוק  .של נעליך םעל רגליך•
(טו אוים דײנע שיך םק יד םים׳ שםות׳ קאם  .נ ,׳ פםוק ה׳) רעדט אויך פק ארבערש־ך  :משה
איז נאך זײן םירוש נאך נעגאננען אין זוםםיגע ערטער אק צװישן דערנער׳ םלעגט ער טראנז
צװײ פ $ר ש־ך׳ אײנם אויםן אנדעק  .די • אונדרשוהא• ( אונטערשיך)׳ װאם װערן דערפאנטײב
פערלעםן (*^צ ^וספ ,ז  ,)60 .םײנט םען םםתפא אויך אונזערע האלצשיך.
נאטע ( .111צו ז• >״
קירםען ( חס 3ז ) !>0
װענן דעם קלײדשטיק  .קירפעך פק רױכװארנ׳ װאם ם׳נעהערט צו םרױענקלײדוננ׳ אױ
םאראן אזא שטעל בײ זעלינמאן בינג ( האלבערשטאםש מאנוםקריפט׳ בל .עס:
.ומה שנוהגים הנשים ללבוש קותיין לםרבלי )2בר״ח םשום דלעתיד לבא הקב״ה
םחדשם וכר וכתיב תתחדש כנשר נעורײכי הלכך לובשים העור דיש לה שיער דוםה לנשר
שיש לו כנםים ונדםא ובלילי שבתות לובשי׳ םנ הנשים קורוי׳ן בםקום םרבלי׳ לםי ששבת דומה
לכלה וכ׳ וכשהכלה נכנםת לחופה לובשין לה קורזי״ן גם בשבת כשנכנם שבת לובשות קורויץ
והטעם שהכלה לובשת קורזי״ן משום דכתי׳ ונילה (<!>:.־) ברעדה בםקום גילה שם תה׳ רעדה
וםשום הכי לובשת שרננ־ו לוכור ױם הםיתח וקורויק נםי קצת כיםוי ועיטוף שאינ׳ של שטחה
כ־כ■)׳ וכן נוהנות הנשי׳ כשאירע לקרובי׳ דבר שלובשי׳ בגדי חול בשבת לובשי׳ בשבת
בשחרית קורזי־ן וכן אםרו לי הזקנות החשידות ומאחר דלובשי׳ הכלה בקורזיק בשעת כניפת
לחוםה לובשות נםי קורזי־ן בשעת כניםת שבת דהוא נםי כניםת כלה־.
(אק דאם׳ װאש די פרויען זײנען זיך נוהג רא׳ם־חודש אנצוטק  .קירסעך אנשטאט
א םאנטל אױ דאש דערםאר׳ װײל אויף יענער װעלט װעט זײ נאט באנײען א .אז .װ .אק ם׳שטײט:
דו װעפט באנײען אװי וױ אן אדדער דיק ױננט׳ דעריבער טוט מען $ן רויכװארג׳ װאם ם׳האט
האר׳ נענליכנט וצ אל אדלער׳ װאם האט םלינל  .םרײטאגצונאכטם מוען םרױען אױך $ן  .קירםעך
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אנשטאט א םאנטל• וריל שבת אױ נענליכן צו א כלה .אק אז א כלה נײט צו דער חוםה טוט
םען איר אן .קירםעך .דעריבער טוט םען זיך שבת אדך אן .קירםען־  .און םארװאש טוט זיך די
כלה אן .קירםעך .וױיל םישטײט נילה ברעדה (א םרײד אין א ציטערא דארט■ װאו םרײד איז•
זאל זײן ציטער אדך׳ דעריבער טוט זי אן א טרדערםאנטל אויך׳ זי זאל זיך דערמאנען דעפ
טאנ םק שטארבן  .און ׳קירםעך איז אױך א םין צודעק אוןאײנװיקלוננ׳ װאם איז ניט אזוי שםחהדינ.)8
וױיבער זײנען זיך אויך נוהנ׳ אז בײ קרובים טרעםט עםים נאן אוםנליק] און יענע טוען זיך
אן װאכעדינ אום שבת׳ טוען זײ אױך אן .קירםען״ שבת צו שחרית  .אזוי האבן םיר דאש אדך
נעזאנט םרוםע אלטע ודיבער .און װײל ט׳טוט אן דער כלה .קירםעך׳ װען םיםירט זי צו דער
חוםה׳ דעריבער טוט םען זיך אדך אן .קירםעך׳ װען ם׳פארנײט שבת׳ װארום דאם הײפט אדך
ברײננען די כלה) .

נאטע ^< .1צו ז193.
םורים און םאםטנאכט.
 1ד* ר נידעםאן םירט דא א לאנגע פאלעםיק קענן אן אנטיםעםיט פאל עד לאנארד׳ װאש
ודל באודױן׳ אז פורים אױ א םין  .פאפטנאכט״ (קארנאװאל)׳ אז אײננטליך םאםטנאכט נעםט
זיך םונם אידישן פורים׳ װען אידן וײגען םחדב צו זויםן׳ פרעםן אץ ץט װילדע זאכן .אוא
םאלעמיק קענן .שונאי־ישראל״ אינטערעםירט ניט מער א הײנטיגן אידישן לעוער׳ און איך לאז
נ  .ש.
דורך די דאזינע נאטע נאר].

נאטעז״ ' ( .צו ז)%,
0)115ן זסם״).
דער אידישער זיט (״*ץ<< 8ס
אוד הײםט בײ םעבאשטיאן בראנט (זזויזסגחסזזסא׳ ז  .ל) די םאדע
.דער אידישער זיט■
םץ םילפאלטיגער קלײדוננ׳ װאם אױ אויםנעקוםען אין זײן צײט  .װענן דעם רעדט נײלער אויי
אין א דרשה אויף .נארענשיף״•
איך םארשטײ ניט׳ פארװאם צארנקע (ז  )309.האלט זיך ניט אין זיץ דערקלערוננ װענן
.אידישן זיט״ בײ נײלערן׳ אץ עד באםערקט נארנ .איך בין םשער׳ אז בראנט םײנטדאדי ברײטע
רעק מיט םאלדן׳ לאננ ביז די זוילן׳ װאש אין אײנינע נעגנטן האלטן דאם נאך אידן כיז הײנט
םאר זײער אן אײנענער טראכט־  .דא האנדלט זיך אבער ניט םץ רעק׳ נאר םץ םאנטלען׳ בײ
גײלערן זײנען זײ באשריבן םונקט אזוי׳ װי דער םחבר םץ  .לקט ױשר־ ( ט( .׳ ז•  )44באיטרײבט
איםרלינם םאנטל . :וזכורני שהםרבל שלו היה סביב בית הצוארםלא כנםים  ),ונם היהלוהרבה
חתיכות של בגד שהױ דחבים לםטה כננד ג׳ טםחים או ד׳ ולפעלה אינ׳ רחביי כ־כ וקוריי בל־א
נירן ועשה כםו םרבל של אשה וכו׳ וקו׳ אותן םרבלי׳ בל״א נריביליט םענטיל ואותם םרבלי׳
גושא־ם רק רבנים זקני׳ באושטריך ונם םקצת שאר זקנים  /די באשרײבוננ שט םט דא נענוי
פיט גײלערם׳ װען בראנט האלט די םילםאלטינע םאנטלען םאר א  .אידישן זיט־ — אץ נײלער
— פאר א אידישער קלײדוננ — איז דאם ניט נאר אזוי  .אוםנערעכט איז אויך צארנקע׳ װען ער
םײנט׳ אז דא האנדלט זיך םץ א אידישער טראכט  .אידן האבן אין מיטלאלטער קײן אײנענע
קלײדערט־־אכט ניט געהאט׳ חוץ די םםעציעלע אפצײכנס׳ װאש ם׳האט זײ נענויט טראנן.
איםרלינם תלםיד׳ דער םחבר םץ  .לקט ױשדי׳ זאנט אויםדריקליך׳ אז אזוינע םאנטלען׳ וד ער
באשרײבט איפרלינם׳ האבן נעטראנן .נאר אלטע רבנים אין עשטרײך אץ א טײל אלטע לײט״.
ליםםאן טילהױזען זאנט אין זײן םםר  .נצחץ• ( )8 239אויך אזויז  .טכאן תשובה להםלנלנים על
שמקצת יהודים נפרים בהילוכם ובטלבושיהם שהם יהודים־׳ הײםט דאם׳ ער באשטעטינט אויך׳
אז נאר .א קלייגער טייל אידן האט פען נעהאנט דערקענען אין זײער קלײדונג־  .די סםעציעלע
אםצײכנם זײנען אױך נעמאכט נעװארן׳ טיזאל אידן אדםערליך רערקענען ; װאלטן א־דץ נעהאט
אן אײנענע קלײדערטראכט׳ אױ װאלטן אםצײכנם נעװען נאר איבערינ .בכן איז  .דער אידישער
זיט׳ — א רבניישער זיט׳ אץ נראד אץ עםטרײך׳ און אםשר אץ נאנץ דרום דײטשלאנד .יד
איצטינע לאנגע רעק ײב פוילישע אידן׳ װאם צארנקע׳ זעהט אדם׳ םײנט׳ קוםען נאר ניט אהער׳
179
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שטאםען אזוי וױיניג פק אידן׳ װי םק דײטשן  .בראנט אק נײלער פרובן זיך חתק צו•
•וײל ײז
םאכן םילםאלטינע םאנטלען׳ אלם  .אידישער זיט״י אײי טוט םישארט אױך וסותו ^ סם ,ז * ת״א .ו־ס)
םאנאכךארדנס:
מ 826יסנופם) בנונע צו דער קלײדונג םק אײנינע
חס( 510 1(01״
!*,סחסתנ( חסוונס) תוס
 >161* £ 1*1X31זז  011תת ( 61)16א ח  05 516 8פ
זחח חסז !) !,ח  2 ©1€ 1\ 0ח £1
11 11151,זח
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(זײ האבן אױך א םײנעם אײנםיר׳ זײ טראנן א צײק אויף די קלײדער אדף דער ברוםט׳ אזוי יװ
איק טראנן ריננעלאך) .
די  .ר־ננעלאך דאס זײנען די באקאנטע אידישע אפצײכנם׳ אנב ניט שטענדינ און ניט
אוםעטום האבן זײ איק נעטראנן.

נאטע וע < .צוז 025.
א״ידן״שםיז״ ( 1635יק 5חס>1חג)
פאלעםיש־לעקם־קאלישע חקירה׳ םק װאנען ם׳נעםט
ד־ר נידעטאן םירט אד א לאננע
זיך דער אויםדרוק  .שםיד אק  .אידךשםיד םאר װאכער׳ די אונטערשטע שורה איז אוױ ( נ  .ש : ).
.דאם בילד  .שםיד םאר װאכער אק  .םיט א שםיז לעכערך — םאר נעםען װאכער —
שטאםש םק איטאליע  .םון דארטן האט םען דאם איבערנענוםען א־ן דײטשלאנד׳ אזוי װיםיהאט
איבערנענוםען םק איטאליענישן א םך אױםדריקן םק האנדל און םינאנץ־װעזן  ( .לםשל:
אד
אבער אק
תתס״סותס׳זס אק דײטש םונם איטאליענישן סתסתסז״סיזי■ ׳ זעה םריהער ז  .זלס .
איטאליע האט םען דעם אויםררק  .שםיד אין באטײט  .װאכער• קײנםאל ניט םארשטאנען אלם
םיראיבערםקאןעטיםאלאנישער
םםעציעל א אידישע זאך  .ערשט אין דײטשלאנד ( אק דא נײען
קולטור־היסטארישער) ׳ ערשט דא האט םען נעמאכט םון • שםיז־ —  .איק־שםיד.
םארשוננ צו א
צו םארשטיק דאם װארט איז דאם קיק םעלה ניט געװען׳ אבער קײן םעלה איז דאם ארך ניט
נעװען םאר די׳ װאס האבן נעקײט דאם נײ־נעבױרענע װארט׳ אראפגעװארםן םק זיך יד שולד
םאר װאכער און ארויםנעװארםן זי אױף איק׳ דאם הײםט׳ םאר די׳ װאם האבן נעםעלשט םטבעות
און האבן דאם אננענעבן םאר עכט נעלט/

נאנזע( .^ 11צוך047.
די

אידיש־דייטשע
1

שריםטשםראך.

שםראך׳ ניט קיק אײננ־
אידיש־דײטש דארף םען אד םארשטײן ניט קײן אײננטיםליכע
דייטשע
איבערצונעבן די
שריםטליך
דיאלעקט אםילו׳ נאר יד ארט
מיסליכן
העברעאישן א״ב׳ נעוױינטליך האט םען דערויף כאדארםט
שסראך םון םיטלאלטער םיטן
צוםסוףבוך
אבאזונדער  $רט  $גראםיע  .דער איבערזעצער םק  .סםר םדות״ ברײננט
האבן
כללים . :װיא םן טױיטש לײאן אונ׳ שרײבן זול•  1וױ ס׳זאל לײענען אק שרײבן דײטש]  .יד
דאזינע כללים ברײנג איך דא טיט םײנע באםערקוננען  .םק קלארקײט װענן האב איך דא נוםע־
רירט אײנצלנע זאצן *) :
•) װענען דיר נידעםאנם באציהוננ צו  .אידיש־דײטשי האב איך שוין א םאד טאל בא־
מערקט׳ דא בין איך אויםן נאר אויםצוקלערן דעם לעזער אזא זאך  :דיר גידעמאן ברײננט אד
אלטערשםראך׳
װײטער די כללים םק אידישן אױםלײנן׳ נענוםען םונם  .םםר םדותי׳ אין דער
טראנםקריפציע  .איבערשרײבן דאם זעלבע
אויםלײנן נאר אין א דײטשער
םיט דעם אלטן
ארף אידיש׳ װאלט םיר אויםקוםען זעהר אםט אין קלאםערן װײזן׳ וד דאס װארט ל־יענט זיך אק
אויך אםט םארטײטשן דאס װארט׳ אײי וױ איך האב דאם נעטאן םיט די אויםצוגן םונם  .זיטנבוך
עצם־זאך׳ איך האב
םארשטיין די
(זעה םריהער׳ ז  048 —157 .׳ דאם װאלט נאר שטערן צו

ב  .ערשטליך איז צו ױיםן׳ אז א ױד ברײנגט א חיריק און א צירי• .
אקענן
באסערקוננ .לםשל  . :דיך = וו ^נו. ,גיט״ =־*! ״׳ דא איז דער י׳ א חיריק׳ א
אץ  .ניך *=״־>( 6נען) ׳ .איר• = ז ( £־ס<י)  —)£איז דער ׳י — א צירי ( זעח אבער םונקט >)  .דער יי
אלם פ־װאקאל׳ װאםאײננטליך שטיםטער ( דערי׳) מיטדעם י־לויט׳ נעמטזיךסק שטארקאלטע
 ,111דערםק איז נעװארן ;,ת־> , 165ת@ג1פנ.
צײטן .פארנלײך אױף דער נאטישערשםראך  :תס*!, 1תס<
>י )1באטערקטנ .קא
 \ !!1116ן6.
םאביאן םראננק אין זײן סיוזקסתגסיזזזסױעהבײזתיתיו״ ^״״חסחסתג)  ,ז
ביי די אלע נעםינט םען געשריבןז ת1י 111תסז*  ,ת׳צ׳ס״י זת !< 1ז 1תפם א  .אז .װ .םאר תזס< 1ז  £תסם.
תי =
■ת6נ1סי1תסזץ,תתססגס׳יי  .אין נידערדײטש װערט דער * םילםא,ל נענוצט םאר •׳ אשטײנער ז!
תי  ,תי, 11יײיז; = ת״ת *.״י *׳ אזוי וױ אידן זאנן ( אויף מוישלדײטש)  :ײיית ׳״•י•* און אזוי װ.
ס!>6
םײן םרײנט באראנעק האט םיר אוים־
״ס׳מי ( יד שטאט װין) הײםט אין דיאלעקט :
םערקזאם נעםאכט׳ אז אין פויליש רעדט םען אױם דעם ז׳ אזױ׳ או םידערםאנט דעם קלאננ *.
אױב 6אק 1נדאם נוצן דעם י׳ םאר * אק •] איז ניט שטרעננ אםנעטײלט נעװארן ביז אין דער
נײפטער צײט׳ איז אזא מק נוצן<״ םארת האט זיך נעקאנט אױםבילדן נאר אין דער אלטער צײט.
ג• .אק אן א ל ף ברײננט א קםץ אק א םתח״.
באםערקוננ  .לםשל  . :װאנהאפטיד1װ $נהאםטינ — װאם װאוינט] ׳ דער ערשטער א׳
איז א ס׳א קםץ׳ דער אנדערער איז א * ׳א םתח.
 . •3אק א וי* ו ברײנגט א םלופם אק א חולםי.
באםערקוננ • למשל  . :טוט־ [־־׳ ז״•] ׳ דא אױ דער ר א ״ -װאקאל׳ א םלופם  .אקעגן
אבער אין דעם װארט * ברויכך [ = תסיזס״סזגח םאפט דער ר *יס׳ א חולם׳ יעדנפאל צוזאםען םיט
דעם ײ׳ דערפון װעלן םיר נאך שפעטער רײדן •) .
■*

 .און א ע י ן

ברײננט א סנול* .

באםערקוננ  .לםשל  :װען = ״י״ײי׳ עש =* **׳ טעט  * -״*  .דער .ע״ םאר *׳ װאם
איז אײננעםירט געװארן שםעטער אםשר דערפאר׳ װאם דאם העברעאישע אות איז ענליך צום
,1863
דײטשן׳ טרעםט זיך זעלטן אין דער עלטערער צײט ( 13יארהונדערט)  ( .זעה׳  .הםזכיד׳ ,יאף
ו )119.דאםאלס פלענט םען נוצן נאר דעם י׳ םאר •> ,אםט םיט א נקודה צידי אונטער דעם י׳.
זעה פריהער םונקט •1םארגלײך די דײטשע װערטער אק  .האםוםותי׳ נעבראכט אין אונזעד בוך׳
ב .ז׳ ז  .צדג א  .װ .אין לאדינא ( אידיש־שפאניש) נוצט מען דעם ע׳ נאר ניט• קיק באשטימטן
כלל׳ װען ם׳דארף שרײבן ע׳ אק װען  -י׳ םאר ם׳ האב איך אין ״זיטנבוך׳ ניט נעקאנט אוים־
נעםינען .םאר יד םאר־טראםן6י? * ,1׳ װי בכלל םאר דעם קורצן *׳ װערט םער נענוצט דאם
אות י׳.
 . •5אק ײען םישטײען צוױי ײ׳ אזױ איז דאם אות׳ װאם שטײט פריהער נםאר יד צװיי י׳ן׳
דעריבעד די כללים איבערנעשריבן נעהענטער צו אונזער הייינטינער שםראך און׳ םיט
אונזער היינטינ אויםלײגן  .כםרט נאך האב איך דאס געקאנט טק׳ װאם נרויםע םוםטערן
םק דער אלטער שםראך אק אויםלײנן׳ זײנען שױן נעבראכט םריהער׳ ז  . 1)8-157 .איך װילאד
נאך אנב באמערקן א צוגאב צו דעם׳ װאם איך האב נעזאנט װענן דער העברעאישער איבער־
זעצונג (ז  >1)8 .באמערקונג)׳ אז דארט זײנען יד כללים נאר דורכנעלאזט׳ םק דער נאנצער
אױ ארויםגעװארםן דאם׳ װאס האט באםת א װיסנשאפטליק װערט׳ דערפאר איז
נ #טע
טרײ געבליבן נידעמאנם טענדענציעזע חקירה װענן אידיש׳ אז ם׳איז קײן שפראך ניט אק
נ  .ש.
םידארף דאם ניט׳ מיט א צונאב אײננם .
•) םיר שײנט׳ ד״ר נידעטאנם םי^ רשטעל׳ אז דער ו׳ אלם חולם׳ םײנט םען אד דעם
דײטשן □* אק דער םשל םיט .ברויכן״ — נײט דא צו ײײט׳ דער בעםטער םיםן איז׳ אז ער םוז
דא ארײנציהען דעם י׳ אויך ; דאם הײםט׳ ניט דער ו׳ אלײן מאכט דעם ״ •׳ נאר דער .ױ*  .װענן
דעם ר׳ װאם צוזאםען םיט דעם י׳ םאכט ער דעם ״ • ׳ רעדט זיך אבעד אין די כללים םםעציעל
(זעה וױיטער םונקט ינל)  .םיר װײזט אוים דעריבער׳ אז דעם ו׳־חולם םײנט םען דא אין יד
כללים ר  -ס (דײטשער •>)׳ לםשל  .ײל• =  1״* (ז $ל)״ נוך = ** ס״ ( נאך) וכדוםה  .נ• ש.
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אלע םאל נעםינטלט םיט א פתח נדאם הײםטז דאם אות דארף םען לײענען אזױ .אזױ יװ
ם׳װאלט נעהאט א נקודה םתח] .און דער י׳ נדער ערשטער י׳ 1א־ו נעפינטלט פיט א שוא און
דער אנדערער י׳ םאכט א צײק ,אז דאם נדער ערשטער יי] איז ניט קײן חיריק נדאם הײםט:
דער צװײטער י׳ האט ניט קײן אײגענעם קלאננ׳ ער לײענט זיך ניט ,ער שטײט נאר צוליב דעם■
ם׳זאל קײן טעות ניט האבן אין דעם ערשטן י׳< ם׳זאל ניט םײנען׳ אז דער ערשטער י׳ איז א חיריק]■
אשטײגער ,אײן נ־״נפ] ,צװײא נ־!ווזײ*] .דרײא נ = 1סז.] 8
באםערקוננ  .דער םחבר םק די כללים װיל זאנן  :ם׳דארף זיך םארשטעלן אזױ
פונקט װי דער א׳ נאין .אײן״] .דער װ׳ נאין יצװײא״] און דער ר׳ נאין .דרײא״] װאלטן נעהאט אונטער
זיך א נקודה פתח = ס  .לײנן םיר נאך צו דעם ערשטן י׳ םיט א שוא ( דאם הײםט ,אז דער י׳
*יײענט זיך װי א רײנער !) .איז האכן םיר ס אק = 1וס .דער םחבר .הײםט דאם• שרײבט :זו !ס׳
שרײבט םען■ לםשל ; 1,100X5 )60ז׳<ס)5
מ **1 ,סז .>1אזוי וױ אין אויבערדײטש  .אין
)^5ס * ^556,סי 1וכדוםה  .יעדנםאלם זעהען םיר די דאזינע װערטער נעשריבן םיט * אויך ,* 6X5):
6^ 556י 1וכדוםה]  .דעריבער דארף םען ניט םײנען ,אז אויף דײטש װאלט ער נעשריבן אוםעטום
\ס  .ער װיל נאר דערקלערן ,װי דער דאזינער קלאננ לאזט זיך אויםדריקן אין אידיש־דײטש
םיט צװײ י׳•
ם $דנע אױ דעם םחברם אנוױיז׳ אז דער צװיטער י׳ איז ״״ססס ^-זסזס״ז ,אדער ריכ־
טינער סו״סגזססז -״ס״ ( לײענט זיך ניט)  .אזא  $נװײז וכדומה אזוינע ,װאם טיר װעלן נאך װײטער
זעהן .איז ניט םער וױ א םרוב םון דעם םחבר צו דערקלערן די אידיש־דײטשע ארט^ני־אם־ע.
קיק װיםנשאםטליכע םרעטענזיעם האט דאם ניט .דער טאפל־י׳ (ײ) איז םםתםא תחלת אײנ־
נעםירט נעװאק אקענן דעם אלטדײטשן לאנגען  . :כדי אםצושײק דעם קורצן ג 1װאם אק אידיש
האט םען אים איבערגענעבן םיט איק י׳) םון דעם לאנגען י נשםעטער איז םק דעם נ נעװאק!,]6
האט םען צונעקלערט םאר דעם לעצטן דעם ט^ םל־י׳• בםרט נאך ,אז דער אײנער י׳ האט שוין
אװי אויך נעדינט םאר צװײ קלאננען םאר 1אק םאר ( 6זעה םריהער .םונקט ס  .בכן האט מען
נעט^ פלט דעם י׳ -כדי איבערצוגעבן דעם לאננען * אין אװינע װערטער׳ װי ק . <:סי״ וכדוםה.
װען דער י איז אין דער אוים׳צםראך פארװאנדלט נעװאק אק ! 6נענדע טיטלאלטער] .האט
םען דעם מ־^ פל־י׳ אויך אזוי אנגעהויבן אױםצורײדן׳ דאם הײםט׳ װען ם׳האט אנשטאט ק* :
 .^ 611האט םען דעם טאפל־י׳ אויך אגנעהויבן ארױםצורײק אװי װי1ס
אננעהויבן צו זאק <
נאדער ־״ ]  .דא האבן םיר נאך אםאל א רעשט םון דעם אלטדײטשן אידיש־דײטש *) .
*) אקעגן ד״ר נידעטאנם השערה ,אז דער טאפל־י׳ איז א רעשט םק דעם אלטדײטשן
אידיש־דײטש און האט נעזאלט באצײכענען דעם םיטלאלטערישן לאננען י׳ װאם םק אים איז
נאכדעם נעװארן יס׳ דארף םען דא אנװײזן ,אז אין עלטערע אידישע קװעלן נעםינט םען א סך
מאל אײן י׳ םאר דעם י ,אוױ װי םיהאט געשריבן אין דײטשן ,לםשל• .וינהײם״ ( אנשטאט) =
11ח1סמי . ,וישנבורק״ = ז* ז1ו<1ח56ס61ז*י ( דאס יאר 1389האט מען די שטאט נעשריבן אויף
זח ;ס
1556זי* ) ,וילנװא = ססמחסזגי < אק זח ^ אק אק עחנ יארהונדערט  :ס״סמסחץני,
1(11מ
דײטש  ? :ז
( דאם יאר,1395
ס׳ומסח! ,)^ :ױטן = ח1)6ס '*י ( דאם יאר : 1135מ)1וז*י) ,בודויש =
 8* 15״ ,)8בישופ׳שהים = ״!״״ !סזס& ס״ ^ א  .אז  .װ .אקענן נעםינען ם־ר אין דױעלבע קװעלן אק
װערטער םיט א טאפל־י׳ דעם ק $נם $נאנטצײכן ,װאם םאר דעם■ םײםטנם נעפינטלט םיט
א םתח ,דאם הײםט׳ אז דער טאפל־י׳ האט זיך נעלײענט װי ( אדער ;ס)״ לםשל  :עושנק־
1>611מ 551ח) . ,וךטהײם = מ6)1ו1ז) 6ז; \,
הײם = מ6!1י51ח551ג> (אין א כראניק םק יאר : 1343מ
 ,)^1601עײשטט =
הײטינגשוולט = 618ז^5מ 6!81ח ,םיינינן = מס׳^מ! ״ ( ^ :אין יאר 43ח  :״^6
( £ )>: !15)081

איןלאטײנישע

קװעלן  5*6) :ע ,) £
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וכדוטה.

םיר נעםינען װידער דיזעלבע נעםען םון שטעט אםאל םיט אײן י׳< אםאל םיט צװײ .לםשל:
בישוםשהים אק בישוםשהײם .םרננטהים ( ״!! ^)ח ^ זסיג און םרננטהײם  .םענליך .או די
צװײ י׳ האט טען אנגעהויבן צו שרײבן ערשט דאםאלם ,װען ם׳האט שוין נעלײענט דעם לעצטן
טלאף
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*■ ׳און דער אניף׳ אז ער שטײט הינטן נאך א פײטל1א נקודהז■ איז טוט עד נאד
 ,])>116װ -א
נישט1א שטוםער א׳]׳ ער םאכט א צירוננ דעם שרײבן׳ אשטײנער  :דיא [ =( >11
(©/ ] ) \ * 1

באםערקונג .אדױ׳ םיט אן א׳ צום סוף״ שרײבט מען אױך אזױנע װערטער׳ וױ . :צװייא״ו
.דרײא׳ וכדופה  .דא זעהט מען קלאר די װירקוננ סון דעם דײטשן אויסלײנן אױף דעם אידיש־
דײטשן׳ דארט האט םען אין 5י־טן יארהונדערט אויך שטארק נעהאלטן סון דער■צירוננ• אק
דערםיט האט מען שטארק שװערער נעמאכט די דײטשע ארטאנראפיע׳ דערויף קלאנן שוין
 16׳< י ^ י

תס׳<

ג״& וססגא  55 ,סז1

סא און

אנדערע •

זעה

ווענן

דעם

סיין

ארטיקל

איןן

׳־׳■ו  >( 6ת  8צ

ז> >ז.זז1ס ,1 261.8ן 4 .סז א .װ .סםתמא האט פען דעם שטומען א׳ פריהער
 >1011150116ז1
סאססזקצ
ניט נעשריבן.
ל• ״נו איז דער ו׳ און דער י׳ די עיקר־פ־נטלען׳ אהן זײ קאן םען ניט אויפקומען׳ װארום
זײ װעק נעכרויכט אין א סך פינטלען ננקודור],׳ װי איך װעל דאם װײזן םיט נאטם ה־לף׳ װען
גאט װעט מ־ר צײטיטײנקען־.
באמערקוננ  :דער םחבר וױל זאנן׳ אז דער ר אק דער ׳י ײערן נענוצט או־ף א־בער־
צונעבן פארשײדענע קלאננען  .צי האט ער נאך עפים נעשריבן װענן אידיש־דײטשן אויםלײגן—׳
װײם איך ניט.
*ל■  .נו זײנען םאראן אײנינע׳ זײ ם־נטלען א װארט׳ װען זײ קאנען דאם ניט רעכט שרי־בן.
דאם ניב איך צו׳ אבער בלויז א צירי אדער א יטודק אדער אן אנדער פינטל׳ װאם איז נוט
באקאנט׳ אװי קאן םען פינטלען׳ לםשל  :קוינן נ =ת6תתס> = 1קענען]׳ םעג מען שטעלן א
ת< ( זז61זת )] א צירי׳ 1ד .ה .זיר■ םיר] .
שורק׳ אדער ויר [ = זספ (ז&ס*)]׳ מיר [ = ז6
באםערקוננ  .דער םחבר וױל זאנן׳ אז יד העברעאישע װאקאל־צ״כנם זײנען ניט
נענונ אויף איבערצונעבן די דײטשע קלאננען׳ ם׳קאן באצײכענען *) םיט א_ר און םיט א י׳ =_וי׳
דאם אײנענע אויך ■ םיט א י׳ און מ־ט א צירי םריהעו —;י•'.
בכן דורך
<1ל• .אבער זיםט דעם ו׳ אק דעם י׳ -װען עם װערט נעברויכט םאר האלב פתח אק האלב
םלוםם׳ אדער םאר האלב קםץ און האלב צירי׳ וױ ס׳טרעםט זיך אםט׳ דאם אױ ניט םענליך צו
פינטלען׳ נאר ם׳שרײבט א פתח׳ דאם הײםט אן אלף׳ און א םלופם׳ דאם הײםט א ו׳  .אק װיל־טו
װיפן׳ װי ס׳װערט נעברויכט האלב־םתח אק האלכ־םלוםם׳ נעםליך׳ אז דו שרײבםט .ורויא*׳
אדער *נינויא׳ .אדער .בויא״ — דאם איז אלם האלב־םתח אק האלב־םלוםם  .די נוײם ברויכן דא
. *!<** ,ן
א ■ און א ״ .וױ לםשל  :״סזז
באםערקוננ .די דײטשע אותױת אק װערטער שטײען אזוי אק טעק־ט נוםא  .דער
םיט העברעאישע אותױת׳ אק ער
םחבר םרענט׳ װי זאל םען איבערנעבן דעם דיםטאננ
ענטםערט אזוי  :ם׳שטעלט א ר׳ דאס הײפט  :״ .אק דאם אות׳ װאם פאר דעם [ ר׳ אין .ורױא־
די װאקאלצײכנס.
וכדוםה] פינטלט םען םיט א םתח׳ דאם הײםט ■׳ בכן ס און ״ םאכמ דאם
אזוי צונויםנעשטעלט׳ הײםן בײ דעם םחבר האלבע נהאלב־םתח׳ האלב־םלוםם]׳ וױיל יעדן הערט
םען נאר אויף העלםט.
דאם איבערנעבךדעם דיםטאנג ״* דורך ר שטאפט םסתםא םק א םריהערער צײט׳ װען
אױף דייטש האט םען געשריכןן ס״ססל ©,׳*יססתס^  ^©,״ס־וע אדער© ״סל ( זעה װײטער)* װאם
האט דא דער י׳ צוטון נאך דעם ו׳ דערקלערט דער םחבר ניט.
־ל• .אק םאר א האלב־קםץ אק םאר א האלב־צירי װערן זײ נױ׳] נעברויכט אזד • :פוינן•
אדער .בויזן־׳ די נוײם ברױכן דא * םיט א ■ דרויף [אױםן ס] ׳ דאם באצײכנט א קםץ אק
א צירי׳ אװי װי,ת ^ן״ת #■■■,ני וכדוםה אזױנע/
11ז6פ  . 5. 581)611,זם ת<ײ• אין דעם .םארטיר $ל $ג־ זײנען אננענעבן שטעט׳ װאו אידן זײנען
 1803ת
אוםנעקופען בעת די קרײצצונן אק בעת דער םנםה םון די יארן ,1349-1348דער עלטםטער םק די
םעמ^ רביכער׳ װאס זײנען אד נעזאםלט׳ איז נעשריבן דאם יאר ,1296יד איבערינע שםעטער׳
נ .ש.
די נעפינטלטע װערטער זײנען נעפינטלט אק טעקםט נוםא .
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באםערקוננ .יד דײטשע אותױת און װערטער שטײען דא אויך אזױ אץ טעקםטנוםא.
דאם■ װאם אידן האבן םאר דעם דיםט^ גנ@ס נעהאט אן אײנענעם צײכן 1ר׳ 1איז א םיםן .אז זײ
האבן דעם דיםט^ נג אויםנערעדט םול אק טיף .ד .ה .״״^ ס״! ,ניט ^ס;;סײו*)  .די שפעטערדינע
אידיש־דײטשע שריםטשםראך האט שוין אק אזא םאל נענוצט דעם עי׳ דאם הײםט■ ם׳האט
נעשריבן און נערעדט  . :םענך (  -״ 1686״).
דאם איז װענן דער ריינער דײטשער אויםשםראך ביי אידן אין
םיטלאלטער.
םון דעם מחברס באםערקונג שטעלט זיך װײטער ארויםי אז וי׳ קאן קליננען אזוי נוט וױ  , :״ • ,ס
דעריבער זאנט ער םריהער . :זײ װערן נעברויכט אין א םך פינטלעך  .דעריבער איז אבם - $
לוט
אומםענליך צרטרעםן שמענדיג דאם ריכטיגע ביים
איבערטראגן די דאזינע
דיפטאננען אין דער דייטשער שריםט  .דער לײענער םװ דישריםט ינאך זײן םארשטאנד
לײענעך׳ װי דער םחבר זאנט אליק װײטער•
וױ אזוי אבער איז םען נעקוםען צו לײענען ױ׳ אלם * סז וױ באװאוםט האט םען נענוצט
דעם ר אלם אם הקךיאה םאר חטף־קםץי ם׳האט נעשריבן  .תוקדש׳ אק ם׳האטנעלײענט  .תקדש׳
(זעה אונוער בוך .ב .094* ,1 .אין יא־ר חײם בכרך׳ם רײםטער שטײט ( ז7* .צ)  :םה שכתוב
בםחזורים זוכרנו׳ כותבנו ! נעלײענט האט םען ניכר  :זכרנוי כתבנו!  .קוםט אוים  :הו  -סיזי י׳־־ *,
בכן איז הויר • -ססיז ( זעה װײטער) ; טו = ס״י .י = * .בכן איז םוינן 00860 -״״ א  .אז• װ.
 ■ 8.נו׳ זײנען אבער פאראן שרײבער■ װאם ברויכן םאר די פינטלען .װאם קוםען האלב
(האלב םתח .האלב קסץ וכדוםה) .א חטף קםץ׳ אשטײנער .װען זײ שרײבן .הױר״ נ =■
,1(161
שטעלן זײ א חטף־קםץ אונטער דעם ה׳• דאם שיקט זיך ניט׳ װארום אונטער הונדערט
געםינט זיך ניט אײנער .װאם לײענט דעם חטף־קטץ אזױ וױ דער אנדערער .אױך נעםינט םען
ניט אזױנע פינטלען אין לשון־קודש .װי װאויל די דײטשן לײענען דעם חטף־קםץ ניט וױ א
שלעכט־קםץ  .די װעלשן ( איטאליענער) שפעטן דערםון׳ װארום זײ זײנען נעניט אין דקדוק׳
אק רײדן אוים דעם חטף־קםץ אק דעם שלעכט־קםץ אײנם נלײך וױ דאס אנדערעי נאר דער
חטף־קםץ איז א קלײן פינטל אק דער שלעכט־קםץ איז א נרוים פינטל .דערום װאו אײנער
נעפינט א ז׳ אק א י׳ בײנאנד׳ מוז ער דאם נאך זײן פארשטאנד לײענען׳.
באםערקוננז דאשי װאש דער מחבר זאנטדא׳ איזאאםתער * ״זס׳ מיט דעראױםשםראך
בײ דײטשע און איטאליענישע אידן האלט עם׳ כידוע .םונקט םארקערט .םאדנע איז אויך יד
םארװענדוננ םק חטף־קםץ לױט וױ דער םחבר ניט דאם אן  .איך םרוב ויך דא װײטער נעבן א
דערקלערוננ׳ םריהער װעל איך ברײננען א שטעל םק איםרלינם  .םסקים וכתבים־ .םי׳ קם׳ב■
דארטן האנדלט זיך דערםון .װי אװי שרײבט םען אק ם׳רעדט אױם דעם טײך תסל״״ז ( אץ
מיטלאלטעד  :ז״ל״ד)  .זעה אויך םײן ארטיקעל אין *ת>16״ס 3זשורנאל .ן . 109.איםרלין זאנט־אזױ:
.זשם הנהר שכתבת אתה לכתוב טויב׳ר ובטוםם כתב טובר׳א נראה דהטוםס םדוקדק
בזה כםו שהעיד נם כן הוקן דנראה דבכל הםדינות שםדברים לשון אשכנז צח ושנק אין שם
הנהר הזה אלא טוברא ולא בםתח או בקםץ תחת הבי־ת (לײען :הטי׳ת) רק אותם שאין םרברים
בשנון וקורעין את םיהם לדבר כן טו״ברא (לײען  :לדבר אוםרין טוי׳ברא) על דרך בית נקרא
בלשק אשכנז הוי׳ז בכטה םדינות והםדברים בשנק לא יאםרו רק הװ־א וכן נוכל לוםר בחילוף
םתח או קםץ בחטף שםתוך קריעת הםה נקרא בחטף כםו בםתח אבל בדבר (לײען  :בךבר׳
אדער בךבור) שנק אינו נקרא אלא בחטף וכיק דהוא בחטף יתכן לכתוב אל׳ף בסוף שכך רנילץ
לכתוב בשםות הקצרים של העײרו׳ הנר״א (לײען  :אינר־א) בזל׳א הכתוב בטוםס וכן לדעתי
םנ כן אולם׳א וכן עיר װינ־א כותבין כך׳•
איםרלין װיל דא אױםטק צוױי זאכן  :ראשית .זאנטער׳ אז נאך דער שארםער אדער דײט־
ליכער דײטשער אויםשםראך נאך דארף םען זאק ; זסל״ד אדער תל״ד .אזױ װי ם׳זאנט * סס׳
*) אויב די רײדשםראך בײ אירן האט דאםאלם נעשטיםט םיט זײער שרײבשםראך.
אויף דער שרײבשםראך בײ אידי האט יעדנםאלם זיכער נעהאט נרויםע וױרקוננ די דײטשע
ליטעראטור־שםראך .
נ .ש.
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דערצו דארף םען באםערקן׳ אז ״ האט נאך אק6ג־טן יארהונדערט קאנ־
ניט זס&״״ד
*• בראנט און אנדערע שרײבן אשטײנער *חסצס* <**י׳ ׳**״יג א  ,או• װ• דאן וױל
קורירט ם־ט ״
איסרלין רעכטםארטינן דעם שטוםען א׳ צום םוף טובר־א ובדוםה•
דעם׳ װי םיהאט אין אלטן דײטש נעשריבן דעם קלאננ׳ װאס איצט דריקן םיר אים
בנונע
׳ דארף מען זאנן׳ אז םיהאט דעיסאר נענוצט אםאל אםאל ״ס• אט האבן םיר
אוים דורך ״*
דער (!ס^סתזס^ס& ^ י4.ס) סזו161זע4סא ־!©טסתו© ^ ,םארםאטט ענדע* 3״טן אדער
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װײט זײ זײנען נויטינ צו םארשטײן׳ װאש איסרלין

