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*לזו<ן
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דירגלוט טולולו׳ך
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הער* לזי  3רדיגלונ3
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( } 6זנית בת }5ונ* ת )
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 3ת צ} ונית } אזדר י<ײ | זוןדרײיט א} ט עט זא} ענק
םריו״גהקינדראונדצו פראוייפר דתן אונד כ} ה א{ ט זא} ק״ןעין ד .וע ניטט
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ד* מגינלוד טצזן *ו} ז לויך זלו}
קינדסקינדר לזיןעוטרסינ׳ נבו< ׳ל * ןולז<,ן .־
 6ונ׳ל> :חיךזלו} דר } עבן  5יןזיהחר | קיגדרלונ׳
דרא׳טדזדרןינרגלוטזלוןמ׳יווידרגיוערן ווסס ז׳טוןמיס
ןוזייןלו ^ נדידילז זיז{ ריוזז  6גןי< יטלו״} ; דועהנוז< ה
דגונו
ג* גע י 1״״) 3

יע ) עי?ץכ דיי קישן מיך געריבעה מן>ז  :ה3י דיר ב* טן ו<* ט מײן5ו בראכרן ד .עי־ | $מן אײן גגיט  #ײ
*3
דבסיעווימקמןזזירזיײןהעריןססמןײן
וומזחיןערגדמויךדרוןײןטמןסמײןמזיעה •
הער
איךנעכןדזלון
יחיךביןאזיזעזגזוארןדו  5יברהעדגא  :זדזאטסם ^ סרעצצז
>זייןחיךטומ> ז׳ךנאר בדע  :ץ | א5
זינדיגריןהעסטו >< יר דמיכיט 3ו גטיקט אער
לוא׳ךזעןכרזאג) זע | ט איךניט וײ /גוועין ייײן
באהגו־״רעןדסז ^
יײןד* ? ײט מ) י 1,דערווע 5ט דימ דחווע 5ןח׳וסטרײטן קיגן אזי לי־יןגאט • ניןדולו ? יברהערגאט ווימזא} ײיךניט
טרעהרןוואזאיך
ינןווײנוז׳דרהערגחט נחרדלוי טוא ש׳ך דיך ביטן ײזי דו זא 5סטנאר 6ן נעײ] דימ
מוי.י 1דעקמ;
יוירלו׳זדילרה 3ו קו> 1ןמבראיךד .כצוויײנןלז5ז איר
הבגזאזןזינט חיז < זיךכין  5ײדר אײןלוןוזנה גוןי׳רן מינ׳זינט
רהנוןדו 5׳כרהערגלוט ווען לויךטזלו נלוי׳גרענקן ול ? ס מײן קינדריײנן זזיר
מ׳ז גוןלורן מזיזו< ײן סי -׳חה מײן 3
י• \ /י <.׳נץ גוןזירן מזנ׳ ׳יי 5ס מ׳ך בין לוײן מןיזנה גוומרן נון ײײן גלוט * ׳ין הער ודמ קלון> זײן הערין סדוא וזערן ווען לז׳ך
דומז׳כרג -׳וט וומס זץוימ׳ך ניטח 7,ס העק *ן טוט ײויךלזיר
הורבןלדיגיסעהן •
ן׳וחגדענקן  :ן׳זז>< ירסר מײן
הערןדרימדוחז׳בר הרגל׳טטומ
מ׳זדימזןיטערוימ מבר ןןענץ ז״נהד׳מ ממייןדס *!*' זץײןהעריןחןס
רוסן וןער
גמטדואזמןסט ) :י<יל  5ה״ | 5לז־ין 5ו ברמכן הערין ; יברהער
מוייזזײנרגרוס׳ נוטדולי ; יבר הער
מיךנידירסרײמן
ב׳סטפמטר
ד׳מןײטןמייגןדרווײןרו
סמרמיןדײןמו׳גודרנמןמין
גמטמ 5סמײן קינדרזמ 5ןהמבןןײטזע 5יק״ט
רבינוטןעוןכץ ןמזזזיךניט סס 5גיהמ) טןזײןבײמדימ 5ײטן דר וו־י 5מ׳ךמײןמ< :זזנה ב׳ן
לויתוזזיקמו ; ' מןיזנות
הנטדרמיטמזק״נרזמןימגן
פוןדײנרמיןד׳
ןמואיךבןײבןמ׳ןכ ^ וד דו ןיבדהער גמט דומ זמיסט יץיךססײי(
3ו ><* רמ 5ז ערזןיןמ״ | א ; וה>< יט מ׳ר טמן דרוק ן׳בד גמט בנגט מיך ד׳ך>< יט זזײן נו ברמננן הער ),י'ו? ס דומ זמןסט
מ׳ןנודירטומ מןנ ן,חז זימדו״ו ניט ? ע־ ווידרקערן דומ ? יברהער גמט מיך ביט דיך
הערןיז־עהתסןהןןמש
זמןמיבר
מןידויוומןסט>< ך סס׳יזן & וןד־ינרה  :טדר,ןיט מ? סלז־ךדוט וס ? ונץ מיט זז׳יני ק׳נרר
גמךמײןזזמ}
ײןמנדרןטיסעס׳ןדר>< ׳ט><* ינר,׳תזאיכן ימ}; ניט 3ו דורסית קו><ן מ} י מיך זמ} דר ןעבןא״ני ׳תו>< ׳כן ועןבר
ג}
לוו׳ז 13געבן מון{ ײטנס ד .׳}[* לוונ״ גמב [• בר הער גמט סיק>< יר ב} ד וו׳דר מײן טרוטט מוין'>< ײן ד .ער{ן מ * ן:
ך^ • ךעכן עטין׳ימ} דר>< ענס ומגן>< יט גרוסר צוונה עס ז״מ ב״מ טג מדר בײמ נאכט מ׳><ן טוט עס | זמ{><ן סמר
לוײן עני עטזןמס געבן3ו עסין מונ׳ ווען דר עני זע} * ניט דמ זײן ימ}><ן וומס מויך ה׳בן דט וו  },גמט המבן
מין
טדרדמ טוט קיינכץ ניט
ביטטדרפמטרדרדמ
דרדמססײזטמירד
גמטדערדמטוטמ ין איטןיצן זי* | גירעכט׳קײט דומ ביסטגחט
מיז>< ערמז< מײ |
זמןעסיןסזןדײןטס׳יו >< ײן גמט>< ײ\ ד .ער ווימ זמ} מיך
אמן אי* | גמט א׳ין הער דז >< ונדוןמס דמ המט גיינדיגט
מןדירמברדומביטטדמך מ׳ין
סעמטסניכץ3ו נסי! דײן ספײי מיךהמב עס כיט סרד נט
זק>ז | איט״מײן סר
דידמסרזכןי׳ינןי< ײ | גמט מ׳ך * וזיוח זע} בר ביקענן מ} ס מ׳ך עס
ודײניקינדדד  .ידגערןגיבט  3ועס׳ |
 5מטר3
ניט מעהדטבין נמך><* ׳ניוועדק נלוךוןאט מיךהמצ גיטמן א :נ ' ה׳ 3זכד זמ} מיך קו><] >< יט } וסע׳קײט עסין  .ג :טי
אערדערטוטדען >< ענסן ניט } מין זמרגן ו> מיער
יטס״זדרוכןקער דר> יענסזיך בידעיק; ןןמן מיזאזו צוײן גמט
ווערט עס׳ן>< ארגן ער ג׳בט מ} ׳ טאג מוכזרססײז מונ׳מך מוניר טרמנג מונ׳>< יר .ז* נדיג• } י׳ט טונן מיק מ}י טמג>< ער
*־ר 3ירנןמבר>< ״ן גמט >< ׳רקינדר) יך המבןחרטה דרזיך  } .יברהערגמט } מז איךזוצה זײן3ו המבן געסט
ײןטיעד׳דמבדמרסונגו״ן דר>< יטמ} סמיך זמ} עס גוטמן } יגןדר >< יטא} סקײ | ענ׳ זלז} מירו״ .נ -יט
לויב ^ ^
פרעע * ט ןןערן מיבר>< ײ; ט׳ס מחן :
טמגמדרבײמ נכטי?
ןדזזמגןמיערטוסבענס}>< ׳טמײןגרוסי סוכהבײמ
{נמך דענץ עסןמז }><
יברהעדגמטמ׳ךהב
גמטמ־ךהב ג׳געסן פוןדעו דײנ* גןוןמזדו>< ירהמסט ג׳געבן מברדומ }
י א ?! י ב[ ״ד
זע נ׳ט סר ד׳נט חן דיר וןמס דו>< יר טוסט געבן דו עוסטו>< יר מוכן זונסט געק מיך בין ניט וןהערט
יטהונגרביןמ׳ך ג* גמנג) 3ודעןטיס מונ׳זאט בק
ר׳רמנכוסנגןמ} ׳ טמגדומ } יבר גמט><
דט גוט׳ן וומואיך טוא טון
דעןמיךכעט 3ו
״ךוןײטרניטחיןסמ  :דין בטטי)
*ו׳ך ג׳מחרן>< ׳ט דען ון !* זד) מ>< ירהחטט  :סערט } ׳בר גמט } חי>.
דעןגמט דערדמ } מזט קײנגן ניט מ׳ן ז״ננן ניטןיזײןגלוט מ׳ךב* ( גיועט׳ן פרין׳ךמ  <> /ײ | טיט מונ׳ מןך״נן \ ׳בן
מ׳ין גלזט>< ״ן הער זועןדז וע} סט חיר נ׳ט געבן >< ײ | טפײו אוו
בר -טהחב מ־דאיד >< יין } ײב דר קוז׳ץט •
•
גריגגינמרונג יזו:
ןועזטמיך״׳ך גיט קענןדר ד .מ 5טן מו׳ןי דער וז .י? ט } יבר גמט גיצ איר וו״טר מיין
פוןדײנרהנט  .מ} זמיך ומ} זו״טרזי | 3מיבר מײ\
ספ׳יזדומ } ׳ברהרגאט דוא ןמ} סט מ נס טפ״ון
^רינג׳
מונ׳מ׳ט עהר מיט מײנר גאנןהדי גזינד זימס3ו מ׳ר קער
ע׳ש >< יט סרי׳ד •
דר

