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בײם אײנטר־טטע אין דאז  :עטהױז •
מה טובן ׳ וויוו םחן דנד דײנע 3עזטע יעקב !
דײנעוויוה־
נוננען ישראל ! יוויןי דײנע נרחסע ניויטע
החפפענד ,
כעטדעטע
לויך
חיט 3ופער; יכט דײן הוי , :רויך בעטע חן פחר דעין טעחפע?
דײנער הײזיןקײט  .עוויןער ! חיך זיעבע דײנע
ןןחהנוננוםטחטטע,
דעןחדט  ,ןןח דײנע
העריזיכקײט טהרחנט • חיך בעטע קניענדםחר
דענן עוויןען  ,יוײנענן
טחפפער .
חיךבעטע  ,הערר $ ,ו דיר  3וי
ןנחדענ 3ײט .
ןחטט ,נחך דײנעד ןרענ 3ענזח ; ען ןיויטע  ,ערהחרע ן -ויך
יויט רײנער טיײען הויזפע !
ןחטט ! — חונענדזיכער  ,עוויןער  ,חײנ5י* ער — פחר דיר
בײןען״ויך ח? זע היחחזיטען העערע ;
דיךבעטען
דיחערהחבענםטען
ןעטחפפענען
ױיסטעד חין טיעפער
עהרפודכט חן  ,חונד פעד־
זיערען ; יך חין דער בעווחונדרוננ דיינער
חונערחעטזיכען נר ^ טע.
וויחקחנן
חיךםווחכער  ,חירדיטער  : ,יוינדהחפטעד ו^ ענם וויך טיעןי
ןענונםחר דיר ,דענן
חזזערהחכםטען  ,בײנען ?
וויחחיך5ו חײנענן
ןעדחנקען פחר ךיר ערהעבען  ,דער דײנער ניכטןנרוני] חונווחיוידדינ
וײח ? יח  ,םחר דיר ווערפע חיך וויך חין דען טטויב חונד בעטע
טווײןענדחן  ,ווח  :חיך ניכט פחטטען חונד בעןרײפען קחנן — .
חיך םויהזע דײנע
חונענדזיכע ןנרחטע חונד חײנע
ניכטיןקײט.
ןחטט ! ווער קחנן דיך דענקען  ,וו״ער דײנע ; רחטע חונד העדר־
?יכקײט סוי  :טפרעכען ? — דחך  ,טחן דח :ןעפוהז  ,דחט דוח
בי :ט  ,דחט דוח חונענדזיך חעהר בי :ט  ,ח? :וויר דענקען חונד
םערטטעהען קלץככען  ,דח :
עדהעבט חײנען ױיטט חויבער דען
טטויב ; ? חטט חיהן חײנען חורטפרונן פחן דיר  ,דעכן פחטער
ח!! ער ױיטטער ,פיויהזען ; חונד ױבט חונד
פעדםפריכט חיהין חעהר
פרײדע חונד  :עזינקײט  ,ח? :חיהנן דיח ןחנ 3ע  :יכטבחרע ווע? ט
3ו ןעבען פערחחנ • חי :ט חויך דײן טהרחן יויט חײנען חונ$ו־
וחננ? יכען ? יכט חו ^ עכען ; חי  :ט חויך דײן ווע :ען פוד יעדע חענט־
1

זיכע דענקקיחײט מונערעחרעזיך ; י ? לײןען  :יך רייך דײנע חײ־
חפפענכרויוע דוח דיך רוונ:
ןענכוחפטען חין דײנען וועיקען ;  :ח
דורך חחע :ווח  :דוח טח  £עע :ט  ,חנחרדנעוט ווונד טהו :ט  .חונד
חונ , :דעכ[ פחזקע ישראל ,הח :ע דוח דורך דיח הײןיןען חורפחטער
ןעחפפנעט;
פרחפהעטען דען 3וןחנן נו דײנער ערקעננטניט
חונר
דורך  :יח הח :ט דוח דיך חונ :חפפענבחרט חזו זיעבעפחז? ער פחטער
דער חונ :חויפפחדדערט  ,דחש וזיר חונ , :פריחענד ? ,חבענד ,דחנ־
קענד חונד פ 5עהענד חן דיךווענדען  .חונד חינן פעי־טרױען חוי[י
פחטערןוטע  ,נחהע חיך חיך דיע :ער דײנער פערעהדונן
דײנע
סטחטטע  ,חונד דוח וויר :ט ווחה! ןעפח 55יג חויפנעה־
;עווײהטען
איזן
חען דיח ווחלטע חײנע :חונדע. :
דעסדעלבען

אינהאלטד •

דויפטיןקײט  ,חײנעד טווחכ־
ןחטט  ,חיכן ןעפויתזע חײנער
הײט  ,חײנער חהטוחכט  ,טרעטע חיך חין דיעס דײנער חנבע־
חבהחנןיןקײט
ןעהײויןטע הוי ; :חיך פוה 5ע חײנע ןנחנ 3ויכע
טונן
פחן דיר חונד דעכ[ חײנפווט דײנער ח! זזזחכטינען קרחפט  .פחן
חיד חונד דויך חיך  :ע 5ב :ט קחנן חונד  5עת :חג חיך ניכטס ; ח! ! ע:
ןעטיעהט דורך דיך,
בעסטעהט  ,חו 5ע:
קחחחט פחן דיר ,חז 5ע:
בעדורםניססע חיך טח ^ יך דרחנןען ; חהנע דיך קחנן חיך
ווענן
קײנע :פחן יחזיען בעפריעדיןען  .ווענן ןע  £חהרען יוונד טוויער־ ; ־
קײטען חחנכערזײח חרט דזיך חוחנעבען  ,חהנע דיך קחנן חיך
קײנע ןנעפחהרפערזזײדען ,קײנע טוויערינקײט בעױעןנען  .ווענן חירר•
טהחרהײטחונד  :ונדעחיך 3ו בעסטדיקקען חונד5ו פערפוהרען
טהוכן
חונדפחזזטטריקקען
:וכען  ,חהנעדיךקחנן חיך ח־הרען נחכסטעזזונןען
חונדפפזיכטעןדיח חיד
דיהןעטחפטע  ,חדבײטען
ניכט ענטןעהן •
טחןמויפזעןט  ,וויח קלזננטע חיך  :יח חהנע דיך וזיויקזיךפחזז־
יעדער
ברינןען .״ דער  :עהגזיכע ווחונט נתך ןזוק :ע[ יןקײט ! עבט חין יזיר,
וויח חינן הער 3ען יעדע :זזענטען  ,חונד וויח קחננטע ער זזיר
ןעווחהדט ווערדען  ,חהנע דײנען בײטטחנד  ,חודהעבער חונד ןעבער
חז? עד ןזיוקועזיןקײט^? דרוכ{ בעטרעטע חיך דײן הוי :חין  3ופער :יכט
פחטער,דוחהח :ט,
חויןידײנע ןרחסע ןיויטע  .דענן דוח  ,חזזןוטיןער
דוח קחננ :ט " ,דוח ווײט^ו  ,דוח  £ערזזחנ :יט חזזע , :דוח  :ע ; נע :טחונד
ערפדײע :ט ןערן דײנע נעטחפפע דיח דיך זזיט קינדזיכענן נעזזוטה
חנדופען  ,פחן דיר פ? יעטט ! עבען חונד פדײדע חונד קרחפט;
:עןנעןחונד ווייהזטהון חי :ט דײן הײזיןער וויז? ע ; דוח ח'ו' בער :יה :ט,
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ןעטיזעפע ; רוו : :יןןט חיר
סערןיטט  ,סער :ײ )ז :ט קײנע :דײנער
יזײן העדי]  ,דמ  ! :עהיען חיך רוחע דײנע ^ חפפענבחהרונןען דער
נמטור יוונד דער רע! י 5ימן  .דדוכך קחזזזוע יוויך יויך דײן ועטיופן,1
דײן קינד  ,ןעטריו :ט3ו דיר  ,ווונד  :וכע בײיו דיר דיו  ! :עבען,
בײטטמנד דען דוין מיר וי !! ײן
דייו קרמפט  ,דימ הו ! פע  ,דען
ועבען קאנטט יוונד ןעוויט ןעבען וויר :ט • ערהחדע  ,יו חזזןוטי־
ךער  ,וזײן ןעבעט יוונד דמ  ; :עבעט יז! 5ער דייו היער פעד :מיוזזע! ט
:ינד  ,דיך מנצובעטען יוונד יוין דער מנטט יויהרע :ןעזזוטה :יווכך
אנין
בײטטחנד י! נ 3ופ! עהען .
הו ! פע חונד
אללגעמײנעז

געבעט •

וזײן ןחטט  ,זזײן פחטער ! בײח דיר  :וכע חיך ווח  :דוח חזזײן
חזזזזחכטיגער  ,חזזגוטיןנער ! בײח דיר  :וכע חיך
ןעבען קחנטט ,
!עבען  ,קרחפט  ,היויזפע חונד בײטטחנד  .ווח :זזיר חירקזיך נוט 3זיך
יוי :ט  ,ווענן חיך עט חויך ניכט ערקעננע  ,דח  :פעד 5ײהע זזיר;
סערןןײןערע חונד ענטניעהע וזיר  ,ווח  :חיר טחיזיך חיוט  ,וויורע
געןענםטחנד זזײנער  :עהנ! יכ :טען ווחונטע  .וויח
עט חויך דעד
חײנ :ט דער פדחיזוזע חונד ווײ :ע קחניג  ,ח ! :דוח חיהנן5ו גבעון
ערטיענעזט  ,פזעהע חיך ניכט חוגן רײכטהונן חונד חובערפ! וט,
ניכט חוכן החהײט חונד פדחכט  .וזיר חי :ט דיח 3וקונפט  ,זזיר
חונדדערטיקגחזעוזײנער
חי :ט דעד3ו  :חיזחענהחנג וזײנעד טיקוחזע
קחננטע חיך חיטטען  ,חח :וזיר
פערבסרגען  ,חיח
חיטוזענטען
געחנדהײט  ,חונ־
חונחונטערביחכענע
גוט חונד הײ! :חנן חי :ט •
פערוזיטטע פרײדע  ,חײן ? חנןע :חונד ?!' ויקזיכע ? :עבען — ווין:
וזיר חונד וזײנען ברודערן חונד טחעוטערן תויןי ערדען פחן חזזענן
דיע :ען דח  :בע :טע חי :ט  ,דח  :חירוטדוח חונ :געבען  ,דײנע וויחע
חבערי חונן חיחה־יט
חז! גוטע ? חטט וזיך דחהער ניכט צחײפעזן .
ק־חפט 3ןד חויוחובוגן דער פפזיכט חונד
פערטטחנד  ,חונן
תונד
טווענד  ,חוק בעחחהרונג פור טהחיהײס חונד  :ונדע  ,חונן החפפ־
וזײןפחטער  ,חונן חײן חונטוזדיגע, :
נונן חונד 5ופעד :יכט3ו דיר ,
געחיטטעטפחדווחורפ־גן פײיע , :חינן חטען
פערברעכען חונד
פחן
געטחפטיגע :חונד געוזײננו' ט 5יגע ! :עבען  ,דח :חזזײן עדפ? עהע ח־ך
סחן דיר  ,חורקחעז! דער ןנחדע חונד בחדוזהעד 3יגקײט  $דיעט
בעטטיוזזזונ ; 3ו
נחטהחענדיג  ,וזײנע
יןזזײן ערקעננע ח־ך ח !:
עררײכען  ,חונן היער חויןי עידען גזוקז־ך חונד חײנ :ט ןזיו' ק :עזיג3ו
ווערדען • — חונד דיעט פער 5ײהע וזיד חןזגיויטיגערן חיךפ! עהע

סערדיענטטעס דע :קחנע :דוד ' סוןיז; ־,גן,דעדרויע :ג1
דיך חןחוכן דע:
ת־ליםקי״ט ) יי 3ײןע ר :יר,ח עוויןער ,דען
חוכ[ דחש :ע? בעבעטעטע (
ווען דײנער ןענעטצע  ,חונד ניח ןח? ן ווײן פוס פחן חיהכן ווײכינן,
חונטעיריכטע וויך  ,דחס חיך דײנע ? עהרע בעסחזגע  ,חונד  :יח
החזטע פחן ןחנ 3עכן הערצען  .זײטע וויך חין דער בחהן דײנער
זענקע1ו־ין
פעיזחנןען .
ןעבחטע " ,דענן נחך חיהר חי :ט רוײן
ניכט 5ןר החבחכט  3 ,יעהע
ןערנוטה3ו דײנען נײוניטט־בן חונד
חײנע בזיקקע חב פחכן חײטז:-ן ווחהן ! ! חס וויך עיקחיקקוננ חין
ערטחפפע ןחטט חין חירח־יןרײנע :הערן,
דײנען זעהיען פינדען '
חונד עינ־יע חין4ויר חײנען פע :טען ןנײ :ט  ,דחס חיך פחר דיר
ווחנד? ע חין טרײע חונד ווחהרהײט  ,ןחטט דעי ווחהיהײט'• אמן
כורביטטע •

'־הערר דעד ווע? ט ! פחטער ח ! ןער וועועןי דוח זיעב .ט חזיע
צחטערזיעבע  ,חונד וויזזוט  ,דחם
ןעסחפפע חיט ? זײכער
דײנע
דיח< 4ענטען חז? ע  ,ויך חזו דײנע קינדער בעטרחכטען ; וויחדוח
חיןדערהײןיזעןטריפט  3ורופ :ט״חיהר  :ײד קינדער דע :עוויןען
חונ:
חײרע :נחטטע :״ ; חונד דחס  :יח  :יך חײנחנדער ? יעבען  :חזזען,
וויח דײן ; עבחט ? ויטעט ״דוח  :חז? וט דײנען נ)3כ :טען זיעבען״,
דענן ערחחטוויח דוח  — ,חײן ןעטאפןי חיכן עבענביזדע ןחטטע, :
עחפפחננזיך פור פרײדען חונד זײדען  ,סחהי ; חזזער טווענדען,
ניכט חויןז דען
חונד בעסטי 1<4וט3ו חײנער עוויןען  :עזיוקײט .
ןעטווחטער חונד פערוו_ חנדטען
ענוען 5ירקעז חונ :רער עזטערן ,
:ח? ז  :יך חונ :רע ? יעבע ערטטרעקקען  ,נײן  ,וויח דײנע פחטער•
?יעבע  :יך חובער חןןע ןןע :ען ערסטדעקט  : ,ח  :חז? ען חויך וויד,
חין יעדעכן ווענטען  ,חיכן פרײנדע וויח חינן פײנדע  ,חייןרע? ,־
חינןטווענד־
ןיחנ ;:נענחטסען  ,וויח מין דעכן חנדער ^ :ויבענדען ,
חיכןזחוטערהחפטען  ,טטעט :דען  :וענטען עהרען.
החפטען וויח
דיענער משה פחן דיר ? עהרט ״ ןנחטט
ןיוטטזיכער
וויח דײן
זיעבט חז? ע פחזקער  ,ח? זע חיהרע הײז־ןען  :ינד חונטער  :ײנ ^ןנ
טוט 3ע  .״ — דוח עוויןער  ,בי :ט עבען  :ח ^ חכטיז חונד ווײ :ע,
ח? :ןוטיז' חונד בחר ^ הער 3ינ  ,חונד קחננ :ט דורך דײנען וויזזען,
טטערבזיכבן היננעןען  ,קחננע(
ווע? טען בעןנזיויקקען  .ןויר חרחען
חונ :נור דורך דען וויז? ען הײזיוען  .חונ :רע ^ חכט חי :ט3ו ןערינן,
פזי דיח וײ :טױען חונד זײב! יכען ב־נדיוירפניטסע חונ :רער נחכוטען
בעטרובטענן הער 3ען  :עהען
חנןעהחריוען5ו ןחדוען  ,חונד  :דט
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טהײעתטען ! ינד  ,ט) 1יוכטען_ ,יןהנע
וויר יןפט דייו  ,דייו יוונ; יןכ(
ניכטס קחננען וויד ח? :יוונוער הערן פיןרדיר,
דעטטען3ו קחננען •
חויוטוטטען  ,חונד ד־ח חנןע? עןענהײטען ח! 5עד דע־
עוויןנע ! יעבע*,
דער  ,דיח חונו ! ־עב חונד ווערטה  :ינד  ,דיר עיופ  £עה! ען.
אברהם  ! ,ערנען
חורםחטערט
דודך דחו בײטם־ע! חוטערס
וויר  : ,ע! ב :ט םור פײנדע חונד ! ח :טערהחםטע  ,וויח דיח בע־
עטורה בעטען ; וויח םיע? חעהר  :ח !=
ווחהנער פחן סדום חונד
?ען וויר דיח חין חונ :ער ; יבעט יוײנט 5יעטען  ,דיח חיר ח !:
ןוט חונד םדחיונן קעננען.
וויח ווחורדין ח־ :ט עט  ,דע : :ונדינען טווחכען  ,הו ! םע בע־
דורםטיגען חענטען  ,חיכ[ נעםוה! ע  :ײנער נײוטיןען ח  :נד ? ײב? יכען
טווחכען  ,דיח פעה! עד  :ײנעט נחכוטען חיט ? יעבע3ו בעדעקקען
חונר חין דעכך הײ! ינען חויןענב! יק  ,וןח ער  :יין הער? דורך
ןעבעטע ער? ײכטערט  ,פחר דענ[ עווינען בחרחהער 5יןען פחטער
חויך ח?! ע  :ײנע קינדער חין  :ײן ןעבעט חײנ 3וט! יעסען  .חך וויח
םיע? ע חונן?ו' קזיכע חחןנען חין דיעועד םטונדע  :ײם 3ען ; וויח פיע? ע
קרחנקע טחעד 3סח?? ^ חויןי ןענע :ונן חדער ער? ײכטערונן החררען;
טווחכטען יעט 3ט נחך ברחד ; חך וויח חחנכע
וויח םיע? ע חרחע
וויטטווע 3ערם! יעסט יעטצט חין טהרחנען דער ערח־ננרוננ חן חײן
דיעוע עדדע ענטם? חהען  ,חין טחער? 3יכען
ן! וק  ,דח  :ח־הר םור
טהרחנען  ,דיח חיהר דיח  :חרןע סור חיהרע חונד חיהרעי םער־
ווײ  :טען קינדער צוקונפט ערםרע :ט ! חך  ,חונד וויח פיע? ע  :ינד
עט3ו וויםטען  ,וויח םיע? ע ווחנדע!ן מין דעד
חונן!'ו' ק :ע? ין יוהנע
סינוטערניט דע :ן! ויבענ , :דיח דיך ח?! נ'ו' טיןער חונד דײן הײזין
ןןחדט ניכט קעננען  ,חדער עט פערווחרםען החבען!
םיור ח!! ע דיע :ע חםפנע דײנע חי? דעהחנד  ,דוח בי :ח יח דער
ח!? י׳זחכטיןע  .בחת׳והערצינ  ,ןיויט־נ ! ,חנןחיויטה־ז חונד סחן ניחטער
ןוטע חונד טדײע  .ער? ײכטערע יעדע :בעטריו׳בטע  ,םחן קורוחער
ךעדר׳ו׳קטע נעחוטה ! חחכטע ח? 5ען  ,דיח דײנער הו'? םע בעדורפען,
החםםנונן  ,טרח :ט
עדרעטטונן  ? ,ינדערוננ חונדןענע :וננ ,
ד'.ו'? םע ,
פרײדינקײט3ו טהײ? ווערדען ! חונד חחכטע חיך חונד יע־
חונד
קרחפטען 3וד ערם'ו'!? וננ דיע :עט ווחונטעם
דער ערדבעווחהנער  ,נחך
בײטדחןען • ערפו? זע דיח וויוה? ווח!? ענדען ווחיוינטע דערער  ,דיח
דיך חינן פע :טען םערטרויען חוין 1דײנע ח!!? יעבע חנרופען  .דיח
דיך  :וכען  ,החבען ניה חײנען חנםטחט  ,דיח דיר פערטרויען  ,ו) ער•
אמן
דען ניח עדראטהען דורפען •
*1

כור דען ערכטען טאג דער װאכע♦
טחפעונןוטיןוע עיהעבט  :יך ^ ײנע  :עעןע
יונן עדוטען דײנער
5ו דיר ׳ חזזחחכטינער ! חונד דיח עוופפינדוננען ווײנע :יויננערן ״
חײנענן ^ עדחנקען חן חײנחנדער  ,דען חיך חינן
טווע! 3ען3ו
ןעבעט פחר דיר חוי 3:וםפרעכען טטרעבע.
ויוייה? ערקעננע חיך עם  ,דחט חיך חײן טווחכע , :הינפחן־
?ינע; ווע :ען בין ; ווחה! ווײט חיך  ,דחט חיך חיט חזזעד יזנ־
סטרעננונ{ חײנע :ךי :טעס חונד ו :יט חויםביעטונ^ חזזער ^ ײנער
קײזפטע נ־כט חינן טטחנדע בין  ,דח  :קזײטטע טײנבחר חונבע־
דײטענטטע חין דײנײר טחפפוננ נחנין3ו בעןרײפען ; וויח קיוננטע
חיך ער :ט  :ח פערוועטטע]  :ײן  ,דיח ןרחטע טטופענזײטעד דײנער
ווחונדער ערקזיו׳זווען3ו ו 1חזזען ? וויח קחנן דער ווענט  ,דער
חוי :טטויב ןעביזדעטע  ,דען ןרחטען דוינן דורכחעטטען ווחזזען,
דער פחנן קזיינטטען ןעווחכט  ,דח  :חין חיינעד נחכט ענטטטעהט
חונד פערןעהט  ,בי 3 :וד טוחענדיחהריןען 3עדער חויןי דענן לבנןן,
דיח חיהר מחכטיןע  :הויפט חין דיח ווחזקען ערהעבט ; םחן דענן
קזײנען  ,קוינן  :יכטבחרען ווחןדחכען דח ; חין חײנענן טהויטרחפפען
טוויווווט בי 3 :ונן ןעווחזטױען לויתן  ,דער דח :חונענדזיכע) 4עער
דודכטטרײפט ; וו־ח קחננטע דעד ווענט  ,דעטטען זעבעטטחןע
פחן קויצער דויעד  :ינר חונד וויח חײן טחטטען דחהין פזיעהען,
דיע :ען ענד! ח :ען דןינן דורכוועטטען ווחזזען  .דחרונן ווחרד חייטט
דײן ווחרט •3אױב  ,דער  :יך ןחטט3ו חײגטערן חונטערםחנןען
ווחזזטע  < :יחיך פערחכטע דײן ןעטפדחך חונד פערצײהע דענן,
דער נור םטויב חונד חטע חי.־ט  .י> ווענן חיך דיך חבער חויך ניכט
פחםטעןקחנן  ,הערר דע :וועזטחזז , :יוזזחחכטױער ! ןחטט דער
ןײ .טעד ח!! ע :פזײטעו ! ווענן חיך דיך חין דער חזזחחכט דײנער
ווערקע נןר סערעהרען  ,ניכט בעןרײפען קחנן  : ,ח ווערפע חיך
חיך חינן נעפוהזע חײנער ניכטינקײט פחר דיר חין דען טטויב,
חונד דיןנקע דיר פויר דיח ןנרחטע ווחה! טהחט  ,דיח דוח חזזען
זעבענדען ווע :ען הח :ט חנןעדײען זןןטטען  ,דויך דיח עיטח £־
ווחהזטהחטינע עזעחענט,
פונן דע ! :יכטע . :זיכט  ,דיע :עט
דיע :ער ווחהרע חביזחנ? חײנער החהערן״ ווע! ט ! ! יכט  : ,יעבענ־
פחכע : :חננענ! יכט הח :ט דוח דענען פערהײטען  ,וועזכע דיך
היענידען " ווחהרהחפט פערעהדען♦ חיט ענטציעהונן דע ! :יכ_טע:
החזוטטחײױען מצרים ( עניפטער ) דעטטרחפט,
הח :ט דוח דיח
דית דײנע חתכט ניכט חנערקעננען ווחזזטען  .חונד דיח פינ־

םחשכטען זיןשםען  * ,ייזןטע
טטעיניט יזין דער דויו ױיו היןגט
פערסיטטערונן יויהרער  :עע? ע ; ײן.
יויהנען רוײן בי? ד דער
פעיפינ־
בעוויוהיע יוונ :ןניודינ סחר
םחפפערדע ? :יכטט !
םערפיטטערןנן דע :היחח? יםען
דער :עע! ע  ,פיור דער
:טעדונ ;
!יכטעש יוין יוונ  ! . :יזש יוײנען טטרוזה! דײנע :חונענד ^ כען זיכטעט
פעדטטיונדניט ערשפפנען פור דייז
יזונ :ער! ײכטען יוונד יוונו דיו :
םחפפונן יוונד דײנער הײ! יןען ! עהרע  ,יוויןי דיוט
טיעפע דײנער
וויר טטוו׳וער ווײ :ער יוונד בעטםער וועדדען  ! .רןש יוונ :נירו פיון
דעד ! יכטבטהן דער טוןענד יוונד דער עד ! יױיון ווײבען  ,יוויןידיןט
יזוטער ! עבען דען יוונורינען יוײן פיורביזך יווין 1יויהרענן ! עבענ*:
פריופהע־
חעןע  :ײיז יוונד ערפו'! ! ע טונ :דייז םעדהײ״טונ ; דײנע:
ןערעכטען וועדדען ;! יזנ 3ען ווייו דער ן ! יזנ?
טען דניאל  :־ידיט
םייוזזערנדען
דער  :חננע חכ( הײטערן היחחע?  ,חונד וויח דיס
אמן
טטעדנע עווין! יך  .״
אם צוױיטען טאגע דער ױאבע •
ןע! חבט  :ײ :ט _ דוח ןחטט  ,חוטער הערר  ,דער יזיט  :ײנענן
םחפפעחוחרט  ,חוי :דענן ווחטטער חונד דער ווחו' :טען
?!?! חיזכטינען
!עערעדיחערדעחונד דען היױחע! הערפחר ןערופעןי חונד גע? יןבט
עווינקײט  ,דחש דוח חונ  :דיע :ע םחנע ערדע3וכן
:ײ :ט חח חין
וויןהנהדט וויוהרענד חוטערט 3־יט? יכען ! עבענ  :הין  :ט חננעוויע :ען!
ח  1ווע! כע פרײדען הח  :ט דוח חונ :בעדײטעט חוי[ 1דיע :ער ערדע!
חויבעריז!? ווין ױײנע חױןען הינב? יקקען  : ,עהע חיך דיח םחנהייט
דײנערםחפפונן ; חיויבער־
סחזןקחוזחענהײט
דײנער וןערקע חונד דיח
ח?! ה  £דע חיך דח  :יויכצען ! עבעטסרחהעד ווע :ען  ,דענען דוח דח:
טריעב 3ור סרײדע ןעןעבען החוט  .ח דוח ח? ! ־
!עבען ^ חונד דען
ןוטיןעד ,דער דוח דיע :ע) 1יז? ייןנען ווע :ע) ח!? ע חיט דײנער חובער־
חובערהײפט הח  :ט  ? ,עהרע חיך דיח ןיויטער
םווענן? יכען לוטע
דיע :ער ערדע ווחורדינ םחט 5ען  ,דחש חיך דײנע רײכען ; חבען  ,דיח
דוח חיט ' פחטערהוזד  :ח ןנניודינ דײנען קינדערן טפענדע :ט  ,ניכט
חיטברויכען זזחןע  .ערדע חונד היחיוע? הח :ט דוח חיט דײנענן
ח!? חוזכטיןען חחרטע חינם דח :ײן נערופען  : ,ח ער 3חה? ט חונ  :דיח
םחספונגםטחנע :חין דער הײזיןען םריפט
געםיכטע דע 5 :ווײטען

(תורה) חער חחכטע דיח החהע חונד הײ? יןע בעדײטונן דיעוער

חיןרטע פערקעננען  ,חונד ח?! ײן דיח  :יכטבחרע ערדע חזנד דען
פערעהיטען
פעדטטעהען ; חוטרע
ויכטבחרע  /ה־חו׳וע! דחרונטעד

ווײ! ען היןבען יוויך דען טיעפען ! ינן  ,דער יוין דיעוען ווארטען זיעןט,
ערדענזעבען,
יוין יוײנעין טחנען ן! ײכנים יווי! ןעכופלי! כען  :״דיו!
!ח ; ען ! ייו  ,ן! ײכט דענן פי!ר 3יי 1יוער יוײנען ןרחםען  ,יווגד פיין
דעין וויוורריןען בענעהײען יוינן םחרצייזײער יוזזײן  ,ווידד עט חב־
יויננערע3ו ןעזיןטען פור וויוורדין בע־
הרוטען  ,חב דווו יוין דווו
וויהט,״ יוין דח! יויננערע דעו הײזיןטהוי!!  ,ווין
פונדען ווערדען
יוויםןענחחווען3ו ווערדען  ,דיעט ! ײיו יויין יוײנ 3יןע!
דײנען הייוווע?
בעטטרעבען יוויןי דער ערדע  .יויין ןחנ 3ע! ! עבען ! ײוו יוײנע פחר־
בעדײטונן םור דין :בעטטערע ? עבען  ,יוונד החבע יויך דייו החהע
ניכטעיזחננט  ,יוונד ! יו׳נדיןע
טטוםע דער ווחהרען ערקעננטניט נחך
חיך חויך טחןזיך חונד סטונד! יך ןעןען דײנען הײזיןען וויזזען,
ח  : ,ח ? חט דיח טחחזע דײנער ןנחדע חובערוויןען חונד דײנע בחתו־
הער 3יןקײט חובער יויך ווחזטען ! ח זחט חיך חייטט  ,ווענן דיח
חבןעטרײפט  :ײן ווידד,
ערדענהיויזזע דיח י^ יך יעט 3ט חויזױעבט
דער עוויןען פרײדען טהײ 5החפטין וועדדען  ,דיח דוח פויר דײנע
חויפבעווחהרט החוט  .דחט חיך נחך חײנענן ווחורדי־
פערעהרער
עיווחכענד יויך  :חטטי ; ע חין דער חנטויחונ;
ןען ערדענ! עבען ,
אמן
דײנער ; חטטע ; :עטטח 5ט •
אם דריטטען טאגע דער װאכע •
חזזיוחכטיןער טחפפער  ,דער
דחנק דיר ערהחבענע :וועוען ,
חונעיטחפפזיכען  :ע ; ען בײח חיהרענן
דוח חוטערע ערדע יויט דײנענן
ענטטטעהען בעדחכט הח  :ט  .ח יורוכטעגט דוח דיח טהרחנע דע:
טיעם ; ע  5והזטען דחנקע :חין ווײנענן חויןע ח! :חײן טווחכע :חפ  5ער
הינןעריטטען פחן ח!? דען ווחונדערן
חויפנעהווען  ,דח :חיך דיר ,
דײנער חזזווחכט  ,הײטע דחרברינןען • דוח קזײדע :ט דיח וויעןען
חין ? חבענדע ; :רון  ,חונד בע 5עב :ט דיח ערטטחררטען ; עחיוכוע
חיט דײנענן ערקוויקקענדען הויכע  ,דחט  :יח בזיוהען חונד ;ר'ונען  3ור
פרײדע חזזעד ! עבענדיגען ווע :ען ; דוח טרחנקע :ט דיח בער ; ע חוי:
דײנען ה  $הען חונד דיח ערדבעווחהנער  :חטטיןען  :יך פחן דען
בדחדחוחדער
פיוכטען  ,דיח דײן ווערק  :ינד • דוח ? עהר :ט  :יח
ערדע 3יעהן  ,חונד ווײן  ,דחט ער דע :יוענטען הערן ערפרײע
עדהײטערנדע , ?$ :ערקוויקקענד ברחד.
(תהלים ק״ד ט״ו ) —
מבעדדחגק  ,חונענד? יכען ה  $הערן  ,הײזיןען דחנק דיר חזזגוטױער,
דחפור  ,דחט,דומ וויר דח :קח :טזיכע ; עטענק דער פערנונפט פערי
מונטעדטײדעט,
?יעהען הח :ט  ,וועזכעו יויך ח״ןןײןפחן דענן טהיער

פערנונסמ
דיו :נור דען יויידיטען ויננזיכינן נעחט קענצט  .דיוו
ווי :ט עס  ,דיוו יויד יוויך היער  ,נווכוט דײנעד ןחטט? יכען ? עהרע
ווספענבחדט הוו  :ט  ,דיוז ענטצוקקענדע
דיוו דווו ווונ :ווױו ןננחדע
חויסױכט חין דחו רײך חײנער החהערן וועצט ווונד ווײנע : :ע?יי־
עיחסענעט  .יח׳< דער צעבצח :ע בויכן  ,דער נחך
ןען צוסטחנדע:
קרחפטינען
חײנער ! חננען ווינטערזיכען ערט* טמדחנן 3 ,ו נײעכן
פעריונןט
צעבען ווויפביוהט חונד  :יך יעדען סדוהזינן וויעדער
— חין חיהכן עדבזיקקע חיך דס  :ענטצו׳קקענדע ביזד דער וויע־
פחרמדויער נחך דעכן צײטזיכען
דערבעזעבוננ חונד דער עוויןען
טחדע  .ח ? חס חויך חין דיעוענן ^ יחהדע דיח חונענדזיך ווחנניכ־
צןדםרײדעחונד
פחכען חרטען פחן עדצײןנניטסען  ,דיח דוחחזזע
ןעטחפפע בע־
זעבעמערהחזטוט דײנער
?וגט  ,צוי נחהרונן חונד
נעועננעטען פעצדער
רײטעט הח :ט  ,ןנחדין ןעדײהען ! זחט דיח
דען טווײט דע :ווענטען זחהנען  ,דער  :יח בעבויט  ,חויןי דחס
ןןיר חזזע חיט פרח־זיכעכן הערצען דיר דיענען זוחןען  .וןחןען וויר
חבער בײכן חובערפ? וס חירדיטעד ןוטעד  ,חומרע עדהחבענע בע־
חײנןעדענקױין,
טטיוווזוננ ניכט פעדןנעטטען ; וזאןען וויד טטעטט
דחט דח  :ווחהרע גוטע עטווח  :החהיע  :הײזיןנע :חי :ט  ,חז :חזזע:
ערקעננטניט,
ווח :דיח ערדע ןעבען קחנן דיע :ען  :עןען  ,דיע :ע
פעיזײהע חונ :חוכן ח! 5ער פרחווווען חונד ןנוטען חונד חונן דײנע:
אנזן
פחזקעט ישראל וויזזען •
אם פיערטען טאגע דער װאבע.
ןעזיובט  :ײ :ט דוח פחטער חינן היוסנע?  ,דער דוח דורך דײן
העדיטעדןןחרט דיח החוו׳וזיטען זיכטער חינ :דחױין
חזזיוחכטיגע:
ןערופען הח :ט  ,דחט  :יח  ,וויח דיח הײזיןע טריפט ערצחהזט:
חונדדיענען
״חײנען חונטערטיעד ווחכען צוויטען טחג חונד נחכט ,
צײטבעטטײווווטען 3 ,ו טחגען חונד יחהרען י״
ווחןען3ו צײכען חונד
חײנטהײזוט  ,וויח  :ח ןנחנןדײנער
וויח ןוט חונד ווײ :ע חי :ט דיע :ע
חטעוועטסען  .דענן  :ח פרײנדזיך חונ :חויך דחו
החטטען חנױכט
טחנע :זיכט צוזחכיעזט  ,חונד  :ח  :ום עט חיווווער דען חויןען חי :ט ׳
חײנסוורחיןקײט דעו ? עכענו  ,ווענן עט נור
:ח טרויריג ווחרע דיח
חונטערברעכונג  ,חהנע
חײנען זיוטען טחג חויױוחכטע  ,חהנע
חבוועכטזונן דעיר נחכט  ,דיח דען וויו׳דען חין
ןןחהזטהחטיןע
דיח
דיח  :חנפטען חרחע דע :טזוווווער  :חויפניווו׳וט  ,דחט ער  :יךדחדורך
טהחטיןקײט חונד צו נײענן ? עבען וויעדער
טטחרקע3ו נײער

עיוומכע .
הײןיןער ןיןטט  ,דעד דויו דייו טיקןייזע דער חענכוען
חיט דײנענן חזזועהענדען בױק חובעדטויוט  ,ווענן דיח פיודען
דעמעזבען חוטערן חויןען חויך נחך  :ח פערוויקקעזט ערטײנען;
דער דוח ןנחדין חובעד חונ :ווחכע :ט  ,ווענן ןויר פחן דער טחוע:
?חוט חונד יווהע דענן טיע  5ען טזחן 1בעווחווטזחש חין דען חתוען
זיעןען  — .ח דוח  ,דער דוח ניכט טזוי׳ויועיוט חונד ניכטטזיופגט
הוטעד ישראל׳ט !  :ײח חונ :ער בעטוט 3עד חין דונקיען נחכטען!
טחנ חונד נחכט  :ײח חונ :טירכן חונד טוטין  ,חונד טחנ חונד נהכט
ןןחזזען וויר דײנע נוטע םרײוען  .וויח דעד פרחיויוע קחניו רוד
:חט  :״דעו טחןע :בעפיעהזט ןחטט  :ײנע ןוטע חובער ײיך ,חונד
דע :נחכט : :ינוע חיך חיהנן דע :דחנקע :זיעדער .״ ח  ? ,חמ דענען דיח
נחןענדער קוייײער  ,יוונד דחקקענדע  :חרןען דיח חודען חויןענ־
זיועד חפםען החזטען  ,דחס  :יח דער ערהחזוננ דע :ווחהזטהחי
טיןען טזחפע :ניכט פרחהווערדעןקלזננען  ,זחט חיהנען פחן דײנען
החהען זינדעדנדען בח :1חנן חין דח 3 :ערריטנע הער? טדײפעזן;
?חט חײנען טטרחהז דײנער ונחדע חיהר העד? עיפרײען  ,דחט
:יח החפפנונן םחטטען חונד פרחה חין חיהיעכ[ בעחפע טהחטין
:ײן יוחנען  .ווענדע חונ :חזזען דײנען ןנחד־ןען ב! יק3ו  : ,ח
פורכטען וויר חונ :ניכט פחר דען חנןוטען דער נחכט  ,נחך פחר
דעכ[ פפײז דער חכ[ טחנע טוועבט  ,חונד דער פע :ט דיח חינ[
פינוטערן טזײכט  .דײנע ןנחדע ײחכט חוס דיח נחכט 3וק טחןע,
:־ח ערהעזזע חונ :דיח פיסטערניט דעד עדדענבחהן  ,חונד 3ײוע
חונ :דען ווע ; 3וכ[ עוויןען זיכטע  .חונוערע :ןחטטע :פרײנדזיכ־
קײט ןןער־ע חונ :בעט־עדען  : ,ח ןעזינו־ט חונ :עד החנדע ווערק,
ח! ז חוטער טהון ועןינוט נור דורך חיהן •
אנץ
אם כונפטען טאגע דער וסנכע•
' דחנק דיר  ,הערד דער וועזט  ,דער דוח דיע :ע טחנע ערדע ײיט
ועטחפפען חנועפויזזט הח :ט  ,דחט  :יח  :יך דײנער  .חונענדזיכען
ווטע פרײען  .חז :דוח דען ורחםען עדדבחזז ײ־ט חזזען דען
ט  $נהײטען חוחועטײוקט החטטע :ט חין וועזכען ןןיד חיהן הײטע
ערבזיקקען  ,דח פחנדדײנע וחטט! יכע וויחהײט  ,דחס דיע :ע חובער־
חזזע :טתנע חונד ערהחבענע טחפפונו  ,חײן טחדשרײך  ,חײנע
טויער 5יכעווח'ו :טע  :ײן ווחוירדע  ,ווענןניכט ווע :ען חויןיחיהר זעבטען,
זייטועבונדען פחן דעד עדדע  ,דיח  :יך חיהרער פרײען.

רוונד דורו טופוט דורך דײנען חזזיוחכטיןען ווייזען ווע :ען ןי ? ןער
סרט  .וורן  : :יך רוינן ווסשסעד רען .ט  ,ווס  :חױןז דער ערדע ווחנ־
דע! ט  ,ווח  :רוינן
םטויבעקריעכט חדעררוין דען ?ו  £טען
טוועבט:
דיו  :ןררןםע יוונןעהײער רוינן זזעערע רזונד דער קזײנ :טע וורווינ[
דער חי 1יוײנענן
וורןטםערטיייפפען יזיט טויזענדען  :ײנעט ןזײכען
:יך דעי .דחדינט פדייעט  : ,יח ח? ןע  :ינד ווערקע דײנעי חיזווחכט,
:יח חזז־נ
פערקונדיןען דײנע ןרחטע  : ,יח חזזע זחבען חונד פדיחען
דיך ,חזזע _ סערחײניןען  :יך5ו רענ{ ןיחסען הללויה דער
טחפפונן.
ח? 5ע החפפען חויןי דיך דחט דוח מיהנען נחהרונן ןיעב :ט כור רעכ־
טען 3ײט  ,דענן דוח חפפנעזט דײנע יזיידע החנד חונד  :חטטיןע :ט
ח? זע :ווח  ? :עבט יזיט
ווחהזןעסחזזען•  :ח דוח חבער דײן חנטזיטי]
פערבירןזט ,
טווינדעןדײנע
ןעטחפפע דחהין ; נייזיז :ט דוח חיהנען
דען הויך דע.י זעבענ  : , :ח סערטחינדען  :יח חונדקעהרען חיןחיהרען
טטויב3ור'ו' ק ; דוח ! חטט דײנען הויך חובער  :יח וועהען  ,חונד
:יח
ערטטעהען
נײןעטחפפען . ,יח ערנײעגט דוח
טטעטט דיח
חבערפזחכע דער ערדע  .ח חזזי׳זחכטיןער  ,דער דוח דיע :ע יזין־
ןיחנען חזזע טפײ :ע :ט יזיט
דײנערעוויןען ןויטע  ,ןיעב יזיר חונד
דען יזײניןען חונזרע
זעבענזבעדודפניםטע חהנע דרוקקענדען קויז־
יזער  ,חוין 1דחט וויר דיך יזיט הײטערנן ןעיווטהע פרײ :ען קחננען.
דחנן ווי !! חיך דיר ח עוויןער ? חמינןען יוײן ןחנצע:
זעבעןיזחנן,
יזײנען ןחטט ןחבפרײזען .יח ! חנןע חיך דח בין  .עט פרײען  :יך
דיח חויןיי דיך החפפען  ,ניח הח :ט דוח דיח
פערזיזטטען  ,דיח
דיך  :וכען •
אכין
אפ זעכיטען טאנע דער ײאכע•
חזזיזחכטיןער פחטער דער נחטור ! חנן הײטיןען  ,חנן  :עכזטען
דײנער
טחפפונןטטחןע  ,טטחנד דח :וועזטחזז
פחזזענדעט דח ;
חבעדנחך פעה! טעדח  :ווע :ען פור וועזכעט ח!! ע :דיעזעט ןעיזחכט5ו
:ײן טײנט חונד דח .י חוי :ןע 5ײכנעט חונד
בעןחבטפחדחזזעןעדטחפ־
פענען ווע :ען דיך  ,דען
טחפפעד  ,ערקעננען חונד חנבעטען  :ח ! ז.
חונד דח ווחדד דײן זזחכטיןיע :ווחדט  :ײ וויד ווחזזען חײנען יזענטען
טחפפען חין חונ :ערנן עבענביזדע חין חהנזיכקי־ט יזיט חונ, :״ וויח
חײן ןוטיןער פחטעד הח :ט דוח חזזע  :חויןז דער ערדע בערײטעט
חונד עט דענן
יזענטען 5ונן
ןענוטטע חובערןעבען  .חבער חונן
דען יזענטען
דעדהעררטחפט חויבערדיח עידע ווחוירדין5ו יזחכען,
הח  :ט דוח חיהן
קחרפערזיך חונד ןײזטין פחר חזזען ! עבענדען
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וזעוען יווי :געצײכנעט  .גיכט דעגן טהיעיע ןזײך י) י :ט  :יין חוינע
געהעפטעט  ,ניין  : ,ײן פרײע :חנטייטז ערהעבט
רון דען םטויב
:יך3ו דען טטערנען  ,לוונד ב! יקט רוויןי 3וכן הי 11י:ג־ ? 3ו  :ײנעכן
וויוהרען סי! טער? חנדע  .גע 3יערט הרן :ט דום דען יזענטען  ,דילז
פעיטטחנד  ,פערנונפט יוונד פריי־
קרחנע דײנער טחפפונג  ,רויט
הײט דע :ווי?! ענ . :חונ :ער קחרפער חי :ט פדײזיך פחנן טטויבע
 1עבי? דעט חונד ווירד וויעדער״ חין טטויב חוי  8גע! חטט ווערדען.
חבער וויר  :ינד ניכט גחני) סערןחנג? יך ; עטווח :חי :ט חין חונ:
דח : :יך ווײט חובער דען טטויב ערהעבט  ,דח : :יךווײטחובער
ח?? ע :חירדיטע חונד  :יכטבחרע  ,דח  : :יך בי5 :ו ןנחטט עיופחר
םווינגט  .חונ :ער ױי :ט ווירקט נחך ןחנן חנדערן ןנע :עט 3ען ח?:
חונ :ער חונד יעדער חנדערע קחרפער  .דעד חענט קחנן  :ײנע
פעיגחנגענהײט3ורו' ק ווערפען  ,חין דיח צוקונפט
ב? יקקע חויןי דיח
הינוי : :עהן חונד בײדע :חיט דער ןעןענווחדט פערבינדען  .יח
וויר טיחגען דח :בי? ד גחטטע :חן מונ :חונד  :ינד חײנער חיחײער
 3ונעה** ענדען פחז? קחווז :ענהײט פחהיג• דיע :עט ? עבען קחנן ניכט
*ייינע גחנ 3ע ) 4 ,ײנע חײנציגע בעטטי ^ ונג  :ײן ; עט קחנן נור
ניעדריןוטע טטופע חײנע :: :ענטזיכען דח :ײנט
דיח ער :טע דיח
:ײן ; היער חױןי ערדען  :ח?? חיך לזיך3ו גרחשעדן דינגען געטיקט
פחרבערײטען ; חונד יע טרײער חיך ויײנע בעטטחז־
:זחכען חונד
^ונג חויןי ערדען ערםו'?? ע ׳ דע :טח החהערע טטוסען דער ;?יויק־
:ע? יגקײט דחרןי חיך חין חײנענן בעטםערן ? עבען3ו ערטטײןנען
טטעטט
החפפען  .דיע :ע ווחהרהײט  ,ח?? גו' טינער  ? ,חט חיך
חײנןעדענק  :יין  ,דיע :ע ערקעננטניט ? עבע טטעטט חין * זײנענן
 1ײ :טע  ,דחנן חירד  :זיך דער קחחםןי דע ? :עבענ :ניכט: 1וטה? חט
^חכען  .דחנן ווערדע חיך_ ,חײנ :עהענד דחט חיך נוד חײן פי? גער
חויןי ערדען  :ײח  ,סחן דען פרײדען חונד ? ײדען חינן בונטען וועכ־
:ע? דע ? :עבענ :ניכט ה־ננעריטטען ןןערדען  .דחנן ווערדע חיך
חין דער פרײדע ניכט חיויבערוויויטהיןנ  ,חינן ? ײדען ניכט פער 3חנט
:ײן • חינן בעווחוטטױין  ,דײנעכן נע :עט 3ע נעליווט נע? עבט חונד
נעווייקט3ו החבען  : ,ח?? חיך דיח חנערקעננוננ דער ווע? ט ניכט
טטח?ןי חחכען  ,חיהר םערקעננען  ,חיהרע נ? ײכ ;ו'? טי ; קײט חדער
סטעטט ווי?? חיך
ניכט3ו בחדען דרוקקען .
חיהרע חנפײנדונן
דיעט ? עבען ח? :חײנען ריויוטטחנ חויןי דען נרחטען הײ? ינען היוו־
בעטרחכטען  ,דעטטען רוהע חונ :חײנ :ט נחך ער־
?יםען שבת
אנזן
ווערקטחןען3ו עוויןער פרײדע חויםניחוזט •
חודענדען
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טיזן חיוט עס  ,ןי ןרוטגז  ,דיר נו דחנקען יוונד דײנען רחייען
5ו ! חב *:נןען  ,החכטטער ! הײטע מן דענן ד,ײ! יוינן טיוןע  ,דען
דוח דעד חהע חונד דעי טטי!! ען בעטרחכטונר ןעווידיזעט הח :ט,
הײטע  ,ח ; חטט ! ווי!! חיך דיח יוהע דחנו חנווענדען  ,חיך
בעטיחכטונןען חינן ן! ויבען5ו
ןעבעטע חונד פרחחחע
דויך
חונטטעיבױכען טהײ ! חײנע :ווע :ענט
םטחרקען חונד פויד דען
:חדןע5ו טדחןען  ,ווע! כע :ווחהרענד דער  :עכט טחנע דער
בעטחפטיןונןען חונד בעדורפניטטע
ווחכע  ,וועןען) 1חנניכפחכער
ניכט חחן! יך חי :ט.
ח !" :פח!! ענדעט ווחרען דער היחחעז חונד דיח ערדע  ,ח !:
דיח ןנרחטע חונד חונענד! יכע טחפפונן דח םטחנד חין סיהיעד
הייהען פדחכט  ,ח ! :דער עדםטוינטע חענט דיח עי :טען פרײ־
דען דע :דח :ײנט ע ^ פפחנד  ,דח יוהטע :ט דוח חנן  :יעבענטען
פעדנונפט חונ:
טחןע פחן דײנענן ןןירקען  .דח נון חבעד דיח
!עהדט  ,דחט דײן ןןירקען חיט דענן ווירקען הינפח!! ינ־ :ר ןע־
טחפפע ניכט3ו פערן! ײכען חי :ט  ,דחט בײח דיר קײנע ער־
חודונ ; חונד קײנע ערט! חפפוננ  ,קײן חויןדוהען חונד ערהין! ען
דענקבחר חי :ט חונד דחט ח!! ײן דײן ןןחרט הינרײכענד ווחר,
דח :ח!! העדםחר 5ורופען  ,וויח דעד הײזיןע  :חנןער  :יך חוחדרוקט:
י־ער טפרחך  ,חונד עט ווחורדע ; עד נעבי׳ט  ,חונד עט טטחנד
דח  : >*.ח ! ײכטעט עט חונ :דײט! יך הײן  ,דחם דוח חנן  :יעי
בענטען טחנע דעטווענען חויפהחרטע :ט5ו טחפפען  ,חונן חונ:
טווחכען טטערב! יכען דיע :ען טח{  5ור רוהע חונד ערהח! וננ פחן
חוטערן ח'ו' ה :ע! '{ קײטען5ו נעבען  ,חונד דחט דוח ח! :ח חונ :היער־
מיננען ן! ייכ :חנן ח! :פחרבי! ד חונד חו  :טעד פחר! ײכטען ווח!! טע :ט.
עבען  :ח הח :ט דוה חוטערן פחרפחהדען חין דער ווחו :טע חכן
:עסטען טחן דיח טפײ :ע פחכן הײ׳וחע! דחפפע! ט ןעןעבען,
דחט  :יח חכן  :יעבענטען טחן רוהען  ,חונד דודך דיח חוטע,
דיח חיהנען דער רוהכטח ; נעווחהרט  3 ,וד בעטרתכטוננ חיויבער
דיינע ניויטע חונד פחטער! יכע פודוחר^ ע הינןע! ײטעט ווערדען
חןז 3ען  .דיעס  ,ח ח!! חחכטיןנער ! חי :ט דיח חײנענט! יכע בע־
טטיחחונ ;  ,דיעם דער ווחהדע 5וועק דע :רוהעטחןע , :חונד דוח
:ע? ב :ט הח :ט חונ :יח דיע :עם  :ח חחנניכפחך חפפענבחדט  .ניכט
דיח קחרםער! יכע רוהע ח!! ײן  ,דיח  :חווח! וננ דע :נעיווטהע :חי :ט
עט  ,דעי חיך דיח בעטטעדע קיבנגטניט פחן דיר חונד דײנען
■1

יוײ? עיםיו  5טען פערדיונקע  .דענן יוין דיע :ער
בעטריוכטויו  ,יי
ביזטט !
עדפיײוט דויו וויך וויט דײנען וועיקען ווונד יויך רופ־ב
וו־ט דענן נעויוזבטען  :רוננער חוי : :״ וויוו ןריזפ  :ינד דײנע ווערק־ע,
ח הערד !
וויח טיעןי חונד חונערןרונדזיך דיינע
נעדחנקעןן׳י
ווענן דער זח :טערהחפטע חויך ןנרונט חונד בה־ט חײנע קודצע
 3ײט חויןי ערדען  : ,ח
פעיזיערע ח־ך דעננחך ניכט דח :פער־
טדויען חויף דײנע ןוטע חונד
נערעכטינקײט  ,ח הערר ! דענן
ער בעהט דעננחך חונטער  ,דײן .
טטרחפןעריכט טדיפפט חיהן
:יכעיזיך  ,חונד דער פדחיוו) ע ןרונט וויח דיח פחזחע  ,וויח דיח
 3עדעי זי* '[ 1לבנון  .יח  ,ח חזופחטער ! חיך עדקעננע עם חעהר
חונד  :ועהר  ,חזזע טחוע  ,חן דענען וויר נור פור חונ :רע חיר־
דיםען
בעדויפניטסע חונ :חבי׳זיויהען  ,ווחרען פערזחרען חוי :חונ־
:ערגן ? עבען  ,חז :החטטען וױר  :יח ניח ןעזעבט  " .החטטע חוט
דײנר חזזנוטע ניכט דען הײזיןען שבת ןעןעבען  ,דען דוח זו :ט
דער  :עע? ע נעננוט  .היזןי דוח חיר  ,ןוטיןער פחטער ,
דיינען
טחן וו־ט דער ווחודדע נו סײעדן  ,דיח חיהנ{ ןעבויטרט  ,חויןי
דחט חיד3ו טה־יז ווערדע דער זחהן  ,דען דוח דענען םערהײ־
טען הח :ט  ,דיח דײנען דוהעטחן הײזיןען  :דוח ווימט חיהנען
ןעבען חין דײנענן הוי :ע  ,טפריכט דײן
פרחםהעט  ,חײנען נח־
חען  ,חײנען עוויןען נחווען _ ,דער ניח
חונטעדןעהט ; ? חט וויך,
ח ח! זןוטיןער ,דער עוויןען פרײדען יענער וועזט  ,דער פרײדען
דע :ןרחטען
רוהעטחןע:
טהײזהחפטין ווערדען ,
דיחדײנעןפער־
עהרערן
חויסבעווחהרט  :ינד •
אנ׳ן
עבענפאללם כור שכת.
ןעעריע :ען  :ײ :ט דוח  ,חזזןיו׳טיןער ןחטט !
דערדוחחונ :ןע־
הײזיןט הח  :ט דורך דײנע ןעבחטע חונד חונ :דען שבת ןעןעבען,
 3ור הײזיןונן חוטרער  :עע! ע דורך בעטרחכטונן חובער דײנע וועיקע
חונד חובער דיינע ןעבחטע  ,חונד 3ור חהע חונד ערהחזטונן חונ־
:ערע ? :״בע :נחך דען  :עכט זועדקטחנען  .ח  ,ס? חטע חהע חין
חוטער ; עחיויטה  ,קיחפט חין חונ :ער העד , ),דחט וויר דיע :ען ןע־
הײזיןטען טחן .יח סײעדן  ,וויח ער דײנער ןןחודדין חי :ט  .חפפנע
דײנע חי 5דע החנד חונד  :חטטיןע חונ :חיט ןןחהזןע  5ח 5זען  ,דחט
וויר דענן שבת חיט פרײדיןענן הער 3ען ענטןעןען ןעהן  ,רוונד
חיהן ווחיוידדין פײעדן ק  $ננען םור ױי :ט חונד ? ײב •
ןיעב חונ:
ןענ'ו' ן :חחקײט חונד פערטחיען חויןי דײנע ןנחדע חונד חזזחחכט,
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ןעדחנקע חונ :ער הערן ניכט בעעזייכ־ב,
מהח־יכטע
דחט דער
פערחחןענחטחנד נחכטהײזין
דחש דיח רוהע מנן שבת חוטערכן
חיהן3ו
:־ין קחננטע  ,חונד ןויר חונ :ניכט פער! ײטען ! חשסען ,
ענטווייהען  ,וועדער דודך חרבײט  ,נחך דורך חובערחחס חיכן
ןענוססע  ,חהנע חן עטווח 3 :ו דענקען  ,ח! :חן דיח פפ! עןע חונ־
:ערע ! :ײבע  . :דיע :ע ערדע  : ,חנען חוטערע ווײ  :ען  ,ן! ײכט דען
דעקשבת  ! .חס חונ:
ווחכענטחןען  ,יענע ! :עבען חבער ן! ײכט
פערנעססען  ,וויח עס
דען טיעפען  :ינן דיע :עד פערןנ! ײכונב ניח
שבת־פײעד ןניעבט פוד דען  ,דער דיח ווחכע חין דוח•
קײנע
יעטײטס
פפעק ! ווססיןנחננ פער! עבט החט  : ,ח ןיעבט עס
ק־ינע  :עזיןקײט פור דען  ,דער  :ײן ערדענ! עבען חונווחוירןי ; חין
הינןעברחכט • דוח הח :ט דיע :ען טחנ  3ודרוהע בע־
ווויסםיײחנן
ניכט,חובער
סטיחווט  ,חונד עס 3יעווט חונ :טווחכען סטערב! יכען
דיע , :חדער חובער חירןענד עטווח  , :ווח  :פחן דיינער ערןוחה! וע
חבהחנןט 3 ,ו ק! ווע!ן ; דיעועס ! עבען חי :ט דח  ! :עבען חיק ב! וי־
בען  ,דורך ווע! כע :וןיר חונ :ווחורדי ; מחכען  ,חייטט דיח ווחונדעי
ספריכט דער הײןיןע  :חנ־
דײנער ! עהרע3ו טויען • חיך דחכטע ,
ןער  ,חיך ווי! 5דיח וויחהײט ער 5חנןען  ,חבעד  :יח ח־  :ט םערן
חונוויטסענד חונד דעחוטהיןע ו׳דך חיק
פחן וויר • חיך בין ןערנע
ן! ויבען  ,בי  :חיך חייטט חין דח  :ןחטט! יכע הײזיןטהוק קחי׳וווע,
ערקעננען.
ווערדע ח־ך דען 3וועק דער ןחטט! ־כען נעבחטע
חד
פרחפהעטען  :ווענן
פערןעססען דיח ןוחרטע דע:
!חס חונ :ניח
חק שבת דײנע פוסע רח :טען  ,דײנע ? עטחפטע 3ו פערריכטען,
חונד דוח חויך ניכט פחן חיהנען רעדע :ט ; ווענן דוח דען שבת
הײזיןען3ו עהרען ; דחנן
!ו; ט דער  :עע! ענעננ :ט  .ןעעהדט דעק
וויר :ט דוח דיך חין נחטט פעדןנויןען  ,חיך וועידע דיך  :עטצען
חויןי דיח החהען דע ":ערדענ^ןיויקקע  : , :ח החט עס דער עוויןע
פערהײסען • ײ אמן
װענן כזאן ערב שבת וי׳ט ליכט אנצינדעט •
ןחטט דע ! :יכטע :חונד דער ווחהרהײט ! דער חענט  ,חײן
:יננ! יכע :יוועוען  ! ,ײכט 3ערסטרײט פחן ח!! עק  ,ווח :ח־הן חוח־
הינן־נריססען  : ,חווחה! ״פחן דען  5רײדעןח ! :חו־ך
ױעבט  ! ,ײכט
פעתינקען
פחן דען מוהען דע ! :עב־בנ , :וויח ! ײכט ווחוירךע ער
חין דען ק! ײנ! ־כען  :חחנען פיור דיח םרחטונן  :ײנעס ח־דדיטען
!עבענ ; :וויח ! ײכט ווחורדע ער ח!! ע החהעדען בע 3יעהונןען דע:

?עבענ :פעחנעסטען  ,ווענן וױד ניכט  :יננןיכע ערחיננערונן 1:ויטטעז
החטטען  ,דיח וזונ :דעכן חירדיטען ענטציעדזען  ,ווונד דען ב? יק
חוטרעש ױיגטעש חויןי דח :החהע ,הײ? ינע ריכטען  : .ח החבען
שבת3ו עהרען נווײח ! יכטער
חוטדע ווײ :ען פערחרדנעט  :דעכן
חנצונונדען  .קחעןזע דע ? :יכטע , :דער דוח ישראל חונד דען
שבת• נעהײזינט  ? ,חם י׳ויך דיח החהע בעדײטוננ דערהחנדןוננ,
דיח חיך עבען פעדריכטעט  ,ניח פערןעםםען ! זיכט  ,דח : :ײח
ווײן ווחונט חונד חײן פער! חננען ! ווימ יעדע :פערנונפטזחוע ווע־
ריןז־כן וויר חוטערן ױי :ט
:ען  :יך 3וכן חירדיטען ! יכטע נײ ; ט  : ,ח - :
חונד חונוער ןעחוטה טטעט :חוין 1דען ריכטען  ,דער דער חור־
קוועז? דע ! :יכט , :דער החכוטען ווײוהײט  ,דער טיעפוטען הײנױכט
חי :ט  ,חויןי ח־הן  ,דען חזזווײ :ען  ? .יכט חי :ט דח :גע :עטי| ,דח:
דוח חונ :חכן םיני ןעןעבען  .הײז דענן  ,דעד חין דיע :ענן 5־כטע
ווחנדעזט  ,בי :ער חײג :ט קח ^ חט 3וכן קווע!! דע ? :עבענ , :ווח
ער דח :היח ^ ױטע ? יכט טויט • ח  ,חזזןויטיןעד ! זײטע חונ :ער
הער?  ,דחם חיך ( חונד ו׳וײנע קינדער ) ניח פחן דײנעכן זיכטע
ווײכען ! ? יכט חינן ױי :טע  ,ווההזווחזזען חונד ווענטענזיעבע חיכן
הער 3ען  : ,ח ווחזןען וויר דײנער ווערטה ןןערדען ; חונד  :ה ווחזזען
ןויר דען הײזיןען רוהעטחנ פײפדן  ,חרך נחכדעגקען חיויבער דיח
פחרטביזדונ ; חוטרעם ױי :טעט חונד חוטרעט העד 3ענם  ,חונן זיכט
חונד זיעבע3ו פערברײטען  ,דורך דײנע היויזפע  .אמן
װענןמאן חלה ניםסט ♦
חזזןערעכטער חונד בחתוהעד3־ ; ער ןחטט ! החט עט חויך
דײנער ווײוהײט ןעפחזזען  ,דחט דײן פויזק ישראל קײנען טטוזחט
חעהר ביזדעט  ,חונד חין חזזען טהײזען דער עידע 3ערםטרײט
חי :ט ; ה־ :ט חויך פיויר חונ :קײן יױשלים  ,קײן הײןיגער טעווםע?
וועהר  ,ווח דײנע דיענעד  ,דיחפײע :טער  ,דיר חפפערנ־בברחכט,
חונד דיח " הײזינען חונד רײנען טויברחדע פחר ןחטט םער 3עהרט
החבען  .חי :ט חויך  :ח וזחנכע :החהע חונד הײזיןנע חין דען
טטויב עע :ונקען  : ,ח חחנכע :העדרזיכע פערנוזגןען  : ,ח ציעווט
עט חונ , :חוטערן נעפיוהזען חײנע עווינקײט3ו נעבען  ,חזנד דורך
חײננעועטצטען 3עדעווהניען  ,חונ :דער פפזיכטען
חוחובוננ דער
5ו ערחיננערן  ,דיח ןויר חז; ווענטען חונד חז :חיןרחעזיטען חוי:־
ווירקײנעהע־
ןעווײהטען פײע :טערן קחננען
צוחויבען החבען .
בעחפפער  ,קײנע צעהנטען ןעבען  .דיעועט חבוחנדערן חײנע:

טטעטש,
עריוימרע יזיך
טטוקכען סיון יוומערנן בריודע חבער ,
דחט דיוו ווײוען יזונד ןנעזעהרטען יעדער 3ײט  ,דייו דורך יויהלען
פעדבדײטען  ,יוין  :ינח־
חונטערריט  ,דח :דײך ןחטטע :חויןי ערדען
ןחןען חונד טו? ען  ,דײנע פריעגטער  :ינד  ,דיח חויןי חוטרעחונ־
חתוען,
דחט דיח
חנטפחכע החבען ;
טערטטוט 3ומ הײוינע
פעדהײטונן חייוחער ןעבען ווירד  ,דיח
דערען עט נחך דײנער
ןיעב
עחפפחה! ענע ! עוויטען  :ינד •
ווחהזטהחטיגקײט
חוטערער
טטעטט
עוויןער ! דחט וויר חונ :רע ווחה! טהחטחנען ןעויננונןען
ןעחיויטה 3ור ווחה! טהח־
וועטטען
חוי':ו' בען קחננען ווחכטען .
ןענײןט מי  :ט  ,ח דען ! חט ניח דען טווערן ערפחה־
טיןקײט
ווחהיהחפט חתזען חונד דיוירפטיןען חהנע ה'ו ! פע
רען  ,חײנען
אנין
חבוויחען3ו יוויטטען .
ױעגן מאן דיא געזעטצראללע אויז דער הײליגען לאדע גיממט
ה־צאית ססר תורה•
ןעפריעוען  :ײח דער נחזוע דע :העררן דער ווע! ט  ,ןע! חבט
:ײנע הערר! יכקײט חונד  :ײן רײך ! החבע ווחה! געפח!! ען חן דײ־
בעפרײחונן
חונד 3ײןע חונ :דיח
נעין פח! קע ישראל עוויו! יך ,
דורך דײנע ח!! זוחכט  ,חין דײנענן הײזיןנען טעיופע!  ! ,חט חונ:
חײנען טטרחה! דײנע ! :יכטע 3 :ופ! יעטען חונד ניוונן חונוער געבעט
>ויט ערבחרווען הוין . ,עט  :ײח דיר ןעסח!! יג  ,חונ :ער ! עבען 3ו
עדהח! טען ח־ן ן!'וק :ע? יןקײט  ,חונד דחט חיך וויטגערעכנעט ווערדע
ערבחתוע דיך ח 1בער וויך חונד חיו׳בער
געיעכטען .
חונטער דיח
דיח ווײניגען חונד חיויבער ןנסנ? ישראל  ,דוח בי :יט עט יח  ,דער
בעהעררטער דע:
ח!! ע :ערנחהדט חונד עדהח! ט ; דוח בי :ט דער
בעהעררטער דער קחניגע  ,דענן דײן חי :ט דח:
וו! עטח!! , :דער
רײך• — חיך ,חײן דיעגער דע :הײזיןען  ,ןע! חבט  :ײח עד ! דער
:יךח!! ע 3ײט פחר חיהנן חונד פחר דער ווחיוירדע  :ײנער ! עהרע
(ר,ורה ) בײגט  .חיך פער! חטטע יויך חויןי קײנען יוענטען  ,חיך
ןהטטזיכע :ווע :ען  ,חויטער דענן ןחטט
טטוט 3ע יזיך ייוויןי קײן
דע :התוזוע? , :דער חזזיין חי :ט דער ווחהרע ןחטט  ,דעטטען ! עהרען
דערחונערד! יך
ווחהרהחפטיך  :ינד ,
פדחפהעטען
ווחהר  ,דעטטען
ווחה! טהוט חין דער ווחהרהײט  .חויןי חיהן ח !! ײן פער! חטטע
חיך זו־ך  : . ,ײנענן הײזיןען ווחו׳רדיןען נחחען  :ינןע חיך ! חבזיעדער.
עט  :ײח דיר ןעפח?! יג  ,דחט דוח זוײן הערן דײנער ! עהרע חפפ־
נע :ט  ,חונד דיח ווחיוינטע וו־ינע :העד 3ענ :עדפו !? ע :ט  ,וויח דיח
*2

״חונטע דע :ורונלען פײזקע:
ווונד לור ןזוק :עזי ;ק ' יט •
אמן

ישראל  3 ,ונן ; וטען  5 ,ונן ? עבען

כ־אר דעס אײנזעגנען רעז נײמאנדעד ( ראש חודש בענשען ).
דיך ,חזזזוחכטיןער ; חטט  ,דער דוח דײנע ווי? דע החנד יזפפ־
נעוט חונד יעדעו ? עבענדע וועוען מיט ווחהןווח?! ען  :חטטיןעםט,
דיך בעטע חיך חן !
פער? ײהע חויך וויל  ^ ,דען ו׳וײנינען הונד
ח?! ען  ,דיח  :יך יעט 3ט חיט חונו 3ונן נעבעטע פערחײנינט החבען,
חונורע
בעדורפניםסע חין פריערען חונד חויןי חײנע עהרענפח?? ע
חיט  .ערהחרע חונוער פ? עהען חונד  :עננע חונוער ווערק  .טענקע
חונ :יוהע חונד פריעדען  ,חונד בעהיויטע חונ :פחר חונן?'ו' ק? יכען
ערחײנניםםען  ? .חם חיך ניכט בעטהחרט חונד בעהעררטט ווער־
דען פחן בחוען בעױערדען  : .יןנדערן ערהח! טע חײנע  :עע? ע ייין
3ו דײנעין דיענוטע •
בעטויטלע ^ יך חונד ח?? ע ווײנע וויטווענ־
טען פחר
הונןערונחטה  ,פחר פײער־ חונד ווחםםערטחדען חונד
הנדערן בח :ען
בעןעןניטטען
ערהחרע חיך ,ח נחטט  ,ווענן חיך
3ו דיר ם! ״עהע ,
סטעהע חין
דערינחטה וויר בײח ! חחןע דער
פרח״זוע ווחנדע? יוײנער ,פחרע? טערן^ ,חחנען דיח חײנעניטחםטען
דיינע :נחטט! יכען וועןענם  ,וויר פוירםפרעכער
פחרדײנעקטהרחנע
:ײן  ? .חט חיך דיח טחנע חײנע ? :עבענו חין נחטטע :פויכט,
ז? 1ק חונד פריעדען פער! עבען • ער! ײכטעחיך חונד דיה חײנינען
(ווײנע קינדער ) חין דײנען הײ! ינען ? עהרען .
ױעב  ,דחט וויד
ווחה? ווח?? ען פינדען חין דען יחינען ח!? ער חענטען  ,חונד ? חם
חוטרע
החפפנונןען ערפו'!? ט ןוערדען !
ערהחרער דע :נעבעט, :
דענקע חײנער ,חײנע :י׳זחננע :חונד יזײנער הוי  :נענחטםען הײטע
בײק בעױמען חײנע :נײען ווחנדע :חין דײנער ; נחדע  .חונדווחנען
דיר ווחד ?.ןעפח?! י ;  :ײן דיח ויוחרטע ווײנע :חונדע :חונד דיח נע־
דחנקען ווײנע :הערלענ , :עןןיןער  ,ו׳וײן החרט חונד ווײן רע ? ןזי
וער !
אמן
דעזזעלבען אינהאלטז.
בחרוזהער 3יןער פחטער  ,ןחטט ווײנער פחרע? טערן ! פחרדיך
טוטטע חיך הײטע ווײן הערין חוי , :בײח דער חײטעןנונן דעו
נײען ווחנדע ! :דעי דוח םחן יעהער דעק םח? קע ישראל דײנע
ןנחדינען ב? יקקע לוןעווענדעט  ,דער דוח ווײנען פחרע? טערן חונד
*ויר  : ,ח חפט דײנע רײכע ,
חונערטחפפ! יכע ! יעבע הח :ט חנ•
ןעדײהען ? מטטען  ,ח  ,ווחודדיןגע וויך חויך הייטע חונד דיח וויי־

פחטעיןיכען  :ענענ ? , :חט חײנען סטרחד .ן
כיןען חן? ע ׳ דײנעז
עיןײכטען  ,בעהוטע
ןעבעטפפחד
דײנער עווינען ןנחדע חונזערן
חונ< 4 :יט דײנער חזןןויטע  ,דחט וויר ניכט סטרויכעזן חויןז דענן
יוענע דע :זעבענ . :ױעב חונ :חויך ,פחטער חינן היחחעז  ,חונ־
עהרענפייזזע חרט  ,דחוזיט וויר
זעבענובעדחרןי חויןי חײנע
זערן
נחטהווענדינקײט ןנערחטהען  ,דיח היוזפע
טחירינע
כיכט חין דיח
דער וזענטען חין חנשפרוך נעהחען 3ו וויו׳טטען  .בעהיויטעחונ , :ח
טטעטם  5חר דיע :ער ביטטערן ערםחהחנ ^,
חזזנוטיןער פחטער ,
דענן וויר וו־סםען ווחהז  ,דחם דער טווחכע חרנן דע :ווענטען ניכט
הינרײכענד חי :ט3ו" העזפען  : ,חנדערן דחט נור דײנע חןןיוחכ־
ןוטע3ו םפענדען • ? ןײך
טיןע החנד חי(ך טטחנדע חי :ט  ,דח :
ןחטט חפפנעט  :ײנע החנד
וויח דער פרחוזחע קחנין דוד  :חנט :
חונד  :חטטיןעט חזזע ? עבענדע ווע :ען יויט ווחהזווחזזען  .בע־
טוט 3ע חונ :חויך ,ױיטיןעד ,חין דיע :ענן יוחנחטע פחד ח ! זען בח :ען
קחננעןחהנע
 3ופחזזען  ,דחחיט וויר דײנען הײזיןען נחחען פרײוען
םזחמע זויר חונד דען זוײניןען ריינע ^ עהיפויכט
חונטעלזחס •
פחר דײנער הײזינקײט חײן ; םטחרקע חונ :ער הער? חינן דוטען,
חונד בעפע :טינע חוםערן יויזזען  ,דחט עם דען םחר :ווטין  ,דיר
חעוחנער
דענקע חײנער,
טטעטט בעווחהרע •
טרײח 3ו דיענען ,
טהייערױנד  5 ,ונן ; וטען.
םחטע*  ,חונד חזזער דערעי  ,דיח ;ןיר
בעטו' ט3נ־ חונ :חונד  :ײח חונ :ננחדינ חין דײנער בחרווהעד 3י? קײט.
טחנ3ו טחנ ווחסען חונד 3ונעהווען וויח
חחנע חונ :ער הײז פחן
בעדײטונױפחזזע ןעטטחזט דע :יוחנדע , :דען דוח חינן עוויןנען
דיח
זיוטםעוט,
וועסע? חנן ה־ 4וחעז 3:עזטע חויןי חונד ניעדער ןעהען
ערדענבעווחהנערן םחר דײנער ןנרחטע חונד חזזיוחכט
חונן דען
ח חורקוועזז חזזער
בעווחונדערונן חונד עהדפויכט חײנ 3ופזי) טען
<הײטעחונדח! זע 3ײט .אמן
ןנחדיןחונדבחרחהער3
ױנחדע  : ,ײחחונ:
בײא הוצאות םפר תורה אן דען דרײא

הויםטסעזטען שלש רגלים •

חונפערחנדערזיך  ,דח  :עוויגע וויטען
ט ט דער עוויגע חי :ט
חײן חז? חחכטי ; ער ; חטט ! חזזבחרי׳והער 3ין חונד חזזגנחדיג ,זחנן־
חוטהי ; סחן חונענרזיכער הוזד חונד טרײע  ,דער  :ײנע הו? ד דענן
חיטטעטהחט,
חויפבעהחזט  ,דער
טויוענדוטען ; עםזעכטע נחך
פעיגיעבט  ,דער חבער ניכט :יןהנע חהנדונ;
חבפחזז חונד ויונדע
הינגעהען ! חסט •רבון העולם הערר דער ווע! ט  ,ערפויזזע דימ ווחונםע חײנעו
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הער 3ענ , :ווענן  :ייו3ו י׳וײנענן ווחה? * .ינד  ? .חט 11ײן יווכטער־
נעהחען חיר ןע? ינןען יוונד ערהןורע דח  :געבעט דײנער דיענערין
(היער טיו? טעט דייו בעטענדע וו־הרען נחחען ווײן ) י׳וחכע 11ין
(חײנען וויונן  ,יזײנע  :חהנע יוונד טווכטער ) פיוהין  ,דײנען ווין.
?ען ו׳ויט
ווויפייכטיןענן הער 3ען3ו ערפו? 5ען ; ? רוס קײנע זײדענ־
סחפט יוובער יוונ :הערדטען ;
זיוס,דײנע ? עהרע וווטער יונטהײ?
:ײן •
חחכע חוכ :ווחיורדיג  ,דחס דער חבןזחנ? דײנער ד .ערר? יס
קײט חונוערנ[ ױיוטע ; עןענווו ? רטין  :ײח ! ? חס דען ןײ :ט דער
וויחהײט יוונד דער חייסיכט חויבער חונ :ווחזטען  ? .חט חן חונ:
ערפויזזט ווערדען דען חויוסםרוך דער הײזי^ ען טריפט ( ישעיה
י״א ב׳ ) ) >חונד עט ווירד חויןי חיהנן רוהן דער ןײ :ט ןחטטע, :
דער ווײוהײט חונד דער חײנויכט  ,דער ןײ :ט דע :רחטהט חונד
דערטטחרקע  ,דער ןנײוט דער ערקעננטניט חונד ןחטטעו  £ורכט ײ
:ח  :ײח דיר חויך חנןענעהכ[  ,עווינער מוטעד ני׳טט  ,דחט חיך
:ח ןזוקזיך  :ײח  ,החנד? ונןען3ו חיובען  ,דיח דיר
ןןחהזנעםחזזין
:ינד ;
וועגע3ו ווחנדע?ן  ,דיח דיר יעכט  :ינד  .הײזיןנע חונ:
דודך דײנע ןעבחטע  ,דחט וויר 3ונן ןזיו'ק :עזיןען ? עבען ןעזחנןען,
 3ונן ? עבען _דער בעטטערן ווע? ט •
בעווחהרע חונ :סחר חיויבעז־
טהחטען  ,פחר בחוען טטונדען  ,דיח חונ :חויבערחײזען חיכ[ ? ע־
בען • וועי חױןז ןחטט פערטרויט  ,דען חויוןיעבט ןנחדע .
אמן
ואני תכ־לתי ? חט סײן ניעבעט3ו דיר חויפםטיױען  ,עוויןעל,
 3וד ןנחדענ 3ײט ! ןנחטט  ,גחך דײנער ענד?ח :ען ויויטע  ,ערהחרע
י׳ויך נחך דײנער טלײען הו? ד.
בײא עבען דיעזער

געלענענהײט אן ראש השנה  ,ױם כפור אונד
הישענא״רבה.

 ,ט ע דעי עוויוע חי :ט
חונפעדחנדעד? יך  ,דח :עוויוע ווע :ען,
חײן חזזחחכטיגער ןחטט  ,בחר 1והער 3ױ ,ח? זננחדיו ? ,וונגיווטהױ,
פחן חונענד? יכער,הו? ד חונד טרײע ; דער  :ײנע הו? ד בעווחהרט
בי :חינ :טוי :ענד :טע ועס? עכט ,
דעריויטטעטהחט  ,חבפחזן חונד
:ונדע פערניבט  ,דער חבער ניכטט חהנע חהנדונו הינועהן ? חטט.
רבין העולם הערר דער וועזט  ,ערםיויזזע יוײנע ווחונסע  ,ווענן
:יח3ו חײנעכ[ ווחה?  :ינד ; ? חט ײײן פער? חנוען וע? ינןען  ,עדהיורע
יוײן ועבעט ,
פערןיעב י 1ײנע מונד יוײנער הוױןענחטטען ײיטטע־
טהחטען חונד פערביעכען !  :ײח ײײנער חײננעדענק 3ונ[ ןוטען חונד
׳בעדענקע יויך יויט הײ? מונד טרהוט  ? .חט ? חנןע; חונד ;? ו׳קזיכוט

?עבען  ,פרײדען ,
נחהחנן חורד ערהחזטונן חוטער טהײן :ײן •
ױעב חונ :ברחד 5 .ור ערהחזטוננ  ,געווחנד  5 ,וד בעקז־ידונן ,עהיע
חונד רײכטהונן חונד ? חנןע ? :עבען  ,דחס ןןיד דײן ; עועטין ער־
זערנען חונד דײנע ןנעביןטע ערפויזזען קחננען • ןיעב חונ :פער־
טטחנד חונד חײנדכט  ,דיח טיעםען ; עהײחניםטע דײנער ? עהרע
3ו ערפחיטען  ,פער 5ײהע חונ :ןענעחנן פוד רןו 5ע חונ :רעטחער 3ען;
:עןנע חוטרער החנדע ווערק  ,חונד בעטויעטע חובער חונ ^ :זזיו,
הײ 5חונד טרח :ט  .ווענדע חב פחן חונ :התרטע טיק :חזע• נײןע
דין :הערין דע :רעןענטען  ,דח :הערן  :ײנער ראטהע חונד פיוירי
םטען  ,דחט  :יח חונ :ווחד .זווח? זען
אנזן
ואני
הפלסי זחט חײן
ןעבעט3ו דיר חויפ :טײגען  ,עוויןער,
 3וד ןנחדענצײט ! ניןטט  ,נחך דײנער ענדזח :ען ; וטע  ,ערהחרע
^יך ו^ יט דײנעד טדײען הו״זד •
בײם שלום דעז גאטטעדדיענםטעז אין דער םינאגאגע •
דוח קעננ :ט  ,ח עוויןער ! דיח קורצדכטיןקײט דעל ױגטחםפע
דיעוערערדע  .וויר החבען דיך ןעןיןבט  ,ןעפריעוען ,
חנגעבעטעט
חונר ווחהזטהחטען םחן דײנער בחרוזהערצי^ קײט ערפ! עהט ; ניחנן
חעוויגער  ,חונ :רע ווחיטע  :ח חוין , 1חז :ווחרען  :יח דײנער עדהח־
בענען חחיע :טחט ווחיוירדיג  .טווחך חי :ט חונ :יע חײנ :יכט  ,נחך
טחחכער  ,חך  ,חי :ט חונ :רע קײןפט ; טטחרק חונד רייך חי :ט נור
חונ :ער וויז? ע  ,דער הײויגע וויזזע 3 ,ו טהון ווח :חונ :ח? ^ :ענטען
ציעי׳וט  ,חונד ווח :דײנער ערהחבענהײט ווחוירדיןחיוט  .דוחקענטט
חוטערן וויזזען חונד וויר :ט חיהן חונ :ח :5טהחט חנרעכנען  .ח ; $ען
:יח דיר חנןענעהכן  :ײן דיח ווחדטע חײנע :חונדע :חונד דיח ןע־
דחנקען חײנע :הערצענ , :עוויןער  ,חיין החרט חונד ז׳וײן עיזח :ער.
דיא פיער עראיגנערוגגען ( ארבע זכירות) .
עוויגעי  ,דער דוח חונ :דיח קרחפט ןעןעבען  ,חונ :רעב? יקקע
חין דיח
פערןחנגענהײט3ו ווערפען  ,חונד חונ :דיח בעןעבענ־
הײטען
סערגחנגענער 3ײטען3ור ? עהרע  ,נוד ווחרנונן  ,חדער
נחכיןהחוננ פחיצוטטעזזען  ? ,חט חיר דיח ערחיננערונן ? עהררײך
דין  ,חן דיח החנדזונג חונודעט
טטחחחפחטער:
אברהם  ,דער
דח :ױיןטע בײטפיע? געגעבען החט  ,וויח דער ; חטטערןעבענע

זזענט בערייט  :ײן ןי!??  ,דון :בעוטע מוין* ערדען נו
חפפערן,
חינן פעדטדויען חויןי דייו חזזווײ :הײט חונד ןוטע  :ײנע :טחפפער. :
זחט חונ :טטעטם בערייט  :יין דיר  ,ח פחטעד !
דערדוחןעוויט
קײנע ב? 1טיןע חפפער פער? חנן :ט  ,טחנויך
חוטדעזײדענטחפטען,
בעגיערדען חונד בח :ען נײןוגןען 3 ,ו חפפעדן  ,חוקחיווווער עד 5עד
חונד דײנער ווחוירדיןנער3ו ווערדען  ? .חט וויך דען ןריןטען טחן
ניכט פערןעטטען  ,חן דעק דוח דײנע חז! חחכט ; ענײגט הח  :טפחר
דננר ערדע  ,חונד דורך דײנע ווחונדער דיח פח! קעד דער ערדע
נחטהינטע :ט3ו ערקעננען  ,דחט דוח חזזײן נחטט  :ײעטט  ,דורך
דיח ווחונדער  ,דיח דוח חין עױפטען נעטהחן הח :ט  .וויר ,דײן
ערווחהזטע :פחזק  ? ,ערנען נחך הײטע חוי :יענער
בעןעבענהײט,
דחטדוח  ,חזזניויטינעד !
טרײחבחטחיןדײנעןפערהײטונןען  ,חונד
דיך טטעטט ח־ .ניחח :ט דעד חונטערדדוקטען ^ יט דײנער ןערעכ־
טינקײט  ,פחד דעד קײנע חחכט בעםטעהען קחנן.
נעדענקע  ,הײטט עט חין דער הײזיןען טר־פט  ,נעדענקע
דע :טחוע , :חן וועזכעק דוח נעטטחנדען הח :ט פחר דענן עוויןען,
דײנענן נחטטע חנ[ בעדןע חורב ! ( םיני  .חיק יחהרע דער
ווע! ט  ) 2448חונד ווח :ןוחרע דעד עדיננעדונן ווחוידיןער  ,ח !:
דיע :ע ןיחטע חונד הײזי^ ע
וועזטבעןעבענהײט  ,ווח דוח  ,חזזחחכ־
טיןער  ,דיך הערחבנעזחטטען הח :ט  ,חײנענן פחזק דײנע טטיחחע
הוזרען5ו זחטםען חונד
חיהנען3ו  :חנען :
״חיךבין דער עוויןע,
דײן ןיןטט  ,דוח  :חזזטט קײנע חנדרע נחטטער החבען נעבען
:1יר ! ײ בעהוטע ^ יך ,ןי ןיןטט  ,דחט חיך ניח  :ח טיעןי דנקע  ,חיר
חײנען
ןיןטט3ו חחכען םח; :י! בעד חדער נזח , :דחט הײטט  ,יזיך
דען פרײדען דער עידע הינ 3וןעבען  ,חונד חויןי עטווח , :ווח  :חענ־
טען פערעהרען  ,ח? : :טחנהײט  ,עהרע  ,דײכטהונן  ,ו^ עהר ^ ײן
פערטרויען5ו  :עט 3ען  ,ח ! :חויןי דיך  ,חזזןיויטינער ןיןטט ! ! חט
^יך דער זיעבע ניח
פערןעטטען  ,דע :ווחר.זווין! זענ , :דחט חיך
חזזען וויינען
נעטחפפען  ,ח ! :ןוערקע דײנער החנד ,חז.׳ קינדער
חײנע:
ךעחײנטחפטזיכען פוןטער , :טוזדין בין  :יזחןנע  :יך מײן
ןע ^ וטה ניח  :ח ווײט םעדחיררען  ,חײנען מונטוזדיןען נו חונטער־
דרוקקען • דח :ןחטט! יכע ) :יםפקזזען חן דער
טחנדזיכען  5ערי
םחזנוטדע :עגזלק״ווידער דהו םחזק ישר ^  ,בײח חיהרענן חויונחננ
חוי _:עױפטען  : ,ײמ ^ יר םטעט^ט
נעןענחחרטין (שמות י״ז ,ח׳ ) .
חפפנע ודינעחחנען  ,הערר  ,חונד  5חט חיך דיח ווחונדער דײנער
!עהיע טויען •
אמן

אן אײנעם

פאזטשאנע ( וזענייז) .

רןזזברןתוהערליןער ! דיר רויוט עט בעקרוננט  ,דיוט וױריןתזען
טוותכען
ועטתטפע
דיינערנע דיענען  ,נערנע םטעטט רויןדיינענן
נעבתטע חרונדע?ן זותכטען  .דית  :יננױכקייט חבער תיוט עס,
דית תונ :פערפויהיט  ,דײן
נעבתט5ו
תובערטרעטען  .תיך טווחכע
טטערבזיכע  ,׳ דית :ת וײכט פתק טײן
ןעטײטט  ,סתן תײךענ־
!יעבע נעבזענדעט חירד  ,תיך  :עהע עט בײת רוהינענן נתכדענקען
תײן  ,דתט חיך דיח  :ונדע ערניעדריןט תונד
ענטעהיט  ,דתט  :־ת
דערוותהיהײט וו -דערםםריכט  ,דתט תיךהתכגט תונרעכט התנדוע,
תונד ח־ך
טטיתםבתר פתר דיר חתכע  ,ווענן תיך  :ונדינע — ,
תונדדתך ווירד דיע :ע תײטיכט  :ת תפט םערדונקעיט ,
תנטטתטט
דתט  :ית^ רעכט ? עבענדינ תונד חיררךתק תין חיי  :ײן  :תזזטע.
ןןתהז התבען תוטיע חײ :ען זעהדער רעכט  ,ווענן  :ית  :תגען:
עט  :יוינדינע קײן חענט  ,עט וותרע דענן דער ױי :ט דער טהתר־
הײט תין תיהן
נעפתהרען  .ןות־ז תיוט עט
טהתרהײט  ,תײנען
תוינענבזיק דעד לײט פוד תײנע עווינקײט  ,דען ױפטבעכער דער
:יננזיכקײט פיויר תײנען בעכעד דער
פרײדע3ו התזטען  .חער דת
:יויכדיןנט  ,דער זחטט  :יך פתן  :ײנעד פערנונפט ניכט בעהערד^
טען תונד זײטען  ,תונד  :ינקט פתן  :ײנער חענטזיכען וותודדע,
3ו דען טהיעריטען
נעטתפפען הערתב  .חך ,דער  :יוינדער פערןניטט
עט ; דתט ; תטט  :ײן תבעיהערר  : ,ײן
ועועטלנעבעד  : ,יין ריכטער
:ײת  ,תונד דתט עט' קײנע וזיוק :עזי ; קײט תהגע ני< טט ױעבט.
דות ,
תזזחתכטיןער  :תובערט'ו' טטע :ט תונ :טתגזיך תונר טטיוינד־
זיך ח־ט
חתהזטהתטען  ,ק״נע פתן ת! זען קתמען חיר דיר פער־
נעזטען  .דות
פערזתנטט תויך ניכטט  £תן תונ ; :נןר ד־ך ? יעבען
פתן נתנצעכן הערנען  ,פתן ; תנלער  :עע 5ע תונד חיט נתנלענן פעד־
חתןען  ,דת :
פתידערוט דות םתן תונ ; :דתט חיך תונ :דײנער
פרײען  ,דיר * עהתרכען תונד דײנע
וותהזטהתטען ' וותורדיןנ ןנע־
ברויכען  ,דתט קתננען תונר  :תזזען ווירטהון  .חתכטען וויר דתך
סטעטט דיעןער וותהיהײט תײנןעדענק  :ײן .
חתכטע דתך תוטער
ותנלע ? :עבען תײנע
פתרטןעועטלטע בוטע  :ײן  ,דת:
הײטט:
תײנע
פעךטחיענדע ^ עױננונן דער דײע תיויבער יעדע ענטפערנונןנ
פתן דײנענן ; עבתטע  ,תיויבער יעדע תיזיבעדטרעטוננדײנע :הײזיגען
וויזזענ :תונד תיכן טטעטען סטרעבען  ,וויעדער
גוט3ו חתכען,
•ויי חיר דעפעה? ט התבען • דית  :תרןען דע :זעבענ  :תבער  ,דית
חויהען  ,דית תונ :דית פרתטוננ דע :תירדיטען ? עבענ:
פעדתוחחכען,
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דיח הײוזיכען פםזיכטען יוונד  :חדןען םורדיוו  ,דיח יוונ :רעד יוב־
פערםוהרעריסען דײ 5ע
הוט ע: 1פפחה? ען  :ינד  ,יוונד ענד 5יך דיוו
דע :זעבענ :יוונד  :ײנע טה  #ריכטען צעדטדײחונןען  3 ,יעהען יוונ:
דחםדעד  3וועק
םעינעםטען ,
פחנן הייזוזע? חב  ,חונד י :חכען חונ:
דע :ועבענ :וויכטינער חי :ט  ,ח? :חד .י ? עבען  :ע 3בוט  .ןע 3חבט
עם:
:ײח דײן הײ! י ; ער נחי) ע  ,דחם דוח חונ :בע! עהיט הח :ט :
קיחנקהײטען דער  :עע! ע ; ,
ןיעבט ן? ײכ :חק הײ! חיטטע? נעןען דיח
דיח דח  :ינד (תשובה  ,תפלה וצדקה ) בוטע  ; ,עבעטע חונד
וועדקע דער ווחה? טהחטױקײט  .חײן טחנ וויח דעד הײטינע % ,
חוטרעי:
םחרטייפט
מײן  5ח :טטחנ  ,חן ווע! כעין וויי נחך דעי
ווײ :ען  ,חדעד חוי :חײנענענן חנטריעבע חונ :ח?! ער  :יננ! יכען נענוטטע *
בעטדחכטוגנען חנ 5וםטע!! ען חובער !
ענטהח! טען  ,חי :ט נעחײננעט,
דען 3וטטחנד חוטרעט געיזוטה . :ווחר עט יח 5וד  3ײט  ,ח! :וויד |
יכטטע5
גחך חײנען טעוופע! חונדפייע :טערהחטטען  ,דח :וןע :ענט !
בײח חײנענן חפםעד  :ײנע  :ונדען5ו בעקעננען חונד  :יך3ו בע* !
״חיךווחטעזזײנע
קעהיען  : ,ח וויח עט הײםט ( תהליםב" ו,ס ' )
החנדע חין חונטו! ד  ,דחנן חויזדיננע חיך דײן קפפערח! טחר .״
:ח ח  ; $ע דענן חײן הײטינע :פח :טען מײן וויוה! נעפוו!? י ; ע :חפםער
:ײן  ,דיר חײן ; חטט חונד הערר 1חח ; ע דעי סחר :חט?  ,יוײנען? ע־
בענוווחנדע? 3ו בעטטעדן חונד דיר ןןחה ! ; ע  8ח!! י ; חײנ 3וריכטען,
סטעטט  :ח חויפריכטי ; חין וזײנענן הער 5ען ? עבען,דו? :וויח חיךחיהן
יעט 3ט פחר דיר חוי :טפרעכע  ? .חט חיך בעהחררען חין דען ; עױנ־
כונןען טהחטיןעד יוענטענ? יעבע  ,חין דען ; ע :יננונ ; ען דעד ווחה? ־ י
קײטחונדדערזיעבע5ונ{  8ריעדעןחונד  3ורפערטרח ;? יכקײט; .
טהחטי ;
חנןעדעדעטען  :ח־
חויןי דחט וויר ניכט וויח דיח פחק פרחפהעטען
(ישעיה נ״ח )  :״ווחדונן םח :טען וויר  ,דוח  :יעה :ט ?
דורפען
;ען
עט ניכט ; ןןיר פײניכען חוטערן ? ײב  ,דיח חערקוט ניכט חויןי ?
חונ ! :״ חונד חונ :דיח חנטווחרט ווערדע  ,דיח דער הײ! י ; ע םרחי }
םהעט יענען וזענטען ; ע ; עבען החט  :״חיהר פח :טעט יח חונטער
נעננט חיהר דה :חײנען םח :טטח ;  ,חן
םטרײט חונד החדער ,
דענן חיך ווחה! ; עםחז? ען החבען :ןי ??  ,ווענן דער ו׳וענט  :יךחב־
קווח? ט  : ,ײן הויפט וויח טי? פרחהר בײ ; ט  : ,יך חויןי  :חק חונד
בעטטעט  ,דין : :ח?? מײן פח :טען  :ײן חונד יזיר חײן ווחה?־
חטע
;עפח!?י ; ער טח ; ? ״ דח״ :נעננע חיך חײנען פח :טטח ;  ,ווענןדוה
דענן חרחען דײן בדחד בריסט  ,דענן ; עבײ ; טען ע? ענדען חין דײן
הוי :פוהר :ט  ,דען נחקטען בעק? ײדע; ט חונד דיך דענן ניכט

ענט 3יעה :ט ׳ דער דײנע :פזײטע < :זי :ט  .״ מין :ןר ! כען ןעױננונןען
זחס רוונו ! עבען 3 ,ו  :״זכען וועיקען םעזײהע חונ :קדחפט  ,סונד
״דחנן ווירד
פעיהײסונן נ
 5ווס יון יוונ :ערפויזזט וועידען דײנע
חחרןענרןזטהע הערפחרברעכען  ; ,ענע :וטדיי
דײן זיכט ווייו דיוו
העדםיורטפדיעסען  ,דײנע טוןענד ווירד פיןר דיר הער־
טנע!5
חויפנעהחען 3 ,ו עוויןעד
יוחינטטיוט דיך
ןחטטע:
ןעהען חונד

:עזיןקײט • ײ

אמן •

אם פאםםאכעןטע ( םסח . :
חזזןו׳טיןער פחטעדי.
חזזןעדעכטער ,
מיט חיננינער םיײדע ,
ערחיננערונו חן דיח ווחה 5טהחטען  ,דיח
פײערן וויל־ הײטע דיח
דוח חין יענען יחהיען  ,חוכך דיע :ע  3ײט  ,חוטערן פחרפחהרען ער־
 3ײנט הח  :ט  .עס החט דײנער ח ! זווײ :הײט ןעפחזזען  ,חונ :רע
עניפטיטער טק! מפערײמ טיוחכטען
פחטער ' יחהרהונדערטע חין
חורפחטער אברהם פעיקונדעט
3ו זחטטען  ,וויח דוח עט חונוערנן
פערהײטונןען חונד פוהר־
הח :ט  .דוח בי :ט טרײח חין דײנען
טע :ט חיהרע ער! ח :ונן חונטער ןרחטען ווחונדעין הערבײח ;  3ײנ־
טע :ט דײנע חזזחחכט חין עןיפטען דורך החדטע טטרחפען  ,חונד
חונטערדחיקטען חנ־
נערעכטיןקײט  ,חיט דער דוח דיך דע:
דיח
חונדרעטטונן
דירפעדטדויט,
ניחח :ט ׳ דער חויןידיך החפפט חונד
:ענדעוט  ,ווענן דיח הח  £פנונן טווינדעט חונד דער ? ײדענדע פח :ט
פער 3חנען וויזז  3 .ווחד חיוט חוטרע חייטיכט פיע? 3ו טווחך,
ווחונדערטהחטען,
דען3ו :חח 1׳וענהחנן3ו םינדען חונטעד דיינען
ווחונדעדבחדע וועזט־
ענדחבױכט3ו ערקעננען  ,דײנע
חונד דיח
זײטונן • דחך ווירד חונ :דורך דען נ 5ויבען ק! חר  ,ווח :חונ :ער
פיײהײט חי  :ט דחו קח :ט! יכטטע
בעןרײפט .
פעלטטחנד ניכט
ןוט יעדעז * וענטען  ,חוננזיויקזיך חי :ט דער  ,דער דיע :עט קח :טבחרע
נעפחננענטחפטהינטחחכטעט.
ןוטפערזחרען חונד  :ײן ? עבען חין
חונטעדדרוקט
חך ,חונד נחך חוננזיו' ק! יכער חי :ט חײן פחזק  ,דח:
קיחפטע מונד חנזחןען  :יך ניכט ענט־
חי  :ט  ,דעטטען נײוטיןע
וויקקעזן קחננען  ,דח  :ןעבײןט חונטעד דער וויזזקיויהר  :ײנער חונ*
טערדריו׳קקער 3וכן טהיעד הערחבוינקט  ,חונד מין זײנער ענטווחור־
דיןונן נחך ניכט :טרחכטעט  ,נחך ניכט  :טטרעבט  ,חז ,.ווח  :חיהנן
ערזײכטערן  ,ווח  : :ײנענן
דיח טרויריןען טחןע  :ײנעט דחזײנט
ק  #רםער ערהח! ונן חונד פרײדע ןעוויוהרען קחנן  .דיח טוןענד
חי :ט חינן העד 3ען דע :טקזחפען חוי :ןעט 5חטטען  ,דער עדעזחוטה
3
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לויוט ווין יויהנ[ ערטטיקט  ,יוונד ועזבוט דײו  :וסעוטען בחנדען
וזענטהייט  ,דיח בחנדע דעי עהעזיכען יוונד עזטעיזיכען
דער
פחטערזחנד  ,חונד
זיעבע  :ינד ןעזחוט  ,חונד דען  :וסען נחזוען
חיזע טוןענדען  ,דיח  :יך חן דיעוען נח 11ען קנופפען  ,קעננט דער
סקזחפע ניכט  .חויו דײנער ננחדע חבער הח :ט דוח ישראל
פחן חזזען פ ^ יקערן3ו חײנער נדחסען בעסטי  10ווננ ערווחהזט,
עהטןעבחרנען  :חהן ןענחננט ( שגזות
חונד דיע :עס  £חזק דײנען
ד׳ כ״ב ) חונד חויו עױפטען החוט דוח דיעוען דײנען * חהן3ור
פרײהײט ןנערופען ( הושע י״א א׳ ) דיח_ פרײהײט חיהרעו זײ־
בע :ווחר פיײזיך דיח בעדינוונ ;  5ור ערפו'! זונן דער גיחסען בע־
פריעוטערזיכעו םח ! ק3ו * ײן,
סטיחחונ? דע :פיןזקע , :דיר חײן
(שמות י״ס ו׳ ) ' חונד דיח ערקעננטניס דײנעו הײזיןען נחווענו
פערברײטען • חבער חײנע
חונטעי דען םחזקערן דער ערדע3ו
החהערע הײזיןע פרײהײט הח :ט דוח חין חיהרענן הער 3ען חויפ־
ועהען זחססען  ,דיח פרײהײט דע :ױי :טעס  .חונד דײן הײזי־
פרײח3ו
?ער ווי! 5ע םוהרטע  :ית 3ונן בעיוע םיכי  ,חוכן  :יח
 14חכען פחן חז? ען חירדיטען בחנדען  ,חונד נור דיר חונטערטהחן
3ו  :ײן  ,נור דײנענן וויזזען3ו ןעהחרכען  : .חננע  ,חחנד חונד
חונבעקחננטען ןע־
סטערנע בעוועןנען ויך נחך עוויוען  ,יויהנען
חוגווידערסטעה? יכען טריע־
ועט 3ען ; דחו טהיער פח? וט בזינדען
בען  ,חונד החנןט  £חן דענן חײנדרוק חב  ,דען דיח חײסערן דינןע
חויןי חיהן חחכען  ,דער  :וענט חזזײן חי :ט יענען ןע :עט 3ען  ,דיע־
:ען טריעבען ניכט ןחנין חונטערווחרפען  ,ער קחנן ןןח ? זען ,ער
פערןזײכען חונד
החט םרײהײט  ,דער יוענט קחנן חובערזעוען ,
ווחהזען  .עד קחנן דיח פח! וען * ײנעס טהונ :ערקעננען חונד
ווחהזט חונד טהוט דח , :ווחו ער םור רעכט חונד ןוט  ,פור
דח  :בעוטע חין יעדענ{ פח? זע ערקעננט ; ער פערוןירפט חונד
חבער
פ? יעהט דח  , :ווחו ער םור חונדעכט חונד ב3ו :ע הח? ט .

סך ,ווענן דער ןוטע ױיוט חינן
1
}
!
>
י
1

חענטען3ו

וחטטסטרעבט : ,ח

 3יעהט דיח ױננזיכקײט  ,דיח בח :ע בעניערדע חיהן חפט 5ור ערדע
ןחטטזיכע ןננחדע  :יך3ו דען יוענ־
הינחב  .דחרוכן החט דײנע
הערחב״ןעזחטסען חונד חיהנען דײנען הײזיןנען וויזזען בע־
טע 1
קחננט ועױחכט  .״ ״ חיך ? עןנע דיר פחר ? עבען חונד טיוד  ,דח :ווטע
חונד דחו בח :ע  ,ווחהזע דחו זעבען ! ׳י (דברים_ ל י״ט ) חונד
חונן דײנער ? עהרע חײנוחנןנ חינן הער 3ען דײנע :פח! קע3 :ו פער־
חיהנן 3ופחל דײנע חןןיוחכט חונד דײנע
טחפפען  ,הח :ט דוח

סזזןזטע יזוי £ו דײטזימטע בעחיעוען  ,עהע דורו דר* *.ןרחטע חיןרט
;עטפריןכען * :׳• יו־ך בין דער עחיןע דײן ןיוטט ! ״ זהט  ,חןח_ טט,
דיעוע
בעטדחכטוטען רןכן הײטיןנען פעוטע  ,דרוט חיר דח :פעוט
דער פרײהײט נעננען  ,חוגו חיק ןוטען טטחרקען ; דחחיטחיר דיח
ןניחטען ווי< ה! טהחטען  ,דיח דוח חונו ער 5ײןט הח :ט  ,ערקעננען
חונד חחורדיןנען • ? חט מונו ערקעננען חונורע חחוירדע ח!ו חענ•
סען  ,ח? :פרײח ןעבחרענע ,
בעטטיחחט5ו עחיןער  :עזיןקײט,
חז :חיורחעזיטען  ,דײנען נחחען דורך טוןענד חונד
ןחטטעופורכט
5ו פערהעררזיכען • חונד וויח דוח חונ :רע סחיפחהרען ערז^ ועט
חונד בעפרײעט הח :ט  : ,ח ערוחוע חונד בעפדײע חונ 5 :חן דער
טקזיןפערײח דער  :ונדע •
אמן
דעזןעלכען אינהאלטז •
ןחטט חונוערער פחטער ! חימ חיין ןוטינער
פחטערהחוט דוח
דיךהערחבנעזחטםעךדח:
חענסזיכענעטזעכטדורךחחנניכפחזטינע
םיײדינע חונד טרוירי^ ע סיק :חזע5ו עד 5יעהען  ,עט5ו בע! עד,דען,
חונן עט  :ײנער
בעטטיחחונן5ו  1וסוהרען  ,חונדעט חין דיעוענן ! עבען
;זיקזיך  ,חונד חין יענענן בעטטערן ? עבען נזיויקועזין5ו חחכען.
פרײדין דחנקען חיר דיר חן דיע :ענן הײזיןען פע :טע  ,דח :דײנע
הײזיגע סריפט דח :םע :ט ךער חוננעױיערטען ביחדע  ,דח :םע :ט
דע :םרו' ה! ינן , :דחו פע :ט דער
חויבעדסרײטונננעננט  .חחהז חיט־
טענד  ,דחט דער חענס ; ענײןט חי :ט  ,דײנע ווחה 5טהחטען חונבע־
חכטעט5ו זחטטען  ,חונד חין דער חעננע חונד
חחנניכפחזטיןקײט
דע : :יכטבחרען  ,דחו חונויכטבחרע5ו פעדןעטטען  ,הח :ט דוח חונ:
:יננזיכע ערחיננעדוננגחיטטעז ןענעבען  5 ,ערעחחניען חונד נעברײכע,
חונן טחנזיך חונד טטיוינדזיך חן דח :
ערחיננערט5ו ןוערדען  ,ווח:
וויר5ו ? זויבען חונד5ו הח  5פען החבען  5 .חט חונ :ניכט טהח■־
ריכטער ווייוע דײנע הײזיןען חנחרדנונןען נעריננ חכטען  ,חדער
:יח בזחם חוי :ח'ובען
חהנע5ו דענקען  .ח  $ןע עט חוטערנן ױי :טע
געןענווחרטינ :ײן  ,דחט יעדעו וןחרט דײנער הײזינען סריפט
בעדײטונן :פח! ז חי :ט  .דער נחחע דעו הייטיןען טחןע >> :פע :ט
דער חונןעױיערטען ברחדע״ (חג המצױן ) :ײח חונו ערחיננערונן,
חונו £חן ױננזיכעד ?ו :ט ?ח 5:ודײםען< חוכן ניכט חונטעד דעד? ח :ט
דעו חוכערפ! וטטע :חויןי דער רײ :ע דע? :עבע״נ5 :ו עיזיענען  ,ווייו
חונורע פחרםחהרען  ,ווייהז וויטטענד  ,דחט  :יח חײנענן ןע? חפי
טען זחנדע ענטןע ; ען ױעהן  ,דחס חיהנען :ז־בהד  :עזיןקײט ןע־
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וורוהיען ווחודדע  ,ור? :עױפטענ) םחטנע : .ןר זרוס רוויך לוונ!
נרןטהדודפטיןע 3ור ? עבענ:רײ :ע טיחכטען  ,יווכד
נור חויןי דח:
ניכט וויח דח :פעררויטטע פיי?ק ( ערב רב ) חין עןיפטען נחך
םחט 3ען טדחכטען  ,חונד3ו חיהנען טפרעכען  :״דח : :ינד דײנע
|
ןחטטער  ,חיורחע! ! ״ ! חם חונ :דח :ןוטע דיע :ער ערדע םרײדינ
חוי :דײנער םחטערהחנד ערופפחננען  ,ווענן חויך עטווח :ביט־ ■
|
טערצ :בײןעזזיםט חי :ט ( מרור״)  .חי :ט חויך חונ :עד ? עבען דןרך
פיע? ע ?ײדען געטחבט  : ,ח: 1חגעו וויר ניכט פעדגעטטעו  ,דחם • -1

׳י ו יי וען 4״נן ״עדד״ןען  ,חונד ווענן דיח החספנונג  :יגקען
ווי??  : ,ח בעדייטע :ט דוח חונ :חײן חובערםדײטונג :פע :ט ; דײנע ■
!
טטרחפענדע החנד געהט םחנענד חונד רעטטענד חן חונ :פחר־
חובער  .וויח יוונ :רע םחרםחהרען  ,דח :חובערםרײטונג :חפ  8על
(קרבן פםח ) נחך דײנער _ג £טט? יכען פחרםריםט פעי3עהדט
החבען  ,חין גע :ע?? םחפט פחן הוחגענייטטען  ,פרײנדען חונד
,
נחכבחרען  ,סיט געגורטעטען הופטען  ,דען ריחעטטחב חין דער
החנד ; :יי ? חט חונ :דיח פרײדען דיע :ער עדדע גערנע חיט חונ־
:ערן נעבענוזענםען טהײ?ען  ,ח? :ברודער  ,ח? :קיגדער דע :עווי־
גען פחטער ; :חונד ? חט חונ :ניח פערגעטטען  ,דחט וויר קײנע
ב? ײבענדע טטחטטע היער חויןי ערדען החבען  ,חונד יעדעד 3ײט
בערײט  :ײן יווטטען 3ור גיחטען רײ :ע  ,דען בערג דע :העררן3ו
בעטטײגען  ,ווח נוי דיחיעניגען הין גע? חנגען  ,ד־ח רעד? יך ווחנ־
דע?ן חונד גוטע :טהון • יוויטםען ןןיר חויך היניעדען חפט חונ־
:ער ברחד) 1יט דעכן :ח? 3ע דער טהרחנען געניעטען : ,ח:ײח דײנע
עוויגע\
 8עדד .ײםונג חונוער טרח :ט  ,דחט דע :פרר׳יוחען חונד גוטען
אמן
:ע? יגקײט ווחדטעט  ,חן דײנער רעכטען עוויג? יך .
אץ דער סםירה♦
חח בי :טהײ? יג  ,חונד דײנע געביןטע  :ינד הײ? יג  ,ווחה? דעכן,
דער חין דײנען געבחטען ? עבט  :ןןחה? דעכן  ,דעכ[ חײן״טטרחה?
דײנע ! :־כטע :דען ? עבעטפפחד ער? ײכטעט  ,דחט ער דיח וויי•:
הײט דײנער ? עהרע ערקעננט  .ער ווירד ענט 3וקט ח־ט דעכן
סדחוויוען  :חנגער חוחרופען ־ .״ דיח ? עהרע דיינע :יוונדע :חי :ט!4יר
?יעבער ח? :טויוענדע פחן גח? ד חונד :י? בער (תהלים קי״ט ) • ״

<

ן
י
|

יויהר  :יוזזט יוײך 3יוד .ןען פרןכ( יונדערן טיוןע דע:
פםחיפײער־
טווןע ", :פיונ( טחנע  ,דיז יו־הר דח  :עומר דער ווענדוננ
ןעביחכט,
:יעבען ןיונצע וויוכען  ,דוונן בריננט יויהר נײע
שפײועיןפפעד,
דעכ(
עוויןען3ו עהדען  ,ניוחןיך  :צווײיו בריןדע פיונ(  £ײנ :טען
יועה 5יוז:
ערוטןיננע ( ויקרא ט״ו כ״ג )  ,חנ(  3ווײטען פסח־
םײערטיזןע 3 ,ו וועזכער 3ײט חין דענ( ןע :עןנעטען זיונדע יוונורער
פחרפחהרען דיח עדנטע חנפינן  ,ווחורדען חײניןע יײיפע חהיען
דענן פריעוטער ןעברחכט  ,דער  :יח םחר ןחטט ערהחב  ,חונד
דחנן ערטט דודפטע יוחן פחן דעד נײען ערנדטע ןעברויך יוח־
כען  .חיכ( ןענופ דער ניוטעד דע :ז_ עבענ :חי :ט יזחן  :ח  :עהר
ןענײןט ,
דעטטען3ו
פערנעטטען  ,פחן דענ( ח 5זע:
קחיוחט.
דחהער דענן  ,יעדעו ןעדיננע חפפעד סחר דעכ(
ןענוםטע  3 ,ור
ערחיננערונ?  ,דחס
ןחטט דער נעבער חזזע :ןוטען  :ײח  ,דחש
וויר חיהק דח :ןעדײהען דעד נײען
פיזכטע3ו םערדחנקען היז־
בען • דיר ,
חזזןוטיןער ! ווחרען חויך ח ! זע ערטטזיננע ןעהײזיןט,
דחט ןןיר דיח ? עהרע
םטעטט םחר חויןען החבען ווחכטען  ,דחם
דוה דיח ווע! ט דודך דײנע ןוטע עיהחזט :ט  ,חונד דחש דורך
דיינען וויזזען חזזעו חין דער נחטור ערפחזןט .
ווענן דוה דײ־
נען ב 5יק פחן דען
ןעשחפפען וועןווענדעוט  ,ווחורדע חײן טטיזז־
טטחנד מין דער נחטוד
ענטטטעהען  ,חזנד ח?? ע קרחםט חונד
יןזזעו ןעדײהען ווחורדע נןווינדען •
ברינןען וויר חויך '
הײט3ו
טיזןע קײנען עונזר ודגהר  : ,ח ווחןען וויר דיח ווחהיהײט טטעטש
 5חר חויןען החבען  ,דמש וויר דײנער חזזןוטע חז? ע :פערדחנ־
קען  ,חונד בײח יעדענ( ןענוםטע ווחז? ען וויי דיר דח  :חפפער
ברינןען  ,דחו דוח  :ח
ווההזועפחזזין חויפניחוווט  ,נח ^ זיך  ":חײנע
ןחבע הן דיח
דורפטיןען חונד זײדענדען .
דויך דיע :ע חפפער
ווח? זען וױר חונ :דײנע : :עןענט ווערטה יוחכען .
דוחוויהטדיח
ערנדטע דע :יחהרע : :עןנען חונד דיח ערדע פחר חחנןע? בע־
ווחהרען  ,חויןי דחש וויר פרײדין חוטער
חויןע3ו דייק פחטער,
ערהעבען קחננען חונד דיך פיײוען עוויןזיך !
אמן
פור דאז

װאכענפעזט ( שבועות ) •

:?0
ישראל חוי:
עױפטען חוי 3:חן  ,פחן דענ(
בחדבחרען  ,דס וזחוידע
יהודה  :ײן
הײזיןטהונ( ,
רײך•
ןנטעןנעט וײח דיח
ערחיננערונן  ,דיח דעל
חין חונ :וןעקט ! הײטע  ,חנ{  :עכוטען טחןע דעו
* 3

פחזקע דער
ישראל וײן
הײטיןע טחן
יוחנחטו םיון,

היןט ! יך
יופפערביורט דײנע
המיכט ,
חזזדוטינער ! ) 1יט
יעין סחיקע ישרא  £בײנן חױ:ן :חננ יווי! עױפטען .
ליוהירײך
חונד קריופטין נוטחנד דײן פיויק דין  ,יוינן ןנענום דער םרײ־
הײט  ,חבער דיח טחנ :טע 3יער פעהיטע חיהנען  ,ןעגעטין חונד
רעןיניחן .
דח ? יעם  :יך דײנע
יוחיעוטחט חױןי םיני ניעדער,
ווח! קען  ,דחיופן , ,נעבע? חונד
פיםטערניט הויזזטען דען בערנ
חײן ;
פײערברחנדע 3ײןטען  :יך  ,טטייוווען חונד םדו  :וינענםחזז
זיעטען  :יך החיען  ,חונד
חין 3עהן ןרחטען  ,הײןיןען ווחרטען
טהעטעוט דוח חיהנען דײנע זעהרע קונד • דיע :ע ערנםײנוננ
החט חונורע סחטעי פחן דער ווחהרהײט חונד ווחורדיןקײט דער
זעהרע חובעד 3ײןט  ,חונד דען בונד בעױענעזט  ,דען ןחטט חיט
אברהם  ,יצהק חונד יעקב חונד חיט חיהנען  :עזמט ןעטזחטי
טען החטטע  .חײנע  :ח
חויטערחרדענטזיכע
הערחבזחטטונן ןחט־
טע :ןעןען ווענםען  ,החט  :יח  7ויט חײנענן םע :טען םערטרויען
חויןי דײנע
ןחטטזיכע ? נחדע
חונד 14יט דענן ןזויבען חן דיח
ווחהרהחפטיןקײט דײנע :דיענער :משה עדפויזזט  ,דען דוח3ו
דיע :עד ערהחבענען  :ענדוננ חוי :ער :עהען החטטעוט • דיע :ע ווחונ־
דעדפח! ! ע חפ  £ענבחרוננ ווחר חײנע קוועזזע דע :הײז , :דיח
זעכצענדע  :עעזיג3ו זחבען  ,חונד דחו  :עהנ :וכט :םחזזע פערזחנ־
ןען נחך ןזיויק חונד
בעועזיןוננ3ו בעפריעדיןנען .
נחך הײטינע:
טח ; ע : :־נד דיח ןנעבחטע  ,דיח דוח חויף םיני
חױגןנעטפרחכען,
!ײכטענדע
טטערנע  5וי דימ ו^ ײוטען נח 3יחנען דער וועזט• חז? ע
החזטען  :יח הייזין  ,רוז! ע עדקעננען  ,דחט  :יח
פחנןפינןערןחט־
טע :חויפןע 3יכנעט  :ינד ; חונד  :ינד חויך דיח
טחפעזן  5ערזח־
רען  ,חויןי וועזכען  :יח
חייננעןרחבען ווחרען  : ,ח ןרהבען  :יח  :יך
:עזמט וויט דענן ןריפפעז דער ווחהרהײט חין דח :הער ] חײגע:
יעדען
פערנויפטיגען חונד
טוגענדהחפטען חענםען  .ח זחט
חונ , :חזזןו' טי ; ער !
טטעטט דער ווחהרהײט טרײח בױיבען ! דיח
זעהיע  ,דיח ר׳ווכי משה ןעבחטען  ,ןײחעוויג חײן עיבטהײז דער
ןעחײנדע יעקב׳ט  .זחט חונ :דיח ווחהרהײט חוטיער הײןי ; ען
רעזיןיחן חיחחעד חעהר ערקעננען ; חונד ווענן וויר דויך דיח
חויוחובונג דײנער ! עהיע חין בעדרויקקענדען  $ערהחזטניטםען ! ע־
בען חיויטטען  ,זחט עט חונ :חוין
ןיעבע3ו דיר פדײדיג טרחןען,
?חם חונ:
טטעטט בעדענקען  ,דחם וויח  :יך בי :יעט 3ט דײנע
 5ערהײטונגען עדפויזזט החבען  ,דומ חויך דח :ערפויזןען וויהט,
ווח :דוח דײנענן
פחזקע  5ערהײטען הח :ט ׳ ווענן עט דײנע ןע־
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חרונע דײנע זעהרע חונ  *.טריןיט ! ײן וויכן ןײדען,
בחטע הרוזט .
יוונד יווטרע פרײדען פערעדזען ווונד הײזיןען  .יויו^ ע וייו יוונז
לופריעדענהײט
סטעטע
דויערנדע  :יזיננערעו וויןהזוײן ,
יוײן
הײטערקײט דער ! עע 5ע ןעווחהרען יוונד יוונו 5ור יזויזובונן
יוונד
דער טונענד טטרורקען  .דרז  :פרחהע ןעפוהז  ,דײנער * יוטט־
וויזודדין3ו וײן  ,עדהעבע
?יכען זיעבע יוונד דײנעו ווחהזווחזזענו
חונו חובער חזזע ווירדיטע זײדען יוונד ערפויזזע יוונו3ו יעדער 3ײט
פעדטרויען חויןי
חיט דעד פרײדע חונד בעחהי^ ונן  ,דיח דיו!
אמן
םערעהרערן { עווחהרט .
דיך  ,דײנען
דעזזעלבען א־נהאלטז •
ןחטטע , :
בעגטער ועןען
רעזיױחן  . ,טיןכטער דעו היחזועז! ׳,
דער״פיסח־
טטיפטער ! חורקוועזז
חונטטערבזיך וויח ןחטט דײן
טטיפטעדין דע :םדיעדענ!  ,ט  $פפערין דער ועןיןוטען
חיןקײט ,
רוהע חונד 3ופריעדענהײט ! ! ע? ין חחט דחו ןעולוטה  ,חין וועז•
זיכטטטרחהז וענקט • דחו פעוט דער רעזיןיחן
כעט ויך דײן
חזזחחכטי^ ער!
חונדדיך ,
חיוטעט  ,וועזכע! וויר הײטע פײערן ,
בעטען וויר חן חונד דחנקען דיר פוד דיעזעט העררזיכע ןוט,
פחרעזטערן  ,חכן ועכוטען טחןע דעז חחנחט,.
דחז דוח חוטערן
חחנחטע נחך חיהיענן ױזי;3ו^ ע חויו עןניפ־
םיון  ,חיכן דריטטען
ןיעבט עט פח? ־
נחך
טען חנן בעד? ע םיני ^ עןעבען הח :ט .
בײטפיעז וויר  :עהען קאננען,
קער חין דער ווע! ט  ,חן דערען
ןחטטעוזעהדע ' חיוט
ווח :דעד זזענט חהנע רעזיןיחן חיוט  .דיח
זיעבע3ו חענ•
נחטטועזידק״ט  .ווח רעזיןניחן חי :ט  ,דח חיזט
דיח רעזיױחן חיזט דיח בעוטע
טען  ,יח 3וכן ; חנ 3ען וועזטחז ! .
פוהי־ערין דודך דח  :זעבען  ,דיח בע :טע זײטערין חין םרחהען
וויח  :חזזען^ וויר
טחןען  ,דיח בע :טע טרחזטעיײן חיכן חונוזיויק .
דיר ןענונ־ג דחנקען  ,חונ :ער ןחטט  ,הערר חונד םחטער חזזער
עיווחהזט
ווע :ען  ,דחט דוח דײן פחזק ישראל נעווחיוירדינט הח  :ט",
3ו ווערדען פחר חזזען םחןקערן דער ערדע  ,דײן ווערק 3ײן 3ו
חײניןער,
:ײן  ,דח  ? :יכט דער רעןיןיחן  ,דען ? זויבען חן דיך,
ערדע3ו םער־
בעןוחהנטע
חונטהײזבחרער ןחטט ! חיויבער דיח
״חיהר
טריפט :
בדײטען !  :ח הייטט עט חין דער הײזיגען
עױפטען ^ עטהחן החבע  ,וויח
החבעט ןעזעהען  ,ווח :חיך חן
חײך3ו חיר ןע־
ןעטדחןען חונד
חיך חײך חויןי חדזערפזיויןעזן
ברחכט החבע  .ווענן חיהר נור יוײנער טטייויוע ןעהחרכט חונד

32
חײנען בונד היןזטען ווערדעט  : ,י•  :ייזזט יויהר חיר ןעןיעבט  :יין
£יור יןזזען פחןקערן  ,דענן ײיין יוי :ט 3וויןר דייו ןיןנ 3ע עידע,
יויהי יובעי * ריזזט יויר יוײן רײך פיןן
פייעוטערן יוונד יוײן הײ־
זיןע :פיוזיז  :ײן  : .ןי זיןט יוונו דענן ניכט
םערןעפטען  ,הײזי־
ןעי ןיוטט ! דײנער נניודע ווווורדין3ו  :יין  ,יוונד טטעםט דער
רעןיױיון
טרײיז3ו בזײבען יוונד דענן בונדע  ,דען דויו וויט יוונ־
:ערן פיןרפיוהרען פיויר  :ייו יוונד יויהדע ניןכקיזיויזען
ןעסטיפטעט
היז :ט •
יוחכטען ןןיר עט ניס
פערןעטטען  ,דחט וי !! ע בחנדע
דע *.ןעבענ 3 :עררײטען  ,ווח יויןן ןייטטע :ניכט דענקט  .יותכ־
טען וויי יוזזע  :ײן  ,וויח דויו יוײםט דויך דײנען
פריןפהעטען
טפריוכוט  :״מײן פי!? ק  ,דח :ןיןטטעו ! עהרע יוינ[ העד 3ען החט • ״
יוחכטען וויר
טטעטט הײזין זעבען  ,זיןטנעריטטען סיון בחזען
נײןוננען חונד בעױערדען  ,וויח עט חק דער םריפט ^ הײטט:
״חיהר וחזזט הײזין  :ײן  ,דענן חיך ,דער עוויןע מײער
ןחטט,
בין הײ! ינ .
הײזינ  ,הײזינ  ,הײ! יו חיוט דער עוויןע
צבאות.
דיח ערדע חי :ט פחזז פחן וײנער
העריזיכקײט  .ײ
אמן
שבעה עשר בתמװ.
ח?! ןערעכטעד ןחטט ! דוח הח :ט דיך חונו
חפפענבחיט חונד
חונו חין דען ווערקען דײנער חזזחחכט  ,דײנע חזזוויתהײט חונד
חזז^ וטע ; עצײהטן דײנע
פחטערזיעבע החט  :יך חונו דודך דײן
ן  $טט! יך ןוחיט
חפפענבחרט  ,חויד ענדזיך חי :ט דחו בוך דער
ןעםיכטע םחר חונ:
־חויפנעםזחנען  ,דחו חונו בעזעהרען  :חןן
 5חן דײנער
וועזטזײטוננ ; חויןי דמט וויר זערנען חוי :דען םיק•
:ח 5ען ןחנ 3ער פחזקער  ,דחט חז! ע :היניעדען דודך רעזיןיחן חונד
טוןנענד
בעטטעהט  ,חונר דחס דח  ,ווח חחן דײנער חונד״דײנעד
;עבחטע פערױםט  ,חזזע ] יעבע םווינדעט  ,ח? זע בחנדע דעי
חידנונןנ חונד דער ןנע :עט 3זיכקײט ןנע! חטט  :ינד .
נחך ח!! ען
ווחונדערן  ,דיח דוח חין עױפטען ןנעטהחן  ,נחך חןןער חחיעוטחט
חונד
העייזיכקײט  ,דיח חונורע
סחרםחהרען רןכן בעיהע סיגי
ןנעועהען הרןטטען ,
פערפיעזען  :יח דעננחך םנע!! וויעדעד חין
דיח
פיטטערניט דע:
עניפטיםען ןחט 3ענדיענ :טעט  ,חחכטען  :יך
חיין ןנח! דנע :קחזב חורד
בעטעטען עט חן  .חונד דער טדײע
הירט  :ײנעש פח5״קט  ,דער טדײע דיענער ןחטטע, :
משד״3ערײ
ברחך חין חונחוטה ח! בעד דען ווחנקעזחוטה  ,דעו  :ײנער זײטונןנ
חנפערטרויטען פח! קע , :דיח 3ווײח טחפעזן  ,חויןי וועזכע ןןןט־

טע :היונד דיין ןריושען יוונד
הײןיןען 3עהן ןנעבייטע לוײנןעןרי) ־
בען החטטע  .יוונד דיעןער יןןננ! וק  :טסנ ווחר עס ׳ יון זועןכע״נן
ןזײך בא :ע הסנדןוננען  ,ןןײכע טרויריןע סחזןנען
העדפחרבדסכ־
טען• סז,.
ישראל פײוט
ווסיד׳ יס וויןרד עס
יוובעריווטהין
ווין דענן הערר! יכען ! חנדע דער
פעיהײטונן  ,יוונד פעחנסט  :ײ־
נעט טחפ  £ערט  .חונד  :ח בענסנן וויהרע
טטיספע סנן  :יעבענ־
צעהנטען דע :חחנסטו תמוז .
חונד  :ח חי :ט דיע :ער טח ? :?0
חונהײזבריננענד  ,חפט
וו־עדערנעקעהרט • !וי ? סט חונ :דסנן
ניכט
פערנעטטען  ,ווין  :דוח ,
סזזנערעכטער ! חײנ :ט חין דיע־
:ענן
חחנחט3ו דעכן
פרחפהעטען
יחזקאל ןעספדחכען הס* .ט:
״ווענן דוח דען בס :ען
ןעווסרנט הס :ט חונד ער קעהרט ניכט
 3ודוק סחן  :ײנעכן בס :ען ווחנדען  : ,ח טטירבט ער חין  :ײנעד  :ונדע
הין • דוח סבער הס  :ט דײן זעבען
סעדזוסהרט  .״
ווחנען דיח
זעהרען דער הײזינען סרי  5ט חונ:
טטעטט3ו חײנענן  £חן  :ונדע
סרײען זעבען ערוועקקען  ,חונד נסך דיינער
פערהײטונן  :יך דער
סס  :טטחן דע :סיערטען ײחנסט :חין ןןחננע חונר פיײדע פער־
ויסנדעזן .
אמן
אן תשעה באב♦
ריכטער דער וועזט  ,חח בי :ט דיח ווסהרהײט  ,חונד דיח
סטרספןעריכטע  ,דיח דוח חובער דיח י׳וענםהײט םערהחננ :ט,
:ינד חין דער חסהרהײט חונד
ןערעכטיןקײט  .דער הײטינע טסנ
חי  :ט חײן טסנ דער טרויער  ,חײן טחנ םחער! 3יכער
ערחיננעחנן.
ווער דיח חײנױכט הסט  ,דס  :החהע וזיו׳ק3ו
ערפסטטען  ,דעט־
טען חײן פחןק נעניעטט  ,וועזכע :״חין חײנענן סרוכטבחדען זסנדע,
פרייח חונד :
עזסטטטחנדינ ? עבט ; ווער יע ןעזעוען הסט סחןדער
בעםחפפענהײט דע :קח :טזיכען
טעחפעז :חין
ירושלים  ,חונד
:ײנענן העררזיכען הער ^ חונד ןײ :ט
סנטפרעכענדען
נחטטעט־
דיענ :ט  ,דענן י׳ווט  :יך דיח
ערחיננערוננ סן
דיח 3ערטט  $דונג
סזזער דיע :ער
העררזיכקײטען ׳ סנן הײטיךען טסנע ם ^ ער 3זיך
דסרטטעזזען  :ועויוינדינעט הסט
ירושלים׳ דרורוכן חי :ט
עט3ו< ן
סבםײח דער סס! קער ןעןןחרדען •  : :?0ײנע
חונרײניוקײט נור
ניוך סכן  :וי ^ ע דע :קזײדעו ווחר ,
טפריכט דער פרחפהעט ירמיהו
יס
בעדסכטען  :יח דח  :ענדע ניכט  ,דחרונן  :ינד  :יח  :ח םרעק־