פײנט׳ נענויער לאז איך ויך ניט ארײן.
דער אױםישפיאך ״־ דארף םען זיך דערםאנען׳ אז אונזער םחבר האט םריהער בא־
װעגן
דיפפקנג אלם  -האלב םתח און האלב םלוםם*׳ נעםליך׳ םיהערט אין ״* נאד
צײכנט דעם דאזינן
האלב * אק האלב ״.
װיל זאנן׳ ם׳םוז אויםרײק דאם װארט ״טוברא• אזױ וױ זסל״ז׳ ניט אבער ם׳ואל
איפרלין
( ״ז) און צוזאםען םיט דעם ו נ = ״]׳ װאם נאך
םינטלען דעם ט׳ םיט א םתח׳ ס זאל װעק
( 5ז6נ0״8ד  .ער רעדט אויך װענן םינטלען דעם ט׳ מיט א קםץ׳ ם׳זאל דאם
דעם זאל װערן
ראםאלם װאלט םען נעלײענט זפנז״סד ; ניבד׳ אז ער האט דערבײ אין זינען יד
ניט טק׳ װארום דײטשע שרײבוננ םק אזױנע װערטער׳ױו  1011)8),( 10111<11, 0110(15א  .או..װ
םדיהערדערםאנטע
דאם׳ דארף ניט נעםינטעלמ װערן— ניט טוברא׳ ניט טוברא׳ װארום אזוי רײק
*טוברא•■ הײםט
רײםן אױף דאם םויל און רײדן ניט שארף (זסצ״סד ,זסנן״״ד) ,די אבער׳ װאם
נאר יענע׳ װאס
רײדן דײטש דײטליך׳ זאנן׳ לויט איסרלינם םײנונגנ זס& ״ד.
איסרלין זאנט װײטערז דאס אײנענע איו׳ װען םיואל םינטלען דעם ט׳ םיט א חטף־קםץ
 .דאם םײנט עד םיט די װערטערז *ורן נוכל לוםר בחילוף םתח או קמץ בחטף* .
אנשטאט א םתח
 :אז ם׳רײםט אויף דאס םויל ,הערט ויך דער חטף־קטץ אזוי װי א םתח׳ װארום
דער טעם איז
אזוי׳ אז בײדע װאקאל־קלאננען ו ערן זיך שװאך׳ קליננט דאם אזױ וױ ״,8
אז מ׳לײענט ״ס
.1811
זיך כםעט װי ז״נג״סד און אוױ אויךו ))6״ס (!, 1ס״ס ובדוםה העק זיך װיז)61
זסל״סד הערט
יזס״* ( כאטש םיט א דוםםעק ״״ ,װי םיר װעלן דאס װײטער זעהן) .
באםערקוננ שטעלט זיך ארויס׳ אז אײנינע איק םלעגן אויסדריקן דעם ס
םון איםרלינם
א חטף־קםץ׳ דאם הײסט׳ זײ סלענן שרײבןז טוברא .דאם זאל הײםן׳ אז דא לאזט
אק ״ס מיט
קײן םולער ס .דאש הײםט לםשל׳ אז ס׳דארף זאגן ניט זסגז״ -סד ,נאר א קורצ
זיך ניט העק
אינאײנעם םיט ״ ,װאם נאך דעםז ז6נ1״צ> ד  .אזא קלאננ איז נעװען ענליך צו אונזער
נעכאשטן ס
הײנטינן ״* .נאר דוםםער.
אין איםרלינם באטראכטוננ האבן םיר׳ ערשטנס׳ א באװײז׳ װי איק אק םיטלאלטער
גענוי איבערצונעבן די דײטשע קלאננען אויף אידיש־דײטש .צו דעם צװעק
האבן זיך נעםיהט
םען םארװענדט דעם חטף־קםץ זעהר ארינינעל׳ נאר ניט אװי װי אין העברעאיש.
האט
םיר אין איסרלינם װערטער א זיכערן רעםעראט׳ וױ ״סהאט נעקלוננען אין
חק דעם׳ האבן
אק סריהער ( איסרלין איז נעשטארבן דאם יאר )1*60בײ די אין םויל׳ װאם
גז־טען יארהונדערט
נעםיהט צו האבן א רײנע דײטשע אױםשםראך .דער דאוינער ״סהאט ניט נעקאנט
האבן זיך
אונוער הײנטינער ״* ,װארום װען אזוי װאלטן די עלטערע איק נעםינטלט דעם
קליננען׳ װי
װאם סאר דעם■ םיט א םתח׳ אזוי וױ דער איבערזעצער םון אונזער  .זיטנ־
קאנםאנאנט־צײכן׳
םון א .האלב־םתח״ (זעה םריהער .ל . )7ס׳האט אויך ניט נעקאנט קליננען קײן רײנער׳
בוך רעדט
װען אזוי װאלטן אירן אננעװענדט דעם נרויםן (אדער  .שלעכטןס קםץ .נאר
םולעף ס׳ װארום
קליננען דומםער םאר אונזער הײנטינן ״סאון העלער םאר הײנטינן ״ס׳ כדי צו
ס׳האט נעםײט
אזא קלאננ האבן אידן נעשאםן א קאםבינאציע םק ו= ״ םיט א חטף־קםץ םאר דעם.
באצײכענען
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סיר קערן זיך אום צו דער באםערקוננ םון אונזער םחבר  .ער רעדט דערםון׳ צי זאלי םען
שטעלן א חטף־קםץ אונטער דעם ה׳ אק דעם װאדט  .הױד׳־־זסז! .ער זאנט׳ אײנינע שרייבער
שטעלן אוא חטף־קםץ צו באצײכענען דעם ניטםולן ס׳ װאם קליננט  #גהויבטראף אין דעם
דיםטאננ סס׳ דאם הײשט׳ וײ שרײבן  :הויר׳ װאו דער :ז =צ> און י - ,־> ,צװאםען־־סס אדער
הױר׳ װאו דעם ו׳ דארף םען באטראכטן' פאר דער איבערנעבליבענער אם הקךיאה.
װענן אזא שרײבן זאנט דער םחבר םק אונזערע כללים׳ ערשטנס׳ אז דאם שיקט זיך
ניט׳ װארום אונטער הונדערט םענשן לײענט קײן אײנער ניט אוא ארט חטף־קםץ אזוי׳ װי דער
אנדערער .דאש אױ נעװען נאטירליך׳ װארום אין העברעאיש םארמענדט םען קײנפאל ניט אזוי
דעם חטף־קםץ  .דאם׳ װאם ער זאנט װײטער׳ װי דײטשע אידן רײדן אוים םארשײדן דעם חטף־
קםץ און קםץ־נדול ( .שלעכט־קםץ•)׳ איז דאם םײנט ער׳ װי די דאזינע װאקאלצײכנש װעק
נענוצט אין אידיש־דײטש׳ דארט הערט םען ניט אץ ״ס אץ *ס קיץ םולן קםץ (ס)׳ נאר א
שװאכן קלאננ׳ װאם זאל אויסנעדריקט װעק םיט א חטף־קםץ  .אזא ארט נוצן דעם חטף־קסץ
באװײוט בײ דײטשע איק א שארםן חוש םאר דער דײטשער אויםשםראך׳ אבער איטאליענישע
אידן האבן נעםענט שםעטן דערםץ׳ םונם קוק םץ העברעאישן דקדוק  .דעם םחברם באםערקוננ
װײטער׳ אז די איטאליענער ריױץ אוים אלצאײנם דעם חטף־קםץ אץ דעם קםץ־נדול׳ םארשטײ
איך ניט.
װענן איםרלינם לעצטע שורות ( װענן דעם א׳ צום װארט .טובר״א״) דארף םען םײנען׳ אז
אד האט נעםוזט ארויםפאלן א זאץ םאר די װערטער  .אבל בדבר שנוך א  .אז• װ .׳ אין יענעם
זאץ האט זיך םסתםא געהאנדלט דערםץ׳ װי אזוי די ניט־שארםרײדער רײדן אוים דעם לעצטן
קלאננ אץ װארט  .טובר־א• אץ נאכדעם נײט שוין  :אבער בײ א דײטליכער אדער שארפער אוים־
שםראך ( אבל בדבר שנון) װערט דער סוף נעלײענט םיט א שק׳ דעריבער דארף םען שרײבן אן
א׳ צום םוף .איםרלין׳ הײםט דאש׳ װיל האבן׳ אז מ׳דארףלײענען  :ז& סז (טוברא) ,״זוט
ז׳ ?  £׳' , 885ניט -:וסגוסע ,זס^ פ ,ו, 8*$£
. 111001״סיזגי .וואם דערביי ווערט דער ס אץ לעצטן
טראף ברײט נעצוינן .צוםעלינ׳ םץ דער
םארשײדנקײט׳
װי
ם׳זאנט
נאך
ביז
הײנט
דאם
װארט
•װיך׳ קאנען םיר זעק׳ װאם איסרלין מײנט .די נעבילדעטע רײדן אוים דאם װארט .װץי׳ איץ
טראף  :״!•*י  /דעם ס הערט פען נאר ניט׳ אקענן אבער אין דיאלעקט זאנט םען ©■■! :׳*י .כםעט
צװײ מראםן ; צום שלוש װארט רײםטםען אויף דאם םויל׳ װי איםרלין װאלט דערויף נעזאנט:
אזוי האט םען אויםנערעדט אין םיטלאלטער׳ װען סיםלענט אםט שדײבן סח״ס•'*'
■ .איםדלין האלט
אבער פאר א בעםער דײטש צו זאנן  :״ן״י• נראד אין עםטרײך ניט עם אנב א םעננע נעםען׳ װאש בײ
זײ שרײבט טען ׳ .יט דעם© אין דעם לעצטן טראף• איטטײנער׳ די נעםען *1 :׳ , 011
*1, ? 180111זס(1
 1,״סז \  5©1..1,א  .או• װ• אלע אװינע נעםען דארף פען אין העברעאיש םארזארנן םיט א שוא
(זײךל)׳ טיזאל ניט לײענען*>51ס 8011101,\ 7א .אז  .װ .איך האב שוץ אויך אננעװיזן׳ אז אין
םיטלאלטער ביז אין דער נײער צײט םלענט םען דעם © אין די אוםבאטי^ נטע םוף־טראםן בכלל
ניט שרײבן  ( .זעה װײטער ע ,ס  .)2,םארװאם םײנט איםרלץ׳ אז אין אלע אזוינע װערטער נםיט
א שוא צום םוף] דארף םען שרײבן א נשטוםעןנ א׳ םוף װארט׳ דאם אױ ניט אזוי נריננ צו
םארשטיץ .אזא ארט שרײבן איז נענוטען םץ םראנצויזיש׳ דערםץ האב איך שוין נערעדט אין
דעם ד־טן באנד םץ םײן בוך ( ז 276 .א  .װ .).דײטשע אידן בײם רהײן האבן נעשריבן דאם
װארט
 ( 51001101אײננטליך 111 :סס )5:אװי  :שטכלא ; ״״© :פ ( םיטלהויכדײטש  :״ס©ז .אײננטליך:
״ : 05א־ז ;א ; זסאססא םיטלהויכדײטש  :זס ^ס^ .אײננטליך  ■ :״!ססז!)  :קויכרא ( םיט נקודות
װאלט םען באדארםט שרײבן  . :קויכרא*)  .אזא שרײבוננ האט גענוי נעשטימט םיט דער םראנ־
צויזישער שרײבוננ׳ לםשל׳ אץ דעםי װארט ס1נ 1׳1״1ס ,װאם קלינגט אײננטליך1נ1ס 1״1ס ,דעם ס
ניט צו הערן׳ העברעאיש װאלט םען דאש באדארםט שרײבן  :איםבלא.
אויף אזא ארט װיל איםרלין׳ ם׳זאל שרײבן אץ אויםרײדן די נעניען :זס& ״סד  ,ז©׳* £
(םראנצויזיש :סז ? 8©1 ,)£ס ( 8םראנצויזיש  !. )861© :״ ( )11םראנצויזיש  :ס 1״1י-.י)  .איסרלץ׳ װאם
האט םםתםא  :יט נעקענט קײן װארט םראנצוױיש׳ האט נעװײנטליך נענוצט אזא ארט שרײבן
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דײטשער אױסשםראך• אזא ארט שרײבן מיטאבער
נאד םון דער נענויאינקײט װענן פון דער
אידיש־דײטשע
איר מקור׳ ניט דער טעם דערפוף איז איםרלינען נעװען באקאנט םון עלטעדע
שריפטן ( זעה שרת םהר* ם פאדובה׳ םי׳ י־א) .
פון דעם׳ װאם סיר האבן ביז אהער געבראכט׳ קוםט אוים׳ זא דעם א׳ םוף װארט נאך
דארף מען ניט אויםר־ידן אין נעםינטלטע װעדטער  .ריכטיג שרײבט נרינבוים אין זיין
א שוא
— םאר  .זונךא* ׳ זחסתזסת *ם — פאר אזא
•כרעסטאםאטיע* ( ז  >26 .זס׳״׳וסצ פאר  .שוויךא*
*  .בײ ניט נעפינטלטע װערטער איז שוין שװער צו טדעםן  .אין  .זיטנבוך ז 32* .
היךבירנא
 .אויף זײן ורוײנד אונ׳ או־ף זײן וײנדא*  .װי זאל מען שרײבן אויף דײטש דאס לעצטע
שטײטן
>1 :״** ? אדער ©(״״ © ? ן אין ערשטן פאל האט דער איבערזעצער נעקאנט שרײבן  . :וײנד״•
װארט
ור ער שרײבט  .ורוײנד*  1אהן אן א׳ צום םוףז  .זאל םען דאם װארט  .ענדא־ אויםרײדן >: :״£
אזר
>16״  . ,£נוינדא*  :נ׳״״פ״ אדער>10״״ 6״ (©* ״״״״) ז םיװײוט אױם׳ אז צו רער צײט׳ װען
אדער
דער  .זיטנבוך איז איבערגעזעצט געװאק׳ האט םען דעם א׳ אםט נענוצט םוף װארט אנשטאט
י־׳ װאם זאל הײםןז ס ( זעה וריטער ט  >* ,׳ יס׳ דאם הײםט׳ או דעם א׳ האט םען יא
דעם

אויפנעשעםט

נארע

אידיש־דײטשע

ארמאנראםיע׳

דער פחבר פון יד כללים האט ניט
ם׳קאן נאך אנװײזן אזױנע כללים:
ם) װאקאלן•
ו .דער דײטשער * ׳ װאם אין אידיש־דײטש װערט ער בכלל איבערנענעבן םיטן א׳ ( זעה
 ,) 2װערט אםט דודכנעלאזט׳ לםשל  . :דרםשט• ס **׳ •*) אנשטאט  .דארםשט* ׳  .ניםנט*
םריהערז,
; ״ אנשטאט  .ניטאנט* וכדוםה  .םײםטנם פעלט דער א׳ אין דעם פארװארט **ג> אק אין
*״■״י
קאנױנקציע*8ס , >1אק בײדע םאלן שרײבט םען  . :דש*  .דאס נעםט זיך נעוױם םק דײטש׳
דער
דארט סלענט פען אםט שרײק •>1* :
 •2דער * ,װען ער אױ אוםבאטאנט ( זעה ) ,ז אק .) 4פאלט אםט אויך ארוים׳ דערהויפט
טראף׳ אשטײנער  . :נישםראק״ ( ״■ יזססזק^ ס;׳ ) . ,װארטך ( ״סוזס׳״ ) וכדוםה  .די
אק לעצטן
שרײבוננ נײט דא אויך נאך נאך דער דײטשער ** .סז 1סא שרײבטן מז״יזס* * ,
אידיש־דײטשע
יד

 8111א .אז  .װ.
״״ת©*^״ !{ ,״)* נזסנ״זא  .א .װ .זסלס״זז * ״זסזזסזסחא שרייבט  :״{!■)*זוסס״ק  ,״)) וסז,״•

נ• דעם ס  -װאקאל ניט םען אפט איבער םיט א ו׳> לםשלן  .נוך■ (נ 1סס״). ,װל■ ( 1ס ) 8א  .אז.
דער לײענער םװ זיך אד אױך םארלאזן אויף זײן פארשטאנד׳ װארום ם׳קאן לײענען ז״8
װ•)* .
ארך  .אזא ארט נוצן דעם ו׳ אלס ס״װאקאל נעטט זיך אויך םון דעם העברעאישן באצײכענען
דעם חטף־קםץ׳ לםשל  :תוקדש = תקדש׳ זעה םריהער ז ,7 ,צום ם׳יף.
 •4דער דיםטאננ ״ס װערט א־בערנענעבן םיט .ױי״ ( אםצושײדען םק  .ױ• )>* -׳ לםשלן
)״*ו ס*ג> = דיא לוײט ) ,ס״סזסזו = נירוײעט ,אס■) ״*)  -טוייטש ,זסזס״ס)  -טוײערר וכדוםה.
אויםשםראך בײ אידן אין םיטלאלטער׳ זײ האק ניט גערעדט׳
דא זעהען םיר אויך א רײגע
וױ םיר זעהען עם נאכדעם אין םױשלדײטש׳ וױ ם׳רעדט נאך בכלל עד הױם אין עםטרײך:
םונאנדערנעטײלט דעם נס און דעם *<0
)!■) , 1.61סזסןן ,נוסס ,)■:זסז״וס) ,נאר וײ האבן שארף
אױסנעדרוקט םםתמא םיט  .יױ*  .ז6״ו 1>6186ס 1שרײבט  :ז 8״״) 6>1ת1<6
תחלת האט םען ״ס
סזנזסס״ ס׳ד  ,דא אין ר  -ס ,וי׳ = ס  < ,יױ* = ״ס ,שםעטער איז םון .יױ״ נעװארעןג .ױי״♦
 ■5פריהער 5, 1 ,האב איך שוין באםערקט׳ אז  :״ אק ■ ״ װעק אין דײטשע שריםטן אויך
נענוצט געםישט׳ װי אמ  $ל■ בײ אונזער איבערזעצער זעהען םיר אויך דאם אײגענע׳ םונדעםטװעגן
בײ אים פאראן א חלוק צװ־שן די צװײ דיםט ^ ננק׳1ס איז בײ אים ײ׳  1 ,ס שרײבט ער אײ׳.
אױ
 :האײלינן = ״ס&ת!■ י  ,שאיידן =־ ״1>16ס11ס ,8האיישט =־■ )** :סי( ,װאייש — 188ס׳ײ ,א  .אז  .װ.
למשל
אבער  :שרײק = ״ 611<6זו1ס , 8װארהײט = ) וסתזס׳ײ א  .אז  .װ .געװײנטליך טרעםט םען
אקעגן
און־דאס זע לבע װארט נעשדיבן אםאל םיט ײיי אםאל םיט אײ׳■ לםשל  :םײנט  ) -״ :ס״ז אק
אײן
נ♦ ש•
*) זעה םיק באםערקוננ צו ,3, 1ז •781 .
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5113131׳ !\/61חט !סחגו . :>1)31066 -0-01 -0097 -0191 813 )11-ו־1-1\ 1ס8 !1
11כ
 11נ
 1>1111ח 3ו־ !61> 8ו 1ס
ח! 1/1/\13־

םאײנט  * -״ #:ית׳ אזױ ױו םיר זעהען דאם אין דײטשע שריפטן  *' .און •* אנהױב ווארט איז אק
אידיש־דײטש שװער צו דערקענען איבער דעם א׳< װאם ששײט שטענדינ אנהוב װארט םאר א
.81*61,6111
׳י • לסשל  :אײן׳ אײטל׳ קאן מען לײענען ״ 61*61,61אק
 •6ם׳אױ כדאי נאך צו באםערקן דעם צירוננ־א׳ בײ דעם ענדע־* .דער איבערזעצער
 6€11״ ,1״ ##סזא ( אדער ״! ״> ״61
םונם  .זיטנבוך■ שרײבט . :אײן נרושי םעכטיני זױנדא״ = סז*;6
ס!• ״״* ,א־ן .נרדטיי און  .םעכטיני■ איז דער ענדע *-איבערנענעבן םיט א י׳• טיר נעםינען אויך אזא
>=1י׳  ,נאך דעם י׳ =  6שטײט נאך א צירוננ־א
שרײבן׳ װי  :אײניא =  6״יס ,קלײניא =  6״1
1א שטוםער־א׳] ׳ וױ בכלל נאך דעם י׳ אק ײ׳ םוף װארט ( ועה םריהער  . >6 4 , 1 :װידער זעהען
םיר׳ אז דער ענדע־ס װערט איבערנענעבן םיט אן א׳ אין אזוינע װערטער׳ וױ  .ענרא■ = ) 16״^
.זוינדא■ =©נ• ״״* •) ,אין זעלטענע םאלן — םיט א ע׳  ( .זעה אבער םריהער ו ,ג צום םוף) .
■י בײם ענדע־ר נעםינען םיר זעלטן דעם צירוננ־אי׳

ם׳שרײבט. :דר׳-צרא.אז.װ•

יי> ק ^ נםאנאנטן.
*• ב׳ אק ם׳ (•< אק ק) קוםען׳ אוױ וױ אק דײטשן׳ געםישט׳
(אדער .ליבא־) אק  .ליפ■ ( אדער  .ליפא■)] .
י• דאם זעלבע אױ אויך םיט יי׳ י•* ,ס• ׳ח װערט גאר ניט נענוצט 1חוץ אין העברעאישע
װערטער] ׳ םארגלײך דערצו שרת מהר־י איםרלין [ .תרוטת הדשך]׳ םי׳ רל*א• אונזער איבערועצער
שרײבט  . :םאכן• = ״ ^ ס״״• * ,ניכש■ ־־ *י• '• ״ אק • ניקש■  -י״נ• ״ ,אזױ וױ אין דײטשן׳
.11011
.ליכט■ = *
י><• ד׳ אק ט׳ <* ,ג>) נוצט מען לויט דעם דיאלעקט נאך• * ניט טען שטענדינ איבער
םיט ט׳ ; ת׳ װערט ניט נענוצט 1חוץ אין העברעאישע װערטער] .
)>• דער נעברויך םק ) אק י׳ איז נאך שטארק נעװענדט אץ עלטעק דײטש  .אונוער
איבערזעצער שרייבט  :״וינדן■ = ״>16״;י׳ . ,ורױליך■ =11ס611סז׳י א .או וו .ערשרײבט אבער אויך
.בוך = ״ס׳י• אין אױםלויט !װ^ רט־אויס) שרײבט ער אבער תםיד ף = ) ,אװי װי אין םיטד־
הויכדײטש אין אנלויט ! װארט־אײן] אױ ם׳ זעלטענער  .םאר )> ״••) ,׳ )< ״) ,ק שרײבט ער פ  5׳.
לםשל  . :שימפפט■  )* -ק״| 1י1ס* . ,אנפ  5אננט■ = *ש״סזק״״ . ,אנםפינט■ ׳=* ״מק״״ ,א .או  .װ .אץ
אזא םאל שטעלט ער א שטריכל אויםן צװײטן ם׳ צו װײק׳ אז דאם איז א רםה (װײך) .
11ס 5 261*$ז 16־תס.$
ג>• װעגן ? זעה םיץ ארטיקל אק *ז!ז
נ>• װענן * זעה דארט׳ ז  *71 .אק שרת םהר־י איםרלץ׳ סי׳ רל׳א  .ס׳װערט נאר ניט
נענוצט *•) .
* .1״׳ װערט איבערנענעבן םיט א טאםל־ר (׳װ ) .
ױו

אםאל נלםשל .ליב■

באםערקוננען.
באװנדערע
־)
11111ס 8״ 6ץ^•1
*• <> ״ט שרײבט מען םארקירצט  . :אונ׳■ ׳ ניט * אונד■  .אין פעטער י^ רדאנם.
 ,0116116זסת״ז^ .אס ( ז .װזס איז םאראן א קאםיטל  • :באדײטוננ םון יד פאר-
11ס 8״
(ועה  :״ :)*6ז
■ /״, ' /״ די םארקירצן זײנען אריבער אץ
קירצטע װערטער•׳ דארט נעפינען םיר  :״8מ * />1ם •<> ״׳'
אידיש־דײטש אויך׳ אק ס׳אױ געװארן א כלל צו שרײבן  .אונ. ,
*• אץ אידיש־דײטש טאפלט םען ניט ק־ין אותױת ( חוץ .ײ■ אק .ור )׳ ם׳שרײבט  . :קוםך
= ״״״׳ס*• ( ״16״״זס* . ,)1זיך = ״;* ( ״״■*) א .אז  .װ .בעת יענע צײט באםערקט םען אין דער
דײטשער שריםטשפראך א באװנדער חולשות צו טאפלען אותױת׳ און די נראםאטיקער קלאנן
•) ם׳איז נאך אבער אםראנע׳ צי * ענדא■ ׳  .זוינדא■— דארף םעןלײענען >16 :״>16, 6״,5 >1
אדער ג> ״ ,6ני״״צ׳ אין *ױםיםק■ ׳ לםשל ( צױריך 0546 ,נעםינען םיר אוםעטום  :״עינד■ =<> ״ •6נ .ש.
*•) איך װײם ניט׳ װי אין  .זיטנבוך׳ װאס איך האב אים אין ארינינאל ניט נעזעהן ( חוץ
נאר קלײנע אויםצוגן)׳ בכלל אבער נוצט םען אי דעם ם׳ אץ די עלטערע אידישע שריםטן׳ כאטש
זעלטענער ( םײםטנם נוצט םען דעם ש׳ אק דעם ז׳ )׳ אין .יוםיםק■ ׳ לטשל׳ געםינען םיר . :װאוםך
נ .ש.
״< 1886ז׳*י>׳  .לאםן■ ( ״886ס>1׳ .װאםרן■ ( ״ז״מממ״) וכדוםד״
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דערױף .םיםלענט .לםשל .שדײבןןתתסגזסא .זסס״ײ״.יז״ײ״ א• אז  .װ ..זעהען סיר אין
זיך שטארק
םונקט םארקערט א גרױםע שפארזאםקײט אין שרײבן קאנסאנאיט־צײכנם .דאם
אידיש־דײטש
םק דעם העברעאישן .װאו םיאױ ניט אננענומען צו טאםלען אײן און דאםועלבע אות.
נעםט זיך
 • 1די

ם^

רטראםן׳■, >161

ז 6ון

א.

אן ,

ןן י

( ת-6 € 116ןג 1״ , 2

\61דח  81נ 1ז 16ן ,

ח  6נ 1ן  £ו 1תפזו)

אפנעשײלט םק די װערטער ,װאם צו זײ נעהערן זײ נטישרײבט  . :ודטרײבן״ . .דר
שרײבט םען
בארםן־- ,צו ברעכן״]  .אין דײטשע שריםטן קוםט דאס אויך םאר׳ אבער ניט אזוי אפט.
םק דעם■ װאם םיר האבן ביז אהער נעבראכט װענן אידיש־דײטשן אדםלײגן׳ אױקלאד■
איז צונעפאםט צו דער דײטשער ארטאנראםיע .אק אז דאם איז זעהר ק־נצינ אק םלאנ־
או דאם
 . 186ז  .מי ) װענן
םעםינ צונױםנעשטעלט  .אויב שטײנשנײדער זאנט <אין נ״״״ק״זסצ ,יאר )
פק דעם  .זיטנבוך• . :די ארטאנראםיע אױ דא אויך זעהר ניט קײן םעםטע״ .אױ
א םאנוםקדיפט
ואנן װענן יעדן דײטשן בוך םון יענער צײט .בראנט שרײבט דאם װארט6א51
לאוט ויך אוױנם
אןןי ;44׳<>14 ,$ץ* ,זזו* ,אין ע״מ נעםינט איר  :״! <><8און באלד  :ח;18ו1ס אק
אין םינף שורות
1>161
 .011111און א זוך טק— איז קאן מען נאך נעפינען אװינע װאריאנטן  :״ ,1)167״ ,1)167ת
װידער :״!
װ .קענן אזא םארװילדוננ םק דער רײטשער ארטאנראשיע׳ או ם׳ואנט אויף דעם אידיש־
א  .אז.
דײטשןאויםלײגן .דאם איז  .ניט םעםט״■ אױ דאם א גרויפער שבח•
.111
םק דער אידיש־דײטשער ארטאנראםיע איז קלאד .אז אידן האבן נערעדט אק נע־
שדן
אױף דער דײטשער שםראך םק זײער םביבה ,םיד װײםן דאם שוק פק אנדערע םיםנים
שריבן
אױך .העבראאױםען אק ױדאאױסען קוםען ניט םאד אין דער שריםטשפראך .די אײננעםלאכטענע
אױםדריקן קאן םען ניט האלטן םאר אזוינע העבראאיזםען אק ױדאאיזםען .אק דער
העברעאישע
זײנען זײ אויך ניט נעװען׳ מיר קאנען דאם ארויסועהן םק אידישע רײד׳ װאם װערן
רײד־שםראך
נעבראכט אין יד דײטשע םיעםן*)  .אקענן אבער האט די דײטשע דיאלעקט־אויםיטםראך
וױרקוננ אויף דער העברעאישער אויסשםראך  .לטשל .יד אויםשםראך םק
געהאט א נעװיםע
^ קאל  .אין די טערב־םראװינצן רײדן אידן אוים דעם ציךי אזױ וױ .61זײ זאנן:
דעם ציךי־װ
ז ( רבנו) ,״ת; ^;** ( (יצילנו) א  .אז  .װ  .אקענן האבן דײטשע אידן םאר דעם א קלאננ■
״״61נ1נ81
הויבדײטש קוטט ער ניט םיר .זײ רײדן אוים בײדע װאקאל־צײכנם ס״) ניט וױ
װאם אץ רײנעם
נאר אזוי׳ אז יעדער םק זײ לאזט זיך שװאך העק .דאם הײםט זײ זאק ; 11״ו1<6-נ61ז,
א דיםטאננ■
; א  .אז .װ .איך םײן .אז דאם איז א שװאבישע װירקונג .אק6״;מ נעםינט איר:
״״!-״■;*״
!)161י״  ,ז18;>16נ1ס ,ג>; 16א• או .וו .אין װירמעםבערנ רעדט םען נאך אזױ
111ז8ן״־
)071
 .םון דאנען האט זיך די אויםשפראך םון דעם צירי־װאקאל םארשםרײט צװישן דײטשע
עד־הױם
אידן׳ אזוי װי אנדערע אײננטיםליכקײטן םון דעם אויבערדײטש.
די אױםשםראך םק העברעאיש האט װידער צוריקנעװירקט אויף דער אידיש־דײטשער
 .אװי ױו ם׳אױ געװײנט נעװען אױםרײדן דעם צירי־קלאנג .וךי ז״ .האט דער
אויםשםראך
* צובאקוםען נאך א — ! ־קלאנג אויך .אק דער .םױשלשםראך״ זאנט א איד:
דײטשער
ניט נעזעהן .אזוי װי ער זאנט ״'■סניס (חן) אויף העברעאיש  .דער *#זגמ שרײבט אויך
.06561
״
אנשטאט ז״^ז״זזס/י אק רעםגלײכן.
אזױ .לםשל:
אײנענע זעהען םיר צו בײם חולם אויך .די םזרח־אידן רײדן אוים דעם קלאננ אװיױו
דאם
ז6״\ ;ס\1ס* ,ז6״\ ;ס 1א  .אז• װ ..די צםק־דײטשע אידן זאק  :ז6״זג;4\8ס* ,זסנ״״&ו ,אק
1ס ,זײ זא; ן
װי װײט די טענדענק םארםירט אד ד״ר נידעםאנעןז ער וױל האבן ,אז אםילו אין דער
*)
זײנען ניט נעװען קײן העבדאאיזםען אק ױדאאיזםען ,בעת ער אליק׳ רײדנדינ םק
רײדשפראך
^תס״ססס ,װאו העבראאױםען און ױדאאיזטען זײנען םאראן לרוב׳ האט טודה נעװען
דער ״^ססזנן
אז דאם שטאםט םק דעם םארקער םיט אידן .םםילא שוק םק .אידיש־דײטש״ (זעה
צו לוטערן׳
 . 017יד בוך־שפראך איז נעװען רײנער׳ וױיל דא איז א סך נרעםער נעװען יד
םריהער ,ז.
נ  .ש.
ליטעראטור־שםראך .איז דאם קיק ראיה ניט.
השםעה םון דער דײטשער
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דרום־דײטשע איקןתס״זסוזס* ,זפתזסנ  .דןן זעהש םען אויך יד נעבליבענע װירקוננ םון
די
נידעררהײנישן דיאלעקט• אידן■ װאם זײגען נעקוםען םק אדבער־רהײן׳ האבן אויםנערעדט דעם
חולם אזוי װי ס׳ אין נידעררהײן האבן זײ אבער נעהערט אויםרײדן דעפ ס אזוי װי ; ס און האב1
איבערנענוםען אזא אויסשםראך םאר דײטש אויך  .םזרח־אידן רײק אין םוישל־דײטש * :גרוים•
= ^*; ס ^ ,םאר *צסז&׳ * טויט• = > 11וסז םאר *גזס* א• אז  .װ  .אבער נראד פונקט אװי שרײבט
דיאלעקטן15€ ^611ס׳י מ  586וסת >(8> 18 £ט 1ס >1סס
דער םחבד םק 51סז*מ  56616אק קעלנישן
11611ו886 ? 818:>1סת;6 16016> 116£נ> סס)■ אק קריםטליבע אורקונדן טרעםן םיר אױך
ז> ( 86?6תת^& ס
דעם נאםען ״סזתזוס )! ( פאר א אידן) פאר זזזזסז״זססא ( זעה  . :הםוביר• צו ,ן .) 54 .
צי נעטט זיך די פויליש־אידישע אויםשםראך ״ [ ריכטינער  = < :י׳ 1םאר דעם וקקאל־
צײבן ״ < ו) אױך םק א דײטשער וױרקוננ — דאם בין איך ניט זינער  .דאם איז נעװים׳ או דער
װי1סג1ס  ,5א  .אז  .װ  .לאזט זיך םארענטםעק םק דײטשע
אוםלויט ״ אק אװינע װערטער■
שריםטן יענע צײט  .בײשפילן זײנען דא איבערינ.

1\/.
אידן־דייטש,
םוישל־דייטש אדער
צום םוף דארף םען נאך באטראכטן דאם
רייד־ארט׳ װאם װענן איר אדםקוםען אק װענן איר עצםױא
דאם הײםט די שפראך אדער די
םען זיך נאך ניט קלאר נעװאק  .אװע לאלעםאנם חקירות האבן קיק װערט ניט  .צונצם בא־
מערקוננען ( ^ □זחסס1<6ס5)11ת 865>1;6ס  , 0ך  )438 .זײנען ניט אק אלע פונקטן ריבטינ ( דע—
הויםט קאן קיק רײד ניט זיק םק א םארנרײזט דײטשז׳ זײ זײנען ניט נענונ אויך  .ם׳מװ דערבײ
פארקוקן נ?! 1דאם אײנפלעכטן העברעאישע װערטער׳ העברעאיש־דײטשע בילדוננען אק פרעםדע
אויםדריקן  .דעםנלײכן קוםט אויך םאר אק דער םיטלאלטערישער דײטשער שפראך׳ אק דער
שפראך םונם גי־טן יארהונדערט׳ אק אפילו אק דער הײנטינער שפראך אויך׳ נאר אד ועהען
םיר א םראנצױוישן אדער אן אנדער באשטאנדטײל אנשטאט דעם העברעאישן׳ װאם איק
האבן נענוםען םאר זײער שםראך ( זעה גרינבױטם ארטיקל 8€11-תק 8 5סת ת116ס 8זק5ז1ס 8וזג
חס ^ חח ^ &חו

אק ץ} זס>1ח 1126ס >! 11חט * וס\>: 1ת! ז \

ץ?  61,31> %ץןו 161ז>361
> 5 :ח $86
תסע ^ 6פז 1זסז \  61<11.י1

העםט . )473טײלט מען אויס דעם דאזינן באשטאנדטײל׳ איו דאם טוישלדײטש אק איבערינ!
עכט און רײן דייטש ; ם׳האלט דאם םאר א אידיש  .ראטװעלש• ( צינײנער־שפראך) נאר
דערכאר׳ וױיל דארט נעםינט איר םארעלטערטע אדער פראװינציעלע װערטער אק א םארעלטערט
אויםרײדן וקקאלן ( קאנםאנאנטן — שוין וױינינער םארעלטערט)  .וױ אזױ האש זיך אויםנעבילדעט
דאם דאזינע  .ראטװעלש״ און װען איז דאם אויפנעקוטען ? ם  .בלאך זאגט ( אין דער -ת 116ססז*י .זפ)
. 30 , 1872, 501111סא ,ז )241 .׳ אי דאם םוישלדײטש שטאםש םק דעם שװאבישן דיאלעקט•
))
ששײנשגײדער ( זעה . :הםזביר• ׳ ,1872ז  .סצס באמערקט דערצו  . :דאס דארף םען נאךבאװײזך.
מ׳דארף אבער דערםאנען׳ או דעם נעדאנק האט שוין הײנע ארויםגעזאנט  . :דאם װאם םיר רוםן
אק צםון־דײששלאנד  .םוישעלך (ת ^ זס״וסתז) איז ניט קײן אנדער ואך׳ װי אײננטליך די םראנק־
> 5 :זאנם
םורטער לאנדשפראך׳ אק ניט־נע׳םל׳עטע רײדן דאם אװי נוט׳ װי נע׳םל׳עטע•  .תז 6ו1
אי  7אוױ  . :דאם דערװידערדינע ציהען די שפראך׳ װאם דערםאנט אװי שטארק דאם םראנק־
םורטער םוישעלן״ . 8 .( .ז*י .ז> ז  8 £ת>> 11011ג 1זס>זסי׳׳ \ 8ז86ת  , 58ארטיקל  :ת ^ס^ תסז*) .אק דער
דאזינער דערקלערוננ שטעקט אבער נאר א טײל אםת׳ ניט דער נאנצער אטת׳ װארום םריהער
דארף מען נאך אויםקלערן׳ װי אוױ איז דאם אויבער־דײטש נעקומען צו איק אין םיטל־אק־צםק־
דײטשלאנד  .צו כאראקטעריזיק דאם םוישל־דײטש בעצם אק לויט זיק ^ םשטאם דארף םען
פראווינציעל־אדער
פאטריאטיזם■ און נראד םון
פראדוקט םון
זאנן  :דאם איז א
דייטשע אידן׳ אזױ װי דאם לאד־נא נשפאניש־אידיש! בײ
לאקאל־פאטריאטיזם םצד
שפאנישע אידן  .יד םעשה איז אװי:
אק< 5־טן יארהונדערט האבן דײטשע איק םאםנװײז
דעם 14־טן
זינט יד רדיםות
אויםגעװאנדערט קײן פױלן  .די דײטשע אידן האבן זיך אבער אד אויך נעהאלטן םאר
די״זשן און האבן זיך שטארק נעהאלטל בײ דײטש׳ דאם איז בײ זײ נעװען מוטערשפראך׳
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 .דער מחבר פון  .סםר של ׳ר א־.שייי• אדער ■ סרכבת
אוםנאנגשםראך אק ליטעראטור־שםראך
אז דאם איז די םארקערשםראך  .צװישן אונז דײטשן  /די שםראך
הםשנה־ זאנט װענן דײטש׳
קײן פוילן• ס׳איז קלאר׳ אז אידן םון פארש־ידענע םר־^ װינצן
אויםנעװאנדעריט
פון אידן׳ װאם האבן
איר הײםישן דיאלעקט׳ םיט דער צײט האבן פארשײדענע דיא־
האבן גערעדט יעדע נרופע אױף
 .אזד איז אויםגעקוםען א דײטש׳ נעםישט םק םארשײדענע דיאלעקטן׳
לעקטן זיך אױםנעםישט
שםראך־נעברויך נעםוזט בילק דעם נרונדט^ן אין
םונדעםטװענן האט דער אויבער־דײטשער
האט אויבער־דײטש נענעבן די גרעפטע צאל עסינראנטן׳ װארום
דער דאזינער שפראך  :דאשית׳
דארט  .םיר האבן שױן נעזעהן׳ אז דער אידישער צענטר יענע
אידן האבן נעװאוינט םײםטנם
אק עםטרײך׳ ם׳דארף דעריבער םשער זײן׳ אז דער נרעפטער
צײט איז נעװען דרום־דײטשלאנד
האט נעשטאםט םק דארטן .נאך א ראיה דערצו איז׳ או צװישן
טײל אויםװאנדערער קײן פוילן
םאםיליענעםען׳ טײלוױײ האבן זײ זיך דערהאלטן עד הױם׳ װאם
פוילישע אידן קוםען פאר א םך
שטעט אדער םק םאםיליעם׳ װאם זײנען דארט נעװען תושבים•
שטאםען םק דרום־דײטשע
שםירא (שםײערז׳ האלםערין (״חסיי׳זג־־זז) ,רונקל א .אז  .װ .םאםיליעך
אשטײגער  :לאנדױ׳ םינץ׳
שטעט טרעםן זיך כםעט ניט בײ דײטש־פוילישע אידן
נעטען׳ װאם שטאםען םון נידעח־ײטשע
דארף םען נעדײנקען׳ אז די אידיש־דײטשע ליטעראטורי װאם
צײט• װידער
אין דער עלטערער נעהאט בײ זיך אק װאם םק איר האבן זײ נענוםען זײער דײטש־קענען׳
די עםיגראנטן האבן
דיאלעקט׳ יװ בבלל יד דײטשע ליטעראטור איז םײםטנס
אױ נעװען נעשריבן אין אויבער־דײטשן
דיאלעקט*) .דערםק איז קלאר׳ אז דאם דײטש׳ װאם די דײטש־
נעשריבן אװף דעם דאוינן
האט גערעדט אין פױלן׳ האט נעהאט צום נרעםטן טײל די אויבעח־ײטשע
אידישע עםינראציע
די דאוינע דײטשע שםראך אבער זאל זיך אנטװיקלען אין םוילן—
םארב אק אײננטיםליבקײטן.
זי אױ פארנלױוערט נעװאק אין דעם צושטאנד׳ װאם זי איז נעװען
דאם האט ניט געקאנט זײן•
צו דער צײט׳ װאם אידן האבן אױםנעװאנדערט קײן פוילן.
דעם לנ -טן יארהונדערט׳ דערהויםט זינט נזרת תיח < יד קאואקן־רציהות
אבער זינט
פוילישע איק םאסנװײו נענוםען אויםװאנדעק צוריק קײן דײטשלאנד.
אין יאר מ& ס׳ האבן
< יד ערשטע אויםגאבע׳ פראנ׳ 0678זאנט  . :װען דיא רבנים לאנג
דער מחבר םק  .צוכטשםינל■
אונ׳ זיק םארדארבן• זו איז קיק אנדױ צוםלוכט םק ( טער) .
גיהאנדלט האבן׳ אונ׳ זיק אבקוםן
קנ  .אלז סירש זעק אן פאלנישע רבנים  :װען זיא זיך פאר־
דש װידר איבר דש לערנן םוש
העלר׳ ערשט הױבט ער אן צו װאנדק װעק איק קנעלר  .וױא
האנדלט האבן׳ אױף פםענינ אונ׳
םינד דיא פאלנישי רבנים אין אלי לנד• א  .אז װ  .די פױלישע
מאן דען צו אלר האנט .
םיטנעבראבט םיט זיך זײער םארעלטערטע׳ םײסטנם אויבער־
אײנװאנדערער האבן אבער
נעקומען דערצו׳ אז אויף דעם װענאיבער םוילן איז דאס
דײטשע׳ שםראך .אזוי אױ דאם
בײ איק אק םיטל־און־צםק־דײטשלאנד .אויף אזױ װײט זײנען
אויבער־דײטש נעװאק הײםיש
הײנעם אק אנדערע׳ אז דאם םוישלדײטש שטאםט םק דרום־דײטש־
בארעכטינט די םײנוננ
דיאלעקט פק די אננעקוםענע האט נעםוזט האבן דעם םועל־ױצא׳
לאנד  .דער םרעםדער
דאם װידער האט נעהאט דעם רעזולטאט׳ װאם איק
אז קריםטן האבן זיך םק זײ דערװײטערט׳
בײ זײער שםראך׳ װאם זײ האבן זי אזוי אױך נעהאלטן פאר
נעהאלטן
האבן זיך נאך שטארקער יװ די צײט איז םאר אידן ערנער נעװארן׳ איק האבן זיך ניט באטײ־
א ירושה פק עלטערן  .הױת׳
װאם דײטשלאנד האט דורכנעמאכט׳ זינט דער אויפלעבוננ פק
לינט א־ן דער בילדונגס־ארבעט׳
זיך נאכדעם אויך נעהאלטן םק דערװײפק׳ האט זיך בײ זײ דערהאלטן
װיפנשאפטן׳ און האבן
םון אויבער־דײטשער םארב אק א נײער םביבה׳ אק װײל
זײער דיאלעקט׳ אםק שפראך־אינזל
םרעםד נעװען האט ײ אים נעשטעםםלט פאר א ראטװעלש׳
דער פביבה איז דער דיאלעקט
האט דער דאזינער דיאלעקט ניט נעקאנט זיק אזױ
פאר א מוישל־דײטש  .אין דרום־דײטשלאנד
םיק םײנוננ׳ אז די דײטשע ליטעראטור־שםראך ( ניט יד
*) דאם םארשטארקט נאך
) האט נעהאט די נרעםטע װירקוננ אויף דער אלטער  .אידיש־רײטשער־
א־דישע רײד־שפראך
ס ש•
זעה םײנע באםעדקונגען צו ז  184 .אק.789
ליטעראטור־שפראך׳
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םרעםד׳ װארום אײננטליך שטאםט ער דאך םק יענער נעננט׳ אבער די צונעקומענע באשטאנד־
מײלן נהעברעאישע אק סלאװישע װערטער] האבן אים דאך װײט נעהאלטן םון דער אנטװיקל־
טער םאדערנער שםראך אין יענער נעננט.
םק אונזער נעשיכטליכער אםהאנדלוננ װערט קלאר׳ אז דאם םוישלדײטש איז בעצם
ניט קײן אנדער זאך׳ נאר אן עכטער דײמשער דיאלעקט .אויב א סך דײטשן םארשטײען אים
נישט׳ איז קאן מען דאם זאנן װענן יעדן דיאלעקט׳ װאם װערט נערעדט אױפער זײן הײם.
לאםיר זאנן׳ אז װינער קוםען קיק בערלין אק זאנן:ז״■ ״• ״**■**** ( -םיר זאן םיר)׳ װעט םען זײ
האלטן םאר םוישל אידן׳ װײל יענע װאלטן זיך אויך אזוי אויסנעדרוקט׳ װען זײ זאלן װעלן זאנן
זײ׳י*1״;* ז •^ 1אדער לאםיר זאגן׳ אז א װינער קוםט קײן האםבורנ און זאנט דעם קעלנער אין
811נ^6$€1סס (16סו1נ85:)1י^י ,ז1ס׳י )1.8זסזיס•! ח! 6מ1\6ס 8)1שמ1[6ט)5׳נת׳סנ! 6נ1מו 1ו1ס1
האמעל1מנ 5161ז
 61>111יע מסמוס זס<נ #ז 1״ז װעט םען אים ניט םארשטיק׳ נאך םער װעט
■!!!ססז׳זס?  0קסא) ?מ
(א שלעזישער
םען אים ניט םארשטײן׳ װען ער זאל זאגן אויף דעם שטובטײדל
אויםדרוק םאר א שטובדינםטםײדל)  .דאס אײנענע קאן זיך םארלױםן םיט א בערלינער׳ האם־
בורנער׳ שװײצער וכדוםה׳ װאם זאל רײדן אויף זײן הײםישן דיאלעקט אויסער זײן הײם .ם׳װאלט
אויף זײ געקאנט זאגן  :זײ םױשעלן  .װארום דאס םױשלדײטש אױ אויך ניט םער וױ א דיאלעקט׳
װאס װערט נערעדט אויסער זײן הײם  .היװז אבער וױ דאם םױשלדײטש האט הײנטינע צײטן
נעשיכטע םק דעם
בכלל קײן הײם גיט׳ האט ער םער קײן זכװנ־ הקױם ניט׳ םײדן אין דער
דייטשןאלטערטום .דא אבער׳ אין דער נעשיכטע׳ םארדינט דער דיאלעקט זיק פלאץ*) .

נאטע( .^ 111צו ז5 .סס
םוןתלםוד.
ד יוםף קולון װענן דער םעטאדיק
 1ד*ר גידעםאן ברײננט דא אײנינע כללים װענן דער םעטאדיק םק תלםוד׳ אררםנעצױנן
םק צעזײטע באםערקוננען אין םהרייקם שו״ת  .דאם איז א זאך םםעציעל פאר תלםוד־םאו״טער׳
נ♦ ש♦
האב איך דאס אד דורכנעלאזט] .

>*

איך

האב אד

נעטרײ

איבערנענעבן ז ~ ר

נידעםאנם

חקירה װענן

״אידיש־דײטש■ ׳

װײל

דאם אױ אויך א שטיק  .נעשיכטע*׳ נעשיכטע םק אונזער אײנן  .אלטערטום■ םק  .חבםי־ישראל.
אק זײער קוק אויםן אידישן לעבן אק אויף דער אידישער שםראך  .ניט דא איז דאם ארט אק
םילוינט זיך ניט צו פאלעםיזירן קעגן אזא םריםיטױק׳ אוםװיםנשאםטליכן קוק אויף דער אנט־
יױקלונג םק אידיש׳ קורץ נערעדט׳ האבן םיר דא םאר זיך א  .פראדוקט םון לאקאל־
פאטרי ^ טיזם׳ ( דײטשן) ׳ װי ד*ר נידעםאן דריקט זיך םריהער אוים׳ אוןםון דער נוטער אלטער
אפ ^ לאנענזיק• ברײטער װענן דעם זעה םײן ארטיקל  :ד־ר ם .םינעם  .די נעשיכטע םון דער
ס ש.
אידישער ליטעראטור■ אין .םנקם״׳ װילנא ,1913ז.321- 317 .
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קאפיטל.1
רד־םות ראש יאר  340ו.שאד־

 0דאש איז באקאנם םים דעש ;אםען  .נזרת ק־ם .,ד .ד..
זס(׳ .יזשגפס  **,־זס ז  360 .אק װײטעד.
נלי -ך  :תזע . .״*
ו־״בשאלות־ותשובותו םהד־יל ( אויםנאבע האנוי) סי׳ (םיםן  -א) ב* ב .ליו .םנה•:.
י) שדת (
( װערט װײטער ציטירטנ  .םנהנים*) ז  150• .אק וױיטער (קרעם^ ־עד דרוק םק* אר.)1566
םהר־׳ל
י> שרת םהר״י ברונא׳ סיי קכ׳א.
= פרל־-
*) דארט• דארט .אויך .םנהניש* ן .־זסי * .טולנק״ א־ו םישלהו־כד־יטש
*> שרת םהרי׳־ל .םי׳ כ־נ•
•> דארט׳ םי׳ ל־ה•
י) דארט.
•) דארט• םי׳ ס־•
•> שױת םהר־י װײל םי־ ק־׳נ .יד נתננ־ין א־ז נעװען ר^ בלענץ.
״> םנהנים .ן .83• .
״> שרת םהד״ל׳ סי׳ נ׳  .םנהנים ז . 71' .
״> דארט .םי׳ ם׳.
״י םנהנים .ז. 78• .
״) שרת םהר׳י װײל .ם־׳ פ־ו׳ ק״נ.
״) שרת םהרײל׳ סי׳ ם׳•
•*) מנהנים .ז . 73• .
״) םהריי װײל׳ דינים׳ סי׳ ם* ה.
״) םנהנים .ז  .י. 83
•׳) דארט ,ו  .75• .שו״ת םהר״י איםרלין (  .תרוםת־הדשן*)׳ םי׳ אי> ק׳ד׳ קכ־ח•
•*) װענן םריהערדינע חבורים םון םנהנים זעה בײ צונץ  :״*ויזנמ״ ז  .זצ׳ ארך םי־ן
 .מ ז  . 194 .םק יענער צײט שטאםען חבורים םק םהרי־ל׳ םהר־י ( יצחק) טורנא׳ םהר* א
װע־ק ב
<אב־הם> קלױזנר׳ ר׳ שלום םק נײשטאט אק םק אנדערע אנץניםע םחברים  .םאדגלײך:
 377 , 3, 9 , 1214 , 2,אא זץ 8ז< 1!1״״)1161ס 8סו) )1ס *8.״\* 1סתנ01ו< סו1) 1ס §116ס 1״) ״  , 0זס״״ל״סא
זו־ו אק אנדערע (ווײטער װעט דאם דאזינע װערק ציטירט װערן  :ז 116״ל״ 6א) .
״) שרת  .תרוםת־הדשן• םי׳ אי׳ ט״ז׳ ײט׳ כ׳> כ־א׳ כ״נ׳ כ־ד׳ ם״ג׳ נדה׳ נ״ה׳ ם*צ .ע״נ• ם׳•
ק־ר און אנדערע < זעה ארך • 1מע )* ,״זס׳ ז .זז) .
■) דארט׳ םי׳ ל׳ד׳ ם״ד׳ ע* ה•
■> שרת טהרי׳ל׳ סי׳ ט׳י כ״נ׳ כ״ה׳ כ־ו .ם• ׳ נ*.ז
■) דארט׳ ם׳ ם־ח׳ צ״נ.
יד

״>

זעה

אונזער

בוך ב  . 1 .ז 43 .

אק

װײטער.