י

רוא

ודדגמנ3י1וע?.
וטיקײט3
טזטגעבןדע><

סר} וולוו

דער ניוך ויו} *ן דט ודיסרוא ;[
ןיבר ; מנו וומט קןאס ><* ר מרויו * יס דען חצו;} ! ׳טבןיווי( 1דער וונויט רכי< ' ?י} עו}בן יוין גיןניס ונסירס
ךןי ^
פר׳ןיךג׳יולזכס יזן דע| טיטלויךב׳ן וועהרט לזוט לויך קער ד,ונ ; ר ןי׳־ןיוויך
;וועוןמןטיו׳ךהב זויךלזוו
לוונ/ידילו מרד ו.יג<■ לו׳ך
יו״ני וינד וןנוט לו׳ך ד,ב ; יכ5ו; ר,יך קער ; ׳דענקן <ז} פ דילו סנ״ײזקוזימלוןס עוןדר ערד
נ׳טלווו< ײן ; וך ול׳ן * יר ד׳ק ווערןלזיךהב
לוך וו׳ךרקויון ר< ״ן ; ל .מ ונ״ן הער יז־ךזזלוב ; י ; ענון ! כוכן טוי׳כן ווע ;ן
היךוי׳ןנחהלזבןד׳ך קענןלולובן דולזןיבר ; ל־מ כולו ו( ירווי־מריונודיזונ ' ;* ב < 1ירווײמס<* ' ןעפײ*
;י ; עמ( לוןפ
_ די וו״בר די דלוקײנה ק׳נדר קעקהלזבן ד׳ ול>{ ןדמ ולז ; ן
לוונד לזך( 1״ן ;ל 1ניןז,ויו ; וינדלז<1ן  :״
דולוביטטדר ; לזעדרדלזד,לומלזונם { ו ;זלז ; ט 3ו
ביטמדרבעעסר5ו דר ; לזניי ווע{ מ
ךבן ^(" מ{ עוןנן דו
יב
קײנר<1טר ובונו
*ערן לזונורזלו * | דוא ביסמלזך דר ; לזמ ו׳ר דלו קלזן דען ״ענסן ה״ןין לזונד
ט} עו 5ןכ לזיך ווײב קיכץ י £ר דיר ילימלז״ן צו ברל .כנ | הערין לזונד גו קןלו ; ןד׳ר וי״ןן״ד דו { יבר הער ; ל׳מ עסברװין
 *<1ר נלײני ; דערנץלזין * ײן } ״ב יוע ;ן נערלזי לזיךןײדר לזויך דר ווע} ט דר וו״ןלזין קײן קינד הב דולו } ־בר ; לזמן ולו
רלוסמהנהנימ וועןןלזזו כלז} ד קינדד ; עבן דרוכן דו }* בר ; לזמ דזלז הל׳םמ אע}ן סון לזיר הבןלזןס ו׳ולז} כל ר צודיר
לויר תסיןה מלזן דען וי׳ילי דיתס} ה כנוןחנה לויו דיר וער} יב ; ןןעזן נוןדולז 1יבר ; לזטווײ{ דולז ווי} ממ לוונו לזןיגץ
;׳בעמן וײן לזונ׳ דולו הלזטמ } יב די } ״מ די רלי נו דיר מונן בעמן לזונד דן ביממ ; לזמ 3ו די } ײמ ד׳ דיך לזן רוסן דרזכן
ןןיןלז׳ך לזרייקווײב5ו ד׳רלזן ײ " | מס} ה מלזן לזונד דו זצ} סמ עון * יר ל׳ךלון נעוין װײן זזסןהלו} ט וו הסמ לזן ; ינווין
לזונדסרנענץ װײן ס״ןוולוס לז־ךכרלז ; לזו־ךוי״ן הערנ׳ן לוונ׳ ןלזווי׳רלזו׳ך ;! ׳ ; מ וומרן דס
מסןהסיןזזנה ■
די
ילזרלזןס לזיך זלז} לז״ן קינד הלזבן עס זײלזהײןזזן לזדר לזיין מלזכמר נלזר } לוזוייך ד״ו ניט סטערבןל־ .ון קינדר רבונו
לזונ׳דילזביסמ דר
װערןלזןסדיסטערןלזיןה־וי}
סן עוןכן ד< הלוסמ אונס3ו ; יזא ; מ זל } ס דולז ווי} סס לזונזר זלזוין
אסויײןהערלז־ך ביןלזךדײן ק׳נד דרונן דו ן־בר ;לזמ ל .׳ך נעמדיך דולו
 .נו | ו< ״ן ;
פלומרצו דר ; אנ 5י וועןט
זאןסמ בײא דר תסןה וולוס איך3ו ד* רמ.־א רימ מרערין אן נעײ ; וואס א׳ך ןלז איבר דען לזן© א ך קי־נה קינדר
ןיבר ד .ער ; אמ לז׳ך בימר־ךאן  .־גץ גיא ; ווען לזיךד׳ר,פ ; ה גוד׳ר מוא זלזיסמו>< יר ; ארקײןוינד ; דענקן
האב ־
לזןזי׳ןסמולזונסה״ןןדטןדוב׳סמדער
אודראןדעןגון 1סון >יײן #
זעןטלובגין אן .׳■ י״; ; וך
סןעוןכןל/ובעס
רצונו
וייךלזךהרןיןדולון׳בר ; למ דר * ענסקער  5ר דירלןס בקעס
ר׳קרמנק׳ן,־ערגל■}
;לזמדערדא קלוןה״} י |ול} י
וולוס ערהלומסלורלזײן וינד ; ימלזן רבונו ס} עו} כז אובריך וע) מ ד .בן ; זינדי ; מויימדעןלז} ס ליךועןמ דיו ניני
הנן ; הלזמלוײן ; ומ׳ ; ידאנק׳ן לזין דר ל־ימ נהעסמינ ; לוויײ ,ײלזן זלז? סמו ןיבר הער ; רמ וייר דס נימ ; ׳דענקןלזונ,
אונ׳נ׳מה״ו םון
לזןוױ־מרלזןס״־ןןסנןוסל׳ינץ
לוןסכלורגעבןאזנדעס )
ואןסטםוןדרנײמאן לזןספרנײלוןלוונד
ונותווע ;ן אונד דו } יבר ; יומ דיא1זל} סמ>< ׳׳ר א{ ז ;ווגירן וולוסאין )• ׳ןפוןדיר האבן לזל׳ן :
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*יךי #
גילו״יטלוונסמונן איטדענן ( * דדודירה * ינז)
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יוייגוועזןדרערטטרױענ •
לוברהנןךעןער
סון
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*זו
טדויזהייטטגיגעכןד* תורה יוונדיוז׳ך
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וואטאיזאונור { עבןאויןי דרווע 5ט דען ווען איר זינדיגד {.״ט טונן גדענק
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ווערטזאגןדטראערט דר ײיטסי{ { ׳יבר ><< •{ ז״ן
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םלורוןלזם 3דקה
נזוכז די תע 1ה אר זײן חבר ) •/יטגרוע׳ כווגה דער
גשריבןוועררמ
הערגיוטדומ המםטמ |
ךין ^ן } ׳בר
^
״ןןייבוועגןגער ווגוז
רבונוע 5נבו?ב< עוברואן<1יר * ײניגידערכן מין ^
אערע !? דדרהערט •
דרהײבזגווכע ^ יטקרענק :
<ו׳ך דיךלוןדימקןײני ק׳נדר איש וויום וייז דר 5׳בה גלוע המט
דו קינד צו סיור * ע? דן נאך וײן זזונזר נלוך לויז עס דוט וסןינן
( <,ןןמ} סר צזעןדן וולוז ער מײן קרענק עז מי• מןנ׳מו׳ך
בעען לןז• ערזצזן ב 5ר פון זימב עיוןדיזיג  £ה ' פו | די קינדר ג
בזלזסרןזלון י׳י) צי גלזט
$ו טלון ד׳ דלו הלובן נעביך גלזר קײן זיגד גיטצןן רו ןיבר גלוט טוא
רבו  13ט $עוןק וולזע זלז$ן די קןײנ׳ ק נדר דר
ןיברהערגלזט $לזז ז׳  $עבן דסייטזל  $ס זיזלזןןןערנן
דולזנלזרדי קןײני קינדרדטו גידענקן * דרונן דו
טואמךגירענקןול $זנ דולזבזכית דילו קן׳יני קינדר הלזעט דטוינן
דולז ןיברהער גלזט
לו׳ןד״נ׳ןיבהו/ורה •
סון ד• קרענקלזונ׳ןלזז רי  $׳בה קינדר ניקט ב׳ז ווידר פלורן דען
ג׳טפלזןטן דרוכןדו  $׳בר הער גלזט  $אז דלז לזכטרינן
נע־־ךדיקןײנ׳ ק׳נדר דרובןדולז ) ׳בר הער גלזט
דזלזןיבר הערגלזט לווכזר ןײבלז־ז אורז ביטוזערט סרצערזועגן
נלזךדעןזלון״ןדיתעזהטלזןוז׳טגרוטיכוונה :
בןדלובעוןזי לוונ'  5ור״זבןד לזן׳ביזי גזירות פוןזילזײו ( :
טולו
קן״ניק׳נדר ד׳לז דלזויזגןוןילז םי' ן><ז<׳  5ט לז׳ןלזײןטלוג
צדיק ןלזזןי  /ב 5דגנ׳םן דען זכותסיןדילז
רח  42י 0
דידלזןערנן
עוןדיקדיני קינדר
(יז>< | יהלזםיז׳הרבלז ) לזך דו  $יבר ג& זטז׳לזזלז  .קגכ׳םן דען זכזת
נולז״ןעוןהלזונ׳ ער
ברענגןזײןןיבןזון
תורה לזךזלז$ן זילז גניםן דעןז  3ותלזןז לזברהנן הלזטוועןןלזו׳ ^
דײנ׳ ? יבה
סוןהייזן דער ז״ | זו | י 3חקהלזט
יברהערגלוטהלוםטיז׳ןגם׳קטלוי׳ןיזןלזך
הלוטלזיסןלזךוזעןןטעכטןלזונ׳ דולז }
ו־ערגלזטזלוןלוךטיקן ס׳ 5גוט׳ ><ןלז 3ינ< ד׳לזדלזזלזןןי< צ׳ן
דערדלוהלוט ײציןגיוזעזן י 3דוק
<י  3׳ 5גיאעזן דערגלוט
לויזעטדען
נלזךדראוסרנלו״ןדי קינדר
( ײןיסזזילזרלו לזךםר יזעןדן
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דען זכזר /סוןדילו זע$ב* גי קינדר ד׳ דלו האבן ניט ווע$ן י לזב
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וזײכן סז | לזדדכי לזין דער 3ײט א$ז
רתפןההל? בןזילז* 3י} גיו 1עזןכן׳טרלזןדולז  $׳בר הער
גרוםיתפןה גיטלז | אונד * יטלז
קינדרהלזדןאיעלזרדכי
 5ןק׳נדרד׳לזז* ךהלזבן ןל) ז | טיטןלויןדער 3ײטדעןזזורבן לזו׳ף
דעןזכותםזן דילזזי
גל׳טןלזז זילז לזךנעביך גנ׳םן
גניםן דע] וכות ול} ט פרעה היזטןלזזן נעביך פ׳ן
דולזןיברהערגלזטדןלזזלזןםטז־לזןלזזן
לזירלזזטרם טום לוך
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(דיז זיזגט ל< | זוײטר ד־יז תח׳לה)
לוונ׳ } יזז דר אקטריג גייר קײן וזלזכט ניט הלזבן לזויןי די*
הער גלזט טולז ב} ד>< ׳ט זילז צי} דר בראיקײט
ךיו ^ ן■
הער גלזט דזלז ולזןטט ר׳לז לזיצי׳ טעפייך ײצי} זײן פרלז \ ינן ביז
לזסר׳ סעשןיך י< קטריג3ו זײן דו 5יבר
יזס< י טעפןיךלזיר כח לזונ׳לזךלזיר גצודהדרו< יטזיאזאןן לזוני
הײגטלזונ׳ לזךלזי>< ר 3ו • }* ברגלזט גיביולז דילז
לזיןדײנרתורה דולז} יברהערגלזט  $אזדילז לזרז< י קינדר דאך
מו* | 1יג  3וגןווער 3/ונז} יכן גוט | וי 1נ ' גזט  3ו} ערנן
} טר לזונד יזך3ז טלזן זל  $ד״ | גרעכטיקײט וולזנז דיר סיז} יבר הער
}עבן דר>< ׳ט זילז זלז}ן קענן דיר דינן לזןין ' לזיר ע
כדרדילזקערןו< ערזכיותהלזבן  3ו געיםן א} טדילולזןטןןײט
ן׳ברהערגיזט די קןײנהק
גלזטוזעיט ןיבזײן דולז
ולזןסטוזילזלזךהיטןפרעין
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קרענק פוו בןלזטדןדו } ידי הער גלזט טוצ׳ יי סון יכי לסירו<! דען
<זךזל }? ביזי 3רזת זזוכ׳ סטרלז; 1וי״ה  .ניט א׳ט דר
דעןפע־כט) 3ו דירדולי 5ילי גלוטטודי ו/ירבעטיפר ד׳לז
י* ^ז ) יבר הערגמט ׳ד לוי־ * ׳ עעפ?* ך ט־נו ייך נעייך  £ר
גלזט בייט לוײן רזפלז חנק דולז } יבד הער גלזט5לזז דילו
•וראי קינרד ד׳לו רלו הלוש נ׳ט גי־יר׳גט דזלון׳ברהעד
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הירהרעכעהןטן דרוכןדו \ ׳נר
} ײב יוונ׳ וו״) ז׳ויינןערב ג״עון א} ם ׳טריזן ווערןדילו
קינדר יזונ׳ גייוייו׳ט ויכןדאונן יויסדענץ ( יידת
ײ׳יןהערהאןטןאירײריזן
וא}ר 1ע באזד מב ט5ו | דײ|  3לורן סו | ד׳ ןינה צוריוי
הערגלוט
יזונ׳אךדימ
וסןסטביו? דלון נע*ן די ערעק
) אונ '} אז ח״וקײן ביוגכועדיןדרונן דוא ןיבר הערגאט
הרהיויכן
ד .ער גיוע דרהער ב? דלזוכור תפיןה וויוט * ׳ר
דיארוזיקןײנ׳קיכדרוועגןרואןיבר
תפ | ה וולוס סי{ 5ײט יווכן וועגן
וןיכוןדערסיןלוײוגןוולוס
? ט ( בט 5וו( בוטן ) לזונ ' א 5עדי 5זרל< יקעדדולז} ןקײגר
3ו דירטונןלזו  :׳> ולזךב{ ד סוןדלו
לוירפלוטרלוונ׳זץןטראונד לויר * א}ן
דיןבײא
הער גאט } לןןןילזלזןי } עבןלזונ׳לוךגי נד
זזיו בןלזטרן לז׳זדולזן׳בר
י וליר זלז} | דר ? עבן נלזךכײא לזונזר } עבן סו | זילו זעהן
דרניהן } תורהו} חופהו} י< עםיק טובינן לזזנ׳זל }
זוכהיײןנז
קינדרסזן זילזעוטדלזונ׳ כבודלוײןולולין *
ס׳ן ק׳נדר לזונ׳ לוך פ׳ןקינדם
( דילז תז׳נזי יל•} זליג) ל׳ן׳ טלזג')
ואנפןעקןיזײנה זינד די איך3ו דיר גטוזן
םןעוןקאיךקוכןלודיריזיטאײןלובראכןהערין ^
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היבןק׳גן ד׳ר3ו קויזן לזונ'  3ובעטן לוודולזזלז 1טט
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הלזבווילו לו וזירןןיאקלוןלויךלזײן פנינןלזוי ^
ד׳לזלז׳ךט׳לזזעןביד בקענן דע| 3ו דירטומ א׳ךטרײאן
וזײנהריד
וזירזז״ניז׳נד (  .זוחן ) זײן זזײ | גאט סר נעכן
לזזוטולולויך לוויך
פאטראןיער ילז} אינןהעןםן
דירמןזאײן קינד טוט רוםן לו זײן
אוץיאײןהין ( איךרו( 3ו
דיגנאדטםן
דולזן׳ברהערגלזטצעטלזיךדיךלזןזדולז יאןטטוז׳ר
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דערוזיטאואיך זא 5ח״וניט פר
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ביטטודערגלזטדער ד•
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גאטדרדיונעוזטדילז
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דרבגערט
לוךביטטו דערגלוט
אןי ( אײןז< מןטאוי ( די יינד דיל< ער זיײע גטאן :
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נארתטובה פזן  .זענסן
קענןרעכט
דערוזיטײןיאיךדיךזײ}
זזײןיזײןאונ׳זץײניקינדר ןעבן
לזייניײו׳גן י רבונו ס} עו}ןנ } אוזזיךוזיט
ײכרערהײטויניטגהײ}ןט
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הײסטופרזוכט
{וצן וו׳אע .ז ' קער  3ויײן רבונו ט} עו} קײדק הראטון
הײטטואיק זײנ•
תטובהגיטײןיזיטדערתטובה
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אברדען האטטזאזי (
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איך
פון דײנר הנט אונ׳לי קײן אענטן ז *{ אין ניט בדארםן
>< •)  5ר ע׳ן הרע לוונ׳ אך סרד{ ות לוזנר ענגײז * ונט
טים {*רב הער גאט ול { דמ ביז וואטז< ירלײדר איץ
זא{ זוכה ז״ן (< טםײזן ם•{ *<־<< ׳ { ײט א׳בראונזר
לוונ׳לז׳יןאלון
בוט{ דר>< יט ח״ו קי׳ן עאר סטערונגזלו{ אין ><ןײ
וא{ן לו קו>< ןדטזלו{ בלד ווערן בט{ ו><
אודסוײניקינדרהמט
*לון
לוז>< יךזו  5ה ז״ן  {•3עבן>< יט ױײן ײ *ן מונ׳>< ײני קינדר
דען דו ביסט דרבטי 3ר  6רמ{ יק ביזן |{ יבר גלוט}
הויז קו>ין
פון ק״ן טרוירק״ט לזונ׳מןט>< יר זלו{ | אונורה ׳לזר
לזויץ דער וןע{ ט לוונ׳ ל)} ם >< ׳ר זלז{| ניקם וו׳ם | 3ו זלוגן
לון |  3ער
זײןלדטסי{ לזראי { ײע
זײן <*׳{ 3דקות  3וגעבןלווג׳ לוךזלו{ לויןזו  3ה
עלזרברענגן •< ןאײט{ כבוד לוך זלו{ לויךזוצמ
 | 3גיבן צ{ז וזאט לו׳ך ווער טלון דס זלו{ לזיך { סנן -כסויבן
חטד  3ו טלון { יברהער גלזט דו זלו{ טט איר לו׳ן>< ײןהער
גמי{ ות
אונ׳לו{ ס< 1ידזמ{( זוכהזײןסי{ םר״ד 3וזעהןא | יוונזר*
' ע {לוז קײן קרנקהײט ח״ו אין>< ײ ן * ויז רןזי׳ין
רבס׳
טלון
>< יר רסות הבן לויברלוונזרגע{ טדד * יטפ•{ גוט^
{ יבר הער גלוט{צוזן
קינדר לזונ׳יוך אן לזונזרי קינדס ק׳נדר
><לזן לוץ לזײניקײט א׳ן לזײט{ ס{ונץ לוונ׳ איט גרוז
 1ד ר ןןע{ ט { ׳בר הער גאט{ אז< 1׳ךאי>< ר { עבן>< יט אײן
3ו טלזן לזוין
{ הבן איטלוײן ><לזן לוונ׳איט מײני ק׳נדר חן לזין
ח״וםרקריגאונ׳לז{ז לויךזלו
{׳בסאפט ח* טלזונופר  3לונקלודר
עכט* גר דערזא{ ליוננזה׳טן לוןטלזויןי לוונזחי׳ו ניטלזוי♦
גןדוביטטגלזטדרמ{ י<
דײכילוזיגןדר נלזךלו׳ןד׳ { ײט | או*
פר סלונד  5ר טפלזט לוונ׳ןלוולוומח״ו ניט ק אן
 :ןרע>< ירזא{ן אונזרער{*כן נאז<ן בהא{ ט | היט אונס
גיןןא{ אײןס
בענטונגאונ׳םי{ בי  5זת דרז< יטא{ זאיך זא{
גיטאבג׳ן די
איןד׳אסרזו  5ונגאאסארמיט איז{ איא׳{>< ײןהױז
א{ י אונזרי * ערק { יבר הר גאט א{ ס א׳ך>< יט><**(
>< אן אונ׳ ױיט>< ןײ קיכדראײט{ ברצה אונ ' ה{ 3חה אין
הבן>< ׳ט><וײ
יברהערגאטןאזאונזאיאר
'קפוןדעראע{ ט {
רותאונ׳אויךפרא{* ד׳ב ' זןאונן \.ז
אעדןעוןא{ י 3
אאןזא} נ*3ו{
ראט  5ו | א{ יא״ניפ** נראונ ' { אז< 4ײניפײנדאן>< יר
יבדהערגאטסרטטערד•
בי׳א סטין אזליר גיע 5טיק״ט {
קינדר סראײן ביין טײג אודר זז״ו סד לו״ן ניזה
דבטיע ה׳ט< 4ין מיט ו< ״ | <4א | איט איינה
קײן טאגד דער } עבן
קינדר םאר ב{וב { יקאונ׳  5ר סטער די ב׳זיז׳ן אזנ׳וו׳ס^
{ יבר הער גמט ה׳ט<4יך><טי אײן חאן אך<4יט< 4ימה
סעה
ב* וי אחסבות וואס זיא אויןי אונס הק { או •3ר׳טןווערן
סון>< ײנה סיינדד׳ או׳ץ אונז ב׳ז טרא  5ט | אונ׳ אירי
גאיקײןביז*3
ספרײטדײןהנטאיבר אונס{ זא אונט
טוא< 4׳ראונ׳ <1ײן>< אןסי{ חםדחנבן אונ׳
{• ברהערגאט
אונמיויסס א{*
ג׳נאדוואסדז א{ ט  3י
ארקאןאיךניטגײג { ובןאועדיא
|ק < 4ןרעןמעןאיךזע? ט { עבן הוכררט *
 3וברא  5ניג4יי  6ואיזאגרוןאס טסן י ת א•*
רגע { יברגאט { אז< 4יךווײטרנייןסוויס| 3וזאג 1וזאס
•עהאונ׳מ{ ׳
איבד רי דר ברזויקײט3ו דען ױענסן { יבר גל׳ט היט
טוא ודיטר פי? גינאד<413יד דען דו ביסט דר  #ײנסטר
רבס״ע
רבט״*
אויןידער ווע{ טמיןאײט{ פרייד 3ו אײן גו י ע{ טר
חיךאיט >< ײן>< מן פר יםור׳כן מונ׳ מ! ס< 4ירזא3ן { עבן
סטענדיקײטאיביגאונ אונײ־׳יײיגן וא{
אב אד { רו״/אונ׳א* ׳ ב׳זי גז׳רות אונ׳ { או אונס אונזרסר
הןא & גןהונס
נן״ן
עןטרדערא׳ט מ׳ר ימןן או׳\  0נזריעןסרן 3ז
*נסנ׳ט טונקן ווערן אויןי אוגור