זיך ןעוונקען  ,חונד נחך דער סערהײטונן

 3ונן

טסריסוחרט

חונד 3ור

טטסכעזרעדע

ןחטטע:

דורך משה ,

ןעןןחידען חין סזזען ךע־
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עיסמרײט 1ינד  .י> ונד יעדע
ןענדען דעי עידע  ,וויוהין  :ייו3
נעמיכמע יויומ חימ ב 1ומ בעדעקמ  ,דחו יוונורע
בזיוטמ דעי
בעהתײזיכקײמ רוין
םעיוחטםען החבען  ,סוי דיח
פחיסחהרען
חיהרעון {! ויבען  .דחו  ,ח נחממ ! חיוט דיח ווײוע־ דעו וונדי־
עי זחטט ^ ויך״הינרײטען פחן טטח? ),חונד החכ־
ןען חענטען .
העררטחסמ דעו חײנ 3ינען ,
חומה  ,ער ענמ 3יעהט ויך דער
חזזנוטינען העײן חונד פחמערו  ,חונד ווירד חײן טהזחסע וײ־
זתוטערהחסמער י 1ענטען  ,דיח נחטמ נונן וועיק־
נער וונרען חונד
דויך דימ וונדע חונורער
בעטמיחחמ  ,חיהן 3ו 3וכטינען .
 3יינע
סונסטען יוחנחמו,
 5חטער חחמ דיעוער טחנ דער נײנטע דעו
חײן טחנ דעד טרןיער פוי ישראל נעווחרדען  ,חונד חײן טחנ
דען 5וטטחנד דעו חין.
דעו טרעקקענו פור חזזע סח! קער  ,דיח
רחעזיטיטען זחנדען חונד סח? קו ןעקחננמ החבען  ,חונד יעט 3מ
חויורוסען חוטטען  :ווחחכן החמ ןחטמ דיעועק־ פחזקע חזןח ןע־
נחממזיכע 3חרן ?
בעדײמעמ דיעוער ןדןוטע
מהחן  ,חונד ווחו
חונד חיר חויםטען ' חיט
חנטווחדטען  :חך !
חונד ויח חוטטען
פערזחטטען החבען,
נעטטעהען  :״ווייז ויח דען בוגד
חיהנען
נעטטיפטעמ  ,חזו ער ויח חויו
דען דער עחינע חיט חיהנען
עניפטען ןעפוהרמ החמ  .״ טחן בײח חיהדעק חויו 3ונע חויו
סערה״טונניגן
חיטמחיען חין וײנען
עױסטען החבען ויח דורך
חן דיעועק טחנע נעסרע  £עזט  ,חונד וח חיומ דיעוער טחנ טמעטט
דודך ; רחטע חוננזו׳טסחזזע חויוןע 3ײכנעמ ןעוועוען  .חן דיעועק
טחנע חיוט חיויבער דחו ןחננע נעט ! עכמ  ,דחו חוין עױפטען ןע־
פערהחנגט ןוחרדען  ,דחם ויח דחו ןעזחבטע ! חנד
 3חןען חיוט ,
ניכט  :עהען  :חז! טע  — .חן דיעועק טחנע חיומ דעד ערוטע,
טסחטערהין חויך דער 3ווײטע טע^ וםע!  3ערטטחרמ ווחר־
חונד
דען ; _ סערנער חיוט דיח ניחטע חונד בערויהסמע סמחדט ביתר
חין פײנדעז החנדע ןעסחזלען  .חונד חײן וח טרעקזיכעו ב! וט־
חיויבעיזעבענדען,
חננעריכמעמ  ,דחס דיח ווענינען
בחד ווחורדע
דיח סיעזען טחדמען ניכט בעערדיןען קחננמען  ,חונד דיעוע בי:
 3וק פונס 3עהנמען דעו חחנחטו אב ! יעןנען ב? ײבען חוטטען  .וח
חיוט דענן חין ערסיויזזוננ ןענחננען דײן ןןחרמ דודך דען פדח־
״צױן ןוירד וויח עבענעו פעזד ןעםפזיויןמ חער־
סהעטען ירמיהו
ירושלים ןןירד חין טריויח ^ ערן זיעןען חונד דער טעחסע !־
דען ׳
חבערחויךדיח טרחטטענדע
ווחזדיןעחנהחהעוײן .
בעדןווידדחײנע
דײנען״דיענער משה חיוט חין ערפיויןןןנןנ ןנע־
פערהײטונן דורך
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גו ;חטען
״יוויך ווענן  :ימ םין פרעזודען לםנדערן
לעיםטײיט  :ײן
ועדדען  ,ווערדע יויך  :ינו ניכט :ןר פערסכטען יוונד
פערוועיפען,
:ייו ^רזנ? יוויפלורײבען  : .י• פערלײהע חונ :םעינער ונחדע פיןר
דען יזויןען דער קיוניןנע חונד פיוירטטען  ,יוונטער דערען טוטי)
וויר ? עבען  ,יווין ,דרןס וויר רוהין דײנער ! עהרע טיײיו ? עבען
קסננען  ,בי :עס דײן וויזזע  :יין ווייד  ,דײנע פערהײסונןען קןןע
יןן יוונ5 :ו ערפו !! ען ; ברינןע יוונ :לוריויק  ,עוויןער ! וויר קעהרען
צורוק5ו דיר  ,עמײע יוונורע טח ; ע ווייו יוין דער סחרלייט .
אמן
ראש חודש אלול בײם שוםר כלאזען •
ערט  $נעט וויןה! דעי שופר יוין יוײנער
םטיודט  ,יוונד דח:
| 5וי ! ק  :יןן? טע ניכט בעבענד  :יך עדמונטערן  : ,יך ניכט עריויננערן,-
דחט ןןיר דענן ןרחםען חונד
עהרפויכטבחרען טחנע ,
דענןטחנע

ן דע :חנדענקענ:

ענטןעןען ןעהן ! דער ער :טע טחן

דעי שופר׳ם

:ייח חונ  :חײנע יוחהנענדע  ,ווחרנענדע ,
ערחיננערנדע חונד ער־
וועקקענדעטטייויזע  ,דיח חונ :ןזײכוחכן 5וחפט  • :־ערווחכעטחיהר
ט! חפענדען ,
עתוונטערט חײך ענד! יך חוי  :ח־ירענן טןןיויועל!
עיחיננערט חײך חײרע:
טןופפעד, :
חונטערווכט חײרע ןןערקע
חונד בעקעהרט חײך  .ח חיהר  ,דיח חיהד דעל זוחדהײט הח־
הע 5 :יע! חוי :דען חוינען  :עט 5ט  ,דיח חיהר דיח עד? ע 5ײט,
דח  :ןחנ 5ע יחהר יויט חוננ)' ט 5ענן טחנד
הינבריטט חונד נור נחך
חײטעזקײט החטט ,
החבט דחך עגדזיך ריויקויכט חויןי דח  :הײן
חײרער :עע ! ע ,
בעטטערט חײעל טהון חונד ווידקען ! חײן יע־
דער זיוטטע חב פחן  :ײנעכן בח :ען ווחנדע? ,
חזנטעררחקקעיעדע
חונרײנע נײןונן  ,דחנן ער חיט
בוספערטיןעכן הערנען דענן
.
ויחטען טחנע דע :נעריכט :ענטױטנען ןעהע ! ח דחט יעדעו
)
העריז
דיעועכן 5ורופע חפפען ווחרע חונד  :יך ריו׳וטעטע חויף דען
טחן דע :ןעריכט• :
קעהרעט 5.ורוק ,
קעהרעט 5ור)' ק
חיהרפחנן
הוי  :ע ישראל  ,ווחחנן ווחזןט חיהר חוחקח ^ וען !
בעקעהרונ^ ,
(תשובה ) דח : :חז! טע דח 5 :יע? חונגערעט ןחנ 5ען זעבענ  : :ײן.
חוטער זחנ 5ע ! :עבען  :חן? טע חײנע רוקקעהר  :ײן 5ו דער חונטוזד,
*5ו דעד רײנהײט  ,חיט " וועזכער דוח ,
חזזלוטיןער ! חונ :ןנעטח £־
י-
פען הח  :ט •
חבעד דוח  ,חזן^ וטיןעד ! ווײםט  ,דחט וויר טטויב
 1חונד חטע :ינד ,דחט דח :וועוען חונד טרײבען דיע :ערעדדע
ן חונוען חויםב! יק 5ונן היחיועז הינדערט  ,דחרונן הח  :ט דוח בע־
 : 1חנדעדע צײטען
פעטטןע :עט 5ט  ,ווח וויר חונ :פחן חזזענן חיר־

דיטען  :וי פיע? ןי ? :ח  $ן? יך ? וום :רוןען יזונד נור יזיט דענן הײ? ע
בעטיזכנטינען  :י!?? ען  ,יובוורוה? דויו יעדען
מונורער ^  :עע? ע יוונו
יויןחנען דען חענסען הײיז :וכםט  ,יעדען יוויןענב? יק יויהן םיזפ :ט,
|
י • :הײםט עש דיוך מין דײנער הײזיןען טריפט  : >* :וכעט דען
עוויןען  ,ווענן ער״ 3ו םינדען יוי :ט  ,רופעט יויהן יןן  ,ווענן ער ^
יוײך נחה ווי :ט  .״ ח ? חט חיך דיע :עם דײן ניוהױין םוה? ען  ,ײײן
׳
ןחטט ! וי ? חט ײיך יוין דיע :ער הײןינען 3ײט נור | י 1יט ווווורדי^ ען ןע־
ניעב חיר קרחפט  ,ײיך  :ע? בער3ו
בעטחפטינט  :ײן .
דחנקען
ערפחרטען חונד3ו ערקעננען  .ח  ,העדר ! דיר ? ײכטעט דיח ?
|
טחןען? ײך  ,דוח ערםחדטע :ט חיך
פינוטערע נחכט דענן הע?? ען
|
ענטטטעהן ,
חונד ווײטט חײנע ןעדחנקען  ,בעםחו  :יח חין ^ יר
?ײטע דוח יויך מין דײנער ווחהרהײט  ,פוהרע ^ יךחויןי דען ווענ |
חח רײכ :ט יח ןנחדין דענן  :ונדער דײנע החנד , ,ח
דע :רעכטט •
בוטצערטיןען1
טטעטט בערײט  ,דען
חונד דײנע רעכטע חי :ט
החפפט  :וײן הער? רווין* דײנע פעי־ ;
חויפ 3ונעהי) ען  ,נעטרח :ט
אמן
הײטונן  ,חח עי? ח :ט ישראל  5חן ח?? ען  :ײנען :יונדען -
דיעזען מזמזר (ם״ז) זאנט מאן אן ר* ה דעבען מאל פאר שוסר כלאזען •

דענן  :חנןױײ :טער  ,חײן פ :ח?ןנ פחן דען זסהנען קרח׳ם ? .
 5רחה? חקקעט ח?? ע פח? קער ו :יט החנדען ! יויכ 3עט ןחטט חיט
םרחה? יכענן סח?? ! דענן דער הערר  ,דער ר,חכ :טע  ,עהרםורכט :־ |
חחטןרחטעד ק 3וניג מויןי דענן נחנ 3ען ערדיייך ;  5ווינ־ !
ווחורדינ :טע,
ןעטפ ^ זקעדחונטער חונ , :נח 3יחנעןחונטעדחונ :רע  £וטע  .ווחה? ט *
חונ :חוטער עיבטהײ? ; יעקב׳ט הערר? יכקײט  ,םחן חיהנן ןע? יעבט| .
ןחטט פחהרט עחפחר חונטער יויכ 3ען  ,דער עוויןעחונטער םח־ |
:וינענסח??  ? .חמיננעט ןחטט  ? ,חבױנןעט ! ? חמינןעט חוחערנן
ןחנ 3ען
דענן
קחניןנע  ? ,חב :יננעט ! דענן ןחטט חי :ט
ערד־ |י
ונגמ? יעד .
מרווײ!
חויןיחונד1
נויטענממיע?  3וכו
דייד ולחניב  :רזדררנו דנו! •

אן ראש השנה פאר שוסר בלאזען♦

|

ןעדעכטער ק  $נין חונדריכטער  ,דער
ח?? 1וי 1כטיןער ס ^ פפער !
נערעכטיןקײט
דוח ח?? ע דײנע ; עסחפפע זויט וויןהרהײט מונד

|
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37
ריכטעוט ! !ורז :קחנן וויך וןן דיעוע  [:ןיחטען חונד פורכטברןרען
פחרביינןען ? בײוו דער
פערטהײדיןונן
ןעריכטוטוזןע3ו נוײנער
שופר עיבעבט דסו העיז סין ו׳זיר וזונד ודינע
םטיוייוע דע :
טדעקקען.
:עע? ע ןערווטה ווין
;רסםער  ,בוודוזהער 3יןער פחטער !  #יט ןעבײןטענן ווונד 3עד־
קנירטטעגן ןעווו׳טה טרעטע סיך פסר דיך סוכד בעטע דײעפי!? ן
סונן עדבסדווען סונד פעד 3ײהוננ ס!! ער זוײנעד :וינדען  ,דיס סיך
סדער 0וי :סידרטהונן בענסנןען הסבע  ,סין ןעדסנ•
פסד :סט! 3יך
פער 3ײהע ׳ ס סוופער 3ײהענ=
קען  ,ווסרטען סדעד טהסטען .
דער קסני{ ! פעד 5ײהע יויר סונד ייכטע יוײן קו4ו 1וערפס!! ע :העדי]
וועהע דענן ווענטען סונד  :ײנער  :ונדיןען  :עע! ע,
וויעדעד סוין. 1
טטיעננע דע :נעועט 3עט דיכטען ווסיזטעוט,
ווענן דוס נסך דער
עדבחרסענד ס!! ען  ,דיס דיך ידט " ווסהרער
סבער דוס בי :ט יס
ןןחיט  0י :ט וויין טרס  :ט —
יײע סניופען  .ויײן ןסטט ! דײן
סײן 3ערבדסכענע 5 :ער :טסטענע :ןעוווטה פערטי׳זסהוט דוס ניכט
— ! סט ײיך ניכט סונעדהארט פסן דיר ןעהן ! יוסנע דיר יוײן
ןעבעט ווסה! נעפח!! ין  :ײן  ,ווחןען ײײנע טהרסנען ן! ײך סײנענן
סויפנענסײײען וועד־
טדסנקספםער סוין ,דײנענן ס! טסרע נוטין
פערניכטע ווס :בס :עט סויבעד סונ :פערהסננט חי :ט  ,חונד
דען .
םעד 3ײכנע סונ :סין דס :בוך דע ! :עבענ 3 , :ור רעטטוננ סונד 3וכן
טדס :ט  3 ,ור פרײדע סונד ווסננע  .יאנלן
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צװײטע תחינה פאי שוסר בלאזען.
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דוס ח!! ;ו' טיןעד בי  :ט דעד קווע!? דער ווסהרהײט ! סונדס !! ע
פעדסרדנונןען דײנער ווײ  :ען
ועבסטע דײנער טריפט  ,סונד ח!! ע
 3יע! ען דסרויןי הין  ,סונ :דיס ווסהרהײטען  ,דיס דער ײענט סינן
עיסיננערוננ3ו בריננען •
ןעווס'וה! ע דער ווע! ט פערןניטט  ,סין
ווס :דער ײענט 5יכע ! ײב סי :ט  ,ווענן סיהן דײן ןסטט! יכערהויך
דיס  :עע! ע ניכט בע! עבט  ,דס  :סי :ט דיס פערריכטונ? סײנע:
סײנעד 3עדע  :ןסניע  ,ווענן וויר ניכטט
ןעבעטע , :דיס סויגסיויבוננ
דסבײס דענקען  .דען הײטי ; ען טסן נעננט דײנע הײזינע טריפט,
טסנ דע :סנדענקענ , :טסנ דע :פס :וינענב! ס  :ענט סונד פיע! םחך
ערסיננעחנןען  ,ריח סונ :הײטע  ,ווענן וױר דען טח! !
:ינד דיס
בעטספטיןען  :ס!! ען  .נחך דער סיו׳בע״ד־
שופר׳ט הסרען ,
דע*
ןעבויטגטסן דער
!יעפערןננ סוסרער ווײגען  ,סי :ט הײטע דער
ווע! ט  ,דעד טסן  ,חן ווע! כענן דוס דס  :ווע 5ט !!0סוי  :דענן ניכטם
4

1

הערעחרןעדופען הח :ט ; חונד  :ח חיגטדי►:
שיפר־בזח :ע> יוײנע
ערחיננערונן דער הו ! דין :וננ  ,דיח חיר דיד טחפפעל חונד עיהחז־
טער ! בדינןען  — .הי־טע חי :ט דער ער :טע דער 3עהן בס־
טחןנע  ,חונד
דעי שופרח־ :ט חונ :חײנע ייחהנוננ לוד בושע
חונד בעיןעהרונג  3 ,וי בעםםעיוננ חוסרעם ווחנדעז 3 , :ונן פחטשען
ןוטער פחר :חט 3ע  ,חונן חנן פער :חהנונ ; :טתנע ווחורדי{ 3ו  :ײן
דער
פערןעבונן דער  :ונדען  ,דיח דוח חוכ :סערהײטען הח  :ט.

—י יעי שופר:ח!ז חונ :מ־ינע

ערחיננעחנן  :ײן חן

יענע ןדחםע

בע^ עבענהײט  ,ווח חונ :דע
פחרפחהרען חנן בעינע
טטחנדען חונד חונטער
פחווינענטוו!! ; עםפררןכען

(נעשה ונשכזע)

וויר ווח? זען

םיני ' ״ןע־
החבען :

טהון חונד ןעהחרכען• ,חונד :ח :ײח

מו נ!
יעי שופר חײנע ערוועקקונן  ,נחך דענן ןעבחטע ןחטטע:
5ו ! עבען חונד דענן ןחטט? יכען בונדע ו׳זיט ח  :נ :ערן פחטעדן טרײח
3ו ב? ײבען  — .חויך  :ח? ! חונ :דעל שופר חײנע ערחיננערוננ
:ײן חן דיח ? עהרען חונד ווחמוטען חונ :רער הײזיןען
פרחפ־ע־
טען  ,דערען ןוחדטע חפט יויט דענן פחגוינענטח! ! פערוזיכען
ווערדען  — .פערנער״  :ח !! ען ןןיר חונ :בײנן טח ! ! דער פחווינע
עדחיננערן  ,וויח חונ :ער הײןיןער טעי -ופע! חונטער דענן ' טח!!
םײנד! יכער פחחינען ניעדער נעםטור 3ט חי :ט  ,חונד חיט חיהנן
דיח ן!ו' ק :ע! יןקײט דע :חי :דחע ! יטיטען פח ! קע — . :דיח ןרחםע
בעןעבענהײט  :ײה חונ :יעט 3ט
ועןענווחרטיג וויח אברהם חונ־
:ער
חורפחטעי  : ,ײנען חײנציןען  :חהן סויןי דען ח! טחד וע! ענט
החט חונד בעדײט  :וחד  ,חיהן  : ,ײן ! יעב :טעם חויף ערדען 3 ,ו
חפפערן  : ,ח  :ח !! ען חויך וויר בערײט  :ײן  ,ווח :חונ :חויןז ער־
דען ! יעב חונד טהייעד חיוט  ,דיר  ,ח ןחטט  .,חונד דער טונענד
3ו חפפעדן  — .ציטטעדנר  ,וויח דיח^ טטיווי׳וע דע :שוםר : ,ח! !
חונ :ער הע* : ),יך דיר הײטע נחהען חינן בעווחוטט :ײן  :יינער
טו ! ד  ,חונד  :יך ערחיננערן דע :נרחטען טחנע :דע :ןעריכט , :ווח
קײנע הײכע! ײח ,
קײנע  5ח! םהײט פחר דיד בעטטעהען קחנן ,:
חונד יענע :טהוע , :פחן דענן עט הײטט  >> :ח!! עבעוזחהנעדדער
ווע 5ט  ,ת!! ע דיח חויף דער עדדע  :ינד  ,ווערדען  :עהען  ,ווענן  :יך
דיח פחהנע חויןי דען בערןען ערהעבט  ,ווערדען החרען  ,ווענןדער
שופרןעב!ח :ען ווירד,״ דחנן ווירד ןחטט דיח טחדטען עדוועק־
קען ; דחנן ווערדען וויר חײטעהן דען חונטערם־ד לוויטען טונענד
חונד ! ח :טער  ,צוויםען דענען דיח חויןי ערדען מיטט דענן העידן
;עדיענט  ,מונד דענינן  ,דיח  :ײן ווחרט פעדןןחרפען החבען • תונד

פיעזע סחן דענען ד־ח חינן סטויבע םזח ? ען  ,ווער־ען
עחוחכען,
דיעוע כוכן עוויןען זעבען  ,חונד יענע3ו עוויןנער טחחך  .סטחרקע
חונוערן וויזוען חז? ןוטיןער  ,דחס וויר דיח
פחהחטלע  ,דיח וויר
חין דיועד
ה״זיןען
טטונדע
פחססען ,
ןעטרײזיך חויופוהרען
יוחנען  ,חונד חונו
ווערטה 4יחכען פחר דײנען חויןען דעו ןזיויקו
דיעוער ערדע חונד דעד ן!'ו' קועזיןקייט דער בעסטערן וועזט  .אנץ
געבעט  ,װענן דער חזן וגתנה תיקף םארטראגט •
היחחזיטער םמטער ! דער הײטיןע טחנ  ,חיוט חײן פחדביזד
יענען גרחסען טחןעו דעו
וועזטןעדיכטו  ,וויח דוח דיך ערהעבען
ווירוט3ו ריכטען דיח ? עבענדיןען חונד דיח טחדטען  .דיח היחחע?
ערבעבען  ,דיח ענןע? ערציטטערן  ,דיח
וועזטפחווינע
ערטחנט,
דיח ןנרחבעד חפפנען ויך  ,חונד דוח ' ,ןנערעכטער ריכטער חוין*
עדהחבענענן טהרחנע ,
ערטײנוט  ,חונן דען
פרחוזחען 4זיט עווי־
ןער
העררזיכקײט3ו חווזםטדחהזען  ,חונד דיח
חונפעדבעססעיזיך
בחוען3ו
פעדסטחסען.
יהײטע  :יט 3עוט חח ,
החוחזיטער
פחטער3ו
ןעײכטע חונד
חוטער ןעטיק םויר דחו קיוינפטינע יחהד ווידד פחן דיר פעדנײכ■
נעט .
הײטע ווירד דחו טיקוח ! דעו חיינ 3עזנען" חענטען  ,וויח
דחו טיקוח ! ; חנ 3ער נחליחנען
בעסטיחחט  .ווער חין דיוענן יההרע
רײכטהונן ערווערבען  ,וועד םערחרחען  :חיז ; ןוער חײן רוהיןעו,
ווער חיין חויהוחחעס חונד  :חרןענפחזזעט ! עבען פוהרען  :ח!! ;
וזער  :יך חײנער קדיופטינען ןע :ונדהײט ערפרײען  ,ווער חויןי דענן
קרחנקענזחגער טיוחכטען  :חז? ; וועד םחיטזעבען חדערחין דיע :ענן
יחהרע  :ײנע ? עבענובחהן ענדיױען  :ח !!  .ווענן  :ח? זטע ניכט פחר
דער 3וקוגפט בחנןען ? ווער  ,דעטטען ! עבען חין דיוענן יחהרע
נחך דײנער ווײוהײט חויפהחרט  ,ווירד  :חנפט היניויבער ט ! וחחערן,
חדער י׳ויט
ביטטערנן קחוזפפע  :יך פחנן ? עבען טרעננען  .ווע! כע
 5רויח ווירד פוד זײדען חונד טחער 3ע | דורך :יויסע וזוטטערפריידען
בע! חהנט ווערדען  ,ווע! כע  ,ווידד דחו ! עבען חיהדע :קינדע :חיט
דענן חײןנען ! עבען ערקויפען  .ןן" חזזטע :ט דוח  ,ח
חזזןוטינעד
נחך הונוערן  :ונדען ריכטען  ,ווער קחננטע פחר דיד
בעסטעהן?
— יוײן
חיננעדוטעם ערביעבט חין דער
ערחיננעדוננ חײנער
טווחכהײט  ,חין דענן
בעווחוטטוײן ווײנער  :ונדען  .דחך דײנע
חזזבחרחהעדלינקײט ח־  :ט חײן טדח :ט  .דוח הח :ט חוג :יח דויך
דײנען
פיחפהעטען פערהײטען  :״ דוח ןןחז? טע :ט ניכט רען טחד

דע : :ונדערס  ,נוי דחש ער פחן  :ײנענן בחוען ווחנדע? חבזיזססע
יוונד ? עבע  .ײ
תשוב־  ,תפל־ וצדקה  ,סויפריכט־נע רײע  ,ח־נ־
ברוטטינעס נעבעט חוגד ווערקע דער
ווחהלט־חטיןקײט ווענדען
דח :בח :ע
פערהחטניט חב  .דוח בי :ט" ? חננחוטהינ חונד פחן
חונענד? יכער הו? ד חונד טרײע  .דוח רײכ :ט טטעטס דײנע החנד,
דיח בערײענדען חויפצונעהו׳וען  .חין דײנע
גנחדענפח?? ע החנד
?ענע חיך יזײן ט־קוח?  .חיך בערייע דיח פעה! ער דיח חיך
וויםםענט! יך בעןחנןען החבע  ,חונד פ? עהע3ו דיר חונן קרחפט,
פחן ד־ :ער םטונדע מן  ,ח?? ע :ווח :דיר ח?? ןערעכטער 4ו־טפח?? ט
3ו פעריזײדען  .חיך
חונטערווערפע יויך דענן ט־קוחיע דח :דוח
חובער יויך פערהחנן :ט  ,חינן םערטחיען חױןי דײנע ח?? ווײ :הײט
חונד ח?? נ'ו' טע  ,חײן
ןעבײןטע :נעחוטה חי :ט דיר טטעטט חײן
ווחה? ןעפח?? יןע :חפפער .
ערטחפפע חין מיר חײן דײנע :הערין,
חײנען פע :טען ןײ :ט עינײערע חין ײיר  .חונ{ דײנע :נחיוענ:
וױ?? ען ערהחרע חיך ח הערר.
פורביטטע פיר דיא פערסטארבענען ( הזכרח נשמות• (* )
דונקע? םור חונ:
נעטחפפע דער ערדע ' חבער נערעכט  :ינד
דיח וועגע דײנער פחר :עהונן  ,ח?? נו' טינער ! * ־חיך ווח?? טע חויך
ווײ :ע ױין,ײ םפריכט דער הײ! ינע  :חנןעי ( דור )  >* ,די :ע ווײ :הײט
חבער ח־ :ט פערן פחן חיר ; בי :מיך חײנ :ט חין דח :הײ? ינטהונן
גחטטע :קחיוייוע  ,וועידע ח־ךדען 3וועק דער ן ^ טט? יכען ? ײטונגען
פערטטעהן,״ דחט וויטטען וויר חבער  ,דחט דײנע
פחמיכט<4יט
פחטערהו! ד חיויבער ח?? ע דײנע
ןעטחפםע ווח? טעט חונד דחט
* ) ווער ד״נען נ״גונגען  /כעגיערדען יוונר
ז״דענטוזפטען ניכט רערר ווערוען
קחנן  : ,חגען יוונ  :רע וו״ :ען  : ,ס !! :ךי סעט וען טחו  ,דיח םערגיונג־
!ינק״ט ח!! ע  :חירויטען  £חרטטע! ! ען  ,דיע :ע עיורטטע!! ונג ווירו  :״נען
חוכערחוטר וחחעפען  ,חונו חירן3ו ח״נער רוריגעין ווסויױיגוגג דעד 3״ט ־
!ינען גוטער ט״ררען  .םחרנװ .זיך חנער חוט ויח ערחיננערונג חן חונ :רע
יובגעטיעוענען ע! טערן ' ,םערווחנוטען חונד םר״נרע  ,חונױ חין ח״נע
ווערחויטריגע םטױײ״נג םער :עטנען  ,חונ3 :ו
כעטרחנטונגען חויבער טחד
חונו חונטטערכ! ינק״ט ! ״טען  ,חונד דיע :ע
כעטרחנטונג גןחנן נור צרונט•
כחר פויר חונ  :ער חחרחזיטע ! :עכען  :״ן  .דחחק רחנען חונ  :רע וו״ :ען
חרך
פעיחרונעט  * ,דחם יוחן נינט נור חק
צעחחרנונגטטחגע  ,ח! :חן
דעק טחגיע ח!! געח״נער כוםע  : ,חנוערן חויך יויחוועד חק ! עט 5טען
טחגע ח״נעט םע  :טעט ( מיזנת יד )  ,וורך מ״ן געכעט  ,חן חונ :רע
צערטטחרכענען
פערווחנוטען ערחיננערט ווערוען  :ח!! .

פער״וונןגט,

געזבוט דיוו ד .עיב :טען ? ײדען  ,דיוו דויו יןןבער יזונג
נור3ו וווטערכ[ בעוטען  :ײן קחננען.
ןעטיהט ניכטש
חזזיוחכטיןער ,
הױוהמזטע  ,ח
ווין דײנענן
וזונרעכטער 3ײט  .עש וווןר
ניכטש3ו
וןנן ווונרעכטען וודטע ,
חיר 4וײנען  £ווטעד  ( ,יו״נע וווטטער  ,״~ נע
דײן הײזינעד וויז! ע ,
עזטעיו ) * ) 3ו ענט 3יהען  ,ווונד וויהן (ױיו ) ווין וזײן בעםםערעו ? עבען
5ו רופען  .וזײנע  :עע 3ע ווי :ט בעטרובט חין וויר  ,טרוירין וזי  :ט
*׳וײן העד?  ,זוענן ןו  -ך חיך רון דען ווונער :עט 3זיכען פעיזוגט ער־
וויננערע  ,ווענן וויך דחרוזן דענקע  ,דוזס ווײן פחטער  ( ,״״נע
^וטטער  ,זדינע עזטערן )  ,וועזכער ן״עזכע ) ווי.ר :ןו פיע! זיעבע:
חונד ןוטע :עי 3ײןט החט ( היזכען )  ,ניכט וועהר וזיט וויר ווויןי
דיע :ער עידע ווחנדעזט  < ,״יינדעזן )  ,חונד ח־ך חיהנן (רויהר  ,יזיהנען)
ניכט חעהר חײנע קינדזיכע זיעבע  ,וויינע חינניןע דחנקבחרקײט
ענטטטעהן
ןעשזעכטעד
פעינעהן ,
בע 3ײןען קחנן  .ןעט? עכטער
ןחטטזיכען ווײזהײט  ,חויןי דחם דיח עדדע עווין
נחך דײנער
עדקעננע דײנע חזזןיויטע סונד ח! זווײ  :הײט ; חבער
בזייבע• חיך
וויין הערן בזוטעט דעננחך  ,חײנע חוינען פזיעטען חין טהיחנען
חובעד  ,חין דער ערחיננערונן חן ו׳וײנע זיעבען  ,דיח ווײנע םריידע
חויןי ערדען נעווע :ען  :ינד  ,חונד דיח נון דח  :דונק! ע ןרחב פער־
קחדפערזיכע היויזזע חײנער זיעבען
ט? יםט • דחך נײן  ,נור דיח
רוהט חיין ^ רחבע  : ,יח  :ע! ב :ט חבער ווחנדע?ן חין יענען זיכטען
ווחקײנעטהרחנע פ! יעםט  ,ווח קײן  :ײפ3רע
החהען דע :היוווועז, :
עייטחנט  ,ווח קײן טרועין נחןט חונד קײנע טרעננונן דדחהט,
העײזיכקײט
חנטויחוט דעד
דחרט  :ינד  :יח ענט3ו' קט חין דער
ןחטטע , :ןעניעםען עווינע  :ע! יזנקײט חן דײנער רעכטען ■,ח!? 4ע־
פעיןעזטעד ! —
יעכטער
ז׳וײןימויןע  :יעהט פרײזיך חיהר ווחודדיןנע :חנןע :יכט ניכט;
חונטערווײ־
וויין חהר סערניווחט חיהרע  :חנפטע בע? עהדענדע ,
:ענדע^ חונד טרח :טענדע םטיחווע ניכט חעהר ; חבעד  :יח  ,דיח
פערקזחיטען  : ,עהן חונד החדען זויך ןעוויט  ,חיהר סערק! חרטער
עידען,
חוווםוועבט חונױכטביחר חיהדע ןע? יעכטען חוין•
ױי :ט
חונד יעדע נוטע החנר? וננ דיח חיך הינידען חויוחויבע  ,םעריועהרען
פעריוחן חיך עם ייח
חונד  :ח
חיהרע היו׳וח! יטע  :עזינקײט .
יעדע  2ערנו' נ  2טעע סעד :חן ווידדויסר .ז ד .יעד דען
*)
פעדויון3ו'  5לנדען וױםםען .
<3וה ( 1וונד דער

*4

רכטעען

יווודרוק דער

יעט 3ט נריך  ,י׳וײנען טהײערן
מבןעסידענען יוײנע ןיעבע לוונד
דחנקבחיקײט5ו עד 3ײןען ׳ ווענן חיך יוײנען זעבענוווחנדען ניוך
דען ןעבחטען דעד הײןיןען דע? יןיחן חײנריכטע  ,ווענן חיך קײנע
החנד? ונן _ בענעהע חהנע יויך5ו פרחןען  :״ווחיורדע דיעןעש חויך
דײנענן םחטער ( ו״נער סוטטער  ,ד״נען עזטערן )
ןעפחזןען ? —
:ח ווי  11חיך םטעטם
טוןענדהחפט חונד רײן  :יטט 1יך ! עבען ,
;חטטן :עפח?? ין ׳ נחך קרחפטען  ,יעדעכ( יוענטען ווחה 1טהון  : ,ח
דתט דוח חיי | פחטער ( ,דויו רו״נע חוטםער  ,וויהר וי״נע ע 1טערן) ׳
ײיט ווחה 1ןעפח 11ען פחן דײנענן ( יו״עין ) היחח 1יטען  :יט? חויןי
דײן ( יי״ער ) קינד יויט פרײדען חובער חײנען רעכט 1יכען 1עבענ:נ
ווחנדע! ד .ערחבב 1יקקען קחננע :ט ( קחננעט )  .חונד ווענן חײנ :ט
*דינע טטזנדע ט? חןט ׳ ווענן חויך חיך חײנ :ט חיון
ןדחבע  5חן
דע ? :עבענ :חויהען חוחןערוהט  ,וויהט דוח חײן פחטעד (ו 1״נע
י״טטעד  ,יוירריו״נע ע!טערן ) דיין ( יו״ער ) נע? יעבטע :קינד פעי־
ק? חדט וויעדער  :עהן  ,חונד  :יך עוויג דער היחי^ ןיטען  :ע?י ; קײט
חיט חיהכן עדםרײען •
אמן
דעםדעלבען אינהאלטם •
ײיט טיע  £ער וועהײוטה חיכן העד 5ען ביינע חיך יויך יעט 2ט
 5חר דיר חיכן נעבעט  ,דוח עווינער הערר חוטערעט ? עבענ, :
חונד ײיט קינד? יכער ערןעבוננ פערעהרע חיך דײנען הײ?י ; ען
ווי?? ען  ,דעד חח חוטערנן עדדענ? עבען ׳ חין ווע? כענן וויר דחך
נזר פרעווד? יננע  :ינד ׳ חפט עהע וויר עט עיווחדטען חײן 3יע?
:עט 3ע :ט  : .ח טוועד חונ :חויך חייזיזער דיח טרעננונן ווירד,
ווענן דײנע ח?? ווײ :ד,ײט עט פור נוט פינדעט חײן טהײרענ יויט,
;? יעד חוי :דעכן קרײ :ע דער  :ײנינען חב 3וחפען ׳  :ח ? עהרט חונ:
דעננחך דײנע היי? ינע טריפט חײנען  :ח םיזער! 3״כען פעד?ו :ט
יויט פרחיניןער עדןעבונ ; טרחןען  ,חינדעק  :יח חינ :דיח טרח :ט־
רײכען ןןחרטע 3ורופט  ; :חטט החט  :יח חונ :נעןעכען  ,ןחטט החט
:יח חונ ; :ענח ^ חען  ,דער ״נחחע ; חטטגט  :ײח ; ע? חבט ! ״ יח׳ ; ע־
?חבט  :ײח דײן הײ?י ; ער נחיוע יעט 3ט חונד חין עוד ; קײט ! ח ח?? י
בחרווהעי3י ; ער פחטער ! הלויע הײטע יוײן חינברו' נ :טי ; עט זעבעט,
דח :חיך פור דיח הינוין ,טיקקע  ,דימ חייטט יויט חײנעכן הער 3ען
5ח?? ע? טעי? יכער ? יעבע מויך פ1ר יויך ; עבעטעט החבען  : .יח,
ערען טטעטע  :חיןעעם ; עווע :ען חי :ט ׳ יויר חײדיםע :ווחה? :ײן,
מונד עוויןע ;! וק :ע! יןקײט3ו בערײטען ; ח דענקע מיהרעד (וב־
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ןעטיעדענען  :עע? ען יוין ןניודע׳ זיום  :יוו דמרט יויכ{ עוויןען יײכע
יוונדיויכן יונטויען דײנער
העדיןיכקײט דען
יוונפערןיוטזיכען ? יוהן
סינדען פויר וויהרען פרחחסען ווחנדע? וןןיןי עדדען .
ןעדענקע
חיהנען ניכט דיח  :וינדען חיהרער יונענד׳ נוי יוין דײנער ןנחדע
ערחיננעיע דיך חיהרער׳ חוכן דײנער חונענד? יכען ןניויטע וויזזען  ,וי
העדד ! פחטער דע :עדבחרמענו  ! ,וזש  :יח טהײ? הח  £טין ווערדען
דער
עווינען  5רײדען  ,דיח דענען
חויפבעווחהרט  :ינד  ,ווע! כע
טרײ! יך דײן
נעבחט עדפיויזןען  .ניעב חיהרען  :עע! ען פריעדען,
חונד ! חט
חיהנען״דיח םטונדע חיהרע :טײדענ , :דיח ביטטערע
טרעננונןגטטונדע סחן חז! עכן ווחו חיהנען היניעדען טהײער נע<
ווע :ען חי :ט ,
פערןעבונן  :ײן פויר חיהרע
פערןעהוננען  ! .חם
:יח חיכן רײנען ! יכטע בײח חונועדן הײזיןען םחטערן  ,בײמ
אברהם  ,יצחק חונד יעקב  ,בײח חונוערן פרחווווען וווטטערן
שרה  ,רבקה  ,רחל חונד לאה  ,סחר דיר דח :עווױע הײ! חונד דען
ניח
פערדןענדען קווע!! דער ננתדע חונד דען ערבחרסענ :פינדען.
ערוועקקע  :יח חײנוט וויט דענען  ,ווע! כע דוח בעטטיוו^ וט הח :ט
3ו טויען דײנע
העדרזיכקײט  ,חונד דיח ערםויז! ונן דײנער ןרחטען
ערפרײענדען
פערהײםונןען  .חחגען דיח הײטען
טהרחנען " ,דיח
חיך יעטצט חיהרענ{ חנדענקען^ חוי :קינדזיך ןערוהרטענן הערצען
ווײלע ,
פוירטפרעכער  :ײן םור יוײנע
חונפענןעטזיכען ערצײןנער,
סחל דײנעכן הײזיכען
ריכטערטטוהז !  :וחןען ריר ענרזיך דיח
ווחרטע סײנע :ווונדע :חונד דיח
כעדחנקען״סײנע :הער 3ענ :ווחה?•
ןעפחזזען  ,העדר דע ? :עבענ• :
אמן
דעםזעלבפן אינהאלטם •
חײך  ,חיהר
ןעזיעבטען  ,חיהנ ווײנענן הער 3ען
חונפערןעטי
?יכען  ,ווײהע חיך יעט 3ט ^ ײנע ןעדחנקען .
דענן 4וײנע  :עהני
:וכט3ו
חײך 5עבט  ,ביט חיך  :עיםט ניכט וועהר חינן טטויבע
?עבע  .חן מײך דענקען  ,חויןי חײך החפפען  ,חי :ט חײנע פערי
:ועהחנכ סײנער ן! וק  :עזיןקײט היניעדען  ,חי :ט חײנער דער ק  :$ט־
זיכוטען טהײזע סײנער חיננערן רע? יןיחן  .חײנע טטיזזע וועה־
וווטה -בעםזײכט (׳ויך  ,ווענן חיך יויך חיין וײ  :טע3ו
חײךפער־
:עט 3ע • חבעד דיע :ע וועהווומה חי :ט קײן זײדען דער  :עע 5ע,
:חנדערן חײנע זיעבזיכע ערהעבונכ דע :ןעחויטהע :דורך  :עהטוכט
מונד ענט3ו' קקען  .עט יח  :ט קײן הערבער טןןערי) חין דענן ןע־
דחנקען חןחײך  ,ןי מיהר סײנע
ענטטזחפענען ! מיך חונפחןןענ־
י

דעטע החנןע ניןך וזיט יוינבחנוט רון יוײך ; יויך ןעדענקע יוײ•
דעד נייך היר חינן טטויבע וויט דעד זי ? טען ? יעבע  .יוך ,וויהי,
יוין טײרען היוויו? יטען וויוהנונןען : ,וי?? טעט סיהד ניכט יוויך
י׳וײנעו טרײען ! יעבענדען הערצענו נעדענקען ? :׳י !! ט־.נ דער חזז־
!יעבענדע  ,דער ח!!ען ? עבענדען ווע :ען חונטער דער  :חננע דייו
ןעפוה! ע דעד
פרײנדטחפט חונד דער ! יעבע 3וגן הערר! יכ :טען
ןוט וזחכט  : ,ח!! טע ער דיח העריזיכקײט בעטטדער ווע! טען וויט
דער םערניכטוננ טרײער ! יעבע בעןיננען  ,דיח דח :ןע :עטן  :ײ־
נער ןחנ 3ען טאפפונן חי :ט ? — ניין  ,חוי :דער 3ײט חונד עוויז־
קײט בע ; ע(ננען  :יך טרײע  :עע! ען ? יעבענד  ,חונר ב־עטען חײנחנדער
דימ החנד חובער דען ; רחבערן  .חיך החבע חײרער ניכט םער•
ןעטסען  ,חונד חיהר וויטסעט חוגן חײנע ! יעבע  ,מונן חײנע
טהרחנען  ,חונן וזײנע  :ײפ 3ער  ,חין דענען חײך דיח  :עהטוכט רופט.
חיהי וויסטעט חונן ווײנע חונטטערב! יכע 3חרטזיכקײט ; חיהד
ערווידעדט  :יח חין דעד ערהחבענהײט ח״רעט בעטטעין  :ײנט.
פ! יעטעט ח־הר טהרחנען דער וועהחוטה ; ב! וטעט ח־חיועיהין
פחן נײעק  ,חיהד טיעפען ווחונדען > וײנע :טרײען העי 3ענ !:חך
דיח פחן4ויר טיעדען  : ,יח ווחרען חײרעד ווחה! ווחו׳רדין  .חיהד
:ײד ן! ײכ :חכן דח :הײ!י ; ע חפפער  ,חונד דחו״ חײנ 3־ןע ווח :חיך
חיהנען נחך דחרביעטען קחנן ; עט חי :ט ן׳ןיר  :ויט3ו ן! ויבען,דחט
:יח  ,דענען די :עט חפפער ױ 5ט  ,עט קעננען חונד ! יעבען  .ריננעט
ח טהיחנען  ,ברעכט וויעדער חויןיח־הר ב! וטענדען העד 3ענ :חחוני
דען ! חין חײך פעדב? וטעט  :יך ^ יינע  :ינג! יכקײט חונד ו׳וײנע
חנהחנןזיכקײט חן דענן ערדענ! עבען ; חין חײך םערב! וטען  :יך
דיח חונעד! ען ! ײדענטחפטען  ,ווע! כע דען פיײדען חונד ! ײדען
דיעןער 5ײט חײנען החהערן ואנרטה בײ? עןען ח? : :יח פערדיענען.
חיך ווערדע חין דען ; עדחנקען חן * וײנע ! יעבען פערק! חרטען,
בעטםער מונד עד? עד  ,חונד
חײנע  8ײעי! יכע 3ופדיעדענהײט
ווירד
העײטענדער חין ױײנענן ןע ^ וטהע  — .נןד דח ווירד
דיע :ע5ו  £ריעדענהײט ניח חײנקעהרען  ,נור דח ווירד דער ט ^ עין
חונן דיח
פערםטחרבענען 3ור טטו ^ פפען פעד 5ווײ ?5וננ  ,ווח דער
ן! ויבע חן ןנחטט חונד עוויןקײט פעה! ט  ,חונד דער חענט ^ פחן
:ײנענן ווחהנדנן ןעב! ענדעט  ,דיח ווחןזיכקײט דענקט  ,דעןטחדי
טען  :ײח ח?? ע :טחד חונד ח!! ע :נענחחחען.
דחנק  :ײח עט דיר ח?? ױ' טיןער ןחטט  ,דומ הח :ט חונ :בע־-
?עהיט  ,דחט ^ יט דענן טחדע דנס ? ײבעו  ,חײן בעטטעדע , :חײן

יוונענדזיך ! עזיןדערעש זעבען פיויד רוונג יונפחנןט 5 ,ו' ר דיוו דיוו
דורך יויהרען ? עבעטווחנדען דיע :ע  :עזינקײט סערדיענען  : ,ח הײמט
ווחנדעזטע,
חנויך סחר וחטט
עמ חין דער הײ 5ינען טריפט :
ןחטט״החטטע חיהן צו  :יך
:ח ווחר ער ניכט חעהר דח  ,דענן
נענחיוחען  .״ ( 1ײנע פרחוויוען ע? טעדן (טחטער  ,״וטטער  ,כיודער,
טחעוטפר )

החבען

סחר

ניןטט

נעווחנדע! ט ,

חונד  :ינד

זויר

דחרוכן

טטויבע 3וחק סחן דענן
קעהרט 3ונן
ניכט סער! חרען  .דער ! ײב
ןחטט 3ור'ו' ק
קעהרט5ו
ער ןענחו׳זחען חי :ט  ,דער ןײ :ט חבער
דער חיהן נענעבען החט ( קהלת י״ב )  .וויח דוח ח !! ן' וטיןער
דויך יוײנע טדייען ע! טערן פיויר יוײנען עזוםסחננ חין דיע :ענן
עיופפחנג יענוײטש
!עבען  :חרןע ןעטרחןען הח  :ט  : .ח ווירד יוײן
דעד טיידע :סטונדע נחך דײנער חונענד! יכען הו ! ד בערײטעט  :ײן.
ןעטחספען ווחר  ,דוח בי :ט
דוח ווחחט  ,ח ןחטט  ,עהע ח!! ע:
ןחטט דודך דען חיך ! עבע  ,חונד ד׳וח ןןיר :ט יוײן ןחטט
חײן
דיח״דוח
:ײן דחרט  ,ווח חויך  :יח  :ינד  ,דיח טהײערן ח!? ע ,
חײנענן העד 3ען היניעדען ןעןעבען חונד פיויר חײנע קור 3ע 3ײט
אסן
^ענחחידען הח :ט •

ו
|
:
!

|

דעםזעלבען אינהאלטם ( אונםטערבליכקײט) .
נענענטטחנדע ניעבט עס 3 ,ו דענען  :יך נור דער
דרײח
געםססןי ערהעבען קחנן,
חענם! יכע { ײ :ט  ,חונד קײן חנדערע:
נעןנענטטחנדע  ,דיח חד  :הײ! ינטהונן ח !! ער  :עע? ען
— דרײח
:ינד  ,חונד חהנע דערען בעױטין דער י׳זענט חויפהחרען ווחו׳רדע
חענט3ו  :ײן  .דיע :ע  :ינד  :דעד ןעדחנקע חן חײנע חין ח?? ענן
נחטט3ו נחהערן,
סטרעבען  :יך
ווח! טענדע ; י׳טטהײט  ,דח :
החספנונן
דודך דח  :טטרעבען נחך פח!? קח ^ חענהײט  ,חונד דיח
עוויןקײט  .ווער דיע :ע הײ? ינטהויזער חין  :ײנענן הער 3ען
דער
בעווחהרט  ,דער חי :ט חויןי דעכן וועןע דע :הײ! ! :חוי :דעטטען
ברו :ט ווירד ניח יענער ןחטטע :םרידען ווײכען  ,ווע? כער חײן פחר־
טי׳זחק דער הלוהעדן  :ע! יןקײט חי :ט  ,דיח חונ :ערווחרטעט  .ווענן
חונסערנחנן! יכקײט חוטרער  :עע? ע חונד
נעדחנקע חן דיח
דער
ןחטטע3 :ו ח?? ען 3ײטען חין דענן
יון דיח חונענד! יכע לויטע
יזענםען ? עבענדינ ןענון וויןדע  ,ווחורדען וויר וזענינער ןוערקע
דע< ? ײכטױננס  ,דער חײטע? קײט  ,דער ? יעב? ח :יןקײט  :עהן;
ווחורדען וויר וועניןער פודכט חונד ^ דויןען פחר דעק טחדע
עחפפינדען.
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הייטע  ,יוין דעד הײזיןען סטונדע  ,וויו י) יך דרן :וןנדענין-גן
חבןעםיעדענען ערנײערע  ,יוונד גוײן בעטרובטע:
יון דייו ! יעבען
הערין :יי  :עהר דע :טרחוטעט בעדחרןי ; הײטע ווי! 5יויך י׳זיך
יוין דען געדרונקען פערגענקען  :ענו יוי :ט יזײן ןחטט יוונד יויך
חונפעמיכטבחר  .יויך בין יוײן פרעווד־ ;!
בין  :ײן ווערק חונד עוזמ
 5ינן חויןי ערדען  ,םפדיכט דער קחני ; דוד  ,חײן חויפגענחחי׳וענער |
חונפערןחנן־ ^ ,
פחרפחהרען ח 5זע  .חבער חיך בין 3ור
וויח יוײנע
!יכקײט נעבחדען  .דיע :ער 5ײב  ,חין וועזכענ[ חיך יעטצט ווחנדזע,
חי :ט פחן דער ערדע נענחחיזען  ,ער ווירד וויעדער טטויב חונד ;• ו
חםעוועדדען  .חבער דח :חונפעחוע !:יכע סערנעהט ניכט  ,יופט ן 1׳1
ותהליס ס״ז ) דוח חובערזיוטםע :טע ו
יזיר דיח הײזינע םייפט נו :
יוײנע  :עע! ע דער נחפט ניכט  ,דײנע § רחוויוען זיושטעוט דוח ן ו
ןאטט־ץ ו
חײנענםחפטען דײנע:
ניכט דח :פערדערבען םדען  .דיח
?יכען נחיוענ ? :עהרען חיך  ,דחט חיך חונטטערב? יך בין  .דוח״ביוט | ;
חײנענןו
חזזנוטינ  ,חונד הח :ט ניכט חוח :חנ :ט דיח  :עהטוכט נחך
בעטטערן 5עבען חין יוײנע• בח :ם נע :ענקט  ,ווענן דוח  :יח ניכט
חזזןערעכט חונד ווירוט דיח
בעפדידי ; ען ווח! זטע :ט ; דוח בי :ט
טוןנענד דיח היר חויןי עדדען חפט חינן םטויבע ןנעבוקט חי :ט,
ניכט חונבעזיוהנט זחםטען  .וויח יוחנכער חפפערט דער טונענד | ,
ח ! זע § רײדען דע ? :עבענ :הין  ,חונד טטירבט חונטער םוועיצען |

,

נחמענזחסו|
ניעטען • וויר  :ינד חונטטעדבזיך ! נחטט  ,חײן נחטט ,
בחרחהערליןנער  ,ווײ :ער  ,ןערעכטער ןחטט ! חין דיע :עי החפפנוננ |
טחד1
זיעןנט ו) ײנע גחנ 3ע ערדענזהט  .חין דײנער ווע! ט חי :ט קײן
:חנדערן נור זעבען ; חונד ווח :ןןיר טחד נעננען חיוט נור פער־ |
ווחנדזוננ • דוח הח :ט איך ניכט פויר דיע :ען טרןינ{ חינ :דח :ײן ■
קחננטע1
ןערופען — דומ ווחהזטע :ט ; ויר דיח עוויגקײט  .וויח
חיך חהנע דיעוען ו! ויבען ; ויך חין דיע :ער סטונךע חן דיח מיר זן
חבנעםיעדענען ערחיננערן  ,חהנע פחר סוועאן צו ן!'
עווי 4טהײערן
 5עתעהען ? ח יוײן ןחטט ! פע :ט ווי!! חיך חן דיר החנןען •
חונטטעיבזיך ; חיך וויזז פחן דען
דורך״דײנען וויןזען
חיך בין
חונםטערבזיכקײט
םריפט דורכדרונגען  ,דער
זעהרען דײנער
ווחורדינ החנדעזן • חיך וויזז ווימ חײנען בעפ 5עקקענדען טטויב
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זוײנע פעהזער חבכווטטעון  ,רוונד  :עהנ :וכט :פח!? נו דיר עוופיןד־
וויעדע־פינדען  :חוז  ,ווח  :חיר דיח ערדע
טויען  ,וות חיך ח?? ע:
אמן
ןערויבט החט■
אן ראש השנה אונד י׳ה־ ױענן דער חזן עליני דינגט •

עלינו •

הערר דער ווע? ט! עט ח* :ט חוטרע פפ^ יכט יויט

חיט  :ונדען בע־
נחווען5ו ןחבען .
עהרפויכט דײנען הײזינען
בחר״העדנינקײט
!חוטעט טרעטע חיך פורכט :חנן  ,פחר דיר  ,דײנע
חנ 5ודופען  .חז! בחתזהער ; *5ער  ,דוח הח :ט חונ :דיח ווענע דער
בעקעהדונן פחדןע 5ײכנעט ! דחהער קח״״ע חיך פחןן רײע חונד
ניעדערןעבײןט ,פור ו-ויך  ,״ײנען ״חנן חונד
קניענד״חונד
בושע,
טהרחן5ו בעטען  .דיח ננחדע דיח דוח
קינדער  ,פייר דײנענן
״יד חונד דען ״ײניןען פחן חונ :עד יונענד חן הח :ט חננעדײהען
!חסשען  ,ענט 5יעהע חונ :ניכט  .פערני״גן ״ײן נעבעט ״יט עד־
בחר״ען חין דער יעטניןען ןנחדענפח!? ען 5ײט  ,וויח דוח חײנ :ט
כדבריך)
(סלהתי
דײנענ[ טדײען דיענער משות5ו ; ערופען הח :ט :
ײחיך פעד 5י־הע  ,וױח דוח ביטטע :ט !*>  5ער 5ײהע דיח  :ונדען,
דיח ןויר ״יט בעטרו׳בטען הער 5ען בעקעננען  ,ריכטע חונ :ניכט
בעסטעהען.
סטרענןע  ,דענן ווער קיןננטע דחנן פחר דיי
״יט
חײנענטחפטען דע :ןןחה? ווח!! ענ :חונד
?חס פיע! ״עהד דײנע
דער בחד״הער 5יוקײט פחדווח? טען  .חונד דןדך דיע :ע דײנע בחרו׳ו־
הער 5ינקײט  ,ווענדע ״יר  ( ,״ײנעק ווחאע יוונד ידינען קיי -יעח ) דײנע
אמן •
ןנחדע נו חונד ווענדע חב פחן חונ :ח!! ע  :חובע?■
אן צום גדליהס

יויט חינניןער בעטרובניט נעדענקען וויר הײטע חן דיח 5ײט
נבוכדנאצד קחנינ פחן בבל חונ־
דייך
ווח חונורע פחדפחהרען
פעיטריעבען
טעדיחכט  ,חונד 11יי  :טענטהײ? ס חוי :חיהרענן ! חנדע
ווחרדען  :ינד  .ח!? ןעדעכטער חונד נ׳ויטינער ןחטט  ,דוח הח :ט
דח״יט
חויפבעווחהדט ,
פרחפהעטען
חונ :דײן ווחיט דורך דיח
וויר ? עדנען ! וויח דיר ןעהחרכען  ? ,עבען חונד  :ע? ינקײט חי :ט;
ווידערטפענ־
ןעבחטען  ,יעדע
וויח יעדער חבפין !? פחן דײנען
:טיןקײט ווידער דיח  ,״דיח חין דײנעון נח״ען ? עהיען : ,׳וינדע
פיחיו״ע כדליהו דער נחך
חי  :ט חונד חונן?'ן' ק ערנײגט • דער
פרחפהעטען יירמיהו ,חונ :רע פחרפחהרען בע־
דען ? עהדען דע:
?עהדט החט מין חיהרענן ? חנדע3ו כ? ײבען  ,חונד דען ןעגעטנען

דע :ערחבערער3 :ו
ןעהחיכען  ,ביס ח־דזנען דרן :עדבחחזען מיטד
״טע:
בעםסערע 3ײטען הערבײח פוהרען וווויוררע  ,וויוורדע חײן
יןפצנער דער ווחוטה ווי? דעד חענטען  ,דימ סויןייוײןנע ווײ :הי־ט,
יזויןי יוײ^ נע קריזפט וועהר סערטרויען  :עט 3טען ח :5מןיף ןניוטט.
יוונ 3יוה5יןנ  :ינד דיח טרוירינען פח? ןען יענע :טדעק? יכען פערברע־
כענ , :חונד ניכט חהנע חײנפ 5וט חויןי
םםחטערע נעט 5עכטער•
דרונ{ ױעב חןנחטט  ,דחט דיע :ע ערחיננערוננ חונ :ווחרנענדםחר־
טוועבע ,
טטעטט דען נעבחטען דײנער
טרײען 5עהרער חונד
חיהדענן
רחטהע3ו ןעהחרכען  ,טטעטט טרײח חונטערטהחן דער
חברינקײט3ו  :יין  ,דיח חיובער חונ :ןע :עט 3ט חי :ט  -דענן ניכטט
ןעטיעהט חהנע דײנען ווי 55ען הערר  ,חונד חויך דח :ק 5ײנ :טע חחט
ווירד חהנע דײנע ערווחה 5וננ חדער 3וטטיח 1וונן ניכט ערטהײ 5ט•
דח .י הערין דע :קחנין :חבער  ,חי :ט וויח ווחטטערבחכע  ,דוח 5ײ•
טנטט עט נחך דײנענן ווי 55ען  : .ח וויר :ט דוח דענן טטעטט
דח :הער? חוטרער
בעהערדטער 3וד בחריוהער 3יןקײט זייטען
דחס  :יח חונ :ווחה! טהון •
אמן
בעטראכטונגען פור עשרתיםי תשובה.
עט ט 5חנט ענד 5יך פיויר יעדען חענטען חײנע ערנ :טע סטונדע
דע :ערווחכענ , :דע :טטי 55ען
נחכדענקענ :חובער ויך .
יעדענן
חענטען ט 5חןט םריויה חדער טפחט דיע :ע טטונדע דער עדחיננע־
רונן חן דיח חונחויוווײכבחרען טיק :ח 5ע דער  :עע 5ע יענוײטט דע:
ןרחבע — :דחנן טטעהט דער זזע_נט בעטרחפםען חונד פינזטער,
חונד ב 5יקט חין דיח חוננעוויטע פ־גרנע הינוי , :חונד  :ײנער בע־
טרחכטוננ דרחנןט  :יך דיח ןרחטע פרחןע חויןי  :ווחרןנ[ בין חיך
דענן חויןי ערדען ? ווה :ווידד חוי :חיד ווערדען נחך דענן טחדע?
עט חוט דחך נחך עטווח :חנדערע : :ײן  ,ווח3ו חיך חײןענטזיך״ בע־
רופען בין  .ב 5חט פור דיע :ען קןד 3ען ביטטער :וטען 5עבענ :טרוינן
בין חיך ניכט ןעבחרען  ,חונד ניכט ב 5חט דיי 3ונן ןענוט חונד
 3ור חרבײט ן 5ײך דען טהיעדען דערעדדע  .וועהע דענן זוענטען,
חין דעטטען העד 3ען דיע :ע געדחנקען ערטט דחנן
ענטטטעהען,
ווענן  :יח ח 5ט חונד 5עבענ :ווודע  :ינד ,ווענן קײן פערןנוןנען דער
ערדע  :יח וועהר ערפדײען קחנן • דחנן ערןעבען  :יח  :יך םח 5טער
חנדחכט מונד טוויוח׳וערײח ; חײנע חיננעדע פעחוחנד 5וננ ,חײנע

הײזיגקײט דע :הער 3ענ , :מײנע פערעד 5וננ דע :ןעחיויטה :חי :ט
חיהנען

חונחחןזיך  ,חונד חיט דענן

חײטערן טײן דער דע 5יןיחן
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עיקויפען3ו ק  $ננען  .חנ־
ןייטט דייו  :עזיןקײט
;?! יבען  :ירז פיןן
םערוינקען ) :וטהזין  :ױין דער פער 3ווײפ" זוננ  ,ווענן
יוענטען
דערע
ניכט,
בעטיחכטען  ,יוונד ווסנען עש
:יוו חיהר  :ונדיןנעס ? עבען
היןפפען •
ויןטט לו
יוויןי
טוזד ,
יויהרער
בעוויווסטוײן
יוינן
ערהעבט  :יך3ו דיר יוורקוועז? דער ; נחדע.
יוײנע  :עעזע יובער
יויררענדען
ןרטט דער דוח יוונ  :סיןן דען
ןעסייע :ען  :ײ  :ט דויו וי
ןענעבען י הח  :ט  ,דודך דייז
חײנע 3עהרע
חוי  :נע 3ײכנעט חונד חונ:
דוח דח  :עווינע ? עבען חין חונ :חײ ; פפזחנ 5עוט  ,דוח הח :ט חונ:
טהחר־
ווחונדען דיח חונ  :דיח
עדטחפפען  ,דיח
חײנען בחז :חכן
בוסע,
טזיוןט 3 ,ו הײזען  — ,דח  :חי :ט דיח
הײט דער  :ונדע

(תשובה ) ;ח ? עהרען חונ :דיח פרחפהעטען פיעזפחך : :ח חויך
ט
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יוענטען
פויההט דען
״דוח
קחניןזיכע  :חנןער
דוד דער
:חןט
בעקעהרט חײך חיהר
טפריטט דחנן :
בי  5 :ור 3ערקנירטונו  ,חונד
!
טפריכט
בעקעהרט ,
ערדעטחהנע ! ״ חונד ווענן דער בח :ע  :יך
טונענד
חונד
וערעכטיוקײט
חונד
יהןקאל ,
פרחפהעט
דער
*!
חבזיוטט פחן
חינדענן עד
ערהחזט  :ײנע  :עעזע ,
חויבט  ,דער
פערדעדבען  .חויך החט
:ײנען  :וינדען  ,ער  :חזז זעבען חונד ניכט
בוטע
חנדעדט 3ור
בעטטיוזחט  ,דיח בע:
ננחדע 5ײטען
חונ  :דײנע
*
פחרנחוזזיך דיח 3עהן
בעקעהרוננגעחיױנעטדנד  : .ח  :ינד עט
חונד
הײזיועןפעד־
נרחטען״חונד
בוטטחןע  ,חין וועזכען ווירחונ  :חוי ^ דען
חיוטדײנעננח־
חנייטט ,
פחרבערײטעןוחזזען • עווינ ,
:חהנוננטטחנ
ןעדעכטען  ,חויך דעכן  :ונדער
דע ! ניכט נור דעכן ערױיזיזכבן חונד
נחניןפער־
ווירד׳ניכט
פערחיררטע  :חזז חונד
כי  :ט דוח ןנחדיו ! דער
טטרחפט
ןחטט חי :ט ןנחדי ;  ^ ,ער 3ורנט ניח  ,עד
זחדעןױין — .
עוויגע זיעבע  ,נור דעד יזענט  :עזב :ט
ניח  ,דענן ער חי :ט דיח
פעהזער חונד זח  :טער.
טהחדהײטען ,
םטיחפט  :יך דורך  :ײנע
טהיןרהײט
טדיפט ( משלי י״ט ) ״דיח
הײטט עט חין דעד
׳ :ין
זעבענובחהן  ,חונד ווידעי י ;חטט
סערוויררט  :ײנע
יזענסען
דע:
פחזןען
ניןטהווענדיוע
טטײןפען  :ינד
העין  .״ דיח
זזוררט  :ײן
דזושע,
פריןפהעט
טפריכט דער
״קיןזזוזט ,
זיןגטעד .
חוטרער
פערווחונ־
קקעהרען 3וכן עוויןען חונזערן ; יןטט  ,ער
זיזטט חזנ  5 :וד'ו'
חונדפעדבינדעט  :יח וויעדער .״
ערטזיזוט ווחונדען
דעטחונדהײזט ;
בעטטעהט דיח בוטע  ,דענן
פײנינען דע :זײבע  :חזזײן
ניכט חינן
דער זײב חי  :ט נור חײן ווערק 3ײן דער  :עעזע ; דיח  :ונדיןע  :עעזעיזום
*יך סחי ןיןטט בײגען  ,דער  :ינן :ןי ? ז  :יך חנדערן  ,דח  :הערן  :יך
פןןזזקיןזז־
רינןען נחך ;ר  $שערער
חונד
סטרעבען
כעטםערן ,
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זוענהײט יוונד ניןך דער ןניודע ; יןטטעו  .וי דוין  ,יןזזןנוטייער  ,דעד
דויו וויוהןןעפווזזען היווט חן בוסע חונד בעםערונ? דער יוענטען,
םטעהע ^ יר  :וינדעיין בײח< זיום יויך פהן הײטע יון  :י• זעבען  ,דיוס
יויך דיר וויוהזנעפחזזע  ,יווגד יויך דײנער ןנהדע ווחורדין זזחכע.
יזיך ןןי £ ?5יןן די :ער טטונדע רון  ,חײן בעטערע : :ע? ב :ט ווווור־
דיןען  ,יווי :ךעגן יודע 5יזײנער  :עע? ע דייו הויפט :יוכע יוינן ? עבען
ענטפעמען יוונד יזיך יוין דען יויהנען
סחכען  ,רוײנע פעד !,ער
טטעהענדען טוןענדען חובען  .חיך ווי!! ןעןען יוײנע
ענטןנעוען
!ויטווענטען  ,ןעןען ווײנע פרײנדע חונד בעקחננטען  ,וויח ןענען
חונבעקחננטע חונד פײנדע נחך ןחטטזיכעין  :יננע החנדע!ן  .דער
ןרחטע ! ורוןי דע :פרחםהעטען  (_ :האמת והשלום אהבו ) ״זיעבעט
דיח ווחהרהײט  ? ,יעבעט דען פריעדען ! ״ טחזזטע טטעטט פחר
קנעכטיטער פורכט  : ,חנדערן חויג
יזײנענן חהרע  — .ניכט חוי:
פערהחזטניטטע 3וכן קוינפטיןען זכבען,
חובעמײןוננ פחן חײנענן
ןחטטזיכען
חזזהײזיןען  ,וויזז חיך חײנען
חונד3ו ןחטט ^ דענן
קנעכטיטער פורכט וויזז חיך  :וכען
ווחנדעז פויהרען ; ניכט חוי :
פחזןקחז׳וחענער חונד ןחטט חהנ? יכער3ו ןוערדען  : ,חנדערן חוין
םחזזקחזוחענהײט חונד ןנחדע נחטטע . :דיח .בע־
:עהגווכט נחך
קעהרונן חוי ? :יעבע חי :ט עס  ,דיח דוח ןויןז :ט  ,ח נחטט דער
זיעבע ! חונד ניכט דיח דער פורכט  .הײזין ,הײ ! ינ  ,חונד ; עיעכט ח
ןחטט ! חיוט דח :עווינע נע :עטין דײנער ןנחדע  ,חין וועזכער  :יך
טחפפונן בעוועוט  .חך  ,דחט חיך חונווחוררינע
דײנע ןחנ 3ע
:חזכער נחווענזח" :ער הו? ד חונד בןןר 4זהעד 3ינקײט נור וויוורדין ווער־
דען קחגנטע ! נײן  ,חיך ןוערדע עט ניח ק  $ננען  ,דענן וומ :חיך
חויך טהוע  ,ווח :חיך חױך ווערדע  ,ח! זע , :ח?! ע :קחזוזיט זויר
יח דחך  ,היר חונד דחרט  ,נור דורך דײנע ונחדע3ו  ,ניכטט דורך
טפיחךאױב:
וזײן חײונע :פערדיעטט  .ווענן דוח ןערעכט בי :ט ,
״ווחג ױ,ב :ט דוח חיהנן  ,ווח :קחנן ער פחן דירחננעהזוען ? ״ חונד
הינחפפעדטע
ווח :חיך חויך דע :ןוטען טהוע  ,יוונד ווענן חיך חזזנט
םיויר דיח טוןענד  ,חיך טהחטע עט  ,חיך חפפערטע עט יח נור
חיר ,חונד חײנענן ןןחהזע  ,עט ווחרע יח נור םערדיענגט חונן
זזיך  .ווער  :יך פחן דער ווחהרהײט  ,פחן דער טווענד ענט־
ענטפערנט  .וויח טרעק? יך
פערנט  ,דער החט  :יך םחן דיר
םערן3ו זײן מיגט דער
םטרחפט גיך דחג ! חגטער ! — דיר
ןחטטעג זוחכט  ,טפריכט דער
טרעקזיסטע פ? וך דער געע? ע •
ןחטטען זוחכט יח  :ט
פלחפהעט ( ישעיה נ״ט )
ערהחכענע

 11נ5113)51־ 1¥61חט ^ חו11- 1ס 3 )3
 11ב
ח1/1/\131־ 1>)111ח 3ו־  0 |> 8ו) 1ס

. : ^ >31160 -0 -01 - 0028 -0054ו־81|£(- ]\ 1

51

1

1

נימ פערקור 5ט 5ונן רעטטען  : ,ײן חהר חחט חייוחער ןענײןט  5ו
ה  $רען ; יןבער יוײרע  :יוינדען טרעננען יוײך פיןן { יוטט  : .ונדיג
יוונפיןזזקחיויוען ווייו יויך בין  : ,ינקע יויך בעטענד פיןר דיר
יוונד
יויכן םטויבע ניעדער  ,דורו  ,י!!! ער־ײזין :טער  .ווײנע  :עעזע ז״זזט
דיר נור ! ײ :ען דהנק פיויר דײנע ןנחדע ׳ יועהר קיונן  :ייו ניכט.
חונפחןןקחחחענהײט
דויז  ,עווין ביןריוהער 5יןער !  :יעה :ט יוײנע
״ווענדעט יוײך5ו
יוונד טוויזכע  ,יזונד םערןוירפ :ט יויך ניכט .
יןיר  ,דופ :ט דויו ווונ5 :ו  ,יוונד עם :ןי !! יוייך ןעהין! פען ווערדען !<ל

יוינ־
(ישעי׳מ״ד . ),יח  ,חיך קרואווע5ו דיר  ,פוזטערי רדינער :
דען יויר בעוויזוטט  ,יוונד פ! עהע5ו דײנער ; נחדע  .יויך קיןיסוע
טחו5ו טחנ ןוײ :ער,
3ז דיר יויט דענן פע :טען םיןדױןטין  ,םיןן
פריעדםערטינער  ,פער :יוהנ! יכער  ,ווי! ה! טהיזטיןער,
דו ! ד:ןי ^ ןער ,
דוונקבחרער  ^ ,ענטענפרײנד! יכער יוונד ןעו -וײננוט 3יןער5ו ןוער־
דען • חיך קח ^ חע3ו דיר  : ,ח וועררע חיך חײנ :ט נחך חינן ! עט3־
טען חויןנענב! יק  #ײנע ! :עבענ :טפרעכען  .ווענן יוײנע חוינען
פרײנדע םחר חיהנען
פערדונקע!ן  ,ווענן יוײנע ווײנענדען
:יך
פערטווינדען  ,ווענן ניכט :יועהר םחר יןיד םטעהט ח! ":דיח עוויןנ־
קײט  ,ווענן חיך ניכט :ו׳זעהר החבע ח ! :דיך  ,דחנן רופע חיך
חוי :נ >> חין דײנע החנד בעפעה! ע חיך יוײנען ױי :ט ! << חונד
אמן•
קחיזיזע3ו דיר ווײן החרט חונד חײן ער! ח :ער .
 5אר כל

נדרי.

