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דושה. זיין פאר וויסן ועדגעו דעו דארף וואס

 דרשה. א נלאט ז$גן צו נישט שטרעבן דארף רערנער דער
 צוליב צוועק. א צוליב נ^ר דך. אווי גלאט פסוק א איינטייטשן

 דער ודייל רעם, אין השכל מוסר א נעפינען צוליב תכלית, א
 א ג$ר נישט זיין דארף צייטן, היינטיקע אין רעדנער און דרשן
 און אידנטום, פארן אגיטאטארן אויך נאר מטיף, און מגיר ררשן,
 ה^בן וועלכע מאמרים, און ררשות אזוינע מיט כאגוצן זיך דארף

 כעם, ווי: מרות שלעכטע כאזייטיקן און היהדות חזקת א זיך אין
 דאגות, הרע, לשון רכילות, שנאה, נקמה, תאוה, קנאה, גאוה,

 צוהערער, די פון הערצער די אין איינפלאנצן און הניפה. לצנות,
 ליבשאפט גערעכטיקייט, זריזות, ענוה, בטחון, ג^ט, אין אמונה די
 זיך באננוגענען בדידערלעכקייט, און שלום מענטשן, צו און ג$ט צו

 דורך און טהרה. און שמחה קדושה, ה^פענונגען, ווייניק, טיט
 איד. גוטער ריכטיקער א מען ווערט ומאמרים, דרשות אזעלכע

 אין נישט ה^בן וועלכע אגדות גלאט ער3$ מ״ט( עקב ספרי )זע
 יעסק לא *לעולם רמבם רעד זאגט זיי אויף השכל, מוסר זיך

 לידי לא מביאים שאינם במדרשות יאריך ולא אגדות, בדברי האדם
 ב* הלכה יב' פרק מלכים, הלכות )רמבם, אהבה" לירי ולא יראה

(.,א הלכה טו' פרק שבת, ירושלמי, און

 ווירקן וויל ער בשעת באטראכטן זיך רארף רעדנער דער
 רארף ער ד^קט^ר, א קומט עס ווי אזוי — צוהערער רעם אויף
 דער הנפש. רופא א נאר הגוף, רופא קיין נישט נשמה, די ה*לן

 די ערקלערן צו געבן צוהערער, דעם אויף ווירקן מוז רעדנער
 גייסט אידישן אץ ערציען קינרער אץ שבת, פון וויכטיקייט

 ג׳לעב־ רי קינדער די אין איינפלאנצן י^רן קינרער די אנפאנג פון
 רעם אויף ווירקן מען קען דרשה ארט אזא מיט נ^ר און קייט.

צוהערער.
ארויסגעבער. דעו



השנה. לראש
 — תקף. ונתנה רער — קדושים. אונזערע - תפלות. אונזערע
 אידישע — ערציאונג. אידישע — השם. קדוש — נפש. טסירת

טעכטער. אידישע און מוטערם

 שפראך, העברייאישע די נוט אויסצולערנען צו כראי איז עם
 אין אונזערע. תפלות הייליקע די פארשטיין צו אום הקודש, לשון

 קענען נישט איר וועט איבערזעצן, זיי וועט איר שפראך וועלכער
 אין זז^נרערן תפלות, די פון הייליקייט די און שיינקייט די פילן
 לשון אין - געוו^רן געשריבן זיינען זיי וזעלכע אין שפראך דער

 און פאלק. אידיש ד^ם פון שפראך ה*ליגע נאצי^נאלע די הקודש,
 בית קיין נישט נביאים, קיין נישט ה^בן טיר ווען צייטן היינטיקע
 גע* איז ישראל, כלל רעם אויף זיין מכפר ז$ל וועלכער המקדש

 פון תפלות די איבערהויפט תפלות, אונזערע נ^ר אונז פאר בליבן
 אל פנה — מדרש דער ז$גט דאם און כפור. ויום השנה ראש

 א״ר י־ז(, ק״ב, )תהלים — תפלתם את בזה ולא הערער תפלת
 בית ולא כהן ולא נביא לא להם שאין אמרו דורות כלפי יצחק,

 שהם להם שנשתיירה אחת תפלה אלא עליהם, שמכפר המקדש
ק״ב(. תהלים, )מדרש וביוהכ״פ השנה בראש מתפללין

 עם פ^עזי און שיינקייט און נעטלעכקייט א פאר וו$ס און
 בפרט! כפור יום און השנה ראש פון תפלות אונזערע אין לינט

 איז וו^רט יערער — פחדך תן ובכן תפלה די ביישפיל אלם נעמט
 ה^בן מורא ז^ל אלעם און אלע אז בעט איר דער הייליג,

 ליגע א פאראייניקן, זיך ז$לן פעלקער אלע ר$ם און גז^ט, פאר
 ג^ט׳ם טז^ן זיין זאל עם צוועק וועמענם ווערן, ז$ל פעלקער פון

 רצונך לעשות אחת אגודה כולם "ויעשו הארץ גאנצע א מיט רצון
 די פון גליק דעם פאר געבעט הייליקער א איז ראם שלם" בלבב

 און הייליק ז^לן וועלט דער פון פעלקער אלע ראם העולם, אומות
 געבעט א איז לעמך, ה' כבוד תן תפלה די און זיין, גליקלעך
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 נאט בעט מען תפלה, נאציאנאלע א פאלק, אידישן רעם פאר
 ארץ פאר נאט בעט מען לעמך, "כבור כבור ישן איד דעם פאר

 בעט מען לעירך, וששון לארצך "שמחה — ירושלים פאר ישיאל,
 לדוד קרן "צמיחת — גלות פין וועק אויםגעלייזט זאלן אידן נאט

 במהרה משיה קוטען זאל עס משיהך ישי לבן נר ועריכת עבדך
 צדיקים יבכן פון תפלה די איז מעככיג און שכארק ווי און בימינו.

 דאם אידנטום, פון פרינציפן הויפט די ארוים זיך ציינט דא —
 דעם פארנעמען זאל צדיק רעד גערעכמיקייב! פאדערט אידנטום

 וועלן צדיקים די לעבן, פון פראנט דער וועלט, דער פון אן אויבן
 מויל, איר פאדשליסן וועט אוטגערעכטיקייט די און פרייען, זיך
 די רויך, טיט ווי אוועק וועט וועלט דער פון שלעכטעם די און

 יוצרות די מיט צוזאמען כפור יום און השנה ראש פון תפלות
 קענען האיץ, שטיינערנע א רירן קענען מחזור, פון פיוטים די און

 הארץ אידישע די אומקערן קענען נשמה, אידישע די שטורמען
היטל. אין עולם של רבונו צום

אויף מאכט איינדרוק אויסע״געוויינלעכן שטארקן, א זייער
 ארון דער זיך עפנט עם ויען מאטענט הייליקער יענער אט אונז

 ונתנה רעם זאגט מען און פיס, די אויף זיך שטעלן אלע קודש:
 א וטהרה; קדושה מיט אגנעזאפט ווערט שול פון לופט די תקף,

 נעווים און נשמות, אידישע אלע ארוס כאפט שטימונג הייליקע
 איר ווייסט געוויס תקף, ונתנה רעם פון געשיכטע די איר ווייסט
 דאם דאך ווייסט אי" תפלה, היילינער דער פון מחבר רעם וועגן

 גלויבן, אמונה, לשון דעם פון אמנון, ,ר נעויען איז נאטען זיין
 גרויסער א געווען איז נאט, אין געגלויבט שטארק האט ער ודייל

 נעווען איז רייך; זייער און שיינער, בילד א מיוחם, א הכם, תלמיד
 זיף צו נערופן אים האט אלעמען. בא רעספעקמירט און באוואוסט

 נע־ שטארק אים האט אץ מאנאנצא פון פארשטייער רענירונג דער
אים ער וועט זיך, שמד׳ט ער ווען שמר״ן, זיך זאל ער בעטן

 וועין פטור זיך, ארויסדרייען אמנון ,ר ראך וויל מאכן. גליקלעך
וועל איך און צייט טעג 3 מיר ניב — אים ער זאנט אים, פון
וויינט און אהיים קומט אמנון י־" און — נעבן. ענטפער אן דיר
געבן? ענטפער אן אים וועט ער הייסט וואם טרערן, ביטערע טיט

ספק? א אים בא דען איז זיין, מישב זיך דארף ער דאם מיינט
ער וועט שמרן? זיך רען ער וועט געטאן? ראם ער האט וואם
 הייליקייט די פאר בלוט טראפן לעצטן דעם פארגיסן ניט דען
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 שטארבן צו באשליסט אמנון ,ר און אמונה? אידישער רער פון
 צום ער זאגט אמנון, ר• נ$ך שיקט מען ווען און השם, קדוש על

 ודיל איך שקר, געז^גט ד^ט צורב מיין — פ$רשט*ער רעגירוגגס
 שטארבן וועל און איד א געבז^רן בין איך זיין, מישי נישט ג$ר זיך

 לעבעי נלידער זיינע שניידן גענומען אים מען ר$ט — איד. א
 פון ריסן געראלט ר$ט מען ור^ם אבר יערן בא און דיקערהייד,

 נישט ריר מען וועט זיך! שמד — געזז^גט: אים מען ה$ט אים,
 — ענטפער: איין האט אמנון ,ר און — לעבעדיקערהייד דן שניי
 געוועזן איז עם השם! קדוש על שטארבן צו גליקלעך בין איך

 בעפ^ר צעשניטענער, א אינגאנצן נעלענן איז ער ווען השנה ראש
 גע־ ער ה$ט אים, פון ארויס געדארפט ר^ט נשמה הייליגע זיין

 איז ער אז און חזן, נעבן שול, אין בריינגען אים ז^ל מען בעטן
 ווארט! — חזן: צום געז^נט אמנון ר״ ה$ט קדושה, פאר געקומען

 ווארט חזן, דער ווארט — טויט פארן זיין השם מקדש מיך ל$ז
 זאגט אמנון ר' און מ^מענט, היסט^רישער הייליגער א עולם, רעי

 ענריקט ער ווי און קדושה, ז$גט און תקף, ונתנה זיינע תפילה די
 נשטה הייליגע זיין ארוים איז קדושה, דער מיט תקף ונתנה דעם

 ה^ט און קלונימום רבינו נ^כדעם געקוטען איז ובטהרה. בקדושה
 אירישע אלע צו פווט הייליגן שטיקל דעם אט פאנאנדערנעשיקט

 פון נשמה די צו ^נדיינקונג אייביקן וועלט רער פון קהלות
 קרושה פאר תקף ונתנה רעם מיר ז^גן דערפאר און אמנון, ,ר

 צמח כ״ו, הקבלה שלשלת )זע הכפורים. יום און השנה ראש
 מסכת ריש אשרי הגהות ,295 זייט החיים, אור ,52 זייט דוד

השנה(. ראש
 אונז דערמאנען אמנון ,ר מחבר רער און תקף ונתנה רער

 ד^ם כפור, יום און השנה ראש יאר, פון טעג הייליגסטע די אין
 וועלן מיר ווען סיידן אידן, קיין בלייבן נישט מיר קענען אנדערש

 אידן געטאן חאבן אזוי אירנטום. פארן זיין נפש מוסר קענען זיך
 געווען נישט איז אמנון ר' לענרער. אלע אין און צייטן אלע אין

 די קדושים, מיט רייך זיינען אירן אירן. בא קדוש איינציקער רער
 "שמע מיט השם קדוש על געשטארבן זיינען וועלכע האומר, קדושי

 גוטער א געווען נאר איז אמנון ר' ליפן. זייערע אויף ישראל"
 פלייש זיין געריסן האט מען וועלכן עקיבא ,ר פון נאכפאלגער

 שרעקלעכסטע די אין ראן, חאט ער און קאמען אייזערנע מיט
 קריאת געלייענט ער האט האבן, קען מענטש א וד^ם יסורים
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 אלהינו ה* ישראל שמע טיט וועלט וער פון אוועק איו און שמע
אחד! ה'

 און צדיקים פארשידענע און מלכות הרוגי פיל וייער פיל, און
 קדוש על געשטארבן זיינק וועלכע פארמאגט אידן האבן חסידים

 זיינק קינרער זייערע ווען געפרייט זיך האבן עלטערן און השם.
 וייגע פארברענט ווערן הכהן אהרן בא השם. קדוש על געשטארבן

 דיינע ברודער! ליבער — אים זאגט רבינו משה און זין, ליבע
 ווען — נ^מען. גאטים מאכן צו הייליג געשטארבן ויינען קינדער

 לאזט טויט, זייער אויף נישט ער וויינט דאם, דערהעיט אהרן
 גליקלעך, ויינק ויי ודייל זיפץ, קיין און טיערן קיין ארוים נישט

 — השם. קדוש על געשטארבן דאך ויינק ויי גליקלעך, איו ער
 להקדיש אלא בניך מיתו לא אחי! אהרן לאהרן, משה לו אמר
 שתק הם, מקום ירועי שבניו אהרן שירע וכיון הקב״ה, של שמו

קטיו(. )ובחים — אהרן וידום שנאמר שכר, וקבל

 עם און השם קדוש דורך אהרן פון קינדער די שטארבן עם
 טאג צו היינט קינרער אהרן״ם שטול" "עלעקטרישן אויפן שטארבן

 השם קרוש השם". חלול "על שטארבן זיי און פארברעכער, אלם
 רבותי, טיר, דארפן השנה, ראש טאג, היינטיקי השם! חלול און

 אוג־ פון עיציונג אירישע די וועגן הנפש חשבון ריכטיקן א האבן
 ראם ודייל גייסט, קדושים דעם אין ויי ערציען צו קינדער: זערע

 ה' אני קדוש כי תהיו קדושים פאלק, קדושים א איז פאלק אידיש
שטארבן און לעבן דארפן אידן און הייליג, איו גאט אלהיכם".

קדושים. אלם

וועגן און לעבן פון קדושה די וועגן ריידן מיר ווק און
אלעם דאם או זיין מודה מיר מוזן אידן, אלם קינרער ערציען
 מוטער אירישע די נאר ודייל מוטערם, אירישע די אן זיך ווענרט

 האט מוטער פארצייטיגע אירישע די נאר קדושים, ערצויגן האט
 מיט פייער אין שפרינגען געקאנט האבן וועלכע דורות ערצויגן

 אונז רערציילט געשיכטע אידישע די ליפן. די אויף ישראל שמגע
 אוט" זיינען זין זיבן וועמעם חנה מוטער אירישע הייליגע א ווק

 פסוק א מיט געשטארבן איז יעדערער השם. קרוש על געקומען
 שיעק־ דעם פון אויסגעלאכט זיך האבן ליפן. זיינע אויף תנ״ך פון

 בא־ זיי האט חנה מוטער זייער ודייל טויט, משונה מיתה לעכן
 איר ווען און השם. קדוש על שטארבן צו ערצוינן און גייםטערט
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 טוטער די קושט שטיקער, אויף צעשניטן ווערט קינד למצטער
 און אבינו, אברהם צו אים שיקט און קינר טויטן ליבן איר חגה
 די וי, און ג^ם צו עקדה איין געבראכט ה$ט ער ראם אים ז^גן

 אירע אן און עקירות, 7 געבראכט האט חנה, מוטער, אירישע
 שטארבט, און דאך פון אראפ פאלט און לעבן, נישט וי קען קינדער

 איכה, )טדרש שטחה הבנים אם — ז^גט היטל פון בת־קול א און
כ״ג(. סיטן

 ערציען מיר מוזן דור, אידישן ריכטיקן א ערציען טיר ווילן
 ודייל טוטערם, אירישע צוגרייטן מוזן מיר טעכטער: אונזערע אידיש
 בעלאנגט אלעס ד^ם הבנים, חנוך המשפחה, טהרת כשרות. שבת,

 טיר מוזן דערפאר און מוטער, אירישער דער צו דערהויפט
 העברייאישע די קענען זאלן זיי טעכטער יונגע אונזערע ערציען

 אידישע נביאים, רש״י, חומש, ליטעראטור, העביייאישע די שפראך,
 צארטע יונגע זייערע אין איינפלאנצן און ומנהגים, דינים געשיכטע,
 אידן בא ור^ם אלעם צו רעםפעקט און ליבע גשמות און הערצער

 ר" ווי אידן אזוינע האבן מיר וועלן דאן טייער, און הייליג איו
 לע־ ה^בן וועלן מיר און תקף, ונתנה דעם פון מחבר דער אמנון

קינדער. אידישע בעדיקע

 פאישריבן ווערן גמורים צדיקים די ז^גט גמרא די ווי׳יל
 ויי ווען אפילו צדיקים ווייל לעבן, צום באלר השנה ראש אום

 רשעים און אונשטערבלעך. איו צדיק א זיי. לעבן טויט, זיינען
 בחייהם רשעים ווייל טויט, צום השנה ראש פארשריבן ווערן גמורים
 די טויטער. א איז רשע א פון לעבן דער ווייל מתים, קרוים

 קינדער, אידישע לעבעריקע ערציען רארף אבער מוטער אידישע
 של בספרם ווערן פארשריבן צו ויין זוכה וועלן אלע טיר און

ואמן! אמן! לחיים, לאלתר צדיקים,

שופר. תקיעת
 וועקט, בלאזט, שופר דער אלעטען. אויף פאלט שרעק א

 פארוו^ם שופר? דער וויל וואס קרעכצעט. קלאגט, וויינט, רופט,
 רער ז^גט אים? אין וויינט וו^ס אומעטיג? אזוי אונז ער מאכט
 ער איז עקירה, דער פון צוריק געקומען איז יצחק ווען אז מדרש

 מוטער אלעמענס אונזער טוטער, געטרייע ליבע, זיין צו געקומען
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 דער־ — קינד? מיין געווען כיסטו ודאו — אים: זי פרעגט שיה,
 די גיט עקידה. דער פץ געשיכטע גאנצע די איר ער ציילט

 אלולי ברי, על וויי — זאגט אץ קרעכץ שרעקלעכן א שרה מוטעי
 ווען זון! מיין פאר מיר צו איז וויי — נשחט! היית כבר המלאך

 — געקוילעטער! א געווען לאנג שוין וואלסטו מלאך, דער ניט
 היטל פון מלאך רער נישט ווען מוטער, יא, — יצחק ענטפערט

 תעש ואל הנער אל ירך תשלח "אל אויסגעשריען: האט וועלכער
 וואלט ער, נישט ווען יצחק, זון דיין נישט בעריר מאומה", לו

 פאטער. מיין פון הענט די דורך נעקוילעט געווען לאנג שוין איך
 כנגד קולות, ששה צווחה — מדרש דער זאגט — שעה באותה

 קולות זעקם נעשריען שרה מוטער די האט ראן תקיעות, ששה
 זאגן חכמים אונזערע און פ״כ(. רכה, )ויקרא תקיעות 6 די אקעגן

 יללות שלש תקיעות, ג* כנגד בכיות, שלש בכתה שרה — אויך
 ל״ב(. ,פ דר״א, )פרקי ומתה נשמתה ופרהה יבבות, שלש כנגד
 קלאגן דריי תקיעות, דריי קעגן געוויינען דריי געוויינט האט שרה
 נשטה איר און שופי, דעם פון זיפצן און קלאגן דריי די קעגן

געשטארבן. איז זי און ארויסגעפלויגן איז

 געלעבט, פיל נאך וואלט שיה קינדער, צוליב שטארבט שרה
 געראטעוועט איז יצחק זץ הייליגער ליבער, איר אז הערנדיק נאר
 טויט א גר*ט, נעווען איז ער וועלכן צו טויט א פון טויט, פון
 גרוים טיט נעגאנגען איז ער טויט, הייליגער א קדוש, א פון

 אזא פון גאט, פאר קרבן א ווערן השם, קרוש על שטארבן שמחה
 מוטער די געפלאצט האט נחת, פיל אזוי פון בשורה, גליקליכע

 אזוי אריבערטראגן געקענט נישט האט הארץ די הארץ, שרה׳ם
געשטארבן. איז שרה און פרייר אץ גליק פיל

 אונז זאגט שופר, בלאזן מיר השנה, ראש איז היינט אץ
 איר ווען געוו״ן, שרה׳ם איז שופר פון געוויין רער אז מדרש רער

 רער ווי הערט איר ויען קרעכצעט; כליפעט, שופר רער ווי הערט
 אי־ דער פון שטימע די א דכותי, וייפן, איר זאלט וויינט, שופר

 כלוט און הארץ טארך, איר טיט האט וועלכע מוטער דישער
 די געפיי־ט, עקירה רער צו נאכדעם זיי האט און קינדער ערצויגן

 ויעלכע קינדער ערצויגן האכן וועלכע שרה״ם הייליגע פארצייטיגע
 מאמעם די אט השם, קדוש על פייער אין געשפרונגען זיינען

 כוימער אויף מען האט קינדער אומשולדיקע הייליגע, וועטענם
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 און הפנט גפברפנט, פייפר אץ גערו^הפן, וואספר אין נפהאנגפן,
 האבן קינדפה יונגפ די זיי, און שמרן, דך ואלן ויי גפבראכן, פים

 טויט, צום נפגאננפן זיינפן און בלוט טראפן לפצטן זייפר פארגאסן
 טויזנטפר און הונדפרטפר אלפ די אט השם, קרוש פל שטארבן
 פקידה דפר צו זיינפן קינדפר ויפמפנם מוטפרס אירישע הייליגפ

 טויזנטפר אלפ די ^ט השם, קדוש פל נפשטארבן זיינפן גפנאנגפן,
 קרפכץ, זייפר קינדפר, ליבפ זייפיפ כאיייינפן מוטפרם אידישפ

 דפר יארן, טויזנטפר פון נפוויין, זייפה קולות, זייפיפ ווייטיק, זייפר
 הפרט פארלארן, קינדער אירפ האט רדעלכע מוטפר א פון גפוויין

 ווייטיק, זייער הפין לאזט שופר דפר שופר. דפם דורך איצט דך
 און גפיויין, פארצווייפלטפר שרעקלעכער, זייפר און קרפכץ, זייער

 גאנצפ אויף איצט שטייפן אונז פאר און שופר. דער וויינט דפרפאר
 קרוש פל גפוו^רן פארברפנט זיינפן ודעלפפ קדושים פון דורות
 און נשמות. הייליגפ אלפ די אט ארוים רופט שופר דפר השם.

 שופר, דפם דורך אונז צו אפפלירן אונו, בפטן קדושים אלפ די
 דפר פון נ*םט דפם אין קינדפר אונזערע פרציפן ז$לן מיר ד$ם

 זיך אבינו יצחק ווי אזוי קפנפן זאלן קינדפר אונזערע ראם תורה,
אידנטום. ראם פאר זיין נפש מוסר

 צו רופט שרה מוטפר אונזפר פון שטימפ וויינפנדיקפ די
 פרציט מוטפרס! אירישפ — זיי: בפט און מוטפרם, אידישפ אלפ

 וופלכפר יצחק, זון מיין פרצויגן האב איך ווי אזוי קינדער אייפרפ
 פון כבוד דפם פאר ויפרן צו געקוילפט שמחה מיט נפגאנגפן איז

 שופר קוטפן פרויפן אידישפ אלפ מוזן אומזיסט נישט — גאט!
 אידישע אלפ צו רוף הייליקפר א איז שופר דפר ווייל הפרן,

 פליכט הייליגן זייפר זיי דפרמאנט וועלכער לאנד, פון מוטפרם
קינדפר. זייערע פון פרציונג אירישפר. .דפר פאר

 אונזפיפ זיינפן צדקניות נשים די פון זכות דפם דורך
פון זבות רפם דורך און מצרים, פון גפווארן אויסגפלייזט פלטפרן

יפנק פון זכות דפם און דור, היינטיקן פון צדקניות נשים די
 פון ישיבות און תורה״ס תלמוד די הפלפן ריפלכע מוטפרם אידישפ

דפם אין דור אידישן נייפם א פרציפן צו הפלפן ויפלכפ לאנה
זוכה מיר וופלן תורה, אידישפר הייליגפר אלטפר דפר פון נייסט

ואמן! אמן! בימינו, במהרה משיח של שופר דפם הפרן צו זיין
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שובה. שבת
 קחו בעונך, כשלת כי אלהיך ה׳ עד ישראל שובה

י״ד(. )הושע ה׳ אל ושובו דברים עמכם

 שבת. הייליגער אויסערגעיויינלעכער אן איז שבת היינטיקער
 פון קדשים קרשי איז שבת היינטיקער און הייליג, איז שבת יערער

 א האבן תשובה, אירן טוען שבת היינטיקן אין ווייל שבתים, אלע
 "שבת שבת היינטיקער זיך רופט דערפאר און הנפש, חשבון

שובה". "שבת ארער תשובה"

 לייענט טען ודייל שיבה" "שבת שבת היינטיקן רופט מען
 ווערטער הייליגע און נרויסע שטארקע, די הפטרה רער אין היינט

 ישיאל שובה אידן יעדן צו זאנט וועלכער הושע נביא דעם פון
 נאנצן א נאט! דיין נאט צו איד, דו אום, זיך קער אלהיך, ,ה אל

 זיך קער ישראלי שובה היינט, נאט, פון אוועק געבלאנדזשעט, יאר
 דיר האט נאט פון אידעקגיין דער בעונך, כשלת כי צוריק, אום
האט איד פרומער פארצייטיגער רער געטאן. נישט גוטעם קיין

 רואיג געלעבט האט געזונט, און שטארק געווען איז לאנג, געלעכט
 תאם דער און ־אט, גע גאט אין בטחון און אמונה האט ער ווייל

 ער נישט, מורא קיין זאך קיין פאר האט בטחון און אמונה האט
 רועי, ,ה — געזאגט האט השלים עליו המלך דור וואם ראן זאגט

 נישט ואך קיין מיר וועט פירער. מיין איז נאט ווען אחסר! לא
 און שטארקע זיין מיט צדיק דער יהיה! באמונתו וצדיק פעלן,
 צופרידענעם, רואינו, א לעבט ער לעבט, נאט, אין אמונה טיפע

 שרעקן צו וואם און זא-גן צו ויאט נישט האט ער לעבן, נליקלעכן
 נעמט — און נאט, אין בטחין אין אמינה ראך האט ער ודייל זיך
 גליקלעך, ער איו ראן שרעק, אין זארג, דאגות, מענטשן א פון צו

 מען האט נאט, פון אנטלויפן אננעפאננען האט מען נאר ווי אבער
 לעבן... פון ויענן פינפטערע חושך׳דיקע, אין בלאנרשן... אנגעהויבן

 קיין נישטא אמונה, קיין נישטא פינסטער... און קאלט ווערט עם
 ראן איז מען עלנד, שרעקלעך עלנר... מען ווערט ראן בטחון,

 פארן מורא האט מען מארגן, זיין וועט וואם היינט זיכער נישט
 מען עלטער, רעם פאר איננליק, פארן מורא האט טען מארגן,

 איז ראם עלנד... איינזאם, אין נערודייז שרעקעדיק, אומרואיק, איז
 כשלת כי נאט, פון איועקגיין פאר שטראף שרעקלעכער רער
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 ח געווארן, געשטרויכלט מסט ח דורכגעפאלן, ביסט ח בעוניך,
 שובה — דערפאר און זינר, דיינע פאר אוטגליקלעך יםט3

ישראל!
 צו כעריען זוכה האט — מדרש דער זאנט - הנביא הושע

 זכות, גרויסער א נעיוען איז ראם און תשובה", פון נביא "רער זיין
 זייער און הייליגע נרויסע א איז תשובה, צו אירן וועקן ווייל

 ראם ער האט האבן, וויל טררש רער ווי און ארבעט, נוצלעכע
 אוט" געוואלט האט וועלכער ראובניען, צו פארראנקען צו נעהאט

 איז דערפאר און יעקב, פאטער זיין צו צוריק הצדיק, יוסף קערן
 געזוכט האט וועלכער הושע נביא דער ארויסנעקוטען אים פון

מדרש דער ז$כט אידן, פארבלאנדזשעטן דעם נאט צו אוטקערן
 בטנו ישבע איש פי מפרי הכתוב שאמר זה ישראל, שובה —

 ל״ז( )כראשית הבור אל ראובן וישב שנאמר ראובן, זה ב*( )הושע
 חכיבא ברא לטחזרא בקשתה אתה הוא, ברוך הקדוש לו אמי

 ואיזה שבשמים, לאביהם ישראל את מחזיר בנך שבן חייך לאבוי,
הושע! זה הוא?

 היי" די פאר זעצט און ראובן׳ען פון שטאמט הנביא הושע
 רבונו צום אירן פאטער, צום קינדער אומקערן צו ארבעט ליגע

 הוא ברוך הקדוש לו אמר — ז^גט מדרש רער און עולם. של
 פתחת ואתה תשובה, ועשה לפני אדם חטא לא מעולם לראובן,
 תחלה, בתשובה ופותח בא הושע בנך שבן חייך תחלה, בתשובה

 די שם(. ילקוט ט״ד, פ' )ביר אלהיך ה' עד ישראל שובה ואומר
 שטיל, שא, — און יוספן, ברודער אייגענעם זייער פארקויפן ברירער
 אבער ראובן תשובה. קיין נישט חרטה, ברעקל קיין נישט רואיק,

 געט^ן צאפל א זיך האט הארץ וועמעם יענינער דער געווען איז
 איז דערפאר און כעט^ן, תשובה האט ער עולם, של רבונו צום
 צו נעשייען האט וועלכער הושע נביא רער ארויסגעקומען אים פון

ישראל! שובה תשיבה, טוט אירן,
 תשובה. אים העלפט איז, איר א פארדארבן און זינדיק ווי

 פילט, ער אבער ווען נאט. אין געלייקנט האט ער אפילו ווען
 און נעווען, ראמיט איז ער אומנלקלעך ווי פארשטייט און דיינקט
 אלהיך ה* עד — תשובה העלפט נאט, צו צוריק אום זיך קערט

הושע(. )ילקוט בעיקי! כפרת אפילו —
 א איז ושלום, חם לענן, נאטלאזער א נאט, אן לענן א

 טוט מען אבער ווען אינהאלט. אן לעבן, פוסטער א ליידיקער,
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 לענן רער ווערט גאט, צי ציריק אים זיו קערט מען אין תשובה
 געדאנק רעד אט קדושה. מיט פיל אינהאלטסרייך, אינטרעסאנט,

 לכבד הלך "אדם ילקוט: פין ווערטער די אין אויסגערריקט ווערט
 אינו הוא ברוך הקרוש אבל ריקם, וחוזר מלא הולך השלטון, את
 תשא כל שנאמר מלאיים, וחיזרים רקנים, אליו הולכים אלא כן,
 הערשער, א צי נייט מען ווען תקל״ב(. רמז )ילקוט, טוב" וקח עון

 אבער ווען אים, פאר מתנות מיט פיל פיל, אים צי מען קימט
 מיט ציריק גייס מען לייריק, מען איז אים, פין אוועק נייט מען

 אוועקגעגעבן, אים מען האט נעהאט, האט מען רד^ם ווייל גורנישט,
 אין פיסט מען קימט — ילקוט רעי זאגט — אבער נאט צי

 לעבן א אינהאלטסרייך, פיל, אים פין אוועק נייט מען אין לייריק,
החיים. קדושת קדושה, טיט פיל איז וועלכער

 רארף שבת דער תשובה. פין צ*ט די איז שובה שבת
 האבן מיר וועלכע י^ר פין שבתים אלע פאר אינז אויף זיין מכפר
 די דרשנים, די רבנים, די דאיפן שבת דעם אין נעהיט. נישט

 דארפן אלע זיי טאלאנט, רערנער האבן וועלכע אלע מטיפים,
 היינטיקן אין תשובה צי וועקן אין חארץ אידישע די שטירמען

שבת.

 ווערטער זיך מיט נעמט - ה* אל ושובו דברים עמך קחו
 אימקערן זיך איר וועט ויערטער פייערדיקע שטארקע, מיט אין

 שטארק, הייליג, איז ווארט" "לעבעדיקער דער גאט. צי ציריק
 אפגעשאצט נישט אינז בא נאך ראט מען ניצלעך. זייער אין נויטיק,

 וראם ווייס ווער וואי־ט. לעבעדיקן דאס פין וויכטיקייט די נעניג
 אירן נעווען וריאלט עם צי ווייס ווער געויען, וי^לט אידן מיט
 ווארט לעבעדיקער שטארקער, רער נישט ווען וועלט, דעד אויף

נביאים. געטלעכע אינזערע פין

 נעשטארקט אינז ט ר א וו ראם האט גלות פין צייטן אלע אין
 האבן וועלכע מגירים די פין השפעה די אין געטרייסט, אין

 אין נעטרייסט אים האבן וועלכע שלאף, פון עולם רעם נעוועקט
 געמיג־ גלות אין אידן דעם האבן וועלכע ליירן, אין צרות זיינע

 די גגון. מגיד טרויעריקן הארציק זיסן, שיינעם, דעם מיט טערט
 געווען איז מגיר רער אפצישאצן! נישט איז מגירים די פין השפעה

 פאלקם רער לעקטאר, רער ערציעי, רער לערער, פאלקם רער
 נע- האט פאלק ראם אין פאלק, פין ווייזער וועג רער רעדנער,
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 בא מגירים גרויסע נאך נאכנעלאפן איז און פארגעטערט אץ ליבט
 ליטע־ א פץ פארמע קיין געהאט נישט האבן מיר ווען און אירן,

 א פון פלאץ רעם אויסנעפילט ליטעראטור דרוש די האט ראטור,
 רא פוסקים, גמי־א, בלאט א משניות פרק א ליטעראטוד. פאלקם

 ספר יורע דער למדן. דעס פון שפייז גייסטלעכע הייליגע, די איז
 רגש* *בעל א איז וועלכער למדן גרויסער דער אויך און אבער

 ומוסר דרוש דער אין רורשט נשמה זיין נעשטילט האט נעווען,
 אויסגעקוקט ויאלט עם ערגער וויפיל ווייס ווער און ליטעראטור.

 די ניט ווען וועלט, דער אין לעבן ארטאדאקסישער אירישער רער
 אין כמעט שבת, יערן אפגעהאלטן ויעיין וואם דרשות הונדערטער

 וועלט. דער אין קהלות אידישע נרעסטע די פון שולן אלע
 שטארקער רער אירנטום, ראם אויפלעבן קען ווארט לעבעריקער רער

 איז אונז בא וואם אלעס און אידנטום דאם שטארקן קען ווארט
 שבת היינטיקן מיר לייענען דערפאר און טייער. און הייליג ליב,

 רעם פון ווערטער לעבעריקע און שטארקע רו הפטרה רער אין
 אייך מיט נעמט ה', אל ושובו דברים עטכם קחו הושע, נביא

 צו צוריק אומקערן זיך איר וועט ווארט דאם דורך און ווערטער
 — דברים עמכם קחו שארף, און קורץ ילקוט דער זאגט נאט.
 וחביריו סיסי בר לוי כגון טובים דרשנים טובים קראים עמכם קחו

•נ(. תקל רמז הושע, )ילקוט

 איז היינט — עולם הרת היום געזאנט: ר״ה האבן מיר
 משפט פארן נעשטעלט ווערן היינט וועלט, רער פון געבורט רער
 באטיאכטסט עולם של רבונו — וועלט. רער פון באשעפענישן אלע
 רער־ קינרער, פאר אויב קנעכט? פאר אדער קינדער פאר אונז

 און קינדער. זיינע איבעי• פאטער א ווי אונז איבער זיך בארם
 ביז געווענדעט. דיר צו אוינן אונזערע אויך זיינען קנעכט ווי אויב

 אויף וועסט דו און — דערבארעמען אונז איבער זיך וועסט דו
אמן. הייליקן. און פארכטיקן א אורטייל, ליכטיקן א ארויסגעבן אונז

נדרי. כל צו
 יום יאר, פון נאכט הייליגסטער דער אין איצט, רבותי!

 קלאפט, הארץ מיין אץ אייך, צו ריידן זיך א.ך שטעל נאכט, כפור
מיך. שרעקט נאכט היינטיקער פון קדושה די ציטערט, נשמה מיין
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 ה״ליקער הייגטיקער איין מופר ו$גן ו$ל איך איך, בין ויער
? נאכט

 מון שול געפאקטע אויפערגעוויינלעך אן דך פאר זע איך
 שטימונג. הייליקע א פיל איך ירבו, כן פרויען, אירישע אין אירן

 פינקט ש-ל? אין כאנאכט היינט נישט דאם קוטט איר וועלכער
 עם ווען אכער זייטן, אלע אין זיך צעפליען וועלכע פויגעלעך ווי

 בא־ צו נעסט, זייער אין אהיים, זיי לויפן שטירעם, א אן קימט
 רעם אין אירן פין שטאמען וואם אלע קומען אזוי זיך, האלטן

 אירישער רער פין נעפט הייליגן רעם אין הדין, יום פון שטורעם
אריין. שיל אין — נשמה

 וועלכעי גאט די ישיאל! שומר ג^ט! דיר צי ריף איך אין
 זאלן זיי גלות אין יאר טויזנט צוויי לעצטע די פאר אידן די היט
 עולם, של רבונו דיר מיד עטן3 - אונטעיגיין נישט ושלום חם

אידן, פרימע כיפל די פארהיטן ווייטער אויך זיי ז^לסט
 וועלכע המשפחה, מהרת כשרות, שבת, הימן וועלכע
 דאס שטארקן וועלכע ישיבות, און תורה״ם ללמוד העלפן

 די ישראל", "שארית די צייט היינטיקער אין זיינען זיי אירנטים,
 יאבד "ואל אבער גאט! זיי היט אידן, אמתע איבערגעבליבענע

 אונטערגיין נישט ח״ו זאלן עם ישראל"! שמע האומרים ישראל
 אין מאל איין קימען וועלכע אידן, פרימע נישט יאדיקאלע יענע
 ירח לא כי ישראל! שמע ראן: ז$גן זיי און כפור יום אום יאר,
 ^רגאניזם, אירישן רעם פון גלירער אלע ראך זיינען זיי נדח, ממנו

 שחטא פי על אף ישראל אבר! אן ראך אבער אבר, שוואכער א
 איר א — לברכה זכרונם חכמים אונזערע זאגן — הוא ישראל

 ער נאר איד, אוים אינגאנצן נישט ווערט געזינדיגט, דאט וועלכער
ער! איז איר א אבער איד", .זינדיקער א איז

 באנאכט. היינט ליכט אפך ^נצוצינדן מנהג א א איז עם
 פלעגט מען ווי אלד3 ראך, איר געדיינקט היים אלטער דער אין

 ים א זיך פאר געזען מען האט נדרי, כל צו שול אין אריינקומען
 ליס פון האלט איד דער ליכט. און ליכט, ליכט, ליכט, מיט

 ערשט אט דאך מיר דאכן פינסטערניש. פארטרייכט דער טיקייט.
 כאם פארזייט איז ליכט פון אוצר אן לצדיק", זרוע "אור געזאגט

 נישט טאר קיינער פינסטערניש, דער אין לעכט רשע א צדיק.
 אידיש ראם פינפטערגיש. 3לי האט ער מעשים, שלעכטע זיינע זען
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 אידיש ראם אר*ן נאר בריינגט מען ווי ליכט״צינרער. 8 אה פאלק
 צינדט מל, אים איז מק פארבאנד, אידישן הייליגן רעם אץ קינד
 געווק איז עם (.,ז סימן מילה, הלכות הלקט )שבלי ליכט אן מק

 פאטער א ווען מאל ערשטן רעם ד^ם אירן, בא מנהג א אמאל
 מיט מיטברייננען ער פלעגט שול, אין קינד זיין בריינגען פלעגט

 וואקסט ער ווען ש״ח(. סימן או״ח )ב״י ליכט וואקפענע א זיך
 קומט עם ווק ליכט; מען צינרט הופה, רער צו גייט און אוים
 ליכט; מק צינרט נשמה, יציאת בא לעבן, פון מינוט לעצטער רער

 שול אין מען בריינגט כפור יום ערב און ליכט, — יארצייט צו
 ביזן וויגעלע פון ליכט צינרן אין איד רער האלט אזוי אט ליכט.
קבר.

 ליבט א צו געגליכן איו נשמה רי ווייל ליכט צינרט מען
 נשמה מענטשלעכע רי איז ליכט געטלעכע א ארם" נשמת הי "נר

 תר״י סימן או״ח שו״ע ,3 73 צר וויטרי, מחוור אמר, )תנהומא
 אין נדרי, כל צו היינט און שם(. ברורה ובמשנה ,,ר ל ב", סעיף

 פון ריהיילינקייט מיט נשמה אונזער אנצ^דן צו אויפגאבע אונזער
אידנטום.

 הכפורים יום ערב ברייננען צו אירן בא מנהג א איו עם
 טוטער און פאטער אויפן ויין מכפר צו ליכטי, "נשמה א שול אין

 סימן או״ח שו״ע בו, כל ומהרי״ו, )מרדכי טויט זיינען וועלכע
 דארף באנאכט היינט אז טיינט, ראם און ד'(, קטן סעיף תר״י

 רבותי, איז, וואם און עלטערן, טויטע די אויף דערמאנען זיך מען
 מיר וד^ם זיי פאר מיר טוען עלטערן? ע ק י ד ע ב ע ל די מיט

 נישט האבן טאמאם, און טאטעם אלטע זיי, פון פיל טאן? דארפן
 אוועקצולייגן? לעבן זייער פון נאכט די אין קאפ אלטן זייער וואו
 און פלייש זייער בא קינדער, איינע זייערע בא קענק ויי פון פיל

 נישט איו קינדער אייגענע וייערע בא ודייל עסן, גורנישט בלוט,
 קינדער, זייערע צוליב געאפפערט זיך האבן וועלכע עלטערן כשר!

 ויינק שרעקלעך ווי זקנים?! מושב אין וואלגערן איצט זיך דארפן
בעטן וועלן וועלכע מוטערם און פאטערם אלטע פון ווערטער די

כחנו ככלות זקנה, לעת תשליכנו "אל — באנאכט היינט גאט בא
אויף עולם, של רבונו אוועק, נישט אונו ווארף תעזבנו", אל
נישט, אונז פערל^ז אוים, גייען כחות די ווען יארן, עלטערע די

גאט! נרויסער
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 טויטע די פאר ליכט נשטה אונזער היינט איז רואו און
 לע־ צוריק וואלטן עלטערן טויטע אונזערע למשל, ויען, עלטערן?

 וואלטן אין הייזעי• אונזערע אץ געקומען וואלט און נעווארן בעדיק
 כשרות, אץ זיך היטן אונזער הייזער, שבתדיקע אונזערע נעזען

 פץ ווייסן קינדער אונזערע ווי און המשפחה, טהרת אונזער
 טויט רעם נעבעטן נישט ראן ז* וואלטן נוט, אזוי אידישקייט

זיך?י אויף
5

 נעזאנכי זכה" "תפלה די צוריק לאנג נישט האבן מיר רבותי!
 הענרייאישי פארשטייט וואס דער תפלות. שענסטע אונזערע פון איינע

 נשמה זיין ווערט תפלה, ע נ יי ר די זכה, תפלה די זאנט און
 דער מלאכים. ווי ווייס, ריין, קיטלען, אין $נכקט$ן זיינען מיר ריין.

 מען וואס בנר לעצטער אונזער אויך אבער אונז רערמאנט קיטל
 קרעכץ לעצטי רעם נעבן וועלן טיר ווען אנטאן אלעמען אונז וועט
 אויפווידערזען. לעצטן רעם זאגן וועלן טיר ויען וועלט, רער אויף
 מענטשן, שטערבלעכע זיינען מיר ראם אונז דערמאנט קיטל רער

 אוועקניין ויעלן טיר קורץ, איז לעבן רער נישט, מען לעבט אייביק
 איבעינעטען דארפן ראם וועלן קינרער אונזערע וועלט. רער פון

 ישיבות, און תורה׳ם תלמוד אונזערע שולן, אונזערע ירושה, אונזער
 היילינע אונזער ופוסקים, ש״ם אונזער אנשטאלטן, קהל׳שע אונזערע

 צום איצט ראך נייען מיר נאכט, כפור יום איז עם אירן! תורה.
 "עשה נאט ראך בעטן טיר נארן, נישט אליין זיך לאמיר הדין, יום

 פון זכות דעם צוליב אונז העלף רבן". בית של תינוקות למען
 אונזערע לערנען - תורה לערנען וועלכע קינדער קליינע אונזערע

 קינרער אונזעדע קענען תורה? היילינע אונזער קינדער קליינע
 אונזערע ווייסן העברייאיש? שפראך, נאציאנאלער הייליגער אונזער
 ווייסן ומנהגים? דינים נמרא, אנדה, משנה רש״י, תורה, די קינדער

 פאלק? אונזער פון נעשיכטע גרויסע די קינדער אונזעעע רען
 פאלק? אידישן דעם פון היסטאריע דער טיט באקאנט זיי דען זיינען
 לערנען זיי ויען און אירישקייט?! פון קינדער אונזערע ווייםן וואם

 אינגאנצן אונז, פון אוועק דאך זיי וועלן נישט, וויסן זיי ווען נישט,
 וועלן מיר אונטערגיין, ח״ו דאך וועלן אלע מיר און אוועקגיין,

 דעי אויף קללה נרעסטע די דאך איז דאם קינדערלאז! בלייבן
 און גרינדן העלפן צו באנאבט היינט באשליסן לאמיר וועלטי

 אונזערע פאר ישיבות און תורה׳ס תלמוד נוטע אויפהאלטן
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 קענען טיר וואס ליכט נשטה בעסטע די ז*ן וועלן *1 אץ קינרער,
^נ^ייינדן.

 הוי־ רי זיך אויף מקבל מיר זיינען באנאכט היינט רבותי!
 נישט פאםטן, ג*ען מיר תענית. רעם און כפור יום פון ליקייט

 געזינדיגט האבן מיר ווייל שעה, 24 גאנצע טרינקען נישט און עסן
 דארף עם ווי הייליג גענוג נישט איז עסן אונזער עסן, אונזער טיט

 געהייליגט נישט האבן מיר כשר, גענוג נישט איז עם ויין, צו
פארטאגט, מענטש געזונטער יערער וועלכע חושים, 5 אונזערע

נישט עסן, נישט ענוים: 5 כפור יום טיר האבן רערפאר און
 שיך, קיין אנטאן נישט זיך, שטירן נישט זיך, וראשן נישט טרינקען,

 טיר וועלן ענוים 5 די דורך און המטה. תשטיש ק*ן נישט און
 הענט, די אויער, רעם אויג, די חושים, אונזעיע אלע הייליג טאכן

 און קערפער, אונזער אין גלידער טעטיקע אונזערע אלע פים, די
 חיה די בהטה, די טלאכים, פון מררנה רער אין זיין וועלן מיר
 איר, רער אפשטארבן, וועט אוגז, אין יאר גאנצן א ליגט וואם
 רער צו קוטען וועלן מיר און אפלעבן, וועט אונו, אין מלאך רער

 דערפאר און געוינרינט. האט ער בעפאר הראשון אדם פון מררנה
 מנחה, מוסף, שחרית, אוונט, כפור יום תפלות: 5 טיר האבן רבותי,
ענוים. 5 די אנמקעגן ז*נען כפור יום פון תפילות 5 די נעילה.

 תענית דעם זיין מקבל ויך אויף לאמיר אידן, הייליגע איצט, און
און גוף אונזער אויף ויין מכפר ואל תענית דער כפור. יום פון

צו האבן בח ואלן טיר שטארקן אלעטען אונו ואל נאט גשמה.
צו און איר קיין צו טרעפן אוטגליק קיין ח״ו ואל עם פאסטן,

 אונזערע ראם געבן ואל גאט תענית. ראזיקן אינם פרוי אידישער קיין
שלטה ווי עולם, של רבונו באם ווערן אנגענומען ואל תפלות
 תפלות, אידישע די היטל פון הערן "זאלסט געבעטן: האט הטלך

ישראל פאלק דיין צו גאט, גרויסער !*ן, טוחל זאלסט דו און
 גליק* נייעם א אירן אלע גיב דיר". קעגן געזינדיגט האבן וועלכע

 כל צו איבעראיאר אונו פון פעלן נישט ואל קיינער יאר, לעכן
 גאולה א צו און וגחטות ישועות צו זיין זוכה זאלן מיר נדרי.

אטך וימינו בטהרה שליטה
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כפור. יום
 היינט הכפורים, יום יאר, פון טאג הייליגסטער רעי היינט,

 צו הנפש, חשבון ריכטיקן א האבן צו צייט פאסיגסטע די איז
 פארגאג־ די פון נעטען צו און פארגאנגענהייט אונזער שטודירן
 אונזעי פאר ביישפיל גוטן א און מוסר, א לעקציע, א גענהייט

צוקונפט.
 רעם ספרים, אלע פון ספר רעם אויף איצט עפענען מיר

 און כ״ד, קאפיטל ,,ב הימים דברי אויף עפענען מיר ך, " נ ת
 כאוואוסטער א שטאיבט און לעבט עם ווי דארט לייענען מיר
 אלט אח וועלכער ע, ד י ו ה י נאמען דעם מיט אירן בא כהן

 מקבר איים האט מען און יאר 130 געשטארבן איז ער ווען געווען
 "בי ווייל מלכים, רי טיט צוזאמען דוד פון שטאט דער אין געווען

 געטאן גוטם האט ער וביתן", האלהים ועם בישראל טובה עשה
 רעם נאך און המקדש. בית דעם מיט און גאט, מיט אידן, טיט

 פיעמדע, דינען גאט, אידן פארלאזן הכהן, יהוירע פון טויט
 זיי, צו ריידן נביאים, די קומען אסימילירט, ווערן געטער, גוי״אישע
 שרעקלעך איז פאלק דאס זאך, קיין העלפט עם און ויי, שטראפן

 יהוידע פון וון רער קומט ראן און געזונקען. טיף פארדארבן,
 אונו רערציילט תנ״ך רער און זכריה, כהן און נביא רער הכהן,
 לעם, מעל ויעמד הכהן יהוידע בן זכריה אל לבשה אלהים "ורוח
 ה' מצות את עוברים אתם למה האלהים אמר כה להם ויאמר

אתכם. ויעזב ,ה את עזבתם כי תצליחו, ולא

 פון זון דער זכריה אין אנגעטאן זיך האט גייסט נאטם און
 פין "העכער אוועקגעשטעלט זיך האט ער און יהוירע, כהן דעם

 איר טוט פארוואס — פאלק צום געזאגט האט ער און פאלק״,
 הצלחה! קיין האבן נישט וועט איר אייך? הייסט גאט וואס נישט
איועקלאזן. אייך גאט וועט גאט, אוועקגעלאזן האט איר ודייל

 פאר• אים האט מען און בונט, א געמאכט אידן די האבן
 דעם אין געהייסן, קעניג רער האט אזוי שטיינער, מיט ווארפן

 לעבן, זיין פון מינוטן לעצטע די אין און הויז. גאטם פון הויף
 אויסגערופן: זכריה נביא רערמאררעטער רער האט טויט, פארן
 פאר אגנעמען זיך זאל ער און זען, גאט זאל וידרוש", ה* "ירא
כ״ד(. ב/ הימים )רברי בלוט פארגאסענעם מיין
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 זכריה ראם דארט לייענען מיר און מררש רעם מיר עפענען
 זיינע פארגאסן האט מען דיין. א און גדול, כהן א געווען איז

 האט מען און כהנים, עזרת אין המקרש, כית אין בלוט הייליגע
 פון בלוט די צו דעקט מען ווי אפילו צוגערעקט נישט בלוט זיין

 געויען עובר אידן דאן עבירות 5 האבן באראן. א און הירש א
 ריין, א נביא, א כהן, א דערמאידעט האבן זיי טאג: יענעם אין

 מטמא האבן געווען, השם מחלל האבן בלוט, ריינע פארגאסן האבן
 ראם האבן זיי טאג וועלכן אין איר ווייסט און עזרה, די געווען
 שבת געווען דאן איז עם כפור, יום אום — געטאן אלעס

כפור! יום
 מאכן חרוב קומט נבוזראדן נישט! שווייגט בלוט - און

 ער און בלוט, מענטשלעכע בלוט, זעט ער המקדש. בית דעם
 איבעראשט ווערט ער קאכט. און זירט זירט, בלוט די ווי הערט

 רער איז וואם זה? רם של טיבו מה — אידן די פרעגט ער און
 ואילים פרים דם — אים זיי ענטפערן — בלוט? די מיט מער

 באראנעס אקסן, פון בלוט די איז דאם — שוחטין! שהיינו וכבשים
 און נבוזראדן שיקט — געקוילעט האבן מיד וואס שעפסן און

 איז דאם אז זיך איבערצייגט און קרבנות די פון בלוט די בריינגט
 צו זאגט בלוט. די צו גלייך נישט איז בלוט יענע ריכטיג, נישט

 ווען און גוט, איז אמת, דעם זאגן מיר איר וועט — נבוזראדן זיי
 קאמען! אייזערנע מיט לייבער אייערע שניידן אייך איך וועל נישט,
 גע־ נביא א האבן מיר זאגן? דיר מיר זאלן וואם — זיי זאגן -

 דערמארדעט! אים מיר האבן שטראפן, אונז פלעגט וועלכער חאט,
 זיין איינגעשטילט, נישט ווערט בלוט זיין דאס יאר פיל שוין און

 אים וועל איך — נבוזראדאן זאגט — זידן. איין אין האלט בלוט
 סנהדרי די פון חכמי די געבראכט ער דאט — איבערבעטן.

 אידיש ראם וואם אידן וויכטיגסטע די קטנה, סנהדרי פון און גדולה
 האט בלוט זייער געקוילעט. זיי האט און פארמאגט, האט פאלק

 נישט, העלפט עם — און זכריה, פון בלוט די מיט באגעגנט זיך
 אידישע און זין יונגע אידישע געבראכט ער האט זידטי בלוט די

 בלוט זייער אריינגעגאסן האט און געקוילעט זיי האט מיידלעך,
 ער האט אלץ! נאך זידט בלוט די — און בלוט, זכריה״ם אץ

 אין בלוט זייער גיםט און קינדער קליינע אירישע אלע געקוילעט
 גע־ ער האט קאכט! און זידט בלוט די און זכריה, פון בלוט די

 אלעטען האט ער כהונה, פרחי כהנים, יונגע טויזנט 80 בראכט
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 אין בלוט, זכריה״ם אין בלוט זייער אריינגעגז^םן ה^ט געקוילעט,
 ק$כט. און זירט זיינע בלוט די שטיל, נישט אלץ ווערט בלוט זיין

 שבהט טובים כל זכריה! זכריה! — געז^גט: נבוזראדאן ה^ט
 איך ווילסטו אויסגעקוילעט, שוין איך האב אידן בעפטע די איבדתי,

 ווי נח, מיד הכי ליה כדאמר — אירן? אלע אויסקוילק זאל
 ז$גט געוו^רן. שטיל בלוט די איז געז^גט, ד$ם ה$ט נבוזראדאן

 ואמר: בנפשיה תשובה לעשות הרהר שעתא "בההיא מדרש רער
 על נפשתא הנהו כל רקטל גברא ההוא כך, אחת נפש על ומה
 נבוזראדאן טיראן גרויזאמער דער ה$ט באלד וכמה". כמה אחת

 זיין לעבן. גאנצן זיין געפילט נישט האט ער וואם עפעם געפילט
 טראכט א ה$ט ער און געט^ן, צאפל א זיך האט הארץ שטיינערנע

 איין צוליב - געז^גט זיך צו ה$ט ער און תשובה, ורענן געט^ן
 ז^פגעטאן, זיך ה$ט דא וד^ם טויט, פריצייטיקן איין צוליב נשמה,

 אזוי ה$ב וי^ם איך, היינט שרעקלעך! ווי עולם, של רבונו אה,
 נישט! שיייינט בלוט זיין? מיר מיט וועט וו^ס פארנ^סן, בלוט פיל
 ארמיי, ריזינע גרויסע, א פון גענעראל דער פירער, דער און —
 געוו^רן איז נעווען, מגיר זיך האט און אלעמען, פון אנטל^פן איז

 יבה איכה פ״ג, רבה קהלת פיה, אלף רמ״ז דה״ב, )ילקוט איר א
 גיטין שם"ר, רמז יחזקאל, ילקוט ד', פ* תענית ירושלמי ופ״ר, פ״ב
ב״ג(. רבתי, דאיכה פתיחתא איכה, ילקוט צ״ו, סנהדרין נ״ו,

 י$ר טויזנטער מיט ה^ט פאסירונג טראגישע וויכטיגע, א
 אמת אן נביא, א דערמ^רדעט האט מען אירן. בא פאסירט צוריק

 $פ־ זיך ה$ט עם וו$ם זעט און שטר^פער, א מוכיח, א זו^גער,
 ווערט נבוזראראן, א ווי טיראן ווילדער אזא אפילו און געט$ן?!

 און לעבן, פון זין רעם פארשטייט און אויפגעטרייסלט נשמה זיין
 בעל א וזערט ער און בלוט אידישע פון הייליקייט די פארשטייט

איד. א ווערט ער תשובה,

 די $ט אויף זיך דערמאנען צו כפור יום אום גוט איז עם
 י$רן טויזנטער מיט פאסירט ה^ט עם וו$ם פאסירונג שרעקלעכע

 אריינ־ גוט זיך ז$לן מיר אום כפור יום שבת אום אידן בא צוריק
 א הייליג ווי פארשטיין, און לערנען, און דעם, אין טראכטן

 וו*ט ווי און איז, בלוט אידישע הייליג ווי איז, לעבן מענטשלעכער
 מיטמענטשן, אונזערע גוט און $רנטלעך באהאנרלען דארפן טיר
 יום מכפר", דכפורים יום למקום ארם שביי "עבירות ד$ם און
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 גאט, צו מענטש פון זינד די אויר• נ^ר מכפר איז כפור
 את שירצה עד מכפר הכפור יום אין להכירו, ארם שבין עבירות
 אזוי גרוים, אזוי זיינען מענטש, צו מענטש פון עבירות די הכירו!

 קען ט$ג כפור יום הייליגער דער אפילו ד^ם שווער, שרעקלעך
 רעם איינער איבער בעטן מיר סיידן העלפן, גארנישט רערצו
 בלוט הנביאם זכריה פארג^סענע — מוחל איז יענער און צווייטן
 עם און אונטערגיין, באם רערפאר האלטן אירן אלע נישט! שוויינט
 העלפט עם פיוטים, קיין מחזור, קיין תענית, קיין נישט העלפט

 איבערבעטן וויל נבוזראדאן איבערבעטן! — נ$ר נישט, זאך קיין
 אידישער קיין נישט איז ד$ם בלוט, פארגאסענע אנרערע מיט בלוט

 קיין פארגיסן נישט ט^רי אידן נישט! העלפט דאם און באגריף,
 ז^בער, אמת די מוכיחים, די פארפ^לגן נישט ט$רן אידן בלוט!