עעיכןטוכ׳כן״^,
יוכהזײןאונוד קינדר  3ודר * 3הן 1מורה ן \ וחופה ו<>$
קײןפר סע> יורגקו>< ןלוונ׳מז>ו* ר יײזן
:
תורהזאןאןדט ז *ןי< י ט כוונה
(הןריוטהסנהחונ׳לוךלוןיוכן כפןרוו׳ען ײןנון הט יווין ,גיהובן דילז טסר
ד׳ תפ} ה פון לוונט לון גנעכן י " | גןי׳ך לוי ײיר הי | ל< | גנוײן סין דיר לוין דר
רבוגן טן עי}ןכ } אי דיר היינגו
י ח
האטט די עסרות הדברומ<׳ו< יך' דען בערג ט׳נ׳ ביוך ג ^ בטאיז דער
כייט א} ט דולו אונט גיגעבן
לו׳ך
רבונוט^ עו |ןכ
דיינ׳ן׳בהאאר הטסטיגי תורה דארךדײן } יבן קנעכט י< ט*ז
גמטדרדמהאט מזנסג׳געבן
ךייב אןנ׳ אך * יין נס>< ה לובר ווען ה׳ך * ענט טוא גדענקן אןט ד׳א צי־ט
לויבר ענטפר היינט דען טלוג3ו ד׳ררליין
וראאונדאךטוניןי< ׳ר  3יטרן לוןי
אייןרמבפרגרוט׳><
איי קוײן אןט י<ן ײ׳ךווערט דןייין ילו ^ יפט * יר דרטון׳ים
אי | דער 3״ט י״נן יואאןפן ול } י דיפ טערי ט>< ינן וןי׳ \ רולו טוטט (>< טפט
ײייני ג | ידר לוין * יין | ײב ( רח>< ינן ני׳ק )
דת׳אןטטזויטא -ינזא ^ ןג׳{ ײ׳טדען >< דת
טונןיץירדיךביטןאןט
לזי< ת ) דרגאנניווע} טדרונןדו} יבר הערגלזט
ק״ך>< לזכט
דער 3״ט
פרדיראונ׳רעסוקטר׳ג זא} אויךא׳ |
הרח<1ינןן א* | דר 3״ט ווען איך ווער קוי<ן לוז< טפט
דעןרלזטהטניגלילז״ןגוטילזר 3ו
>< ירי< קטר* ג 3וי״ן אונדאיךײיט י< ײן לוונ׳קינדר יא |ן ווערן אן גטריבן
הבןלזו׳ך
יארסון מונע וןערן ( בט * ! $בוטן ^ אןנ׳אןט>< ׳ר יא}ן האבן לזײט | ברכה
ןעבןאונ/לו ג* יונד  .לזךלז $ט דטביי יאןידט
אונטאבגיטאן אןי דיבייי גוירוו־ .לזונ׳ לזןטן ײיריאןןווערןאן גטריבן
ילזןןלוויךבןדווערןסון
אונ ' ה| 3חה אונד עט
דרטאגנז ד׳א סרגעבורג דיא
טןעוןנץהײנטאיי
רבונו
יאגטווײטר י
?חײנן טוביבןוןטןובן ) אי< | ואײן
אי >< ׳ריײ | דאךנאס< ענטן * יריײנן דאך
טואדאךאיןדרלײטאונטג׳דענק
י׳נדסוןדען<< ענטן ) יברהערגאט
דאדה״נט דען
א׳ברנחינגןךרונן יא?
טוועיגוועיןדען * 3ר הרעא} יםאג
פוןבןוטאונ׳סןײטעיאי*>< יר
נאר
>< קטריג3ו יײן אזנ״ןאי >< יך י< יט>< ײ | חא) גדאצט ווערן3ו נ״אךיאר3ו
טאג דר< 1קטריגקײן >< אכט האב) אויך >< יר
ג׳גירתגווארן אויך>< יראבר אויך >< ײן י< א | אדר
י״ןוואטביי
אובעטזאןח״ו
1נוטן (ו< ןך><;! כיהי< ןכיכןהקכ״ה )
סון אונט ווערן בט} אונ׳ ליבוטן א *ן מינ׳ דוא ןיבר הער גאט זאןיטט אונט
ח״ן אןיך>< ײני קינדר אזו יאן א) ט ב} ד
באותהײנטדעןטאגאיזדאך אויז
האבןאײןטנה טזבה טדי {
אײןטרײבן איןדען סך  3ו ) עבןאונדאןט >< ירזא)ן
ה״נטדען טמג  3ודיר גרויי
נעײןדיאתטוכה סוןדען ײענטךאונ׳ײיר טונן דאך
גיטטרעקט דײנה ןיבה ד .נטא] 3ו
םארצט דרוכן דו | יבר פאטר ײאך אונס א״ן גוטן אויי טסראך סר דען
תפןה><* ט גרוטי>< ורא אונד אך לייט גרוטי
תפיןית 3ז טאן ויײן אין דער ל״ט ז״׳נן
גית דין ט<15ע | ה3ו | עבן א; נ ' 3ו גיזונד דען אין דר ל״ט איי יוא גוט 3י דיר
דענקןאןדיאריר וואידוא
ןיברהערגאט דרוכןטונן<1יר דיךביטן אןי די יאןטטא* ןדער **3טג*
*פיןאןיויבןהי *}
דער 3ײט
פרגעבןדיוינדסוןד״ן  5יבןסאןקיטרא? אין
וגיאגטד׳יןקנעכטאטהרבינואןזדואוו׳ןטט
האסט 3
וליטאירתפןה ניט 5אזןווידרקערן אײן1
ראטהטנהאונ׳ יוכןהכפוריכן אונ ' ווי 5טטיי
וטעותיוטפטעתי ) א^ ט ײיר
ךואן׳ברהערגאט טונין * יר  3ודיריאגן * יט גרוטיווײנן ( טחטאתי
ךן״ןס
טואאונידאך
וואזײירהבןגיטאן דוא ןיברסאטר אןטדום ביטטצואונט
הבןחרטהאויךאוניריזינר
אײ|
אברדאערהאטגבראכט
גיינדיגט
דיגידענקןדאריביתהײקדטא׳זגטטנדןאונ׳דאדרייענטהאט
גאטאו׳ךדר 3ײט האבןיויר 5״דר ק׳ין
געבןאברדואן׳ברהער
קרבןיויטדעןקרבןחאטטואיכן א; ׳זײן זינדפר
דאזאןסרגעבן לזויךאונזרי ז׳נד די< 1׳רהנן גטאןיויר
אונדטךק״ןכהןניטי< ערדר
אונ׳קײן< 1יבח
!יתהאקךט
רידןיויט אונירי 5עס 3ין אין ד״נר* 5בה טו 5יואו דואטוטט ן' ח*ן
ײעראןזדיארידטונן
ןיידראויךדער 3״ט נ׳ט
ד,בן
זא 5דירדי תס •<5סון אזנואך 5יב ז״ן א 5ט .ד* ר איי ; יבגויעין דיגיילג סין
רואן ד״ני ןיבה טצינה דוא |* בר גאט איו
יברהעדגאטטונן>< יר דיךמך ביטן אזדו
יבהןויכןדאזיהבןגיױנגן מ׳ןדי׳ן ןיבןביתד< 1.קדט דרוכן דוא}
ד״נה }
אונזר׳ תפי} ה ןואי *<1ר3ו דיר טונן ג} ״ךאןי דו האטט אןגנויין דיתס} ה
זא} טט עןן לוןנז אך אן נע><ן ה׳ינט דען טאג
דטטארםון
יברגאטטואאונזב} דאויך
 .ולקדט כוטאן זײןתפי} ה 3ודיר {
סון כד | .גדו}
דאעראיזגאנגןאיןביתד גיטאן א׳ן דען יאר דולו ,ןיבר הער גאט דוא יא} טט אונזר יזטר ז״ | 3ז דען
ךיא פר געבונג אויך די זינד די *<1ר האבן
דיראיזא״טןברי< הר 3יקײטדרוכן דוא} יברגאטנעכן דואונט
קוױןדעןדואסמטרבײא
נײאויארדז דאטוט הער
} א;  5ון אונזאבגיטאן אונ׳ בט} ווערן ♦}י די ביזי גיירותאונ׳ נעכןאן הײנטדען
זעןבראונטרד״ני פןיג} אונד
היינט
איןהיאןדט
גןײךוויאדיאהאטטאן גינו>< | דטוויינן םוןדיא }<1אכ׳^ .
נטדטווײנןןןאט <1יר 3ו דיר טונן
טאגסוןא1
וא״ןקרבןברענגןדרוכןדון< ברסאטרטונ|<1יר
אןנירפאטראכרהנן המם ווע5ן זײןיון י 3חק 3
ן׳מהבןג׳ווײנטדא
דו יאןטט ױיט _  #ןנז אוכןגין3ו דר 3ײט דז דא ט .ט הער קו< 1|<1יטדען ױדת
דיך נאךא״ן<1מ | בעטןאז
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טיקדלוךב? דלױ׳ןר 5י * .ה ליז׳ןזלז?*
רבס״צ
ד .רח * יבן׳לוונ׳ ? לוזלוונזרתפי 5הצ? ך ה<>,ן ער די׳) רממ הכ  5וד >
ז־יןדימ׳ונג׳ז״סד־לודלזוײן ;• טטי! ררו פילו -ר
עמןקיערמןילוןנ׳ ? מזד׳ * ׳תד .אכעד
ררא נקן מ,ן רײן ךכן
די״׳טלי״יר
מ־נמד .ד מכן
.
יךמןי׳יןדײןסך טון מדגשה זל *> ו׳רומ}ן מײן * וטי
ןיכרהערגיזט םר״ב><
גײט •
ם־ח ? 0ו ״ ' ־'
<־׳ * *?! ״? '׳* ־ 1ע-כ! ײי? ױ י׳גי־ז
מ׳ר ג׳רנגכט׳קײט לוונ׳
*רזן קענןטמ ,לןו  :ור ; ק׳נדר
לוירלזויגן 413ירנ | לז׳) דײנ׳  $ירה מורה ל׳ך ז<־ו |5י׳יר גנ׳םן דנגן
ה^ 5ים היזכ־׳ה ) דו ןלוךםט עמנן נזוכזרי ק׳נדר
זכות פ״ ד י ק? ״ניקינדררילו .־לז טיכן פי 5״א? לז׳ן ט׳׳> ג < ײג | ( לזינןיהש טואיה רבלןז אוי׳ לזיטלז־ך זלו | * וכה יײ|
אײני קינדר 3ו דר { ׳הן * יט ילײןוללזן ( 5מורה ז? חוסה ו?> יעטינן טוביכן ) לזונ׳ לזיט מיך זלו $דר ! עק  .ינ׳ט ״ײן * יזן עון
•זיל׳צוזעהן קינדדל״נ׳' לזךקינדט קינדרלויןפי ! עועריזונ׳ כבוד לויט •
טזעוז  :ןזױי! דײ! הײ ! יגרןןי ! ןלז<< ד ױגײלזגיויעז! זל 1נ־דומ ; יכר  ,גלזטהלזטטזיז־ין מזייה דר העיט
ריבייב*,
דולזהלזטטלזונזגיבלזטן 5ז_ נעזז | לוײןלותרוג לזונ׳ ^ .זכלז׳כד דע | זלז? ן
לןזט לויךכין טרלזגןאלזרןרבט״ע
י
וו׳ריזלזכן מיזכרכות לזונ׳דיזלגוה הלזטטו לו ל״ניגעבן לזערלזזצו לזבדרי סע! ק< -לזכר דו ? יכרגלוטלו׳רר דכיו הלזטפו
לזזנ׳ז׳לזהטזיךןלזזן לוןרי־לן לו געדו עטיו לודנן
טל״נזראוטרהוה וױי? זילז היוט וו׳דרדײי גכלזט * טלזן
גטטרלו ^
הרלוטוו פון דען בויק ווע 5כט לזיר דו גיזט זע? ב | פר בלוטן הלזטט לזונ׳ז׳ן ? לזזן לו׳כררידן פון דר ע ןלזנג לזונ׳הט לויכר
פלורןזל ' וי \ דײן 5׳ק גנלזט דולו  5יבר זיוט דורך די זינד לז׳ז וולזרן גגעבן דר טזט לזויץ דרזזגיןט וױלו * ׳ר לז זו זײד! דען
טוטלזונ׳ עט ווערט סזן לזונזקײנר לזו׳זגנויזן לזירר דען הלזצן אירלז *ײפן לוב׳ ל־ובטוױיבר לויזלוןיזרדערין לויכר
פרז׳כרזנגהל׳בן * ׳דסלזרט זל  5י טל׳גלודיר ג 5״ך לוזלו״! ק :גד לודין
טוןערג״וט לוברדולז  5׳כרגלוטדי
דען
י׳תױגלז׳ונ׳ 5<5ב .
>ט׳
פלוטרסונ׳נן ספרלזזיז לןין דער 5ײט * וײן ױיר טונן ה ) ט ,ד׳לי>ו 5זה סז) דער כענטזנג >
רבט״ע יצײן בעטן פיז5ו דירןל} ט דולו זלו 5טט >ו* ן *וײן ק׳נד ביט5לזז| עוווער טרייק לז׳ | ױײן 5ײב 5׳בר ד ער גל׳טוו ק
לזזוזפןלו׳ךױ״ן ק׳בד י׳זו גי׳נגה ^ ק זל 5זלזיךיוער דלולזו׳ז
דיל׳צ״ט״ערט קן +וןל׳זזלז־ךווערזלזזןױײן קינדהלזכן
דעןטט׳ןםון דען לזתי־יג אין דד 3ײט זל׳ 5מיךהלזבןױ״ן קיגדלווןפ 5יטלזד( ל־יונ׳אך  6וןטל׳רן ו׳ןיו״|  5ײב
בײכון
לזך ךן } ׳בר גאט צטולז לז׳ך ד׳ך כעטן ״עו ד׳לז 3ײט ״־נ רט קו״ן ל>! זלז׳ך ״ער זלז<>| 5י־ן ^ יכד הלזבן לוין דר ? י־ט זײ ! טטו
*יר געבן סי) קרלו -גטזל  -ן * ׳ין ) ״  :דיי>< ׳טלו? ט לזיךזל׳ ! *< ר 53דד .ע?  { | £וברענג | ״ײןק׳נדכלד לז׳יך דעריועיט
}יכי גײט /׳ז׳ן דערצ״ט ? 6ט לז־ךווערזלו*ן>< יק קינד הכין לױן דר  {:י־טיזלזןטטולױברױירהל -ןב גרוטי רר דיזרצויקײט
ק׳נדהלזקלזקדר3יי .ט זלזןטטז זױרלזוץ 1טלןלו? ׳ ז׳ק ה׳<< 5לזוני
< ן״
רכט ע לזונ׳ לוךלוין דרלײט לזז זל< ך״ערזלז!ןי <
ד;זל ! יכרפל׳טרזלו ! טט ״יך ב ! ד דר הערןדר<< יטלז! ט לז׳ך׳זלז ! זליקקינד כ 5הלזבן לוו |לז 5.י * םיריק יזונ׳ ל׳ךלוו | א ! ׳
העט 3וד* רגברלוכט פי 5קרבנותלוין
לזזדירד׳אתי ! :ר .פו |<< ירגרעכנט זײ | ג ! ײךלו 5ז לז׳ך
סי< ײר 3ן , 5־י־גלט5
לזוגנו״ןדיתפןהםון
לזך  5יבר גיזטדו.זלו 5טטלוו־ .ךלון נע<<ן<< ײןתפ ! הג 5ײךײ ! ט דואהלוטט
ד׳י 5,׳קכ״ה .
זיץװ״כמ! טזיא<ול ! טיײ ^ יוערןאינ׳  .זיא זלי! הלוקלזיץ  .ייןדעי־ זלו ! זײן
תסןהגטלזן
דע נה ג) • ! לוןט עיהלזט
 !.יבר גלזט לווב ל׳יך עט דו״ו ניט
מ״ידהק  .רבט״ע !לוז><< ךדאז<<ול ! טליךהל! כןפײןדנ!<< ידד .כק •
ל׳
הייע׳יײנײךגלזרק״ן
׳כרגלוטדטק׳נד
״ל׳טלז׳ךטריוג לוק >< ״ן 5׳יבדולז !
ױע ^ רטבין טולוי עט ״ענן זני׳ןק׳נד
זינד גיטלז■ ״ילז יזךדו ! יברגלזט עט טטיט גטדיכן *וי) דײןהײ? ׳גה הורהלז 5זדו ײ׳ 5טטניט פר ןלז־׳ן ד״ן ! ׳ב סלז 5ק
לוןזלו׳ךזלוןזוצהז״ן << יטג *.ו  :ד<< יט ״יץ
יטרלז ! ד־וק דו ! יברגלזט טופלזיךלזריק ״״בנלוךלז״ |><ול 35ו דירכיטן
טטערקג״לו ל< ״) ? עכן ■!* כר העיגלוט יוגץ דילו ( ׳יט
לווכ׳ןלזזלניר״״ןקינד ניט
ק׳נד3ז קוי<ן מין דרקינד בעט
װערט קו<זןזל ! ט לויך ווערזל)5ן ״ײן ק׳נר היזבן לז׳ןדער{ ׳ ט זלו 5דר זוקטר׳ג גלורק״<<:זל  5ט לזויףזל׳ר -הק<< קטריג
סדזלזהרטטדרהײרט
<ו ז״ן לוך דו ! יבר הערגלזטדוזלז ! טט דרהער | ל< י׳ןתפ 5ה ױלזזלזיךנוד׳רטזלו ג 5ך״ זי !
טיהרבקחרה!<!לזה זל< וג ! ייך זלו ! לזיך לןךב ! דדרהערט יוערן לוזנ ' לץ״לז־< ג! ׳* ך ול ! טד< רהלוסט
ד • תכ 5הסו |
דרברלייק״טלזזנ׳
דרהע׳־ט ד״ן 5יק סלו 5קיטרלו ! לזי | ״לריק ! יברהערגלוט דולוזײ !טט ד* ךב! ד3ו<< ירבאי׳זן
?לזזדי דןפ ! הזולזט לזיך דלז צודיר טויז >< ״נהגוטה <<? ׳צעןז״ן לזזנ׳ ־לזך זלז? לזיךהלוכןלזי | דערתס? הלו יץ ז׳ױר
דערדלז וןערםלוויטל־הן
היוטג׳זלזגט 3ולזיר << וטך ול ? טזילו יזערטדזלזק לויץ <<)
נב׳לזות גזלזנט ג? ײךלוז>< ריק
יטרלו? לזויז ״ 3ר׳ק לוךזלז? דירדילזת  ?£ה *זו ? ׳ב ז״ןיל ? ט דיר לזיז ? יב גי״עזןדט ז׳נגן5ז? ט << דיקהדט טלזן 3ו ד? ד
דעיגלוט דעררמ
ביטטדערהעידערדלו קלזןהע? סןלו?י קרלזבק * :זע׳יזךדיטטו
זײגןדילוטירה דעןדולז
הלוט * ירנין גיהלזןסן לזונ׳דויו ביטט לזײן ( רוסלזחנכן ) דערזיו!<<ר׳ ! ודעד ( ײטײדך בלז? דהע? פ | יל ? ט לז׳ן׳
זד׳ 6
א
ג
>< ײןקינד וא? גרינגהא !) ײייןול״ין :