הערר  ,ןחטט  ,בחרחהער^ ין ןנחדינ  ,פחן ןרחםער ; וטע חונד
חובערטרעטונןחונד
פערןיעבנט  :ויטטעטהחט ,
טרײע  ,דער דוח
:יוינדע  ,חויך חיך החבע ; עויוינדיוט  ,חונד פ'וה! ע יוײן חונרעכט
טטרחפבחרקײט  ,חונד ווחיוינטע חונד  :וכע בײח דיר
חונד ווײנע
ןנחדע חונד פערןנעבוננ דער :יוינדען  .דוח בי :ט ח־ין נחטט דעד
ןערעכטיןקײט  ^ ,חר דענן
זנחדע  ,חבער חויך חײן ויןטט דער
דער״פעמיון
בעטטעכוננ  ,קײן חננעהן
קײנע הײכע! ײח  ,קײנע
חי :ט  .דוח קחננ :ט ^ יך ניכט ח ! :חונטו! דיןנ בעהחנדע!ן  ,ווענן
חיך יויר  :ע! ב :ט בעווחוטט בין  ,ןע':ו' נדי ; ט3ו החבען  .חבער  :ח
וויח חיך חײנע  :ונדען עדקעננע חונד בערײע  ,חײנע ןנע :יננונןנען
בעטרחןען ןעןען דיך חונד
ןעןען דח  :בח :ע  ,חונד דח  :ןנוטע
חײנען נחסיטען חנדערע  ,חונד יויך ווירק! יך בעטטערע  : ,ח קחננ :ט
דוח חויך ^ יט וויןה! ועפחזזען  .חויןי ידך הערחב :עהן  ,דחנן ווערדע
חיך חויך דײנער ןנחדע חונד דײנער ווחה! טהחטען  ,דגט חײג־
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פ 5וסטע* דײנע! ױיוטע :יוונד דײנער קרחפט  ,פחהיןער ; ! י• |
טדעטע יויך יוין) 4ײן נחטו׳רןיכע 5 :ערהר) ןטניט 3 ,ו דיד  ,י׳ויין |
?חטט ! ^ וריק  ,ווונד קחנן דייו  :עזיןקײט דעט :עזבען ןעניעטען 1 .
דרןפיון םערויכערט חיך דײן הייזיןע :חיויט  .דענן עט
הײטט1
יוין דער הײזיןען םריפט :
״דער 3עהנטע טחנ דיע :עט :
יעבענ־1
טען רוחנחט , :יוי :ט דער פער :חהנונג :טסג  ,דח  :חןלט יויהר הײ־ |
?יןע םע :ט־פערקונדי ; ונןען חונד פח :טטחן החזטען  ,קײנערזײח *
חרבײט  :חזזט חיהר חן דעח :עזבען פעדדיכטען ; עט חי :ט חײן '!
פער :חהנונן :טחן  ,חן וועזכענן חיהר
םעהחהנט ווערדעט ,
פחר1
דענן עוויןען חײרענן ןחטטע — עט חי :ט חײך חײן ןדחטער
|
דוהעטחן  ,חונד חיהר  :חזזט פח :טען  :חנן נײנטען דע :חחנחט:
|
:חזזט חיהר דע :חבענד :חנפחנןען  ,חונד פחן חבענד בי :חבענד |
חײרען רוהעטחנ הח! טען , .י דיע :ע פעדהײסוננ פעחיכערט חונ| :
פחן דײנער פער :נ 1הנזיכקײט  ,פחן דײנענן עווינען חונפעדחנדער• 1
?יכען וויזזען ,
בוטפערטיןע חונד  :יך בעםסערנדע  :ונדער3ו בע־ |
ןנחדיןען  3 .ופעד :יכט חונד פרײדע פזחםט דײנע פערהײטונן ,ן

;ן:

ז־

ע׳ו׳ ^ ן ,

 . ,״■ ״

״י״

׳״״׳ *  ,״ *

״ו״׳ ^ ׳ן ו  * .׳ע׳ * ן

׳יי

״*

׳״״״ן .

״

ווענן וויר דיך ח? :פחטער חנחפען  : ,ח יווטטען וויר חונ ^ :ענען ן
חונ :דע
יויטחענסען ח? :בדודער ןע 3ײ ; ט החבען  ,דענן ,
ווענן1
חויך דיע :ער טחן חײן פער :חהנוט :טחנ חי :ט  : ,ח חי :ט ער
עט1
נור דחנן  ,ווענן
וויר 3ופחר" חוסרע
בעזײדינטען ברודעד חונד ן
טווע :טערן
פעהחהנען
,
דיח
ןןיר חינן זויפע־ידע :יחהר:
בעזײ־1
דיןט  ,חן חיהרער עהרע  ,חן חיהרענן פערליחנען בעסחדינט חונד
פערזעט 3ט החבען  ,דענן  :ח הײ :ט עט חין דער הײ! ינען סדיפט
(ױקרא ט״ו )  :״דענן חן דיעוענן טחנע פעמחהנט חחן חױןי חײך,
חונן חײך3ו רײנינען ; £חן חזזען חײרען  ! :נדען פחר דענן
עוויןען  :ח?? ט חיהר רײן ווערדען  .ײ נור פור  :ונדען ןעןען דען
עוויןען חזזײן  ,הי? פט דער פער :אהנונן :טחנ  ,ניכט חבער פור
:ח ? כע ,ןוחדודך חחן  :יך ךעןען  :ײנען
נעבעניוענסעןפערןחנןען,

!י
■,
1י!

;

:

 :ח ? חנןע ^ יןן דיע :ע דכט ער :ט
געעריעדיןט היוט .
דחנקױיץז
דיר ׳ בחרחהעדליןנער פחטער ! פור דיע :ע הוזדרײכען חפפענבח־
רוננען דײנער ןנחדע  ,פור דיע :ע טרח :ט! יכען חונד  :ח חונענט•
בעהיזיכען
פעטיכערונןען דײנער
פחרטדויערנדען
פחטערזיכען
ןעױננונןען ןעןען חונ. :
וועזכע קווחזען דער חט :ט חונד דע:
טרעקקענ , :דער
חוטהזייױןקײט חונד דער
פערדרחטטענהײט חינן
ןוטען  ,הח  :ט חח ניכט דחדורך פור חונ § :ערםטחפפט ! וויח
:עהר חונ  :דח  ; :עטחפט חוטרער
בעםםעחננ
ערזײכטערט ! נון
וויטטען ןןיר נעוױט  ,דחט דורו  :זנדען
פערױעבוטיחונד טטרחפען
עיזיוטט  ,חונד דיך ח? :חײן פחטער חיויבער דיחיענינען ערבחד־
^ עוט  ,דיח3ו חיהדעי
פפזיכט 3ודוקקעהרען חונד דיר5ו נעפחז? ען
:וכע ; חונד דחט דוח פחן חיהנען וועדער
טטרחפיןפפער נחך
:והנחםפער  ,דחם דוח ניכט :חז:
חויפריכטינקײט חונד טרײע
פחן חיהנען פעד! חנן :ט  : .ח וויח עט חין דער טריפט הײטט,

(תהליםל״ט)  :״טזיוכט־חונד ^עה! חפפער פערזחננ :ט דוחניכט,

חהרען הח  :ט דוח ^ יד
חנערטחפפען״ — נעהחיכען חי :ט בע>־
•  :ער חז:
טזחכטחפפער  .״ ( שמואל א׳ ט״ו כ״ב )  :״נון וויטטען
ווירועוויט  ,דחט וויר חונ :ניכט
פעדנעבזיך בעחיויהען  ,בעטטער
5ו ווערדען ; דחם עם דיר
ווחהזנעפחזזט  ,ווענן ןןיר חן דער חנ־
דערוננ חונ :דעט  :יננעט חונד זעבענ :חרבײטען ; דחש דוח מונ:
דחבײח
חונטערסטוט 3ע :ט חונד טטחרקעוט  ,חונד דחש דוח קײנע
בעםשערוננ פיןן חונ :פחרדערוט  ,ד־ח חובער חוחרע קרחפטע
!■׳ רײכען  .חונד ק  $ננען וויר חויך ניכט פער! חננען  ,דחט דיח
ןי חובעז  ,דיח חײנע
נחטהווענדיןע פחזנע חונגדער
בענחגנענען
| : 1ונדען חונד
טהחרהײטען  :ינד  ,דןרך חײן ווחונדעד טנע?) פער־
|
טווינדען  :ייזזען  : ,ח החפפען ןןיר דחך  ,דחט דײנע חזזווײוהײט
ח ח! זע3 :ו חוחערנן בע :טען זענקען ווירד .
חהנע ^ ווררען וויזזחיך
| טדח ; ען  ,ווח  :חיך ^ יר  :עזבוט חרך חײנע חיררטהוחער חויפ^־ע
| ביוירדעט החבע  ,חונד דוח  ,ח ןחטט ! וויד :ט יוז? ע 3 :ונן בע :טען
||
זײטען חונד חײנע חיובען (׳ויר פדויה חדער טפחט חין קוועזזען
[ 1דער פרײדע
חוחטחספען .
ןיעב ; ןיר קרחפט  ,ח ; חטט ! נחך
1
דײנענן ןעבחטע  ,פחנן
הײטיןעןחבענד בי 3 :ונן קונפטיןען  ,ןחנין

ן
דײנענ{דיענ:
טעןעווײהט3ו:
ײן ? .חם חײנען
קחרפערניכטערחחט•

 1טען  ,יױינען ןײ  :ט ניכט עיט? חםפען  ,דחחיט חיך  #חרןען ןנעטדח־
 : 1טעטסחן היער ןעהע  ,חין
דערהחפפנונן  ,דחש חײן ןעבעט דיר
8
ווחהזןעפח!
זין,חײןטהוןדירחנןענעהנןחי :ט,הערר ^ ײןןחטט  .אדן
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ױם כפור װענן מאן לײענט♦
בעסרחכסונןען  ,דיח ווירהײסע
חזזןזטינער ןחסס ׳ ייין ?!?? ען
חנןעטסעזזס  ,נחך ח?? ען נעדחנקען  ,דיח ןןיר נעדחכט חונד חוי!<
חוסיעחויפחערק^ חחקײס
ןנעטפרחכען הטבען  ,ווח? זען וויר יעט 3ט
חויןי חד ! הײזינע ווחרס ריכסען  ,דח ,.יעס 3ט חוי.י דער ה״ז־נען
חבסניטס ח־ס דען
תורה פחרנעןעוען ווירד  .עט בעןיננס דער
זוחרטען  :״ חונד עט נעסחה נחך דענן סחדע דער ב״דען  :חהנע
אהרן׳ט .ײ ווער חובעד דען פער!ו *.ס דער  :חהנע אהרן׳ט טהיחנען
פערןיעטט : ,רןנען חוסרע ווײ :ען  ,דחרןיי פער :יכערס  :ײן  ,דחט
:ײנע קינדער ניכס בייח  :יינענן ! עבען טטערבען וןערדען  .נעוויס
?יענט חײן טיעפער  :ינן חין דיע :ען ןןחרטען  ,דען וויר ענטוויקקע!)
אהרן ׳ ךעד עדע! :טע חענס  ,דער
חונד בעהער 3ינען  :ח?? ע | •
חענסענפרײנד
חײן פרײנד חונד בעפחרדערער דע :פריעדענ , :חײן
גענחננט ןוירד  ,דער״ דיח חענסען דחהין ! ײטעט  ,נחך דעגן
ןע :עטי| 3ו ? עבען  ,ער  ,דער פחר מ?! ען  :ײנען ברודערן ןעהײ־
החהעפדיעםטער  ,דער חנן הײטיןען טחןע חין דח :ח!? ער־
?ינטע
הײ? ינ :טע פחר ןחטט הינסרעטען חרפטע  ,חוכן דער חיטט? ער
3ו  :ײן 3וויסען  :יך חונד  :ײנענן פח? קע  ,דעססען  :ונדען חן ד_יע :ענן
טחנע פערןעבען ווחורדען ; ער יווטטע דען עיזעיין עחםפינדען
חן דענן פײעד? יכ :טען טחןע  :ײנעם ! עבענ , :בײח דער חײנווײהונן
דע :משכן  3 ,ווײח  :ײנער  :חהנע3ו ן? ײכער 3ײט דודך דען טחד
בעסחפטינט וויןרען  ,חײן חפפער
5ו פער? יערען  ,ח? : :יח עבען
3ו ברינןען  .ווע? כע :וווטטעדהערין פוד .זט ניכט דען הערבען
טוועדין דער ע ! טערן  ,חובער חײנען  :ח? כען פער?ו :ט ? חך ! חונד
חוכן וויח פיע? סחער? 5יכער חי :ט דעד פער?ו :ט דער קינדער,
ווענן יוחן ווײט  ,דחס  :יח ווענען חיהרער  :וינדע פזרוט! 3יך הינ־
נערחפפט וועידען ! פחן אהרן׳ס  :חהנען הײ :ט עט  : >> :יח ברחכ־
פײעד  5חר ןחטט  ,דחרונן טטחרבעןױח • ״ חײנע
טען פרעיודע:
פחרחײיעקײט  ,חײן חונ 3ײטי ; ער חײ  5ער חינן ; וזטט? יכען דיענזטע,
רויבטעדענן פחטער 5ווײח  :חהנע  .וויח ווײט סיוער! 3יכער ײוסטע
טחירענדען  .פחטער  :ײן  ,ווענן ער  :יך
דיע :ער םער?ו :ט דענן
נעפוהרט3ו
בעווחוטט ווחר  ,דען טחד  :ײנער  :חהנע העדביימ
חונןעהחחחנן  :ײן
החבען  :ווענן חיהדע חובערחײ? ונן חדער חיהר
ווערק ווחר  ,זוענן דע עס חוגטער? חטטען החטטע  : ,ײנע  :חהנע
 5ונן ; עהחרוחנן ןעןען ןחטט חונד פחדןע :עט 3טען  3 ,ור הייזין־
מה ? טונ* דײנער { ־גבחטע :5ער 3יעד,ע [ ? — ןוענן עט דער 3וועק
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סערןיןננערע זעבען נהכ־
דע :הײטיןען טיןנע :י) י :ט  ,יוובער דוז:
 5ודענקען רוונד פרחסחע ענטטזיויסםע םור דיח 3וקונפט 5ו  5ח  :־
קחננטע חונ :קײנע הײ! :ח 1וערע ערחיננערונ ; ןעןעבען
זען  ,וח
ןןערדען ח :5דיח  ,חן חונ :רע קינדער  ,דערען ער 3יעהוננ חונד
חונד 3ונן ווחה? ע דער יוענטען,
בי! דוננ 3 ,ו חיהרענן חײןענען
עט
ווי׳ח צוי עהרע ןחטטע , :חונורע הײ? ין :טע פפזיכט חי :ט .
םעתוײדען  ,חונד דורך
ווענן וויד דיח :יו׳נדע
ח־ :ט ניכט ןענונ ,
נחכזיוםטיןע ערציעהונן דען קײנן דער  :יוינדע חינן הערצען חוטדער
ערטפרחטטען ? חטטען  ,ח דחנן חי :ט עט חונ :רע :יוינדע,
קינדער
ד־ח ןחטט הײ1ו :וכט חן קינדער חונד קיכדע :־ קינדער  ,בי  :חינ:
דריטטע חונד פיערטע ןעט? עכט■ ? חם חיך  ,ח ןחטט ! סיינע
פעדןעטםען  ,דחט חײנע ' קינדער בע־
בעטט־וזחוננ ניח
ןרחטע
טטיחחט  :ינד  ,דײנען נחחען3ו פערהערר? יכען • ױעב חיר קדחפט
חונד חוטה דען פעדןניויןוננען  ,דיח דיח פער 3יןרטע! וננ פיויר דען
טחדטענדע :ױפט פחן חיר3ו
חוינענב 5יק נעווחהרט  ,וויח חײן
טטחטען  ,חונד דודך ערגזט חונד ? יעבע חײנע קינדער צוכן ןע־
נעבחטע3ו ערציעהען.
החמחנן ןעגען ןחטט? יכע חונד חע  :ט? יכע
רעכענטחפט
?חט ח־ך ניכט ציטטערן דורפען  ,ווענן חיך חײנוט
חב? עגען  :ח?? פחן דען החנד? ונןען חײנער קינדעד  ,דיח  :יח חין
פח? גע חײנער ער 3יעהונג חוחחיויבען  .ח ? חט חײנע קינדער ניכט
םטערבען בייח חײנעכן ? עבען ! ? חט חיך ניח ער? עבען  ,דחט חיך
חײנע קינדער ח?: :יוינדער  :עהען חיויטטע  ,ווע? כע :חײגענט? יך דער
טחד חי :ט  ,דען ע? טערן פיויר חיהרע קינדער3ו פיוידכטען החבען.
חענטענפחטער ! חײנע
פער? ײהע חיר דיח פרײדע  ,ח!? ן' וטיגעד
קינדער חין גיוטטע :פורכט ווחטען חונד ב? והען3ו  :עהן  .דח:
טהחריכטע ? חב דער ווע? ט  ,דח :חײנען קינדעדן וועןען חיהדער
געטפענדעט ווירד,
ח־יטערן געטטח ! ט חונד ג? חנ 3ענדער טח? ענטע
אהרן׳ט3ו ערציעהען,
בעטטעכע חײן העדין ניכט  : .יח ח? :ט'ו'? ער
חענטענפרײנדע  ,ח? :פדײנדע דע :פריעדענז
ח? :ןחטטע  :חונד
חונד דער רע? יג-חן  ,דיע : :ײח חײן 3יע?  ,חײן טטח? ) חונד חײנע
אנזן
פדײדע •

הנותן תשועה למלכים
יועזנעו (ו-ן זן ! ןען  :ינחבקבען יעדען וןובת פחנן ריזבבינער חדער
בעבעטעט וויוד •
דעוענטען
פור דען

קחנטחד

העררטחפט
עי  ,דעל דען קחניגען  :יעג  ,דען פיוירטטען
פעד? ײהט  ,דעטטען רײך דעד עוויגקײטען רײך חי :ט  ,דעד חינן

ווע? טןןעער וועןע בוןהנט  ,פ  £וזדע ווין ײאכטינען ןעוואשטערן,
טוועדטעןע״
דער וזײנוט  .״ינען דיענער דח־ פוונן ווחרדעריטען
רעטטעט  ,ער  :עןונע  ,בעהוטע  ,בעטוט 3ע ,בעטירײע  ,ערהחהע
חונד העבע הוןך עוזפוור ווונוערן וןז 5ערןנ  5דיחטען זוונדעוהעררן,

\ .נ \ .נ

החך ערהחבען בזײבע  :ײנע ןןחררײכע העררטחפט ! קיזני^ רןזזעד
קאני? ע  ,דורך דײנע הו? ד בעט' וט 3ע חיהן ! בעווחהדע חיהן פיור
חזזעט זײדען  ,פחר פערדרוט חונד טחדען  .ערפוזזע דיח פח! קער
זחטטעוײנע
וויטטרײעחונדפחינוחחקײט .
דיח עד בעהעררטט ,
פײנדע חין טדעקקען פחר חיהכן ניעדעדפחזזען  ,חונד ווח ער  :יך
הינווענדעט  ,זחט חיהן נזיוקזיך  :ײן  .קחנינ חזןעד קחניןע ! דורך
דײנע חונענדזיכע בחדחהער 3יןקײט פזיוסע חין  :ײן הערין חונד
וויטזײד  5ור חונ:
חין דח :הערין  :ײנער רמטהע חונד דיענעד ,
חונד ןחנ? ישראל חײן  ,דחט  :יח חונ :נוטינ בעהחנדעזן  ? .חט
חונורער 3ײט יהודה ןעהח? פען וועדדען,
חין  :ײנער חונד חין
ישראל חזנטער חיהכן חין  :יכערהײט ווחהנען  ,חונד נחך ציון
אמן
דען ערזח :עי קחײיוען  : ,ח  :ײח עט דיר ; עפחזזיו•
יה׳כ צו מגחה ( אובער דיא געשיכטע כאן װנה ) •
עוויןעד ! ווער חי :ט חײן ןחטט וויח דוח ? דוח § ער 3ײהע :ט
חובערױעהסט דיח פערברעכען  ,דעכן חיו׳בעדרעוטע
דיח :יוינדע ,
פעיהחדמט ניכט חין דײנעכן 3חדנע,
דײנע :עדבפחזקע , :דוח
דענן דוח הח :ט ווחהזןעפחזזען חן ווחה! ווח! זען חונד ; נחדע  .דוח
נױוי ::ט ח 1נ :וויעדער חיט ערבחרײען חוין , 1חונטערדריויקוט חונ :דע
פעהענקגט  :יח חין דיח טיעפע דע :יועערע;  .וויח
:יוינדע חונד
וויחערפרײענד
טרחוטרײך חי :ט דײן ווחרט  ,ןחטט דעד ןנחדע ,
חונד דח  ? :עיויויטה עדקוויקקענד  : ,ינד דיח ווחרטע דײנער פרח־
פהעטען ! וויח בחז :חכ[ דער ווחוכדע  ,טהון חיהרע פערהײטונוען
בעןעבענהײטען דעק  :יך  :ײנער
חונד דיח עד 3חהזונוען חיהרער
חפפנע ײײן חויגע ,דחטחיך
:יוינדען בעווחוטטען הער 3ען ווחה? !
דיח ווחונדער דײנער ! עהדע טויע ! יוחןע דיח ער 3חהיונו םחק
פיחפהעטען יונה  ,דיח חין דיע :ער  ,דיר געהײזיןטען טטונדע
חןנדחויףיוײן
פחרגעזע :ען ווירד  ,חויןי ײײנען ןײ :ט ערזײכטענד ,
ןעײזטה טרחיטענד חוגד בערוהקענד חײנווירקען  .ױעב  ,דחט חיך
פרחפהעטען  ,י׳זיך ניח ײיינע :ןזויבענ:
נחך דעק בײטפיע! דײנע:
טחײע  ,חונד יעדעד 3ײט ןןח עט נחטה טהוט  ,ײיט פרײײוטה
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יוונד מהנע טײמ טפרעכע  ,ווייז
דעסעזבע מײטגו
ןעטפריןכען,
״יויך בין יוײן העבמוער יוונך
עהרפורכטעדעןיו! ןן -וחכטי ; ען ןחטט,
דער דחו ו׳ועעד חונד דחו פעוטע זחנד ערטחפפען החט  .״ ״ 11חנע
דח :בײטפיעז  ,וועזכעו חונ :דיח הײזיןע טריפט חין דען בעןע־
בענהײטען דיע :עט
םרחפהעטען
חויטטעזזט  ,חונ :דעכט חײנ־
דרינן! יך זעהרען  ,ווח :דײן טרײער דיענער משה !עהרט :
״ןחטט
?יעבט ח?! ע פחזקער  ,ח! 5ע חיהרע הײזיןען  :ינד חין דײנער החנד •,
:יח טטור 3ען הין3ו דײנען פויטען חונד עחפפחננען דײן ווחיט .ײ
ווחדורך קחנן דח :דײטזיכער בעוויעגען ןןערדען  ,חז :דחדורךל דחט
דוח  ,חזזוויטיוער ! וויח חן פיע? ע חנדערע פחזקער  ,חויך נחך

נינוהטיקטע :ט  ,חונן דיח בעווחהנער3ו ווחרנען  ,חונד  :יח3ור

בוםע חויפ 3ופחרדערן .
סחנע חונ :דח  :חײן פחרבי! ד  :ײן  ,קײ־
נען יוענטען  : ,ע? ב :ט דען  :׳וינדער
ניכט3ו החםםען חדעד3ו פ? ו־
כען  : ,חנדערן §'ו' ר
חיהן3ו בעטען
חונד5ו  :ײנער בעטםערוננ
בײ 3וטרחןען  .דויו הח  :ט ווחה? נעפח!? ען  ,עוויןער ! חן :ח ? כען
פערעהרעק  ,דיח חויןי דײן״ ווחה! ווח?? ען החפ  6ען  ,ח? :ח חויך
:עזב :ט ווחה? ווח? זענד  :ינד ; דיח דיח1ו' נדע החטטען ,
ניכטחבער
דען  :ונדער  :דיח דען חיררענדען םיעזי׳ועהר חויןי דען רעכטען
ווען3ו _ זײטען  :וכען • יח ,
חזזסחכטינער ! דוח בי :ט חײן ןחטט
ח?! עד פח? קער ; וויר נעננען דיך חוחערן ןחטט  ,ווײז וויר דח:
פח? ק דײנער ערווחהזונן  :ינד  ,חונד  :ח דחרןי יעדער חענט דיך
נעננען  ,דער  :יך דיר ; חנין3ו חײןען ערנעבען החט • — חײנע
 3חײטע ? עהרע ועהט חונ :חוי :דענן בוך יונה הערפחר  :דחט
דער חענט ןנחטטע :וויזזען ערפ'ויז? ען  :ח!! ,
חהנע3ו י׳ווררען  ,יוהנע
3ו קזונעזן  .פחר חיהנן זיענען דיח ״רײהען דעד
בעןעבענהײטען
חפפען דח  ,וויר קור: 5יכטינען
טטערבןיכען  :ינד נור ןןערק 3ײןע
פיויר דיח חזזווײ :ען םזחנע ןחטטע , :דענן  :יך קײן ווע :ען ענט־
 3יעהען  ,פחי דענן  :יך קײן וועוען
םערבעינען קיונן  .ןוח  :ח??
חיך הין פחר דײנעכ[ ױיוטע ? ווחהין פחר דײנענן
חננעױכטע
פזיעהען ? םטיעןנע חיך חין דיח היחחע! ״ הינויןי  : ,ח בי :ט דומ
חד  ,חונד
בעטטעטע חיך מיך חין דיח
חונטערוועזט  : ,ח פחנדע
חיך דיך .
טווינןע חיך 1ויך חויןי דער ; ןחדןנענרחטהע פ! ונעז,
מכ( מײטערוטען דע :חעעיע3 :ו רוהען  : ,ח ווחודדע חויך דחרט
סיך דײנע החנד ? ײטען  ,חויך דחרט ערןריפפע י׳ויך דײנע רעכטע.
דענן  :ח ערןיננ עט דעכן
פרחםהעטען יונה  .חויןי דען ןוח ; ען
דע :ײעערע :ערןריפןי חיהן ^ חטטע :החנד  .חײן פיט פערט? חננ

יויהן  ,חונן דער יוונן 5ײביןע) ווע? ט דייו ? עהרע3ו ןעבען  ,דלוט
ח 33ע :יזוין 1עידען יוײן ווערק 3ײן ווירד יוין ןחטטעו החנד  * ,ײנע
חבויכטען3ו עדפויזזען  : ,ח 3ונן ווחה 3ח? 3 :ורטטרחפע דעו יזענטען.
ןחנין בעוחנדערם חבער י :חזןען חיר ? עינען  ,דחש קײן יוענט חן
דער בחרחהעד 3ינקײט ןחטטע :פער 3ווײפע!ן חחןע  .חונד ווענן
חויך דיח בחשהײט  ,ווייו דימ דער בעווחהנער פחן נינוה  ,ביו
 3ונן היאיועז עיופחר טטײךט — רײע פער $ :הנט  ,בוםע הח 5ט
דיח
טטרחפענדע ןײםעז חינן טווחונןע חוין . 1עס הײטט חבער ]
בײח דען בעווחהנערן פיין נינוה  :״  :יח ריעפען יויט יוחכט3וכך
הייוווע!  ,יעדער בעקעהרטע  :יך פחן  :ײנענן ב  :$ען ווחנדעז חונד
פחן
דענן רויבע חין
חיהרען * החנדען  .״ חײן רײנעוהער?
חונד רײנע פחנן רויבע פרײע החנדע  ,יווםםען
וויר5ן ןחטט
ערהעבען  ,דחנן דורפען ןןיר  :ײנעד ןנחדע פערױכערט :ײן .דענן
עד חי :ט ח!! בחר 1והער 3ינ חונד ןנחדענרײך חונד ניווווט 3ורוק דח:
בעט? חטענע בח :ע  : .ח זחם חונו םטעטט נ! ויבען  ,חזזןויטיןער ! ;
חוגד נחך דיע :ענן ? זויבען החנדעזן  .דיח חויןי חײטזען חבערךזויבען
החזטען  ,דיח  :ינד פערןיוםםען  :וויר חבער ערהעבען דחנקענד,
 5חבענד חונד םרײוענד חונ :ער הערי] 5ו דיר  ,חורקוועזז דער ןע־
רעכטינקײט  ,דער ךנחדע חונד בחר ^ הער 3יןקײט  ,פחן עווין־
קײט3ו עוויןקײט .
אמן
פאר נעילה •

הי1ם יפנה• ,השמיש
יב1א
ויפנה ,
נבאה
שעריף:
▼ ן
;• .*:׳יו
▼ ▼1
 1 *.*1* :י
דער טחנ החט  :יך ךעווענדעט  ,דימ  :חננע נײנט  :יך חונד
ךעהט חונטער  ,וויר קחוסוען חן דײנע הי ^ יועזוםפחרטען  .חזז־
י^ חכטינער ךחטט ! זיעברײכער פחטער ! ןןיר החבע] דײן ןעבחט
עדפו׳זזט  ,חונד  5חנן ? ע :טרי ; ען חבענד בי  3 :וכן הייטיךען חבענד
דיד חײנען החהען הײ? ױע | שבת ןעפײעדט  .זויר החבען חונ:
םחר דיר ועבײןט  ,חוטערן ? ײב ^ עפײניוט ;
וןידהחבען וועדער
םפײ :ע כ?יך טרחנק3ו חונ :ןענח ^ ^ ען ; חיר החבען חונ :זחןןנע־
ריםםען פחן חז 5עגן חירדיםען  ,חונן חײנען טחנ ; חנ] דײן3ו  :יין■
— נון ההט  :יך דער טחנ ועווענדעט  ,דיח  :חננע וויזז חונטער־
ךעהען  ,חונד וויר טטעהען נון דח חונד ווערפען ןזײסחנן נחך
חיינען
חבםיעדובזיק חויןי דײנע הימחזיםען פפחרטען  ,חײנען
:עהנווכטיןען ב? יק נחך דענן הי^1ו! יםען הײזיוען  ,דענן וויר ןערנע

יוונוער ןחנצע ? ,.עבען ווידחען * וחכטען  .יובער וויר ^ ווסשען לורויק
יוינ :לעבען חונד חין  :ײן ןערײט  ,יובוואהז וויר חיט דענן הײ־
?ינען
סזחזחיזטען ( דוד הנזלך )  :חןען  :״חײן טחן חין דײנען
פחרהחפען חי :ט בעםםער ח? : :חנםט טוי  :ענדע  .״ דענן דיע :עס
זעבען * חי :ט ניכט חײן ? עבען דער
בעטרחכטונן  ,דעכן חנטויען
ןעווידיועט ;
היער חו׳םםען וויר החנדעזן חינן ^ זויבען ,
דחרט
חייטט ווערדען וויר טויען חונד
עחפפינדען עוויןע  :עןי^ קייטחן
דײנער רעכטען •
חבער עהע וויר פחן היער טײדען  ,ווענדען
וויר נחך חײנחח? חוטערן ב? יק3ו דיר  ,חונוער ןחטט ! חונוער
הערר ",חונ :עד ' פחטער  ,חוטעד ח? ןע :חויןי עדדען חונד חינן היח־
חע? ! חוטער ח! ןע , :חיכ[ ? עבען וויח חינן טחדע  .וויח חונלו־
רײכענד חי :ט ח! וע : , :ע! ב :ט ווח :וויר חנן הײטינען טחןע נע־
טהחן החבען .
וויח ; ערנע
החטטען וויר מויך ניכט״ חיינען
חוינענב! יק חוט פחן דיר
חבנעווענדעט ; וויח ? ערן החטטען וויר
חוט ןחנ? חיין
ןעבעט
חויפנעזחטט •
חבער חונוערע
קיחפט
חי  :ט נור
חענטענקרחסט  ,מונד ווײט חונטער חוטערנן ״ווין־
!ען  : — .ח ,
חזזטטיןער !  #ןעהט עש חוט חויך חיכן ! עבען.
וויח נערנע ןןחזזטען וויר טטעטם דח  ; :וטע טהון  ,ניח סעהזע51
וויח ןנערן ווחזזטען וויר יעדען בוכשטחבען דײננט נע :עטלעט חויו־
חובען ; וויח ^ ערן ווחזזטען וויר  :ײן  ,וויח דײן הײזיןע  :ןןחרט
חוט נעננט  ,קינדער דע  :עווינען נייטטע ; :וויח ןערן ווחזזטען
וויר בחדערןיך החנדעזן ןע^ ען חוטרע חיט ^ ענטען  .וויח טז׳ועדל־
?יך חי :ט עט חזט  ,חוטרע ברודער חונד טוועוטערן ! יידען 5ו
:עהען חונד ניכט
העזפען3ו קחננען  ,וויח עט חוטדע
פפזיכט
חי  :ט  ,חונד וויח וויר ווחד !,ןןחזזטען  .חבער חוטרע
קיחסטחייט
טווחך  ,חונד נוי דען
ןעדינטטען טהײ? פחן דעכ[  ,ווח :חוטרע
םסזיכט פחרדערט  ,חונד ווח :ןויד ןערנע ח ( זכטע |  ,ק  $ננען ןןיר
חוחובען • דחך טרוווטען ןןיר חוט  :דער טחן ווירד״ייך ווענ־
דען  ,דיח  :חננע ווירד
חונטעינעהן  ,ןןיר ווערדעןחן דײנעןפפיור־
טען
טטעהען חונד דוח וויחט ניכט חוטרע החנדזוננען וויעןען,
:חנדערן חוטערן חײפריןען וויזזען דיר3ו דיענען  ,ווירוט דוח חוט
חזי טהחט חנרעכנען  .חינדענ[ וויר הײטע נחך חײני׳ויוז חוטער
הער? 3ו דיר ערהעבען  ,חוין דען הײזינען טחנ ווחורדינ צו בע־
טזיעטען  ,פזעהען וויר דיך חן  : :עןנע חונ , :דחש וויר דיעןע
נעוינטננ דער
ווחהזטהחטינקײט  ,מונד דח :פערזיזננען  ,דיר חונ־
:ערן וויז? ען
סטעטם3ו הײזיןנען  ,חיחחער בעווחהרען  .קײןב §־
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:עט בײםפיעז וי!?? יזומ סערפוהרען לווכד פחנן ןומען חבױיטען
חחנ דער ? ח :טערהחפטע היענידען ןזזקזיך  :יין ;  :וחן דח :גחק
חיהן חויןי  :ײנען וועכען בעןזײטען  ,חן) ןע ער טריואפהירען יוונד
:יך  :ײנעם ן? וקקע :חובערהעבען  ,חחן׳ ער  :ײן הערן פחר דענן
רןתזען ברודער פערסזיעסען ;  :וחן ער  :ײן פער״רוןען פעתועה־
רען חהנע
גערעכטיןקײט  — ,עש  :ײח פעדן פחן חונ , :חיהנן
נחכ 3יייזז״ ען  : — .ײן זעבעםטחן ווירד  :יך ווענדען  ,דיח  :חננע
־ * ײנעם ?זיויק :ווייד חונטערןעהן  ,על ווירד חן דײנער
פפחרמע
סטעהען  ,חונן ערבחרחען פזעהען  ,וויח דער חתוע ברודער חיהן
חין דיע :ענן ? עבען יוונערהחרמ
חננעפזעהט החמ • ווענן וויר
חויןי עדדען זײדען  ,ווענן סיוער? חונד קרחנקהײמ חונ :ער ! חח:
חי :ט  ,ווענן חרחוטה חונ :דרוקט  ,חונד וויר חפמ רחטה־ חונד
הזזפזין  :דחםטעהען ; ווענן זײדען חונוער הערן דחקקען  ,דיח
וויר חפמ ניכמ חײנחחז חויגטפרעכען קחננען חונד דורפען מונד
ןןיר  :ײפ 5ענד חונ :ער ברחד עםטען  ,חונד חיט סחעי 3ענ :טהרחי
נען חומער זיוןער נעט 3ען  .ווענן וויר חויןי לען ווחןען דע :חעע־
רע:
חוחהערסווחנקען  ,דיח טטוייוזע טחבען  ,חונד דיח החפפ־
נונן דען חנקערןרונד פערזחרען החט ; ווענן חונ:
דערביטטערע
טחערין טריםפט  ,בײח חומערנן בע :טען וויזזען
פערקחננמ3ו
:ײן כ 3חן דענען  ,דיח וויר ? יעבען ; ווענן דיח נחטה חוננ חפט3ו
החנד? וננען טרײבט  ,דיח ״יר  :ע? ב :ט םערדחיוחען  ,חונד דיח
קס? טע וועזט חונ :חז ? :ײכטגיננין פערחורמהײזמ חך ,ווענן ןןיר
חםט ?? ויבען  ,וויד פערןנעהן  ,חונד חונ :נערן חין דיח חר״ע
עד  :טחדע :וויח חין  5רײנדע :חתוע ווערפען חחכטען  ,חונדווענן
ןויר ענדזיך  :ח פחן זײדען נעדריויקמ וועדדען  ,דחט ןןיר פח :ט חן
דײנער בחרחהער 3ינקײט 3ווײפעזן ^ כמען  " .דחנן  ,חדחנן  ,ח?ז־
ןוטיןער  ,החרט חונד ער? ח :ער  ,דחנן פערזחט חונ :ניכט  ? ,חם
חונ :דען טיח :ט
ןעןענווחרטינ  :ײן  :דער טחנ ווענדעט  :יך,
דיח  :חננע ווירד חונטערןנעהען  ,דחנן  :ינד וויד חן דײנען פפחר־
טען  ,דחנן ניח ^ :ט דוח חונ :בחר״הער 3ינ חוין . 1חונד וויר פ״ינ־
דען ןחהן חונד  5רײדען  ,דיח חונענלזיך חעהר  :ינד ח ! :ח?? ע פרײ־
דען דיעוער ערדע  .דענן קײן טמערבזיכע :חוינע החט ןע :ע־
הען  ,ווח :חח דענען
חויפבע״חהחמ ,דיח חויןי דיך החפפען.
ווענן חונו דער טחד נחך דײנענן ןאמטזיכען וויז? ען דעכן ? ע־
בען עגטריםטען החט  ,דח :חונ :טהײער ווחר  ,ןוענן ווידפרוה־
 5ײטין דען טחד חײנע :פחטער , :חײנער חוטטער  ,חונורער זעה־

ניזוגיתיו

2ז1יז 111ז*

]>[>815<16<1

61
דער יוונד ? ײטער רווין 1ערדען  ,בעווײנען יווסכוען ; יודער ווענן
דוח חונו נחך־ דײנער חזוווײוהײס דיח בוויסהע ווונורעס ועבענ ,:
חײן
ןעזיעבסעו קינד
ענסרײטעוט ; ווענן חוסער העין חויבער
חײנען  :חזכען פער!ו :ט פחוס פער 5חןען וויו?  ,חונד ד־ח עידע
חיט סיהרען
העררזיכקײסען5ו חרנן חיוס ,
חונו5ו
סרחוטען,
דחנן טרח :טע חח חונ , :קוועזזע דעו
סיחוטעט  ,דחנן טיחוטע
חונ :דח  :ווחרט  >> :דער טחנ ןןירד  :יך ווענדען  ,דיח  :חננע חונ  :־
רע :זעבענ :ווירד
חונטערןעהן  ,וויר קחחחען דחנן י5ו דײנען
היחחזיטען פפחרטען — .דחרט ןןערדען וןיר חזזע:
וויעדערפינדען,
ווח :וויר היעד פער 5חרען החבען ; דחרט חיוט וויעדער :עד,ן ח־נע
טרעננונן  ,דחדט חי :ט חײן
בײוחחחעטײן חהנע טחעדן  ,חהנע
זיידען  ,נור עויזזע דער  :עזיןקײט  .ח  ,דחט חונ :ער ? עבען  :ח
פערןעהן חווכטע וויח חונ :דער הײטיןע טחן פעדןחנ ; ען חי :ט!
:ח חהנע  :יננזיכקײט  ,חהנע  :וינדע  : ,ח ; חנ? םחן דער ערדע חב־
חונד דענן
היחחעז 5וןעווענדעט  .חונד ווענן דער זעבענוטחן  :יך
ווענדעט  ,ווענן דיח  :חנגע דע :דחוײנט
חונסערןעהס ; דחנן  ,ח
ןחטט !
טענקע חונ  :בעווחוםטוײן חין דער זעט 3טען טטונדע^
טענקע חונ :קרחפט  ,דען
זעבעטטחן  :ח וזיח דען הײטיןען הײ־
זי{ ען
טחנ3ו בעט 5יעטען .
טעזקע חונ:
קדחפט3ו ערקעננען ה׳
הוא ^ הים דער עוויןנע חי :ט דער חזזחחכטיןע ; חטט ; ער חי :ט
דיח ןנחדע  ,ער חי :ט דיח ןערעכטי ; קײט .
טענקע חונ :קרחפט,
ווענן דיח
זעבעסטחננע טחן  :יך ווענדעט  ,חונד וויד חן דיחהיח־
חעז :פפחדטען3ו טטעהען בערײט וינד ; טענקע חונ :קרחפט  ,חיכ(
זעט 3טען חוידענבזיקקע נחך חוי 3:ורופען :
ה׳הוא ^ הים • שכלע
ישראל ה׳ אי^ הינו ה׳ אחר •
כאר דעב אוזרינ כענשכן •
יהירצון  .עט  :ײח דיר ווחה ^ עפחזזין  ,הערר חונד פחטעד!
דחט חיך דײן געבחט ערפיויזזע  :״ חיהר  :חזזט חײך חנן עחטען
טחןע דע:
זויבהוטטענפעוסעט ( םכות ) נעהחען חײנע םחכט
פחנן בויחע ההר ( אתרוג ) פחזח 3ווײנע ( לולב )  ,ןןירטע ( הדם)
חונד בחכווײדען ( שענות ) חונד פר  $הזיך  :ײן פחר דענן עוויןען
חײיענן גייטטע  .חונד וויח חיך דיע :ע פיעד םפזחנ 5חדטען 3ו
חײנעכן 3וועקקע יעט 3ט פערבינדע  ,ח  :ח חחנע עט דיר ווחהז־
דעסיוזזי ;  :ײן  ,דיח הער 5ען חזזער חענטען י3ו
פערחײניןינן3ו
דײנענן דיעחטע  ,דחט  :יח חײנין  :ײן חחןען יויט  :יך  :עזבטט  ,חײניזנ
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ידט יויהרען נעבעטוענסען  ,יוײניג) 1יט דיר  ,דעםםען ני! י 1ע יויגט
דער חײניןע חײנ 3יןע  .דער  :עןען חונד דיח * עעזיענזויט  ,דיח
פםזחנצחיטען >
יויט דער חוחחובונן דיע :עם ןעבחטע :דער פיער
(ארבע מינים) פערבונדען חי :ט  ,קחח״ע חין רײכער פויזזע },
ןחנן ישראל  .נייוכן
מובער ידך חונד ײײן הוי :חונד חויבעד
החטטען ןןיר דיע :עם נע־
חוטערן פדחיייוען וויזזען  :ח רוויף  ,חזי
בחט חין  :ײנער ןחנ 3ען חוחדעהנונן  ,ײיטחזזען ןע :יננוטען  ,דיח
חן דעםםען חױוחובונן נעקנו׳פפט ווערדען  :חזזען  ,חו־ ; :עחובט.
חונד חונן דיע :ער ןע :יננוננ וועןען ערוועקקע חין חיר דיח החפפ־
בערײטעט1
גונן חויןי דיח  :עזיוקײט  ,דיח דוח דײנען פערעהרערן
אמן1
הח :ט •
כיר דען ערזטען טאג סביח.
|
:

חזזןזטיןער ןחטט ! ווח :ווחרען וויר ! זענטען  ,ווענן דוח דיך
העדחבגעזחטטען החטטע :ט  ,ד־ך חוחערן פחר־
ניכט פחטעדזיך
חפפענבחדען  ,חונד  :יח ח 1בער דײנען וויזזען3ו בע־
עזטערן3ו
?עהדען  .דוח הח :ט דען זזענסען ו׳ויט פערםטחנד חונד פערנונפט <
דחטדוחדער |
ווחהרהײטען3ו עיפחיטען ,
ןע 3יערט ׳ דיח ; יחטען
סחפפער חונד ערהחזטער דער • וועזט ביוט  ,דער ןענקער חונד ]

1
1

פדײדע

,1

־ז

׳י1
 1*.ו

ווחהנט  .וויח

.

טפחט חבער דיח

1
זזענסהײט חוי :חײגנעד .

יךחפט דיע :ע ווחהרהײטען ערפחרסט הרוטטע ,ידח : :עהן וויריח ׳
דחדורך ,דחט הײטע נחך חיזזיחנען פחן הײדען חיכן פינטטערן
ווחנדעזן  .חונד וויח זײכט ווחזדדען וויד דיע :ע בעועזיןענדע ? עהרע |

1

-

1 ,

בען טחנע  :חזזט חיהר חין זויבהוטטען ווחהנען  ,דחוױט חײרע
נחכקחווזזען עט וויטטען  ,דחט חיך דיח קינדער י ' צר \ ט החבע

■1

חין הוטטען ווחהנען ! חפפען  ,ח ! :חיך  :ייו יווי* מצרים ןעפוהרט;
ח־ך ,דער עןןיןע ,
יוײערןנחטט ! ״ ח דחט וויר מ?? ע יזיט טרײענן
פדחחחען העד 3ען חין ןחטטע :וועןען ווחנדע! טען  ,וויח מוטערע
פחרפחהרען  ,פחן דענען ןחטט טפריכט  :״חיך ןעדענקע דיר
דיח ןוטע דײנער יונענד  ,וויח דוח חיר נחכפח! ןטע :ט נחך דער
ווחו  :טע  ,נחך חײנענ( חונבעוחעטען ? חנדע • ״ דחנן ווירד עס
חוט חויף חוטרער םי! נעדפחהרט  :ח ווענין פעה! ען  ,ח! :עס חוטערן
פחרפחהרען פיער 3ינ יחהרע חין דער ווחו' :טע ןעפעה! ט
החט.
ווענן חוט נור דיח ווחהרהײט רעכט ק! חר ןעווחדדען חי :ט  ,דחט
וויד פי ! ןער חויןי ערדען  :ינד ; חויןו ערדען  ,ווח עט קײנע רײנע
פרײדע  ,קײנע חוע | עריזיטטע ן!ו' ק :עזיןקײט גיעבט ; ווח ח !? ע:
דענ(
חונבעטטחנד חונד דער  .חײטע! קײט
חונטערווחרפען חי :ט,
דחנן ווחורדען וויר חויך בעןרײפען  ,דחט ןןיר היער נור3ו חײי
נענן היו־ערן ,
בעטטערן ? עבען ער 3חןען ווערדען  — .דחחיט
דיעוע
ערחיננעדןנן מין חוטערן הער 3ען פחדט ? עבע  : ,ח!! עןוויר
חין דיע :ען טחןען חוטער הוי :םער? חטםעןחונד
היויטטעןבעווחהנען.
וויח בערוהיןענד חי  :ט דער ; עדחנקע  :חיך בין חײן פי! ןער חויןי
עדדען  ,חבער דער ח!? ןו' טיןע ןחטט החט חיר דח 3 :יע? דעד רײ :ע
ועטטע!? ט חונד ! ײטעט וויך דחהין  .ווענן ניכט ח!? ע וויעגע
יוײנע ! :עבעט ן! ײך עבען  .ן! ײך  :יכער חונד חנןענעהכן  :ינד;
ווענן ח -ך חפט חינן דונקע!ן  ,חפט חויןי רויהען  ,ןעפמד.ר! יכען
ווענענן חײטחנן ווחנדע? ע  ,חפט דע :טחנעו ! ח  :ט חונע היט 3ע
טרחןנע  ,חונד פעדןעב? יך נחך ערקוויקקונן
טחחכטען־יווט  ,דחנן
טרח :טע ײיך דער ןעדחנקע  :חיך בין יח נזר חײן פי? ןער חױןי
ערדען ! בין חיך חײן פי? נער  : ,ח דחרןי עט יזיך יח ניכט בע־
פרעחדען  ,ווענן חיך דער חנב? יק דע :היחײע? :בח? ד ערה יטערט,
בח? ד ערטרעקט ; ווענן חיך ח?? ע חננעהיו? יכקײטען חונד ח?? ע
בעטווערדען דער
פעדטיעדענען טחנע * :חונד יחד,ר 3:ײטען וועכ־
טע? ווײ  :ע
ערפחהרע ; ווענן חיך בח? ד 3וויטען ב? ןיזען  ,בח? ד
צוויטען דחרנען דחהין ןעהע ; ווענן יויר בח? ד
חנןענעהחע בח? ד
ווידריןע 3ופח!? ע בעןעןנען  :ווענן חיך בח? ד
הינדערניטטע חונד
ווידערטטחנד  ,בח? ד
חויפיזונטערונן חונד ה'ו'? פע פינדע  .חונטער
דײנער חויםױכט  ,ח חזזיזחכטיןער ! חונטער דײנעכן טוט 3ע  :עט 3ע
חיך דען ווען יזײנע ? :עבענ :פחרט ,
דוח ? ײטע :ט יזיך  ,חונד
דער חוחןחנן דײנער וועןע חי :ט  :ע? יןקײט .
ערהח? טע חונד
טטל? יקע חונ , :ח ןחטט  ,חין דיע :ען
ןעױננונןען ! ? חט עטמונ:
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דיו
פערןעסםען  ,דיום וויד דיר יןנןעהחרען יוונד דיום דויו יוונ:
!ײטעט ,
יווגד פוהרע דען טם ; הערבײוו  ,פיון ד־.נכן עם הײםט
(ישעיהד׳ה׳ )  :״דער עוויןע ווירד סוי צװן ^ חונד  :ײנע פע :ט•
קערוחיוחזונןען  ,טוזןע :יוײנע טוטצענדע ןןי׳? קע  ,יוונד נחכטם
פײערןזיונ,
) ערטחפפען חונד חו ! ע :הערר! יכע דחחיט בעדעקקען  .״
ווײנע סוכה ווירד
חיהנען 3וכן םוטן דיענען פחר דע :טחןע:
היט 3ע ,
 3ונן םוטי} חונד 3ור 3ופ! וכט פחר טטורק חונד חוננע־
וויטטער •
אמן
דעםזןלבק אינהאלטז.
יויט
פרײדען ערפו!! ען וויר דײנע נעבחטע  ,ח העײ !  :יח
:ינד ! עבען  ,דעכן  ,דער  :יח
בעןרײפטי דײנע בעפעה! ע  :ינד
רעכט
חונד ערפרײען דחו הער}  .ןח! דנע חפפע! חין  :י? בער־
דערדרחהט־חרבײט  :ינד דײנע נחטמ! יכען ןנעבחטע  .ווחה? דעכן,
חובעדח !! דען קערן פחן דער םח! ע  ,דח :חיננערע וועוענט־
?יכע פחן דעכן חײטער! יכען3ו
חונטערםײדען ווײם • וויר פער־
חײניןנען הײטע פיער פפ ! חנ 3חרטען ,
טפרעכען חוטערן  :ענען
חונד :
יננען ךיר ! חבזיעדער ( הלל ) דחבײח  .חבער חײן הײזיןער
געדחנקע  :ח!! חונ :דחבײח
בעםחפטינען  .דיע :עט פע :ט הײטט
(חגהאסיף ) דח:
חוטערןפע :ט דע :ח״נ :ח ^ חע? נם  ,ווע? כעט נחך דער
ערנדטע פחן
פחרפחהיען נעפײעדט ווחרדען חי  :ט  .הוי:
חונד
םײנע  ,קע!? ער חונד טפייכער  ,ווחרען  :ויט דענן חײנןע־
 4ערנדטעטען  :ענען חובערפו !! ט  .וויח זײכט חובערהעבט  :יך דע:
זענםען
הער} חינן חו' בערם? וט  ,וויח ? ײכט בי? דעט ער  :יך חײן,
״חײנעקרחפט  ,יזײנע חחכט החבען חיר דיעט פעסוחןנען ער־
ווחרבען .
״ וויח ? ייכט חי :ט דער חענם ןנעניױט  ,דען } עדיננ 3ו
חכטען  ,דער ניכט חיט ;זיויקוןוטערן ; עועננעט חי :ט .
דחרונן
:ח?? ען חונ :דיח 3ערעחחניען  ,דיח וזיר3ז
בעחבחכטען החבען,
זעהרען ,
דחש וויר ח !? ע קינדעי נחטטע : :ינד  ,קינדער חײנע:
נעי" 1נםחפט? יכען
לוטױען  5חטער , :דער  :ײנע קינדער ן? ײך
?יעבט ,
חונד  :יח ח? זע2ו בעןזיויקקען ווחיוינםט  .רײך חונד חרנן,
 5חרנעהכן
• חונד ןערינן  : ,ינד פחר חיהכןנן ? ײך• דיח סערחײנױונןנ
דע :ווחה?
ריעכענדען אתרוג חיט דער ןעיזײנען בחכווײדע  : ,ח??
חונ :דיע:
ע ןרחטע ווחהרהײט חין ערחיננערוננ בריננען  .יעדער
מענט חי :ט חײן 3זועק ןחטטע :חין דער טחפפונן .
ניכטרײס
טהונן  ,כיכט
וויטסענטחפט  ,ניכט טחנהײט ןעבען חונ :חײנען
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ווערטה פיוי ןניוטט  .נור דיוו טוןנענד ױעבט דעכן 4וענסען  :ײנע^
ןוערסה  ,דוונד דעד  ,דען וויד ווויןי
עדדען  5עדחכטען ,
םטעהט
פיע 55ײכט החהער סחד
ןסטט  ;50 ,וויר יוין יווםערכן דונקען
ן 5ויבען •
פערנער  :ײח חונ :דיח פערבינדוננ דער ( ארבע מינים)
פיער פפ 5חנ 5חרטען  ,חײנע ערחיננערוננ
פערטיעדענער טטע 55ען
דער הײזינען
טייפט  ,ווח עם הײטט  :״ י^ יין העדיז חזנד ) וײן
 5ײב  :ח! 5ען דעע ? עבענדיןען ןחטט 5חב :ינןען ;<י חדער ח! 5ע חײנע
ןעבײנע טפרעכען :
״עווינעד  ,ווער חי :ט וויחדוח ! ״
דעראחרוג
חײן בי 5ד חוטרעט הערנענ ; :דעי לולב פח5יו 3וויױ  ,חײן בי 5ד
חוטרער
חויפרעכטען רןחדפערטטע? 5וננ • ,דיח ; וירטע חונד בחכ־ י
ווײדע  ,חײן בי 5ד חוטדער זיפפען חונד חוטרער חויוען  ,ח  51ע:
;ח! 3 5ור עהרע ןחטטע :ועבחיכט ווערדען  ,דעכן דיעטטע ןנחטטעז
ןעווײהט  :ײן • רײן וויח _ דעד אר
< רוג חונד פ! עקקענ 5ח  : :ח״זזחונ־
:ער הערין  :ײן  ,חהנע פ 5עקקען דע 5 :ח  :טערט  .חוטרע חויפ־
רעכטע טטע! 5וננ :וי  55חוט ערחיננערן  ,דחט וויר חוי :וע 3ײכנעט
:ינד פחר ח 55ען
נעסחפפען דער ערדע  ,דויך חוטרען חויפרעכטען
נחננ ; דחט וויר גיכט דער עידע
חננעהחיען חונד ודהרען  :יננ־
 5יכען פרײדען  : ,חנדערן דעכן היחחע3, 5ו דעכן וויר חויפב 5יקקען
קחננען חונד דער חוטער חײדענט 5יכע :פחטער 5חנד חי :ט  .חוטער
ז׳זונד  ,דיח וחבע דער טפרחכע  ,דיח חוט חוי 3:ײכנעט פחן חז 5ען
!עבענדען ןןע :ען  : ,ײח הײ 5ינ ! ניח  :ח! 5ען ןןיד דיח ןחטט! יכע
וחבע דער טפרחכע ךןרך 5וןען  ,דורך חונצוכטיןע :רעדען  ,דודך
פ! וכען
ענטהײןיןען  .חונד חוטער חוױע  :ײח הײ 5יו ח ! :דח:
ערטטע וועדק 5יױ דע:
בעועהרעט  ,ווע? כע : :יך חוטערנן הער 5ען
חיטטהײ 5ט  : .ח הײטט עט חין דער הײזיוען סריפט :
״חיהר
:ח! 5ט ניכט נחכווחנדע!ן נחך חײרען הער 3ענ :בעןיעדדען חונד נחך
חײרען חויןנען,״ ח! 5ע , :ח! 5ע :חין חומ  : ,ײח ןחטט
ןעהײזיוט.
חונד ווענן זויד  :ח דענקען  : ,ח החנדע?ן  : ,ח החפפען וויר דחם
דוח דיח 3ערםטחרטע ( םוכה ) ה 5טטע דוד׳ש וויעדער חויפריכ־
טען חונד חוט וויח חין
פחריןען 3ײטען ער  5רײען וויר :ט • אמן
הושענא רבה •

עם  :ײח דיר
ווחהזועפחזזין  ,עוויןער  ,חז 5ווחכטיןעל
ןחטט!
דיחהחנדזונןען  ,דיח וויר חין דיע :ענן פנטטע
פערריכטעט החבען,
ווחהז ; עפח? זיו חויפ 3ונעהמען .
חיט דענן  £רחחחען
ווחונסע,
עטווח ; דיר ווחד,זןעפח!!י ; ע :צו טהון ,
בעחבחנטען ״יי ( מגהג
*6
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נביאים ) דיח ווײוע דער פרחסהעטען  ,חונד היזכען ^ יט דער ו

1

ו

ערבה דיע :ען ח! טחי רוווויינןט  : .יעבענחחז חי :ט דײן חזטחד
חויורינןט ווחרדען  5 ,ןר
עדחיננעחט חן  :יעבען חוטרער ןרחםען ־
כזחרפחהדען
אברהם׳ יצחק׳
יעקב׳ מ׳פה ,
אהרן׳ דוד׳
שלמה • הערר  ,ווח : :ינדוו־־ר  ,ווח :חי :ט חונ :ער זעבען  ,ווח :חי :ט '
חוטרע קיחפט חונד חונ :רע טוןענד  .ןויר בײןען חונ :דעי/ןויטהינ :
פחר גחטט  ,פחן דעםםען ןנחדע ןןיר חזזע :עחוחרטען  .וויר •]
:עזבםט החבען  :ח ווענין פעדדיעטט וויח דיע :עבחכווײדע ( ערבה ) ׳
דיח וועדער * עטחחק נחך ןערוך החט  .וויר טזחנען  :יח היער ן
חן דיח
עדדע 5וכן 5ײכען חוטרער
חונטערווערפוט פחר ןחטט •
|
דורך דעװוטה ווחזזען וויד דיח  :וינדען בוםען  ,דיח וויר 14יט דען1
זיפפען נעטהחן החבען׳ כחן דענען דיע :ע
בחכווײרענבזחטטער1
חײן ביזד  :ינד  .דחחיט וויר דען פ? וך פחן חונ :חבווענדען  ,דען ק
רוד
חויוןעםפיחכען החט :
״רחטטעחוי  , :עווינער ! חזזע הײכ־
|
?עריטע נזחטטע זיפפען  .״ חונד ווענן וויד חז! ע , :ווח :חונ :רע !
פפזיכט
ןעביעטעט  ,נור חונפחזזקחחחען חוחחיויבען  ,חוי:
חחטעז5
חן חײנױכט : ,ח טזיעםען וויר חונ :חין נעדחנקען חן ריחיעניןען ]
חן  ,דיח דען טיעפען  :ינן דיע :ער נערעחחניען ויזנ ] ערפחטט
|
החבען  ,חונד בעטען :
״דיח ? יעבזיכקײט דע :עוויןען חוםרעט
;חטטע : , :ײח חונ:
בעט־עדען,״  :ח נעזיטט דח  :ווח :וויר טהון,
|
דענן חזז חוטער טהון ןעזינןט נור ^ דויך חיהן •
אמן
װענן אײנע פרויא דען סטיעל פאס אתרוג אוױבײסט )* .