 שלעכטעם קיין טז^ן נישט ט$רן אידן דרשנים; די נביאים, די
 כפור יום אום הז^בן אירן וד^ם דערפאר און צווייטן, דעם איינעי

 בלוט אידישע הייליגע טייכן זיינען בלוט, הנביא״ם זכריה פארג^סן
 ברודער, א פארקויפן ברידער וו^ס דערפאר און נעוו^רן; פארג^סן
 דערפאר הצדיק, יוסף פארקויפט האבן ברירער די וו^ס דערפאר

 טייכן זיינען - המקובלים חכמי די און מדרש רער זז^גט —
 הרוני עשרה די "דערפאר און געוו^רן פארג^סן בלוט אירישע
כפור! יום אום היינט לייענען מיר וועלכע מלכות"

 האסן אירן בלוט. נישט פארגיסן אירן מערקווירדיק! און
 איינמו^ל ה^בן זיי ווען און בלוט. קיין עסן נישט ט$רן אידן בלוט!

 נישט זיך זיי קענען בלוט, הנביא׳ם זכריה בלוט, פארג^סן יא
 תינוקות די פון סנהדרין, די פון בלוט די מען פארניסט אויסצ^לן!

 זיינען אידן רחמנים, בני רחמנים זיינען אידן ווייל רבן, בית של
פארגיסער. בלוט קיין נישט

 אמ$ל זיך ה^בן אירן ווז^ם זיך דערמ^נען מיר ווען און
 כפור, יום אום באגאנגען פארברעכן א ה$בן און באנארישט,

 אידן ה^בן בלוט טייכן וויפיל דערמ^נען זעבער זיך מיי דאיפן
 אום היינט, מיר לייענען דערפאר און השם! קדוש על פארגאסן

מלכות". הרוגי ,עשרה די פון נעשיכטע די כפור, יום

 אונז אין נשמה די קלאפט, האיץ די און לייענען מיר
 רבי פון טויט שרעקלעכן דעם איבער לייענען מיר שטורעמט:

 רמו לשפוך וו$ם גמליאל בן שמעון רבי פון גדול, כהן ישמעאל
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 בלוט זיין פארגיסן צו געאיילט זיך האט שונא רער פר, כשור טהר
 פון פנים רעם פון הויט די שיילט מען ז^קס; אן פון בלוט די ווי

 פון מענטשן, לעבעדיקן א פון הויט די שיילט מען ישמעאל, רבי
 אייזערנע מיט עקיבא רבי פון אברים די רייסט מען קדוש! א

 און תרדיון, בן חנניה רבי לעבעדיקערהייט ברענט מען קאמען;
 מועט דבר על וואם געטויט ה^ט מען וועלכע אנדערע אלע די

 זייערע נענעבן האבן וועלבע עצמן, שמיסמסרו שם לקדש דמן, נשפך
 על געשט^רבן זיינען נאמען, נ^טם הייליג מאכן צו בלוט היילינע

 אוט־ הייליגע, יענע פארגעסן נישט ט^רן מיר און השם, קדוש
 מיר מוזן נקמה שרעקלעכע א נקמה! בלוט! פארג^סענע שולדיק
מאראלישע, א הייליגע, א זיין דארף נקמה אונזער ז^בער נעמען!

 אין באשטיין נישט דארף נקטה אונזער נקמה; ע ש י ד י א א
פארגיפער, בלוט קיין נישט איז איד א פארניסן, בלוט

 טיר אירן, נישט ווערן ז$לן מיר וויל וועלט נישטאידישע טייל א—
 מיר חורה, רער פון מצוות קיינע און שבת קיין היטן נישט ז^לן

 יערער היטן דארפן מיר האלטן, מלחמה זיי מיט דארף ז^בער
 קינד, אידיש יעדן ערציען דארפן מיר און חורה, דער פון מצוה

 ה$ט מען דערציאונג. אירישע נוטע א אין מיידלעך, און אינגלעך
 עקיבאים, רבי שמעון״ם, רבי ישמעאל׳ם, רבי אונזערע אויסגעקוילעט

 אונזער נעלט, אונזער אוועקגעבן לאמיר חרדיותם, בן חנניא רבי
 אלם קינדער אונזערע ערציען ז$לן מיר אז מארך, אונזער צייט,

 ווירקן ארבעטן, לעבן, זאלן וועלכע קעמפער אירישע פייערדיקע
 רבי פון נדול, כהן ישמעאל ר* פון גייסט דעם אין קעמפן און

 וועלן ראן, נאר ראן, און תרדיון, בן חנניא רבי פון און עקיבא
 אויסערלעבע און אינערלעכע אונזערע אלע באקעמפן און לעבן מיר

שונאים.
 טיט ז$גן מיר און האנט אין מחזור רעם נעמען מיר און

הארצן. נאנצן
 דמים, ותמצית הצדיקים דם תשפוכת ממרומים, הביטה חנון!

 רחמים! כסא על יושב מלך אל כתמים, והעבר בפרנודך תראה
 פארג^סענע די זע הויך! דער פון אר#פ קוק גז^ט! נוטער גזאט,

 אונזערע אונז פון אר$פ נעם און זע צדיקים, די פון בלוט הייליגע
 אויף שטול, רחמנות רעם אויף זיצט וועלכער ג$ט דו פלעקן,

 גליקלעכן נייעם א ה^בן ז^לן אלע מיר און רחמים! כסא דעם
ואמן! אמן! וישועה, גאולה א טובה, וחתימה כתיבה א י$ר,
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נעילה. צו
 היטל פון טויערן די נעילה. בא איצט האלטן מיר רבותי!

 די צו געבליבן איז שעה צוו* קנאפע שליסן. באם זיך האלטן
 שטיטונג, נעילה די איצט דורכלעבן גייען מיד נוראים. ימים פון ענדע

 וועלכער אירן א בא יאר. פון שטימונג הייליגסטע און שענסטע די
 איז וטהרה, קדושה אין צייט נוראים ימים די דורכגעלעבט ד^ט
 די ווי שיין איז זי גאלד. ווי ריין נשמה די נעילה צו איצט

 זיך ה$ט נשמה די רוחניות״דיק, איצט זיך פילט יערער שכינה.
גוף. פון באפרייט

 מ$מענט שיינעם און הייליגן אויסערגעוויינלעכן איצטיקן אין
 ש*נעם, גרויסן, אזא איז מיר מוזן — מאמענט נעילה דער —

 אירישע הייליגע ר*כע, אונזערע צו אויסררוק געבן מ^מענט ה*ליגן
 ווען און נשמה. אונזער גלעט נגון נעילה דער און געפילן, נעילה

 רעם באלייכטן וועלן זון כפור יום דער פון שטראלן לעצטע די
 מלאכים די ווי אידן, הייליגע זען, איר וועט שול, אונזער פון עמוד

 נעילה ודייל מיטזינגען, אוגז העלפן און קומען וועלן הימל פון
 ה*־ מיר פילן איצט נוראים. ימים די פון קדשים קדשי רער איז

 רער און הייליג איז וועלט די אונז, ארום און אונז אין ליגקייט
ה*ליג. איז מענטש

 עם אונז, פאר $פן איצט איז הימלען די פון טויערן די
 היטל. פון מלאכים די און אונז צווישן מחיצה קיין נישט^ איז

 אין שטימונג נעילה די אט רבותי, אנטהאלטן, ג^ר ל^מיר
באמת ווערן וועלן מיר און יז^ר, גאנצן א נשמות אונזערע
יושר. און צדק אמת, מיט שטענדיק לעבן דאן וועלן מיר מלאכים!

 שופט צום נ^ר נישט צ*ט, נעילה איצט, זיך ווענדן מיר
 פאלק ז*ן הייליג, איז ג$ט הקדוש, המלך צום אויך נ$ר צדק,

 לעבן צו שטרעבן ל^טיר אני! קדוש כי תהיו קדושים הייליג, איז
 ל^מיר לעבן, אונזער פון ט^ג יעדן י$ר, גאנץ א לעבן הייליקן א

 אלע פון קדושים אונזערע אויף נעילה צו איצט דערמ^נען זיך
 אונזער אין שטארק אזוי ז*ן ל$מיר און לענדער אלע פון און צ*טן

 ז*ן מקריב צו גרייט ז*ן אימער ז^לן מיר דאם אמונה ה*ליגע
השם. קדוש על זיך
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 וויכטיגסטער און ריבטינער דער איו נעילה, פאר איצט
 שליסט ^ט, ^ט, וטהרה. קדושה פאר נרייט זיך מאכן צו מ^מענט

 יערע צייטי די נישט פארזאמט הימל, פון טויעק די צו מען
 יענינע די ווי איצט פילן מיר און הייליג. און טייער איו מינוט

 פארל^רן ה$בן ויי וואו וועלט אלטער דער פון אנטלויפן וועלכע
 הוננער, פון אנטלויפן לעבן, זייער פון טייערפטע און בעסטע ד$ס

 פון טירן די אין קלאפן טויט, פון אנטלויפן רדיפות, צרות,
 מינוטן נעציילטע אפאר אין און ישראל. " ארץ
 ויי פאר עפענען מען וועט שיקזאל, וייער וויסן לאזן זיי מען ודעט

 פרייהייט, און לעבן ויי פאר מיינט ד$ם וואם לאנד, פון טויערן די
 מען און ויי פאר לאנד פון טויערן די פארהאקן וועט מען אדער
 נעבעך, שרייען, און פארצווייפלטע שטייען ויי צוריק. אפשיקן זיי וועט
 שער! נעילת בעת שער לנו פתח — קרעפטן לעצטע די מיט

 צדק, שופט פארן איצט שטייען מיר טויערן! די אונז פאר עפנט
 אונזער ווען מינוטן לעצטע די אין איצט הקדוש, המלך דעם פאר

 וועלכע אלע און קינדער אונזערע פון צוקונפט די און צוקונפט
טיר ווען חתימה, נ^טם אויף ויארטן טייער און ליב אונו בא זיינען
 א — בריתך בני כל טובים לחיים וחתום - בעטן באלד וועלן
 לנו פתח — מיר שרייען מ^מענט הייליגן דעם אין חתימה, נוטע
היטל פון טויערן די ווען צייט אין — שער נעילת בעת שער

די עולם, של רבונו אונז, פאר עפן ווערן, נעשל$םן בא האלטן
נייעם דעם אויף ז$לן מיר רחמים, שערי די רחמנות, פון טויערן

 דער נישט וויסן, נישט אומנליקן קיינע פון יסורים, קיינע פון י^ר
ישראל. כלל דער נישט און פרט

 באלד זיינען! תפלות נעילה אונזערע הייליג און שיין ווי
 לפושעים", יד נותן "אתה עולם של רבונו צום טענה״ן מיר וועלן
 כביכול, נ$ט פריינטלעכקייט. שלום, שליסן מיינט האנט א נעבן
 פושעי די מיט אפילו נעילה צו איצט שלום שליסט האנט, די ניט

 אויס־ איו האנט רעכטע דיין שבים", לקבל פשוטה "וימנך ישראל,
 נאט. צו צוריק אום ויך קערן וו^ם די עמפאננען צו געשטרעקט

 באציאוננען זיינע הארצן אין טיף זיך בא ווייס יערערער רבותי!
 נעווען וו^ם ז^בער, פעלט, אונו וואס ווייסן מיר אידן, און ג^ט צו

 רופט אידנטום ד^ם תשובה. העלפט אלעם אויף כמעט געווען, איו
 ווילן וו^ום אלע די מיר, צו אום ויך קערט — אונו צו איצט
נאט, צו צוריק צוריק, אמת אן מיט זיך אומקערן איצט
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קורש, שבת צו צוחק תורה, הייליגער אונזער צו צוחק
 צוחק! קומט טייער, און הייליג איו אונו בא וואם אלעס צו צוחק

 "ידך נעילה. צו איצט צייט, די איו איצט אייך! אויף ווארט נאט
 עמ= צו אויסגעשטרעקט איו האנט נאטם שבים", לקבל פשוטה
צוחקקערן! זיך ווילן וועלכע אלע די פאנגען

 דאם זיך האבן מיד מאל וויפיל נאר זיך דערמאנט רבותי!
 האבן מאל וויפיל שחטאנו, חטא על זאגנריק הארצן אין נעקלאפט

 ודייסט אבער זיגד?! אונזערע אויף גאט פאר געווען מתודה זיך מיר
 הארצן, אין קלאפעניש די פון צוועק דער איו וואם רבותי, איר,

 באלר וועלן מיר וועלכע נעילה פון תפלה די זיך? זיין מתורה פון
 ווי שארף אזוי ראם ערקלערט תפלה הייליגע שיינע די אט זאגן,

 עונותינו, כל על לפניך להתורות אלהינו ה• "ותלמדנו מעגלעך:
 אונזער גאט געלערנט, אונז האסט דו ידינו", מעשק נחדל למען
 אונזערע אלע אויף ריר פאר זיין מתורה זיך זאלן מיר אז גאט,
 שטארקער דער ראבירן, נישט מער זאל האנט אונזער אום זינד,
 דער ארימאן, דעם — רייכער דער שוואכן, רעם דריקן נישט זאל

 זיינע - הויזווירט דער ארבעט־נעמער, דעם — ארבעט־געבער
 נישט! ליגן קיין זאג נישט! גנבה נישט! גזל נישט! רויב שכנים,

 ארבעט דיין טו ארבעטעד, אן ביסט דו ויען קיינעם! אם נישט נאר
 קחגסט דו ודייל גנב! א ביסטו נישט, ווען ערנסט, און ריכטיג

 טוסט רו און פארקויפט, איז צייט דיין צייט, ריין פאר באצאלט
 זעלבע דאם גזילה. ריכטיגע מיינט דאם באמונה, ארבעט דיין נישט

 באצאלט גוט נישט קרען זיי און ארבעטער ארבעטן דיר בא ויען
 רייך, דיך מאכן זיי דיר, פאר ארבעטן זיי ארבעט, זייער פאר
 בא״גזל״סט דו אז ראם הייסט ריכטיג, נישט זיי באצאלסט דו ווען
 ידען נעילה אין מיר זאגן ווערטער הייליגע שארפע די אט און זיי.
 צום צוריק גייען מיר און נוראים ימים די מיט פאיטיג ווערן מיר

 ארבעט־ געשעפטפלייט, ארבעטער, לעבן, אלטעגלעכן געוריינלעכן
 זאל פאך, זיין אין יעדערער הייזער, פון אייגנטימער געבער,

 מענטש דו נאר וראו געשעשט, אין הויז, אין זיך בא אריינשטעלן
 וואו פלא״ן יעדן אין אדיין שטעל געשעפט, מאכםט און ארבעטסט

 נחדל "למען נעילה פון ווערטער פאר די אט זיך, געפינסט רו
בארויבן. נישט קיינעם זאלן מיד ידינו", מעושק

 וועלכע ווערטער, אפאר זאגן מיר ררעלן נעילה, צו איצט,
 עפעם און זיי, אין אריינטראכטן גוט זיך ואלן מיר כראי איז עם
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 "המיר ז^גן אלד3 וועלן מיר ווערטער. פאר די $ט פץ למינק
 וגנוזות, נטולות מחמדיה וכל ולבזות, לחרפה היו והמחוזות, הקדש

 אוט־ און ירושלים שט$ט הייליגע די הזאת". התורה רק שיור ואין
 פארלו^רן, מיר ה^פן אלעס אונז, פון געוו^רן צונענומען זיינק נעגנט

 ור^ם זאך היילינע וויכטיגע איין נאר איבערנעבליבן אונז איז מש
 נישט ז^לן מיר אונטערגיין, נישט זאלן מיר אז אויף אונז האלט

 וועלט־סצענע דער פון ארונטער נישט זאל מיר ווערן, אסימילירט
תורה. הייליגע אונזער — איז דאם און פאלק, אידישעד אלם

 רע־ א לאנד, א פון פלאק רעם פארנומען האט תורה די
 אלעם אלעס, ליטעראטור, א קאנסטיטוציע, א ארמיי, אן גירונג,

 אונזער אונז פאר זיין אימער וועט און איצט, איז געווק, איז
 גייען מיר ודק נעילה פאר איצט, פרענן זיך לאמיר תורה.

 אונזערע אין אריינקוקן וועט תורה די און קודש, ארון רעם עפענען
מאמענט, הייליגן נרויסן, דעם אין צייט, נעילה איצט, הערצער,

 יז3 געטאן מיר האבן וואם אמת, אן מיט פרענן זיך לאמיר
 למוד דעם פאר צוקונפט דער אין טאן מיר נייען וו^ם און איצט

 די אוים מיר האלטן אזוי ווי התורה; לומדי די פאר און התורה,
 שרעקלעך נישט איז התורה, רגל נושאי די זיינען וועלכע רפנים,

 בכבוד״ן אנשטענריקן, אן אויף נענוג זיי מיר גיבן לאנע?! זייער
 ברויט צוליב פרנסה, צוליב דארפן נישט זאלן זיי מאכן, צו לעכן
 און תורה פון כבוד רעם און זיף ערנידעריקן קינדער, זייערע פאר

אידן?! בא רבנות

 יונגן אונזער צווישן התורה למיד פארן מיר טוען וואס און
 וועלכע טעכטער, און זין יונגע אונזערע דור, יונגער דער דור?
 אידנטום דאם ירושה אלם אונז פון איכערנעמען דארפן דאם וועלן

 נוטע א געגעבן זיי מיר האבן מדרשים, בתי און שולן אונזערע און
 פון איבערצונעמען פייאיק זיין ז^לן זיי אז אזוי דערציאונג אירישע

ירושה. היילינע נרויסע אונזער אונז

די ויפנה", יבא השמש יפנה, "היום זאגן באלר וועלן מיר
 א ארוים זיך רייסט ווילנדיק נישט און אונטערגיין, באם האלט זון

זון די אז זיך רערמאנען מיר ווען הארצן אונטער פון קיעכץ
נאכאנאנד, יארן טויזנטער געשיינט האט וועלכע אירנטום, פון
 הונרערטער אונטערגיין! כאם האלט אירנטום פון זון די איצט, און
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 ערציאונג, אירישע ברעקל א משט געניסן קינרער אירישע טויזנטער
 צו פז^לק, אירישן צום גו^ט, צו פרעמר אויסוואקסן וועלן און

 הייליג ליפ, אידן אונו בא איו וואם אלעס צו און ישראל, ארץ
טייער! און

 נעילה* פון צייט א איו איצט לעבן מיר וועלכע אין צייט די
 די אירנטום, גאנצע ראם פארשלאסן. העבי־ייאיש, אין מיינט נעילה

גמרא, אנדה, משנה, נביאים, רש״י, תורה, שפראך, העברייאישע
יונגער רער קינרער אונזערע פאר פארשלאסן איו אלעם זוהר,

 ש״ם א האבן מיר ויינק: מיר רייך ווי וויסן צו אן נישט הויבט דור
שרעקלעך ווי און ליטעראטור, העברייאישע גרויסע א און ופוסקים

ופוסקים, ש״ם רער אז זיינען, מיר אומגליקלעכע און עלנט ארים,
 פאר פארשלאסן זיינען אוצרות, גייסטיגע אונזערע אלע ראם

 און אומוויסנד שרעקלעך זיינען קינרער אונזערע קינדער. אונזערע
 אוג־ פון און אונז פון פרעמר און ווייט אזוי ז* זיינען דערפאר

 פאר פארשלאסן אלעס נעילה, נעילה, איז עם הייליגקייטן. זערע
קינדער. אונזערע

 פו נשמה״לעך אירישע די זיך... לעשן ליבט די זעט, איר
 זעט איר וו^ם ליכט נשמה די זיינען ראם קינדער, יונגע אונזערע

 צינרט עלטערן! זיך... לעשן ליכט אונזערע כפור. יום שולן די אין
 און תורה הייליגער אונזער פון פייער דעם מיט ליכט! אייערע אן

 פארלאשענע אייערע ^גצינדן ז^ל ער קיינעם, רופט אבער אמונה,
ליכט...

 דור, יונגן רעם פאר קינרער, אונזערע פאר עפענען לאמיר
 פאר עפענען עולם של רבונו רער וועט אידנטום, פון טויערן די

 טובה, חתימה א האבן וועלן מיר און רחמים, שערי די אונז
 ישראל, בארץ ישראל, תורת ישראל, עם ושלום, חיים שנת א

ואמן! אמן!
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סוכות.
אין — סוכות. און נוראים ימים — שמחתנו. זמן

 פרימיטיווער רער — גלות. אין און ישראל ארץ
 און הויז אידישע די — שלום. סוכת די - לעבן.

דירת א — סוכה. די און וועלט די — סוכה. די
קבע. דירת א און ארעאי

 פריי־ שיינעם, דעם דערלעכט ראנקען, צו גאט האבן, מיר
 צייט א שמחתנו" "זמן זיך רופט וועלכער סוכות, טוב יום לעכן

 ווען אלול, חדש גאנצן א געהאט מיר האבן נעפאר פרייר. פון
 האבן מיר הדין, יום פארן נעציטערט" האט וואסער אין פיש "א

פארזארנט, אומעטיק, אלץ געווען נוראים", "ימים די נעהאט
ימים די נאף איצט, און הנפש, חשבון א זיף מיט נעהאט
 — טעג פריילעכע די קומען טעג, שרעקלעכע די נאך נוראים,

שמחתנו! זמן

 א רורכנעלעבט האט וועלכער איר, יעניגער רער נאר ודייל
 טובים, מעשים און תשובה צו זיך גרייטן פון אלול חודש נאנצן

 נוראים ימים א ריכטיג דורכגעלעבט האט וועלכער איר, דער נאר
 איז איר יענער נאר וטהרה, קדושה און תשובה פון לעבן א מיט

א שמחה", לב "לישרי נאר ודייל פריילעך, אמת זיין צו פייאיג
 ריינעם א מיט מענטשן זיין. פריילעך קען הארץ אירישע ריינע

 פארברעכער זיין. פריילעך קענען נשמח, ריינע א מיט געוויפן,
 נישט זיינען און שרעק אינערלעכע אייביקע אין לעבן גנבים און

 יערער רען נוראים, ימים אין אלול נאך זיין. פריילעך באמת פייאיק
 ראן נשמה, ריינע א מיט הארץ אירישע ריינע א פארמאגט איד

שמחתנו! זמן דער קומט

 איי־ זייערע באארבעט האבן וועלכע ישראל, ארץ אין אידן
 יום דעם געפילט ער האט סוכות גערטנער, און פעלדער נענע
 האט ער ודייל זאמלען, פון טוב יום דער האסיף, חג דעם טוב,
 האט ער קעלער. וויין פון גארטן, פון פעלר, פון געזאמלט דאן

 זיך פאר לעבן און עסן צו יאר צוקינפטיקן רעם פאר איבערגענוג
 נישט האט ער באזארגט. אלעס מיט איז ער פאמיליע. די און
 רער ער, פלעגט זומער גאנץ א אומעט. קיין און דאגות קיין
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 אויגן ז*נע טאג יערן הויפן ישראל, ארץ אין פערטער אירישער
 זאל רארט פין בעטן הימלען, ישראל איץ בלויע שיינע די צו

 וועט טאמער געציטערט האט ער אין צייט, אין רעגן רער קימען
 פריכט, איר געבן נישט ראן וועט ערד רי זיין, נישט רעגן ק*ן

 אין תבואה רי פאררארבט אין היישעריק א קימט אפשר ארעד
 פארן שרעק אין דאגות די מיט זימער דער אבער, איצט פעלד.

 פריי־ זיכערע א גיטם. דאס אל האט ער אין אוועק, איז ציקינפט
 אמת ציפרידן, אין ריאיק איו איד ישראל ארץ רער ציקינפט. לעכע
 צי־ רעם אין פעלן נישט ואך קיין וועט אים פריילעך, אין ויבער

איבערגעניג! איו וויין און קארן יאר. קינפטיקן
 ויבער נישט קיינמאל איו וועלכער גלות, פין איר די אין

 שרעקלעבער רער אין ליפט, פין לעבט וועלכער צוקינפט, זיין מיט
 האבן מארגן וועט ער אויב נישט קיינמאל ווייס וועלכער ארימאן,

 אין ארימע געדריקטע, אין פארפאלגטע אלע איר עסן. צי זאט
 ציואמען מיליאנערן איר באנקירן, אירישע איר אויך אין שוואכע,

 אייערע פארלאזט פאלק, איין פין קינדער אלע, איר ארימע, די מיט
 סוכה״לע, שוואבער ארימער דער אין אריין אלע קריכט אין היימען

 אינזערע געפירט "האט גאט אז דערמאנען זיך איר וועט ראן אין
 אלעמען האט אין סוכות", אין מדבר רעם אין י^ר 40 עלטערן

 מדבר, שרעקלעכן גרויזאמען, פיסטן, רעם אין אין געשפייזט, גלייך
 רארפט אלע איר אין הינגער. פין געשטארבן נישט איר קיין איז

 אין אלע מיר זיצן טאג היינטיגן ביז אן ראן פין אז פארשטיין
 אינזער איז וועלכער גאט, איגזער פין סוכה רער אינטער סיכה,

 מדינות אנרערע ניט גלות. אין יאר טויזנט 2 לעצטע די פאר סכך
 גלוי־ זיינען מיר ווייל נישט, געלינגט זיי אין פארניכטן אינז ווילן

 רואם שטאפן פארניכטנדע די צי נישט לאזט סכך רער ביקע.
 מיר ויייל יארן, טויזנטער שוין 6קע אינזערע אויף געווארפן ווערן

 סבך, אינזער איז ער שדי, בצל סוכה, גאטם אין אלע זיך געפינען
ישראל. שומר דער ער,

 אירישער די באנקיר, אירישער קאפיטאליסט, גביר, די אין
 שטארק, מאכן מיליאנען נישט טעותי. אין נישט לעב מיליאנער,

 סכך ביסל די נאר לעבן, מענטשלעכן דעם גליקלעך אין זיכער
 שטארקט אין דיך היט וועלכער גאט נאר סוכה, דיין פארדעקט וואם
 ריין מיליאנען, דיינע נעריינקי. לעבן. מענטשלעכן רעם הייליגט אין

 נאר ריינע זיין וועלן זיי אין גאט, פין אלעס קימט גרויסקייט,
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 האבן עלטערן ריינע אז געריינק אין תעלן, וועט גאט ווי לאנג אזת
 דאיטן אתך ז* האט נאט אין מדבר א אין געלעבט יאר 40

 די אז געדיינק, געפעלט; נישט זאך קיין האט ז* אין געשפייזט
 איז לענן אין רייכטים, ריין טיט זיכער זיין נישט קיינטאל קענסט
 נישט טויט רער נאר איז זיכער זיכער, איז וואם זאך אזא נישטא

 סוכה, גאטם אין אדיין קיטסט די ויען ראן נאר אין לענן, דער
 נאר ראן, בטחון, אין אמונה האסט די אין השגחה, גאטם אינטער

גליקלעך. אין זיכער זיין קענסטי ראן,
 וועלכער די, שניאט. גרויסער דער פין איד די סוכה, אין גיי

 וועלכער לעבן, נאטירלעכן א פין אין נאטיר רער פין ווייט איז
 מהלל איז וועלכער לעבן, נאטירלעכן נישט נאכגעמאכטן א לעבט
 ותיל לעבן, אירישן ריכטיקן א נישט פירט טוב, יום מחלל שנת,

 געלט! אין געלטי געלטי געלט, פיל האבן מיז מען אסך, דארף מען
 די פין נשמות די אין נשמה, די מען פארקויפט געלט ציליב

 רערציאינג, אירישע קיין נישט געניסן ויעלכע קינדערלעך קליינע
 רער־ אירישער רער מיט זיך אפגעבן נישט קען פאטער זיין ווייל

 מאבן צי באשעפטיקט איז ער ווייל — קינדער, זיינע פין ציאינג
 שרעקלעכן פין טימל רעם פין אביסל אפ זיך ריים געלט. מער תאם

 סוכה! פרימיטיתעי רער אין אריין קריך אין לעבן, פין הי־הא
 רי נישטא מעבל, פארפיצטע רייך מאדערנע קיין דארט נישטא

 יענעם צייגן צי נאר געווארן געמאבט זיינען וועלכע ליקסיסן אלע
 לעבן קען מען ווי זעט געלט: פיל פארמאג רייך, בין איך ראם

 בא־ וועט סוכה די לעבן. ריאיקן שטילן, נאטירלעכן, איינפאנן אן
 $נגע= שטארק צעטרייסלטע, צעריסענע, די נערוין, דיינע ריאיקן

 פין סימבאל דער איז סיכה די נערוון. שטאטישמ גרוים צויגענע
 אין כשרן ריאיקן, פרימיטיוון, א פין איינפאכקייט, נאטירלעכקייט,

 אפשר הנפש. חשבון א האב אין סוכה אין זיץ לעבן. הייליגן
 תאכעדיקן, היינטיקן רעם פין קייטן די פין באפרייען זיך קענסטי
 מאדערנע די פין ויערן פטור קענסטי אפשר לענן! נארישן ווילרן,

 אין גאלד נ^ך יאגעניש אין דאגות אזויפיל מיט אפארטאמענטן
 אין זיצן לעבן, הייליקן ריאיקן, איינפאכן, אן פירן אין ליירנשאפט,

סוכה! ריאיקער הייליגער, רער
 גע־ לאנג נישט זיך האט וועלכע מלחמה וועלט גרויסע די

 ווירקלעכי רער אין געענדיקט נישט נאך איז און אפיציעל ענריקט
 נישט נאך האט אין נאך, בלאנדזשעט טענטשהייט די ווען קייט.
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 מענטשהייט גאנצעי־ רער פ,ין נשמה די ירעג. ריכטיקן רעם געפונען
 איר געפונען נישט נ$ך האט און התוהו עולם אין בל^נדזשעט

 ארוט־ איצט ה^ט אומרואיקייט אינערלעכע שרעקלעכע א תקון.
 טיט וואם זיכער גישט אין נאציע קיין וועלט. גאנצע די געכאפט

 און טראגיש. און שרעקלעך איז לאגע די זיין. מארגן וועט איר
 איז מענטשהייט די ודייל אורזאכע: איין פון אלץ זיך נעמט דאם

 שלום קיין אין רערפאר סוכה, אין זיצן נישט וויל גאט, פון אוועק
 וועלט דער פון נאציעס אלע ער3$ זאלן נישטזא, וועלט דער אויף
 שטארק, זיין שלום דער וואלט ראן גאט, פון סוכה רער אין אריין

 סוכת א געווען וועלט גאנצע די וואלט ראן הייליג, און זיכער
 פון פ^לק א געווען אלעמ^ל זיינען וועלכע אירן און שלום

 עליני ופרוש — שלום פון סוכה די געווען ראן וו^לטן שלום,
שלומך! סוכת

 זיין דארף סוכה, די הויז, אירישע די הייליג. איז סוכה די
 ריינער, א איז לענן דער ווען לענן, צו מצוה א איז עם הייליג.

 מצוהן לשם געכויט ווערט סוכה די הייליגער. א און כשרער, א
 גאנצן א סוכה רער פון זאך קיין גוצן גישט מען טאר דערפאר

 גר$זן אפילו הייליקייט, קיין פארשוועכן נישט טאר מען טוב. יום
 טע, ט^ר סוכה די צוצורעקן אויף באנוצט זיי ה$ט מען וועלכע

 איינפאכן, נירעריקן, א פאר סוכות נ$ך זיי מיט באנוצן גישט זיך
 סוכה, אידישע די תרל״ח(. סימן ארח )שרע צוועק שייגעם נישט

 אי" די און ריין, און הייליג ווערן געהאלטן מוז הויז, אירישע די
 לשם נאד סוכה, א ווי ווערן, געכויט לכתחילה דארף הויז רישע
 זיין זאל וועלכער דור אידישן נייעם א ד^רטן רערציען צו מצוה:
 ליב, איז אירן כא וי^ם אלעס פאר זיך זיין צו נפש מוסר פייאיק
טייער. און הייליג

 רער סוכה. א איז לעכן, מיר וועלכער אין וועלט גאגצע די
קורצע גאנץ א אויף נאר איז עם קורץ. זייער איז לענן גאנצער

 רארף איר א און וואוינוגג, צייטווייליגע א ארעי", דירת "א צייט
זיין אין זיצט עי־ ווען זיין פריילעך אלעמאל זיין, צופרירן אלעמאל

כחלקו, שמח א איז ^פטימיסטיש, בטבע איז איר רער סוכה.
אין — צרות אלע טויט, רעם גלות, רעם לאכט פריילעך, אלעמאל

 פלעגן רוימער די און גריכן די ויען צייט דער אין אדיין! פגים
און דאגות, און צרות ארינערטר^גן צו גענוג שטארק זיין נישט
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 זעלבסט־ באגיין זיי ©לעגן אוטגליק, אן טרעפן זיי פלעגט עם רימן
 די און $דערן, די עפענען ויאנע, א אין זיך זעצן דורך ט$רד
 קערפער, פון טראפן לעצטן רעם ביז ארויסרינען פלעגט בלוט
 זעלכסטמארר, קיין באנאנגען נישט קיינמאל איד פרומער דער האט

 אלעמאל קעעטייל, אין לרעת", עצמו "מאבד א געווען נישט איז
 שוואכע איינפאכע, אן אין זיצט ער ווען צייט די און צופרידן,
שמחתנו". "זמן גערופן צ*ט אזא אט ער האט סוכהלע,

 אינהאלט דעם מיט באקענען זיך וועט וועלט די ווען און
 לעבנם מאראלישע פילאזאפישע, טיפע די מיט תורה, אונזער פון

 וועלן ווערן, אירן ראן ז* וועלן תורה, אונזער פון אנשויאוננען
 רמכ״ם רער אונז פארזיכערט )אזוי גלויבן אידישן רעם אננעמעמען

 תשובת ובהקדמת ווינעציא, רפוס מלכים, מהלכות פי״א כסוף
 צד ח״ב תכנהת חותם ובספר לרביעי, כ״א ובכוזרי טכר״ץ,

 וועט עם גליקלעך, זיין וועלט די וועט דאן און קצ״ז(, — קצ״ה
שלום. סוכת א ז*ן

סוכות המועד חול שבת
רער אין טיר לייענען סוכות, המועד חול שבת היינט,

 דעי• וועלכע אין ל״ט, ל״ח, יחזקאל פון תנ״ך קאפיטל א הפטרה
 עם וואם אונז, רערציילט יחזקאל נביא אונשטערבלעכער נרויסער,

 שרעק־ און צייטן. משיח׳ם אין צוקונפט, אונזער אין פאסירן וועט
אייך לאמיר און יחזקאל, נביא רער אונז דערציילט לעכעם

 קאפיטלען צוו* פון אינהאלט רעם ווערטער אפאר אין איבערגעבן
יחזקאל: פון

 משיח׳ם אין — יחזקאל זאגט — צייט א קומען וועט עם
 אין לאנר, ז*ער אין צוריק אומקערן זיך וועלן אידן ווען צ*טן,

 לאנר אין זיצן כלייבן וועלן בארואיקן, זיך וועלן און ישראל, ארץ
 פעלקער, ארומיקע מיט נעשעפטן מאכן וועלן רואיק, און זיכער

 אויסער־ אן מיט ג ו ג ט לאנד רער פון ג ו ג קומען ויעט ראן
 ז* טיט און ז*ן, כלי פארש*רענע טיט ארמיי, געוו*נלעך־גרויםער

 גומר פוט כוש, ם, ר ם פון ארמ*ען די קומען אויך וועלן
 וועלן און צפוףז*ט צו קומען אלע וועלן ז* א. מ ר ג ו ת און

 ד*נקען וועלן ז* און כמארע, א מיט ישראל ארץ גאנץ בארעקן
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 פאלק. אירישן רעם פארניבטן אץ לאנר אירישע רי רואינירן צו
 אנגעטען דך וועט גאט ווען מאמענט, גרויסער רער קומען וועט ראן

שרעק־ א ווערן וועט עם און ישראל, פאלק זיין פון קריוורע רי
 רואיגירט וועלן בערג לאנד, אירישער רער אויף שטורעם לעכער

 אייני וועלן טויערן גרויסע אלע שטורעם, גרויסן רעם פון ווערן
 פייער און שורעבל היטל, פון שטיינער טיט שלאגם־רעגן א פאלן,
רער אין ווערן פארניכטעט וועלן די באפאלן. שונא רעם וועט

 אנשיקן. די אויף וועט גאט דאם טנפה, גרויסער שרעקלעכער,
 זייער עסן וועלן פעלר, פון חיות רי און היטל פון פויגלען די

שונאים זייערע פון רויב די זאטלען ראן וועלן אירן און פלייש,
 הייצן צו אידן פאר גענוג זיין וועט שונא פונם זיין כלי די און

עם און נאכאנאנד, יאר 17 פייער אויפן ברענען צו אויוון, רעם
 פון הרוגים די זיין צו מקבר צו צייט טאנאטן 17 נעטען וועט

קוטען וועט נאכרעם און לאנד, דאם ריין טאכן צו אום ג, ו ג
 את אשיב "ועתה גאולה. ריכטיקע די ישועה, אמת״ע די אידן אויף

 אתיר ולא קדשי, לשם וקנאתי ישראל בית כל ורחטתי יעקב שבות
 פרק טגילה )ירושלמי זע ל״ט(, און ל״ח )יחזקאל מהם" עוד פני

(.,ח פי״ב, רבה שמות ,1 ,6 ,1 קדמוניות יסיפון ,,א

 און ג ו ג רועגן רעדט יחזקאל נביא רעי נאר נישט און
 הנביא זכריה נביאים. אירישע איבעריקע די אויך זאנדערן ג, ו ג מ

 הגוים כל את ואספתי בקרבך, והלקשללך לה' בא יום הנה זאגט:
 וועט עם שם(. דש״י ל״א, מגילה ב, א, )יד, למלחמה ירושלם אל

 אין קומען וועלן וועלט דער פון פעלקער אלע ווען ט^ג א קוטען
מלחמה. צו ירושלים

 אלע יואו טאג, גרויסן אזא וועגן אוי׳ך רערט הנביא יואל
 י׳יב, ר, )יואל ירושלים אין האלטן מלחטה קומען ויעלן פעלקער

 ישעיהו גביא גרויסער רער אויך י־ערט זין רעם אין און ייד(,
 האבן וטורד אלדד אז האבן ודל גטרא די (.,ב ל״ד ו, )כ״ה

 יונתן תרגום רער י״ז(. )סנהדרין וטגוג גוג וועגן געז^גט נביאות
 א טיט ומגוג גוג וועלן צייטן משיח״ם אין אז זאגט, עוזיאל בן

 ירושלים אין אידן מיט האלטן מלחמה קומען ארמיי גרויסער ריזיגער
 י״א, )במדבר משיח׳ן בא מפלה גרעסטע די קריגן וועלן די און

 טויט: פארן קינרער זיינע צו געז^גט האט אבינו יעקב ווען כ״ו(.
 קלייבט —הימים באחרית אתכם יקרא אשר את לכם ואגידה האספו
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 ייעט #*ך טיט יי^ם ז$גן אייך רועל איך אין קינרעי, צוגויף, זיך
 גיג טפלות מדרש: דער זז^נט צוקונפט, מייטער רער אין פאסירן
 רעט עם ראם געוותן ז* האט ער ל(, פציח )ב״ר להם הראה

 רבה אליהו י״נ, ברות )זע גוג טיט צוקונפט רער אין פאסירן
(.,ה פ*ל רבה ויקרא א, פי״א רבה ויקרא ח', פ״א,

 איים דורך דערט גייס, רגשו תהלים, קאפיטל צרייטער דער
 רעלבע חבשים(, איניערע פין טיינונג די )נ^ר וטגיג, גוג רעגן
 אין גאט טיט משיחו, יעל ה' על האלטן טלחטה קומען רעלן
 טפלה שרעקלעבע א באפן גיג מעט עגרע צום און טשיח״ן. טיט
 פיל זייער זיך געפינען עם משיח׳ן. בא וזעק באזיגט וועט און

 אייך און ילקיטים אין מדרשים ש״ם, אין יטגיג גוג וועגן מאמרים
 לע־ און א־טיקלען מיר געפיגען ליטעיאטור אראבישער דער אין

 גיג ד$ם איז געדאנק הויפט־ דער און יטגיג, גיג וועגן גענדעם
 אידן טיט מלחמה שיעקלעבע גרויסע, זייעי פארלירן רעלן וטגוג

 סנהדרין )זע קאטף דעם גערינען רעלן אירן אין אידנטום, און
 צ״ז, סנהדרין שמיג, טיסן דברים ספרי ,ה פליד דריג אבות צ״ד,

 הוראים משפט ,56 א' הלק המדרש בית עז״ג, י', פ״ב, עדיות
134.)

 אין זיצן אידן רען בטחין, פין יום־טוב דער סיבות, און
 קי׳י־ פאר האבן ז* אז ז*. צייגן דערטיט ראם שרי, סיבת סובה,

 דער אין סיבה, א איז רעלט גאטם יזייל נישט, מורא קיין נעם
 ע אל פון זיי באשיצט רעלכער סבך, זייער איז עילם של רנונו
 שרעק* דעם וועגן לייענען צו פאסיק איז דאן אוטגליקן, און צרות

גוי! און איר פין קאטף גרויסן לעבן,
 טייזנטער שיין געדויעדט איד, נישט אין איד פון קאטף דער

 געראג־ דער שרעקלעכסטער, דער ביטערסטער, דעי און יארן,
 ייעט טויט, אין לעין אויף קאטף ענדלעבסטער דער טעסטער,

 די איז דאם ישראל. ארץ אין ירושלים, אין רערן אויסגעקעטפט
 לעצ־ דער פא-קוטען רעט ישראל ארץ אין ישגוג. גוג פון מלחמה

 ויעלם די ראם גיי, און איד פון קאטף שרעקלעבסמער טער,
 קאטי►, רעם גערינען איד דער רעט דאן אין געזען, רען האט

 קעטפן אליין משיח רעט דאן גאולה, ריבטיקע די זיין רעט דאי און
ומגיג. גיג טיט

 שי־עק" א פאר ייאם הפטרה היינמיקער אין לייענען מיר און
 פיה רער זיין רעט טפלה זיין און האבן, •יעט גיג מפלה לעכע

36



 ג^ט און פרייהייט, אירישער פון $נפאננ רער און גלות אידישן פון
 למען ארצי על והבאותיך אים: צו ז$גט ער און גולן, צו רעדט

 דיך וועל איך — גוגי לעיניהם, בך בהקדשי אותי הגוים דעת
 פון פעלקער די אום ישראל, ארץ אין לאנד, מיין אין בריינגען

 טפלה ריין דורך ראן וועל איך ווייל וויפן, מיר ז^לן וועלט דער
 יעי אין ר^ס ז^גט: ג$ט און אוינן... זייערע אין ה*ליג ווערן גוג,
 און גרוים ווערן ער וועט צייט שרעקלעכער און גרויסער רער

 ר$ם וויפן וועלן אלע און פעלקער, פיל זייער בא הייליג
 רבים, גוים לעיני ונודעתי והתקדשתי והתגדלתי ג$ט, בין איך

ה*! אני כי וידעו

 וועט עם ווען ט^ג, גרויפער יענער $ט קומען וועט עם און
 גוי, און איר פון קאטף אי׳יביקער רער ויערן אויסגעקעמפט ענרלעך

 היי" זיין וועט נו^מען ג^טם השם, קרוש גרויפעי א זיין וועט דאן
 אידישע געג^סן זיך ה$ט י^רן טויזנטער אירן. בא טייער און ליג

געווען איז ר$ם און הפקר, געווען זיינען אידן וואסער, ווי בלוט
 געפרעגט ה^בן גוים די און השם, חלול יאריקער טויזנט צוויי א

 ער העלפט פארוו^ם ג$ט? אייער איז וואו אלהיך? איה אידן: די
 .ואת נו^מען: ג$טם אין נביא דער ז^גט ז^בער, דאן נישט? אייך
 עור, קרשי שם את אחל ולא ישראל, עמי בתוך אודיע קרשי שם

 וועלן אירן ,1ל״ט )יחזקאל בישראל* קדוש ה* אני כי הגוים וידעו
 מער שוין וועט נ$מען ג$טם נ^מען, הייליגן ג$טם פון וויפן ראן

 וועלן וועלט רער פון פעלקער אלע און ווערן, פארשוועכט נישט
אירן. בא הייליג איז ג^ט אז וויסן

 דורך ווערטער ג^טם זיינען הייליג, שטארק, שארף, ווי און
 ארץ אין אירן די צוריק אומקערן וועט ער אז יחזקאל, נביא זיין

 וועלכע שאנדע די און צרות די פארגעסן וועלן אידן און ישראל,
 קדוש נרויפער א זיין וועט דאן און גלות, אין געהאט האבן זיי

 וועלן זיי ג$ט, זייער איז ג^ט אז וויסן דאן וועלן אידן און השם,
 פון וייפן נישט זיי וועלן מער און לאנד, אייגענע זייער אין לעבן
 "ולא זיין, שטענדיק זיי אויף וועט השגחה נ$טם און גלות, קיין

כ״ט(.—כ״ה ל״ט, )יחזקאל מהם" פני עוד אסתיר

 אייביקן, רעם פון פימב^ל רער איז ומגוג נוג מלחמת די
 יענינער רער און גוי, און איד פון קאמף שרעקלעכן שטענדיקן,

 שבת, שומר א איז וועלכער יעניגער רער איר, ר ע צ נ א ג א איז
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 זיער נישט פילט יענער שבת, עונג פון טעם רעם ווייס וועלכער
 רעם פון צרות די נישט פילט ער קאמף, ומגוג גוג רעם שטארק

 זיינע נישט באזוכט טאן, צו נישט אים טיט האט ער ווייל גוי,
 האיצן אין טבטל איז מחותן, קין אים מיט ווערן נישט וויל קלובן,

 גמרא, בלאט א פון הנאת האט וועלט, ברוטאלע רייכע, גרויסע, די
 קאמף וטגוג גוג דעם פילט אבער שיעקלעך משניות; פיק א פון

 טיל* דער באנקיר, אידישער רייכער דער איר, אפימילירטער רער
 פון שטאמט ער וואם יחום, זיין טיט זיך שעמט וועלכער יאנער,

 מעטריקעם זיינע פון אויסמעקן וויל וועלכער ויעקב, יצחק אברהם,
 מיד אן נישט גלויבט ויעלכער יחוס, אידישן הייליגן אלטן, רעם

 פארגע־ און פארהילינט וועלבער פאלק, בחרתנו אתה א זיינען
 זיך שעמט און האסט וועלבער און טוערן, י י ז וואס אלעס טערט

שרעקלעבע די פילט איד אזא — טוען ר י ט וואם אלעס טיט
 פון אנטלויפן י, י ז טיט וויל ער ומגוג. גוג פץ מלחמה ביטערע

 גי איד! זאגן: זי ארין, נישט אים לאזן אבער י י ז ז: נ ו א
 קין נעבעך, האט, איד אומנליקלעבער אזא !איר ווייטער,

 ווע־ צו נישט ווים ער צעריסן, איז נשטה זין נישט, מנוחה מקום
באלאננט. ער טען

 וועלכער בישפיל, א געבן איך איצט וויל איך רבותי, און,
 היסטארישן א געבן איך וועל איך ווערטער. מינע אילוסטריק זאל

 יארן, טויזנטער פון נישט פאפירונג, א דערצילן וועל איך פאקט;
צוריק. יאר עטלעבע פון נאר

 פאליטישע די איז ציטונגען, די פון אפשר וויסט איר ווי
 קא־ רעם נאך געקומען איז וועלבע אונגארן, אין איבערקערעניש

 שמד* מין א פון באנליט געווען קון, בלע פון רעזשים טוניסטישן
 מען פארגעקוטען: נישט אונגארן אירישן אין נאד איז זי ווי מניפה,

 דער פון ארעמם די אין זיך ארינווארפן זיך, שמרן געלאפן איז
 קריסטן, די פון אויגן די אין חן געפינען צו אום קירך, קריסטלעכער

 צוריק געקומען זינען און טעות זיער אויסנעפונען האבן זי און
פאסירט: האט עם ויאם אט און תשובה. בעלי אלם

 חברה בודאפעשטער די באשטימט מנהג אלטן אן לויט
 פי* א אויף וועין עם וועלכער אין יאר, יערן אין וואך א קדישא

 לאנג נישט איז נו, מיטנלידער. ניע אויפגענומען איפן ערלעכן
 אי* פון גרופע א פיערונג קדישא חברה דער צו געקומען צוריק
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 געהאלטן זיי האט מען וואם זשורנאליסטן, און שריפטשטעלער דישע
 ויי און געשמדיטע, לאנג פאר אדער מאריארן געבארענע פאר

 מיטנלידער, אלם ארייננעמען ויי ז^ל מען זיך, בעטן געקומען זיינען
 פון נאטען אין האט קאלנאקי פובליציסט באוואוסטער רער און

 רארף איד יערער וועלכע רעדע, פאלגנרע די נעהאלטן ק^לעגן זיינע
לייענען: איר

 אננעזיכט אין זיך וואלטן עם ווי איינררוק רעם מאכט "עם
 האט פראק: צוויי ליפן אייערע אויף געבעטן האר, נראע מיינע פון
 שפעט אווי איר קומט פארוואם טא משלנו, באטראכט זיך איר

 געהערט איר אז אבער איר פילט האר? גראע מיט שוין אונו, צו
 עפעס וואם און אהער, איר קומט זשע וואם צו טא אונו, צו נישט
איצט? נראד

 זיינען מיר איו: פראנע ערשטער דעי אויף תשובה "מיין —
 דורך און אמונה אונוער דורך אייך צו צוגעבונדן נעווען תמיר

 בלוין זיינען טיר אבותינו. אבות אונזערע פון טראריציעם די
 טיטגלידער־ אייעד אין פארשריבן נישט רעניסטרירט, נעווען נישט

פארצייכניש.

 שטו" נרויסע ווייל איצט? גראד קוטען מיר פארוואם -
 טיר און ,6קע אונוערע איבער פאנאנרערנעטראנן זיך האבן רעמם
א אין זיך געפינען מיר אז דערפילט דערזען, פלוצלונג האבן

וועלטי.. פרעמדער
איך איד? א ביסטו פרעגן: איין אין מיך האלט מען —

 פון ארויס דונערט די צייטוננס־שפאלטן, די אין פראנע די באגענן
 ווענט די אויף פארשפרייט וועיט זי פארלאמענט, אין רעדעם די

 נעמט פראנע רער אט מיט — איר? א ביסטו הייזער. די פון
 און שטייער־אטט, אין בירנער רעם שול, אין קינד ראם אויף מען
 פון ארוים טארטשעט פראנע ראזיגע די געריכט. אין ערות רעם

 נעשטעלט ווערט זי און ליפן, אלעמענם אויף ליגט זי אויגן, די
פויסט. פארמאכטן ררויענדן א טיט

 דער אט אויף כדי געקוטען, אייך צו מיד זיינען נו, -
 אנפלעקן געקומען זיינען מיר תשובה. א נעבן צו פראנע אייביקער

 מיר טוטיקי אפן, ארויסרופן געקומען זיינען טיר נשמה, אונזער
 בלייבןיי אויך דאם ווילן מיר און אידן, נלויבנפ^טרייע אידן! זיינען

 טייישאפט די נערופן, אונו האט איבערציינונג אינעיויינינסטע די
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 זייערע פאר ארץ דרך רער און אבות אינגערע פון אמונה דער צו
טראדיציעם. רעליגיעזע
 קאפ דערהויבענעם א מיט אייך פאר איצט שטייען מיר —

 בר*נ־ אונז וועט גלויבנם־טדיישאפט אונזער ולאם זען ווילן מיר און
 אויף מעדאל א ארעד שטערן, אונזער אויף בראנד־צייכן א צי גען:

 אין מענטשן אסך בא געשען, נישט זאל עם ויאם ברוסט. אונזער
 זיין תמיד זי ולעט אבער אונז פאר צייכן, קין א אמונה אירישע די
 בראגד־ א נעולען אפילו זי וואלט און אויסצייכענונג, גלענצנדע א

^ננעמען. אויך דאם מיד ווען צייכן,
 געוואוסט נישט האט קיינער ולעלכע מענער פון רעדע די

 זיך פילט עם ווי אונז ציינט אירן, אמאל נעווען זיינען זיי דאם
 גלות זיין וועלט. גוייאישער א אין זיך געפינט וועלכער איד דער
 אי־ דער מיט באקאנט איז רר^ם דער אריבערצוטראגן. נישט איז

 יענער ליטעראטור, העברייאישער רער מיט און נעשיכטע רישער
 פון און אירן אפימילירטע די פון טראגעדיע שרעקלעכע די ודיים

 שרעק־ א איז עם דארט. געשילרערט ווערט וועלכע משומדים, די
לאנעי.. ביטערע לעכע

 רעליניעזער, א באמת איז ויעלכער יעניגער דער
 פון קאמף רעם נישט פילט ער שבת, שומר א איד, נאציאנאלער

 ומגוג גוג דעם פון ניצול ווערט ער נישט, פילט ער גוי, און איד
 סעודות שלש המקיים "כל גמרא: די אונז ז^גט דאס אט און קאמף,
 איז וואס דער — קי״ח( )שבת ומנוג... גוג ממלחת ניצול בשבת

 סעודות שלש די מקיים איז וועלבער איר, שבת שומר ריכטיקער א
 ער און וועלט, אידישער הייליגער א אין לעבט יענער שבת, אום
 ומגוג גוג פון נישט ווייס אסימילאציע, טיט טאן צו נישט האט

 קריכט ער ודייל גוי, און איד פון מלחמה גרויסער רער פון מלחמה,
סוכה!.. זיין אין זיצט ער פרעמד, רער אין נישט

 שבת און תורה רעם אין קינדער אונזערע ערציען לאמיר
וועלן זיי וועלט־אנשויאונג, אייגענע זייער שאפן זיי וועלן גייסט,

 וועלן תורה, אונזער שטודירן וועלן לאנר, אייגענע זייער בויען
 דור אירישער נייער רער וזעט ראן און למחנה, מחוץ לעבן נישט

 מיר און ומגוג, גוג צו טויט־קלאפ לעצטן רעם געבן העלפן
 ת כ ו ם די אין ישראל, סוכת די אין זיכער און רואיק זיצן ויעלן

 בימינו, בטהרה שלום, סוכת א זיין וועט וועלכע ד, ו ר
ואמן! אמן,
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בראשית שבת
 הרוב לאנד אונרזער אונז, בא צוגענומען זיי ה^כן אלעס,

 פאר* עלטערן אונדזערע פא^ברענט המקדש בית אונדזער נעמו^כט,
 וו^ם זאך איין איער צעבר^כן, שט^לץ נאציאנאלן אונדזער טריבן

קיין און פארבלינן, אונדז ביי איז אלץ ווי טייערער איז אונדז בא
פונאנדער־ אונרז נענוג שטארק ניט איז וועלט דער אף קראפט
 אש ניט אונדז ל^זט זי אלעמ^ל, אונרז טיט איז זי ודייל צושיידן

אונדזער לעבן, אונדזער נשטה אונרזער איז זי מינוט, א אף
מיי וואו און ווען ערטער, אלע אין און צייטן אלע אין טרייפט
 נא׳ די "תורה." הייליקע און אייביקע אונדזער איז ד$ם זיינען.

 בא־ ריעלכע און אונרז אין לעבט וועלכע נשטה צי^נאל־אידישע
 אייננע- זיינען טיר י$ר, טויזנט דריי ווי מער שוין אונדז לעיט

 דריקט גמרא די ווי איינס, זיינען מיר צווייטן, אין איינער וואקסן
הוא". חד וישראל "אוריתא אוים זיך

* * *

 מכל שבת בו כי אותו, ויקדש השביעי יום את אלהים ויברך
א'(. ב/ )בראשית לעשות אלהים ברא אשר מלאכתו

 כל ועשית תעבד ימים ששת לקדשו, השבת יום את זכור
 מלאכה, כל תעשה לא אלהיך, ,לה שבת השביעי ויום מלאכתך,

 ששת כי בשעריך, אשר וגרך בהמתך ואמתך עבדך ובתך ובנך אתה
 אשי כל ואת היום את הארץ, ואת השמים את ח" עשה ימים
 ויקדשהו השבת יום את ה' ברך בן על השביעי, ביום וינה בם,

י״א(. — ,כ )שמות

 משם אלהיך ח' ויצאך מצרים בארץ היית עבד כי וזכרת
 יום את לעשות אלהיך ה* צוך כן על נטויה ובזרע חזקה ביד

י״ב(. ה/ )דברים השבת

 לדרתיכם, וביניכם ביני היא אות כי תשמרו, שבתותי את אך
 לכם, היא קדש כי השבת את ושמרתם מקדשכם, ה' אני כי לדעת

 ההיא הנפש ונכרתה מלאכה בה העושה כל כי יומת, מות מחלליה
 שבתון שבת השביעי וביום מלאכה יעשה ימים ששת עמיה. מקרב
 בני ושמרו יומת. מות השבת ביום מלאכה העושה כל לה', קדש
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 ביני עולם, ברית לדרתם השבת את לעשות השבת את ישראל
הש את ה' עשה ימים ששת כי לעלם, היא אות ישראל בני ובין
י״ב(. ל״א, )שמות וינפש שבת השביעי וביום הארץ ואת מים

 מקרא שבתון שבת השביעי וביום מלאכה תעשה ימים ששת
 )ויקרא מושבתיכם בכל לה* היא שבת תעשו, לא מלאכה כל קדש,
(.,ב כ״ג,

 ובקציר בחריש תשבת השביעי וביום תעבד ימים ששת
כ״א(. ל״ד, )שמות, תשבת

 ואך קיין פעלט עם וועלט, רייכע נרויסע, א אין לעבן מיר
 נאטור די און נאטור, די איז מעכטיק אין שטארק שיין ניט.