?ן | [ ? | [ 0
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פסיגעטן וי<י

דיתחנהימ *ן זאג/מין גמנ׳ן מןין מונ׳דמט זזטנהמויןיי דען ( ביג/ההייכן ) מברמ׳רייי5ש * ימ ניט
טאג דער הײכןלי יייגן ײויך מין דער טין :
ןיברהער גאט
הערגאטמיןדי * 3יטז״נןמ} יהי><{ מםןמונ '  £דוטוטט נוך * טפטא | דעכן גיונ 3ןעוןכן
כ { יבר
דויו ביטט לווניר טלוטרמונ׳ ״יר ז״נן אויך ד״ן קיגדר ניבר הער גמט אין דר נ׳יט זינט דומ מ־ין 1דען ( כסיו ד׳ן)
מונ׳ ביטט דןדען גנצן עיןכן * יט פין דרבארנויקײט ן׳בר הער גלוט יע 5ט ח״ו וולזט בייו״ן גיג* רתגי**1-רן מויןי ײיר
עטואןמןטאערן  £ון מונטבט5
יאןטטופוןמונטליןטיובלנעקןמוכ׳
יואןאודראוץיײײנהק־נדרמוו
מדרשויןימײן
:
ד׳רדילותחינה * שגן
אןטטה״נטדעןטאג מן נע><ן די טרערןווטן מיךטואנו
ן׳ברהערגאטדו *
 5 <*.וט5
מונ׳מ״ןולאןאונ׳ * וײניקינדרס׳ן גינאדלו דען נ׳ילון ילור וושט דמ טוט לוײן הער קווון מונ׳ איך
דבט״ע טומ 3ויויר
הער גלוט
רמטהטנה* 3מײ | גוטילורמונ ' דואן׳בר
מיט א״ן *< מן יוונ * ויט * ײנ׳קינדרזאן ווער | מן גטריבן דען
רבט״ע ייימך *< ׳ך גרעכט נו דר
עוטראןנ׳כבוד
מוייגעבןמין
*מןטטמונטאויףןיגן מןטינ׳ריא 5ןמונ* ר קינדר
מיןדערל״ט * אןטטו רט בוךניט
ןיבר הערגמט
הדיןהגדון והנורמ
אטדמטוטאהערקולוןפרדעןיוכן
 3ײטו*
ומןטטיוירנמר
דון׳ברהערגמט
מײןפרנע*ל | וןמטמיךהב * ײן * ינד יעןבן מײ | גטריבי * ,ניט אײנמ מ״גני העכט
מייףטמןדטביךאאטמיךהמבגיטמןפמרמ״ן * עטי ^ טיבינץ מוץי דערוועןט ן׳ביגמט מןטמיך * ויט>< ײן לזאן
מןגטריבן 3ו מ״ן טנה
ק׳נדרןיך ימןן ווערן
ןחהמונ׳מיךאןנ׳ * נײן * ימן מונ׳ לוײנה
*מןהבןא״טןברכהמונ ' ה3
גאטמןטידר * מןן מויך ווערן מײן גטריבן  0ח״נץ טןביכן וןטןוק ) מונ׳דוא ןיבר גאט * מןטטײ׳ר
טובה ןיברהער
מיבראירהבןפיןדרברח׳קײט מונ׳ םין
ברפמטדמיןדר 3ײט * מןטטו
טפרעצןדון*
<4ײ} ו< ט  :נט * עןבן  3וגוטןמו**
מלטנור׳סן
מונ׳סוןויײניק׳נדר
רבט״עדען ראט הטנהזמן דר גירדין פוןלוירמ־נ׳ פוןיוײןיואן
דחיונוי /
לו׳רדיךווידרבוויןגןמויץ
טונןיויטמונזריתפןהזמןן
וואטאיר3ו ריר
*וערן ןיבר הערגמט * 1ט מונורבקענונג
דימדנדדי *< ירהמבן גיטאן נון דו ןיברהער גמט* זיר טונן מוין 1אונזרי אויג|  3ודיר >< יטווײנןאונ ' טרײמן אונ׳ *< יט
ןיברהרגאטווי *< עכט דער * נענטדעןמ״ן בטטאנר
מ׳ךדובעטן •3דײן דר בס* יד) ײט
מײ| 3וברמ  :נןהער 3ןמונ '
גוטימראונ׳
מו׳ןמונטאײן
דרונןמיבר נ״מה
דוועןטטמיכןח ונ׳ט* ״נייי  :ד *< וחן* יין
הבןאוין 1דרוועןטווען
בוךריפייגעבונג ( רחײ*ןכ  3ד׳ק ) מיך ביט ריך מןט דו * מןטט *< יראין דר< ײט מוין טמןד׳
טו׳יב * ־ךמןמיןדען
וועןטדרוכןדוןיברהערגמט טוממ׳ך ד׳ך
 ( ,טעריט ^ ירן ) ווײ} דוטוטט מי | דר 3״ט (* ►טפטאאת )  3ודי גנ 3י
דערױקטרגגמר ק " |
ביטןאןט דומיאןטט * יטלויראוכןגיןסיט דען ( ײדת הרח> 1יכן ) מ* נ ' מיןדרנייט ואןמויך
הײנטדען טמג
סוןינין׳מבגיטמן מ) יביוהגיירות
טאגימןווערן
וי׳יןה״נטדען
*ומכטמױןי • ןירהבןלוקטריג {
מהער קולון דרוכן דיי•
*מןטטויוירטיקו פין ג* טי חןמציכןד׳ * מןן><ײן אןין * וטר * ״ 31ו דען נ״>) | ימר וומידמ טוט
}יכרפמטר נײגד״נה אזרין 3ו י< יר מריכן ווייב מונ׳דע,־ הער ב 5ט*< ײן גמיט מונ׳ ןמ** י ח״ו ניט׳ןער ! ו׳דר קערן} יבר
ד .ער דן • .מ? טט גדענקן וואט דו המטט מן גטריבן מין די׳ן } יבה תןרה מײן*< ענט דר דמ מי* * עןבן * ודה דר מי* פון
אײןזינדפטורמײן
*״נה * ינדפטור דרוכן * מןטטו * ״ן  <**3יר מ״ן פמטדלוונ׳* מ} טט>< יך אמכן3ו דען נײאן ימרסון
דעןמיוווערטמיר ב״מ גמטפ׳} גנמדהבן מ״ן
*< יט וו״נן טוט מיר דט מ} טזמגן
הבןח״ןבוטתפריכןפמרדעןןיבן גאטנ,ן *<ו* מיך* עןבן * מגן מ} ט מיך
כא װיא * וירווארונןהב מיךניש * מ}ן
דיר
כיי מן י< יר* ע} בן טיןי״ג} ׳ברהער גאטד,מ ומ} טט *< ׳ך סמרנעיון וומט מיך ווער מ} ט דמסאר
וומטמיךהבגיטמןןיבר הער
איריניינייינדימחן * ײן
*תוודה * ײןי<*ש טרערןאויי ײײנהאויגן דר<< יט דויליןטש
אך
אונ׳
ווידרד״ןכבזדגישמן וומט דיר אונ׳מךדען עו} כןמי* ניט} יבגוועין
גמשזײמ י< יר*< וחןוןמטמיך הב
טק״טדיממיךהמב  3ו
ד׳ז׳נד די איךהב מ׳ן בויהײטגיטאן מונ׳מך } יברהערגמט* מ} טט >< יר *< וחן* ײןד* פמ}
מיךהמכניט גיהמטמײן בוסתעני^ ןמונ׳ מןט
מךד׳מיך הבג׳שמן ז< יטהמפרטקײט נוןווימ * יר מ} ט
דירג׳שמ
טמןפ׳ןרפומות3ו *< " נ• ביז׳ * יעטיכן
עטירותא׳ברנוונן מונ׳מיך ד .ב גארנ ט גיראכט>< יר3ו
איךהב י< יך<< יט אײן
וומטא׳ך הבגשי״ןווימיו׳ר ד׳גוטי תעסגינן וואט מיךהב *< ירא | גיטמןמןי ^ דרוועןש ווימ *) ירווימג*< וטבין מיך
מיי< ר גווע* ,אויץ דער וו .ו}ש ווי>< ׳ר א} ז א׳ד מב ניט ג׳דאכט א} ט מיך ווער קײן ק׳וכן הבן או׳ן 1די ויע 3ט " ׳ מ מיי■
איךניטגדאכט מ} ט >< |><ו*  3ערונגי< ׳ט* יך נע>< ןמוין'* יענר
רעכטיוועגאונ׳מךהכ
מ 5טמיךה־ -גער׳ןסר} א*ן די
וו׳מ
גדענקןוו׳מןנגאיןמיך הב נמך  3ו } עבן |
מ׳ךגיטביגערטלו
ווע} שמונ׳קײן חאןטהאב

מיך המ= גאר קײן ײורמ * המט םר הקב״ה מונ ׳אז מיך ה״כ ניט א? ט גיטי׳ן *טגןן ט״יגןןלון דז * יבר הד
״ ימ א׳ר
גלוטקןנןמיך3ו דיר >< ינ 1א׳יניבקעכורג * יטאי׳ן >< ונד ודי} דולוב׳טט לוונירפמטר לװנ׳ײירחינן דימ קיגדר3ו
דיר דרוכן זײיו יוונט ד<ודו? אזנזרי וינד ול>ין :
*
ו׳אזאןןאבראויץלוןי  £יל> גן
איוזערגוטלודרנטײה
לדיא װײבר ואןן ײיט ווײנןדיאוןידזי זאנן אברח״) ניסגו געך
(

*

רבלנו

כב
י

טדוטאתי

טעויתי ט &

סעת׳ )

וײמ איר * וזו ) 3

עוןכן מ) ב א׳ך העט עובר גיוועון אוין 1דײ /כבוד ( טדוטיוד/י
רבט״ע

יווביויך וע^

טהלוק

גוינדיגט

ײ׳טרען א^ ז

איך

העט ןאון

טעויתי

טנוטעז/י ) וײמ וייר ♦<ודז?

ועהן

טדטאת׳

♦וײנה

בריטט

(

דעןאואיךהעט ןאז,הסר | ײײן
גו׳דיגטאיט
דבטיע אןבא׳ךוא? טהמבן
טעויתי טםטעח׳ ) וײא * יר הוה? •
רבס״ע אוב איך וא? ט האבו גוינדיגט
טפטעת׳ ) זײא א׳ר >< זה? •
קןן סר  £רע *׳ד >< אנן ( טחטאת׳ טעית׳
טפטעתי ) יײא י< יר
ן״בםרםרעאדיאאנן ( טחטאת׳ טעויתי
ד< י  1דען אן* איךהעט { אזןיעהן ו< ײןב \ זםן
דיסרוײ׳ןײטאונ׳
לוןערנןדיאגוט׳ײעט׳כןפון
האבניטביגערט
רבט״ע ו׳יא>< ׳רדאךא 5וי< וח{ איך
> <.-חן .
בגעיטגוײןחטדלו
רבט׳ע וײא>< יר >< וחן אןט איךהאב גארנ־ט
איךהאבדר סירגטאן םי{>< עסי  :ן דעיכן •
אונ׳א׳ךהאבםון י< ירןײדר אןט גאר אבגיטאן דיא י< דה פון חםד וואט י<ן קער << טאן ;
די | י< יטסין ? ײט
נייטןגעךלארניגגוועון אע׳ האב גאר ניט מעןן אי; א  3ט נעי< ןדי ־ד
דבונוטן עו | ק ו " אי< ׳רי< וח | אןטא׳ך ביןלי
רבט ע וײא י< יר י< וח{ אײ? איך האב גארניט בגערטל• דר קענן די ניםיכן אונ׳ נס< אוד/
ם ן .די םרוײ׳ ןײט *
אאי !,ךןא האטט גטאן א? י טאג לו י< ׳ר • רבונו ט? עוןנן וײא י< יר י< וח 1אלי איך ניט האב אכטונג גיגעבן אויץ די גוט׳
ײירייזחןאואיךהאבניטביגערט 3ו
לוהערןאויודעןטואאיךביטראײנן ♦ רסנן טל עו?ןכ וײא
טטראוריט
גדענקן ווען דר טאג מערט וײןאןט י<ן >< יךווערט ברענגן פרדען י< טםט • רבונו טן עו1ןכ זײא ײ׳ר ױוחן ווײןא־ך
רבוסטןעוןבן
ײ/טונהײטא׳ברדעןהאבאיך 5״דרי< ׳טי< ירגרוטה גאוהגטריבן
האבי< ׳ך? ײדר א* ברנוי<ן י<
וײא י< יר י< זחן א? ט איך האב ניט גדאכט א? ט י< יך קײנד קאן הײןן £ון די טי< ערל | וןאז איך וועד י< וין ןײדן איבר ד׳
איךהאבגרעט דבריכןבטן׳נן אין דער ןיבה טין אונ׳
רבט״ע וײא י< ׳ר יחח? א? ז
לינדדימיךהאב גטא;
דבט״ע אוב א׳ך וע? ט האבן
דט איך זע^ ט האבן גרעט ןטון הרע אונ׳ דאט איו ? יידר י< י׳; גוואוכהײט גיוועון
( טחטאתי טעוית׳ טפטעת• ןפנ׳ך)
גחנדיגט י< יט א? ט איך וע? ט האבן ? און זעהן>< ײני האר ס* | ײי* | קאפןי
רבונו טן עו^ןכ זײא י< ירא? ט ײוח? ויאט איךהאב גטאן יו׳דרדײן הײל־גי תא־ה רבונו טן עו^ץנ א* ב איך זע^ ט האבן
טיסנהעטרה גיאגט ( טחטאת׳ טטותי וטפטעת•
גייגדיגט י< יטדעןא? ט איךזע? טהאבן גרעט ווײןדרחון הט
רבט״עאוב
הארטגין
וחןאײנױינדווײןאיך האבלולײטן א? טןאון ײי׳ן ביוןוויןן
רבט״עוײאײיר><
ןפניך )
איךועןט האבןםר זינדירט דעןװײ? איך בין איי< ר גיגאנגן י< יטם׳ן גאוה ןײדרײיטאויך גר׳  5טײ׳י| קליםן* חיא
אײןטכןרע דאטניו איו וײאײיד ײוחן •
אובאיךועלט א״ן י< ענט האבן ג׳דאכט
רבונוטןעוןנץ
איריסח?
ז״אסירסוחן *
זעןטהאבןא״ננןיזצ״ט גיוועון סר ןייטן
דיאי׳נדגיטאןאןטיאיך
רבט׳עאובאיךזעןטהאבן
טוטװיאס׳ראןיאיך
גדאכטוואטדאװערטקוײן לו דען הינדרטטן טאג דאזצױידער
חיראןטאיךהאבנ׳ט
וו׳א
איךהאבניטײקנאגװעזן ד־ ^•.׳ ־י־י דאסיל
וואוגאטווערןיב גוועזןאונ׳
טאןפיןגוטט
האבײיךדר ון״טרטלן
אוכ׳איךהאבניטגידאבטי׳ויא׳ךװער
װיאײיראזא׳ךהארגײאכטאוכןדעכטצררעכט
גוטיןטונן אויןיװעןט
אזא׳ךועןטהאבןאויך װאט
א׳ךזעןטהאבן גיינדיגט ײ׳טדען
רבט״ע אוב
דען אן׳נןבילא? ט װערן *
גויגדיגטײיט
בױגטראכטװאטאיךהאבכיטזעןן טראכטןו״א ײיריחח? * רבוכו טןעוןבןאוב איך זע? ט האבן
אןבאיךוע? טהאק
רבט״ע
דעסןאואיךזע | טח״ו האבן  1וטטגהאט לו פרעײדי ײאנן יײא ײיריסח?
דבט״עאזבאיך וע? טהק
או׳ודיןײטזײאײירײוח?
האבןגטפעט גטריבן
גו׳נדיגט ײיטדעכן א? טאיךוע? ט
י״ןזייאײיר
ײײןסאטראונ׳ײוטרניטרעכטנוהגבכבודג׳ועיווויאעט קערלו
גוינדיגטײיטאןטאיךזע? טח 'ו
ח־זאײןײאןטהבו װידר
איך זע 5ט
א? ז
אולאיךועןט הק גזינדיגט ײיט דעכן
רסנ׳טן עו? ק
ײוח?
אובאיךועןט האק גזיגדיג ײ׳טדעןאן* איך
ײוטרוייאײירײןחן רבונו ט? עיןנן
ספעניגטקיגן ײייןפאטראונ׳
רבט״ע אוב
דיאבהעםטונג לו ײײן ײאן זײא ײיר ײוח?
גח״ןיגטהאכן אין דר לײט
ײ׳ךזעןט ח׳ו נ׳טרעכט
איךײ׳ך וע 5ט האבןגזינדיגט ײיט דען ווײן איך האב ן״דר גרעט איןדר תפיןהוײא ײיר ײוח? רבונו טל עו־קלװב
האק
ג 3
איךהעט גוינדיגװ ײיט דען א? ט איךײ׳ך זעןט ח״ו ניט רעכט

רבונוסזנ 1וזכן  5יגא* ך< עזסד,אדן ; :יכדי ; ט * ט,
וײאאיראזזון ג
א׳ךהליבויייטמןגןיגט
הארןגירײניגט דא
וע\' ט ה״ו נ׳ט רעכט היובן גד .א! ט ן א׳מ זט * ר,ער3ו ײין ״יט אײן * אן דא לויך בין מ ׳ן דד נדה גו .יטין
דען נ> א׳ך א׳ך
דלזטסבתןיכטמ
יטדעןלוןטלויךזעןטנ׳טהיובן
רבט״עצוובמ־ך * ע | טד,יזבןג; ינריגט ><
*י׳מ>< ירעט>< .ה | ׳
טהאבןגיזיגדיגטיליטדעוא^ טאיךזע^ טח׳ו
רבט״עצובלויך זע^
דררעכטיגײט זײא * יר עט * וח ! •
גינונדןנו
דוןיברהערגלזטלזוין 1דעןטולול׳׳ך{ ״דר ןןי׳נן
הלובן לודרולי׳ןײלוןלזײן ( דוןיןד .עינ  0ג׳טלון וײלואיר>< וחן •
ז״לויז׳רדלוך ול | ע
לזונ׳יויךהלזבלויפןאך לוםין נליךג׳געבן
טא׳ךהאבדע |  30להרע )  3ופי 1גפאזגט
א|
יזיטיזײןיס׳ןפ׳זןיגןגזלוגטאונ׳ או׳ך גרעט
דיזינדסײ ! איךד,אב ! ײדר * יר
רבט״ע ז״צו< 1ירי< וח |
אוח | *
איךזעזטהאבן
טגיטאןהלובןד׳אגרוטיעבירות
עזןקמובא׳ךזע |
רבונוט |
ןטוןהרע אונ׳רכיןות גטר׳בן *
דעןטוםאיךנורירביט |>< יטוו״נ | ו.יי* ן איך האב ן״יר
רבונוטןע;3ןכ אויך'
פיןטבועותגטל|[ ז״לוי< יר>< וחן ♦
רבונוט? עו!ןנ לון ד׳לו עצירות ןןאע
נ׳טא! טרע  5ט גטלון (? טנןטיזינן ) ווילו עז קער 3וו״ן ז״אוי׳רזזוזז) ״
ד׳ר אתוודה גיוועזןאונ׳ול *י די עבירות דיאיך האב גיטלו/ד׳ איך הלוב ניט דרויך * תוודה גווע,ן
א׳ך הלזב דלו פר
גלזטדערדאטוטםר
טזטלו״ןהערקוזלןדעןדוב׳טטלוײן
 .:ן׳ זלו?ן * ירדלוך אןיווערן סרגעב[  3ודר  3ײט וואטדלז
געבןדיאזינדפון דעןי< ענטן <ז* ן ,
ביטןנודען
ודרלײטוומטדאטוטאײןהערקײ<ן אונ׳ איךוןין
גאטוויןאיך>< יך דר וועק! $
 2ףל דו ! יברהער
אײן ( ט! יחד ) ,חונ ' א;ן .־ < ו׳ין (;< חין<־ ) .דר>< ׳ט *! טלויך * לזןלוײן ( כפרה ) הביןלוו׳ן 1ד׳וינד
! יבןגאטלווכן
י
עטרתי*  ,תםובה אן
דיאאיךהבגיטלון ! ׳בר העיגלוט ד• הלזטטיוזנס א | גטריבן לוז ד;ול וו׳ןטט א׳ן די טעג פון
פרגעמנג
דידטאןסןטזנן>< ׳ראיטזוײנן  3ודירבעטיןלווג) ןא״ן
וולוטערווערט צז
נע>< ןדיתסןה ) 0ןדע)<< ענטן
ײטלזײטןדרבס< ׳ק " טלוונ׳אײט ! רחיונות • דרונן
דעןבײלזדיראיזלזיןדר 3
לזוץ* דילוזינדדילו לויך הלזבג׳טלון
דואן׳בר הער
דולו ! יברהערגלוט זלו ! טטו ב! ד פוןלו; נטלוןנעאן בקענונג יווג׳ זלז! סט לוונזרי ; ׳נד>< וח! זײן •
גידענקןלוןטדימ  $ײט לו׳ז וו דרקוי< ןאז *ן * יךווערטדן זײן לזוכ׳
גליט וןילזזלו! מיך ניטנודיר ווײנן וןען מיך טולו
דולוןיברהערגלזטזלז! לויךהײנט דעו טאג  3ודירקו<<ן י< ׳ט<< ײרה תס ! ה וולזט
 \<1וונ 1רט>< ט 1:טי 3זז< ירטלז! דרוק-
<< יט לוײט! גרעצטיקי׳ט דר י< יט איך,לזן פון דיר ! ידיג לזויז גין אויך' ד׳ ז׳נד ד׳לז לזיך הלזב גטאן
לויך $ו דיר טוין
דזאדברהערגאטוועןאירהאבן
וו־יטטלוונ׳קיינר * ער ווילו ןשכג מ | ט י< ירד,אכן נלוך3ו ! עבן •
רצט״ע דו
וזן<< יר דלזךטטערנן • דרוס{ דוא ! יבר הערגלוט טונן<< יר  3ודיר בעטן $ו דר  $ײטוולזזדלז טוט
טקפי ! געןטי<
טטמײןטרײבןלויןדען ( טסרהח׳יכן ) דר ז< יט דר
יוהער קז *ו א \ ז דו י< יך>< יט >< ײ! י< אןלוונ׳׳>< יטי< ײנהקינרר זלז5
כהזהגדוןפו טראגןלזזנזר•
דולוןיברהערגאט םר* 3יטןהאט דר
ךג־רדק ) זח! סוןאונטא< י 3וריםןאערן •
גטאןאבראויך דער $ײפהאבן>< יר קײן כהן הגדון נ׳ט>< ער נארוןאט ״ירטונןרידן י< ׳ט אונזז•
זינדוז־וז ^ ירהאק
גאטטוא מ> נט דאט גידענקו א? ט י< ירזײן פון ב! וטאונ׳ס ! ײט אוהי דר י $ר הרעהאט אזנט
ןעפ 3ן  ! .יברהער
דוןיברהערגאטןסו >< יךןעבןאונד
ןײדראיבררעט זינד3ו טחן דרזנן טוא 3וי< ירבא! ד םי} דר < ׳ר * יקײט •
ר> ןיבר הער גאטוואט ווערט דיר זײו גיר .א 5פן ױיטזוײן ארינן בןוט
זײא איראזח• זי ^ נ״ זינד ד• חיךהאב גטאן
 3ודיר בעטן י< יט ווײנן א! ט דוא ואןטט >< יךח* וניטפר 3וקן פוןדרווע 5ט םר
דרזנדטואחיךארינןוו״ב
חטוטןונן
ןיברהער.
טאןלודירסין י< $ות וויאעט קער $ו ז״ן .
איךזאןקענן נאך
>< ״ן 3ײטאונ ' \< וזי< יך ! עבן דר ױיטא 5ז
איךהאבגטאן
איךט׳אאןטטרוילזרן אזיך די זינד דיא
דטטדו״זרןוואט
גאט דואזא< טט ב{ ר אל נעיוןסון י< יר
פוןדײנרהאנד •
יךגיטע״זטווערן
ן׳ברד .ערגא . 1חו>; ׳ךח׳׳ונ* טפח! יןח׳ן; אײןה . .ו *ז אײן אענט אונ ׳ 5אז><
ן׳ברהער גאט היטאוכט
עוטראונ׳כבודי
אונ ' !תז  <.יך>< יט>< ״ן<< אן צזזנ׳ י< ײכה ק׳כדר לזונזרת יארחןיז  5עבןא׳'ן
יךגרעכט 3ודער { ײט
אךאךסרעיןהרע 5יברד .ערגאטי< אך><
טלזנדאונ׳פרטי<
םרביןבגןיבןהיטאזנזחךפר
וואטאיךטואלאזןאויט >< ״נה
׳ברהערגאטי< יט>< -ינהטרעהרן
דאטוטאהערקו״ן סרדען ( ׳ונןהד׳ן ) }
וואט
יברהערגאטדואזא ! טטדיך איבר
אויגן י< ׳טדע,ץ ־ח} א ךב 5דחב ! עטן דעז { חר 1וואטדזה טטאוץי * יר 5 .
איךטואדא
נעסןייײנ׳רידווליט
רבונוט ! וע ? נןסר
זײנהק׳ידרא-זן :
'>< ׳רד  -כארי<ן אןזא״ן פלוטרלז׳כר
א{< טאג3ו  .־׳רא! ׳ךלוײןד,י< ץ ^ ׳ר 3ו איברנײאן * ״נהטעגלו יונגהטננג אונ׳זאז
כקענןדעןא׳ךטרײא
זע 5כר
סוןדער וועןט ררוכן _ ךוא} יבר פאטר ׳טראל } אז >< ין חט
יונגרה׳יט
אונט ״ט ןט;5ד< ניט סר  $ןקס ווערן
דיי
יוײנהטרעהרן די
ונןניטאונןזונסט פר ג׳שן
וט^