זזז

העדר_ דער וועזט ! מונורע טטחחוווזוטטער חוה החט׳ ח׳ובעד־
רעדעטסחןעדעד טזיונןע  ,חינן פחרחדיע :ע  :יך פערזײטען זיוטטען
דײן
ןעבחט3ו חיויבערטרעטען  ,חונד החט דחדודך_ חו' בעד  :יך חונד
חובער חיהדען ווחנן ע? ענד ןעבדיזכט  ! .׳וחנניכפחכע טזוערצען
ווחרען  :ײטדעכן חיהר ןחחו  ,דיח  :יח חויןי חיהרע נחכקר׳זוחען
פערערבט החט  .וויר חזזע טטעהן חין נעפחהד  ,פחן דעד
טזיונןע חוטרער  :יננזיכקײט 5ור מיויבעדטרעטוננ דער { חטטזיכען
ןעבחטע
פעיזײטעט3ו ווערדען  .ןיעב  ,ח ןחטט ! דחט וויד
טטחרק ןעגון  :ײן חחןען ,
קײנער
פעדפוהרעריםען טטייויוע
* ) עט יוױט חן מלזננען ו׳רטטן נרוך נעבר־ינזיו ? ,זן הושענא רבה ט״חנוערן
 3חיען רען
אתרוג3ו ׳טיקקען י ,רעיויט  :ייו דען סטיע! יווױנ״טען * .׳ורין
ריוט י׳ונער דיעוען
נענענסטיונד יו״ן ועבעט יוויפנע  8ונדען יוונד דיוהער
נינט יוונטער! יוססען  ,היער
ענענפיו!! :יוײן  :ח 1נע :יוד  38ונעדױען ' .

יזונוער
יןהר5ו זײהען  ,יוונד דחט וויר נייז
פעחנעטטען  ,דחש
דעכן יוויבעיטדעטער דײנער ןעביןטע  ,דווו םוזריודיע! דער יוונטוזד
:יך לוויןי עוויו
פערטןיעטע  ,וויוו עס ויך פי׳י חווז פעיט? י> טטען
היוט  .יוונד דײן רםכעעננען  ,דרו  :ןעוויטםען  ,וויט דעכ{  5£י! י<=
יוענדען טוועיטע ,
דערטיוערצןיכעןעררויננעחננ  ,סערט? יעטט יזונ:
יזויןי עווין דיו :טהיוד דע :פיןריזדיע -יעט • וויוו יויך יוין  :יעבען
פע
 :טטיוגען קײן ןנע!ו :טע נםך דיע :עד פחכט  ,דייו ןויר פוןדיודיע :־
חםפעז נעננען  ,געהחבט הטבע ; יוונד  :ןי ווענין גענוט יויר דיז:
יוויגבײטען יויהרע :טטיעזע ( :נעוויזהרט  : ,ח זיוט יויך סרײיז  :ײן
פחן יעדער
בעגיערויכקײט חונד זווטערנהײט ; חונד ניח ח 5זגע חיך
דיח
פרײדע  :וכען  ,דיח דח :זיווטער געווחהרט  .חיך ווחנד 1עחין
חונטוזד חונד דוח ערזח :ע :ט יויך חונד בי  :ט חיר ױחדיןנ .
אמן
אן שמיני עצרת•
חזןגוטיגער ןחטט  ,ווח דוח בי :ט חי :ט פרײדע !
העריזיכקײט
חונד ווחננע מי :ט חן יעדעכן חרטע  ,ווח דײן ןנחטט! יכער (נײ :ט
ווחזטעט  .דח;
הײטיגע
בעטזוטפע :ט חי :ט חײן פע :ט דער
פרײדע  .דחיוק ? יעחטעם חונ :נחכ 5ודענקען חובער
דיחפיײדע,
דיח דיר
ווחהזגעפח!! יג חי :ט • חן דיע :עכן
ערנדטעפעוטע ווחר
בע :חנדערט בײח חוטערן
פיודפחהרען  ,דיח  :ח ג! וק? יך ןעווע  :ען
:ינד : ,יך חוי :טזיעט! יךיויט דענן ? חנדבויח5ו
בעטחפטיגען  ,פרײדע
חונד יובע? חויבײר דען  :עןען דער ערנדטע  ,דיח חיהנען חײנען
:חרגענזח :ען ווינטעד פעיהיעם  .דחרוכן הײטט חויך דיע :עט סע :ט
חין
דער הײןיןנען טריפט  :דח  :פע :ט דעד סיײדען  .דענן  :ח
?חנןע וויר חױןי דיעזער ערדע ווחנדע!ן  ,חי :ט חוטער ^ ײוט בײק
בעזטען וויזזען '  5חכן קחרסער חבההנגיג ; חונד ווענן חונ :דיח
נתטהיגזטען בעדור  £ניט" טע דע ? :עבענ :פעה? ען  ,קחנן חויך דער
ײג :
ט ניכט הײטער  :ײן חונד  :יך 5וד פרײדע ערהעבען  .דחרוכן
בעטען וויר חויך
הײטע
(משיבהרוח ומוריד הגשם )  ,חוכן חײן
גזיוקזיכע :געדײהען סיור דיח
עמדטע דע :קיוינפטיגען יחהרע. :
וויח
פערטיעדענחדטיג חי  :ט חבער דיח פרײדע דער יזענטען •
יזחנכעד פדײט  :יך חזיבער דח :חונג!'ו' ק  :ײנער פײנדע  .דער םרחחיוע
קחניג דוד חבער טפריכט  :דוח ? ע ; :ט וויר פרײדע חינו העלז
ווענין  :יך חיהר קחדן חונד יןח  :ט י׳זעהיט  £ .חן דענען  ,דיח נור
סיויר דיע :ע ערדע ? עבען  ,טפריכט דער
פרחפהעט (ישעי׳כ״ב ) :
״:
יהע  ,דח מי :ט ווחננע חונד פרײדע ! יוחן " ט! חכטעט רינדפיעה
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יוונד קזײנ  5יעד ,׳ וויר ווייזזען פזײט עםטען יוונד ווײן טרינקען  .״
— יח עטטען חונדטרינקען  ,דענן ! ׳וחרןען קחננען וויי ים םטעי־
בען  .בעהוטע חונ :ןחטט  ,דחט ןחיכע פריידע ניח חין חונוער ־
הער? קחווחע ! וויר ווחז? ען חוכג סיט דען ןעדעכטען פרײען  ,מ
״דיח ןערעכטען |
נחך דען ווחרטען דע :קחניג? יכען  :חנןער: :
פרײען1
ןחטט — חונד
םרייען  :יך_ חונד  :ינד פריןהזיך פחר
ויך חיט חיהרער פרײדע״ײ דח :חי :ט " דער םדופסטײן םרחןן 1 -.
ײער הײןיןער פרײדע  ,ווענן חחן  :יך וויט רוהיןנעכן כעוויטטען ■]

.

החבען 4וײנע קינדעד
ער חפפער ; דענן ער  :חכטע  £ :יע? זײכט
ןעגונדיןט חינן נענוטטע חיהרער פריידע • דיח נערעכטען פרייען
:יך פחר ןחטט ! ײ חונד  :ח הײטט עט חין דער הײ 5יןען טריפט:
ןחטט 1ײ
חיהר  :חז 5ט חײך פרייען פחר דעכן עוויןען חײרען
םריידע פחר ןחטט חי :ט הײ? ױ  ,חהנע טחבען  ,חהנע חונחנ־
פר״דע פחר ןחטט הײ־
םטחנדיגקײט  ,חהנע חונ^ וחטיןקײט .
?יןט  :עזבםט דען קחרפערןיכען ןענום חונד מחכט חונ 11 :יזדע ׳
טהײזנעהױענד חונד ןןחהזטהחטי{  .וויח עט דענן חויך חין דעד
טריפט הײטט  :דחט יגחן בײח דעד פע :טעטפרײדע זגיטטהײ־
?ען  :ח?? ( לגר ליתום ולאלמנה ) דעכן פרעחדזינן  ,דער ווחי :ע
גיעבחונ , :עוויןער ! דחט וויר טטעטט  :ח 5כע
חונד דער_ וויטווע .
םע :טע פײערן  ,דיח דיר ווחה 5נעפחז! ינ  :ינד  ,דחסיט חוטעדע
 5רײדע פחן דער חרט  :ײח  ,דחט וויר חונ :טפחט נחךנחךדעכן
ןנענוטטע דער :ע 5בען חיהרעד חין דער ערחיננערונן פרייען קחנ־
חנועוועטטענער  :יננ־
נען • ? רוט חונ :ניח פחן דענן חוינענבזיק 3 ,ו
הינןעריטטען ווערדען  : .ח הײטט עט חין דער
?יכער פרײדע
טריפט (אױב כ׳ ד׳ )  :דה :יויכ 3ען_ דער בח :ען חי :ט דער
הײזיןען
פעדחנזחטטוננ  ,דיח ןעדעכטען פרײען  :יך חובער דח:
נחסטען
חזזןעחײנע ווטע  : .ח  :ײח חוטער  :ינן טטעטט חויןי דח :ווחהרע
ווטע נעריכטעט  ,חונד סתנען ןןיר בײח חוטערן פע :טזיכען פרײ־
דען ׳ דיח פרײדען ניכט פערנחכ! חטםיןען  ,דיח דיח ' וומהזטהח־
הײנםטיססען
טיןנקײט נעווחהרט  .ידחנן וויר :ט דוח  ,עווינער !
מין דיח פרײדע חונ :רעט הער 3ענ :׳ חונד חונ :טהײזהחפטין ןןער־
חויפבעווחהחט חינ[
דען 5חטטען דער עוויןען םרײדען  ,דימ דומ
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ןעפיוידע דער  :עזיןקײט פויר דיוו  ,דיח דיך יוין ווההרהײט סער־
עהיען • אכין
5
ןר
שמחת תורה.
אי־צרי העש שלו ככה  ,כיאלהױ וגאלו יע; א ברכה •
־ •• :

דז

•••

? ד

•• ■:״• ־ח

:

• •ד

;▼ד

סרײדעיוובער דחונעועט ']  ,פרײדע יוובער דײנע וסטטזיכען,
,הײזיגען  ,טרחוטרײכען ווונד כנמעזיןענדען
חפפענבחחנוען ווונד
פעדהײטוננען • סרײדע  ,דתט וויד די_ יחהד ווין דעד בעטוופ־
טיןוננ יו־ט דײנער הײ 1ױען תורה פס  :ייווכט החבען  ,דיעוער
פדיירע וויוט דער■ הײטיןע טחן ועהײ,י^ ט  ,ווונד ןןריהן דענן,
רער דיע :ע פרײדע עוופפינדעט ווונד  :יך וויהר ןוונן ערניעבט!
וויר החבען הײטע דען זעט 3טען חבםניטט דײנער הײזיןען ! עהרע
(תורה משה ) ; עועוען חונד 3וג! ײך דעו עהטען חבםניטט דער־
:עזבען  ,דיח ןעם־כטע דײנער טספפוױ  ,וויעדער
חננעפחנןען.
ווחןע דיעןער קריחזוין 1חונ :חײן סחדביזד פור חונ :עד ? עבען  :ײן!
(וחגען וויר ניח חויפהחדען  ,נחךדײנענן וע :עט 3ע 513עבען  ^ ,נע
דער טהחריכטע ןעדחנקע חונ :ניח בעםזײכען  ,חז :החטטען וויד
יעווחז:־ וענונ געטהחן  ,חחנען וויר ניכט טטיזז סטעהען חויןי דענן
וועןע חוטרער פערפחזזקיוווי^ ױגן • חחנע דײן ווחרט טטעטש
חוטרע פרײדע  :ײן  ,חונד ווחןען וויר דײנענן בונדע טדײח  :ײן,
וויח עש חי /דער םייפט הײטט  :״חונד  :יהע! דיע :עם חי :ט סיין
בונד ) ויט חיהנען  ,טפריכט דער עוויןע  ,חײן ? ײ :ט  ,דען חיך
חויןי דיך געזעןט  ,חונד אײן ןוחרט  ,דחט חיך חין ד״נען ו :ונד
גע? עגט החבע  : ,חזז וועדער חוי :דײנעגן  ,נחך חוי :דײנער קינדער
חונד חיהרער טפחטעוטען נחכקחוסוען ו^ ונד ווײכען  ,פחן נון חן
בי :חין עווױקײט  ,טפריכט דער עוויןע  .״ — ןעפריעוען  :ייטט
דוח  ,משה ! דיענער דע :עוויןען  ,טרײער הירט דײנע :פחזקע,:
דער דוח 3וויםען נחטט חונד חוטעין פחרפחהרען ןעטטחנדען
הח :ט  ,חונ :דח :קח :ט! יכ :טע נעםענק ןחטטע :פחנן היווווע!  3ו
בריננען  3 .ווחר חי :ט דײן ןדחב ניכט בעקחננט  ,חבער דיח טפורען
דײנע :גחטטזיכען ניחטעט ווערדען ניח חוי :דען יחהרבויכערן דער
וועזטנעםיכטע פערםווינדען  .ןיעב  ,ח ןחטט ! דחט וויר טרײח
דענן ? זויבען  : ,ח חז? ע :חירדיםע חויפחפפערן  : ,ח חז? ע :זײדען,
חזדען  ,טרחגען  : ,ח ח? זע :הינןעבען דיר״צו ; עפחזזען  ,חזזןיויטיןעד,
וויח ער !
חונד) 4חןען ןןיר  ,ווענן וויר דח.י זעבענ 3:יעז עררײכט
החבען חין
חונןעםווחכטער קרחפט  : ,ח  :חנ  5ט פחן דײנער החנד
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ו־דין

דער ערדע עגטגחאאען ווונד3ו  -נחחענ? ח :ער היוו1ו? יםער  :עיױקײט
ןע  1£הרט ווערדען  ,ווילז ער ! הײטע סמ בעטזום  £ע :טע  ,ווריזיען
וויר יוײנען רוקבייק ווויןי דײנע ? עהדען טהון .
הײטע בײנן
זעט 3טען פע :טע  ,וןווז? ען וויר ווײנען בזיק ווערפען ווויןי דיוו
רײהע דער פעוטע  ,דיוו וויר  :ײט דעכן וונפוןנןנע דע :פרוהזינן:
ןעפײערט ווונד וזונ :וןן דײנער ןיזטט? יכען ווײ :הײט ערפרײען •
יענע  :יעבען טחןנע דע:
יזסטערפשטעם  :ינד ווײן בי? ד דער  :יעבען
ו׳וח?  3עהן יחהרע דע :יוענם? יכען ? עבענ : . :ח וויח דער עיטטע
חונד ? עט 3טע טחו דע :פעוטעט ( מקרא קודש ) חוי :רופונן דער
הײ? ױקײט  :ינד  : ,ח  :ח?? ען דיח ערםטען יחהנע חונודער יוןענד,
חונורער הוי :בי? דונו3ו חײנענן ו ^ טט? יכען ? עבען הײ? ין  :ײן  ,חונד
:ח  :ח??ען דיח ? עט 3טען 3עהן יחהרע רוהעטחנע פחכן ועטוווחע?
דער ווע? ט  :ײן  ,חײן חויפהחרען דע :חירדיםען טדײבענ :חונד
טהונ ( :חונד נוד חונוערנן  :עע! ענהײ? ןנעוויד ^ עט  .חין דיע :ען ? עט=3
טען 3עהן יחהרען  :ח?? ען וויר נן? ײכ :חכן  :חחווע?! פויר דיח ןנרחטע
רײ :ע דיח חונ :בנלפחרטטעהט  .חבער םחן םחין חנדערן ^ וןרןען
נחך דענן עדםטען טחו פםח  : ,ח?? ען וויר 3ו 3חה"? ען חנפחנןנען,
דיוד פונפ 3יןנ יחהדע דע ? :עבענ , :דיח 3וויםען דער יוןענד חונד
דענן ח? טער ? יעןנען  ? .עהרע חונ , :ןנחטט ! חוטרע טח ; ע 3ווה? ען,
דחחיט וויר ווײ :ע ווערדען !  :ח בעטעטע תד ( תהי 1י ם צ׳ )  .חונד
החט חונ :ןחטט דיע :ע פונפ 3ױ יחהיע חובע י ?עבען ? חטטען  ,דחנן
:ח?? ען ןויר  ,וויח חכן
ווחכענפעוטע  ,חײן נײע :חפ  5עד ביינןען;
חפפער  ,ווע? כע ערועבניטטע חוטרער ןנערײ  5טען פערנונפט חונד
ןחטטע :ווחורדיו  :ינד  .ניכט חײנען עומר ןנערטטע  ,וויח חנן
 3ווײטען
פםח־טחןנע  : ,חנדערן ברחדע פחן פײנענן ו׳ועה?  .ניכט
חײנען
ןחטטעודיענטט וויח חין חוטרער יוןענד  ,ווח נײןונוען,
בעןיערדען חונד ? ײדענםחפטען חוטערן פערטטחנד טרובען חונד
חוטעדן ױי :ט פערפיטטעדן  : ,חנדערן דײנע חפפער  ,חפפעד דער
ווחהרהײט  .דח :פע :ט שבועות  ,דח :פע :ט דער חפפענבחדונן,
חי :ט גון נחך םונ  3£יןנ טחוען דח  ,חונד  :ח נחהט  :יך חויך דער
טח ;  ,ווח דער ווענם  :יך דענן היווווע? נחהערט  ,חונד וענן ער
עם דורך חײן םרחיוחע ? :עבען פערדיענט החט  ,דענן קווע?? דער
חפפענבחרונו  ,ןןח ער דיח ווחונדער דער ןנחטט? יכען ? עהרע םויען
:ח??  .דער טחו דע :חנדענקעט חנן ערםטען טחןע דע : :יעבענ־
טען ווחנחטו  ,דײטעט סויןי דען חנטדיטט דע : :יעבענטען טטו־
פענח? טער :דע :חעגםען  .גון  :ח?? דער חענם  :יך ןחני) 3ו ןחטט

ווענדען יזונד דייו
ועטצטען 5עהן יוןהרע  :ייזזען יזיהנן וןילן דיון
 5עהן בזסטיזןע :־ין  ,יוײנע פי׳דגערײטונ^ יזויןי דע| ןייןטען פעד־
:חהנוננזטרןנ  ,יווי[ : 1ײנען טי! דע :טיון  .דיןט ער רײן סיון  :ונדען,
בעןזײטעט פחן ןוטען ענןעזן  ,פחר ןחטט ערטײנע  ,רוונן דיח
ערנדטע דע ? :עבענ :חײנ5ו :חחחעזן .
פערנער החזט דוח חונ, :
חזזמחדיןער ןחטט ! נחך דח  :פע :ט םכות ןענעבען ; חײנע םבעד־
יזחזינע ערחיננערוננ חן חונזרע חירדיטע
בעסטייזחוננ  ,חײנע
?עהרע  ,דחט חח ווח! זע :ט  ,דער יזענט  :חזז  :יך  :ײנעס זעבענ:
פרײען  :דחס חונ:
קײנעזוועןעט דיח פדײדען דיעזער עדדע פער־
:חןט  :ינד  .חזזײן דײן הײ 5ױע  :ווחרט ! ויטעט  :חיהר  :חןזט חײך
חנן
ערטטען
טחןע דיח פדוכט סחנץ מייוע הדר  ,פחזיו־
!ווײןע  ,זזידטען חונד בחכווײדען נעהיזען חונד חײך פיור דענן
עוויןען חײדענן ןחטטע פדײען  ,דער ןוחהזןעפחזזען החטחן דער
פרײדע דער זזענטען  — .חבער נור
דען
עדטטען
יחהדען
דע :זעבענ 5 :יעיזט דיח פדײדע  ,נןר דער יוןענד נעציעיזט עט,
:יך יזיט
יזירטען5ו קרחנ 5ען  .דח :חזטער  :ײח פרחיויזען בע־
טרחכטוננען  ,ח״נעכן פחן דער ווע! ט חונד חיהרען ^ רײדעןןכע־
טיעדענענן ? עבען נעווידיזעט  .דחחנן החזטען ןןיד חונז חין דיע־
:ען טחןיגן חין 5ערבדעכזיכען הויטטען חויןי  ,דחיזיט עט חונ :דעכט
חײנדדיננ! יך
פחרנעטטע! זט ווערדע  ,דחט וויר נור פי! נער חויןז
ערדען  :ינד  ,דחם חונזער  :ינן ניכט גחנ ),חוין 1דיע :ע ערדע ןע־
ריכטעט  :ײן  :חזז ; דחט דיע :עט ! עבען גור חײנע
פחרבעדײטונן
:ײח חויןי חײן בעטםערע ? :עבען 5 ,ו דענן וויר
חונפערהחפפט,
ווער ווײט וויח טנע!?  ,חבנעדופען וועדדען • נייזק חוטערן״דחנק,
חזזנוטינער ןחטט ! סור דיח
ערקעננטניט  ,דיח דוח חונ :חין״דיי־
נעריזעהדע ןענעבען  .דײנע ייעהרע חי :ט
פחזזטטחנדיג  ,ערקוויקט
דיח  :עעזע  .וויד פרײזען דיך ,חונד פדײען חונ :חין דיד  .חוטדע
החפפנונן חי :ט חויןי דיך ןנעיײכטעט  ,דיך פרײ :ע חיך5ו יעדער
 5ײט  ,יוײן ןחטט  ,יזײן החרט  ,יזײן טוט 5פעז.י ! דיח ! עהרע,
דיח דוח חונ :נענעבען  ,חי :ט פזי חזזע חײן בויק דע ? :עבענ , :
פחן דיר  ,קוועז? דע :זעבענ ! :חיהרע ווענע  :ינד וועןע דע:
פײעדענ  , :חזזע חיהדע טטײןע
פוהדען 5וד נזוקזעזינקײט • הײז
דעק פחזקע  ,דעכן עס  :ח עדןעהט ! דח  :פחן  :ײנעק ןײטטע
חונד עיז § :ער
עיופפחכןט דען  :עגען !
אנין

פור שני

וחמישי

ושני* )

מיך פ? עהע דין יןן  ,קחנינ דע :עיברזיחענ : , :ענדע םח?5־
קחיזאענע ; ענע :וננו י!?? ען דיוו יויהרער בעדורפען  ,רוונד יזחוע *
:יך דײן הײןין ןןחרט
בעסטיזטיןען  :״יזיך ווי 55יעדע קרחנק־ |
הײט פחן דיר חבווענדען  .״ חן דען טחו־ען  ,ו :ןי דייו ייוהרע:־ |
 3ײטען  :יך טײדען  ,פח :טען חונד בעטען ןןיר  ,דחש דוח חונ:
פחר קרהנקהײטען טוטצען ווחועוט  ,דיח חין דיע :ער 3ײט •
יך1
חײנצוסטעחען פפ 5עוען  .חויך״ עיועבען וויר חונ :ועפוהןען חונד 'ז
החנדזונוען דער בוםע  ,וועוען דער :וינדען  ,דיח וויר
פיעזזײכט1
חין דען עבען  £ערפזחססענען
פײערטחוען בעוחנוען החבען 1 .
פערצײהע חונ , :חונד בעהוטע חונ :פחר חזזעכן חובעז  ,חונד
טטעהע1
חונ :בײח חין חן! ען נהטהען • טוט 5ע חונ :פחר דעכן חײנפזוטסע
דע :נײדע , :דע :החסטע :חונד דער 3וויעטרחכט  ,פחר
חרזווטה;
מונד
דעחוטהיוונו  ,םחר חזזען בח :ען 3ופחז 5ען חונד פחר דען !
חנטזיווען
םרעפעזהחפטער יוענטען • טטחרקע חונ :חין דען וע־
 5וד .זען דער בוטע  — .בעהוטע חז 5ע פרויען פחר חונ 3ײטיוער
ניעדערקונפט  ,חונן ווענן דוח חיהנען קינדער בעטיעדען הח :ט,
:ח ויעב חיהנען קרחפט  : ,יח3ו נחהרען  ,חונד  :יחדײנעק דיענ :טע3ו
ער 3יעהען .
בעהוטעדיח
זיעבעיווענד
פחרקינדערקרחנקהײטען,
חונד ויעב חיהנען ח! זע
חײוענטחפטען דע :וײ :טעס  ,חוכן דיח זעה־
רען דעד הײןיוען
רעזיויחן3ו פחטטען  ,חונד חיהרענן הער 3ען
מײנ 3ופרחוען  .חונד וויח דוח חײנ :ט דייו עהע דע :ער :טען ווענ־
סענפחחרע :ועפווט חונד וע :עונעט הח :ט  ,וויח דוח דיח ע־ע
דעי יצחק דורך אליעזר ,דיח עהע דע :יעקב דורך  :ײנע רײ :ע
כיןך פדן ארם  ,דיח עהע דע :משה  ,דורך  :ײנע פזוכט פחר
■׳

ו

* ) יוינן כל בו  ,יוין דענן
חבטניטט  5סנן  5ס  :טען  :עס חי :ט יו־ן מנהג
ישראל  ,ני־ך דענן
פםח־
יוונד
םיכיוח
דרײ״ס
!
,
ניו״זיו
וויונטסג  ,דיונ־
נערסטיזג י7ונד דען םיז 1גענדען
״סנטסג3ו םס  :טען יוונד3ו בעטען  ,׳3ור
 35ער  :יזהנונג דער :ו' נדע 1דייז
וזרזן
עטוויו יוינן וויוהזגענוס דער פע :טע נע־
גיזנגעין הסבען קיזננטע .
דער״מהריל  :עט 3ט הינצו  :עס הײסטיזיןדער
,
טרי  5ט ( תהליםב ' א׳ ) 5
ר״עט
יו־ן
ײיט
ציטטערן
ן
״יז  8ר״רע יוי :ט  : ,סזז
יוו־ו ה״זיגע ט״יו  £יזד גיוטט  :״ן  .דער טדרש בעציעהט דען
געברדןו
יזויך איוב א  ,ה׳  ,׳ ר׳ ׳ױםף קאףו יזין דעק
יזבטניטט  5יוק  8ס  :טען
(הלכוח
חענית ) יווני הלכות גדולות גענען נסן יזנדערע יוור :סנען
 310ניזײיין :
״עגען קריונקה״טען  ,דייז געוויזהנזין ב״יו ט״וונגען דער
ייוהר 3:״טען
דען
קינדערן
יוו
'
נער
5
יזזזען
.
יוין
יעוענן
8וי !! ע זיענט וועהר
וויוורדע יוינן
ענטטויוגען*  :10יויק
געניעסען.

<

פדעה הערבײיו ןעפוהרט הין  :ט : ,יי ? ײטע יויהרע ענטטזיוםשע
רעכטען 3ײט ׳ ווענן  :ייו יוין דען ה״זינען עהעםטהנר טדעטען
 3ור
עדביודיוע דיך מזזער וויטווען יוונד וומ־נען  ,ווונד ןיעב
וויןזזען .
וויהנען ןונ :ט יוין דען יוויןען דעדער  ,דייו  :ייו3ו יויהדענן טוטין
יוונטעיהחזט יוין הנםפרוך נעהיוען  : .עננע דייו ווענטהײט
יוונד-
י 1יט ןע :ונדהײט חונד ןוטער נחהלונן ב־  :חן חיהד ? עבענוציעז.
חדען״ןעןענדעךןוחנדעזט,
ווער חויןי חײנער רײ :ע חי :ט  ,ווער חין
חנפעיטרןיט החט  ,יוחגעוט דוח םחר הונגער,
וועד  :יך דער  :עע
 6ןור דןדוט חונד געפחהרז־כען טטורווען וויח פחד חזזען בח :ען
עריוײגניטטען טוט 3ען חונד  :יח ; זיוקזיך 3וכן 3יע! חיהדער דײ :ע
זײטען  .דיח  :יך דענ{ החנדע? ווידיוען  : ,עןנע  ,ח גחטט  ,דחט
:ייו  :יך חונד חיהרע פחוז־זיען יזיט עהרען ערנחהדען קחננען,
נחהיונטנווײג חנטהחנןען פפ! ע*
חהנע פערןעהונןען  ,דיח דיע :ענן
כעןחנדערט
דורפטיןע ,
טטחנד  ,חנדערע
ןען  : ,עט 3ע  :יח חין
חונטעדטטוט 3ען3ו קחננען  .דיח  :יך ח־ינענן
ןעזעהרטע
חרחע
החנדווערקע ווידחען  : ,עןנע וויט קדחפט חונד חוטה  ,דחוויט
:יח יויט זיעבע חיהרען בערוןי ערפוויזען  .חדווע חונד דורפט־ןע
בחרחהעדציןקײט  ,וויח דוח חזזען
ערהחזטע דודך ווי 5דע חונד
ןעטחפפען דײנע וויזדע״ החנד חפפנע :ט  — .דיח ןע•
דײנען
פערטטחנד  ,דחט  :יח דיר
?עהדטען  :עןנע וויט וויחהײט חונד
ענטטײדען ווחןען • דח:
ווחד,זןעפחזזין ? .עהרען  ,דיכטען חונד
פחרבעטער עיהחרע טטעטו וזיט ןנחדע חונד
ןעבעט חוטערער
חדווענפפ? ע־
ןעווײנדעפחרטטעהערן חונד
ןןחהזווחזזען  .חונוערן
טטעט  :וויט חײפער
ןערן טטחרקע דח :העדן  ,דחט " :יח  :יך
חונד רעדזיכקײט חיהרע :סיוטע :חננעהיוען  ,ןיעב חיהנען ןונ :ט
חין דען חויןען דער החהען בעהחרדען  ,ווענן  :יח חײנע ןוטע
םערטדעטען החבען  ,מונד ענטק? ײדע  :יח חזזע :טטח?־
:חכע3ו
 3ע , :חז? עד  :ע! ב :ט :וכט  : .עןנע חונ  , :חונד עיזחוע חונ  :פחן
אנ־ן
חזזענן חיויבעז .
..
פיר חנוכה •
חיך וויו? דיך ערהעבען עוויןער  ,דחש
טיעפע ןע 3חןען הח  :ט  .חיך ! חבוינןע דיד
דײן 3חדן ווחהרט חײנען
הײזיןען נחווען !
?עבעטזחנן ווח? טעט דײנע ןנחדע חיויבער דח :
דנןר הײטיןע טחן ערחיננערט חונ :חן די  :ע

דוח וויך חוי :דער
חונד רוהחע דײנען
חויןענבז־ק  ,חבער
ווענטענןעטזעכט!
טרא :טענדע ווחהר•
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הײטיןע טחן חײן  :יעןעםפע :ט  ,דח  :פע :ט דעד
הײט • דער
טעספעזווײהע !  3ווײוו <ו' טער ױבט עם חיכ[ ? עבען  ,היןהע
פײיהייט  .רווכן דירו פרײהײט וורורען
?עבעטןוטעד  :ןחטט חונד
אנטיאכום טי! |
חוטרע פרןרפחהרען דורך דען  :יליטען קחניג
ןעברחכט  ,חונד נון  :ח 5ןטע חיהנען חו־ך דח :חנדערע ןוט  ,דח:
חבןחטטעדײח  3 ,וכן 4יזט 3עס
היוכוטע גערויבט ווערדען  .דענן 3ור
דיעטט  3 ,וכן הײדענטהוגן ווח! 3טע ךער טידחנן יויט .דעכן טווערטע
דיח 3ווינןען  ,דיח נור חײנען חײנ 3יןען ןחטט
חין דער החנד
חנבעטעטען  ,דערען ןחנ 3ער טטח! ),חונד רײכ־
!יעבטען חונד
טהונן עם ווחי  ,פחן יעהיער נור חײנען חײנ 3יןען ויוטט ערקחננט
5ו החבען  : .ײנע פרעכע החנד ווחןטע עט  ,חויןי דען ח? טחר
דע :עוויןען חײן ג  $ט 5ענבי? ד5ו טטע?? ען  — .וויןה? ןחב עט
טהחריכטע  :עע? ען וענון  ,פו׳ר דיח חײן ע? ענדע :טק? ח־
דח<1ח?:
פענ! עבען יועהר ווערטה החטטע  ,ח? :דיח ערהח? טוננ דע :החכ־
:טען ןוטע ; :חבעד עט ןחב חויך הײטן! והענדע הע־כען  .דיח
פור גחטט חונד ווחהרהײט ח! 5ע :ווחגטען  ,חונדדיח  ,וו־יו חי־נ ט
משר , ,חויוריפען  :״ווער עט ודט דעכן עוויגען טרײח חײנט,
קחיוחע5ו חונ ! :״ חויןי דערען פחהנען דיח ווחדטע ג? חנ 5טען:

.11

מי כמוך באליםםי * )
ווער חי  :ט

חונטער דען

ו׳זחכטען הערר ,

וויח

דוח;

1

מוזתיהוחונד דעטטען  :חהנע חוי :דענן פרחטער־ טטידווזע —

1

חיהרע נחז׳וען טטעהן חינן בוכע דע :עוויגען ? עבעט פער 3ײכ־
עיחונטערטען 3וון קחיופןי פיויר דיח ערהח? טונג דע:
נעט —
פיטטערניט  .חונד עט פמנדען  :יך עד? ע  ,דיח
?יכטע :חין דער
ישראל פערדיענטען  ,דיח דיח ערדע חײנ־
נחײען בני
דען
דעןהייויזע?  •3געוויננען  ,דיח דען ?ייב וויןג־
:עט 3טען  ,חוכן
פערחכטעטען  ,חוכן דער
טען פור דען גיי  :ט  ,דיח דיח 3ייט
עיקויפטען עש  — .דיח גחט־
עחיגקייט ווי?? ען ! חונד  :יח
טע :פעיעהרונג  ,דעו עוויגען וומורדיג  ,ווחורדע וויעדער העי״גע־
טטע?? ט  ,דער טעחפע? דע :העררן ווחורדע פחן ח?! עכן הײד־
פערפערטיגעט,
געיחטהטחפטען
ניטען גערחטה גע :ײבערט  ,נײע
חײנגעווײהעט  .חונד דח  :וומונדעדבחר
דער ח? טחר פחן נײענן
ערהח? טענע רײנע  $ה? ? ײכטעטע הע?? חונד דײן  ,חונד  :ײן

!

׳! 1

* ) וועגען רער יו 5 :חנגסכוכסטיובען ם׳ כ׳ ב׳ י׳ ״ערדען ד־ח £ערטד.״די־
גער ״חכחנוזער גענחננט.
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 ?)111יטע ? יכט דעי ווסהרהײט מונד
עריויננעיטע רון דה  :הי
זיכט
־חענטענהער־
דער רע! יןיחן  ,דח  :ניח פער! חטען ווירד  :ח ! ח  :ןע
 3ען ט! חנען .
חז! ןוטינער ! סחנען דיח ! יכטעד דיח וויר הײטע חנ3ו' נדען,
וועןען דער ווחונדער דיח דוח חונ :ערן פחטערן חין יענען טחןען,
חונן די :ע 3ײט ועטהחן הח  :ט  11 ,חנען  :יח חונ :רוהע חונד טדח  :ט
חינ :הער? ! ײכטען  ,דחש עש חיחרזער עד? ע ןעכען ווירד  ,דיח
חײןעננוטן  ,יח סיט ענט :חןוננ דער חײןנען
דח  :ןנוטע חהנע
עיזײכטעטע
פחרטהײ ! ע בעפחרדערן ווערדען ; דחס עט חיחחער
וועידען;
פערטחפםען
ועבירן ווירד  ,דיח דער ווחהרהײט רוינ[
יענע יהודית,
זח  .עס חיחחער חויך פחיען וינבען ווירד וויח
החט 5ו' ר חיהרע סטיןדט  ,חיח יענע
ועחחוט
דיח חיהר ! עבען
הינועחפפערט החט  ,חהנע  :יך םחר
חוטטער  ,דיח  :יעבען קינדער
הײדניטען וחט 3ען3ו ביױען  ! .חס ח וחטט ^ חיח דוח ״3ו
דען
ערחעקט הח :ט  ,דיח דח  ! :עבען
יעדער 3ײט ; רחסע ױי :טער
חחןטען פיויר רעכט חונד פרײהײט  ,םור ברודער חונד פחטער־
?חנד  ,עס חױך חונטער חונ :חן קרחפטױען חחננערן ניכט פעה! ען,
חינקענדען ועחס
דיח חיהרען בערוןי החהער חכטען ח ! :דען
ערט? חפפענדער  :יננ? יכקײט ; ? חס עס ניח חן וע? עהיטען חונטער
חונ  :םעה? ען  ,דיח חה  .ע פויכט דיח חחהרהײט חויפחכען חונד
דיח חענטען בע! עד .רען  .סטחרקע חונ  :וײ :ט חונד הער?  ,דחס חיר
דיר טרײח ב? ײבען חין ח !? ען פערהח? טניססען דע  ? :עבענ , :דחס
וויד חונ :רײך דיוינקען  ,חענן חונז ח?? ע :וענחחחען חירד  ,נור דוח
ניכט חונד דײנע פרחחחע פערעהרונו  ,וחטט דער חחהרהייט  .אמן
ען

עשרה

בטבת.

העולמים  ,הערר דער חע? ט  ,דוח בי :ט ? חנוחויטהיו
רבין
פחדפחהרען דיך
חונד פחן ורחסער ווטע ! חיח חחה? חומרע
חפט ערצוידנט  ,חונד חידער דײנע ועבחטע ןעהחנדע? ט החבען,
:ח הח :ט דוח חיהנען דחך חפט פער 3יעהען  ,חונד  :יח חיחחער
פדחפהעטען חחרנען ? חססען  .דײנע םרח־
חויפ  :נײע דורך דײנע
פהעטען החבען ועווחרנט חונד חיהנען חיהר טיק :ח? פחרחויזוע־-
הונדפערפח? וט.
םערספחטטעט
:חוט  ,ווחודדען חבעד פחן חיהנען
:ח ח־ :ט כנד? יך חיהר  :ונדענחחחס םח!? ; עחחרדען  : ,יח חחרען
קחננטעוט ? חנוער ^ ניכט םער 3ייהען.
חידערספ-בנ :טיו חונר דוח
חונד  :ח ווחדד דער הײטיוע טחו  ,חן חע? כענן דיח וויעדערהער־
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ןעשטסיבען ױנד,
טטעזזער דע :ןע :עט 3עט ( עזרא יוונד נחמיה )
יזײן יווננ 5זק :טחן פור יוונוער פחןק  .חן דיעוענן טחןע  ,חיווידע
יוײנןעטזיןטםען וזונד ? עי
ירושלים פיונ{ קחניוע פי! | בבל ענ^
ריעטה חין ןדחםע נחטה  .וויר םח :טען הײטע יוונד םײניןען
חחכטע,
חוסערן ! ײב  ,ח דחם  :יך חויך דת :נעחוטה בײןען
טײיח3ו
דחט וויר פע :ט חין דענן םחר :חט? פערהחדרען  ,דיר
הערצען5ו
דיענען  ,חונד דיח ןןחרטע דײנער ? עהרע טטעט5 :ו
אברהם׳ יצחק חונד
ןעדענקע _ דײנע :בונדע :חיט
נעהחען .
פערווערפען.
יעקב חונד דײנער פערהײטונן  ,חונ :ניח { חגי) 3ו
ױ  0ןע יעדער פחן חונ :דיר חײנען טעוזפע! חין  :ײנענן הער 3ען
ערריכטען חונד  :יך הײ! יןען  ,דחט דוח חין חיהנען ווייהנעגט
עוויןויך  .ןעדענקע דער ןעחײנדע  ,פחרחחז :דיר ערווחרבען  ,דע:
סטחחיוע , :דען דוח דיר 3ונן חײנענטהונן ערקחרען  ! .חט דען
 3עיקנירטטען ניכט בעטחיוט ענטווײכען ; דחט״חריוע חונד בע־
אמן
ךורפטיןע דײנען נחחען פרײ :ען עוויןזיך .

ז!

1

1

אן תענית אשתר •

ןי

1

דוח יוזזערהײזיןוטער  ,דער דוח חונטער זחבןעןחנןען ישראל׳ט
פערטרויטען דיר
פערטרויען חונ :רע פחטער ,
טד,רחנ :ט  ,ד־ר
חונד דוח הח? פ :ט חיהנען חוי3 ; :ו דיר טריען  :יח חונד פחנדען
רעטטונן • יח חזזןוטיןער פחטער  ,ןןער דיר פערטלויט  ,ווירד
ניכט צו טחנדען  .וויח ווחונדערבחר וינד דײנע זײטונןען ! דומ
הײז״יטטע? םחרהער
טזיוןוט ווחונדען  ,הח :ט חבער טחן חיהרע
בערײטעט  : .ח טדיטט חנן הײטיןען טחנע דיח רעטטונן חונורעט
ערחיננערוננ.
מרדכי חונד אסתר פחר חוחערע
 5חזקע :דורך
חונן  :ײנעס ןזױבענ :וויזזען ווחורדע מרדכי פערםח? ןט  ,ןןײן ער
עהרע5ו ערוויחען,
:יך ווײןערטע חײנענן  ::ענטען ןנחטטזיכע
בדחכטע עי  :ײן פחזק חין ןעפחהר  .חבער עבען דיעןער מרדכי
החטטע  ,ווײז ער דענן ןחטטזיכען נעבחטע נעיוחט  >* :פורכטע
ןחטט חונד דען קחנינ  ,יויט חויפרוהרערן זחס דיך ניכט חײן,״
דלן ? :עבען דע :קחנינש ןערעטטעט  ,דיח רעטטונן  :ײגעט פייזקעז
פפזענעטייכטער אסתר  ,דיח חינן קחניג־
פחרבערײטעט  : .ײנע
?יכען פחזיז :ט חיהרענן עדציעהער  :ח ןעהחרכטע  ,וויח  :יח עט
:ייט חיהרער פרוהע :טען יוןנענד ןעווחהגט ווחר  ,ווחןטע חיהר
מרדכי חיהר
?עבען פור דיח רעטטונג חיהרנם פחזקע , :חז:
:יןגען זיעט  :״וןער ווײט  ,בי :ט דוח גיכט פחן ןחטט גוד פזר

ןעפחהרפחזזע 3ײט 5ור קחניױן ערהיןבען וויורדען ? ״ ? חם
דיע :ע
פערקעננען  ,חונד
ןוטיןער ןחטע חונ :מונזערן בערוף ניח
חויך
חויפחפסעחנן חוטערש
טטעט  :חיט
טטחרקע חונ :ערן וויזזען ,
חענסען3ו פחזזי
חײןנען פחרטהײז , :דח  :בע :טע 3ונן הײז דער
ענטפערנע דיך ניכט פחן חונ :ווענן דיח נחטה נחהע
ברינןען .
חי :ט  ,ווענן ניעחחנד הע 5פען חחן  .דוח פערחכטעגט ^ דוח פעדי
סחחהוט דע :חרחען ע! ענד ניכט  ,דוח פערבירן :ט דײן חנטויטן
וויחהײט ח־ט
ניכט ווענן ער5ו דיר רוםט  .ווענן חונ :דײנע
ןעפחהדען ןנערחטהען  ,זיזש
טטרחפען הײחזוכט  ,ווענן וויר חין
פערזיעיען ; חבער זיזט חונ :חויך ניכט
חונ :דען זזוטה ניכט
אסתר
קדחפט  ,זחנדערן וויח
חובערזזוטהין  :ײן חויןי חײגנע
עיהחלער רע { :עבע־
ןעבעט3ו דיר ,
רעטטונן :־פער :וכע זזיט
ועפחהרען
חנפחנןען  ,חונד דורז־ וו־ר :ט חונ :טטעט  :חין
טע, :
חנפײנדען
חונפערסוזדעט
בײטטעהען  .דיח פײנדע דיח חונ:
חונד פערפייזנען  ,וועידען  :־ך חין חיהרען חײןננען נעט 3ען פער־
בעסחזזט3ורו' קטדעטען זזוטשען  ,וו־ח עט דענן
טטריקקען חונד

המן עיןחנןען חיוט.

ווירדירדחנק־
ןערעטטעט  ,טטיזזזזען
חונד  :ינד וויר דחנן
דחנקפעזטע דיר 5ו עהרען,
פדײדענזיעדער חן  ,פ־יעדן וויר
חונד
דחנן  ,ח דחנן  ,זחט חונ :ניכט םערןעטטען דײנען וויזזען3ו טהון •
פערנעשטען  ,דחש דיח חפפער דיח דיר חק
זיזט חונ :ניכט
חונטערטטוט 3ונןז דעד חדזזען בע־
ווחהזןע ^ חזזיןוטען  :ינד  ,חין
טטעהען  .וויח עט חינן בוכע אםתר הײטט  :״דיח טחןע דיח
חיןפײידע,
טרויריןקײט
םערווחנדעזט ןוחרדען  :ינד חוי:
חיהנען
פרײדענטחןע
םײערטחןע  : ,ח! זען5ו; ט־ חונד
חוי :טרויעד־ חין
ןעסענקע סיקקען  ,חונד חן
:ײן  ,חן דענען פדײנדע חײנחנדעד
דחנקחונד ! חב,
וועזכענן דען חרזזען ןחבען ןזערײכט ווערדען  .ײ
ןןחהזטהחטיןקײט חי :ט דער קחדחקטער דער ח־  :־
פרײדע חונד
בעחבחכטען.
טטעט:
דחעזיטיסען פע :טע  ,דיעט ווחזזען וויד
טטעט  :רעטטען חונד  :עןנען,
חונד דוח  ,עוויןער  ,וויר :ט חונ:
בעטהחטיןען קיזננען,
ווחהזטהחטינען ןע :יננונןען
דחט וויר חונורע
אמן
חונד5וכ[ הײז חוסרער  :עעזע .
דיר 3ונן פרײ :ע
גלױבענם־ארטיקעל.
דיא דרײצעהן
חונפעדברוכזיכער טרײע  ,דחט דער סחפ  5ער,
 1ח־ך ? זויבע זזיט
־ ןע 5חבט  :ײמ  :ײן נחזזעי דעד סחפפער  ,חונד רעןיערער ח! ןער
* 7

2

3

ווע 1ען 1ײח  ,דער חזזײן חז? ע1
הערםחרןעבדחכט  ,י)? זע 1ןעי
טעהן ? חטטען  ,חונד חויך חז 5עו ענטטטעהן זחטטען ווערדע.
חיך ןנזויבע חיט חונפעדברויכזיכער טרײע  ,דחט דעל טחפפער,
ןעזחבט וײח  :יין נחחע  ,חײנצין ױיח ; דחט קײנע חײנהײט
חין חיר^ ענד חײנענן
פערהחזטניטטע דער ; ײנען
ןזײכע,
מונד דחט
חויוטזיעטןיך ער חונ :ער ; חטט ווחר  ,חיוט חונד
:־ין וועדדע •
חיך ןלויבע יויט
חונפערבחכזיכער טרײע  ,דחט דער םחםײער,
ןנעזיובט  :ײח  :ײן נחחע  ,קײן קחי׳פער  :ײח  ,דחט קײן חענם־
זיכער בעוריםן 1חיהן ערפמטטען חונד קײנע ביזד! יכע  5חס
סטעז 5ונן ח־הן בע 3ײכנען קחננע •

 4ח־ך ןיויבע ^ויט חונפערביוכזיכעד טרײע ,דחט דער םרופםעד,

ןעזחבט  :ײח  :ײן נחחע  ,דער
:יין ווערדע •
 5ח־ך ? זויבע יויט חונפעלבר 1כזיכער טרײע  ,דחט דער םחפפער,
^עזחבט  :ײח  :ײן נחחע ,
חזזײן נןר
חנןעבעטעט ווערדען
דודפע  ,חונד קײן חנדעדע :ווע :ען חנב־צטונן :ווחודדין  :ײח — .
 6חיך ^? ויבע חיט חונםעדברויצזיכער טרײע  ,דחט חזזע פערקונ־
דייחנןען דער פרחפהעטען  ,ווחהרהחפט ,חונד חונזײ ; בתר  :ינד.
 7חיך ן 5ויבע חיט חונםעדבדיויכזיכער טרייע  ,חן דיח ״ 3ופער־
זיוטטיוקײט דער ווײן :חןונןען חוטרעט ? עהרער :נ? שר . ,חונד
דחט ער דעד פחר3ו ;? יכ :טע ח 5זער פדוהעדען חונד טפחטעדען
פרחפהעטען ןעווע :ען _ :ײח.
 8חיך ןזויבע חיט
חונפעדבר
1
כןיכער
טרײע
,
דחט
דיח
פחר־
החנדענע ! עהרע  ,חין חיהרענ[
ןעןענווחרטיןען
חוחפחנן
חונד חיהרער
פחזזטטחנדיוקײט  ,חוטערנן ? עהיער נזשה
סובערזיעפעיט ווחדדען  :ײח.
 9חיך ן 5ויבע ו :יט חונםעלבדוכזיכער טיײע  ,דחט דער םחפפער,
ןע? חבט  :ײמ  :ײן נחחע  ,דיע :ע ? עהרע חונ ^ עדחנדערט זיוט־
םען  ,חונד חויך קײנע חנדערע ? עהדע חן חיהרע .טטע?? ע
:עט 3ען ' וועדדפ.
 10מיך ן? ויבע ח־ט חונפערבלוכזיכער טלײע  ,דחט דער םחפפעד,
ןעזייבט  :ײח  :ײן נחחע  ,ח? זע החנדזונןען דער חענםען
קעננע ;
דענןעטהײטט  :״עד  ,דער חיהרע הער 3ען ןעביז־
דעט  ,בעי 1ערקט חויך חיהרע היןנדזונוען  .ײ
 11ח־ן? 4ויבע חיט חונ  3עעבדוכזיכעד טרײע  ,דחט דעד ט  $פ  5עי,
ערטטע ווחד חונד דער ! עט 3טע
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79
ןעבייטע
בעפסזןוננ ױינער
ןע 1חבט ױיין * ײן נחחע  ,דייו
יוויבערטיעטונן דער :ע? בען בעטטרח  £ע.
בע? חהנע ׳ יוונד דייו
עונפערבדויכזיכער טדײע  ,דיןט דער ער=$5
 12יויך ןזויבע  :ויט
:ער קחי 1ײען ווערדע  ,יוונד  :ײן ! ײיויןעט יוויובזײבען יויוכט
יוײנע טיוןזיכע ערווחרטונן ניכט וויונקענד.
 13יויך ? זויבע יויט יוונ  £עדבר'ו' כזיכער טרײע  ,חן דייו יוויפער־
ננחדענפחזזע ווי? זע דע:
טטעהונן דער טיןדטען  ,ווענן דער
עט 3וזיוטטען ווערדע — ןעפריע :ען ווערדע * יין
ט  $פ  £ער:
החכגעזחבט  :ײנע עדוויוהנונן טין יוונענד 1יכער עווין־
נחסע ,
קײט  .רווי־ני דײנע הויז  £ע הין  £פע יןיך ,עוויןער  .יויך החדרע,
בײטטחנד  .עוויןער  ,חויןי דײנע ער־
עוויןער  ,חויןי דײנען
רעטטונן פערטרויע חיך.
מארגענם א־נד אבענדם נאך אללען געבעטען•

ח  ,דחט דחך דעד עוויךע חונ :ער ןחטט פערנעד ח־ט חונ:
פחרעזטערן ךעוועוען  ,חונו ניא םער־
:ײח  ,וויח ער חיט חוטעדן
הערין3ו  :יך
פערטטחטע ;  :חנדערן חונ; ער
זחטטע  ,חונד ניח
נײןע  ,דחחיט וויר ח־ן ױינען וועןנען^ ווחנדעזן  ,חונד חזזע ױינע
בעחבחכןזען  ,דיח ער
פחרטדיפטען
בעפעהזע  ,ןע :עט 5ע חונד
חוטערן עזטעדן בעפחהזען החט ; חונד דחט דיע :עײײנע ווחרטע,
זעהענטזיך 3ונן עוויןען ךעטיקט  ,דענן עוויךען חונוערכן
דיח חיך £
;חטטע נחה  :ײן חחגען טחן חונד ניוכט ! דחס־ט ױינענן דיע־
ןוערדע5ו
פערטחפפט
נער חונד ױינענן פחזקע ישראל רעכט
יעדער 3ײט חונד בײח יעדענן פחרםחזזע • דחדורך ווערדען ח 5זע
פחזקער דער עדדע ערקעננען  ,דחט דער עוויןע ח! זײן ןחטט
ז״טע חיך חין דײנער
:ײח  ,חונד חויטער חיהין קײנער — .
טרחטין,עבנע
טחדענפרחהען 3וכך
פר ^ ײײיךקײט  ,ח עוויןער  .,דען
דײנע וועןע סחי י) יר ! סיך ווחנדזע חין חײנער חונטוזד  ,ערז  :$ע
בעדיחנןט.
יויך ! ױיח סיר ןנחדיו  ,דענן חיך בין חײנוחנן חונד
טטעהט חײן סוט חויף עבנער בחהן  ,חונד חיך דחנקע חין
נון
בעטחטטע חיך,
קחהרען דענן העררן  .ער ױיח חײן הויטער  ,ער
יויר 3ןר רעכטען ! פחכן עוויןען קחחחט חײנע היויןפע  ,דעי היח־
ײע? חונד ערדע טון . 1דער עוויןע בעהוטע יוײנען חויוןחט חונד
חײנןחנן 3ונן ? עבען  3 ,ןר ןזוקיע? ױקײט  ,פחן נק חן בי* חין
עוויןקײט  .טויע פחן דײנער הײזיגען ווחהנונך  ,םחנן הייויועז,
פחזק י׳שראל חונד דחי״זחנד וועזכעי דוח חונו
חונד יעןנע דײן

׳

ןעןעבען הוווט  ,וויוו דווו וזונגערן פיירפחהרען צוןעגזוויןרען היןגבו־.
ןוןטט דער עהרע! דיר ביינן וויך פרײו ווונד דחנק  ,דיר ווײהע
חיך חײנען דיענוט טחן חונד גחכט  .ןע? חבט וײוו דער ווײנ 3י( :ע
ח־ינינע  ,דער פחן עוויןקײט הונר ווחר  ,חי.יט חונד וײן ווירד.
עווינער  ,ח?! 1וחכטינער ןחטט חיורחע! פ  ,קחנינ ח! 3ער קחנינע,
ןע! חבט  :ײח ער ! ער חיוט דערי חיסחער ! עבענדע ןחטט חונד
עוויו דויערנדע קחנינ  ,נע! חבט  :ײח דער נחחע  :ײנעט הערר-
!יכען רײכעו חיווחער חונד עווי{! חוין 1דײנע הו'! פע החפםע חיך
עוויןער ! ווחןען ח !! ע נח 3יחנען  ,יעדע חיהרענן ןחטטע נחכווחנ־
דע!ן  ,חיך חחנד! ע חינן נחחען דעו עווינען  ! ,עבענדינען ןחטטע, :
חונד העררן דע :ווע! טח!! . :חײנע הו ! פע קחחווט פחנן עווי ; ען,
דער היחחע! חונד ערדע ערטחפפען החט  .״דער עוויןע רעןיערט
חיחחעד חונד עחי! . , :אמן
געכעט אײנעז מענשען דער זיך דורך דען האנדעל נאהרט •
חיינע הו ! פע קחחחט פחנן עוויגען־ דעי היחזוע! חונד עדדע
ןעטחפפען החט • ווירן 1חויןי דען עוויןען דײנע ! חוט  ,עד ווידד
חויפריכטינקײט  : ,יהע חויןי דעד־
בעחבחכטע
דיך פערפפ ! ענען •
!יכקײט  ,עש ניעבט חיינע ן! וק! יכע 3וקונפט פור דען פריעד! יכען
פערטחיע חויןי דען עוויןען  ,טהוע ןוטע , :ב! ײבע
יוענטען •
חינן ! חנדע חונר נחהרע דיך רעד! יך  .דער ח !! חחכטינע חי :ט
חהנע 3חןען  .חײן  :יען  ,יוײן
חײן הײ !  ,חיהכן םערטחיע חיך
:חיטענםפיע ! חי :ט ןחטט  ,ער חי :ט חיר טטעט 3 :ור הו ! פע.
עוויןער הערר דער חע! ט ! חין דײנער הײזיגען טײפט הײסט
חטטםערטחיעט  ,דען חוחניעבט ווחה ! ווח! ! ען .־י
עט .־ ״חערחויןי ^
 5ערנער הײטט עט  :דוח ערנחהרוט ח ! ! ע ווע :ען  .עוויןער ,ןחטט
דער ווחהרהײט  ,ןיעב  :עןען חונד ן!'ו' ק חין > וײן החנדעןוערק חונד
ןעטחפטע  ,דחט חיך יויך חונד יו״ן הויו קויוחערןח:
חין חײנע
חובערטרעטונן חײנע:
ערנחהרע חויף ער! ויבטע ווײ :ײ  ,חהנע
ןע :עט 3עט  3 ,ונן ! עבען חונד 3ור ן!'ו' ק :עזיןקײט.
ח ח 5זווחכטיגער  ,דעד דוח יעדעגן ןנעטחפטע נחהרונ? בערײ־
טע :ט  ,יעדע :וועוען נחך  :ײנער חרט בעק! ײדע :ט חונד ערהח! ט :ט!
ערהח ! טע חונד ערנחהרע זויך חונד אײן הויו חונד ; חנ? ישראל,
חובערטרעטונן חיינע :ןע :עט 3עם  ,חהנע
חהנע טחערי]  ,חהנע
טחנדע  ,חהנע בעטחיוונן • ןיעב חונ :חונ :רע נחהרונן חוי :דײנער
םטעט ? :עפויזזטען הןונד  ,חונד ניכט דורך דיח החנד
הײ5י ; ען

דער יזענטען  .נוחןע יוונורע נרוהרונ ; טטעט) בערײט ױין  ,עהע
פדידין י׳ויט
דרינןענדע ניןטה " יוײנטדיטט  ,יוויןי דחט וויר יוונ:
בעטיופטיןען  ,יוונד ןו? ןע דײנע ןעבחטע יוהנע
דײנעכן ןע :עט 3ע
בעחבחכטען קחננען ! ײח ; ע טוסער יוויןע נייו ניוך
הינדערניטטע
דענ[ טיטע פיעיודער יוענטען טיוחכט^ען  ,חונד יוחןען וויר  ,חונ[
חונטעדטהחניג  :ײן.
ניעיוחנדען חז :דיר
דער נחהלונן וויזןען ,
יוח ; ען וןיר טטעטו חינן טטחנדע  :ײן ׳ חונו חנטטחנדי ; 3ו קןײ־
דען  ,דחט ןןיר ניח3ו דעיווטהי ; ונ; ׳ ערנידריןונ ; חונד העדחב־
פיעזיועהר  ,דחט וויר חינן
:עט 3ונ ; קחיויוען  .בעןזיוקקע חונ:
חוטפרײהײט3ו חובען  ,חןיןח :ען3ו ; עבען,
םטחנדע  :ײן ײחןען ; ,
חונד ; עפיו! ן־ ; 3ו  :ײן ; ע ; ען יעדען חענטען  ,חונד טיקקע חונ:
ןעןענטטחנדע דער ווחה 5טהחטי ; קײט 3ו  ,דענען
חיחײער ווחורדיןע
אמן
וויר ווחה 5טהון קחננען •
דיא צעהן געכאטע• * )
חונד דער עווי ; ע רעדעטע חןןע די; ע ןןחרטע  ,וויח פחז ; ט:
חיך בין דער עווי ; ע דײן ; חטט  ,דער חיך דיך חוי :דענן עןיפ־
1
טענזחנדע  ,חויו דענן הוי :ע דעד טקזחםען ; עפויהרט החבע.
 2דוח  :חןןטט קײנע חנדרע ; חטטעד ' החבען  ,פחר יוײנענ[
חנ ; ע :יכטע  .דוח  :חזז .יט דיר קיין ; חט 5ענביזד יוחכען  ,חייך
קײנע חהנזיכע ; עטטחזט  ,פ״ן דענן ווח  :חבען חינ[ הייויוען,
חדער חונטען חויןי דער ערדע  ,חדער חינן ווחטטער חונטעד־
החזב דער ערדע חי :ט ; דוח  :״ !! :ט דיך פחד חיהנען ניכט
בוקקען ; חויך  :ימ ניכט ; חטטע :דיענטט! יך פערעהרען ; דענן
חײפעדפחזזער ; ״טט,
חיך דער עוויגע דײן ; חטט בין חײן
קינדערן,
חהנדעט  ,חן
פחנןער
יויטטעטהחט דער
דער
ענקעזן חונד חורענקעזן  ,נחיוזיך בײח דענען דיח יויך החטטען,
דער חבער ןנחדע ער 3ײןט בי :חינו טוי :ענד :טע ; עטזעכט
דענען דיח איך ! יעבען חונד יויינע ; עבחטע הסזטען •
 3דוח  :חזז :ט דען נחיוען דע  :עוויןען דײנעו ; חטטע :ניכט
יויטברויכען  ,וועדער פערןעבזיך  ,נחך 3ו חײנער חונווחהרהײט
נעבחטע טוו ;? יז 3ו 1ע :ען
* ) עט יוי :ט יוײן !! ריו״ווער נעבװד  1 ,ייו3רע  .ן
ח״ניסיחנען ן :יעהעייווטער קהלת שלםה
נעדטגטניסטע
סונן  :ייו דענן
פערבעטםעוטע יודפזיוגע  :״טע  21הנובר
פערוועהרטע יוונד
 3וו־טע

יבא גואל ישראל לפ׳ק •

 11נ 11נ5113151־1/\61
ח1/1/\131־וס 1>1ח 3ו־  61> 8ו 11ס

חט>3חט 8 )3011-

-0 -01 - 0044 -0085

. : . 101160ו־811>3- 1\ 1

82

4

5
6
7
8
9
10

ײונןעטטריועט
יזויןםעדעכען ; דענן דער עוויןע ווירד ניכט
זיוםםען דעניעניןנען  ,וועזכער  :ײנען ניויוען יויםברויכט- .
יזײנןעדענק דע :דוהעטחנע :יוונן יויהן5ו הײ־
טטעט:
 :ײיו
זיןען  : .עכט טיונע קוונטט דויו יודבײטען  ,יוונד םזז דײן
ןעטחפט ? גערריכטען  ,דער  :יבענטע טחן חבער יוי :ט יוײן
נחטטע5ו עהיען ; דויז  :דיזזגט
רוהעטמנ  ,דענן עווינען דײנענן
קײן החנדווערק פערריכטען  ,וועדער דויו  :עזבוט  ,ניון״דײן
:ריהן יודער דײנע טייכטער  ,דײן טקזיוסע  ,חדער דײנע
טקזחפין יוויך ניכט דורך דײן סיעה חדעד דורך* דען פרעי׳ו־
דען  ,דער  :יך חין דײנען טהחרען חוי  5החזט  .דענן חין  :עכט
טחנען החט דער עוויןע היחחע?  ,ערדע חונד חעער  ,נעב :ט
פערפערטיןעט חונד חנן  :יבענטען
חז? ענן ווח :דחרין חי :ט ,
טחןע ןערוהעט  ,דחחנ{ החט דער עווינע דען טחן דעד
רוהע וע :ע ; נעט חונד חיהן הײזין ערקזיודט.
עהרע דײנען פחטער חונד דײנע ו׳ווטטער ! דחחיט דוח ןחטנע
?עבע :ט חויןי דענן ערדרײכע  ,וועזכע :דער עוויןע דײן ןחטט
ױעבט.
.דיר
דוח  :ח? ז :ט ניכט חחרדען •
עהעברעכען.
דוח :חזז *.ט ניכט
דוח :חזז :ט ניכט טטעה? ען.
דוח  :חזז :ט ווידער דײנען נחכוטען ניכט :חוי ::חןען  ,ח?:
פחזטער 5ײ^ ע.
חײן
דוח  :חז? :ט דיך ניכט נעווגטען ? חטטען דײנע :נחכוטען הוי, :
נחסטען
חונד  :!!•?:ט קײנע בעןיערדע החבען נחך דײנע:
ווײב  ,נחך  :יינעכן טקזיזפען  ,נחך  :ײנער טק! חפין  ,נחך
:ײנענן חכ:ןע  ,נחך  :ײנעכן ע :ע?  ,חדער נחך חזזעכן ווח :דײן
נחכ :טער בע :יט 5עט.