 נארארף. ער וואם אלץ צו אים שטעלט מענטשן, רעם דינט
 די פירט נאט ;וועלט די באשאפן האט ט א נ אז ווייסן אלע

 מענטש, דער און וועלט, שיינע וואונדערבאר און ברייטע נרויסע,
 אינהאלט דעם אוים פילט ער ווען גליקלעך, זיין דאן נאר קען
 מיט נאט רינט מענטש דער ווען גאטהייט, מיט לעבן זיין פון
 פייאי־ זיינע אלע מיט און צייט נשטה, נעפיל הארץ, מארך, זיין

קייטן.
 נע- שרעקלעכע א ווירקלעך און ד^, אבער איז ר9געפ די

 $דער פילן, ניט פארשטיין, ניט מענטש דער וועט טאמער פאר,
 דעדוועלט, אף נ$ט א רא איז עם אז פארנעסן ער וועט טאמער

 רער אויף ליגנדיק מאלצייט, פעטן און נוטן זאטן, א נ$ך און
 דיינקען ער קען בוך, טשעק פעטן דעם מאפנדיק זאפע, ווייכער

 טיט ער אלטעכטיק, איז נעלט זיין טיט ער ן, יי ל א ער ראם
 ער :וועלט רער פון אייגנט*מער דער איז בוך טשעק פעטן זיין

 צו שכל האט און קערפער שטארקן נעזונטן, א ראך פארמאגט
 איז ער אז אזוי הייזער, און נעלט פיל האט און נעלט, מאכן
 היינט אנדערער, קיין ניט און ער וועלט, רער פון הערשער דער

 אופ־ זיך זאל מענטשעלע קליין גארישער דער אז מען מאכט ווי
 ער אז פארשטיין ז^ל שלאף, ליטארגישן נארישן זיין פון כאפן
 מער ניט איז פארטאנט, ער וואם הייזער און נעלט זיינע טיט

 א טיט וואם שטיין, ברעקל א זאמר, פיצל שוואכער קליינער א ווי
 און אריין, קבר אין וועלט דער פון ער אנטלויפט בלאז שטארקן

 נא־ אנדערע פאר אינערבלייבן ויעלן הייזער זיינע און נעלט זיין
ער ווי אזוי טעות אין אויך לענן וועלן וועכע ער, ווי אזוי ראנים
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 וועלכער אוועקשטארבן. נאריש אווי אריך ורעלן אזן עבט, על ג האט
 צו ווערן אנגעווענרט קען מעטארע וועלכע מיטל, וועלכער כוח,
 גארניט, א אה ער אז מענטשן נארישן רעם פארשטיין צו געבן

 רער פון אייננטימער ריכטיקער רער הבית, בעל אמ׳תער רער און
גאט. ר א נ טענטש דער ניט איו וועלט

שבת!! וער
 טענטשן דעם דערטאנט און וואך, יעדע קומט שבת רער

 וועל־ שנת ויעלט. די פירט גאט און וועלט, די באשאפן האט גאט אז
 רער ודייל מענטשן, רעם פון טאג ר ע ט ש ר ע רער איו בער

 ערב פרייטיק, געווארן געבארן איו מענטש, ערשטער רער מענשש,
 וועלכער שבת, רער איו לעבן פון טאג ערשטער רער און שבת,

 הייליק און געבענטשט אים האט גאט קרושה, פון טאג א איו
 גאט — אותו ויקדש השביעי יום את אלהים ויברך — געמאכט

 געטאכט, הייליק אים האט און טאג ויבעטן דעם געבענטשט האט
 און קדושה זיך מיט בריינגט און שבת רער קומט וואך יעדע און

 רער זיך דערמאנט שבת רעם דורך און פארגעניגן, געטלעכן
 האט וועלכער וועלט, רער אף גאט א דא איו עם אז מענטש

 זאל מענטש רער אום שבת, גערוט האט און וועלט, די באשאפן
 גערוט גאט האט שבת — וינפש שבת — שבת. אום רוען אויך
 אין ש, פ נ רעם אין באפעסטיקט זיך האט ער ש, פ נ י ו און

!איד שבת שימר יערער פון נשמה רער

 דער־ זיין צייגן שבת וועט וואם דורך און וואם מיט אבער
 צווישן פארבאנר דער זיין שבת דער קען אזוי ווי ? ווערט ציערישן

 "ששת וואם דעם דורך ? אזוי ווי ברית״, ״אות דער איד, און גאט
 ,“אלהיך ,לה שבת השביעי ויום מלאכתך כל ועשית תעבור ימים

 מלאכתך כל ועשית תעבור ימים "ששת וואם רעם דורך ? אווי ווי
 ז־טער דער און ארבעט, טעג 6 אלהיך," לה' שבת השביעי ויום
 די ארוים ויך צייגט אבער וואם מיט גאט, צו שבת איו טאג

 בו תעשה "לא רואם דעם מיט ? שבת פון קדושה פולשטענדיקע
 וואם י שבת אום טאן ניט ארבעט קיין טאר מען מלאכה," כל
 ? שבת אום ארבעטן טארן ניט פון סוד טיפער דער אבער איו

 שבת? פון פילאזאפיע די דא איו ויאו ? שבת ארבעטן מיינט וואם
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 דעם אויס מיר געפינען טיפער, אריין אבער זיך טראכטן מיר ויען
 ארכעטן ניט דעם אין זיך געפיגט וואם געראנק פילאזאפישן טיפן
שבת. אום

 וועלט די איצט באהערשט מענטש רער אז אמת, איז עם
 וואם רעם אין ? כוח זיין באשטייט וואם אין אבער נאטור, די און

 פארריכטן, און צוצוגרייטן צו ענרערן, צו פייאיק איז מענטש דער
 : בענפיט זיין צוליב ארום אים רינגלט ורו^ס אלעס מאכן בעסער

 אים. פאר פאםיק זיין זאל זי ערד די צו נרייט און צו ריכט ער
 ווי וויים ער ;עסן צום שפייז מער וואם ארויסגעבן אים זאל און

 גע־ וועלכע חיים בעלי אלע און פרוכט, גראזן, די ארום ארוטצוגיין
 און שפייז אים פאר גרייט מאכן ז^לן זיי אז אים, מיט זיך פינען

 וועלט, דער מיט מענטש דער קאמאנדעוועט אזוי אט קליידער,
 ששת ! גוט גאנץ אים. ארום וי^ם אלעם מיט נאטור, דער מיט
 נאנצע די איין נעם !מענטש הערשטו טעג זעקם י תעבוד ימים

 זאלן זיי נאטור דער פון כוחות די איין שפאן בוי, שאף, וועלט,
 טשעפע ! 1 ג ו נ ע ג דאן שבת, קומט עם ווי אבער דינען, דיר
 ניט, שאף און ניט ענדער ניט, ברעך און ניט בוי זאך, קיין ניט
 שבת דער ן, א ט צו ערלויבט ניט גאט דיר האט שבת ווייל

 מענטש דו וועלכע אין וועלט גאנצע די אז דיר זאגט און קומט
 וועלט די וועלט, דיין ניט איז ארבעטפט, און שאפסט לעבסט,

 ער גאט, צו אויך באלאגנסט אליין דו און גאט, צו באלאננט
 די און וועלט די באהערשן צו שכל און כוח גענעבן דיר האט

 איז ורו^ך גאנצע א ! וויל גאט ווי אלעם ט^ן צו אבער נאטור,
 צוריק אום קער דאן שבת, קומט עם ויען אבער דיינע, וועלט די
 נאר איז וועלט די אז מענטש, דו פארשטיי, וועלט, זיין נאט צו

 אנט־ דיר האט ער חלואה, אן גאט, פון דיר צו געויארן אנטליען
 די צוריק אום קער שבת, אבער קומט עם ווי טעג, 6 אויף ליען

 הבית, בעל אמ״תער דער איז עם ווער געריינק און גאט, צו וועלט
 נעדייגק און וועלט, דער פון אייגנטימער ריכטיקער דער איז ווער

 אייגג־ רער איז ער וועלט, גאטם איז וועלט, אנטליענע די אט אז
!מענטש דו, ניט און הערשער, דער און טימער

 געטאן ווערט וואם ארבעט גרינגסטע די איז דערפאר און
 לייכט, זייער גרינג, זייער איז ארבעט די ווען אפילו שבת, אום
 עפעם גייט מען וואם דערמיט ודייל גאט אין כפירה א זי איז

 ברעכן, בויען, עפעם, ארויפבריינגען שאפן, ענרערן, שבת, טאן
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 אין עולם" "בורא רעם אין מען לייקנט דערמיט אופט^ן, עפעם
 און אונוויסנהייט נרוים מים אין עזות און חוצפה נרוים מיט

 און פירן צו שטול נאטם אויף אוועק זיר מען זעצט גר^בקייט
 טאן פון פראנע קיין ניט איז דא אז אזוי וועלט, די באהערשן

 און נעמט איינער שבת, אום לייכטע אדער ארבעט ע ר ע וו ש
 פייער, מאכן לייכט זייער איז צייטן היינטיקע פייער, למשל, מאכט,

 $בער קרעפטן, פון ^נשטרייננונג קיין ניט דערצו זיך פאדערט עם
 ט, ר ע ד נ ע און מענטש רער קומט פינצטער, נעווען איז פריער

 פארלעשט ער פארקערט, $דער ליכטיק, מאכט ער שאפט, ער
 אום אופגעטז^ן עפעם האט ער פינצטער, מאכט ער פייער, רעם

 צו רערלויבניש די ניט האט ער וועלכן אין טאג, דעם אין שבת,
 מות מחלליה — איז דערפאר און אופטאן, צו שאפן, צו טאן,

 נשטה זיין טויט, רעם פארדינט שבת, מחלל איז וראם רער יומתי
 טאן ניט רער פארקערט, און פאלק, אידישן פון ^פנעשניטן ווערט

 די אפילו איז, עם ארבעט וועלכע אוים ניט מאכט עם שכת, אום
 באשטעטיקט שבת ארבעטן ניט דער אט קלענסטע, די לייכטסטע,

 אייננטי־ דעי* איז ער און ויעלט די באשאפן האט נאט — ראם:
וועלט. רער פון מער

 א אויב ודייל הייליק, שבת רער איז דערפאר טאקע און
 רער אויף נאט א דא איז עם אז פארגעסן קענסטו רואך גאנצע
 אריינגעטאן צוטומלט, צוטראנן, ביזטו וואך גאנצע א ווען וועלט,
 פאר־ האסט די און וועלט, רעד פון נארישקייט רער אין צופיל
 זייער נעפאלן נעפאלן, ביזטו מענטש, רערפאר און נאט, אויף נעסן
 קומט, קודש שבת רער ווען ^בער דעדפאר נעפאלן, נידעריק זייער

 ער גייסט, דיין אוף הויבט שבת דער אוף. דיך ער ט ב י ו ה
 צו כינדט ער נאט, צו נעענטער דיך מאכט ער דיך, הייליקט

 גע־ דו אז ראן פילסט דו און עולם, של רבונו צום נשמה דיין
 נשמה א ראן באזיצפט דו וועלט, העכערע א אין שבת זיך פינסט
י י יתירה

 איצט מיר פארשטייען קלאר, אונרז ווערט רבותי, אזוי, אויב
 ט^ן מארן ניט פון כאנריף ריכטיקן רעם פילאזאפיש, נרינדלעך,

 א איויסברייננען מיינט: ארבעט טאן אז שבת, אום ארבעט קיין
 אי־ די פארווירקלעכן און אירעאל, אן מחשבה, א געדאנק, געוויסן

 טאלענט, מענטשלעכן דעם דורך מחשבה די געדאנק, דעם דיי,
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 "מלאכת העבריאיש אין זיף רופט ראם טארך, אין האנט זין דורך
 ראם פין שאפן מחשבה... אוים דריקט וואם ארבעט אן “מחשבת,

 מענשן, פין פארגעניגן אין ניצן רעם פאר עפעם ענדערן אדער ניי,
 ארבעטן קענסט ארבעט, שווערע רוקא ניט מינט ראם אבער
 האסט די או אבער וויבאלר טאג, גאנצן א ביטער אין שווער

 געענרערט, גארניט אופנעטאן, גארניט האסטו עפעם, געשאפן ניט
 ויען אבער דאקעגן !נעטאן ניט שבת אים ארבעט קין האסטי ראן

 עפעש האסט עפעם, אין נעמאכט ענרערינג, קלינע א האסט די
 אנגעקיטען דיר איו ראם אפילי ווען אופגעטאן, עפעם נעשאפן,

 האסט די אין ן געווען שבת מחלל האסטי ראן ליכט, זיער זיער,
 איגג- רער ביזט די אז חוצפח דין אין אומוויסנהיט דין נעציגט
 אנשטאט גאט, אין דאמיט ליקנסט די ודעלט, דער פין טימער

 אר־ ניט דורך אנערקענען אין נאשטעטיקן צי איו פליכט דין וראם
ריוועלט! נאלאננט גאט צו אז שבת אום בעטן

שבת
 ניט פארשטיען וועלבע מאנכע ווי ניט איז שבת טאג רער

 גאנצער א פין ארבעט רער פין זיך אפריען ציליב רינקען אין
אין טאג א זיך נעטען רי, פין טאג א בלויז איז עם אין רואך,
צי בלויז געווען שבת פין צוועק רער וואלט ,אירלויב". וואך

ריען צי געווען נויטיק ניט וואלט ראן קערפער, רעם אויסרוען
 וואלט עם שבת, היליקן אירישן רעם שבת, טאג ז־טן רעם דוקא
 וואך אין טאג א אויסקליבן זיך זאל איר יערער אז געווען, געניג
 ליב־ פאסיקער, אים פאר איז וועלכער טאג רעם ריען, צי אויף
 אלע וואלטן ראן אז זעלנסטפאישטעגדלעך בעסער. אין טער
 רע־ די ווי - זונטיק שבת זייער געמאכט טאג הינטיקן בי אידן

אינדזער אין שבת, אמת׳ן אונרזער ניט אין — ווילן פארמער
 אינגאנצן. אפגעשטארבן ושלום חם וואלט שבת, היליקער אמתער,

 איז אטת רינעי רער אזוי. ניט ראך איז אבער אמת דער
 שבת וואך, אין טאג ז־טן דעם נאר מען דארף שבת היטן אז

 אין טאג אנדער יערן אדער זינטיק ושלום חם ניט און קורש,
 אפ־ ציליב נאר היטן שבת פין טעם רער געווען וואלט אין וואך.
 ארבעטער, שבת היטן גערארפט נאר האבן קערפער, רעם ריען

 אנ־ אלע אין אבער רבנים וואך, גאנצע א שווער ארבעטן וועלכע
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 ניט וי^לטן ארבעט, פיזישע שווערע ניט ארבעטן ורעלכע רערע
 אש. צוליב נ^ד געררען וי^לט שבת פץ טעם רער ורען היטן. שבת
 נ^ד געווען ניט $בער איז טעם אמתער רער קערפער, רעם חפן

 קערפער, רער וואם רורכרעם נאר קערפער, רעם #פרוען צוליב
 פאר קרושה ערויערבן צו מעגלעכקייט די האבן ראן טען זאל

 לאדונינו," היום "קרוש אז רערמיט אנערקענען און נשטה רער
 לויטן שבת היט וועלכעי• יעניקער רער און הייליק, איז שבת אז

הייליק. אויך ער וועי-ט ערוך, שלחן

ווערטער רי אין באהאלטן לינט נעדאנק דער $ט און
צו זאגט הוא ברוך גאט וואם תורה רער אין לייענען מיר וועלכע
תש־ שבתותי את אך לאטר, ישראל בני אל דבר "ואתה משה׳ן:

,ה אגי כי לרעת לדורותיכם, וביניכם ביני היא אות כי מורו,
 — משהן' צו ג$ט זאגט — ריינקען ניט ז^לסט )תשא(, מקדשכם

 ניין, קערפער, דעם אויסרוען צו נ$ר איז שבת פון מצוה די אז
 דורך אז דעם צוליב איז עם וויכטיקער, פיל העכער, פיל איז עס
 ה' אני כי לדעת הערן, הייליק איר ז$לט שבת פון מצוה די

!.״. מקדשכם

תפי ריקע שבת* אונרזערע פון איינע אין מיד ז^גן ראם און
 רוצה שאתה שלמה מנוחה נתת, לעמך וקדושה מנוחה יום לות:
 ד^ם איז רוט, קערפער רער נ^ר ווען ,מנוחתם׳ היא מאת בה...

 עם שלמה, מנוחה קיין ניט איז עם ווייל רו, פולשטענריקע קיין ניט
 שבת היט טען $בער ווען הייליקייט, פון טאג קיין דאן ניט איז

 יו פון ט$ג א שבת רער איז דאן איז, דין דער ווי בקדושה,
 געט־ א ראן איז שבת רער און וקדושה, מנוחה חייליקייט, און

 צו ווען באשטימט ה^בן מענטשן וועלכן ט$ג א ניט לעכקייט,
 און געטלעך, איז רו די מנוחתם, היא מאתך כי זאנרערן רוען,

 ש נפ טוסר אידן אמת״ע זיך וועלן רו געטלעכע אזא פאיוו^ם אט
 י. שמך את יקדישו מנוחתם ועל זיין, השם מקדש וועלן און זיין
 השבת יום את ה* ברך כן על — ד^ך זאגט תורה די און

 געהייליקט איז שכת און גאט, פון ברכה א איז שבת ויקדשהו!
ג^ט! ביי

 — רגליך, תשיב אם - ישעיה נביא דער ז^גט ד$ם און
 זיך פירסט דו ווי פירן ניט זיך וועסט גיין, ניט וועסטו שבת ויען
 שכת וועסט דו ויען קדשי, ביום חפציך עשות וו$ך, גאנצע א אוף
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 זיך, #פרוען צוליב ניט ק^ן ווילסט ח וו^ם זאך קיץ ט$ן ניט
 איז ראן קדושה, פון ט$ג א קדשי, יום דער איז שבת ווייל נ^ר

 וואם פאיגעניגן אמתץ רעם פילן ראן וועסטו עונג, לשבת וקראת
 עונג אז זאגט גמרא רי און לעכן. אין פילן נ^ת קען טענטש א

 רעם. פון טייל א נ״ז(, )ברכות הבא לעולם מששים אחר איז שבת
 הבא עולם ה^בן וועט צדיק רער ור^ם פארגעניגן אויסערגעוויינלעכן

 ורעם" מכובד, ה' ולקדוש שבת פון תענוג גרויסן דעם אויסעי און
 קדושה אויפער ווייל שבת, פון כבור רעם און קרושה די פילן טו

 דער פאלק, אירישן פון כבוד דער שבת שמירת אין זיך געפינט
 פארשוועכט ווערט שבת רעד ויען און העברית. האומה כבוד רער

 אידשער רער פים די אונטער געטראטן רערמיט ווערט עפנטלעך,
נאציאן. אונדזער פון כבוד דער ככור,

 באוואיסטן רעם יהודה" "אפיקי דער רערקלערט דערמיט און
 "מה עקיבא״ן ר* געפרעגט האט טורנוסרופוס ויאס חז״ל מאמר

 צבי, דמרא ליה אמר ? בגוברין גבר ומה לו אמר ? טיוטים יום
אי איינפאכן אין ם״ה( )סנהדרין צבי דטרא נמי שבת לו אמר
 וואם מיט עקיבא״ן רבי פרענט טורנוסרופום אז ראם: הייסט דיש
 ענטפערן מיר וועסטו טעג? אנדערע אלע ווי וייכטיקער שבת איז

 אוים זיך רוט טענטש רער ווען רו, פון טאג א איז שבת ודייל
 צו כוחות קליינט און וואך גאנצע א ארבעט שווערער זיין פון

 מעג אנדערע אלע די דארפן אזוי אויב צוקונפט, רער אין ארבעטן
קדו זיי ביי זיין דארף עם הייליקער, און וויכטיקער זיין וד^ך פון
 רעם פאר ראך מען איבעט טעג יענע אט אין ודייל העבודה, שת
 ענטפערט טורנוסרופום, פרעגט אזוי מענטשהייט? דער פון נוצן
 טור־ ביזטו, פארוו^ם בגוברין? גבר ומה עקיבא: רבי אבער אים

 טויזנטעי הונדערטער אנדערע אלע ווי וויכטיקער נוסרופום,
ד^ך ארבעטן זיי ? הערשער רער ביזט רו וועלכע פון מענטשן

 פירער אלם דיך אויסגעקליבן מען האט פארוואם דיר, פון מער
 הע־ ביזט דו ווייל תירוץ, דער ראך איו ? זיי ניט און פאלק פון

 זעלבע רי אט ז*, פון וויכטיקער זיי, פון פייאיקער זיי, פון כער
 פון טאג א בלויז ניט איז שבת רער שבת: דעם מיט איז זאך
 עליונה, קדושה פון ט^ג א נאר דיינקסט, דו ווי ארבעטן, ניט
 פון וויכטיקער שבת דער איז דערפאר און קדושה, העכערער פון

וו^ך. פון טעג אנדערע אלע
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 ? פארוואם ^נערקענען, ניט ראם וויל אבער טורנוסרופום
 פון העכער שבת רער שטייט דערפאר אז זק מורה זאל ער אויב
 אנ־ אלע פון הייליקער איז ער ווייל רו^ך פון טעג אנרערע אלע

 אמת ביטערן רעם מודהוק מוזן ראך ער וועט ראן טעג, רערע
זיינען אירן אז זק: מורה ניט וויל וועלט גאנצע די רואם
איז פאלק אירישע ראם - ווייל בחרתניקעם אתה

 אירן אלהיך, לה* אתה קרוש עם כי פאלק, הייליקע א
 טורניסרופום ניט שמעקט אמת אזא און גאט, צו הייליק זיינען

 א האסט צבי, דמרא עקיבא׳ן ר* ער ענטפערט דערפאר הרשע,
העכער באמת שמיי איך ודייל דעי־פאר ניט עקיבא, רבי טעות

 רער האי־ מיין נאד פירער, רער איך בין דערפאד פאלק, פון
 רער יענער ווערט אנדערן, אן וויל ער רוקן מיך, וויל ער מלך,

אזוי, אויך איז שבת ביי גוט, — עקיבא ר* אים זאגט פירער.
פאר טאג אנדער קק ניט וויל עולם של רבונו רער צבי, דמרא
אידן וועלכן שבת דעם דוקא נאד פרייטיק, ניט זונטיק, ניט שבת,
 איז אנדערער קק ניט און שבת דער נאר און שבת אלם הימן

קודש. שבת אונדזער
 אלמלי זאנט נמרא די ור^ם זיך דערקלערט דערמיט און

 שנאמר ולשון אומה בהם שלטה לא ראשונה שבת ישראל שמרו
 עמלק ויבא וכתיבבתריה ובו* ללקוט העם מן יצאו השביעי ביום ויהי

 שבת, מחלל זייינען אירן אז וויבאלר ברפירים, ישראל עם וילחם
 קרושה שין אונטערשייר קק ניטא איז עם אז דערמיט זיי צייגן

 קק ניטא אויך ראן ראך איז נלייך, איז אלעס וואכעדיקייט, און
 נעמט מען אז באלד ווי און אירן, ניט ביז אירן פון אוגטערשייד

 העי ניט ז* שטייען פארמאגן, זיי וואס קדושה, די אידן ביי צו
 אנ־ מאנבע פון הינזיכטן מאנכע אין נידעריקער אפשר און בער

 צייגן שבת, מחלל זיינען אידן וייבאלד דען און פעלקער, דערע
 איז פעלקער, אנדערע פון נירעריקער שמייען זיי אז דערמיט זיי

 באקעמפט און עמלק קומט דאן ישראל, עם וילחם עמלק ויבא דאן
 נעמאכט ז* וואלטן געהיט, שבת וואלטן אידן אבער ווען אירן,
 זיינען זיי ויאם דעימיט הויך זייער הויך, שטייען זיי אז ד^ן פילן

 פאר ארויסנערופן שבת פון קדושה די וואלט פאלק, הייליקע א
 ניט וואלטן זיי און נאציאנען אנדערע אלע פון רעספעקט דעם זיי

 נשמה, זייער פארקויפט ניט ראן וואלטן אידן און אידן, אף הערשן
אנדערע אלע צו שבת, זייער כבוד זייער שטאלק, נאציאנאלן זייער
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 בהם שלטה לא ראשונה שכת ישראל שמרו "אלמלי פעלקער
קי״ז.( )שבת ולשון" אומה

 די אין טיפער אי*ן זיך טראכטן מיר און מיר נעמען און
 ולשון, אומה בהם שלטה לא — נמרא דער פון רערטעי פ$ר

 ר^ם ווען אז טראגעדיע, גרויסע אונדזער אוים איצט מיר געפינען
 אומה פאלק ראם אויף חערשט שבת, ק*ן ניט היט פאלק אידיש
 פרעטרן דעם אין זיך אסיטילירט מען שפראך, און פאלק ולשון,
 טראדיצי זיינע זיטן, זיינע מנהגים, זיינע נאך מאכט מען פ^לק,

 אפימילאציע די אויסער און ליטעראטור, זיין קולטור, זיין יעם,
 פ^לק אידישע דאם שפראך, פון אסיטילאציע די קומט פאלק פון

 זיינע און ער נ^ר העברייאיש, שפראך, נאציאנאלע זיין ניט רעדט
 ולשון, אומה בהם שלטה — שפראכן פרעטדע ריירן קינדער

שפראך. און פאלק
 ווערן. פארשוועכט ניט טאר שבת פון קדושה די ן רבותי

 האס דער איבערהויפט שנת, היט וואם דער צייטן היינטיקע אין
 עם ריען און ארבעטער, אידישע פיל באשעפטיקט און רייך איז

 מקדש איז שבת שומר אזא געשעפט, זיין צו ער מאכט שבת קומט
 השם. מחלל איז בפרהסיא, שבת מחלל איז וואס דעי און השם,

 זאל השם קדוש דעם פון אז געבן אכטונג אבער דארפן מיר
 אונרז צווישן ראך טיר האבן !השם חלול א ארויסקומען ניט

 שבת צו מאכן יועלכע געשעפטן, גרויסע אידן, רייכע זייער
 איז שבתארבעטער, שומרי נאר באשעפטיקן זיי געשעפטן, זייעיע

 ארי שבת שוטרי די געלעגנהייט א גיבן זיי שיין, און גוט ד$ך
 מחלל דארפן ניט ז^לן ארבעטער, אירישע פרומע די בעטער,

 השם קידוש זייער פון אז אומגליק רער אבער איז זיין, שבת
 דעם נארויבן עקספלואטירן, זיי ווייל השם, חלול א גאר ווערט

 פרייז פולן דעם אים צאלן צו אנשטאט ארבעטער, אידישן פרומען
 מאנב־ העלפט, א פונקט ארוים אים זיי צאלן ווערט איז ער ווי

ארבעטער פרוטער אטת׳ער דער אז וויסנריק ווייניקער, נאך מ^ל
פאר באקומט ער ווען אפילו פלאץ, דעם פון אוועקגיין ניט וועט
 פרוטער אמת׳ער רער ווייל לוין, הונגער א ארבעט שווערער זיין

אזוי־ די אט און שבת, פאק זיין נפש מוסר זיך וועט ארבעטער
דורך ג^לד מאכן געשעפטן שבת שומרי פרומע גערופענע

 אירישן פרומען דעם פון חשבון דעם אויף שבת שמירת רעם
פון מליצה די זיך פאסט געשעפטן יענע אויף ארבעטער.
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מחללו שכת שומר זאת, יעשה אנוש אשרי — הנביא ישעיה
וועלכער מענטש רער איז גליקלעך רע, כל מעשות ידו ושומר

 אייננטלעך שלעכטם, ט$ן צו פון האנט זיין היט ער און שכת היט
 מיט שבת היטן האט שייכות א פאר וואם קשיא די ד$ך איז

די ווי זעען מיר ווען רבותי, $בער, שלעכטם? אלע ט$ן
זיי ווו^ס דעם דורך שבת שמירת פון רייך ווערן נעשעפטן

 היטן, שבת דעם דורך ארבעטער אירישע פרומע זייערע באראכעווען
 — נביא דעם פון ווערטער הייליקע שטארק די זאגן מען קען זיי צו

 האנט זיין היטן זאל ער אבער שבת, היט וי^ם דער איז גליקלעך
 רייך ארבעטן שבת שומרי דורך ניט זאל ער שלעבטם, טאן פון

 ארי זיי וואס דערפאר ארבעטער זיינע בארויבן ניט זאל ער ווערן,
 שבת דעם דורך בייז אלדו^ס ער טוט דאן ווייל שכת, ניט בעטן
 כל מעשות ידו ושומר מחללו, שבת שומר זיין דארף עם היטן,

רעי
 מיר ווען נעמאכט שבת רער אונדז ה$ט הייליק ווי שבתי

 אוי־ אן באשאפן האט שבת דער שבת. רעם געהיט ה^בן אלע
 איז אירן ׳ ביי קודש שבת דער סביבה; הייליקע סעדגעוויינלעכע

 פאק־ נוצלעכסטער דער וויכטיקסטער, דער גרעסטער, דער געווען
 ליכט די דור. יונגען דעם פון עיציאונג אידישער דער אין טאר

 שבת־ די ! תפלות שבתדיקע די !זמירות שבתידיקע די !בענטשן
 דרשות, שבתדיקע די ז^בן, תחלים שבת״דיקער רער סעודה, דיקע

 די הבדלה, די סעודות, שלש חסידישער רער מגירים, די פון
 אריינגעגאסן דאן איז ליכטיקייט הייליקע וויפיל — מלכה מלוה

— היינט און קינדער, יונגע די פון נשמות די אין געוו^רן
 צוזא־ חרוב ווערט מיר, צו איז וויי חרוב, ווערט שבת רער ווען
 יונגע אונדזערע דור, אידישער יונגער רער שבת רעם מיט מען

 אירי־ די חרוב ווערט שבת פון חורבן דעם מיט קינדער, אידישע
 אירישע די חרוב ווערט שבת פון הורכן דעם מיט הויז, שע

 זעען מיר און לעבן. אידישער גאנצער ר דע און שול די נשמה,
 צו נעמען וועלבע דור אלטן רעם פון מאמעס אידישע פרומע

 און זין זייערע וו$ס געלט שבת׳דיקע די שטאלץ מיט פרייר, מיט
 אוט־ רי זיי, און שבת, חלול פון שבת אום זיי בריינגען טעכטער
 שבת חלול די צו נעמען מאמעס פרומע אומגליקלעכע וויסנרע,

 $דער פארוק שבת׳דיקן דעם אין געלט די באהאלטן און געלט
 ווי י צער דער איז גרויס ווי מנחה.,. קרבן גר^בן רעם אין
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 אופמערקזאם, זיי מאכט טען אז און ווייטאקי וער איז שטארק
 זייערע פון שבת הלול פון גישט דעם אויף מאמעם פרומע די אט

 מחללי זייערע פארענטפערן צו רעכטפערטיקן, צו ויי זוכן קינדער,
 א איו זי זיין, מקנא ניט איר זאלט מוטער אזא י קינדער שבת

 שטבבסות "נעון ז$כט. גמרא די מוטער. אידישע טויטע א טויטע,
 דער־ ל״ב(, )שבת לידתן בשעת מתות נשים כשבת, בניהן צואת
 קינ־ שבת טחללי די נ^ך פארענטפערן מוטערם די $ט ודייל פאר

 די זיינען דערפאר שבת... אום צואה קינדערם די וואשן גיי דער,
 קיג" זייערע געבוירן זיי ווי גלייך זיי זיינען טויט טויטע, מוטערם

 קיג־ דערציען און געב^רן ניט... לעבן קיין איז לעבן זייעי דער,
 טוטער אזא קודש, שבת אונדזער מאבן חרוב זאלן וועלכע דער
טויטע... א איז

 ריב־ ניטאקיין איז ט ראו שבת, מהלל ז אי וועלכע הויז די
 און שמים, ויראת תירה קיין המשפחה, טהרת קיין כשרות, טיקע

 ניט קענען הויז, אזא אין דע^צויגן ווערן וועלכע קינדעד קליינע די
 ;אידן באגייסטערטע און באוואוסטזיניקע שט^לצע, קיין אויסוואקסן

 די ז$גט דאס קינדער. טויטע קיניערלעך די זיינען הויז אזא אין
 קטנים בנים תורה בטול ובעון מזוזת בעון — שבת אין גמרא
 תירה קיין ניטא, מזוזה קיין איז עם וואו הויז רער אין — מתים
 י קינדער טויטע קינדער, קליינע די זיינען הויז יענעם אין ניט^,
 מקונן דעם מען נעמט ויאו קינדערן טויטע און מוטערם טויטע

! ? קודש שבת רעם פון חורבן דעם באקלאגן קענען זאל וועלכער

וב שבת, היטן צו פאראייניקן אלע זיך לז^מיר 1 רבותי
 זז^גט אזוי גאולה. דעי צו זיין זוכה מיר וועלן השבת זכות
שבת, של נרות שמרתם "אם בהעלותך: אין ילקוט דער אונרז

 ליבט די היטן וועט איר ויען ציון" של נרות לכם מראה אני
!ציון פון ליכט די יוייזן אייך איך ויעל שבת, פון

 די ניט זעען מיר ווי י$ר טויזנט 2 באלד שוין ן רבותי
 לאמיר פינצטער... שרעקלעך פינצטער, וירושלים. ציון פון ליכט

 שבת׳דיקע די ציני־ן זאלן ויי טעכטעה אונחערע דערציען $בער
 אירישע די מאבן ליכטיק דאן וועלן שבת, פון ליכט די ליכט,
 וועלן ראן אין לעבן... אייישן דעם נשמה... אידישע די וועג...

בימינו, במהרה וירושלים, ציון פון ליכט די — דערזען מיר
ו ואמן י אמן
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חנוכה
 אירן פון שונא רער — חנוכה. פון היסטאריע די

 — אידן. ביי קדושים ערשטע די — אירנטום. און
 — ישראל. נבורי די — אמונה. פאר קעמפער די

אויל. קריגל רער הנסים. על רער — טמאים. און טהורים

 געזעסן פאסירט, האט חנוכה נם רער ווען ראן, זיינען אירן
 המקדש בית דער ישראל. ארץ אין לאנר, איינענע זייער אין

 זעלבסטשטענריקייט, זייער אבער עקסיסטירט. ראן נאך האט
 זיינען פיריער די פארלארן. זיי האבן פרייהייט, נאציאנאלע זייער

 הערשט עפיפאנום אנטיוכום קייניג זייער און לאנד, פון הערשער די
 אויסערנעוו״נלעכע אן פאסירט עם און האנט. אייזערנער אן מיט

 זייער נאר ניט זיי פון צונעמען וויל שונא דער טראנעריע: פאלקס
 וואס עפעם נאר פרייהייט, זייער לענן, זייער נוטס,

 פייי" פון געלט, פון הייליקער נוצלעכער, וייכטיקער העכער, איז
 וויל ער — תורה הייליקע די — איז דאם און לעבן, פון חייט,

 אי" די פארניכטן אמונה, אידישער רער פון ליכט דאם אויסלעשן
 אינהאלט רעם פרינציפן, הייליקע וויכטיקפטע די רעליניע, דישע

תורה. אידישער אומשטערבלעכער רער פון נשמה די און
 באהערשט האט קערפערלעך, אידן פארשקלאפט האט מצרים

 פון עראבערער געווען זיינען רוים און בכל קערפער, אידישן רעם
 פעלקער די צו שמייכל א מאל פיל געציינט האט פרם לענדעי,

האט ער אנטיוכום, אבער באהערשט, האט זי וועלכע לענדער און
מאל קיין האט רואם עפעם אריגינעלעם, עטוואם צי גענומען זיך

האט אנטיוכוס, ער, טאן. צו נעוואנט ניט קיינער אים איידער
געווען איז ער גייסט. אירישן דעם באקעמפן צו גענומען זיך

 האט וועלכער פאלק, אידישן פון נעשיכטע רער אין ערשטער רער
 זיי אז נסיון, שיעקלעכן נרויסן א פאר אידן די אוועקגעשטעלט

 רעם פון טויט רעם ווילן: זיי טויט וועלכן אויסקלייבן זיך זאלן
 שרעק־ א און גייסט. אירישן רעם פון טויט רעם ארער קעיפער

 פרומע אמת״ע אלע די אט דערווארט האט שטראף טויט לעכער
 ווי: אידנטום פון פרינציפן וויכטיקסטע די היטן וועלן וועלכע אידן

 גרעסטע די אר״ג. קינרער די זיין מל שבת, היטן תורה, לערנען
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 אויף געשוועבט האט טויט פון סכנה די וועלט, דער אין סכנה
 צו עפנטלעך געוראגט האבן ורעלכע אירן, פרומע די פון קעפ די

מצוה. וויכטיקע א זיין מקיים

 זיי געשוויגן. ניט האבן אידנטום און אידן פון שונאים די
 פון פייער הייליקן דעם פארלעשן און דערשטיקן צו געזוכט האבן
 פאראוט־ און פארשוועכן צו געזוכט האבן אמונה, אידישער דער

 אי־ יונגע יעדע און לעבן, פאמיליען אידישע הייליקע דאם רייניקן
 פאר־ ניט זאל ריינקייט איר דאם געציטערט האט טאבטער דישע

 בא־ האבן פארשויעבט, זיי האבן המקדש בית דעם ורקדן. שוועכט
 צלמים האבן בלוט. חזיר מיט המקדש בית פון ווקנט די שפריצט

 דעם מיט געצוואונגען האבן און המקדש בית אין אריינגעשטעלט
 אייג* דעם פארלאזן זאל ער אירן יעדן שרעק, טויט מיט שווערר,

 צו קרבנות בריינגען און דינען זאל און ומיוחד, דעם גאט, ציקן
 די אט געפאלגט ניט האבן וועלבע יעניקע די און נעטער, זייערע

 געי האט מען ווען אדער גזירה, באיבארישע ווילדע שרעקלעכע,
 אים מען האט ראן גאט, דינט איד א באהאלטענערהייט פונען

 געפאלן זיינען דאן טויט. גרויזאמען שרעקלעכן א צו פארמשפט
 פאר קרבנות עישטע די בלוט, הייליקע אומשולדיקע טייבן אין

 וועלט רער פון אוועק זיינען ראן אמונה, און תורה אידישער רער
 טויט הייליקן פריצייטיקן זייער האבן וועלכע קדושים, ערשטע די

געווען! השם מקדש

 פייערדיקע די ווען צייט, שרעקלעבער יענער אין אט און
 זייער פון פייער גאנצן רעם מיט צוגעבונדן זיינען וועלכע אידן

 אמונה, אירישער רער צו און תויה הייליקער זיין צו גאט, צו נשמה
 קדושת על געווארן אייסגעקוילעט זיינען אירן הייליקע די אט ווען

 האבן וועלכע געקומען, זיינען אידן אסימילירטע פיל און השם,
 די און זיי, ווי לעבן סיריער, און גריכן די נאכטאנצן געוואלט

 גייסט, אין שוואך קעמפן, צו שוואך צו געווען זיינען אירן איבעריקע
 אט אינערלעך, פאלן צו אנגעפאנגען האט פאלק איריש ראם און
 כהן יוחנן בן מתתיהו רערשיינט צייט שרעקלעכער יענער אין

 באשליסן זיי און ישראל, גבורי די זין זיינע מיט צוזאמען הגדול
 גאנצקייט דער פאר בלוט, טראפן לעצטן קעמפן|ביזן צו הייליק

 דער פאר און פאלק אידישע הייליקע דאם פון עקסיסטענץ און
 וויפילאידן געציילט ניט האט מתתיהו תורה. אירישער הייליקער
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 ארמיי זיין גרוים ווי געציילט ניט האט ער אים, טיט קעמפן גייען
 געגלוינט האט ער גאט, אין געהאט בטחון נאר האט ער איז,

 ניט קען נייסט, אידישער רער תורה, די איז הייליק, און שטארק
 קעמפן ארוים איו זין זיינע טיט ער און אונטערגיין. ניט וועט און

 דיסצים• גוט שטארקע, נרויסע א אנטקענן בטחון און פייעי טיט
 מתתיהו "בימי ? פאסירט האט וואס און ארמיי. ריזיקע לינירטע

הר יון מלבות עליהם כשעמדה ובניו חשמנאי גדול כהן יוחנן בן
 ברחמיך ואתה :רצונך מחקי ולהעבירם תורתך להשכיחם שעה,

 דינם, את דנת ריבם, את רבת צרתם בעת להם עמדת הרבים
 מעטים, ביד ורבים חלשים, ביד גבורים מתי־ת נקמתם, את נקמת

תור עוסקי ביר חדים צדיקים, ביד ורשעים טהורים, ביד וטמאים
 תורה, די פארגעפן זאלן אידן אז וויל רעגירונג גריכישע די תך"
 די פאר אן זיך נעמט גאט און וויל, גאט וואם טאן ניט זאלן
 הענט די אין פאלן גבורים די אוטגליק, שרעקלעכן זייער אין אירן

 גרויסע די קערפער, ברוטאלן דעם באזיגט גייסט שוואכע, די פון
 גוים אומריינע די אירן, ווייניק די פון הענט די אין פאלט מאסע
 בא* צדיקים די אידן, הייליקע ריינע, די פון הענט די אין פאלן

 די הערשן אלעמאל דאם, טרעפט מאל אלע ניט רשעים, די זיגן
 האט נם א — נאר רשעים, די טמאים, די רבים, די גבורים,

 ווען אבער הנסים. על טאקע דאך זאנן מיר און פאסירט, ראן
 פאר בלוט טראפן לעצטן רעם ביו קעמפן צו באשליסט פאלק א

 באזיגן מוז ער און פאסירן נסים ראן מוז אמונה, און תורה זיין
י קערפער ברוטאלן רעם באזיגן מוז גייסט רער קעגנער. זיינע

 ,,ז הלכה ,א פרק סופרים מםכת ,4ב עמוד ק״ט מנחת )זע
 ספר שכ״ז, סימן שני חלק זרוע אור א', עמוד ע״ר דרהם אבי

האשכול(.

 בא־ האבן פרינצן, גייסטלעכע די מאקאבייער, די ווען און
 המקדש בית אין זיי זיינען שונאים, שטארקע ברוטאלע די זיגט

 טומאה, גריכישע די פון המקדש בית דעם אפגערייניקט האבן אריין,
המקדש, בית פון מנורה די אנצינדן געוואלט ווירער האבן און

 הייליקע פון ליכט פארשפרייטן מנורה געטלעכע די ווירער זאל
 דער אויף פארשפרייטן אור" ותורה מצוה נר ר דע אידעאלן,

 גמרא די דערציילט — געפונען האבן זיי אבער וועלט, גאנצער
 די וועלכע ריין, איז וועלכע בוימויל קריגל איין נאר — שבת אין
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 כויטאייל געודען איז דארט אזן געווען, מטמא ניט ה^בן נריכן
עם און טאג ן יי א נ$ר לייכטן צו און □־ענק צו אויף
 גאנצע געברענט האט בוימאויל יסל3 די און נס, א פאסירט האט

 אי* דעס פון סיטבאל רער איז וועלכער נס דער אט טעג. 8
 פארשפדייטער, ליכט א צינדער, ליכט א איז וועלכער פאלק דישן

 חניכה יעדן געפייערט ווערט נס דער אט גייסט, פון פאלק א
ליכט. חנוכה די צינדן דורך

 איד עדער י דארף חנוכה, קוטט עם ווען יאר יעדן און
 דער אויף ליכט פון זיג רעם פייערן צו ליכט, חנוכה צינדן

 ליכט חנוכה די און קערפער. אויף גי׳יסט פון פינצטעיניש,
 די אז לעבן, פון ווינקעלעך פינצטערסטע די טאכן ליכטיק דארף

 דעם ליכט, אירישע די אויסלעשן קענען גיט זאל וועלט גאנצע
 נרוטאל, און פינצטער איז וועלט גאנצע די ויען און גייסט. אידישן

 אנצוצינדן קינדער און עלטערן פאר הויז אידישע די פאר גענוג איז
 רעספעקט, ווערן. פארטריכן ורעם פינצטערניש די און ליכט.

ליכטלי חנוכה די פאר רעספעקט הייליגן

חנוכה
 — קינדער. און עלטערן — שול. אין ליכט חנוכח

החניך. נר רער

 אין סביבה, אידישער ניט פרעטדער א אין אירן לעבן עם
 די שפראכן, פרעטדע קינדער זייערע לערנען לענדער, פרעמדע

אין איר רער וואיינט פעלקער. פרעטדע אנדערע פון געשיכטע
 צייט. חנוכה ווינטער, איז עם גויס. צווישן דורכאוים דארף, א

 קו־ גאנצע בל^זט. ווינט שרעקלעכער א ברענט. פראסט רער
 פעלדער. גוי״אישע כרייטע גרויסע, די פארויארפן שניי טיט פעם

 פון גייט ויאנדערער, אידישער א וואנדערער, א פינצטער. איי עם
 קינדער. זיינע פאר ברויט נעכעך זוכט ער :רארף צו דארף
 ברורים, כלם קינדער, ליבע אהובים, כלם זיינען קינדער זיינע
 וכלם קינדערלעך, אידישע הייליקע ר*נע, קלארע, קדושים, כלם

 ם*לער זייעיע עפענען קינדעריעך די אט אין פיהם, את פותחים
 צו ברויט גיב !ברויט גיב עסן, ניב !פאטער — :שרייען און

 אי־ רער .קאראכעלניק", דער גייט עם און הונגערי רעם שטילן
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 ווינט טיטן שניי רער דארף. צו ד^רף פון "קאראבעלניק", דישער
 שניי, פעלר, וואלרי ארוס און ארוס אריין. פנים אין אים שמייסן

 גליק: א שא, אט, נאר אויס, גייען כחות די — און פינצטערניש,
 אין ליכטל חנוכה א ברענט דאס פייערל, קליין א זיך זעט עם

 דארף. גוי׳אישער דער אין ישוב׳ניק אירישן דעם פון חוח דעם
 איז וואנדערער רער אבער אים, אויף זיך ווארפן זיי בילן הינט

 ליכטל חנוכה די ניט, מורא קיין קיינעם פאר האט ער גליקלעך,
 וועט ער און דא, וואוינט איד א דארף אין אח ער אים. טרייסט

 באלר וועט ער אוועקצולייגן. 6קא די וואו פלאץ א געפינען באלו־
 עליכם שלום א אים וועט וועלכער אירן א פון האנט די דריקן
גע־ ליכטל, חנוכה די פעלן. ניט וועט לאטקעם חנוכה נעבן.

 ליכטיקייט פיל אזוי אריינגעבראכט האט וי זיין, זי זאל בענטשט
 ! וואנדערער אידישן א פון נשמה די נשמה, עלנדער זיין אין
 פיל געמאכט ליכטיק האט דערפער די אין ליכט הגובה די

י נאכט און טאג פעלדער גוי׳אישע

 פאלק: אירישן צום אוים שרייט נביא הייליקער גרויסער דער
 לנוגע ומלכים לאורך, גוים והלכו אורך! בא כי אורי, "קומי

 גייען וועלט רער פון פעלקער אלע ליכט. צינרט איד רער זרחך".
 מען מוז פינצטערניש פארטרייבן צו ליכטיקייט. אירישער רער פאר

 טוט ארבעט הייליקע נוצלעכע, גרויסע, די אט און צינרן. ליכט
 ליכט חנוכה זין מיט איד רער ניט ווען שטענדיק. איד דער

 געלעגן וועלט גאנצע די צוטאו. היינט ביז וועלט די נאך וואלט
פינצטערקייט. שרעקלעכע א אין

 ער האט געבויט, המקדש בית רעם האט המלך שלמה ווען
 גמרא די זאגט אזוי — המקדש בית פון פענצטער די געמאכט

 אינע• פון שמאל — מבחוץ ורחבות מבפנים צרות — מדרש אין
 געטאן? ראם ער האט פאיוואס אויסווייניק. פון ברייט און ווייניק,

 ליכטיקייט די כדי לחוץ", ומאיר המקדש לבית יוצא שיהא "כדי
 די נאר המקדש, בית אין נאר בלייבן ניט זאל המקדש .בית פון

 די גאס, אידישע די מאכן ליכטיק זאל ליכטיקייט המקדש בית
לעבן. אירישן גאנצן דעם הויז, אירישע

 אוג־ ,המקדש בית קיין ניט מער ראך האבן מיר !רבותי
 שול אונזער פארברענט, שונא דער ראך האט המקדש בית זער
 ליכט חנוכה די אן צינדן מיר און מעט, המקרש בית אונזער איז
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 נאר געווארן באשאפן ניט איז שול די אז צייגן צו כדי שול, אין
 פארי צו אף נאד ז^גער, קדיש פאר אבלים, פאר צייטן, יאר פאר

 אויסער תורה דעי• פון אירעאלן די פון ליכטיקייט די שפרייטן
 דער אויך נאר זיין, הייליק רארף שול די נאד ניט שול. דער

 חנוכה די אן צינדט מען ווען זיין. הייליק דארף לענן נאנצער
 פרענן און האבן הנפש חשבון א דאן מיד מוזן שול, אין ליכט

שול, דאס רופט מען פליכט. איר שול די טוט צי אליין זיך
דער אין "שולע." לשון רעם פון איז דאם ווייל תפלה, בית ניט
 קיני אונדזערע אונטערריכטן פאר זיין שולע א שטענדיק מוז שול

אירי* דער פון פרינציפן וויכטיקסטע די אין יוננט אונדזער רער,
 אין ברענט וועלכע ליכט חנוכה די נאציע. און רעליניע שער
דעם פארניכטן נעקענט האט מתתיהו אז אונרז דערמאנט שול

 "נימי קינדער זיינע פון מיטווירקונג און הילף מיט נאר שונא
 רער- ניט מתתיהו אלטער דער ויאלט ובניו," יוחנן בן מתתיהו

 אב" אליין ער וואלט גייסט, קדושים רעם אין קינדער זיינע צוינן
 זיך האנדלט דא אז ניט פארגעסט מאכן. נעקענט גארניט סאלוט

 חנוכה נר דער קינדער. די און ער ובניו, מתתיהו ווענן אלעמאל
 אזוי ווי ציינט וועלכע ליכט די החנוך, נר א אויך דערפאר איז

 די אן צינדן מיד יוען קינדעד, אונזערע דערציען דארפן מיד
 עם נויטיק ווי פארשטיין מען דארף הויז, אונזער אין ליכט חנוכה

 דער־ קענען זאל וועלכע הויז א דויז, אידישע א האבן צו איז
 רבותי, דערפאר און גייסט, חשמונאים דעם אין קינרער די ציען

 מאכן זיי הייליק, ליבט חנוכה די זיינען י השם קדש הללו הנרות
 שולן, אונזערע נעראנקען, אונזערע מחשבות, אונזערע הייליק

הייזער. אונזערע און קינרער, אונזערע

חנוכה שבת
 חלומות די חלומות, רענן סדרה היינטיקער אין לייענען מיר

 האסן און חלומות זיינע פון לאבן ברידער זיינע הצדיק. יוסף פון
 "פראקטישן" טרוקענעם א ליב האבן מענטשן חלומות", "בעל דעם
 סוף צום חלום, בעל קיין ניט פאנטאזיאר, קיין ניט אבער מאן,

 בוינט וועלט נאנצע די פארווירקלעכט, חלומות זיינע ווערן אבער
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 פארהיי" מען אים, צו דך בוקט וועלט גאנצע די אים, פאר דך
 שפייזט שבל ויין הענט, זיינע אים, פארגעטערט מען אים, ליקט

 זיינע פון געלאבט האבן וועלכע יעניקע די און וועלט. נאנצע א
 אים צו מוזן און אים, צו דך בוקן די מער, ניט לאכן חלומות

 פאנטאז• די פון ניט לאכט חלומות, קיין פון ניט לאבט $נקומען.
 וועלט. די בויען די שאפן, די אידעאליסטן. חלומות, בעלי י^רן,

 ניט וו^לט עם און טרוקן, צו נעווען לעבן ראם וואלט זיי אן
איר. אין לענן צו וועלט די געווען ווערט

 כתיב ביוסף לציון, אירע ליוסף שאירע מה כל מדרש: דער ז^גט
 כחולמים, היינו ציון שיבת את ,ה בשוב נאמר ובציון חלום, ויחלום
 ציון, מיט פאסירט האט יוסף״ן מיט פאסירט האט וו^ם אלעס

 ציון ביי און חלומות, זיך חלומט יוסף׳ן פו^לק, אידישע ד$ם מיט
 אין אידן די צוריק אומקערן וועט ג^ט ווען אז געשריבן שטייט

חלומ״ען. וד^ם די ווי זיין מיד וועלן ציון

 איר דער חלום הייליקער שיינער וואונדערבארער פארא וואם
 וועט ער אז חלומט ער !! יאר טויזנט 2 באלר שוין חלומט

 וועלכע פון לאנד, הייליקער שיינער זיין אין צוריק אומקערן זיך
 וויכטיקסטן רעם פארנעמען וועט ער געוו^רן, ארויסנעטריבן איז ער

 פון לערער מ$ראל רער ווערן וועט ער וועלט, רער אין פלאץ
 נבי" זיינע פון הבטחות אלע די און מענטשהייא. גאנצער דער
 תורה אים פון קומען וועלן פעלקער אלע ווערן, מקוים וועלן אים
 לאנר זיין אין רעגירונג זיין פון פ^רמען די לערנען, ג^טהייט און

 דער פון רענירונגען אלע פאי ביישפיל גוטער אלם זיין וועט
 זיינע ומשפט. צדק פון גערעכטיקייט, פון קוואל רער אלם וועלט

 ג$ט, פון לערע די פארשפרייטן וועלן אוניווערסיטעטן העברייאישע
 המקובלים, חכמי די פון המוסר, חכמי די פון נביאים, די פון
 און חכמה נעטלעכע זוכן ווו^ם אלע צו הפוסקים, גדולי די פון

 די פון אוים זיך לאכן וועלט דער פון נאצי^נען די וויסנשאפט.
 וו^ם און מוזיק, צוקונפטם זיין פון חלומות, נאציו^נאלע אידישע

 זיינע פון ודיסן ניט ווילן קינדער אייגענע זיינע איז, ערגער נ$ך
 פילע פו^לק. אידישע ד$ס פון חלומות די ניט חלומ׳ען די חלומות,

 צוזאמען וועלכע, לאגער, אירישן דעם אין דך געפינען ראדיקאלן
 חלו" אלע די פון אט אוים דך זיי לאכן ישראל, שונא די מיט
 ה^בן ברירער יוסף'ס ווי אווי פונקט פו^לק, אידישע ד^ם פון טית
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 חליטות רי תעלן דאך און חלומית. יוסף׳ם פון אויסגפלאכט זיך
ניכן. אין ייפרן מקוים פארווירקלפבט, שאלק אידישן פון

 פ^לק, גאנצפ דאס איפצולפבן איממפגלפך איז פס אבפי,
 נפי ניט נפכפך קען און גלות פון חשך דפם אין טאפט ריעלכעס

 ז$לן מיר וואו — ישיאל ארץ צו ייפגן פארלארפגפ די פיגען
 פין הפברייאיש אין איז חניכה, י י ליכט חנוכה די אנצינדן ניט

 אידי־ גוטפ א געבן שריפי מוזן מיד דפרציפן, חניך, ווארט דפם
 יוננפ די צו און פלטפרן, די צו נאציאנאלפ און רפליניעזפ שפ,

צינדן דאיפן מיד פרויפן. אידישפ צו און טפנפר צו קינדפר,
איז לופט די וואו דא־ט או איו, אבפר פאקט דפר ליכט.

די ודייל צינרן, ניט ליכט קיין מפן קען פארדארבן שרפקלפך
מיד דארפן רערפאי צינרן, ניט ליכט קיין ל^זט לופט שלפכטפ

 וואם נרינדן דארף מפן סביבה, אידישפ געזונטפ א שאפן פריפר
 תורה׳ם, תלמוד ילדים, נני קינדפר־גארטנם, הפברייאישפ מער

 מפן הויז, אידישפ די הייליק און ריין מאכן דארף מפן ישיבות,
 פם די מסחר״גייסט, דפם שילן אונזפרפ פון ארויסטרייבן דארף

 קודש.... ארון דפם נפבן אויבן־אן, זיצן ניט דארט טאר הארצות
 חנו" אונזפיפ צינדן צו מפגלפכקייט די האבן מיר ייפלן נאכרפם

 אי• גרויספ אונזפיפ גפטאן קפ8ט האבן אווי אט ליכט. כה-
 את טהרו היכליך, את פני פריפר חשמונאים. די הפלדן, דישפ

 האבן זיי טפמפל, נפטלפכן דפם אפנפליידיקט האבן זיי מקדשיך",
 און טומאה, נריכישפ די פון המקדש בית דפם גפמאכט ריין

 נפ" ליכט ז* האבן קדשיך! בחצרות נרות הדליקו — נאכהפר
 היילי" און ריינקייט זיך גפפינט פם ראו דארט נאר ויייל צונרן!...