זיגרהערגלוטיו -ך טויו גנוגןס}• טליגווײנן מונ ' איךטיא** ״ר * דנומןןי״  0א״ר
די• טוגןפלןןןיזוין * זײרה יזויגן
הבגט״ןיריי־י9י 1יי * )
טנ<ר< אוין די * ינד ר • יויך
איש ״״  ,קמ /ןל ך יו׳ךוו׳רר גרנוכט יוי־׳כ( יו׳ט * ״ן פר
כודען*< עננ* <,וינ ' יו׳ך
גיוטדמרד/׳וסוט  £׳י גײיד
גיוט • יוברכויןכןןנווכ־ךיווין״ דעןסד< 1ווןיו}ו דויו ביםטדר
כזדערנ״טאאסדיוטיעי׳וועד קוײ{
פיוסרײ־רערײמן
ןיבר
ביו ול 1יטחג פר ייכרטיו< ך ד׳יןדי ביזרוי קײט •
סדערכ׳רנן
זיונכוב[
טטגלוטדערדמיויז
מ \ם דו זסלםט * ׳ט סוני ל״כן גין * יט דען ( * רתהרחי< ׳כן״׳ ־ דוב
עוערמנ׳לז׳ןט׳י
כזערגרענגן וי י |< ז״׳ט1
דרזנזבעטיז׳ךנוד׳ריוזס׳ך *זי 1יוכד ,וײן * יטײײן >< לזן יזזנורײיזר
דםזמלמ׳ךס< זטמן
געבןאןיווסימיך ווערטס)
עיו׳ךב׳טדיךלזידוזמוטט<< ׳רי) ׳ | * ״ןהערכ)
כבוד • רבס '
מזנ׳סלט מ -ךימייוכהזײן *►יס״י ן
קרסנקה״ט ד׳׳׳ומ׳! י< ײןהזייקןי< |
ן׳ברהערגיוטזמוקײן
(דשנן ם *<ץנ )
מונ׳י׳ן* מ׳ך זל>< זוכה יײן כו
מונ׳ מן סונזריי קיגדם ק׳נדד
*יין נו זעהן פק פרײדמן מונורי קינךר •
גרו׳םרי׳בםמשט דער*<* ט וייר ילו<ן בה* ט ווערדן םר
יו׳ןיזײניקײטמונ׳ לזײט 1טן .כן * ׳ט
< מ; מי< 1ר
?עבן * ׳גי* יײן>
נלזנק מונ״ חך פר קריג { יבר הער גלזט סךם לזיך זמ 1הן הבן לזי | דײנה לזויגן דער ראך מ׳ן דימ 1ײטן מ׳ר יזויגן
* זן׳״כזמן ויןדםזמגן
י מונ׳ 1חײ< יךי< יט< 1״ןי< חן בהמןטןזז״ן ערן׳כןנמ״ן מ*< ן י
״
ן׳ברהער
ווערםטויוםפט טלון5ו דרגי! נניוועזט>< ׳ט  1*6גרעבטיקײט
ם״עהײנט דען טייג
ננ ל* בוגך
ןיברהער גמם
טסעניגט
גדענקןמןזמיךהמבנודיר ווידר
גסטהי׳נטדענן טיוגייוןםטו>\ יר ניט
דומ׳ב׳סט ו ר גלוטדרדמ טוט נ־ט ניוך פמרםטו כלך די
יז׳ן דר 5ײט זמ 1םטו * ו׳רדי וומג םמ? נו * י״ | גנמד נו נײגין
מןםמיךזמן *< יט>< ײןהע  1ה
טייגזמןסײןכוו׳וגונגכווי׳רזײן
ןיברהערגיוט היינט דען
לזזכן םזלריגב< וט *
גמסמ׳ךכ׳טד׳ךד<  :מןםט י< יר *,ײן>< סעט >3גוטןמו׳ז םפרעכין
למבןדעכןולקטרגםטין םוו ׳גן ל׳כרהער
זמל !
מןגםריבןמןידולז וזילםט םר
אםןסריז״ן 3ײטמז ״ילן ךומהמםט
ן׳גרהער גאט ןמז <<*י) ן׳  3ט ח״ו ניט ווערן פר5
טר״סןסונ׳מך די
יד׳רן׳בדם
געבן דימ ו׳נדםוןי< ע  :םןסיןד׳ טמגפו ( ,עםרתיי{ י תסובה ) דען סיןדער כײטא
מינ׳מיןדער
פןודעכןילענםןוו״ןדו ןיבר גאט וו׳ןםט יוסןסײן סרגעבוכג  3וסוסרזינד וואם זוירהבןגטסן
פ״נ׳גן
 3ײט פ׳ןדר במדיזיקײט סונ׳ ם ן ( רחוונות ) חיבר מונו דרובן טזנ׳ןי< ׳ט 3וד׳ר בטטן מןי>< ׳ריסןןהיו נ׳ט ווערן מן
גרענקןלוונירזינדמונ׳ןסזמודז \ עבן י< ט סריך סו׳ך דערמעןט דעןדו ביסטגחם
גיכײכנטיכיט ביזן דר -נ{ רונ׳ס
דעקטמגזמןסטלררנ׳טגדענקן
ןיכרהעיגמט ה־ינטמן
דרוקןדיז׳נדפוןדענןזזענםן
דערדאטןטמוטר
דומווערםט * ספט טמן) 1מן 6ו | *< ׳רסר
דעניטמג ווײן
״נריוגנטה׳ינט
ד׳ס ״׳ןדיקײט די מיךהמב גטמן מ׳ן *<
םטערט ווערן די׳ן גרינן 3מרן ןיבר הער גלוט ה״נט דעקן ססג ימןיםטו פון ס׳ר סן נעײן סײן בקענונג וןסם ס׳ך
3ו ד׳ר טוס י< ׳ט ווײנן מו׳ך דען זסןםטו 3ו<< ׳ר טסן ס״ן םר 3׳ימונג סנ׳ מך ס־ין שר געבונג }• בר הער גסט ה״נם
טמגזמןמ׳ךהבןמײטןרעכט׳ס׳ר םפרעכר פר>< ־ר5ז } עבןמונ׳נו ג׳זונד ן׳בר הער גליט הײנט דענן טמג
דען
דעכןטלזגימןמיך ן׳ר ' גלזויזגין  6ון מ}• * ״(
זמ} סיך פר דירקויזן ײ׳ט מ״ט} גרעכט׳קײט }• ברהער גמט הײנט
דםטסרפזןסרגעבזנגמונ־סךסון
עכןטסגימןםטווזירלזו׳ךטמן
דימיךהמסגטמןןיברהערגסטה״נט ו
יינ■
ד׳פרגעמנג כידען ״ענםן
טמגס׳ו 0ן גבר״ט
דײן דער כסרי< יק״ט ( סן * ונן כ׳פורומ ^ ז׳לויוימגן ) הײנטדעכן
הײנט דען טמג ימן קו * ן ס׳יןלוויי } יײנג ליזיך די יינד דץסין הסב גטסן } יברהערגסט הײנט׳דען טג טוסןמיך
נע>< ןןדו ב} וט סונ׳הןצ
רבם״ע הײנט דען טמג זס} םטו סן
פסרםטן מונ׳ טומ חן בגערן דײן דר במרי< ׳ק״ט
גםפיעגגט מוץ׳ דעןאיבזז דעןהײנט דעקן
דטבןוטוואם *< ן המט
וומײיך המטטמןי<* נר פון<* ײן ןײבמןםטאט
םיןגרעכטק״ט לז * ׳ר טמן דען הײנטיגן
דרבססייקײט הײנט דען טמג* מ} םטו
טמגזײן ײירפר ז׳כרטמן דײן
הײנטדעןטמג
דען״ענםן .
טמגטוםטז פרםטן מן׳הערכר פון דען *< ענםן הײנט דע| טמגטיטטו ד׳ן3ו
׳ברהערגאט סנטפנגן >< ײןתפי} הזןמזמיך  3ו ד׳ר
דעןטסגזמ} טטו }
וס} טטודײן 3סרןסון * יר ס׳בר 6יי ר | הײנט
רבט״עה״נטדעןטמגוסן סיךסין
קייןסו׳ךהמןטונגזײןגסז״נרתפיןה ;
טוסה״נטדעןטמגזסן ח״ו גי׳ר
מ׳ןד״נהסויגן
הײנטדעןטסג * מ} מיךגס׳נדן } ״ט זע} ׳ק״ט
רבט״ע
>ײי׳ןגרעכטיקי׳ט *
 5*1טהיזבן3
ד׳אמיךהמבגטמן אונ׳ טומדיך נ׳טן סיכןמי •!
סויךיל״נה זינד
ה״נסטוסס׳ך קו*<ן>< ׳ט ײ״ן ביטרן הער3ן
דעי
ה״נטדען טסגטונן * ירייך מזנזר } ״ב ס״ניגןפון ד״ן ן־בן כבור יועגן ביזלין דענ׳ן
פיגעבונג ) יברהערגסט
טגס׳ןתםר׳ ביזלוובנט דרונןימן
׳רזמןןסונזרן״בפ״נ׳ג[ דע|  5ער,נטן
סובנט 4וו׳יןרוסד,מםט סונ* מןגםריבןליןי><

רבט״עהײרט דעןסצי* יײ} ײיך * ײן
ערןפרסןמטןביומן דעסןאובגט :
#ךאיינהז/פןהח״וסרדיראךנ׳ט )?
דוטבוןטרדיר פרפון ברענגןלוונ׳לז}* * ײנד .רעכט פערדיגה *? 3ינןןא}ן ״* ך סרענט ^ רן פויןי די י* נד ד׳ ונ  -ך
הבגטא | איןדענן .יארטדײבי< יך_ לוײןיוין דעק טערהי* נץו<* ט * ײן ו^ מן מונ׳><** נה ק* נדר הײנט דענן טי׳ג יו־ן
כפור ) ולו} דער ביור ( גירדין ) פון איריזונ׳ועון>< ײןאצון לזונ׳ אײנה קינדדול } שנו ר* ם | ״ערן הײנט דענןטלוג
(יונן כפור ) .־ײנןו< ירלז* | לונגטטמונ ' יו׳ | גרוסי םלזר 5ט  •} :בר הערגלוט פרלײטןהט דר ; כהןגד*} ) סר
טרפגןמונזריוינד וולזטלל׳ר הלזבן גיטלזן לוכרלוויןי דער  $ײט האבן * יר קײן  5הןגדו} ניט >< ער _ נלור וולוט<1יר
ט) נן רידן >< יט אונזרי } עפ3ן { יברגאט טוא דאך3ו מונטז גדענקן א :.י * 1ירזײנן נאר פון כ} וט אונ׳ ס} ײט יוונ׳ ול }ז
לזונז האטדר י 3רהרע איבררעט זינד3ו טאן דרונן ט; א איך ביטן3ו דײן דר ברל< יקײט דען דוא} יבר הער גאט וןאש
דרונןטואאיך דיךביטן טוא< 4יךח״ונ* ט סר 3וקן פוןריווע} טפרלליין
ןןערטדיר זײןגהא} םןי< יט<1ײן ב} וטח"ו
טאיךטואהײנט דעכן טאג טרויארן
אונ׳א}
עטקער 3ווײן
 3ײט אונ } אןאין 5עבן3ו הא} טן דײנה<י  3ות וןיא
אונ־הײנט רענןטאג זא} טטו טאן * יר וויא דוא האסט גטאן איןדער
רס זא}>< ירדטגאנ 3י יארזי׳ן3ו פרײדן
הײנטדעכןטאג
לײטאוב} ענןהאטווע}ן פ} וכןאונ ' עט״איז _ זד .ויזגווארן| אײןבענטונגאוו ג}* יך זא} טטו3ו_ז<* ר
יזןטויטכפרורנאונןןטןאגןזאןולןסארדיזזחנהזאגן)
( ווען
'
טאןדײןגרוטיהי} ן' א * ן י
דערדאאיביג ר .חט איןה* }<4דרזם} אןנעי< ןהײנטדעכן טאגפון ״ירארינן
דרא} י< עצטגרגאט
עןדר
ךד
ווײב די הען פר א״ן כסרה או׳ן' י< ײני זינד רי א׳ך האב גטאן דר ״יט א{ ז איך זא} ניט גטטראפט
1
טואדיךביטן
יברהערגאטאיךארינןאײב
}
םוןביתדיןאיןהיי<} אוץיי< ײני זינר
ווערןדען (• וכ( כפור )
א} ז דו זא} טט ד׳הען פר ״} יםן אן טטאט ילײנר דיאהע | זי׳} גי | 3ו דען ט< ט אונ׳ א׳ך זא} ב} ײבן } עבן ־} יבר הער
ברײיג >3דען * ענטן דר דא האט גז׳נד׳גט דוא
גאט טןא י< יר אײנה טעג פר נײאן3ו יונגי טעגדנין דו ב׳טט דר
ביטט דר גאט רד דא טטראפט דענן אענטן ניט אויף אײן י< א{ ט אך דוא ב׳םט דער גאט דר דא ניט בגערט דען
גאטדואזא} טט
טוטםזןדענןײענעזןערזא} נארתטובה טאןאוין 1זײניזינרוןאט ער האט גטאן { יברהער
רבונו ט} עו}ןכ
איר אײן פיר זו  | 5ילױן גרעכטיקײט וןאט איך האב גטאן3ו דר 3ײט וואט דא א* י | הער קוי< ט
}אז א} ךארינן וןײב ניט אוק זונטט פרגיטן אײנה טרעהרין וואט איר ווער גי  /אויז ולײנה אויגן דעכן יונן כפור
דאבײאדיראן גכענן זײן
רב״טע זא} א} ז
ותוןאטאיךווער  3וד* רטאן
אונ׳נײגדײןאורן  3וא} י<< ײני תפי{
ו< } סאיךאריכן ווײב זע} ט  6ר דיר הא 5ן גבראכט אײן קרבן אונ׳ * יט דער הען א} מ י<] י< ׳ר טוט ארוכ( טןײגן< א} | ־
איר ווערן א} י אײנה זינד םרגעבן3ו דען נײאן יארוןאט רא איין הער קו>< טא><ן ט} ה
י
(אן ערצ יונן כסור 3ו נאכט פר כ} נדרי זא{ *ן די תחכה זאגן י< יט כוונה )
די ײיך זע? ט
רברגן ט} עו}ןכ א} י די נדרינן צונ׳ אך א} ׳ טבועומ ד׳א איך זע? ט הבן גטאן אין דען ׳אר
״ג
גארניטגראכט ווערן
ניט האבןגהא} ט | די זא{ ןא} י ווערןןבט{ וי< בוט} אונ ' עט זא} י< יר ײ׳י
גאטוו׳אאייןסארכט 3וי< רטאגאיז הײנטנון> וי} א* ךבעטן
לודען נייאןיאר וואטדלואײן הערקוי< ט ? ׳ברהער
{ודעןא{ י< עכטיג | גאט דר דאאיזבא} ד3ו דער ב! וי}* ג| אונ׳ דרדאטוט ס׳} חםד 3ודעןי< ענט | דעראיןטוט נאר
רבונו ט} עו? נן איך ב׳ט דיך י< אך
אן רופן אונ* עראיז דער גאט דער דא פר נעי< ט די תפ} ות בא} ד פו; י< ענטן
איךהײנטןערפו ; י< ײנהוינדא} ט  5י ןקינד פוןאיקיללר }־  5ר הער גאט< 1אךבט{ עוןי< יראונ ' םוןי< ײןי< אן
רבונו ט}! עו?ןנ גדענק ה׳ינט א} ז י< יר האבן
אונ׳ פון אײנה קינדר א} י די ב׳זי גזירות אונ׳ א}י די ביזי 3רות
גײטגדענקאונז־נאר א}ז ילירזיינן ב} וט אונ׳ ם} ײט א} י
•ורטהלןןיך אונזריז׳נד ןןאט י< ירהמבןגטאן } יברהער
איר קענן דען י 3ר הרעניט נא} ד איבר 3ווינגן רבונו ט} עו! ןנ איך קוכן3ו דיר י< יט אײן 3ו ברא 5ן הערין אונ׳ ביט
אקטריג
איךהאבגזינדיגט סרדירדא איט דער
דיךי< ח׳? ה דו} ׳בי גאש איך בין דאך יע} בטטיסדה א} ז
סטרײן* איך
נראהרלקײט
*א) נ׳ט קענן או׳ןי איר י< קטר* ג ? ײן סרדיר }• בר הער גאט טוי< י< יט י<* ד גרוטי
דיא טרעהרין
גיט נאך >< ײן טבירות נאך וןאט איך גיטי<ן האב כיז אן דײן היינט׳גו טאג } יברהערגאט נעכן
צרד׳ר ״אט איך טוא} אזן אוין 1י< ײני זינד וןאט איך י< ײן ? עבן טײג * טאן האבאונ׳ 5אי ל<*  1קוײ | גרעכט א | דײן
} יברהער
ברהערגאטטואאיט איר גניוד א{ ז א׳ין סאטרי< יט זייןקינד
•וכןהדיןפר ד* ,יןי< טפט }•
וןאטײיךפוןדיד טוא
ידיבקטות
רבונ• ט} יע ?ןנ א}
גאט }אוצ׳ט סר טטײפט וןערן דאט טיור פוןילײנרתס} ה