אבענד־געבעט.
מארגען־ אעד
ןחטט !  :ח וויח  :יך דיח  :חננע חובער דען החרי 5חנט ערהעבט,
חונד חיט חיהרען חז? ע :בעזעבענדען טטרחהזען  ,נחך חונד נחך,
ערדע 5וכן חנדערן  ,זיכט חונד ווחרחע
פחן חיינענן ענדע דער
םערברײטעט  : ,ח ווירד חזןעו ווח :חי :ט חונד ווח ? :עבט  ,רעןע,
חונד פרײעט  :יך  :ײנעט  :ײנם חונד ? עבענ : ; :ה עדווחכען חו־ך
חחנניכפחזט־גען געטוופטען חונד
חיטו׳וענטען5ו
טויוענדע חײנעד
טריטטע
 5ערריכטונןען  ,מונד חז ! ע נחהערן  :יך חונן חײניןע
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דענן 3יעןע ׳ דח  :דויז יויהנען סחרןע :עט 3ט היווט  .וויח ײחננ־כ־
בעםטרעבוננען
חסיכטען יוונד
יעןטחפטע  ,דיח
 5חך  :ינד דיח
יעדער ניסחט
פחןחוטע בי 3 :ור הוטטע !
דער יזענטען  ,פחנן
חנ[ חחר^ ען דען  5חדען  :ײנער ןעדחנקען דח וויעדער חוין , 1חח
חובערווחזטיגעט  ,פחזזען ןיעט7
ער חיהן ןעוטערן פחין טזחפע
פחיט דורך ווחויוטען חדער
יעדער חענט  :עט 3ט  :ײנען ^ חנן
בזוחענךעפיודע  3 ,וויטען דחמען חדער רח  :ען  .חזזע :טײנט יוײנ־
בעחוהונןען חוים 3והחזטען,
חנדער חין  :ײנענן ? ויפע  ,חין  :ײנען
3ו הינדע־ן 3 ,ורו' ק 3וטטחטען ; ח! זע  :טײנט ווידערםפרוך חונד פעד־
וויררונ^ 3ו  :ײן ; חבער חזזע  :ךעטיהט חונטער דײנער חויפויכט
חונד זײטונן  .חונד  :ח ווירד ח! ןע :חרדנונן• חונד חיובערחײנ־
םטיחוווננ  ,חזזע :חונפ״עהזבחריט חיטטע?  ,דײנע החסטען חב־
חונד3ו בעפחרדערן • וויח פערטידען ח"י :ט
:יכטען3ו ערדײכען
דער 3וטטחנד  ,חין וועזכענן יעט 3ט חײנע ערדענבריוידער
נ־כט
טוועוטעדן 3ונן ? עבען ערווחכען ! וויח םערטידען דער ^ רחד
חונר
ערקעננטניט  ,חיהרער טוןענד חונד
חיהרער ביזיונך  ,חיהרער
ןזויקועזיוקײט  .היער חי :ט זיכט חונד ווחהרהײט  ,דחרט פיטטער־
ניט חונד חיררטהונן ; היער טוןענד חוכד־ םרײהײט  ,חונד דחרט
קנעכטטחפט ; היער ןוחננע חונד פיײדע  ,דחיט
!חוטער חונד
יחחחער חונד ע! ענד  .ןחטט  ,דוח  :יעה :ט  ,דוח קעננ :ט  :יח ח!! ע
דײנע_ חענטען  ,דוח זיעסט  :יח חזזע  : ,יח  :ינד חזזע דײנע ךע־
טחפפע  ,דײנע קינדער ; חזזע פחן דיר 3ור ןזיויקועזיךקײט בע־
טטיחסט • חין חז ! ען  5ערטזינךונךען דע  ! :עבענ  , :דורך חזזע
בעןעןניטטע  ) ,וזטטען דיח נוענטען פריויה חדער
טיקקונך חונד
ןעטחפפע דײנער
טפחט  ,היער חדער דחרט  ,דח  • :ווערדען  ,ווח :
החטטען וויחהײט חונד \ וטע  ,ווח :קינדער דע :זיעבעפחזזען פחטער:
:ײןחונד וועידען קחננען חונד  :ח! זען  .חבער דײנע ןעדחנקען  :ינד
ניכט חוטערע נעד״חנקען  ,חונד דײנע וועןע  :ינד ניכט חוטערע
פיטטערניט  ,חונד פחר דיר
ווענע (ישעי׳ נ״ה ח׳ )  .חונ :חוחניבט
חוחפחטטע :ט דיח
!יענט תז! ע :חינן הע! ז :טען נזחנ 3ע דח  .חח
חונערחעטזיכקײט דער 3ײט חונד דע :רויוונט  .חונד דח : :חזן
ךחנ 3ע
דען 3וטטח"גד
טרחזטען  ,ווענן חיך חיד
חיך בערוהי ; ען חונד
ח־טסענטען נ־כט ערקזחרען  ,חונד ניכט
חונד דח  :טיק :ח ! ) וײנער
חחוחער וויט הי־טעייגד םדײדע חויןי  :יח הינבזיקקען קחנן • ח־ך
חחזזןוט־ןער  ,יויט ןע־
עדקעננע  .פיוהזע חונד דחנקע עט דיר ,
חיך  5י׳ר פיעזען יוײנער חיטבריוידער
ריו׳הרטענן העד 3ען  ,דחט
'1
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אןיןי ערדען בענזזקט בין ; דיוש אײן וי 1יןע ; יך בײנן ־ינבליק
וזויןי וייו עיוױיטערט  ,דחש וו־ד י!? 5ע וויט זיעבע יוווופיוששען
קחנן  ,יוונד דיוט יוײן הער?  :יך3ו דיר  ,יוונועדכ( ןעיוײנטחפטזיכען
פחטער ערהעבען ■,יוונד יוין דיר בעחהיןען קיונן  .ווע 3ן יוײן
יןזזןוטיוערו^
?ז1ק ׳ וועזך חײנע  :עזינקײט חי :ט דח  , :דחט יויך דיך
קעננע  ,חונד חינן ןזויבען חן דײנע חײנהײט ןעבחרען חונד ער־
 5חןען בין  ,דח :חי :ט דער נרונד חונד דיח קווע!! ע חז! ער  5חד 3וןע '
ד״ח ײיך ערפרײען  .ח ײרוכטע  :יך דיע :ע קווע?! ע ־דע :הײ ! :חונד
נחיועןו
דע ! :עבענו חזזען יוענטען חפפנען  ,ײחכטען חז? ע דײנען
הערר־'1
הײזינען ! ײ  $כטען חז? ע דיין דחזײן  ,דײנע ןרחטע  ,דײנע
זיכקײט מונד דײנע פחטעיזיעבע ערקעננען חונד פערהעררזיכען.
זיןט  ,ח ןחטט  ,וזיך חונד חזזע,׳ דיח דיך חונד דײנע קינדעד חויןי
ערדען זיעבען  ,הײטע חונד חיײײערדחר חין דײנער ערקעננטניט
 5ונעהזוען  ,חונד דײנע ווחד,ז_ טהחטי 1ען חבױכטען 3וכן בעוטען דער
ײענטען נחך קרח  5טען חונפערדרחםטען חיט פרײדיןעק חײפער |
כע  5חרדערן העז 5ען • ! חש יױך  5רוה פחן דײנער ןננחדע ה^ ורען;
דענן״חיך  5ערטרויע חױןי דיך !  5ײנע יויר דען ווען דען ח־ך
ןעהן  :ח!!  ,דענן3ו דיר ערהעבע חיך חײנע  :עעזע ! אנין
דעזגלײכען .
ןחטט  ,ײיט דיר חונד דורך דיך 5 ',חנ ; ע חיך וויעדערחײנען
טחן דע :זעבענו חן  ,ווענן יויך דח :ערנײערטע ןעפוה? יױינע:
זעבענ 3 :ור פרײדע״ חונד 3ונן דחנק ןע ; ען דיך  ,דעכן ; עבער חונד
ערהחזטער דעס :ע! בען  ,עריוונטערט ;  :ח םחרדערט עם ח־ך חויך
פעדפזיעםט ןנזײך יעדער טחו  :עהר טכע??
5ו< ן נחכדענקען חויןיי
דחהין ; טײנט ן? ײך יעדער נור חײן ןערינןער טהײז זױינער
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רע 5ויזזטע פ  5זיכט  ,מויןי חײנען  5עה? טריטט  ,חדער חויןי חײנען
:יען חיויבער  :יך  :ע? ב :ט  ,חוין חײנע גוטע חונד רעד* 5כע  ,חדעד
חויןי חײנע בח :ע חונד נידרינע החנד? וננ חן ! וויח ח  5ט החנןט
דיח3ו  5ריעדענהײט ; ,
ניכט דיח רוהע סונד .דער ןןחהזטטחנד ,
םחיויזיען1
דעד ; וטע רון• חײנ 3עזנער םער :חנען חדער ןחנ 3ער
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דיןסיון חב ! ווייו זרןכגע ווירקט יןײט דיז  , :ווון  :ידכן לזויןענבזיק
ןעטהחן ווידד  ,נחן
דעד " יוובערחײיונ? יוונד דעד ? ײדענטחסט
פערבחיןענען פחרט  .ח ןחטט  ? ,חש דח ? :־כט דערוויוהר־
חיכן
הײט דען ״פפחד חיינע ? :עבענ :ערהעחען  ,חונד דײנען נײוט
דחםחיךיעדען  ,חונד
חונדפוהדען ,
חיך חויןי דע1ו  :ע? בען ? ײטען
חויך דען הײטיןען טחן  :ח הינבריננע  ,דחט ער חיר חונד חנדערן
ווחה! טהיוטינ ווערדע ! ױעב  ,דחס חיך הײטע חונד ח!? ע טחןע
 35חר דײנענן חננע :יכט  ,חין דער עיופפינדוננ דײנער ןעןענווחרט
טטעט :ווי?! חיך חויןי דיך חונד דײנען ווי!! ען
ווחנד! ע  .יח
החסטע פח!? קח 1)1זענהײט,
טטעט :חן דיך  ,חן דײנע
החרען ;
העררטחפט חובער ח!! ע ; :סטעט:
חבערחויפױכט חונד
חן דײנע
חבהיונױןקײט פחן דיר דענקען  ,חונד ח!? ע , :חין רויק־
חן חײנע
בעטרחכטען חונד
'  :יכט רוויןי דיך חונד דײנען הײ? יגען ווי?? ען
בעחורטהײ? ען  ,טהון  ,חונטער? חטטען  ,דו? דען  ? ,ײדען חונד ןעניע־
ענטפערנט  ,ח !? ע :וןחבײח חיך
טען  .ח!? ע :ווח  : :זיך פחן דיר
ןעןענווחרט עדטרעקקען חונד
דער ןעדחנקע חן דיך חונד דײנע
בעחונרוהיןען ווחיורדע  :דח  :ווי!! מיך ח  :1טחד? יך חונד בח :ע
? 5יהען חונד חונטער! חטטען  .נור דח :ווי?? חיך טהון  ,ווחב־יח
חיך ןעטרחוט חונד פרחה ןעןען דען היחזזע? ב? יקקען  ,חונד חן
דיך דענקען דחרןי  ? .עהרע חיך חײנע טחנע ^ עםטען  ,חויןי דחט
חיך ווײ :ע ווערדע  ,חונד קײנען טחןנ חײנע ? :עבעג  :פעד? יערע,
פחרחובערןעהט חהנע
דענן פער? חרען חי :ט יעדער טחן  ,דער
טהחט 3ורוקנו? חטטען.
ערחיננערוננ חן חײנע ױטע
ח :נ :דיח
סטחנדהחפט חונד רוהיג ווי?? חיך חײנען ? עבעסוועג פחדט :עט 3ען,
טטעט : :ח געהחנדע? ט3ו החבען,
בין וױך מיר נור בעווחז :ט ,
דחס חיך דײנע :בײםח??  :געוויט  :יין דחדןי • ? חט ^ יך  ,ח ; חטט,
דורך דח? :חב חונד דען טחדע? דער חענטען ניכט חיררע ווערדען.
חיך ווי??  3ופריעדען  :ײן חונד געטרחוט  ,ווענן חײנע חרבײטען
חונד בעזזוהונגען דען חויוןחנג חונד דח  :ןוטע ניכט בעווידקען,
חונטער דײנער
החטטע .
פערטפרחכען
דח  :חיך חיר דחפחן
חויפױכט  ,ח!? ווײ :ער ! ב? ײבט דחך ניח דח :גוטע חהנע ווירקונג,
ווענן  :יח חונ :ג? ײך פערבחרגען חי :ט ; חונד יעדע טרײע חונד
קדחפטע,
החבע חונד
חנווענדונג חוטרער
געוויטטענהחפטע
פעמזחגענ  , :ברינגע חונ :דער פח?? ־
חונורער 3ײט חונד חונ :רעט
נחהער.
קחזזסענהײט דע 5 :וקונפטיגען ? עבענ ( :עולם הבא )
חיך החבע דיך ס?! וויםטענרער  ,ח?? גוטיגער  ,םטעט :פחר חויגען
8

ל׳וונד וועידע נח׳ו ^ ער ווחנקען  ,ו׳וײנע ווענע ניוו
פעדפעהזען,
יוונד דיזו 3יע? ווײנער ן;! וק :עזיגקײט 3 ,ו וועזכענן ער 11יך סוה־
רען ; ח]? ,
ןעןןיש עררײכען • עס פרײען  :יך חיזע  ,דיח דיר
םערטחיען ; עווינזיך ? רובפריחען  ,דחס דוח חײן טימן בי :ט
חויבעי  :יח .
פרחהזיך זחס  :יח  :ײן מין דיר  ,דיח דײנען נחחען
זיעבען •
אנזן

דעזגלײכען •

ןחטט  ,יעדער נײע טחנ חי :ט חײן געטענק דײנעד ןויטע.
חונד ווימ פיעז טענקט וויר ניכט דײנע ןיו׳טע חיט יעדעכן נײען
טחןע !
חחנניכםחזטינ חונד ןרחס  :ינד חײנע בעדורפניססע ;  :יח
עדנײערן חונד
פעדפיעזפחזטיןען  :יך פח :ט טחן! יך ; טחןזיך ןערנע
חיך ו׳ועהר טחנע :חונר ןוטע :קעננען חונד פערזחננען  .דיח
בעןיערדע חונד דה  :בעסטרעבען נחך ערקעננטנים ,
בעןזײטען1
וויך  ,מוגד וועדדען וויט יעדענן טריטטע דען חיך נחך דענן 3יע? ע
טהוע  ,חיחחער טטחרקער • חבער חיט יעדעכן נײען טח ; ע  ,ו
טענק :ט דוח וויר חויך נײע ! ויטטע? חונד קרחפטע  ,יעדען בע־
דיוידפניסטען חב 3והעזפען חונד דיע :ע בעןניערדען י׳זעהר יןדער וועני־
ןער3ו בעפרידיןנען • טחנ! יך לופפנעוט דוח וויר חוים :נײע דען 3ו־
ןחנן3ו חזןען לו׳טערן חונד רײכטהיויחערן דער נחטור 3 ,ו חזזען
טחט 3ען דער וויחהײט 5 ,ו חזזען טרח :טוננען חונד  :עזינקײטען
דער רע? יןיחן ; חזנד טחןזיך קחנן חיך דחיוי :נחהרוננ חונד
םטחיקונן פור קחיפער
חונדרחט  ,פרײדען דע:
נענענווחיטינען
חונד דע 3 :וקונפטיןען ? עבענ :טחפפען  .יעדע חײטעדוננ חײנער
קרחפטע  ,יעדע חנווענדונן חונד ענטוויק? וננ י׳וײנער פחהינקײ־
טען ; יעדער
פחרטטריטט חין דער עדקעננטניט חונד חין דעד !
טוןענד ; יעדע עו׳זפפינדוננ חײנער ווחיוירדעחונדחײנער בעטטיו) ־
|
#וננ ; יעדער ןעדחנקע חן דיך  ^ ,יינען טחפ  2ער חונד פחטעד;
יעדער ב? יק חויןי דײנע העדר 5יכען חונד טחנען ווערקע מונד חויןז
דײנע ןןײ :ע רעךערוננ ; יעדע
חנןענעהחע חונד נוטצזיכע פער־
ב־נדונן חיט חײנען
חיטחענטען חיכן בודןערזיכען חונד היחזיכען
?עבען ; יעדער
פרײנדטחפטזיכע חוחןחננ  ,יעדע:
פערטחיזיכע
ןעטפרחך חיט חיהנען ; יעדער דיענ :ט חונד יעדע היויזפע ,
דיח5
חיך
חיהנען 5ײ :טע  ,חדער § חן חיהנען ערהחזטע ; יעדע חיט־
טהײזוננ חוטרער נענענווחרטינען ןעדחנקען חונד
עחפפינדוננען,
חונד יעדע חננחהחננ חוחדער העי 3ען ןע^ ען חײנחנדער ; יעדע
פרחהע חוי ::יכט דיח  :יך חיר
ערחפפנעט  ,חונד יעדעד  :יענ
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ור 1בעד י) ײנע זײדענטיופט  ,חזזע , :רןזזע :קוונן >:יר ?ו :ט יוונד
פרײדע ןעחווהרען  .חזזע :הײםט נויך חײנען ! ויןיןעטרח :ט פחרט־
:עט3ען  ,חונד דיע :עט ! עבען חונד חזזע  :ײנע בעטוועידען ניכט
ח ! :חײנע זח :ט ׳  :חנ־ערן חז :חײן קח :טבחרעם * עטענק דײנער
ןוטע  ,חז :חײנע חװטחט 3בחרע ווחהזטהחט בעטדחכטען  .ױב,
ח ; חטט  ,דחס חיך דח :טחגע חונד ןוטע חין דײנער ווע! ט חונד
חונטער דען חענטען ניכט חובער :עהע ! דחס חיך דח :נוטע
חונד חנןענעהחע חין דער ווע! ט ניח ןעדחנקענזח :עוופפינדע,
חהנע י׳ויך3ו דיר דענן ; עבער דעמעיבען 3 ,ו ערהעבען  .זחש
חיך פחן דען נערסטרײחוננען דע 5 :עבדנ :ניכט ; עהינךערט ווערדען,
3ו  :תחחעזן חונד חײנען פרײען  ,פרחהען בזיק חויןי דיך חײן
פחטער חינן הי 4ויועז3ו וועיפען • ! חס קײן פחרחורטהײז  ,קײגע
חיויבזע !וינע  ,קײן בײספיען חנדרער תיך פערזײטען  ,חעהר
חויןי דח :בח :ע ח! :חויןי דח ; :וטע3ו :עהן  ,דח :יויך חוח ; יבט!
חפפנע יוײן העין חתוו׳וער חע־ד דעכן חײנדרוק יעדער עד!ען
חונטוזדי ;ען פרײדע  ,דיח  :יך יויר דחרביעטעט  .דיעס חי :ט דער
דחנק  ,וועזכען דוח חזז ;'ו' טי ; עד פיויר דײנע ווחהזט־חט פחן חונ:
פחרדערוט  .ח חחכטע יוײן ;חנצע ? :עבען ווײנע חיחוועדווחה־
דענדע זחבפדײוונ ; דײנער ןיויטע :ײן  .בענעדײע ווײנע :עע! ע
דענן העררן  ,ח!! וויין חיננערע :זחבע  :ײנען הײזיןען נחיוען.
ווײנע  :עע! ע  ,בענעדײע דענ{ העררן חונד פערױס ניכט חז 5ער
:ײנער ווחהזטהחטען • אנין
דעזגלײכען •

ן
!
'ז
|
|,
|

וויח דח :קינד  : ,חבח!ד עס פחנן ט!ח  £ע ערווחכט  ,נחךױינפר
נחרטזיכען חוטטער  ,חדער נחך  :ײנענן זיעבע  5חזזען פחטער
ב? יקט חונד  :יך  :ײנע :דח:ײנ :פרײעט  : :ח  :יעהט יוײן חוינע  :ח
בח?ד עס  :יך חפפנעט 3 ,ו דיר  ,ח ; חטט  ,עיופחר  ,דער דוח
דער רעכטע פח״טער חזזער ווענטען בי :ט  ,דיח דיך קעננען חונד
פערעהרען ; חונד דחנק חונד םרײרע דורכדרינןען יוײן הער? ,
ווענן חיך חן דיח  :עזינען פערהח! טניססע דענקע  ,חין וועזכען
חיך ןענען דיך סטעהע• יח  ; ,חטט  ,דיך קעננע  ,דיך פערעהרע,
דיך זיעבע חיך ח? :פחטער  ,ח! :חײנען פחטער ! דורך דיך בין
חיך  ,דורך דיך בעסטעהע חיך  ,דײנע ; חטט? יכע £חר :יכט ער־
.ן החזט דען חדענ{ דעו ? עבענ :חין חיר .דײן טוט? בעדעקט  ,דײנע
קרחפט בע! עבט  .דײנע החנד זײטעט חונד פוהרט חיך חויןי
דעכ[ ווע ; ע דע ? :עבענ ; :ויח פיויהרט חיך 3ונ{  3יע? ע דער פח!!־

קחווחענהײט  ,דח :דויו יויי בעםטיחזוט החוט  .ויוטט  ,ווי• יוי; ט
יוײן פהטעד  ,ווייו דווו בי :ט ?  :ח חיוהטין : ,יר וויי :ע  : ,י• יוונ־
פערטיונענד ? דוון
נחסיכטםפחןן  : ,ח
פערתנדעיןיך ן 1טין  : ,ח
?יעמט חונ , :דײנע קינדער  ,ווײט וועהר ח! :וויר חונ : :עזב :ט
זיעבען ; דוח קענסט חונ :ווײט בעטםער חז :וויר חונ : :עימט
קעננען ; דוח  :חרן :ט ווײט בעטםער פויר רווטרע ;?ו' ק :ע! יוקײט
זי ! :וויר  :ע! מט דחפוד  :חיןען  .וויח טהחריכט  ,וויח ווידער־
ספרעכענד  :ינד חםט חוטרע ווחיו׳נטע ! וויח ע! ענד ווחוירדע חונ:
חײנןעסרחנקט  ,וויח חחנן :ע? החםט
חיהרע ערפו !! ונן חחכען ! וויח
:ינד םטעט :חוטרע חײנױכטען ! וויח  :ע? טען וויטםען וויר חיט
ןע :ויטהײט  ,ווח :ןוט  ,וות :דח :בע :טע פ 1ר חונ :חי :ט  .חונ:
:ע! מט חובער? חטטען  ,ווחורדען חונ :חובערח?? טײן חונד טיחחעד
ןעןענווחרטיןע  :ײנע
טײטען ; ווחודדע נור דח : :יננ? יכע  ,דח:
^עווח? ט חזבער חוט חויגחיויבען ; ווחורדען וויר  ,חך וויח חפט,
חד  :בי) :ע דענן ןנוטען  ,דח.י ט? עכטערע דעכן בעטטערן  ,דח  :פער־
ןנויןען״ חײנע :חויןענב? יקקע , :חײנער דויערהחפטען ב? ײבענדען
 3רײדע פחר 3יעהען  .חבער דיך ,דען ח?? וויטטענדען  ,רען ח?? ווײ :ען,
קחנן ניכטם טײטען  .דוח קענטט ח! 5ע חוטרע בעדורפניטטע חונד
דיח חיטטע?  : .יח5ו בעפרידיןען  .דוח קענטט חוטרע בעטטיונ־
חוננ חונד ח?? ע וועןנע  ,דיח חונ .י5ו דער :ע? בען םוהרען קחננען,
ןעוויטהײט  .דײנע פחטער? יעבע מי :ט החמט
יזיט חונטרו'נן ? יכער
ווײ :ע  ?-יעבע ; ? יעבע דיח חונ :דח :בח :ע  ,דח :טחד? יכע פער־
ווחונטעטווערטה פחר־
ווײןנערט  ,זוענן עט חוט חויך נחך  :ח
קחווחט ; ? יעבע  ,דיח ? ײדען חונד טחער 3ען חובער חוט םערהחנןט,
ווענן חויט ? ײדען חונד טחעי 5ען דוט חונד הײ? :חנן  :ינד ; ? יעבע,
דיח חוט ניכט ב? חט פור דיע :ע  : ,חנדערן חויךפ1ר דיח קיוינפטיןע
ווע! ט ער 3יעהט  ,חונד חוט דחדט חײן עוויןע :ן? וק בערײטעט ♦
ביזטפחטער  ,דער ווײ :ע :טע  ; ,וטיטטע פחטער  ,ווענן
יח  ,דוח
דוח חוטרע ווחונטע ערפו'??; ט  ,חונד פחטער  ,ווענן דוח  :יח ניכט
ערפ'ו'!? :ט ; םחטעך  ,ווענן דוח חוט חיט ווחד ?.טהחטען ערפרײע :ט,
פחמעהונן
חונד םחטער  ,ווענן דוח חוט די :ע! בען ךורך דײנע
פחטער,
פחטער  ,ווענן דוח חוט  :עןנע :ט  ,חונד
ענט 3יעה :ט ;
ווענן דוח חוט 5וכטיןע :ט ; פחטער  ,ווענן עם חוט וןחה? ןעהט,
פחטער,
חונד פחטער  ,ווענן עט חוט חובע? 3ו ; עהן טײנט ;
זוענן דוח חונ :נײעו ? עבען חײנפ? חטע :ט  ,חונד פחטער״ ווענן דוח
סומ דורך דען טחד חיט החהעדע ? עבען רופע :ט  .חוכפערחנ־
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פחטעיןיעבע ןעןען יוונ*  .קײן
דעיזיך חונד עזוינ יוי :ט דײנע
קײנע 5ײט קחנן  :יח טוווזכען.
צופחזן  ,קײנע ? ײדענטחפט ,
:ע? ב :ט ווענן וויר  :ונדיןען חונד פעד .זען  ,עגטציעה :ט דוח חונ:
דײן ווחה? ןןחז? ען חונד דײנע ? יעבע ניכט  .דוח טחנע :ט חונ :ער,
פחטער  :ײנע : :חהנע :טחנט  ,חונד עיבחריז :ט דיך
וויה חײן
דערער דיח דיך פיוירכטען  ,וויח חײן ' פחטער  :יך  :ײנע :קינדע:
םטיחפוט דוח חונ  : , :ח ןעט־הט
ערבחרחט ( תהלים ק״ג  ,י״ג ) .
עט ב! חט3ו חזםרער בעםרונן ; חונד ניח קחננ :ט דוח  ,דער דוח
עבען ; ח וויחע ח? :יוחכטין בי :ט  ,דײנען ענד 3וועק פערפעה! ען;
דײנעקינדער  ,פריויהער
חונד דער חי :ט קײן חנדערער  ,חז :מונ, :
חדער טפחטעד  ,ן1ו'' ק :ע 5י ; 3ו ; וחכען  .חונד רו־ינען  :ח? כען ? חטט,
פחטער  :ח! 5טע חיך ניכט חיויבער ח!? ע ! :יעבען ?
חי־נען  :ח! כען
חײנעכך  :ח! כען ןנחטט  ,חײנענן  :ח? כען םחטער  : ,ח !] טע חיך ניכט
דורך טהון חונד דורך זײדען וויזזינ חונד פרײדינ נעהחדכען ? פחן
חיהסן  :ח! זטע חיך יויך ניכט ןערן פיויהרען חונד רענ־ערען זחטטען״?
חיהכן  :חז! טע חיך ניכט יויך חונד ווײנע םיק :חזע נעטרח :ט חנ־
פערטרויען ? חונד חונטער  :ײנעכןםוטצע חונד חין דער פערױכערונ;
 :ײנער הוזד חונד זיעבע  : ,חז? טע חיך ניכט רוהי ; חונד 5ופריעדען
? עכען ? יח ; חטט  ,דיר חובער ; עבע חיך 11יך חז :ווײגעכן פחטער,
;חנן חונד ; חד  .חויןי דיך וויזז חיך  :עהן  ,חן דיך ; ויך הח ' טען  ,חין
בעחהינען  ,חונד פחן דיר חז! ע ; :וטע וויט קינ־זיכעד
דיר  :ויך
 3ופעחיכט עחוחרטען  .חונטער דײנער חויפ  :יכט דחקי חיך ניכט:
פודוחדןע ווירד עט ;ויר חן ניכט , :
חנ ; :טןיך פודכטען  .דײנע
ווה  :חיך בעדחרןי  ,יע פעהזען זחטטען  .דוח בי :ט וזײן הידט,
וזיד קחנן ניכט :פעהזען ( תהלים כ״ג )  .חח זײטעוט וויך חין
דען ווע ; ען דער ; ערעכטינקײט חוכן דײנע :נחווענ :וויזזען  .חויך
םחטטענטהח !  ,פוירכטע חיך
חויןי דענן ווע ; ע חין דע :טחדע:
ניכט ! :דענן דוח בי :ט 1ויט וויר • יעדער ווע ; דען דוח  :ויך
חדערעבען,
ןעהען הײטט  ,ער  :ײח םינוטער חדער הע?ז  ,חיח
ווירד וויך 3ונן 3יע 5ע  3 ,ור ;זיו' ק :ע 5י ; קײט פוהרען  .דיע :ע ; עדחנקען
:חזזען חיך חױךהײטע טטחרקען חונד פרײען  ,ויח  :ח! זען וויר קרחפט
אמן׳
5ו יעדעד פפ 5יכט חונד טרח  :ט חין יעדענן ! ײדען ; עבען .

1

!

■ו;
■ ׳> ׳

״!

אכענדיגעבעט ( א־ן בעציג אויף אכיגעז געכעט ) .
ח : :5יך ווײן ; ײ  :ט דיע :ען ווחרךען3ו דיר ערהחב  ,ווײן ; חטט,
חונד חין דענן ; עדחנקען חן דיך  ,קרחפט חונד טטחרקע  :וכטע,
*8

*ו
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פחטעד  ,יוז*
דח פרײטע םיך<1יך דעםטען  ,דחס יויך דיך
פחטער חזזע :ןײ :טע :חונד חז! ע :פ! ײטעו קחננטע חונד חיך
דײן קינד נעננען דורפטע  .חונד חין דיע :ער ןעויננונן ןיננ סיך
דען בעטווערדען דע :טחןע :ןעטרח :ט ענטןענען  .נון חי :ט דער
טחנ חיט ח!!ען  :ײנען ןעטחםטען  : ,ײנען !ײדען חונד 3ופו) ןזען
פחרחובערןעןחנןען  .חונד ווע! כען חײנפ! ום החט נון ווחה! יענער
מײןו
ןרחטע  :ע! יןע ? עדחנקע  ,ןחטט חי :ט יוײן פחטער  ,חין
סעיהח ! טען חן דעגןפעיפ! חטטענען טחוע ןעהחבט ? חי :טדיע :ער
ןעדחנקע  :ח י׳וײן בען! ײטער ןעוועגען  ,וויח חיך עט י׳זיר דיע:ען
ו׳זחרנען חין דער טטונדע דער חנדחכט סעיטפרחך ? פערעהרטע
חיך יעדען ווינק  ,דען חיר ןחטט דורך  :ײנע פחחעהוננ חונד
דורך חײן ןעוויטטען וחב  ,ח ! :בעפעה! ^ ײנע :היוואזיטען פחטער:
!
^יט חונפער 3ונ! יכענן ןעהחחחנן ) 1 ,יט קינד! יכער חונטערווערפונן ?
|
נחהגן חיך ח!! ע :ווח :מיר * וטע :חונד ב  :$עט בעןגעןנעטע  ,חוי:
|
וײנער החנד  ,ח! :חוי :דעד החנד דע" :ווײ :ע :טען  ,ןוטינ :טען
סחטעמ  ,חהנע ^ ודרען חונד ^ יט דחנקבחדקײט חן ? פערריכ־
טעטע מיך דיח * עטחפטע ^ ײנע :בערופ : :ויט פרחהענן חוטה
חונד ; עוויטםענהחפטער טרײע  ,ח ! :ןעטחפטע דיח יויר דער פח־
טער חינן היווווע!  3 ,ונן בע :טען דער * וײניןען  ( ,חײנע ^ :חננע< , :
י 1ײנער קינדער ) חויפנעטיחןען החט? ןנענחט חיך דיח פרײדען
דע :טחןע :ח! :ןעטענקע  :ײנער ןוטע? בענוט 3טע חיך דיח ווידער־
]
ווחדטיוקײטען דיח חיך טרחפען  ,ח! :טוןנענדחובונןנען  ,פחן ןחטט
חויפןע! עןט ? בעטדחכטעטע חיך יוײנע ברודער חונד טוועוטערן
ח! :קינדער חײנע ; :עווײנטחפט! יכען פחטער :חינן היווןןע! ?
פערעהרטע חיך חין יעדענן ןחטטע :עבענבי! ד? פרײטע חיך
ו׳זיך דע :ןוטען ווע! כע : :יח נענחםטען  ,חונד נחהנן טהײ ! חן דענן
ווח : :יח ווידערווחלטיןע :בעטרחן 3? 1ערטטרײטע חײן ;! ויבענ:־
פח !! ער ב! יק חוין 1ןחטטע :ח!! נעיוײנע פחטער! יעבע  ,דען 3ווײפע!
דער חיך בעקוחחערטע  ,ווענן חיך חחנכע : :חה  ,ווח :זויר וויט דער
ח!! נוטע חוגד חז!ווײ :הײט ןחטטע :ניכט חין חובערחײנטטיווחוננ
טיען ? וווור חיך3ו יעדער 3ײט ערנעבען חין דענן ווי!5ען ; חטטע?:

וויר ד' יע :ע געדחנקען ניכט פרעיוד  :ינד  ,דחט חיך דען וועדטה
טנ ן?ו' קקע :ניכט פערקעננע  .דחנק פור יעדע פרײדע דימ
דיע:
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 11יר דעד הײטיןע טמן ןעוויוהיט הסט .
בעווסהיע 11יך זי ?ן־
ןויטיןער פחר יעדענן וזונדחנק  .יזרזנען דײנע וויזהןטהחטען יזיר
סטעט :ןעןענווחרטין  :ײן  .ניכט:
4ויך פיזן דיר ענטפערנען,
ניכט :דח :חנדענקען יון דיך יוין יוײנעד  :עע? ע פעדדונקעןן.
דער ןעדחנקע חן דיך  :ייזז)1יך חויןי חזזען ^ ײנען וועןען בע־
ןזײטען ; חונד > ויט דענן ןעדחנקען חן דיך ׳ ווי!? חיך יעדען טחג
בעטזיעסען  .זי זחס דיע:ען ןעדחנקען חויךיעט 3ט  ,חיר חונד חזזען
חענטען חויןי ערדען ערפרײזיך  :ײן  .זחם דײנע ןוטע סטרחחען
ח 1בער דײנע פערעהיער ! דײן ווחהזטהון חובער דיח דיח ריינעו
הער 3ענ : :ינד •
אמן
דעזגלײכען.
נחכט מונד פיטטערניט פערברײטען  :יך וויעדער חובער חײנען
ןרחםען טהײז דער בעווחהנער דער ערדע ; חיזזיחנען חענטען
ווערדען נון חין חיהרען חרבײטען חונטערבדחכען  : ,יחפוהזען  :יך
ענטקריופטעט חונד1וו' דע  ,חונד חזזע ? :חדעט  :יך 3ור רוהע חײן,
חדער נחטהיןט  :יך דח3ו • חבעד ניכט ח!1ע  ,ח ןחטט  ,ןעניעטען
דיע :ער ווחהזטהחטיןען רוהע  ,ניכט חזזע  :ינד חיהרע :ןענוםטע:
פחהין  .ניכט ה? ןע פינדען חין דער טטי?! ע דער נחכט דיח
ערקוויקקונן חונד טטיזרקונן  ,דיח  :יח דעכן ווײ :ען חונד דענן
ןוטען פערטחפסט  .חך  ,דער עהרןײ 3יןע  ,דער דחכויו׳כטיןע  ,דער
נײדיטע ,דער חונ 3ופדיעדענע,דער החב :וכטיןע ,דעד חײטזע קעננט
קײנע חהע  ,חונד  :ײנע זײדענטחפטען חחדטערן חיהן חונן  :ח
חעהר * .ווענן דיח נחכט חײנבריכט חונד ער יעט 3ט פיון חײםערן
דינןען ניכט 3ערטטרײט חונד
בעטחפטיןט ווירד  .חונד וויח קחנן
דער יוענט דער הײטע בח :עט ןעטהחן  ,ןוטע :פערהינדערט,
בחדער בע! ײדיןט חונד בעטריויבט  : ,ײנע םפזיכט פערוײיזט,
:ײנע  5חהיןקײטען חונד קריזפטע
פערנחכזחסטיןט ,
חדער3ור
:ונדע
ןעחיטבחיכט  ,ווימ קחנן דער דיח  :יויסיןקײטען דעי חהע
ןעניעטען ? וויח קחנן עד חן דיך דען חזזוויטטענדען  ,חהנע פויכט
חונד טרעקקען ןעדענקען  ,ווענן חיהן  :ײן חײןנע :הער? סער־
חורטהײ! ט  .נײן  ,נור חײן ןוטע :ןעוויטטען  ,נור רעכטטח 5־
פענהײט דע :הער 3ענ :חונד דע :זעבענ, :
םערטחפפט הונ :חהע
חונד פרײדיןקײט • ח בעווחהרע יזיך דחך פחן חז! ען חוגיור־
דענטזיכען  : ,ונדזיכען
זײדענטחפטען  ,בחחוהער 3יןער פחטער!
חונד ערהחזטע חיך חין דײנער ןחטטע :סורכט ; חונד ווענן חיך
חין דענן  5ערם! חםטענען טחןע יזײנער פפזיכט צומווידער ןעהחנ־

־ דע ' ט  ,חדעד דײנע ועועטנע חובערטרעטען החבען  :יוזזטע  ,זי
;ח ? חש 4ויך םנע? ז 11ײנען פע  -ןער עדקעננען  ,ױינע קוועזזע ער־
ןעױננונןען 3ורוק3ו
פחרטען חונד ןיעב * דר קרחפט 3 ,ו ןוטען
קעהרען  — .חבער חויך דער קרחנקע  ,דער ע! ענדע  ,דער חונ־
טערדדוקטע חונד פערפח ^ טע  ,קאננען דיח  :חנפטע רוהע ניכט
היןפפען  ,דער חיך ענטןעןען ןעהע  ,חונד פיע! ע ידינעד בדודער
חונד טוועוטעק ײחןען יעט 3ט חין דיעוע  3 {:וסטחנדע דען טרעק־
ניססען רער נחכט ענטנענען  :עהן ! חך ןחטט  ,ערקוויקקע ; יח,
טר  :£טע ױח  ,היזןי חיהנען  ,ןיסע בח״זוחנ{ חין חיהדע ווחונדען,
החפפנונן חונד 3ופער :יכט חין חיהר העד?  ? .חס  :יח ו׳ויטזײדיןע,
ןעפוהזפחזזע  :עעזען פינדען  ,דיח  :יך חיהדער חננעהחען חוגד
ןחטט,
חיהנען חיהרע בעטוועדדען חונד ? ײדען עיזײכטערן .
דוח ערפחרטעזט חינד םרופ :ט חײן הערין  .דוח  :יה :ט  ,חב חיך
חויף דענ{ רעכטען וועןע ווחנד? ע  ,חדער חב חיך חויןז חבוועןע
חונד חיררוןעןע ןערחטהע ; ? עהרע חיך  ,חיך  :עזבוט חי 1וווער
בעססעד קעננען  ,בעססער חורטהײזען  ,חיסחער  :חרןפחזטיןער
מובעד חיך ווחכען  ,חיחחער פחרױכטיןער חוין ,דענן זעבעסוועןע
ווחנדעזן  ,חונד  :ח חײנענ{  3יע? ע חי 111וער נחהער קח 1111ען  .טוי־
פערזחססען הײטע דח  ! :עבען ; דיע :ע חיט
:ענדע פחן ! זענטען
פיײדיןקײט חין דיר  ,דיח חיהנען דיח טוןענד חונד דח  :בע־
ווחוסטױין נעבען  ,דיר ןעפחזזין ןע? עבט י3ו החבען  ,חונד יענע
חיט טחחנ{ חונד חנןזטזיכקײט  .יע קור 3ער חונד חונן ^ וויססער
חײנע חידדיטע ? ויפבחהן חי :ט  ,דע :טח 11עהר וויזז חיך בעחוהט
:ײן  ,יעדען טחנ דע ? :עבענ :דער חיר פחן ןחטט ןנעזיעהען חי :ט
ןעטחוקט ןחטט וויעדער3ו ןעבען  : .ח
 11יט ןוטען החנדזונןנען
דחרןי חיך חיך היער חונד דחרט דער רוהע ענטןעןען פרײען,
ווחהזדויכזעבטען״טחןע  .חיך זיענע  ,ט? חפע  ,עי־
נחך חײנענן
ווחכע חין רוהע  ,דעגן ןחטט טוט 3ט 1ויך  .וײח: 1יר3ו חײנער
יעדער 3ײט ׳  1וײן ןחטט
 5ע :טען בורן 3 ,ו ייײטננן טוט 3ע3ו
אמן
חונד פחטער •
דעזגלײכען•

וויכטיג קחנן חיר יעדער טחג חײנע ? :עבענ :בײח דענן בעןינן
פעיפזחססענען טהןע :פחר  ,חונד יע טנעז? ער  :יח
עד  :יעט 3ט
ח? זע דההין פ? יעסען  ,מונד יע חונןעוויססער חיהרע פחרטדויעי
וויכטיןקײט 5ווײ־
ווענינער קחנן חיך חן חיהרער
חיוט  ,עד  :חט
 5עזן  ,וויח טנע!! חי :ט חויך דער הײטיןע טחן חיט חזזען  :ײנען

ןעטוופטען לזונד םרײדען יוונד זיידען פחרהיויבערןעןחננען ! יווכד
וועד הזו דויו  ,וי ; חטט  ,קעננט ווונד בעםטיוווזט דיוו 3ווהז װײנער
טחןע הױןי עדדען ? דוה הה :ט  :יה ה! זע הויןי דײן בון ןעטריעבען,
דח חיהרער נחך קײנער דח ווחד ( תהלים קי״ט )  .דוח ? ווםט
טריטטען חויןי
הונחויפהחזטבחר חונד וויט טנעזזען
:יה הזזע
חײנחנדער םחזןען  ,בי :דער ? עט 3טע סחן חז! ען עדטײנט  ,דער
חונ3 :ו דיר  ,חוםערכן פחטער חונד ריכטעד  ,רוכיט  ,חונד חוט
החהערן 3וטטחנד פער :עט 3ט  .חונד דיעוער
חין חײנען חנדערן ,
?עט 3טע טחן — וויח״בקזד קחנן ער ניכט פויר  :וין ערטײנען •
ווער פערויכערט חיך דחפחן  ,דחט חיך דחו זיכט דע :ו׳ויחרןעו־
דען טחןע :ערבזיקקען  ,דחט היך ניכט דיע :ע נהכט דענן טחדע
ענטטזחפען ןןעדדע ? וויח םיע^ ע טוהענדע ווערדען ניכט ווירקןיך
ח־ן דיעועגן קורצען 3ײטחיחע חיהר 3יעז עררײכען חונד חין דימ
עוופפחטען  ,נחך דעכן :מי
דח3ו
חובערןעהן  ,חונן
עוויןקײט
חדערבה :ע  .וויח  :חזזטע
היעד ןעהחנדעזט החבען  ,עט  :ײח ןוט
וזיר ניכט יעדער טחן וויכטינ  :ײן  ,וויח קחננטע חיך חײנען טחנ
ןעדחנקענזח :חונד זײכטויננין פערטחנדעזן חדער פערטרײיזען ? חך
נור3ו הםט פערזיערע חיך נחך דיך  ,דען 3ײ ; ען חונד ריכטער ו׳וײנער
החנדזונןען חוי  :דען חוי ; ען  ,דחרונן ; עהט נחך  :ח חחנכער_ טה ; ווײ־
נע ! :עבענ :חונבע 5ײכנעטםחן ; וטען טהחטען  ,חךער ; חרפחן פעה־
ענטטטעזזט דחהין  ,חונד זחטט  :ח וועני;
!ערן חונד טהחרהײטען
ספורען הינטער  :יך  ,חויןי דיח חיך 11יט צופריעדענהײט חוגד פער־
;נו ; ען צורוק  :עהן קאננטע• חך הערר  ,ווער קחנן ווערקען  ,וויח חפט
עד םעד .זע ? פעד 3ײהע חיד ח 51ע  ,חויך דיח פערבחר ; ענען סעהזער.
חויפריכטינבערײע,
דוח ווײטט  ,חזזוויטטענדער  ,דחט חיך  :יחחז 5ע
חונד ניכטט  :עהנזיכעד פער 5חנ ; ע ח :5חיווווער פחזןקחווחענער חונד
בעםטעד3ו ווערדען  ,חונד ח 5זע 3ײט  ,חונד חז 5ע קרחפטע דיח דומ
וויר טענק :ט  ,חױווזער װעהר  :ח חנ 3וחווענדען  ,וויח עט דײנעלן
וויזזען ; עחחט חי :ט• ח זחט דיע :ען ווחונט חיי׳וווער וועהר טהחט
חונד ווחהרהײט וועדדען ! חזז ;! טי ; ער  ,ווח  :חיך הײטע דורך דײנע
קרחפט ; וטע  :חונד נוטצזיכע ; :ערעדעט חונד ; עטהחן  ,בעניזל־
םחרטןעועטצט ההבע  ,וו  $ןע דײנען  :ע ; ען עדהחזטען
;ען  ,חדער
פערפזחטטענע טח ; פיע!
חונד בעפחרדערן  .ח חהכטע ז־חך דער
פערברײטעט
פרײדע חונד ;זיוק :עזי ; קײט חונטער דען יזענטען
בעטרובטען חונד ע 5ענדען חהע
החבען  ,חונד דיע :ע נחכט ריזזען
אמן
חונד ערקוויקקוט ; עווחהרען •

דעזגלי־כען • * )
גער.ו !! ט יוין גחיע טיוטטען
וער ומיו״רונג  ! .יערט פיור י 1יר דייו ט!ור>
יוונו  5ר״נו! יו ״ינקט וען ו׳ורוטטען,
נור  :יונפטען רורע וייו ניוטור.
ויר ניוטט
וע:
וייו ו״נע
יוױןי

 ,ווײרן וייו ועעור !.ע,
וענוררט,
ויןנק , :ו־ער ויר
ריונו 3וגן3עי ! ע,
ןעעוררט.
ר״טערן פעיוו

וע :יורווען וו! וער :ם! ערען
יוין  :״נעק ביונו .ען טווערין,
טט״וט רוױן 1נו ו״נען רסרען,
סונד רורע פור! ט ' :״ן רער? .
וורך ניובט יוונו וונקע! ר״טען
עוופיור3ו וירן
ב! יק יוין  ,וי ווןטט
פר״וען,
וויו וויזמט יוין םווערן יוונו
סטעט  :פיוטער יוונר עררעטטער וויר.
ויך בעט׳ יזי־ יוין ועד טטי!! ע
עררפורנט5 10
ו :יט ר״! ױעד
וױן ! ״טעטע ו״ן ווי! ! ע,
:ח  :יונפט וע ! :עבענ  :ביורן.
יווין
יויך
וויח
וען

ויע :עט טחגע : :עגען —
ער קחנן פחן ו״נער רוונו.
גער טוין ' ו״ניען וועגען
געטריז  :ט 3ונן פיוטער! חנו.
בי :ט ווח וויר  :ח נחר,
וען ק״נע טםריוכע וומורייג נעננט5
ניח יו״ן חױג נחן  :חד, .
חונו וקך וו״ן ״רער? ח! :פיוטער קעננט.

טטערנען,
יזין ב! יק3ו ד״נען
דוח חרדנעוט חיררען !ױ | '
יוין יענען "ב! ױען  £ערנען,
וויט ר״! גער ערדפורבט חױן. ,
:ינקט ח״נ :ט וע ! :עבענ :ב! וטד .ע,
חונו חי :ט וער !ױןי םח!! ברחנט,
וחנן ! חנזע וויר ו״ן פריעדעי
_  :ח  :חנ  2ט  ,וויח ויע :ע ניונט!
יהידית־ד״טטען נחנטזיעדע  :ער־
* ) ח! טערע  8רױען ווערדען  :ין נחן דע :ח ! ט
חיננערן  ,ווע!עב  :דענן  :מגענחננטען קריאת שמע ב״געולוקט ״חי  5יעט 3ט
חבער ״עניג יוערר בעקחננט חי :ט  ,חונד דחרער חין ד״ן ד־טטע טפרחנע
חיויבערטרחגען.

אנדאבטזאוב־נג א־ינער מוטטער • * )
ןיןטט  ,טחפ  £ער חזןער זזענטען  ,געבעי ייזזע! גוטען  ,דווו
היו  :ט וז־ר קינדעי
געטענקט  ,יוונד  :ייז אײנער ווױפױכט יוונד
פוהרוננ
חנפערטרויט  .נעווים יוײן קחגטבחדע :געטענק דיינער
נוטע  ,חײנע רײנע קווע? זע םיון פערננוינען חונד פרײדע  ,פיןן
פחזזקחײײענהײט חונד
ןווקועזינקײט  ,פור זז־ך חונד דיח נחנ 5ע
חענטזיכע
געועזזטחפט ! דוח הח  :ט ז׳דד  :עובוט דיח
צחטיזיטטע
!יעבע נעגען  :יח
ווײנגעפזחוט  ,דוח ! חםט חיךחיהר ווחה? חונד
חיהר וועהע ח :5דח :חײניןע
עחפפינדען ; סונד דחדורך ניעב :ט
דוח חיד חנטריעב חונד
קרחפטע גענונ  ,חיהנען כיזזע5 :ו  :ײן
חונד3ו זײ :טען  ,ווח  :חיך חיהנען  :ײן חונד זײ :טען  :ייזז  .דיח
?יעבע דיח דח :
חוטטערהערן בע :עע! ט  ,חי.יט חײן פונקע דער
נ ^ טטזיכען ! יעבע  ,חיט וועזכער דוח חזזע דײנע
געטאפפע חוח־
פחטטע :ט חונד בע :עזי ; ע :ט  .יזבער  :יח  :ח! ז חויך " ג! ײך דער
דײניגען
פערםטחנדיג חונד ווײ :ע  :ײן !  :יח :ריזז ווחהדע חונד
ב! ײבענדע
נזויקועזיגקײט 3ור טטוטצע החבען  ,״חונד ניכט בזחם
חויןי חײטערן
וורהזטטחנד  ,חדער חויןי דען
געגענווחרטיגען חױ־
גענב ' יק  :עהן■ ח־ך  :ח! ן ניכט בזחם פור דיח ערהחזטונג דע:
 5עבענ :חונד דיח ענטוויק! וננ דער
קחרפעיזיכען קרחפטע חײנער
קינדער  : ,חנדערן חויך חונד עב  :חנדעדט פור דיע ביזדונן חיהרע:
גײ :טעט חונד חיהדע :הער 3ענ : :חרגען  .חיך  :חזז  :יח3ו פער־
נוינפטיןען חענטען 3 ,ו
רעכטטחפפנען חי :רחע! יטען 3 ,ו ביויכ־
בחרען חונד נ' וט! 3יכען
יויטגזיעדערן דע :
טטחחטע 5 , :ו גוטען
עהעןנחטטען  ,הוי :פחטערן חדער הויגיזויטטעדן  ,פדײנדען  ,פחר•
גע :עט 3טען ,
חונטעדןעבענען ביזדען  .חיך  : !5•?:יח דיך  ,חיהרען
טחפפעד חונד פחטער חובער חז 5ע  , :חונד דיח וזענטען  ,חיהרע
בחדער  ,וויח  :יך  :ע 5ב :ט ! יעבען  : ,יך דיינער חונד דײנער קינ־
דעד חויןי ערדען פרײען זי .יהרען ( ויקראי״ח )  .דח  :חי  :ט ידינע
פחרנ־גהחוטע חונד 5וג 5ײך ידינע עדע? :טע בעםטיחווונ ; חויןי ערדען!
* ) ד־ע :עס
חונד 5וו ! נענדפ סטיויקקע  : ,ינד חב :יכט!ךי "
יוױיונטוחובוננען״
סובערטריעבען ; דענן עחן דעק קחרחקטער ס־־נע  :געבפט  :וו־־נען  :יח
טסן דורן חיהרע ! חנגע חב • סע  :ח! 1טען
בעטרחכטונגען חיויבער דיח
ווינטיג  :טען סערהח ! טניסטע דע  ! :עבענ  : :״ן .
סערנוינפטיג
נחכדענקען
חונד דח  :גוטע
ערקעננען  ,ה״סט חיך בעטען  . .בעקחננט! יך
טטח״חם
דח :
וװורט תפלה פסן פלל  ,רינטען  ,חורטה״! ען  ,וױט :ךי  :ע! ב  :ט
חינ  :גערינט געהען — י ״  :ע! ב:
טבעטרחנטונג.
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דחו יויוט דיח ווינטיןוטע יוונד 3ונ! ײך דייו הײזיןגטע ספזיכט ,
דיח דוח ו* יר ח1ו דער * ווטטער ** ״נער קינדער חויפנע 1ענט החוט!
ךיעוער בעשטיחחונן :ח! 5חיך ח 11ע :חנדערע נחכ :עט 5ען ; דיעוער
פפזיכט יעדע בעקוועחזיכקײט  ,יעדע :פערננוןען  : ,ח בעןעה־
דענוווחוידדינ  :יח חויך חין  :יך  :עזבוט  :ײן * וחנען  .פחן דיע :ער הײ!י־
ןען פפ! יכט םפריכט *ויך קײן חזטער  ,קײן מטחנד  ,קײנע פער־
בינדוננ * ויט דער חויבדינען נעועזוטחפט פרײח  .דיעוע פפויכט
קחנן חונד דחרןי קײן חנדערער  ,קײן חיעטהזינן נחני| חדער נור
ןדחטטענטהײ! :פיויר חיך ערפיויזזען  ,ווײ 5קײן חנדערער דח 3 :ו
עחפםינדען חונד3ו טהון חונד3ו דוזדען פערחחנ  ,ווח :חײן
*זוטטערהערין3ו עחפפינדען חונד3ו דו? דען פחהי ; חיוט •
טוןער חונד חיויהוחכ[ מי :ט דיע :ע פפזיכט  ,חבער חויך רײך,
חונערטחפפזיך רײךחן ןןו׳ה! טהחטיןען ערםרײזיכען פחזנען  ,ווענן
חיך :יח״ חונטער דײנענן  :ענען ח ; חטט ח־ט עדפח! ן ערפו! זע.
ווע?ך חײן עד? ע :נחטט? יכע : , :יך  :עזבוט  ,יעט 3ט חונד עוויזנ
?חהנענדע :ןעטחפט חי :ט עש ניכט  ,טווחכע נעטחפפע5ו ? ייטען,
 5ונ( נעברויך חיהרער קרחפטע חנ 5ופ'ו' הרען ; חיהרער פחהינקײטען
חונד חנזחןען3ו ענטוויקקע!ן ; ח־היע חונטוזדיןען  ,טוחענד נע־
פחהרען חונד פעדפיויהרוננען ביחשנעשטעזזטען  :עע? ען  ,פחר חירר־
טהונן חונד זחוטער3ו בעווחהרען ; דען  :חחחען ןוטער ןעויננוננען
חין חיהי הער? 3ו םטרײען ; יענע { וטע נײןוננ חין חיהנען5ו
פפזענען  ,חונד דימ בח :ען חיון קײווע3ו חונטערדריויקקען ; דיח
קווע? זען דעד טהחרהײט פחר חיהנען3ו פערטזיעטען  ,חונד דיח
ךער פיײדע מונד דער 3וםדיעדענהײט חיהנען3ו חפפנען! ח ; חטט,
זתט *ו־ך דיח וויכטינקײט חונד דיח ווחיוירדע דיע :ע.י נעטחפטע:
חיווחער חעהר חײנועהען  ,ערקעננען חונד פ׳ויהזען חונד דיע :עד
; ע*זתט החנדע? ן.
עדקעננטניט׳ויך ניח פערןעטטען  ,וויח ענטטײדענד פ׳ויד דח ; :חנ 3ע
?חט *
?עבען דיח ער 3יעהונו דער חוטטער חי :ט  ,חונד דחט חיך חײנוט
בײנן חיויבערןחנג חין דען טטחנד דערפער ; ע? טונ ;  ,ווערדע רעכענ־
טחפט ;יעבען חוטטען  ,פיור דח :ווח :חײנע קינדער געטהחן חונד
געחירקט החבען חין חיהרענן ןןירקונביקרײןע  .ווחיו׳רדיןע חענטען
:חזזען ,חײנע קינדער ווערדען  ,בעהחרדזיך חוין 1דעק וועןע דער
ווײ :הײט חונד דער טוןענד  ,חונד חחנען  :יח חז:ריזנן החך חדער
ניעדײג חין דער ^ ענטזיכען גע :ע? זטחפט דחטטעהן  ,אןזגען  :יח
חינן ג? חנן חדעד חין דער דונקעזהײט  ,חין רײכטהונן חדער חין

חחווטה זעבען  ,לוהין קיונן יוין יוײטט פרון יויד .נען ; דך טדעננען;
;יח החבען נונן בעוטען דעד יוענםהײט ןעועבט  ,יוונד יויך ווערדע
:יח דחרט וויעדער פינדען.
דוח  ,ח פחטעד  ,ױעב חיי דײגען  :עןען  ,דחש דער עדזע
:חיזחע דען חיך חוידטטדײע  ,ניכט פחן בח :ען בײטביע 5ען  ,פחן
עערבזהדערן דער חונטוזד  ,פחן  :יננייכען ו"ו  :טען חונד זײדענ־
ןחטט בעווחהדע  :ניך פחר דענן
טחפטען ערשטיקט ןןערדע !
קינדער5ו החבען  ,דענן דיח :טען  ,דח:
רווכ ^ ו׳ק זח :טערד .חפטע
טדעפפען קחננטע ! טוטצע דיח טווחכען  ,דיח דוח יוײנער
)1יך
פעיפוהדער
חנפערטרויט הח :ט • ? חם  :יח ניכט דענן
חויפ :יכט
וײדעגטחפטען נונן רויבע ןוערדען!
יידעד דער חחכט בחוער
ערהחזטע י 1יר יוײנע קינדער  ,חוגד עבנע חונד עדזײכטעדע חיהנען
דיח בלוהן דע ? :עבענ , :חונד ! חט חונטוזד  ,ווחהרהייט  ,טו ; ענד
טענקע וויר ווײוהײט
פרחחחיןקי־ט  :יח טטעט :בענז״טען .
חונד
סטעט :דח  :בע :טע פויר  :יח3ו ווחהזען חונד5ו
חונד קרחפט ,
חחןע חיך חײנ :ט פחר דײנענן טהרחנע  :חןען קחננען:
טהון .
חנפעדטחיט
העלר  ,דח '  :ינד דיח  ,דיח דוח חיר חינן עדדענ! עבען
חונדחיהדער םפזיכט טדײח ןעבזיעבען  ,חיך
הח  :ט ;  :יח  :ינד דיר
החבע  :יח ער 5חןען וויח עט דענען ? וקחחיןט פחן וועזכען דײנע
טריפט  :חןט  :״דײן פחזק זויטער ןערעכטע  ,ןוערדען חוין ,חייו! 4ער
דח  ? :חנד בע :יט 3ען  ,טפרחט! ינןע  ,פחן חיר ןעפפזחנ 3ט  1 ,וײנער
החנדע ווערק  ,דחט חיך חיך העדרזיך 3ײןע ; ״ חונד  :יח עדווחדטען
חהןדערטרײע,
נון 1זיט חיד פחן דײנער בחרחד .ער 3יןקײט דען !
אמן
דען דוח חונ :פעדהײטען הח :ט •
אגדאכעזאיביוננ  ,איבער דאז פערהאלטױם דער קינדער צו איד״־ען
עלטערן • *)
ןחטט  ,דײנע ווײ :הײט ? ח :ט דיח קינדער דער חענטען חין
חבהחנױןען 3וטטחנדע נעבחרען
חײנענן^ חובערחוי  :טווחכען חונד
וועררען  .ווײט טווחכער חונד חבהחננינער  ,ווײט חעהר ןעפחהרע1
בעטדעטען  :יח
חונטעדןןחרפען ח! :דיח טהיערע דע :פעזדע, :
דיע :ע ערדע ;:חונד נור זחנױחנן  ,נור טפחט נעזחננען  :יח3ו ןרח־
חונחבהחנױוקײט  ,חבער חויך דיעש חי  :ט
סעדעי טטחדקע חונד
כעעען  ,״ענן םרויען דױו  :ח ןז'1ק!יך
* ) פמרנעהווןין יון פ  -ערטחגען !ו
נשמית,
הזכרת
:ינר  ,יויהרע ע! טערן ! ו בעויטנען  ,וומהרענד דע:

דייו  :ינמגיוגע פער! סטסען.
9

פיןטערןויטע  .דוח ווי? ן :ט ווונ :ווײט
יןנדורדנונן דײנער ווײ :ען
וי 1בער דייז טהיערע דע :פע! דע :ערהעבען  ,יוונך יוונ3 :ו פער־
נעטחפפען כי 5דען ; יוונד דון  :קחנן ניכט
נונפטיןען  :וחרחזיטען
חהנע דען חוןןןחנן  :ויט חנדערן  ,טחן ^ עהר חוי :ןעבי 5דעטען
געטחפפען  ,ניכט חהנע חנהח! טענדען חונטערריכט פיןן חיהנען
ןעטעהן  ,חונד דיע :ער חו ^ ןחננ  ,דיע :ער חונטערריכט ווחיודדע ניכט
סטחטט פינדען  ,ווענן דוח חונ :ניכט  :ח חיננין יויט חײנחנרער
חבהחנױג פחן חײנחנדער ןנעחחכט החט־
פערבונדען חונד  :ח
נייטט  ,חיך פערעהרע דײנען ווי 55ען חונד דחנקע דיר
עט  :ט .
פיויר דיח  5עיבינדונןען  ,חין ווע 5כע דוח ^ יך ^ יט ווײנען ע 5טערן
ןע :עט 3ט חונד פיויר ח 55ע פחרטהײ 5ע  ,דיח דוח יויר דחחרך
״סכטען ^ יך דחך דחנק חונד ? יעבע ןע ; ען
£ער 5יעהען הח :ט .
יוײנע ע 5טערן נחנין דורכדדינןען  ,חונד  #יר דיח ערפו'! 5ונן ח  55ער
פפ 5יכטען  ,דיח חיך חיהנען טו 5דינ בין  3 ,ןר םרײדע יוחכען!
ניכט3ו פערדחנקען ! ווח :ווחרע
ווימ פיע 5החבע חיך חיהנען
טויוענד ןעפסהרען חוחריננען חיך פחן ײײנער
חיך חהנע  :יח ?
ןעבודט חן בי  :רוויןי דיע :ען חוינענב 5יק  ,חונד קײנעד פחן חז 5ען
ווחרע חיך ענטןנחנןנען  ,חענן ײיך ניכט דיח ! יעברײכע  ,טטעט:
3ו חײנער ערהח 5טונ^ חונד רעטטוננ  .חוי :נעםטרחקטע החנד חײנע:
פחטער , :חײנער חוטטער  ,חדער דעדיעניןען דיח חיהרע טטע 55ע.
פערטרעטען  ,דענ :ע 5בען ענטריטטען החטטע  .חך חונד נחך יעט 3ט
טײטט חיך יעדעד טײן  ,יעדעד טייזחער ב 5ענדעט ^ יך • נחך
עדפחהרונןנען3ו ווענינ  ,ח :5דחט חיך חיך
יעט 3ט  :ינד חײנע
געטרחוט חויןי  :יח םער 5חטטען קאננטע  ,נחך יעט 3ט החבע חיך
קײן  5ע:עט .י חורטהייז חיויבער ווע 5ט חונד  •:זענטען  ,נחך יעט 3ט
קהנן חיך קײנען  :יכערן טריטט חין דער ווע 5ט טהון  ,חדער ווײס
ניכט ןנחנ?  ,ווח  ^ :ײנע ' בעםטייוו^ ונן חוין 1ערדען חי :ט  .חונד וויח
חיך יויך חיהד נחהערן  :ח . 55חהנע יוײנע טרײען פוהרער ווחורדע
חיך יויך חין טוי  :ענד חיררןחנןע פערוויקקע5ן  ,חונד חײן רויב דער
פערפויהרוננ ווערדען  .חונד ווער וןירד וויך  :ח ? יעברײך  : ,ח
פחמיכטיד 5ײטען ח :5חײן פחטעד  ,חײנע וווטטעד טהון  ,דיח
עהטען  1 ,וײנע טרײוטען פיויהרער חויןי דענן פפחדע דע 5 :עבענ? :
:יח ! ײהען ^ויר חיהרע ערםחהרונן  ,חיהרע חײנױכט חונד חיהרע
חונטערטײדען,
קרחםטע ;  :יח ! עהרען יזיך טײן פחן ווחהרהײט
חונד יןענטען חונד דינןע ריכטין בעחורטהײ 5ען  : .יח ! ײטען יויך
 5ור 11ײ :הײט  3 ,ור ערקעננטניט ןנחטטע 3 , :ור רע*5ױיזן  ,חונד 5עד,רען
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בעטרעטען.
 .יויך דןרן  :ייו דען ווענ נוי וזו' ק :ע? יןקײט קעננען יוונד
חונד ווענן  :יח ניכט ח? זע : :עזבוט טהון קחננען  : ,ןי וחרןען  :ימ
געסיעהט.
דחך דחפור  ,דחט עט פחן חנדעדן חן חיהרער סטע! וע
וויח פיע! החט חיהנען נ־כט ײײנע עדהחיטונ{  ,ײײנע ער :טע
ןעקחוטעט ! וויח פיע! ע  :חדןען  ,וויח פיע! ע יווהע חונר
ערציעהונן
חדבײט  ,ווע! כע בעקוועח! יכקײטען  ,ווע! כע פערננוינוננען  ,ווע ! כע
ןעחפפעדט ! וויח פיע! ע טהדחנען
פרײדען החבען  :יח וויר ניכט
דע :קוחחער :חונד דער חנןוט  ,ניכט  :וײנעטוועןען סעד ; חטטען!
וויח פיע! חעהר פור חיך ח ! :פור  :יך ןעוחרןט חונד נעחרבײ־
טעט ! חונד וויח חפט החבע חיך פיע!! ײכט חיהרע ! יעבע י׳ויט
קח! ט :ינן  ,חיהרע ווחד !.טהחטען יויט חונדחנק פערןח! טען ! ח
פעיןוטען קחננען  ,חונד ח־הנען
חחכטע חיך דחך דיע :ע פעה 5ער
נון חונן  :ח פיע! י׳ועהר פרײדע ו׳וחכען ! דח :״ווי!! חיך ערנ :ט! יך
חונד חונחב! חטטינ3ו טהון ײיך בעיייוהען  .קינד! יכע עהרערביע־
1
טונן חונד ! יעבע  :ח !! ען ײיך חין ייײנענן ןחנ 3ען פערהח ! טען
ועןען  :יח בע :עע! ען  .ח!! ע דיענוטע  ,ח!! ע הו ! פע ׳ דיח חיך
חיהנען יע3ו ! ײ  :טען פערײחן  : ,ח!! ען יזיר פרײדע י׳וחכנצן  .ןערן
ווי!! חיך יעדענן חיהרער בעפעה! ע פח! ; ען  .ח !! ע יויטטע! דע:
חונטערריכט :חונד דער חובונן  ,דימ  :יח ײיר חנווײוען  ,וויזז חיך
פערטטחנדיןער חונד בעטטער
יויט חײפער ; עברויכען  ,חזנן חיחײער
פחדנעהיחטע דחנק  ,דען  :יח
!3ו ןןערדען ; דענן דח  :חי :ט דער
בעווחהרע דוח  :ע! ב :ט
ערווחרטען .
פחן ײיר פער! חנצען חונד
(
יזיך  ,בחרחהער 3יןער ןיןטט  ,פחר דענן ! ײכטויננע חונד דענן
;
ווחנק־ג! ײוטהע ײײנע :ח! טער ! . :חט דען ןעדחנק־גן חן דיך חונד
חן דײנען ווי! 5ען ײיך חין ײײנענן ןוטען פחר :יזט 3ע טטתרקען  ,חונד
סטחנדהחפט חונד טרײ! יך חוי  :חובען  .אכין
היזן 1ײיר דענ :ע! בען
אגדאבטזאיבינג אײנער בעטאגטען פרו־א •
ןחטט  ,דוח הח :ט ײיר דח  ! :עבען ןע ; עבען ׳ דוח ד .ח  :ט עט
יויר דודך חײנע ! חנגע רײהע פחן יחהרען הינדורך ערהח 5טען.
דוח הח :ט ײיך דורך ח !? ע טטופען דע :חידדיסען דחױינ :צע־
פוהרט  ,ײיך ח ! :קינד  ,ח! :יונגפרויח  ,חונד ח! :ןנחטטין חונד
ײוטטעי פעהח־רגט מונד גע! ײטעט  ,חונד ײיך דענןח ! טער נחה
צעברחכט  .וויח גרחט  ^ ,וויח חונ 3חה! ין  :ינד ניכט דיח ווחה! ־
טהחטען חונד  :עגנונןען,׳ דיח חיך פחן ײײנעד ןעבודט חן בי:
עײפפחנןען
דענן״חזזןויטין־גן ,
חו־[ ,דיע :ען חויצענב! יק פחן דיר ,

החבעי .וזעיכען בעדודענישסען חײנע :קחיפעד :לזוכד ידינע :רי־
טטע, :הח :ט דוח ניכט פחטערויך חבןעהח? םען ! וועלכע קוועזלע
ןעחםםנעט,
 5חן פרײדע חוכד פערןנווען הח :ט דוח לויד דכט
חינ[ היחזיכען חונד ןכחעוויןען ! עבען ! וויח פיע? ע ; עפחהדען
הח :ט דוח ניכט פחן לליר חבנעווענדעט ! חוי :וויח ליחנכעד נחטה
ןערעטטעט ! וויח פיע! ע  :וינדען חונד
חונד פעד! עןענהײט ו׳ויך
פעהלעד לויר פער 3יעהען ! וויח פיע! חונטערנעהלוונןען הח :ט חח
לויד ניכט ןע! ־נןען ׳ וויח פיע! ןוטע :לויך טהון חונד ןעניעםען
!חססען ! ווימ קחנן חיך דײנע פחטערהו ! ד ןענון ערקעננען חונד
פרײ :ען ? וויח דיר ווחורדיןנ ןענונ דחפויר דחנקען ? יעדער טחן
פערפוחטסענען ! עבענ :חי :ט לויט טפורען דײנעל ; וטע
לזײנע:
בעצײכנעט  ,דיח חיך ניכט חײנלוח! חל ! ע חובעחעהן קחנן  .׳ נון
החבע חיך דיח ! ח :טען דע< ! עבענ ; :עטרחןנען  : ,ײנע םרײדען
;ענחססען  : ,ײנע פפ! יכטען ערפו !! ט  : ,ײנע בעסטילולווננ ערקהננט
חונד ניכט פערפעה! ט  ; .עטרח :ט חונד פרחה קחנן חיך נון דחט־
טע! בע פער! חטסען  ,חונד לוײנערה ^ הערן בעסטילולוונ ; ענט ; ע ; ען
טחנעווערק חי :ט פח!! בדחכט ! גון :חל ! חיך דיח
;עהן  .לוײן
פרוכטע דעטסע! בען ; עניעטען  ,חזנד דחרןי םחן דײנער ווײ :ען ןוטע
החפפען  ,דחס דוח לויר  ,ח !ו דײנער ; עטרײען דיעצערין  ,ןרח־
םערע :חונד וויכטיןערע :חין דײנענך חונערזלעט ! יכען רײכע חנ־
ןוײוען ווערדע :ט  .נחה םטעהע חיך נון חגן 3יע! ע  ,ללײן !ויןי
בעטוועיזיכקײטען  ,ח!! ע ; עפחהרען
חי :ט פח!! ענדעט ! ח! ! ע
דעסטע! בען  :ינד חובערטטחנדען ! וויח פרײעט ל) יך  ,ווענן חיך
לוײן ! עבען חובערטויע  ,יעדע ; וטע  ,פרחלוחע טהחט  ,דערען
טחן 5ײכנען  :יך דיח טח ; ע לזײנע:
חיך לויך ערחיננערע  ,וויח
!עבענ :חוי , :ווח חיך חירןענד חײנען  :יע ; חויבער דיח  :יננזיכקײט
חונד דען ,םערחכונןען דער ווע! ט דחפחן ; עטרחןען  ,דח חיך
;חטט חין דער טוןענד חירןענד חײן טהײרע :חפפער לליט וויז־
ידך חוי  :רײנער  ,עד! ער ! יעבע
!יןענן הער 3ען ; עברחכט  ,חד
בעפחרדערט  ,חדער לוענט! יכע :ע! ענד
לזענט! יכע ; הק :ע! יןקײט
 5עחוינדערט החבע ! ח לזחכטע קײנער לוײנער טח ; ע לויך חײנ :ט
בעטצזלזען  ,קײנער פחר״דענן ריכטער דער ווע? ט לזיך פערק! ח ; ען!
ח ?? :טע עט לזיך חויך בעטחוזען חונד חין דען חוי ; ען דער ווע? ט
גריניעדריןען  : ,ח ווי!! חיך ךחך ; ערן חונד חונ ; ע :ײלוט יעדען פעה! ער
פעד ; וטי ;ען  ,יעדע :בעןחנןענע חונרעכט ער :עט 5ען  ,יעדפן פער־
חוחחכטען קולזלזער טטי!?נ:ן  ,ווענן חיך קחכן  ,מוכן לויט רוהיןענן
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!עוויםשען פחר דעגן דיכטעד דער וועזטצו עדסײנען • קלזנן לויך
דעי
ןעועזזטחפט ניכט יועהר דודך יזײנע
יזרבײטיחחקײט יוונד
נ'ו' ט 3זיכע
ןעטיופטע דיענען  ; ,ח וויז? חיך יויהר דורך חײן בײח*
טפיע? נוט 3ען  .יוײנע קינדער  ,ווײנע ניזכקיויויוען  ,יוײנע פריינדע,
ווײנע הוי  :נענחטסען  :י׳זןען פחן ו׳ויר ? ערנען דיח טרעקניטשע דע:
טחדנט חובערווינדען  : ,חז? ען פחן חיר זערנען  ,י׳ויט החפפכונן
חונד 3ופער :יכט3ו כ 1טערבען • ווחה? סיט רעכט  :חנען י חוטרע
ווײ :ען :
״חײנע חזטע פרויח ידכן הוי :ע  ,חי  :ט חײן  :עןען פור
דיח הויזוענחסשען  .״
ווענןחוטער ח! טער נעפחזיי !  ,חוטדע וו״ו־
הײט הײטער  ,חונזרע טונענד ניכט פיסטער חוכד
חונערטרחןזיך
חי :ט  : ,חנדערן פחן
סונטערקײט חונד פרײדע
בענזײטעט ווירד,
דחנן קחננען וויד דזדך דחטה חונד בײםפיע! ןוטע :בעפחרדערן
חונד ב3ו; ע:
פעיהינדערן  .זוחןע דיעט חײנע
בעטטיססוננ חינן
חזטער  :ײן  ,חונד בעהויטע סיך פחר דען נעווחהנזיכען טווחכ־
הײטען חונד פעהזערן דע :החהעדן חזטער  , :פחר
חײנענזיעבע,
קחזטױנן  ,חיטטרויען  ,טטרענןע  ,טחדעזווכט חונד חונםרײנדזיכעכך
זזורריטען ווע :ען  .מונד  :ח ווי?? חיך דענן חוינענב! יק ווײנע:
חיויבעדנחנן :חין דיח צוקיוינפטיןע ווע? ט  ,רוהין
ענטנעןען  :עהן.
וויזזין חונד נעטרח :ט וויזז חיך דײנענך רופע פחזןנען ,
טחפפער
חונד פחטער מײנעי ? עבענ ! :דײן רוןי חי :ט דער דוןי 3ור חונ־
םטעיבזיכקײט 3 ,ו חײנענן החהערען בעםטערען ? עבען • דחפחן
הח :ט דוח חונ : :ע? ב :ט  ,דורך דײנע
פרחפהעטען
חונטערריכטעט:
״ ? חם ןרח :םערדחררען  ,בזוסען פערוועזקען  ,דח :ןןחרט חוטרע:
ןחטטע :בזײבט עווינ  .״ חונד דײן ןוחרט קחנן ניכט טדוךפן,
סענן חויך הח׳זזזע? חונד ערדע פערןעהן  :ח? זען •
אמן
אים בעזיטץ דעז

רײבטהיםם•

דער טטחנד  ,ח ךחטט  ,חין ווע? כעכן דוח סיך דורך דײנע
םחהעהוננ ניע :עט 3ט הח 1ט  ,החט חזזערדינח ןרחטע פחרטהײזע
חונד
חננעהווזיכקײטען  .ער בעפרײט זזיך פחן פיעזען דרינךענדען
:חדןען ;
חפפנעט >ויר קווע?? ען דע :פעיץנונענ :חונד דער פרײדע,
דיח סיר  :חנזט
פערטזחטטען בזיעבען  ,טרײבט סיך 3ור ןר ^ טערן
חונד ןעסײנניו׳ט^ יךערן
טהחטיןקײט חן ; חונד ךיעבט סיר סעהר
זויטטע? חונד קדחפטע  ,סײנע חײןנע ךזויקזעןיךקײט  ,חונד דיח
;זו' ק :עזיוקײט  :זײנער ברודער חונד טווע :טערן  ,חױןי  .סחנכערזײח
חרט3ו
בעפחרדערן  .דח:
ערקעננע חיך  ,חז? ן'ו' טיןער  ,חונד

דחפןי דחנקע יוין דיר  ,חןן פור טרוטלביןרע ןעםענקע דײנער
גיוטע  .ח ? עהרע  :יח רזיך סטעט : :ח חנ :עהן חונד ; עביויכען,
:ויח עס דײנעג{ וויןזען סונד יוײנענן הײןע ! נעיזחט חי :ט  .חיך
בעטיחכטע  :יח ניכט ח! :בעווײןע יזײנער ןדחסעין ווחורדיןקײט,
חךער פור חערקחח! ע דײנע :נרחםערן ווי! ה! ןעפי!?! ענ :חן י׳ויי;
דח חיך ווײס דחס״רזחנכע חײנער חרחעלן םווע :טערן ווײט פער־
םטחנדינער חונד בעטטעד  ,חונד דײנער ןונ :ט ווחורדיןער  :ינד ח?:
חיך  ? .חט חיך ערקעננען  ,ח ןחטט  ,דחט דער ' וועיטה דע:
רײכטהוײ :ניכט חין דעק בעױטי)  : ,חנדערן חין דענן ןוטען עד! ען
ןעברויך רעטטע! בען ! יעןט  ,דען חיך דחפחן חחכע ! הוטע יויך
פ״ד דען ךעפחהרען  ,דיח חיט רוײנענן סטחנדע פערבונדען  :ינד,
פחר פעיווכונ^ ען חונד רײ 3ונ^ ען 3ונן סטחזי]  3 ,וד חײטע! קײט,
 5ור טרחןהײט 3 ,ו חײנעגן חופפזןען ! עבען  3 ,ור פערוײחונן דער
פעדןעטטענהײט חונד3ו חײנער
הײ! ינען פפ! יכטען  3 ,וד ןחטטע:
ןחנ] חירדיםען  :יננע :חרט.ז היויטע חיך פחר דער פעד :וכונו 3ור
פערחכטונן חונד בעדרוקקונן יוײנע :חרי׳זען ברודער 3 , :ור החרטע
חונד פויהזזחדןגקײט נענען פרעיזדע :עזענד  .זיזט יויך טטעט:
״םזיעטע ניכט הערין
חײנןעדעגק  :ײן דײנע :הײןיןען ןןחרטע: :
חפפנע דײנע
החנד5ו פחר דײנענן דיוירםטינען ברודער ,
חונד
החנד חונד זײהע חיהנן נחך  :ײנענן בעדיוירפניט •  :ײח ניכט
יזיטןונ :טין ךעךען דיינען חריזען ברודער  ,דענן ווענן ער ווידער
דיך3ו ןחטט רו  3ט  : ,ח החפטעט דיח  :׳ו׳נדעחן ד־ר  .״' 3ו דיעזענן
נעםחפטען.
בעהופע " :עמעט דיך דער עווי^ ע חין ח! 5ען דײנען
געביעטע
ניח ווירד עם חן יןרמען חינן ! חנדע פעה? ען  ,דחרוק
חיך דיר  :״  1$פנע דײנע החנד דײנענן חריזען חונד דורסטיגען
חוטעדעכטענן
ברודעד־ײ ה) טע יזיך פערנער  ,ח ןחטט  ,פחר
ךוטע  ,דחט קײנען  :עןען ברינןען קחנן • נחך ׳דעגן חויזטפיוך
דער הײזיןען םריפט  :״ןןער חונרעכט ןוט עדווידבט  ,ןוידד עט
חין דער הח! פטע  :ײנער טחןזע פער! חטטען יזוטפען  .״ יזחןע חיך
ניח יזײנען יײכטהונ{ חנדערן חויןי חײנע קדחנקענדע ר״נד בע־
זײדױענדע חדט  :עהן חונד פ'ו' ה! ען זחסטען־ ,ניח יזיך דעסטעזכען
ווחהרען 5חר 3ונ :פחר חנדערן דיויהרזען ; ניח פערנזײ־
חז :מײנע:
חנטטעזזען,
כונןען 3וויםען ײײנעק חונד חנדעדער חויפוזחנד
חונד דען חררזען םערחכטען  ,חדעד חיהנן יזיט החדטע חונד
פערחכט! יכקײטען בעןעננען ; ניח פעינעטטען  ,דחט דעד חדיזע
חײן יזענם וויח חין  ,דחט עד יזײן ברודער חי :ט •

ניח וויז? חיך דענן חתזען חונד דורפטיןען וזויןי יוײנע פרוזה־
ווחהזטהחטען ערזט דורך
?עריטע חרט ןןחהןטהון ; ניח חײנע
חונגערעכטע פרןרווחורפעחונד יךחניןענדע עדניעדריןונןען ערקויפען
בעטחוזענדע ווײןע חן דיעזע ווחהז־
זוןשטען  ,ניח חיהן חוין* חײנע
טהחטען ערחיננערן  ,ניח דחנק  ,דען דחז העדין פערווײ^ ערט  ,חדער
ןעפחזזיןקײטען  ,חדער דיענזטע פחן חיהנן פחרדערן;
נ־עדריןע
פערןעזטוננ ווחהזטהון,
פערבחרןענען חהנע חזזע
?וזש חיך חינ[
חונדחנקבחרען  ,דעין פײנדע ןוטעז ערווײזען,
ח 7נד חויך דעכן
זויח עט חין דער הײזיגען טריםט הײטט  >* :הוננערט דײן פײנד,
ךיעבחיהנן ברחד  ,דוירזטעט ער  ,ניעב מיהנן3ו טרינקען  ,עררעןוט
ןחטט ווירד
חונחנןענעהזזעו ןעפוהז ,
דוח מויך חין חיהנן חײן
חזזןזטיךער,
הײזיןע זזײן העל| ,
עט דיר דחך פער^ ע 1טען <.י
דחט עט  :יך ניכט חן דען דײכטהונן החנןע  ,חונד חיהן םויר דיח
חײנ 3ינע בעדינןוננ דער 3ופריעדענהײט חונד נזו׳קועןיוקײט החזטע,
זיןט עט ניכט נחך חכטונן חונד עהרענבע 3ײןונן_ חונן דעז רײכ־
טהוח :וועךען נײ 3ען  .״זיזם זזיך פיעזוועהר טחט 3ע פור דיח 3וקונפט
פעתזינדערן  .דיח קײן
פערטווינדען  ,ניח  :יך
:חחוזעזן  ,דיח ניה
 3ופחזז רויבען קחנן • ? חט חיך רײך בזײבען חין עד? ען ןנמינ־
נונןען חונד טהחטען  ,דיח חויך דחנן  ,ווענן חיך וזײנען דײכטהונן
 5ערזיערע  4 ,וײן ווחהדעז חײגענטהוק בזײבען  ,וזיך חין דח  :ןרחב
חונד חין דיח עוויןקײט בעןזײטען  ,חונד דיח חײן ניח פערזיעןענדער
קוועזן דע  : :עןענ :מונד דער פדײדע פויר וזיך  :ײן ווערדען • אמן
דער ארמע.

חזזזזחכטיךער ןחטט ! דוח טהײז :ט דײנע ןוטער חונטער דיח
זזענטען חויז  : ,ח וויח עט דיר ווחה ' ןעפחזזט ; נחך החכ :ט ווײזען,
חװבעקחננטען ןע :עט 3ען  ,יח דוח
ןדחםטענטהײז:
חבער חונ:
ז> חכ :ט רײך חונד חחכזט הרנן  ,דוח עיניעדריןזט חונד ערהחהעזט

(שמואלא׳ב׳ )  .דענן חהנע דײנעןןןיןןען  ,חהנע דײנעחזזע:

זײטענדע פחרזעהונן  ,מיזט חונד ךעטיעהט ניכט :פחן חןזענן ווח:
חנךעבעטעט  :ײח דײן וויזזע  ,ח ןחטט  ,דענן
חיוט חונד ןעטיעהט !
דײן וויזזע חי :ט רעכט חונד ; וט!
דיח חרזווטה דחרןי חונד :חןן זדך ניכט ניעדערטזחךען  ,חונד
דיח  5רײדע חובער ז> ײן" דח  :ײן חונד דחן ךעפויהז זזײנער
זויר
ווחוירדעניכט רויבען ! חזזע , :ווח  :דען חענטען 3ונן זזענטען ז> חכט,
ןעטחפפע דעו עידבחדענ:
ח}?וע  ,ווחוחיהן חובעד דיח חויבדיוען

עיהעבט  ,וויו  :יויהנן ווחהרע יזוגד יזיננעיע בזײבענדע פי! מקי! י1־
חענהײט
פערספריכט יזונד ןעוויוהרט  ,דח :הוובע יויך וויט דע  :ן
רײכזטען חײנער ברודער ןעזזײן  .יויך החבע יוז עבען די :ע? בען
 5יוהיןקײטען  ,קריופטע  ,יזויזױכטען יוונד
היזפפנונןען דייז ער
החט  .חיך ןעהע יח ז׳ויט יויהנן עבען דער :ע? בען צוקונפט ענט־
ךע ; ען  ,דיח עד :ט הונ :עד טיקוח? ענטטײדען ווייד  ,חונר3ו ווע? כער
ןויר חונ :בײדע היער פןורבערײטען  :י!?? ען .
חיךדחרןי יח ניכט
דענקען  ,דחט ער זויך דעסוועןען ווײן חיך חרנן בין  ,וועניןער
!יעבט  ,חדעי  ,דחט זויך דיח חרזווטה הינדערן ווחורדע  ,זזײנע
בעטטיזוזוונן3ו עדרײכען  .םיע?! ײכט פערוחןטע זויר דײנע פחטער־
?יכע ? יעבע  ,ח ןחטט  ,דען רײכטהונן  ,ווײ? ער זזיר פיע!? ײכט 5ונן
5ח?? טטדיק
חונד 3ונן פערדערבען ןערײכען ווחוירדע .
חונפעי־
טו? דעט חי :ט זזײנע יזרזווטה  ,חונד דיע :ע קחנן ניכט טחנדען.
ןחטטע :חורטהײ?  ,דער ח? זײן ןערעכט ריכטעט  ,ווירד ניכט
פחן זוײנער חרזווטה
בעטטיזוזוט  ,חונד דיח חכטונן  :ח? כער
וזענטען דיח חובעיח?? נוד מויןי דען
ח״טעין 3וסטחנד  ,חוין* דח:
ק? ײד דע :זוענטען  :יעהט  ,החט קײנען ןןערטה • פעד? ײהע יויר
נור  ,ח ןחטט  ,דחט חיך  5חן דען פעה? ערן חונד
פערןעהוננען
רײן ב? ײבע  ,דיח זזײנענן סטחנדע זועהד ח? :חנדעדן חײןען  :ינד,
חונד ווחצו דער חרזוע דיח טטחרקוטען פערגוכונןען חונד רײ 3ונגען
פינדעט  .פערנע  :ײח פחן זויר חירךענד חײן
חונרעכטיוחטיגע:
זויטטע?  ,יויך דער
חרזווטה3ו ענטרײטען  ,חונד זזיר דײכטהונן
3ו ערוועדבען ! דחנן ווחורדע יויינע ןעוויטטענ :רוהע דחהין,חונד דיח
חכטוכנ ח?! ער
רעכטטחפפנען  ,חונד דח :ווחה? נעפח?? ען ; חטטע:
פור זויך פער? חרען  :ײן ! דחנן ווחורדע חיך דיח פערחכטוע חונד
דיח טחנדע חירק? יך פערדיענען  ,דיח יעט 3ט נור נחך חײנער
 5ח? טען חײנבי?דונןכ  ,חדער נחך דענן חורטהײ? דע :טהיחדען חויןז
זזיר ? ־עןען .
פערנע  :ייח עט פחן יויר  ,זוורריט3ו ק? חןען חובעד
דיח טיקקונןען ןחטטע . :דער עוויןע חי :ט ןעדעכט חין ח?? ען
:ײנען וועןען  ,חונד פרחזוק חין ח??  :ײנענן טהון  .פעין  :ײח _ פחן
זויר טיד ,
פערחכטונן  ,חונד טפחטט ןעןען דיח רײכען  .פעדן
:ײח פחן זויר  ,יויך יע דער זווטה? ח :יןקײט3ו חובער? חטטען  ,הונד
פויר דיח צוקונפט חנך :ט? יך3ו  :חרוען •
(ברוך ה׳ ױם װם)
ןע? חבט  :ײח דער עווװע  ,טחן םיויר טחן  ,דיעט  :ײח יויין ווחה? ־
טפרוך  .דח  :ווחרט דײנער הײןיןען טריפט ( תהלים ל״ג )  :ײח
זזײן טדח :ט :
״עהרפורכטעט ןחטט  ,חיהר  :ײנע הײזיןען !  :ײנע

פערעהרער החבען קײנען חחנגע? .
יוננע ? חווען דיןרבען רוונד
הונןערן  ,חבער דען
ןחטטעופערעהרערן םעה 1ט קיין ןוט  .חיך
בין יונן ןעוועוען  ,בין חזט ןעןןחרדען  ,חונד החבע ניח דען ןע־
רעכטען ניערזחםסען  ,חונד  :ײנע קינדער נחך ביחד נעהן ןעהן  .״
נןר חויןי יענע ווע! ט  :ײח חײן בזיק
ןעייכטעט ! ווח דער רײכע
דען חרחען  ,דעד פחינעהחע דען געריננען ניכט רזעהר פערדרחנ־
ןען  ,ניכט חעהד דרוקקען  ,ניכט חעהר פערדונקעין קחנן ; ווח
ח־ין יעדער נחך דע< ן ווח  :ער חי :.ט חונד ווח:
ער
ןעטהחן,
חונד ניכט נחך דעק ווח :ער
ןעהחבט
חונד3ו  :ײן
נעטיענען
החט  ,עחן דיר דעכך ריכטעד דער וועזט  ,דעכ( פחטעד חזוע־
ידענטען  ,ווירד בעחורטהײזט חונד דע ! :חהנע :חדער דער סטרחפע
ווחורדינ ערקחננט ווערדען !
דחיט נע 5טען ןחנ ; חנדערע טחטנע
חונד
רײכטהוחער חז :היער ! טחט 3ע חונד רײכטהוחער  ,דיח עווינ
ד 'י עד 1׳ י וונד ^ י דענע 1דע
ן<
חתזען וויח דעכך רײכען דעד  3ונחננ
חפפעןטטעהט • זחט חיך רײך ןןערדען ,
חניוטט ! חן חונײיער־
ךחנןזיכען ניויטערן  ,חן
ןיחטינער ,
חיווחער 3ונעהווענדעד פחזז׳
קח ^ ענהײט • דח :חי  :ט חזזע, :
חןחטט ,ווח :חיך חונבעדינכט
חונד וויט פחזזינער ח'ו' בער 3ײנונן ! דחט עם פור חיך גוט חי :ט,
פחן דיר ביטטע  ,חונד דח  ^ :יר :ט דוח ,
חזזןוטינער  ,ו :יר ; עווים
ניכט
פעהחנען ! חין ח!] עכ( חיויברינען
חונטערווערפע חיך ו :יך
חין טיעפ :טער ערנעבוננ דײנעכן הײזיןען וויזזען  .דוח בי :ט חײן
 5עיבחר ; ענער ןחטט  ,דער רעטטער חונד הע! פער יש־אל׳ם •
בעסחחט ןןערדען דיח חז? ע :חו 1ווט  ,חונד וווטטען עררחטהען  ,דיח
:יך ןחט 3ענביזדער ערקונוטעזן ,
ישראל חבער ווידד פ' חנן עווינען
ןערעטטעט
(ישעיה׳ מ״ח ט״ו ) . .אנץ
אנדאבטזאובונג אײנער ברויט אן אי־רעט
האכצײטזטאגע.
הזזגוטיוער  ,עס חי :ט דײנע חנחדדנוננ  ,דחס דיח )] ענסען
חינ{
עהעטטחנדע ? עבען  ,חונד חי) דעח :עזבען דײנע חבױכטען
חונד דח :ווחה? חיהרער בד׳וידער חויןי עדדען בעפחרדען  :חזזען.
ןעוויס  :ינד דײנע חנחרדנונגען חויך היער דער החסטען וויחהײט
;עחחט  ,חונד ניעחחנר דחדןי  :יך חיהנען ענט 3יעהן  /חק הײטיגען
טחןע  ,דער חיך חוי :דע^ חרחען
חײנער 3חרטזיכען עזטערן חין
דח :הד :חײנע : :וחננעז פיויהרט ! 4 ,יט דעססען סיק :חז חיך דח:
ו׳וײנינע פערבינדען  :חז? פור דח :ןחנ 3ע ? עבען  ,ווי!? ח־ך נחך
חײנחחז חובער חײנע
פפזיכטען נחכדענקען  ,חונד חח וויסט

י) ײנע בעטי־חכטוננען  ,זז־ינע ענטםווסטע יוונד פי! י :יוט 3ע  :ע ; נען,
ענטטײדענוטען
דחס  :יח חיך טרח :טען חונד סטחרקען בײח דענ[
םריטטע חין ײײנעכן ןחנ 3ען ! עבען.
דעי עהעםטחנד פערבינדעט דיח יוענטען חונד חיד .רע חבי
:יכטען  ,חיהרע פרײרען חונד ? ײדען חויפ :חיננינוטע ו׳זיט חײנ־
חונד  5ערפיעזפחזטיןט ן? ײכ :חנן חיהרע
ערהעבט
חנדער ; רע
חיררדיםע עקױטטעני] ;  .ער ױעבט חיהנען דיח םטחרקזטען ערו׳זונ־
חנטריעבע 3ור ענטוויק 3וננ חונד מובונן ח?? ער
טערונןען חונד
חונפערדרחטטענען חויבונן
פחהיןק־יטעןחונד ק־חפטע  3 ,ור
חיהרער
חיהרער פפ 3יכטען ; ער קנופפט דיח וזענטיען פעוטער סן דיח
בורןער 3יכע חונד וזענט 3יכע ןנע:ע? 3טהפט חזנד הײטט  :יח טהח־
טיןען חנטהײ? חן דעכן ווחה? דער :ע! בען נעהחען • ניכט :פער־
טפריכט חונ :וזעהר טרח :ט חונד הו? פע חין יעדענן חיטער חונד
חין יעדעכן 3וטטחנדע  ,ניכט :חפפנעט חונו חנכענעהוזעדע חוי:־
עהעטטחנד.
:יכטען חין דיח 3וקונפט  ,ח? :דעד עהרווחוידדיןנע
הײזין  :ײח רע חויך ^ זיר חונד הײזין ח? 3ע פפ 5יכטען דיח
׳
ער זזיר חזיפועכט  ,חונד חזזע חײנטרחנקװןנען דיח ער זזיר םחר־
עהעןענחטטען 5ארטזיכע חכטונ;
דיחפפזיכט  ,יזײנעכן
טדײבטי
חונד ? יעבע3ו בעווײ :ען ; חיהן חז :זזײן חנדערע :חיך5ו בע־
טרחכטען חונד3ו בעהחנדעזן  ,חונד דיח פערהח? טניטטע חין דענען
וויר5ו חײנהנדער טטעהען  ,ניח3ו פערןנעטםען  : ,ײח וזיר הײזינ!
פעדן  :ײח עט פחן זזיר  ,דיע :ען טטחנד נור חז.־ חײן זזיטטע?
חונחבהחנױוקײט3ו ווחהזען  ,חונד
ןנרחטערער םרײהײט חונד
דחבייח בזיןט  ,ןןדער פחר'3וןנזיך חויןי חײםערע פחר3ו'' נע  ,חויןי
חײןנענטחפטען דע:
רייכטהונן3ו  :עהן  ,חונד דיח
דחננ חונד
ןנײזטעט חונד דע :הער 3ענ , :דיעוע־ פרוכטבחרזטען קוןעז? ען דער
ןעריננ3ו טחט 3ען • נײן  ,כע־
ןזו' ק :עזיוקײט חדער דע :עזענד, :
:ונדער פערטטחנד  ,ריכטיןע :חודטהײז  ,חײנע עד 1ע ןנעױננונן,
טוןענדהחפטע :חונד פרחזזזזע :ה־ער ? ,דח:
חײן טהײזנעהו־זענדע, :
:ינד דיח ווחהרען ןנרוינדע  ,דיח ניח םעמיעןנענדען קוועזזען דע:
עהעזיכען ןנזיוקקע , :חונד דיח זזיויטטיען זזיר מונענדזיך זזעהר ווערטה
:ײן חז.י חז! עד טיזזזזער חונד ^זיוניז  £ .רײדען חונד ? ײדען וועכועזן
עהעטטחנדע וויח חין חז 1ען 3וםטחנדען דע ! :עבענ . :דיח
חינן
עהעםטחנדע : :ינד חונ 3עדטרעננזיך זזיט
חננעהזזזיכקײטען דע:
:ײנען בעטווערדען חונד חײנטרחנקונןנען פערפזחכטען  ,חונד דעד
חננעהזזייכקײ־
ןעוו־טטעםגיםטע ד־ח
דחרןי חהנע בעטתזוונן חונד
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חונחננעהײזיכקײט
טען יוײנע  :סטיזנדע :ןעניעםען  ,דער יוויך .ױינע
חחננ־כפחזטינער לזונד יויננינער דייז
יויט ןעדו 1ד ערטרחןט  .יע
פעיבינדונןען  :ינד  ,חין וועוכען חיך חין דיע :ען םטחנד סיט יוײנענן
עהענענחםסען  ,חיט סײנער פחחיזיע חונד יויט דער ןחנלען ןע־
:עזיטחפט טרעטע  ,דע :טח סעהר חוס חזנד וויזז חיך חיך חײנע:
ןעסײננויטליןעןזעבענ :בעפזײטיןען,
טהחטיןען  ,חרבײטויזיוען חונד
חונד חין דער טרײען ערפויזזונו אײנער פפזיכטען יוײנע נרחםטע
יעדעי חרט
פערןנוןען פינדען •
פחרלוןזיכע:
עהיע חונד יוײן
פחןחדבײט  ,פחן פור :חרגע חונד חויפ :יכט,
ןעטחפטינקײט ,
פחן
בעפחרדערט חונד  :יכערט  ,דיח  :ײח
דיח דח  :ווחד.ז דער וזײניןען
יויד עהרווחורדין חונד וויכטין  : ,יח י׳וחןעדע? חדער ניעדריןנ הײטען,
:יח סחן זײכט חדער טווער פחזזען ! — ניכט חין דער  :חןע־
נחננטען ןרחטען ווע! ט3ו ן 5חנ 3ען חונד חן חזזען חיהרען בעטרון־
טהײז3ו נעהו׳וען  : ,חנדערן
זיכען פרײדען חונד ערןחט 3ונןען
דערקזײנען וועזט  ,דיח סיך חוחױעבט  ,חונד דח :טטיזזע ^ חבער
ווחהרע ו!ו' ק דע :היחזיכען ? עבענ5 :ו ןעניעטען  ,דהט  :ײמ דח  3 :יע?
םטרעבע  .ווענן קײן חענט חין דעד וועזט
נחך וועזכענן היך
ב! חט פיויר  :יך דענקען חונד  :חרןען חונד ! עבען דחרןי  : ,ח דהרןי
עם דער פערעהע? יכטע נחך פיע? ווענינער  .חיהנן חי :ט חזזע:
עהעןענחטםען ; עי׳וײן  ,חיט חיהנן טהײזט ער ח?? ע
חיט  :ײנענן
פרײדען חונד חז! ע זײדען דע ? :עבענ , :חיהנן טטעהט  :ײן הערי|
חפפען  ,חיהנן טהײזט ער ןעדן חז? ע  :ײנע חײנדכטען  ,חז? ע
קרחפטע 1זיט • חיהנן עיןײכ־
עסםפינדונןען  ,חזזע  :ײנע
:ײנע
טערט ער ןערן יעדע חרבײט  ,יעדען קו& יןער  ,יעדע  :חרןע,
חיהנן דײי׳וט ער ןערן  ,ווענן ער קחנן  ,יעדען טטײן דע 1חנ־
ןעזעגענהײט
פערדרוטטע , :יעדע
טטחםע , :יעדע חוד :חכע דע:
 3ונן חיטפערןנ׳ויןען חוי :דענן וועןע.
חונד ווענן חײן יעדער י) ענט דענן חנדערן נחכ :יכט חונד
עהענענחטסע דענן
ןעדוזד טוזדי ; חי :ט  ,וויח פיע 5חעהר חײן
ענטבעהרען
וועניןער ןןיר :עזב :ט דער נהכ :יכט
חנדערן ! יע
קתננען  ,דעוטח ןענײנטער י׳ויוטטען וויר  :ײן  : ,יח חנדערן וויעדער־
דחךפיירהער  ,דחט חיך
פחהרען3ו זשטטען  .ווחו :טע חיך עט
חײננעטרחנקטען,
ײיך יזיט חײנענן יוענטען  ,חזוח סיט חײנענן
ןעטחפפע,
פעה? עדהחפטען  ,חויך ווחהז פעדנעהונןנען םחהינען
בעטטערוננ3ו
נעו׳וײנטחפטזיך חן חוםדער
פעדבינדע •  .חבער
פחדטנחנן חויןידענן וועןע דער טוןענד
חדבײטען  ,חונד חונ :דען

ןע ; ענ :ײטי ? 3ו עד! ײכטערן  ,דס :יוי  :ט פע! יכט חונד  :עזיןקײט
עהעטטיזנדע . :ןוטע :בײטעיע!  ,ערחיננערונןען  ,ערחונטע־
דע:
יוונדביטטען  ,פעדבונדען יויט ? יעבע יוונד חכטונן : ,ןי ?! ען
רונןוען
ןעןענוײטין5ו בעסרונו :יויטטע?ן דיענען ; חונד החנד יוי|
חונ:
פפחדע דער ווײ :הײט חונד דעי
החנד וןח?? ען וויר חויןי דעכ[
ןעווײנטחפט! יך חוטרעד
טוןענד  5חרטווחנדע?ן  ,חונד  :ח חונ:
החהערן בעםטיוויווננ נחהערן.
;חטט  ,חיך ערקעננע יויינע פפ? יכטען  ,יזיך  :עהע יזיהרע
ןערעכטיןקײט חונד בי!? יןקײט וויט חובער 3ײןזנן חײן  .יזיך פוה? ע
עם  ,דחט וויך יזיהרע עיםו?? ונן ן! וק? יך חחכען ווירד • ? חש
דיע :ע ? :יכט ניח חין וויר פעדדונקע?ן  ,דיעזע מובער 3ײןונן חונד
ענטקריזפטעט וועדדען  ,ױעב  ,דחם
דיע :ע :ןעפוה? ניח חין סיר
חנטריעבע טטעט :ווי?? ין חונד טדײזיך פח? ןע ׳
 חיך חיהרענןחונד דחדורך דײנען ווי?? ען ער 5ו?? ע.
עהע? יכע טרײע  ,קײטהײט חונר הײןיןע רוהע  ,זינד םטעט.י
ח־ :רחע? יטיטען פרןיען חײןען ןעוועוען ; טםחרקע וויך 3ו דער
סטרענןוטען חובונן דיעזער טוןענדען  : .עןנע ווײנען חויזןחנן חוי:
דענן ע? טער? יכען הוי :ע חונד סײנען חײנןחנן חין דח :הוי , :דח:
חיך פחן הײטע חן בען? 1קקען  ,חונד ווח חיך  :ע? ב :ט סײן ן? וק
אמן
פינרען • ??!?:
געבעט אײנער ברויט כאר דער טרױאונג.
ח?? ןו' טיןער ןחטט  ,חונענד? יכער קווע?? דע : :עןענ ! :ווחהרענד
?חרסענדע :פעוט? יכע :ןערײט סיך חוסןיעבט  : ,עהנט  :יך ווײן
בעק! חססענע :העלן נחך חײנער טטי?? ען חנדחכט  ,נחך ח״נעד
ערןיעטונן דע :הער 3ענ , :פחר דיר ,חז? ןו' טיןעד ׳ ? ענקער דע :יוענט־
?יכען ןעטיקקע3 . :ו דענן וויכטיןוטען טריטטע  .יוײנע ? :עבענ, :
ווי?? חיך סיר דײנען בײטטחנד ערפ? עהען  .נור דורך דיך קחנן
יעדע :פחרהחבען ןע? ינןען  ,פחן דיר  :ינד חונ :רע טריטטע פחר־
דיח 5ור ן?ו' ק־
חח 3ײכנע :ט חוט דיח וועןע פחד ,
ןעיזעטטען ^
:ע? יןקײט פו׳הרען.
סחטעי חינן היוויזע? ! דונקע? ? יעןט סײנע 3וקונפט פחד יויר•
נײען פפ? יכטען ןעהע חיך ענטןעןען  ,חונבעקחננטע פערהח? טניטםע
ערווחרטען וויך • חוי :דעכן קרײ :ע דעד ןע! יעבטען סײניןען  ,ווח
חיך  :ח הוזרוו? ח ? :עבטע  ,וןח דח  :וועניןע ןוטע דח :חיך חיו׳בטע,
?יעבעפח?? חויפןענחזוווען  ,חונד ווײנע פעה? ער סיט ? יעבעפח?? ער

 3וורטןיכקײט ׳ ניןכױכטי ; פער 3יהען וויןרדען  :ינד ;
טרעטע וויך
הײטע יוין יוײנען נײען קרײן רוונד
חובערנעהחע נײע  ,טווער
3ו ערפחזענדע םפזיכטען  .בײיו דער פעריועהרונן יוײנער פפ? יכ־
טען  ,פינדען יוײנע היונדזונןען יוײנען
םטדענןערן ריכטער  ,יחו
וויע הויוע דער ♦וײניןען.
דייו זיעבע דער עזטעדן יוונד דער ןעטוויוטער  ,יויוט יוין דען
הײזיןוטען ןנעםוהזען
בעןיונדעט ; דייו ? יעבע דע  :חענטען ; ריזזען
וויר דורך יווטער בעטריןנען ערווערבען יוונד ערהםזטען  .דרונן,
 5יןטעד יוינן הייויועח
עדההרע ווײן ווינבר'ו' נ :טי ; עט פזעהען הין
דיע :ער פײערזיכען  ,פור דיןו נוויק יזײנע ! :עבענ:
ענטטײדענדען
סטונדע !
פעדזײהע חיר קדחםט  ,דיע :ע נײען פפזיכטען  ,טרײיו
ער  '£ויזזען5ו קחננען .
זחט עט  #יד נע! ינ ; ען  ,דחט חיך דורך
:חנםטחוטה  ,נ״עםחזזיןע :ווע :ען  ,דורך טרײע חוי :וי )' בוג ; יוײנער
הײזינען
פפזיכטען  ,יויר דיח ? יעבע דע :חחננעו ערהחזטע  ,דאט
ער יויר
טטעט  :יויט דען
נעפויהזען 3וןעטהחן בזײבע ,
איט
ווע! כען ער וויך יעט 3ט חונטער דעכן טרויהיווווע!
ערוויודטעט.
בעווחהרע וויך םחר יעדענן ןןןרריםען וועוען  ,פחר חײנענן ? וינענ־
החפטען
בעטרחנען  ,דודך וועזכע :ווחן  :ח 1ײכט דיח זיעבע
דער ווענסען פחן  :יך
חבחענדעט.
דוח הערר ,הח :ט דען
עהעטטחנד חײנןנע :עט 3ט ׳ וויט דען
ןןחרטען :
״חיך וויזז דענן ווענסען חײנע )נעהיויזפין
סחםפען,
דחט  :יח חונן חיהן  :ײמ  .ײ זיזט וויך טטעט :דיח ; עהיויזפין ווײנע:
ןחטטען  :ײן חין חזזען
פעחזחזטניטטען דע :זעבענ. :
פערזײהע
וויר קדחפט  ,דיח
חונחננעהווזיכקײטען ווײנע :נײען סטחנדע3 :ו
ערטרחןען חונד טטעט : :ח3ו ? עבען  ,דחט חיך וויר דיח חכטונ?
ווײנעו ווחננע :חונד דער  :ײניןען
ערהחזטע .
״חײטע! חי :ט דיח
חנוזוטה  ,טחינעריס דיח
סחנהײט  ,חײן
ניוטטעופודכטינע :ווײב
ווירד ןעפריע :ען  .מ חין דער ? חטטעופורכט ! חט חיך ווחנדעזן •
וי
ןחטט  ,דחנן ווײכע חיך קײן החחרברײט פחן ווײנער פפזיכט.
:ע ; נע חוטערן  5 ,חר דיר ח! זווײ  :ער  ,חזיניויטיוער ,
בעסזיוטטענען
בונד ! דחט וזײנע  :עע? ע דיר דחנקע פור חונד םור  5 ,ור דיח
ןוטיןע ! ײטוננ ווײנע :סיקוחז . :ח  ,דחש חיך וויך ד־ע :עט טחנעו
םטעט :וויט פרןוהזיכעכן הערלען ערחיננעדן דורפטע  ,חונד דחט
ווײנע ןעזיעבטען
פעדווחנדטען עמ ניח3ו בערײען החבען יוייבען ״
ווײן זעבענוןזיויק חן דח :סיקוחז דיעועט ווײנע :נחטטען געקנ 1פפט
3ו החבען .
ווחנען .ײח חין חיהנן חײנען  :חהן  ,חײנען זיעבע־
10
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פערוותנדטען נע  £ונדען החבען ! הערר ׳  :עןנע
£ויז! ען טרײען
וזײנען חויוןחנן -ווןי : :וײנענ{ הוי  :ע  ,ווונד  :וײנען יו־ינןחנן מין
חײןענשחסטען
דח :הוי , :דחו חיך יעט 3ט דורך  :וײנע ןערינןען
טחוקקען חונד בעןןזקקען  :״?!  ,דײן  :עןען חובער חונו ןי !! ע  .אםן
געכעט אײנער

םוטטער אם

האבצײטזטאגע א־הרער

טאבטער •

עוופפחנןע חײנען דחנק חזזןוטיןער  ,פור דיח ןנחדע  ,דיח
דוח וויר ערטהײזט הח :ט  ,חײנע טחכטער ביו חויןי דען הײ־
טחן3ו ער 3יהען  ,חונד דחס דויו עס וויך הח :ט עד! עבען
טיןען
זחסען  ,ױח הײטע החהערן פפ! יכטען3ו 3וסוהרען  .דוח קעננע :ט
יח  5חטער  ,דיח ןעפוהזע חײנע :וווטטערהער 3ענ :חונד ווײטט,
דחס עט קײן ( ונדרע :ן :וק קעננט  ,חז :דח :ן! וק חיהרע :קינדע. :
חיך קנופםע הײטע דח :טיקוחז ווײנע :ןעזיעבטען קינדע , :חיך
חובערןעבע חיהר זעבענ :ן! וק חײנענן סחננע  ,דער חונ :בי :יעט 3ט
פרעווד ןעוועוען חי :ט  .ח ? תט עם ן * זינןען ! דחס  :יח ווירק! יך
חיהר זעבענגןזיוק חן  :ײנער  :ײטע סינדע  ,פער 5ײהע חיהר הײ•:
זיכע :ן! וק  ,חונד חײן חוחקחחיזען חהנע דרוקקענךע ; חרןען.
וואןע רײכטהוק;  :יח נ־כט חונד ניכט חיוזוטה  :יח פחכ{ וועןע
טטעט:
ווחןע  :יח חונד חיהי ייוןןנן
חבזײטען .
דער טוןענד
חיהרע פרײדען חין דער הײוזיכקײט פינדען חונד 11חןינ חיהד
הוי : :״ן חײן טעוופע? דער קײטהײט  ,דער  :יטטזחיוקײט  ,דער
רוהע חונד דע :פרידענ , :דער טוןענד חונד דער ןח  :טפרײהײט.
יוחןען דיח חזטען עהרווחורדיןען ; עברײכע חוטעדער פחר־
פחהרען  /חחןע דח :טרויחונן :־  3ערע 4זחניע! חיהר חײנע דײטונן
:יין פור חיהי ןחנ 3ע ? :עבען  .וויח דער טרויהױווועז  :יח בע•
דעקט  : ,ח  :ײח דײנע ןנחדע חיהר טטעט :טוטין חונד טידנ{ ;
חונד וויח זער פחן ח ! זען  :ײטען חפפען חי :ט  : ,ח חחןע  :יח חיהר
ה־יוז־כע ? :עבען״ טעעט : :ח מײנריכטען  ,דחט ױח ״וועדער חיהר
ןעוויטען  ,נחך  :חנםט חײנען ריכטער חונד 5ײןען ח־הרע :טהונ:
פזרכטען דיוירפע  ^.פ? חטע חיהר ןענזןגחחקײט  ,טרײע חונד  :יטט־'
העיןן״וויח חחן חין די :ער םטונדע חיהי הויפט
וחחקײט חינ:
בעדעקט  : ,ח פחטע  :ימ דען ענטט! וט .,םחן נון חן חיהרען ב? יק
חײטעזקײט  ,דער
טווייפען3ו זחטען  ,דער
ניכט חינ :וױיטע
פעין3ו  :ײן,
ןעפחזז :וכט3ו ענט :חןען  ,פחן נײד חונד חיטןוטט
חונד״חיהרען ב! יק נור חויןי דען3ו יײכטען  ,דענ{  :יח פחן הײטע
חנןעהחרט  ,חוגד חויןי דען הײ :ז־כע | קיײג
חן ןחנ? חונד חזזײן

ב *' ■ -

5113־1¥61
 1611נ)51
ח1/1/\131־ 1>)111ח 3ו־  6 |> 8ו) 1ס

חט ( וחס 11-ס .: ^ )31160 -0-01 -0058 -0114 3 )3ו־81|£(- ]\1

••

__ 111
דען וילו3ירען יוונד בעוזיוקקען ויןזז  .י־ויווע ױיו יןן דייו וויןדטע
דעו הײזיןען פוחזיויטטען דענקען ( ההלים נז״ח ) > :׳ -החדע טיןכטער
אזנד בעדענקע עט  ,פעיױט דח :פחטעדהויו יוונד " פחחיזיע * ,וי
ווירד ער חן דײנער מחנהײט ) נעפחזזען פיגדען  — ,ער יוחט•
דײן הערר  ,פעדעהרע חיהן  .ײ חבער ניכט  5ערןעשען  :חזז  :יח
דיח ? יעבע חיהרעד עזטערן חונד םערווחנדטען  ,פיעזי -ועהי דע:
ןוטען חײננעדענק  :ײן  ,דחט  :יח דח :ע! טערזיכע ר.וי ^ :ע! עהרט
חויוטזיעטזיך 3וכן בע :טען חיהדע :הוי :עט נוט 3ע•
החט  ,חונד עט
ועןנע ח ןחטט  ,מי־ן קינד חכן הײטיןען טחןע  ,דער םןד חיהר
דחנ 3ע ! :עכען ענטטײדעט  ,חונד ווח  :דיינע ווײוהײט חיהר חויך
בעטטחזדוט החט  ,טטחרקע חיהר הער?  ,דחט  :יח עס מיט
פרחסחער ערןעבונן טיחןע  ,דחס  :יח דחו ן [וק ניכט ח 1בער־
^! טהין  ,חונד דח  :חונןחיק ניכט פער 3חןט חחכע  ,דײן  :עןען
אמן •
חובער חונו חז! ע .
*

געבעט אײנעי סטיעפמוטטער.
חזז״חכטיןער ןחטט 1עט החט דײנער חזזווײוהײט ןעפחזזען^
אײנענן זוחננע  :ײנע פחריןע פרויח  ,חונד  :ײנען קינדעדן ח־הרע
חוטטער  ,דורךדען טחד3ו נעהלוען  .לויר חיהרער נחכפחזןערין,
חי :ט עט בעטטחו^ וט  ,די :ען טהײערן פ  £חנדערן חיהרער עהעזיכען
ווחדטונן,
חוטטעד5ו  :ײן  : .ויד  :ינד  :יח 3ור םפזעןע ,
?יעבע
פיעזעבעטוועדז־כקײטען
ער 3יעהונןחונדפער :חרןונןחנםעדטרויט .
:ינד חיט דער ער 3יעד .ונן חײןנער קינדער פערבונדען  ,חונ{ וויח
£יעז טוויריןעד חי :ט דיח ער 3יעהונן סרעוודער קינדער• וויח טווירין
טטיעפיווטטער  ,ווע 5כע 5חרטע
ח* :ט דחו םערהח! טניט חײנער
ניכט3ו בעריויקויכטיןען  .דער נחווע
פערהחזטניטע החט  :יח
טטיעפחוטטער פויהרט  :ח עטווח :ביטעערעו חונד ןעהחטיןע:
לויט  :יך  ,דחט דיח חויןען דער ווע? ט ^ יט ןעטחרפטען בז־קקען
חיהר בעטרחןען דיכטען  ,חונד חפט  :עהר חוגרעכט בעחורטהײזען.
ןעדעכטיטטען פערחנזחטונן חײנענ  /טטיעפ*
:עזבטט בײח דער
פעחחןען חדער עט3ו טטרחפען  ,חי :ט דיח
קינדע עטווח3 :ו
וועזט  : ,ינד דיח י׳ויויטטערזיכען פעחוחנדטען דיועט קינדע :טטעטז
ןענײןט3ו ןזויבען  ,יעדע :פער :חןען  ,יעדע טטרחפע  :ײח נור
וויזזקור  ,חונד חײנע רעכטע חוטטער ווחיוירדע  :ח ניכט ןעהחנ־
דע? ט החבען  : .עזבטט חײן יזחנן  : ,ח  :עהר ער פחן לויינער
?יעבע חונד חנהחנןזיכקײט י! | יויהנ[  ,חמד חן חזזעו ווח :חיהנן
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טהײער יו־וט  ,יוובער 3ײןט דויוט  ,דורפטע דחך פחן דעכן קזײנוטען
יוונטערטידע  ,דען יויך יוין דער בעהי! נד? וננ דיוער קינדער יזויו
דעכן נרןטורזיכען ןרונדע יויהיער יוײןענטהויו? יכקײט  ,יוויו דענן
פערטידענען ןע11ו'' טהויזרט3ו יווןכען ןענ ^ טהיןט
ןרונדע יזיהרעד
בעטריןפפען ןײן  ,יזונד סיך יוין דען קריזנקענדען פערדחכטע
בין ,
פיזרטײןיכקײט הוובען  .יויך ער־
דער זיעבןחויןקײט יזונד דעי
קעננע דיועם ח 5זעו  ,חונד 3יונע ניכט  .וי• ווייז יו־ך 1.ויך ענט־
יזוטטער3ו וײן  ,החבע _ חיך דיועם
ם! חםעןהחבע  ,דיוען קינדערן
חזןעו ערווחןען  ,חונד עט חינן פערטחיען חויןי דײנע פחטערהו? ד
יוונטערנחיזזזען  .עט וינד יח זוענםען  ,עט וינד יח דײנע קיג־
דער  ,עט וינד דיח קינדער זזײנעו ןחטטען  ,פחן דעטען זיעבע
חונד חכטונן יוײן ןרזנ 3עו ! עבענונזיוק חבהחננט ; ד־וע בעטרחכ־
טוננ חיוט דער ןענויןענדוטע ןדונד דיוע קינדער3ו ! יעבען  ,חונד
יווטטערזיך3ו פפזעןען  ,ןײוטי ; חונד זײבזיך,
ויח טרײח חונד
חונד ויח3ו רע  3יעהען  ,דיר3ו< ן םרײו  ,רזײנענן ןחטטען חונד רזיי
רזענםהײט 3ור עהרע  .ווחו קחנן חיך
 3ור פרײדע  ,חונד דער
׳ןזעהר ח!ו דען פעוטען פחרוחטןי פחטען  ,דיוע קינדער ווייז רזײנע
חײןנען3ו ער 3יעהען  .חבעד חויך דיח זיעבע3ו חײןנען קינדעדן,
יזזט חיהיע םרחנקען החבען  .חזזעו טהון  ,ווחו דענן יוןענד*
ןעיזוטהע 5ו' ר דען חוינענבזיק ווחהזטהוט  ,חהנע בערוק•
ז־כען
ויכט־ןונן וײנעט ווחהרען ווחר.זו  :דיח וויזזקור  ,דיח דענן יוןענדי
ןעוזוטהע חײןען חיוט  ,דען זײכטוינן חונד דיח ווידער־
ז־כען
ניכט3ו' נעזן  ,חונד חונן דער רוהע וויזזען  ,חדער
טפענוטינקײט
פחים־גר 3חדטזיכקײט  ,חיויבערחזז חיהרענן וויזזען נחכןעבען,
חויו
טהאדיכטע ער 3יעהוננ.
חיוט חײנע חונווחורדיןע  ,חײנע
חויפביטען,
טטעהט  ,וויז? ח־ך
ווחו חין יזײנען קרחפטען
פערטטחנדין  ,ןעם־קט  ; ,וט חונד
דיזע קינדער ןעסנד  ,סטחרק ,
ןעפחזזין3ו _ זזחכען ; חבער חהנע רוקויכט
ןןטט־ חונד יזענםען
וויזז ח־ך חיהנען ןעווחהרען חונד פערוחנען ; ויח זיעבקחוען חונד
טטרחפען  ,וויח עט נחך יזײנער בעוטען חײנויכט נחטהינ חיוט,
חהנע ריויקויכט חוי 1דחו חורטהײז חנדערער • וח םיזער 3זיך עס
בעחורטהײזט3ו ווערדען  ,וה דחדןי חיך עט
חיר ווהרע  ,םמזם
דחך ניכט בעחכטען  ,ווח עט חויןי דחו הײזייע ווערק דער זזענ־
םענביזדונן חנקחזזוזט • ? יב נור ח ןחטט  ,דחט וזײן בעטרחןען
ווחהזןעפחזזין וײח  ,חונד זחט וזײן ווערק ; עזינןען  ,דחט
דיר
עיפחזן * זיך בײח יזײנענן יזחננע חונד בײח דער ווע 1ט
דעל

רעכט  £ערטינע ׳ ווענן  :יח יח־ ^ ישטרויען מין  #יך * עט 3ען  :ח?? טען.
בעדענקען  ,דחס דח :ווחחט חוטערעל טחןע
?חש וויך סטעטו
חונןעוויש חי :ט  ,חונד חויך ^ ײנע קינדער יוײנ :ט  £חן חנדערן
*וענםען ער 3ח ; ען ווערדען קחננטען • ? חס י) יך ח ןחטט  ,די  :ע
פריידיןקײט עיפו !! ען,
חײנע טןןער :טען ספ! יכטען ^ סטעט :וויט
■ דיוע קינדער ןח ערליעהען  ,דחס חיהיע וווטטער חיכן ו< עסי !עד
חונד
דער  :ע! יןקײט  :יך חיהרער סרײען קיןננע  ,חונד דחט חיהרע
ער 3יעהונן דיר ווחה? ןעסח!! ין  :ײח  ,חונד וויר חונד יוײנענן חחנגע,
אנזן•
וועיט 3ור עהרע ןערײכע •
חין דען חויןנען דער
געכעט

אײנער

װ־םװע.