 חנוכה אידישפ די קפנפן דארט נא- קרישה, און טהרה קייט,
ן ברענפן ליכט

דפי ייפנן שבת היינטיקן פון הפטרה דפר אין לייפנפן מיר
פאר שטפלט זכייה נביא דפר ווי ליבט, 7 אירפ מיט מנורה
כולה זהב "מנורת זפט פר ווי בילד, פאנטאסטישן ריבן א זייפי
 מיט מנורה נאלדפנפ א פליה", נרותיה ושבפה ראשה פל וגלה

 — נרותיה שבפה : זאנן און האגרה חכמי די קוטפן ליכט, 7
שמיטין, מפשרות, תרומות, בתורה, האמירות מצרת שבפ כנגד

 )ילקיט כולם" כנגד תירה ותלמוד ואם, אב כביד מילה, יובלות,
די(. זכריה,
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 פיל זייער אננעגאננען איז קאמף נייסטיקער שרעקלעכער א
 גריכן רי נייסט. נריכישן דעם און נייסט אידישן דעם צווישן יארן

 א־3 לינט וועלכער נייסט, אידישן דעם נעהאסט שרעקלעך האבן
 האבן גריכן די און תורה, אירישער געטלעכער רער אין האלטן

 תורה, די אידנטום, ראם וועלט רער פון פארניכטן נעויאלט שטארק
 אירנטום ראש אט וואם איער איר ווייסט גייסט. אירישן רעם
 אירנטום ראם ? נעפערלעך געהאלטן האבן גריכן רי וואם וויל,

 ארך נאר זיך, פאר נאר ניט לעבן זאלסט דו אז פארלאנגט,
 פאר" אירנטום ראם ומעשרות. תרומות איו ראם צווייטן. רעם פאר

 פרייהייט. מאראלישע הויכע, פולשטענדיקע פרייהייט, — לאגגט
 און הערשן. ניט זאל מענטש צו מענטש פון שקלאפעריי קיינע
 זאל איינער ניט — יובל און שמיטה פון סוד רער איז ראם

 פריי־ קיין קען ראן ווייל גארניט, צווייטער רער און צופיל האבן
 יע־ רעם פארשקלאפן וועט צופיל האט וואם רער זיין. ניט הייט
 על־ אונזערע ווי צ*גט אבער יובל ווייניק. צו האט וועלכער ניקן

תמכר לא והארץ ראם ארץ־ישראל. אין נעפירט זיך דאבן טערן
 פארקויפט ניט טאר און ניט קען ערר רי הארץ, לא כי לצמיתות,

צוריק אום ערר די זיך קערט יובל אום נאד אייכיק, אויף ווערן
 צום צוריק פארקויפן, זי בעמיזט האט וועלכער אייגנטימער, צום

 ניט ■אויפגעגלייכט, ביסל א מענטשן די ווערן דערמיט אייננטימער,
 פרייהייט די אונז ניט שמיטה און אריטע, צו ניט און רייכע צו

 דער פון שבת דעם מיט און שולריק, אין מען וועלנע חובות, מיט
פריי• פון טוב יום פולשטענדיקער דער דאך איז יובל און ערר

 פרייהייט פראקלאמירט שופר דעם דורך מען האט ראן וואס הייט,
 פון סוד דער איז ראם — מילה שקלאפן. געוועזענע אלע פאר

 כבור נשמה. ריינער געזונטעי א מיט קערפער ריינעם נעזונטן, א
 וואם אלעם פארנעטעין פון סימבאל רער איז ראם — ואם אב
 ראם איז ראם — תורה תלמוד טראדיציאנעל. הייליק, אלט, איז

 תלמוד אידן. פון קדשים קדשי רער י הייליק פון הייליקסטע
 נייסט גריכישן רעם ברעכט וועלכער כה, רער איז ראם — תורה

 אין איז מנורה די נייסטער. נוי״עשע פרעמדע אנדערע אלע ן1א
 שבעה ליכט, 7 האט זי ליכטיקייט, פאישפרייט זי המקדש, בית

 קעגן ליכט 7 בתורה, האמורות מצוות ז' שננד עליה, נרותיה
תלמוד און ואם אב כבוד מילה, יובל, שמיטה, מעשרות, תרומות,
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יעדע- אגן ליכט, חנוכה צעדן טיר ורען ה*נט, אויך און תורה.
אירנטום. פון יסוד א שרינצים, א באלייכט ליכטל

וועל־ רעם, נאד נבור א דופן אנדערע אלע און כריכן די
ניט ווערט אבער איד דער קראפט. ברוטאלישע באזיצט כעד

דער נאי חיה, א פון אקס, א פון שטארקייט דער פון נתפעל
 קאנטראי קען וועלכער יעניקער, דער איו אידן ביי נבור אמת׳ער

 !!יציו את הכובש בבור? ״איזהו אים. אין איו וראם חיה די לירן
 האט וועלכער הצדיק, יוסף איז סדיה היינטיקער פון העלר רער

 פוטיפר״ם וועלכע ליידנשאפטן, שרעקלעכע זיינע באהערשן נעקענט
 זינדיקן מאבן וועלט דער אין מיטלען אלע טיט געזוכט האט פדוי

 ויעל־ גבור, ישן איד גרויסן רעם בייקוטען געקענט ניט האט זי און
 זיך איבער הערשן און קעטפן קענען צו נענוג שטארק איז כער

 בארם "מושל לברכה; זכרונם חכמים אונזעיע זאנן דאם און אליין,
 פוטיפר אשת שהיתה הצדיק יוסף זה אלהים, יראת מושל צדיק,
 שמעת לא הוא: ברוך הקדוש לו אמר ביצרו, ושלט אותו, טפתה

 שנאמר לך, נשמעים והכל מצרים על ממליכך שאני חייך לה,
 ירו את איש ירום לא ובלעדיך פרעה אני יוסף אל שיעה ויאמר

 גע־ האט וועלכער יוסף דער קס״ה(. ר' ש״ב )ילקוט רגלו ואת
 איז ער אז געודען זוכה דעיפאר האט זיך, איבער הערשן קענט

 הונגער״יארן יענע אין ויאם מצרים, פון הערשער דער געווארן
וועלט. נאנצער דער פון הערשער דער נעמיינט ראם האט

 נעטלעכער רער זאנט !ברוח אם כי בכח, ולא בחיל לא
 וועלן קראפט ברוטאלע מיט ניט ארמיי, אן מיט ניט — נביא,

 מיד ליענען גייסט. נעטלעכן טיט גייסט טיט ,נאר זען און קעמפן מיר
 טיר און ניט, פאדשטייען מיר און נביא דעם פין ווערטער די אט

 קראפט מיט ניט בכח, ולא בחיל לא ראם הייסט רואם זיך, פרענן
 אויסערגעוויינלעכער דער המכבי, יהודה ארטיי. קיין מיט ניט און

 האבן זיי חשמונאים, די ברירער זייגע און פאטער זיין און העלר
 פארוואם אין וכח, חיל מיט שווערד, טיטן גריכן די באזעט ראך

רער איז אבער חיריק דער י ? בכח ולא וחיל לא נביא רער זאגט
 רוח. האבן מען דארף שווערר צום בענוג. ניט איז אליין שווערד

לא שווערד. צום זע נרויסן א און פייער, מוט, ניט רוח רעי
ניט איר רער קען אליין קראפט ברוטאלע מיט בכח, ולא בחיל

 זיין אייך זאל שרערר צום אז סיידן אם, כי נריכן, די באזינן
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 ישועה, גרעסטע רי קומען ווירקלעך קען ראן נ*םט. נאטם ברוחי,
 ישראל, רוח איז עיקר רער טאן. איצט מיר רארפן אזוי אט און

 און ישראל, ותורה רוח פי על דור נייעם א רערציען רארף מען
 נאציאנאלע, אירישע אלם וועין דערצויגן וועט דור נייער א מען

 אידישער דער אז וועלן ניט ז^לן זיי און קעמפער, רעליגיעזע
 ווילן זיי פים. נרוטאלע נראבע אונטער ווערן געטראטן זאל ככור
 רוח דער וועט ראן לאנר, אונזער צונעמען זאלן פרעטדע אז ניט

 זיי אז האומה, נבורי די נבורים, אידישע יוננע די טרייבן ישראל
 אירישע א ארמיי, אן אי זיין וועט דאן און וכח... חיל שאפן זאלן

 האבן... כח בענוג וועט ארמיי די און לעגיאן, אירישער א ארטיי,
 ניט^ איז רוח קיין ווען ניט^, איז גייסט אירישער קיין ווען אבער

 האבן קענען ניט מיר יועלן רוח אן ויין. ניט וכח חיל קיין קען
צוקונפט... אונזער אין חשמונאים די

 כהן דער יהושע או הפטרה, היינטיקער אין לייענען מיר
 די פרענט קליירער. ריינע קיין ניט אין אננעטאן געווען איו גדול

 מלמד אלא ! ? צואים כנרים ללבוש יהושע של דרכו ״וכי נמיא:
 ',בהן מיחה ולא לכהונה, הגונות שאינן נשים נושאים בניו שהיו

 גדול, כהן רער פרומער, רער יהושע (,,א עמוד צ״ג דף )סנהדרין
 כהונה, רער פאר פאסיק ניט זיינען וועלכע פרויען הייראטן זין זיינע

 פראטעסטירט ער ניט, זיי טשעפעט ער בגרניט, זיי זאנט ער און
ניט.

 אוג־ דעם איר זעט רא אט *. אומגליק רער ליגט דא אט
 מתתיהו כהן. און כהן פון אונטערשייד רעם עלטערן, פון טעישייד

 הייליקייט רעי פאר בלוט טראפן לעצטן ביזן קעמפט כהן, רעד
 און פרייהייט רער' פאר נפש מוסר זיר איז און תורה רער פון

 קעמפער, קיין ניט איז יהושע און פאלק, אידישע ראם פון גלק
 פאלק פארן אליין, זיך פאר נאר אבער פרום, טאקע איז ער

ניט. אים ארט קינדער איינענע זיינע פאר ניט, ער קעמפט

 ז*ער פארניסן קינדער מתתיהו״ם ? רעזולטאט רער איז וואם
 פרויען נעמען קינדער יהושע״ם פאלק, אידישע ראם פאר בלוט

 אזוינע עלטערן פאר וואס כהונה. רער פאר ניט פאסן וועלכע
 ליכטלעך, חנוכה די היינט צינרן מיר ווען דערפאר, און י קינדער

 יהושע״ם — מתתיהו, פון קינדער די אויף זיך מיר רערמאנען
 אין — אונז פאר טייט זיינען ז* ניט, זיי קען קיינער קינרער,
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 י$רצ*ט די כרענען ד$ם ליכטלעך. חנוכה די ברענען $וונט יעדן
 נ?ך י^רצייט — נאבט יעדע חשמונאים, די נ$ך י^רצייט ליכט,

! ישראל גבורי אמתיע די נ^ך נבור, אנדער אן

 אונזערע כאגייסטערן מיר רארפן אלעמ^ל, שטענדיק, און
 פון גבורות די טיט חנוכה טוב יום דער קומט עם ווען קינרער

 פמרפאלגוגגען, אונזערע צרות, אונזערע גלות, דער חשמונאים, די
 ליירן און סגופים פאסטן, און צרות פון מגילות גאנצע די $ט

 פון סימב^ל דער הנוכה, ו^בער ווערן, בטל צייט דער מיט וועט
 "בטלה אונטערגיין, ניט קיינמאל וועט פרייהייט, און גבורה אידישער

י״ט(. דף השגה, )ראש בטלה" לא חנוכה תענית, מגילת

 טמאו להיכל יונים כשכנסו :אונז דערציילט גמרא די און
 טעמפל אידישן אין זיינען גריכן די אז שבהיכל, השמנם כל

 איז עם טעמפל, פון אוילן אלע געמאבט מטמא זיי ה^בן אריין
 אייל קריגעלע א מיט ה^פן חשמונאים די און געוו^רן, פינצטער

הקדש. היכל רעם געמאכט ליכטיק

קריכן עם להיכל... יונים נכנסו ווי מיר זעען אויך היינט
ווערן אירן אסימילירטע די יונים... די טעמפלען אונזערע אין אריין

 דער אויל... דער טמא ויערט דערפאר היכל... פון פירער די
געלערנט, ניט וועיט תורה די ניט, ווערט קיין ה^ט רב אמת״ער

"יונים" די פארטרייבן צינרן, ליכט דארף מען איז: עצה די און
 "6טעט אונזערע פון אומוויסנהיט הארצות, עם פינצטערע די מיט
לען.

פארטרייבן ליכט חנוכה זיינע טיט חנוכה שבת דער ז$ל
און שבתים אונזערע אויף אוועקגעלייגט ויך ר$ט וו$ם חשך רעם

שבת די ^נצינדן ליכט חנוכה די ז^לן וועלט. רער אין טובים יום
 היי־ אידישע אץ ניט לייכטן און ניט ברענען וועלכע ליכט, ריקע
זאנט — ליכט שבתדיקע די היטן וועט איר ווען און זער.
 נרות שמרתם אם ציון, פון ליכט די צייגן אייך איך וועל —גאט
בהעלותך.( )ילקוט ציון של נרות לכם מראה אני שבת של

 אני וועלן פיויען אידישע די ווי זען צו דערלעכן לאמיר
וירושלים. ציון פון ליכט די מיט ציזאמען ליכט שבת׳דיקע די צינדן

ן ואמן !אמן
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בטבת עשרה
 טבת חורש רער — בטבת עשרה פון היפט^ריע ח

געשיכטע. אידישע שטיקל א — בכלל

 פלי" זאגט מען און מען פאפט טבת אין טאו, ־טן10 רעם
 פון צייט רער אין צוריק, י$ר הונרערט 25 מיט ווייל חות,

 רער נבוכדנצר ט$נ זעלבן רעם אין האט המקרש, בית ערשטן
 ב/ ל״ט, )ירמיהו ירושלים שטאט די באלאגערט בבל פון קעניג

 פריער פון $נגעגרייט האבן זיי וועלכע שפייז די ו"(. נ״ב, און
 הונ־ פון נאמן די אין געפאלן זיינען מעגטשן אויסגעגאנגען. איז

 און פארהונגערטע קריגפלייט, אירישע די און מגפות, און גער
 פעפטוג־ די פארטיידיקן נעקעגט ניט מער הו^בן אויפגעמאטערטע,

 ה$ט גאט און וויכטיק. זייער איז בטבת עשרה פון טאג דער גען.
 פון נאמען דעם פארשרייבן זאל ער יחזקאל נביא דעם אנגעזאגט

 ^נגעפאנגען זיך האט אים אין ווייל ט^ג, עצם דעם און טאג רעם
 אנדער־ און נבוכדנצר, דורך חורבן אידישער נאציאנאלער רער

 גרוי־ דער געענדיקט זיך האט באב, תשעה נאכרעם, י^ר האלבן
 ירושלים ווען תמוז אין טעג 9 חורבן. אירישער נאציאנאלער סער
 הונגער שרעקלעכן רעם דורך שונא ביים געווארן איינגענומען איז

 המק" בית צווייטן פון צייט דער אין נעליטן ראן האבן אירן וואם
 טיטום שונא, פון הענט די אין ירושלים אריינגעפאלן איז דש,

 דעם אין און בתמוז, עשר שבעה תמוז, אין ט$ג 17 הרשע.
 גע" פארברענט איז באב, תשעה אב, פון ט$ג ־טן10 און ״טן9

 דורך המקרש, בית ערשטער דער המקדש, בית בית רער ווארן
 אזוי טיטום, דורך — המקדש בית צווייטער דער און נבוכדנצר,

 אנגפפאנגען זיך האט חורבן אירישן דעם פון אנפאנג רער אז
בטבת. עשרה

 : צרות אירישע פון מאנאט א טבת מאנאט רער איז בכלל
 יהודה פון קעניג דער יכניה איז — טבת אץ טאג ערשטן דעם

 ירושלים אין — טבת אין טעג 5 ;לאנר פון נעווארן פארטרינן
טבת אין טעג 8 ;י״ח( ר״ה ל״ג, )יחזקאל געווארן געשלאגן
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 כריכיה, אין תורה רער פון איבערזעצונג די נעענדיקט דך ר^ט
 ווערן נעלערנט דארף תורה די ודייל אוטגליק, אן איז ד$ם און

אין טעג 9 : הקודש לשון אין שפראך, איינענער איר אין נו^ר
 טעג 20 ;תק״פ( סימן )א״ח, הסופר עזרא נעשט^רען איז טבת

 אידי־ אנדערע נ^ך און רמב״ם, רער געוי^רן נפטר איז טבת אין
 ה*־ אונזער בויען לאמיר טבת. אין פ^רגעקומען ויינק צרות שע
 שטחה פון ט^נאט א זיין וועט טבת מ$נאט רער און לאנר ליק
י אטן נליק, און

שירה. שבת
 שירת די — אירנטום. פ^עטישער און טרוקענער א

 פון וויבטיקייט די - נעזאננ. אידישע — היהדות.
 פאר קאשע — קינדער. אונזערע פאר געזאנג אידישע

פאררו^ם? — שירה. שבת אום עופות

 עי שבת, געוויינלעכער קיין נישט איז שבת היינטיקער
 היינט ווייל געזאנג: פון שבת דער שירה, שבת נ^מעי דעם טר^נט
 און רבינו משה ווי היום, שירת רעם תורה רער אין מיר לייענען

 די טיט — משה נאט, צו געזוננען הז^בן מרים שוועסטער זיין
 זאנט ירושלמי דער און פרויען. אירישע די טיט — מיים אירן,

 נ^ר ווען אידן, צו ז$גט ג^ט אז פסחים, טסכת פון ענרע אין
טיו־ א נישט וויל נ$ט שירה. ז$נט נם, א פאסירט אייך טיט

 נליק־ פ^עזי. ענטהאלט וועלכער אידנטום אן נ^ר אידנטום, קענעם
 פ^עזי די היהדות, שירת רעם פילט וועלכעי איר רער איז לעך
 די אין דור אידישן נייעם א ערציט מען ווען און אירנטום! פון

 די רירעקט^רן, די ואנזאגן מען דארף ישיבות, און תורהם תלמוד
 אנשטאלטן, ערציאונגם אונזערע פון לערערם די און אינהאבערם

 באנייסטערטע קיין אויסוואקסן נישט וועלן קינרער אונזערע ר^ם
 עברי־ז^געבץ, טרוקענע נ^ר די טיט לערנען וועט מען ווען אירן,
 וויסני נישט און תפלות אונזערע פון בארייטונג רי וויסנדיק נישט

 בלייבן נישט וועלן קינדער אונזערע המלות. פירוש רעם ריק
 טרוקענע קעפ זייערע אין שט^פן וועט מען ווען אירן ווארימע
 נישט און נעלערנט ה$ט ער וויפיל ^פמעסטן ויעט מען און יריעות
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 טעם גוטן א פילן מוזן קינדער אונזערע געלערנט. האט ער ווי
 פון פאעזיע רי תויה, רער פון נשטה די פילן מוזן אידנטום. פון

 פארזוכט, טעמו, — זאגן וואס השירים רי זיינען נערעכט אירנטום.
 טעם, גוטן א האט עם גוט, איז ראם אז טוב, כי זעט, און וראו,

 איז, געטלעך וואם אלעס נעטלעך, איז ראם אז ה', סימן א איז
 און קדיש פון זאגעכץ, עברי פון אירנטום א טעם. א האבן מוז

 באקענען דארף מען נישט. טעם קיין האט אליין, נשמות הזכרת
אידנטום: פון שירה דער מיט קינדער אונזערע

 אי* קינדער אונזערע לערנען צו נויטיק איצט איז עם און
 פון שולן אלע אין לענרער, אלע אין פעלקער, אלע געזאנג: דישע
 מען זינגען. נעלערנט קיגדער מיט ווערט וועלט, נאנצער רער

 גע־ רעם אין ווייל פאלקם־לידער, און גאציאנאלע זיי מיט זינגט
 געזאנג אידישע די נשמה. זיין באהאלטן לינט פאלק, א פון זאנג
 ווארימע יוננע, זיין פון ווינקעלעף טיפע די אין אריינררינגען וועט

 אירישע אירישקייט. צו צוציקן אים וועט און נשמה״לע אירישע
 קענען דארפן התפלה, נוסחאות די זיננען קענען דארפן קינדער

 אט ווייל הפטרה, דער פון און תורה דער פון טראפ דעם זינגען
 קיג־ אירישע געזאנג. אידישע ארינינעלע אמתע די איז געזאנג די

 די און לידער נאציאנאלע אידישע די זיננען קענען דארפן דער
 ביינקשאפט און ליבשאפט ענטהאלטן וועלכע שירים, ישראל ארץ
 מען און שלאכטפעלר אויפן ארמיי אן פירט מען ישראל. ארץ נאך

 מיר לירער. נאציאנאלע פאטריאטישע פון קעמפער די נאנייסטערט
ערציערישן גרויסן רער האנט אונטערן אוועקמאכן נישט טארן
 אידן די אריבער פירט יבינו משה געזאנג. אירישע פון ווערט

 די מיט משה און ישראל! יכני משה ישיר אז — און ים רעם
 זויג קליינע די אז זאנט מדרש דער גאט! צו זיננען זיננען, אירן

 פון אוועקגעריסן זיף זיי האבן ים, רעם אריבערגייענדיק קינדער
 זינגען זיננער קליינע שירה, געזאגט האבן און ברוסט מוטערס רער

 גראבע די אויף עפנט ילקוט(. און ,ט טוב שוחר )מדרש נאט! צו
 וואס אלעס ווי שירה פרק געפינען זיי אין וועט איר און סדורים

זינגט! אלעס גאט! צו שירה זאגט וועלט, רער אויף לעבט

 נישט נאך האט אידנטום ארטאדאקסישער רעליגיעזער, דער
 זאל וועלכער דיכטער, רעליגיעזן מאדערנעם, דעם ארויסגעגענן

 וועלכע ישיבות, און תורהס תלמוד אונזערע פאר לידער פאיפאסן



 קינדער אונזערע פון נשטית יונגע די אנצוצינרן זיין שייאיג ז^לן
 צום תירה, הייליגער אונזער צו עולם, בורא צום ליבשאפט טיט

 טייער, און הייליג ליב, אונז בא איז וואם אלץ צו און קודש, שבת
 נויטיקן ישיבות' און תורהם תלטוד די שאד! גרוישער א שאד! א

 דאש געזאנג. אידישע נאציאנאלע רעליגיעזע, אין שטארק זייער זין
פארשטייט וועלכעי יעניגער, רער נאר פאישטיין, קענען וועט

 טאג. צו היינט דערציאונג אידישע פון פראבלעם די גרינטלעך
 אונז רא־ף שירה", .שבת זיך רופט וועלכער שבת, היינטיקער און

 ערקלערן אונז דארף שירה שבת נויטיקייט. דער אויף דערמאנען
שירה. של יהדות פון נוצלעכקייט און נויטיקייט די

 קאשע שירה שבת ווארפן צו אידן בא מנהג א איז עש
 קליינע די אין זייגען גאשן די ברענט, פראשט א עופות. די פאר

 קופעם ליגן שניי די אויף און שניי, מיט ווארווארפן שטעטלעך
 טשאלנט שבתדיקן דעם עסנדיק האבן אירן וועלכע קאשע, טיט
 פארוואש ראש. עשן און קוטען זאלן פויגלעך די בדי געווארפן, אהין
ראם? מיר טוען

 עם וואו בשלח סדרה די טיר לייענען שבת היינטיקן ווייל
 גאט און היטל, פון געפאלן איז מן דער ווי דערציילט ווערט

 און מן, דעם קלייבן גיין גישט מען זאל שבת אז אנגעזאגט האט
 - אז תורד, די אונז דערציילט מן. קיין זיין נישט וועט שבת
 איז עש אז — מצאו ולא ללקוט העם מן יצאו השביעי ביום ויהי

 שבת מהלל מן, דעש קלייבן געגאיגען אירן זיינען שבת, געקומען
 רערציילט מן. קיין געפונען נישט האבן זיי מצאו, ולא אבער זיין,
 זיינען רבינו, משה פון קעגנער די אבירם, און דתן אז ילקוט דער

 און מן, הויפנם פולע טיט אינדערפרי, שבת שטילערהייר, ארוים
 יא זאלן אידן כדי מדבר, רעם אין מן רעם פארשפרייט האבן

 ריב־ נישט זיינען ווערטער משהם ראם זען זאלן און מן, געפינען
 אויפ־ האבן און פייגלעך, די צופליען געקוטען אבער זיינען טיק.

 גע־ זיינען אידן ורען און ואבירם, דתן פון מן גאנצן דעם געגעשן
 עופות די ווייל געפונען, נישט זאך קיין זיי האבן מן, קלייבן קומען
 היינ־ עופות די מען באצאלט דערפאר מן, דעם אויפגעגעשן האבן
 וואם דעם, מיט טן, פון פרשה די לייענט מען ווען שבת טיקן
 (.134 ז*ט ישורון, )מנהגי עשן צום קאשע זיי פאר ווארפט מען
געשפייזט האט גאט ראם אונז צייגן צו דא: איז טעם א נאך און
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 און פויגלפך ח שפייזט פי ווי פונקט מדבר, דעם אין אירן די
 איר א נאר זאל איבפראל. שפייז זייפר גפפינען ורעלכבע עופרת די

 גישט זאך קיין אים וופט בטחון, האבן און צו האפן באמת
 לחתם משה, פני )אור וואלד אין פויגלפך די ווי פונקט י פעלן,
פ״ב(. כ״א, לקוטים המנהגים, טפמי סופר,

בשבט. עשר המשה
 פארשי־ די — בשבט. פשר חמשה פון בארייטונג די

 - באקספר? מפן פסט פארוואם - מנהגים. דפנע
בשבט פשר חמשה - המפגל. חונו היינטיקפר דפר

 אירישפ די — ישראל. ארץ אין און גלות אין

פרציאונג.

 ראש — זאגט גמרא די ווי — איז שבט אין טפג 15
 פ״א, )ריה בוימפר די בא השנה ראש איז פס לאילנות, השנה

 פלאנצן פון צייט די ישראל ארץ אין אן זיך פאנגט ראן און (,,א
 פון אינאוונט שול אין קומק צו מנהג א גערדען איז פס בוימפר.

 "תקוף זאגן און פיובטן, פארשייפנפ פסן בשבט, פשר חמשה
 טיפ־ האבן הקבלה חכמי די פ״ג(. סי" ב' חלק הימים, )חמדת
 אז פרקלפרט ז״ל וייטול חיים ,ר דפם: וופגן אפהאנדלונגפן זיגיקפ

 הבריאה פולם אין און בוים־פרוכטן סארטן ררייסיק זיך גפפינפן פס
 ויפגן גיט פר און ספירות, פשר די אנטקפגן צפן, זיך גפפינפן

 רפם פון הקדמה די )זפ פרקלפרונג פילאזאפישפ טיפפ א דפם
 נאכט דפר אין לפרנק הספרדים חכמי די הדר"(. פץ "פרי ספר
 וופגן ישיבות זייפיפ אין למורים ספפציעלפ בשבט עשר חמשה פון

 פ0 זוהר תלמוד, משנה, תנ״ך, פון גפזאמלט בשבט, פשר חמשה
 פירות, תבואה, פון פנין דפם באהאנדלפן ררעלכפ הרה(, פץ פרי

 פאר־ זיי פסן צווייטן, דפם און פנין איין צווישן און השנה, ראש
 שלאפן זיי און ישראל, ארץ פון פירות איבפרהויפט פרוכטן, שידפנפ

 (.43 זייט ישראל, ארץ לוח אין )לונץ נאכט גאנצפ א כטפט נישט
 נישט טאר מפן דאם פ״א( השנה )ראש האבן וויל מרדכי דפר

 תחנון, קיין דאן נישט זאגט מפן און בשבט פשר חמשה פאסטן
זיין. נשמות מזכיר ראן נישט טאר מק און
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 אויף וועלט, אלטער רער אין קינדער, געידען ויינק מיר רען
 פ-אפט רער ויען בשבט, עשר חמשה מיר האבן ים, וייט יענעם

 בוימער די אט ווי זיך פארנעשטעלט פייער, ווי געברענט האט
 יעי האט חרר אין אפנעלעבט. האט נאטור גאנצע די און בליען,

 אנדערע און מאנדלען מיט ראזינקעם באקפער, נעבראכט איגגל דער
 איין אין צונויפגעמישט חלקים אלע האט רבי דעד און פויות,

 נע־ זיינען וועלכע קינדער אלע נעטיילט נאכדעם האט און קופה
 ארץ. דרך גי־וים און אפעטיט מיט געווארט און טיש באם זעפן

 אים נאך און געמאכט, כונה גרוים מיט ברכה די האט רבי ער ד
 רבי דער באגייסטערונג. מיט ביכה די דעמאכט קינד יערער האט
 באקפער, צינן די עפן ישראל ארץ אין ראם נעזאנט, אונז האט

 צינן! ישראל״ריקע ארץ די נעווען מקנא שטארק ן3ה^ מיר און
 מען עפנט אט און פארנעניגן, היילינן א מיט געשמאק, עסט מען
 אין אן פאישטיין, צו אונז ניט רבי רער און מילגיוים, א מען
 מצות תריע די קעגן קערנער 613 פאראן זיינען מילנרוים דעם
 דעם דורכגעלעבט האבן קינדעי אידישע די און האבן. אידן וואס

 ישראל ארץ ווענן פאנטאזיעם שיינע מיט בשבט עשר חמשה
 אי־ דער ווי נשמהלעך, קינדערשע פייערדיקע נאנצע זייערע מיט

זיננט: פאעט דישער

 אן ווארימקייטעפילט זיפע "א
 לויפן, מיר הערצעלעך... יוננע די

 פרייר, און זארג טיט פול פליען, מיר
קויפן". כיבוד — עשר חמשה

עשר(. חמשה )פרוג,

 לערער העברייאישע פאראייניגטע די זיינען ישראל ארץ אין און
 מיט בשבט עשר חמשה ארוים תרעיג יאר דעם אין ירושלים פון

 מוצא, קאלאניע דער אין תלמידים הונרערט פינף און טויזנט זייערע
 האט מען און בוים, א געפלאנצט דארט האט זיי פון יעדערער און
פרוכט. נעטיילט זיי

 חמשה עסט מען וואם ישראל ארץ פון פרוכט הויפט די
 הערט, נאר באקפעי? עפעס פארוואם באקסער. איז בשבט, עשר

 דערציילט גמרא די געדאנק: טיפער א באהאלטן לינט דא רבותי,
 וועלכער מאן א ויעג אין אנגעטראפן האט המעגל חוני ראם
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 דארף יארן פיל — מאן רעם ער פרעגט באקסער״בוים, א פלאגצט
 - יאר! זיבציג — פרוכט? געבן זאל באקסער רער דאם גערויערן,
 זיני לענן וועסט ח דאם זיכער, רסן בישמו מאן. רער עגטפערט

 — בוים? רעם פין פרוכט די עשן צו דעילעבן און יאר ציג
 — בוים־פלאגצער רער איש ענטפערט המעגל. הוגי איש פרעגט

 אזוי באקסער״בוימער, פארטיקע וועלט רער אויף געפונען האב איך
 איך וועל אזוי מיר, פאר געפלאנצט האבן עלטערן מייגע ווי

 אוועק המעגל הוני זיך לייגט — קיגדער. מייגע פאר פלאנצן
 פארדעקט ווערט זייטן, אלע פון ארוש איש נעמט שטיין א שלאפן,

 ער ווען יאר. 70 אפ שלאפט און אויג, מענטשלעכער רער פוז
פון באקשער ריישט מאן א ווי ער זעט אויף, זיך כאפט
 רעם געפלאנצט האשטו — איש: ער פרעגט בוים. באקשער רעם

 זיידע א מיינער נאר — מאן רער ענטפערט — איך נישט — בוים?
 ער ראם המעגל חוגי פארשטייט — בוים. רעם געפלאנצט האט
 אריין. שטאט אין גיין זיך לאזט ער יאר. 70 אפגעשלאפן האט

 המעגל. חוגי פון זון רער איז וואו פרעגט און שטאט אין קומט ער
 אייגיקל, אן האט ער נישטא, איז זון ויין אז אים מען ענטפערט

 הוני בין איך — זאגט ער גישט, אבער אים קען אייניקל רער
 רעם גאט בא בעט ער און גישט, איש גלויבט קייגער — המעגל

 )תעגית עלנט שטארבט עד און לעבן, עלגטן אזא איידער טויט
 שרר ,63 יוחסין זע און ,,י הלכה ,,ג פרק תענית ירושלמי ב״ג,

(.21 חלק !יטעו■ ירושלים לוגץ, ,126 הדורות
 מיר, זעען פיגור אומגליקלעכע טראגישע, שרעקלעכע, א

 דעם אין גאר אגדה, דער פון המעגל חוגי דעם אין גאר גישט
 אליין ער אוגז, בא דא זעען מיר וועלכן המעגל חוגי ווירקלעכן

 גאר באזארגן אבער וויל ער איר, פרומער א איז ער ראם גלויבט,
 זאל ער עדן, גן אין פלאץ ריכטיקן א האבן זאל ער אליין, זיך

 קיגדער, די פאר המשומר, יין דעם און הבר שור רעם האבן
 צו גישט באלאגגט ער גישט. אים ארט דור, גייעם רעם פאר

 און שול, אין דאווגט ער ווען ישיבות; און תורהים תלמוד קייגע
 לוי־ די שקצים, די אתים, זיי מען טרייבט אריין, לויפן קיגדער
 פלאגצט יעגער ווי זעט ער ווען שטערן; גישט אים זאלן זיי פערם,

גארגישט שאפט ער גישט. ער פארשטייט דור, צוקיגפטקן פארן
 יאר, 70 אפ שלאפט ער גאר לעבט, עי גישט צוקוגפט. פארן

 האט ער געלעבט. האט ער גאריש ווי זיך, עי כאפט גאכרעם
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 קינדער קיגדם וייגע אים, צו פרעמר אה זק דעי זק, קיין גישט
 אויף ארוס דך עד שלעפט מאן", "אלטן דעם נישט פארשטייען

 שול" און טויט. דעם דך אויף בעט ער שאטן, א ווי עלטער דער
 קינדערי ויינע פאר געפלאנצט נישט האט ער אלייך• ער איו דיק
 אין נישט אבער קערפער, אין קיגדער אויסגעהאדעוועט האט ער

 וואם געגעבן, נישט ערציאונג אידישע נוטע קיין ויי האט ער גייסט,
 הטעגל חיכי עלנטער דער — ער ער, שגיידט דאס געזייט, האט ער
צייטי אוגזער פין

שקלים. פרשת
 בית דער ווען ישראל, ארק אין נעלעבט האבן אירן ויען

 איר יערער אז איינגעפייט געידען איו עקסיסטירט, האט המקדש
 זילבערנע א שקל, האלבן א השקל, מחצית געבן געדארפט האט

 20 פון איר יערער און ״שקלי, נערופן זיך האט וועלכע מטבע
 באצאלן. שקל האלבן רעם געטוזט האט העכער און אלט יאר

 געקענט ניט האט רייכער רער ימעיט, לא והדל ירבה לא העשיר
 ווייניקער, געבן געטא^ט ניט האם ארימאן רער און מער נעבן
 גלי׳יכע געווען זי׳ינען אריטאן גרויסער רער אין רייכער נאנק רער

 געווארן פארווענדט איז וועלבער שקל, האלבן צום בנוגע יחסנים
 האט שקלים האלבע די פאר צבור, קרבנות און הבית בדק פאר
 קהלשע געקויפט האט מען אין המקדש, בית רעם פא־ריכט טען

 ארימסטן רעם אוועקשטעלן געוואלט האט תורה די און קרבנית.
 בנוגע מיליאגער מולטי דעם ווי שטופע זעלבער דער אויף אירן
 ער אז זאנן קענען ניט ז$ל טיליאנער רער או המקדש, בית דעם
 ארימסטער רער ווי המקדש בית דעם אין רעה בעל טער איו
 רער מאה, די ניט עם רער ז$גט, וועלט די ארימע. די פון

דערפאר טאקע אט גאלר, ווי ריכטיק איו ראם און דעה, די האט
ארימס־ דער ואל המקדש בית אץ אז געוואלט תורה די האט
 פון רייכסטער דער ווי דעה זעלבע די האבן אריטע די פון טער

פאר ווייל גלייך, זיין אלע רארפן המקדש בית אין רייכע. די
השקל טחצות רער אט מיוחסים. זעלגע רי אלע דינען גאט
כלים און קרבנות הבית, ברק פון אויסגאבן אלע געדעקט האט

 נאך פלענט עם און המקדש, בית אין האבן רארף טען וועלבע
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 פסוק י״ב קאפיטל ב" מלכים )זע קאסע אין געלט איבערבלייבן
הי'(. הלב ו', פרק שקלים ירושלמי ;ט־טו כ״ד ב' הימים דברי י״א,

 מחציה דער איז המקדש בית ־טן2 רעם פון צייטן די אין
 פרק )שקלים אינסטיטוציע, יערלעכע שטענדיקע א געוי^רן השקל

 גייםטלעכע אירישע די ז$גאר און תשא( כי פ' שמעוני ילקוט ו',
 האבן טעקסעם, צאלן צו פון פריי געווען זיינען וועלכע כהנים, די

 האט וועלכער כהן רער און השקל, מחצית רעם נעבן געמוזט
 זיגדיקער, אלם פאררעכנט געווען ער איז שקל רעם נעגעבן ניט
 כ״א, )מנחות חוטא שוקל שאינו כהן וכל גמרא: רי זאגט אווי
 קליין א אפילו נאר לייט אלפע און עלטערן נאר ניט און מ״ו(
 נאר אויב מצוות, טאן צו פארפליכטעט ניט איז וועלכער קירר

 השקל מחצות א באצאלט מאל איין אים פאר האט פאטער זיין
 יעדן שקל רעם אים פאר צאלן צו מחויב געווען ער איז אזוי
 און נעווארן מאן ערוואקסענער נרויסער א איז קינד ראם ביז יאר
 אליין זיך פאר השקל מחיצית רעם צאלן צו ביכולת געווען איז

 איו השקל מחצות רעם געבן פון צייט ירי ג'(. פ״א, )שקלים,
 ער אויב און אדר, ־טן25 דעם ביז אדר ־טן1 רעם פון נעויען

 משכון א אים פון מען האט צייט, רער אין באצאלט ניט האט
 א באצאלט ניט האט ער אויב און שקלים( אין )זע גענומען

 פאר יאר קומענדיקן רעם באצאלן געמוזט ער האט יאר, גאגצן
 וועל־ ,שקלים אלטע און נייע געווען איז רערפאר און יאק, ביירע

 עתיקין" ותקלין הדתין "תקלין גמרא אין גערופן זיך האבן כע
 געשיקט האט שטאט א ווען און נ״ה( יומא ה', י', פרק )שקלים

 אדער נעגאנגען פארלארן זיינען זיי און ירושלים אין שקלים אירע
 געדארפט שטאט יענע האט וועג, אין צוגעיגנב׳עט זיי האט מען

 די אפגעזוכט זיך האט נאכדעם אויב און שקלים, אנדערע נעבן
 באטראכט אויך געלט געפונענע די איז געלט, שקלים פארלארענע

 איז געלט די און ,,הקדש "שקל נעלט ה״ליגע אלם געויארן
 בבא אין כ/ פרק )דארט, ירושלים נאך געויארן אוועקנעשיקט

נ״ז(. מציעה

 נעווארן, חרוב איז המקדש בית צווייטער רער ווען נאכרעם
 גע־ זיי האבן איצט שקלים, נעבן צו אופנעהערט ניט אידן האבן
 די און יבנה פון ישיבות די אופצוהאלטי שקלים זייערע שיקט

 האט אספסיינום ווען נאכרעם און יבנה פון געלערנטע אידישע
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 פאר שקל יערלעכן א צ^לן מחן אידן אז גזירה זיין ארויסגעגעבן
 איין שקלים, צוויי געצאלט אירן ראן ה$בן "יופיטער", ג^ט זיין

 קיינער אז שקל, צווייטן רעם און "יופיטער" פארן רוים צו שקל
מל )יוסופום, יבנה אין תורה די אופצוהאלטן צו וויסן, נים זאל

 ג^ך האט נשיאות די ווען ישראל ארץ אין און פ״ו( ס״ז חמות,
 "שלוחי משולחים ויערן ארויסגעשיקט פלעגן אירן, ביי עקשיסטירט

 די צונויפקלייבן לענרער אנדערע אלע אין און בבל אין ציוך
 די אופצוהאלטן אויף זיין מנדב פלעגן אידן וועלכע שקלים
 ו", הלכה ,,א פרק חנינה ירושלמי )זע ישראל ארץ אין ישיבות

 געבליבן איז השקל מחצית פון איז מנהג רער און כ״ה( ביצה
 זייעד באצ^לן אידן פרומע אלע און אידן, ביי מנהג הייליקער אלם

 מגילה די לייענט מען איידער $וונט פורים השקל מחצות יערלעכן
שול. אין

 רעם $ן ווערן געבוים ניט ישראל ארץ קען ט$ג צו היינט
 נויטיקע אלע און ישיבות און תוחלש תלמוד אונזער שקל, אידישן

 רעם $ן געלט, $ן עקשיסטירן ניט קען אנשטאלטן וויכטיקע און
 בויען תורה, די שטיצן אידנטום, ד$ם בויען העלפן היהדות, שקל
מא גיבן אידן גלייך, ניט איז געבן צו געבן $בער ישראל, ארץ
 פייער" א מוז שקל רער פייער, מיט נ$ר שקל קאלטן קיין ניט קס,

מיט געבן דארף מען אזוי ווי וויישן אלע ניט ואבער זיין, דיקער
 הקב״ה הראה אש של מטבע מאיר, ר' ז$גט נשמה, און הארץ
פון מטבע א משח״ן צייגט !!!יתנו שזה לו ואמר לשמה
א זיין ז$ל עם געבן, שקלים אירן זאלן אזוי אט ז^גט און פייער
זכרונם חכמים אונזערע אפשר מיינט ראם און אש, של מטבע

 עתיר ובאש הצתיה "באש נאמען גאטס אין זאגן זיי ווען לברכה
 פאר" און ירושלים אנגעצונדן איך האב פייער מיט לבנותה", אני

 פארטיי מחלקות, פון פייער רער — המקדש בית רעם ברפנט
 פיי" די מיט און ! לבנותה אני עתיר ובאש — חנם שנאת קאלף,

 ישראל. ארץ בויען אויף געבן וועלן אידן וואש שקלים ערריקע
שקל יערער צו ור^ם שקלים פייערריקע נאר קאלטע קיין ניט

 עתיד יענעם טיט נשמה, זיין פון טייל א געבן איר רער וועט
 ארץ אופבויען צוריק און אפלעבן צוריק איך וועל לבנותה אני

!ישראל תורת פי על ישראל לעם ישראל
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זכור פרשת
 פון פריטה די תורה רער אין מיר לייענען שבת היינטיקן

 דיר ה$ט עמלק וו^ם געדיינק עמלק, לך עשה אשר את זכור
 האט ער שרעקלעך ווי מצרים, פון ארוים ביזט דו ווען געט$ן

 אין רוען ל^זן דיר וועט ג^ט ווען דערפאר און פארפ^לגט, דיך
 ישי*אל, א-ק אין לאנד, דיין אין באזעצן פעפט זיך ויעסט דו

 עם עמלק. פון ^נדיינקען דעם וועלט דער פון מעקן6$ ז^לסטו
 ל״יע־ דערפאר און ^נדיינקען, זיין און נאמען זיין ווערן אפגעמעקט

כדי פורים. איירער עמלק וועגן פרשה די י$ר יעדן מיר נען
 גע׳ שרעקלעכן אונזער אויף קינדער אוגזערע און זיך דערמ^נען
 הרשע המן ארויסגעקומען איז אים פון ווו^ם עמלק שונא פערלעכן
אידן. אלע וועלט דער פון אומבריינגען גערו^לט האט וועלכער

 ט$ג, היינטיקן ביו געבליבן נ^ך איו גייסט עמלק דער און
 עמלק מיט מלחמה די אופגעהערט, ניט האט מלחמה די און

 האט — מדרש דער זאגט — עמלק ודייל אופהעק, ניט טאר
 על נתנאה גאט, טיט אמונה, אירישער דער מיט קעמפן געור^לט
 און י״ג( פרשה רבה, )במדבר וגרופיו בחרופיו הוא ברוך הקדוש

 זיינען וואם די אחריך, הנחשלים כל בך ויזנב ז$גט תורה די
 די אבער שארן, ניט גייסט עטלק׳ם קען יענע אמונה אין שטארק

 איינענע פעסטע קיין ניט האבן וועלכע שוואכזיניקע די נחשלים,
 קענען ויעלכע נאר ^נשויאונג, וועלט א איבערצייגונגען, מיינונגען,

 פראפאגאנדיסטן און אגיטאטארם פון ווערן באאיינפלוסט לייכט
 נרוים, אומנעהייער איו צאל וועמעם "נחשלים" די אט המינים, מכל

אירישן פון און גלויבן אידישן פון עמלק צו נעמט אזוי אט
פןולק.

 שהיה חזיל אונזער פון געראנק טיפער דער איו דאם און
 )מכילתא והורגן מישראל נפשות וגונב ענן כנפי תחת נכנם עמלק

 פליג־ די אונטער זיך געפינט איד דער ווען פסיקתאי( ישרה, פ'
רעם באנלייט וואלקן רער געראטעוועט, ער איו ענן רעם פון לען

אלע־ פאר איו אלעס ווען בייטאג, דוקא און לעבן, גאנצן זיין אידן
ויין און פירער ויין וואלקן דער אידן ביים איו ליכטיק אווי מען

 דערציילט אווי און יומם", "ענן תורה די זאגט אווי וועגווייוער,
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 די טאג יערער אונז צייגט ראפ אגן געשיכטע, אירישע די אונו
 איינג זיינען איד רער אזן וו^לקן דער לענן, פח ויירקלעכק*ט

 פאר־ איד דער אווו ד^רט אזן צוזאמען, געכונרן און פארקניפט
 טחנה די פז^לק, אירישע ד$פ ער פאל^זט וו^לטן, דעם לז^זט

 עמלק׳ן. צו אויעק גייט און שבינה מהנא די אויך און ישראל
 וואלקן, אין אריינקריכן פלעגט — מכילתא רער ז$גט — עמלק

 מיט פלענט און מישראל, נפשות וגונב געטא, אידישער דעי אין
 ען“צו׳גנבנ ג^טלאזיקייט, זיין מיט אגיטאציע, אנטי-רעליגיע זיין

 קערפערם, אידזשע קיין ניט און געלט קיין ניט מישראל, נפשות
 אי־ ,נפשות אירישע צוגנב׳נען פלעגט ער מישראל. נפשות נאר

 פון און נאט פון דערווייטערן זיך פלעגן אעלכע נשטהלעך, דישע
 ווייסט לאגער, עמלק רעם אץ ווערן אריינגעשלעפט פלעגן און אידן
 נשמו־ עטלק אומגליקלעכע יענע פון געווארן איז וואם אבער איר

 פלעגן זיי דערהרגענען, נשמות יענע פלעגט עמלק והורגן!! מות?
נשמות. טליטע ווערן

 וואונרערנארן א מכילתא אץ מדרש אין געפינען מיר און
 אז רייטלעך אונז צייגט און אויגן אונזערע עפנט וועלכער טאמר

 און הדת. חזוק מלחמה א איז עמלק מיט מלחמה גאנצע די
 מאכן חרוב וויל ויעלכער יעניקן רעם פון פימכאל דער איז עמלק

 טריפ׳ען זיין און אים מען מוז דערפאר און רעליגיע אידישע די
 איז עמלק ווען זאגט, יהישע ר' וועלט. דער בון אפמעקן גייסט

 גע־ רבינו משה האט גאט, זייער פון אירן די צונעמען געקומען
 צו געקומען איז רשע דער אט עילם, של רבונו גאט: צו טענהט

 בלייבן וועלן קינרער דיינע דיר, פון קינדער דיינע פארלירן מאכן
 דער אין לערנען ראן וועט ויער גאטלאז, ויערן וועלן זיי דיר, אן

 רעם איצט הערט אט ! ? געגעבן זיי האסט רו וועלכע תורה ספר
 מתחת ישראל את להזיק עמלק "כשפא מכילתא, רער פון לשון
 לאבד פה זה רשע !רבוש״ע משה: אמם שבשמים, אביהם כנפי
)שם(. ? בי״ יקרא מי להם שנתת תירה פפי כנפיך, מתחת בניך

 בנוגע גיפט עמלק רעם אץ ליגט געפאר גרעסטע די ווייל
 פאר דוי, אידישער צוקונפטיקער דער קינרער, יונגע אונזערע צו
 יום טאכט מען וואו שולן" עמלק "ראדיקאלע געעפנט ווערט זיי

 גינרערשע יונגע צארטע די פון ארויס רייסט מען און בעלער, כפור
 "נפשות די צו גנבעט מען גאט, אירישן לעבעדיקן רעם נשמהלעך
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 ערצוינן ווערט וועלכעע קינד אידישער. א והורגן... מישראל"
 אן אוים וואקסט און אושנעהאדעוועט ער ויערט האיצן, אין ג$ט

 און י. נשמה צעווייטאנטע אוו צעריסענע קראנקע א מיט הארץ א
!! נליקלעך אמת זיין ניט קיינמאל קען

מל די בעמלק, לה* מלחמה תורה די זאגט דערפאר און
רארף זי און געטלעכע, א רעליניעזע, א איז עמלקן, מיט חמה

יוננן דעם צו דור עלטערן דעם פון דור, מדור אערן אינעפירט
על" פון יונג, און אלט פון דורות, פון מלחמה א איז ראע דור,

 אונזערע אין ווערן אננעפירט דארף מלחמה די קינדער, און טערן
 נ$ר קעגען מלחמה די נעווינען און ישיבות, אין תורד׳ס תלמוד

 וועלכע קינרער יוננע קליינע אונזערע רבן, בית של תיקונות די
 ארבעט ערשטע אונזער און תורה, נאטם לערנען און שטודירן

 ארבעט די ישראל ארץ אופבויען צוריק וועלן מיר ווען זיין דארך
 שלש טאקע, ז$נט יוסי ר' דערציאוננ. אירשיע נוטע א פון

 ולהכרית מלך, להם לבעמוד לארץ, בכניסתן ישראל נצטוון מצות
 אר־ הויפט די ^לזא הבחירה. בית מהם ולבנות עמלק, .של זרעו
 עמלק. של זרעו להכרית זכן דארפן וועט ישראל ארץ אין בעט

 ער־ אידישע די ! זיין וועלט דער אויף ניט טארן קינדער עמלקם
 עמלק!... של "זרעו" להכרית הויפטשראבלעם! די זיין וועט ציאונג

 באלשעוויקעם און קאטוניסטן אידישע די וואס זעען מיר ווען און
 צו איז קאמף ביטסרער גאנצער זייער ווי רועלאנר, אין טוען

 וויכטיקייט די מיר פארשטייען ראן אמונה, אירישע די פארפטלגן
 באלשע־ אידישע די אט עמלק, של זרעו להכרית מצוה דער פון

 רער זיינען ויעלכע עמלק" של "זרעו אמת׳ע די זיינען וויקעס
 המן מיט שותפים אערן און אירנטום און פאר אומגליק ני-עסטער
 בעולם עמלק של שזרעו זמן כל לוי, ר' ז$נט דאס און הרשע!...

 שלם השם עמלק של זרען אבד שלם, הכפר ולא שלם השם לג
 און נ^מען נאטם רט״נ(, תהלים ילקוט תצא, )מ״ת שלם והכסא
 אין "כסא" פון סיטבאל דער איז דאם וואם וועלט די פירן נאטם

 זיין ניט קען פירערשאפט, הנחה, טיינט, עם וואס העברייאיש,
 זרעו די קינדער, עמלק די אונטערניין אעלן עם אז סייד נאנץ,

עמלק. של
 ערציאוננ אירישע נוטע א קינדעי" אונזערע נעבן לאמיר

 נייסט עמלק דעם פאר האבן מורא דפרפן ניט דאן וועלן מיר און
אמן! וירושלים, ציון בנהמת זיין זוכה וועלן מיר און
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תענית אסתר
 דער אגן מען, פאסט אדר, ־טן13 פורים, פאר ט^ג דעם

 ווי אגדיינקוגג אן איז ר^ם ווייל אסתר, תענית זיך רופט ט^ג
 גאט פון געפאסט הו^בן אידן אלע טיט צוזאטען המלכה אסתר

 באשלום זיין רורכפירן קענען ניט ז$ל הרשע המן אז נעבעטן,
 נ$כ" טעג 3 פאסטן געהייסן הז$ט אסתר אירן. אלע פארניכטן צו

 עילם רעם שוועד מאכן געיו^לט ניט האט מען עי3$ אנאנד,
 איין נא* פאסטן געהייסן טען ה^ט מענית, טז^גיקן 3 א טיט

 פאפטן צו מנהג א געווען טאקע איז אנהויב אין גאר אכער ט$ג,
 מאג־ דעד און ד^נערשטיק, ט^נטיק, נ^ר נו^כאנאנד, ניט טעג, 3

 רבנים די געווען ניהג זיך ן3$ה אזוי און פורים, נ$ך וי$ס טיק
 ,,א פרק סופרים מסכת ב', תרפ״ו סימן )לביש, ישראל ארץ אין
(.71 ז זייט וויטרי, מחזור ר/

 געזינריקט ן3$ה המלכה אסתר פון צייט דער אין אידן
 אחש־ פון טיש דעם אויף טרפית געגעסן ן3ה^ ז* רי^ם רעימיט

 וויל אחשורש רשע דער רשע". אותו של לסעדתו שנהגו ויש,
 ז* ודל ער ניט, ער וו^ם עסן זאלן ז* וויל ער שיואך, טאכן ז*

 קוטען ז* און אסורות, טאבלות טיט טרפות, טיט $נק$רטענען
טר די פון הנאה גרוים נאך האבן און געשמאק, גאנץ עסן און

 טעג, דריי פאסטן ז^לן אירן אלע אז אסתר הייסט דערפאר פות,
 רריי עסן ניט וועלן ז* ווען ויום, לילה ימים שלשת עלן וצולו
 ז* וואם זיין מכפר תענית גרויסער רער וועט נ^באנאנד טעג

 טרפות הז^כן זיי וו^ס טיש, אחשורוש״עס פון געהאט הנאה ר^כן
 נייטיק, ווי נוצלעך, ווי וויכטיק, ווי געוואוסט ה$ט אסתר געגעסן.

 איז טרפות שרעקלעך ווי און איז, אידן ביי כשרות הייליק ווי
נשטה. די און גוף רעם טטטא איז וועלכע

 און צרות צו געוו^רן געוואוינט זיינען וועלכע אירן די און
 פון הערשאפט דער אונטער רו און שוץ געפונען הו^כן רדיפות,

 זיך הו^בן וועלכע אירן זעלבע די מערקווירדיק, און אחשורוש,
 אלעטאל געווען זיינען וועלכע השם, קדוש על כרענען געל^זט

 הייליקייט רער פאר שטארבן צו און פייער אין שפיינגען צו גרייט
 ווערן צו געצוואונגען זיי ה^ט טען ווען אמונה אירישער רער פון

 יוען זיי, צו געט^ן שמייכל א איע* הז^ט טען ווען אידן, איים
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 צום איינגעלאדן זיי האט מען און געגעבן, פרייהייט די האט מען
 אין נסיון, רעם ביישטיין נעקענט ניט ויי האבן טיש, לףזערלעכן

 אסף ווי פונקט צייט, יענער פון אידן די געגעסן, טרפות האבן
 קען מק אז געמיינט האבן צייט, היינטיקער פון אידן מאדעינע

 צייט זעלבער דער אין און לאנד אין בירגער גוטער א זיין ניט
 אין בירגער פאטריאטישער נוטעי א זיין מען וויל איר, נוטער א

 טרא* אידישע די פארנויגן מען מוז וואוינט, מען וואו לאנר דעם
קול אירישע די שפראך, אירישע די מנהגים, אירישע די ריציע,

 אידן וועלן דאן און אסימילירן, אינגאנצן זיך רארף מען און ר, טו
 א נעווען איז וועלכער מדרבי לענן. נליקלעך וועלן און זיין רואיק

 בשבעים יורע שהיה קענער, שפי־אכן נרויסער א איד, מאדערנער
 איז ער איד, ויארימער גרויסער א געווען אויך אבער איז לשון,
 בריליאנטע־ א אידן אלע נענעבן האט ער און יהודי, איש נעווען

 נשמה און הארץ מיט נעטייי זיין דארח מען אז ביישפיל, נעם
 אונז וויל מען אבער ווען לעבן, מיר וועלכע אין לאנד די צו

 טיר און רעוואלטירן, מיר מוזן דאן אמונה, אונזער פון אראפפירן
 בלוט. טראפן לעצטן דעם ביז אמונה אונזער פאר קעמפן דארפן

 לעקציע נוטע א האבן צייט יענעי פון אירן אסימילירמע די און
 געגעסן, טרפות האבן און אפימילירט זיך האבן זיי כאטש געהאט,

 זיי און פאנראם, המן א פון זיבער ניט קיינמאל זיי זיינען דאך
 פון טענית טאגיקן דריי רעם אנגענומען פארגענינן מיט האבן

 זינד נארישע שווערע זייערע אויף פארגעבונג אלם תענית, אסתר
גוים. מיט זיך אסימילירן פין

 גע־ גוט לאמיר תענית אסתר אום פאסטן טיר ווען און
 אסימילירן זיך ווילן וועלכע קינדער אונזערע ווארענען און דיינקען

 גרעסטער רער אוטגליק, שרעקלעכסטער רער איז אסימילאציע אז
 עקסיסי רער פאר צוקונפט, רער פאר נשטה, רער פאר המות סם

 רער פון ביישפיל נוטן א האבן טיר און פאלק, אונזער פון טענץ
 להרוג .להשמיד, פירט אסימילאציע וואס צו פורים פון נעשיכטע

היהודים." כל את ולאבד
 און נוטע זיין ווירקלעך דארפן מיר ויען צייט דער אין און

 מיר דארפן וואוינען, טיר וואו לאנר רעם אין בירגער געטרייע
 ומנהגים דינים אונזערע מצוות, אונזעיע תורה, אוזער היטן אבער

 גאולה א צו זיין זוכה מיר וועלן דאן שפראך, אונזער לערנען
י. אמן !אמן שלמה.
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פורים.
הלל נישט טען זאגט פארוואס - פורים. און חנוכה

אירישע א — ^קעמפער. און שקלאפן — פורים? אום
אידישן פון אייביקייט די — קעמפער. פון ערציאונג

 שנאת — אונו. לערנט מפלה הטנ׳ם ור^ס — פאלק.
עולם. לעם עולם

 טובים, ימים וואוילע באקאנטע גוט ציו* .,פורים און חנוכה
 לויכט טען הלל, מען ז$גט חנוכה אונטערשייד, רעם ועט ראך און

 טוב יום רעם מאכט הלל זאגן רער נם, גרויסן רעם פאר גאט
 פון וויכטיקייט די און הייליקייט די פילן מאכט עם איינררוקספול,

 פייילעכער פיינער גאנץ א זיך, דאכט פורים, און טוב, יום רעם
 אווי? ראם איו פארוואם נישט. טען זאגט הלל קיין אבער טוב, יום

אורזאכע?! די איו האס

 עבדי "אכתי ווייל אורזאכע, די אונו ערקלערט גמרא די און
 בא קנעכט אלץ נאך זיינען מיר י״ד( )מגילה אגן" אחשורש

 ענט־ דעם אט אין באהאלטן ליגט קרעכץ טיפער א און אחשויש,
 גיויסער דער אויך געפייערט ווערט חנוכה גמרא. רער פון פער

 נפש מסירת און גבורות גרויסע די אויף העלדגטום, פון פאסירונג
 רעם א\ף געצייגט האבן ישראל גבוהי אטתע די מכבייער, די וואם

 פאטער זיין פון המכבי, יהירה פון גבורות רי שלאכט־פעלר,
 אויפגעשטורעמט האבן ברירער, איבעריקע ויינע פון און מתתיהו

 צדיקים פון גבורה גבויה, אירישע פייערן און וועלט, גאנצע די
 קעמפער, אירישע גרויסע פון גבורה כהנים, פון גבורה וקדושים,

 אי־ די באפרייען צו בלוט זייער פארגיסן געגאגגען ויינען וועלכע
 גע־ רארף נצחון אזא אט פארפאלגער, אירע פון רעליגיע רישע

 אירן _ שטאלץ, נאציאנאלער און מוט טיט ווערן פייערט
הלל! ואגן

 רעיביי געהאלטן האט עם נם, א פאסירט האט אבער פורים
 אויסגע־ זאלן ונשים* "טף גרוים ביו קליין פון אידן אלע דאם

 וואס נירעריק, ווי שרעקלעך, ווי שעפסן, די ווי ווערן קוילעט
 און רחמנות, בעט אסתר שאנדע, נאציאנאלע שרעקלעכע א פאר
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 טפש" "מלך רופט גמרא די וועלכן אחשורוש, האלב״ווילרער רער
 א כעכן צו ערלויבט ז* האט אידן, אויף געקראגן רחמנות האט

 ז* ער וואלט נפשם", על ולעמוד "לקהל קלאפ, א פאר קלאפ
 לעכן, זייער פאר קעמפן גענאנגען נישט זיי וואלטן ערלויבט, נישט
 "טפש" רער ■אחשורוש אבער שטאלץ, זייער פאר כבור, זייער פאר
 געקעמפט זיי האבן לעבן, זייער פאר קעמפן צו ערלייבט זיי האט

 אחשורוש׳ם פון טוב יום א מאבן שונאים, רי באזיגט האבן און
 געהייסן ראך וואלט ראם כבוד, גרויסער קיין נישט איז רחמנות,

 ווירדע מענטשלעכע די דערנירעריקט וועלכער טוב, יום רחמנות א
 עבדי "אכתי ווייל שטאלץ, נאציאנאלן רעם אונטער ברעכט און

 פון קנעבט — גייסטייעך — אלץ נאף זיינען מיר אנן״ אחשורש
 לייענט קענט. איר וויפיל המנ״ען שלאנט דערפאר אחשירש. פון
 נישט, זאגט הלל קיין אבער נם, פארן גאט דאנקט מנילה, די

 יהודה פאר אידן, פורים פאר נישט אידן, חנוכה פאר פאסט הלל
אחשורש. פאר נישט און אירן המכבי

 און זיך לערנען מוזן מיר ראם דערפון? מיר לערנען וראם
 אל האומה, כבור כבור, אונזער פאר קעמפן צו קינדער אונזערע

 — גמרא די זאגט — רבן בית של תינוקות אלו במשיחי, תגעו
 פייעידיקן, אזא אין קינדער אירישע יונגע די ערציען רארף מען

 אירן צו גאט, צו ליבשאפט און בטחון און אמונה פון וועג הייליגן
 און אירן וועגן זיך האנרלט עם נאר ווען ראם תורה, רער צו און
 פארגיסן צו פייער, אין שפרינגען צו גרייט זיין זיי זאלן תורה, די

 אירישן פון גליק און כבוד רעם פאר בלוט טראפן לעצטן רעם
 צוקינפי א ווי זיך, אויף קוקן דארף קינר אידישער יערער פאלק,

לעבן גאנצן זיין אוועקצוגעבן גרייט איז וועלכער משיח, טיקער
 די רבן", בית של תינוקות אלו — ״משיחי פאלק אידישן פארן

גואלי צוקינפטיקע אלם באטראכטן זיך רארפן קינדער קליינע
 און פאלק, ראם דינען צו איז, לעבן אין ציועק וועמעס ישראל,

והתורה. האומה הרת, חלוצי חלוצים, די אלם תורה די

 געפינען מיר פסוקים בריליאנטענע טייערע, א פאר וואם און
 ערשטנס, פורים. פון געשיכטע די איז וועלכע מגילה, רעי* אץ

 נישט טארן און דארפן, אידן דאם מגילה, דער אין מיר געפינען
 אוןווען גיין, נישט זאל זיי שלעכט שרמקלעך ווי פארצווייפלט זיין

 אידן־האם פון כויאליע שרעקלעכע א ווי שנאה, פון שטירעם א
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 פארניכטעט, ז* ווערן אט־אט״אט אץ וועלט, גאגצע די פארפלייצט
 אץ צייטן אוטגליקלעכע שלעכטע, אזוינע אן נעדיינקען, זיי זאלן

 זייערע אץ אריבערגעלעבט, שוין ז* האבן ערגערע, נאך אפשר
 און לענן אידן און נישטא, וועלט דער אויף שוין זיינען שונאים
 ביטערסטע און שרעקלעכסטע זייערע פון קברים די אויף טאנצן

שונאים.
טייט, אויפן ווארט מען און זיצט מען וויינען, אירן אלע

אוים־ ספק, שום אן געווים, וועלן אירן אלע אז זיכעד, איז טען
 אויפגע־ ווערט המן סוף? דער אבער אין וואם ודערן, געקוילעט

און זכר, קיין איבער נישט בליינט שונאים אידישע די פון האננען,
פרייען אירן ויקר. ששון שמחה אורה היתר, ליהודים — אידן די

גליקלעך! זיינען אידן זיך,

 מען אזוי ווי יחידים, אלם פיל זייער אבער לערנען מיר
 ריינעם, א לענן מוזן מיר ווי און אונמאראליש, לעבן נישט טאר

 פון אינהאלט הויפט דער זיין רארף גערעכטיקייט לעבן. הייליגן
 נעטלעכע נרויסע, אונזערע ווי גערעכטיקייט, די לענן, אונזער
 אלע און התלמוד חכמי אונזערע ווי נעפריידיקט, האבן נביאים

צדק פון זין דעם פארשטאנען האבן וקדושים צדיקים אירישע
 לעבן, ארנטלעכן קיץ נישט פאלשן, א לעבט מען ווען און ומשפט,

 מען דערווערגט יענעם, צו באלאננט וואם אריינכאפן וויל מען ווען
 בא נישט בל*בט מען וראם די לא און גוטם, פרעמדע מיט זיך

 איינענע פאי־מאנט מען וואם נוטס, און געלט כשרע נישט פרעמדע,
 אירישע די אונז זאנן אזוי אונטערגיין, צייט רער מיט אויך וועט

 להם, נתנו לא שבקשו מה ובלעם, ־המן לברכה זברונם נעלערנטע,
 געזוכט האבן זיי ויאם בלעם, און הטן מהם", ניטל שבידם ומה

 האט אייגענע געהאט האבן זיי וואם און געקראגן, נישט זיי האבן
כ״ט(. פרשה בראשית, רבה, )מדרש זיי פון צונענומען מען

 ערשטע די גליקלעך, לעבן גאנצן זיין נעלעבט וואלט המן
 פאר־ אלטע די אין פיל זייער מיינט ראם וואם קעניג, באם האנט

 איינ־ זייעי• קינדער, פיל פון פאטער א רייך, זייער יארן, צייטיקע
 רייכער, ולערן פארוואלט אים זיך האט נו, לאנד, אין פלוסרייך

 אידן, אויף פאנראם שרעקלעכן א ארנאניזירן צונרייטן, שטארקער,
 פאגרא• צו אנפאנגען וועט מען ווען לבוז", .ושללם ויען דאן און

 אריינפאלןאין רייכטום גאנצער זייער וועט אידן, ראבירן און מירן
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 יערערער ראך ווייס סוף, רער געויען איז עם ויאם הענט. זיינע
 הארצן פון ווינקל א אין לינט רבותי, אונז, פון יעדן אין אייך, פון

 חשבון, יענעמם אויף ווערן רייך וויל וועלכער המן, שטיקעלע א
 א זיין וועט אבער סוף רער גליק, מיין זיין זאל אומנליק יענעמם

 "מה טררש פון ווערטער די גוט נאר געדיינקט שרעקלעכער,
מהם". נטל שבידם ומה להם, ניתן לא שכקשו

 צו נישט ביישפיל, נוטער א אונז פאר זיין הרשע המן ז^ל
 וועלן מפלה זיין צייטן, אלע פון המנ״ם די פאר צופיל זיך שרעקן

 און נעלעכט האבן אידן האבן, שפעטער אדער פריער אלע זיי
 וועלכער פאלק, אייביקער אן עולם, עם אן זיינען אירן לעבן, וועלן
 לענן א מאכן נישט טארן מיר און אונטערגיין, נישט קיינמאל וועט

 דאם, טוען וואם די נוטם, און האב אננעראבירטע פרעמדע, פון
 וועלן ראן געהאט, האט המן וואם מפלה רי דערמאנען זיך זאלן

 און פרומער קליגער, ווערן וועלן און הנפש, חשבון א האבן זיי
ארנטלעכער!