**> שרת םהד׳ם םינץ׳ םיי ס* ג ,ם>ו < ן 53 • .אין רער לעםבערנער אויםנאבעז.
■) ״לקמ ױשר• ז  ( 4 .דער םחבר ציטירט דאם דאזינע װערק אלם סױנכענער
שםעטער׳ דאם יאר1904׳ האט ד*ר יעקב םדיםאן אשנעדרוקט דאם װערק אונטער
מאנוםקריםט׳
לקט יושר לר׳ ױשף ב* ד םשה׳ כולל םנהנים םסקי הלכות ותשובות
דעם טיטל  * :סםד
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של רבו הנאון בעד תרומת הדשך  .יצא לאור .. .םאת יעקב םרײטאן׳ ברי ,•1תרב״ד•
אי אלע
נעהערינע ז־-שטעלעס לױט דעם נעדתקטן עקזעםםלאד .נ• ש>:.
*) * תנע * וס׳ נאטע. 5
י* ) שרת םהר׳י וױיל׳ פי׳ קל״נ.
•*) שױת םהרי׳ל׳ םי׳ ע־א; שרת םהו״י וױיל׳ םי־ קם*,
**
> זעה די הקדמה צו דער קדאקעװער אויםנאבע דאם יאר זל ( 15של״אי•
*■> םנהנים׳ ז 1 .זסז.
**> דער םחבר פונם םםר • קיצוד םרדבי• אדער ׳םרדכי קטך׳ זעה ;־111י *. /זצזס׳ ו 2 .ז און•װ
**) םחבר םק ישערי דררא *-זעהן4סד>11. 1ס . 8זנ©1ן1
,־ו61)16ח^ס5ת
5161
מ) מחבד פון סםר ״אנור״ <.)1480
■•) ת>:1\6חס. 8. 611<1. 1\1זד1ס>15ת©^, 1ז©1ו61ת\1ס8חו©ז5״ ז.189 .
״> זעה םריהער ז.19 -
■) דאם הײםט :
םורנו
הרב
רבי
יעקוב
לױ
.
זיק
תלם־ד ( םק דעם װעלן םיר ; אך שפעצעי■
רײדןז׳ װאם
םנהנים /האט נעזאםלט זײנע ״םנהנים•׳ רופט אים פארקירצט םהתי ס ;ל  .זעה די הקדםה
צו .
אךי

צ־נזיד

**)  11. 8 )11)1160 . ( 1113) 11011884 1 ^ 51ז 3־*. \ 1 81
 116131־ 111€ 11) 6 ) 161ס  065־  © 261׳) ? 61163 . 8611,8
װענן דעם׳ ױו אידן האבן איבערנענוטען בײנעםען׳ װאם קריפטן האבן זײ נענעבן

ז .י ג•
תפ^ ״ג *ס 4ס^ סזסא *.תס 2׳ נעזאטלטע שריםטן׳ ז •27 .
״) אק שו״ת םהרים םינץ׳ לעםבערנער דרוק אין יאר י 85ז׳ ז  *.ײ׳ ( מקצת תקנות קהילות
שרם> זעהען מיר זיץ נאםען דעם ערשטן געחתםעט אויף א תקנה םק יאך ו 8גי  :םשה ב־ר
יקותיאל הלר םולץ  .אץ דיזעלבע שאלות־ותשובות םי׳ לךה איז ער ארך געהתםעט דער
ע־שטער אױף א שאלה ( דארט איז א טעות אץ דעד דאטע)  .בײ נײבויער  820 :א^ 6
€8)3108
איז ער ארך נעחתםעט אויף א תקנה םון יאך ספני ( קם* ו>׳ א־ם האט םען ארםנערוםן אלע שםחת־
תורה  .אחד ןם החתנים־׳ זעה • סנהנים־ ז .70* .
״> איך נעם דאם דערםק׳ װאם
אנדערע
דערצײלן
א־ם׳
װאם
זײ האבן נעועהן אץ
נעהערט בײ זײן םאטער• זעה .םנהנ־ם־ ׳ 59׳ .ואםר שהנ־דו לו׳ א־ך שאבױ םהר־י ( ם׳דארף ויץ:
םהר־ר) םולץ םנל ה־ה םתיר־  .אויך רארט׳ ז  . 62* .אםר םדדרי םנל אשר העיו־ םה־ר משה
ניאנםר״ק על םהרט־ו םנל  /דאך האט ער תחלת נעלערנט בײם םאטער .זעה שױת טהרי־ל
(אויםנאבע האנר) ז . : 17* .ראיתי אדוני םודי טה־ר משה הלױ ובו׳ נוהנים  /דער םאטער אױ
נעשטארבן נאך יאך.1386
") םנהנים׳ ז . 39■,33* .
") םנהגים׳ ז .33* ,24* ,3* ,װענן דעם׳ אז רע האט איבערנעצו־נן פק םאינץ קיץ ױןןרםם׳
שטײם אויך אין םהרי־לם א כתב־יד ( םנהנים) אק די דינים םק עירובי חצרות׳ ז  .38* .ד־ר א.
בערלינער האב איך צו דאנקען׳ װאש ער האט םיר אפנעשריבן די שטעל םק דעם פאנוסקריפנז.
לעה ארך לעװױאנם  .נםשות צדיקים  /ז . 48 .
*•) שרת פהרײל׳ סי׳ ח׳ ז  .4■.סי׳ י־ד ז• *♦׳ סי׳ ל־ה ז  .ימ׳ םימן ם־ב ז? 1 .י׳ םיםן ם־נ
ז • .גז  .זעה אויך  .םנהנים■ ז. 80• ,77* .
״) שדת פהרײל׳ םײ ײד ז  *.י■ * :קו הנהינ ס־ו חםיך ( איןשרת  .תולדות ארם־ שטײם
׳חםײ אנשטאט  .חטיך־) מהר־ם נױארםרק את בתו נרושתײ.
״) ניםבען םק סיססזסס׳ א צירוננ .זעהז סס)1ססם ,ו 86)8ס)
 11א>ס )6, 846010)8001׳*ו6סם
 ,1881ו  •23 .זעה אןיך ס 16ססא
 •2(10X1ז. 48 .
״) םנהנים׳ ז 57* .׳.1091
״) דארט׳ ז.109■.
״) שרת םהרײל•
םי׳
א׳
.
ל־ז
.
ער
האט
נעהאט
א
זק
יעקוב געלנהויזקי ױאם האט נע־
װאוינט םיט םהרי־ל א הויז נעבן א הרז .א־ן די םנהנ־ם׳ ז 72* .װערט ארך רערםאנט יעקוב
נעלנהויזענם א םעטער׳ דאם זעלבע ארך ז.82■.
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זעד: .

״) שרת םהריי ל .םי־ נ׳— ר.
י״) דאי־ט■ ם׳ ניח  -נ־ט .מ־האט ד מרוםן ב $נכען אױך•
מ) םנהגים .ז .׳ ,82׳  .86װי אױך אין מאנוםקריםט םון םנהנים׳— לויט בערלינערם םיט־
ט־־לוננ — אין אנהויב םון הלכות תענ־ת.
״) דארט ,ן .יוסו.
״) דארט ,ז .׳ .42דעה אויך ילקט ױשר• ׳ ט .1 .ן .גס < לױט װי דארט שטײט■ האט ער
נעלערנט אין רענענשבורס  .זעה אויך שױת םהר־י װײלי םי׳ ם־י ז  .ילו האנויער דרוק .אויך
ס. 23
. 8 <1<11תנ1ס1
שטײנ* טנײדער יהםזכיר־(1110קסתז£ס
״) םנהגים ,ז  .׳. 77
״) דארט ,ז  .י. 36
״) דארט■ ז• ױס.
") דארט ,ז 8* .סו.
■) דארט• ז .יוסו .דער תלםיד דערצײלט < דארט ז * .גוס .אז םהרײל .דאםאלם בר אק
״
מאינץי איז אײנםאל נעםערליך ק־־אנק נעװאק אויף  .הינפרי־נד (סיסתלידזיװ .ז  .אונוער בוך ב.
 5, 1ו. ) 2

ם׳האט אים

נעהאלטן םאר

טויט׳

אבער ער איז

נעזונט

נעװארן אק

האט

נאך

נאכדעם

אפנעלעבט אריבער דרײםינ יאר  .אזױ וױ םהרי־ל איז משטארבן ראש יאר 27ײ <קש*ו)י
הײשט עש■ או ער איז קראנק נעװארן בערך דאש יאר 395י• אץ םאינץ איז ער דאטאלש .זעהט
אוים■ נעװען רב נאך ניט לאננ .װארום נאך דאש יאר 386ו איז זיץ םאטער דארט נעװען רב.
װען םיר זאלן זאנן ,אז דער םאטער איז באלד דערויף נעשטארבן -אץ אז םהרי־ל איז נעװאק רב
בערך דאס יאר ס 39ו .װען ער א־ז אלט נעװען בערך 35יאר׳ קוםט אויש■ אז ער איז קראנק נע־
װאק צו  40יאר אץ נעלעבט האט ער עםים םער םאר ס 7יאר .צו שט־יןק־אלט איז ער ניט
מקומען  .םארקערט .זײן תלםיד זאנט םץ זיץ טויטז יובערה הוטרף לו השעה־ ( םנהנים■ ז  *.וסו>.
״) זעה םנהנים .ז  * .וסז  .םארנלײך שטײנשנײדער ,יהםזכירי צ•23,1
"> די ואםלונג אױ םאראן א־ן םארשײדענע רעדאקציעש• םארגלײך ס11י)ס1ס1ס , 0ת16זסנ*111א,
 819,2א• די שאלות־ותשובות םי׳ א׳ -ל־ז נעםינען זיך אויך צום םוף פץ יד שרת רשב־א
<ר׳ שלםה בן אדרת) יתולדות אדם־•
״>  .זלםן םשוטינװערא־ < םנהנים .אץ דער הקדםה׳ אויך דף —)90דאם איז זלםן םץ
תססם  .5*.אויםםירליך װענן דעם זעה בײ בעדלינערז  .הםזכיר׳11צ •38 ,װעק זיץ םאם־ליע
זעה אץ  .הטזכיר■ צ •24, 1בײ נײבויער 906א ס״ז8ס1ס*ס  0הײםט ער זלםן װערא.
 ,81105ז •36 .
•*> םנהנים .הקדםה ,אויך ז  .״ •53װענן אנדערע זאםלונגען זעה צונץ
ײ) בערלינער אץ .־1ו1ס 155סתסז \ '*:ום־וס 1809 ,׳ ז .318 .
״) שרת םהר־י װײל .םי׳ קנ־א• םהר־י איםרלין .םםקים־ .סי׳ קכ־ו.
״> לקט ױשר׳ ט .ו ,ז •97 .
״> שרת םהר־י װײל .םי׳ קם־ט•  .דיגים־■ םײ ם־א׳ ם־ה׳ ם־ו .שרת םהר־י ברונא .םי׳ קײח.
") שרת םהר־י װײל■ אויםנאבע האנוי םץ יאר סוסו• די הקדםה םון דעם ארויםמבער.
״) שרת מהר־י װײל .םי׳ ט־ו .כ־נ■ ל׳ .נ־א .םארנלײך .םנהניש־■ ז• יוסז.
״> שרת םהרי־ל .םי׳ נ׳ .מנהנ־ם ,ז . 3* .
״> שו־ת טהר־י װײל .םי׳ קנ־א  .איםרלין .םםקים־.
״) שרת םהר־י ברונא׳ םי׳ ײב׳ ײנ׳ קי־ד .רנ־נ•
״) שרת םהר־י ברונא■ םײ רנ־נג  .עכ־ל סהר־י װײל בםםרו אשר ביד בנו יצ־ר•
י* ) דערםץ נעםט זיך .װאם פהר־י װײלש שאלות־ותשובות נעםינען זיך אין אנדערע זאם־
לוננען אויך  .םארנלײך איםרלינש .פםקים־ םי׳ קכ־ו םיט װײלם שרת םי׳ קנ־א ,שרת םהר־י קולץ
ס״ קש־נ םיט װײלם שרת סי׳ קש־נ .שרת םהר־י ברונא סי׳ ל־ה אץ אנדערע.
״) שרת םהר־י ברונא׳ םי׳ כ־ח׳ נ־נ < בײדע שרת זײנען םץ םהר׳י איםרלץ)  .זעד שרת
מהר־י װײל .סי׳ ע־ט׳ ק״ן .קם־ד•
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״) שרת םזזר׳י ברזבא׳ םי׳ קב״א׳ קש׳א׳ קנדד.
ײ) אק דעם אפלאז־באסעל םק סרידריך דעם זמ דאם יאר 474ז דדיםט ער ״ס׳י8*1ז־־1
11) 111מסז\ . 0נ1צ״6£0מ ,זסמיסמזסס.
״סויי?׳ זעה}  . 96זא ,1^0^081005. 03 ,זסגו&לע . 532.
ײ) שױת םהר׳י ברזיא׳
״) דארט׳ םי׳ קכ״א•
״) שרת םהר׳י וױיל׳ םי׳ קנ״א•
'*) םהר״י איםרלק .םםקים*׳ םי׳ קניח .
״) שרת םהר׳י ברונא׳ םי׳ רנ־נ•
״) דארט׳ םי׳ רע־ז•
י* ) לקט יושר׳ ט 1 .ז .סז׳ו .שױת םהר׳י קולק׳ םי׳ יךע.
*) שרת םהר־י ברונא׳ סי׳ ע״ד׳רש״א.
״) דארט׳ םי׳ קם״א׳ רם״א׳ רע״ז אק אנדערע  .לקט ױשר׳ ט .ז׳ ז .58 .םארנלײך שטיינ״
שנײדער אק .הםוכיר׳ זם׳ . 25דאם׳ װאם דארט שטײט  .םהר״ם הלוי זנ״ר״ סיט אםדאנעצײבןי
רארף מען לײענען ־םהרם קלויזניר״.
,זס״ס! ^י׳ ז 93 .נוםער  .96ז205 .
״) זעה קחע  ■**.זס ,ז 415 .אק וױיטער׳ אןיך
נוםער.656
״) בערלינער אק ,״©)] !״(ס ^ס״ס ^  **,צזס׳ יאר ,1869ז 521 .האט בטעות פאדביטן דעם
םהרם םינץ אויף םהר״י איםרלינם אתלםיד םיט דעםזעלבן נאםען׳ װאם זיק םאטערהאטאבער
נעהײםן ר־ אליעזר.
״) שרת םהרם םינץ׳ םי׳ צ״ז .צום םוף זאנט ער אױף םהרי ברונא  :״הישיש״ ( דאס
יאר.>1468
״) לקט ױשר׳ ט .ז׳ ז 25 .ג ״טשה ם״ל םינץ יצ״ו םטעננץ״  .םארנלײך םהר״י א־םרלק
.םםקים״׳ םי׳ כ״ב .ער הײםט .םינץ״׳ ניט .םענץ״• וױ נרעץ םײנט ( ,413קע/י >*.סז  . )0אנדערע
שרײבן ארך םאלש דעם דאזינן נאפען  .װאלט ער נעהײםן .םענץ״ ( נאך דער שטאט מאינץ).
װאלט ער נעשרבן זיק נאםען  .םענץ״׳ אזוי װי ער שרײבט די שטאט .םאינץ״  .דערבײנאםען .פינין•
םרעםט זיך איצט אויך זעהר אםט בײ אידן  .ם׳װאונדערט םיך׳ װאם ער םלענט כםעט שטענדיו
שרײבן זײן נאםען אק א חתיםה צװײ םאל  . :םשה טרוד םשה לוי םינץ״.
״) שרת םהרם םינץ אק דער הקדםה׳ אױך אק אן אנםערקוננ צו םי׳ ע״ס.
״) דארט׳ םי׳ ם״נ.
י״) דארט׳ םי׳ ל״ב•
ײ) דארט׳ םי׳ ל״ז צום םוף.
*) דארט׳ םי׳ ע״ד.
*) דארט׳ םי׳ ם״ח׳ נ׳.
׳י) דארט׳ םיי א׳•
ײ) דארט׳ םי׳ ל״ח.
■> דארט׳ םי׳ ם׳•
*) דארט׳ סי׳ ק״ט צום םוף׳ םי׳ קי״ד .םארנלײך םערלעטקא ״16ז:ז׳1יס .צ.1י״ס^1)61* 1״*?ז
״אי ,1864ז.283 .
ו© \ם<נט©א♦ נוםער. 5, 002
1״) םארנלײך *נזןןס*1ז©  0י־1
״* ) זעה בערלינערם םלײםינע םאנאנראםיע װעק א־ם אין ח1)10ז8*581-)1״ס 4ז )*,סזס .־אר
 .1869ז ( 323-130.די םאנאנראםיע װעלן םיר װײטער ציטיק • :בערלינער״ ) .דעך ״ס׳י ״ 161זס*.11
•שזז״נוזסזסזג׳ װאם װערט דערםאנט בײװינערן*:״*))*־יססןז  .ז 253.׳ איזגעװען אונזער איםרלינם אן
עלטער־עלטער זײדע  .װענן אונזער איםרלין רעדט זיך אק דעם שוצבריף׳ דאטירט םראנ דעם
 17ױלי( 1438זעה ״^)*פ&טןז ,ז : )244.דער קינינאלברעכטדערקלערטאיםםארפרײ  -םקדעםחשר׳
װאם איבער דעם זײנען באשמראםט נעװען די םייהערדינע אידישע אײנװאוינער אין װק( )1421״.
םי׳
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״•.■^ )1׳!ס ^ סחסזגי דארטי ז . 174 .
איז צו זעק׳ אז ם׳דארף אויסבעםעק די שטעל בײ ;רעצן• װאו ער זאנם•
״* > דערםון
ם׳אמ ניט אנצונעםען• א־םרר׳ין זאל נאך האבן נעל׳עבט דאם יאר.1474
אז
״*> םי של שלםה אױף םם• גטין• םרק ד׳• דף כ״ד.
״י )1שדת םהר־׳ם סינץ• םי׳ י־ב.
םי׳ ע* ט• סארנלײך םיט דער שאלה־ותשובה םי׳ א׳  .זײן ואםלונג שוי׳ת האט
׳״*) םםקים•
 .תרוםת הדשך• לויט דער צאל שאלות־ותשובות ( 354דשן>• ששעטער דינען
ער א נאםען נענעבן
דערצו צונעקוםען ״םםקים וכתביס־ ( ווערט אד ציטירטו .םםקים־).
• ט ,1 .ז •30 .ער האט זיך געהײםן אויםרוםן  .ר׳ ישראל בר׳םתחױד  .אקענן
י ),0דקטױשר
נעהײםן אויםרום;; ־בן םהר־ר !םורנו הרב רבי) ישראל״• דער םאטער האט
האבן זײנע זין זיך
געקאנט םוחל זײן זײן כבוד• די זק ניט•
י״ ) םםקים׳ םי׳ ם׳• לקט ױשר׳ ט  .מ• ז. 31 .
 .אםשרהאט ער דארט נעהאט קרובים .זעהםריהער ו •28 .באםערקוננ.4
״״ > םםקים• םי׳ ט־ו
'״> לקט ישר• ט .) .ז .111.
 .ו ז  .115 ,די שטעל איז ניט נאר קלאר  . :והיה םתענה ט׳ בניםן על אםו
״* > דארט• ט
אושטרי׳ בװינא הי־ד והתםיםה התח־ל י׳ בםיק והםרט םהנזרה מ׳
שהיתה קדושה בנזרת
| •)1421זעה שױת טהר־י איםרלץ• םי׳ רט״א נזעה אויך ד׳ר סרײמאנס אנםערקונג
ב׳ נ׳ ׳י ם׳ ך
נוםער * שיבן צו לקט ױשר׳ ט  .1 .ז• ©  11נ .ש).
״ ') לקט ױשר• ט .מ ז•24 .
השערה• אז ער איז נעבויק אץ םארבורנ ( זעד :.בערלינער• ז  )133.לײנט
*"> בערלינערם
שכל• דאם זעלבע אויך װענן דעם ז  . 321.םץ איםדלינם רײד• וױ ער דער־
זיך םיר װײנינ אויםן
קיץ םארבורנ ( םםקים׳ םי׳ טױ>• קאן םען דריננען םארקערם .װאלט
צײלט םק זײן איבערציהען
אץ םארבורנ• איז װאלט ר׳ אנשיל נעװען זײן רבי׳ װארום ר׳ אנשיל אױ
איםרלץ נעבױק װעק
א תושב• ער טיטולירט אים אבער קײנםאל ניט םײן רבי• כאטש ער דערםאנט
דארט נעװען
םה־ר אנשל םרםורק־ ( לקט ױשר• ט  .ז• ז  .סזז>• ״וכשםםדתי דברים הללו
אים אםךםאל  • :בשם
מרםורק אםר לײ ( םסקים• םי׳ קכ־חז• ־שאלתי םםי םהד־ר אנשיל םרםורק״
לפהר׳׳ר אנשיל
דאם• ײאם ער שרײבט  .אר־ן טולדתי״• דארף םען דעריבער םארשטיץ בײעק
(דארט• סי׳ ל־א> .
קם״ט)׳ נאך א ראיה דערצו איז• װאס דער םנהנ אין םארבות אױ נעװען דערועלבער•
(םםקים םי׳
אץ קרעםס• אזױ נעםינען םיר אץ ־לקט ױשר״• ט .מ .ז  .לס־ ־בן הםנהנ בוױנא
װאם אץ װץ און
בקדיפז בםרםורק״.
ױשר• ט 4 .ז  : 60 .״ײכודני ששםעתי ןם הנאק זצ־ל שאותו םרי (ליםאנעןו
נ ״> לקט
נםצא בביניזיא״.
•"> שרת סד.־׳י ברונא• םי׳ ק״ד :םו ;י ־* סחחסתו.
זיאליץחתסעטזיך  :״שונדלײך• דאיט• ט .ם• ז.20 .
 7״) שונדיל• לקט ױשר• ט .ז .ז•38 .
•״> םםקים• סי׳ ע׳.
*"> לקט ױשד• ט .ז ז. 104 .
י ),2געכל• םםק־ם• ם״י רנ״א• זעה  :בערלינער• ז. 177 .
1״ ),לקט ױשר• ט .ם ,ז. 29 .
מו> דארט• ט .װ• ז .83 .
■**> דארט• ט  ,1 .ו  •153 .ועה או־ך  :בעדלינער.
דעם באריכט םק דעם ס8מס)1ס*> 2חס ^ תסי״ס זאלן האבן םארנעקוםען שרעק־
*־ >1לױט
• קרעסם אק שטיץ ( , 376ימלו )*,טזס)  .אויף דעם  ,קןט שק דעם דב ׳ר יונה
ליכע שחיטות אין װץ
אין װץ נעהאט זיך אליץ אױםנעקױלעט אץ דער שול .אזא רב אץ וק וצ
זאל די נאנצע קהלה
( )1349איז אבער ניט באקאנט• קאנראד םק םענענבערנ ( ב .ו ,ו  •)241.באשרײבמ•
יענער צײט
האט צונעועהן• װי די וױנער אידישע קהלה האט נעליטן םק דעם שװארצן
וואם ער אליץ
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טויט׳ ער דערםאנט אבערקיק ווארט ניט םק שחיטות אק םק קײן נזרה בכלל  .די כדאגיק־שרײבער
זײנען אםט םנום ; םארברענען אק זיך אלײן פארברענען איז בײ וײ אויף טריט אק שריט  .אזוי׳ לםשל׳
דערצײלט■ ״״־אזסססויס** ״ ? אין דער שטראסבורנער כראניק זשטוטנארט )1843ז . ; 83.אק עטליכע
שטעט האט םען וײ םארברענט לויט א םםק׳ אק עטליכע שטעט האבן זײ אלײן אונטערגעצינד;
זײערע הײזער אק וײנען םארברענטנעװארן־  .װענן קרעםז דערצײלט דער כראניק־שרײבעי;
.דא (  0340האבן אידן זיך אלײן אונטערנעצינדן אק םארברענט נעװארך  .ער ניטנאךצו ; .אבער
יד בעםטע (םארנעםםטע׳ רײכע) אידן זײנען נעקומען אין דער םעםטונג אק זײנען לײדער ארוים
וױיטער דערצײלט
■0050 ^10^10861
<מ  6זא) ^תזס־וא
גאנץ״ן3,1885( 5. 284
קערשבויםער ; • נישט נעקוקט אויף די רדיםות זײנען דאך נעבליבן אײנינע אידן אין קרעםם־
ידארט)  .םק םהר־י א־םרלינס רײד און םק אנדערע איז ארויםצוזעהן׳ אז אד אין קרעמז איז
ענדע יו״טן אק אנהויב פו  -טן יארהונדערט נעװען א גרדםע ישיבה אק רבנים םוםלגים׳ דאם
הײםט׳ ניט אנדערש׳ אז דארטן אױ נעװען א היפשע קהלה׳ ניט בלוױ אײנינע א־דן  .װען םהרײל
זאגט א םך םאל אויף עםטרײך  .ארץ הדטים־ (זעה זײנע שרת׳ םיי צ־ט׳ קנ־א׳ קע־ד׳ רי־א)׳ םײן
איך׳ אז דאם באציהט זיך אױף דער נזרה דאם יאר •1421קוםט אוים׳ אז די דאזינע שאלות*
תשובות זײנען נעשריבן נעװארן נ $ך דער דאזיגער דאטע.
 611א ס;  •0אק די815 -תס\ 1
םײןארטיקל♦# 865ת1ג51311סן)
*  0םארנלייך
״ •מ״יוס* יאר ■1864ז .ספ אק װײטער• דער רש־ל זאגט אק ים של שלםה אויף נטין׳ םרק די-
ףד כ־נ ;  .וכן כתב נדול אחד הנקרא םהר־ם װלדא־  .גדעטץ ( יזחע׳ ז  .סוי נאטע ס םײנט• או
זיק םאטער איז שוק נעװען רב אין וױן  .םק איםרלינם װערטער אבער׳ וױ ער זאנט װענן ר׳ םאיוק
(םםקים׳ םי׳ ם־א) ;  .כשישב בװינא־ ( אװי דארף םען לײענען׳ ניט .כששב־) אק אין םי־ ס־נ אײ
צו זעהן׳ אז ער איז ערשט נעקוםען קײן װק׳ קא שוין א נעקרוינטער ; .אשר תוצאותױ מארץ
רינום וידע כל שרשי דתיה וםנהנױד׳ אק עםטרײכער רבנים האבן אים נעםאלנט  .םק זיק םאטער
ר׳ ברוך רעדט קײנער ניט װי םק א לםדן׳ און בכלל װערט זײן נאםען דערםאנט נאר בײ
דער נעלעגנהײט׳ װען םידערםאנט דעם זק  .נעטען םיר אן׳ אז װען ר׳ טאיר איז אננעקוםען קײן
װין ( םאר דעם יאר .1365זעה װײטער)׳ איז ער אלט נעװען א יאר סב— .40אז ער האט דערלעבט
א טיף עלטער (ם׳רוםט אים אםט .זקן־) אק אז םהר־י איםרלין האט אים שוין ניט נעקענט בײם
לעבן׳ אױ קוםט אוים׳ או נעבוױק איז ער בערך דאם יאר 1320אק נעשטארבן איז ער צוױשן
.1400—1390
•״) זעה ; אויערבאך ;  .ברית אברהם־ (םראנקםורט א/ם .)1860 .ז . .
״ )1םםק־ם׳ םי׳ ם־ג .םק שרת םהרי״ל׳ ם׳ קס־ז קאן םען אםילו םײנען׳ או ־ר
אברהם קלויזנער׳ װאם איז שוק נעװען רב אק װק׳ װען ר׳ םאיר איז אהק געקוםען׳ און נאכדעם
אויך׳ איז נעװען ר׳ םאירם א תלםיד.
**> אםשר איז דאם דער אײנענער׳ װאם יעקוב םק וױן׳ װאם האט נעמאכט א םירוש
אויף תורה׳ םױנכענער טאנוםקריםט •2, 28זעה)6ו(ס1<:ס  065ז״2, 2ח״ .2ז( 103 .בײשטײנשנײ־
על םי טעות .)403
דער,
״• ) שרת םהרי־ל׳ סי׳ ק־א׳ אויך שרת םהר־י (יהח־ד׳) םינץ׳ םי׳ ט״ו.
***) דארט׳ םי׳ נ,׳ י׳■ נ׳י קנ־א אק אנדערע  .םנהגים׳ ז . 79* ,36* ,29* .
*יי) שרת םד׳רי״ל׳ םי׳ קי־ח (על םי טעות שטײט ײב דעם םיםן קל־ח׳ ז ,)46* .
מנהנים׳ ז .98* .
***) שו־ת םהרי־ל׳ םי׳ ם־ב.
" 0דארט׳ םי׳ נ׳• י־ז׳ כ־ב׳ ל־ו׳ קם־א׳ קם־ז׳ רײא.
״י) םהר־י איםרלק׳ פםקים׳ םי׳ קנ־נ• שרת םהרי־ל׳ םי׳ קצ־ד.
" 0םהר־י איםרלין׳ םםקים׳ םי׳ קל־ב• ער דערםאנט רי שלופם א חבור  .הלכות נדה* .
״י) לקט ױשר׳ ט  .מ ז .37 .
"*) שרת םהר־י ברונא׳ םי׳ ק־־ז׳ דארט םאלעםױירט ער םיט ר׳ שלוםן.
200

י* ),
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״׳>
״* >
״*>
״׳>
זעה דארט.
״■>
״י)
״),
״• )
״*)
•״)
״״)

םנהנים■ ז  .׳. 24
מוזר״י איפרלקי םםקים■ םיי ליא•
דארט׳ םי׳ קב״חי םנהנים ז . 35 • .
םנהנים׳ ז  .׳. 114
םם׳ ברבות׳ דף ח׳ דארט שטײט אבער  . :בםקום רבר.
םהר״י איםרלין׳ םשקים׳ םי׳ קכ״ח׳ קל״א׳ ר״ם.
דארט׳ םי רט״ז  .בערלינער׳ ז  . 318 .ד שלוםם א ברודער האט אױך געהײםן ר װנר-

זעה  :בערלינער׳ דארט.
לקט ױשר• ט ,1 ,ז.105 .
שרת םהרי איפרלק׳ םי׳ ק־׳ד.
דארט׳ אױך םי׳ קכ״ח•
םםקיםי סי׳ רם.
מנהנים׳ ז  .׳ . 42
דארט׳ ז  .׳ . 38
י״) לקט ױשרי ט  .ס ,ז . 25 .
״״ > שרת מהרי״ל׳ סי׳ קל״ו.
•״) בערלינער׳ ז  .318 .מנהגים׳ ז 32* .ר יעקוב ױא ניכר געװען דעם נארדהױוענער ר םאיר
לעםבערגעראױםנאבע.
אבךדורםקדעם םהרי״לם םאטער• זעה שרת םהרם םינץ׳
כהנם א װן׳
<׳ 6׳>*  . .װאם איז נעוױק
ז• * . 11אםשר איז דער ר םאיר דער אײנענער׳ װאם ״גחיס -וסא חס׳י ז6

םראנקםורט א / .ם  .די יאףן  . 1392—1385זעדן •
ימגיזסססגזנינ ז  68 *6>6י " אין
 1.י 1>>. 6. 1זי)) ז  151>6ס> 111י 1ימ>16 1ח 1$)8י >1 2מ 1י$)6ו׳וי 6ז  86זוי  8׳ ז  •430 ,אן
< 1802

םנורטהױזן״ װערט

דערםאנט אין  .אנודה* .

 88*,וז*
עלטערער  .םד׳ר׳י

שרת םהר״ל׳ ז . 43* .

קאפיטל.11
) אק דער יהתרת הזראדד׳ װאם םהרי איםרלין האט ארױםנענעבן ר יצחק ( אײזיק> ב״ר
*
דעם םחבר םק באורים ( דערקלערוננען ) צום םם״ג 1םםר םצות נתלז׳ איז םאראן אוא
ױאל הלוק׳
• ויקראוהו לעלות לקרות בתורה בשש םורינו ר׳רב״  .זעה  :לקט ױשר׳ ט  ,11.ז .38 .
זאץ :
*) זעה םיק ארטיקל אין םראנקלם ] זתיזס^ צזמתס ^! ,יאף ,1862ז 66 .אק װײטער׳ אױךםיק
*  8 86חומ868181יז  6א * ים• אין דער  .םאנאטששריםט״ יאף 1864ז 393.א• װ.
ארטיקל ׳צתסצס׳ײחסחו׳ז׳זתמ
*) חוץ דרדקי־םלטדים׳ זײ האבן נעםענט נעםען נעצאלץ׳ װײל זײער לערנען װערט כא־
בבא־םציעא׳ דף ק״ט  . ,זעה אױך שו׳ת טהר״ם םאדובה ( ר׳ םאיר
טראכט םאר א םלאכה.
קאצענעלנבויגן> ׳ םי׳ ם׳.
•) שו׳ת םהר׳י װײל׳ םי׳ קײח.
•) שרת םהר״י ברונא׳ סי׳ ק״ב•
•) שרת םהר״י קולון׳ םי׳ ק״ע  . :התלםידים שעושים שררה וםורים הוראה אצל הרבנים
התלםידים םובהקים דלאו שםיר עבדי ואםי׳ לקבוע מדרש אםור. . .
הישישים  . . .םשיטא אם םה
ובל שבן להורות לםעשה דאםילו חױב םיתה איכא, .
י> דעם רםב״םם םירוש אויף םם׳ אבות׳ םרק די• םשנה ה׳.
םנךאבות >5, 4שרת תשב״ץ׳ 142, 1א . .װ
*)
>^ 5€ (?6 0 ©5 :מחזס 1קןס
ז© . 8ו1
*)  * 1855(, 5 . 50,63,64,73 .חנס ^!)  2ת1ס211\ 1
.^ 1161״־ 45ן(ס6־ 6 5 *8>1>1ו*5€1ג©1ם  ,ז16עח©  , 0ווענן דער באציהוננ ם* ן
 1882( 5 . 102.ח? 6ח 18ז  )£ז©זח 1ן1־
דעם בר צו די םרנםים םק קהל װעלן םיר רײדן װײטער.
דער טיטל  .רב״׳ װאם מיר טרעםן אים שוק א םך םריהער ( זעה אונוער בוך ב .נ•
״)
) 5 .׳ װערט איצט דאם אײנענע׳ װאם  .רבי• אק תלםח־  .אק  .לקט ױשױי נעםינען םיר
ז  $ .23 .נם
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אזא שצעל . :ואגי אל הנעתי עדיק לקראות אות־ אל בר ולא חבױ יט .ו ,ן .>> .א־ן די שרת
םהריי װײל -םי׳ קנדז װערט דערצײלט׳ װי אײנער זידלט א רב  :יםדדר זעליקמאן אינו רב ואםילו
תינוק של נ׳ שנים ױדע לםפוק ױתרי  .דעריבער םאכט ששעטער ר׳ לױ בר׳ חביב אין זײנען
שרת ( װענעציאנער דדןק ,ן5<.בס > אוא חלוק  . :שלא תועיל אותה הםםיכה אלא להקראבר
בסםיכות חוצה לארץ הנהונה נם עתה בין האשכנזים והצרםתים והאיטלײניש ולא להקרא רבי
לדק דיני קנםות בםםיכות ארץ־ישראל־  .דער טיטל רבי האט םא־לארן זײן אםאלינע חשיבות׳
ם׳האט אים צונעזעצט צו יעדנם נאםען  .זעה םײן ארטיקל  . :״  . *.״8ת1^ 1ט**6ז 8״ 6א ,ז .394.
שטײט אבער דאם װארט  .רבי־ אלײן׳ אהן אנאםען גאכדעם׳ הײפט עם אװי נוט וױאםאל . :םײן
<1,״י■1
לערער• ( זעה זױיטער* .זעה אויך םײן ארטיקל * :״״ *ותזטתאניסא ,ז .423, 393 .אױך
ז.185 .
ז .103.
״) .זיײ •. 8ו׳ו
> 1 <%חס 1ו 1ס 1<€ \ 1) 5
״ ) >1 863ח 6־8 <11׳

חו

*  16 861ו\{1€ 1

21X1
* 065€

,־!© חסג׳&י

 ,*111ל ,65 ,זו *254,71קינינ רופרעכטם באםעלאיז קעבן דעראלטעד
*6101161
(*, 1862נ ^יסתת& א) -5,1,
םראדיציע .אץ דער װארםםער אידךםרױױלעניע םון הײנריך דעם ׳ . : 13ז *>1זן1ס, 261*5ז־שנסס)
< 38ו , 8.ו1\1.ס)3ט* ם ״) >1.״נ .ג>  **^ .ס שטײט בםירוש אץ םיאיד איבערנעחזרט׳ אז אידן קלײבן
זיך אליץ אױם ס״דו • ? •; • * ^; >;* 8ק■ ״זײסןז!<5״> א ראש׳ דערכקײזער קאן נאר אזוינעם בא־
שטעטיבןז (* ךזססס^ סתק  613־ 1ס) 0־ 61קת 56 11ק! זח \ 1תס  3קג  6תסו 616 € €

> 111תס 13( 1ת> .
ת) 116ן>  1116,ח

י־י)  6)0.ת65*6־ , 86£ז€ח <^ <6ן . 74 ,
״) דארט ,ז . 76 .
״> יד שריםטן׳ װאם האבן א שײכות צו דער דאזינער םאסירוננ ,האב איך צו פארדאנקען
דעם םראםעםאר האםערשלאנ אץ װץ׳ דעם גײםטליכן ג• באםערט אץ בעכלינגען ( זעה זײן:
ז  >15.אױך דעם נײםטליכן דעם הוױארכ־װא־
'4ח ^תח^^ ס ת 1ץ ^סז ^ ז 6״ז 6ל 5חן״ ^וחו ^6
םון דעם םירשטום הץהענלאע — ד־ר באקטײסטער אץ עהריננען.
"> ביכנם א בתב־יד׳ װאם נעהערט םיץ םרײנט האלבערשטאם .אץ ער האט דאם סיר
 81 . ,א  .װ .ר׳ אנשיל הלױ
:ענעק צו נוצן׳ האט בערלינער באשריבן אין  .המוכיר* ׳ יארנ .
םון קעלן װערט דארט דערםאנט אױף ז  ( 132* .ניט ז  33 .ד׳ וױ בערלינער ברײננט אץ .הםזביר״
צו׳ ז  ,>83 .ז • .םסד .ר׳ אנשיל װערט אױך דערםאנט אץ שרת טהר־ם םינץ׳ םי׳ ם־ט•
"> זעה אונזער בוך ב .ד׳ ז 29 .אץ .139או־ך די אלטע תקנות צום םוף שרת םהר־ם םינץ.
יי) זעה ז6ת ,\ ^16ן,254 .
״> שרת םהר־י װײל׳ םי׳ קנ־א .םהר״י איסרלץ׳ םםקים• םי׳ קכ״ו .שרת מהר״י בױנא׳
ם״ רנ־ס
״> םםק־ם׳ םי׳ רנ־ב׳ רנ־נ.
111׳ \ *.ז 8זס ,ז  412 ,אי װ.
״> שרת םהר־ס םינץ׳ םי׳ ם״נ א .װ .זעה אףך '
ס״ ם׳האבן זיך׳ לםשל׳ נעםינען מענשן׳ װאם האבן נעםםרט ר׳ זעליגטאנען צו דער
פלוכה־טאכט .שױת םהר־ם םינץ׳ םי׳ ם־ט .אױך םהר׳י וױיל < אץ םנחם פערזעבורנם נאםען>
ז . : 84* .דץ דאץ ראױ ליטול שום שררה ע״י  :ױים אל חזנות ולא רכנות בשליחות דרחםנא״.
*> לקט ױשר׳ ט> .׳ ז.♦ .
״> זעה אונוער בוך׳ ב ,1 .ז .248.
*=> .אץ ת־ח בזק הזה־• שרת פהד־י וױיל׳ םי׳ קכ״ט׳ קס״ו < םאלש באצײכנט  :קל־ס׳
קם־  .:םהר״י איםרלץ׳ םםקים׳ םי׳ רם״א׳ םהר־י ברוגא האלט ניט אזוי  :שױת םהר־י ברונא׳ םי׳
ק״ב .דערםץ נעםט זיך׳ װאם ײז םלעק זאגן ־אץ אנו בקיאץ־  .אקענן זאנמ רש״י ( חולץ׳ נ״ב> ו
״ולי נראה דאץ לו לדײן אלא הם שעינױ רוא־ת וםותר לםםוך עלױ דכתוב ובאת אל השוםט
אשד יזדה ביםים ההם״.
"> עירובץ׳ ם־ו.
׳*> םנהנ־ם׳'.111
202

״) םנהנים• ז .75• .עױת םהר״י װײלי• סי׳
■> בראיםית רבה• פ :־ פרק ח. ,
״*) םהר־י קולק זאנט אויף אים אין זײנע שרת• םי׳ קם* טז • םנורת הםאור האלוף םהרר׳י
םדנלית םוםלנ בחכםה ובזקנה איש אלהים קדוש״  .שרת םהר*  ,םינץ• םי י״נ ( םק יאך: 0532
.הךבר הנאק הנדול םהר־ר יעקב םרנלית זצ־ד* .
ך 23 ,א,ץ**־.
)11ז 861
>££
 1י) \>1161ט). 8רזז&ז* .זג  .זנ16? 1\€1
אונ&ן.
**) שרת מהי־ם מינץ׳ פי׳ ע״ד׳ ז .
■>  .השבעת נשים־• אלםנות האבן באדארםט שװעק בײ געוױסע אובשטאנדן• װיםיל זײ
קוםט פתובה• םםקים• םי׳ רכ* ט• רל־ב.
"> םהר״י איםרלין• םםקיפ• םי׳ קכ* ח .שרת םהר״ם םאדובא• םי׳ ם׳.
* 0זעה םיק ארטיקל ?)״״ *!*)***׳* ״© א ,ז •423 .ם׳א־ז צו באפערקן א שטעל ײב םהר״י
ברונא׳ שרת• סי׳ער * ז  . :יעבירוך םכל דבר רבנות שלא להתעסק בניטין וקידושק וחליצחת
ובהתרת בכורות ושלא לקרותך עוד םהיר לם* ת עד שיראו בך שתתנהנ בתורת רבנות חבירות
ובשטת ת־ח שלא יהױ עוד רבותי׳ וחבירי׳ בושי׳ םשםועתך ושתבוא אז לםני הרב הםוםלא
אהוב׳ םהר־י ברונא יצ־ו או רב אחר םנדולי הדור שקול כםותו שיכיר בך שאתה בקי ורניל
בכל הדינין והוראות ובנםרא ובםםרי הםוםקים ושהנעת להודאה״.
״) םהר* י איםרלין׳ דארט .םהר״ם םאדובא• דארט.
י״) מנהנים• ז ■87* .
״) שררותא דמתא.
״) םהר־י איםרלק• דארט.
•) דארט.
י )4יטרת מהרייל '.םי׳ רי״א.
״> םםקים׳ םי׳ קכ*ח•
״> שרת םהד׳י וױיל׳ םיי קנ״א.
״> םםקים׳ םי׳ קכ״ז׳ קכ־ח.
״> שרת םהר״י ברונא• םי׳ רנ״נ׳ רע* ז.
ז .90 .
"> אונזער בוך׳ ב •1 .ז  . 240 .אויך )1. 8. >¥. :
ײ) שרת מהר״י קולק׳ םי׳ ק־ע  :״אינו רוצה לוםר שיצמדך ליטול רשות םכל רבותױ ונם
אל בכל םעם וםעם שױרה אלא דוקא םרבו הםובהק ובפעם הראשונה נוטל רשות להורות תםיד״.
״) נענוםען םק א כתב יד• װאם װערט נעבראכט אין  .חוט השני״• פי׳ ח׳.
״) שרת םהד״י וױיל• סי׳ קב״ט.
״> דארט׳ סי׳ קם״ב
'*) שרת פהר״י קולק׳ סי׳ ק״ע.
״) דארט׳ םי׳ כ* א  .אנב׳ בײ קריםנק זעהען םיר אויך צו די שםיל צו םאנען יענעם םאר
א פרעםד נעריכט .דאם יאר 1445האט זיך דער שמאטלערער םק נעראלצהאםן נעםוזט פאר־
םליכטן׳ אז אױב ער װעט האבן א לאדעניש טיט די בירנער׳ װעט ער  .אזעלכעס ערלעדיק אק
שט $ט :עריכט . . .אק װעט דאם ניט וױיטער ציהען ערניק אנדערש־װאו׳ אק אויב װעט ער ניט
לאדן קיק בירנער צום נײםטליכן אדער װעלטליכן נעריכט אין דער םרעםד״  .זעה ; ,ז*>111ז׳ז .י 1סג
■־- )10)1! 5תס/ו
תזיוסזסתו!■)
װנ <ס. 8
111מ)1תס1
<816
 ) >/ח
)1 1806(, 11, 5. .200סקס5 :)11
**> שרת םהר־י קולק׳ דארט.
*■־> מנהגים■ ז .׳.110
") שרת םהו״י ברונא׳ םי׳ קם־ח.
"> דארט•
״) שרת םהר״י קולק׳ םי׳ ק* ע.
״) ״םקולקלים* .
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■) םםקים׳ םי׳ רנ־ה.
״) דארט׳ פי׳ קל״ז•
״) מנהנ-ם׳ ז . 39* .
**) .ריקנים־.
■) שרת םהר׳י ברונא׳ םי׳ רל׳א.
״* ) װענען ר׳ יהודה החםיד׳ זעה אונוער בוך ב .ז׳ ז 53 .י א  .װ.
•) שרת םהר־ם םינץ׳ םי׳ ע*ו.
״) שרת מהרײל׳ םי׳ ל־ו.
״) םנהנים׳ ז  .38* .לקט ױשר׳ ט .ז׳ ז- .י
״) םנהנים׳ ז .2* .
״) דארט׳ ז .62* .
״) דארט ,ז  .ע 49 *, 4אנטערקוננ׳ * ו.6
511ח!6ו> 165וי> ס .ז .)365 .
*  0צונץ דערםאנט אים ניט אץ דעם נאםעךרײםטער (סזיןס -נזזסע.
ז  145 ,און װ.
>;65>:(\1־£ת)1ז1ות-)€נ1
ץת  5תס)©8ו1
8£. ?06516
8י) 7
יי) םנהבים ,ן .38 * .27 ' .

״) אץ װ$רםם איז נעװען א באזונדער שול םאר די בחורים׳ װאם האט נעהײםן
.צוםר׳ש־ <?י)׳ שרת םהר־ם םינץ׳ סי׳ ם־ה.
־י) םנהנים׳ ז . 38* .
׳* ) דארט׳ ז. 78* .
ײ) דארט׳ ז . 78* .
״) לקט ױשר׳ ט ,ם׳ ז  .מ .םםתםינא םחבירא דקרו לי יעקוב שרי איםורי .זעה םם.
.עבודה זרדד׳ ל־ז ד.
"> דארט׳ ז  .6 .ועה אונזער בוך ב .ו׳ ז . 209 .
״) דארט׳ט .ו׳ ז  .141 .עם האנדלט זך םון דער תםלה  .םכניםי ( םלאכמו רחטים־  .זעה
אונזער בך׳ ב  .ם ,.ז . 168,180 .
*״) שרת םהר־י ברונא׳ םי׳ רע־ד  .ר־ םנחם צױני ( אנהױב ם׳ שלח> איז ךז םוםך אױף
א הנדה און זאנט  .ופאםר זה יחםום םי המדביים שאין לוםר םכניםי רחםים* .
■*) םנהנים׳ *. 48
־
**) לקט ױשר׳ ט .ו׳ ז . 21 .
י״) םהר־י איםרלץ׳ םםקים׳ םי׳ ם־ח.
״) שרת םהר־י איםרלין׳ םי׳ קצ־ח.
לעכערלך ם־איי
״) םהר־י איםרלין׳ םסקים׳ םי׳ קנ־ו .דערםץ איז צו זעהן׳ ױו
.. 001801ו
 11נ תס 8ס!1ו !1י!ס*ס  . >1. 0ז1ז1תו 1ס*11ס$ . 2־
דוד פרידלענדערם רעזאניק אק ת 1ח>16
*£1חס(1ו ) 3€ג 61ס <1.ז* 269
״)
■)
״)
״)
״)
״)
״)
״)
״)
״)
״)
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לקט ױשר׳ ט .ו׳ ז .62 .
שו־ת םהר־ם םינץ׳ םי׳ ם־ה.
םהר־י איםרלין׳ פםקים׳ םי׳ קי־ד.
זעה אונזער בך׳ ב .ו׳ ז  152, 114.א♦.װ
שרת מהרי־ל׳ םי׳ כ־׳ב׳ נ־נ׳ ם־ו.
דארט׳ םי׳ ם־ו.
דארט׳ םי׳ ם־ח׳ צ־נ.
דארט׳ םי׳ ט׳• כ־ג׳ כ־ו׳ ל־ו׳ ט׳•
זעה אונזער בך׳ ב .ו׳ ז .172 .
שרת מהר־י װײל׳ םי׳ ט־ו .שרת םהרי־ל׳ םי׳ קצ־ו.
שרת םהרי־ל׳ דאי־יי.