קיידרזיך ?• ײזין גיטן
בגערן דט ונו 5סכוו * יר מ ; ס כ״ין** | מינ׳ לייי ״יך גיד  36נ * ועדן איט >< ײן י^ מן יוונ׳> דיני
וײגן וי 5י טציג איט גרוטד םונה ניור דו״ו ניט געך ײיר איוגנו
( די תהנה
$ו דעבן נײאן ילור מײן :
ווע 5טלוונ׳לויר ״לוגט מייך נוויךלויכר { יווןלוויך ןען לונדרן טמגדער איט סירונו{ טויא
דער טוןולוגן״יוע לויר
גרוטיםןנהווערטאירהנלוההטבן •
ניט <3געך * לוגןנלור >< יטאײ |
עוןכןדומולוןעוטנויוירחדלוויךטלוןודסטגורסוןדיםרגעבונגלוונ׳דוטןיברגלוטדוןולוןטטןו
5
הער
 •5ריי ^ ^ך ס ב 5ד גר״כן דײ /רעצטי הלונט< 1יר •3לונטסנגן די תס 5ה אלוט לו׳ך ווער3ו דיר טמן דו { יבר
>< ׳ר
דיר כעטן זל { ט י< " | דיב זלו <*1יט קײנר5ײלו * מך גטעדיגט ןןערן טונ׳ ניט״ח • ניטט ןא
גלוט דס ווי{ לוין פלור3ו
דיךלויארנו { ובן לוונ לוך  3גד׳נן *< יט גלונ| 3
קענןג׳ןלויןד׳ין רעכטן ״עג
*ײ) גבײןדר י< יטמןסלויך ?ול{ לזיוור
תורה
החטטלזונט גבלוטןלווי* דײן { יבה
דעראיטלזןטלו׳ךזלו{ קענן הלו! טןד״נה ; יבה>< 3ותוולזטדויו
הער| 5
טדלוהלוטג׳הלוטדר ( כהן גד• ! ) .
לוונ׳דוןיברהערגל 1ט  3ו דען זז ! ען*ול ! טטו< 1ירגעבןלזײ! גוטי גדלזנקןג! ײךול !
ג׳טלון ( רד*< יבן נדיק ) טולולוונ :במ 5דגדענק | דילופר * י 3רהײט וויוט דולו הלוטט
ן שערהלוט תס 5הסרמונז
יווססרברענגן זל ! טדו ! יברהערגמט*מ? טט
ג׳הלוט><* ט לזונור םלוטרלוברהכן דלוער הלוט ווע !ן * יין ווןילחקלו
רבונו ט{ עו! ק ' *< ׳ר וײנן יולו דילו ! יבה קינדר סון לוונזרםיזטר
 6רגעבן די וינד ס) | ד* ין { ׳בה קינדר
הענט לווו
לוונ׳ דולו ; יבר הער גיזט הלזטטו לוינן לוך3ו גויוגט ווען ו׳ וועדן ג! ײך * ײן לוין לוירה סײנדן
לוברהנן
{ לווןלוונ סךןז״ו ניט פרדלורבן ררונן ( טד׳ לבלוות ) דו * א! טטלווגטלויל< ר 3ו נעלי | ל 11נטרדײנה
ןןיןטטו ויט ניט םר
•
קײןבייגטעהן| מ*<ן
פ? ׳ג! לזונ׳ ! לוילזונ* קײ|<<1ז5
~
 *!6לו׳ך *ל•! לויײרגין י< ׳ט * ײנה סיטיזןדײנה גוטה ״עג לוזנ׳ זייטאײנה הענטילו{ לויך
ך״בן ^ ך ט 5עו? כן
 3דקה 3ז געכן לזונ׳ןאך * ונטט טלון וויוט דיר דו ! יבר הערגלזט ווערט 5׳ב*ײן לוונ׳> 1יט *< ײני
*וכה* ײ | ס׳{
עבן 3ויעד .ןלון
מיךדער !
לוונ׳וייטײײנהלוויגן *לו!
לזרין* לוןיזיך * וכה * ײ| 3ו הערן איבר >< יין טיט דבריתורה
קײן טיונד} יבר העד גיזט לוזו ס* 5עבירוו  /ןןאט דא טונן גטעהן יז׳ן דער ווע} ט אונ ׳איך
א? י*< ײנ׳גן סי! גוט ן לוונ׳
טואאיך *< יך
המבק* יןטו 5ד דרא | מןנ ' מ? טיו׳ךיו י ,טג< ־רניטטדער סו|  3יזלוגןנ| 13לז! יכןדולו ! יבר העי״גיוט
גכ׳ן הו *,
טדןןאןטטה׳ט | *< ״ |
רבט״ע אונן דען טוא * ויךדיךאך בעטןא5
ב״מדירדטערבות גיורלוו׳ך .
אונ׳לו!עוןןזןטו* יןןערןטא| דט* א ! ׳ | * יא א! ט
ג* ינדמןט*ילו ולו! ןא׳רארבײט טיון לוין ײ־ ןהד* * יט וולורהי׳ט
הויזלזזקגסערטקײן טריסות גי*< לזכטווער | זו״ו • לובר * יא * ע! טן ה״ו
.יכטרות טא[ דר *< יט עט*זי ! אין *< ײן
דוןיברהעיגאטאויך דעןטוא איךו<* ךב״א ד׳ר
וולוטא׳ךפוןדעק א* 5כןגמרניקט  •3ילוגן :
><* !!/טבתוײ)
דען דו ביטט דער גלוט דער דלו טוט ניט בגערןול ! ם איך *וי ! ח״ו ! ״דן םוןאנדרה | ײט ײעגן
לזויך דט ערוב ליו׳ך * י׳גן
הוטג׳טלזןדאט *ול{ול  5טגיטלוןווערן 1טכןט*<יכץ
די דא הבן ס׳{ עניסת גטיון נלורא! ט וולוטדלו ו׳ערטאין>< ״ן
•וילזדולו ! יברהערגאט עטוויליטטהב
בדענקןלוןט  5יךןוער*< וזןקו>< ןסר דיר 3ן דטן
יברפאטרסוןדרגנ 5יווע! טווע | איך *< עכטטולז<< יך נלזר
דוא !
דער
דט יעןב׳גוללו! וו׳יט לו׳ךגלזר ניט וואטאיךזא? ילז* ןסרגרוזי  5יידלוונ׳לו׳ן
ד׳ןאונ׳זזטבוןאבלוגעבן
* ײן 5׳יב לוײן ג׳דערטלובר דו ! יבר הער גמט יווין 1דיך טוא מיך איך סר ; א*ןלו ! ט דולו ווערטט
 3ײט זוערט>< יר ג! ״ך
זײןקינדרדעןדואןיברהערגלוט סון ד״ן
>< יט *< ירםי! גינאדטא | ג 5״ךלו! טאײןסל 1טר דר דמטוטם ^ גןטין ^
ײ׳טדען״ענטי דט קאן ק״ן>< ענט בײלוו״ | | עבןלוויטילזגן דו ביטט אךדרגאט דר
טלון
•ואונדרוומטדואקאנטט ! ין סון * ״נה * ינד וואט ער המט גיטאן דרוכן דו ! יבר סאטר טוא דוא 3ואונט גידעיקן א*5
דא קאןדען ווענטן אךה״
דרנמריטהווע 5ט מונ ' א! ט<1יר* ײנה נעב׳ך קוו< ןסו | דיערדא 5ט יואו< ׳רא 5י ווירר קוײן
לוירי״ןגארניטט או׳ך'
גרעכטיקײטוןאטאיךהאב גיטלזן
לוין די ערד דרונןדו ! יבר העיגאט נ־עק ב '.ד אןדיתס ! ה סון״יראונ ! או>< י* |
אײנהגרעכטיק״ט
ײןסירטסרעכריײןאויךיענרווע 5ט ול *ן ; ײיט סי5
בײא ! עבן או* ךדרווע 5טדטיא 5א ! טל<
דרטגטוטאןין* ; ין{ יירהער
אונ ' מךו< יטגרוטיט>< ז׳הטוא לױך * ׳ך סאר ויכרןלוןד״ן היי 5יגן נ  6י< | ' אזו ב 5ד אז נלור
וכותפוןאונזרםאטראברהק דען דו הנוט יעןב׳ן
גלוט דסאיו  8ונ* רבעט| 3ו דירא? ט דןוא 5טטםונ*5וי * ןגניטןדען
דר קגלכט מין יײגה*• גנט מ? ט ד<  .ביטט דר גלוט מונ׳קײנר ילער לוונ׳דז ! יבר הער גאט הוטט
פר יו 5ט מונ׳דר דיך הט
*ןמ*
גיגטוועןי״ןק׳נדדןוײרן
;ומ׳נן

הטײןדיווו׳ןטטו ** * ןײך
מ׳בייע״חזוטטדידמעדשנישזיב *** ן5ווי *' .ײנק קינדר אערןג 5״ך דרוין  ,ח .טז 5
**ןש
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הערלין }* ; ןדעןלויןטו  50ודירבעטן ; | ײךסי ' 0ין קינד
ע} בנ יכן ) לויו יסלטטו ל< יך פך טסן ס} ט ןן׳ס סײן פסטר ז״ן קינד
רבל ^ ך ט} עו}ןנ ; יבליירקרספט לול< ײנרחס} חא * ט  0יךווער דסטסן דערל< יט  0 <0יךי } 0קענן <ל  | 30לייט
אײנר חפ}*ז סי דו יס} סט י• פון ל< יר ;} ײך לוקב} זײן סינ׳ ז׳ זס} ח׳י םין דיר ניט } עהר וזידר קערן ( טדי)
קןסקסונ׳דו | ׳בר ; סטדוסוס} טט
דו ב׳זט דערס} אעכטי ; ד ; סטדרזלו} ב} ד פוןאירסן נעאן אײן וו״נןסונ׳ אײן
אירסבדעןילרהרעסונד סיך זס} סן
ס׳בראירהבן סונ '* יס} טט איך דרהערן סונ׳ טו  0סךבזד פון
ב} ד רחאנות
סיןאײנרת  }£ה י]  0ט סיךטוסלז דירסונ׳דו
חקו׳עקבדט וס} א׳ר ס} טב* יס טטין
;נ׳םןדען זכותסזןס  5רהכןי3
רבוני ט} עו} כןדולו
זס} םט  3ואירסך טסן פי} נ׳םינןסונ ' נ  }£צו,ת ; [ ײךס} טדו הוטט ; טאן3ו זוונזרי ע} טרן
אייןהעןסר דו זס} טטאיר >3ט׳ק | *0׳ס | ; וטי א. 5י  5׳כןד׳ א־ך ? ס | ן
הוטט א׳ר ; הס} סן סונ דו זסןטט וו״טרזײן
דראיטיוזחיךאיטאײןאסן סונ׳אײני קינדר זל} ןוערן ; טפײוט סון דירסונ׳ניט חםןט} יכן
םירן דעןרע  5ט | וזע ;
 5ו | רי ז״ט דראיט ס} ט אירז } 0ןח ו 3ו קײ | טס} ותקוא | דו } יבר ד .ער ; סטה׳ט סונזר ; ניןהויי ; יינד ס? ט קליו
ביזיגוידותרעות ח״ו לו; <,י  0ואין איט אײן
עין הרעז  0 | 0 }0ונטקענן ; ווע | טי ;ן  0ונ ' יײןסונט סךא 3׳{ פר ס} י
אסןסונ  ,קינדר ? עבןסיןעוטר סונ׳ ט} וק סלין
רגונו יכ } עו? סןסיךביט דיך ס} ידו ו  }#טטא׳ראוח 5זײןלוזסיןזס} דײןה״ 5י ;ן נסאן איטאײןאוי} סיופי} רידן
דיןײטדיס דלז הסבן זינד ; יטסן סונ׳ ס׳ךלור׳כן
סברדוביטטדר ; סט דר דסהערט ; ער | די ; יבעטםון
ווײבקוכןלודירסונ׳סיךי׳} דיר ס} י אײן סו׳י { י ;ן זס ; ןדראיט דו { יבר הער ; סטדו זס} טט איר ב} ד הע} סן } יבר
( כ} יטרל { )  10נ ' { סז
בסרנןדיןסיבר לוירסונ׳סך ס׳ברס} י  0ײנה } יבה ה״פם סונ׳לזךסיבר
ווערגיוט דר
היטאיךפרלי!ו סײן טוט וולטדא
סוסרה ׳סרסויט { עבן ס׳ן סרײדן סונ׳} סו סונט טטערבן סויןיסונזר בעט סונ׳
ידיבייהקרענק  0ונ׳סן ח״ו סמרס״ן } נ ; יקרטנקדרא* ט  0ז
הײטטסײן איתמ אטונה ״ח  • 1ןנ׳היטאיך פר ס}
סיך וס | ח״ןנ׳ט עוברובטן אעק ערא״ן טוט דראיט עי וס? ח״> די { ייטניטאי  0וט  5ראיר ווערן } ׳ברהער;  0ט
סוכסיןצי | טו} דיג יסורינןלו } ײדןסיץידראע{ ט  £וןאײני ; רוזיחגד> וע ; ןווט סיךהב ; יטסן
סיךדיןכעטן
דט טוס