 קינ־ זיינע און געזינדיקט האט המן רבותי, עפעם, נאך און
 פאר־ קשיא די דאך איז אייננטלעך אויפנעהאנגען. מען האט רער
 פאטער זייער ראם שולריק, זיי זיינען וואם ראם? זיי קומט וואס
 ערצוינן ווערן וועלכע קינרער אז איז, אמת רער נאר המן?! א איז
 אדער המן ווי רשעים אזעלכע אוים וואקסן הויז, אין המן בא

 געקענט גוט האבן וועלכע חכמים אונזערע און ערגער. פיל נאך
 נע־ פפיכאלאגן נרויסע זיינען וועלכע און נשמה מענטשלעכע די

 אזוינע פאטער א פאר וואם אז, פארשטאנען, טאקע האבן ווען,
 מטי חוה כי "רב טאקע: אונז דערציילט מדרש רער און קינדער,

 ושם שנאמר מה לקיים בניו, וארורים המן ארור אמר בפורים, להמן
 ווען רב פי״ד( סופרים מסכת פלמ״ט, רבה )מדרש ירקב רשעים

 ער פלענט פורים, אום חמן נאמען רעם צו קומען סיפלענט
 זייגע ווערן זאלן פארפלוכט און המן, ווערן זאל פארפלוכט זאנן,

 קענען גוטעם לערנען און רשעים, געווען זיינען וועלכע קינדער,
 זאל מען נעוואלט האט ער הרשע, המן פון אפילו יעדן, פון מיר

 אויפנעהאננען. אים מען האט מרדכי, אונשולריקן דעם אויפהייננען
 יעי פאר גרוב א נראבט מען ווען וכר/ ויפול" ויחפרהו כרה "בור
גרוב. יענער אין אריינפאלן אליין סוף צום מען מוז נעם,

 שילרע־ פאעטישע וואונדערבארע אויסערגעוויינלעכע אן און
 געייאלט האט מען בשעת דאם, אסתר, מדרש רער אונז ניט דונג
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 געטאן לאז א בוימער אלע דו ה$בן המן, רשע רעם אויפהיינגען
ז* אויף זאל מען ראם בקשה, רער טיט עולם של רבונו צום

 איו המן דארן־בוים. רער $בער האט געזיגט המנ״ען. אויפהיינגען
 פאר פאסט שטעכיקער, א איז בוים רער רארן, א ווי שטעכיק

שרוך!! גלייכער א רארן־בוים, א אויף הייננען צו אים

 מדרש, אין זיך געפינט מאמר וואונדעיבארער א זייער און
 רער ראם ישראל, נצחיות פון געראנק רעם פאר שטעלט וועלכער
 רעם פון לשון רער אונטערגיין. נישט קי׳ינמאל וועט פאלק אידישער

 שוטה ישע! להטן, הקב״ה .אמר סאטיריש־בייסנר: זייער איז טאמר
 ויאמר שנאמר, יכולתי, ולא כביכול, להשמידם אמיתי אני שבעולם!

 אסתר(. )מ״ר להשמיד?!" אומרת ואתה בחירו, משה לולא להשמידם
 מדרש־שפראך, דעם פארשטיין און העברייאיש, קענען מוז מען
פאטירע בייסנרע די געדאנק, בריליאנטענעם דעם פילן צו אום
 איך, שוטה! רשע! המנ״ען: צו ז^גט גאט מאמר: דאזיקן רעם פון

 גע־ נישט האב און אירן די פארניכטן געוואלט אמאל האב גאט,
 קיינטאל וועלן אירן שוטה! קענען? וועסט רו ראם מיינסטו קאנט,
אונטערגיין!! נישט

 טובים ימים אלע ראם מדרש, דער אפשר טיינט ראם און
 אונטערגיין, נישט קיינטאל וועט פורים אבער ווערן, בטל וועלן
 )מדרש לעולם יבטלו לא הפורים ויטי בטלים יהיו המודעות .כל

 וועט אייביק אייביק, ודייל צ״ג(, הרשב״א תשובת ,,ט משלי שוח״ט
 שנאה אייביקע אן איז ראם אידן״האם, וועלט רער אויף עקסיסטירן

 וועלן אלעמאל און עולם, לעם עולם שנאת פאלק, אייביקן א, צו
 וועלן און געלעבט האבן א־דן און מפלה, זייער קריגן המנ״ם די

וקים!!! חי — אידן פון ,סיטבאי רער — ישראל מלך דוד לעבן,
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פורים.
ב.

 הויפט די געשפילט האט המלכה, אסתר פדוי, אירישע די
 המן, און אחשורש פון צייט רער אין אירן, באפרי׳יען צו ראלע

 נעבעטן ה$ט זי טויט. שרעקלעבן און שענדלעכן זיכערן, א פץ
 רעכט מיט און בבקשתי, ועמי בשאלתי, נפשי לי תנתן אחשירש:

 מיטל, העברייאיש אין מיינט שאלה אז ז״ל, ריינעם הרב באמערקט
 תכלית, רער אליין, צוועק רער מינט בקשה און צוועק, קיין נישט

 א קויפן צו אויף געלט פ$טער באם בעט קינר א רען למשל,
 שפילצייג די שאלה, א מיטל, א אים בא געלט די איז שפילצייג,

 נפשי לי תנתן ז$גט, אסתר תכלית. רער צוועק, רער איז ר^ם
 איז ד^ם עיקר, רער נישט איז לעבן אייגענער איר בשאלתי, —

 רער בקשה, הויפט איר בבקשתי, ועמי מיטל, א שאלה, א נ$ר
 ד$ם פו^לק, איר איז לעבן איר פון זין און ציל און צוועק הויפט
פו^לק. אידיש

 פלוצים, נישט ווערט ט^כטער אידישע נוטע אזא $ט און
 שווערע זיך פז^דערט עם ז^נדערן הימל, פון ארז^פ נישט פאלט זי

 מוי אונזער פון גייסט דער און ערציאונגם־ארבעט, שטענריקע און
 פרום־ און מעלות אירע פאלק, אידישן פון מוטער די שרה, טער
 אויגן, אסתר׳ס פאר געשוועבט שטענדיק ן3$ה גוטסקייט, און קיט
 ביישפיל, גוטער איר אידעאל, שטענדיקער איר געורען איז שרה

 געקענט זי ה$ט דערפאר און נאכטוון, געוו^לט ח$ט זי וועמען
 מדינות, 127 פון קעניגין די זיין צו מדרגה, הויכער אזא צו קומען

 ר* אסתר: מדרש אין אויסגעדריקט ווערט געדאנק דער אט און
 כאפן און זיצן תלמידים די און דרשה, א געהאלטן האט עקיבא

 געז^גט: ער ה$ט אויפוועקן, געוו^לט זיי ער האט דרעמל, א
 מדינות? 12 7 אויף קיניגן צו געווען זוכה אסתר ה^ט פארוואם

 פון שטאמט וועלכע אסתר, קומען ז$ל געז^גט: האט ג^ט וויל
 קיניגן און י^ר, 127 געלעבט ה$ט ויעלכע שרה, מוטעד אונזער

מדינות. 127 אויף
 צו שט$ט פון ארומגעפ^רן איז באוואוסט, ווי עקיבא, ר'

 פארבאנד, נאצי^נאלן איין אין אידן אלע ^רגאניזירן צג שט$ט,
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 אידיש דאם פארניכטן געוואלט האט ורעלכע רוים, מיט קעמפן צו
 פלאם" האט עקיבה ר' תורה. אידישע הייליקע די און פאלק

 אויפצו" געזוכט האט ער וועלכע אין געהאלטן, דרשות פייערדיקע
 לייכטע קיין נישט אבער אח עם שלאף; פון פאלק דאם וועקן

 תלמידים, זיינע זעט, עקיבא ר' און שלאף, פון מענטשן וועקן ארבעט
 ער גיט אויפוועקן, אבער זיי וויל ער דרעמלען... צוהערער וייגע

 אסתר, איו אט געשיכטע, אידישער רער פון ביישפיל א ויי
 פאליטיק דער אין ראלע פאליטישע אויסערנעוויינלעכע אן שפילט

 פון פאליטיק אינטערנאציאנאלער רער אין אויך און ומדי פרס פון
 זיך פאר האט זי געווארן, ערצויגן גוט איו זי ורייל צייט, יענער

 שרה פון בילד דער געהאט. באגייסטערונג פון ביישפיל גוטן א
בא־ איר האט און אויגן, אירע פאר געשוועבט אלעמאל ראט

 פאר־ צו גרייט זיין פאלקם־ארבעט, הייליקע גרויסע צו גייסטערט
 און פאלק, אידישן פון גליק פארן בלוט טר^פן לעצטן איר גיסן
 לעבעדיקער אלם מופת, אלם זיין מוזן מיר טאן: מיר דארפן אזוי

 אונזער זען זאלן זיי טעכטער, און זין אוגזערע פאר ביישפיל
 פאלק, אונזער פון גליק פארן און תורה דער פאר נפש מסירת

 טעב־ אזויגע האבן מיר ווילן ביישפיל. אונזער נאכטאן זאלן זיי און
 איז שרה ווי מוטערס אזוינע האבן מיר מוזן אסתר, ווי טער,

 טיר מוזן אסתר, ווי טעכטער אזוינע האבן צו אום און געויען,
 אוני ערציאונג. אידישע גוטע אמת׳ע אן טעכטער אונזערע געבן
 אירישע די שפראך, העברייאישע די וויסן מוזן טעבטער זערע

 ומנהגים, דינים נויטיקע די תנ״ך, פון אינהאלט דעם געשיכטע,
 רארף טאכטער אידישע א פרוי, אידישע א וואס איבערהויפט,

וויסן.
 אפתי וואלט ליהודים, גדול דער מרדכי, נישט ווען און

 האט מרדכי זיין. צו געווען זוכה האט זי וואס דאם געווען נישט
 ער און הויז, אין זיך צו יתומהילע עלנטע די אט אריינגענומען

 האט אסתר ווען און ערציאונג, אירישע טע גו א געגעבן איר האט
 מרדכי, ווען הויז, אירישער גוטער ריכטיקער א אין ערצויגן זיך

 די און אידנטום דאם פאיאייניקט האט וועלכער יהודי, איש דער
 און מענטש יהודי, און איש געווען ער איז צוזאטען, מענטשהייט

 גע־ איר פון איז אסתר, יתומה די ערצויגן האט ער ווען איד,
 שרעקלעכן צום גרייט געווען איז וועלכע המלכה, אסתר ווארן
 ערציאונג מררכי״ם פאלק. איר פון באפרייאונג רער פאר טויט
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 דער געמיינט אפשר האט ד^ם און וואונרעד, אויפגעטאן האט
 האט מרדכי, פון הויז רער אין אסתר, אז ז^גט, וועלכער מדרש,

 געזויגן, איר האט אליין מרדכי נאר אם, קיין בא געזויגן נישט
 מניקה והיה מיניקה, לאסתר מצא ולא המניקות, כל על "חזר
 גוטע א מיינט עם רואם געוואוסט האט וועלכער מרדכי, ער, הוא",

 פאסנדע א געפינען נעקענט ניט האט ער ערציאונג, אידישע
 ויהיה דערפאר און מניקה, לאסתר מצא לא אסתי, פאר ערציערין

 פון גייסט דעם טיט ^נגעזויגן איר אליין ער האט הוא, מניקה
 גייסט, קדושים דעם פון הייליקייט און פייער דעם מיט תורה, דער
 רעזולטאטן נוטע געווינטשטע די געבראכט האט ארבעט זיין און
בבקשתי"! "עמי פון

 פיל זייער פיל, וו^ס סוד דעם געוואוסט האט מרדכי און
 אירישן פון עקסיסטענץ דער ד^ם נישט, דאס ווייסן אונז פון

 אי" גוטער א אן נאר זיך ווענדט צוקונפט, זיין גליק, זיין פאלק,
 און מדרשים אין מיד געפינען דערפאר און ערציאונג, דישער

 געווען, ערציער און לערער אידישער א איז מרדכי דאם ילקוטים
 דער מיט שטענדיק איז ער תלמידים; מיט ארומנעריננלט שטעגדיק
 אויפן נעפירט אים האט המן ווען און געווען, יוגנט אירישער

 ,,לה זמרו פסוק, א טיט באגלייט אים תלמידים זיינע האבן פערד,
 געטראפן ער האט שול, אין אריין איז המן ווען גאט! צו זינגט

 וועגן געלערנט האפן וועלכע תלמידים, מיט ארומגעריננלט מררכי״ן
 מרדכי המקדש. בית אין בריינגען פלעגן אידן וואם עוטר, רעם
 געבן מען מוז האט, מען וו^ם אלעס פון ד$ם געלערנט זיי האט

 רארף מען פאלק. אירישן צום און המקדש, בית צום ג^ט, צו
 היטל אידישער דער ויען און המקדש. בית אין "עומר" רעם נעבן
 להשמיד להרוג, פון גזירה שרעקלעכע די ווען פארוואלקנט, זיך האט

 אחר ביום ונשים טף זקן ועד מנער היהודים כל את ולאבר
 ביז קליין פון אידן, אלע אויסקוילען זאל מען ראם לבוז, ושללם
 זאל מען און טאג, איין אין קינדער, און פרויען מענער, גרוים,

 האט גזירה שרעקלעכע די ווען גוטם; און האב זייער צוראבירן
 געזעסן זיינען אידן אלע און לעבן, אירישן דעם געמאכט פינסטער

 זיך גיט צייט, שרעקלעכער יענער אין טויט, אויפן געווארט און
 תורה, תלמוד פון גייען וועלכע קינרער, קליינע די מיט אפ מרדכי

 פסוקיך, לי פסוק ארער פסוקיכם, לי "אמרו זיי: בא זיך בעט און
בא־ זייט איר תנ״ך פון פסוקים וועלכע קינדערלעך, מיר, זאגט
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 טפחד תירא אל פסוק א אים זאגט קינד איין ויען און האוונט,
 שרעק די פאר נישט זיך שרעק מורא, קיין נישט האט פתאום,

 פסוק רעם זאגט קינד צווייטער רער און פלוצלונג, קוטט וואם
 זיך גיבן שינאים אונזערע וועלנע עצות אלע ותופר, עצה עוצו

 דריטער רער און ווערן, פארשטערט וועלן אונז, פאיניבטן צו ווי
 העלפן אידן וועט גאט דאם ובו', הוא אני זקנה עד זאגט קיגד

 טרדני ווי ,8טרדני צחק .טיד מדרש דער זאגט צייטן, אלע אין
 קיגדערלעך, אירישע קליינע די פון פסוקים די אט דערהערט האט
 גליקלעך. איז מרדני קוועלן. און לאנן אנגעפאנגען ער האט

 וצחקת?! הללו, תינוקות לך אמרו "מה מרדכי״ן: בא הטן פיעגט
 דו וואס קינדער, קליינע די אט געזאגט אזוינס דיר האבן וואם

 .בשורות טרדני: ענטפערט געווארן? גליקלעך אזוי ביסט און לאכסט
 גוטע, אנגעזאגט טיר האבן קינדערלעך די אט בשרוני", טובות

 אי־ גוטע א קיגדער אירע גיט וואם פאלק א בשורות. פריילענע
 קינדער אירע ערציט וועלנע פאלק, אידיש דאס ערציאוגג, רישע

 אין תנ״ך רעם גוט ווייסן קינדער די וזען תנ״ך־גייסט, דעם אין
 נישט קיינמאל וועט פאלק אזא — אויפיוייניק פסוקים גאנצע זאגן

אונטערגיין!!!

פרה פרשת
 פישה די לייענען צו געווען טנדר האבן המשנה הנמי די

 נעטען זאל טען דאס פ״ג(, )מגילה פורים נאף אדומה פרה פון
 האט וועלנע און ניט, מים קיין האט וועלנע בהמה, רויטע א

 קוי־ איר זאל נהן דער אין געהאט, ניט יאך קיין זיך אויף
 פארביענטער רער פון אש די און פארברענען, נאנדעם און לען

 א ויען און פלא", ריינעם א אין ווערן באהאלטן זאל בהמה
 אן אנגערירט זיך האט ער ודייל )אוטריין(, טמא ווערט מענטש

 ווערט ער און אש די אט פון אים אויף טען שפייצט טויטן, א
)חוקת(. ריין אינגאנצן ראן

 אידן, געיויינלענן רעם פאר אוטפארשטענדלעך איו מצוה די
 פילאי און ד*נקער אידישע גרעסטע די און חוקים, די פון איו זי

 פול איז טציה אומפארשטענדלענע די אז איינגעשטיטט האבן ואפן
 פילאזאפישע געטלענע טיפזיניקע אנטהאלט זי התורה, סודות טיט
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 נאנץ פארשטיין צו פייאיק זיינען אלע ניט אבער געדאנקען.
 הכמים אונזערע אונו זאנן רערפאר געראנקען. געטלעכע טיפע

 איו דאם אחריה", להרהר רשות לך ואין מלפני היא גזירה ז״ל:
 פיה(. פרשת )פתוקתא, 1!ניט טראכט און ג^ט, פון נזירה א

 מכפר איז אדומה פרה די אז טעם, א יא ניט מדרש אין לוי ר"
 )זע קאלב גאלדענעם צום נעדינט האבן אידן וו^ם זינד די אויף

רמ״א(. סימן רוקח קי״ג, זכחים מ״ו, פיטה

 מקובלים, קיין ניט פילאזאפן, קיין ניט אידן, פראסטע מיר,
 וויסנשאפטלעכע פילאזאפישע טיפע אין איייינלאזן ניט זיך מיר וועלן

 דעם אין אז ז^גן צו ערלויבן אבער זיך וועלן מיר געראנקען,
 ווייל געמאבט, טמא זיך האבן רו^ם די מטהר איז וועלכע אדומה,

 בריליאנ־ א באהאלטן ליגט טויטן, א אן אננערירט זיך האבן זיי
: געדאנק טענעי

 און ראריקאלע, מאדערנע, צופיל ליידער זיך נעפינען עם
 אירי־ דאם אז גלויבן אופנעהערט האבן וועלכע אידן, אסימילירטע

 אופנע־ צוריק וועט טויט, פאליטיש איצט איז רועלכע פ^לק, שע
 פאלק זעלבסטשטענדיקע קולטורעלע, שטארקע אלם ווערן לענט

 אלם; ווערן אופגעלעבט צוריק וועט ישראל ארץ אז ניט גלויבן זיי
 נאציאנאלע הייליקע אונזער אז ניט נלויבן זיי ; לאנד אירישע

 נאצי^נאלע אלעבעדיקע ווערן צוריק וועט שפראך העברייאישע
 חושן אונזער אז גלויבן ניט ווילן און ניט גלויבן זיי ; שפראך
 ווירקלעכן רעם אין געזעץ־געבער לעבעדיקער א ווערן וועט משפט

 —ניט גלויבן זיי לאנד: אייגענער זיין אין פאלק אידישן פון לעבן
 מוזן וועט הורה אידישע די אז — אידן א^מגליקלעבע די אט

 אל־ דעם פון תורה די חיים, תורת די צוקונפט דער אין ווערן
 מאראליש זינקען וועלט די וועט ניט, ווען ווייל לעבן, טעגלעכן

 עקי קענען ניט פשוט וועט זי אז נידעריק, אזוי מענטשלעך און
 גאטלאזע, אלע די אט ניט־גלויבער, אלע די אט און !סיסטירן

 זיי טמא, נעבעך, זיינען אידן, אומגליקלעכע ראדיקאלע
 וואם דעם דורך נשמה, זייער מחשבה, זייער געווען מטמא האבן

 אירנ־ טויטער א איד, טויטער א טייטן, א אין אן זיך רירן זיי
 טויט רער ודייל טויט, זיי ב* איו אלעס תורה, טויטע א טום,

 אלעס נשמה, אייגענער זייער פון טיפענישן די אין זיך נעפיגט
 מיר ווען דערפאר, זי. פאר טויט איז הייליק און שיין איז וואם
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 פין עמלק, שק געשיכטע די פורים איירער אין פורים לייענען
 אי־ די מאכן מטמא פאר״סמען, געקענט ניט ה$ט עמלק ווי המן,

 אידישע הייליקע די פארניכטן נעקענט ניט ד^ט ער נשמה, דישע
 אויפקוילענען און פארניכטן געקענט ניט האט המן אין אמונה,

 מען מיז דעם, אין אריין טיף זיך טראכט טען ווען אירן, אלע
 איט• איז פי^לק אידישע ד^ם אז איבערצייגינג, דער צי קיטען

 ריאידישע אין אייביק, לענן וועט פ^לק אידישע ד^ם שטערבלעך,
 ד^ם אז באשלום צים קומענריק אין אייביק, לענן וועט אמונה

 אין גלויבן $ן הויבט מען נ^ר ווי לעבן, וועט אין לעבט אידנטים
פין רעיון רער $ט טמא. מער ניט שוין מען איז ו^זיי דעם,
 איז וו^ם אלעס אירן, דעם אין "פרה" רי אז אדומה, פרח

 טען ווי רעם נ$ך גערייניקט. אין פארכרענט ווערט "בהמית",
 —זכור פרשת פין סוד רעם פארשטייט מען אין אריין זיך טראכט

 שורים- אין — רעליגיע אידישער דער פין כאקעמפער דער עמלק
 זיי אין אידן, אלע שין ווערן צי פטור זיכט וועלכער המן, דער

 אירנטים אין אידן אין מאכן, גורנישט אירן טיט קענען ניידע
מען איז ד$ם, פארשטייט מען נ$ר ווי — לעבן אייכיק וועלן
שיל^" ^נפאנגען מען מוז ווילנריק ניט דאן אין טמא, ניט מער

אינעיציי. רער צי קיטען מיז טען אין בכלל, לעבן ווענן ז^פירן
דער נייסט. דער נ$ר וועלט, די פירט קערפער דער ניט אז גיג

 ניט איטשטערבלעך. איז נייסט דער אוועק, שטארבט קערפער
 אייזן, בריטאליטעט, קערפער, פין פארטרעטעי די המן, אין עטלק
 אויף לאנג שזין זיינען זיי ;באזיגן זיי ניט שווערד, אין נליט
 ד^ם נ$ר נעבליבן, ניט זכר קיין איז זיי פין ניט$, וועלט ךער

 שטארק זייער שטארק, אין קערפערלעך, שוואך פ^לק, אידישע
 דעם טען פארשטייט דאן אין לענן, ויעט אין לעבט ער נייסטיק,

 אלעי זיך באצ^לט נשמה די שטעלן ציפרידן אז לענן, שין סוד
 דער ווען ראן אין קערפער, דעם שטעלן צופרירן ווי בעסעי מ$ל

 די "פרה" רי פארכרענט ראן מדרגה, אזא צי קימט מענטש
 זיך יז^נט ער און מענטשן, רעם אין באהאלטן לינט וו$ם בהמה,

 דטר ווי אין הזהב, עגל רעם ניט רינט עי געלט, נ$ך ניט
 מכפר איז אדומה פרה די אז אוים, זיך דריקן ילקוט אין מדרש

קימט מען נאר ווי ווייל !י הזהב עגל רעם פין זינד די אויף
 און ליירנשאפטן, אלע פין זיך טען נאפרייט דאן מדרגה, אזא צי

הזהב. עגל צום ניט מער דינט טען
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 ליגט ארומה פרה דער אץ או אריך ז^גט מדרש רער און
 — פרה זאגט ער ודייל גאולה, אירישער רער פץ געדאגק רער
 שנאטר ישראל, אלו תמימה ישראל, אלו — אדומה ישראל, אלו

 יפה כולך שנאטר ישראל, אלו — מום בה אין אשר תמתי, יונחי
 ירטיה של דורו זה עול, עליה עלה לא אשר בך, אין ומום רעיתי

 אלעזר אל ונתתם הוא, ברוך הקרוש של עולו עליהם קבלו שלא
 אותה ושחט לבבל, הגלה ועמיה הנהנים, מן ירמיה זה הכהן,
 ואסף לעיניו, שחטו בניו ואת עור, צדקיה עיני את — לפניו,

את עינים, וטהור מלחמה, איש ה" דכתיב הקב״ה זה טהור, איש
למחנה טחוץ אל והניח ישראל, של גליותיהם אלו — הפרה אפר

הקת(. )ילקוט, טהורה שהיא ירושלים זה — טהור במקום

גאנצע די אוים טייטשט און ילקוט רער קומט אזוי אט
אירישע ד^ם אויף גייט ד^ס אז אדומה, פרה דער פון פרשה
 וועט ג^ט און גלות, אין געוו^רן פארטריבן איז וועלכעם פאלק,

 אין צוריק אידן די בריינגען וועט און גלות פון אויסלייזן עם
!ואמן !אמן ירושלים.

החדש פרשת
 אין היינט לייענען מיר החורש. פרשת שבת איז שבת, היינטיקער

לחר לכם הוא ראשון חדשים, ראש לכם הזה החדש :תורה דער
 רער ערשטער, דער איז ניסן, חדש הדש, היינטיקער השנה, שי

 חרשים אלע יאר. פון חדשים אלע פון אגפאנג דער וויכטיקסטער,
 און סיון, אייר, ניסן, חודש, היינטיקן פון זיך רעכענען י^ר פון

ווייטער. אזוי

 אין וואונרער גרעסטער דער פאסירט האט חורש רעם אין
 אויסערגעוויינלע" רער פאסירט האט חודש דעם אין ;וועלט דער
 ארוים חודש דעם אין זיינען אידן מצרים, יציאת פון נם כער
 זייער נידעריקער, פון גלות, פון באפרייט זיך האבן מצרים, פון

 פאלק זעלבסטשטענדיקער פרייער אלם שקלאפעריי, העסלעכער
ישראל. ארץ לאנד, זייער אין תורה די נעמען געגאנגען זיי זיינען

 דרשות, זיינע אין באטערקט לברכה זכרונו ר״ן דער אץ
 וואסער הייסע געקאכטע אטאל געווען זיינען וועלכע וואסער אז

91



 גאנץ ווי זיי, אנצואווארימען לייכטער איז אפגעקילט זיך האבן און
 ווארים קיינמאל געזאדן, ניט קיינמאל האט וועלכע וואסער, קאלטע

 גרוי־ א פאסירט שוין האט עם וועלכן אין חורש א געווען. ניט
 צעבראכן ראן האט פאלק גאנץ א ווען פאסירונג, היסטארישע סע
 חורש אזא געהאט, גאולה א האט און שקלאפעריי, פון קייטן די
 ווי גאולה, אירישער דעי צו פאסיק און פייאיק מסוגל, מער איז

 רער פון סור רער אין דאם און יאר. פון הורש אנדער יערער
 חורש אום להגאל", עתידין ובניסן נגאלו "בניסן זאגט: וואם גמרא,

 ניסן חדש אין און מצרים, פון געווארן אויסגעלייזט אידן זיינען ניסן
 משיח ווען גאולה, אירישע גרויסע אמת״ע די פארקומען וועט
!קומען וועט

 דארפן און זיין מקדש דארפן אידן !מכם הזה החדש
 שרעקלעך ווערט עם חורש, סוף קומט עם ! לבנה די זיין מחדש

 קיינמאל שוין זיך וועט זי לבנה, אוים שוין מיינט מען פינצטער,
 ווערט אנער סוף צום ווערן, ליכטיקער ניט קיינמאל אפלעבן, ניט

 לבנה, חדוש העברייאיש אין זיך רופט דאס לבנה. די באנייט
 לבנה, קידוש ארער לבנה, די זיין מחרש חורש יעדן גייט מען
 חורש רעם זיין מקדש דין בית דער פלעגט ישראל ארץ אין ווייל

 לבנה, דער פון באנייאונג די געזען האבן וועלכע עדות, דורך
 אויף מאכן מען פלעגט המשנה חכמי די פון צייט דער אין און

 דער פון באנייאוג דער אויף ווי אזוי ברכה, קורצע א לבנה חרוש
נ״ט.( גמרא פ״ז, ברכות, )תוספתא, בראשית" עושה "ברוך זון,

 הלבנה את הרואה ע"ר( י״ג ברכות :זאגט ירושלמי רער
 די אזוי ווי זעט וואם דער חדשים", מחדש "ברוך אומר בחדושה

גאט, איז "געלויבט : זאגן ער דארף באנייט, ווירער ווערט לבנה
אונזערע אלע אין מיר געפינען היינט חדשים." די באנייט וועלכער
במאמרו אשר אן זיך פאנגט וועלכע נוסחא, געוויסע א סדורים

וועלכע ווערטער פאר א דאן זאגן מיר און ובו', שחקים ברא
 לבנה, חדוש פון סוד רעם און געדאנק טיפן דעם אונז ערקלערן

 בטן, לעמוסי תפארת עטרת שתתחדש אמר וללבנה זאגן: מיר
 מלכותו, כבוד שם על ליוצרם ולפאר כמותה להתחדש עתידים שהם
 סוף פון פינצטערניש די נאך באנייט, ווערט לבנה די ווי אזוי

 אט געבארן, ווירער ווערט לבנה די ליכטיק, ווידער ווערט חורש,
 ראם פון באנייאונג די און ווידערגעבורט דער קומען וועט אזוי
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 ברכות אלפתי פ״ב, סופרים מסכת ט״ב, )סנהדרין ם$לק אידיש
 אורח טור כ״ז, עשין םמ״נ פ״י, ברכות הלכות רטב״ם פ״ד, סוף

תכ״ה(. סימן ^ויים

 רער אין טיפער כיסל א אריין זיך טראכטן מיר ווען און
 גאנץ לבנה רער פון ברכות די אין מיר נעפינען לבנה, קדוש
 אז כלל באוואוסטן דעם באשטעטיקן וועלכע געדאנקן, שיינע טיפע

 לבנה. דער צו געגליבן זיינען אירן די — ללבנה נמשלו ישראל
 באנייאונג די לאגע, אירישע די איז לבנה דער פון לאגע די
 דעם פון ווידערגעבורט רער און באנייאונג די איז לבנה רער פון

פ^לק. אידישן

 אונטער מיר שפרינגען לבנה, די מחדש זיינען מיר בשעת
 ואיני כנגדך רוקם אני כשם ז^ון: מיר און לבנה די אנטקעגן

 עליהם תפול לרעה, בי לנגוע אויבי יוכלו לא כך בך, לנגוע יכול
 נישט זיך קען און ריר אקעגן טאנץ איך ווי אזוי ופחד, אימתה
 אנייירן שונאים מייגע קענען נישט ז^לן אזוי אט דיר, אנרירן

 שרעק א פאלן ז^ל זיי אויף שלעבטס. מיד ט$ן צו מיד, זיך
 ישראל מלך דוד מען זאגט נ$כדעם גל*ך און ציטערניש, א און
 )רט״א עקסיסטירט און לעבט אירן, פון מלך רער דור, וקים, חי

 ומאמר ס״ד כ' מאמר כוזרו כ״ה. השנה ראש ב, תכ״ו, סימן או״ח
כ״ט(. סימן ר*

 זיין איז מאל מאנכעם לעכן. אירישער רער איז שרעקלעך
 שריט יעדן אויף טויט. שרערלעכסטער דער ווי שרעקלעכער לעבן

 אומבריינגען אים ווילן וועלכע שונאים, איר רער ה^ט ריט ט און
 איר רער שטייט אכזריות, שרעקלעכסטע די מיט וועלט דער פון
 איז איר ער ד וועלכע צו לבנה, רער אקעגן טענצל א כאפט און

 אקעגן טאנצט ער ווי אזוי גאט בעט ער און געוו^רן, געגליכן
 זיינע זאלן אזוי איר, $ן אנרירן נישט זיך קען און לבנה רער

 שלעכטם, אים ט^ן צו אים, $ן זיך $נרירן קענען נישט שונאים
 מלך דוד באגייסטערונג: הייליגער א טיט אוים ער רופט ראן און

 עם ווי — פ^לק אידישן פון סימבאל רער דוד, וקיט", חי ישראל
 ער וואו תהילים, קאפיטל א ז^גט דוד ווען און — באוואוסט איז

נ$ר זיך, נישט דאם מיינט ער אז מיר ווייסן זיך, פאר רעדט
 פון פו^לק, אידישן פון נ^מען אין רערט ער פז^לק, אידישן דעם

 טילי^ניקער 17 דער דור, אלגעמיינער דער און ישראל, כנסת די
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 איי־ עקסיסטירט און לעבט וקים! איז-חי פאלק, אידיש ראם דור,
 ווי אזוי ווערן, באנייט וועט אונטערגיין, נישט קיינמאל וועט ביק,

באנייט. ווערט לבנה די

 זיך וועט נשמה, אירישע די נישט פארשטייט וואס רער
 ארימער אן שטייט עם אז זען וועט ער ווען וואונדערן, שטארק

 זיינען הויז אין יוען באנאכט, פראסט, שרעקלעכן א אין שניידער
 וועט ער וואם פון היינט נישט ווייס ער און נישטא, קוילן קיין

 דאגה אנרער קיין האט איר ארימער דער אט און מארגן, לענן
 הארצן גאנצן טיטן ווינטשט ער און גאט בעט ער נאר נישט,
 האבן?!... נישט פגימה קיין זאל לבנה די הלבנה, פגימת למלא

 אינם־ פילט איר פראסטער ארימער דער אז איז, אבער אמת רער
 פגימת די פגימה, זיין איז לבנה דער פון פגימה די אז טינקטיוו

 פגימה גרויסע שרעקלעכע א איז שבת חלול גרוים, איז הלבנה
 המשפחה, טהרת כשרות, שבת, ללבנה, נמשלו וואם אידן, בא

 און פגימות... מען זעט קער, א זיך גיט מען וואו הבנים, חנוך
פגימות, רא איז שחיטה אין נאר נישט כשרות, אין נאר גישט
 סיידן חלף, א מיט קוילן נישט בהמה א טאר מען נאר נישט

 סימן דעה )יורה גלאט און שארף וחלק, חד איז חלף רער ווען
 גאנצער רער נאר י"(, חולין הרמ״א, הגהת י״ח, סימן ר, י״ח,

 עם גלאט, — און שארף וחלק, חר זיין דארף לעבן אידישער
 פארטשעפענען!.. נישט זיך טאר עם זיין, נישט פגימות קיין טאר

 פון כשרות, פון חנוך, פון פעלר רעם אויף אז זען מיר ווען און
 זיך מען מוז פגימה, א דא איז עם גלאט, נישט עפעם איז שבת,
 ראם פגימה, די אראפנעמען זאל ער ומובהק, מומחה א צו ווענרן

 פגימה קיין זיך אויף טאר לבנה, די ווי אזוי פאלק, אירישע
 פגימת "למלא בעט און איר רער שטייט דערפאר און האבן, נישט

הלבנה!"...

 מחדש נישט פרויען אידישע די זיינען דערפאר טאקע און
 פדוי, אידישע ערשטע די ודייל פשוט, זיך שעמען זיי לבנה. די

 ערשטע, די זי, און הדעת, עק דעם מיט געזינדיקט האט חוה,
דע״א(. ,ע רף )של״ה לבנה... דער אין פגימה א געמאכט האט

 לו, מובטח לבנה, רי מחרש איז רואם רער אז גלויבט, מען
 שטארבן נישט וועט ער אז החרש, בתוך ימות שלא זיכער, ער איז
 וועלכע אירן, פרומע אמתע אבער ראך מיר זען חורש. יענעם אין
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 וויסן אבער מען רארף דאך?! שטארבן און לבנה די מחרש זיינען
 רעם זין, רעם פארשטיין טען יועט ראן און געשיכטע אידישע די

גלויבן. רעם פון געדאנק

 אירן וואו רעגירונג, די ראם צייט, א אמאל געווען איז עם
 דאס גזירה, שרעקלעכע א ארויסגעגעבן האט געלעבט, ראן ה^פן
 זיין מחדש נישט טארן און חרש ראש היטן נישט טארן אידן

 גע* און פאישטאנען דאן האבן שונאים אונזערע ווייל לבנה, די
 דער אט פון שעפט איד דער אז חורש, ראש פון סור רעם פילט

 אין גלויבן, טיפן און שטארקן גלויבן, און באנייסטערונג מצוה,
 די האבן דערפאר טאקע און פאלק, אידישן פון אייביקייט רער

 מחדש צו עלטערן אונזערע דערלאזן נישט רעגירונגען שלעכטע
 כרעקל יעדע הארצן פון זיי בא ארויסצורייסן אום לבנה, די זיין

 גע* איז לבנה די דאן זיין מחרש און גאולה. רער אויף האפענונג
 ישראל, חכמי די געקומען אבער זיינען נפשות; סכנת פשוט, ווען,

 זיי ראם אירן אלע פארזיכערט האבן און געלערנטע, אידישע רי
 וועט און זיין, מגין זיי אויף ויעט מצוה די שארן, גארנישט וועט

 בתוך ימות שלא לו מובטח טויט, זיכערן א פון ראטעווען זיי
 שטארבן נישט ויעט לבנה די זיין מחדש וועט וראם דער אז החרש,

 איינ־ האט יהושע און העלפן! ויעט גאט רענירונג, רער דורך
 באקעמפן און אייננעמען מיר וועלן אזוי יריהו, שטאט די גענומען
 ער האט אייננענומעף יריחו האט יהושע ווען און שונאים, אונזעיע

 פני און הכל, לארון לשבח עלינו פון תפלה די געווען מתקן
 פנים רער אז — גמרא די אונז זאגט אזוי — לבנה כפני יהושע

 מיד זאגן דערפאר לבנה: רער פון פנים רער ווי איז יהושע פון
 הלקט, שכלי מ״ב, סימן בו כל )זע לשבח עלינו לבנה קרוש נאך

תכ״ו(. סימן חיים אורח קם״ז, סימן

 לכנה רער פון באנייאונג די חדש, רער לכם! הזה החדש
 אזוי באנייט, ווערט לבנה די ווי אזוי אייך. צו ביישפיל א איז

 ישראל ארץ אין לאנד, זייער אויף צוריק ווערן באנייט אידן וועלן
ואמן! אמן!
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הגדול. שבת
 ערצי• הייליגע די — הגדול. שבת פון באדייטונג די

 פארשטערטע די — הנביא. אליהו פון אונגם־ארבעט
 זמירות שבת׳דיקע — קינרער. און עלטערן — שבתים.

 — משיח. און אליהו — טרערן. וואכעריקע מיט
 פון נייטיקייט די — סדר. צום פסח כים אליהו״ם

מלאכים.[ מיט שפילן קינדער ויען — שלום.

אלע ויי שבת געוויינלעבער א נישט איו שבת היינטיקער
 רער פון אידן אלע דופן שבת דעס יאד. גאנצן א פון שבתים
 הגדול. שבת געז^גט, ריכטקער ארעי, שבת, גרויסער רער וועלט

יערער גרויס, איז שבת יערער ראם אמת, רעם ד$ך ווייסן מיר
עפעם מען רופט פארוואס פראגע די ד^ך איז הייליג, איז שבת

הגדול?! שבת שבת,

ארוים זיינען אידן וועלכן אין ניסן, חידש דער ודייל א(
 געגומען האין ז* דאנערשטיק. אויסגעפאלן דאן איז טצרים, פון

 איים* דאן איז וועלבער גיסן, חירש אין טעג 10 פסח קרבן דעם
 זיך האין אידן פסה, פאר וי^ס שבת רער שבת, אום געפאלן

 לעיניהם, מצרים תועבת את נזבח הן געזאגט: ה^בן און דערשר^קן
 וועלן מיד ראם מעגלעך רען איז כ״ב(. ח' )שמות יסקולונו?! ולא

א געויען איז מצרים די פון גאט דער — ג^ט זייער שעכטן
 שטיינער?! מיט פאיווארפן נישט אונז וועלן זיי און — שעפם א

 ויאס וזאונרער די זען וועט איר אידן: די צו געז^גט ג$ט ה$ט
 זייערע ווי דעיזען האין מצרים די ווען אייך! מיט ט^ן וועל איך

 שלעפן זיי שקלאפן, זייערע ראך זיינען וועלכע אידן, פארהאסטע
 בעטלעך, זייעדע פון פיסלעך די צו צו זיי בינדן און געטער זייערע

 דאן און ניסן, פון ט$ג ־טן14 דעם ביז ויאיטן ד^י-ט ז$לן זיי
 געוו^רן ווילד זיי זיינען פסח, קרבן א פאי קוילן ראם מען ויעט

 ראוני געטלעכע און אידן, אלע אויסקיילן געוו^לט ה^בן כעס, פון
 נישט ה^ין זיי און גערי^רן קראפטלו^ז מאכטלאז, זיינען זיי דער!

 אידן די און אירן, די שלעכטס ט^ן צו מעגלעכקייט די געהאט
 גרויסן רעם צוליב אט אין אומיאשעדיקט, גאנץ, געבליבן זיינען
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 פון דך רופט פסח, פ^ר שבת ימנעם פאסירט האט וו^ם נם,
 גיול רער הגדול. שבת פסח, פאר וואם שבת רער אן דאמאלם

 שבת, יענעם אירן געטייאפן האט וואם נם, גרויסער רער מיינט
 שבת רעם פון נ^טען רעד אייביק אויף געבליבן איו דערפא" אין
 צר בער בא הוצאות שנ״ב, סימן רש״י, סדור הגדול! שבת —

מ״ז(. סימן בו כל חקו,

 שבת רעם אט אין ודיל דא, איו ערקלערונג אנדער אן ב(
 אינדערפרי שול, אין טאג גאגצן רעם כמעט עולם דעי פארבריינגט

 ז^גט מען וועלכע פיוטים, פילע די און דאוונען שבתדיקער רער
 דינים די דך געפינען עם וועלכע אין מוסף, צו און שחרית צו

 רב דער רב. פון דרשה די הערן מען גייט באטאג און פסח, פון
 א ^בער האלט יאר, גאנץ א רושות קיין נישט ו$גט וועלכער

 שבת דעם מען רופט רערפאר הגדול. שבת אום דרשה לאנגע
 יע־ פון דרשות די און פיוטים די דורך ודיל שבת, גרויסער דער
 הגדול! שבת א ווערט ער וויכטיק, און גרוים ער ווערט טאג נעם

ה(. ר" סימן הלקט )שבלי

 אין טעג 10 אויסגעקומען ראן איו פסח פאר שבת רער ג(
 רעם נעמען צו אנגעזאגט ויי טען האט שבת יענעם אט אין ניסן.
 יענעס האבן ויי ^נהויב. גוטן א געמאכט ה^בן ויי און פסח, קרבן
 ווערט עם וועלכן אין ט^ג א אין טצוות, טאן $נגעפאנגען שבת

 מ^ג, גרויסער א דך רופט ט$ג אזא ואך, גרויפע א אויפגעטאן
)אבוררהם(. הגדול שבת שבת, רער זיך רופט רערפאר און

 מר^גן ויעלכע י^ר אין שבתים געוויסע דא זייגען עם ר(
 א פון גענומען מען ה$ט נו^טען רעם און נאמען, ספעציעלן א

 מען וועלכע הפטיה, דעי אין דך געפינט וועלכער וו^רט, געוויפן
 מען לייענט ראן ודיל — חזון שבת למשל, שבת. יענעם לייענט

 הוון, שבת שבת, רעם מען רופט ישעיהו, חזון הפטרה רער אין
 הפטרה רער אץ טען לייענט ראן ודייל שובה, שבת ו^דער
 רעם אין $ט און שובה, שבת שכת, רער זיך רופט ישראל, שובה
 רי הפטרה רער אין טען לייענט פסח פ^ר אדם קומט ור$ם שבת

 שולח אנכי "הנה מלאכי: נביא אוטשטערבלעכן רעם פון ווערטער
 דערפאר והנורא, הגדות ה' יום בוא לפגי הנביא אליהו את לכם

 תרפ״ג(. סימן משה )ממה הגדול שבת — שבת רעם מען רופט
ארבעט גרויסער רער וועגן מען לייענט אים אין וו$ס ט$ג א אין
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 בלם ולב בנים על אבות אבות לב והשיב או הנביא, אליהו פון
 רי פון הארץ די און עלטערן די פון הארץ די אז אתותם, אל

 וועט דור אידישער יונגער דער אז פאראייניקן, זיך יועלן קינדער
 נעהאט, האט דור אלטער רער ווי הארץ אירישע נוטע אזא האבן

 אידישן רעם פון ווייטיק רעם קרעכץ, רעם פילט וואם הארץ א
 וועלכער שבת, אזא און קוטען, וועט ער ווען טאג, אזא פאלק,
 איז ערציאונג, אירישע נוטע א קינרער אונזערע נעבן ווענן רערט
הגדול, שבת — נאר שבת, נעוויינלעכער קיין נישט

 טיט עלטערן פאראייניקן פארצייטן, אמאל, פלענט שבת רער
 וואכן דער אין אויב ווייל וואך, פון טאג יעדן ויי מער קינרער

 טיט עסן נישט זאלן עלטערן די דאם פאסירן געקענט ווען האט
 זעלטן האט וואם זאך א — צייט איין אין צוזאטען קינדער די

 שבת שבת. פאסירן געקענט נישט קיינמאל ראם האט — פאסירט
 צוזאטען, זטרות זיננען צוזאמען, עסן פאטיליע נאנצע די פלעגט
 און הייליג שיין, ווי אך צוזאטען. שבת פון קדושה די פייערן

 הערצער די פאראייניקט האט שבת דעי נעווען. איז דאם נעטלעך
אוטגליק" אזא אין אבער לעבן טיר ווען קינרער. און עלוגערן פון

שרעקלעכע א ווי בושעוועט שבת חלול דער ווען צייט, לעכעי
עלטערן די פון הארץ די פאנאנדער שבת דער טיילט איצט טנפה,

שבת ריאך. פון טאג יערן ווי ערגער קינדער די פון הארץ די און
 זינגט טיש, שבת״ריקן נאם פאטער פרוטער אלטער רער זיצם

 אלטע די פון אראפ פאלט טרער זודיקער א און זטירות, שבת״ריקע
 טיט זטירות שבת״ריקע טרערן, טיט נעזונגען הייסט, ראם אויגן.

 אלטע די שבת. אום ארבעט זון זיין — ווייל טרערן, וואכעדיקע
 און טשאלנט שבת׳דיקן רעם טיש צום רערלאנגט טוטער פרומע

 עסט טאכטער איר וואם צער פץ צעריסן ווערט מוטער״הארץ איר
 עלנט־ די שבת פילט זי און "קאנטאר", אין אדער .געשעפט" אין

 רופן נישט זיך קען שבת אזא און טעג, אנדערע ווי מער קייט
 אל אבות לב ,והשיב קוטען ויעט אליהו אבער ווען הגדול. שבת
 די פון הארץ די אוטקערן וועט ער אבותם", אל בנים ולב יינום,

 די צו קינדער די פון הארץ די און קינדער, די צו עלטערן
 באזונדעיע, צוויי קיין זיין נישט וועלן עם עלטערן, די פון הארץ

 שבשטים, לאביהם אחד לב זיין וועט עט נאר הערצער, פארשירענע
 עלטערן די שבת היטן וועלן ראן היטל, אין גאט צו הארץ איין

98



 רער־ ווי א, — ויין ררעט שבת אזא און קינרער, די מיט צחאמען
הגדול!... שבת א — ראם מען לעכט

 לכם שולח אנכי הנה הפטרה: היינטיקער אין לייענען מיר
 לרחק לא בא אליהו "אין מדרש: דער זאגט הנביא. אליהו את
 שולח אנכי הנה שנאמר בעולם, שלום לעשות אלא לקרב, ולא
 כתיב ראשונה בגאולה ישראל, אמרו וכי', הנביא אליהו את לכם
 כנגדם, שנים אף לי ישלח בו בחר אשר אהרון עבדו, משה שלה
 אנכי הנה שנאמר: משלח, הנני הקב״ה אמר ואמתך, אורך שלך

 אתמך עבדי הן והשני, אחר, הרי הנביא, אליהו את לכם שולח
בו. נפשי רצתה בחירי בו

 היי־ וויכטיקע א זייער האט — מדרש דער זאגט — אליהו
 שיין ווי שלום! וועלט. דער אויף שלום מאכן צו אויפגאבע: ליגע

צווישן שלום שלום. יוארט ראם אירן בא קלינגט עם הייליג און
צווישן שלום קינדער, און עלטערן צווישן שלום פרוי, און מאן

 אלטע. און יונגע צווישן אירן, רעפאיטיי־טע און אידן ארטאדאקסישע
 אי־ גוטער א דורך גאר קוטען קען שלום אמתער דער אט און

 דער איו אליהו ודייל אליהו, דורך איו ראם ערציאונג, רישער
 און אבותם, אל בנים לב והשיב רער חנוך, אירישן פין סימבאל
 תשובה עושים ישראל "אם ילקוט: אין מדרש רער זאגט דערפאר

 גע" טיפער א אליהו! שיבא ער תשובה עושים ואין נגאלים, אין
 אווי פאלק, ראם תשובה. אן גאולה די זיין נישט קען עם דאנק!

 ארץ אפלעבן און בויען קענען נישט וועט איצט, איו ער ווי
 ווערן, פרומעי ווערן, אנרערש וועט פאלק ראם סיידן ישראל,

 דאם און גאולה, דער פון נויטיקייט די פילן ווערן, נאציאנאלער
 אמת״ע אן געניסן וועט דור יונגער רער סיידן ויין, נישט קען

 פייער הייליגן מיט בריינגען וועט וועלכע ערציאונג, אידישע נוטע,
 רער מיינט ראם והיהדות. התורה החזקת פון אויפלעבונג פון

 וועט אליהו ווען אליהו", שיבא ער תשובה עושים "אין מדרש:
 אויבער־ אן גישט דור, אלטן דעם מיט דור יונגן דעם פאראייניקן
 קומט ראם און הארץ־פארבאנד, א גאר פאי־אייניקוע, פלעכלעכע

 אנדערש אירן וועלן ראן ערציאונג, אירישע גוטע א דורך נאר
 משחיתים", "בנים זיינען זיי עלטערן, די איבער קינדערפירן ווערן.

 טאמעם, און טאטעם פיומע די קאליע מאכן און פארדארבן זיי
 וועלן דאן און עלטערן, זייערע פרימער מאכן קינרער פרוטע און

טאן!... תשובה עלטערן די וועלן
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 און שיינע נאנצע די סדר, דעם מען מאכט באנאכט פסח
 די קינדער, די צוליב נ$ר געמאכט וועי־ט צערעמ^ניע הייליגע

איני ז^ל ויי סדר, צום פסח איינשל^פן נישט ז^לן קינדער יונגע
ז$לן זיי פרענן, קשיות ז^לן ז* סיר, פסחדיקער דער טערעסירן

 ווערן איינגעקריצט ז^ל יום־טוב הייליגער דער כדי העדן, הרוצים
נשמהלעך, יונגע זייערע אין הערצער, יונגע זייערע אין טיף טיף,

רער ורען דאן צוזאמען, זיינען קינדער טיט עלטערן רדען ראן און
 קיג• זיינע פון ערציאונג אירישער רער מיט אב זיך ניט פ^טער

 קיג־ די פאר ז^גט מניד, א ווערט פ^טער רער ורען דאן, רער,
 אמ^ל, פון געשיכטע אירישע די *1 דערציילט הגדה, די דער
 והשיב פון צייט די צייט, זיין איז דאן הנביא, אליהו קומט דאן
 דערפאר טאקע און אבתום, אל בנים ולב בנים על אבות לב

 הנביא״ם אליהו הנביא. אליהו פאר כום ספעציעלן א צו מען נרייט
 די עפענען רעם מיט און קינדער, די בא באליבט זייער איז כוס
 הארץ, אירישע יונגע די אויף מען עפנט הנביא אליהו פאר טיר

 2 כ$טש פאנטאזיע, קינדערשע יונגע די הארץ, אידישע יונגע די
 אוני מיר ניבן סדרים, די צו פסח, פון נעכט די יאר, אין $יונטן
 און פאנטאזירן טראכטן, ואלן ויי נעלעגנהייט א קינדער וערע

 אליהו מלאך, זייער איו מלאך רער און מלאכים... מיט זיך שפילן
הנביא.

 מדרש רער ז^גט — עולם של רבונו צום ז^גן אירן און
 און משה ,2 נעשיקט אונו ה^סטו גאולה ערשטע די בא —

 צוויי, ווידער אונו שיק גאולה, איצטיקער רער בא איצט, אהרן,
 ואמת! אור ואמתך, אורך שלך אמת, און ליכט זיינען: ראם און

 אליהו משיח, און אליהו זיינען: ויי און שיקן! וועל איך גאט: ואגט
 פאישפרייטן רוייך דור יונגן רעם און אלטן דעם פאראייניקן וועט

 ראם קינדער, אונזערע פון נשמות די אין תויה דער פון ליכט די
 נאב* דאן וועט משית און תורה, אור דער ליכטיקייט, די זיין וועט

 וועלט, דער פון שקר דעם אויסיאמען ראן וועט משיח פאלנן,
 וועט משיח זיין. נישט גאולה קיין קען איז שקר ויאו ד^יטן ודייל

 דער אויף הוא, ברוך הקדוש של חותמו אמת, רעם סא-שפרייטן
וועלט. גאנצער

 ואמתך, אורך מלך עולם, של רבונו איצט, דיך בעטן מיר און
 און הנביא אליהו אונז שיק אמת, ריין און ליכטיקייט דיין שיק
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 אונזער פייערי צי דערהארן ואלן מיר און צדק, גואל דעם משיח
 הייליגע שייגע, די אויף צייט רער אין איבעראיאר פסח טוב יום

 ועל גאולתנו על חרש שיר לך ינודה וירושלים. ציון פץ גערג
ואמן! אמן! בימינו במהרה נפשינו, פרות

פסח.
 אמתע די — נם. גרויפער רער — רגלים. שלש די

 קרבן דער — פרילינג. נאציאנאלער דער — פרייהייט.
 — פפה. קרבן פון מאראל און געראנקען — פסח.