ײ) םנהנים .ז  .87 .דעריבער האבן זײ אויך אזד שטרעינ אכל׳זוינ נענעבן אויף פארשײדענע
דקדוקים בײם שרײבן א נט• אין םנהגים < ז  )89■.איז פאראן א םעשה׳ װי אײנער אין טרעװיזא
װאם םיא־ז אים נמאם נעװארן די אלע דקדוק־ם בײם גט שרײבן׳ האט או־םנערופן  . :סיאיז אויף
פ־ר ננזר נעװאק צו בלײבן ם־ט םײן װײבי׳ אק ער האט זיך מיט איר איבערבעבעטן.
״) שױת מהר־י וױיל׳ םי־ י*ב•
״■) שרת םהר־ם םינץ׳ םי׳ ע* ט.
*״) שױת םהר־ם ם־נץ׳ םיי ק־א.
״״ ) פנהנים ,ן 7■.סו.
■״) לקט ױשר׳ ט  ,1 .ז  30 , .דאם איז נעװען א פריװילעניע פק רבנ־ם  .םהריי ברונא
ישױת .ם״ רע״ז) װארנט אײנעם׳ װאש ם׳קומט א־ם ניט  :ישלא לקרותך עוד םדדר !םורנו
הרב 1לם־ת־.
־״ ) דאיט ,ט  .1 .ז  2 .ײ•
•״) דאיט׳ ט .ו׳ז . 115.
•׳״) שרת םהרי־ל׳ פי׳ ם־א  :אק שײרות םצױות.
״״) דארט׳ םי׳ ע־ד-
•״) דארט׳ םי׳ קש־ב.
■״) שו־ת מהר־ם ם־נץי םי׳ ע־נ  .םהר־י איםרלק׳ םשקים׳ םי׳ קם־ב׳ רכ־ט׳ רנ־ד .םנהנים׳
ז6* .סו  .שרת םהר׳י וריל׳ םי׳ קם־ו ( פאלש אננעװ־זן דארט  :ם־׳ קל־ס.
״״ ) דארט.

.111
קאפיטל
1161ת?6תס?*61ז \ \* 5€ \{61ו\ >16ז©נ>*• ? , 811(>61<8113ץסיו׳! 13*.י  0אק דעם ארטיקל
*)*. •. 11מ *,
זמו״יזסצ ת^ ^ ־זיז־ז ״<  £׳ װאש איז בבלל צו םארנלײכן םיט אונזער איצטינ קאםיטל.
*)

זס״לססױ ווס׳ז >.׳ 0113־ 11611. 1 161ק  1-0׳* ס 1<1ס11ו \ 01 ,״יז  ,ז  ) )6ס 1ץ ז 611ױ>1ס1ו

זסאסוץ

צסיזזסירד.

.860611840
י) דאיט׳ ז .147 .
*) דארט׳ ז.148 .
ח זסואסס ? ,דארט׳ ז ,13 .י. 1
*) דארט ,ז•34 .
 )7זסזאססיו ,ז .20 .
•) דארט• ז •21 .
*באכאנטן• (״סז״סיוססמ) םלעגט םען רוםן די עלטערע שילער׳ װאם םלענן װאנדערן
םק ץרט צו  $רט■ םק איק שול אין דער אנדערער .ם־ט וײ םלענן ם־טנײן די ױננערע שילער
אונטער זײער שױן ( ם׳רוםט זײ דעריבער .שיצק־)  :םאר שרן׳ טײלװײז םאר לערנען׳ םלענן די
ױנגערע םוזן באדינען אק שםײזן די עלטערע׳ יד • באכאנט;־  :זײ םלענן בעטלען אק אםט
ננבענען או־ך.
י) דארט׳ ז ■22 .

״) מנהגים ,ז  .׳•33
װ ^ לף

אץ  8ו 1מ 1ו1סול0111זי

ח 00 >:| 1. 8 . 8118 . 1ס  . 8 .ז 3 7611001,1-1) 1ז  , 1-. 061 ^ 6ז  178 .א , .װ

•' )
וױ בערלינער שרייבט ) )! ,״!סצצזסוזס ^! ,יאי .1869ז ,131 .
* 0הדשטיט׳ ניט
•') ניט 6ז) 63סו^ ,װי בערלינער שרײבט׳ דארט ,ז •132 .
*■) לקט ױשר׳ ט ,ס ,ז.95, 86, 59 .
* 0םנהנים׳ ז  .׳ •108םלאטער׳ שוין א באװײבטער׳ םלעבט אויך אםט װאנדערן לערנק׳
אסאל םיט זיק װײב׳ אםאל אהן איר(, 8. 59תסזייססױ) ׳ אבער צװישן קריםטן איז אזױנם
נעװען ועלטן•
•') םנהנים .ז  .׳.114
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 1>1111ח 3ו־ כ!61> 1ר 1ס
ח 1/1/\131־
> -י

״) לקט יושר׳ ט  .ו .ו .41 .
"> שכנת הדרפים.
״) שעכטער  :צװאת הר׳ יהודה ק הרא־ש ואחױ הר׳ יעקוב .ז ( .9 .באװנדער אסדחק
םזן דער זאםדוננ * בית־תלמוד׳ .םערטער יארנאנס; דײטשלאנד רוטט ער  :״ארץ נזרוד.
״) םהר־י איםרלין׳ םםקים׳ םי׳ רנ* די זעה אויך סי׳ רניב.
'•) שרת מהר־ם ם־נץ׳ ם״ ע־ט.
ט) שרת םהו״י קולון׳ םי׳ ב״א.
■) זפזיזסס ? .ז . 19 .

") דארט• םעבאםט -אן בראנט קלאנט זיך אויך אױף דער אומזיבערקײט םק יד װעק׳
דערבײ ניט ער אנצוהעין• זא ם׳האט םיט א בױן ניט נעטאן נארניט קענן דעם■ וױיל ם׳האט נע־
תא ■* .קאםיטל
צױק רוחים םון באלײנק רײזנדער אין װענ .זעה ימתזססתסזתסא אויםנאבע סק * *
 .79םעח  6א .װ .זעה אויך צו דעם די אנםערקוננ םון דעם ארױםנעבער•
*) שרת םהר״י װײל׳ םי׳ קם־ו.
■') שרת טהרײל .םי׳ ע־ה.
*
״) שרת םהר״י וױיל׳ םי׳ קל׳נ .שרת םהרײל■ פי׳ ליז.
ן .23 .
י)2
״)

זעה ?  1\ 16ס 1אס 0 ©8־ 1ט 2

ז . 211 .

״•) דער םחבר׳ איםרלינם תלםיד .ציטירט אםאל זיק רביש םםר ״תרוםת הדשך אק
באמערקט דערבײ . :נוף הםםר אין לםני* .
■*) די דאזינע םשבתא םלענט פען װײנינ לערנען  .זעה אונזער ב־  ■7ב .ז .ז .ל.19
מ) םהר־י איםרלין׳ םםקים׳ םי׳ קל״ה.
 .*400111550יאר ,1864ז .391 ,אנםערקוננ י•
**)^611
ס״ םהר׳־י איםרלין׳ םםקים■ םי׳ ק־״ב.
״) םנהנים ,ז . 59* .
"> שרת םהריי קולק .םי׳ ב׳ .כ״ו׳ ס־ז■ ם־נ■ ק־ב• ק־־ז•
שרת םהר״י קולק׳ םי׳ צ״א.
״) דארט .םי׳ ק*.ו
ק* דארט׳ םי׳ קט״ו.
״) דארט׳ םי׳ קכ״נ.
ז״, 2זתט .2ז  .וד 2א .װ .שרת םהריי קולק .םי׳ קנ״ה
**)
״) לקט ױשר■ ט .1 .ז .45 .
״> םהר׳י איםרלק• םםקים׳ םי׳ קל״ח.
״) לקט ױשר .ט  ,1 .ז .80, 77 .
״) דארט .ט  .11.ז .41 .

״) דארט ,ט ,1 .ז  .54, 15 .ט .מ .ז ■951סס א  .אז .װ.
״) דארט׳ ט  .ו׳ ז .76 , 68 , 54 .

״) זעךן1.סז<ו  0זסססגוססא 676, 675. 4, 884 ,אק אונטער דעם ט־טל ■סתס1ס 110סס,
״) דארט׳ ט ,1 .ז  ,76, 50, 48 .סס און  $םטער.
״) אױף אראםיש־לשק — ״םתיבתא״■ .יודענשולע״  -אק די דײטשע אורקונדן׳ דאש
ערשטע םאל װערט דערםאנט אוא *ױדענשולע• אק אםיציעלע אקטן — אין דער םארארדענוננ
םק דעם שטאטראט אק נױרענבערנ דעם ונ אװנוםט*06ו  * :הי׳ אק נױרענבערנ זאל קיק ־ודענ־
שולע ניט זײך׳ װײטער שטײט דארט  * :חוץ אידן׳ װאם זײנען דא בירגעי׳ זײ םעגן לאק לערנען
זײערע קינדער יעדער בײ זיך אק הױז׳ אזוי וױ די געװײנהײט איז םק אםאל אק זײ זאלן אױך
לאזן פארן זייער ר־ק( 1<1<1סז זס131סת) 1אק אװעקשיקן• תס׳י תס)\1ס 116ססא סו1ס63ס1, 6131ס 6ו> ^)
8 ? 6111-תת
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-תס . \ 1זס . *4011אסנ 1.׳ \ אצ א ^ , 1755 , 5 . 139 ,תס& תזסא  ,ס ) ס )10ת 1סת 861תס ( 11>1תס 8

זסזסתותסזסת) .םון דעם צוואםענדאננ אמ קל$ר■ אז
׳( טדנ <, 5.ו 1886 ,״טקסיוס^ ^ ,מס^מסמנותסוסאסצ .
דא האנדלט זיך ניט םון קײן סינאנ^נע׳ װאם וי האט אויך נעהײםן אק די אורקונדן  .יודענשולע־•
נאר םק א ישיבה• װארום דער רב(<<1נ*1תתסזסוסײ■) םלעגט ניט לעדנען םיט קײן דרדקי־קינדער•
די ישיבה םלענט אױך ניט זיק אק דער ם־נאנאנע• נאר אק א באזונדער ארט• אק א חדר שני
בײ דער םינאנאנע אדער אק אן אנדער הויז  .די אלטע נעװײנהײט  .לערנען זײערע קינדער
יעדער ײב זיך אק הויו* .דאם םײנט םען דאם דרדקי־לערנען• דאם םלעיט םארקוםען אדער בײ
די עלטעק אין הויז• אדער בײ דעם מלםד אק  .חדר*  .ס׳דארף נאך דא באםערקט װערן• אז אין
דער נעבראכטער םארארדענוננ רעדט זיך םק דער ױדנשולע םונקט אזױ וױ אקדיםארארדענוננען
װענן קריםטליבע שולן ; לערנען קינדער װערט דא אױך באצײכנט אלם אן אלמענעװײנהײט■
דערםון װעלן םיר נאך רײדן.
״) םהר־י איםרלק׳ םםקים• םי׳ דל״ז.
ןןןן• ת©<ו  , 5 ;)1<0 :)1ז 10 .

י* )

״) םנהנים ,ז  4.״•
״) דארט.
״) ספר םםול .אקענן אבער שרײבט םרר״ם םינץ ( שרת• םי׳ י״וזו ״שםד אשכנו שקורץ
טײטשבוך״.
•׳) םהר״י איםרלין• םםקים• םי׳ כ״ז.
״) םנהנים׳ םי׳ קײב•
״) םםקים׳ םי׳ רי״ד•
 )168ס) 11ס 6 $£ 1(1ו )  1ותגו ח 6ז)  1ז\ 5£11וס  , 011611ז©! 1ו! 1ג מת * ו 1סז

ײ)  1$ו 1סווז  16ח) 1
 11\ 8 1882 ( $ , 281 .ס 15 ) 0ו > 1€חט\11ז 1

^  >! 65 16ס) )! !•* ז1(18 * \1

תחס\1ס!י ,דארמ.

0 \16116
>3 :ח
?) 1ז\1
״) ח6

**) (  1879ח >! . )\ ? 16פ , 1 7^ 8 )11. 2ח 6 ) \ ? 16ס )  >161■ $ח>16116ח ) 8ו! ס 8€1\ 1ס 155, 0

©מי, 8 .

ן 56 .

דײטשרײדן׳ רײדן נימ צו דער זאך אק שלעכטע םירוננ שטײט נעװײנמליך אק די אורקונח
אײנם נעבן אנדעק׳ דאם זײנען אלק הםרונות בײ שילער  .זעה אןיךן .״ותסזסתתסע,תס 1שאממס<1סל
.ת8זס 1886 ( 5) 1,<<1ט&קס^סנ^) ,11,ז  338, 250,אק דעםנלײכן.
, >3\16116ת©\111ז^ חח1(8ס ^1ז .317.
״* ) \זס)י}1־ז\1ס8ח
* ) ז 11\ 3116)16

ס) 3 >: {\ 6 ¥נ\  66ז  1666ח) 1חס  1\ -סס\> 1, ^ 1) 6 1חס 1ו 111״ 2 , 1י ^ ע

אפס 964 , 1 .

"> אמהוגא םרן טריפבערנכו ״זסחח ^ ו״ הײשט עם אזױ:
 ) ,ח  1) 6סק  8ז ! 6זס \ ¥ז 1ח  6ג 1ס׳ײ 5
),ח1>6ס¥ז>1ז 6ע)6 816ג11ח< 6ז6ו>1
*,חסא& ע  1611 816ח 61ח1>6חסז! >!!6
 ) ,ח  £6ז 11ץ \  316ז  1<6ו©זז  6 ) 6ץ \ >116
 },ח  6זז  6 816 2626ז>116 1<61

 ) ,סס ^ זסאם (*  1סע 316ז  6ח  186חו)116

),ח6זז 6ק8

1>6),ח\6ץ ) 5163חס 1ז££6

>116
> 111
£ 816ח1ז

 ) ,ח  816 1(62110 ^ 6ח  1| 86ס >116 8

* .י  . 8 .ט )  1>6ח  6ז\ 1ס  }>:!\ 8 \ 6 8ז 05 )6

תסץ  14\1£ 0תסץ זסחת ^ א זסם
ןןך •  , 22218 ?.ץ (  £ 1833ז  1<6ת 1ס  ^ )8זס ^ שמז
״) . 5 . 53 .ת . ^ 111116ו 1ס  1882 ( . 3חנ 1ז  1\ . ) 86זו 1ס ^  >[ 63 16ח 6ז)  1ז\ 1ס  6 5ח  56 () 6ז * 6ע  ,זסת ^ סס! '־

.1534
איקעלואםערם שריםט אױ ערשינען אין םארבורג דאם יאר
״)

תסחסזג  1<.ס • 3

דארט׳ ן  . 65 .די

אױ

שריםט

ערשינען

אין

באועל׳

דאם

יאר ס 3צ. 1

^ }111י דארט״ ז  •122.אנם♦15 ,
״) זסח^סס ^ דארט״ ת©
ארטיקל ח  £6ח 1) 11ז 6ח\
״ ) זעה םײן
 6 .חן\  8ז\ 1ס  665 15. 3ז  6ת 1<1<1ס  £ז  !? 6ח 61אי |

 8110115) 0860 . 86ז 061 \ 6 6611 ) 5€116זק  616 ^ \188ז  6ל 06
>26 () 8 :
סאנדערס ( )  )1, 104ס ^ סתקצ  86ס  66 \ >) 8תט ) )?ור11

״) םהריי איסרלין׳ םםקים׳ םי׳ קם־ב•
״ 7ו ת© 1<. 54 <111ס , 3

דארט  ,ן  11. 73 .מפ 1<1ט .

פ׳

דארט.

*•) ת©11סז < דארט׳ ז .16 .
מ)

ועהו  1<6ס© תק<<<)1ז< 1ת § €1<.ו©  1<4 ©<1סס\1ת< סמ ת© >1ס )< וס (<1ס  8ס  , 0ות©< 1ס<< 1, ( 4 . £1ז .212 .
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ח 1/1/\161־
 1>1111ח 3ו־ !0 |> 8ו 1ס
 11נ
11כ
3113151׳ 1/\61חט !סחגו

313011 -

. : ^01066 -0-01- 0107 -0211ו־1-1\ 1ס8 !1
.

״ר־־

י* ) נאך א אורקונוק־בוך■ וואם האט םריהער נעהערט צו דער םאךהירש־ביבל׳יאכיעק
אין םױנכען׳ דאם האט םיר םיטנעמײלט םיק םרײנט■ ראבינער ד־ר םערלעם אק םױנכען.
4י)  .כתב גלחות■• םק דעם װארט -נלחי—נײםטליכער■ צ״סתסס.״״ * ס .אױף נידערדײטש
האבן נעהײםן בכלל שילער אק די העכערע שולן .דערםון נעםט זיך .גלחישע■שריפט■
דאם הײםט לאטיק■ שםעטער אױך דײטש■ אפצושײק םק העברעאיש■ זעהזסחסו* ,דארט■ ז *.יתג
י . 1885 ( )7ל  855ז  ) $1ת© ץ  6ק  518 )1) 5תס 1ז ! 6ד 1ס 1ו 0 ©5€ 1זגו ) 161\ 2ת () 11ז11

״) דאם האט טיר םיטנעטײלט ד״ר םערלעם•
ײ)  80א  . 1887 ,תל© ? 8

תוסע ־  8ת 1\ 1ו  81- 26חסנ 81א ז  6ח 11ז  86זס) 1
. 5611 (11111

י*)7
. 1^101101ו1ס^י דאדט,ץ.307,
"> שרת םהר־ם םינץ■ םי׳ ם־ד■  .נליל עליק■ אק .גליל תחתק■ םײנט ער אױבער־דײטש־
לאנד אק נידער־דײטשלאנד.
׳ •)

זסחסו׳ז  1<.ס ■ 3

דארט■ ז .308 .

״) די דאזינע םיטטײלונג האב איך צו םארדאנקען פראם• ז ~ר קױםםאן אק בודאםעסט.
*) שרת םהרי׳ל■ םי׳ ל׳  .ם׳איז א דרוקםעלער■ װאם דארט שטײט •ואנו בני חי* ת* .
ם׳דארף שטײןן * בני הײת־■ זעה װײטער.
״) דארט׳ םי׳ נ*ו.
״) לקט ױשר■ ט  .ז  .ס> . :אמר לי אינך צריך לדבר חית אעםיי שיש םנהנ בםקוםנר.
״) דארט׳ ט■  ■1ז .70 .
**) שרת םהר*י איםרלין■ םי׳ רל־א.
״) םנהנים■ ז •89■.
״) שרת םהר־י איםרלק■ םי׳ רל*א•
י* ) שרת מהר״י םינץ• םי׳ יט.
״•) דארט■ םי׳ ם״ד.
״)

זסחסזג  1<.סי• .

דארט■ ז .

דסג8 .גס

״) דארט■ ז  ■304.אנם.25 .
י* ) 0 (, 0 , 5 . 13־  18תסונסת !)!^[) ©)! זס ^י  11.דתתז  95׳\ 13ת 11ת©^ ) ^ .חתסת© ^ ' 3,ז\ 61זת© 3111חת 18ץס^
13.ו 6 )1ס ) ,

תתונוולטסס ^ © גון> ת86 \ 11ז<) 161

תגגות&

תוזסס  1,ו 1 ;>1ז©  , 8ו11וד 86

״) עבות םק עב — דיק■ נראב.
״) שרת םהר״י איםרלין• סי׳ רל״א•
••) זסאסזג .חסיי■ דארט■ ז.309.
״) דאדט■ דארט.
״•) דארט■ ז  398 .אק ■399אנםערקוננ *ז.
ן״ סזפ^ חא■ דארט■ ז  .סדנן שפירא• ם׳איז קיק םםק נים■ אז רעם ש׳ אץ אינלױט האט
םען נעלײענט 1<:ס. 8
״״ )  .ז 111<1ס  . 1841 ( , 5 . 2 , 5׳  11) 5111)4ס 11נ? 81
1)111111ו )18 118
0 ) 1 12111811

״״ ) זסחסז*  .אסכ׳ דארט■ ז  372 .באםערקט . :היבערם נראםאטישע כללים יםק יאר0477
זײנען די עלטםטע רײן־דייטשע כללים אק די עלטםטע■ װאם זײנען באשטימט םאר לערגען
דײטש* .
**)

© 01

 6 ) .ת 1^ 1\ 1ס  1) 5ו  1£ 616ות. 1529 , 1ע

,ת 16־61װ*  1ס 1תק  18$ 5ס  1$ ^ }^ 16ו^

(  1843ח
11ת86
)5©, 2סזץ ת6ך1ס113וסנ> זס^י ז• ,223דערויף האט םיך אויםמערקזאם נעמאכמ
םיק םרײנט׳ ם  .באראנעק.
■״) םהר*י איםרלין׳ םםקים■ םי׳לר *ז.
י״ ) שרת םהר׳י קולק■ םי׳ ק* ען  .םי שלוםד לםני הרב בםי׳ זק . ..אבל הדרכים שעושים
הױם בתוםםר זםן*  .שרת םהר*י װײל■ םי׳ קם״ד  :זמן התוםםות.
״״) םהריי איםרלק■ םםקים.
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״״> דארט.
״״) םנהגיםי ז ' .יחג.
״״ ) םהריי איםרלק׳ פםקים׳ סי׳ קל׳א.
״) לקט יושר׳ מ׳ ו׳ ז .36 .מהר״י איםרלין שרייבט צו ׳ר ידודה ( םהוייס םארבורנז
.שםעתי םבחורי םה שהורית להם״.
״״) הורױת׳ דף י״ד.
*״) ועה אונזער בוך׳ ב .ו׳ ז .י>•
״■) שױת םהר־י קולון׳ םיי ק״ע•
*״) שרת םהר״י קולק׳ םי׳ ק״ע.
 4״) שרת מהר״י װײל׳ םי׳ קם״ד.
"*)  .ארחות צדיקים־■ קאפיטל כ״ז•
•") • טורים״ װערט נאך ניט דערמאגט אק  .ארחות צדיקים־ קאם  .ב״ז׳ דעד רא״ש װערט
אויך ניט דערפאנט דארט.
״י ) םנהנים׳ ז .״.108
י״) שו״ת רש־ל׳ םי׳ ע״ט•
*״) שרת מהר־י ם־נץ׳ םי׳ ט־ו•
<**) תסת'.נ 1.1נ£ :זסז־׳תז״ת״־ז '־! 112,׳גסזסװ  , 1,ן.םד״י■
״י) שרת םהר־י םינץ׳ דארט.
 )12שרת טהר־ם םינץ׳ םי׳ ע־ט.
י
ג ),2םנהנ־ם׳ ז  * .ו•8
*״) שו־ת םהר־ם םינץ׳ םי׳ קי־ט נאך  .צםנת פענח־.
״י ) לקט ױשר׳ ט .ס ,ז.40 .
יי־י) םנהנ־ם׳ ז .76• .
״■) לקט ױשר׳ מ .ו .ז.45 .
״* ) םנהנ־ם׳ ז •35* .
״") לקט ױשר׳ ט .ז ,ז 28 .ז  .אק בױטיל־ש נאם״ן״י אק אן אנםערקונג זאנט ערז  .בשם הכ־ס
ךכ היה םקלל״׳ מענן פארענדעק ם־ט א ביק א קללה זעה*8נו 8*.אין שטײנטאלם זשורנאל ז
11ס 3ן;20ו יאיגאננ ,1385ןי .207
11ס ^ •1 7)11ז1ת
11ס57ג;־)61
ס1ן)ס1ס
״״ )  .וכן שםעתי םםחות׳ פו׳ הנאק םהרר״י םנל מנו כשהיה םזכיר םהר״ר שלר םנואישט״ט
אםר מיק םײשטר םהר־ר שלו׳־׳ כתב־יד האלבערשטאםבב .תת ( ועה אױך  .הםזפיר• או ,ו )8ז.86 .
״" > ם׳ םדות׳ יעםני (א־זנא)  542י׳ ז  •9* .װענן דער אויםשםראךז  .םײנשטער■ זעה
0111ג\£)\1־ 1ס* ן .56 .
, ^11)118ת
11ס
16 **0זזס116011*3£1ס)[6\1)5־
״י) םנהכ־ם* ז* * ןןז־
״״) לקט ױשר׳ ט ,ם׳ ז.38 .
״* ) יחוס ^ צ איז אק מיטלהרכדײטש .^ ■8זעה^ס )8ז. 861צסזזסק  ,ז .111.
״״ ) מנהג־ם׳ ז .111* .
״״) לקט ױשר׳ ט  .מ ,ז .39 .
׳ ") דארטז ״בחורים זקנים *.
״״ ) םנהנ־ם׳ ז * .סזז .וה־ה רניל לוםר לבחורים הבאיםאחרםםח לשיבתו כל םי שיםצא
חמץ בחדרו ישרםנו׳ כי אני לא בדקתי בחדרי הבחורים״♦
״״ ) לקט ױשר׳ ט .ו׳ ז.51 .
״־ס םנהגים׳ ז  •72• .אין דער צװיקדער שולארדענוננ םק יאר  1523םאראררנעט דער ראטז
.נאך דער אלטער נוטער געװײנהײט פק אטאל בײ אידן׳ נרעקן און לאטײנער אק בײ אונז״ .זאל
םען  .דעם לערער נעבן א פאם־נ הויז באזונרער׳ ער זאל השנחה האבן אױף יר ױננען בײם טיש
. ^1)11101י1ס ,11, 3ז .249 .
1\111ס, 5־
£1־1ס
11ת
אךך״  .תס^ת
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י■; ׳.ו

. : ^ >31066 -0 -01 -0108 -0213ו־1-1\ 1ס8 !1

׳״) םנהנים -ז.111• .
י״ ) דארט -דארט.
״י) לקט יושר -ט ,1 .ז .50 .
״* ) דארמ -ז.104,103 .
״ )1דארט -ז .158 .
״ )1םיפלענט אםאל שרייבן דאם װארט  . :כתבות* . .כטובות*■  .קטםות*  .זעה 165,ז?6
^צתזגספ -ז  177 .אק די שריםטן -װאם ער ברײננט דארט  .אין אידישן .םםר םדות*(איזנא)1542-
איז םאראן אזא שטעלז .אז אײן כטוב ( קאט$װעםניק> דער אל םול כטובות טרײבן קאן או
יעקיל קרוב אונ׳ םשה שטאםיל שטײן .דער שם איז נרוש דיא נשמה איז קלײן• װען ער טרונקז
א־ר  .יעקיל און םשה זײנען נעװען באקאנטע לוםטינםאכער.
7״) םנהנים -ז■111• .
״ )1שױת םהר׳י ברונא• םי׳ ר* נ.
״״ ) דארט• םי׳ קם* ט.
נס )1מנהנים• ז -111• .
״" > לקט ױשר• ט .מ ,ז.26 .
ע ) 1ת  1 ')16זו 1ס  6 3תו 16א ,ת . 1-1<1| 16יזס ( ,ז  368 .א . .װ

קאפיטל  /י1
*16\118
*) שרת םהר״ם ם״נץי סי׳ ק״א♦ זעה אױך 5ת6ו1ס

תוז־וסמ
, ^ 118־!©
ת6ג 1.61תש־זסתחןתז©) 1

(  1871ת11־  )861ז  1) 6ס 1^ 11161תז 1ת ^ 11>16

ו

*) גאר אוםוױפנדינע אמ נעװען זעהר וױיניס כםעט יעדער האט געקאנט העברעאיש
לײענען אק שרײבן אק האט םארשטאנען יד נריננערע ערטער אין די תםלות אק אין חוםש.
נ> ישוב.
1?11
1116ג1ס 8זו״• אזוי נעםינען םיר בײ [ות?6
" )4ח 1<6ס> 1<6868ז13, 1ײ8£1ג 1זו ,זסג1סז1>1וותו ,
8551 <11ת) )3ז 400 .אין א םשכק־כתב םק
<׳ 6ק8> 8ס). >1. 8ו1ס  5. 065ת>16ח1>11ז£ 1885( >1ת
אק די ת6
תג 1ס11, 8ת1ס 5תו
גד • אק דעםזעלבן װערק געםינען םיר אק א דאקוטענט ; ,זסו11
יאר .1340אױף ז 9 .
11ו 1<61נאך אן אלטן כתב• םיטנעטײלט םק שצערן אק .ו1ס06106^8 2>5
.זסו! :״״[ 13, 1<6>,י
. 8.ו1ס . 8. 068ז האט די װארםםער קהלה םארמאגט אזוינע ניטער:
1. 1, 280ו1ס 0611>3ת1
טאנץ־הויז• שול• באד• הקדש• באקהױז■ װאשהױז ( דער בית עולם װערט ניט דערםאנט) .זעה
ז 6זת  >>1ז >3 -^ 1)6ו 1ס 6ת>, 0611) 80116 8 >8 >1ת ? 16ת  , 1882 ( 06ת ^ 6תס1ת  )£ז  100 .א  .װ.

• .1

•) שרת םהרײל• םי׳ ם*ו  • :עולים לםוקד ולנלח לכבד הנלחותוהעירונים״•
"> זעה זײנע -ניםוקים* .
 >7טובי העיר• ראשי הקהל• םרנםים•
י> שרת םהר׳ם םינץ• םי׳ ק* ב .אק װארםם איז נעװען אײננעםירט 12םרנםי חודש•
יעדער האט נעהאט זײן חודש  .זעה שרת םהרים םינץ• םי׳ ו׳  .זעה אױךן -ס1ק 1ס ,ל1<88ס 8
11ס!ו1ס6 065ו1ס8)15זת
ת>6 8>8>1ו1ס1)8ו , 06ת816חס , 8. 73 , 0זת>\ 101ג  5ת 2>1>16ת>6>16
ז> >5-(^1>6ו1ס6
ת6 ,תו 11
8. 104 .
״) זעה ז ^ח^ ס• דארט.
״י) זעה ניםוקים.
״) שרת םהר*י װײל• םי׳ קע•;.
*י) שרת םהר*י איםרלק• םי׳ שם־ב אק נאך.
״) םהר׳י איםרלין• םםקים• םי׳ קעיד .דער דאזינער םיםן הײםט . :כתב םהםת קבלת
הרב על םרנם אחד* .
״> שוית םהר־ם םיגץ• םי׳ ו׳ . :אק כוח בשום אדם כה״נ לחדש או להתנות דבר בעיר
שיש בו בר וםנהינ מוםחה וםוחזק לרבים זולתד  .אין דעם רײםטער הײםט דער דאזינער םיםן:
״שאק לעשות תקנות בלי הםכםת בר העיר׳.
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;*

״

יי)
דארט זיצן
">
">

זעה> .זס ^ ת׳־ס׳ דארט׳ ז  © .סז• װענן די נעםישטע
צוזאסען םיט דעם םאכט׳ זעה דארט׳ ז  3 .זו.
שרת םהר״ם םינץ׳ דארט׳ תסנ״תסס׳ ז  2 .סו.
זעה  :זס? 1״ס  0׳ דארט׳ ז  3 .סו.

נעריכטן׳ װאם דער רב םלענט

״וסזינ>1״״ ״סזדס זעהט אד א טיםע כונה׳ װאם בײ אידן האט
"> לאצארום ( אין זײן בוך
< שול>  .אבער די זאך א־ז זעהר םשוט און דערו״ף א־ז םאראן
דאם נעבעטהויז נעהײםן  .שולע״
אויף העברעאיש ניט עם ניט קײן אויםדרוק םאר נאטםהויז׳ װאם
א היםטארישע דערקלערוננ .
איבערנעבן םיט  .שולע• ׳ הײםט עס׳ אז דאפ דאזינע װארט
אין דײטש זאל מען אזא אױםדרוק
האבן ניט נעקאנט האבן אזא װארט׳ װארום נאטםהויז און  .שולע״
שטאטט ניט םון א־דן  .אידן
זאכן׳ כאטש ם׳האט זיך נעקאנט טרעפן׳ אז אין דער שולע
זײנען בײ אידן נעװען םארשײדענע
אין גאטםהויז זאל םען לערנען אויך  .ריכטינ איז אזוי  :קריםטן
זאל םען דאװנען אויך אק
אידישן נאטםהוױ  . :שולע״ < ד .ה  .דאם צונויםקוםען> א׳ין אידן
האבן תחלת א נאםען נענעבן דעם
װארמ׳ אװי וױ די אידן אין סיציליע האבן אין אזא םאל איבערנענוםען
האבן איבערנענוםען דאם
בוך׳ ב  .״ ז >281 .׳ אדער אװי װי דײטשע אידן האבן
( זעה אונזער
דאם װארט
קריסטן האבן זײ נענעבן < זעה װײטער)  .קריםטן האבן ניט
איבערנענוםען די נעםען׳ װאס
נאטסהויז זאל הײסן קירך׳ האבן זײ דאם א נאםען נענעבן
נעװאלט האבן׳ אז דאם אידישע
בית־עולם האט בײ זײ נעהײםן ״תסזס* ,תסזזס ^ ,תס״׳ז*(  ,תס״סא״
״ישולע״ .םונקט וױ דער אידישער
1116ת!ו1ת 5ס  0אין  :זת ^ תססז״״ס ^ גיגס ^ ״סז ? יאר
ד  .ה* קבר < זעה םיק ?ת1וג18^>161׳ 3״ 1״ס ^ ״נ > 1.
>8 :ו ,74״מ> 1<8״1זג  ,0ז .36 .
םארנלײך אןיךנ ״6ו<ת8ת<;118
 ,1865ז . )244 .
״> םנהנים׳ ז •44* .
״> אץ דער תורה שטײט אבער  .אבוא• םיט א ר׳ ניט  .אבא״.
ט  .ז׳ ז  .7 .דער  -שולקלאפער״ קוםט שוין םאר בײ *: 1=01
״> לקט ױשר׳
 114655188 1225״ •<11)18ז * ם
1853 (.

)5 )011^ 81

 .ו 1זו1

נ׳נ 15״■ 86

 16 808ס 1ק 15י6 ) 1ך 11למ ')<.

זעה אייך בײ תסז& ״סס■ דארט׳ ז . 104 .
<*> ת ^ פ״סס׳ דארט.
״> שו״ת םהר״ם םינץ׳ םי׳ ם־א.
**>  .קני־ הוזך.
נינונים םארן ױם־טובדיק  .קדיש״ ( םנהנים׳ ז >9 ■.׳ אנםערקונס׳
*> ם׳װערן דערםאנט
■ ) 62׳ םאר  .גדלר < רארט ,ז )69 ■.׳ םאר  .איך םכל האוםות״ ( דארט׳
םאר ־אאםיד נזר״ < דארט ,ז ,
( דארט׳ י ) 27׳ םאר  .הכל ױדוך■ ( דארט׳ ז• * 11׳ אנםערקונס׳ םאר
ז ) 72 ■.׳ םאר  .אתי םלבנק כלה״
2,0 (8 81)118״ג>.2
( דארט׳ ז  )61■.אק אנדערע ( דארט■  85׳ אנסערקונס  .םארנלײך
.אתיתי לחננך
״> זעה אויך דעם  .םםר חסידים קטן״ םק ׳ר םשה הכהן.
״> שרת םהר׳ם םינץ׳ םי׳ ם״ה.
האט נעםאדערט׳ אז ױם־כםור׳ װײל ם׳טאר ניט טראנן קיק
״> סנהנים׳ ז  . 58■.םהרי׳ל
אםשיקן אהײם׳ כדי גיט צו םאראוםרײנינן נאטם הויז  .ם׳םלענט
שיך׳ זאל םען זײ לאק אדער
דאם אםילו אויסרוםן עדב ױם־כםור•
"> שרת טהדם םינץ׳ םי׳ ל* ח.
"> שו־ת םהר׳י װײל׳ ם׳ ק״ם.
ת  #6ץ  8סו !) זס *  ,ת  £6ס <1 0ח ז£ז© >1חס1^1
■•> ם׳דארף ניט םרענן׳ װער זײנען
 616ח  >16ץ 8
> 3 :ת  6ו< ס1ץ> 1תת [
,ח ? 6ץ* 1ו1
די׳ װאם די הינט שרײען בײ זײ אק ק״רך׳
! צסתז חסוח ס 5
^ת 1ס  6ת׳ \ ? 1,ג  6סזק
בעת ם׳ריכט אם די םעםע׳ ט׳םרעדינט אק
\ 1ס1ג 1סו 661 * 1חס  6ץ<0661 * 1
ם׳זינגט׳ אדער די׳ װאם רער האביכט
,ח ? 6חץ 61*(>1ס  $ח 6116ו( ס  $ץת ! $גג  6 6ח^
קליננט
(יאנ־םוינל) שװינגט בײ זײ ארום אק
תסתז 0 8ס
.תסןןתץ * ו 1ססח חס> 1ח  1 1<61 )6ות
אזױ םיט זײנע נלעקלאך׳ אז ם׳קאן ניט׳ ניט
ודוסקקס! )! תץ  1$1 6סם
תץס  6חז\
ח ) 26ןןץ \ ו$ ) 1
נאט בענק׳ ניט זיננען  .אד איז דאם א קלא־
״׳
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פערײ און א פלדדערײ׳ דא םװ םען באקלעק
אלע זאבן׳ און ם׳קלאפט שגיפ שנאפ םיט
יד האלצשיך .זאל יעדער לאזן זײן הונט
בײ זיך אין הויז׳ א ננב זאל בײ אים ע״יס
ניט אפציהען .נײט םען אין קירך ארײן׳
אק ם׳נוצט האלצשיך אין די נאםן ם׳זאל ניט
צושטיק א םלעק שמוץ׳ זאל םען ניט
פארטויבן יעק די אויער־ן׳ װעט םען ניט
דערקענען די נארן.

,חס&

ססצ 82 611זץ 11011160מ& הז \ \182וז

ס 0

ת 116 .ס  6ת
 11\ 1111ס 128סג 1ח  ! >16וחז ק  8ת\ 1ס  8קץתו!
>נ > 1 5גוב1
 !11132,זת [ >1ח 1װ 1חץ  3ת 18־ת 1ס  6 >1ץ  688ץ^1
32 .וז

זס  >3א  8״< ) ) 8 ) 161 6

חץ  11 6ת  8סס

ח  £6ח  £8ח 116ס 1ץ\ 62 2 \ 1 1״<

חסתז 116״<  16ס

,ח  )*)* >*62 £8536זו\ 1ו 1ס  1) 25ס ) >116 11ו 1ס\ 1זנ> 1 1ת¥
 ) 1*83360 .ו1

סתז  1>5ססת 62 ) >1״< ^ 1ח  1<6ק תו 62 6
חסתס 616

סס

תסחזז  6 >16ץ )! ת )<\1נ > 1 66חז\

.ת  26ס >1חץ  1) 6ח

חס״ו )) 6

חסתז ) חמ> 1ס 5

*> שבת׳ דף קי״ח.
•*) ז ^סס ?׳ דארט׳ ז .10 .
*> יורדה םים עיני עוללה
על עטרת ם* ז םני נםלה

דחזיקתני שםה
ליציאת נשםה
לנדעת תטה
קטו בנות דשארו לה
בשערים נם םהוללה.
ישרה ונעיםה ( .םנהגים׳ ן .סוס
״> ניפע— א צידוננ׳
דעדיבעד
זאגט
םען
:
ניננאלד
.
זעה
;
ו
1
:
>
״<
1
ז
6
ז>
6
יש
.
זתפ
8
ז5 £י1£1ות88
אונטער ״1>1ס  0״.
״) םנהגים׳ ז .109• .
״> לקט ױשר׳ ט .מ׳ ז• *.19
״) מנהנים׳ ז .105• .
*> דארט■ ז•107* .
*> שרת םהרי־ל׳ סי ם־ז.
*) דארט׳ ס׳ נ־ה.
*י) ם׳ ■ שלחן ארבע־י םראגער אדםנאבע׳ .1783ז . : 8• .והנה באזנינו שםענו ורבים םםרו
לנו בנדולים שבםםרד והםרנםים בעלי־אכםניה שנהנו מנהנ כבוד נתםשט ביניהם םיטים
קדםונים שהשלחן שלהם שהאכילו עלױ את העני־ם שעושין ארק ולוחות שנקברים בהם־.
״) לקט ױשר׳ ט .מ׳ ז . ; 57 .װכורגי שכלתו רעדיל דל לםדה לםני זקן אתד ששםו ׳ר
יח־יל סוםר׳.
״> שרת םהריל׳ םי׳ נ־ח אק ודיטער.
״) םנהנים׳ ז .36• .
*) שרת טהרי־ל׳ םי׳ ע־ד .איםרלק׳ םםקים׳ סי׳ ו*ם אק װײטער.
״) לקט ױשר׳ ט .מ׳ ז .19 .
״) לקט ױשר׳ ט .ו .ז ■ : 103 .נר של שעוה שקר נװנק קירצך (תס* זסא ת)16ת1תווס)3
״) דארט׳ ט .1 .ז•57 .
*) והםירו הקובעין שקר בל־א הוטלײא.
״■) םנהנים׳ ז .44• .
״) דארט׳ ז .108• .
■> שבת׳ ףד קכ־ו׳
׳  6לקט ױשר׳ ט1 .׳ ז.50 .
א) י• בכרך אין קונטרם  .אםםת כללים־׳ ז  : 53* .יענק הכנםת אורחים איך היה ביםי
הקדםונים ואיך נתםשטו הםליטק הק־ק (ווארםם)־ :דארט׳ ז  . : 91* .ענק פלײטקשל אורחיםוםה
שתקנו באורחים קרובים־.
*) לקט ױשר׳ ט .ז׳ ז . : 38 .אינו יכול לברך בלשון צח־♦
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י*> שרת  .חות יאיר• םק יאיר חײם בכרך׳ םי■ צ־ב׳ אק א האנטשריםטליכער ( םיטקױ
אײגענער האנט נעשריבענער) םארצײבעניש םון זײנע חבורים׳ װאם געםינט זיך אין דעם בית־
הםדרש ( םעםינאר) אין װין׳ איז פארצײכנט אױף ז  . : 82 * .ענק בנעטרוש*  .בײ קץםפערט נע־
ו־ 2.-^ 6תפז 6ז , £סת^גזח& ^ אונפוער דעם װארש
םינען סיר♦ ״באנעםעריך* זעהן \1ס\1ג1ז 16
*ז ( נעטיננען און לײםציג,>1852
םאדגלײךאױך♦©ז^סןס(!!  ^!/ת(\6ס>8טסס זס*©ן׳&תזוסןו
ז . : 212 .די קימפעשארין שטײט די ערשטע נײן טעג אק א םך םכנות*  .בײ די עלזאםישע איו־ן
תגס״חח )( .מיו& ס
. >1686 )11סס 5ס1
>105; 1111
 )81-1111אק אק מעץ ( זעה /05, :
(זעד : ,רסד,ן  .לז^ פנ ,
0 . 88 ,

האט יד

װאכנאכט

נעהײפן . :

װאצינאכפד׳

דאם

װארט

האבן זײ

שלעכט

םארשטאנק

זךואשפזסגז״נ־ ^סתס) . .װאיצעננאכט״ הײםט  .שדים־נאבט• ׳
און פערלעם אױך ( ועה ) 5. 23 :
זעה אונזער בוך׳ ב 1 .׳ ז .דדצ׳ באםערקוננ 5אױך .לתסזתסמו־-ת״ס ^תש ,סתס^ ״סא אונטער דעם
װארט ״*** מי״ . .ניתות־נאכט■ אױ ארך ניט קײן םראנצויזיש װ $רט׳ נאר דאס הײםטנ3׳)6ח  0״
״)!) ספא ,זעה אונזער בוך׳ ב  .ו׳ ז 226 .׳ באמערקוננ•3
") שרת םהר״ם םינץ׳ םיי י״ט׳ ל״ז (הו־ל קרײש)׳ ם״ד ( הרל קרי׳־ש) .
ס״ װי םיאיז שוץ םריהער באםערקט נעװען׳ שטײט דאם װארט בײ מהד״ם םינץ צוױי
םאל םיט א ה■ אין אנהױב.
אץ >51<1.סתס! \ * 153 .ו1.ג\קסיז <י $ר 0887
י )8די צערעמ^ ניע אמ באשריבץ בײ\111ת8
חת<1ס?ז נוםער 32און •34םארנלײך אױך:
יס .ת*! 08
. )1887(, ? 0^ 1110ת^ס^חס^סס^
^111
ז  .סז 2אץ אץ .
,( >18
ןי

134

) 1\ ,תב) ?