טיעפבעטרובטען פרויח  ,ערהעבט
דח  :ביטטעדע הערי| חײנער
:יך יעט 3ט3ו דיר  ,ריכטער דעד וויטווען  ,פתטער דער ווחיוען!
דײןחונערםמדט? יכער רחטהסזוט ,ווײן הויו 313ערטטחרען,
עס וויור
עמחהרער,
דעןיבעםוט 3ער חונד
ח־ד דען ; חטטען  ,דען פרײנד ,
טחד3ו
דען פחטער  ,דען ער 3יעהער חײנער קינדער  ,דודך דען
ןעיערטען,
ענטיײטען  .ח־ך בײג־נ וויך פחר דײנענ{ ןעוויט
חמוחה! חונער? רונד! יכען רחטהט? וט ; חבער די :ע טהרחנען  ,דיח
ניכט 1ויטסח?? ען  .יח
חיך  :ײנענן חנרענקען ווײנע  ,ק  $נגען דיר
הייויוזיסע ןנחבע דײנעד ןנחדע ; ווע? כע :העין
:יח וינד חײנע
ניכט 3וי
עדטדחןען קחננען  ,ווענן עט  :יך
ווחזרדע דען טחערן
טהיחנען חויס??ז :טע  .חיך בײגע זויך חין
ווײ ! ען חין ! ינדערנדע
דעזווטה פחר דײנעכן וו־?? ען  ,חבער חיך פ! עהע דיך חונן קרחסט
ערטרחגען.
חײן חונ?! וק3ו
ןרחם וינד דיח ? ײדען ווײנע :העי 3ענ :וויח חײן טיפפברו־
חונבעקחננטע ! :חנד סעדם! חןען
כיןער  ,דער פ? חט? 3יך חין חײן
ווירד  ,םטעה חיך דח  ,ןחנ? חוין 1חיך יוזןײן פערווחען  .חך ווימ
יוענםען3ו עררעגען,
םיוער? 3יך חי  :ט עט  ,דח  :וויט! ײדען דעד
חונד וויח ווענין טרחוטענד ח־ :ט חיהי חיטזײדען  ,דחט ויך חין
פעחוחונדען,
חײטערט  ,ריח חסט יועהר
? 5וכטיןען ווחרטען
ח!ו טר  :$טען.
חנטטחטע  :סור
טטעהט דח ' ,חײן טטײן דעו
חײנע וויטווע
יעדען םוה?! ח :ען  .חך  ,יויט ווע! כער טיעפען ווײוהײט ערק! חדען
חונ :רע ווײוען ? עהרער דײן ןןחרט  :״קײנע וויטווע  ,קײנע ווחיוע
:ח?? ט חיהר דרוקקען  — ,חויך ניכט חײנע ק § נין? יכע וויט 7וע♦
רײכטהונן טד  :$טען  ,ווענן דחו הער? חויפ׳ט
דענן • ווימ קחנן
* 10

114
טיעפ :טע פער? עט 3ט לזיןט ! דער םח? ח :ט פער? יערט * ײנען ןןיזנ? ,
ווענן י׳וחן חיהן יוײנוחנ{ בעוויןהנען ויו ; ?1םוזוק יוונד קזײדעדפרחכט
 5ער? יערען ווערטה חונד בעדײטונן  ,ווענן חחן  :יךםויר דען ניכט
טחויקקען קחנן  ,דעכן חחן  :ײנע יוןענד! יעבע ןעסענקט החט.
וויח פערחנדעדט החט  :יך דער קרײ :יוײנער פ  ?£יכטען  : ,ײט
דענ{ חבטטערבען יוײנעו יוחננע ! :וויח פרעחד טטעהע חיך חין
די:עכ{  -ןעביעטע דח  ,חונד חוט דיח קריופט חײנעו ןײטטע:
ןעהען.
ענטןעןען3ו
חנסטרענןען  ,חײנער נײען ? עבענווויחע
וױח ; יח חײנען חווזםטחנדען חונד פערהח? טניטען ןעחחט חי :ט,
וויח ןעדן וויזכטע חיך יויך ניכט נור חוי :חײןנער קדחפט ער•
חנטפחך3ו נעהחען,
נחהרען  ,חמע דיח ה'ו'! פע דער ווענםען חין
:חנדעדן חוין דח :ןוטע טהון  ,דחו ווחה? ווח!? ען חויגחיויבען  ,דיח
בײטרחןע3ו ח?? ןעו 1ײנען ןוטען  $וועקקען םחרט :עט 3ען  ,דיח
ןחוטפרײנדםיחםט חיויבען  ,ווײנע חרחעדן סערווחנדטע חונד בע•
חונטעדטט'ו' ט 3ען  ,וויח חיך עט  :ײט
קחננטען נחך קרחסטען
יחהרען3ו טהון ןעווחהנט בין  .חך  ,חונד
מײנער רײהע .סחן
ווין :חד  :םוויריןוטע חי :ט  ,חיך חוט חן ווײנען קינדערן חויך דיח
פעדטרעטען  .ווענן חיך  :חנטט נור חיך
סטע?? ע דע :פחטער:
בײח דער ערליעהונן חוין• דען ענןערן קרײ :ווײנער וווטטער*
פפ? יכטען בעםרחנקען דןרפטע  : :ח וווט חיך יעט 3ט ספ? עןען,
חונטערריכטען  ,רחטהען חונד ריכטען  ,חונד
ווחרטען  ,ער $יעהען ,
וויט דער  :חנפטחוטה דער וווטטער  ,דיח טטרענןע דע :פחטער:
פערבינדען.
חבער דוח ח?? ןוטיןעד  ,ביוט עבען  :ח בחרווהעי 3ין ח? :ןע־
רעכט  ,דוח פערווחונדע :ט חונד הײ? ע :ט  ,ם? חן :ט ווחונרען חונד
פערבינדע :ט  :יח ; דוח וויסט חויך בח? :חכ{ פור דיח ווחונדען
יוײנעו הער 3ענ :פינדען.
דוח וויי :ט וויר קרחפט םענקען  ,ח?? ע ווײנע פפ? יכטען5ו
עדפז?? ען ; דיח ענטבעהרונןען דיח וויר ווײן וויטווענטטחנד חויפ*
חײנםרחנקונןען דיח חיך ווחכען חוט  ,דיח חבהחנ־
?עןט  ,דיח
ןיןקײט פחן פח :ט פרעוודען יוענםען  ,חין דיח חיך חונד זוײנע
קינדער פיע!? ײכט ןעדחטהען  ,דיח החיטע ווחנכע :פ'וה? ןח :ען ׳
דער דיח ' םוט?3ח :יןקײט דער וויטווע בעױט 3ט  ,חוגן  :יח וויט
החרטע3ו בעהןונדע?ן 3 ,ו ערטרחןען.
דוח זויר :ט חיר קרחפט ןעבען  ,דיח ער 3יעהונן זוײנער קינדער
>יו3ו פח?! ענדען  ,דחט  :יך חיהל פחטער חנ{ קווע?? דער ווחהד־
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יזונר דער ועזיגקײט יויהרער פרײען קחננע  ,יווגד דאט ויח
הײט
יוויסבחהען,
ןיןטטעו יוונד 3ור פרײדע דער ווענסען
 3וי עהרע
חיר טריווט וײן ק 3זננען יויכן יוזטער.
יוונד פזיוסע ! יעבע יוונד עדביןדיוען יוין דיוו הער? דערער  ,פיון
םטעטו
דענען יזיך יוונד ווײנע קינדער יובהרוננען  ,דיזס וייו
■ןי !! ט יקײנע וויטווע  ,קײנע
דײנער יוחהנונן ןעדענקען  :״יויהר •
דחקקען ; דענן ןןענן חיהר וייו בעדדויקקעט  ,חזנד ויח3ו
ווחיוע רופען  ,וזעידע חיך עס החרען  ,דענן חיך בין ןוטין  .״בע•
יויר
חיך ח ; חטט  ,חונד חײנע קינדעי  ,דחס וויר יעווחןן
הוטע
ןערחטהען  ,דיח רחכע דעו
נחטהווענדיןקײט
חין דיח טרוירי ; ע
היחחע!; ; ע ; ען חײנען ו׳וענסען הערחב 5ודופען  .יי
ווחהזטהחטיןקײט בע! עבע
דער ; ײוט דער ווי ! דע חונד דעד
הערין  ,דחס יעדער פחן ויך רוהחען קחננע  ,וויח דער
יעדעו
(אױב כ״ט י״ג )  :״דער ; ע ; ען דעו חונ ;! וק! יכען קיוחחע
םיחווחע
חיך  ,חיך החבע דחו הער? דער וויטווען ערפרײט  .יי
חובער
פחטער דער
חח ח!! ; וטי ; ער  ,בעטוט 3ער דער וויטווען חונד
3 ,ו דיר נעהחען וויר חונורע  3ופ! וכט פחן דענן עס הײסט :
ווחחען
מ׳ט י״א )  :״דײנע פעד ! חסענען ווחיוען ווי!! חיך עדהח !־
(ירמי׳
 ,דײנע וויטווען  :ח!? ען חיר פערטרןיען  .״ דוח ביוט חונוער
טען
רעטטער,
 3רײנד חונד פחטער  ,חונוער בעטו' ט 3ער חונד חונוער
אמן •
חין עווױקײט .
װאהרענד דער שװאנגערשאכט •
ח !! ווחכטיןער ' .דער דוח זויך ; עווחוידיןט החוט  ,חונטער
בעהערבער ; ען  ,״דעסען ; ײוט
וועוען3ו
חײנעכן העי 5ען חײן
? יך  ,חונד בערופען חיוט  ,דיך  ,דיח ווחהרהײט מונד
חונסטערב
ערקעננטניס_ ;?ו' קוע? יך3ו
ערקעננען  ,חונד דורך דיוע
טונענד3,ו זוחורדינע חיך חויך דײנער ןחטט? יכען פורוחרןע חין
ווערדען
טריטטע,
ען ; ענאחדטי ; ענן 3ײטפונקטע  ,דח  ,ווח יעדער ווײנער
ו׳וײנער החנד! ונ ; ען  ,יעדער חײנער ; עדחנקען בע3ו ; חוין*
יעדע
; ע? יעבטע ב)' ררע החט  ,דיח דוח חין ; זײנען חיננערן טופוט
דיח
בעווחהרע ^ יך ; חטט  ,ח?? ע 3ײט חונד
חונד חויובי? דעסט .
העפטיןען
טווחנןערטחפט פחל י!??3ו
 5חר3ו'' ;? יך ווחהיענד דער
חונסטחטטהחפטע בעןיערדען  ,קײנע
?ײדענטחפטען  ? ,חסע קײנע
ענטסטעהן  .דיר ; ע־
טחדע? החפטע ניױונ ; חין חײנעכן הער 3ען
ח״ננעהווען
עוופפינדונןען  ,יוחןען עס
םס?? י ; ע  ,דע ? ע  ,רײנע
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עיהחזטע*4־ך  :חנפט  ,ןוט יוונד ווין־ז־
חונד וחנן ערסו !? ען .
ווח!! ענד  ,דחחיט מויך  :חנפט  ,ןוט חונד ווחה! ווח!! ענד דח :טסחנד
:זײנער ־ עהע! יכען 3חיט! יכקײט ווערדע  ^ .טענקע יןיר ווײ :הײט
עט  :ח3ו זיעכען  .דחט חיהנן ^ ײנע ! יעבע ניכט טו*ד! יך ווערדע,
םעיןעםםע  ,דחם עם חעהי דײן ח ! :חײן
חונד דחם חיך ניח
יוײןענטהונ{ חי :ט  .ןיב חיר םטחיקע  ,יווטה חונד העד 3הח 8־
חובעחוינדע,
טיןקײט  ,דחחיט חיך דיח ןעפחהרען דער ןעבויט
חונד דיח טחער 3ען בעױעןע  ,דיח חיר נחך דענן ןע :עט 3ע דעד
ערהתרע חיך
בעפחיטטעהן •
נחטור  ,חונד דיינער חז!וו־י :הײט
םערטיויט חונד  :יך נור חויןי
חונד  :יייו ^ יר חרחען  ,דיח דיר
דײנע חזזחחכט  ,חזזןויטע חונד חז! ווײ :הײט פער! חםט  ,יעט 3ט
חונד חז! ע 3ײט ןנחדי^ • אמן ♦
אין דען

לעטצטען

מאנאטען דער

שװאגגערשאיט.

דיחענט־
נחהערהערחן  ,דיח וויכטיגע ,
חייויוער רוקט  :־ח
טײדענדע סטונדע  ,דח חיך נחך דעד פחן דיר  ,ח חזזוויחער
חײנײכטוננ  ,ווײנער
ןעטיחפפענען
ןחטט ,
חזזןו׳טיןער
חונד
חזזוויטענדער  ,דוח קענטט
ענטבונדעןווערדען
זײבע £ :רוכט  :חז?
פחטעיזיך פעי 3ײהען,
ווײנע טוויזכע  ,חונד דוח וויר :ט עם יויר
ענטןעגען געהע  .חב יו־ין
דחם ח־ך די :ער טטונדע חנןוטזיך
דײנער סזזי
ןעבחרען ? ײכט  ,חב עט טווער  :ײן ווירד  ,חי :ט נור
בעקחננט  ,דחך חיך ווי!! חינן םחרחוי : :זיך דחרןנן
וויםענהײט
דערטטחרקע דעו גײ :טעט  ,דער
ניכט בעקוחיוערן  ,חונד דחדורך
קיחםטע דע :ק 3ז־פער , :חונד דע :ןעטרחוטען * ווטהע :יויך ניכט
נחטהין  :ינד •
ענטבינדונן  :ח
בערויבען  ,דיח וויד חין ווײנער
ןעזחםענהײט  ,חינן םערטיויען חויןי דײנען
חיך וויזז סיט םט־זזער
בייטטחנד  ,חויןי דײנען טרח :ט חונד דײנע הו ! סע
יוחכט־ןען
:יח ערווחרטען
חזזיוחכטיןער  ,דוחהח :ט  :ח םיעזען ; עבחרענדען געהח! פען,
חונד היזפ :ט חונד רעטטע :ט חין יעדענן חויגענבזיק דורך״דײנען
ן ^ טטזיכיען בײםטחנד  ,חונד חיך  :ע! ב :ט החבע  :ח פיעזע פרח־
בען דײנער חזןיוחכט חונד חז! גוטע חין ווײנענן ? עבען ערפחהרען,־
חויך וויך החט דײנע קרחפט  ,דײנע ווײוהײט  :ח חפט חונטער־
וועזכען5ו רעטטען
םט! ט 5ט מונד חוי :ןעסחהרען ערז  :$ט  ,חויו
יוענםזיכען יוחכט  ,קײנער *! ענםזיכען קונ :ט חונד
עם קײנער
וויםםענסחפט יוחגזיך ווחר  .דוח ספרחכ :ט  ,חונד דימ הו?  8ע

קחכן  ,דווו ווחזןטעוט  ,יוונד רעטטוגן ווחרדח  .דיי ח? :ח ןונױ* .
עיופפעהזע יויך יעט 3ט1וײן טיקוחז  .ווחו דויו
:טעד םחטער ,
יונדערו:?!5
בעסטיחווט החוט  ,עט קחנן ניכט
יוויך חובער וויך
עינעבונן חי) דײנען
3ו חײנענן בעוטען  :ײן  ,פח? 3קינד? יכער
החפפנונן חין * וײנעכן
ווי? 5ען ח ןחטט  ,וו־זז חיך דער סרחהען
הער 3ען " רויכן ; עבען  ,.דחט דוח וויך ן? וקןיך ענטבינרען וויר :ט;
דחט וויר חונד ^ וײנענן קינדע דיח טטונדע ? ײכט חהנע חזן3ו
ןדחטען טוועד? פחדובער ןעהען ווירד  ,חונד דחט דוח וויך יזיט
ןןחהזנעטטחזטעטען קינדע ערפרײען וויד :ט.
חיינענן ןעוונדען
חויןידיך )4 ,ײן ןחטט חונד סחטער  ,חי :ט  :וײנע 3וסער :יכט,
פעדווחונדערוננ,
דחט חח חויך דיע :יוחז יוײנע חנן :ט חין פרחהע
טחיריןקײט חין םרײדע פערווחנדעזן וויר :ט • בע? עבע
ווײנע
ןחטט  ,דיח פרחהע החס  5נוננ חין חיר  ,חונד
דוח  :עזבםט ח
סטארקע חיך חין די  :ענן פערטיויען דורך דײנען ןסטטןיכען ןײ :ט.
חויו דער טיעפע חײנער  :עע 5ע דופע חיך דיך חן  ,חיין בעטוט 3ער
אמן •
חונד 5וײן עררעטטער  ,חונד דוח ערה § רע :ט > זיך ןנחדיך •
געבעט פור אײנע שװאננערע פרױא.
^  $ןע עט דײן וויזזע זײן  ,סײן ןחטט חונד ןחטט זוײנער
טווחנןעדטתפט דער ״םרויח ( חײנער טחכטער,
פחרפחהרען  ,דער
טוועוטער  ,חדער פרײנדין)3ו עיזײכטערן  .ערהח? טע חיהר חיהרע
בעווחהרע  :יח
קרחפטע  ,טטחרקע  :יח קאדפערזיך חונד ןייוטינ •
 5יור ב  : $ען 3ופח! זען  ,דיח חיהר חדער דעכן קינדע  ,ווע? כע : :יח
טטחרקע
חונטער ח־היענן העי 3ען טדחןט  ,טוודזיך  :ײן קחננען .
חיהד ןעיווטה  ,דחט  :יח דער טווערען טטונדע חיהרער ניעדער־
עיזײכטערע
ענטןעןען ןעהע .
קונסט יויט פרחהענן  :ווטהע
ניעדערקונפט  ,חונד ? חט  :יח חײנע  :נעוונדען קינדנט
חיהר חיהרע
ןענעוען  ,דחם ויח דער ווטען וווטטער  5רײדע יייו ם?! 33ענן ווחטע
חוננעטרובט  :יך עדפרײע  .יולונע חײן גזיוקזיכע :טיק :חז'
חונד
עט 3ור פדײדע  :ײנער עזטערן
חובער חיהר קינד ווחזטען  ,דווט
חונד חננעההרינען  :יך  :ע! ב :ט 3ונן הײז  ,דיר ח נחטט 3ונן פרײ , :
רעזיניחנוןענחטענטחפט דער עט חננעהחרט  3 ,וד עהדע
חונד דער
ןעדײהע • דוח הי? פ :ט חזזען דיח דיך חין
?עבע  ,ווחמע חונד
ווווהיהײט חנרופען  ,דוח ווירוט מויך יוײן ןעבעט ערהיורען  ,קוועזז
אמן
דער ננחדע חונד דנט ערבחרוועט .

 11נ 11נ5113151־ 1/\61חט ( סחט 8 )3011-
ח1/1/\131־וס 1>1ח 3־ו= 61> 1ו 11ס

'>- 1
. : . 1)31160 -0 -01 - 0062 -0121ו־1

118
 .צור צײצ דער ניעדערקינולט .
ייזזיורוכטיןער ןחטט ! וי5זווײ 1ער רוונד ןערעכטעד

ריכטער!
בעםטױויוונן ןעןעפען
דויו היו  :ט דעכן ווייבזיכען ןנעטזעכטע דירו
בעטרחכטוננ,
טיןן דירו
קינדער3ו ועבחרען .
ודט טחערצען
פורםטיננען יוונד קחניויננען דעי ערדע סיט דענן רורוו :טען
דחס
ווײבע חײן ן! ײכע :טיקוח! החבען ; דחם קײן רײכטהונן  ,קײנע
ויחכט חויןי ערדען חײנע פדויח  ,פחן דען ו׳ויט חיהרער ענט־
פערקנויפפטען טווער 3ען בע  £רײען קחנן  : ,חזזטע חונ:
בינדונן
טרח :טען 3ור 3ײט דעי ניעדע־קונפט  ,ווענן נעבורט :ט)1ער 3ען יוונו
חובערפחזזען  ,דענן עם 3יעחט דעין פרחווווען  ^ ,חטטעדןעבענען
חונפערווײדזיכע3ו םויןנען  .ווענן וויר חבער
ווענטען  : ,יך חין דח :
חין דען פע :טען ^! ויבען ? עבען  ,דחמ דעכן ( וענטען חויןי ערדען
בעטטיחחונ ; ,
קײן החחד ןעקיויחחט ווערדען קחנן  ,חהנע דײנע
חויןענבזיק דיח חײנע
חונד דחם  -דעננחך חין די :עכן טווערען
 5יויח (ועד3 4,ו " זײדען החט ח ! :דיח חנדרע  : ,ח קחננען וויר
חונוער 5עבען
חוחהין3ו ן! ויבען  ,דחט חוחער בענעהחען ,
ניכט
חחיחעזיט חינ :בע :חנדערע,
חובערהויפט חונד ח !:
יזו  : :וענט
בענעבניםטע חינן 5עבען החבען  : .ח ביטטע
חײנפזוט חויןי חונ :דע
חיך דיך דענן  ,ןיחטט דער ןנחדע חונד דער בחרווהעי 3יןקײט,
ידן דיע :עכ{ טוןערען חויןענב! יק  ,דענן חיך ענטןעןיען ןעהע  ,דײנע
יוײגענטחפטען פחן ןוחד,זווח! זען חונד בחדווהער 3יןקײט ווחזטען
מדת״החסר ורחמים )  .חיך עדןעבע חיך דײנענן
3ו זחטטען (
וויז! ען העיר  ^ ,ײן וויזזע ןעטעהע ! נור ! חם חיך דען וווטה חונד
דיח קרחפט חין דיע :ער טווערען םטונדע ניכט סערזיעדען  .זחט
חײנןעדענק וײן  ,ווע :ען חין
בעטטױוחוננ
חיך טטעט :חײנער
דיח וועזט3ו  :עט 3ען  ,דערען בעםטיווחונן עם חי :ט  ,דיך3ו פער־
עוויןער,
פערהעדיזיכען חויןי ערדען .
נחחען3ו
עהרען  ,דײנען
חזזןוטיןער ןחטט  ,דער ווענט חי :ט ניח  :ח פרחו׳ונן חויןי עידען,
דחם ער טטעטו ןוטע :טהוע חונד ניע :יוינדיןע  .חיך בין וויר
ןעהחנדעזט3ו החבען  .דוח
בעווחוטט חפט ווידער דײנען וויזזען
חבער בי :ט" דער ןחטט דער ננחדע  ,זחנוווויטהױ חונד פחן נדח־
טטונדע,
ניכט ווײנער  :ונדע ןעדענקע חין דיע :ער
םעד ןוטע •
פרחווווינקײט ווײנער ןוטען
חײטעדענק דער
 5יע! 1ועהר  :ײח
ע! טערן חונד פחרעזטעדן  ,חונד ? חט דיר ווחהזןע  5חזזין  :ײן דיח
ועדחנקען ווײנעו העד 3ענ. :
ווחרטע ווײנע (" :וונדע , :חונד דימ
דיח ; עהבטע  ,דיח חיך  .חין דיעועכן חויןענבזיק טהוע  ,חײנען
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ווטנדעז וןןיןי עדדען דיר ווווהזןעפווזןיג וזײג 3וייכטען  ,רווגד דין) קינד,
ווונערטחפפזיכע ןנחדע 3ור וועזט ברינגען
וועזכעו חיך חדך דײנע
נעועזזטחפט 3ור  5רײדע
:ח??  ,דיר 3ור עהרע וווגד דער ווענטזיכען
 [ 3ער 3יעהען  ,נחונן ןוטין חויןי  ,ןחטט יו״ן טו' ט 3ער ווונד ער־
רעטטעד  ,דער דוח ניח טזח  :£ט  ,ניח ט! וווווער :ט  ,הוטער
אנין
חחרחעזש •
געבעט אײנער

מוטטער צור צײט װענן מאן איהר קינד פל ארט •

חוטטערהערן חי :ט  ,ווענן חײן
עיטיויטטערט חויך חײן
:ח
טריפפט  : . ,ח ערןעבע חיך זויך דחך3ו דיע :ער
ט)* עי? חיד,ר קינד
םטונדע חין דײנען וויזןען חזזןיויטיןער פחטעד  ,חין דעכן חויןעס
ב! יק ווח זוײן ; ע! יעבטע  :קינד דורך טןוער 3ען חין דען בונד וויט
ישראל נעברחכט
ןעחײנטחפט דע  :פח ! קע:
ןחטט חונד חין דיח
חײנטריטטחינ:
וױרד  $11 .ןע חיהנן דיע :ער טוועדין בייח  :יינעק
זוחהנונן  :״ן  ,דחם דח  :ווחהרע וזיויק דע ! :עבענ:
!עבען חײנע
םטעט :דויך טחעדין חונד ןײדען עדקויפט ווירד ; דחם דיח בע־
טטיוױוונכ דע :יוענטען היעניעדען חיוט  ,דויך זוקנניכפחכע ? יידען
קח־פערזיכען  5חר־
חחןע וויט  :ײנער
 3ונן 3יע? ע3ו געזחנןען .
פחדהויט  :ײנע :העי 3ענ :טווינדען  ,חונד זוחנע
הויט חויך דיח
בעןיערדע ניח דחדין ווחהנען  .חײן נוטער ידי :ט חחנע
דיח בח :ע
חנזײטען דענן וויןןען
טטעט :חין חיהנן ווחהנען  ,חונד חיהן
חורפחטער אבררם,
ןחטטע :ןעיוחט3ו ? עבען  .חוטער פרחיוי -וער
בעטנײדוננ חין דען בונד
דער חינן נײנ 3י ; :טען יחהרע דודך דיח
חנהוונןזיכקײט,
דעטטען טרײע
ןעטרעטען חי :ט ,
ןחטט
יויט
חננערעכנעט
חיהק 3ור טוןענד
דעטטען פע :טער ן? ויבע חן ןחטט
ווחרדען חי :ט  ,חונד3ו דענן נחטט דער הערר טפיחך  :ווחנד!נצ
חויםריכטין  ? ,ײכטע יוײנעק  :חהנע חויןי
פחר וויר חונד  :ייח
:ײנער זעבענובחהן פחר  ,חונד ? עה־ע חיהן  ,־ח ! זע :חױם 3וחפפעדן
ווח  :דיח עדדע טחנע , :ווח  :דח  ! :עבען הערר! יכע :החט  ,חוין
טוןענד פינדע ער דיח
דער טוןוענד ווי!! ען  .חינן וועןנע דער
אמן
חונטטערבזיכקײט .
בחהן 3וד
ןזיויקועזיכקײט  ,חונד דיח
װענן אײנע

כרויא אױו דעם

װאכענבעטטע

אײבכטעהט •

ןנחדענרײכער ןחטט  ,חיך
העדר דער וועוט  ,ח! זן'ו' טױעד
ןעבחהיענ :ןזוקזיך
דחנקיע דיד  ,דחש דוח יויך דען טוועד 3ען דע .י
ןיסט,
ד,ח  :ט ענטקחיויוען ! חטטען ; דחס דוח יויר ד־ח קײופט
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דײנענ(
ענטםטײןען  ,לזונן
וויוכענבעטטע3ו
הײטע דענן
העיר חײן ןחטט ! ור ?:
ווײהען3ו קחננען .
הײ? י ; ען דיענוטע
כחך דײן הײןיןער טעו׳ופען טטחנד  ,וולןר יוײנע ווחכנערין סער־
חכנפער3ו ברינןען  ,חונן
פפזיכטעט  ,נחך חיהךען ןוחכען חײן
דיינען הײזיןען נח* זען3ו עהרען  : .עזבםט חײנע חיחע פרויח
טורטעזטויבען  ,דח:
בדחכטע 3ווײח יונןע טויבען  ,חדער 3ווײמ
:יננביזד דער חונטוזד  ,דער עהעזיכען טרײע חונד 3חרטזיכקײט
דיר 3ונן חפפער  .חונן חונוערער פחטער  :ונדען חבער חי :ט
ירושלים״ 3ערםטחיט  ,דער טעחפע? פערווחו :טעט  ,חונד וויר
קײנעןחזטח_ר • חבער עט הײטט
החבען קײנען פײעוטער חונד
״חפפער חונד ןחבען פער־
פיע? פחך חין דער הײזיןען טריםט :
זחנןוט״דוח ניכט,״ דוח ניווח :ט דיח ןעויננוץען חוטרעט הער 3ענ :׳
ח 7נד דיח ווחרטע חונורעט ווונדע :ח? :חפפער חן  .ניו׳ונן ח? :ח
טטחרקע4וײן
חזזןוטינער ןחטט  ,ווײנען דחנק ןוטין חוין, 1
ח
העי?  ,דחט חיך דיח פחר :חט 3ע דיח חיך וומהרענד_ דע :טו) ער 3ע:
ןןחכענבעטטע :נעפחטט החבע,
חײנער ניעדערקונפט חונד ווײנע:
חויך יווחפוהרע ; דחט חיך טטעט :חין זיעבע חונד טרײח וויט
ווײנענ( ווחננע זעבע  ,חונד דיח קינדער דיח דוח חונ :טענק :ט
 3ור פר ^ חחינקײט חונד3ו חזזןעווײנער וועצםענזיעבע ער 3יעהען
הע? פע  .הערר  :עןנע חונ :חונד בעה? טע חונ ^ :ױעב חונ :קרח  £ט,
נחך דײנען ןעועט 3ען3ו ? עבען  ,דחט עט פחן חוסערן קינדערן
הייטט  :״דײן םחזקחזזע  :חווווט ןערעכט  ,עווין ווערדען  :יח דח:
היווווזיםע רײך בע :יט 3ען  ,חײן עזידונן ווײנער פפזחנ 3ונצ  ,ווײנער
אמן
החנדע ןןערק 3ונן רוהנן  .״

1י
, >), .־

אין געפאהרליכען קראנקהײטען •
גיוטט  ,הערר חונד פחטער וויינע ? :עבענ , :דוח החוט וויר ו <
דחו ? עבען ; עןעבען  ,דוח הרו :ט עט וויר בי  :חויןי דיעוען חויןנעס
1
בז״יק ערהחזטען  ,דוח קחננוט עט וויעדער פחן |) יר נעהווען,
ווענן עם דיר ; עפחזזט ! םחן עהע וױר ווחרען  ,הח :ט דוח חז? ע
חנןעחרדנעט  ,חונד דיח טחנע חוטעדער פיז־
חונוערע םיקוחזע
ןערםחפט חוי^ ערדען בעטטיווווט  .דוח הח :ט חונ :חז? ען חײן
 3יע? נע :עט 3ט  ,דח :וויר ניכט חובערםרײטען קחננען  .דוח ייזזײן
ווײםט  ,וויח ? חנגע חיר חויף יעדער טטופע חוטערעט דחױינט
יעדענן 3וטטחנדע טהון הונד חוי :־
טטעהן  ,חונד -חחו חיר חין
דיכטען  :חןןען •  £יעזזײכט חיוט חײנע חירדיםע זויפבחהן בח? ד

פ־זןעיטוןפט בפ? ד ער־
פיעזזײכט החבע רויך > וײנע
3ו ענדע !
פיןזוענדעטע ? ויפבמהן לוסק,
רײכט ! ועהע פיךיזוי[ 1חײנע בתוד
ןיןטט ) 1 ,יט וויוו פיעוען בעווײ :ען דײנער ד.ו! ד יוונד ןוטע יוי :ט :ירו
ניכט בעצײכנעט ! ווײו פיוטער 5יך הת  :ט דוח ו׳ויך יוויןי דעמעיבען
פיןן יוײנער ערסטען קינדהײט רזן נעלײטעט  ,חיט ״ע 5כעד ווײ :ען
חונד חונערןוודענדען ! יעבע  ,יויך 3ונן החהערען 5עבען  ,דענן וויך
ענטןעןען  :עהע  ,ערלחןען ! חוי :וויה חחנכער ןעפחהר
יעט 3ט
ןעדעטטעט ! פחד וויח פיע! ען  :וינדען חונד פער־
חונד נחטה חיך
ןעהונןען 1ויך בעווחהרעט ! וויח  5יע! ע  :יו׳נדען חונד פעה! ער חיר
טוויעריןקײטען יזיך
הינדערניטםע חונד
פערליעהען ! וויח פיע5
ןעטחפטע יויך יויט
חובערטטײנען  ,וויח פיע? נוט! 3יכע
ן!ו' ק? יך
ןוטענן ערפח ! ןע חויוריכטען ! חטםען ! וויח חפט הח :ט דוח יױך,
ןעטטחרקט ! וויח חפט  ,ווענן חיך טטרוי־
ווענן חיך טחחך ווחר ,
חויפןעריכטעט ! וויח חפט,
כע? טע ' חונד םעה! טע  ,יויך וויעדער
ווענן חיך פערדדחטטען חונד יוודע ווחורדע  ,יזיד נײען יווטה חײנ־
נענענוויןדטיןען חונד
ןע ? 5חטט! וויח חפט יױך 11יט פרײדען דע:
דע :לוקונפטיןען ! עבענ :בע? חהנט ! יח  ,דײנע הו? פע ווחד יןיר
םטעט :גחה  ,דײנע ןוטע ווחר ח?? ע יזחרגען נײח  ,חונד יעדעד
פעינחננענען ? עבענ 3 :ײגעט פחן
טחנ  ,יעדע טטונדע יוײנע:
דײנער ד.ו? ד חונד ןנחדע! דחנק  ,חיננ־נער העד! 3יכער דחנק דיר,
החסטנויטיןען  ,פויר ח?? ע , :ווח  :חיך
דענן בחריוהערליןען  ,דענן
נענחטטען הוובע  ,פויר ח?? ע פדײדען,
נוטע :נעטהחן חונד
עי
ווחיויט דוח יןיך עדקוויקט  ,פור ח? 5ע ? ײדען  ,ווחדןדך דוח יױך
ןעבעטטערט הח  :ט.
ןעחיובט חונד
יזיט סחחנן -חונד רײע ערב?" יקקע חיך ח?? ע פעה? טריטטע חונד
פעינעהונױען  ,דיח חיך חין יזײנענן ? עבען בענחננען החבע • חבער
פערסחנענדעד פחטער  ,חונד פער 3ײהע :ט גנחדינ? יך
דוח בי :ט חײן
חויפריכטיג
דײנען קינדעדן דיח דיח  :יוינדען פעד? חטטען מונד  :יך
בעטטערן  .דחרונן ערגעבע חיך יױך געטרח :ט דײנענן ווי?? ען,
געױננונגען3ו חנדערן חונד חיך דער
נור 1וײנע
חונד דענקע
ווערטה3ו יוחכען  .דוח וויר :ט
פדײדען חײנער בעטטעדן ווע? ט
חונד1ויר יו? 5ע :חיויבערווינדען הע? פען  .הן
טטחרקען
1ז־ך דח3ו
דיד הח? טע חיך חיך  ,חויןי דיך פעד? חסטע חיך יויך רו־יג חונד
געטרחוט ! חונטער דײנער חויפויכט חונד דײנענן סוט 3ע  ,פורכטע
חיך וועדער טחד נחך גדחב ! פחן דיד ערחחרטע חיך נור גוטע, :
ח?? גוטיגער  ,דעםטען חיך נור פחהיג בין ! עוויגע ? :עבען חונד
11

עווינע חננחהערונ?  3ור פיןזזקחײו׳וענהײט ! נור
אמן
ענטהעבט דער יוונטערווע? ט .
:עע? ע ,

ןחטט

עיןחגט ידינע

אם םםערבעטאגע דער עלטערן ( יאהרצײט נעגאנגט ) .
ןניעבט עס חויןי ערדען חײן פעוטערע , :יוינניגעיע :ביזנד,
חז :יענע :הײזינע  ,וועזכע :דח :העח דער קינדער חן דח :העל|
דערער םעםסעזט  ,דענען  :יח חיהר דחױין חויןי ערדען טוזדינ  :ינד?
טחפפער דע :וועזטחז?!
החבען וויר  :עזבט פויר דען ערהחבענען
חײנען חנדעדן 3חרט! יכערן נחיוען  ,ח? :וועזכען וויר פיין חוטערן
פחטער !  :ח רופען וויד  3ונן החכ־
חירדיטעןע? טערן ענטזעהנען ?
:טען ווע :ען  ,חונד וויםשעןקײנען  :וםערן נחײען  ,קײנען5ו ערפינ־
דערפחטער־
דען ',דערחונ :עדנ{ הער 5עןווחהזטהוענדער ווחרע — .
ײוטטערנחײע חי :ט דח :ערטטע ווח  :וויר חויןי ערדען םטחח־
חונד
יועזן ? ערנען ; דח :ערטטע  ,ווח :חונ :חוניויוינדיןען חײנ :ט פיײדע
חונד טדח :ט ; חב  .חך עם חי :ט סחן ןענונ  ,חד  :חונןזוק חײנע:
קינדע3 :ו טיז־ערן  ,חונד  :עזבםט החרטע ; עיזיויטהער 3ור וועה־
יווטה3ו בעווע ; ען  ,ווענן וויר  :ח ; ען ; עט חי  :ט חיינע ו וחי  :ע,
פחן פחטער חונד וווטטער § ערזחטטען.
;יעבט עט חײן םענטערע , :חײן חיננינערנט בחנד חויןי עדדען,
ח? :יענע :הײ! יןע  ,דורך ווע? כע :דיחהחנד דער נחטור  ,דיח החנד
דער ; ןטטהייט דח :העד? דע :קינדנט חן דח :הערן דעד עזטערן
בינדעט ? —  3ווחר טחן  :ינד חויך דיח פערבינדונןען דער פרײנד־
טחפט חונד ? יעבע  ,ז :וט חי :ט עט  : ,ײנע פרײדע חיט חײנעין
;עזיעבטען ; ע ; ענטטחנדע טהײזען  ,דינע קוחגע חײנער חינני;
פערטרויטען  :עע? ע ? זפפנען3ו קחננען ; חבער יחהרע  ,חוח־
חוטזײכהײט דעד טיק :ח? ע חונד חײנונ ; ען,
טטחנדע  : ,יטטען ,
החבען טחן  :ח ײןןנכען פרײנדטח  5ט :בונד ; עברחכען ! — נור
דיח נײ ; ונ ; חונד עהרפורכט דע :קינדע3 :ו דען ע? טעדן זחטט
:יך ניח בדעכען  .חונד ווענן וויר דיח ; עטפיעזען חוטערער יו ; ענד־
טח ; ע  ,דיח ; ענחטטען חונ :עדע :החהעדן חזטעי , :חונד ווח :חונז
פערגעטםען החבען  : :ײנעד עזטעדן קחנן
:חנטט טהײער וורוד ,
פעינעםשען  ,עט
דחך דח :חונ ; ערחטהענ :טע דער קינדער ניח
יו״ו ם חיהרער ; עדענקען  : ,ײח עס יזיט 3חרטזיכענן ענטנויקקען,
זיעבענדעד וועהחוטה  ,חדער ו׳ויט דעך בחנ ;י ; קײט חי״ניג•
חיט
 5־טטעדנדען ; עוויטםענ. :
יוחנכע טוןנענד חי :ט חונטער ; ע ; חנ ; ען  ,ײחנכע טחנע עיו־
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פערפוהיונן  ,יזבעי
פפינדונה טטחרב רוונטעד דענ{ ןיפטהױך דעי
פהוזענדעטוטען
דיוו פערעהרוננ דעד ע! טערן קיונן  ,מויך יוין דעכ{
בחועוויכט ניכט ןיןני) םערטי! ןט ווערדען  .נריך הײטע  ,ווייו יוין
חענםהײט  ,טפריכט יעדע :יוענט־
דענן ןרױען ״ ! טערטהוכ{ דער
!יכע ןעפוה ! < ' :משלי ל׳ י״ו ) חײן חויןע דח  :דען פחטער פער־
ןעהחיכען  ,דח:
חוטטער3ו
פערחכטעט דער
םפחטטעט  ,חונד
חוטםען דיח רחבען חון בחכע חוי :הח_ קקען  ,חונד דיח יוננען חד! ער
פרעטטען  .״ נײן  ,דיח עהרפורכט פחר דען ע! טערן חי :ט חונטער
עיופפינדעט  ,קעננען
טוןענדען דיח ערםטע  ,ווע! כע ער
ס!! ען
!ערנט חונד חובט  : ,יח טרײבט חיהרע ווחוד 3ע!ן חכ{ פרוהוטען
ןעחוטהע :הינחב  ,דחהער חחט
חין דיח טיעפע דע :קינד! יכען
:ימ ניח וויעדער ? חנ? מוי 3:ורחטטען.
טטערבעטחןע ,ןע 5יעבטעד פח־
הײטע חן דײנעכן ( חײמננ{ )
טער  ( ,טהײרע חוטטער ) ,טטײןען די :ע ועדחנקען ! עבהחפטער חין
חײנענ{ הער 3ען חוין*  .חך  ,עט חי :ט דיח ווײ :ע דע :חענטען  ,דיח
החכ :טען ןוטער חױןי ערדען ערזט דענן ןחנ? 3ו ווחזרדיןען  ,ווענן
י׳וחן ניכט חעהר חין חיהרעכ{ בע :יט 3ע חי :ט • וויח ןערנע ווח!? טע
פערטטחנדע,
ןערײםטענן
טהײעמטען יעט 3ט בײח
חיך חייך
^ ועהר ! יעבע חונד 3חדט! יכקײט  ,חעהר חכטונן חונד ןעהחרזחנ{
בעווײוען  ,ווחרע חיך  :ח ן! וק! יד חײך נחך3ו בע :יט 3ען.
חיך ווחר פיע!? ײכט חײיע ! עט 3טע  :חרןע  ,חײער ! עט 3טער
חיירע 5עט 3טעפרײדע  ,חײער ! עט 3טנט ןעבעט • דלונ{
קווזווער ,
הײזיןטהונ{ ! דרױן ווי! 5חיך עט
:ײח חויך חײער ןרחב חיר מײן
פרחחחעון חנדענקען עהרען  :ח ! חנןע חיך ? עבע  .חײער
חיט
ערחיננעיונן חײנעו ! יעבעפח?? ען ! עבענ : :ײמ
נחחע חונד דיח
חײן טטח? , ),חײנע פרײדע ! דער ב? יק חוין* חײך חונד חויןי דימ
עוויןקײט  ,ווח טיעפער פריעדע ווחהנט  : ,יימי מײנע החפ  5נונן.
פחטער ! חוטטער! םערק? חרטע ! חיהר ,גון החהערע ווע :ען!
חך  ,חײן חוינע בריכט חין טהרחנען חוי : ; :עהנווכט חונד וועה־
חוטה בעק? עחחען חײן העד .' ),פחטער ! חוטטער ! פערק? חרטע!
טטתרבעט וויט דער ? יעבע ס1ר מיך חינן יהער 3ען  .חיך
חיהר
חוטטער•
בין  5חן מײך ןעריטטען  ,חיך ווײנע חויןי ערדען ח?? ײן .

ח דײנע וווטטער? יעבע טרחקנעט ווײנע חויןען ניכט וועהר;
 5חטער  ,דײנע פחטעד? יעבע ערקוויקט וויך ניכט חעהר ! חך,
חיך הרוטטע חײנ :ט חױןי ערדען חײנע] הי4וווע?  ,דח ווחרעט
חיהד נחך ; דח ווחנדע? טעט מיהר ווימ ענןע? ןחטטעו חונ{ חיך,

קחננטע ױיך וויעדער יוין דען
ווחכטעט פור זזיך  .ח
יזונד
טחנען ^ חדןענטחינן אײנע* ועבענ; הײחקעהרען ; וויח ווחה? ווחר
*ויר בײח״חײך!
יח  ,חיך וועידע הײזזקעהיען חין זזײנען נײען זעבענ :זזחר ; ען,
זוח חיהד  ,פערקזחרטע  ,יזיך וויעדער חנ? חכעזט  ,וזײנע טטערבע־
נעבורטוטטונדע  .חײער קינד ןוירד
טטונדע ווירד וויעדער זזײנע
פחןןענרעט לו חײך פזיעןען  ,דחרט  ,דחרט — ווח
וויערער
ןחטט חונועד חזזעל פחטער  ,חונד וײנע ועזיןקײט ווחהנט ! —
דחרט  ,דחרט ווח חיהר חײנער ווחרטעט  ,חונד חײרע חונטטערב־
 ח_5יכע ! יעבע טחנער פויר זזיך בזוהט ױ? :חויןי ערדען .
פחטער  ,ח זזוטטער  ,וועזכע  :ע? י ; קײט וויעדער דײן3ו  :ײן  ,ןחנ?
חונד עווי ; דײן5ו  :ײן  ,חהנע טרעננונ ;  ,חהנע טהרחנען דײן!
;חטט  ; ,חטט  ; ,יעב זזיר קרחפט  ,דחט חיך חויןי ערדען
וויעדעי3ו
ווחזרדי ; ווחנדזע  ,חונן דיח הײט ; עזיעבטען דחיט
פינדען  ,דחט חיך ח־הר חנדענקען דורך קײנע ט? עכטע טהחט
ענטווײהע " ,דחט חיך חין דער הײזיןקײט חונד טו ; ענד ווחנדזע,
חין דעד  :יח  5חז! ענדעטען.
חוכד זוענן דיח  :ונדע  :יך טזזײכע! נד זזײנענ{ הער 3ען נחהט,
ווענן דיח פערפוהדונ ; חיהרע נעט 3ע ווידער זזיך חוי :טפח_ ננט,
זחוטעדהחפטען
ווענן חיך טווחך ווערדע חונד חנ[ רחנדע חײנע:
ענטטזוטעו ווחנקע  ,ווענן ח־ך זזײנעל  :עזב :ט חונווחודדי ; 3ו
פחטערטרײע  ,דחנן זזוטטער־
ווערדען חין ; עפחהר בין — דחנן
!יעבע  ,דחנן עזטערנעהרע  ,ערטײנעט דענן ווחנקענדען חזו טוט 3־
;ײוטער  :ײנער  :עע? ע ! וויה מײרע החנד זזיך חײנוט ךןרך זזײנע
יו ; ענד ; עפוהרט  : ,ח פוהרע זזיך דיח עיחיננערונ ; חײך וויעדער
י) ין דיח חרזזע דעד טו ; ענד  ,דער רע 5י ; יחן.
װענן מאן אויף דען בעגראכניספלאטץ קאממט •
;עזחבט  :ײח דער עווי ; ע חוטער ; יוטט  ,דער הערר דער חײך
נחך ; ערעכטי ; קײט עיטחפפען  ,ערנחהרט חונד פערפם? ע ; ט החט,
חונד דער חײך נחך  :ײנער ; ערעכטי ; קײט החט טטערבען זח_ סשען,
דער חײרע חנ 3חה? קעננט  ,חזנד חײך חײנזט וויעדער חויםזעבען
זחטסען ווירד  ,נחך ; עדעכטי ; קײט  ; .ע? חבט  :ײ :ט דוח עווי ; ער,
דער דוח דיח טחדטען בע! עב :ט.
אתה גבור דוח בי :ט חזזזזחכטי ; חין עווי ; קײט ח הערר!
דוח בע? עבוט דיח טחדטען וויעדער  ,זזחכטי ; ער עררעטטער  .דײנע
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ןנחדע ערנחהיט דייו ? עבענדע)  ,דײנע יוונענדזיכע בארחהעי 3יןקײט
?ווטט דייו טחדטען וויעדער ווויםזעבען ; דויו ביוט דיוו טטוטצע
דער ווחנקענדען  ,דחו הײ ! דער קרחנקען  ,יוונד דער בעפרײער
ןעפעטטע! טען  .דוח הח! ט :ט חיהנען טרײזיך דײנע צווחןע,
דער
יענען  ,דיח חין דער ערדע טזױוחערן  .ווער ן! ײכט דיר הערר
דער ח!! ווחכט ! ווער חי :ט דיר חהנ! יך ? קחנינ דע :טחדע :חונד
פערהײםונ;
טפענדער דעז הײ! . :דוח בי :ט דעד
דע ! :עבענ, :
וויעדער3ו בע! עבען.
פעדטטחרבענען חײנוט
געטרײח  ,דיח
דחרוין חי  :ט עט ח1נ :דע םפ! יכט  ,דיר3ו דחנקען חונד דײכען
עהרםורכטבחרען נחוזען ח ! :חײנ 3ין
ןרחטען  ^ ,חכטיןען חונד
חנצוערקעננען  .ניכט :חי :ט דיר נ! ײך3ו חכטען  ,ןחטט חונ :ער
הערר! חין די :ער ווע! ט ; חונד ניכט :חי :ט חהנע דיך חונ :ער
פערןחנן! יך חי :ט
קחנין  ,חינן ! עבען חײנער קונפטיןען ווע! ט .
ח!! ע :חהנע דיך  ,חוטער ער! ח :ער  ,חין דען טחןען דער ער! א :ונן
עררעטטער,
(משיח )  ,חונד ניכטט חי :ט דיר חהנ! יך  ,חונ :ער
טחדטען.
בײנן מײנוטיןען חויפ! עבען דער
אם ר! םטטאגע צום גײען יאהר ( ערב ראש השנה ) אדף דעם
בעגראבניסםלאטצע.
הערר דער ווע? ט  ,קחניו ח !? ער ק& ניןע  ,פערןיב יןיר  ,דען
חײניןען חונד ח !! ען  ,דיח דיך הײטע חין דיוער חבדכט חנרופען,
יויטטעטהחטען ! פ? חטע חונועינן העד 3ען
חונ :רע  :יוינדען חונד
!יעבע חונד עהרפורכט חײן פחר דיר  ,בעפע :טיןע חונ :רע ענט־
ט? וטטע דײנער פערעהרונן טרײח3ו ב! ײבען  ! ,ײטע חונוער העדין
חין דײנער ! עהרע חונד בעווחהרע חונ :םחר פעה! טריטטען.
טטחטטע דעד ענטט? וט חין חומ
געהײזיגטען
וי ^ ג־ג חן די :ער
!עבענדיג ווערדען  : ,ח3ו ? עבען  ,דחס וויר חן חומערנן טטער־
בעטחןע רײן פחן  :ונדען  :ײן וי  $גען  ,ווייי חנן טחןע חומערער
ןעבחטע חױ 3:וחובען חונד ! חש
ןעבורט  .גיב מונ :קרחפט  ,דײנע
פינדען,
חונ :דחדורך ןנחדע חונד ערבחרחען חין דײנען חויגען
חונד ווחה! ןעפח !? ען בײח דען  #ענטען  .חחןען דימ ןוטען ןןערקע
חויפערטטעהונג ענטגעגען החררען,
דער םרחיוחען  ,דיח היער דער
םורטפדעכעד  :ײן פיור דײנענן טהרחנע  ,דחט מונורע
חונ:ער
ווחונטע 3ונ[ נײען יחהרע ערפו !! ט ווערדען  ,חונד דחם וויר כיכט
חונעדהחרט םחן היננען ןעהען  ,חורהעבעד חז! עו גוטען !  :וחגע
דיר ווחה! ןעםח! 5ין זײן  ,יוײן ןחטט חונד ןחטט יוײנער םחטער,
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יזויקווע!! דער זיעבע ! ווײנע ווונד דער ^ וײניןען בוםע יןכן הײ־
מ־ןען טיוןע יוין ןנחדען חנ 3ונעהו 1ען  .ערהרורע יוונוער ? עבעט!
ןעועןנעטעם ייןהר  ,יוײן ייוהר דער
פער! ײהע יוונו חזזען יזײן
;  :חדע ווונד דעו ערבחחוענו  ,יו־ן ןועזכענן וי !! ע דײנע פערהײ־
טוננען 3ונן ווחהזע דער וועגטהײט יוונד צוין ווחהזע יןיורחעזט יוין
בעהוטע יזונו פיןר חזזען בחוען בענען־
ערפו ! זונן ןנעהען זזחןנען .
ניטםען  ,פחר חרוווטה חונד דרחננוחז  ,ןיב חונו קדחפט סיט ןחני
 3ענן העדצען בוטע3ו טהון חונד פערױב חונו חונורע ווינדען חונן
ח ! זער םרחיוווען ווי!? ען  ,דערען ןדחבער וויר היר חובערטויען •
דײנע ןנחדע ווח? טעט חובער ח?! ע  ,דיח וויט טרײענ[ הערצען
אמן
דיך חנבעטען  ,חונוער טחפסער חונד ער? 3ןוער .
דעטזעלבען אינהאלטז •
הערר דער ווע? ט  ,קהנין :ח?? ער קחניןנע ! םערניב זדר ווײנע
ערטחפפעחין חיר ח־ין
יויטטעטהוזטען .
:וינדען  ,פער 3ײהע ו׳וײנע
ריינעו הער?  ,פ? חטע וויר ? יעבע חונד עהרפודכט םחר דיר חיין •
חונטערווערפע  ,רעטטע חונו
ביינע ו) ײנען  :ינן ^ דחם ער  :יך דיר
ענטטזיטוגןען  ,פחן ברווען נײןונןען  ,פחןבאוע^ בע־
פחן בח :ען
ןיעדדען  .בעפע :טינע זוײן הערין חן דײנע ןעבחטע חונד חפפנע
עט דײנער ? עהרע  ,דחם עס  :יך וויט דענן וןחדטע דײנער הײןיןען
בעטחפטינעט  .ניב זויר סטעט :קיחפט דײנע
טריפט ןערן
ןע :עט 3ע ןעטרײ? יך3ו חיויבען  ,רוויןי דחט חיך חן חײנענן טטער־
בעטחןע רײן  :ײח פחן  :ונדע  .צײכגע חונ :בײח בעןינן דע:
ערנײע חונ:
כײען יחהרע3 :ו חײנענך נ! וק :ע? ינען ? עבען חוין. 1
חײן ןוטע :יחהר  ,מונד ןיב חונ :ן? וק חונד  :עןען3ו חונוערנן
החנחוערק • ? חש חונ :חוטרע נחהרונן חױ :דײנער החנד  ,חונד
ניכט חוי  :דער החנד דער חענטען עוופפחנןען  ,ערהעבע חוטער
ן?ו' ק חונד ? חט חונ :ןנחדע  ,ןןחה? ווח?? ען מונד ערבחרווען פינדען
חין דײנען חויןען חונד בײח ח?? ען  ,דיח _חונ : :עהען  .חונן דער
ןנוטען חונד עד? ען החנד? ונןען  ,דיח דיח פרחחוזען חונד הײזינען
ןנעחובט החבען  ,דיח היר רוהען  ? ,חט חונ :ניכט חונערה  $דט פחן

הירגעהן : ,חנדערן ערהחרע מוטער ןעבעט 3ונןןנוטען  .אמן
אײן אונםוגדיגעז קיגד אם גראבע זײנער עלטערן ) * .
םטעהע חיך חיחע , :חונג? וק? יכנם קינד  ,חנן
היר
*) (אי :דען עיערטען טר.ײ? ע דער ערבוונןען ענט1וע  .נט.

ןרחבע

וןײנער עזטערן  ,דירו רויר דירו ? ־עבוטען וורורען רוויןי דער ערדע;
זײכענסטײן,
טטעהע יויך רוונד טטרןדרע ווײנענד רןן דען
היר
עןטערן.
דער דייו רוויבעדרעוטע דעקט פיון דען בעוטען דער
רויך ווײנע יוונד סןוכ 5ע  ,יובער דירו טהררונען פעררייזןען ניכט,
ודר דירו טהײדעןצו ערוועקקען ; — וייו  :ינד דיוהין  ,יזיך ווערדע
:ירו היר ני  10וער וויעדער :עהן : ,ירו  :ינד רוײנןעןוונןען לי דענן ? יעבען
פחטער יוינן הייוחעז  ,יוונד יויך  ,רויך טטעהע יוײנוחנן דיו יוונד
םערזחטטען •
"ח חיך חוננ!ו' ק? יכע :קינד  ,חיך החבע קײנען פחטער רועהר
חונד חויך קײנע חוטטעד  ,חונד בין נחך  :ח 3חרט חונד יונן חן
יחהרען ! — ווײנען וווט חיך חונד טרןיערן  ,דחט חיהר * ויך
פ'ער? חטטען החבט  ,מיהר  ,דיח חיהד יויר חן? ע :ווחרעט ; —
ווײנען חוט חיך  ,דחט חיהר  :ח םדוה  :ײד פחן יויר ןעוויכען,
דח חיך נחך  :ח סווחך בין  ,חונד ניכט רעכט ווײט  ,ווח  :ןנוטע:
חי :ט חונד בח :עט — חונד ווחו ןחטט ווחהזןעפחזזין חי :ט  ,חונד
ווח  1 :ויט  5חזזין  .חך  ,ןוער ווירד יעט 3ט פור ודך  :חרןען ? ווער
חיר חיחחער נחהרוננ חונד קזײדונן סחפפען ? ווער חיר חונטער־
ריכט ןעבען חונד ווײ :ע 5עהרען פויר דח ? :עבען ? חך ח־ך חמ :ע:
קינד  ,זויר פעה? ט עט יח חן חזזענ( ז — דחך נײן  ,חיך בין
ניכט ןחנין פערזחטטען  ,דוח ? עםט יח עווין  ,דוח ןיויטיןער ןחטט
חינן הייוחע?  ,דער דוח חז? ען חענסע?  ,ח :נר דען ווחי :ען חיטבע־
פחטער בי  :ט  ,דוח וויר :ט יוײן ווחה! טהחטער  ,חײן
:חנדערע
ערהחזטער  ,חונד בעסו' ט 3ע י ! ײ  51דוח 1ויר :ט חיר ןעבען נחהרונן,
חונטערריכט  ,וויד :ט ןוטע חענסען  :זיר בעסײדען
ק? ײדונן חונד
פערווחנדטען  ,דיח  : ,ח ? חנןע חיך חוניויוינדין
חין פרײנדען חונד
בין  ,פויר חיך  :חרןען  ,פחר ו׳וחנןע? חיך סויטלען חונד חיך טרח־
:טען ווערדען ; חונד ווענן חיך דערחײנוט ח? טער ווערדע  ,ווירוט
בײטטעהען ? דוח מײן
דוח חויך דחנן  ,וויח ביט יעטצט  ,חיר
פחטער ! קחננ :ט חונד ווייוט עט ; דענן דוח יב  :ט חזזיזחכטין
חונד חויך חזזן׳ויטין  .יח  ,דח :חי :ט ווײן טרח :ט  ,דחט חיך
ווײט  ,דחט דוח ווײן סחטער ביוט  ,חונד דחט דוח דחז ערסוזז :ט,
ווחט וויר וויט פרחו׳וווען העדצען םחן דיר ערם? עהען  .ח  : ,ח בעטע
חיך דענן חויו רײנענן  ,קינד! יכענן חונד חונסו? ד :פחזזען הערצען:
חענסען חונד ווײן חײנציןער פחטער ! היזרע יזיך חונד
ח??רע
ױב וזיר
ווחרטע חײנע :סווחכען קינדע• :
חערקע חויןי דיח
ערהחזטע ״ײן
קדחפט  ,חונד ? עד״רע יויך ווחו דײנע וועןע ; ינד .
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יוונבעפזעקט  ,דיוש יויך דט* בע :טע
הערין םטעטו רײן יוונד
ווחן? ען< 1חןע חונד יוױ  :חז? ען קריוסטען דוןרנחך םטדעבע  .זיוט
דײנערערהחבענען 11חיע :טחט
?יעבע3ו דיר חונד עהרפורכט פחר
חיך טטעט :דורכדרינןען  ,ןיב יויר חײנען פרח1!4וען חונד עד? ען
פעדווטנדטען  ,דיח יויר
:ינן  _.דחט חיך חײנען פרײנדען חונד
טטעט :ןעהחר :חנן  :ייח  ,חונד דיר חונד
:ח פיע! ןוטע :טהון ,
החבע ערבחרחען 1ויט ןןיר  ,ווענן חיך
חיהגען דחנקבחר ! עבע .
חונד 1חט סײן חונרעכט חיך בח ! ד חײנועהען  ,דחרויט
 5עה! ע
חיך ניכט3ו ! חעע פערהחררע חין דער ווינדע  ,דיח דיר  :ח רזיט׳
טטרחםע 1ויך  ,ווענן חיך דײנען פערווײוענדען
 5ח!? ױ חי :ט •
ןנחדעניכט,
פיננער 3ײן ניכט חכטע  ,נור ענט 3יעהע1ויר דײנע
דיח 1ויר דח  :נרי^ טטע חונד הײ! ין :טע חי :ט  ,ווח :חיך החבע •
טחןע 1וײנש
יח  ,טרײח ווי?? חיך וײן חונד דיד ערנעבען ח!? ע
?עבענ ; :חיך נע! חבע עט היר חינ{ חנןעויכטע דע :הי 111וע? , :יןכן
ןרחבע חײנער ע? טערן בעטהײרע חיך עט  ,חונד החםסע ח 1י1י
אמן
דײנען בײטטחנד .

סךר ת  #ליך♦
ווער חיוט  ,ח ןחטט  ,וויחדוח  ,דער  :ונדען פערױבט  ,חיט־
טעטהחטען פער 3ײהט דענן חובעררעוט  :ײנע :םח? קע ; :דער וײנען
 3חרן ניכט עווי ; היו 5ט  ,ווײ? עד חיןעב ; נחדי ; ען ; עםח?? ען החט •
ער ווירד  :יך ןויעדער חונוערער ערבחרחען  ,חונוערע  :וינדען חונ־
טערדריויקקען  ,חוטערע פער ; עהונ ; ען חין דימ טיעפע דעו חעערעו
 5ערוענקען  :יח ח?? ע ויוינדען דײנע :פח? קע :חיורחע?  ,ווירוט דוח
ניכט1זעד,ר ערווחהנט  ,ניח ; עחהנדעט,
 5ערבער ; ען  ,דחט ויח
ניח חין עריננערונ ; ; עביחכט ןןערדען • דוח וױר :ט יעקב דימ
אברהם דיח הו? ד  ,דיח דומ די :ען  ,סונוערן
טרײע ערפויז? ען ,
 5חטערן חין דער פחר 3ײט3ו ; עטווחרען הח :ט • חי) חנ ; :ט ריעןי
סיך דיח ; חטטהײט חן ׳  :יח החט חיך ערה  $יט חונד >* יר יוינן
ודט 1ויר  ,סיך  5ורכטע ניכט , :ווח:
 5ערטחפפט  ; .חטט סיוט
קחנן סײן חענט חיר טהון ? ןחטט טטעהט חיר בײס  ,סיך ווערדע
בעטפער  0י :ט עט דענן עוויןען סערטרויען,
?ו :ט חן  5יינרען טויען .
בעטפער סיוט דענן חעררן
ס? : :יך חויןי חענטען פער? חטסען .
 5ערטיויען : :?6 ,ךי חוי) 1פ 1רטטען  5ער 5חטטען — .

:ייז ווערדען פוידער ניכטם בוןועש טהון יזויןי ידינעכן ןיןנלען
הײ? ינען בעחנע  ,דענן דיוו ערדע ווירד פיו?! ווערדען דער ער־
ןחטטע , :וויח דח  :ווחםםעד דיח טיעצע רעז מעערע,.
קעננטנים
אנין
בעדעקט .

סךױ כפר 1ת •
טחדטענםח ^ זטען
פינוטערניט חונד
ערדענוןןהנע  ,דיח חין
עהערנען  5עטטע!) דע ! :ײדענ, :
וויזנדע?ן  ,ןעבײזנט פחן דען
טחדעזםחטטען חונד לעררײטט חיהרע
פוהדט ןחטט חוי  :דווטערן
בחנדעי ווענן טהחרען דורך חיהרען  :וינדענווחנדע? חוגד חונן
חובערטרעטונןען ווי?? ען  ? ,ײדען  ,ווענן  :יח יעדען ןענוט
חיהדער
פפחרטעןלו טטעהן ווחהנען,
פעדחבםײען  ,חונד חין דעו טחדע:
רעטטעט
נחטה 3ונן העררן םדײען  ,ער
:ח זוחןנען  :יח חין דער
:יח חוי  :חיהרער חנ ; :ט  .״ער  :ענדעט  :ײן ווחרט חונד  :יח וועדדען
ןעהײ? ט  ,ער בעפרײט  :יח פחנ{ חונטעדןנחנן  — .דחנן פרײזען
החט
:ימ דע :עוויןען ןנוטע  ,דען זוענםענקינדערן  :ײנע ווחונדער .
טויזענדען חײנען ענןע?  ,חײנע ןנוטע
דער חענם נור חונטער
בעננחדי^ ט
טפייכט  ,חן
החנד? ונן  :ײנעט ? עבענ , :דיח פור חיהן
םחנןםערדער־
חיהן דער הערר  ,חונד טפדיכט  :ער  :ײמ עד? ח :ט
בען  ,חיך החבע ער? § :ונן פור חיהן •
(ווער  :יך  :ע? ב .יט דיח כפרה חוחם? חנט  : ,חןטנ)
די :עט  :ײח ערזחטי)  ,די :עט  :ײח חויטוועכ :ע? ונן  ,די :עט  :ייח
פעסחהנוננ פור חײן ? עבען ! די :עט ןנעהט לונן עוויןנען טחד,
חיך חבער ווערדע חיינוט פער! חזזוזע? ט חונד ןעהע מײנענ{ בעט־
ענטןעןען.
טערן חונחויפהחר! יכערן ? עבען דעד ן? וק :ע? יןקײט
<וועד פור חנדערע  ,פוד חײנען חדער זועהרערע די  :ע לערעזזחניע
פערריכטעט  ,ווירד דיח ? עטלטע פחרזזע? נחך םערוחן חונד לחה?
חבצוחנדערן וויטטען . 3 ,ב•  :דח  :חי  :טדײן  ,סײערער :פטןח  . : .וו ) .
ןחטט וײח זזיט חונ , :חונד טטחרקע חונ  :חינן ן? ויבען הן
ווחהיהײט פור < ײ :ט
מיהן  .עי  :ענדעט  :ײן ? יכט מונד  :ײנע
אמן
מונד ןנעזזזטה •

אינהאלטם־פערצײכנים♦
:ײטע
.
טס.
.
׳.

.
בײנן יו״נטריטט ווין דע:
ייײן ייידערע :דעט :ע! בען <וינהיו!
.
י !!1נע״ײנע :ועבעט
.
£ו' רביטטע
ווסנע.
יונן ערסטען טיןנע דער
.
מן צווײטען טמנע דער וויזנע
.
.
מן דדיטטען טמנע יעי ווחנע
.
.
יזנן  2יערטען טמנע דער
. .
מן פונעטען טמגע דער ווחכע
וויוגע . . . . . . . . . . .
מץ  :עכסטען סחגע דער
.
מן ש ; ת . . . .
שבת.
ענענפמ!! :פויר
נדעט.
|יענ 1״ פן ערב שבת וייט ! ינט מג[1
.
.
״ענן י-ימן חלה
.
. .
.
הוצאת םפר
. . .
 3חר דענן יזײנדעגנען דע :נײוויןנדע ( :ראש חודש כענטען )
טס.
דעס :ע! בען יוינד .מ!
םוכות.
בײס הוצאת פ׳ת  ,סםח  ,שבועות יוונד
הוצאת ם׳ת פו ראש ׳חשנה  ,ױם כפור יוונד הושענא רבא . . .
ינמגןגע.
גמטטעסדיעטטעס יוין דער :
ב״נן ט! וס דעט
. .
דייז  2יער עריננערונגען ( ארבע זכירות)
.
מו יוײנענן פמסטטמגע ( תענית)
. . ^ .
מנן םמסםמ  2ע :טע ( םםח)
טס.
דעס :ע! נען יוינהמ!
םפירה.
ייין דער
.
מנן וויונענ  2ע :טע ( שבועות )
.
. .
דעס :ע! כען וי* נהמ! טס .
.
.
שבעה עשר
.
.
תשעה באב
ען.
ראש הודש אלול נ״נן׳ שוםר ג! מ:

1
2
3
4
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
18
19
20
21
—
23
25
27
28
29
31
82
*3
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פ :יזין  47דען וויזן  :יעבען חי׳ !  5י) י שוסר בןלזזען  {:ןגט . . . .
ניי״ען.
השנה  5״י שוםר
ראש
ען.
 5״״טע תחנה פסי שופר ביפ:
. . . . .
״ענן ועי חזן ונתנה תוקף פוויטרסגיט
פעיסטסרבענען.
פיורביטטע  5וד וייו
דעפ :עיבען
יוינהיויטם.
דעםועיבען
.
דעט :עיבען יוינהיזוטט ( יוונםטערביינק  -ט )
ראש השנה יוונד י׳כ ווענן דער חון עליגי פיןרטריזגט • . . .
גדליהו.
צום
בעטריובטונג פויר ויצן 3עהן בוטטעגע ( עשרת יםי תשובה ) . • .
.
 8יור כל גדרי
ענט.
ױם בפור ווענן ״יון יי-
.
געבעט 5ו'ר דען רעגענטען ( הנוחן תשועה )
ױנה.
יה״כ !ו מגחה יוויבער דים געטיבטע פיזן
. . .' .
פחר נעילה
בענטען.
£מר דעק אתרוג
םוכות.
דען ערםטען טייג
יוינהיויטס.
דעם :ע! בען
.
.
הושענא
בייםט.
״ענן וי  -נע םרויי) דען םטיעי פיזנן אתרוג םד:

:״סע
36
36
37
39
40
42
43
45
47
37
43
.
54
55
56
58
61
62
64
65
66

.

67

שטיגי עצרת

69

שםחת תורה

שני.

72

עשרה

חגוכה.
בטבת.

73
75

חענית

אםתר.

76

. . .
געבעטען.
. . .
. . .

77
79
80
81
83
84
86
87
89

פיויר

שני וחמישי

עקרים )

•

גיויבענט־וזרטיקעי ( שלשה עשר
וייו דר 5-עהן
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