פפה. קרבן אלם איד רער

טא• אין טעג 14 ניסן, יאר, פון מאנאט ערשטן דעם אין
און גאט, צו פפה טוב יום רער אן זיך פאנגט פארנאכט, נאט,
פון טוב יום דעי אין מאנאט דעם אט אין טאג ־טער15 רער

גע־ נישט טאר ארבעט קיין הייליג, ראן אין עם גאט. צו מצות
)שם(. טעג זיבן די ווערן געבראכט דארפן קרבנות און ווערן, מאן

 שבועות, פפה, טובים, ימים אידישע וויבטיקע זייער דריי די
 נאמען רעם מיט אויך העברייאיש אין אנגערופן ווערן בוכות,

 הייליגע אייגענע אונזער אין געלעבט האבן מיר ווען ודייל "רגלים",
 זעלבפט־ א אלם עלטערן, אינזערע פלעגן ישראל, ארץ אין לאגד,

 פארזאמלען באדן, אייגענעם איר אויף נאציע, פרייע שטענדיקע,
 וואו ישראל, ארץ פון הויפט־שטאט דער אין צייט טוב יום זיך

 היי• די ירושלים! אין — געפונען זיך האט המקדש בית רער
 טוב יום אויף ניין פלעגן ויי און וועלט! רער פון שטאט ליגסטע

 צוזאמען. אלע צופום, גיין און לאגד, עקן אלע פון ירושלים אין
 אט זיך רופן דערפאר צופוס. העברייאיש אין מיינט ברגלים,

 "שלש טובים ימים נאציאנאלע הייליגע אויבן־דערמאנטע דריי רי
רגלים/

 אוגזער פארלארן האבן טיר ווי יאר טויזנט 2 באלו־ שוין
 נעווארן, חרוב רואינירט, פארברענט, המקדש בית אונזער לאנד,

 רער אויף צושפרייט און צוזייט ויינען ישראל פון קינדער די און
 געווארן, אויסגעקוילעט ויינק טיליאנק ונר, נע וועלט, גאנצער

 גלות אין געווארן ויינק אידן געוזארן, דערטרונקק און פארנרענט.
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 לאנד א — נערד^רן איו ישראל ארץ און לאנד, א אן פאלק א —
 היליגע היסטארישע א דורך מיר לעבן איצט און פאלק, א אן

 נרעם־ דער נסים, געטלעכע געוויזן וועיט אויגן אונזערע פאר ציט,
 זיך קערט לאנר א אן פאלק רער דאס פאסירט, האט נם טער
 לעיט פאלק אידישער דער פאלק. א אן לאנד די צו צוריק אום

 וועלן צייט דער אין און לאנר. אידישע ראם אויף צוריק אויף
 יום. הייליגן שיינעם אונזער פיערן צו ווי פארשטיין בעסער מיד
פסח! טוב

 א פון פריהיט די פריהיט! פון טוב יום דער איז פסח
 מער נישט שקלאפעריי׳ אויס קייטן! די צעבראכן פאלק! גאנצן

 פאר נשמה, און הארץ ארבעט, ציט, מארך, געזונט, אוועקגעגעבן
 יע" פאי שטענדיק איבעטן לענדער, פרעמדע פעלקער, פרעטדע

 שלאפער, אלם ווייטער ויאם אלין און אלעמען נעמאכט רייך נעם,
 קינדער? אונזערע זיינען וואו ערנירעריקט, טיפער און ארימער,

 יוננע און זין יונגע אונזערע זיינען וואו יוננט? אידישע די איז ודאו
 די אין אינגעקלאפט זי האין מיד — נישטא זיינען ז* טעכטעי?

 נעבויט האבן מיד וועלכע פיראמידן, ריזיקע גיויסע די פון צינל
 לינט ציגל די אין און לענדער, פרעמדע בויען מיר מצדים.,. אין

 פא־ האט עם וואו לאנד, יערער אין דור... אידישער נייער דער
 פריהיט, פאר בלוט פארנאסן ראט מען וואו רעויאלוציע, א סירט
 ווערט בלוט זיער יוננט... אידישן דעם געפינען רארטן איר וועט

 פון פריהיט רער פאר קעמפט יוגנט אונזער איבעראל, פארגאסן
 פרי־ רער פאר נישט לענדער, אנדערע פאר פעלקער, אנדערע

 אידישן רעם פון פרייהייט רער פאר נישט ישראל, ארץ פין הייט
 פון תורה, אידישער דער פון ווייט איז יוגנט אונזער וייל פאלק,

 וואוג־ גרויסער רער מיט באקאנט נישט איז נייסט, אידישן רעם
 זיינען ז* נאר ווי רערפאר, און נעשיבטע, אירישער דערבארער

 שקלא־ פון קייטן די צעבראכן האבן זי נאר ווי מצרים, פון ארוים
 קרן גליך רבינו משה געטלעכער גרויסער דער זי פירט פערי,

 זאנט גאט און תורה, א נעמען סיני בארג צום און ישראל ארץ
 ההר על האלהים את תעברון ממצרים העם את בהוציאך משהן:

 פאר נויטיק איז עם וויל סיני, בארג צום גליך מצדים פון הזה,
 אינערלעבע פייהיט, אמתיע און פאלק, פיי א זיין צו פאלק א

 מארא־ טיפזיניקע, גיויסע די דורך נאר עריכן מען קען פיייהייט
 אלא חורין בן לך אין ,תורה", געטלעכער רער פון לערע לישע
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 ־83 וועלכער יעניקער, רער זיין נאר קען פריי בתורה! שעוסק מי
תורה. רער פון לערע טאראלישער רער מיט דך שעפטיקט

 פון ספירה. ציילן ^נהריבן טיר וועלן באנאכט היינט און
 טאג, יעדן ציילן וועלן טיר ציילן, מיר וועלן שבועות ביז םח6

 תורה, רי נעמען צו שוין מען דערלענט ווי אך ה$פן, און ווארמן
 פאר מוזן מיר וועלן ראן האבן, תורה די וועלן מיר נאר ווי ווייל
 טער קען לאנר און תורה פון פאלק א און קעטפן, ישראל ארץ

 פרייהייט, פון טוב יום דער איז פסח און פאישקלאפט! זיין נישט
חרותינו! זמן

 שייגע די נאטור, די פרילינג. אין אוים שטענדיק פאלט פסח
 פסח איצט, ווינטעי, גאנצן א געשלאפן האט נאטור, געטלעכע

 און לעבט אלעס בליט, אלעס אויפצולעבן, אן פאנגט אלעס צייט,
 געשלאפן איז וועלכער פאלק, אירישער נאנצער דער און זיננט,

 אן פאנגט גלות, יאר טויזגט 2 לעצטע די פאר טויט געווען און
 די פאלק, אידישן דעם פון פרילינג דער קומט עם אויפצולעבן,
 אן פאנגט אידן, פון שפראך נאציאנאלע די שפראך, העברייאישע

 איץ אין קינדערלעך אידישע טויזנטער הונדערטער ווערן. לענעריק
 תורה״ם תלמוד די אין העברייאיש, ריידן גלות אין אויך און ישראל

 אי־ אלע ווערן דור, היינטיקן אין אידן בא שולן העברייאישע און
 מאנכע אפילו העברייאיש, אין נאר אונטעריכט לטורים דישע

 געבן צו נייטיק פאר געפונען האבן צייטונגען אידישע טענלעכע
 געבויט; ווערט ישראל ארץ אפטיילונג, העברייאישע א טאג יעדן
 אן פאנגט מען באנייט, ווערט פאלק אירישן רעם פון כבור רער
 תג״ך, אוגזער פון ווערט טאראלישן גרויסן רעם פארשטיין צו טער

 ראנקען צו גאט האבן מיר תלמוד, אגדה, טשגה, אונזער פון
 רער פון פאלק, אידישן דעם פון פריליגג רער פרילינג, דערלעבט
 העברייאישער רער פון תורה, אירישע דער פון לאגד, אידישער
 לעבעדיקער נייער א וואקסט עם שפראצט, עם בליט, עם שפראך,

 נאציאנא־ לעבעדיקער א טיט לאנר לעבעריקע נייע א און פאלק
בארץ! נראו הנמים שפיאך, לער

 אינערלעכע פרייהייט! צו רופס פסח טוב יום רער רבותיי.
 פרעמדע, פון קינדער אונזערע און זיך באפרייען לאמיר פרייהייט!

 אנדע־ נאכטאנצן פון איינפלום, פרעמדן פון מנהגים, נישט־אירישע
 פאר־ לאטיר ליטעראטורן, פרעמדע און שפראכן פרעטדע פון רע,
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 צרישן תורה אונזקר פון לקרק מסלישק נרויסק די ר*טן6ש
פרייק, שטו^לצק, אידן זיין מיר ווקלן ראן יוננט, אידישן רקם

 אין פרייהייט פון טוב יום רקם פייקרן ווקלן מיר און גליקלקכק,
 די פון אידנטום נאנצן רער באפרייקן ווקט וועלכע לאנד דקר

 לקבן, אידישן דקם מאכן הייליג ווקט און לקבן פון ווו^כקדיקייט
ואמן! אמן! ישראל. ארץ — איז ד$ם

פסח.

הייגט. און אפאל פסח קרבן דעו
 ווקן ישייאל, ארץ אין נקלקבט ה$בן מיר ווקן פארצייטן,

 שקנפטק די המקדש, בית אונזקר זקן צו גקווקן זוכה ה^בן מיר
 ״טן14 דעם מקן פלקנט גקזקו, ווקן האט ווקלט די וו^ם גקביידק

 ^דקר שקפם א המקדש בית אין קוילען פארנאכט ניסן אין מ^ג
 א גקרופן זיף ה$ט ד$ם און אלט, יאר א איז ווקלכק ציג, א

 און צקרקמאניק שיינק א דקרביי פ^רקומקן פלקנט קם פכח. קרבן
 צו $רנאניזירן דאן זיך פלקגן אידן באנייסטקרונג: הייליגק פיל
 צוזאמקן חברה נאנצק א נאר אליין, נישט מצוה די אט ט$ן

 קדת קהל כל אותו ושחטו תורה: דקר אין שפייט קם גקנומקן.
 $פ־ פלקגט מקן ווקן אינאוונט, נו^כדקם, און הקרבים, בין ישראל

 פון פלייש די מיט פארבייסן מקן פלקנט סקודה זאטק א קפן
 בית פין קזרה דקר אין קוילן אים פלקגט מקן ווקן פסח, קרבן

 בלאזן דאן פלקגט מקן הלל, לייקנקן ראן מקן פלקגט המקדש,
 די אין רופן זיף פלקגט ווקלכקר אינסטרומקן, מוזיקאלישן א אין

 פלקנט קר .חצוצרות", נאמקן דקם מיט הקברייאיש אין צייטן אלטק
 דוחה איז און כתות, דריי בא קזרה דקר אין ווקרן גקקוילקט

 גקווקן איז מצוה דקר אט פון צחקק דקר און טקם דקר שבת.
 ד^ט וו^ם נסים גרויפק די גקריינקקן שטקנדיק ז$ל אירן ראם
מצרים. פון ארוים זיינקן ז* ווקן גקט^ן זיי מיט

 קר ווען נ^ר ווקרן נקנקסן נקרארפט האט פסח רךבן דקר
 אם כי במים מבושל ובשל נא טמנו תאכלו "אל גקבראטן, איז
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 קת:ן רער וואס צו ערקלערונגען צוו* דא ו*זען עם און אשי. צלי
געבראטן: זיין געמוזט האט פסח

 ארויםג*ענ" עלטערן, אונזערע אוגז דערמאנט ראם וו*ל (1
 פל*ש די קאכן צו געהאט גישט צ*ט ק*ן האבן מצרים, פון ריק
 אפ־ שנעל דאם געמוזט זיי האבן איילנדיקערהייט ווייל ,6טא א אין

עסן. און פייען אויפן בראטן

 גע־ עסן פלעגן פרינצן און קעניגן פארצייטיקע די וו*ל (2
 מאכל, געשמאקער און גוטער א זייער איז וואם פל*ש, בראטענע

 דער עסן. צו אויספירן געקענט דאם האבן רייכע גאנץ נאר וואס
 אגצושטאפן אויף פלייש געקאכטע עסן געמוזט חאט פאלק גאנצער

קרבן רעם עסן מיר ווען און געבראטנס, נישט און מאגן, רעם
שקלא* פון באפרייט זיך האבן מיר ראם זיך רערמאנען צו פסח

א און כחגים ממלכת א פאלק, פרייער א זיינען טיר און פער*
 פסח קרבן רעם עסן מיר וואם רעם מיט מיר צ*גן קדוש, נוי

 פרינצן, און קעגיגן ווי שטאלץ און פריי ז*נען מיר דאם געבראטן,
 דעם פון איבערלאזן געטארט נישט מען האט דערפאר טאקע און

 אזוי ניסן. אין טאג ״טן15 דעם אויף מארגן, אויף פסח קרבן
 און מלכים ודייל בקר", עד ממנו תותירו "לא תורה: די זאגט

זייערע פון איבער נישט לאזן רייך, זייער זיינען וועלכע פרינצן,
 ז*נען מיר ראם פסח, דאך צייגן מיר און מארגן, אויף געקעכצן

 אויף פסח קרבן פון איבערלאזן נישט מען טאר גליקלעך, און פר*
 ווערן. פארברעגט דאם מוז איבער, בל*בט עם ווען און מארגן,

 זוכה האבן מיר און פר* ז*נען מיר אז צ*גן צו איז אלעס דאם
גדולה. און מלכות צו געויען

 זע פסח, קרבן ויעגן דינים פארש*דענע דא ז*נען עם
 א', פרק פסח קרבן הלכות רמכ״ם ס״ט, דף ה', פרק )פסחים

 רכ״ג, עשין םט״ג נ״ה, עשה מצות המצות ספר ח', ופרק ,י פרק
מ״א(. פסחים כ״א, רף מגילה ט', דף ברכות

 גע" פסח, קרבן פון מצוה דער אין זיך פארטיפן טיר ווען
 פיל זייער קען מען וועלכע פון געדאנקען בריליאגטענע טיר פינען

 מוז מען דאם רמז, א דורך וואונק, א דורך לערנען מיר לערנען,
 פון דינים די וויסן גוט דארף טען און כשרות, אויף אויפפאסן

 קוילעט טען וועלכע בהמה א פון ארויםנעטען דארף טען ניקור,
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 ממגפע אין בלוט, דך געפיגט טאנכע אין ארערן, 51 עסן צום
 און בלוט קיין נישט עסן נישט טאר איד א און חלב, זיך געפינט

 טמנו תאכלנו אל תורה: יי אונן זאגט ראם און חלב, קיין נישט
 ויעלכע אדערן 51 די ,51 טיינט נא נא. עסן נישם זאלט איר נא,

חלב. אין בלוט צוליב עסן נישט טאר טען

 רואם ראם אז לערע: וויכטיקע א זייער אויך לערנען מיר
 טענטשן ווען טאיגן. אויף איבער נישט ל$ז היינט ט^ן דארפסט דו

 וועלט די וואלט לעבן, אין כלל וויכטיקסטן דעם אט געהאט וואלטן
 אונז לערנט ראם און איצט, שטייט זי ווי העכער פיל געשטאנען

 איבער נישט לאזט בוקר׳, עד מטנו תותירו "לא פסח: קיבן דער
 טאן, איך וועל מארגן נישט זאב המט, טצוה די טו מארגן! אויף

היינט! טו

 האט וואם דער בטחון. און אמונה האבן דארף איד א און
 וועט טאמער מארגן, אויף איבער לאזט און היינט, עסן צו וואם

 הרי — גטרא די אים אויף זאנט — האבן נישט מארגן דאם ער
 וראם דער גאט. אין מאמין קנאפער א ער איז אמנה, מקטני זה

 לא מארגן, אויף נישט לאזט גאט אין בטחון און אמונה האט
בוקר! עד מטנו תותירו

 פאר• ווערן געגעסן און געקוילעט פלעגט פסח קרבן רער
 און פרייר טיט אירן, בא געווען איז המקדש בית דער ויען צייטן,

 לאנג, אטאל, געווען איז דאם באגייסטערונג. הייליגע טיט געזאנג,
 זעלבסטשטענדיקער אלם געלעבט האבן מיר ווען צוריק, לאנג
 האבן היינט ישראל. ארץ אין לאנד, אייגענער אונזער אין פאלק

 אליין, איד דער איז פסח קרבן דער און פסח, קרבן א אויך מיר
גלות. אין

 שפא־ אין אנוסים די מאראנען, די סדר, צום באנאכט פסח
 הייל פארבאיגענעם א אין אנגעטאן קייזערלעך זיצט טען ניען.

 בריליאנטן און גאלר פדר. דעם פראוועט מען און הויז, אונטערן
 א איד, שפאנישער א הויז, פון פאטער רער איבעראל, גלענצן
 קיי• רער פאר טיטגליד א שפאניער, די פאר גייסטלעכער הויכעי

 באהאלטענער א צייט זעלבער דער אין און פאטיליע זערלעכער
 אידישקייט, זיין באהאלטן צו געצוואונגען אין וועלכער איר, פרוטער

 אים מען וועט איר, א אין עי אז רעריייפן זיך ויעט טען ווייל
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 פרא־ און זיצט עי לעבעדיקערהייט, פארברענען קינרער זיינע און
 נרוים* די איבער פאטיליע זיין צו רערט סדר, פסח״דיקן רעם וועט
 פלוצים און אידנטום, פון הייליקייט ראם איבער גאט, פון קייט

 די פון באנלייטונג רער אין פאליציי שפאנישע און דעטעקטיוון —
 הויז, זיין באפאלן רעגירוננ שפאנישער דקר פון באאטטע העכסטע

 סדר, אידישן באם פאמיליע זיין טיט צוזאטען אים געפינט טען
 שרעקלעכן רעם ראן אנדעקט מען טיש, פסח״דיקן אידישן באם
 איני שפאנישע די רעגירוגג, שפאנישע די געגארט האט עד סוד,

 לעבעדיקער" קינדער זיינע און אים פאדברענט מען און קוויזיטארן
פייער. אויפן הייט

 קרבן, א איז זיינער קיגר יערער און פפה! קרבן א איז ער
 דורך השם. קדוש על געווארן פארברענט קרבן שרעקלעכער א

 א איז ראם אנרעקט" אים מען האט פפה טוב יום הייליקן רעם
פפה. קרבן נלות״דיקער שרעקלעכער

* *
*

 כל איז טיש אופן פפח, לכבוד טיש גענרייטער שיין א
 נרויסארטיקע קליירער, שיינע זילבער, און ג$לר בליצט עם טוב,

 עלטערער דער - נ$ר פיין, און שיין איז אלעם צימערן, רייכע
 איך עסן! ניב שנעל טאמע! הויז: אין בליץ א ווי אחין לויפט זון

נישט! צייט קיין האב

 ניין מוז איך טאכטער! די שטוב אין אחין לויפט מאטע!
 ווארטן טשארלי און מאקס שפעט, שוין איז עם ראנדעוואו, א צו

שנעל! שנעל! נו, מיר, אויף

 עם — מוטער, אלטע די זיי בא זיך בעט — קינרערלעך!
 איז וויי סדר, צום פסח נאכט, היילינע א נאכט. פסח ראך איז

 טאנצן צו און .ראנדעוואו״ם" צו לויפן איצט איר קענט ווי מיר!
 רעם זיין ימים מקצר וועט איר אונז. טיט זיין מוזט איר ווען

 נישט ווילן קינדער די בלוט! זיין נישט פאי־גיסט פאטער! אלטן
 די ווען און סדר. א אן אנטלויפן "לעקציעם", מאמעם רער הערן
 פרעגן ז$ל עס ווער נישטא איז עס און טיש צום זיך זעצן אלטע

 רעם פון טרעי־ן בלוטיקע גרויםע צוויי אראפ קאפען קשיות, 4 די
 זיך צו צער שטילן פון מורמלט ער און אוינן פאטערם אלטן
 רער טיף אזוי שטארק, אזוי נישט זיך פילט יאר נאנץ א אליין.
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 קומט עם אירן, קין גישט זינק ידעלכע קינדער האבן פין יייטיק
 ער שמערצלעכער, טיפער, וייטיק רער זיך פילט פסח, טוב, יום
פסח. קיבן — א איז

 ער• אירישע נוטע א קינרער אוגזערע געבן לאמיר רבותיו
 זאל און וועלן זאל וועלכער דור, נייעם א צוגריטן לאמיר ציאונג,

 היליגע אונזער אין התורה רגל רעם הויך טראגן צו פיאיג זין
ואמן! אמן! ישראל, ארץ אין לאגד,

ג.
זיין. חמץ בודק דארף מען

 איז וואם חמץ דער — יאר. גאנצן א חמץ בדיקת
 זוכן בתים בעלי - חמץ. תערובת רער — אוגז. אין

וואם צונג א — חמץ. מכירת — רבנים. בא חמץ
המצדיק. איז

 ערב נאר נישט זין, חמץ בודק אלע דארפן טיר יבותיו
 נישט און לעין, אונזער פון טאג יעדן •אר, נאנצן א נאר פסח,
 וועל־ חמץ דעם נאר גליבן, דאס און ברויט פין חמץ דעם נאר
 חמצ־ א נישט, טויג הארץ זויערע א אונז, אין דך געפינט בער

 איז חמץ נישט, טויגן געפילן חמצדיקע גישט, סויג נשמה דיקע
 נישט רין, נישט כשר, גישט איז תאם אלעס פון סימבאל דער

 זין, חמץ בידק פריער רארפן טיר און פסחדיק, נישט היליג,
 פאר־ דאן און חמץ, הויפט רער אונז אין ליגט תאו אויסגעפינען,

 מרע סור זין דארף עם איגגאנצן. אים זין מבטל און ברענען
 קראנק, ווערט מענטש א ווי פונקט טוב, עשה נאבדעם און אפריער,

 קיאג• די אויסגעפינען זין, חמץ בורק פריער דאקטאר רער מוז
 ווען נאבדעם, און זאך, הויפט די איז ראס דיאגנאז, רעם קיט,
 ער פארברענט ראן איז, חמץ רער וואו שוין ווים דאקטאר רער
 מאגן רער ווען קערפער. מענטשלעבן פון אוים אים ראמט און
 שלעכט איז וואס אלעס אויסריגיקן אים ער מאכט שלעכט, איז

 אין אים ער שטארקט נאבדעם און מרע, סור מין א אים, פאי
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 שטרייננע 6 אונטער צייט נעוויסע א קראנקן רעם אוועק שטעלט
עסן. צום דיעטע

 אירי* קראנקער א מיט פ^רקומען אויך מוז זאך זעלבע די
 קראג" רער פון וו$יצל רעם אויסגעפינען ראיף מק נשמה. שער
 נשמה, די שטארקן נאכדעם און קראנקייט די באזייטיקן קיט,

 מען רארף חמץ, אינערלעכן דעם נעפינען זיין, חמץ בורק פריער
 ריינע, א איז נשמה די ווען נ^כדעם. פארברענען, אייסראמען, אים

די געבן איר מען קען ראן, נ^ר ראן, חמצדיקע, קין נישט
 "מיכלא מצה רופט הקרוש זוהר רער ווי אמונה, מאכלים, פסחדיקע

 געזונט איז עם וו^ס אלעס און מאכל, אמונה רער דמהמנותא",
נשמה. אירישער רער פאר

 צריך חמץ בו שמכניסין מקום "כל אז זיין דארף כלל רער
 בורק מען דאי־ף דארט חמץ אריין בריינגט מען נאר וואו בריקה,

 אויג! מענטשלעכע די אך, אויג, די דורך דאס טרעפט אמ$ל זיין.
 נעלוסט, הארץ די זעט, אויג די אריין! ד$ס ברייננט זי חמץ וויפיל

די נשמה, די און הנאה האט קערפער רער נעמען, הסנט די
 אינגאנצן וועיט פאראומריניקט, דעט דורך ווערט נשמה, נעטלעכע

 פאר $רט אן חטץ", בו שמכניסין "מקום א איז אויג די טמא.
 מענטש* די נוצן און זיין חמץ בודק ר$רט דארף מען און חמץ,
רין. און הייליג זיינסן וועלכע זאכן נ^ר זען צו אויג לעכע

 מקום א אויך איז נעראנק! דער מחשבה, מענטשלעכע רי
 מענטש* דעם אין בליץ א אמ$ל ניט נעדאנק א חמץ. בו שמכניסין

 חי דערפאר מעשים. טריפה שלעכטע, צו ברינגט און מוח לעכן
 עי טראכט הייליג, און ריין מחשבה דיין האלט און חמץ בורק
 איז ד$ס געדאנק, רער שמוציק, ער איז מעשים, שמוציקע ווענן
מענטש! רער

 חמץ תערובות אז אירן, אלע נעדיינקען נוט דארפן ראם און
 תאכלו, לא מחמצת כל ד^ך: ז$גט תורה די תייל אפור! אויך איז
 במינו צעמישט איז ער רען אפילו עסן, נישט חמץ קיין ט$ר מען

 1א פרק חמץ הלכות רמב״ם מ״ר, מ״ג )פסחים במינו שלא ^דער
 תמ״ג, תמ״ב, סימן או״ח קצ״ח, תעשה לא המצות ספר ר/ הלכה
ע״ט(. לאוין סמ״ג

 אירישן דעם אין חמץ תערובות רעם ר$ך ווייסן מיר און
 וואו טאנץ, א מיט באל א אראנזשירט תורה תלמוד א לעבן.
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 איו ר$ם אריין, ט$ג ווייסן ביון טאנצן ז^לן טיידלעך און אינגלפך
 ראם און תורה, טיט חמץ רעם אוים מישט מען הטץ, תערובות

 יערער און הייליג, איו תורה תלמוד א געפאר, א ווירקלעך איו
 בא־ דארף איר, נ^מען, הייליגן רעם זיך אויף טרו^גט וו^ם איר

 באדייטנדע געוויסע א לעבן זיין פון ט^נאט יעדן צ^לן און לאנגען
 בא־ מוז איר יעדעי־ תורה. תלטוד רער צו טיטגליר אלם םומע

 רי וואלט ראן און ישיבות, און תורה״ם תלמוד אונזערע צו לאנגען
 גע־ נישט ערציאונגס־־אנשטאלטן הייליגע אונזערע פון פארוואלטונג

 און טעאטערם, בעלער, קאנצערטן, אראנזשירן צו געצוואונגען ויען
 וועלכע תורה, תלמוד א פאר ואכן אוטפאסיקע אנרערע אלע די

חמץ! תערובות א איו עם

 פאיאינטערעפירן צו טצוה א טאן ווילן שולן פרומע אונזערע
 מצוה. א ווירקלעך איו ראם שול, אין קומען ז^לן אידן מעד ווו^ם
 קיין נישט הארץ, עם אן חזן א אחין נעמען זיי זיי? טוען וו^ם

 אידן ק*ן אדיין נישט לאזן און כאר, גרויסן א טיט טצוה, שומר
 את ישראל בני "ושמרו כאר טיטן חזן דעם פון הערן שול אין

 ער דארף לכתחילה און בילעט, א קויפט ער ווען נאר השבת"
 די פסקענען אזוי — בריעבר אבער שבת, פאר בילעט דעם קויפן

 רעם קויפן צו מותר איז - פוסקים גרויסע די שול, פון גבאים
 א אץ $דער גופא, גבאים די בא $דער שבת, אום אפילו .בילעט

 מצוה א רבותי, שוין, איז ראם שול. פון ווייט נישט ,קיאסק"
 חלול פון חמץ א חמץ, תערובות שוין איז ראם בעבירה, הבאה
 טרפה׳נער א איז דאם מצוה, שול א מיט צונויפגעמישט שבת
 איז ראם פייער, פון ווי מצוות אזוינע פון אנטלויפט השם. חלול
תאכלו! לא מחמצת כל אין כרת, צו פירט ר$ם חמץ,

 דארפט איר זאך, איין געד״נקט רבותי, אייך, בעט איך און
 חמץ אייער אויף חמץ, פרעמדן נישט און חמץ אייעד זיין בורק
 טשע־ אבע ימצא, ולא יראה לא לאוין, צוו* אויף עובר איר וייט
 רואה, אתה אין שלך איז דין דער חמץ, פרעטרן קיין נישט פעט
 ומצה חמץ הלכות )רטב״ם גבוה ושל אחרים של רואה אתה אבל
(.,א הלכה ד׳ פרק

 הקדש פון חמץ רעם חמץ, געטלעכער און חמץ, פרעמדער
 איי* רעם פארקערט, פונקט איז ר3א אוטגליק רער זען, מעגסטו

 אייגענעם רעם זען, נישט וויל מען נישט, מען זעט חמץ גענעם
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 גענוג ה$םט רואה, אתה אי שלך בורק, נישט ג$ר מען איו חמץ
 הויז... דיין אין קיגדער... ריינע בא פרוי, דיין בא דיר, בא חמץ

 נישט. ג^ר אים זעסט רו - און ה^סטו, חמץ מיט בערג גאנצע
 רער־ $בער איז, געהעריק ווי בודק נישט חמץ דיין ביסט דו און

 דעיזעסטו אנדערע בא גבוה", ושל אחרים של רואה "אתה פאר
 מנגעי חוץ רואה אדם הנגעים "כל נישט, זיך בא חמץ, באלד

 דיינע בא זיך, בא זיין חמץ בודק נישט גייסט דו און עצמו",
 פרעמדע אין זיין חמץ בורק גייסט דו נ^ר הויז, ריין אין קינדער,
 ד^רטן פאמיליעם, פרעמדע בא קינדער, פרעמדע בא הייזער,
 זוכט טען אז געוייינלעך, און, שטארק, זוכסט רו חמץ, זוכסטו
 גרויסע שולן די פון בתים בעלי די זיינען איבערהויפט טען, געפיגט
 בא הקדש, בא חמץ זוכן ז* גבוה", "של חמץ זוכן צו מבינים

 זיי רבנים. בא איבערהויפט שמשים, חזנים, רבנים, בא קדש, כלי
 גלייך איז רב רער ווען צבאות, ה' למלאך הרב רומה "אם ז^גן

 קיין נישט ה^ט עסן, צו ווו^ס נישט האט מלאך א מלאך, א צו
 רב רער אויב געלט, דייה צ^לן צו פארוו^ם גישט ה^ט קינדער,

 אמתער אן ער איז ראן מפיהו, תורה יבקשו — ראן אזוי, אויך איז
 צו וו^ם נישט הו^ט $רימאן, אן טהור, א קדוש, א צדיק א רב,

 אלע ווי לעבן וויל רב רער ^בער ווען לאוו, ואם נעבעך, עסן,
 דייגקט מען ווען לעבן, דארפן און זאלן ווילן, מענטשן לעבעדיקע

 יבקשו אל וויי, אוי ראן, געלט, ושלום חם הו^ט רב רער אז נ^ך
 בתים בעלי רי רב, צום איז וויי און $ך אז ראן, טפיהו, תורה
 אין האלט מען און שונאים, אים ווערן און מקנא פשוט אים זיינען

 הבית בעל יערער און קודש, כלי אונזערע בא זיין חמץ בורק איין
 ער און חמץ, מכירת ראם רופט ער חמץ, פעקל ויין בריינגט

 דארף ער אבער, רב רער ויגריקן, מעג און קען ער אלץ, מעג
חמץ רער ער, מיינט אווי זיכער, עי איו אזוי כפרה. זיין זיין
 אחרים של רואה "אתה רב, באם איז חמץ רער אים, בא גישט איו

גבוה". ושל
 חמץ קיין גישט זוכט חמץ, פרעמדן צו נישט קריכט רבותיי

 ראם איז המץ, געפינען זיי בא וועט איר ווען רבנים. אייערע בא
 זייער חטצ״ריק, געמאכט ויי האט בתים, בעלי איר, שולד, אייעד
 מיט ווי זאך זעלבע די ראך איז עם חמץ, אייער ראך איז חמץ
 הבתים בעלי די זיי מאכן טלית, קהל״שן און האנטוך קהל״שן רעם

 קהלישן דעי און האנטוך קהל״שן דעם שטוציק מאכן זיי שמוציק,

111



 איז טלית קהלישער רער ראם זיי שריען נאברעם און טלית
 געפינען וועט איד חמץ, אייעד בורק בעסער זייט רבותי! שטוציק.

 א טיט מבטל, זייט און נישט זיך פוילט ראן, און גענוג, איבער
 דעם אים, פאיבדענט און חטץ אייעד הארצן גאנצן טיטן אטת,
 א, צונג... חטצדיקן רעט אין שלאף־צימעי... פון הויז... פון חמץ,
 נביל רכילות... הרע... לשון חטצ׳ריק, ראם זיינען צינגעי וויפיל
 אזא צונג! חטצ׳דיקער אזא ווערן זאל פארברענט שקרים... פה...
 נישט לאזט חמץ הרע לשון רער חמץ. שרעקלעבער א איז חמץ

 לעבן... אונזער אין הויז... אונזער אין פסה הייליקן שיינעם רעם צו
חמץ!... רעם פארביענט

פסח.
ד.

שקלאפן. פסח׳דיקע די
 אין ראך טיר זאגן פרייהייט, פון טוב יום א ראך איז פסח

 ווי נישט סדר צום ראך מיד זיצן חירותינו, זמן תפלות אוגזערע
 "כולנו פרינצן, ווי קעניגן, ווי "אינעשפארט" נ^ר־ יאר, גאנצן א

 אונזער אויף גאט צו וינגען טיר הלל, ראך זאגן טיר מסובין".
 פדית ועל גאולתנו "על הגדה רער אין ראך טיר זינגען פיייהייט,

 האט גאט אבותינו", את וגאל גאלנו .אשר דאך מיד זאנן נפשני",
 מיד עלטערן, אוגזערע אייך און שקלאפעריי, פון אויסנעלייזט אונז

 דעיפאד און טיר, זיינען מענטשן פרייע שקלאפן, נישט טער זיינען
 רעד אין ד$ך מיד לייענען ארבעטן. נישט פסח ראך מען טאר

 עבורה מלאכת כל לכם יהיה קודש מקרא הראשון "ביום תורה:
 זייענדיק ווייל טאן, נישט ארבעט ק*ן פסח, ז$לט, איר תעשו, לא

 זייעד האבנדיק געשעפט, און ארבעט פון ליידיק טוב יום גאנצן א
 קומען צו מעגלעכקייט די האין אירן אלע וועלן צייט, פרייע פיל
 די פון ווארט אידישן לעבעדיקן א הערן ארעד לערנען שול אין

 גיין געטאגט וואלט טען ווען מטיפים. און דרשנים מגירים, דינים,
 וואלט ארבעטי, ליכטע גאנץ אפילו ארבעטן, ארעד געשעפט אין

 זיין אין וועד אין געשעפט אין וועד פארנוטען, געווען יעדערער
 קיינע טאן צו ערלייבט נישט איז עם ווען אבער, איצט אדבעט.
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 נענוג מען ה^ט איצט ,0תעשו לא עבורה מלאכת "כל ארבעם,
 פי־עגן קינרער טיש. פשחריקן נאם זיצן סדר, נאם זיצן צו צייט

 דאך איו סדר גאנצער רער תרוצים, ויי ענטפערן עלטערן קשיות,
 ואלן ויי האבן, ואלן ויי קינדער, די צולוב נ$ר נעוו^רן נעטאכט

 געלעננהייט נוטע די האבן ואלן סיר אום פרענן, צו וואם האבן
 ווען נשים, נאטם ווענן פרייהייט, אידישע ווענן ויי טיט ריירן צו

 קץ אינטערעשירט ויי או אירישק^ט, פון ווייט אווי ויינק קינדער
 זען קינדער ווען נישט. קשיות קיין שוין פרענן ויי או נישט, ואך

 קינדעי• ווען הויו, אין פאטער נאם אירישקייט פון סימן קיין נישט
 אין ויעי־ט קינר אידיש דער ווען סידור, פסח״דיקן קיין נישט זען

 ושלום חש מיר שטייען דאן ,,לשאול יורע "שאינו פון בחינה רער
 קדישא, חברה די מיר זיינען דאן אידנטום, פון קבר דעם פאר

 וועלכן פאי- אידנטום, פון אידעאל הייליקן דעם באגראבט וועלבע
 צום נעגאננען ויינק געווען, נפש מוסר זיך האבן עלטערן אונזערע

 לעצטן זייער פארגאסן האין קאנצערט, א צו ניט מען ווי טויט
 צו איו וויי מיר, און אידנטום, פון הייליקייט די פאר בלוט טראפן

 קדישא, חברה די שמשים, די קברנים, די ראש ויינק מיר אונו,
 און, היילינטיטער. אונזערע פארשיטן און באגראבן העלפט וועלכע
 צו־ בענוג איו לאנע שרעקלעבע אזא בא האלמן טיר אז רבותי,

 אפנק נישט סדר דער ווערט הייזער אירישע מאנכע אין אז זען,
 און אליין, זיך פאר נאר איו אפנעריכט ווערט ער ווען און ריכט,
 אידן טויזנטער הונטעיטער און קינדער, יוננע די פאר נישט

 יום־ דעם אין שקלאפן טויזנטער הונרערטער פסח, אום ארבעטן
פרייהייט. פון טוב

 טען זאגט נעפאקט, נעווען איו מנין ערשטער דער רבותי!
 אר־ רער צו ביזנעם, אין ניין דאך דארפן טענטשן — ווייל מיר,
 כדי פריער, ^פדאידנען ויי דארפן פשח, טאג ערשטן דעם בעט,

 ריב־ רער אין ארבעט, רער צו כיזנעם, צו קומען קענען ז^לן ד
צייט... טיקער

 פרענער, קשיות אונזערע קינדער, טויונטער יונרערטער
 איןביזנעם ויינק פאטערס זייערע ווייל גאסן, די אין זיך וואלנערן

 נישט קיינמאל דאו וועלן קינדערלעך די ארבעט, דער בא און
 עלטערן וייערע פסח. אונזער פון הייליקייט און שיינקייט די פילן
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 גליקלעכע די פאישקלאפט, ארו ן* ויינען פארשקלאשט, פסח זיינען
 קינדער אידישע אריטע די זיין מקנא טעגן קינדער אידישע רייכע

צוריק. יארן טיט

 זיין אייף איד פא״צייטיקער רער זיצט מלאך א ווי שטאלץ
 א געייארן פלוצים איז ראם חיל, אשת זיין טיט כעט, הסבה

 נישט זיך טארן עם ווען רעראלוציעם, גרעסטע די אין און מלכה,
 זיין, מלכים שטענדיק רעלן וועלט, דער אויף מלכים קיין געפינען

 - פדוי זיין מלך, א איר דעי איז פדר פסח״ריקן יערן צו מייל
 און שלך, בני פייינצעסינם, אגן פרינצן — קינרער זיינע מלכה, א

 וואונדעי, רעם מלך, כני די קינדער, זיינע ראם דערציילט מלך רער
 עלטעי־ן, אונזערע טיט פאסירט ראט עם ראם ונפלאות, נסים די
שקלאפעריי. פון כאפריים זיך האבן ויי אזר ווי

 בא איז עם שיין ווי הייליג, רי ליכטיק, ווי פדר! צום פסה
 נאציא־ פרייע די טיש, כאם זיצן חורין בני שטוב! אין אידן יערן

 די שטוב, פון יוינקעלעך אלע אין זיך פילט נשטה אירישע נאלע
 טאמע, די הנדה. די העדן פדר, צום געקיטען איו אליין שכינה

 טאטע די פרייר, פין לייכטן און שטיאלן אלע — קינדערלעך די
 אייפן האט און צירונג טי׳יערסטע איר אנגעטאן האט פסח לכבוד

 אי; די זילכער. אין גאלו־ ביסל נאנצע ראם אויסנעשטעלט טיש
 געכשי־׳ט ז*נפן כלים די כשר, עקפטיא פסח איו הרו דישע

 ארף רארטן קינדערלעך די איבערהויפט אלע, פסח, לכבוד געיוארן
קוטען! כאלר דארף הנביא אליהו גאסט, ליבן א

 זיי רען באגייסמערט זיינען קינדער די טיט פאטער דער
 נישט קימט פסח אידישער דער זינגען! *1 שיין ווי הגדה. די ואגן

 פסח נישט רען פיילינג. נאנצן דעם זיך טיט כריינגט ער אלחין,
ווינטערי... שטענדיק נעווען, ווינטער שטענריק זיך, דוכט וואלס,

 נאטור דעי פון זיינען טיבים, ימים נאך ביינקען קינדער
 ריינער רער און ככלל טיבים יטיס אידישע די געשטיטט, רעליגיעו

 כעזאנדערם, פסח, טוב, פרייהייטס־יום טיב, יום פרילינגם שיינער
 קענען קינרער אידישע יונגע טויזנטער ווי ו*נען טיר רען און
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 פון פארגעניגן רעם קינרעי־יארן יוננע זייערע און געניסן נישט
 געשעפט אין פסח באשעפטיקט זיינען פאטערם וייערע ווייל פסח,
 שרעקלעכסטע די זיך פאר מיר זען ראן פסח, ארבעטן אדער

 פרייהייט, פון שקלאפן דך פאר זען מיר וועלט, רער אין טראגעדיע
שקלאפן!... פסח״דיקע

 י חמץ רעם אויסצוראטען רבותי, צייט, העכסטע די איו עם
 פון שטראלן ליכטיקע די אריינפירן שקלאפעריי, פון ווערן פטור

 די טיט באלייכטן הערצער, אונזערע אין טובים ימים אונזערע
אוגזערע פון נשטה׳לעך יונגע די פסח אונזער פון שטראלן קדושה
גאולה, ריכטיקער רער צו זיין זוכה מיר וועלן דאן און קינדער

אונזערע זאגן — ניסן אין להגאל״, עתירין ובניסן נגאלו ״בניסן
 גלות פון געווארן אויסגעלייזט אידן זיינען - לברכה זכיונם חכמים
לעצטן רעם פון ווערן אויסגעלייזט אירן וועלן ניסן אין און מצרים,

 בימינו, במהרה שלמה גאולה א צו זיין זוכה וועלן מיר און גלות,
ואמן! אמן!

פסח.
באפרייאוגג. און פדלעג פון טוב יום דעו

 רעליגיעזע, נאציאנען: אלע בא גיבט טובים ימים סארטן דר*
 האבן צווייטן דעם טיט איינער אבער נאטירלעכע, און נאציאנאלע

 גא־ אין נישט אויך ווי בארייטונג, אין נישט נישט, שייכות קין
 יום הויפט רריי אונזעיע טיט איז אזוי נישט געפילן. ציאנאלע

 רריי אלע זיך אין ה^בן וועלכע סוכות, און שבועות פסח, טובים;
 נאטירלעכע, און נאצי^נאלע רעליגיעזע, זיינען זיי בארייטונגען.

 אירנטום גאנצן דעם פאר טובים יום פולקאמע ז* זיינען דעריבער
 די האבן רערפאר און רעליגיע. און מייגונגען פון אונטערשייר אן

 "חג ווי: נאטירלעבע, אויך נעמען, רעליגיעזע אויסער טובים יום
האסיף". "חג הקציר", "חג האביב",

 אונזער ראם ווירקלעך, אונז איבערצייגן טובים יום אונזערע
 לעבן פון גענוטען תורה, לעבעדיקע א — חיים״ ״תורת איז תורה

 וועלכער פאלק, לעבעדיקן א צו גאט לעבעדיקן א פון געגעבן און
פרי ״אביב״ ווארט דעם אין ליגט צויבער א לעבן. טיט פול איז
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 ווארט רער שטארקייט. ש*נק*ט, זאנפט, פארגעניגנר, לעג,
 זיין טיט נאטור גאנצע די דערטונטערט אין באלעבט ער פרילינג,

 באלייב־ און פינסטערניש די פארטרייבט ער גלאנץ. און פראבט
 פאיגרעסערט און נאבט די פארקלענערט וועלט, גאנצע די טעט
 און פרייהייט. און ליכט לעין, טיט פול איז וועלכער טאג רעם
 פרילינגס געטלעכן זיין אריינגעבראבט האט פרילינג פון גאט רער

 היים פריליגג, פון סאגאט רעם אין ישראל פאלק רעם צו גי׳יםט
 קיג־ זי׳יט איי דאם געדיינקט — האביב בחודש יוצאים אתם
 בא* זיך איר ויעט איר טיט צוזאטען און נאטור דער פון רער

 טיטער" די באפי־ייען וועט פריליגג דער יאך. אייער פון פרייען
 זין־ וועט איר און וועטערן קאלטע ווינטערריקע אירע פון ערד

 באפרייאונגם דער און טצרים, אין שקלאפעריי אייער פון באפרייען
 .חג נאטען גאטירלעכן רעם טיט ווערן געקריינט זאל טוב יום

האביב".

 וועלט, גאנצער רער פאר אויסצושרייען רעכט ראם האבן טיר
 קוקט פעלקער! שפיאך: זייער טיט נאציעם נייע און אלטע אלע צו
 טער שוין ישראל, פיראטידע לעבעדיקע אלטע די נאטראבט און
 זיינען ווינטערן שרעקלעכע טויזנטער און יאר, טויזגט דריי ווי

 ארבעט די געענדיקט האט ער זייט אריבערנעגאנגען אים איבער
 נישט שטייען פיראטידן לעבעדיקע די פיראטירן. טצריטער די בא

 יפים פרילינגס זייערע טיט צוזאטען וואנדערן זיי ארט, איין אויף
האביב!". בחרש יוצאים אתם "היום אוים: שרייען און טובים

 סוף, ים רעם געשפאלטן האבן ז* האביב! חדש את שטור
 לאגד אין געקיטען ז*נען זי* סיני, בארג אויפן געשטאגען זיינען זיי

 פרי־ ארקעספער זייער טיט געשפילט און געזונגען האבן זיי כנען!
 דעם פארקלונגען און טעטפל געטלעכן זייער אין לינגם־לידער

 אויפ־ האבן זיי ניגונים, געטלעבע זייערע טיט עיד־קוגל גאנצן
טיבן די בא נויטער ויערבן די אויף פידלען זייערע געהאנגען

אט און יהודה. נאך צוריק אוטנעקערט זיך האבן זיי בבל; פון
 זיין טיט פרי׳יהייטם־קעטפער אלטער רער ער, ויאנדערט אזוי,

לאנד. צו לאיד פון פרילינג אייביקן זיין טיט און פרייהייטם־גייסט

 בא יאק לעצטע די אין טיב יום פרילינגם דער איז ליידער
 טאט, אין נישט איער ווארט אץ ווי טערנישם אידן טייל גרויסן א

 סיר ל יי* פרילינג, פון טתנה גוטע די פילן נישט קענען טיר
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 געבליק אח האביב חג רער הים. קיין לאגד, קיין גישט ה^פן
 רעלי־ אין נ^ר — המצות חג אין $דער הפסח חג אין אונו בא

פרילינגס פון באדיטונג נאטירלעבער רער טיט ז^בער וין, גיעזן
 אויפן איו פרילינג אונזער פארבונדן. ג^רניט מיד ויינק טוב יום
 עמי" די פארשטאיקט פיילינג דער יבשה. רער אויה נישט ים

 הערן פויגעלעך, די פון פרילינגע־געואנג רעם אנשטאט גראציע.
 קיניי קלינע פארוואגלטע די פון געשריען די און געווין דעס טיר

 פארשידענע אין צווינגט טען וועלכע עלטערן, זייערע מיט רערלעך
 פרילינגם־טוי טיאפנם פיישע די אנשט^ט עמיגרירן. צו טלוכות

 הייט" די פון אויגן די אין טיערן טראפנם ביטערע די טיר זען
 אין טען מאכט הפסח רם אנשט^ט שוועסטער. און ברירער לאזע

 פאר" גישט לאמיר אבעי, דם. אלילת אונו אויף לענרער אנדערע
 ^נפאנגען טיר וועלן אינגיכן ראם האפן לאמיר טוט, אונזער לירן

ישועות. כים רעם טיינקען צו
 "שיר הימלשן דיין פרילינגס־לירער, דיינע זיגג אלטער, זינג

 צוריק ריר וועט און אן קומט פיילינג גרויסער דיין ודייל השירים",
 פאר* ויינק לידער דיינע וואו פרילינגם־לאנד דיין אין אוטקערן

 אוים" וועסטו דאן ט^ל, ערשטן צום נעווארן געוונגען און פאסט
 האביב חרש את "שטור קינדער: פארוואגלטע דיינע אלע צו שרייען

האביב"! בחרש יוצאים אתם היום

בעומר. ל״ג און ספירה
 — וואך. פון ט^ג יערן אויף שבת פון ווירקונג רי

שבועות. און פסח — ספירה? מען ציילט פארוואם
המקדש בית אין עומר דער — תורה. און פרייהייט —

גלות. אין ספירה און

 נאציא־ אונזער שפראך, העברייאישער הייליגער אונועי אין
 דעימאנט רואך, רער פון טעג די ציילט מען ווק שפראך, נאלע
 מאנטיק, זוגטיק, אגשטאג שבת, ווארט דאס טאג, יעדן אין טען

 וו. א. א. בשבת בשני בשבת, אחד מען זאגט וו. א. א. דינשטיק
 שבת, פון קדושה די או געדאנק רער אויסגעדריקט ווערט דעימיט

 דער פון טעג די אין פאיווירקלעכט ווערט שבת, פון שלמות די
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 רער מיט וואך רער אין טאג יעדן לעבט מען ראם און וואך,
 זיין רעש חרך באקוטט שבת הייליגער רער און שבת, פון קדושה

אפשאצונג. און אנערקענונג פולע

 פסח טאג ציוייטן דעש $נפאנגען מען דארף אזוי אט און
 יערע ווי פונקט בעומר. ל יום ,,ב יום א/ יום טעג, די צ*לן
 שבת, ביז זונטיק פון טעג 7 ציילן אן מען פאגגט יאר פון וואך

 אזיי אט הייליקיים, נאנצער זיין אין דאן געפייערט ווערט שבת און
 מען פאנגט מעריב, נאך פסח פון נאכט צווייטע די מען פאנגט

 און וד^בן. זיבן טעג. 49 אפ ציילט מען ספירי, ציילן צו אן
 שבועות טוב יום רעם מען פייערט טאג, ־טן50 דעש ענדע, צום

תפ״ט(. חיים )אורח

 א ווי פונקט טאג, יערן שבועות ביז פסח פון ציילט מען
 וואם צוקונפט, זיין אין טאג געיויסן א דערויארט וועלכער מענטש

 א זיינער ווערן פארווירקלעבט וועט ער, האפט טאג, יענעם אין
 קען ער און גליקלעך, זיין ער וועט טאג יענעם ביז חלום, לעבנם

 אט טעג, רי ציילט ער און טאג, יענעם רערווארטן נישט זיך
ציילט ער טעג, די שבועות ביז פסח פון איר רער ציילט אזוי
הייליגן רעם שיינעם, רעם דערלעבן איך וועל אט, אט, האפט, און
צייגט דערמיט און התורה. קבלת פון צייט רי שבועות. טיב יום

 קען פרייהייט, פון טוב יום רער פסח, טוב יום ערר אן איר, רער
 תורה, דעי אין שבועות, אין נאר פולקומקי׳יט ריכטיקע זיין געפינען

 געפאר!... גרויםע א געפאר, א איז תורה רער אן פרייר,ייט און
 פריהייט, צו שקלאפעריי פון מצרים, פון ארוים איז איר רער ווייל
 ולא — הם עבדי קנעכט, גאטש ,ר. עבד דער זיין זאל ער אום

 קען גאט צו קנעכט א איז וועלכער איד רער לעבדים! עבדים
 ער וו*ל מענטשן, א פון פארשקלאפט זיין נישט טאר און נישט

 תורה, הייליגער זיין פון קנעבט דקי און גאט, פון קנענט רער איז
 אינער־ העבסטע די איז שקלאפעריי די אט קנעכטשאפט, די וואם

 געשיקט האט גאט ווען מאל ערשטן דעש גאר און פרייהייט, לעכע
 ערקלערט, אים ער האט מצרים, פון אידן די אויסצולייזן רבינו משה
 גאט קענען זאלן זיי אום מצריים, די פון באפרייען זיי דארף מען

 שבועות, צוליב איז פסח רער און תורה, זיין לערנען און רינען
 אין איז פרייהייט אמת״ע די חייל תורה, רער צוליב פרייהייט די

 בתורה! שעוסק מי אלא חורין, בן לך "אין התורה למוד רעם
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 שיט דך באשעפטיקט יועלכער רער, איו איר פרייער אטת״ער רער
און טעג די צי׳ילט מען ספירה, מען ציילט דערפאר און תורה,

 מקבל צו דערלעבן שוין מיר ודעלן ווען, ויען, וואכן, די ציילט מען
שביעות. טוב יום הייליגן רעם פייערן צו און תורה די זיין

 ציילן צו אידן יעדן אויף פליכט היילינער א איז עם און
 די דעם אויף ז^גט לכם, וספרתם זאגט פסוק רער ווייל ספירה,

 יערער ראם ס״ה( )מנחות ואחד אחר לכל ספירה שתהא גמרא
ציילן. ספירה דארף איד איינצעלנער

 גאנצער רער שטייענריקערהייט, ציילן מען דארף ספירה
 דארף ברכות אלע צו ספירה, צו אוועקשטעלן זיך דארף עולם
 עם ודיל גאון, הכהן שמואל רב זי^גט אזוי אוועקשטעלן, דך מען

 וכל ישראל, קהל את ויברך ח/ קאפיטל א" מלכים אין שט*ט
)מאה דך, מען שטעלט ברכה א צו איז עומר. ישראל קהל

 ז^גט אזוי און (,108 זייט העומר וספירת חדש הלכות שערים
 תקרי אל לספור, תחל בקמה פסחים? מסכת סוף צום רא״ש רער

בקומה. אלא בקמת

 עקזיסטירט, האט המקדש בית דער ווען ישראל ארץ אין
 דעם בריינגען ספירה, צ*לן אן פאגגען טיר ווען ראן מען פלעגט

 מדרשים און גמרא די ווי און גערשטן, פון מאם געוויסע א "עומר",
 גרויפע אויסערגעוויינלעכע אן פארקומען פלעגט איבער, אונו גיבן

 המקדש, בית אין עומר רעם בריינגען באם צערעמאניע הייליגע
 אל קצורכם ראשית עומר את "והבאתם אונו זאגט תורה די און

 יניפנו השבת ממחרת לרצונכם, ,ה לפני העוטר את והניף הכהן,
 פון אפ שנייט מען וואס תבואה ערשטע די או )אמור( הכהן
 כהן, צום עומר אן מאס, געוויסע א בריינגען מען דארף פעלר
 גע־ מען בריינגט ראן און גאט, פאר אויף ראם הויבט כהן רער

 און עומר, רעם בריינגען פון טאג רעם פייערן צו קרבנות וויסע
 תבואה, נייע קיין עסן נישט מען טאר עומר דעם בריינגט מען ביו

 תבואה, נייע די פון ערשטע די חדש. עסן טען מעג נאכדעם חדש,
 דורך גאט צו המקדש בית אין ■ווערן געיראכט דארף עומר, רער
 אמרה מה מפני זאגט: גמרא די און י"ד(,—כ״ג )ויקרא כהן. רעם

שבשדות תבואה לכם שתתברך כדי בפסח? עומר הביאו תורה
 ואל מען דאס געהייסן תורה די האט פארוואם ט״ז( השנה )ראש

 גע• ואל עומר רעם דורך כדי פסח? אום עוטר דעם בריינגען
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 איינצלהייטן די ורענן פעלדער. די אין תבואה די וועין בענטשט
 ס״נ, ס״ה, מנחות פ״ח, )פסיקתא זע חדש אץ עוטר רעם איבער

 סימן נו כל רצ״ג, סימן דעה יורה ערוך שולחן כ", מנילה פ׳־ב,
 ל״ח, קדושין תוספות ב', פרק חלה ירושלמי ל״ז, ל״ו, קדושין כיו,

 או״ח עי־וך שלחן פ״ז, תמידין הלכות רמבים כ״ד, סימן אליהו יר
 הרשביא תשובה ע״ב. פ״נ, המנהיג לאלפסו, המאור ספר ת״צ, סימן
סוף רץ טירנא, מהר״י מנהגי נ', סימן תניא, מ״ר, סימן ח״ו

תצ״וץ. סימן רוקח פסחים,

מיר ה^בן לאנד אונזעי אין נעלעכט האבן מיר ויען דאן
 ספירת עומר, רעם מיר ציילן גלות אין איצט געבראכט. עוטי דעס

 רער* מיר המקדש. בית חורבן צום אנדיינקונג אן איז דאם העומר,
סיר וועלכע וועלדער און פעלרער אייגענע די אויף זיך מ$נען
בית אונזער אויף לאגד, אייגענעי־ אונוער אין פארמאגט האבן

 ספירה פון צייט גאנצע די אין געווארן חרוב איז רד^ס המקדש
 פון אידן, יעדן אויף טרויער, נאציאנאלער א אומעט, אן פאלט

 לעבט אלעס פרילינג, יאר, פון צייט שענסטע די שבועות, ביז פסח
נאטור, דער מיט דאן זיך פרייען פעלקער אלע בליט, און
מיר מיר, כעמים, גיל אל ישראל תשמח אל אירן, מיר און

 אלעס האבן מיר און געהאט האבן מיר וואס דעם אויף טרויערן
פארלארן!

 טאג יערן ציילט מען ווען ספירה, פון צייט דער אין און
 אליין זיך טיט האבן הנפש חשבון א איד יעדעי דארף לעבן, פון

 לויפן טעג רי לעבן. זיין פון טאג יערן אויפגעטאן האט ער וואם
 און ארוס, נישט גאר זיך קוקט מען קורץ, איז לעבן דער אוועק,

 האסטו וואס — און אפן! איז קבר רער ממות! תציל צדקה —
לעבן?! קויצן דיין אין מענטש, דו אויפגעטאן,

 וועלי אגדה, רער פון המעגל חוני רער איז מענטש רער
 מענטש א רען קען שנין? ,ע דניים אינש איכא מי זיך: פרעגט כעי

 רציחה! א ראך איז עם לעבן? יאר 70 פאישלאפן און אפשלאפן
אין אויפטאן שאפן, עפעם דארף מען שלאפן! נישט טאר מען

אין יאר 7 0 אפ ער שלאפט ראך און לעבן, פון מינוט יערער
 אים דערקענען קינרער אייגענע זיינע ראם זיך, ער כאפט נאכדעם
 ריב" געלעבט נישט האט ער ווייל קענען, נישט אים ויילן נישט...