)11ת  8ח> 1ס><

חז© 6

ח1

 66ת 161ח /? 6ח  66ס ^

תס 6

חסע

) \ €1ךן\1

ססא <6ו  18€תס)

 ^0618€1\6 011)1151תסז 46ת  17, ^ £6ס ^י •׳* *1ז*  *15םדר חול קרײש.
ןעך אויך (3)0€1) 1880ת46) 1>8166חזס©נ
״> נ^ כדעם׳ וױ די ד$זיגע ארבעט איז שױן נעװען  #נגעשריבן .איז םיר געקוםען צו האגמ

.נרעץ־ױבעלשריםט־ ( ברעםלױ . 0887פערלעם םארבינדט דארט < ז )26 .דעם אויםדתק
!)ס ^סת& ס״סס און די נעהערינע צערעםאניע טײלװײז מיט םײנע באםערקונגען װענן אבערנלױבן
אין סײן בוך ב  .ז׳ אק ט־ט די אױסדתקן ססו״זז,סװסא .איך װיל רא אנוױױן אױף דער םלײ־
םינער צונויםשטעלוננ םק די ניאטיצן׳ װאם באהאנדלען דאם װ $רט אק דעם טנהנ•
*•> אק * ״״ 2װעףק ״חסס״נת© 8ח־א״סא״ ( נעזאםלטע שתםטן •  0האבן םיר ןא
אױםנעצײבנטע םארארבעמ םאר אזא נעשיכטע•
ט> שרת םהר״ם מינץ׳ ם״י םיד  .זעה אױבן ז . 59 .
<*) די םארצײכעניש םק ר■ יאיר חײם בכרך  . :םה שנםצא בהזברת נשםות ישן נושן דנךק
וררםײשא שם אשה עתליה וצ״ע״•
4י) שרת םהת״ל׳ פיי ק״ה  . :שנהנו הנוײם באשכנז שקורק לױדק בחניכא שקתב ללשק
עבר״׳ נענומען םק םםקי הראיש׳ נטין׳ םרק ד■ ׳ םי׳ ז־.
״• ) גח״ .2דארט׳ ז .63 .
״) זעה אויבן ז  .ז .2װעגן דער טראנםקרים ^עי זעה נ ^ טע. 7, 1,3)0
״) דער נ#מען קוםט אױך פיארםארצױגן . :זעלםלן״• זעה  :םנהנים ,ן<,י 53• .47אק ןןםט.
״) שרת םהר״ם ם־נץ׳ םיי ל*ז♦ םיאױ םאראן א נאםען  .ועםלקינת אויך■ זעה * ח״ ,2ז ,ו.4
״) דעתבער אױ ניט תכטינ׳ װ$ם שלםה דובנאם לערער האט מען נערוםן נםתלי הערץ•
דאס אײנענע אויך  :הערץ האםבערנ אק נםתלי הערץ ורױל׳ ס׳דארף זץנן  :הירץ׳ ד• ה• הירש.
האטתבטינצוזאםעננעשטעלטדעם נאמען .הירץ־ און דעם שלעכטםארשטאנענעם  .הערצע* .
צונץ
״) אקדעםאידישן  .םפר םדותי געפינען םיר  . :ליבך (לעװען = לײבען)׳  .לעבך ( לעבען).
וױיטער  . :נישטולך ( נעשטאלען־נעננבעט)׳  .ביקענך ( באקענען)׳ .בירעט• ( נערעדט) ׳ .וױקילט־
(וויקעלט)׳ ״נירעכנט־ ינערעכענט) .םק די ראזינע װערטער ק$ן םען זעהן׳ װי םישרײבט דעם
״־״ 1אמ $ל דורך .י* ׳ אםאל דורך .ע* . 1זעה נ$עט װע.
״) תחלת םלענט םען שרײבן  .ליבא• (איםרלין׳ םםקים׳ סי׳ קם* ב) אדער .לױוא■ ( ד .ה.
לעװע)׳ שםעטער םלעגט םען שרײבן  . :ליב*  .אץ א מאנדעבורנער אורקונדע םק דעם י $ר1493
(זעה ))! ״•ס ^סחסז& ׳ יאר 4865ז )247 .קומט פאר  :ת </8)6ח©״!•© /חפחזגססץ׳^ו  .דא הײםט דאם•
213

31131׳ 1/\61חט1סחו1
11כ:51
11כ
 1>1111ח 6ו־ 61> 8ר! 1:ס
ח 1/1/\161־

513011 -

. : ^>31066 -0-01- 0110 -0217־וע1-1ס8 !1

איז דער העברעאישער נאםען׳ לױט דער צײט ניןך .נעשריבן ריכשינ .צו ״ליבא׳ דארןז םןק
באםערקן׳ או דער ״א• צום סוף האט זיך ניט נעלײענט .זעה נאטע/ 11י.
״ )7שוית םהר״ם םינץ׳ םי׳ םיט.
״) דארט .םי׳ ס* ד.
י )7דאדט׳ םי׳ צ־ו.
י  )7,דןןרט׳ םי׳ פ* ד.
י* ) מנהנים׳ אין דער הקדםה.
י )7שרת םהרם מינץ׳ סי׳ י* נ .ע* ח  .זעה  .הםזכיר' ,צז. 85 .
״) שױת םהרם םינץ׳ סי׳ ע* ד.
י* ) דארט׳ םי׳ ם*נ•
״•) איםרלין׳ םםקים׳ םי׳ קס״ב•
״) שו־ת םהרם םינץ׳ ם״ ע*נ•
״) דארט׳ םי׳ ײח׳ ל׳  .ועה אין דער1זוװ 8133€1תס ^ו .י^ ף .1865ז  .247 .אױך , :ז)6ו8 )1€
 111מ[6ו 61ז . 66ז 1ס 61א1ת 1ז1ו,2
^55181151111
5€11511ת  55#וס  . 7. 8 . 8163. 518815ז11ס  26115ז £6ח 1ל 711ז )16מ1
י $ר ,1882ז . 51 .
שרת טהרם םינץ׳ םי׳ ע* ד.
דארט׳ םי׳ ע״נ  * :םירל*׳  .םירלך׳ ד• ה• םערל׳ ( ניט םירל) — אץ
ה  .א םויגל אםועל  .דאם אײנענע באטײט שםערל•
נעלין דאם אײגענע׳ װאם נעלבכען (*!׳ .) 8185
םעסלין דאם אײגענע׳ װאם ״  883311סק838י< = נוט) = נימעל ; איםרלק׳ םםקים׳

■)
׳״ )
םערלין׳ ד .
״)
״)
םי׳ קס* א.
״) שרת םהר״ם םינץ׳ םי׳ ל* ז.
״) דארט׳ םי׳ כ* ו אק אםט.
״) זעהז<11€11)6ס  063ז״  1, 2״1ו  ,2ן . 103 .
׳*) דארט׳ ז . 408 .
״) שרת םהרם םינץ׳ סי׳ ע* ס
״) איםרלין׳ םםקים׳ םי׳ קם־ב.
״) דארט׳ םי׳ קם־א.
״) שרת םהרם םינץ׳ םי׳ נ־ה׳ צ* ב.
5״) זעה!>:1\16ן1ס  063זח 2, 2חו\  *2ן . 305 .
 )*#זעךץ ח 16תח>1חגו^ 1ח!\6ס 01 © >!©11)5זחחםןתןחסת ?1 ,׳ ן  176 .א  .װ 214. 184 ,ן ח׳ ז . 5 .
״) חס^ח^■ 861חסחזחא  2,חח ,2ן  36 .און וױיטער׳ זעה ברעםלױ אין יהםזפיר ,1869 -ן . 54 .
זת ח1י,
ת© 1ץ 5זתסיע ץ)1 3ח1\ 51ס6111
8י) " חס) 8ז £38 )2^ 6ז \!! זחח )ח £6ח [ חסזו>1ח 1>1ז [ ח 6

םיטלהרכדײטש:

זעה  .ו 1ס  3ח 1386זז \  1.ן 1סז . }. 1>1תאס  )! ), 213ז& ן! ) !! , !,
מ)

םנהנים• ן ©4 * .י

זען • ח  6נ©1״1

 , 1885ן , 422 .

 1523 , 8 .׳ ז 16תג>11ח© . 5

חסזסחת !  , £ .>18> 1.ז  6ח! 1ז  , 86ן . 32 .

״״ > אין א דאקוטענט םון א שטאט־לערער אין צװיקוי םונם  •26נאװעםבער 1521שטײטז
 56106תג) !-ח116ןן1ס 8ז 611!* >16ח! 5 ) !! 1<16ץסת 2¥אססת ) 2\1£636£6ן) 1סז ז 86חוו!! ) <18ז \ ^61)6״
> 4ח536ס 211 1ח ) , 1<8\16ח !  $זסץן)  >116, 80 2ז 63! 11<6זס)6זס< 1161סס  ,ןעךן  .ט  -זס^ \  ,ז 116חן^ .ן1ס^
>. 5 :חזזסזסזןוגןז ?♦ םארגלײך אױך די םאר^ רדענוננען
 111886 (. 11. 5. 202,פקסג )25 :>1ח £0ח1ןחג>תס 1טו1
םק דעם יטטאטראט אין נױרענבערנ װענן דער אידישער שול׳ דארט ז  .ס 27אק אונזער באםערקוננ
םריהער׳ ז .206 .
י )10םעבאםטיאן בראנט׳ נעבוירן דאם יאר 458ז .האט נעלערנט בײ םריװאטלערער׳ קײן
עםנטליכע שול איז נאך דאםאלם אין שטראםבורנ ניט נעװען  .זעה 17״( 3>:״ 6זז 8א׳ אויםנאבע
 1>6חזס  ,2ן  .מ.
״* ) םנהנים• דארט.
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איז דזןם נעװען בײ די םםרדים אק קאראאיםען אױך  .זעה םײן ארטיקל א־ז
״״) אזוי
׳האםיף״ תרם־ז .ז  160 .א  .װ.
״״ > שרת חות יאיר .פי׳ יכ:.-
״י׳  )1םנהנים׳ ז .יג׳י׳•
״״) דארט׳ ז  * .ןו.19*,
״״) דארט׳ ז •16• .
•״) זעה אוגזער בוך■ ב  .1 .ז  51 .אק וױיטער.
*״׳) םנהנים׳ < •68
״״) דארט׳ ז  .׳•26
***> אײזיק טורנא׳ סנהנים.
םרק נ ,׳ פשנה ד׳  .װענן דעם קריםטליכן שולװעזן דארף אד באםערקט װעק׳ אז
***> םוטה׳
אקטאבער  1320דערםאנט דאם ערשטע סאל װעגן
דעם 25
יד ברױםעלער שולארדענוננ םון
.ד 1סנ> 1׳ ז .5 .
מדח־וסיוס־סזס־!1. !7ו י־וס/י
111ו1ס ). 5
לערנען ם״ידלאך  .זעך ; חס^תסוז1׳זס
״*)  .םםר מדות״׳ ז  2 .ז •9
 ,?61-18*,ז 4 .מי אנםערקוננ.
***) דארט׳ ז  •99 ' .זעהן
ז  9 .א  .װ.׳ אויך זיק װערק
״*) םארנלײך  :שטײנשנײדער אין  .הםזפיר־
>*  ( 0לײפצינ) 1871אק קײזערליננ״חסחסז ?  .ו1ס115זז 1ן 10ם״ ( לײפצינ
 125111ס* \  810ז6ג1
מ80וז  3ז 86ז11ז 0זס
 )1379נד׳ר נידעםאן ברײגנט דאנאךאײנינע קלײנינקײטן צודערםראנע  .נאכדעם׳וױזײןװערקאיז
יאר 0888׳ האבן פיר שוין װענן אידיש נרעםערע און װיבטינע םארשונגען  .צו
עדשינען ( דאם
פון דער םראנע זעה  :אלעזר שולםאן׳  -שםת יהודית אשכנזית וםםרותה־
דער ליטעראטור
באראכאװ׳ם * ביבליאטעק םק דעם אידישן ם* ל  $ל $־נ אין ■ םגקם׳■ ( וױלנע . 0913
(רעא  0913אױך
אויך בעל־דםױנם ארמיקל אין דעםזעלבן ■ פנקם־ נ  .ש . ).
6111ק8־ ,5 ©1יאך  ,1869ז .137 .
 )118ח
בת הקצק כהר־ר יצחק נ־ש ( אדער נ־ש) זצ־ל ; םרוםט בת בםוהר־ר אלי׳ זצ־ל•
"*> רעצלה
אײן באנד׳ נעדרוקט דאם ערשמע דאם יאר (607׳ דאם לעצטע דאם יאר. 1630
בײדע ביכער אין
נעהעק דעם ■ בית הםדרש־ אין װין.
.־וג1ס\>1. 1
11\ 8 . 5 )68)1(11
י ״) 0 ,ת1(11חו (1. 211 98
 .י■ !ווענן ■ ליטע ( לױוא) םק רענענםבורנ־ זעה  :םײן באםערקוננ׳ ז  05 .נ• ש . ).
ז
״*> מנהנים׳ז .112* .
**> שרת םהר־י װײל׳ םי׳ ל־ב.
***) דארט׳ סי׳ קל־ד■ שו־ת םהר־ש פינץ׳ םי׳ צ־ז.
ז  .־ . : 42םהרי־ל עשה שםינהולץ !ווענן * שםינה^לץ־ זעה װײטער ז  .ם,21
״ )1םנהנים׳
באםערקוננ  144לבנו הר־ר שםעון בעודו נער״•
08:. 5161
61
״״) איןא םאנופקריםט אין האםבורנער
םאר א םאן א שליפםול׳ ער האצ םארשריבן די פעטש׳ װאם דאס וױיב םלענט
ז  050 .קוםט
אים נעבן.
י־ )1שרת םהר־י װײל׳ פי׳ י־ב  .שרת םהד׳ם סינץ׳ םי׳ כ־ו׳ צ־ה.

 >16חז<:ז5״
שטאט־ביבליאטעק(זעה ז

מ ) 1ח 6ז)  1תו 1ס  116 5ס \ 1) 8סם 86 ,־ 1.6 ^ 81ס  1 8ס . 21 , | 1 , ? 6

*י 261, 1880 ( ) 1־ , ) 1.61^ 21^ . 5 . 811י , 8 , /ח 6י111/ס־? ?61188. 5 ) 86 )861

,320

? 111
(1108)10060 6118> 1.

״0 ) 1תס)  , 86116^6 2. ^ 11088. ^ 110. 261יאר 1880׳ נוםער.150
י2נ) זעה אונזער בוך״ כ  ,11.ן  5 ,א•1
ײ 65) 1קסזת 1116£ס1\1ס 068ח, 51))6ץ^סם^! ,11,ן .287 . 1,ח 80חו 11ס־)1 1/1)8 081־1פן1ת,£1
)•781)6
נס1
>;  168611)8ם  18,סו1ת61זיג  ,ן*  179און דערהויפט קאפיטל
< )18ת 1)6ס 1^ 1))61מזו תסססת ? ח6ו1
* ז״ ;111ז8ז< ע ׳; *:סזסקז״סס ( ,11ז  03 .י א  .װ  ).זאנט  . :דאס ריטערװעזן האט דערלאננט
411*6181
*66
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11כ
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יד םארדערבליכע רעזולטאפזן .זײ האבן צעריםן יד םעדעם םון דעם
בארויבט יד םרוי דעם ערשטן יסוד פון איר װערדענ איר צניעות און
*8י ) ת© 1©11ס^ 1ן ^ זת {?© 1סתזחסבומ־ו ! 7ס 01יו־  6ו 1ס 80

אץ

חתונה־לעבן און זײ האבן
זעלבםטאכטוננ.
דער63 .־€, >1. £

*1\8€
> 3 :ת©38ד*ו 818ס ,51יאך  ,1882ן*  >375םארגלײךוזסט־ונ!©© תס  : 7זזז^סצחסזתמא
*י ) 1
 , 8001161דארטי ןי . 379י ז© 31ס1\011(1©, 10ס 5י ^ 1י ז .465 ,
 4״) ז©ו €1ספ>
דארט״ 394א♦ װ.
•") בױכער זאלדאם ניט װיםן?
״״ ) ״; ןחזסצסזפ ( שטראםבורנ  ,0522דריטער טײל ,ז . .ו צ.
*י  21£ 1852 ( )1ק! ^ , 1ת©  £ת 1אס ^ 16) 0ס 1סו*1ץ 1ג ת©ו 1ס) 5ט© ס תס*  0״ §ת 1€,8 ©11ס 7

^•  •3ז* :249

אלע אידן האבן די קראנקהײט■ װאם נאט האט דערםיט נעשלאנן די םלשתים  :ױך אותם
בעםולים׳ ( שםואל א׳> ה׳• )6
״* )  .קנסםאיל•  .זעה שרת חות יאיר׳ םי׳ ם״ו ,ז  .׳ . 74שרת םהר־י װײל■ םי׳ קל״ד.
םארגלײך אויך פערלעס אן ארטיקל 26;: ,ז^6
£1£1151ך10 :>1ז עז ז; ^26םס © 3ו1
> £<10 ( >18!3 :אץ
.תו 1ס ©*8$תס 1>613^ 1ת 8ת?{ י

יאך 1860״ ז  339 .א• .װ

"') שױת םהר׳י װײל׳ דארט  .שרת םהר״ם םינץ׳ תקנות.
י״ ) םבלונות׳ זעה שרת םהר* ם םינץ׳ םי׳ רךט.
"') ׳ר ײח בכרך׳ םארצײכעניש׳ ז  . =56* .טעם אין װאר״ף לכלה וכן הױ״ז שטיײאד׳
וױיטער אױף ז * .פס •  .דץ אץ װאר־ף של הכלה שבאשבנד  .װעגן דעם פאם םרעדינם נײלער.
 ;)),וןסגוזסזזסא אױםנאבע >:1>6״זס  , 2ז  . : 259 .זעה דעם נארטל נופא  . . .דערהויפט בײ םרויען•
זואם איז אםאל םץ זײר׳ אםאל םץ נאלד ,אדער נענילט׳ זעהר קינצינ נעםאכט׳ אז די הוצאות
םאק ארבעטן באטרעםן אםאל םער םאר דעם נארטל נופא־•
י״ ) םהרײל■ מנהנים ,ז  . 42• .שרת חות יאיר׳ םי׳ םױ ,ז .74•, 70 • .
״י) םעודת םבלונות.
י״ ) שםינולש  .זעה לקט ױשר■ ט .1 .ז  .סײ• םנהנים ,ז  42 • .־  .שםינהולץ* .שרת חות
יאיר״ םײ ס* ו  .צונץ ( זעה זײן ©■^ סזוזסע
ז  )441 .וױל האבן■ אז דאם װארט
שטאםט פץ סזס ^ ס״וק*  ,אין װערטערבוך בײ  :זז״״ס*'! נעםינט םען דאם ניט  .ניכער װאלט דאם
נעקאנט שטאטען םץ דעם װארצל ״; ״; סס״סק* ,װען ניט דער י׳  .בײ וז״סו״ס;* אין דעםס
<1 .ת©* תס ? ^ 1\ . ,
> 11>16 \ 113 :ססי 41**©11ג

נעםינע]

םיף " ת© ©8ת© ל ז\ 1ס 11טסת  8ח© ח ©•• , £1ת©ת ©1©8ס ס 5811חסק 8

(אפריכפץ א קנס־םא  . 6אםשר שטאםט דאס םץ דעם
דײטש  01* :״:ק  ( 5שםינעלע) ,א םיםבאל םץ דער הױזםרױ.
״*> שרת םהרײלי םי׳ ק״א  . :אנטשםוזן לשץ קדושיך  .םארנלײך סו1ס*3זוס^ >1.צ, 2ו״1זס( 1״; חס
.״•סז^ סזוס ,ז  .50 .אויך םיטלהויכדײטש  ** :״••ק ^  ,״סזסןס״סק* .םידארף אבער באסערקן ,זא
דער דאזינער אויםדרוק אױף דײטש  * :״״וזסוזס/ו שטימט ניט מיט תנאים׳ נאר םיט  .קידושיך׳
אױך  .אירוםיך׳ דער שדוך האט דערבײ זיך שױן ניט נעקאנט צענײן $ן א נט  .אץ דער אלטער
דײטשער שםראך באטײט 133״< 1ס 1ז©י /אויך דאם אײנענע  .דאס׳ װאם אויף העברעאיש הײםט
.נשואיך האט אויף דייטש נעהײםן )1), :ס1)1וז<, 1ו!>:1ס 11ו , (<006211,1אויך ו 11סז :סײ( 31ז1ו)1< .)1סז! סײ
האט אםאל נעהײםן אפםאכן דעם חתונה־קיןנטראקט׳ חתךכלה זײנען נאך ניט נעװען םארבונדן
אזוי׳ אז זײ זאלן זיך ניט קאנען שײדן  .איםרלץ דריקט דאם אוים םיט אן אויםנעצײכנפץ
םארשטאנד םאר דער דײטשער שסראך  • :םתי שםקבלין קנין וםשיםין קנס על השידוכין זה
קורין בלשץ אשכנז הײוײט׳ אבל קידושין קורין הנוײם נםעכיל׳ט־ (״ 616ו1סו״  ,״ס61ו1ם״ו)
(זעה איםרלין פםקים■ םי׳ כ* ז)  .די קריםטליכע חתונה אין םיטלאלטער שטיםט בכלל םיט
אידישע םנהנים.
װארצל>161״; קצ ( שפינדל) ,םיטלהויכ־

״*) אויך * ברױיליםט* (  869ז,ו״״סקסז  36ן  .037 .זעה אױך  . :ז״סססוון ,זזס>1גס) 1ו 1.ס/
.תל  *. 1\ 6סח . 88־  8ת . 11חזותסז ^  .תס©  05ורן  ,ן  650 .י

אןיך £ ? 6ת*!  8י 1©8ת© ? י ז . 129 .

י״ ) מנהנים ן  .יבפ  . :בםקום נרץ אין אוטרים צרץ והלולא בלע״ז נרץ״
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<״)  .בורשםיל• .לקט יושר ,ט  .ן ,ן  .סמ.
״״)  .םרושםיל״ .שרת סהד׳י ברונא׳ םי׳ ט־ו .צוױיסאל.
םון םיטלהויכדײטשן ״סמפיז* ,תס& ססזק־־ יםארנלייך:
״״ ) !1ק  5נעטט זיך םםתםא
אין אלטהו־כדײמש הײםט61י 3,סזסז — נביאות.
נסקגס^
םיטלהויכדײטשג זיך פרײליך םאכן  .שרת םהר־ם םינץ׳
 1״) םײען (״ס■״ !*) הײםט אין
םי׳ ק״ט  . :טײך.
*״) םנהנים .ז  82* .אק אין אנדערע ערטער.
 3״) שרת מהר״י ברונא .סי׳ רכ״ז  . :דרשות על הםעודות״.
 *. 1.0161ס)85ז 1ס ,8
באשרייבט אין ז־ין ( 1790ח{16סח1ו*1. 1113)0616 )\ 1
 4״) • 1ס 16>1זח 7£5)6ז
״׳  61? 6זקק 811£ 6121ת£.6תחס 1ת1ס חיגז )1 61■1161) 5ת׳., 1
ןס  .ז  142 .די חתונה  0ק קינינ םאטיאס* 1>61)],ס1
116ס 65ן) זד 1ז1ת )11ס £.651חס 1■* 803מסת■ 863
") 0106111ת
דאם געהײסן  . :קםא׳ םטרוך״ זעה 1. 8. :נ 1ז) 11סז, 1,116זסחןגזסמ
 )11ארף רבנ׳יש לשון האט
״
 ,ז . 27 .

אויך  86סז)  168 , 861ז  , ? 6ז .62 - 58 .

 6356ז ?  ; 88 .יאר 1876
11611ס 5
בײ קריםטן אויך  .זעה  :ז 8)6סמ ססם <16,
״■ ) אזר איז נעװען דער טרויער־םנהג
טרויערםאנטלם האבן נעהײסן תסקקס ^ ^ א ,ועה:
ען  .835 ,די
 8 *.61)11011ת״
11ס>1כ61)1ז*י  1>,סחסז ? ( ,11,)1534ז  .״.134
נעםינען םיר חז״סת ^ זסצ  ,םיטלהויכדײטש 6 :ז^ •86
״י ) * שרננית״  .בײ ס&תסש ״ם
בוך .ב  ..1 .ז  •261 .װענן דעם נעברױך םק דעם קלײד
8״)  .קוחך( ,תס־יופא;  .זעה אונזער
.111
זעה  :נאטע
•״) לקט ױשר■ ט  .1 .ז •113 .
״ )1ברכות• דף ל׳.
בילד ס״מס^קס * <*נ צעברעבט א ױננער םענש א שטעקן•
״< ) אױף ראםאעלם באקאנט
אז ראםאעל האט דאם צונעזעהן אויף א אידישער חתונהז
ואל דאם זײן.
 11(1611זגי 5תס( 1״
!ת, £1055 1ע 16ז!>11)1 68 . 063 )6תתס^ חס ^י  ),ס11זז ! א ת
 )182״גוטרולף״  ,ח1 611
 (10153ח£6חס ,אויך דארט40. 2, 1 ,
,ח^6ת!< 1ס 11, )7י \  : 29 ,״ו^ תסתס׳)■))!סזסזוזון) ת, 61
( 1869
״ױ 18ז))6ז״ 8״  ,זעה^ 6סז)!  163, 86ז ,?6ז .87 .
3״)  .קרוזך . .קרװיך.
צ״ג• פאדנלײך אויך יד איטאליענישע תקנות׳ װאם האלבער־
״* ) שרת םהר״י ברונא׳ םי׳
> ;) 2-סזס ,ן  • 59 .דארט רעדט זיך אויך .ם׳זאל ניט
םובליקירט איןז)  1ז)1ס 13ז 6ל1
שטאם האט
• םק די תקנות אױ צו זעהן .אז ם׳םלענן קוםען אנדערע
דערלאק קיץ נרויסע שמחה אױף א חתונה
םעח־ רײטנדינ• אץ שטאט אריץ■ באנלײט סק רײטעד.
כלות׳ אויף
*•*> שרת םהר״ם םינץ• םי׳ ק״ט.
 .הכלים שםיהם קצדים בל״א נוטרולף כי קשה לראיד
״• ) לקט ױשר .ט  .ט .ז : 15 .
ולשםועה״.
י״) םנהנים• ז  82 • .א •.װ
*״) םהר״י ברונא .דארט■ ז .277 .
מיט וױיץ איז נעװען אננעגוםען בײ אנדערע םעלקער
•*> דער םנהנ צו באשיטן חתן־כלה
ק.194, 3£11
אױך  .ועה ; ז 316ס1>1
1418
ע)0113€1(6
. >1.
ז*  ,?61*163.ןי 57
 6£6) 17ז6\1
ײ
ןי •135
ו11ז1וי !)) 1ז& ת& סא  >1.ת1
ז  82• .האלט דאם םאר חםידות . :בר
 1״) ר׳ יאיר חײם בכרך אין זיץ םארצײכעניש
החםיד לא רצה להוליך בידו הבלה תחת החוםה כםנהנ״.
 :ס 8ת 6אק86תס< 1סמ  . . . .דער שםיץ אוץז דעם קאםםוץ.
״* ) ענד״ה׳ םיטלהויבדײטש
םנהנים ,ז  82 .א  .װ .אױך 2, 816 121)113:ת , 2>1ז .15 .
מ)1
״) םנהנים ,ן .40 • .
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״*> םנהביםי ז• *-39
* ©- )17ש  1 !>11* 516זד 1\ 1ס 2 ©113ת© >1חו > £83 )8 )15)11ח1
ת\  511>6ע 1 ))6181) . 06ח\

זנ\  61,' 2ו >:1ט 1>. 8

 , 1885 , 5. 507חסעחו& ת ^  5€1\ 6 ?1,ח'1356
 16 8166 )3\%תוחוס 5אידן זיינען דארט נעװען םוץ  1430ביז 1473

נששות׳ ניט.150

ײ 2) 1חוס\ ^4ו  2חס^ ת^  1\ 16 8 .ס 1\ 1ס  6 065ו 8113€1תוס 1ק 1ם  861< ,ו 1ס  , $ן 60 .
ײ! ) ) ) . 8 . ( ) 1תו! , 261 ) 56ת©  ) 1. . 061£ו1
>61 :־ 1ז  0 ©516ח 1ח© 18ו  16 8 . 3ו 068 €1\ 1€1שת  , 2ז 1ס ^ \ 0 .
( 8 1, 177 7.ח 1\ 18ס 61113ס חו •^11860

הדי) זעה לוטערם1>6ת ,\ ^6אױסנאבע ת6ו1ס15תדו ,62 1ן .361 .
 )160חסנ!©  !,ח 6ת 6חחו תזס , ^ \13 8ת  6ח11ת  , 86ן .26 .

1״) מנהנים׳ ז , 107*.צ•108
3״) אקענן אבער האטא קבורה בײ קריםטן געקאפט זעהר טײער און דערבײ זײנעןבעווען
איבעריבע בײזאכן♦ םעבאםטיאן סראנק <אק
זיק1534׳ ז*2ע 13א♦ װ♦) באםערקט

א ךם
רערביי ; > 1ח  8״< ו 1ס * 5ג \  88 £״< ז! ח ו 1ס 6135 1״< ! 61, 30ק 18ו1
>)8 :ח  5ג  8 £חוו ח1116ד־  * £ <1) 8וח  8 885חץ  $6״
 8ח  361ח 1>6ת  , 75מ  86ץ  6א  ,חס ^ ת ^  6ו  , ; 8 8ת© 11סק  3חסג*  8א ת  6ח (>61זות ח 716תז  8 [1< 88ו  8 , 8651חץ 36
״  5חס ח <6153 1611) £6 £ 6״

״■ ) ויק פארצײכעניש .ז  * ; 89* .םהבלי נשים שאין לנרש הובובים ויתושים םםנים של
הנוטה לםותב״מ״ ,דארפז ,ז  * *. 91* .םהבלי נשים שאין להםתכל בנר׳ כשםבקש לכבות״.
׳״ ') זײן םארצײכעניש ,ז  * =94* .אין להלעינ על שום םנהנ אף שאין לו טעם כנון נרי״צ״
(יארצײמ) .
׳י*>

לקט

״יי )

דארט ,ז . 58 .

ױשר ,ט  , 1 .ז : 41 .
זעה

יוכן

אונזער

ידעתי

שאר

חלוםות

שבאו לו

בוך ,ב  . 1 .ז  .וו •2

״״ ) דארט׳ ט .ם ,ז •18-17.זעה אויךכריזאנדער׳ם
 8 36תקו\ 8

ח) \88ג 8

ס  3ח  6נ 81ו 5 ) 6116 1חתגו ^

.ס)  181856 6״ ) 8118חו &וג ^

שהױ

אסת־.

(.ת >181ת(! .)1ס״נות ^ נ ,11,ז:7 .

סחז  8ס  6 *8וחסס ת$1< 8861 <6111

חטח  63 56זח  6ס! 8

תגוזחחל& תגוח  68ח! ותסו63 1

סק) 6 </ 111ח ©5 8163 8ת 7

חוחס  5 . £1גחסג\  8ק ח\81ג > 1חז 18

<דרײ טאג םאר װיטי און נאכדעם האט םען נעזעהן א ק^םעט וױ א םק שטערן׳ םיט א עק
הינטער זיך אזוי װי םק א פאװע• אלע םענשן האבן זיך נעװאונדערט אק האבן נעואגט׳ אז זײ
האבן אזוינם ניט נעזעהן) .
מי) םיטטײלוננ םק ד״ר נ .װאלף.
•״) לקט ױשר ,ט .מ ,ז •15 .זעה אונזער בוך ב  ,1 .ז.216 .
 )'*' .48, 1שרת םהרי״ל .סי׳ קם״ד .זעה אונזער בוך■ ב ,1 .ז  ,213, 117.אויך יעלינעק0ז88ת,86!1
'״>
בדםות דװ

בכרך׳ םארצײכעניש ,ז  .י* :91בריה בדמות אדם קורין אלרײנכין ויש םנ
;  . 398תח  3 . 233 .ז 1ס07י  .מי £16 , 2 ^ .\15£ . 1153 . ; 3 .ס 1סו) 1ץ 6 \ 1ו 1ס  6 \1) 5ס ,

שורש עשב
ומחודגס,

 16, </ 1, 180נ. 8 €1<611

״ )1איםרליןי ביאורים צו *ואיא־ ,זעה אונזער בוך׳ ב ,1 ,ז .210 .
״״) בכרך׳ םארצײכעניש ,ו  .׳ * •01ענין הקםדת העולם שלא להביט בקנקן אם עדיק יש בו
ײך  .דאש איז׳ ועהט אוים׳ נעװען אםאל אננענוםען םאר דרך ארץ  .אין ״
1>8161ס ^ , *8. 86תגמ
ז .׳ ,55םעת ,34געםינען םיר:
\ 10£תו 1ס ח©  8ח 1ת© )  £ <!£ו 1ס  8ח

תסס

 1£ .וח  £ו !) 1ח  83״< ח , 3 ©1חזץ© תס  1\ 8ס  8 58ח11

נדאם איז נעזאנט דארט םיט א םארװאורף)♦
*יי) בכרך׳ םארצײכעניש,
וב פדק כל שהוא״.
״■ ) זעה אויבן ,ז •86 .
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ז * =63* .אין

טעם לםניעת העולם םלשתות םכום זכובית שיש

1״") בברך■ םארצײבעניש ז62* .־  .הקםדת העולם שלא ינוח שכין וחח־ה לםעלזד  .זעה
׳ז  .דו2י אויך גוב 85 ,י ©!*, ; 86ץסו׳ג !־081
אויך ; 816ס1סו)1ץו \ חסיןס ^ס^ ס .־ 1£, 861)1סמי
 6>168^ 1)16181ל^\8\1־ 61ל ^* ,061ז.226 .
י*)61
״ )1צױגי׳ קרעםאגער אויסגאבע׳ ז6 <.ד  .זעה אוגזער בוך׳ ב  .1 .ז .203 .
״* ) דארט׳ ז 8* .גי אוגזער כוך׳ ב .ז׳ ז.203 .
״״ ) צױני׳ ז . : 66 ' .נינרוםנציא וםלה זו םורכבת םשתי םלות נינ־ר ו״ל דברהניגר כםים
הנינרים וםכציאי שהואזיטם ההקטרה שסקטרים הםכשםים וםשביעים השדים ואני שםעתי םי,
אחר כי ננר־י שחור בלשון לעז וע־כ קורין לחכםה זו בלשון אשכנו שװאר־ץ קונש״ט־  .זעה
אויך דארט׳ ז  •87* ,50* .אונזער בוך׳ ב .ח׳ ז .181 .
**) צױני׳ דארט׳ז  . 44* .אויך ז 2 .סס ( ננידי התלי)  .זעה אונזער בוך׳ י  ,1 .ז.224, ,207 .
) 061• ^ 861-^181x1־ ,081-1 1^ 6^61ז .88 .
זעה אױך* 5־(6>165\ 11)) 6181)61
 611ם ,תזחזוזס 2 ,־טע אױםנאכע׳
נ*) ציוגי׳ ז  .ג * ;57װשר קלבא״♦ זןך^16 ,ס1סו{)ץ6^ 1ו 1סל)
ז : 1111.״ק1ס8סזסזס * חס״מ 8.,י1פ )(זס״סזסססס׳* ,״ .אםשר האט םען נעהאלטן׳ אז די דאזינע
קראנקהײט איז םארבונדץ ם־ט דעד תקוםהז
״י) צױני׳ ז * .סס.
**) דארט׳ ז . : 74* .הנ״ה םצאתי בםנלת םתרים וכו׳ יבצריך איש ואשה שיעםוד על
הקבר זה בראיטו וזה ברנלו ובאםצע יש להם קשקוש ואוםרים השכעה הידועה להם וםקשקש
הקשקוש והאשה רואה והאיש שואל ואוםר להם עתידות־  .די ״סנלת םתרים־— דאם םײנט מען
דעם םאנוםקריםט ״צםוני צױני־ ( נעםינט זיך בײ ד־ר יעלינעק)׳ צום םוף איז דארט םאראן אזא
שטעל ■ :ונ־ל כי קשקושי הגוײם נעשה על םיבה װ כי הם םקשקשי׳ בעת םותם בקבורתם־.
דער םחבר זעהט אוים האט נאך ניט נעװאוםט׳ אז יםנלת םתרים־ הײםט  .צםוני צױני־׳ דעריבער
איז נאך דער דאזינער נאםען אפנעפרענט .דעם דאזינן םםר האט נעםאכט א דײטשער איד׳
נישט געקוקט׳ װאם דארט װערן נעכראכט א סך שדים םיט אראבישע געםען .ער שטיםט נאר
און נאר םיט דעם׳ װאס ם׳שטײט אין צױני צו די םרשױת אחרי םות און קדושים  .װעגן דעם
1<61111ס ,5ז/ר.378, 373, 501,763,
אבערנלויבן םק נלאקנקלאננ בײ קריםטן זעד : ,ס
 ) ^ 4ץ  0תו 1ס  61 £ 5יןס ? > 1תט  ,ח  58 £ 6־וסץ \ )311
(! ססאלתסתזססת )  ,ח  6״ , 58ת ) 6ס  8חפס )311
ו 1סז 51חץו 1ס  5חסתז זח  >16ץכ 1ח& תז  4 > 185ח ^
 3 ) 811ו €1סת ) ,לתגי> 1ח 26ת) ^ 8ו 1ס  861 ■ 5ז 0 >16
תפות  111 15) , >183א
#611 " . )8ו ח 1356ר* ) 1ת

 111ס^ 1ז ,, 068 81(6
״ 6 ) 2 30 ? 11ץ )( 13
 \ ? 111ת 1\ 6סו ) 81ץ  6ו) 1חס 3ןז ח 8זת ) )1זת ס 0
ו 1ס 511ח 6זת  >188 813 20 88ו 1ס 1חח& ^ י
 ) 1״ ו161ונ1ת  1>6 ) 26חץס נז 18וד  1> 1ס * \ ) ו81זת ו 1סז

111ס8ת© זז 8או אליסגאבע 1>6חסז •28ז .40 .
 )1זן
ס) ד^ רט ,ן 4 .ס׳ םארגלײך אונזער בוך׳ ב .ז ,ז  227, 225 .א  .א.
**)£ 7522זג<<$$1סז), 5מ;<1סס 8סז ,8ערשטער טײל ,ז  .צגצ• זעח אונזער ביך.208, 1 . - ,
זײן68 .י׳ \< 1סצ ברײננט א װערטל  :װײזן אײנעם דעם טײװל אין א נלאז׳
!>ו<מ<) ז 5אין
ד .ה .זעהר אנשרעקן .דאם װעיטל נעםט זיך ניכר םון דעם כשוף םיט א בעכער•
״•*) ז1ס07י■(•׳ דארט ,ז  . 353, 230 .ז״ ברײננט אוא אבערנלויבן  . :עםט םען צו נײ־יאר נעלע
ריבן׳ איז באקומט םען דאם יאר נאלד־• די דאזינע ריבן הײםן■ נאלדריבן־ אויך׳ װאלף דערםאנט
דאם ניט .אידן םלעגן אויך ראש השנה עסן אזױנע ריבן׳ משסעות דערםאר׳ װײל דאם וחןןרט
.ריבן־ איז ענליך צום העברעאישן װארט .רבוי־ (םארםערן)׳ אדער װײל ם׳האט דאם נערופן
.םײערן־ (מערן) אויך׳ און דאם איז א גוטעד סיםן (חס<מס )ס חס״זסא) .װאלף ( דאדט׳ נוטער 057
דערםאנט אויך װענן דעם םנהנ עםן אום נײ־יאר װײםקרױט׳ אםשר שטיםט דערםיט׳ װאש
םהרי־ל םלעגט ראש השנה עםן ױננע ציבעלע ( םנהנים׳ ז .׳49׳ זעה  :אורח חײם׳ םי׳ תקם־א) .
װאלף ברײננט נאך  :״װער ם׳וױל םזל האבן איןדער חתונה׳ זאל חתונה האבן דינםטאנ־ ( דארט׳
ז 87, 277.א) .זעהר םענליך׳ אז אזא םו $רשטעלוננ האט םען איבערנענומען בײ אידן׳ װאם זײ
האלטן דערםון נאך הײנט אויך׳ וױיל דינפטאנ איז דער טאנ׳ װאם ם׳שטײט ײב אים צוױי םאל
•כי טוב״ ( ם׳אױ גוט).
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**> ס1זנ ;*<זס  , 5דארט ד \ ,ך .838 .

י) 8ת86ז 6־ו6

<זז |^סןזז1(61״

וײ
ײ׳
< 1תזת תת 6י ^ \
 11ס  6ת ) תו  6ת! 16ת83 61
ו1ו 6 :״1ו  5 >:ח  511<6ס ^ וזס! ■  6 >: <1 861ת  8ת>1
(קאםער ) " זסתזס ^ש ז  6ת  61תז )  8ז 1 (61• 6

־ *•) י

ו!)־

4

וי!י,ד
ג ־':

( ) !!

זיתסוזסתצ 81נט ^  33 ,א  .װ ) .

**) זזס״ ^גסגז^ טנ ( ־ארצ־יטבוך) א־ז יד םארצײבעניש םק  .הזכרת נשםות* .
61)1<11611יע  ,אױםנאבע םון יאר  34צז ,ז  .י 33ו א  .װ.
״*)
 11ז ■5אזנטער דעש װ $רט״ 6!88| £5)6ז -,,0
16116ת
 13ז6ץ 88ז,
 1872( )21ת< 16סת״  8.) 34ז)6ז0?6י .אש
י
*״) זעה אונזער בוך■ ב .ם ,ז 214 .א  .װ .אויך  :האלבערשטאם אץ 61-נ\ 11נ 8)*-ז 0
זזדז^ס* ,ן* *53
 20זי אןרנע םאראררענונגק
י . )21״י . 8.ס6דוס 1. )1£81ז 46םע 6 *.ז 8סז1ע  ,86ז 1©>[6זת68 )6ז,\ /
האט טען נעמאבט א־ן 4ו־טן יארהונדערט א־ן דער שטאט אולם אױךי אבער איק וײנען געװען אוים־
נענוםען םון יד דאזינע לוקםום־תקנות  .אידן האבן נעטעגט טראגן דלבערצ־רונגי מאו און װיםירי
זעהז 3ז 863\ 1!))6181)6״68 5 )58)61*686ו1ח15נ 1ס״1נ , 561ז  06צנ  , 5 .ו ( ,)1831
זײ האבן געװ $לט .
א־טאליענישע תקנות ( נו־עץ־ױבעלשר־םט■ ז  09 .שטײט םון יד
ז .סס  . 5- 9 , 4םוג• אץ יד
חתונה־הוצאותז  .וםרב־ם לעשות ױתר םכדי יכלתם ױותר םעשירי הנוײם אשר אנחנו בתוכם* .
 14י) 411ז  1>11*0זסת £1ס)1תו© >1ת\ . 1ת© £ת>16נ\ .7ז©!> חסע )\(;>ך1ו( ססא  .זס) 8וא י ן .113 .די פראגער
ראשי־הקהל האכן נעםאכט אוא תקנה דאם יאר  67לו ( םיטנעטײלט םץ דעם ראבינער ד* ר
פ  $רגעס)  .םץ די שםעטערע תקנות װעלן ם־ר גאך רײוץ.
יע ) ץ©( ז \ 1)(\ , 6 )1. 065 ) 6תתת>1\ 1ח© ^0י . 71 , 1 ,

׳• ז

■ (•
;1

,1

•■*>  .נריבך — םיטלהויכדי־טש גר־בען  .םנהנ־ם■ ז  .יסג•
״*> לקט ױשר■ ט  , 1 .ז .34- 35 .
״*)  .שוםך■ דארט■  4ז .61 .
״*) דארט.
״*) ^■ ״) זסע  ))638.ס  * .0ת״ ■2ז  .441 .אנםערקוננ <*• יאיר חײם בכרך םארצײבעניש■
ז  . : 7^ 2 .םריםזיל בלשץ םדלץ לאקשיך.
״ )8זעה אונזער בוך■ ב  ,1 .ז  ■278 .םנהנים■ ז  6 < ,15■.ז.
*״)  .חלת דבש שקורץ לעקוך■ םנהנים■ ז •4* .
מיטלהדכדײטש ס;ס 1<1ס ; םםר חםידים קטן■ ז• לו•
״*) • אובליש* . .אובלײט• םץ
םיטלהויכדײטשןתגוסזקסז ^ סזסקקת״ג
•**) מנהנים■ ז  ,22* .ם* ח קטן■ ו 6 .י ,צונץ■ דארט•
ם־טלהױכדײטש )  6״״ות.
״*)  .נדװיט* .ם* ח קטן■ דארט .
״י) םנהג־ם■ ז .16• .
האלבערשטאם■ ז  .׳  . : )29דובשנ־ם

,

■■8

!. 1

;1

י״) זעליגטאן ביננ ( םאנוםקריםט
ישםם בורני־ר קוכײך.
״*) םנהנים׳ ז ' .ײ ( לויט  .אנודה״) .
 £11ת 2. 1ז ,811>:(\6ן .103 .
511ז\©  1*. 8ס 1ג
״) £35)6).ח1ז\ )6
*י ) £6) 8חס)! ת 6ק ם£>:\11נ\ סא י םרייבורנ ,1510ן .35 .

שעושי׳

בקלוניא

1י• ) חץו >: 1פ ת  6חץ 1>16ח  1>6סת  6ז \ )1זח ) חס> 1 )£חז\
)\ 1סס> 1חס זססחע  £חס ) חס \ ח £ת1ז> \ ס 5
)י 1ססח)  3סע ז 16ז \  £ ,ץז 3 ) )1זס ת 8 )6זת ת 2
חסתחץ  3תס )  5ז  6ת >[ 6ת > 1\ ¥6ת\/
תסין
.תס [  3ס >: 1\ >1זו\  4תתס) >1ת  6״י 0055611 ( >163

(תסזס 1זסד)
(< \ 1ס ? 1זת 1
ת  1<63 ) 6 )) 6ו<  €ו) 1ח  6ו 1ס  8ת 6
חץ  5תס #611י ח 5 ) 6סד (  >1£6ת7^ 13 \ \ 1

ח  5 * 50 £ 6סחז  3תז \ תסז \ ) 1ס * \ ס 11ס 003
^) 38
.ח 6־  £סז ) \ 1ו )165 >: (\ ) 1ת  61י ) 611) 3€ 1ז©\ ^ (6 ; 6 >1
,ח ) 6סח ז > 16תסח  6£ת  1) 6תרו) 2 \ 1׳ ז © \ ¥1ו^ 3י
.ת  )!6ס ) ז  6נ 11ס  5ת  6זזג\ ס  £) 8וזו  3תע> 1ת\/
)1ס>1ת  6נ  ) ) 1> ££6 01ס  3ס 1) 1ס¥וס'^1
>5ץ  6חזס >1ץסג! אססת ) סו 1ת  ))6סב1ת \0ז

 (\ ) ,תסז\ 1ס>1ת  6זזתס ו 15€ 1ס  6ז ז© !)  3ס 07י
) \<  >:ס!>  £6ח  1\ 6ס  65ח ז ?> >1ץ  1<6תס>1> 1ת ! * \ 50
ג> חס 1ח  0ו^615 :>1סי ח 5 1חע חסחת ) ס\063 1
 ).חסחסןן •8סזת< 64ח) 5€ 1\ 1סס ) \נ 2
) 1,סק  $ח!© ) קחתס  5ח 116ס  3ח/ו ) > 1< 8חז\
 ) ) .ס  0תס׳יי ג 1ססס) 1חזי ) 61״ \ זס !) זס״
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)תת) 1סז ^ ,

ת))6ס0

סרוקג  >105ג 1סו \ >: 1ו 1זס ? גי״

>( 6ץ \008
,ת)16ס ^ז6

ן43* .

א..װ

ערש,1534.
י״צ)
״*) לקט ױשרי מ .ו• ו .נג•
>5 :
8111ו1
־זשחיסתגסס ,
״י )5װעגן די םרייזםארהעלטעניש זעד },זזסזוח״ס))  1זחס1זו!ס1ה]1סנ1י ^
(,

 1111ס 0
 111ת
 1888ך 61ס 15ך 31נ  . 5111)11.ס •ז  1>16ז 16ג 1> 1י 1סו

זסמסועגי )  11.זג 1ס<•  15 .ת 11תס 1יגי

סו  1>163ס >168 0

ז 231 .א  .װ . .אין דער ערשטער העלםט םק דעש גו־מן יארהונדערט האט א פונט םלײש בא־
דארםט אנטרעפן */׳ז ביז( 2װינערז פענינ■  .דארטי ז .256 .
11ז86
*■*)  .שורטב׳ל*• .שרטביל׳י זעה 1לקטױיטרי ט  ,1 .ן.66 , 37, 36 .תז@, ^ >13>1זסת
)־ 1\6ח *1זי .55
>611 1
ח6 ((0
תיש ,־וס^חו[־! ^ .צ״ שטוטנארט •1844דאם א״ז דאס
 )15זעה©1^6ק 20101■5חס▼
7י
עלטשטע קאך־בוך׳ װאם םיר נעםינען א םך נעריכטן אוױ ױו וײ הײסן אין א-דישע קװעלן.
>ת
1616״ ( מעראטעזי אלטהויכדײטש ס6>1ז6
. )23םרנדיר• *ועה  :אסוםותי ז  )76• .דאם אין*8
י
<מערעדא)י א פליםינע שםײז פק ברויט און ודין׳ $װנטם $לצײטי םון טײערן׳ טינקן ברויט איןײײן
>ג >:1סג>11611ז \ ,זסיס׳ו ,אונטער
תג 8 . .ז*י 1.
@ז6
ןןדער אין װאסער׳ נענוםען םונם לאטיינישן ס>1ת
דעם װארט.
״*) .ברײטליננ• — םיטלהױכדײטש ס״אזסזי•׳ םלאדן׳ לקט ױשרי ט< .׳ ז.47 .
״ )8ד $רט.
"*) דארט.
־״ ) םנהנים ,ן .42<,6 * .זסתײזסשי דארט ,ן.22 .
@<>:1י>י. 0ובלעז קוריןלוצי■ ( ססס״[).
**•) לקט ױשר ,ט ,! .ן .ססײ  .היכט■ *טיטלהויכדײטשז*
״*) דארט ,ן■ : <29 .ברבין כיק שיש להם שם םרחםים■ .סיזזםפ הײםט אױף םיטלהױכ־
רײטש אױך ת 1זסנ ,1ת6תזזס< ^ 1ת6תגזסנ 1ז ( 6לםשל* זגגס )סתוז&ג! * . )80 6פארנלײך ,ג1שס<1זג  4ז 0
.תזס691זו 6 0י1ס ,*0 )1.. >16\113ו .52 .