מויץדעדוו & ט * וברדו

ןיכרעיוטרעוןדרגנצ■ ווע? ט ןמווי_? מ -ך ; וש וויןגןיךיזן כעײן דסייט  5ויךווי? וויוט בימן
גלוט ילזיסטםון ײ׳רגיניזך& זבגו ק ײן> יײנד .זי נד דר >< יט אלטאןא * ן
ניט יזזנ< סר יונ׳ טיטערבן םון דר וועןט זי נ׳ ןיזז יזיך די ןײט קענין * ח׳ןה בעט׳ן די מיך ד .כ
ןי׳ו ײיך דו״ו
רב״״נב
גיטא א .נ ' דו ןיבר הער גאט דא די צײט ו) ערט קיײן זאןיטטו ײיר פר עפנה רי ןעםצו דר
יימט3ו ןײט
דיגאטדרדאאין דר 3ײט טיטאיבר סצן ר ן ד<
זיוןקענןרידןיו״ט? ן .בדען דו ביסט
.׳י׳ט ^ו איךײ׳ט * ײןײו׳ן
איןדרנ״טאךאןייוײנר .יינד ײזח! :ײן וזיזו יז׳ך הב
דוב׳טטאינןאן־פ ) גוחןיא יאןטטוײ׳ר
יי ; ר סוןדען ײענטןאונ׳
דר גאט דז האטט אוני ני ג׳יגט יזןט דו וויןטט חן נעיון די יזסןה סון יוײן יח׳ד דער דיו ווערט
ג׳טאן דען דו ביטט
יוײ( טרויאריגן הערצן דו בישט דערגלזטדר דלז איי אײן < רחונן יחני  0דר בחרכז דיךאך איבר
רירבעטן״יט
לו
גיסאן1
*יר יזונ׳פרגיב ו׳־ירײײני יינד וואסאיך הב
ג׳יינדיגט ^ ױ ביטן צו דיראןי ד• יא! טט אונירהי׳נד סיגעבן אונ׳ ײירטונין
עטואיווןאראןטוו׳רהבן
רבט״ע
דואוכטימןטטאו׳ךגדענקן דען בריתפון אונירע 5טרן אונ׳ או׳ך דען זצןת סון
דיךאויךבעטןאןם
איניט ! מיןגניטןדען ו  5ית ד׳ ( ענײנן אונ׳אבי .ניכץ  £ד• דאא׳>< רהא £ן אוק1
טבטינןאונ׳או׳ךזאןיטטו
דילוועןןי
נאכט דו ן־בר דדער גמט אןט>< ׳ר יא! | אך גנ־טן דען יםת א! י>< יר ד .בן ײקב! גוועי | ד׳א ן׳בה
דײנר הי!( 1טאג אונ׳
״אט דוא ן׳בר הער גאט הוטט גו
־ת רה אונ׳ אויך ! או אוניט גניטן דיי | סא ! ק יטרא ! ה ! טי | ( תיי״ג<<< 1ת )
תכןה וןאט י< יר כודירטונן אןי טג ״ ט ה״טי טרעהרן דוא ביעט יוא
אונטגיבאטןאונ׳גדענקאויךאונסדי
א״ט? חשד אונ׳ רחײ :ן אונ׳ דער דא איי ״טגיח אוין• א! י ד׳א ? ײט דר יאן' ייך
דער גאט דר דא טוט ;ו דען<< ענט |
״יךבענטין
אדנןהראטוןדואןיברהער גאטיא ! טט
איבר״יר אך דר בס׳ןגןיײך א ! ס ער ד .ט ; יךדר בר * ט א׳בר
יאןטטאויךפון אונט אן נע״ןאןי << ירטוני | זאגן א ! י אוביס אונ׳
<< יטא! ׳די ברכותפון דערוןע 7,ט רב־ש״עדו
ײןהערענססר ״ייי־צו אײן גוטן
ררונןוכײןסאסר *
ודיכןאזנדטרײאן נו ריר
*ארגנט ( ט״עיטרא ! ) אונ׳וע׳ר
; כר< 1׳׳נד .פ׳ינד וואט יי ווטיןן ועהן אן<< ׳ר דט ואן איך יעהן אןייא אונ׳קײנר סון א! י
אונ׳ היט ״יך סר די םן
קענן ״ייק ייין ןןעדר ״ײן ״אן מדר אײנה קינדר אונ׳ ! אי״יך חיו סר יי נ׳ט סר טע<< ט ווערן
ײיך
אײנהסײנד וא! * חסבות רניזתסוןדי דא ״יראדר ״ײן ״אןא .נ׳ק׳נדר וועןןח״ו בייטאן ! ׳בר הער גאט די ייבן
אונ׳סרטטער אןי
גןײךב״אד׳ריײן א | גרעסן גןי׳ךא! ט עס יעןטןהבן גיטאן צודירד׳ צדיקיכן א>< ן
טונ׳ןלוד׳רדט יא5
!ובוואס ״יר
״יר טרו׳ארן דרוץאןים * ירהכן גזינדיגט דו ב׳עט ; דרגאטדר דא איי ( יודע ״חסבות ) אונ׳איי
ך; א ןירר
גרוטיחרטההבאויף ״ײנה זינד וואטאיך הבגיטאןן
(יודעכןד .נטתרות ) אןשאיך
וואטא׳ךהבגיטאן דרוכן יקיסן איך3ו ד׳ר ״׳ט ״יין טרויאר׳ג
הר גאט א׳ך טענן ״יך נו | סרדיר<< יטמײנה זינל
כןדסטראסין אויןי
הבגיטאןאונ׳טוא ײיך ניטאזו
דיזינדיואסאיך
׳ט״ירטאןחכודאוי ^
העריןאןטדויאןסוט ^
תישוצהטאןאברדו גאט לו בי׳שט אײן רופא חנכןדו ווײטטוואע דער
״יךסארדרוין*
אײניביי׳וןערק אונ׳ןאי
״יט
רסואות ב׳דארףידרונן דו 5יברהער גאט טוא איך דיך בעסן א! י דו יאןישט יל׳ ט יי׳י יזימ גין
<4ענכו סר אײן
קטריגנןיאןקײנרקײ |<ו  5טהכן 13א* ר
אײט ! דר בר>< יקײט אוי '״ח << יט * יטדען ( ״דתהדין ) אונ ' פוןאןיד* אי<
סאטר
 5קענןאוין <> 1׳ר ״קטריגזײן ןארדו יעןברט יאןטט ו< ײן * ןייןיוטר וײן דער יוײןדו ביטט אײן
אןט עריא
דרזאןבןדא״ןרסואה 3ו>< ירטיק! או* ןי״ײנה י׳גד וואט
אונטודאראאייךגטריבןאיי ( ברחנץ אב עןבנינן )
לן
ןײט
יךק״ןעונטדערס | 3ו ! ײדן סו | אנדרה
רבט״ע ? סז ״יךקו״ן  3ועו}ןכ רבא אונ׳ ןאז><
איך הכגיטאן
דע | דו ןיבר גאט איך טומ רט ערמת א}• טאג אייןי יגן אןיש א׳ך ח*ו ניט זאן ! ײדן וואו
וועגן די דא ד .בן גי׳נדיגט
גיטאןוו׳ או־ךדו ! יברהער גאט הסט גטר׳בןןאין דײן ! ׳בה תורהאןי זיךדער ו< ענט
אײןאננדר יא} הבןזינד
טפטא״ת)
ב״אדיראיי א״סן (ו<
נוןדו ןיבר הערגאט
״וחןי״ן
כארהעןפןיוא וןיןטטו אינן י״נהיינד
ןא?
 :דרוכן דו } ׳בר הער גאט
נ״{ יבר הער גאט ווארונן זא} איך יײן אײן ערוב 3ו די ןײט די דא האבן גיו׳נדיגט
יאגןדר״יטאןט איך ווין קײן .עונט סו | א׳רנט וועגן ! ײדן הןאוי ^ דער ווע! טהן אויןי
נעקאן סון ״ירדט אויף
״יט״ירציטאןדר ״יט א{ מ איך זאך קענן דײן אײנציג^
דראגךדוועןטרבט״עדט וו״ט איך 3וגוטא! טןאיךהב
איךנאךאײן
א} טרעכט טאןוויאי< ןקער 3ו טא|  3ואיו אײ | גאט גי{ ובט איז ער דרונןדו ! יברהערגאט בעט
*אאן
ווע|
״
אנטגעיטןא״ן
>< סן{ אוו< יך קײןיינדםון ! ײט
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י<ו ד• הדזינה • אי| .
וועןזז״ן קײן רננגן גיטוצ י י
,
דירלז* דו *א} טט ד״ןלמרן ב \ ד כון מונע 5וב נואן 5יײ גיב
נו
בעטן
ע/לןל״ ( ײזציהייוכ־׳נ( הקנ״ר• ) * ׳רטונין
נלזט עעז לזיז ו>לזר י< יר ז״ן זינד׳גה } ״טאבריויר טונףיך
יי
דורברוו׳טר
לוונט בן' ד לזיין גוסן רעגן
׳
 1׳גי תורד ( ,כרוזנןלזברנ ) בנינן ) לןןנ׳לויטדוודלטט ני
דלזךלזןט סר |לןןןןן׳וס רו הוטט יזן גטריבןלזין ו ײןדיי*
ב׳םטודרגלזט דר זיך טוט דערכרזזין לויבר
 £אי_ רדר דלו סוט טיצ גוטיןצו ז ינהק נדר לוונ׳זל 4
לזונט טלזן זל ז לז״ן
לווניגדענקןלויןדרצ״טדען זנות
יזיי ״יןדרוועןט  }<<,ך ײןכ׳די ^ ני -ן הקג״ה ^ טולז
לז | י ד׳ בטעטניט ון/׳וטניור
וולזסיר
עלורג׳סןןײןבלוטגױיךלו^ ט דט
טעצטי  ,זײן * ׳בןזון יג ח־ןזל ( ט ער ריוט וועלן
סון לוברהכן דרדלזהסוןעןן
גדענקןדען בר־תןןלזט דודיוטט גו -לזכטײיט < וברד,נןלזי
לזיין ג -טן רעגן צ׳בר ז' .ער ג< וס טול׳לז׳נט י|ן
לוונ׳ג׳בלזוכט
רעגן
לזונ סך נ־טדען רעגן דרונןג׳ב לוונט בצדלוײן גוטן
דו עוןזיינהנדרי ^ ניטלזויך זז | ט | ווקטס דען סו־לז
 ; .ד דרונןדו ן׳בר ד .ער גלזט וזינן נ׳ט לזונ׳גיב לווגטי
דען דו גלוט ד,סט רען ט} ים} • ! וןדעןרעגן זע> בןלו׳ןדײןר
הקב״ר | ,לזז עט ב< ד לזנסעןעקן לזונ׳לוךלזן טליג קוײן
^ײו ; .־׳ ><< כי ד .י<} כינן
בןדלזײן ג סן רעגן לזיזן :
גיהןטן ) יברר,ערגלזט }לזובלדקוזז | גוסי ווינט ל׳יס גוסי
דרדלו ט ט םי}ז־נדןלז} ס דער רעגן 'ווערטיוויך
הבן גוטן רעגן }■ בר  .הער גי׳ס >< ׳רטר״לוןכודיר לוויף
} ק | לוונ׳יזיס ם  },גוס׳ וןלזטר דר י< ׳טזל} ט י< ׳ר ולז} ןב} ד
זולז
ן־ט זל} מ
כו זײן םל׳טר לוויך לוײן הי} ןי ררונןדו } ׳ברםלזטר טולז
קינדדזדלוטרי׳אס
לוײןהיןך ג} ״ן וי} ז לזײן
^ רךברהעד גיוט ןיוז לזוכט ניט ה״ו לווכן יזײן זונטט
ניט גדענקן לזןנזרהזינד לזונ׳נוסריזך יזונט ח״ו נ׳ט יויטהונ
ענסםרן יוונ׳ גיבלזונזבןד יזי׳ן גוסן רעגן לזונ׳ כ•
סולזלזונט ב} ד
סרגימןלזוסרהסרעריןםוןלזונוריליויגןל׳ונ׳
ן עט סלון יוין ל.ײ | עתרכוןיוונ לזזדר *} לזך דער דלז ד,וט
} ה וולוזווירצו דירטונןזלי} דרבײזײןלז} טיו׳רזלז}
דיתפ
לוך לזונור גוסר><} ׳ 'ן ו״ן ךער ו׳יט לזז >< ׳ר זלז} ן נ} ד
דרהנטדי רעגו דר זלז} ב} ד לזונזר פיר טטרעבר זײן לוןנ׳
ליין
זע} בן ולז} טסו ב} ן לקנעײן זל}י לוונזר׳ בקטורנ וולוט
לזונ׳ דו } ינר הערגלוס פון לזונט
הבןלזײן גוסןרעגן
גיהסןפן
גוטן רעגן דען דו ביטס דר גסס ר ר דיז הטס לזונט לזי״ר
>< יר ווע}ן פ•( דיר הבן אונ׳גיב לוונט ב} ס יזײן
 .־זײלו} סה,י הע} שן< זוניזיז} געבןלזײן גוסןרעגן ז
לזויזלוונזר* 3רווזדרזס} <ו; ניט
דררלזהלזט גיגס כוך׳><} לוכ׳בן זי} ט וילז זלז}ן זעהן
ט} עו} נןטולז לוונס גדענקן רען זכות םון לוברהנן
רבונ•
ד״נהלזויגן ב} ד זעהן
בלדלזײן גוסן רעגן רו } ׳ברהערגלזס } לוז
וולוטירכו וועסין
זער
סירםיטלזונ׳גיבלזונזלזונ׳וי סוט דלזךליךכז דיר בעטןלזו׳ך ל) ײ | גיטן רעגן דרוק
 5ויך דרערדן וויא זי נעביךאזז דארססיג איז
׳ברהערגצסג׳באונטביוןד
}
דטסיךאונ׳גיבלןנט כ> ר אײן ג 1סן י ע*ן ,
אונטאונ׳איבר
בארבן דיךאיכר
דרזא} אינט צו גוסרנוין קן<< ןל .ונ אך זי;} םוןזען רעגן
דאווערטסא,נט געבן
לזײןגוטןרעגן אןנ׳ דעןרעגן וואט
דוחהיסן ע״ה הט א} יגיטאן
ווע} ט ״אקסן } יברהערגאס טואאונט גדענקן זז׳א
טפ״זאויךדער
פי} גוסי
הערגאנו
״טא׳ברזײןטיט אונ אךדז< ׳נר
גוועין זאערהאט גטםייזס ס׳} אר> וי}
ו״ןצײטאיזהונגר
דעו א ' |
אונ׳י׳ירהבן גגאט׳ן אןיך דצןיאבח יי״ינץ דו } יכר הערגאט
דואזא} טס אך אונט גיזענקן אןיטײ׳רוואטיר גנוײן
רב .נו ט} עו} כןסוא עט םון יונגה} ״טוועגן אונ׳
דרבאריקדיךא׳בר אונט אונ׳ ג׳באונט ב} ד אײו גוסןיעגן
סוא א> נט <ו דער ני ס ניס גדענקןוואט דו
| א} ס׳ } " ט וועגןאונ׳ גיב סונטאײן גוסן רעגן } יבר הערגאט
אןפי
רעיגןנסגענן ,־ןא } יבר
די } ײס ווערןדינדריכן ניס היסן זויז זןי} טטו אונז ה״ו ק״ן
האטט אונט אן גטר׳ק ווען
זעןפעקד דרנו סאן אדר
} ״ני ק׳נדר דא נו סאן אדרוזאט זא} נעב־ך דטסין־ אדך
פאסרוואט זא}ן נעכ׳ן די ק
קײן זינד נ״ט
ג׳סאן ררוכןדו }• בר ל־אסר סוא וזאין דר  5״ט אונט גאר
זינד
}
םי
אנדרי } ײס די דא הבן ניס
נ׳טסדערגאס
ווערן בט} וי< בוס} אונ ' גיבאונט בזדאײן \ .וטן יע־גן רעןד־א
גדענקןאונ׳ } אזםוןאונזא} זביז ב} ד
אך ב} ר הע} ע | אונ '  :א} אונט אן נ} ז ווידר געבן < וײ|
דרדא קאן ב} ד ווידר סר קערן דזביזציגוסן דר זא} אזנט
אינ׳טיא גדענקן א} ט דר עו}ןכ האס ה׳׳וק״ן ק׳זכן נ׳ס
דבונו ט} עו} כןטוא_ דײן לארן ב} ר פוןאיס אב
גוטןיעגן
גדענקן אן
אונ׳טזמאונט
ד״) נא * | ווטגן אונ׳ גיב אונט ב} ד אי־ן גוסן רצגן
נ׳טרעג/חיז דרוכן סואעטסון
ווען
אבד״ןנאוק אונ׳ ס אנאר ג< ענקן
דרםיראײןגוטןרעגןאונ׳טזא
אונ׳גיכאונט
דעךואז י< יר } מי | אויי אונוראויגן
רעגןדרוכן דער באריכן ד׳ך אךא׳בר אונטב< דג׳ב אונט
דאנארהאסאײן } עבנדיגה זי} רט קאן ניס ז״ןאון
וןאט
זײנר נײס רר היס דוא} יברהער גאט א} ט>< יר וא}ן
דער י< יס עט זא} אונט צ\ יא} ט גיס גיראע) אין
א״י| גוסןרעג
׳בר סאטרזויכן>< ׳<_ אונט ניט } איג אןנ׳ג׳ב אונז ב} ד אײן
ניקט וויטןצו יגן וואט ה״ו הזנגר איז דרונן דו }
קײנרגיאר

גןטןרעגןדעןדוביסנ  #1ייןםמטר3ו דײתוז< יכן מונ ׳  <>?6נותיוונ׳טוא מונס ב? ד גדענקן דעןיצות סיו * סה
רב׳פו ע״ה אז זגן מ׳ :ן השט א׳סן וזאטר גווארסן ער טגט עט פו | זײן זבות וועגן אונ׳גיבלוונעו ב{ ד רעגן :
{•בר * ערגלוט זויא זלז?ן א׳רנ׳ט3ו ד׳ר בעטן אונןנ א״ן גוטן רעגן א? ס .יואו רז לזויע טוסוט געבן דז טוטטומופמי
א? םאונן לד׳ן זזנטט געבן דואן׳ברהערגאט זלירהאבן עס אן דיר נ׳ט םרדינט ( א? טד׳ 3בא; ת )  5אז
נ׳טאיןאונזריניטןאונ׳גיבאונט בןד * ״ | גוטןרעגןנו א? יאונזרי טפ״ז אונ׳ סז׳יט ב? ר די׳ן (כח
אונסוו״טר
אונ׳ ג׳ב אונם ב? דאײ | גוטןרעג | אונ׳טוא אײ| * א? אויךדי ( סער׳ ט>זיכן ) אונ ' נעכן אן אונזר׳ תסזה וואס ול׳ר
טוגן לו ד׳ר דען דוא 5׳בר הער גאט>< יר טונן גנונגן טרויאר׳ן א 5ס אזנזדי{ ׳יט זא? איניג רעגן זײן רבונו ט? עו |ןכ
אין דער נ״ט ווען>< ירטונק ד• תט 5דינו ד׳ר אין דר ל׳יטזא 5דער זזקטרגקײן זנאכט דאבן לזויןי אונז זנקטריג
לוזײןאונ׳ נעקאונזרה תס? מאונ ' גיב אונטבא? דאײן גוטןרעגן אונ׳״אךא 5טב׳ז פוןאוכטב? ד (בט 5וזובוט? )
א׳ןאײןפרזוצונגוואטהונגראיז ( רבונוט{ עו?ןכ טוא דאךב 5ר>< יט אונט סי 5דער
אונ׳ ? אז אונסח״ו ניט קווון
בארזנהרניקײט אונ׳ג׳באונס ב? ד * ײןגוטןרעגן דוא ? יבר הער גאט טןא אונט גדענקן א $ט * ירהאבן גרוטה
רײאונג אזנ׳ גיוס׳ חרטה אוין 1לאנזרה ז׳נד וואס זויר האבן גיטאן (א? טדי לבאות ) >< ׳ט אײן סארכלוכן הערנן
טונן * ירנו דיר קו><ן נאך אײן ז< *? טא? ט דוז_א? סט אונכז ב 5ד געבןאײן גוטןרעגן אזו א? ט ז< ירל< יט אונזרוז״נן
אאס אירטונןלו דירוןײנן איט דען זא?ן>< יר םו | דיראב 5עט | דע | נאר| אונ׳ דו זא) טטאונס בא? ד געבןא״ן גוטן
רעגן דער * יט>< יר יא?| גאר נ׳קט וויטן נו זאגן םון קײן נוטאולן :
די תס? האז <>5ן טאן םר אײן חו 5ה עט א״ן רפוא*?3ו דען דו 5ה*5ז>< ןיא? אזו יאגן *״ן קינדרדא ווערן >< ירסר
ד׳רגין בעט׳ןלובר>< יר בגערןפארפון דיר וא דו> א? םט א׳ט? ־כק ><וח,ן זײן וזער דיר וואם האטגי -אןז
עםווערטד־ראײןיפואה ז״ן דא זא? םט וו׳דוי זאגן
יבקינרזוירבעטןדיךסערכט דיךניםט
הײן ?
><ן זא? סארוואםלדקה געבן דערנאךזא? * ןדיתפ^ האויךאינן טאן אין םו? אודראויךדען ב׳תחײכן

דיקרנקי י
נ׳אויץא?׳
ואהט?י><הא
אודרפ^ ניתבתצןוניתא״ןר£
טיקאויךלוויךדען^פ^וני^
ז״ רבש־ע