 דארף מענטש .א וואם יאר 70 די געלעבט האט ער נישט טיק,
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 נאר שנה, שבעים בהם שנותינו ימי זאנט: תהילים רער ווי לעבן,
י^ר!... 7 0 נעשלאפן האט ער —

 ט*לן: דריי אין איינגעטיילט ווערט לעבן מענטשלעכער רער
 און יארן, אלטע די (3 יאק, טיטעלע די (2 יאק, יוננע די (1

 נע" א וועקן צו געמיינט איז תפלה יעדע תפלות, דריי האבן מיר
 שחרית, תפלת תקן אברהם לענן, מענטשלעכן רעם פון טייל וויסן

שחרית. פון תפלה די נעויען מתקן האט אבינו אברהם

 מירן ווען לעבן, אונזער פון פרילינג רער איז ראם שחרית!
 ראם יארן, מיטעלע אומערע איז ראם — מנחה קינדער. זיינען
 מעריב. נעווען מתקן האט יעקב און געיוען, מתקן יצחק האט

 אלט, און נרא ווערן מיר ווען פארנייט, זון אונזער ווען מעריב!
 אי וועלט, רער צו געזונט ויי לעצטן רעם זאגן רארפן מיר ווען

געלעבט. האבן מיר וועלכער
* *

 רעם אויף ראן הויבן מיר ווען ספירה, פון צייט רער אין
 טוב יום רעם צו נאענט נאנק קומען מיר ווען און התורה, כבוד

 תורה אונזער האבן מיר ווען צייט די תורתנו, מתן זמן שבועות,
 רבי פון תלמידים די נעשטארבן זיינען צייט יענער אין גענומען,

 ספירה אין זיינען עקיבא, רבי פון תלמידים טויזנט 24 די עקיבא,
 אפנע־ נישט האבן זיי ודייל דערפאר וועלט, דעה פון אוועק צייט
 געויען מקנא האבן זיי ודייל און אנדערן, רעם איינער כבוד נעבן

 אומנלירף אן ס״א(. ט״ר ע״ב, ס״ב )יבמות צויייטן, דעם איינער
 ווערן תורה פון ריזן די ווען צייט א געורען, ראם איז צייט לעכע
 עקיבא רבי און אודעק, פאלן תורה, די שטיצן וואם די און חרוב,

 פונדאסני און תלמידים נייע ארגאניזירן צו געצוואונגען נעיוען איז
אידן. בא תורה די באפעסטיקן צו

 אין און יאה, טויזנט נאנצע אוועק איז צייט יענער פון און
 דייטשלאנר, אין איבערהויפט שבועות, און פסח צווישן צייט, ספירה

 ווייסן זיי ראם אלעמען איבערצייגט טעכטער און זין אידישע האבן
 תורה, רער פון גייסט רער תורה, די הייליג און טייער האלטן צו

פון טוב יום צום זיך נרייט מען ווען צייט די ספירה־צייט, אין
פון ווירקלעכק*ט רער אין ארויסנעוויזן זיי האבן התורה, קבלת
 ודייל נשטה, און הארק טיט נאט צו ליבשאפט זייער לעבן זייער

121



 און טנגע אידן, טויזנטער הונרערטער האבן ספירה־צייט, אין דמן,
 האבן זיי געייען, השם מקדש האבן פרויען, און מענער אלטע,

 געורען נפש מוסר זיך האבן בלוט, טיאפן לעצטן זייער פארנאסן
 גרויסע, גאנצע די ודיל אמונה, הייליגע• אידישער רער פאר

 דעם צוליב אז אויב, נארנישט, זיי בא איז וועלט רייכע גליקלעבע,
 אין ראן, אבער האבן די זיך. שמר׳ן ושלום חם באדארפן די זאלן
 השם, קרוש על קוילען דך געלאזן הצלב, נוסעי די פון צייט דער
 אי" נעווארן, אויסגעקוילעט דאן זיינען קהלות אירישע גאנצע און

 גאנצע די און וואסער, ווי געגאסן דאן זיך האט בלוט דישע
 א טרויער, שרעקלעבער א ארומנענומען האט וועלט אידישע

 געשיכטע אירישער רער אין באקאנט איז ראם אבילות, נאציאנאלע
תת״נו. גזירת אלם

טרויער פון צייט א ספירה פון צייט די איז דערפאר און
 חתונה נישט טאר מען הערן, נישט מוזיק קיין טאר מען אידן, בא

 איבעט קיין טאן צו נישט נוהג זיך זיינען פרויען אידישע האבן,
 מקבר האט מען ווען צייט די ספירה, בעפאר פארגייט, זון די ווען

 רל״ה, סימן הלקט )שבלי עקיבא רבי פון תלמידים די געווען
 פון צייט דער אין אירן בא אבלות איז עם פ״ח( דף אבוררהם

 רערפון דך נעמען צרות אלע אז נעדייגקען צו העומר, ספירת
 שטו" וועלכע רי און תורה די כבוד קיין אם נישט ניט מען וואס
 פא" האט עם ווי דין, נישט סוף גוטער קי׳ין קען תורה די דירן

 פון אבלות די דורך און עקיבא, רבי פון תלמידים די מיט סירט
 יענער אין אז טעכטער און זין אונזערע מיר דערמאנען ספירה

 גבורים, פון טויט דעם עלטערן, אונזערע געשטארבן זיינען צייט
 פאר" הייליגע זייערע מיט טויט, זייער מיט האבן די קדושים. פון

 העל־ זייעי־ טיט האבן די און געווען, השם מקדש בלוט נאסענע
 דורות, קומענדע די צו ביישפיל א געוויזן טויט הייליגן און דישן

און קעמפן דארף מען ויי טעכטער און זין יוננע אונזערע צו
 אמונה. און תורה אונזער פון קדושה די פאר קאמף אין שטארבן

פון פאלק באם פאראייביקט ווערן קדושים אידישע די או און
 יערער אין געטרויערט ווערט אוים יאר איין יאר ישראל.

 הייליגע יענע פון טויט רעם אויף שבועות ביז פסח פון הויז אירישער
קדושים.

 תלמידים די האבן דאן ווייל טוב, יום א איז בעומר ל״ג
 גי׳יען בעומר ל״ג און שטארבן, צו אויפגעהערט עקיבא רבי פון

122



 ישיבות און תורה״ם תלטור חדרים, די פון תלמידים די ארוים
 די מים מלחמה מלחמה, פון פימכאל דער בויגן, אזן פייל טיט

 המקדש, בית אונזער פארברענען וואם די מיט מלהמה רויטער,
 אונזער פון אזנו טרייבן ויאם די מיט מלחמה הייליגטום, אונזער

 מוסר זיך האט עקיבא ,ר ודי ישראל, ארץ פון לאנר, הייליגער
 הייליגער דער פאר בלוט טר$פן לעצטן דעם ביז נעווען נפש

 די פון תלמידים די קינדער, אוגזערע און פאלק, זיין פון פרייהייט
 פון נאכפאלגער די זיי דארפן ישיבות און תורה׳ם תלמוד חררים,

קאטף. הייליגן זיין אין עקיבא רבי
 נויגן און פייל קינדער אייערע פון הענט די אין אין ניט

 יוגגט, אונזער הנעורים, בני כן גבוה ביד כחצים בעומר, ל״ג אום
 דורכי זיין דארפן און זאלן ז* בויגן, און פ*ל אונזער זיינען דאס

 און הארץ, וקדושת התורה אהבת פון פייער דעם מיט געדרונגען
 באזעצן צו זיין זוכה טיר וועלן ראן זיין, קעטפער אונזערע זאלן זיי

 העברייאיש, שפראך, נאציאנאלע אונזער ריירן לאנד, אונזער אין זיך
 בטהרה תורה אונזער פון ליכטיקייט די פארשפרייטן און שטודירן

ואמן! אטן! ביטינו,

הגבלה. ימי שלשה
 — קרושה. און הנבלה — הנבלה. פון פילאזאפיע די
 מענטשלעכן דעם אויף תורה רער פון השפעה די

 באהערשן. קענען זיך דארף מענטש א — כאראקטער.
 - המות. מלאך דער און אויג מענטשלעכע די —

אבית. פרקי — אירן. ברעקלעך און אירן נאנצע

 טעג דר* הגבלה, ימי שלשת איז שבועות פאר טעג דריי
 נרעניץ, א גבול, לשון פון איז העברייאיש אין הגבלה הגבלה. פון

 מתן פאר ודייל כאנרעניצונג, טעג 3 מיינט, הנבלה יטי שלשת
 וקדשתם, העם אל לך רבינו: משה צו געזאגט גאט האט תורה

 צום גיין גדולים: אונזערע פון פליכט רער איז ראם פאלקי צום גיי
 גוטם מאן און אמות ,ד די אין פארשפארט זיצן נישט פאלק,

 זאנדערן פאלק, פארן ארן נישט און נשטה, אייגענער דער פאר
 הייליגן! זיי זאלסט דו און וקרשתם". פאלק, צום ניי העם! אל לך
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 רער דארף אירן בא נ^ר זיין, קדושים רארפן יחידים נ$ר גישט
 ביום כי השלישי, ליום נכונים ויהיו זיין. הי׳יליג פאלק נאנצער
 זיין זאלן זיי און סיני, הר על העם כל לעיני ה* ירד השלישי

 רריטן רעם ודייל, טאג, דריטן צום גרייטן זיך זאלן זיי פארבארייט,
 גאנצן פון אויגן די פאר אראפנידעריקן הוא ברוך גאט וועט טאג

 השמרן לאטד סביב העם את והגבלת סיני, בארג אויפן פאלק
 דו און יומת, טות בהר הנוגע כל בקצהו, וננוע בהר עלית לבם

 זיך! היט זאגן: זיי זאלסט ארוס, פאלק ראם באגרעניצן זאלסט
 רער ברעג. זיין אנרירן און בארג אויפן ארויפניין פאיזיכטיק! זייט
 )שטות שטאיבן נלייך וועט נארג דעם אין אנרירן זיך וועט וואם
ייג(. - י״ט

 זיין הויך, רער אין שטרעבן רארף און שטרעבט מענטש א
 בארג! צום בארג! צום אדלער, אן ווי הויך, הויך, פליט גייסט

רבינו טשה טאל! פון נישט בארג! פון געגעבן ווערט תורה א
צום איאפלאזן זיך דארף טען ווען אבער בארג, שפיק אויפן איז

 — משה און העם! אל ההר מן משה .וירד דאם, ער טוט פאלק
און הויך, רער פון בארג, פון אראפ גייט — נאר דאיף מען ווען

נישט טען דארף הויך צו אבער פאלק... צום אראפ זיך לאזם
 בארג דער ווערן... געהרגעט און אראפפאלן קען מען קריכן...

 הע־ נישט און דאנען ביז קריך גרעניק... א גבול, א האבן דארף
 דארף מענטש יערער און גבול, א האבן דאיף פאלק רער כער...

 דארף מען רואו קריכן נישט און באגרעניצן, איינצאטען, קענען זיזי
 זיך, קאנטראלירן קענען דארף טען העם! את והגבלת נישט!."

 טען און יצרו!". את הכובש נבור? איזהו ליידנשאפטן, די ברעכן
 האבן נישט הגבלה יטי קיין קען טען באגרעניצן, נישט זיך קען

 און טענטשן דעם הייליגט תויה די נאר ווייל תורה, דער אן
 גלייכצייטיק אבער איז טען ווען און כאראקטער. זיין אוים איידלט

געניסן צו איר, פארשטיין צו תורה, די נעמען צו פייאיק נישט
 סודות די אין אריינצוררינגען תורה, דער פון טעם געטלעכן דעם

 וואו הגבלה, יטי שלשת דו האבן זאל טען ודאי תורה דער פון
 טען וראו טענטשן, דעם אין חיה די איינצאטען נישט זאל טען
 התאוות, כבוש ליירנשאפטן, מענטשלעכע די באגרעניצן נישט זאל
 טענטש, העכעי־ע אלם אליין זיך אויסארבעטן נישט זאל מען וראו
 זוכה אום קרושה און מרות גוטע באזיצן דארף מען עלאה, ארם

תורה. רער פון וויסנשאפט דער צו זיין צו

124



 מדות שלעכטע האט און לערגען גוט קען איינער ויען און
 די ז^גט השם, חלול גרעסטער רער איו עס השם. טחלל ער אין

 כמה תורה, שלמד פלוני זאגט: וועלט די ווען יומא, אין גטרא
 זיך פירט און תורה געלערנט האט יענער ווען מעשיו! מכוערים

 נוט השם! חלול נרויסער גוואלדיק א ראם איו שיין, נישט אויף
דרך זאגט: גמרא די און ארץ, דרך האבן מיינט, זיך, אויפפירן

 אונו האט מען בעפאד דורות 20 דורות, כ״ו לתורה קדמה ארץ
 כעפאר ווייל געלעינט, ארץ דרך אונו מען האט תורה די געגעבן

 מען האבן, ארץ דרך פריער מען מוז תורה לערנען גייען מיר
 הנבלה זיך, באגרעניצן צו ויי זיך, ה^לטן צו ווי וויסן ראיף

 זכרונו רמב״ם רער האט דערפאר און התורה. קבלת בעפאר
 ווייל תורה, תלמוד הלכות בעפאר דעות הלכות געשריבן: לברכה
 האב ארץ, דרך פריער האב תורה, רער צו נייסט דו בעפאר

מדות. נוטע

 מוז תורה א נעמט מען בעפאר וקדשתו! העם את הגבל
 הייליג. ווערן און זיך באנרעניצן קרושה, און הגבלה האבן מען

 )ויקרא אני קרש כי קדושים, והייתם והתקדשתם זאגט תורה די
 מען הייליג. בין נאט איך ווייל זיין, הייליג זאלט איר מ״ר(, י״א

 מחשבות אלע אונטעיזוכן זיך, קאנטראלירן קענען, אליין זיך רארף
 האבן מיר ווען מחשבות, ריינע נישט די אונטעררריקן געפילן, און

 רעם אפ שליסן מיר ווען לעבן, אונזער פון טאג א אפגעלעבט
 נאכטראכטן מיר רארפן שלאפן, באנאכט נייען טיר ויען מאג,
 געלעבט, האבן מיר אזוי ווי טאג, גאנצן א געטאן האבן מיר וואם

 אויפ־ ריכטיק נישט זיך האבן מיר אז אוים, געפינען מיר ווען און
 צו תאוה די ודייל לעבן, הייליגן א געלעבט נישט געפירט,

 זיך נעם איר, דו ראן, איבער, אונז פירן גאוה, כבור, צו געלט,
 באהערש דיר, אין חיה די איין צאם ,אדיין♦ הענט די אין אליין

הגבלה! אליין, זיך

 ארויפ־ פון זיך היט בקצהו! וננוע בהר עלית לכם השמרו
 געבילדעט, האלב ברעג! זיין אין זיך אנרירן און בארג אויפן קריכן
 ווייס מענטש איינפאכער גאנץ א וועלט. די זאנט געווילדעט, האלב

 און ארץ דרך ער האט דערפאר און אומוויסנד, איז ער ראם
 רער נעבילדעט. באמת איז וועלכער יעניקן רעם פאר רעספעקט

 וואם רעם פון ערגער ער איז ביסל, א ווייס וואם אבער יעניקער
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 אלעס וו*ם ער או מיינט אץ אפ דך נארט עי ודיל נארניט, רר*ם
 אידן מיר זען אפט נאנץ און נישט, ווייס ער ווען צייט דער אין

 נרויפע פא• זיך האלטן אץ אפ דך נערן לעינען כיפעלע א קענען
 דאס לומדים. אטתע די פאר רעפפעקט זייער פארלירן אץ לומדים

 נאר האבן ויי אבער פיני, נארג אריפן קריכן וואם אירן זיינען
 אווי זייגען ויי אז מיינען ויי און כארג, פוגם ברעג א אנגערירט

 אויפן גערי־אפעט אייך זיך ה^בן ויי ווייי* רבינו! משה ווי וייכטיק
 זאגט דעיפאר און געפאר, א זיינען "קריכער" די אט סיני! כארג

 רעם נאר אנרירן און בארג אויפן קריכן פון זיך היט א די: טען
 נישט איו וואם רער יומת! מות בהר הנוגע כל כארג... כרעג

 רירט ער בהר, נוגע א איו ער נאר באמת, אלעמען פון העכער
 געפאר א איו ער מער, נישט און הויכקייט, די כארג, דעם אן נאר
 וואס ווערט נישט איו ער יומת! מות אנדערע, פאר און זיך פאר

ווייס ער למדנים, לוחות רא איו עם וועלט. דער אויף לעכט ער
און חורש, ראש כענטשט טען ווען ווייס ער איו, מולד דער ווען

דער ווי למדן אזא איו ער או טיינען צו אים פאר גענוג איו ראם
כביד אפ נישט ניט רב, דער ער, אויב רב רעם רודפן און רב,

לוח!... פון תיבות ראשי די ווייס וועלכער אים,

 וועלן גארנישט זאלפט דו או תאוות, דיינע באגרעניץ הנבלה!
 וואם רער אז דין, רער איו אווי אץ ריר, צו נישט כאלאנגט וואם

 און פתי, יענעמם הויז, יענעטס הארצן זיין אין וויל און געלופט
 פלענער זוכט און טראכט ער און יענעס, צו כאלאנגט וואם אלעם

 אויף נעווען עובר ער האט זיך, פאר האכן ראם ואל ער אווי ווי
 יענעמם, געלופטן נישט זאלפט תתאוה, לא פון תעשה לא די

 "כל הדברות, עשרת די בא תורה רער אין דך געפינט וועלכע
 כיון בזה, כיוצא וכל חברו של וכליו אשתו או ביתו המלאוה

 לא עבר בדבר, כלבו ומפתה זה דבר יקנה איך בלבו שחשב
 ערוך )שלחן בלבד בלב אלא תאוה ואין תתאוה, לא של תעשה

,לת להרמב״ם המצות פפי• אי, שנ״ט סימן משפט הושן
 סימן לת* פמ״ג ם" מכילתא רס״ו, סימן תעשה ולא רפ״ה סימן

קנ״ח(.

 שריער מען מוז תורה די זיין מקבל גייט טען בעפאר און
 איינצאטען און כאגרעניצן מוז מען הנבלה, ימי שלשת די האבן

 גאנ־ א ווערן ואל טען מדות, גוטע דך אין אויסארכעטן און דך,
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 ג*ן טען קען נ^כרעם אין נשטה, גאנצער א טיט מענטש, צער
 רער זז^נט ד^ם אין תורד, רעד פץ וועג היילינער רער אין

 אין גיין צי כרי ה" כתורת ההולכים ררך תמימי אשרי תהלים:
 מען נאנץ, פילשטענדיק ויין מען מיז תורה ג$טם פין וועג רער

דרך!." תמימי די פין זיין דארף

 ז$גן צי געויען מתקן הכמים אינזערע ן3ה^ רערפאר אין
 די אין ודייל שבועות, ביז פסח פין שבתים די אין אבות פרקי
 אוצר נרויסקד אויסערגעוויינלעכער אן באהאלטן ליגט אבות פיקי

 דער אין נרעסטער דער איז ד$ם דימאנטן, אין בריליאנטן פין
 דעות פין אוצר אן מדות, מענטשלעכע ניטע פין אוצר בעסטער

 צי איז וואויל ז״ל. חכמים אידישע הייליגע אינזערע פין ומרות
 צי זיכט וועלהער נ$ר פרק, "זאנט" ער נאר נישט וו^ם רעם,

 פערל בעסטע אין שענסטע די אין געראנקען, טיפע די פארשטיין
 פין וו^יט יעדן אין באהאלטן ליגט וו^ם מ^ראל אין עטיק פין

 דירב־ ניט שביעות ביז פסח פין ה$ט מען ווען אין אבות, פרקי
 באזיצט דאן אבות, פרקי די $ט פארשטאנען ניט אין נעשטידירט

 מענטש, נאנצער א איז מען אין מדות ניטע פילשטענדיקע מען
 טובות, מדות בעל א איז וועלכער מענטש א אין שלם, ארם א

 אן נשמה זיין פין ווינקעיעך אלע אין ארייננעזוינן ה$ט אין
 פאר" קען אזא, נ$ר אין מענטש, אזא עטיק, אין מאראל פין אוצר
 ה*" אינזער פין וויכטיקייט די אין הייליקייט די פילן אין שטיין
תורה. ליגער

 אוצר אן נ$ך שבועות, ביז פסה פין אבות פרקי די נ$ך
 רער שבועות, טוב יום רער קימט ומוסר, מצות פין מאראל, פין
 מענטש־ רעם הייליגט וועלכע תורה, הייליגעי רער פין טוב יום

 די קימען אבות פרקי די פין לערע די נאך אין לעבן, לעכן
 נ$ר הנבלה. קימט ט^יאל, פין מוסר, פין וגבלה, ימי שלשה

 ווערן אין ליידנשאפטן מענטשלעכע די באנרעניצן מען קען דאן
הייליג. כאמת

וקדשתו״ן... העם את .והנבלת
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שבועות.
 הבכורים. יים — הקציר. הג — ספירה. ציילן רער
 - התויה. קבלת — עצרת. - השבועות. חג -
- שבועות. תקון - בבורים. די פון צערעטאגיע רי

 שבועותדיקע — יאיצייט. הטלך״ם דוד — רות.
שבועית. אום טילכיקס — נלינצעם.

 רער־ האבן מיר יתברך, השם איז געלויבט דאגקען, צו גאט
 שביעות שביעית. טיב יום הייליגן שיינעם דעם ערן יי פ צו לעכט
 ז ציילן אונז הייסט תורה די ווייל וואבן, העברייאיש, אין טיינט
 טיב יום רעם פייערן גאכרעם און שבועות, ביז פסח פון וואכן

 ייעלן אט, ^ם, האין און רארטן טאג; יערן אירן ציילן שביעות.
שביעית. טיב יום הייליגן דעם דערלעבן טיר

 טיט תירה רער אין אייך זיך רופט שביעות טוב יום דער
 תבואות די געשניטן טען האט ראן ווייל הקציר, חג נאטען דעם

 גליקלעכע שייגע די געיוען איז עם פעלדער, אידישע די פין
 ווייל הבכירים, יום אייך יום רעד אט זיך רופט עם שניט־צייט.

 נריינגען ישראל ארק אין עלטערן אונזערע פלעגן צייט יענער אין
 פעלדער די פון און בויטער די פון פרונט פארטיקע ערשטע די

 ויען הארק די וויי טוט עם און, כהן, צום אריין הטקדש בית אין
 אין שייגע אויסערגעיוייגלעכע די וועגן כשנה רער אין לייענען טיר

 ארק אין פארקימען צייט שביעית פלעגט וואם צערעטאניע הייליגע
 טען ויען בפרט ירושלים אין הטקדש בית אין און בכלל ישראל

 אוגטער גאם אין שלאפן פלעגט מען בכורים. די געבראבט האט
 זיי פלעגן פרי גאגק יש־אל. איק פץ היטלען בלויע שייגע די

 גיין לאמיר *קומט, אייפרוף: פייעידיקן דעם חרך ויערן אויפגעוועקט
 ציונה ונעלה .קיטו — גאט• אונזער פון הויו דעי אין ציון, אין
 געיוירמעט געווען איו וועלבער אקס רער - אלהינו״ ה״ בית אל

 גע־ זיינען הערנער וייגע פארוים, ביין פלעגן שלטים קרבן פארן
 איו בוימער א״ילבערט פון קרוץ א גאלר, טיט רעקארירט ווען

 פלעגט ירושלים שפילט. מחיק קאפ, זיין אדום פאיפלאכטן געווען
 אירישער די רגל, עילי די עטפאגגען צו רעלעגאציע א שיקן
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 באראבאן דער בריינגער. בכורים רי ישראל, ארץ פון פערטערם
 פרייר טיט פול הערצער קלאפנדע טיט טארשירן אלע זיי קלאפט.

 לוי״אים די פון כאר רער הבית, הר צום גליק נאציאנאלן און
 זיסע הארץ־רייסנדע הייליגע גאט צו זינגט המקדש בית אויפן

 שמחת ולא דיליתנו כי ה' "ארוממך זינגען זיי מעלאדיעם. אידישע
 מך פילן אלע בכורים, די איבערנעמען קומט כהן דער לי". איבי

ישראל! ארץ אין אירן בא שבועות איז עם גליקלעך.

 נישט נאמען, אנרער גאנץ א טיב יום דער האט גמרא אין
 ירי און עצרת, נאר הבכורים, חג נישט שבועות, נישט הקציר, חג

 וועיט מען אפהאלטונג, דאם מייגט דערקלערט עזרה אבן רער
 ראן טוט מען וועלט^אינטערעפן, אלע פון לייריק און אפגעהאלטן

 המקדש בית דעי ווען צייט דער אין רוט! מען גישט. ארבעט קיין
 המקדש בית אין בריינגען שבועות מען פלעגט עקזיסטירט, האט

 אג־ און הלחם שתי די חרשה; מתנה א גאט, צו מתנה נייע א
 איז שבועות כ״ו(. כ"ח, במרבר י״ו, כ״ג, ויקרא )זע קרבנות דערע

 תורה די האבן אירן ווען טאג דער תורתנו, מתן יום רער אויך
 די וואם ספר גרעסטער רער איז וועלכער תורה, די גענוטען,

 פון פונדאמענט רער איז וועלכע תורה, די פארמאגט. מענטשהייט
סענטשלעכקייט. מאראל, ציוויליזאציע,

 האב! מיר געשלאפן, נישט כמעט מיר האבן באנאכט נעכטן
 או! גמרא תנ״ך, פון קצור א איז וועלכער געזאגט, שבועות תקון
 יאזו ווי ווייל מצוות, תרי״ג די פון פיוטים און אזהריות און זוהר
 פו! טאג היילינן גרויסן דעם ערווארט ער ווען שלאפן איר א קען

 געראיפט האבן זיי ווען דאן האבן עלטערן אונזערע התורה. קבלת
 בא־ הייליגע גרויסע פון געשלאפן נישט אפשר נעמען תורה די

 זיינען מיר אזוי. אויך טוען מיר ערווארטונג. און גייסטערונג
 דעם אין תירה^ אונזער פון אינהאלט רעם לערנען מיר און אויף,
שכועות. תקון

 וואונדערבארע יענע אט רות. מגילת שבועות לייעגען מיר
 פולן רעם אין אנטפלעקט ווערט דא ווייל נאטור־שילדערונג, שייגע
 מוטער די תורה, אונזער פון שטארקייט און הייליקייט די גלאנץ

 פרינצעסין אידישע נישט די צוגעצויגן האט וועלכע אירנטום, פון
 אג־ זאל זי און פאלק איר און גאט איר אוועקלאזן זאל זי רות

המלך, דוד ווייל איז, טעם א נאך און גלויבן. אירישן דעם נעמען
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 )שערי שבועות געשטארבן איו רות, פון געשטאטט האט וועלכער
 רי ראם איו מנהג רער און תצ״ד( סימן חיים, לאורח תשובה
 איו ירושלים אין גשמה. זיין פאר תהלים ראן זאגט תהלים חברה

 פון יארצייט רעם צו שבועות, טאג צווייטן רעם גיין צו מנהג א
 )דבר קבר ויין בא תהלים זאגט מען און קבר זיין אויף המלך, דוד
ע״ב(. כ״ן סימן ביומו, יום

 שבועותדיקע מאכן פרויען די דאם אירן בא מנהג א איז עם
 אונז דערמאנען צו זייטן, דריי האבן וועלכע קרעפלעך און בלינצעם

 גע•׳ אונז האט וועלכער גאט איז געלויבט זאגט, גמרא די וראם
 אירן צו כתובים( נביאים, )תורה, תורה גערריטלטע א געבן

 דורך ישראלים( לוים, )כהנים, פאלק געדריטלטער א זיינען וועלכע
 געקומען איז וועלכער רבינו, משה איו ראם גואל, געדריטלטן א

 שבועות, אום אהרן, און מרים נאך דריטער, רער וועלט רער אויף
 אין הגבלה, יטי שלשה די נאך טאג דריטער דער איז וועלכער

 ישורין, מנהגי שם, רש*י פ״ח, )שבת פיון מאנאט, דריטן דעס
ס״ז(. רף

 שול אין בוימער אוועקצושטעלן אידן בא מנהג א איו עם
 אז זאגט, גמרא די ראם אונז רערמאנען צו כרי הויו, אין און

 און בוימער, די פון פירות די פאר הדין יום דער איז שבועות
 יעקב חק תצ״ד, סימן אברהם )מגן ז* פאר גאט בעטן ואלן מיר
 און שול אןן גראז פארשפרייטן צו מנהג א איז עם און (,ז סימן
 יעגע פון אנדיינקונג אן איז דאס גראז. מיט הויז די כאפוצט מען

 ז* גענומען, תורה די האבן עלטערן אונזערע ווען צייט, גליקלעכע
 גראז, און בוימער וואו פיני, בארג אדום געפונען דאן זיך האבן
 בא־ און באפוצט האט גראז גריגע פון ים א טיט לאנקעם גרינע
 דער און שם( )לבוש, ארום, אום ארוס געגגר גאנצן רעם שיינט
 טיילט שבועות ראם מנהג רעם בריינגט הקרוש של״ה

 גראזן, שטעקעדיקע פרוי און מאן יעדן צו שול אין שמש דער
 רף שבועות מסכת ה* )של עצומות בת האל זינגט חזן רער ווען
ע״ב(. ק״פ

 ווען ווייל שבועות, אום מילכיקם עפן צו מנהג א איז עם
 קבלת נאך זי׳ינען און תורה די גענומען האבן עלטערן אונזערע

 עסן צו וואם געהאט נישט ז* האבן עסן, אהיים געקומען התורה
 פיל נעמען דארף פלייש, עסן צו אום ווייל מאכלים, מילכיקע נאר
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 שחיטה נ^ך נאכרעם, עוף. די $רער בהמה רי קוילען צו צייט
 עסן, נישט ט$ר מען וועלכע וגרעין די ארויסגעמען גקור, קומט

 געשית כשרע אין ק^כן נו^כדעם פלייש, ד^ם זאלצן מליחה, נאכער
 ארך ר$ם טוען מיר און עסן, מילכיקם געמוזט דערפאר די הו^בן
)משנה צייט הייליגע און גליקלעכע יענע צו #נדיינקוגג אלם

נוהג דך איז מען, ז^גט בו בל דער אחר( גרול בשם ברורה,
האבן מיר וועלכע תורה די ודיל ה^ניק, און מילך שבועוז עסן צו

ק״ו( ס״י )שם האניק און מילך צו געגליכן אח שבועות גענומען
 נ״ר, סימן תניא קצ״ג, סי' פ׳יל פסיקתא ם״ה, )מנחות זע און

 אבן דרשות תר״צ, סימן ה' חלק משה מטח טירנא, מהר״י מנהגי
 היום, סדר צבי, לקוטי ג/ סימן מכלול לבושי ג״ט, דף עה״ת שועב
 ברורה משנה שבועות, הלכות מה״ריל מנהגי צ״ח, אמור זוהר
 ספר תצ״ד, סימן רמ״א ,18 צד הלוי לקוטי י', ס' תצ״ד סימן

 זיסן א רצח(. סימן רוקח ניב, סימן בו כל ,60 ,59 מטעמים
 מיר ווען האבן קינרער אונזערע און מיר וועלן לעבן גליקלעכן און

 אירעאלן הויכע די וואן תורה, דער פון גייםט דאם נ^ך לעבן וועלן
 דעם אין ווערן פארווירקלעכט אונז בא וועלן תורה דער פון

 תורתך דברי את אלהינו ה' נא "והערב אז לעבן, אלטעגלעכן
 ז^לן תורה דער פון ווערטער די ישראל". עמך כל ובפיות בפינו

 דער פון ליכט די פארשפרייטן מיר וועלן ראן אונז, בא זיין דם
 תורה דער פון אינהאלט רער און שבתורה, מאור רעם תורה,

 צו דין זוכה מיר וועלן ראן לעבן, פון אינהאלט רעם ווערן וועט
ואמן! אמן! ישראל. בארץ ישראל תורת לערנען
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שבועות.
 — לענן. אירישן דעם אין תורה פון וויכטיקייט די

 — הבכורים. יום רער — מלאך. דעי און איד רער
 און נעשה — דעה. חסר דור א און דעה דור א

 די און מענטש, צו מענטש פון תורה די — נשמע.
 פון פילאזאפיע די — גאט. צו מענטש פון תורה

 אן טעם א און טעם, א אן מצוות — אירנטום.
 תורה. תלמוד אין מנהגים און דינים — מצוות.
אחרות. - אידישקייט. אן אירישקייט א -

 אוני, לערנט תורה, רער פון טוב יום דער שבועות, היינט,
 זייער צו רערהוינן איד רער ווערט התורה למור דעם דורך דאם

 ווילר, מען איז תורה דער אן און מדרגה, מאראלישע הויבע א
 פון נענאנגען זיינען אידן ווען דאם און פארגרעבט, און אוטוויסנד

 ויי ז^ל ויעלכע תורה, די נעמען און ישראל ארץ נאך מצרים
 דעם געשפאלטן גאט האט פאלק, קולטורעלן הייליגן א פאר מאבן

 וויל מען אז, אונז, לעינט סוף ים קריעת רער און זיי, פאר ים
 דאסאיז תורה רי לעינען. תורה מען מוז פארשטיין, וויסן, אלעם

 "שפאלטף קענען נאי דארף מען וויסנשאפט, פון ים א ים, דער
 התורה, סודות די און טיפענישן, זיינע אין אריינדרינגען ים, דעם
 ומלאה ז$גט: פסוק דער ים, צום געגליכן איז וויסנשאפט און

 ווערן פול אמאל וועט וועלט די מכסים, לים כמים דעה הארץ
 ים דער און ים, דעם צו דעקט וואסער די ווי וויסנשאפט מיט
 גע־ די שטודירט וועלכער איד רער און וואסער, טיט פול איז

 קריעת איז אים כא שפאלטער, ים א איז תורה, רער פון היימניסן
 דורך און וויסנשאפט. און תורה פון ים דעם שפאלט ער הים,
 ויי העכער פיל איד רער ויערט תורה דער פון וויסנשאפט דער

 אין פסוק א אפרים עיללות דער ערקלערט דעי־מיט און מלאך, א
 ההולך האלהים מלאך ויסע אונז, רערציילט תורה די תורה, רער
 דער איז התורה קבלת בעפאר מאחריהם, וילך ישראל מהנה לפני

 אויפן געגאנגען איז ער אידן. רעם פון העכער געשטאנען מלאך
 פירער, רער געיוען איז מלאך דער ישראל, מחנה לפני פראנט,
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 תורה רער פון כח רעם חרך ו^בער, נו^כדעם ורייזער, ורעב רער
 ווי העכער געוו^רן איז איר דער פארקערט, פונקט געוו^רן איז

פר^נט אין גייט ער פירעי, רער ווערט איר רער מלאך, רער
מאחריהם• ויסע הינטן, פון בלייבט מלאך דער און

 לישראל תורה לתן הקב״ה כשבקש אונז דערציילט גמרא די
 בינינו? אשה לילוד מה הוא ברוך הקדוש לפני השית מלאכי אמרו

 מלאכים די ה$בן אידן, צו תורה די געבן געוו^לט ה$ט ג$ט ורען
 פון געבו^רן ווערט וועלכער מענטש א קומט ווי ג$ט, צו געז^גט

 מענטש, דער איו ווער מלאכים? אונו צווישן ער קומט ווי פחי, א
 שטייט מלאך א מלאכים? די זיינען ווער און אשה, ילוד רער

 להם החזר למשה הוא כרוך הקדוש לו אמר מענטש׳ פון העכער
 משה און ענטפער, אן זיי גיב רבינו, משה צו ג$ט ז$גט תשובה,
 טעג זעקס ז$לםט שטייט, תורה רער אין מלאכים. די צו טענהיט
 גאנצע א דען ארבעט מלאכים, איר, רוען, זי^לסטו שבת און ארבעטן

 אביך את כבד דער אייך פאר איז שבת! היטן איר רארפט וו$ך?
 איר, ה^ט מוטער, און פ^טער דיין ערלעך האלט אמך, ואת

 א תגנוב, לא א אייך פאר איז מוטערם? און פ^טערם מלאכים,
 נישט געווו^רן, געגעבן מענטשן פאר ד$ך איז תורה די תרצח? לא

 אז וויבאלד און השרת, למלאכי התורה ניתנה לא מלאכים. פאר
 די פון העכער פיל זיי שטייען תורה די נענומען הו^בן אידן

 א פון העכער פיל שטייט תורה דער מיט מענטש א מלאכים,
תורה! רער $ן מלאך

 שבועות, טוב יום הייליגער היינטיקער מערקווירדיק! און
 מיט וועלט גאנצער רער פון אידן אלע צו באקאנט איז וועלכער

 מיט תורה דעי אין רערמאנט $בער ווערט שבועות נ^מען דעם
 בכורים ודייל השבועות, חג נישט און הבכורים, יום נאמען דעם

 מענטשן פון נאטור רער און פרוכט, פארטיקע ערשטע די מיינט,
 די בכורים, די עםן וועלן צו אפעטיט גחיסן א האבן צו איז

 פאר, ד$ם שטעלט נביא דער ווי פרוכט, געוו^רענע פארטיק ערשט
 יבלענה, בכפו בעורה אותה הרואה יראה אשר קיץ בטרם בבכורה

 נ$ך איז זי ווען איז זי דערזעט ער ויען פרי פארטיקע ערשטע די
 דארף אזוי $ט איין! איר שלינגט און ער כאפט האנט, זיין אין
 געשטו־ ויערן, געלערנט דארף תורה די אידן. בא תורה די זיין

 אויפ־ שטריינגע פאדערט תורה דער פון אות יערער ווערן, דירט
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 ניי, שטענדיק תורה הייליגע אלטע די אין ראן און מערקזאמקייט,
 אין זי ווייל אלט, נישט קייגמאל ודערט מאדערנע, שטענדיק

 נייער א הדוש, נייער א באשאפן ולערט טאג אלע בכוריס׳ריק,
 און טיף שטודירט מען לערנט, מען וועלכע תורה די פשט׳ל,

 רופט דערפאר און נעדאנקען נייער טאג יעדן שאפט גרינטלעך,
 די ווייל הבכורים... יום שבועות פון טאג דער תורה דער אין זיך

 מא־ ניי, און אלט טייער, און הייליג אונן, בא ליב איז תירה
 איז עם בכורים. די ווי פונקט חרושים, געווארענע ערשט דערנע,

 קינדער די ערציט מען אויב אז פארשטענדלעך, זעלבסט דערפאר
 ווייסן זיי און זאגעכץ", ־עברי ביסל א מיט דור נייעם דעם פון

 אוציות גייסטיקע די נישט פילן זיי תורה, דער פון טעם דעם גישט
 די אט און תורה, רער פון פסוק יעדן אין באהאלטן ליגן וואם

 אן תורה, דער פון וויסנשאפט דער אן אויסוואקסן וועלן קינדער
 נאר דעה, דור א זיין נישט דאם וועט תורה, רער צו ליבשאפט די

דעה. חסר דור א זיין וועט עם
 געדארפט האט — גמרא די זאגט — מלך אידישער א

 זאל וועלכע אליין, זיך פאר תורה איין תורה, ספרי צווי* שרייבן
 בבית שמונחת "אחת איצרות, קייזערלעכע די אין באהאלטן ליגן

 צום גייט עי־ ווען אים מיט זיין זאל וועלכע תורה איין און גנזיו"
 עמו". ושנכסת "שיוצאת לעבי, אלטעגלעכן קאכעדיקן אין פאלק,
 בני ישראל כל זיין, מלך א הינזיכט דעם אין דארף איד יערער
 פון תורה א האבן: תורות צוייי דארף איד יערער רם", מלכים
 וואם מעשיות, מצות פון מעשים, פון טאטן, ווירקלעכע פון נעשה,
 זיין אין קאנטאר, אין ארבעטן גייט ער תק זעםן״ ושנכנסת "יוצאת

 תורה רי ער זאל לעבן אין טריט און שריט יעדן אויף געשעפט,
 תורה, דער פוז גייסט דעם אין לעבן זאל ער מיטנעמען, זיך מיט
ואחת ערוך, שלחן דעם לויט האנדלען און ארבעטן זאל ער

 גע־ ריכטיקער אדער, תורה, צווייטע די און גנזיו. בבית שמונחת
הלבבות חובות א איז תורה, דער פון טייל צווייטע די זאגט,
 הארץ, די רייניקט וועלכע תורה א גנזיו, בבית שמונחת תורה,

 ציטערן מאכט נייסט, אירישן דעם אויר הויבט נשמה, די לייטערט
 תורה. "נשמע" א איז ראם הייליג, אים מאכט און מענטשן רעם

 תפלין, לייגן דארף מען ויערט, גארנישט איז נעשה אן נשמע אבער
 מצוה די פארשטיין "נשמע", רער קומט נעשה רער נאך ראן און
 ראם טירן, די אויף מזוזה א אריינשטעלן רארף מען תפילין, פון
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 לויט מזוזה פון מצוה די שטורירן מען רארף נאכדעם נעשה, איז
 ררוש, חסידות, קבלה, פה, שבעל תורה די און שבכתב תורה די

 שמריהו להרב המזוזה" "ספר דעם )זע פילאזאפיע אירישע מוסר,
 רער אז מאכט נשמע רער נשמע. איז ראם און הורוויץ( ליב

 א איז נשמע, אן נעשה נשמה, און הארץ מיט זיין זאל נעשה
 צו" זאבן דע ביי רויך, און ווינט איז נעשה, אן נשמע אייז, שטיק
 אן לאנר, א אן פאלק א אויף האלט ונשמע נעשה אבער זאמען

 וועלט די איז אוטזיסט נישט יאר, טויזנט צוויי באלר רעגירונג, א
 נעשריי א התורה קבלת בא האבן אידן ווען נעווארן פארציטערט

ונשמע! נעשה געטאן:
 האבן בארארף ישראל, מלך דער ווי פונקט איר, יערער און

 צו מענטש פון תורה די א( תורה. איין זיינען וועלכע תורות צוויי
 ואם, אב כבור חסרים, גמילת צדקה, ווי לחבירו, אדם בין מענטש,
 און לחבירו אדם בין שלום הבאת כלה, הכנסת אורחים, הכנסת

 גאט, צו מענטש פון תורה די ב( און מצות, אזוינע אנרערע פיל
 פון טיילן ביירע אין פאלקאם זיין ד#רף מען און למקום, אדם בין

 פון תורה די און גאט, צו מענטש פון תורה די אי תורה, דער
 אום לחבירו, אדם בין אי למקום, אדם בין אי מענטש, צו מענטש

 מיינט איד גאנצער א ווייל איר, פאלשטענדיקער גאנצע א זיין צו
 זאגט תהלים מדרש רער און גענומען! צוזאמען איד און מענטש

 טביומי: רבי אמר טוב, הוא כן אם אלא צדיק נקרא ארם אין
 של ומקישו זהב של לפעמון רומה? הוא למה טיב והוא צדיק

 איני מ*נט ראם צריק, רופן גושט זיך קען מענטש א מרגליות.
 ראן גוט, אויך פרום אויסער איז ער ם*דן געטלעך, פרום, גאנצן

פערל! און גאלר ער איז
 וויסן דארף מען און מצוות טאן דארף טען ונשמע! נעשה

 אידנטום, פון פילאזאפיע די שכל, דעם מצוה, דער פון טעם דעם
 הדסים, שני למלך שהכניסה למטרונה "משל מדרש רער זאגט

 זה שמרי המלך לה אמר עליו, מצרה והתחילה מהן אחר אבדה
 כשעמדו ישראל כך שניהם, את שומרת כאילו הוא והרי האחר

 את אבדו ונשמע, נעשה ה' רבד אשר כל ואטרו סיני הי על
 שמרו הוא, ברוך הקרוש להם אמר טסכה, עגל עשו כי נעשה,

שניהם". את שמרתם כאילו הוא והרי נשמע את
 טאן אמאל מען קען שכל, א אן טעם, א אן טוט מען ויען

וואם פארשטרן אן געטאן האבן אירן טאן, נישט טאר מען וואס
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הזהב מגל אן זיי האבן סוף? רער געווען איז וד^ם טוט, מען
 האנטי אייגענע צי זיך געבוקט געשאפן, זיה עבודה אן געמאכט,

 פון וייפן נישט וייל מען אז ווייל ידיהם, למעשה וישתחוו ארבעט,
וויסן ווילנדיק נישט הייסט, גאט וי^ס אלעס טאן נאר גאטהייט,

פרום ווערן... גאט א זיי בא הזהב ענל אן קען אליין, נאט פון
פון שכל דער פירן, זרה עבודה נארישע צו אמאל קען שכל אן

 אן אפטמאל איז תורה אן פרוטקייט תורה! די — איז פרומקייט
 פרוט־ האיציישע עם תורה, אן "רעליגיע" פרוטקייט... זרה עבודה

 לאנג שוין האבן חכמים אונזערע פרומקייט... הזהב עגל איז קייט
 נישט חסיי קיין קען הארץ עם אן חסיד! הארץ עם "ולא געזאגט

 זאגט געשאפן, זרה עבודה אן געמאכט, עגל אן האבן אידן זיין!
 פארל^רן האט איר אידן, די צו געזאגט גאט האט טדרש, רער
 זאכן, ביידע האבן איר וועט "נשמע", דעם איצט היט "נעשה" דעס

 נשטה די פארשטייט מען וואו דארטן איז, נשמע" אי נעשה אי
 תורה די — איז דאס אידישקייט, פון גייסט דעם אידנטום, פון

 נעשה. צו קומען צייט דער מיט אויך מען מוז דארטן הקדושה,
 באלייכטן וועט תורה דער פון ליכטיקייט די התורה, מאור דער

 אפ־ וועט מען טאן, אנפאנגען וועט מען און נעשה... פון ויעג די
 דער — גמרא די זאגט — גדול תלמוד המעשיות, מצוות די היטן

 תלמוד דער ווייל מעשה, לירי שמביא פארפאם? גרויס, איז לערנען
 שבת, וועגן גרינטלעך און פיל לעינט מען ווען מעשה, צו בריינגט

 נישט טען היט שכת, וועגן נישט מען לערנט שבת, טען היט דאן
שבת. ריכטיק

 פאר תורה, רער פאר גאט, פאר פאראנטויארטלעך און
 די זיין וועלן געשיכטע אירישע די פאר צוקונפט, אידישער דער

 און תורה׳ם תלמוד פון דירעקטארן און גבאים עלטערן, יעניקע
 טיט נישט לערנען וועלכע בעלי־בתים די און לערער די ישיבות,
 וואם טענה״ן זיי ומנהגים, דינים אידישע די קינרער יונגע אונזערע

 עלטערן זייערע אז שבת, וועגן לטשל, זיי, טיט לערנען אונן טויג
 ורייל מיר, ענטפערן דערוף אויף און שבת, מחלל אליין זיינען

 נישט זען זיי ווייל שבת, ריכטיקן קיין נישט זען קינדער אונזערע
 דעם וועגן לערנען ז* מען דארף דערפאר טאקע ותפילין, ציןצית

 און תורה תלמוד דער אין ומנהגים דינים אידישע אלע וועגן ן א
 נישט האט אי׳ינער ווען וועלט, אלטער דער אין פארצייטן, ישיבה.

 איר פרוטער א אויסגעוואקסן דאך ער איז תורה קיין געלערנט
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 ווייל פאררר^ם? תורה, רער פון מצוות די אפגעהיט האט וועלכער
 מען אז ערוך, שולחן פון גמרא, רער פון געלערנט נישט האט ער

 למעשה, הלכה געלערנט ראם האט ער אבער שבת, היטן דארף
 פריינט, זיינע פון שבנים, זיינע פון מוטער, און פאטעי זיין פון
 ארום סביבה גאנצע די ווען אבער היינט סביבה, גאנצער רער פון

 דינים אירישע אפהיטן פון סביבה קיין נישט איז קינד אירישן דעם
 אירישע קיין נישט איז הויז אידישע די ווען אבער היינט ומנהגים,

 קיין תורה תלמוד אין לערנען נישט אים וועלן מיר ווען און הויז,
 אויסוואקסן וועט דאם אז זיכער זיין ראן איר קענט ומנהגים! דינים

 קענען נישט לאנג וועט וועלכער איר, משוגה'דיקער מאדנער אזא
 משונהידוקע מאדנע אזא מיט וועלט דער אין עקזיסטירן און לעבן

טוב, יום אן שבת, אן אידישקייט, אן אידישקייט א אידישקייט,
 לערנען וועט מען אבער ווען כשרות, אן ציצית, אן תפלין, אן

 לעקציעם, קיין האלטן נישט ריידן, נישט שבת, וועגן קינרער די טיט
 די שבת, פון ומנהגים דינים די וועגן שבת, וועגן לערנען נאר

 טיף אריינקריכן ומנהגים דינים אגדערע אלע און תפלין, פון דינין
 ליגן לאנג וי אז וועט עם און נשטהלע, קינדערשע דער אין טיף

 די גשמה און הארץ קינד״ם רעם פון טיפעניש רער אין באהאלטן
 אנטוויקלען, צעוואקסן, זיך וועלן זיי ביז ומנהגים, דינים אידישע

 ראם היטן ויעט קינר דאם אז ודאונדער, שאפן ווירקלעך וועלן און
 מאכן פרום וועט קינד דער געהיט, נישט האבן עלטערן זיינע וואם
 פיל, זייער פיל, געזען מיר האבן ביישפילן אזוינע עלטערן, זיינע

 קיגדער די נאר קינרעי, די לערנען עלטערן די גישט אז
 עלטערן. זייערע אויף משפיע זיי זיינען פיל זייער און לערנען,

 ברייג־ אייך ויעט נשמע רער — גאט זאגט — נשמע דעם היט
נעשה. צום גען

 געשיכטע, אידישער דער אין באקאנט גוט איז וואס דער און
 נישט האבן פריידיינקער אירישע ווען צייטן געווען איז עם אז ווייס,

 גע־ זיי האבן — דארף מען נשמע, פון נאר נעשה, פון געהאלטן
 די תורה, דער פון וויסנשאפט די שטורירן און לערנען — זאגט

 זאך, שכל א שטוריום, א איז דאס ווייל מצוות, אלע פון טעמים
 נאראנים, פאר איז דאס מצוות, טאן נעשה, אבער וויסנשאפט, א

 גע־ האבן וואם אזעלכע ווידער געווען נישט! טוען מענטשן קלוגע
 מען דיינקען, נישט טאר מען "נשמע" קיין נישט דארף מען זאגט
דארף מען פרענן, נישט קשיות קיין טאר מען קלערן, נישט טאר
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ה*םט מען וו#ם טו הענט, ן2ה^ נ#ר רארף מען מארך, קיין נישט
איר אמת״ער רער אלעס! און — טו חכם, קיין נישט ז* און דיר
זיין מוז איד גאנצער א זיין צו אום אז אמת, דעם #בער וייים

צו נעשה, — איז עיקר דער נשמע, אי נעשה, אי זאכן, ביירע
 ורסן, דארף מען ורסן, דארף מען זיין, "נשמע" #בער מוז נעשה

 דער טוען. מיר פארוו#ם און טוען מיר וו#ם פארשטיין, דארף מען
 און "נעשה", דעם פייערדיקער און שטארקער מאכט "נשמע"
 אין מאמר וואונרערבארן א יהודה נפיצות רער ערקלערט דערמיט

גמרא. רער

 רעם אויף פ״א סוטה מסכת אין אונז דערציילט גמרא די
 אצל מלבות שלחה "וכבר אז קבורתי את איש ידע ולא פסיק

 מלמעלה עמדו קבור? משה היכן הראוני פעיר בית של גסטרא
למעלה, להם נדמח — למטה עמדו מלמטה, להם נרמה

 למטה, להם נרמה למעלה העומדין אותן כתות, לשתי נחלקו
 ולא שנאמי מה לקיים למעלה, להם נרמה למטה העוטרים אותן
קבירתו. את איש ירע

 משה פון קבר רער איז וואו אויסגעפינען וויל רעגירונג די
 אונטן... איז משה אז זיי זיך דוכט אויבן פון זיי שטייען רבינו,

 הרך. רער אין איז משה אז זיי זיך דוכט אונטן פון זיי שטהען
 כתות. פארשידענע צורי אויף צעטיילט זיי ווערן אויבן. פון איז ער
 פון איז משה אז זיי זיך צייגט אויבן פון שטיען וועלכע די איז

 איז משה אז זיי רייגקען אינטן פון שטייען וו#ם #בער די אונטן,
 וואו נישט ווייס קיינער און קבורתי, את איש ירע ולא אוינן, פון

איז! משה

 בעסער, איז וו#ם נישט פארשטייען נישט, ווייסן מענטשן
 אין ליגט מען ווען #פ, שטארבט מען ווען נעשה? #רער נשמע
 אידישקייט פון פיל#ז#פיע די כעסער, ראן זיך באצ#לט וו#ם קבר,
 וויסן וויל מען עיון, #דער מעשה פיל#ז#פיע, #ן אידישקייט #דער
 #פדו, רער קבר, רער בעפטן אם ליגט וואו קבור?! משה היכן
 רער אין למעלה, צי תורה־געבער, רעם משה פון גליק, רער
 טר#גן וועלכע געדאנקען, פיל#ז#פישע טיפע אין "נשמע׳, אין הויך,

 מיינט ר#ם אריין, הימלען הויכע די אין הויך, הרך, אוועק דיך
 פון וזעלט פראקטישער דער אין אונטן למטה. #רער נשמע, עיון,
 זייער הויך, שטיען וועלכע יעניקע די איז המעשה, עולם אן ט#ן,
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 פרארף רער אריף אונטן למטה, איז משה אז אמת רעם זען הויך,
 היטן ישיבות, תורה״ם, תלמוד שולן, בויען אירן וועלט. טישער

 רארט און שאפן, זיי טוען, זיי פילאזאפיע, אן תפלין, לייגן שבת,
 פאר־ און ווייסן אונטן פון שטייען וועלכע אבער רי משה!.. איז

 די אין הויך, זייער הריך, למעלה, איז משה אז גוט גאנץ שטייען
 תורה, רער פון געדאנקען טיפע די אין תורה, רער פון סודות
 צעשפאלטן אידן זיך האבן כתות, לשתי נחלקו משה... איז רארט

 למעלה עומדים פון אירן, קלאסן צוויי בתות, באזונדערע צוויי אויף
 גע־ האבן וועלכע געווען, זיינען אלכסנדריה פון אידן די ווי אירן,
 און אליין, מצוה די נישט און מצוה, רער פון טעם דעם זוכט

 און חורה אן מצוה טרוקענע א ווילן וועלכע אידן למטה, עימדים
 אונז לערנט אבער געשיכטע אירישע די טעם. א אן און שכל, אן
 מצוות אן טעמים ווילן וואם אידן אידן, למעלה עומדים די אז

 איונטערגעפאלן... זיינען זיי אויבן... שטיין נעקענט נישט לאנג האבן
 עומדים די מארך... דעם פארלארן און 6קע די צעבראכן האבן

 די שטיין פון האלטן. נעקאנט נישט לאנג זיך האבן אידן למטה
 הארץ רי איז העכער, אביסל טאן פלי א נישט אונטן, צייט גאנצע
 נשמה... אן און הארץ אן מצוות געווארן... פארשטיינערט זייערע

 איז זוכן זיי וואו דארטן אז זיין מודה נעמוזט האבן ביידע און
 א איז ער למטה... אי למעלה אי איז משה ווייל נישטא... משה
 און נעשה מעשה, און שכל אי אלהים, אי איש, אי אלהים, איש

 גאנצן א אירן רעם מאכן נשמע און נעשה נאר ווייל נשמע,
איר! ריבטיקן

 העולם דברים שלשה על הצדיק: שמעון זאגט דאם און
 דאם התורה, על וועלט: אירישע רי שטייט זאכן דריי אויף עומד,

 ועל נעשה, איז דאם העבודה, ועל נשמע, איז ראם עיון, איז
 נויטיק דארף טען וועלכע מדות, נוטע — איז ראם חסדים, גמילת
 פון תורה א חיים, תורת א איז וועלכע תורה, רער צו האבן
 מרות נוטע פאדערט לעבן רער און אידן. לעבעדיקע פאר לעבן

לעבן! פון הייליקייט די החיים, קדושת די קדושה, און

 גע־ נישט ער האט געגעבן תורה די אידן האט גאט ווען
 גאט, אייער בין איך רבים, לשון א מיט אלהיכם, ה׳ אנכי זארגט

 יחיד, לשון א מיט אלהיך, ה* אנכי געזאגט האט ער זאנדערן
 פאראייניקט, געויען ראן זיינען אירן אלע ודייל גאט! דיין בין איך
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 יחדיו העם כל ויענו זאגט: פסוק רער איד. איין ווי אידן אלע
 האט פאלק גאנצע דאם און נעשה, ה' דבר אשר כל ויאמרו

נע־ האבן צוזאמען אלע צוזאמען, אלע צוזאמען, געענטפערט
 און תורה, די געוואלט ה^בן צוזאטען אלע נעשה, דעם וואלט

 צו נעווען זוכה זיי האבן אחדות פון זכות דעם אין דערפאר,
התורה. קבלת

 אונזערע ווי פונקט צוזאמען, אלע פאראייניקן זיך לאמיר
 וועלן דמן און התורה, קבלת בא פאראייניקט זיך האבן עלטערן

 צו זיין זוכה וועלן קינרער אונזערע און מיר דאם זיין זוכה מיר
 אין תורה, אונזער פון לאנד דער אין תורה די היטן און לערנען

ואמן! אמן! בימינו, במהרה ישראל, ארץ

בתמוז. עשר שבעה
 רי - בתמוז. עשר שבעה פון לערנען מיר וואם

 פון תאוה די — בתמוז. עשר שבעה פון היסטאריע
גלות. רער און געלט

 דעם אט אין ודייל טיר, פאסטן תמוז אין ט$ג ־טן17 דעם
 פעם" דער פון וואנט די דורכגעבראכן באבילאנער די האבן טאג

 שרעקלעכע א $נגעפמנגען און ירושלים אין זיך אריינגעריסן טונג,
 גרויזאמקי׳יט, שרעקלעכע מיט ו"(, כ״ב, ב/ ליט, )ירמיהו שחיטה

 פרויען מענעק נעטויט זיי האבן רציחה אויסערגעוויינלעכע מיט
 בית פון כלים טייערע און אוצרות אלע קינדער, קליינע און

 צדקיהו קעניג אידישן דעם צוגענומען, שונא דער האט המקדש
 האט בבל פון קעניג רער און געפאנגען, מען האט זין זיינע טיט

 אויגן, די אין פאטער זייער פאר צדקיהו פון זין די טויטן געהייסן
 קייטן אין געשמידט אויגן, די אויםגעשטאכן טען האט צרקיהו״ן און
בבל. קיין אוועקגעפירט און

 לענן אידישן רעם אין האט תמוז אין טאג ־טן17 דעם
 זיינען לוחות די פאםירונגען: שרעקלעכע אויסערגעוריינלעכע פאסירט

 בטל איז המקדש בית אין תמיד קרבן רער געווארן, צעבראכן
 אויך האט ער תורה, אונזער פארברענט האט אפוסטומוס געייארן,
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 פין צייטן די אין אין צלם, א ארייננעשטעלט היכל אין
 שטז^ט הייליגע די געוו^רן צעשפ^לטן איו המקדש בית צווייטן

 סימן או״ח שו״ע, כ״ח, כ״ו, )תענית הישע טיטים דורך ירושלים
תקט״ט(.