״ )8םנהנים ,ז •42■.
״  6דארט ,ז 23* .אק אנדערע ערטער•
״•) דארטי  .ארלנט■ י
*' )-לקט ױשרי מ .מ׳ ו  .װי•  .תםד שקורין לױיער■ ( לריטרו.

'" 0םםר חםידים קפק ,ז ' .י '׳ טיטלהױכדײטשז *סזסתי ,זעה ב ,1 .ן•276.
״*) לקט ױשר׳ ט ,1 .ז  •60 .אק ם׳ חםידים קטן געםינען םיר אזא םעשהז אײנםאל האט
םען אק נאנץ דײטשלאנד ניט געקז^ נט קרינן קײן אתרונ .םאר א קלײנעם נרינעם אתרת האט
םען באצאלט גילדן .םונדעםטװענן װערן דעדטאנט  /תסגת־יפ אק יד םארהאנדלתנען װענן
תחעססןזסןווסגגזזגסס .זזס) >16 85ת1ו>1ז1\1, .סז^
נעשעםטזאכן אק קײזער םאקםיםיליאנם צייט (
1)7צ.)290 ,
*״) לקט ױשרי ז. :*< ,םת שקורק בל׳א היםהולר ובבניזיא קורי׳ אותושנליטן״  .ודיטער
דארטי ז .וסוז  .לחם שקוי רישקא — ובארצי (אין רהײךנעננט) חתן םחט• < חתן ברױט) .דאם
לעצטע דארף םען פארשטײן רעש = ( ^ססז  -שארף) נעבאקן ברדט .דאם איבערינע םאר־
שטײ איך ניט.
״י ) דאדט׳ ט .1 .ז  . <44 .נוײבילט םענטיל־.
״*) דארטז .נירך ,םיטלהױכדײטשז תסזס*.
״ )2דארטז  .קנוםלק״י ם־טלהויכדײטשז״מסזקסתגזס.
5״) שרת מהר״י איםרלין ( תרוםת הדשן) ,םי׳ רצ׳ז.
״*) דארטי םי׳ רצ׳וז ״װםײ׳ש•1(613,תזס׳גו. ,יוסך ,סקס (.
״*) זעה 86סז  ,?6668, 8611ז  60 .א  .װ.
 1) 136״דאי׳ לוקחי׳ בורדשהוט
■*) בײ זעלינםאן ביננ (םאנוםקריפט האלבערשטאם׳ ן • .
לטליתות*  .ז״ז״מ (בוראט)׳ איטאליעניש סזסח״ל .איז א םק צײנ׳ אזר דיק וױ טוך  .יעדנםאלם
שטיםט ניט יד אידישע שרײבוננ םיט רער דײטשער און איטאליענישער .םון איםרלינם ױם־
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טובדינן טלית קטן דערצײלט זײן וזלםוד  . :שהיה של םש־ שקו׳ דםאשקא״ ( לקט יושר■ ט .נ
ז . )9 .אין די דערםאנטע םארהאנדלוגנען אץ קײוער םאקםיםיליאנם צײטן הײסט דער שט^ ף
>ז 1צ,)272 ,
,
>1:ג65:)1נ) 16 83 )617.ומנוא ).
( .031068681ג)111161ן >5ג1
נענױ< װי אי{  *.לקם יושר״ ) :
אין אנדערע דײטשע שריםטן געםינען טיר דעם שט $ף אויך אזוי נעשריבן.
.552
״**) 165 , 861)1-336זס ? ,שו״ת םהרי״ל׳ םי ,ם״ח .ז  .32■.םיי קע״ד ,ז _
111מ5ת6־1שם ,<1ן *7 ,
גמ )■1ז
ת ) 2 1117 8 ) 6ת  ) <* 111 #8ץ • \ *1\1>118 :>1ז 06
> 1ססז ת 116נ זו 6 1<68 € 1תע ו >: 1נ 11ח  8ו! ס * 2 , 3זג\ א
> 1סס  6נ 81<61 1ת תס  6ת 1>\11זסתץ 088 6
.תסוסםת ת  6נ 16 ) 8€1זס  6 6ת  1\ 8ס  8ו 1ססזיז

) 1 }*61סע )>1ת 51ז >16ז<©1ס 11 1ס\1נ 068 > 1
ו 1סג\61> 1דנ  6 1<1תע  ,ז  6 >16ת >©1, 1\ 61ת©זת  1>,ס  6מ
 11סט\ 1ס  , 8תםצסו!  1161,ץ)  }?61 , 8ס 1ת 8ב1
ימתסןלתזע  !,סזתסתו  ,ת  6קק ^<116 1>8
,תסז 6

״ )2זעה נ $טע
*■) שרת םהר״י איםרלין■ םי׳ קצ* ז  .נײלער ( אױםנאבע צארנקע .ן )257.מ $לט אויםםירליך
 , 50861816דארט■ נ/י• ז  ,116 .ס 3ו א• װ<.
די טראכטן םק יענער צײט און םוםרט .זעח אױךן
אק האלבערשטאםאין )); ז^ס ^ ^ סנ-־^ צזס ,ז , 58 .
8)6 8.ס81ס, 2. 068ז1ס?ונ  .ס,
**) װענן דעם טאנצהױז  * :בית־חתונות* זעה 8 :דח 1סז* ית•
אױךן 5ת1נ\ \ 11ת , ^ 11#. 2611 . 8 . .?\1>16ח 1<611ת  6קק ^ * 0׳ י $ך 1862 -נוםער  645 - .48תס\ 1
ן . 38 , 8 .
> ,1861 5 :ז  6 . 280 ,ת 16ו 1ס 06 \118ת 1ת . 8 . -1\1>16ו 1ס  . .} 6 . 065זו 1ס15נ  , 26ז  061 ^ 6״ >1ז .280 .
,ז) 1ז\1

■ 1 1:
׳
1.

;; !ז

׳•  :ןי׳ !. .

 . 1.׳

אךיך ת  . 1,61<6תתנ  , ^ \15 6 .ז  6ת 11ז  ,86ז . 52 .

״*) םהר־י וױיל׳ דינין׳ םיי ז׳  .זאגט דערויף  . :אי אײשר חילי אבטליניה* .
•*) בכרך .םארצײכענ־ש ,ן  . : 83■.ענין איש םשתטה וםשחיק לברױת שטעםידן בםױלין
בםעודת־חתונה ודדל םושב לצים כי אק זה שםחה רק הוללות וםבלות*  .דער שפאםטרײבער
האט נעהײםן  .םארשאליק* .ניט  .מאשאליק* .וױ בערלינער װײזט אן ( דארט .ז  . )34 .דאם װארט
שטאםט ניט םק העברעאישן • םשל• ( ור בערלינער םײנט) .נאר ניכער םק םארשאלק ( זעה:
שאלק׳ שאלקםנאר).
״״ ) בכרך .םארצײבעניש ,ז  - : 47* .יש לםנוע םלילך לםעודת קצוני׳ ששותים כוםות
נרולות זכוכית על בריאת נוםא ושוברק הכום״  .זעה אונזער בוך• ב  ,11 .ז .אןו.
״•) שרת םהרי׳לז  -כוםותשלםדרק*  .אונזער בוך .ב ,1 .ז 3£6. 30 .ת)!;> פ ,? 6)168,ז: 120.
•בל״א ולאדרק* .דאם איז )18>16י׳ = ) 386חי  .די בעכער זײנען נעװען םק האלץ אדער םק נלאז•
״*  )'-זעה אונזערבוך .ב  ,1 .ז6) . 2>50, 60 .ת! ,86)1דארט׳ ז .סו .בית־תלםוד ,15/ז. 345,
שױת םהר* י ברונא׳ םי׳ קל* ו .שו* ת םהר*י װײל׳ םי׳ קל* ה.
*י) ם׳ חםידים קפק ,ז .־ 1ו .םנהגים ,ז .201* .
״*) בכרך .םארצײכעניש ,ז ; 93* .״נורלות גלי״ק האבי״ך .דארט װײטערז * בםנהנ בלתי
הנק שביםי חנוכה םתירין לשחוק*  .בית־תלםוד / .וז .דארט  . :ובידי םםר כתובים ואוםר איך
יעלה נורלי ואחשבהו לםיםן לי ואפתח ועלה בידי הםםוק הזה וכו׳* .זעה זוסמי .ז*י • ( .דארט•
ז 230 .׳ נוםער . : 358םון די דרײ לידער׳ װאס ם׳עםנט אין דער טונקל אק נעםינט אין נעואננ־
בוך .אין דער נאכט םק נײ־יאר׳ װען האלבע נאכט װערט  $ננעזאגט דאם נײע יאר■ קאן פען
דערגיק׳ װאם ם* ט אײנעם װעט פאםירן דאם נײע יאר־.
*״) ם׳ חםידים קטן׳ ז .י 4ו.
•״) שדת םהר׳י א״םרלין׳ םי׳ ם* א.
 8״ )  1110ס  8ת  6זז  8א #ז $91 .
תסזקמת  8תת {  11ח  1\ 816ס088 1
 1\ 117ס 8
 1ת! 1 811 8 )\1ח  816חח  8ײ  ,ת  111 86 $26ס^ 5י
תץס , \ ¥16ת  46זז { )  5תג\ $
זסלסס ^
״) 11חסו1

י!

*

ז  86ז  86תנ \ תס 11סק  5תס>1ג\ ;  016״
סז  1\ 6ס 1ס  1 8תנ\) 8 ? >1זץ* 1ת© >1ז 8 \ * 1ס 0
זץ)  8180 5ת  (\ 1\ 81 )) 6ססת  816תס 0

י1ט ?8תתס& סזי זאגט אױך אין8$תז >1 £תט *זקתזתנסצ ,ז  - ; 589 ,ם׳איז א שאנד םאר קרישטן) װאש
אידן דאלטן בעםער זײער נעזעץ ,אײדער די קריסטן זײערם ,דערהויםט האלטן זײ דעם ױם־טוב.
װאם םיר באװי־זן ניט צו טק א נאנצע װאך ,ריכטן םיר דאם ארם אום ױם־טיב .א נאנצע װאך
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ארבעטן ם־ר׳ ױם־טוב נעםט סען זיך םאר דער שםיל׳ ם׳שכורט■ מ׳לױםנז נאך ײנות א  .אד .װ.
אידן און הײדן אז זײ ועהען דאם׳ װערן םיר ; עפאלן בײ זײ אק זײ ײעח ניט קיין קריפטן־.

קאפיטל
*) םידארף פארשטײן׳ אז אד םײנט םען א שװיץ־באד׳ װאם דערבײ דערנעהענטן זיך
פענשן׳ אין םיטלאלטער האט םען דערםון שטארק נעהאלטן  .יעדעם ד $דף האט נעהאט זיק
בןןר׳ חוץ דעם האבן פױערים נעהאט בןןדשטיבער אױף יד הױםן׳ םארבונדן םימן באקאױוץ.
ן •)294 .איך םײן׳ אז די באד אדער אידנב^ ד׳ װאם ם׳װײזט אםט אן
(־> *> ״זס2
צװישן םארםענן םק א־דישע קהלות׳ םײנט םען ניט שטענדינ די םקוה׳ נאר די שװיצבאד׳ װאם
זײ האבן נעםוזט האבן׳ װײל זײ האבן אץ קריםטליכע בעדער ניט נעט $רט נײן  .די באד אױ
נעװען םארבונדן םיט דעם באקהויז יבית־האוםים׳ זעה שרת םהר־ם רוטנבורג׳ םי׳ קי־חז .אץ
נעהאט א באד׳
ײין האט אײנער א איד ליבפאן׳ װאם ם׳סלענט אים תםן סס״זסא>16
װאם זי האט געהײסן ^ ״! ז״ג־״״עי  .זעה .הםוכיר־1 ,ז \65 ,׳ אנםערקוננ . 6
 )2ז§ ת6181י! 71

תסע 15י 1ס  6תק 11מ {ו 6 :>11) 51<\1€־ 81ת 1> 18$ 1,8

>תט 088

אױסנאצע ת  6תג\ ^ 18

שטײט װעגן םארב $ט
ז.
(שטוטנארט 839נ>> קאם  .173 .בײ ת 6>16ותתס)63ז*י ( דארט׳
צו םארבעטן צו זיך אירן אזוי . :זײ זאלן קײנעם םארבעטן צו קײן  .בתילאםט״ ( חתונדס אץ צו
קײן םאלצײט־  .קוםט אױם׳ אז קריםטן םלענן יא םארבעטן צו זיך אידן אויף א חתונה.
י) די דאזינע כללים האבן נעװײנטליך ניט נעשטערט אײנצלנע שטעט צו נעבן איח
רעכט אץ די אויםנאם־םרױוילעניעם׳ םיט די בירנער צװאםען  .צו װאוינען׳ שטיץ׳ גײן׳ זיצן׳ עסן׳
טרינקען׳ שלאםן׳ װאכן א  .אז  .װ.״ און אויך  .צו קויםן אדער בויען א הויז אדער א הויףד אץאזױנם
װידער  .לאזן ירושה׳ םארקויםן אדער איבערנעבן׳ װען זײ װילן און װעםען זײ וױלן׳ קריםטן אדער
11168. 111ס5ת6 .ח061$
אי־דן׳ אײדער זײזײנען אװעקאדערדערנאך  .זעהן ת* . *. 068>:{11€1\* 6>1.^11)16
ז .61> 58 .
 >1885, 1.11ז. 422 .
ת> 8י*1
>) £ 1ך1ו1ס118 261)8
>:{11. ^ 1856ת!>
(81<) )4ו8€ת
 >6דארט .ז . 418 ,דאם אײגענע זאגט אױך װעגן קלויםטער־םרויען ט $םאם מררנער אין
611י<ס) ,)5זת״גחסות ^ס ^  .1ז 2)842 .״ $סט וױיםן זײ אלײן ניט׳ צו װאם אײנער
ת( 8)6ס<16. 10
בעט נאט .װארום זײ בעטן אק םארשטײען קײן לאטײן נישט״:
¥1886ו © 51״
),ות ת 6ל>) 561ס !!ססס ת
<־ )) 6ס  61061 * 0תזתתס׳װ
1<1)).
 8תטתנוח©!) 8תו ת >185816 1<6)6תתסם
>161
* 1)6106
>1".ת) 016 16)610¥6 )5 \)1
 .^ 81X6אױסגאבע ס^סתת&^• ז . 252 ,
^8011117
)4
י) לקט ױשר׳ ט ,11 .ז  . 50 .װענן א באנענעניש םץ ישדאל םץנצינץ םיט אים׳ זעה
גיראנד־ם  .תולדות נדולי ישראל״ ,ז.207 .
 .^/ 111ז 190 .א• .װ
*) ת>10נ\1י ־)6 861ו!>:1ו1ס 6)1, 065ז * .0
״)  .תולדות אדם״• װענעציע. 1587
״*) שרת םהרי״ל׳ םי׳ רל״נ  :אםר בםה םלא שלא היה חםץ להחזיק אםונת היהודים ־כ
הוא .קיצרײ״א״ ס>יי **8־> א — כםירה) .
 ** )11״״>׳ דארט׳ ז .192 .דעם שװינדל םיט רי נעשענדעטע האםט־עם אץ םארםאלענע
קריםטליכע קינדער םלענט םען נעװײנליך באװײון םיט עדות םץ טשוםדים׳ יענע םלענן עם טץ
אםשר איבער םורא פאר זיך אלײן•
*י) .ת). 8118תסת ).ק!תס .1 .?62, 5ז.( 1250 .ת)8ת. 8תסתו!*! 01ססקתסת^ , )/זעד ,ת!(!? >!1ס־נ&׳
ת\ 16116ן) ) 5ו<  >:וו 1ם  . 065תת >16 068 ) 6תב \ , £
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") שו״ת םהר׳י װײל׳ םי׳ קס״ד׳ םהר״ם רוטנבורנ רוםט זײ  .התועב־׳ א שםילװארט אױף
.טױף• ׳ נעטויםטער.
) ) 14ת >16ת 11\ 1זו 1616 8 \18> 1. 15 . (,81ק )8 :>11) 5ת >? 0$

אדיםגאבעת> 6116נ

(שטלטנארט

 .0853ז , 375 .
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5113151׳ 1/\61חט !סחגו
11כ
 11נ
ח 1/1/\131ו11ז> 1ח 3ו־ כ61> 1ר! זס

813011 -

. : ^ 01066 -0-01- 0115 -0227ו־1-1\ 1ס8 !1

 )!11חס07י> בדך 187. 11ן
**)  167־זס 6)1. 0634ו \\1*1זות
) 8 ) 1( 6 )10132ו €1סז >1©3 8 \1 ?)5 1ז 1ס^\ 1)1 91
) 3 1( 6 ^ 6132־0852 61* 610 0 ( 113) 60 81<6
,תזחז1) !161161* 5 ) 1זח ו 1ססת \ ) 81 :>1דזז\)11־>1 1ת11
 . 8 . \¥.ז\ " וזז 1ס  616 0ס  £6סז)  !( 1( 6סו! ז£

> 3 \1611י 6ס) 6)6סז 0
■*) ןעה)6ו1ס1\1ס )©^ 0 ©3זתו& סמז !5זג\ 2ס©

</
(פראנקפורם4, 1 ,)1834

דאש אײנעגע װערט דערצײלט אויך םון א אידן אגשטעט םק װײפנשטיק , .זן״ 11ז*6זג*>•
.ז)1ס5א)8סס1׳^ ן ,1865ן . 391 .
מ) *!)ססזס^גית ^&יו דארט1189 ,
,תח >160 1>8ס !) ! זתסז )© [ ס&זװ ) ו 1ס 161ס 5
> , 5 :ס ^ לסז 61556י* 13 \ /
ת (\ \ * 33 .ס ) 26 5זסץ \ ו1
.״ ' ח  1\ 8ס  6זס 1ז  6ע ) 01115ז >16ס  6 ) ),״ע\

״)
״)
י״ )
״)

ז 1$ ,ז\ £# \ 1ס\ 1ס זס >16ס / 8ס 1>1ס ? \ ז  (\ 106ס  8ח 1״
ןז  1זזסו 1ז  6ע ג 1תזט \! ) זז! סו 1ס  ,ז  1>6 ) 26ס! £
>1 610ת11
1£זז  !() 15) 1\ 81552 )8סנס זס 8

דארט/ ,ג ,1ז .280 .
שו־ת פהר־י איםרלץ .םי׳ ניח.
דארט׳ םי׳ שםױ.
שו־ת םהר־ם פ־נץ׳ םי׳ ע־ד ,ז.04• .

י ) 1דארט׳ םיי נ־ז♦

•*) ם׳ נצהץ ,ד •§ 2דאש יאר436ד האט נעזאלט פארםירם װעק א םרןןצעם קענן א
איק׳ װאש םיהאט א*ם חושד נעװען אץ א ננבה׳ וױ נאר ער האט נעזאנט■ ער װיל זיך טו־םן,
 111180 8 801*1*011011א} .זס,£סז/ 01
האט סען א־ם אפנעלאזט םתי און איבעתעגעבן דעם נלח.
)*61זס ^.365. 3 ,
**) )1וז)59611סתס 4ג £,ס! 1ז ,1863, £6736ן.181 .
י* ) איםרלין• םםקים׳ ם״ צ־ב.
יס  .ס אץ  .המזכיר־ ,ד \ ,ז.67 .
״> ז1ס7
״) שױת םהר־י װ־־ל ,ם״ קנדז.
*י) דארט׳ דארם•
י* ) דארמ•
״) םנהנים .ז .עײ•
1י)

זעה 1)1זו1ס  8153סס , ^ £ז ,1863 ,^ 1606ך*  309א  .ןן  .ן.417 ,

יי ) שרת יאיר ח־ים בכיך׳ םי־ ק־ 1ו.
■) שרת םהר־י א־םרלין׳ םי• קצ ו•
י* ) שרת םהר־י םרונא■ ם״ רע -ה.
") שרת יא־ר ה־ים בכרך םיי ק־־א.
*י) הארט׳ םי׳ קעיט.
״ !!) 1חסזאטסידס ^זסץס^ ( דער 4־טער באנד פץ דער נאנצע־ או־םנאבע• ם־ונכעץ^ 1883
כוך 11ד \ ,ז.589 .

*י) דארט.

 .1׳

1:
!1

/.
• 1וו

") לקט ־ושר• ט ,1 .ז  5 .זזן  .אבל עתה היה רשע *ל־־ען  :ךטע) בםקצת רקיםת טחםת
שהכוםור־ם ה־ה הורש־ם לע־ז זבםקצת םקיםת ה־ו פבטל-ם דרוב־ת אבל ש ל ( שבה לאל)
א־נו נעשה שום ה־ק ל־שראל בנוםו םהםת וה׳.
 1301ז6ץ ,88דארט .ן.591 .
י4ו >ן1חסזו) \6 0
״) לקט ױשר• דארט.
״) **1ז  ,0נעשיכמע *1דזז \ ,ז .188 .
״)

םנהגיש  ,ז *. 37 ] .סחסז ^

דעדצי־לטאיןדי  .ווסאזסי!  . ^ ^ *) !, !) !, ! '.זזס 31סס  .ז )! ) >:ח 1. 8 . 1וסוזו! ,ו^

װױ 248,אזא םעשה׳ װאם פץ א־ר זעהט םען■ אז בעת א שרםה ז־־נען אידן  :עשטאנען א־ן א נרו־ם
נעםאר . :א־ן דעם אײנענעם יאר( .)1406אז םיהאט נעקל,־נ:ען אץ די נלאקן צו ױ־־ען םרײטאנ
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< 5נאװעםבער) .האט אױםגעבראכן א סײער בײ די אידן ; דא=
נאך דעם טאנ פון אלע הײלינע
אויף און צונענוטען בײ אידן׳ װאם םיהאט נעםינען  :צירוננ■ הױונעשיר׳
נאנצע םאלק איז געװען
נעדויערט שבת א גאנצן טאנ .קריםנק האבן נעהאט םער שאדן■
װײן׳ םעל א• אז  .װ .םיהאט
א־־דער אידן• װאפ האבן נעהאט ( קריםטליכע) םשבנות• .
״) םנהנים׳ ו •40 * .
א פ־טטײלוננ םון םהרײלם א םאנוםקריםט װענן הלכות שופר.
״) בעדלינערפ
 ,ז  .33* .אין61ז)ס1ק 3תסנ 1״״״(  5€ק  259 .געםינען םיר װענן דער
״) שרת םהרי״ל׳ םי׳ צ׳
שבועה  . :ער זאל די רעכטע האגט האלטן אין בוך < חוםש) ' .
אידישער
״) שרת םהרי״ל׳ םי׳ ק״א.
״) םנהגים׳ ן  6 ' .סו.
*י) ז1סז*י  .ס אין • הםוכיר״, ,יח .63 ,
םץ׳ וױ לםיטל׳ )\ !3סת) ס 591ס 1ס-ס! \,סס  ,תזס \ 1),סצ) })' 1ס [,ז \׳ אק
* ):א פך שריפמן םץ דעם
דארט 1מ• זעה אױך *© חסזא ארטיקל אין דער
אנדערע זײנען אפגעדרוקט בײ ס 6)1<1ו)ס 5
דערהויפט
! ׳ *■ ,ס  38ז ,נוםער עמ א .װ  : .׳דער ^ בערנלויבן הײנט אץ אםאל׳
) 3סק>1ח 1<6׳\  )-פחס
 11קס)18ז)  0םאנוםקריםט ״1ג1ס)16ק ׳<סת) 16ז ) 1 £תט 51ח 1>11״ .אין
נענוםען אין באטראכט׳ צ 1׳) חח5 )6
אויך דערםאנט די קינצן םיט םעטאלן׳ װאס שטאפען םון רבי דוד
דעם דאזינן םאנושקריםט װערט
םץ דער העברעאישער שםראך״  .דער דאויגער ד דוד איז ניט
א איד םון װײדן׳  .ארויםנענוםען
איך װײם .אץ םנהנים מ  012 ' .רעדט זיך םץ אײנעם ר׳ יצהק װיד׳אנםםתםא—
באקאנט׳ וױ װײט
ארטיקל װערן נעבראכט אײנינע זאכן אוטריכטיג׳ לםשל׳ אז
וױידן)  .אץ דעם םריהערדערטאנטן
א־ד־ן האבן םורא םאר דער צאל 3י•
ז  199 .א  .װ ; .ב .מ ,ז  •333 .אויך םערעלם אץ ;)1זן12-2©!)5):1ו 1ז 0
'*) זעה אונזער בוך׳ ב,1 .
ז .32, 24 .
באםערקוגנ אין קאבאקם צײטוננ יישורץ״  ,1860 ,ז.8 .
'־) זעה בדינלעבס־י=) זעה אונזער בוך׳ ב  ,1 .ז  220 .א  .װ.
הױםטביבליאטעק׳ אויך לוצאטופ ם־טטײלוננ
׳*) זעה םהרי׳לס א םאנוסקריםט אץ װיגער
האבן אין אידישע קװעלן נעהײםן  .בני תוש־ם״ ( הוסע;) ׳
אץ פאלאקם  .הליכות קדם־  .די הוםיפץ
אדער  .אװזות• ( נאנז־־צסא)  .זעה שױת םהדי ברונא׳ פי׳ רע״ח•
בנהנים ,ז  ' .סי׳.
״) צונץ  . :עיר הצדק״׳ נאטע •2
)!) .זס ז© )1חס! ח , 01 © )1ז ( ? ©1©8וױן  1 ,) 1078׳ ז . 572 ,
" ) וחס  !) 0חז  1)6סז 1א

״) דארט׳ ז .576 .
״) דארט׳ ז .453 .
״) דארט ז .576 .
פעטרום שװאדן
אויפנאבע)657
״>) חזס ^ חס ז© ס©))(© ״•©*© ס ©; ס ,ז©51צ©'- 1( 1טע
<15ל 1חס!)!  0חסס © <11)1*1605 ©) *1צססחזסק * ז) חסז ))15ס)© 8ז ? ״
אדער נינעד האט געשריב] א װערק
 . ).4, 1475אץ דעם בוך קוםען םאר צום ערשטן םאל אין א דײטשן
׳־©©9*!8ז \ 6־> ״  ( .עםלינגען
זעה אױך:
 ) ,810110״״ ( אונטער דעם װארט.
װעיק העברעאישע אות־ות־  :©© .סס!)^ )11.
די רענענםבורנער לוםרים זײנען נעװען נא־■ נעשעצט .אין א
זוס׳*. ,,ו!! ס \< ,811<11ז5,׳י  5א  .װ .
 ■ 617, 111נאטע) 1249
ז© ח!© ח, 0 ©1
מ©
אורקונדע םץ יאך< 1478בײ)! 1תסז 0 ,ז©)) ז)1ג 51ח 6ז1
 .אז זײ אלײן צײכענען זיך אוים סץ צװישן די א־בעדיגע אידן
שטײט אזױ  . :דערםץ אװ נעװארן
דארטאק און פאטערם*  .אםיטר דערםץ נעםט זיך םהרי״לם באמערקוננ:
אץ דײטשן םאלק .װי
ױתר צה מבני אושטריך• < םנהנים• ז  )89 * .אץ אן אנדער באטערקוננ
״בגי רענענשםורק לשונם
 . )83* ,אין אן אנדער שטעל בײ ז©ח;©זח© ס(. 1136זח111, 569 ,ו
׳בני נליל עלױן ױתר םױחםים״ ( דארט
זײטן קומען זײ < ד .ה .די איק) צו גיץ אץ אונזער שטאט׳ א־ן
שטײט אזױ  . :םץ םארשײדענע
עפ דוכט זיך .װי זײ װאלטן אלע טאנ נעקוםען אין א םץ נימנאו־ום״•
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מ) אב־דש בי אב־גדור׳ נעשטארבן דאם יאד  1542זעד  ^ :ל־עד סדא ;  ,)1856ז .57 .
ט) קאם׳ כ״ב׳ םטיק י״י•
\ 61.(\1866ז11־\1סחט1£11־וא*6110 0נ1ק<י!<1
 11סיח\11תס
166 1תס? 1ות
61<11ו
8י) סחס*11ת 61סזק חזס. 0ס1ס ס

?11 %^111ןת.060
1. ^1081101166ו€61
1544
 ©!■>116לס
שט״ינשכײדעד

״') זעה  .ז , 1864, 8. 33תוס^ קסתסלןי ז6186ת\(ס 8תו516י אױך
 ,! 11800ז 1\ 11• )16סת 11\ 81116ס^ \ ( , 11ו 63 :>1ןןז 1\1סת 1^ 16זט ) ).ונ ^דזת ^ ) 10 .ת  8גתז  , 06ע ,\ 1ז .389 .
* •) ת  £6ח1- 65 :>1\ 1

\סתסס תג  1.ל 1נחס1־ . 1ז}ת  6לת 816ת 511. 17)1תתזת  )16ח  16ז 1ז\ 1ס> 18תס 1) , 016 11ססזסג1

< 865ו ח6זןח1נ1ט )1׳ ז  .זס־ אשיםד נעמט זיך דער נאםען פינע םון דעד שט^ ט סחוסיז נעבן
ברױנשװ־ינ׳ דארג־ איז אמאל נעװען א א־ד״שע קדלד .א־דן דאבן אױף זײערע נםיעות זיך
חווחתוסמ ( סי־טער נעזאנס נעםינען מיר וזענן דעש
אױםנעלעדנט ׳מםראכן׳ אין נעטדעס
אדא

שט < ל !

 1.ז * ז1
**)

ו61־זח־׳ \ 08
חסע ) 6תס ז 6 \ 1ג 18€ 1סתג 61 1\ 61־ו(1
.זןת 6 \ 11\ 1ם ת 6ת > 16תס  1<63זתס־6
;ס  2 \ 1£סו  8ת  86תס< 816560 1ת 1\ 1 1ס 80 161ס 1תמ 1>1תס  8תסחו 16א
 16 816 16860 .תתס> 1תס  , 8תסרו ! תסע תחת תסץת< ^ 1ת \ 161516
תס־יןתט  116 2ס  8תח \ 186נ תו 8 181 6צ1
ת  1\ 6ססתק  8 5ת \ 1
תסע  , 816ת  1 6חחס>1
זסזק  68ש ת  86ת  \^ 6־שתטג^ סח  8״ 13 1נ\ 1 1סו  11ס ?

זעה  18סחת ^

אין8 ) 1ו{  36ח  386ו? 8י*  811>81טתו

11.ת \(

סנ  5ז  86תס  3ץת\ , 0מ  12 ,א • װ .

אונטעד

דעם 5ד־טן ליד שטײען די װעדטער:
״<•*<• **■י• — דעד אללערליעבזטען בארבא־א טעינעם טראיען ליעבזטען נעמאקעך
אויפן פמך פון די דאזינע עטליכע װערטער  :עשריבן מיט אידישע אותױת׳ — נישט םער׳ ורל
ארנץלד םאררעכענען װאלםײנ׳ען םאן ל ^ כאםען םאר א איק .איך װיל אבער ניט םארשװײנן
די ספקות׳ װאם קומען ארויף דערבײ .א־ינמאל נעםינט זיך צװישן זײנע *6נעזאםלטע לידער
א קדיםטליך טיש־בענשן .םיר טרעםן אויך ניט עדניץ אנדערש קײן אידישן םרויעננאםען
״בארבארא״  .די שרײבארט שט־םט ניט ם־ט דער אננענוםענער אין אידיש  .םון דער אנדערער
זי־ט אבער איז שװער צו זאגן׳ װער דאט עם דאמאלם נעקאנט שרײבן א אידישע װידםוננ און
דאבן ערפאלנ׳ או־ב ניט ק־־ן א־ד .נאך דעם ליד .5אױ  :עבראכט אן אנדױב םון א ליד
■׳■ 1זסונױו 1ײ■ אזא םארם איז נעװען אננענופען בײ אידן׳ םיר האבן שוין םרידער נעזעדן
(ז ) 74 .׳ אז איםרלינם םרױ האט אזוי אננעהױבן איר בריף.
״) שרת םהר״ם םינץ׳ םי׳ ם״ט .ועה אויך  :״חוט השני•׳ סי׳ ע״ו• דארט שט־־ט
■' פםעדרשום• ׳ בײ םהר׳ם ם־נץ  :״םעדערשײהם־׳ ם׳דארף לײענען  . :םעדערשהײם״  .ם׳נעםינט ועד־
אסט׳ אז די ערטער םיט דער ענדוננ  .הײם״ זײנען שםעטער םארשטיסלט  :עװארן אק סיםלענט
שרײטן  .ום״ צום כוף  .די עלטערע אידישע םחברים זײנען נעװען גענויער אץ או־םרײדן אץ
שרײבן דײטשע װערטער.
מ ) (  11 1518סתס 1ת©  £ז ^ ) ן^ 1ז  6ק  5ז 6156

א \5ו  1ס 1ססז1

אן* ך (  . 1700זססתסת ?) זח \ 1תס811טת 186 £ו( \ י תוס £8י ז •128 .
; 1טמ ? \ 65ותס\ 1ס^ ( ןךץ  ) 1839ז . 3 ,
•*) $1ח\

 8 £תס זק \ ת (\ 1ס  , 8ץ16ת *( 06816

ודוסע 61

 68תסתרז©  5י

די

פאדריחיע.

אןיך ת ) \1886זס  8ח  86ז ©1<6נ \ *\611#

שטזטנארט  , , ) 1860ן 1י

י״ ) \(611ז \  ,ז .21 ,

 >71דאיט.
י31) 7ח־ו 8 £חו\ ) קתוויוסצי נוסער.556
ז© \ .דאיט• ז•10 .
מ) (י 11
ײ) שױת םהר״ם םינץ״ סײ ע״נ -ז * ,ססי
״) דארט׳ םי׳ ע־ד אין אנהויב  .׳טרת פדרי״ל׳ סיי צ׳ יניט ע׳ .וד םע־לעם װיױט אן
א 'ן זיינע ס8£ו) -וס.)8
י* ) שרת מדי״ם םױץ• םי׳ ם״ב .זעה אוגזער ביך׳ ב ,1 .ז .29 .־© 6.1׳• ,דארט׳ ו 52.א  .װ.
יי ) * 16ז6וי  .דארט׳ ז.54 .
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י;) ישו־ת םהר״ם ש־כץ׳ פ״ ס׳ד  :״ש־ע־שטש הסשוכה להײת שר הע־ר . ,אין קײן אנדע־
א־ט א־ן חםור־ם םון דײפדטע א־דן האם אץ■ דעם דאז־כן אימאליעכישן אױםדרוק כ־ט נעטראםן.
כײ מהר׳י וױיל (ישו״ת■ םי׳ קם״ז) נעם־כען םיר ־אײכיכער״ יהאײנ־כער ר׳ל די־ן הע־ר .דאס אײ
זסגן״״חגש ,ת£6תגוחץ ^) ,אזוי האט א־ן אולם געה־יסן דער םרידנר־כטער .זעה ; .ר1מ״\ (.ז  , 5ז©?מ '-

חסא6־.ר©ז ,1 5138ז.278 .
*י)  .הכטוײשטא׳■ זעה אוכזער םוך• ם  .1 .ז •29 .ישו״ת םהר־ם מיכץ■ םי׳ ס׳ו .דאס ישטאט־
םוך הײםט אד או־ך  . :ספר זכרוכות הע־ר״• די האכטפעסטן זײנען געװען וױכט־כ פאר א־ק אױך:
דארט פלענן םארשריםן װערן איד־שע .םרױו־לעג־עס״  .א־ן א דערקלערוכנ םק ם־ישץץ ס־םץן םון
װארפם םון יאר 85צו שטײט אזױ  :״םיר זאגן צו אק פא־־םינדן ויך צו האלטן יד אלע האכט־
םעסטן  .. . .װאם אוכזערע ליםע ם־רנער פון װארםס האםן נעגעםן קריסטן אק איק■ םאזוכדער
אדער צוזאשען״  .דאס אײכעכע כעם־כען ט־ר אויך א־ן עםע־האדו־ם א אורקוכד םון דעם יא . 1203-
זעהסחדוסיאי)>:118. 5)08גגנ1ח80חגגג1ת5, )3סס 8יםערלין ,)1860ז.207 .
•*) איסרלין• םסק־ם• ס־׳ ק״ד  • :לי־שטוננא׳ לײישטן״  .זעה 111״וו1חס8חסי*י .111,ז : 35 .
 2\1מ 611> 1ו6151) 1זת
חס ' )1וס* ת

 ,חס 611ו1

©$16 ) >11

חס 1ו 1מ  1\ 4 211 1<62ס 1ת ד 1ס >11© 26

 4תג\

* >1<6 1618 ) 110 6תו תס  8ס>1ח ) 0ק

1״) ס׳ חם־דים קטן ,ן ,
** ) גסו־ז© ? ,

״בםכידה יסקױ סחטא׳י אזױ דאדף מען דאס לי־־ענעז.

דאדט ,ן  * ■84 .סדת

סהר״י

ברונא׳

סי׳

רע״ב.

״) לקט ױישר׳ ט  .ז ,ז •139 .
״) חוט השנ־• שי׳ ם״ה  :״טל־ץ סערסאות של נוײם ואםנותו הוא זאת

להלק סעד ױד׳
ונוים״  .כי־ פהר׳ם םינץ נעםינן םיר אזא שטעל (ישרת• סי׳ עיד)  . :והוא היה אגרטלר שלה
לדק בפקוסה לפני םשפט נורלינגך  .צי ם־־נט סען דערם־ט אויך אן אדװאקאט — אנרעטלערז
״) איק האבן נעװאוםט פון פא -ש־־דעכע  -ס־נים וקרף־םאש־נעם״  .זעה שױת טהי׳ י
ברונא• ם־' רל״ח .זעה ס11<1סז1ס ,5דארט• ר •%ז 380 .אק (ס;)סז11ס8 ,)8ס1זס ? ,ז 12 .א .ױ.
״) מהר״י װײל ( זעה שר׳ת• םי׳ קפ״נ) דערםאכט א װארט  .חולי ההילוך־• װאס פ־קאן דאס
ניט םארשטיק .לעקטאר םר־דםאן האט םיך אױםטערקואם געםאכט• אז רש״י ( אק נאך א־ם דע־
רד״ק אױך) רעדט םק  .ה־לוך הםעים״ ( זעה רש״י צו ישע־ה• קאפ .נ־א• םםוק י׳ד).׳ יד דאזיגע
װערטער באטײטן נ־ט ק־ין שלאםקײט• נאר דאס זאל הײםן אזױ נוט וױ  .אפן זײך (ז*ח(11.)0״ז.)5
דער אױםדרוק ם־י םהד׳י װײל װערט קלאר• װען ם׳קוקט זיך צו• װאם קאנ־אױ םאן םענענבערנ
תו )1ז©8ס תסגדו © 81־ימ״
16!1
האס געעזדיבן װעגן א נדאז ״שענכעל״• אז דאס איז נוט<68
׳״}זי״ןתמ* ( .זעה זײן ברך• ״*ת 6)\1א תס 8אס״מ״ .ן.סס  >4״הילוך״ איה הײסמ דאם .א איבע־י־
זעצונג םק ז״סןחוח א־ן דעם זק םק שלשול ( דאפ לויםעניש)  .ריכטינ האט םערלעם םאםערקט•
אז דאם װאדט  -טײדים״• ױאם טרעםט זיך םײם רא־ש ( רבינו אישר) און בײ אײנעם• װאס האט
נעםאכט א ם־ררש אױםן םחזור■ ( ביידע דײטשע איק)• אז דאם איז בײ זײ םארםונק םיטן װארט
^ת־יסנ) ,ד .ה : .דיכטער• אק זײ סארטי־טשן דאש םיט .םליצים״• אזוי יװ דער םשוםד אנטאנ־
םא־נאריטא זוכט צו םארםונדן דאם אראםישע װארט ■ אלםעם^ ר״ םיט דעם לאטײניש־
דײטשן װארט  .םעםארבוך  .בײ םהרים םינץ ( שרת• סי׳ ע״ר אק אק אנדערע ערטער) רעדט
זיך• אז אײנעד האט נעגעבן א םרױ א ״םויגהי םאר א האלםן נולדן• דאש דאזינע װארט קאן םען
דערקלעק נאר םק דעם דײטשן שפראכנעברויך  .םײנט םען אםישר דערםיט  -םיקםטוריז קא
דעם ם׳ חםידים קטן ( ז  )10* .שטײט  . :הקונה םירות לע השוק״• דער  .על״ איז אד א נערםאניזם׳
אױף העברעאיש װאלט םען באדארםט מצן  . :ןם השוק״ .דערויף האט שק שט־עשנײרער
ריכטינ אנגעוױזן אין .הםזכיר־ צ ,1ז .114.
״) שרת םהר״ם םינץ• םי׳ ע־ .:
י״ ) ס׳ חםידים קטן• ז  2* .י . :םורלאכנא וםורניײ  .בײרע װערטער זי־נן םארגי־ױט איכער־
גענעםן .״ט־רכײ״ זאל זיק ריכטינער . :טורנײ״ ץסחתסז ,אק ״םורלאככא״ רארף םען לײעכען:
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■ אורלונאי — ^ ״עז״ ,דאם הײםט קאםף ( זעה פערלעכ  :ס^ צזזוספ  ,ן  . )73 .זעד .ארך שו״ת םהד״
בדונא׳ סי׳ ע״א אק פערלעם דארט׳ ז  ■* .אנב האבן קריפטן ניט נעלאזט אידן זײן אױף די
טורניק׳ למשל׳ אין פראנקפורט .ןעה ז; ז^  155סחסז \ ,1861ן.359 .
*) זעה  :אז״״ז״״עחסמי  ,ד \ •266 .אין א םאדצײכעניש םק דער פראנער קהלה דאם יאר
 1546װערט אויך

דערםאנטאפעכטער ( זעה ;  8״ 13ו!) 8>:״סם ״! ח׳>>1ח . >( . 068 ) 6 .>1 (.ז ) ז 1זו( ס) 3ו >185,1, 26

״) זעה !616 :ס6ס 1,5׳ \.168,
*  0זעהן ז  6ח16י^ אין ))ר) 55 :>111סחס 1>013^ 1חסז* *1863, 1ז י .273

דארט זײנען אננעװיזן די קװעלן אויך.

״ 0זעה  :קײזערליננ׳ דארט׳ ז •1(2 .
ס״ זס״ס!'*' ,דארט׳ ז •277 .
'*) םאטיאם זאל האבן דורך א אידן שלום נעםאכט םיט םוהאטעדן  .זעה  ))01 :״£
* ^!© מ מסעס^וזס^מ !) )8> 163ו(:>:ו 68 :>1ם •349, 1,111 ,אפשר איז דאס נעווען דער מענדל׳ װארום
אים האט מען באורזן א גרויםע ערע׳ ם׳האט א־ם צוגעלאזט צו דער קרױנוננ־פראצעםיע.
*•) זעהן ז 1686זח65 )6י^ ״ דארט״ ז .128 ,
** )

ועה ?  £ .חג\  . 9זסז  1.קןזסצ  ,־© 1ח 11ות 3ײ3 3 , 501 /׳ 51

מ) זעה♦ ז 1סימי 0 .

אין  8חס £<6 \115:>1\ 1ח1

זס!)  1\ .ס . )| . 0 ©5ז  250 , 1, 201)5 :)111-.א  .ױ.

סאר אײנצלנע פערזאנען האט מען אפט נעםאכט אױםנאםען ׳ וױ לםשל׳ האם יאר ודבו פא־
א פרעםבורנער דאקטאר זכריה און פאר אײנעם יאקאבום מענדל ארך א פרעםכורנער  .דעם
אידישן עלטםטן םק דער קיניבליכער םאיעסטעט״  .דאס יאר  1520איז אין אונגאין שױן אפ־
;עשאםט געװארן דורך א קינינליכן דעקרעט דער היטל־צװאננ׳ ביז דאםאלם האבן אידן געםתט
>> 3ז . 66ס 1.ז  1244- 1421 6״ס׳ו )6ס6ז) 8 )6>1זסחזס
>; 3
טדאנן באזונדערע היטלען .זעה . :יז ■ א6
> )1. 1*1 :ץסחאנס! ^ ,
( 3 1845־\11נ©551ז ? ) ז  6ח\1

ז •114 .

נומער .193

י■) אזױ שטײט אין א אורקונדע םק דעם װ $רםםער ביש  $ף סיםי<ןן םון יאד: 1285
 111<6ת 36ת **\1דאס אייגענע אױך אין
>ו>> 16 3חט6ח£5)6ז >16 0ץ 1<6ת 026ח 1זס \ 7תסי*
"ח 16
 1516ז  0ס 261<61>1מ1זס^3י ו\ 2זסשזחצו־  56חו\ ״
עבערהארד׳ס א אורקונדע םון יאר ' ; 1293יח>16ס >13חנ\ ח
ז1\ >16ס1<\1ח )16ח1)11ז , 11מסספ ( בערלין  ;0806זעה אויךן ת16עת  ,06דארטי
זעהן3חדוס\ 7
ז •90 .אין אולם האכן זיך דער רײכער יעקלין אק אנדערע םיר א־ק צעשריבן דאם ( ׳ו־טע יאר־
װז 1ס §  ,זס^ צנ
הונדערט אק אן עםנטליכער אורקונדע אלם כירנער םק אולם  .זעה 61{. 5 )84)6- :
חס^ ס״ ,1 .ז  .ססג אין די שול־תקנות םק דעם שטאטראט װענן נױרענבערגער אידישער שול׳
װאם םיר האבן םריהער נעבראכט׳ רעדט דך םק " ״1 361ו 1ז86זו>נ 1ס  41ח046״(
״) םנהנים׳ ז  • .112* .איש אחד״ םײנט פען דארט נעװיס א נײםטליכן׳ אםשר םײנט םען
סזמ״װ .׳< ״;^זו״דימס ,אדב די • לקוטים״ שטאםען ניט מער םק םהרי״לם א תלםיד.
״״ ) שרת םהר״י ברונא׳ םי■ קי־כ׳ קי״נ.
*״) םנהנים ,ן .108* .
י״י) זעה ; ח  1< 1<6חזסחחו 5 8.ס ^ ,תסחטזסוו* ז  *54 .אנמערקרננ *56אבער אנשטאט145
״ארף שטײן.195
 )10זעהן זסחוותסיג* דארט ,ן •47 .
*
> , 1, 261)5 :ז״ 178א  .װ.
>; 8ס ) 1*. 8 . 0ץ\1ז1
>1\ 1:
״י 8) 1חס1\ 1ס 06 \1)3ח 1ח 86ס 16 8 . 3ו1
>, 261)5 :
*י ) ז  6תו 1זס  . 3דארט* אףך 5ח1\ 61־דז  1\ 161\) 6 8 . 01 <6ס  . 8 . 063ז )ז! ז\1
 111ס , 1, 261) 3ן.181 ,
^ 8 ) 10חס 06 \1)5£1\ 1ח 1חס  8ט 1\ !>:{\ )6 8 . 3י ]) )*. 8 . 068 :ר

ן .255 ,

י״) לקט ױשר׳ ט  ,1 ,ז •108 .
>) 35 :סחס, \ 1
יי )'1 ) *4וז\1

 , 1861ן .317 .