די דא זײנה גוןארפן ווארדן אױן 1דט בעט>< יט וו׳א טאג איר ג? עגר דו? יבר גאט דו זא? טט אוין1
איכןטיקןאײןגאנליהײ? ונגאיברזײנכןגאננן ? ״בדו ? ׳בר הערגאט גדענק איכןדט ><א? טלו גוטןאונ׳ לו קײן
 ,ביזןאונ׳>< אךא־ק אנטרינן סוןדעק טוט דען דוא ? ׳ברהערגאט דו ביטט אײן ה*־? יר ררדאקאן ה״?* ןא?י דיא
איןאבטאןדיא קרנקה״ט ? יברן
קרײנקן דרזא? אךרייי?*ן דעטן ( ם? ונ* ) אונ׳ דו ? יבר הער גאט דו זא? טט פון
הערגאט ךןאזא? םטאיהכןהיטן *( טעטזא? או׳ ^ * יכןניטקן>< ןקײןפרטוי<? ונג אונ׳א? זערזא? ח״ו ניטקו *ן ל1
דו ? יצר הערגאט דידאטרייאןסון ז״נט וועגן לו דיראוכןא״ןרפואה ( ם?י><יד ) דיאוא? טטו( ]
אײנרנארהייט
3א? ד רר הערן ךן? יבר הער גאט דו זא? םט גדענ ק | דעכן ( פ?וני ) דר דא איז ווארן גוואר £ן לו דער גי? ערגנוג
אויך זײן בעט>< יט קראנקהײט דו ? יבר הער גאט דו זא? םט איכן אין דר לײט נ׳ט גידענקן וואז פר אײן זינד פר
זײןגרענקאזנ׳סיקאיכןאײן { רפ; אהס 5׳>< ה ) אונ׳ ?אז
גיטאןהאט גאט>< ״ן אערדו זא? םט איק דר ווײטרן פון
*ינן  £רב? ײבן ב״א ז״ן ודיבאונ׳ וײניקינדר דו ? יבר הער גאט גדענק • ויך דען חו? ה וןיאעםאיכן אזוםווערסיד
•ןוזזטזײן ? ״באיזמין בטוועהרט אבר דאגאט דו ביםטאײןהײ?* ר3ו דיקראנקיןדו ? ׳ברגאטד .ײ? אךדע| ס?ונ•
אונ ' ז< אךאיקדט>< א? ט אנטרינן פו | דערגפענקניט דו? יברהערגאט דו זא? טט טאן לוא־נן א׳ין דרבאר>< יקייט
מ״ןגאט אונ׳ * ײןהער?אז די ? ײט וואסזי טונין בעטין אויץ דעןחו? הניט ? עראידרקערן דו ? יברהערגאט אין ן
׳צרהערגאטא׳ןדרלײט ]
דערל״ט זמ? טטואו*ן 1טאן א? ידיטארן אןנ׳דו זא? םטאוין* נעז<)  5ודיר די תפ? הדו ?
ז*? סטו איכן אײן פ׳ר ווכן א? דם גיט ןי וואם ער האט גיטאן אונ אך א׳ | דער צײט זא? דר מקטרג קײן * אכט חבן |
אויךיא׳הק * קטרג3ו זײןדראיטאזם ערזא? םד מא? ני3ו? ווערן פוןדעכן טוט דו ? ־ברהערגאט טואדם אונ'>< עק ־
אבדײן 3ארן 8ון דעכןפ? וני אונ׳ םטראן 1איכןדם מא? ניט אויך וײנהזייד אאם ערהאטג־טאן דו ? ־בר הער גאט |
טזאדם>< א? טײקם>< ינר| פון ז״נה יאר אונ ' ? אזאיכן ? עצןא; נ׳גיבאיכן  5א? דאידרזיי | גבורהאונ זײן רח אינ ' !
?אזאיכןבא? ד ווידר גיזונד ווערן אן א? יזײנה 3וױיא הןנדרטאונ׳א 5טלאנ׳ פ׳י־ניג ג? ידראונ׳ ? אזד• קראנקהײיט ׳
1
* '1
פון א׳כןאײןןןעק פןיהן
ו

{* ברהער גמט ד< כיסיטמײן  6£ג\ ר ;ו דער * מנ ;* ןןעןס טיקליזיץ דנוגן יווןה יױ ')
ג | ' 1דרצוו׳ ; ןבן* ק :
רבוכוס״ע | מז לזן לזיק•3
ר 5וצווז *ןו׳ןי ו״ן ג< זנ ; | * ןן' אזנ׳נו* יןי־ £ו *-וה יובן \ עב) נויײנרגגג* 3גיזונדונ״ט
דידלזד,בן ; ו לויבן לוײן
גזירוז/םוןדען בןוני ל 1ונ׳ {זל< סיכן זײני ימ־ <וויז ) עבןלוונ׳לו{ י
ריטוווערןלזיי דיב׳זי
וינןניקטקענןטלון 3ו דער לײט
נ׳סדרהערע יוערן * ונ ' לוך קין י< קטר׳גזלז | *
פײננסלופטדיזלו) יןדע ו<ל) | ט
גנעדיגזיך לוונ׳
דםוללז?
ויכןלובדײםורינןלזןנ׳ טערלון 1לויכן
לזונ׳לזךלו׳וור 3ו  { :יברהער גלוט טולזסון *
בײלן נלז 3ט
גיב ל>יבן בלו{ ד ! ו־דר ז־ין בדז  .דו { יברדיער גלוס גיבמ־נן לו־ן גוסן ס{< זן עע זי׳לובײיו טיזגיזדר
רסנו
דר ײיעזל< ט זײנ 1גדלונקן ; א> ״ש> ניל• ק ניע געיועכע ; וערן לוו■ ׳ ער זלו) פר בל״בן בײלו זיין קרלזסט
ט{ ע; { נןו< ען ; ־וןןי {

עעיזינץ

־ולוט׳קןלוײןרפוסה

סיק

לויבןילוב 3ײטן ו

דו )

׳ברהערגלזטדו

זלו{

סעדטהערין

^ןלויכןטטערקן לוונ־ טולוסון לוינןלובלז{ זײניטיליערנן לוזלן  .רבןנו ט{ עו{ ןנ סיק בלזןד לוײןגוטי רול׳ונגלווין
ביטטלו״ןססלו נו הע 5פ .ןווײ{זל { י רסויזות
סרלזקןעוןדר יוע{ ט פײר זײנריײט דען דו
לו׳נולוונ׳סולולז׳נן ד,״ן נ׳ט
*ײן לוין דיינר הנט לוןנ׳ לז׳ק ב{ ד דיע{ טןג{ ״ךלז{ ט דו הטט גהלו{ ס! ( דזק־הלללך ' הודד ) ,סון זײנה קרגקה״ט לולוןולזולן
די תד׳ינה ולוגט *ן ערב רליט חודט םיון
נןהוטט ביטלזגגן לזונ׳דו ביטט לזונור גלזט
דען
דו ב׳טע גלוט לזןנזרגלוט
ונןעןןנןביטטוגלוט * לוונ דוהלזטט
ב׳ווו׳דר3
*• נ פוןעו{ ןב
דודעןעוןקהלזטט בטלזסן
לון לז׳
״ ימ
*
געטן׳כקײטדורךדי ני יי׳ײדג׳ תוריי
>ל 5ן דיך 3ודער קענ[ ד׳
בטלוסן דע | עו{ ןנ מו | סעגן י<
גרלזטיתוועגןד׳ תורה לוונ׳ ! ועגן׳טרלו{ די הײטן רלזטית דט זי זײן דײן פלז{ קערי 3
לזונזר• זזכײינן ד .בן גזלזגט
טעןקרלוזנ׳הלזטםזילזגגעבן ד״ןדי״ליגי הורד : ,אונ׳ המטט ; ילוגינעהט
דטדוהלוטטלס׳זדרזןיןזילוכנוןזל { יד•
3ו ד״נק גרוטןדיײל׳גן נ<ז><ן ייונ׳ * וו׳ךלוזדערעו: 5ןז<ז{  " !5ןקיוכןהלובן לוונ׳ די תורה א׳זלזונט ס! | דירקו * ןגלו'1
;ווײלי גיבלוט המטטו גטריבן סרוצבלזרט לווג׳>< ערט צי׳ך יזונ׳ הלוטט * זך גטריבן לזןנ׳ לו׳ר ז *{ ט { ערנן זיוו לזײער
עחר
דירנו לויין
קינדר בײלו 5ווײלוגיבלוט ל>< זטלו " ןכ 1ונהדטניט 3ו{ ער,ר הלוטטו רען עו{ןנ בטלופין נײיורט
האמטו לוינןבטלו  £ןדערדורך זלז{ן * ירזיין לוונ׳ול כ :ר * ויז גין לוונ׳זל { דײן פלו{ ק׳טרלז{ ול {_י 5ו וויטן ד״ן נלו><ן לוונ׳
לוונ׳לווו קל1ןנ < זיך3ו דיר גלוטקײיג  6יברלז{ יקינ־גן לזוי׳ { לוזפלו{ ׳ |>< ײ | גיבעט ליונ׳
{עדגה דײן תורה { טילמ :
״־יןיזייגן3ו דיר הענגן ביטטוזנין טוטט 5ײטוע} יג | לזונ הערן מ״ן חפ{ הלזונ ' מירגטבן וין לוונ׳טעכטר לזונ׳ דולו
תכ{ ׳ת
קינדרלוונ׳קינדט קינדר ניז ^ ןכ ענט ול { ׳גב׳רטלולוײן
זלו 5טטפרוכטכלזרי | לזונ ' ד< ער | זילו לוונ׳ לזירה
ויןדיתורהדי הײ{ יגי ; ז { ערנ | לזזנ׳מיט לזגדרה 3ז { ערנה לוד״יטן לזונ׳>3
נ׳ייזןטז׳לוניולומיןקענןעוםקזײן *
׳•
ז לזונ׳
טלז,לוונ ' * קײנן3ו זײ |זל { ׳ די ר׳ד סון דײן תורױ ,מיט{ ׳בטלזפט לזונ׳ { ײכםן לזונזרי לוויגן לוין ד ײן תורה
פלזטרדרבלורי׳״גר
טו׳לו בהעפטן לוונזר הערין אין דײן גיבלזט { יב 3ו הלובן לזונ׳ נוםלזרטטן ד״ן נלו *ן לזונזר  6לזטר
גירענקדײןבטעגיניט נו
פמטרדער בלורמיגר
עבןסונ׳ג־בענטטי ׳לור וועררײן ג{ו בן ד {.ט
גיכ * ונט י<{ ׳ { נג {
{עבן>< ׳םדרב  6ס< יק " טגידענקל׳ .ונטלו  6יביגן { עבן אילז ג׳בעםן .ד  6ט לזונזרפלוגרלוברהכן ווערוןלו{ טלזז>< ״ | וו|
ורעםוןמ״ן זרע
כיכיןםוןםס־דירסזו זה{ ז״ן מ״ן זרע לזונד
מ׳ןדײןפיוריכס דסכן  6זו בין סיךקו״ן לו
}עכט
סזנ׳רעכט םערט׳ג *וין גלוטט לזויגן * וונ׳ לוין >< ערט|
ניז מ׳כיג קײ | סםו{ לזודר *ובץד,בן נ״  6רט | סריט מונ׳גוט
פםוקהער)  6י |>< טנה הערין לז׳ןגי -רלון־ -ערין צין םודוז/
תורההערן  6ין
.יזייגן לוונ׳ז׳ * לזץןזײן ה״דגהין דער
לזרכטלז׳נרןיכיפלזרכט
הערין  6ין5%ן תגו '<ז 7זונ 1ד ;ו זײן הערןהין הוצר>< דות זלז{ | דינן דיר>< יט { יכטמפט ל>ונ ' צ
קײןלגייזיןיכי {* בטלזסט לוונ׳ גיב3ו לי׳טןיכק גון* םון זיוולזט | זיז< לזנגי{ ם לזונ׳ ג׳ב ז׳גיזונד הונ׳קרלזפט לוזנ׳ גיב
גוטי
מונ׳םר׳ינד טפט לזונ ' פר״ד  6ונ׳ז { 6טט ז׳ס לזוני -פ׳גן
;* מחן לזו  ' :חםד סונ׳לו{ ז־ין ז׳< ך •3וו״טן{ ינטלו  £ט

אתח

זלז{
סו| זע׳ביג>

יזזר• עו{

גאט ענטפר י< יר ס< ןוועג  /די ה״{ יגה  3#ות •  3רהנן  6ונ' י 5חק

הונ׳יעקבסונ׳

זזוכ>
ץ 1/חט !סחג ^ס& ^  .: ^)31169 -0-01 -0018 -0033ז\1ן1-ס1ו 8
ןד*51161131ו־ 6
! 1כ
11
11ו<ס
ו/גו/ן־וח ^ ח&ו׳ -ו > 61ו
חו^

.

.

 ..י

אינ׳עוןיועגן דײן קנעב *
ײיןגן׳יךדי3וןײ,גן לוןט דילז וולויצן
■ גגןא* רר ומןעטו העיפן ז • קינדרמי יימ *ױן;
*וןוו '
יגיעכפיךכי ר/ױצן צזסריך וגוובןךלוכודגך כגפ
יר׳ייה׳תר״ןךבדרכיו
ךוך דר גווגגןהוט נזירהיצי -גצות י *.' 1ר• כ5
גברירמה׳יברכךה׳ ווניון ורצזה בג1ו■
ב׳רצמיבימיךבניךכשמןי וימ*  <:עביבן  .יןחנ־ך  9נהכיצ | יברך
עוריה
'
מ  :ימיךב׳י1.י * ,ך גלזגו דגו רי תפןה1ל* ןי< קוײבן1ו; 1ר .י
יויי״״ךודמד ,בני <-ןבניך  .ימ -ן .רן ׳גיומן
*רונזןינץ כן
ן
בריתי מומנן לויצר ו ; ' רוחי זל גור עדך ודבר׳ לזסר עיצמיבעיך ןיו י * וס! < 1סיךו * סיורעך ו *—
לוןמונע ומג׳ ו<ו .מ
!
יוױרה׳ילעד״/זעד עון  -ץיהיוןרנוןמיצר־ פ׳והגיון ןב׳ ןסניך ה׳לוריוגומן׳
ירעורעך
לוךדערנצ׳ךו
תסןהלזזאןויזןולוגןלתוין-י ד׳ נע־צה םיןדי לובומ דנז ערג׳• ' *),.יחר נל> ך דעןעיע צוונ׳
(א״ןגןיבטה
ווען י׳ון םון דערנכויוה וועגן ר־קה ג׳בע לזרר תערימ הלו1.
ברײ׳ק יע יז׳ועייין צו ד׳ןעכיריגו לווכ׳נודי טזסןז״ן םבחלויומױן 1דער ןןעןע ^ וונ׳
דער בלוריליגרדידד

״יטדײניוו־רדירךיע
מןיצד׳ק׳נ( ונדיןניומ דידלז הבן ג׳טיון דיין וויןן לזונד ,
יענרוועןעסרבלזרגןצו
לזויןל
םר״נדן
ר״ניםוןיצ״ני
נעינהדיגיערגוילזונ׳
זלזןסלזרלז׳נץברעסןדיה״ןיגי
לוןנ׳עעחרקה־יעהמע ערגזלזגעיצן
( לזק ערעען ילזר זליגנו ווי־ער
גרעכעזמ ! זי י״ן יו לויביג ! עבןלויצן
זציטניז״ן ס? וני
זייןכר״עדיה־יןיגי נכויוהסון יצײןן׳בה סריינדן דילו דלז
גסהרומולוןעעורויזןלזוכ׳זלזןוו״טרנודיר
^יי ?
זלוןמי׳סנגי דיך >< יש
ערו׳זידר בסליג ז״ן לזיברד׳רלזונ׳
קינ־גהץ  :״ה
לו׳יגסלוררט וולזררן ס־ ן דענן
י
ווײןדילונסיצר
דירלוןי ד״ני זינד ע .ז זיילז רידל׳ וונבי־ןג־סע״ז־ גײריןלזורר לזובן גערן דר
זלזןםרגעבן
סריידלוונ׳
דערז׳ען מיוט סו לזונזד רכזע
׳ל״הרערע;  .יצענען  6ברווינגן לובר
לויזט בןוט לזונ״סןײע לזז• םערי׳קע ייךדר
ווי ןי י
ג׳דלזנקן דרוכן יזךעולז א־ךקויך סו) ווע ;ן די נעי׳ה סון * יין סר״נד ול  .נ ' יל״ן
בריסעלוןיהערצרלזונ׳
*־ר
ה״ןיגה נעיוה זמןעעו
געבעניט לזו׳ןי'וצ ?* לזירי ז נד לזונ׳ ד*זל
תם ! ה לזונ׳ נדקה געט דלזגו זלז?> " 1לז״ן ' 1״
מח־־מהיצתיבןלוונ׳עטולזןו״ןדילזילזג  £ון יצײןיצונד לזונד * ד *
לצ׳טכג׳דלוונ׳טןובןלזונ׳זלזןנזעלזויך נזע׳ן 3ו
,
ווענעניעטלזן
יויס׳גןיך לזיו לוזדעי
סןררןן יל
געעסריזונ׳דרןיזר
•וןזצייןהערג׳ןםיורדירגלזע >< ״ן
לזזדילזנעײה
לזונ׳סין״בע
עעעריקעזיךיויבררען יצענען
דרינרהרע
לון׳נייעגועםאוכ׳ווערע ניע זינדן דען
עונס
דר׳גיהר  < (.ן עזון לןזו יו״ן זינדזל< דל• לזירן
ער״נדןניזך לזי | יזירגין*" לזיי גוועיו הט זיך געערקע
פוו ז< ״ן
קיגןדיר ד• דני< *
פר״נדןוזעגן
ניעיזיןערטעןילזרהלועש״ן גנויצן דרובןלוך עול׳ לייך קו■^ ן £ין >< ״ן ! יבהועןיגי
גןידןדעןביסרן עוע ^ דליי ילזן ו־ין ן
סר״נרןלו־ר נ -ש״ה דידלז הלזע
זלזןעעדיךדרב־יזו לז׳בריצ־־ו
סרמ׳גי־גיזע דו
ררלזנררכ׳זצזןרען צנזלו״חכב רלו ; י׳ , ,׳ •ן ,
נ׳זןשעדרהיכןלזירנעיצהטון  .זײ ; ן _ן -,׳ס׳ן ^
לזיד׳זינ ^זל
א־יןכסרה לזויןי
י
ז/ענימלוזלויךעוגו םאסען או ׳נ דילז נדקה לןזלז׳ך עולז געב,לזונ ' * ־י
דרבריזיקײט זל  5שעולזן נעי< | סו | .י< ירדע)
•1
ןעבןוײןלזזנ׳ זיוןס זע?
תסי? הלזז םיך עולז י< מס? ן זײן סון לזיר נעמה וועגו ;? * ךלזו וועןדי נכז ^ ה נאך ןלזןעבײ
םרירלויכ׳
יון זעהן לזיר זצוײ מלוש יי גיעלז :הלוע ב״לו לז׳ר לכבבן לזונ׳ זלוןסע■ לויר געב•
לןןו עלז) לזונ׳ זלוןישע
זעןיק״עזחן זילו הבן סר ד׳רלוונ זלז? * יין < ןין דינ־ין סון { ר׳ה׳כן . ..
בישעעני־יג ווערו שון ד״ן עכינה לזונ׳ ! ״ע
*
געגײסלוין לויגניגקײע ײיל 1עי *זל
רסזי־ךיעלזונ׳סר
{דקניותדידלזסי דיר  3ו נעעען זינן ולז? ן זײן זל ? ׳ לויו דײן דר
בעעסרלזונ׳יצײן דרןיזר
סרד׳רגלועמײן
ו״ן דער וויןןדיולזג סזןיל־ין ר< ונדלו .נ ' ר׳גרלזכ־ןן סון זלײןהערנ ;

•; ריני

נותן

7ןב
ןעו,

* תנה זו ? ענײבן בעד כיזילמ ־ל *• זכר,נד ? חי•
ןרודהבנרוךדחײכן כק ^ י׳רנס ^ר 3 .
בגן עד\ ותהיו

מנוהה נטלצתה
הבלו ובסדר זח
דיקיכןונדקנ־,ר; סריסרלוןלומ | ז

ר־־ □£וגעזלככ ע־בר ,לאל כוױא עדלם
 * 1ײ׳?ל £ .זיד׳?>
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