י״) שרת םהױי ברונא׳ סי* רךד.
•״) אזױנע װאנדער־לערער זײנען נעױען בײ קריםנק אויך  .אק דעפ אפבאך םיט דעם
שולםײפטער אין נערדליננ םונם ײ םערץ  1443נעםינען םיר  :״ארך זאל קײנער דא נישט האבי
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3113131׳ 1/\61חט 1סחט
 11נ! 1נ
 11ס
ח 1/1 /\131־ונ 1>11ח 6־ו=61> 1ר
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דײטשע שול• ם׳זאל ם־ר א־בעד דעם  :־ע נעםינעדט װערן קײן קיגדעד א־ן דעי שול
ק־ין
 11״ ^ •<י״י•
םײדן םיקוםט א לאנדם ^רער• װאם לערנט יד קינדעד שרײבן בערך א חודש־  .זעה ?!•• :
חחוזסזסזןץתז - \ 1. ! 5־וס ^  1 ,י ך. 51 4
( \ 1 1805מקסו 1םצ  ) 2זו © שת 11ת) 1זס 1ג\ ו 1ס *© 5־( :זצגזס^
115ס ,1, 2ןי .189
46 8. *?11ו1סס1ס5ס * .)8. 0זדו\€1
11י) >1ת16ו15€1ט 6ס תנ ת>16
116ס.ו־^ \'6
ימו&םסתסזזסא ,ןי סס^״ אױפפירליכער רעדט דער&ון )חס \ת
*גי) 1>6סוחס7.
אין

ןןערק תז 11ו1ז)  6ת\ 1ס  6 0ו 1סצןג\  16ו .1 , 0 , 003

ןײן

״*) קאםיטל•63
 4) 114ת  8ח 6 - 1*811©1ע, .£ .

ט♦.151 , 7, 1

*״) צארנקע באםערקט• אז ז״אזי״ז ? טײנט םען זםמג״יז• ד .ה .בעטלער אויף דער :נב־ם־
 .אויף אידיש איז םאדאן א װארט ״םרײעך סק זםיוק) .דאם הײפט  :בעטן• וױ ס׳זעדע
שפראך
או־ס• האט צארנקע ניט נעװאוסט׳ אז דאם װארט אק אנדערע שטאםען םון איד־ש.
•״) ן״סוזסנ ז־אהאם) םסוזםא םק דעם װארט .ײן■ = װיץ.
״<) **סוזןס^ססו^ סצ אױ דאם אייגעיע• װאש3ס-8ז6ו1םסו1ס •5א שענק• פק יד העברעאישכ
 שכר■ (ב־ר) אק  -בית■ ( הויז)• אזיי ןך * צס־זסתסצ םײנט םען א זינדהױז ( זונה־םית) .װערטער
בײבראנטאקאנדערעקוםט
•<<) *סזסגוס*©(! ד .ה .באטרינט• אפגעיארט• םק .ובל־ = םיםט•
פאד דאם װארט ״חס ^ סוזסוחאז״ אק דערזעלבער באטײטוננ  $ :פנארן.
•<*) >1תסו1ס1ו>זס׳\ סעראלכעגד) םק דעם װארט  .הלך׳ אױסםירליכער װענן דעם ועה ב־י
חד©-1-8116ע ^.״ דארפז.
*ח8
״ ),2דערם־ט װערט אויך בטל אװע־לאלעםאנם השערה װענן א  -שי־כות■ צײ־שן
א־דנטום אק דער ננבים־כנוםיה  .זעה  • :הםזכיר׳  ,װזזג• ז  28 .ו.
<״) אין די שרת חות יאיר• םי׳ קל־ט• רעדט זיך םק א אידן א ננכ• װאם ם׳האט אים
 .דער  .םירשט׳ האט נעפאדערט א םך נעלט• ער ואל ױי ארויסנעבן דעם תם צו ברײננען
נעהאננען
אים צו קבר ישראל .הײםט דאש• אז דער םידשט האט נעװאלט םאכן נעשעםט םיט אידישע־
םאר קבר ישראל אויך  .ם׳איז דעריבער אינטערעםאנט בכרכ׳ם מײנוננ• צי דארף זק־
פיעטעט
לאון אזױ םיל קאםטן םאר דעםתם  .ער ענטםערט די ^ נםרענער  . :אידאי קאן מען צו
די קהלה
האבן טעגות• אבער ניט םאר דער קםורה .נאר נאר םאר אן אנדער זאך  :םאתואם האט
אײך
ניט נעראטעװעט דעם אוםנליקליק• בעת איר האט דאם נעקאנט טק• וױ ם׳זאנט .אק כאטש
איר
םארענטםערט ױך .או ער אױ נעװען אן אלטער ננב . ..אק ם׳איז א הסכם• אז ם׳םענ אוױנעם
איר
אין טײשע הענט• הײםט דאם נאך ניט׳ אז אזױ אױ דער הסבם  .אק כאטש א־ד
איכערנעבן
• ם׳אױ א חלול השם׳ װארום איבער אײנעם םאכן גױים שולדינ דעם כלל א־דן ( ועה שױת
זאנט
הד־שן• סיי נ־ח)• אױ אוױ רעדט נאד דער הםק• ניט אבער די  :עלערנטע אק ד־
תרוםת
׳ װאם אזױנע ױינען םאראן טױזנטער*  .ככרך האט שױן געלעכט אין דעם
םאניםטראטלײט
זיכעצענטן יארהונדערטי .מהר־י איםרלק• װאם זײן םוטער אק זיק םעטער ױינען דערהרנעט
געװארן אק דער וױנער נזרה׳ האט נעוװינטליך ניט געקאנט אזױ שטארק נעטרױק יד קרישטליבע
אק םאניםטראטלײט• ער האט זיך שטארק נערעבגט דערםיט• װאש מ׳װארםט ד־
נעלערנטע
םק דעם םרט אױף דעם כלל׳ סײדן  .אם יש שוםטים ושלטונ־ם כעיר םבטיחים להצ־ל
שולד
■ ( םיױינק םאראן אוױנע ריכטער אק םאכטהאבער אק שטאט• װאם זײ זאנן צו• או
את ישראל
ניט שולדינ םאק דעם כלל אידן) .װענן ננכיש אק שודנדלער דערםאגט בכ־ך  :אך
זײ װעלן
אק תשובות• םי׳ קם״ד אק ריי.
חס־דװ> א.
*י) נײלער נעבראכט בײ צארנקע אין זזוו<ס3
>1) 1ת 1>1ו 1ס) 5נוי> מ ח 1תס !ות >1. ■1ס) ו: 1תו 1ס 5ת  )) ). >1. 0ר{1ו ) 5€וס  , 1, 2ן . 181 .
ײ

•״) דארט׳ ז•179.
*<) ועהסיק ;

>>ו 31
׳,ו־/ס(1ס!) ;
''

ן .369 .

חו תס ( \1>1תס >1ס)1) 1,ג 1ו5ס•) ץו\ 2״ אץ )זדגו1ס)53סחס,186584

*״) זײ הײכן ם־י א־ם  :״אדה־ וםרחײ  .נ־ט שטענדי־ג אק ניט אוםעטדם האט קט
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ח! 1/1\/| 3־וו 1>11ח 3ו־  61> 8ו! 1:ס
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11כ
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.ע•< ע

;ו:

וו־ וו

ענט בקבל פניפ נעױען אזוינע דורכנײער׳ דאס זעהען כ־ר א שטיקד צײט ׳שפעטער פק נוםפלינסא שפאטליד אױף יד רהײנישע אידן׳ זעה נײנער  :״םדא חםנים•׳ ז•  ■102סעבאסטיאן םראנק
דערםאנט אויך אידישע בעטלער ( אין זײן ״װעלטבוך׳ ז  . >159* .ער האט געהערט זאנן׳ אז אידן
לאזן ניט ניק זײערע ארעםעלײט צו קריםטן• אבער קריסטן לאון ניט זײערע ארעמעלײט צו
אידן אויך.
י״) שרת םהר״ם מינץ׳ םיי פי.
*■) שרת מהר־י איסרלץ (  .תרוםת־הדשן״ )• סיי קצ״נ• קצ״ד .אױך שו״ת םהר״י ברונא•
כי׳ ל* נ  - :כי כולא עלמא טרודי עתה בבציר־  .די תשובה אױ נעשריבן אין מארבורנ׳ װאו
כ־באשעםטינט זיך נאך הײנט אויך םיט װײננערטנערײ .בײ נײשטאט װאקסן ניט קיץ מרױבן.
׳■'-׳) זעה אונזער בוך• ב ,1ז>( .ס 1א  .װ .131,129, .
״״ > ועה די פראגער אידנבאשרײבוננ•
*״) רעכטסבוך׳ ז  •191.זעה :
ז  .י •20נוםער : ><48ז  •212 .נוםער .2278.
 2״ ) זעה אונוער בוך׳ ב • .׳ ז 30.י• שרת םהר״י איסדלץ׳ םיי קצ״ך  .אן -ך . :אס8־> ס
• ■-.מעטפ ״נ ״ 86״ ( •<*׳ ז  . 20 .אװינס װערט דערמאנט אויך אין דעם וױרטעםבערנער אורקונדנ־

ביך,

3,״ ( 2בערך דאם יאר .>1250

***) ז
 -\ 1111013110ןץוו1*011
 5סו^1:1
 *■111ס
■*1
 ,11, 1.31111ז  1472 .א  .װ.
34י ) (0 1300 ) 1872־111׳נ ( ״* 2111
 01> 1*11סז*! ס, >1. 5180 ) 17ו 1י 0*1ס  .ו 11*1ז־
 . 1101ו ,11ן . 49 ,ןך,ע
אױךז@ 1א״ס  ,0דארט ,ן .107 .
***) י6561׳וו 1*')11*. 5 )88)6ו , 5 .)1ו ^ןג (.

*

ן

״*) זסח^ ושי אץ1)1־! ו*) 1־י*
 11111ס .1803 ,\ 1ז  .418 .א״דן אלס ארםמאנער םץ אידישע שטײערן■
איז נעײען א נעװײנמליכע זאך  .אזוי  :עפינען טיד אץ דעם םידשטליק האהענלאהי׳סן ארכ״װ
אין עריננען.
י־* )17ו 5411)61©1)6תת ח, 5 )1!>1)6^ 656תח©ת
 •50, 11,?111111אױך ז©ח >^ !6דארט ז  304 .א1ין
דערהוי  £ט♦  $ז1)6מ1!))©1א >1> 1.ח 6ז\1ו*>1 \¥ח 0611)5€1\18ח1
 1(16׳51(6ס) 5׳ ן  234 .א • .ן.

*״> נאך עד הױם נעםינען זיך בעלנ־ם צו כאשײינדלען זיך אץ יענעם םיט םראזן װענן
א־דישן װ $כער אץ דער געשיכטע• הער לאנארד• לםשל• האט זיך דערםיט קונה שם נעװען.
אין זיין װעדק ״1
©־װ1
©־ו6
ץז ©חגס>1 3ח2\ 1תגו  2חסתוקג^״ זאנטעראזױ♦ ״דערוואכער איז א אידישער
גאציאנאלםלעק• נאט אליץ האט דאם זײ געהײםן אץ דער כאקאנטער שטעלע אץ דער תורה•
דכרים׳ קאם  .כ* נ■ םסוק  21 , 20׳אײדער עס זײנען נאך געײען דײטשן אץ קריםטן• און די םצוה
האבן זײ זיך זעהר װארעם נענוםען צום הארצך  .ם׳איז אכער כאװאוםט• או אנהױב םיטלאלטער
זײ נ עןאי חנעװען םוחרים•  :עלטגעשעפט אץ װאכעד איז נעװען די פרױױלעניע םץ נײםטליכע•
וױ איך האכ דאם באװיזן ( זעה כ  ,! .ז  129,109 .א  .װ ).אץ ז  186חס 1ז אץ  -ס  . 8 . 0ז1ז-1וו1ס701)5
״1
8.
 ,1ז  83 .א  .װ• און לאמפרעכט■ דארט׳ ז  1446 .א .װ  .אויך.
בכן אױ דאס א רײנער שװינדל• װען פ׳זאנט• אז דער װאכער איז א אידישער נאציאנאלםלעק•
אכער לאנארד װײםט נישט צו זאנן םץ אידישער געשיכטע אץ םיטלאלטער און װיל ניט וױסן
ער אליץ ואנט דאם  .דאדף ער לכל הםחות אלם טעאלאנ ײיםן און םוד־ה זיץ• או אץ דער
כאקאנטער שטעלע אץ חוםש אױ די רײד ניט םץ װאכער■ נאר םץ צינזן  .אדער איז צינז־נעמען
או״ך א זינד ׳ז זאל לאגארד םריהער םהזיר לםיטב ויץ די דײטשע ר״יכםכאנק!
*1>0 )*3סתזו׳ , 68 . 2זזויוס^ ח^ זזסא צו קאםיטל •93ז  . 436.זעה דערהויפט ז16־8ח  ■06רארט•
ז  .סזו א .װ.
״*> דארט• קאםיטל  •93אץ די נאטן זײנען נעכראכט םאראלעלן.
״|) זעהן צתזתס׳&י ת 1ח*6> 1. 311)16ן1ס 1?, 0 ©3€1\ 1ס ^  0 ,איץ )!11־1\ 1ס 6)55חס1861#\ 1
.463,
*״) 31\.
5ו< 8. >1. \ 1111ח  £6ח.
11ח>1תס©1
 112ס?■!©שזסלח־וחא ,ו־ ♦)1861 ( 388>16ז  : *168 ,וםער
•8 3, 21

 '1״ )5ע© >165 ^\11ו\)  . >1. £סס © >1. 1. 5זגסגוחח ^ . 1414> 11, 1. 61(,
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־** ' ) ח ©30־#י  1\ \ * 81<. 515 >1}6ס 5

,זס , 1, 3 * %י ? . 40

*׳*> אן אנדערב םאל ױלס דער דאײנער פארבאט פאר אליעקױםעד.

ועהז־ו  -ח־ס ,ז  .י•19

״! ) ז©  #1ח  , 06ן. 105,

״*) ז 16)16זח6810י'׳אי ,דארצ ,ר \ ,ז .

116

.153,

״י ) ב  ,1 .ן -131 .

דארט״ .1ן .722 .
ייס
•-11י)  1<3 93זטז  ,חזזדוסח!©) זח111טנ>© קצ סטוצ *! טסנחסא (
*
 1״) ב  .1 .דארט.
י*  ) 1שר־ת

שטראסכומ*>1510

א־בדלק׳ כיי " ־ב׳יב.

פהר״י

■ )1דארס.
■'
י
 4״) דארס.
״י ) א־ן יוו״״וח״וז״ ^  ,1 ,צי־ ( אױך בײ פאאולי און בײ אנדערע) װערט דערצײלט׳ אז איד;
האבן נעשענקפ דעם קײזער םאקביםיל־אן צו זיק קרױנוננ א היפשן קזןרב םק לויטער גאלד ם :ד
םיט  :אלדענע אײער .זײ האבן נעםײנט׳ אז דערםיט װעלן זײ שטארק נושא ןח זיק• דער סוף
א־ז נעװען׳ אז ס׳האט זײ אײננעזעצט  .דער ת־רױן איז געװעןז ״אדעלכע הינער׳ ױאס לײנן
אזו־נע יטײנע א־שר׳ איז םיר א שאד אםצולאון׳ זײ דארף םען בעבער היטן״.
•**) לקט ױשר׳ ט .א׳ ז •16 .
״*ז דארט׳ צ ,1 .ז.119-118 .
״״) זעה נצחק׳ סי׳ רע״ב.
״'•') זעה ״דור דור ודורשיױ * ויין ,}1883ש ,ז  •314 .אקענן זעה די באטערקוננ אק די שו־ת
בײ פהד״י וױיל׳ םי׳ ל״ח  :״כתבו התוסםות בשם רבינו תם דםותר בזםן הזה ליקח רבית מטײם
אםילו עשיר נדול םשום דהכל איקרי כדי חײו כיק דרנילים בזםן הזה להכביד עלינו בםסיב
ונוזרים עלינו נזרות ואק קצבה לעול םשא םלך ושריפ וק בהנ״ה בםײםוני ובאשודײ.
דארט׳. 116 ., ¥1

*י ) 1ו־© ^ 16זח© ^ ©51ו

י״) זעה נ  $טע
***) ;, 8 . 11ז© 1זג>11חס 1311. 5ז\01׳

.423, ¥1,
*׳ ) "1זזגא ^^ חסזזסיא 33 , 92,

>1)'3 26115ז)1\6ס1.
נעביאכט איז 3€1\ .חג>133ימ  €1\1.ז1>1י . ).ז\€1
י

צ 3י צום םוףז׳ םיט דעם הויבט םען אן ערשט צו םאדשטײן נעוױכע
י*י) ^ חחוחח ^ חס/ני,
*טםרוכן׳ מי לםשל ייתגמוס *  86חטו>1ח \1ח >16ו\ ג *,אדעד אװעגטינם א װארצ  :״מאר א  :לח׳ םאר
א איק אק פא*ר א וואלף היט זיך אלצאיינם״ ( 1>6ז \ ^6י 8ז \ 61חזט  , 1 1, 7ן  .גמטנ)*
ב * ) 16זטא  115, 6 >1.קס £5

.49 ,

* ) 16ז© חח© מ  23091 ,א  ,ױי

״י) דארט 23057 ,אי װ*
•״) דאדט -סל  225אי װ.
 8) 189טקס 5ת.10 ,!¥ ,

״יס ת״״״״א*:#)!*■•. 23344,ו קלאנט זיך ארך׳ אז יד װזןכעיניקעם האבן איםנעבראכמ זײן
פאצער׳ אק זײנע שװעםטער םוזן נ־ק דינען .וױ זײ װאקק נאי אונטעד׳ נעװײנטליך קזק אד
111ס6יז ,ן  .צ.
פק איז-ן קיק רײד ניט ןײן .תס
״ )1דארט 2338 • ,א .װ.
*״) דארט,

א .ױ.

5231

 ) 17זס1־ 8״© ם.
י

דארט׳ ו . 181 .

*״) דארט ו<69 .
י״ ) ) )! וזז ^

הסזתסא .

קא 102 , £

*״) רקם ױשי■ ט  .יו  .ז6 .ו זעה שרת םהך״י קולק .םי׳ צ׳ה  . :כ ; ק הכעצי׳ (? ״סת1ס )8
בםדינת פײםונט שאינם םתקבלים בי אם בדוחק״.
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5113151׳ !\/61חט1סחו1
11כ
 11נ
ו־ כ 61> 1ו! 1:ס
 1>111ח 3
ח 1/1/\131ו

813011 -

. : ^>31066 -0-01- 0119 -0235ו־1-1\ 1ס8 !1

1

״•) זפת״ 6מ 4919 ,א .װ
״״) דארט 2276 * ,א  ,װ.
•״) דארט6256,ב א .װ•
180

) 1\ 16 }165צ 16ז 6 \ 116מ  111.א , 68,

**•) זז;<ו5€ת #זזסא ,קאש 93 .

22 ,

א  .װ .זעה דע־צ■ צארנקעם באםערר[. :*.

 61111ג ^ , 5 :,1ת ^ תס ^ ו!68):כ 1תס־ז־ 01י\!  ,ז \ ,1ן .804 .
-י6 ) 1

3־ )1אינטערעסאכט ,אז װאכער דוערט דא אױך באטראכט אלם אאידײם רעבט■ א־ ~ םענן.
״>•) ו 11ז״<ת6ו1ס<ו 1, 5צא •81 ,דער ארדסגעבער ,זפססו״ז״ק ,זאנט דערצו אין א באםערקוני
צ ■,ן .283.אז נאך צו םאקםיםיליאן דעם י־טנם צײטן האט םעז זיך אק וױן נעקלאנט• אז  .דער
אדל טרײבט האנדל קעגן זײן שטאנד״.
>; 5ת 6זזסא ,קאפ*,46, 102
׳'•*!)מ׳ 111
״י *)  22י 13 1¥גקס 1>118, £ $ס^ 0י>1ת  0ן 1>1ת״ , 8

״״> דאדט׳•31
 ,1826ז. 134,
 ),88איך ציטיר נאך דער נײהויכדײטשעד אױסנאבע׳ םראנקםזרט
 $0 *1011י  ,¥1ז .254 .
י״י ) ש<1
 1111חזןז1\1ומ ^ 6ני ¥ .י .137
!״ ) 1ן
 1111ס . 192 >$תת.
 1״ ) )5תת >1 £תג\ ־ 1קת
 8״ ) 1115זז  11€ 1531קמ.421, 1, $11

״ ),דארט> .884
1111ד\1111ו. 71, 1 , ^ ©11)1
י8ג ) ן

אנדערענעםינעןסיראיןאנדערעקװעלןאדך.

״ )1דארט ,7 ,וצו .די דאזינע געשיכטע אק
זעה װעגן דעם בײ ן׳16ז. 06 **6
״• ) דארט.134. 7 ,
611ו< •432, 1 5>:ציטירט נאך העניגערס איבערזעצוננ.
״<) 16נ
״׳> !! ! ״ותתסגוחסזגו  ( .ח •281 ,װענן דעם

אולמער

בירנערםײםטערס

לײבארצט ( זעה

װײטערי

װערט גערעדט .אז דורך אים האט םען אויםנעםירט א םארד .זעה אויך אונזער בוך■ ב•2254 .
י״) **סתס ,זצ  •55 ,םארװאס נרעץ האלט א אידישן לײב־דאקטאר םאר א זעלטנקײט אין
דײטשלאנד• םארשטײאיך ניט.
• •) ת ,86?63*6זסתסו ^י ,ן .136,נוםער.248
י )20דארט ,ן .242.נופער•185
״*) *< )וזו 8 *3561תס ! ^  1863 ,ן .307 ,

״*) דארט.
• *) 1<1<6ס* ,5דארט ,ן.279.
<ו\1<. 5*8>1)6ס 1<<.ס ,5זסןןס^ ,ן•448, 398.
״•) ת 636
א אידישן דאקטאר זעליגםאן.

הײנריך בעםערער האט אױך נעדאט

גחו >16תס)> 1 2 \15תס 2\*!816ז £6ו־  66תסזתסז ^ תסת ? ,
י* *) ת  610 |) 6א!111
 . * / 51.תין ת 1ס)2ת | 11>1■ ^ 6יי  1)2״סתסא י ן .5 .
י״ )2ת  6זןצן׳ ד! 4רט ,ן .455 .

)! 6 ? 1תא,

ן •449 ,זעה*

 ,1%ת6ח/16גיי ז 82 .וי נזסער .517ך׳
**) 1ז1תר1ס455ס1זס1נ\  ,1863,ז • 183.זעה אױך ; ת6^68)6
יהודה בר׳ אשרי דערצײלט  . :השתדלה אשה אחת לרםאני והוםיםה על עורוני  . . .ער
שבאת יהודית אחת ױדעת רםואת העינים ובױ ( .בית־תלםוד■  . >342, 17יד ערשטע• הײסם
דאם• איז נעװען א קריםטין .דער אידישער -סםר םדות׳ איז נעוױדםעט אײנער א דאקטארין
מ^ ראדא ( זעה אויבן) . . .
**) > 1601ז ^

דאדט* ן  • 557 ,אויך :

.חת , ^ 115> 1. 1ת  6ח11ת  < 86ז  67 .׳ באכן •222 ,

״*) אץ די שטעלן■ װאם םיר האבן םריהער נעבראכט• װערן דערםאנט נאך אנדערע
232

פןן6>:<>6ח 61מ שטי־ט  :״און אױף קדײטיבצער אק א־־ף
דארןטױרים אױך .אין סי־טן געזאנג
שטײנער םארשטײס דער א־ד נאר םאזונדעדם״.
 5 )-;1ווקס.50 ,!</ ,£5
 12ק־ופווז^סיז ,דארט ,ז .130.
|,:־)

: 05 ^1)001)161ס 51
זעךן •■

א־ן >[, 11, 151 ,ס1ז1)1ס| 5ו 61ם סו1. 30)100ו  .ו1ס  .}* 1. 065זז 1ו 11-ס)5וס .2

 .הסזכיר*  1אא 39 ,אױך ז  .״׳יי
א.־יך *״ 0די םריהער־נעבראכטע שטעל ( זעה ז  ,003 .װאו כראנט םארנלײכט א־דן םיט
א םשנענעם הונט׳ דארף םען םארשטײן אלם א ארט רײדן םק יענער צײט.
,ג >2וז11זס5חסזתמא ,קאם  .סז .םערז 10-9אק •22-21צו ס  21 .כאםערקט צארנקע• או כראנט
האט דא נעסוזט אין זינען האכן א שטעל אין דער ביכל׳ נאר ער וױיסט ניט ,װאםערע  .אד
איז נעװים געםײנט ״שםות״ ,קאם  .ל״כ׳ םםוק ל־ב• װאו משה רכינו שטעלט אײן ויק לעכן םאר
דעם םאלק  .אין דעמזעלבן קאםיטל איז ײב בראנטן םאראן נאך אשטעל  • :קײנער האט אזד
זײן חכר׳ אזױ װי מיר נעםינען דאם געשריכן אין נעזעץ (*)ממס)־  .צארנרןע האלט׳ וא
ניט
ליב םײנט דא דאם עװאנגעלױם׳ אכער■ לויט װי איך וױיס׳ האט םען אק םיטדאלטער םיט
כדאנט
דעם װאר ט ״סװצם־ ,װי איצט :*.סמסס״ ,נעםײנט נאר דעם וזנ״ך  .בראנט םײנט דא .ויקרא־
קאם .י״ט׳ םםוק י״ח  • :ואהבת לרעך כטוך• איצט קאן םען שוק םארשטײן די טענדענץ םק
כדאנטש ליד׳ וױ אזיך .םארװאש ער כרײנגט ניט קיק קריסטליכע משלים .כראנט וױל זאגן נ
איצט איז נישט צו נעםינען צוױשן קריםטן אזױםיל ליבשאםט צו םענשן׳ װי דאם האכן כאמיזן
הײדן׳ אק װי טיר נעםינען דאם שוין אין תורת־םשה•
י )*1תס ^ו& ^ תט ^! \ו  6ו 1ס 1<16^ 61 <! $

,תתמתזותס־! ? .

ד*צ> גדרים* דף כ״ה .עסוד א׳  :״קניאדדבא/
״ >2זעה אונזער בוךי ב*  ,11ז , 264,
>1 £1718ח| ■11קת1111ז >5 :נוםער, 647
*י) )2
״ )22ועה אונזער בק־ ,85. 1 ,דאש זעלכע אויך אק .םםר פדות״■ ועה וױיטער.
״־־׳) םדרש אבכיר .װערט געכראכט אין ילקוס צו םרשה נח׳ סי׳ ם״א ( אכער אהן דע־
מאלםע).
^ זעה

םארצײכעניש ז  .מ *  . :םה

בכרכ׳ם

שהעתיקו

חכםי א״ה

בםםריהם

קניא

דרכא

וסעשה דרכי בנאה חבוטו קבהא דאבונן בשנװ קצת״.
״״ ) זעה אונזער בוך .ב .י.( 49. 1
י )22זעה װענן דעם■ װאס נרים שרײבט אק דער קװעלךםארצײכעניש צו זיק װערטערבוך
װענן י• םאאולים שםראך.
111ס5ו אױםנאבע ג־ 10ו־ ,00510ז .20 .
'"׳־■•)>! £ <7151חו 1זק1ס
}< 1ס  111>'6£ 6ס 11. 12ר \ ) .( 0
>1 :
ח 161ו1
15.

11ס)6ת 65י( ,אױסנאכע קעלער נשטוטנארט ,)1853
מומ!* 1616605ק)8

׳) )*2־!))!)תחיוװוס^
. 1115
, 111
*י )8זעה םריהער ,ז . 1*1 .

י6 >11? 160) 22ו־ ? 5־ 161ו 61ז. 84, 1 ,
**)

אכות׳ םרק נ׳ ,

םשנה ו. ,

״=) דער טעקםט איז נעשריכן אזוי ױו םק אײנעם׳ װאש אינטיטן האט ער םארהערט;
— פאר  .כבלװד׳ דאש װארט  .הכל״ נאך דעם
ס׳שטײט ,לטשל ,סזסאס׳י — םאר  .אחרי׳,
םעלט נאר .ם׳דערקענט• או די אויםשםראך איז םק א דײטשן אידן׳ אםילו םק א דרום־
דײטשן.
**) װעגן די דאזינע ששאטב־לדער זעה קעלערם באםערקונג .דאר ט ת■ ,נ 49ז< אק כײ ם־ר,
כ . 137, 1 .
**) אײנינע וױלן האבן׳ אז  .יטאלאט־איד״ םײנט םען דא דעש דריטן אידן < םק רעם װאריט
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״שיישת״) .דאם
איז א טעותי דאם איז נעפ״נט דער ״טשאלנט־א־ד״  .אזא װארט וכדוםהי יװ
לסשל :
שול־קל
^
םער׳
״אלסאםאר״י
באװײזטי
אז
דער
מחכר
איז געװען נוט םארמרױט מ־ט
אירישע םארהעלטענישן.
•*) איסרלין׳ םסקים׳ םי׳ קייב  • :שקצים הנקראים שולער״.
״״ ) אזוינע אויםדריקן׳ וױ ״שקצים* .םאר קריםטן ז־ינען
נעװים
אויםנעקוםען
ערשט
יענע
צייט  .ם׳םוז דערבײ האבן אין זינען׳ זא אין דער דײטשער
ליטעראטור
האבן דאמאלם נעהערשט
יד נרעבםטע
אױםדריקן .אזא װאדט׳ וױ  .שקצ־ם־׳ א־ז נאר א שװאכער אפקלאי״ םק יענעם ס־ן
אױםדריקן׳
װאם
ראוענבלומ
נוצט
װענן
אידן
:
שטינקענדינע
הינט׳
װאם
א חזיר  .שײםט זײ א־ן
די םײלער־ וכדוםה.
אױף דעם פאפיר ניט דאם איז נאך םק די אײדלםטע אויםדר־קן בײ א־ם׳ אנדערע קאן םען נאר
בדײננען.
• ") שרת םהר׳ם
מינץ׳ סי׳ ם״א  :״ניםות נעק־ן־• זעה װענן דעם * :זו)1€א5£
ס©
£€ 1\ 6 ]\ .
!וזז  1£ 31010סץ 1©© 0

>> 1מג\ ח ^ ־וזגחזס ^ •>161

קאפיטל/ 1י.
•) װענן דעם םםר זעה . :הםזכיר־ צי׳ ז .נוז א .װ.
זעה אונזער בוך׳ ב׳1׳ ז. 17* .
•) ״ותםצא לנםשך םנודד׳
כאטש
אזא
ץמ
אױםדרוק נעם־נמ זיך אין תהל־ם אז־ך ( .שובי
נםשי לםנוחיכי־׳ קאם *<6 .׳
םםוק
7
)׳
האלט
א־ך
דאם
םאר
א
נערםאניזם׳
װארום
אויף
דעם
נםרא־לשון אױ  .נח נםשידד הײםט שטארבן.
•) װעק דער
חולשות צו בעדער אין ם־טלאלטער זעה םריהער ז  .98 .אק ברײטער בײ
צארנקע יח״זסס״ס-
חסא
,
ז
.
4
מ
.
אץ
די
בעדעד
פלענט
מען
ז־ך
לאזן רײבן׳ םםתםא םלענט םען
דערבײ נוצן אײער׳ אזױ וױ
נאך
א־צט
אויך
.
בעדער
װעוץ
דא
דערםאנט
נאך
עםן
אץ
טרינקען.
דאם אײנענע
נעםינען םיר בײ ת >16״ס 1ז 6י״״1ס  0אויך ( ועה בײ צארנקע׳ דארט)׳ ער הייפט:
.לײדינע םענשן׳
װאס עםן און טרינקען א סך׳ םערט זיך זײ םײכטקײט צװישן דער הויט קא דעם
םלײש׳ זאלן זײ ניק אין שװיצבאד/
•) װאשן די הענט םארן
עםן
אױ נעױען בכלל אננענוםען אץ םיטלאלטער• זעה ז* ס
?ז״גמ׳ אױםנאבע בעכשטיק (
שטוטנארט
1851
>
,
>י
4
נ׳
םעײ
1
א
•
װ
.
ז
״ד $האבן ויך נעזעצם צום
טיש םרױ אק םאן׳
אזוי װי די חזרים צום צעבער׳ ק־ינער האט די הענט ניט נעװאשן־  .דאם
נעםליכע נעפ־נען
םיר
בײ
בראנטן
אױך
א־ן
דעם
א־בערנעועצטן
ליד
סוזוס
^
קסי״ססיזז
(
זעה כײ
צארנקע׳ ז7 .׳י.) 1
 4ח  6 1\ 6ו (> ת  1<6׳ \
חסגמסח 11ס $חגחו חת ^ ; 8
!> ח  !\ 6ס 11€| \ 5
> 083 * 89361 *, 30
 1ס׳
 £6 ) 81168 \%ח* €זז  6ו1
 1.ס  5ח  >( 6ס 88 1ל 1\ ) \ 17ס! ג> ת© 088

(װילםטו
װאויל נעםעלן דעם הער׳ ער ואל דיך םא־בענק׳ איז םאך זיך נעשװינד׳ ורען
ם׳נעםט װאשן
די
הענט
)
.
םריהער
דער
בעל־הבית
.
דעדבײ דאדף םען באםעדקן׳ אז בײ אידן
ױא אויך געװען
דער
סנד׳נ׳
דער
בעל־הבית
זואשט
זיך
םריהעד
(
בעל
ר׳בית
נוטל
ידױ
.
תחלד).
דערנאך װאש ײך
דו א,ײך  :״ו^ז אס״ס>1ח 816 1>6׳ז^ס״ז ס*> 1סס״ זסס  .םארנלײך בראנטם
■נא׳יענשיף־•
קאם־טל * סײ׳  .םק אוםצוכט בײם ט־ש״  :״די װאם װאשן נ־ט די הענט• װעז יײ
:ײען צום טישי .
םיאיי אויך
נעװען אנגענוםען צו װאשז די ר׳ענט נאך דעם עםן׳ אזו־ יױ כײ א־דן יס־ם־
אהרונ־ם) :
(  1>. 5 . 153קס \ ח ) 71\ 68

חסו 1ס * ז  556סז\  3ס !> ח& תו ) קחזץח )} \וד ס 0
יתס ^ >103 68560
^ ס׳לזזז 11סא0 * 3

•) זעד^ ,זוסווקסוחגס& ז  ,דא־צנ ״אזן רעבע ׳ •; *.אזױ וױ א
די צײן אין עסנװארנ־.
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פיהי וזאכ שטעקמ אדײן

3113131׳ 1/\61חט 1סחט
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(אדער װער ש׳האט גיט נעכאכט פריהער די בדכה איבער וױין און בדױט׳ אײדעד ער
:ײט צום טיש>.
י) זעה

םריהער ץ  93 .א  ,ןן  .און !) ו ^ סצססזזסא קא  " 16 . £ס  8556זק>1ס׳ \ >01160

ססע״.

״) קוהלת .קאם .זיי םםוק ז . ,זעה ילקוט.
> 5 :״< ״ז* א ,קאם * 87 .םק נאצלעםטערן״  :״םארד־שבועות שאלן הויך בײם װײן
״) זעהזז ; ו1
און בײ דער שםיל םאר װײנינ נעלט׳ קײן װאונדער ניט׳ װען םאר אזוינע שבועות לאזט נאט
אונטערניק די װעלט־י זעה אויך צארנקעס באםערקוננ.
״) ״הםהלך בקוםה זקוםה כאילו דוחק את רנלי השכינה״ * ברכות .דף ם־ני עםוד ב,),
װארום די ערד איז נאטם א םים־בײנקעלע.
״) ער םײנט ד $םדרש בכללי דערםאנט גראד בראשית דבה׳ ודיל דאש איז דער בא־
קאנטםטער טײל םדרש  .דער אױםדרוק אין טעקסט  :״םה שתוכל םן דתלםוד־ איז אנעדםאניזכ.
*־ז ) לעך סו ^ ס ^ קסחזצסו! ! ,ן 448 ,

פערז  180א  .װ,ן

)>1ח  8ו 1ס  5ת  >16זסע ס  1<6ס ז  1\ 88ס>!16) )11
) ¥52 | ? 6 > 20 > 1610 10110)1) >116 1\ 80 >1תס 0^ 6י
)זס< 2 816 610 1צס 6X8 ) , 1ז  1) >16מ 8152
)זס 3 11861( 81( 6101ז0682 > 16116
>  80 ¥861ז 1) 65 1161X60 1* 811> 165 6
.ן  >111 110 0601ז 2 )1 65860 , 50 ¥6

ערשטער. ..

(היט דיך םאר דער שאנד צו כאםן אין םױל םיט דער האנט -זײ ניט דער
װארט אויםן בעל־הבית׳ ער זאל אנהױבן׳ אק דו נאך איפ).
ארך בײ בראנטן אין קאםיטל ״םק אוםצוכט בי־ם טיש״  . :אן אנדערער כאםט דער
ערשטער םק שיםל . ..םאר  :עשעצטע לײט׳ םרויען אק העח׳ װאם זײ דארף ער בבוראפנעבן■
זײ זןןלן אנהויבן םריהער׳ ניט ער זאל זײן דער ע־שטער״.
״) םאר אזא םײנער הזהרה געםין איך ניט קײן פא־אלעל בײ בראננק  .אין8״::ז  ,ז■36= .
פעת  36א .װ .נעםינט זיך אזא שטע־:
)  110 )(60 6150 1*68ז ) תז16ס 016 60
 ) ,אסתק ) ) 61ז 8 (1ת  6101 )( 6ז >) 1ס 1( 88
 11,ס  >1610 1* 61860 01011) 865€ <18ז 1סס068 > 1
יזססחתמ ס ) 6צז  51011> 168 6ח ) 6תבי 1( 16 8
 11 60 ,סוצ זס 1ע© ק ס>1> 1ס  1)6ס! \ ז>1> 1ס11
 11)6 €11801 .ס  6ז ) ©1ז^  8ז 015 10 )| 6

1

]1
■1

(אנדערע טרינקען אזױ פיל׳ אז דער נאדטל קװעטשט זײ׳ דעם קלונן טרעםט דאם ניטי
עי םאכט זיך נעראם דעם נארטל אק בײם טרינקען,־וערט ערשט דער נארטל רעכט ( אױםן לײב).
**> אזוי פאדשצײ א־ך  :״ואל תסםך הקערה בםת־■ ז ' .י• קײן םאראלעל דע־םאר בײ
ז ^ .׳ ■1םערז <26א .װ .רערט זיך װענן דעם׳ װי
ביאנטן איז נ־צ פאראן .אק
כידארף ברױט שעצן.
•') ״בעת תקגהו על השוק־׳ אויך א נערםאנ־דם .אויף העברעאיש דארף םען זאנן  :״םן השוק״.
״) פנהדר־ן׳ דף י־ט׳! םאדנל״ך זז״וסג״סתזסא ,קאם  : 21 .״שטראםן יענעם אק אלײן מק״
(אזו־ הײםט דאם קאםיצל).
 1 *1110אויך׳ אז אלץ׳ װאפ אײנער טוט׳ זאל ער עס טק םון
■■) דאם אײנענע װיל האבן,
קריסטוב נאםען ווענן ( ״עבטו׳ איז װײק א״ן יעדן ביםן אין זיק ליב הארצבלוצ־ א .אז .װ•>.
1

 , 1ן .88 ,

״) דביים׳ קאם .י״א׳ םםוק ט״ו .זעה אױד םײן ב׳ך,

1

,ן182 ■,

אק  -״ 0״, 5 :ץוזזפ!-

 38קסזס ) 6 £ו 1\ 1€1ס .136, 11 ,)1879( £65
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״) אזוינע חשרים םלענן זיך  $םט טרעפן  .אץ נױרענבערנ האט םען דאס יאר ט^׳י ' הוש־
נעװען דעם שולקלאפער אץ געםערליכער אלכיטיע אץ פ׳דאט אים נעברענט דעם שטעק.
מ) זעה ב ,1 .ן •'95 .
**) די ארט> וױ דא און װײטער װערט נערעדט םץאוםשלײט .באװײזט אונז די ארט אויסדריקן
זפפגזתחזזסנ־ז ( נעבראכט בײ צארנקע
יענע צײט בכלל  .דערפץ דערםאנט זפתז״זג אין זײןשח״זס״ ^
ז  .ס*  :םירעדט זיך פון ינאק* .װאם קעםען זיך ש־ין אץ דא קריכט איו־ם א לויזי׳ דאס א־יגענע
אין ס ^פוןקסדת ^יוױ  . :פאראן אזוינע׳ װאם זײנען זעהר געהיט׳ װען זײ נײען צום טיש• אנצוטץ
ארײן קלײד• ארױםגענוםען פץ קאםטןי ער װיל זיך באװארענען םאר א לוױ  . . .װילסטו ם׳זאל
דערצו ניט קומען׳ אױ באקוק נוט אץ רײנינ דאם קלײד׳ אײדער דו גײםט צום טיש־.
*) זעה ב ' 79, 1 .׳ אויך בײ טוילער. : ' 18. 1׳א מענש דארף אלע צײט ליגן צו נאטס פ־ם
אזױ וױ א װערעמל׳ זיך האלטן׳ אז ער טוינ צו נארנישט׳ ער איז נארנישט׳ םארםאנט נאר־
נישט א  .װ.״
1־) בײ בראנפץ  .םון אוםצוכט בײם טיש״׳ םערז ' 27א  .װ• : .׳אן אנדערער קראצט ז־ךא־ן
נרינט אץ זוכט דארט וױלדםדעט םיט זעקס םים״ . . .
״) כאטש אזא םוםר פאםט םאר אלע צײטן נלײך׳ האט םען דאך באדארםט דאם שטארק
דערםאנען נראד יענע צײט׳ װען םץ אלע זײטן האט םען זיך שטארק נעקלאגט אױף אוםע—
ליכקײט אץ םםחר אץ אץ געשעפטזאכן (דערםץ איז שוץ בײ אונז םריהער דערםאנט נעװעןי•
־וזויזס^חשזזחא ,קאם8 .י■• םערז 23א .װ: ).
אםשר אזא אויםכאפן בײ יענעם םײנט בראנט (
ז 1טס>.נ ותץ©  1ו 1ססוח ־ח> 1©1חס תזץס ז 6ד >; 1חס\ 1
 13111ת© ם
)זזניס $2 1ע תסו ) 1ותטג תס ( )* 50

(אײנער װיל אויסכאםן בײ יענעם יד  .קניה אץ בלײבט צום נאר) .
״*) דאם א־־נענע בײ בראנטן (זז ^ספתסזיזפא ,קאם 101.׳ ם : 02 .״אזו־נם טוען א־צט אלע:
ם׳בארעדט יענעש אץ ם׳ננביעט יענעםם כבוד•) .
״) דערםון איז ארױסצװעהן׳ וױ דאש לעבן שטימט ניט םיט דעם נעזעץ  .אידן א־זנעװען
םארב^ טן צו טראגן װ$םן׳ אץ ד $ך זעהן םיר׳ או ם׳םלענט אםילו פראװען שטאט מיט שװערדן.
׳ )2זעה בײ בראנט (זזוו1ס8חסזזפא׳ קאפ1 .צ ״םודות םארשװײגך׳ םעת 1א .װ: ).
ץ)  6ו 1ס 11וחץ  6ו 1ת© * >1תתסח

חץס ) 18ת© ם

סחסותסץ תס>1ס  ,ח  6״ \ סזז תחץ 5
.ז ^  1\ 1. 8 .ץ© 8
ץ)  6ו 1סנ 1ח 1ץ  6ו 1ח©) 1סו !) 1<1ח ס !) )  5ז) ס ! ^
 1ץ  8 > £:686סו 1תגות חןץסו! ^ חח{! .ו1( 16> 1
תוות חסע ח )6ז 1װ*  1ס  8חחס ! >1ו ) >1סתס ^(!  8מ ז\ 1
.תו >1חס )  5ו 661חו ח  1<6סו 1) 1ח ט 8 > 1סס

(דער אױ א נאר׳ װער ם׳דערצ־ילט םודות זיץ װײב׳ אדער װעםען  . . .קאנשטו ניט האלטן ק־ץ
םוד׳ אץ האםט דאם ם־ר אויםנעזאנט בשוד׳ אױ װאם זשע םארלאננסטו׳ א־ך ואל שװײק׳ או דו
קאנםט ניט) .
*) אץ טעקםט שטײט ״דבהום״׳ ניכר א טעות׳ ם׳דארף שטי־ן ״דינרים  /דא רעדט ז־ך
םץ ״אבק ריבית■ (שטױב פץ םראצענט) .
״) זעה זז ^^ פח־׳זזסא׳ קאפ 13 .אץ מ• םארנלײך םדרש רבה או־ף בםדבר׳ קאפ  .מ״ו׳
םסוק ל־ט  . :הלב והעינים ןה םרםורץ לנוף*׳ אויך ילקוט (לױט ירושלםי)  :ליבא ועינא תד־ן
םרםורי דחטאין״.
**) אין קריםטליכע מ^ ראל־ביכער האב איך ניט געםונען אזא װארענען׳ וױ צו באנײן זיך
ט־ט א אידן•
**) ם׳דארף האבן אץ זינען׳ װאש ם־ר האבן םריהער נעבראכט (ז  6 .זס װעק דעש
בעטלער־ותזן.
״י ) זעה םתהער׳ ז •112,
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״) װען םיר דעדםאנען זיך די אױםנעלאםנקײט׳ װי אזוי די טענ־ן םליענן צמ־־ןי קאן מען
םאדװאס ם׳איז םאדבאטן צו זעדן זײ• בראנט מאלט׳ וױ פ׳םלענט צונײן בײ א קירך־
פארשטײןי
אדער בײ א ׳נזמחד םק דער ערשטער מעםע ^; ^ש^ חפ -דוסא׳ קאפ  • <6• .סון טאנצן״) :
הייליגוננ׳
חסץס ! ^ חט  ,יזסתגנתו  ^ ? 8 ^ 60 ,ס  ^ 8 )\ ) 26ס(1
תס ^ סז תס ^ תעו! ס  8ו! ס 1א  55טחז )) ח^ו סוס
זסאצות ^ ) ז־ות ^ ו 1זת ^  ,ת 8תו )  1011)7סם
תץס
חץסנ 1ת@  82ס !< 1ס!  ) 4ו 1ס 81אססו) ת& תנ  3 5ס

תס \' 1£,ןו68 € 1־  )! £ת  8ו( ס  5תס  4ת  8זס [>  11ו ^ ו \!* ס]

<דא טאנצן גלחים׳ ם $נאכן ארן לײמןי דא לױפט מען אק ם׳װארםט ארם אײנע .אז ס׳זעהט
ארוים אירע נאקעטע םיפ .פון אן אנדער שאנד שוין צו שרױיבן )  .קענן דעם האט די
שטארק
פארארדענוננען  :םיזאל בעת די אװנט־טענץ ךיך אפדאלטן םון
מאכט נעמװט פארעםנמליכן
אדםװארפן םױדן אק טענצערינם און ניט טאנצן בלת אין התן אץ קאמזױל ( זסװפיתוזסצ,
ז׳ 49׳*>• בײ אידן איז םארװערט נעװען םענער זאלן טאנצן םיט פרויען■ ם׳האט זיך סאררוםן
דעם םסוק ( משלי׳ י׳א׳ כ* א>  . :יד ליד לא ינקהער *  ( .זעה * ״״  2׳ • צור געשיבטע■ ׳ ז  .זדג ) .
אויף
בראנטזאנט
דעםטאנצן•
קריםטליכע םאראליםטן אויך אזוי נעקוקט אויף
אנב האבן די
 : >*1״װען איך באדענק םיר׳ זא טאנץ אױ ארוים םק זינד׳ איז פארשטײ איך׳ אז דאם
יקאםיטל
דער טײװל צונעטראכט׳ װען ער האט * צונעקלערט דעם ענל הזהב*  .אין א דרשה  . :װאם
דאט
א שאק דאם טאנצן ברײננט״ װערט אויך נעזאנט׳ אז טאנצן אױ א טוימ־זינד < .ועד װענן
םאר
דײס זזוו8€1חס־דו  8א> ©) 1סת־וס  >2ז .) 397 .

 >15דאם איז נעטײנט  :זכרונזת■ םלכױת׳ שוםרות•
נעװײנטליכע
״> ״שאתדױדע ובקיבו  /םק דעם םדברס רײד איז צו זעדן׳ או די
ניט־שטעידינע תםלות  .אין
תםלות האט םען םארשטאנען׳ שװערליך האט םען םארשטאנען די
א םדוד אויף אידיש■ נעדרוקט אין איקעלזאם דאם יאר44צ( 1נעשריבן אױ ער םרידער) שטײט
אין דער םאררײדע  :די תפלות זײנען נעװען םרידער • גאר בישײדליך• קורץ אונ׳ נוט׳ אונ׳ דש נדאם]
נ־ן אלי טאנ םיר נםער) דר צו ! דערצו) טוט׳ אוני םאכט אין דיא תםלות נאר הערבי נהארבע]
דאמיט דש 1דאם) מן 1םאן] בעװנות אונטר טױוגדן םינדט קוים אײנם׳ דר 1דער] דא
דשונות׳
װײש נװײםנ׳ װאש נוואם] זיא םײנן• דרום האלט איך ור 1פאר) אײטל טהורן ( טד$.ןר  -דורכ־
אוים נאר;> ,ריא אק לשק הקודש ױילן אורן 1ארען  -דאװענען] ׳ אונ׳ ור שטץ נםארשטײן]
#1872
 ,181ו 1סס *1872#81ז  *241 ,זעה אויך ״הםזפיר״
111ס 8ת6ו! סס ^ \ -361.
האדינן קײן װארט״ • זעךץ )#זד
ל  ,צגו  .די א־בערזעצונג איז בא־טטיםט נאר פאר םרויען  .אזױ שטײט אױםן שער־בלאט.
״> שתחדל לך מלעשות שתים רעות׳ הדא שדברים בכתב הן ואםורים לאםר בעל םה׳
כי החזן אינו מוציאך ידי חובתך וכו׳״  .דערםק איז צו זעהן׳ אז די צוהערער האבן ניט
ועוד
:עהאט ק־ץ חוםשים.
״> או* ך  .אורהת צדיקים* ׳ אדער  .אורחות צדיקיפ* .אין טעקםט װערט דערםאנט׳ אז דער
םםר הײםט  . :םפר הסדות*  .יעקוב רײםםאן האט נעשריבן װענן דעם םפר א נרעםער ארטיקל
א־ן  .השרוךי װאם איך האב עם נעדרוקט ניט  :עזעהן נ -השרק• בײלאנע צו  .הכרםל* ׳ תרכ־ב׳
 33- 34׳■ית  .דברים אחדים על םםר ארחות צדיקים*  .נ  .ש  .ז  .עד באװײזט׳ אז דער נאםען
.
.ארחות צדיקים• שטאםט ניט םק דעם םחבר׳ נאר םזן דעם אפשרײבער .חױן דעם ברײננט
דארט רײםמאן די קװעלן םון דעם  .ארחות צריקים״.
" 0זעה םריהער׳ ז•62 .
׳*) ױחנן אלעםאנא טוט טאקע אזד׳ ער רוםט נאר דײטשע אידן ער ם• טעות םראנצויזן.
שרײבט אזױ  . :כאשר בא העת הניע הצפירה אל ההכנה החדשה להדבקה הנה אז ױתר
ער
רוצה להדבקה הנםרד ומכריח הדבוק כאםרם ז* ל ױתר םשהעגל רוצה לינוק םרה
בשההכנה
רוצה להנ־ק הנאפר על המיטפיעים האםתײם הםלםדים הדעות האםתױת ופושכלות הנקנות
הלועזים
לתלםידי
הצרםתים דםױנים ודברים נאםרים
כמלםדי
לתלמידים הראױים לא
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הרוטנײם הרודםים אהרי תאותם ושדידמז לבם כי לא עליהם יהיה צזדק הנזאמי  -הזה אבל1
ױתר משהתלםיד רוצה לברוח םהםםר המלםד רוצה לנום םבית־הםדרש *<דאם האט םיר ד-
שטײנשנײדער םרײנטליך םיטגעטײלט םון א בתב־יד<שעד החשק״• בל 8צ״דדס .װעק ד* דײטשע
אידן אין א־טאליע זעה אונזער בוך׳ ב .״ .גנו .אק זעה װײטעד.
'*> < ולא שום חכםזד׳ ארהות צדיקים׳ שער התורה׳ צום סוף.
״> חוץ םהר׳י איםרלינס  .באורים׳ דארף םען נאך דערםאנען זלםן רונקלם .חתן דם־ם•
זעהז

,2111
־

ן י 105

אןן.283

>2 4, 5 :ל )3איז םאראן אזא שטעל  :״אבער דינעןןםעטרע
|<1־>ו1
") אק נײלערם אדרשה (16
אק אריםםעטיק׳ כאטש דאם זײנען אזױנע חכםות׳ װאם זײ באנרײםן דעם אסת׳ א־ז דאס אבער
ניט די קונםט םק סרוםקײט אדער נאטםזעליגקײט .דערום זאל טען זיך םיל םער אםנעבן ם־ט
אדוינע חכםות׳ װאס לערנען אונז דעם רײנעם אםת און  :אט־םארכט* א .אז  .װ.
״> װענן זײן .םםד נצחוך זעה שםעטער.
״> זעה :סןןטזזנ־־ס8 ,ס1ז©וי  ,ז 3 .לו א .װ .םערלעס האלט םאר דעם איבערזעצער דעם
םשוםר פױלום עםילױם׳ א נעמאנטע השערה .באטש דער .ארחות צדיקים־ אױ נעדרוקט
שפעטער םאר דער אידיש־דײטשער איבערזעצוננ׳ איז ער דאך נעװען םריהער .ם׳האט מורא
:עהאט באלד צו דרוקן דעם העברעאישן טעקםט םסתםא םאר די אנםאלן אויף דעם םלםול•
אק דער איבערועצוננ זײנען די אנםאלן דורכגעלאזט׳ םיאיז אויך ניט ארײן דאם לעצטע-281טעז
קאםיטל׳ .שער יראת שםים*  .פױלום עםילױם װאלט זי־ך נ־ט דערלויבט אזא נעםערליכע
אםעראציע אויםן העברעישן טעקםט׳ אזױנם האט זיך געקאנט םארנ־נען נאר א םרוםער איד.
א־ך האב םאר זיך א דעםעקטן עקועםםליאר׳ א כתב־יד׳ באזארנט נאך א נעדרוקטן טעקסט אױ
אױך דעםעקט׳ דער כתב־יד האט אן אויםשריםט  :״נכתב בעיר לאדי (><>11ם> על ידי םשה
בכם*ר יששכר פרײם דל שנת של״ד לם״ק*  .דער אפיטרײבער האט זיך דערלויבט נאר נישטינע
ענדערוננען׳ ער שרײבט למשל .םוך אנשטאט ״בק*׳ .ענד־ אנשטאט .ענדא־ א  .ד .נ .דײטשע
אותױת האט ער ניט נעקאנט לײענען׳ וואדום די װערטער :״ • זז,״ •אײ י׳ײט< 1צום סוף בוך ניט
ער איבער אוױ  :ס״ו״ז ,ס״ס״פ ,ס״טנ■■ ער האט וײ׳ הײםט דאס׳ נישט םארשמאנען .צו ד־
אויםצונן דא ווייטער זעה 6£ :>111>;|118 :ב) ז1, 2>1חס, 2ז  9 .יייא .װ.
״) זעה נאטע.' 111
"> םארװאס שטײנשנײדער ( הםוכיר ״זע ז >126.דריננט אדױס םק די װערטער  :אל רי
טױיטשן תםלות דיא איך האב נױעהן׳ איז נ־ט אײני אונטר צעהך׳ אז אד מײנט םען
אײנצלנע תםלות <ניט קײן נאנצע סדורים)׳ םארשטײ איך ניט.
״) זיטנבוך׳ ז2 .צי׳• םארנלײך יד זעלבע םעשה בײ ע״ •? ,םריהער׳ ז  34 .י• אק רענים־
טער ײב פאאולי הײםט יד םעשה  :ס <>1סא1ח־>(> חסז '• דער אױפצונ םק דעם זיטנבוך אױ ב־י
אונז אנדערש אױפגעשטעלט׳ אײדער אין טעקסט■ אבער דאם שאדט ניט דעם תוך קם דער זאך.
״) װענן דעם צױטראף .דעד• אנשטאט .ער*׳ זעה ?)״!מ ז© ם ,זסאסא ,ז .יי׳י• אין זיטנ־
בוך איז דער צױטראף !•דער״׳ .םאר* וכדוםהז נעװײנטליך אםנעטײלט םק דעם צײטמארט.
,חז\1סנ\1וו1ז 0י ז ,30 .
*״) װעגן ״אור♦ יארי זעה בײ סוז6יחס<651ו\€1
״> זעה בדאנט׳ נאדנשיף׳ קאם .מי םערז ו א  .װ;
] 1ץ

ססיח>1ת \ 1זז  5<€1\ 8ו>1ח\1ז
חסידוסח ) ו1
ח  >16תס׳\
> 1 :וס
ח  88 ? 6ו1
תסץ ־ >181חץ 8116זןןתדןנן 18ח© \ €1ס >1זסס
חסו 1< 1ס >188 1תוחו *  8ח ^ 0־ז  6ע ס003 > 1
חץחו  8ס >1ודו©  6 )) 68 ) £ו 1תו>1 >[ >! >1ח ^י
.חע  8 £ 8 * 3גת 1>1סו 1ז 1ת זגחגוצ ת1מו תס0 >1

(םײנטשאםט אק קיאה םאכן א םך םאר נארן׳ םק די וױל איך אײך זאנן׳ קנאה נעטט ויך דערםק׳
דו םארנינםט םיר ניט׳ װאס איך האב׳ װאלםט װעלן האבן םײנם םאר זיך אליק׳ אדער בכלל
ביםטו ם־ר ניט םרײנטליךי.
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דא־טי א.ץ ױ: .

יײ)

! ! זתס־ײ ו< ח! 11ס 50 1דד (?ז  0 ,יח ) 5* 5ןל
) 60 ^ 1 £650 ^ 0 .ז01*1־* \  106ז ©11| 6׳(־ו!<16 1

יקנאה אױ אוא טױט־װאונד .װאם װערט עזױן קײגםאל ניט רעכט געזונטי•
׳* )

דאדט.

םערז  :ו:
ס5

1ך( ססת ו(  >:סח  :יןס , 1ץ  5ץ \ נדו דזץ 1)6

 111ס 1¥סו 1׳  18£ו( ס  5ח 8152 516 { 1 6
 1.ו{ ס 8ז<

[אזױ דאט ער קײן ררה ייט פײ טאג פײ נאכט״
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ױױלםטו האבן םרידן םיט יעדן׳ א־ז טו וױ אײנער האט נעטאן .דעד איז צו אדע נוט נעװען אק
םרענמ שװײנן׳ װען מ־האט אים שלעבמם נעטאן).
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ױוער םילערנט נאר םק נאוה און נעלט װעגן׳ דער שםינלט ויך אלײן דער װעלמ) .
״) זעה םריהער׳ ז •62 .
**) דער איבערזעצער םק דעם זיטנבוך שרײבט שטענדינ .װיר,־׳ ענ- ,ע סו -טן יארהונ־
דערט 1אק םריהער אױך  .נ .ש .ז סלענט טען שר־יבן • :םיר* ׳ װי םירעדט גאך הײנט אױך או־ף
װינער דיאלעקט׳ זעה  .הםוכיר* .1872 ,ז 128 .א• װ.
״*) זיטנבוך׳ ז  .־.29
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*מײד אוים א בײז וריב אק שםיל׳ זײ םארד־ארבן פיל ױננט׳ א־בער זײ װעק א פך צו ננבים)׳
זעה ));^סצ״ס-ו-וסא׳ קאם .ײ  .םק שםילער־.
*י) אין דעם םטאטוט םאר דעם לערער אין מעסיננען האם יאר  1469שטײט אװי  :״ער
זאל זיך אק אלץ זיק טק אק האנדלען םײן אק װארל האלטן׳ ער דאל ניט שפילן אין קארפק .ניט
קיק אנדער שםיל טרײבן׳ ער זאל אק קיק שעגק ניט ניק ניט בײטאנ׳ ניט בײנאכט אק ניט
*<.,ס 4, 4ז 85 .אק אפטער.
טלינקען דארט״• זעה♦ ״@^ ״״״1ו<ס 1״ו5^1
יי) זיטנבוך׳ ז •47* .
״) אזו־ װי ם׳האט נעשריבן אין םיטלהרכדײמש  :חסווסוס -סנו.
*י) זעה םריהער׳ ז•61 .
ײ) םרקי אבות•20 ,5
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(ווכ־ עס רמי־נט םון גאוה װענן אין םץ נעלמ װענן׳ דער שס־נלפ זיך אליץ די מעלנס.
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(זיץ לעקצ־ע םוד ער אפט איבעדלי־ענען אץ אױך דערנלונטעװק׳ או־ב ער װיל נאר רעכט װיםןז.
״ זעה פריהער■ ז.62 .
״) זעה םריהער ,ן  .ד. 4
י״ ) םיטדהויכדײטש  :יז״ס!))!•״! ,זעה םריהער ,ז .88 .
״) אין זיטנבוך ,ז .״ 78שטי־ט  • :אונ׳ רידן א־ן דער שול װען דער חק אורט אונ׳ לאכ
אונ׳ טד־יבן כתבות 1קאט^װעס) אין דער שול־.
״) שלםה ולםן לאנדאן אץ זיץ איבעדזעצוננ ״ארחות צדיקים״ דערנאנצט דא  . :אױש
דעם לעתעך.
״) װענן לײענען בײם טיש האט םען אץ םיטלאלטערישע שולרענלאםענטן א סך צו טױ
 ,11ן1, 317, 249 ,׳ ן. 20 ,
, 111
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**) זעדז םדיהער ז .66 .
*י) זעה ! :״1ז< 381סת , 8זסצסס ,1 ,ז  .זוצ  :״ם׳זאל םאר די קינדער .ריץ אוםשײנע זאק נים
טץ׳ ם׳זאל םאר זײ קיץ שענדליכע זאכן ניט רײדן׳ נאר ציכטינ אץ דײטיש .קײנער ואל זיץ
פרוי ניט קישן םאר יד קינדער ץא די אױנן וכדוםה אזױנע זאכן־• די שוללערער האט פען אױך
נעהײסן ציכטינ רײדן  .זעה זס11׳( ,31ז. 333 .
״״ ) אין יד םיטלאלטערישע שולדענלאםענטן הײסט םען די לערער בפירוש באשטראםן
די קינדער םיט ריטער .זעה תסטט ^ ,ס׳ ז  . 289 .דאך זאלן לערער ניט צופיל שלאנן
א׳ץ באשטראםן יד קינדער ( דאדט ,ז . 047 .דעם לערער אין ברונ דאם יאר 1505האט םען נע־
הײםן׳ װען א קיכד פאתינדיגט זיך׳  .נוצן א רוט׳ אבער ער זאל ניט שלאגן אץ ק$ם ניט םיט דער
האנט׳ ניט מיט קיץ שטעקל־■ װארום  .דאם קאן זײ שטארק שאדן םץ זײער ױננקײט װענן
צום זכרץ״.
 ,1,31011ז37 .ד .דער לערער איז אױך נעװען םרײ םון אלע שטײערן ( דארטי.
״״ ) זעה זס
זעה םגחם םערזעבורנם .נםוק־ם־• מיר טרעםן אםט אץ די קװעלן  . :מלמד או םוםר* ׳ דערםון
איז פעגליך׳ אז א םלסד איז אםש געװען א קהלה־שרײבער אױך•
 ,11ז . 348 .
1116ו, 31
יי ) ז
<*) דארט ,1 ,ז  2 .סז.
״)

תסמ״וג ,ס׳ ז ,
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זעה

אונזער

ברך׳ ב .1 ,ז  7 , 113 .װ.

״) דארט•
■) דאדט .1 .ז  61 .אץ אין אנדערע שטעלן.
״) דארט .ז . 115, 109 .
'״ ') דארט ,ז  129 .א .װ.
 1״) דארט ,ז . 106 .
״״) נצחץ . § 155 ,סי״י* ? הײבט אײננטליך רוהמאנ׳ די קריםטליבע נעמען םץ יד װא־
כעדינע טענ םיט דעם צונאב ־ס״^ז׳ װאם יעראנימום אױ דאם שרן הארב נעװען׳ נעםען ו־ך
משתמא דערםץ׳ װאס מ׳האט אננעהױבן צײלן םון שבת אדער םוכם ערשטן טאג פםח׳ ד .״ד
סץ גייסז — פריי .דעריבער איז ס׳זסי) ס׳ת״ק ( ניט ס׳תסז■ 81סוחנתוסם׳ װי ליפםאן שרײבכס׳ ווי
דעד זונטאנ הײםט׳ אזױ נוט װי1<1<8)1ס• 5״ת״גן ,ד .ה .רער ערשטערטאנ נאך דערםעריא ( נאך
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שבת> א  .אז• װ .הייכט דאש■ אז די רןריםטלי־כע נעםען םאד
שבת אלם א רוהטאנ.
״*) זעה  *,״חסס״ם אונטער דעם װארט©#תס.!5
״* )■ ואני הכותב השבתי־ .דאם איז נעםײנט דער רןאפיםט ( אפשרײבער) .
 ? 161דאם אױ כיךןע = ־8ץ6ז=-ז ז< 6י.188
״״ ) )88
״״ ) דער דאזינער םאראנראף■ לױט זײן טענדענץ און לויט דעם תוך נאך .שטיםט כםעט
װארט בײ װארט םיט דער הקדםה צו  -ארחות צדיקים״ און םיט דעם עדשטן שער ( קאםיטל)
םק דעם פםר׳דערםיט אלײן איז שוין בארעכטינט די השערה׳ אז ליפמאן םילהויזן איז דער
םחבר םק ■ ארחות צדיקים״• די גלײכע שטעלן אק בײדע םםרים זײנען נענוםען םײםטנם םק
אבעראזאצונױםםאלאיזםעראבאװײופאראונוערהשערה .אײדער
רםביסם הלכות דעות׳אי— ני׳
קענן.
״״ )■כוםרי אדום־ .אק רטב״ם .הלכות דעות .נ׳• א׳• שטײט  .כהני עכרם־.
״״ ) ם׳ נצחק■ םי׳ רכ־ז 5וםםקצת בני עםנו נעלטים הםםוקים הנלוים.
״* ) םארנלײך  .ארחות צדיקים־ .פארדאם לעצטע און דאם לעצטע קאםיטל׳ םארנלײך
אויך ליםםאנס באםערקונג אק  .נצחוך אגו8־  .אל תטעה שנאסרו אותם הםדרנות חכםת הטבע
והנלגלים והשכלים■ כי הםח ענםי עיקרי דתינו .. .ואק זו חכםת ױנית אלא חכםת כל החכםים־.
זעח אןיך 8 2צום סוף.
" ') םארנלײך . : 8217הרנל התלםוד בכםה םקוםות בשבא ל־שבדברי חכםאחדאז אםי•
אםר לו םלוני וכן בענק הדרשות לםרש ענין הראוי באלו הוא מםש כםו אםרה כנםת ישראל וכ־
וכן אםרה תורה וכן םקרא םלא וכ׳ כי כן דרך הםקרא והדרשנים לוםר דרך םשל לחזביר דבי
וך ^ןךף•
* 1״) זעה  .ברם חטר*11,56 ,\(11זן \. 207 ,
״י ) נרעץ ( ב .יייחס שרײבט ,אז ליםםאן האט זיך םארענטםערט םאר אזוינע רײד׳ איך
נעםק דאם ניט.
יד

קאפיטל.711
*) ער חתםעט זײנע תשובות ( איך ציטיר די װענעציאנער אױםנאיע :0510ױםף קולק
בן םהר־ר שלםה .בכן אױ קולק זיק אײנענער נאםען ,ניט קײן םאםיליענאםען .דער מחבר םק
.לקט ױשר״ רוםט אים שטענדינ . :ױםף דקלק־• אליק םק דײטשלאנד .םק די רהײנלענדער האט
ער בטעות געםײנט׳ אז דער נאםען שטאםט םק .קעלן־.
161ו1ס  068ז״ .2ז. 166.
י) שו־ת םהרי־ק ! םודנו חרב ױםף קולק!׳ םי׳ם־ם׳ קט־ו .זעהצונץ )6ו
•) דאדט׳ סי׳ ם״ג׳ ם־ט אק אק אנדערע ערטער•
•) דארט׳ םי׳ ק־נ.
•) דארט׳ סי׳ ם״א.
•) דארט׳ םי קנ־ח.
י) שױת םהרי־ק׳ םי׳ ק־נ.
■)  .שױולײאר דארט׳ םי־ ם־ט.
•) .קאײלײ־ר םזרר׳ דארט.
״י) דארט.
״) דארט׳ סי׳ קכ־ד.
י* ) הױת וױ דאם יאד  1169איז ער שו׳ן נעװען אק םעםטרע׳ האם ער ניט נעקאנט װאױנען
 .\)111ז ) 251 .׳ װארום
אין *תסלו״טיזס  .ביז ם׳האט םארטריבן אידן םק םאװןןי״■ וױ נרעץ םײנט (ב  .י
דאם אױ נעשען דאם יאר .1471צונץ ( ״) (.סןיזסצ״ס ז ״ 2ז  006 .םײנט אםילו .אזדאם יאד1466
אױ ער שוק נעװען רב אין םאװיא.
י* ) שרת מהרי־ק ,םי׳ קם־ט׳ אנהױב.
*י) דארט׳ םי׳ קט־ו ,ז .122<.
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") דארש׳ םי׳ ק״ט.
יי) דארט■ ם״ עיכ.
״) אין א פאנוםקריםט .ק־צור דיני םםי יםכת נעשו ונעתקו םיד״וקני םורי ואלופי כםוהר־ד
דוד איש םודינא זלדדהײי אננעװױן אין ראבינאװיטעעש קאטאלאנ םק יאר 1885אונטער נוםער62׳
שטײטנ וכן ראיתי הלכה לםעשה שנת רכ״ט [ ]1469בהױת־ בםיםא ריםקאי ושם הױ כל
נדולי הדור ובראשם הגאק םהרי״ק דל .ראבינאװיטש םײנטי או דאם אױ .םוײא די שקרי דאם
ארט׳ װי די ״טורים־ האבן זיך נעדרוקט׳ װי איך װײז אן אק טעקשט.
י )1אין דעם נאר װאם דערםאנטן םאנוםקריםט שטײט  . :ובהױתי בםישטרא ױצק ם־ם
ע״י הקודש ס ^■*) םהרײק״  .אין  .לקט ױשר־׳ ט ,1 .ז  41, 35 .שטײט  * :ושאלתי לםהר־ר ױםף
דקלון״• דארט׳ ז  68 .שטײט  . :וכן צוה םהר״ר ױסף דקלון יצ־ו בםײשטרײ׳ דארט׳ ז: 97 .
.וםהר״ר ױםף דקלק יצ״ו התיר בםײשטרי־  .דער ערשטער טי־ל  .לקט ױשר״ אױ געװען םארענ־
דינט דאם יאר 470י א־ן םעםטרע.
ז״ *, 2״״ט׳ ז .194 .שלשלת הקבלה׳ אםסטערדאםער אױםנאבע׳ ז  .׳. 49
״)
*י) שרת םהרי״ק׳ םי׳ נ״ח  .שלשלת הקבלה׳ דארט.
׳*) שױת מהרי״ק׳ םי׳ צ ,׳ צ״נ׳ ק״ב׳ ק״ה׳ קל״ב׳ קם׳יט.
**) דארט׳ םי׳ קם״ט׳ קם״ה.
•*) דארט׳ םי׳ קע״ב׳ ז  . : 204■.רבותינו אשר באשכנז ובצרםת׳ אשר הױ םקםידים על
כבודי־  .זעה שרת םהר״ם טינץ׳ םי׳ ם״ב׳ און ױחנן אלעםאנם באםערקוננ בײ נרעץ׳ ב * .טז׳ו׳ ז.
251׳ באמערקוננ. 5
•*) דארט םי׳ י״ד׳ צ־ט׳ קע־ז׳ קם״ב און די הקדםה צום רײםטער׳ אויך דעש םוף.
־״) דארט׳ םי׳ ם״ה.
**) דארט׳ םיי קכ״ז.
ײי ) 58111קס> £1)00 1סנזקנזסס זס ס) ¥1ס , 0גסזז&ם  .ז׳נ׳ באטאװיא1869׳ ז .16 .
•*) שו״ת מהרי״ק׳ םי׳ ם־נ—ם־ו.
דארט .נרעץ׳  . -ױחזו׳ ז. 431.
״>
ז 6 .סס׳ אויך חדוש־ש
זס2
״*) ער האט נעשריבן אםירוש אויף תורה
אויף אײנינע םםכתות< זעה בן־יעקוב׳ אוצר־הםםרים׳ אות ח׳ . 335 ,ז״> אק א געשריבענעם שטערנם
אקאטאלאג םק דער ביבליאטעק אין םארםא שטײט בײ קאדעקם : 1420״חדושים שחבר הנאון
חאשל הגדול׳ כםהור״ר ױםף בכםהרר שלםה קולק טרבוט זצ״ל על הלכות חםץ וםצה ובהלכות
שוםר לסם״נ ובהלכות י״כ ובהלכות םוכה ובםצות לולב ובםצות ט״ב םנלה חנוכה״•  .טרבוט־
<טראב $ט> דאם איז נעװען א םאםיליעננאםען םק קולנס קרובים׳ ער אלײן האט זיך ניט גערוםן
םיט דעם ניאםען.
״) שו״ת מהרי־ק׳ םיי ם״ו.
*■) זעה זײנע קריטישע הערות אויף די םא׳־ש־ידענע װאדיאנטןםון  .םרדכי־׳שױתםהרייה׳
םי׳ כ־׳ כ־ו׳ ם־ז׳ ם״נ׳ ק״ב׳ קי־ז.
■) ער םאררוםט זיך אויף ר׳ דוד קיםחי־ם [רד־״ק] .שריטים״׳ שרת םהרי״ק׳ םי׳ קע״ב׳ ז ; 201 .
ארך אויף םארשײדענע טאנוםקריםפק םק  .תנחוםא״׳ זעה שר׳ת םהרי־ק׳ םי׳ קי״ז ז  .124• .זעה אויך
די הקדטה צו בובערם תנחוםא־אויםנאבע׳ זעה.108
•*) זעה אונזער בוך׳ ב  ,1).ז . 184 .
״) שו־ת םהרי״ק׳ םי׳ ח ,׳ קם־א׳ אקענן זעה םי׳ ט־.
•*) דארט׳ םי׳ קע״א.
״) דארט׳ םי׳ קט־ו.
״) דארט׳ פי׳ קכ־ב.
'•) םק װאנען האט גרעץ נענוםען ױח׳׳יי ז  . ,)251 .או אק דער ױננט איז ער נעװעןקא
דײטשלאנד״׳ װײם איך ניט.
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״) שרת םהרייק׳ פי׳ כ־א׳ ז . ; 25*.בארץ אשכגז אשר שםעתיי ; שי׳ פ׳א  . :שםעתי שעושין
עוד ד׳י׳ש באשכגז• און אק אגדערע ערטער.
'*) דארט׳ סי׳ ע״ט :״כפי םה שיראה םתוך דברי רבו׳ הםכירים בלשון אשכנז וכ״.
ט) דארט׳ סי׳ כ׳  .לקט ױשר׳ ט  .ו• ז״ . ; 149ולא הודה לי םהר־י םיישטרי יצ* ר  .דארט
ז 52 .ז;  .ולא הודה לי םזדר יעקב םײשמרי■ א׳ץ אץ אנדערע ערטעד• זעה שרת מהר׳ם םינץ׳ םיי
צ־ז א  .װ•
**) שרת טהרים םינץ׳ דארט .ןעה זזי1ו1ס  135גחסז \ !)סיום^ -מו^• <1369 ,}7ן. 319.
״) שרת םהרײק׳ םי׳ ק־ם .שרת םהו״י !םורנו הרב יהודד׳! םינץ׳ םיי ט־ו•
״) גרעץ ( זעה ב׳ ישזו׳ ז )414 .זאנט׳ אז ער האט נעלעבט אין םאינץ אק פק דארט איז
עי םארטריבן נעװארן׳ םיר װײזט דאם אױס א ניט־באנרינדעטע השערה.
״) זעה ניראנדים  .תולדות נדולי ישראל■ ז.122 .
״) דארט׳ ז  . 124 .זעה אבער נרעץ׳ דארט.
״) ניראנדי׳ דארט .זעה ר םאיר קאצענעלנבאנענם הקדםה צו די שרת•
״) שרת םהר״י םינץ׳ םי׳ ייב.
״) דארט׳ צום כוף שרת איז ער םתיר׳ םוריפ זאלן םענער זיך םארקלײדן אין םרויענ־
קלײדער•
״) דארט׳ סי׳ טי׳ י׳ב•
111׳ ז  91 .א• װ•
״) ניראנדי אץ ־כרם חםד״׳
1869׳ ז  .סצג  .ר לױוא נלעװע! לאנדוי האטפםדרקדושין נעװען בײ
״*>
דעם מחבר םון  .לקט ױשר  .דאם םײגט סען נעוױם ר יעקוב לאנדאס ( דעם פחבר םץ סםר
.אנור ) פאטער.
״> איםרלץ׳ םםקים׳ םי׳ רכ־א.
" 0ר םשה טרעװיזא װערט דערמאגט אויך אין םי' ק־ל•
•*) םנהנים׳ ז.89* .
״) שרת םהרם סאדוא׳ פי׳ כ״ו .םארנלײך די תקנות׳ װאם האלבערשטאם האט םא־-
עפנטליכט אין1ז1<1ו8)2-^111<€18€1־01ו ץ , 59 ,
ײ) שרת דארט׳ םי׳ עיו ; ובערה אץ בידינו לםחות בנליל זה ברובא דרובא הקונים
מערלים בשוק ושותים.
״) שרת םהרי םינץ׳ םי׳ ה׳  .די ־םריצי הדור׳ װאם ער דערםאנטי זײנען א־דן׳ אזױ װ־
ער זאנט ( םי׳ ז׳) ; ־לא מערליפ ולא םפריצים״  .זעה ארך די תקנות אין ; רעץ־ױבעלשריםט׳ ז .סס.
״*) ־םוםשטילך  .דײטשע נעםען איז דעםאלט אץ איטאליע נעװען א כך.
״) םני יהושוע מ׳ קונטרכ אחרק צו כתובות דף ק״נ  :־וייט שחיםו דדברינו והפתא־ם עברו
ונענשו בפ־תה ועוני* .
״) שרת םהרי םינץ׳ םי׳ ה. ,
*•) זעה םריהער׳ ז 9 .ײ.
י* ) שרת םהרי םינץ׳ םי׳ ז׳.
״) שרת םררש־ל׳ םי׳ ו׳  .נ־ראנדי ז ארט׳ ז . 122 .
״) שרת םהרי םינץ׳ דארט.
״) שרת םהרי״ק׳ פי׳ קנ־ד.
״) זעה םריהער׳ ז  1- 72 .ל.
״) הקדםה צום םםר ־אנור.
״י) שרת פהרי איםרלץ׳ פי׳ כ״א.
י׳) שרת מהרם פאדובה = 1םאדוא] ׳ כי׳ פ־ז.
ײ) דארט׳ םי׳ ל־ח׳ עיב׳ ע־ז•
ײ) זעה אונזער בוך׳ ב ,11.ז . 232 .
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יי) עזדת סדר״ם םאדובה■ םי׳ נדו■ נ־ד.
״) שױת םהרי׳ק■ ם״ י״ה•
״) דארט■ םי׳ ט״ו■ ב . ,אויך שרת םהר״ם פאדובה■ ם־' נדח■ ם* ט . :ק,־צם־א =סזדונ>*ס- €
שאצונג ; שרת מהרי״ק■ םיי קכ״ה ■:איװנטד״ײא• — ס!זמ>חסעתו■ .קוםשר״ײש* = סח& ג^וומומסס.
ם״ קם׳ו  . :אשי״אק ורםי־ש־אק־ ־= ס״סגס*; ״!* ״ ס ס״ס!*ס  .שרת םהרים םאדובה• פ״ נ: ,
.קוםםרםױם• = ס!59״זסזקת1סס  .דארט■ ם״ ם״א אויםדריקן װעני פארטן געלט אק דעםנלײכ; .
ײ) שרת מהר־ם פארובה׳ ם״ ל״ח  . :לעשות אװינטירי״ = סזסז״ו״סעעס .סזסו״ס׳יןיס.
'■) שרת םהרײק■ ם״ ם״א  :״דרכ־נו להלװת םעותנו כדכית לנוײם־.

״> דארט  :ם״ קצ״ב.
ט> דארט  . :וױם ױם דרושידרשק לכלותינר■ א װאונק אויף
נעזאנמ דירעקט• אז זײ נראד םרעד־נן צו םארטיליגן איח•
״> דארט• דארט•
ז  924 .א .װ .אױםםירליך װענן בערנארדינען זעה דאב
*<> >.קס , 5״ו״זסזס״סצ סזס ^,
יד

םרעדינעד ( דורשיםז■ ניט
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זיןססז״סוזסזמ 1.סזאסוז • .ב .סג ( נײע אױםנאבע• ב .)44 .דאם ארטיקל ציהט זיך איבעד א םך
בענד• דעם םארםאםערם רוק קאן םען שױן םארשטײן דערפק■ װאם ער םאררוםט זיך אויף
ר$ליננען אק גלויבט אין עלילת־דם■ דער ארױםגעבער• סראם .״״״סזבאין םראנ• באםערקטדערב־י■
ער םוז לאזן דעם מחברם נעלערנטע אויםפירן אין םרטים אויף דעם םחברם אחרױת נוםא  .װענן
בערנארדין זעה אױך• װאם םיר האבן םריהער נעשריבן■ ז  ■228 .באפערקוננ.99
״> שרת םהר״ק׳ דארט ; שױת םהר״ם םאדובה• ם״ ל״ט.
*״) שרת םהר״ק׳ ם״ קע״אז .קום״י טםײש״י דלפרט־י דע״ל חתן דםלוני־
״ 1דארט• דאם האט םען נעטאן םאר ם^ רזיכט . :םםני חשש קדושק־.
״> דארט• דארט.
״) זעה םריהער• ן •217.באמערקוננ. 164
״) םארנלײך יד  .תקנות־■ װאם זײנען שוין דא א םך םאל דערםאנט נעװאק• אק  ,ג 1סז 0
זזי״ןס ^ ס־! ״ ^• ז .

 53א  .װ .

די

רבנים■

װאם

זײנען

נעחתמעט

אויף

די

תקנות׳

זײנען

לדטע״

איטאליענער .צי זײנען צו יענער צײט ניט נעװען קײן דײטיםע רבנים א־ן אויבער־איטאל־ע• אדע־
איטאליענישע רבנים האכן זיך נעהאלטן אפנעזונדערט?
■״) םדר של םהרר־י קולק זצ״ל ( צום סוף םק םהר״י םינצם שרוס.
״*) שרת םהר״ם םאדובה■ ם״ י״א.
 1י) ת 161ו)1€ 1ג 1ח©  11\¥08ס? 00011 ) 1מ. 1

״) זעה װעגן דעם  .הםזכירי• 11עז  ,נםד.
״> זעה םריהער• ז  .223 .אנםערקוננ. 50

צו די נאג־ן.

 )1ץןןךין,662

©11<16,ו1ס#, 8תסתס ^ס^סלתסז׳זס!'! ,תסתזג^ 1׳ דארמ
תתס^
51©.
,ת  11<6ז 4ת  6ו 1סז 1>1תנ\  1) 2ת ו 1סס )! >1תגת! תו11
11ס 128סו 1ז [ 1ת556פ>1 1תז\
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(ווען זײ זאלן ניט טרײבן זײערע הינט אין קירך ארײן אק זײ זאלן לאזן זײערע האלצשיך).
*) דאס איז געםײנט  . :בםקום םרבל״ ( אנשטאט א םאנטל) .אזוי װי װײטער שטײט.
•> װײל צו מאכן א פעלץ (רויכװארג) דארף מען הרנענען א חיה׳ דעריבער מאכט םען
אויך קײן  .שהחינר ניט דערויף  .דעריבער האט ״קירםען״ 1פק רויכװארנ! אויך נעפאםט פאױ
א טרויערקלײדונג.
*) אין די איטאליענישע  .תקנות״ ( פארעםנטליכט אק נרעצם ױבל־שריפט) אױ םאראן
װענן םרויענקלײדוננ אזוי  :נם לא תלכשנה סלבוש שיש בו םרנצ״ה םנולה כי אם בפתחי בית
הצואר וםתחי בתי ידים לבד.
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אנודה . .
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1

אפ ;ע ;א,יט
166, 62 .
9■•, 19 .
 .״זי

91 .
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229.
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.

• *11
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אידן־פײםטער31 .
־137.
אידנשפאטבילד■;.
אידן־ששיז180, 125 .
אײנװאורף86 .
איםרלין ד ישראל (םהר״י)
 69, 66 , 65 , 59 , 27 , 24 , 19א ,װ.
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אלנאזי

װאלענטין56 .
שםואל101.

ד אליעזר בן

22
91
85
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ק א פ י ט ל.1
די פועל״ױצאם פון דעם ״שװארצן טויט״ אין לעבן און אץ אידישקײט•
די ״מנהגים־קדײנק״• שאלות ותשובות• מהדי״ל׳ מהד״י (יעקוב) װײל׳ מהר״י
(ישראל) ברונא׳ מהר״ם (משה) מינץ׳ מהר״י (ישראל) איסרלין• דער גרינדער
פון דעם װינער לערנען מהר״ם (משה) הלוי און זײן תלמיד ר׳ שלום פון
גײשטאט• די דריי ישיבות אץ װין׳ קרעמז און גיישטאט• ז• 17- 28
ק א פ י ט ל•11
רבנים• די געענדערטע לאגע זײערע• קײזערליכע אויבערראבינערס•
ליכט און שאטן• קוקן און מײנונגען װעגן גלויבן און לערנען• רבנים
אלם אנגעשטעלטע און װעג״װייזערם•
 .ז• 29- 46
קאפיטל.111
װאנדער־שילער• טאמאם און פעליקם פלאטער• באכאנטן און בחורים•
ישיבות• איםרלינם און מינץ פארשונגען אין דער דייטשער שפראך•
איקעלזאמער און קאלראש• חידושים• פלפול• דאם קריםטליכע און
אידישע סטודענטנלעבן
 .ז• 47- 66
ק א פ י ט ל ׳\ז.
דאם לעבן אין דער קהלה• די פארװאלטוגג• פרנםים• חזנים• יד שול
און די קירך• פאמיליענלעבן• די װאכנאכט• האלקרײש• נעמען•
דערציהונג און לערנען• מאנאגאמיע• חתונה־מנהגים• םטאטיסטיק פון
דער באפעלקערונג• אבלות• אבערגלויבן• שפײז און געטראנק•
קלײדונג און פוצונג• אונטערהאלטונג•
 .ז• 67- 97

ק א פ י ט ל ז \.
אידן און קריסטן און זײער קעגגזײטיגע באנעמוגג• שמד־פראבעם• די
פארהאלטונג פון דעד ױםטיץ צו אידן• אידישע גוטע פרײנט צװישן
פידשטן און בירגער• קריסטליבער אבערגלויבן װעגן אידישע צערע־
מאניעם• אידישקײט בײ די הוסיטן און רוםן• געארג װיצעל• םאמסאן
פינע• יאהאן פאאולי• אידן״ריטער• האנס זײבאלט װעגן דער אידישער
פרוגקפראצעםיע אויף מאטיאס קארװינום קרוינונג און חתונה• אידישע
באשעפטיגונגען• בעטלער בײ קריםטן און די בעטלער־שפראך• אידישע
צדקה• דער װאכער בײ אידן און קריסטן• דער אידן־שפיז• אידישע
פעטער זוכענװירט•
רענער•
סעבאםטיאן לאצער•
דאקטױרים•
םעבאסטיאן בראנט• גײלער פאן קײזערספערג• בורקהארד װאלדים•
האנם װילהעלם קירכהאף• זױםע און טוילער• פאבלמישונג• אידישע
גלײכװערטלאך• פאלץ און ראזענבלוטס פאסטנאכט־שפילן• ז• 98- 138
ק א פ י ט ל ד\•
מוםר־לערן• דער ספר חםידים קטן• דער זיטנבוך (םפר מדות)• ליפמאן
 .ז• 139- 162
מילהויזענם ״נצחוך•
ק א פ י ט ל.711
דײטשע אידן אין אויבעראיטאליע• דייטשע אידן אלם גערמאניזאטארן•
ר׳ ױםף קולון• ר׳ יהודה מינץ• ר׳ יעקוב לאנדא• ר׳ מאיר קצנלנבוגן.
בערנארדין פון פעלטער און די ״מאנטי די פיעטא״ .א פארגלײך צװישן
 .ז• 163- 174
אידישע זיטן אין דײטשלאנד און אין איטאליע•
 .ז• 175- 192
נאטן
 .ז• 193- 245
הערות
 .ז• 247—250
גאמען״ און זאכן־רײםטער

אינם

בלל־פארלאג

פערלין

איז ערשינק:

יעקב

לעשצינסקי

דאס אידישע פאלק אין ציפעק
(די אידן אין דער גארער װעלט)
*

״דאם אידישע פאלק אין ציפערך איז אי א חאנט -בוך״ אי
א לערן-בוך> אי א לײען-בוך און גים א קלארע פארשטעלוננ
װענן דער צאל אידן אין דער גאנצער װעלט ביז די
סאמע לעצטע יארן  :װי אזוי אידן זײנען פארשפרײט
און צעטײלט צװישן פארשײדענע פעלקער און לענדער,
װיפיל אידן װאוינען אין גרויםע שטעט״ שטעטלאך און
דערפער און ניט אפ א םך ארט דעם װאוקם פונם
אידישן פאלק פארן לעצטן יארהונדערט.

דער בוך בא־

הצנדלט אויך גענוי די קאנצענטרצציע פון די אידן אין
גרויםע קהלות אץ װײזט אן אירע םבות.
*

וועלץ

אינגיכן

בער

ערשײנע•1

באלעכאװער

זכרונות
(א העברעאיישע און א אידי־שע אױםגאבע)
צום ערשטן מאל פארעפנטליכט מיט אײנלײטונג און
הערות פון דר׳ מ .וױשניצער
א א־דישער םוחר םונם ם -,ף צי־טן יןןרהונדערט דערצײלט זײנע א־בער־
לעבוננען אויף א בולטן אוםן .ער ניט איבער קלאר דאם לעבן שון א
קלײן אידיש־נאליציש שטעטל אין דײן צײט׳ דערצײלט די פארשײדענע
צרות• װאם די אידן ה$בן זיך דאםאלם אננעליטן אי םצד דער פױלישער
רענ־רוננ ( אוםברחםנותדינע שט־יערן׳ אױסנעטראכמע בלבולים א .א .װ .ז׳
אי םק װילדע באנדעפ׳ װאם םלענן םאכן  $נםאלן אױםן שטעטל׳
בדי צו הרנענען׳ רױבן׳ םארברענען די הײזער ובדוםה .אנב ניט בער
באלעכאװער אויך אםך מאטעריאל םארן אידישן היםט$ריקער װענן
דער דאם^ לדיגער םאציאלער אק עקאנ^ םישער לאנע םק די אידן און
װענז זײערע בילדונגםפארהעלטענישן .װארום בער ב $לעכ $װער אץ
ניט נעװען א פשוטער םוחר׳ נאד טאקע אויך א איד א בר־אורין אק
א װאוילקענער׳ האט םארשטאנען צו רײדן און צו לײענען פויליש׳ דײמש
אק אוננאריש׳ ער איז געװען אםךאננעלײענט׳ באקאנט םיט פארשײדענע
פארשוינען׳ אידן און נישט־אידן׳ אק האט םארצײבנט אלץ׳ װאם ער
האט

נעזעהן און

נעהערט׳ מיט א נוטן חוש םאר װיכטינע ואכן.

אהרן * צהק

זכרונות
א דײטשער איד׳ װאם האט  :עלעבט אץ דער זעלבעד צײט׳ ױי *ער
באלעבאװער׳ דערצײלט זײנע לעבנם־זכרונווז אין דעם אידיש׳ װי םען
האט עם נערעדט דאם $לם אץ דײטשלאנד• ער שילדערט דאם אידישע
לעבן אין םעקלענבורג׳ לײםציג אק אין די איבערינע קאנטן םון דײםש־
לאנד םאר דער צײט םונם זיבניעריגן קרינ .אהק יצחק׳ א שטעםפל־
נראװירער׳ לויט זײן פראםעטיע׳ איז געװען דער ערשטער איד׳ װאם
האט׳ אױםװאנדערנדינ םק דײטשלאנד׳ באקוםען אדערלויבעניש צו
װאוינען אין שװעדן .ער האט דאן נאכנעצוינן נאך זיך■ קיז שוײנח
א נאנצע רײהע אנדערע אידן םק דײטשלאגד אק הןןט זײ נעהאלםן אק
נעשטיצט מיט װאם ער האט נעקאנט׳ אק אזױ ארזם נעלענט דעם יםוד
צום אירישן קבױן אק שװעח•
♦

יחזקל

קאטיק

מײנע זכרוכות
ס בענד)
אק זײנע ״זכרונות״ דערצײלט קאטיק פשוט אהן שום ליטערארישע
כונות און פנױת׳ קלונ אק הארצינ׳ װאם ער האט נעועהן אק נעהערט
אק זיק לעבן .ער ניט א קלאר בילד םק דעם אידישן קהלהשן לעבן׳
םיט אלע זײנע םעלות אק חםרוגות  .ער
קוקטזיךצוצואידישע פרנםות
אק צום נײסטיגן לעבן׳ צו אידישע צרות אק דאגות׳ שםהות אק תענונים אק
דאם אלק דערצײלט ער׳ װי א נעטרײער עדות  .אליק ד $ט ער ט־טנעארבעט
אק םארשײדענע קולטורעלע אנשטאלטן׳ צדקה חברות וכדוםה׳ אק אזוי
װײם ער צו דערצײלן א םך מעשות און םאקטן םונם םארנאננענעם
נעזעלשאםטליבן לעבן .דער לעזער באקומט א קל $ר אק בולט בילד׳
װי אידן האבן געלעבט אק פוילן אק זיק צײט׳ ד .ה .אין םשך םק
די םערציגער יארן םק םארינן קןרהונדערט ביזן זןנדויב םוים איצטינן.