 אירן די שטר^פט ירמיה נביא געטלעכער נרויסער רער ווען
ז*: ער זו^גט

 ה$ט ד^ם טיט, אידן איר ווי ג$ט זיין נישט פארבייט פאלק קיק
 דעם ה$םט די ג$ט, דיין אוועקגעלו^זן האסט די ווייל געמאכט,

 נעפירט דיך ה$ט נ$ט ווען צייט זעלבער רער אין גערינט, עגל
וועג. אין

 די פין - ספרים ז^גן — זיך נעמען זינד אידישע אלע
 שרעקלעכע די אויך זיך נעמען דערפין הזהב, עגל רעם פין זיגד

 געלט געלט, נ^ך זיף י^גן פין ליירנשאפט אין זינד גרויסע
 אין וואינטש רער איז ד^ס פאררינען! געלט ה^בן! געלט מאכן!

 פארדינט געלט פיל אין אלעמען, פין אין יעדן פין פארלאנג דער
ווייניק, זייער איז געלט ע!כשר בהיתר, נישט אין באיסור מען

 גיט וועלכער יעניגער דער און פיל, זייער פיל, איז נעלט טרפה
פיל זייער פיל, ה^בן צו נשמה זיין מארך, זיין צייט, זיין אוועק
טריף. ווערן מיז געלט,

דברים ספר דעם אין אירן שטראפט רבינו משה ווען אין
כא־ ה^בן זיי וו^ם זינד, פין פעקל גאנצן א אוים זיי ער רעכנט
 א"(. )דברים זהב ודי וחצרות ולכן תופל ובין פארן "כין נאננען:

"בית ספר באוואוסטן זיין אין רבא מנחם ,ר רעם אויף נאטערקט
 תופל פרויען, צי ליירנשאפט המשנל, תאות מיינט פארן אז מועד",

 צופיל, זיך פיצן מיינט - לבן טרינקען, אין עסן ציפיל מיינט —
 גרוים מיט פאלאצן פרעכטיגע זיך פאר בויען טיינט — חצרות

 ליידג־ גרויסע די תאוה, שרעקלעבע די מיינט - זהב ודי לוקסוס,
 נעלט־ דער פין ליידנשאפט, דער פון אט אין געלט. צו שאפט
 ווערט טוב ויום שבת דער אידן, בא צרות אלע זיך נעמען תאוה

 א פין כבוד דער געלערנט, נישט ווערט תירה די פארשוועכט,
 אין אריין מ^ל $פט פאלן שולן די נעפאלן, ווערט חכם תלטיר

 וו$ם אלעס טיט "געשעפט" מאבט מען און הענט, שלעכטע
 נעמען צרות אלע טייער. אין הייליג ליב, זיין דארף אינז בא
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 פין גאט, א פאר געלט ד^ם מאבן פון געלט, צו רינען פון זיו
 פון חורבן גרויסער דעי איז דעיפאר און הזהב. עגל דעם דינען
אירישקיט. און אידן

 פארגעקומען תמוז אין טאג ־טן17 רעם איז דערפאר און
 היט טען ווען לוחות, זיערע ביעבן אירן ווען הלוחות, שבירת

 רעט תנאף, לא רעט תרצח, לא רעם שבת, רעם נישט
 הי־ אונזערע ביעכט און שונא דער קומט ראן אביך, את כבד
לוחות. ליגע

 פעאיג נישט איז ער ווען זין, נישט איד קין קען איד דער
 שטעג־ א איז אלין איד רער אירישקיט. פאר קרבנות ברינגען צו

 עילת א - איז ער יאר, טויזנט צווי לעצטע די פאר קרבן דיקער
 גאנצע די הלילה, כל המזבח על מיקדה על העולה זאת תמיר,

 גאט, פאר קרבן א איד דער איז נאכט, גלות יאריקע טויזנט צווי
 ער אכער ווען אמונה. היליגער זין פאר און תורה, דער פאר

 דאן אידישקיט, פאר קרבנות ברינגען צו פיאיג נישט ווערט
 קרבן רער קרבן, המקדש בית דעי בטל ווערט התמיד", *בטל

 א אן איר א אינזאם, עלנט, אלין, בלינט איר דער און תמיר,
הייליגטום...

 אירן• רעט תורה די היט ראן תורה, די היטן אידן ווען
 פארשטיען אידן אבער ווען אונטערגין. נישט ושלום חם זאל ער

 זייער ראט פארשטייט דאן זי, גיט תורה די וואט גליק רעם נישט
 פארברענט ער און התורה" את "ושרף קומט שונא רער און שונא

 ער ווען אז גיט, זיער פארשטיט און ווים ער וויל תורה! די
 גאנצןאי־ דעם פארנרענט דערמיט ער האט תורה די פארברענט

עקזיסטירן! נישט אירן קענען תורה רער אן וויל פאלק, דישן

 נויטיקיט די וויסן נישט ווילן און נישט, וויסן אירן ווען און
 און לאנד, אירישער רער פאר צוזאמען אלע פאראיניקט זין פון
 פאדאיניקן צו אנשטאט איז פארניכטן, צו זי קומט שונא רער ווען
 צו קרעפטן פאראיניקטע מיט אום פריער ווי שטארקער נאך זיך

 צוטילט, להכעיס, צו ווי אבער, זי ווערן שונא, רעם שטירצן
 פארטיען, קלאסן, פארשירענע אין צוווארפן צופרעקלט, צופיצלט,

 — ראן צושפאלטן, ווערט פאלק אידישער רער ווען ריכטונגען,
 שרעק־ דער און צושפאלטן, שטאט היליגע רי ויערט העיר, הבקעה
קומט! חורבן לעכער
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 די בתים, נעלי די ווערן פערזו^נען פאסיגע ק*ן נישט ווען
 ויען מדרשים, בתי און שולן אונזערע אין פירער ח ט^ןינעבער,

 קומט ראן היכל, אונזער ז^ן רירן הענט ריינע גאנץ קיין נישט
היכל!.. אין צלם א אדיין שטעלט און שונא רער

 מיר רר$ס פאריכטן, בתמוז, עשר שבעה היינט, רבותי, ל^מיר
 נאנץ מיר דארפן לוחות, צובר^כענע די לוחות, די צובר^כן, ה^בן
 געראנקען פילאז^פישע הייליגע טיפע די מאכן, הייליג און מאכן

 פארשפרייטן מיר זאלן לוחות די אין זיך געפינען וואם מאראל און
 רער דור, יוננער אירישער נייער דער קינרער, אונזערע צווישן
 אבער לאטיר המקדש, בית אין נישטא היינט איז תמיר קרבן

 וועלן תורה אונזער פון נעראנקען היילינע דיפע אין זיך פארטיפן
 אירישקייט, פאר קרבנות נריינגען צו זיין פעאיג ווידער ראן טיר
 קרבן רעם אנשטאט און אונז. פון פ^דערן זיך וועט ראם נאר ווען

 תפלות אונזערע אויסבעסערן טיר וועלן המקדש, נית אין תמיר
 תפלות אונזערע ד^ם קרבנות, די פון פלאץ רעם פארנעמען וועלכע

אונז. פאר הייליג און פארשטענדלעך זיין אלןז

 צו הי׳ינט פליכט אונזער איז ירושלים, צושפאלטן האט מען
 ארץ מאכן רייך און מאכן שטארק אויפלעבן, און בוען העלפן
בפרט. ירושלים און בכלל ישראל

 ח*־ אונזער איז — תוי־ה די פארברענט האט שינא רער
 פארשפרייטן צו שטארקן, צו אופצולעכן, היינט פליכט ליגער

 תורהים תלמוד בעסער רר^ם און מער וואס בויען צו תורה, די
ישיבות. און

 אונ> איז היכל, אין צלם א ארייננעשטעלט האט שונא רעד
 היכל, אונזער פון צלם דעם פארטרייבן צו נאר נישט פליכט זער
 פאסיג נישט זיינען וואס אלעס און אלעמען פארטרייבן צו אויך נאר
 ביאת א צו זיין זוכה מיר וועלן דאן און הקדוש היכל א פאר

ואמן• אמן! הגואל,
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חזון. שבת
 פאר קומט עם וואם — קלאגן. רבנים אונוערע ווען

 זוהר. אין געדאנק בריליאנטענעי א — הוון. שנת
 טרערן — טרערן. גוי׳שע און טרערן אידישע -

ישראל. ארץ אין פירן וועלכע

 ודייל חזון, שנת זיך רופט באב תשעה פאר וואם שנת רער
 עם און ישעיהו. חזון הפטרה רער אין מען לייענט שנת יענעם

 מפטיר צו חזון שנת אויף רופט מען אז אירן נא מנהג א איז
 שהוא - וייל רב? רעם עפעס פארוואם שטאט. פון רב רעם
 צו ויי ווייס רב רער ויייל י״ד( רפ״ב, סימן )טג״א לקונן יורע

 טען ווי נוט זייער ווייס אידן נא רב ארטאראקפישער אן קלאגן.
 רב רער ווייל קלאג, צו און ציות צו געווינט איז עי קלאגט...

 פון גלות רעם נאר נישט אלעמען, פון מער גלות רעם פילט
 רער פון גלות רער בגלותא", "שכינתא די אויך נאר קערפער,
 ג*םט, אירישן רעם פון תורה, אידישער רער פון נשמה, אירישעי
 זיך רריקט הקדוש זוהר רער ווי גלותי אין זיך מאטערט וועלכער

 )זוהר עמהון" גלתה שנינתא תטן גלו דישראל אתר "בבל אוים
 טאר מען טיויערן, נישט מען טאי שנת אזוי און ע״ב( ב' שמות
 נישט אנלות, קין פראווען נישט טאר מען אומעטיק, זין נישט

 נישט מען ניט שבת דעם אין חזון, שבת איז שבתים אלע ווי
 שנת״דיקן ניעם א נאי קלידער, שנת״ריקע די אפילו אינער
 שול, אין שבת קודש איון דעם אויף אויף מען הינגט פרוכת
 נישט מען טאר בגר שיגעם ניעם א ראם, ווי מער נישט אנער

 רער שבת, אומעטיקער אן איז עם וויל שבת, אויף אפילו אנטאן
 רער און חורבן, וועגן קלערט מען וועלכן אין שבת א חזון, שבת

אירן! ריכטיקן יעדן מאנן אומעטיק מוז חורבן

 דיציט טרויער, רעכטער רער כאב, תשעה פאר איז איצט
 רעם טיר זאלן און חורבן, רעם אויף טרער א ניסט איד א ווען

 טיר אז ציט העכסטע די שוין איז עם שעצן, גרינג נישט טרער
 גלות, אין געשטארקט אונז האנן טרערן איגזערע ווי פארשטין זאלן
 יסורים, און צרות אונזערע ארינערצוטראגן געהאלפן אונז האבן
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 ישראל, ארץ אין צוריק בריינגען אונו ררעלן טרערן אונזערע און
גאולה! רער פון טרערן די זיין וועלן טרערן יענע אט און

 נאי* קומען קען - זוהר דפר זאגט — גאולה אירישע די
 גפפירט האבן הרשע פשו פון טרפרן די טרפרן. אידישפ דורך
 ויפלן ענדיקן, זיך ורעלן טרערן עשו״ם ויען און גלות, אין אירן
 ארץ אין צוריק פירן זיי וועלן און טרפרן אירישפ די קוטפן ראן

גאולה! דפר צו ישראל,

 און גוי דפי ווייגט ויפן טרפרן! גוי״שע און טרפרן אידישפ
 די צו נעמט יעקב ודען וויינט פשו להבדיל, איר, דפר וויינט ויפן

 יאנט און נאך אים לויפט בארואיקן, נישט זיך קען און ברכות,
 מיך האסט "דו טענה: דפר טיט יאר, טויזנט צוויי ר באל שוין אים

 האט דיר פשו, ס׳טייטש, - שוויגדלער!" א איז איר א אפגענארט!
 ויעלט, גאנצפ די ראך האסט דו געגפבן, ברכות גענוג ראך מפן
 דיר פון אראפ פאלט עם וואס שיריים, דיינע נאר פס יעקב, איך,
 וידו ברעקלעך, שטיקלפך, צו, איך כאפ טיש, רייכן דיין פון פשו,

 טפל, א פיאטע, אץ דאס איז עשו״ן בא וואם פשו, בפקב אוחזת
 די אין איד דער לעבן געמוזט האט רערפון עיקר, קיין נישט

 וירו יאר! טויזנט צוויי לפצטע די פאי גלות־לפנדפר פינסטערפ
עשו!... בעקב אוחזת

 אויסגענארט, ברכה זיין האט יעקב צוקאכט, זיך האט עשו
 און פוגאנרערגעוויינט, זיך האט ער געלאזן, טרער א האט ער און
 פון בלוט, טענטשלעכע טייכן דאם מיינט טרער א גיט עשו ויען

 אוים־ גישט זיך מיר קפנען געגעבן, האט עשו וואם טרער יענער
 נישט אבער געפירט, גלות אין אונז האבן טרערן זיינע צאלן,
 ענדע, אן נעטט אלעס צו טרערן, זיינע געדויערן וועלן אייביק

 מיינט חורבן דער וואס באמת פילן אנהויבן וועט איד דעי ויען און
 ראן קינרער, זיינע פאר און אים פאר טיינט גלות וואם אים, פאר
 געפירט האט טיער עשו״ם ישראל. ארץ אין פירן טרער די וועט

 ויען גאולה, רער צו פירן וועט טרער אידגם רעם און גלות, אין
 גא־ אידישע פ ,אמת שטארקע, ברפנפנדפ, די קומען וועט עס נאר

טיפרז... ציאנאלע

 שטארק אזוי נישט פילט איד, איינצפלגפר דפר יחיד, דפר
 צו נישט ראך באלאגגט דאם ווייל חורבן, דפם פון טראגעדיע די

 כלל צום ראך באלאגגט אבלות, די צער, רער זאנדערן אליין, אים
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 דן וועט עם "ווז^ם ווערטל: א איר רער ז^גט ראן אזן ישראל,
 נאך ר^ם ז^גט מען ישראל", ר* טיט זיין וועט ישראל כל טיט

 א פון צרה די נחמה", חצי רבים "צרת העכרייאיש אין שארפער
 רער ד^ם מען דערציילט רערפאר און נחמה", האלבע א איז סך

 מוטעי זיין געבעטן טויט זיין פאר ה$ט מוקרון אלכסנדר נרויסער
 איינ־ און סעודה נרויסארטינע א מאכן זי זאל טויט זיין נ^ך אז

 עם וועמען גליקלעך, כאמת זיינען ררעלכע יענינע די נאר לאדן
 אבער איז ערשטוינט ווי נישט. זאך קיין אבסאלוט לענן אין פעלט

 דער אין מענטש קיין ווען מוקדין אלכסנדר פון מוטער די געווארן
 פארשטאנען זי האט דאן סעודה, דער צו נעקומען נישט איז וועלט

גע־ ער האט ד^ם כקשה, זיין מיט נעמיינט האט זון איר וואס
 זארנן נישט זאל זי אז מוטער, נעטרייע זיין טרייסטן ור^לט

 זיינען גליקלעכע אמת׳ע. קיין ווייל געשטארבן, איז זון איר וואם
 צרת און צרה, א עפעם האט יעדערער נישטא. וועלט דער אויף

נחמה. חצי רבים

 איז חורבן דער אז פאישטיין ויעט יחיד יערער אבער ווען
 וועלט, אידישע נישט פרעמדע א אין לעכנדיק ווייל חורבן, זיין

 ער ווי קינדער אירישע ריכטיק זיין נישט קינדער זיינע קענען
 שבת זיין חרוב, איז הויז אידישע די הויז, זיין — און וועלן, וו^לט

 א אין חרוב ווערט טייער און הייליג איז וואס אלעס חרוב, איז
 ראן פםיכ$ל$גיע, גלות אין סביבה, גלות אידישע נישט פרעמדע

 יערעי• נאר נהמה, חצי רבים צרת זאגן נישט יחיד יערער וועט
 וועט טרויער זיין דורך און חורבן, רעם אויף טרויערן וועט יחיד

 פירט וואם טרער א מיינט דאם וו^ם ישראל, אדץ בויען העלפן ער
 פאלק, א ווערן יחידים אלע די פון וועלן ראן גאולה, רער צו

 אויפשטיין וועט פאלק דאס אט און חורבן, אויפן טרויערט וואס
ואמן! אמן! שלמה, גאולה א צו זיין זוכה דאן וועט און בויען, און
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באב תשעה
 אץ אמז^ל חורבן רער - גלות. און ישראל ארץ

 מו־ טויטע די — הונגער. גייסטיקער רער — היינט.
 — בלינד. איז פאלק א ווען — קינדער. און טערם

גאולה. די און תורה

 דער אויף אבלים ווי זיצן מיר ווי יאר טויזנט צוו* שוין
 המקדש, בית פון חורבן דעם אויף טרערן מיט גיסן מיר און ערד

 פאר־ מיר ווייסן, מיר פו^לק, אירישן דעם פון ישראל, ארץ פון
 דער המקדש, בית דעם $ן ישראל, ארץ אן אז פילן מיר שט*ען,

 לעבן נישט מיר קענען צענטער, אידישער ה*ליגער ג*םטלעכער
 שווער ז*ער איז עם שווער, לעבן, אירישן גאגצן א ריכטיקן, א
 ימים אונזעיע שבת, אונזער תורה, אונזער גלות אין היטן צו

 קינרער אונזערע ערציען צו שויער ומנהגים, דינים אונזערע טובים,
 א שאפט גלות דער וו*ל געוו^לט, וו^לטן מיר ווי אידיש אמת
שרעקלעכער אזא אין און סביבה, גלות אירישע, נישט

 קינדער, אידישע ערציען צו שווער איז סביבה אסימילאטארישער
 אזוי אט און איר, ריכטיקער א ז*ן צו שיוער ז*ער שווע*, איז

 פרעמד, מער אלץ ווערן קינדער אונזעיע און מיר ר^ם פאסייט
 געדארפט ה^ט אונז בא וו$ם אלעס פון דערוו*טערט ווערן מיר
 פאיגאסן האבן עלטעין אונזערע וו^ס פאר טייער, און ה*ליג ז*ן

בלוט. טר$פן לעצטן ז*ער

 וו$ס ה*נט, פון חורבן רעד איו אמ$ל פון חורבן רער און
אונז גיט מדרש רער איצט, פאסירט פאסירט, אמ^ל ה$ט עם

 וו^ם בילד א חורבן, פונם בילד טראגישן שרעקלעך א איבער
 די שטעלט וועלכער און $דערן, די אין בלוט די פרידן טאבט

 הארץ, אירישער רער אין שטורעם א מאכט וועלכער קאפויער, ה$ר
נשמה. אידישע די אויף רעגט וועלכער

 העיר "ותנא אונו דערצ*לט מדרש דער וו^ם איו ד^ם אט
 והיו נשוקים מתחברות ציון בנות והיו בעיר, הרעב ויחוק במצור
 שלא לשוק? יצאת למה לחברתה; אומרת זאת אלו, את אלו רואות
 קשה ממך? אני מכסה לה; ואומרת עוגה והיא מימיך, לשוק יצאת
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 וחוזרות בזו, זו אוחזות וחן לסבול! יכולה איני הרעב, מכת היא
 העומדים את מגפפות והן מוצאות: ואינן העיר בתוך ומבקשות

מהלכין היו חלבן, יונקי ובניהן, פנה, כל בראש עליהם ומתות
 עולה והוא אמו, את מכיר ואחר אחד כל רגליהם, ועל ידיהם על

 מושך, אינו והוא חלב, לו ימשך שמא בפיו, ונותנו דרה את ונוטל
כיו(. רבה )פסיקתא אמו חיק אל מת והוא מטרפת, ונפשו

 מענטשן הונגער, שרעקלעכער א אוים ברעבט ירושלים אין
 גאסן די אין ארום גייען ציון פון טעכטער די פליגן. ווי פאלן

שרעקלעכן דעם שטילן צו ברויט ברעקל א זוכן ישראל ארץ פון
אוועק פאלן זיי געפינען, נישט זאך קיין קען טען נישט^, הונגער,

 קליינע וייערע און גאם, פון ווינקל יעדער אין הונגער פןן טויטע
 רער צו קריכן זיי פיר, אלע אויף קריכן פויזן, קינרער, זויג יונגע

 זובן זיי אריין, מויל אין ברוסט מוטערם די נעמען מוטער, טויטער
 קינד קליין ד$ם און הונגער, זייער שטילן צו מילך, מוטערס די

שוים. טוטערם רער אין הונגער פון אויס גייט

 ווי זען מיר הייגט, אריך פאסירט געשיכטע זעלבע די און
 הוג־ פון אוים נעבעך גייען קינדער אידישע טויזנטער צענדליקער

 תורה־הונגער. נשטה־הונגער, נ$ר ברויט־הונגער, קיין נישט גער,
 קינדערם די נישט איז עם טויטי - אידיש מ^ראליש, זיינען זיי

 ה#בן טוטערם זייערע אז שולדיק, נעכעך זיי זיינען וו$ס שולד,
 די ורייל אידן? אלם זיי ערציען צו זיי, זויגן צו ווז^ס טיט נישט

 אידישקייט. און אירן פון גורנישט אבס^לוט ווייפן אליין מוטערם
 גע־ די דור, אירישן נייעם דעם פון מוטערם די נישט, ווייפן זיי

 נאצי־ אידישע די נישט ווייסן זיי פ^לק, אירישן דעם פון שיכטע
 ומנהגים, דינים אירישע קיין נישט ווייסן העברייאיש, שפראך $נאלע

 נישט ווייסן ליטעראטור, העברייאישע די אירישע, די נישט ווייסן
 אירנטום און אידן טיט פו^ר קומט עם וו$ם וויסן נישט ווילן און

 דאך קענען מוטערם אזוינע ^ט בא און וועלט, גאנצער דער אויף
קינדער. אידישע ריכטיקע ווערן ערצויגן נישט

 א אז טעגלעך ר$ם איז ווי אליין, זיך פרעגן מיר ווען און
 צ*ט דער אין גלייכגילטיק, רואיק, לעבן קענען ז$ל פאלק גאנצער

 מוטערם אן קינדערלאז? אינגאנצן בלייבן ושלום הם קען דאם ווען
 אונז רערצי׳ילט און מדרש אין אגדה אן קומט קינדער?!". אן און

 טיר און דורך, ראם לייענען מיד ווען און פאסירונג, קליינע א
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 פין געראנק דעם אין וין, באהאלטענעם דעם אין זיך פארטראכטן
פארשטענדלעך. אין קלאר אלעס אינז ווערט אגרה, רעי

 הייל א דירך שונא פון אנטלויפט צרקיהו קעניג אירישער רער
 האט יריחו, ערבות ביז הויז זיין פון גלי*ך געצויגן זיך האט וואם
 ראך רעם איבער געלאפן איז וועלכער הירש, א צוגעשיקט נאט
 ווען אין הירש, נאכן יאנן גענומען זיך האבן כשדים די חייל. פין
 ארויסי גענוטען האבן חייל, פין טיר דער צי צוגעלאפן זיינען די

 ויי האבן כשדים די קינדער, זיינע אין צרקיהו הייל פון קריכן
 האט נבוזראדן און ארעסטירט. גלייך ויי האבן און רערזען, באלר

 ויי מיט טאן ואל ער נבוכדנאצר, קעניג צום איועקגעשיקט ויי
וויל. ער וואם אלעס

 טו רחמנות, האב נבוכדנאצר, קעניג באם צרקיהו זיך בעט
 זען דארפן נישט ואל איך אום אפריער, טיך הרלע טובה, א טיר
 בעטן קינרער, מיינע פין בלוט פארגגאסענע די אויגן טיינע טיט
 טיר ווייל אפריער, אונו הרלע צרקיהו, פון קינדער די אבער זיך

 פארגאסענע די זען נישט טארן מיר נישט, קענען מיר נישט, ווילן
 קיג־ רי געפאלגט האט נבוכרנאצר און פאטער, אונוער פון בלוט
 אויגן, די אין פאטער זייער פאר געקוילעט ויי האט ער רער,

 האט און אויגן, די ארויסגענימען צרקיהו בא ער האט נאכדעם
 אוועקגע־ בלינדערהייט אים האט און אויוון, אין אריינגעווארפן ויי

ברש״י(. מובא )מדרש נבל. אין פירט

 צדקיהו פאלק, אירישן פין סימבאל דער איו דאס צדקיהו
 ווערןגע־ קינרער וייגע צדקיהו, מיליאניקער 15 דער איו דאם -

 ווא־ ווי בלוט זייער דך גיסט עם יאר, טויזנט צוויי שוין קוילעט
 גאט איין נישט, מען טאר נישט, מען קען אנהאלטן אווי און סער,
 מען וואי לענדער פרייע די אין און ויין, וועט פוף דער וואם ווייס

אירישע די ויי בא צו מען נעמט קינדער, זיינע נישט קוילעט
 טוט וואס און תורה, אידישע די גייסט, אידישן דעם נשטה,

 האלט עם ווען שלעכט, גאר איו עם אז שווייגט! צדקיהו צדקיהו?
 קעלער, אין באהאלטן דך עד קריכט פאגראם, א בא טויט, באם
 גע־ די פון ווייס וואם דעי• און קינדער, די טיט ער הייל, אין

 פלעגט מען אזוי ווי דאך, ווייס יענער פאגראטען, פון שיכטע
 שרעקלעכן א פאר וואש און אירן, "באהאלטענע" די אויסגעפינען

 שרעקלעכע אזא דולרן אבער טען קען ווי געהאט, האבן ויי סוף
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 שווייגט פארוואם איר? רער שווייגט פארוואם לאנע, נארמאלע נישט
 אוינן קיין האט ער עיניו... את חטא תירוץ, רער איז צרקיהו?
 פאר... קומט אים טיט וואם נישט זעט ער בלינד... איז ער נישט...

 נישט ער רואלט צוקונפט... זיין נישט פארשטייט און נישט זעט ער
 טיט וועלט גרויסער רער אין נעלעבט ער וואלט געווען, בלינד

 עס ריכטיק און קלונ ווי געוואוסט ער וואלט ראן אויגן, אפענע
 ער לישראל ירמיה "אמר הנביא ירמיה פון ווערטער די זיינען

 קולך צהלי זרה, העבודה לפני ומזמורים שירים אומרים שאתם
 ,,א איכה דמ״ר )פתיחתא כנסיות בבתי קולך צהלי תורה, ברברי

רפ״ר(. רמז ישעיה ילקוט פי״ג; כ' ד* פסיקתא

 זייערע און זיך אוועק ניבן נלות אין אידן די וראם אנשטאט
 פרעמדעפעל־ רינט מען דינסט, פרעמדע זרה, עבורה די קינדער

 בעי קולטורן, פרעמרע שפראכן, פרעמדע לענדער, פרעמדע קער,
 אלעס און נעלט פעאיקייטן, מארך, צייט, אונזער אוועקנעבן פער
 אונזער ליטעראטור, אונזער אויסצובילרן פארמאגן מיר וואם

 וואלטן מיר זעלבסטשטענדיק ווי גליקלעך, ווי שטארק, ווי קולטור,
נעתק! ראן

 אויף קלאנן און זיצן מיר ווען באב, תשעה היינט, רכותה
האבן, הנפש חשבון א מיר מוזן לאגד, אונזער פון חורבן דעם

 ראם און נעווארן, חרוב איז לאנד די פאיוואם אורזאך די וויסן און
אויף ענטפער ריכטיקן דעם און פראנע. וויכטיקע א זייער איז

 ארץ איז פארוואם הארץ?! אבדה מה "על פראנע גרויסער רער
 נישט נענן נעקענט נישט האבן אונז? פון נעווארן פארלארן ישראל

 רבונו דער נאר מלאכים, די נישט נביאים, די נישט חכמים, די
 הרוב איז ישראל ארץ פארוואס ווייסטו זאגט: גאט אליין. עולם של

 לפניהם" נתתי אשר תורתי את עזבם "על אידן? פאר געווארן
 איצט, און תורה. גאט״ם אתעקגעלאזן האבן אידן ותיל פ״ח(, )נדרים
 פון אורזאכע אטת״ע די ריכטיקע, די שוין ווייסן מיר ווען רבותי,

 מוזן איצט אוועקגעלאזן, תורה די דאבן אידן ותיל חורבן, רעם
תורה. די שטוריק נרינטלעך און לערנען תורה, די שטארקן מיר

שטיצן דאיפן מיר און גלות, אין קינדער יונגע אונזערע און מיר
ראן און תורה, נאטם נעלערנט ווערט עם תאו אנשטאלטן די

במהרה שלמה גאולה א צו זיין זוכה מיר וועלן התורה בזכות
ואמן! אמן! בימינו,
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נחמו. שבת
 און נביאים די — נחמו. שבת פון השכל מוסר רער

 אירישע די - מדרש. פון פ^עזיע די — אידן. די
און קריטיקער ביבל די — יוגנט. אונזער און אמונה

וויסנשאפט. און רעליגיע - אידן. גאטלאזע די

 לייענען מיר ודייל נחמו, שבת זיך רופט שבת היינטיקער
 נחמו נחמו ישעיה פון ווערטער די שבת היינטיקן הפטרה דעי• אין

ג^ט. אייער זאנט פאלק מיין טרייסט טיייסט, עמי,
א לערנען צו ווי פאלק, א פירן צו ווי וויסן רארף מען

 צו ווי אויך און פאלק, פון יועגיוייזער רער זיין צו ווי און פאלק
 גע־ די נו^ר ד^ם, קענען אלע נישט פאלקם־רערנער, דער זיין

 נביא א זיין צו שיוער זייער אויך איז עם םנולה. יחידי די ציילטע,
 דאם און עמום, נביא באוואוסטן דעם זיי שיקט ג^ט אידן. בא

 נוטער קיין נישט איז ער — ווייל נישט, אים רעספעקטירט פאלק
 אים זיי האבן מיכה, נביא דעם נעשיקט זיי צו ער האט רערנער,

 וועמען לנו? ילך ומי אשלח, מי את גאט פרעגט פעטש. גענעבן
 תשובה? צו זיי וועקן און אידן די צו ריידן שיקן איצט איך זאל

 שלחני! הנני, הנביא ישעיה ענטפערט וועד? גיין, איצט וועט ויער
 מיינע ישעיה, גאט: אים זאגט מיך! שיק פארטיק, בין איך גאט,

 ווילסטו פירעי, זייער צרות גיבן זיי נישט, פאלגן אידן, די קינרער,
 צרות, ליידן צו זיך אויף נעמען מוזטו ראן אידן, בא זיין נביא א

 קענסטודאם ראם? ווילסטו בזיונות, האבן צו און קלעם, קרןגן צו
 באגייסטע־ פייערריקע מיט ענטפערט ישעיה און זיך?! אויף נעמען
 ווערן וועסט דו ישעיה! גאט: זאגט ראן אן! דאם נעם איך רונג:
 זוכסט פאלק, ריין ליב האסט דו ווייל נביא, אונשטערבלעכער רער

 וועסטו דערפאר און חסרונות, זייערע נישט און מעלות זייערע
 צו זיין באשערט וועט דיר און נביאים אלע פון העכער שטיין

 מיין אין פאלק, צום זאגן וועסט דו נחמה, אידישע די פראקלאמירן
 עמי, נחמו נחמו, גאט: זאגט פאלק, מיין טרייסט, טרייסט, נאמען,

אלהיכם! אמר
 ה קול את "ואשמע מדרש פון לשון דער איז דאם אט

 לישני(, )קטיע פסילום אותו קורין היו עמום את שלחתי וכר" אומר
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 הדין על אלא שכינתו השרה ולא עולמו את הקב״ה הניח אמרו
 מכין והיו מיכה את שלחתי לישנא?! קטיע הדין על פסילוסאי

 מעתה הלחי... על יכו בשבט (,ד )מיכה וטר״א הלחי על אותו
 לו אמר שלחני! הנני, ואומר: לנו?! ילך ומי אשלח, מי את

 עליך אתה מקבל הם, סרבנים הם, טרחנים בני ישעיהו! הקב״ה:
 נתתי נוי ל( )ישעיה כן! מנת על לו: אמר בשבילם? ללקות

 ה, הקב" א״ל בניך!... אצל בשליחותך שאלך כדאי איני למכים,
 מלחייבם, שנאת רשע, ותשנא בני, את לצדק צדק, אהבת ישעיה!

 מחבריך? מרו מהביריך, ששון שמן אלהיך אלהים משחך כן על
 אתה אבל וכו" נביא מפי נביא מתנבאים הנביאים כל ה, הקב" ל "א"

 נבואות מתנבאים הנביאים שכל אלא עוד ולא הגבורה, מפי מתנבא
 )ילקוט עמי נחמו נחמו, כפולות נבואות מתנבא אתה אבל פשוטות,

תמ״ג(. ישעיה,

 מלאך א קומט עון, כבד עם חוטא נוי אידן רופט ישעיה ווען
 נישט איז ער אז ג^ט צו זאגט ישעיה ווען ליפן. זיינע ברענט און

 אזא האבן צו קליין צו איז ער אידן, צו ריירן גיין צו ווערט
 ג^טם אין חן רערפאר ער קדיגט אירן, פאר ריידן זכיה גרויסע
 אין דערפאר, און אירן, בא נביא גרעסטער רער ווערט און אויגן,

 די אין אידן נא לייענט מען ודאו אירן בא שבת איינציקן רעם
 פון ווערטער די מען ציטירט נחמה, פון פראקלאמאציע א שולן

 די אויף זיך רופט שבת גאנצער רער און ישעיה נביא עם ד
 נחמו, פון רעדע בריליאנטער מייסטער זיין פון ווערטער ערשטע

עמי!... נחמו

 כביכול, אים, זאלן זיי אידן בעט גאט אז ז^גט ילקוט רער
 מיך זאל ווער מיך. טרייסט מיך, טרייפט נחמו, נחמו, טרייסטן,
 פארוואם? טרייסטן. מיך ז$ל ישראל פאלק מיין עמי! טרייפטן?

 לא מנחמים, לטי בחייו, בניו שנשבו למי למה״ר משל ווייל
 בא ווען שם(, )ילקוט, ואינם יצאוני בני י"( )ירמיה כך לאביהם?

 זיינע אויעקנענומען מען האט — ילקוט דער זאנט — איינעם
פאטער, אומגליקלעכן דעם דאן? מען טרייסט וועמען קינדער,
 קינדער מיינע מיר. בא איז אזוי קינרער. אן געבליבן איז וועלכער

 אן אמונה, אן אידן גאטלאז, געבליבן זיינען מיר, פון אוועק זיינען
 עפעם נאך ביינקען עפעם, זוכן אומגליקלעכע, עלנטע, זיינען גאט,

 לייריק, איז נשטה די פוסט... איז הארץ די וואם,.. נישט ווייסן און
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 גר^ב, אץ נישט, אינהאלט ק*ן ראן האט לענן רער און
 ־אונ איננאנצן איז מען ארער נישט, ווערט קיין האט ברוטאליש,

 פול זיינען וועלכע זשורנאלן און ביכער לייענט מען אדער ודיסנד,
 און גאטלאז, אינגאנצן מען ווערט ויי לייענענדיק וו^ם כפירה, מיט
 אמת׳ע באהאלטן ליגן תורה אונזער אין וואם צייט רער אין

 וועלכע בריליאנטן ביכער אנדערע אין זוכן מען נייט בריליאנטן,
 זיי אויף נשטה. אידישע רי פארברענען און פארסאמען בריען,
 גע־ איז תלמיד א מדרש: פון משל דער גוט זייער זיך פאפט

 ברענענרער א לינט עם דערזען ער האט רבי״ן, זיין מיט גאנגען
 האט לייכט, וד^ם דימאנט א איז דאם אז געמייגט ער האט קויל,

 אין פארברענט. האנט די האט און האנט אין גענומען דאם ער
 ער האט רבי, זיין מיט געגאנגען ורידער ער איז ארום צייט א

 א איז ראם אז געמיינט ער האט רימאנט, א לינט עם דערזען
 זיין אים צו זאגט איר. טשעפענען נעהאט מורא ער האט קויל,
 רבה )דברים דיטאנט ריכטיקער א איז דאם אויף, הויב נעם! רבי:
(.,ח סימן פ״א

 דימאנטן די לינן עם וואו נישט נעבעך ודיים יוננט אונזער
 אונזער תנ״ך, אונזער נישט לערנען זיי קוילן. די לינן עם וואו און

 זיינען דאם אז מיינען זיי מוסר. ספרי אונזערע ופוסקים, ש״ם
 און ברענט עם קלעריקאליזם, פאנאטיזם, איז דאס קוילן, שווארצע

 אידישע ניט די אין דימאנטן זובן זיי נייען דעדפאר און פארביענט,
 אי• מארערנע נ*ע די אין אדער ליטעראטורן, זייערע אץ ביכער,

 איד, ניט רעם נאך טאנצן ויעלכע מחברים, און שרייבער רישע
 דימאנטן, ויי קליינן דארטן ובדומה, ניבל־קריטיקער פארקאכטע די אט

 זיינען פערל יענע אט און וועלט־ליטעראטור, דער פון פערל
 נשמה, די פארברענען און בריען וואם קוילן, שווארצע ווירקלעך

 תנ״ך, אונזער אין זיך געפינען פערל אמת״ע די ודען צייט רער אין
 בא* רער וראם )זע מוסרי,.. און דרוש ספרי ופוסקים, ש״ם אין

 אבן ר״ש פון שוויגער־פאטער דער יעקב, רבי נעלערטעי וואוםטער
ד*(. התלמידים", "מלמד ספר בארימטן זיין אין שרייבט תבון

 און נוצלעכע לערנען און שטודירן צו וויכטיק זייער איז עם
 אל• דעם אין קומען צוניץ קענען וועלכע וויסנשאפט, פראקטישע

 איז עם ערלויבט, נישט אבער איז עם לענן. מענטשלעכן טענלעכן
 הארץ די סאר״סמ׳ען וזעלכע פריידיינקער, גאטלאזע פון שעדלעך,
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 באוראוטטער דער רעם אויף באמערקט נשמה. אירישע די און
 אזוי: זאגט ער ז״ל. ר ראנ" רער פילאזאף, און דיינקער אידישער

 והחכמה, הרעת נר רעם און הרת נר די ליבט, צוויי האבן מיר
 ליכט, די און רעליניע, פון ליכט די תורה, דער פון ליכט די

 שטארקע אונו צווישן ווייניק זייער האבן מיר און וויסנשאפט, פון
 און אנצוצינדן כה נענוג האבן ואלן וועלכע אירן, גאנצע און

 ליכט די האנט רעכטער רער אין צוואמען, ליכט ביידע האלטן
 נר רעם האנט, לינקער רער אין און הרת, נר רעם רעליגיע, פון

 ייען און שוואך, זיינען מענטשן וויסנשאפט. פון ליכט די הדעת,
 ליכט די ויי בא זיך פארלעשט אמונה פון ליכט די אן צינרן זי׳י

 פאר־ וויסנשאפט, פון ליכט די אן ויי צינרן און וויסנשאפט, פון
 ויין צו הקרמה זיין )אין אמונה פון ליכט די ויי בא זיך לעשט

הרמ״ה(. "האמונה ספר פילאזאפישן באיואוסטן

 ווערק, דערטאנטן אויבן דעם אין איינקוקן זיך וועט איר ררען
 לערער אידישע נרויסע אונזערע אן איבערצייגן ראן זיך איר וועט
 אין לערגען. וויפנשאפט קיין חכמות, קיינע ואלן מיר נישט ווילן

 טען וויפן, אלץ און שטודירן, לערנען, אלץ דארף מען קעגנטייל,
 צו קומט עם ווען זיין פארזיכטיק זייער און זייער אבער דארף

 דימאנטן, און בריליאנטן ורכן צו וואו ראן וויפן דארף מען אמונה,
 מענטש־ די פארברענען ור^ם קוילן, שווארצע די לינן עם ווען און

 איני דער צווייפל אן איו אמונה, די רעליגיע, און נשמה. לעכע
 אנטלויפט מענשט דער וואוהין לעבן, מענטשלעכן דעם פון האלט

 וייער זויער, און ביטער ווערט לעבן רער ווען טרייפט נעפינט און
 מענטשלעכן פון אינהאלט רער און גליק רער איו אמונה שלעכט.

 היילינער זייער פון זיך דערווייטערן אירן ויען דערפאר, און לעבן!
 איו נרוים, אווי אוטגליק רער איו גאטלאז, ווערן ויי ווען אמונה,

 בעט גאט ווי פאר שטעלט מליצה די אז טיף, אזוי טראנעדיע די
 די טרייפטן אויך דארף מען און טרייפטן, אים זאל מען אז זיך

 אן אליין, עלנט, איינזאם, געבליבן זיינען וועלכע אידן אומנליקלעכע
עמי!". נחמו נחמו, גאט,

 ישעיה ילקוט אין טאטר גרויסער א זיך געפינט עם רבותיי
 טייסטערווערק, גרויסער א ווירקלעך איז מאמר דער תמ״ג. רמז

 און מדרש פון ליטעראטור רער אין פערל שענפטע די פון איינע
 א מדרש, פון לשון גאנצן דעם בריינגען ואל איך ווען ילקוטים.
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 אץ פ^עזיע געטלעכע טיט פול זאפטיק, און רייך בלומעףשפראך,
 פון שפיאך פאעטישע רייכע די איבערזעצן נאכדעם און שיינקייט,

 עדקלערן און אידיש, אין מאמע־לשון, ארימען אונזער אין מדרש
 רעם $ט אין באהאלטן ליגן וו^ם געדאנקען פיל^זאפישע טיפע די

 עם און צייט. פיל זייער צייט, צופיל גענומען ראם וואלט מאמר,
 דרשות, לאנגע קיין הערן נישט וויל עולם דער און שפעט, שוין איז

 פון אינהאלט דעם איבערגעבן צו אליין זיך ציוינגען איו וועל אלזא
מעגלעך. ווי קורץ אזוי מדרש

 כנסת די איבער בעט און גייט נביאים: די צו ז^גט גאט
 לייט און געליטן נעבעך האט זי וואם צרות פילע די פאר ישראל

 די קומען אירן, רי טרייסטן נביאים אלע קומען נו, שיעור. א אן
 ובריר, חגי, צפניה, חבקוק, נחום, מיכה, עמום, הושע, נביאים
 רייד זייערע פון ארויסגענומען נחמה, פון פסוקים זאגן און מלאכי,

 צייגן ויי געטרייסט, נישט ווערן אירן און תנ״ך, אין פאלק צום
 א זיי, פאר ווארט גוטן א האט ער וואו דארטן אז נביא, יעדער

 שטראף, פון ווערטעי מער פיל אבער זיך געפינען טרייסט־ווארט,
 מען אי שטענדיק, זיי האבן צרות אי מוסר, און מוסר מוסר, פון

 יצחק, אברהם, קומען זיי... מוסרן איין אין שטראפן, אין זיי האלט
 אזוי איז אומגליק דער און אידן, טרייסטן רבינו משה און יעקב

 שרעקלעך, אזוי גלות דער פיל, אזוי פאלק פון צרות די גרוים,
 אלע זיי קומען געטרייםט. נישט ווערן אידן — אז גרויזאם, אזוי

 לאזן נישט זיך וויל זי עולם! של רבונו זאגן: און ג$ט צו צוריק
 לא סוערה עניה שנאמר תנחומין, ממנו מקבלת אינה טרייסטן,

 לאזן נישט זיך וויל פאלק אירישע שטורעמריקע ארימע די נחמה,
 איר ויעל איך צוזאמען, מיר טיט קומט קומט! גאט: זאגט טרייסטן.
 ישראל כנסת די צווישן וכוח א מדרש אין פאר קומט דא טרייסטן.

 גע־ ווערן אירן — איז סוף רער און עולם. של רבונו דעם און
 רער אין נאי• געטרייסט, איר א ווערט ג^ט מיט נאר טרייסט,

 צו רפואה א און טרייסט א איד דער געפינט אמונה הייליגער
 דער שבת, היינטיקער איז דערפאר און ווייטיקן, און צרות זיינע
 נ$ך וואכן, 3 די נ$ך המצרים, בין די נ^ך קומט וואם שבת

 אידישן גרויסן דעם נאן־ צרות, אידישע אלע נאך באב, תשעה
 ווען ג^ט, פון אנטלויפט איד רער ווען אז מען פילט ראן חורבן,

 אויך ווערן דאן המקדש, בית זיין הייליגטום, זיין חרוב ווערט עם
 וועלט אידישע נישט טייל א און טעכטער, זיינע געשענדעט
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 זייערע אונטעי כבור זיין טרעט און בלוט, זיין גיפט אים, פייניגט
 אוטקערן זיך וועט איד רער אבער ויען פיס. ברוטאלע גח^בע
 עליך, נקרא ,ה שם כי הארץ עטי כל וראו ראן, גאט, צו צוריק
 קענען, נישט וועלט רער פון פעלקער אלע ורעלן ראן ממך, ויראו
 אין קומען וועט באב תשעה נאך אים. טשעפען צו וואנן גישט

 גאולה, די קומען וועט טרערן זיינע נאך נחמו, שבת דער לענן זיין
 ובאש הצתיח באש זארגן, צו גארנישט איד דער האט דאן און

 פון פייער דעם מיט — גמרא די זאנט — לבנותה אני עתיד
 ארץ המקדש, בית 'רער געווארן פארבי־ענט איז חנם שנאת פון

 און אמונה, רער פון תורה, דער פון פייער רעם מיט און ישראל,
 עולם של רבונו רער וזעט ארבעט ישראל ארץ פייערריקע מיט

עטין... נחמו נחמו - דערפאר און ישראל, ארץ בוען העלפן
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תנאים. א צו רעדע
 טובי-רי "מזל חתףכלה רעם מיר ווינטשן רארצן טיפן פון

 יוננע די וועלכע חתונה רער צו פארקאנטראקט א זיינען תנאים
 ראם טען רופט רערפאר קאנטראקט, ערשטן רעם מאכן חתן״כלה

 צו־ תנאים די ז*נען הנמרא דין אונזער לויט ראשונים". "תנאים
 ווערן וועלכע כף תקיעת דעם און קנין קבלת רעם טיט זאמען

 קאנטראקטן אלע ווי שטארקער פיל תנאים רעם א3 דורכנעפירט
 נעזאנט האט גאונים אונזערע פון איינער ראם אזוי וועלט רער אין

 איירער זיך גט״ן ראן און האבן צו חתונה בעסער פיל איז עם ראם
 ווייסן אלע מיר ווי אזוי תנאים. א צערייסן אדער אפצושיקן הלילה

 אוןבאוואוסט־ ווילן נוטן טיטן האבן חתן־כלה איצטיקע אונזער אז
 איצטיקער דער אז זיי מיר ווינטשן כארבינדן, צו זיך באשלאסן זיין

 רע־ עצם די ווי שטארקער פיל זיין נאף זאל זייערער, נאשלום
 קיימא של קשר א זיין זאל בונד זייער און צערעמאניע ליגיעזע

אמן! טוב. מצא אשה, מצא

חתונה. זייער צו חתן־כלה פון רעדע
עלטערן! געערטע

 מיין אויסדריקן אייך איך זאל טייערע מיינע רואם מיט
 וואס נוטעם אלעס פאר אייך איך קען וואם מיט ראגקבארקייט?

 איטשטאנד נישט בין איך באראנקען? געטאן, מיר פאר האט איר
 האט איר וואם גוטעם אלעס פאר און מיר צו ליבע אייער פאר

 אייך זאל חתונה. מיין אויף און חתונה מיין ביז מיר פאר געטאן
 מיר פון זיין זוכה זאלט איר כעכן, יארן לאננע אויבערשטער דער

 באשטייט זיך ווינטשט איר וועלכע נחת די און נחת, פיל האבן צו
 לעבן זאלן פדוי מיין טיט איך ראם זען זאלט איר רעם, אין

אויך. אונז און רערפרייען אייך וועט ראם גליקלעך,
 הערצלעכן מיין מיט זיך איך ווענד געסט ליבע אייך צו

 זאל חתונה. אונזעי צו שמחה אונזער פארשיינען אייער פאר דאנק
 קינדער אייערע בא מאכן זאלט איר געבן אייך אויבערשטער רער

 באטייליקן אויך זיך וועלן מיר און פארגעניגן נרויס טיט חתונות
אמן! שמחות. אייערע אין
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חתונה. א צו דרשה
 זו בטבעת לי מקודשת את "הרי געזאגט האט חתן רער

 אלע פון אנדערש איז רעליגיע אידישע די וישראל". משה כרת
 זיך האט רעליגיע יערער נלויבן, יערער ויאם דערמיט, רעליניעם

 פארמיטלער זיינען וועלכע מענטשן אזעלכע ה. ד. כהנים, אירע
 האבן ז* גאט. זיין טיט רעליגיע יערער פון מיטגליד יעדן צווישן

 זיין צו מוחל ביישפיל: צום ווי גלויבן, זייער פון פולמאכטן ברייטע
 פאר־ קיין נישט האט רעליגיע אידישע די נאר וו. א. א. עבירות

 פון פארשטייער פאקטישע די רבנים, אידישע די אפילו מיטלער.
 פארגלייך אין רעכטן און דינים אויסנאמם קיינע האבן אידן, די

 מסדר זאגט: דין דער אז וו*םן מיר אידן. אנדערע אלע טיט
 נאר ווייסן וועלבע אידן אלע מענן גט, א דורכפידן זיין, קדושין

 א צו זאכן די אין זיך ווענרן מיר דורכצופירן. דאס ווי דין דעם
 דורב־ דאס ווי דין דעם ריכטיק וויים ער ווייל דערפאר, נאד רב

 איד יערער מעג גלויבן, אידישן אין קינר א אריינבריינגען צופירן.
 אומענדערן וועלן און צוזאמענקלייבן זיך זאלן רבנים אלה אויב און

 נישט זיי מען טאר תורה, רער פון דין אדער אות איין אפילו
 אין זאגט גמרא די ווי גלייך, אלע זיינען אירן בא ווייל הערן,
 אידן די לשליח" דכתוב הצריכן שלא ישראל "חביבין נ״ב דף יומא

 פא״טיטלעי קיין האבן נישט דארפן זיי אן גאט בא באליבט זייגען
 על מתפלל ואחד אחד "בל רעם: אויף זאגט הקדוש רש״י און

 נאר אלק. זיך פאר אויבערשטן באם בעטן קען יערער - עצמו״
 רבינו, משה נעמלעך אונז בא געריען איז מענטש איינציקער איין

 רער בין איך וביניכם" 4ה בין עומר "אנכי געזאגט האט וועלכער
 גרויסע א זייער איז דערמיט און גאט. און אייך צווישן פארמיטלער

 אין ווייל פארמיטלער, קיין נישטא זיינען עם וואס אירן, בא מעלה
 אפאר פון איינער ווען טרעפן, געקענט אפט זייער וואלט געגנפאל

 אדער מאן רעם פארלאזן אדער אנדערע, מיט אוועקגיין וויל פאלק
 וויסנדיק, אויבערשטן, רעם פאר פחד אויך האט זי נאר פרוי, די
 חופה, א דורך פדוי אדער מאן מיט פארבונרן נאך איז זי אז

 פארמיטלער, דעם אויף חטאים זוכן צו אנגעפאנגען דאן זיי וואלטן
 און געטאן אלעס ער ויאלט געלט פאר אז קדושין, מסדר דעם

 טוט, ער וואם אין נישט גלויבט און נישט אליין האלט ער אז
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 קידושים קיין קידושין ז*נע איו אווי אויב ראם זי באשליסט ראן און
 זאך הויפט די אז וויסנדיק אבער וויל, זי וואם טאן זי מעג נישט,

 חתן רער דורכנעפירט האבן אקט, הויפט רעם קידושין, די פון
 קראפט. רעליניעז־געזעצלעכע א האט עם און אליין כלה רער טיט

 קען געריען, זיין נישט זאל קדושין מסדר דער ורעד גלייך נאנץ
 נע־ דעי איז דאם אין היתר, אזא פארקומען נישט טטילא שוין

אפיקורס( )אן מין א לט". סנהדרין אין גטרא רער פון דאנק
 למשה קבריה כי הוא, כהן "אלהיכם אכהו רב נעפרעגט האט
 און כהן א איז נאט אייער טכיל". בנורא ליה אמר טביל במאי

 זיך האט אליין אויבערשטער רער אז ראך שטייט תורה דער אין
 זיך ער האט וואס אין קבורה, רכינרם משה מיט באשעפטיקט

 פייער. אין דאס געענטפעי־ט, אים ער ראט נעווען? טובל רערנאך
 נישט קשיה די נישט פארשטיין, נישט מען קען פשט אין אזוי
 מאמר רעם פארשט״ין מיר קענען ריידן, מיר ווי נאר תירוץ. רעם
 נישטא ראך איז גלויבן אייער אין נעפרענט אים האט ער חדל
 רער אז אבער געווען, איז וועלכער איינער אויסער כהנים קיינע

 איין טונקט רעליניעם אלע בא טכיל" *במאי נעשטארבן איז איינער
 קריגט דערמיט און וואסער טויף אין נעבארענעם רעם כהן רער
 איר אבער רעליניע. אנטשפרעכנדער וער פון געטלעכקייט די ער

 "אמר איד. א איר ווערט וואם מיט איז גאינישט, דאך האט אירן
 תורה אונזער אין שטייט עם וואם גלויבן מיר טכיל", בנורא ליה

 טייל א איז דאם חיים נשמת דער און חיים" נשמת באפיו "ויפח
 אדם". נשמת אלהים "נר שטייט פסוק אין ווי אויבערשטן, רעם פון

 און טבילה זיין עי קריגט .טביל" פייעי אויבערשטנם אין "בנורא"
 דעם קרינן צו כרי פארמיטלער א צו אנקומען נישט רארפן מיר
 כלה רער צו חתן רעי אויך זאנט רעיפאר און געטלעכקייט. טייל

 וישראל" משה "כדת רינג דעם מיט מקודש מיר צו זיין זאלםט רו
 נלויבן אירישער רער ווי אזוי אט נלויבן, אידישער רער ווי —

 אקראפט האבן קידושין די זאלן אזוי פארמיטלעי, קיין נישט האט
 טוען כלה די מיט חתן דער פארמיטלער. קייגע פון אומאפהיינגיק

 איי* אן בלייבן דערפאר זאל דאס און הארצן, ריינעם א טיט עם
 נעסט אלע מיט איך ווי אייביק, אויף היינט פון בונד ביקער

אמן! אייך. ויינטשן
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חתונה. א צו גראטולאציאן
 וייב־ ד$פ איו איצט, פייערן מיר וועלכן הנשואין, חג דער

 רער פון הערשער רעם בא עקפיפטירט וועלכע קראפט, טינסטע
 באשעפענישן, אלע פון זיך אונטערשיידט ער מענטש, רער ערד,
 א מיט רעכענונג, א טיט פר^צעם רעם דורך טאכט ער יר^ם

 אזא דך פאי• אויפצואוויילן פ^יזיכטיקייט, א טיט און באטראכט
 בא־ ריכטיקע א זיין און לעבן זיין פארזיפן אים זאל פ^ם פערז^ן,

 פון וויכטיקייט דער צוליב $בער עקפיפטענץ. זיין אין נלייטערין
 ניידע זאלן זיי ראם אפצוטרעפן, ראם איז שווערעי אלץ זאך, דער
 ים בקריעת לזוגם "קשה זאגט: תלמיד דער גלייך. זיטלעך זין

 שפאלטן צו ווי אזוי צוזאמעגצופארן ויי שווער אזוי איו עם פוף"
 ליבע ריכטיקע א און ניידן פון ווילן שטארקן א בא נ^ר ים. רעם

 ו^לן פארבינדעטע ניידע דאם ווירקן קענען אנדערן, צום איינער
 ואלן געמיטער ניידע און אנדערן דעם איינער אונטערגענן זיך
 צו און צווייטן דעם אויף ווירקט •עדער און צוואמענשמעלצן זיך

 שטייגט, פרוי די ווי ניישפיל, צום ווי אליין, ערגעץ ווערן גלייך
 הער דער און שינקייט און געשטאק מיט הערן רעם מייסטנס,

 טיפזיניקייט, און אויפרעכענען זיין מיט פרף, די ט^ל מער שטייגט
 דאן צווייטן, דעם אייף איינער ווירקן פארהייראטע די ווען און

 וו. א. א. געשמאק און שיין גוט, און ריכטיק ארוים אלעם קומט
 הייראטן וועלכע פאר, די ווינטש איך וואפ נעפטע, דאם איז אלזא,
 זיין ואל זוג דער ד^ם טיטווירקן, ואל אייניקער רער דאם איצט,

 איינער לינע ריבטיקע א און ווילן שטארקן א מיט דורכגעדרונגען
 בשלום לענן ואלן ניידע און עלטער טיפן זייער ניז אנרערן, צום
 ימים, לאורך בטז״ט ברבה, מחזיק בלי א באמת זיין ז^ל עם

אמן! ישראל. פאלק אוניער צווישן וכבוד, בעושר
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זילבער־חתונה. א צו רעדע
נעסט! נעערטע

 חתונה אונזער נאך יאר 25 אונזערע היינט פייערן מיד
 דערלעבץ צו נעתק ויכה האבן מיר תעלכע "זילכער־חתונה" ה. ד.

 ויי תעלכע גראטולאציאנען, זייערע פאד נעסט אלע דאנקען און
 אויך זאלן געסט אונזערע אלע אז תינטשן מיר נעגעבן. אונז האבן

 מיר תעלכע אויף גאלד־חתונות און זילבער־ פ*ערן צו דערלעבן
אמן! זיין. כיי אויך תעלן

זילבעתזתונה. א צו געסט די פון רעדע
 צו כלה חתן די טיר גראטולירן נעסט אלע פון נאטען אין

 אייך ווינטשן און היינט, פייערט איר תעלכע זילכער־חתונה זייער
 מיר און גליקלעך, ן3לפ זיך און חתונה גאלרענע די רערלעכן צו

אמן! כייצוזיין. אייך בא דערלעכן זאלן אלע

קינה א פון געבורטסטאג א צו רעדע
 פאר ראנק הערצלעבן אונזער אויסדריקן נעקוטען זיינען טיר

 איר תינטשן אייך און נעבורטסטאג, קינרם אייער צו איינלאדונג די
 שול־ דעם ביז נענורסטעג יערלעבע קיגדם דעם דערלעכן זאלט

 א*" אים פון דערלעכן און חתונה, דער צו נז^כרעם און עלטער
אמן! לענן. נליקלעך ז^לן אלע און אור״אייניקלעך, און ניקלעך
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מילה. ברית א צו דרשה א
 ברית אויפן זאנט מק ויעלכע הרחטן׳ם די פון דריטן רעם

 לאל ולבו ידיו ויהי לשמונה, הנטול רך יברך הוא "הרחטן איז
 טייטש רער בשנה". פעמים שלש השכינה פני לראות ויזכה אמונה,
 וועלכער קינד רעם בענטשן ז^ל אוינערשטער רער איז: דערפון

 הארץ ויין און הענט זיינע טעג, אכט צו נעווארן נע׳מל׳ט איו
 זען צו ויין זוכה זו^ל ער און אויבערשטן רעם דינען צו זיין זאל
יאר. א מ^ל דריי שכינה די

 די פון צוזאטענשטעל רעם אויף איבערבליק ערשטן פון
 פון צוזאטענשטעלער רער ראם איינררוק רעם עם מאכט ווערטער

 זיך זאלן עם אום נאר צוזאטענגעשטעלט עם האט ווערטער, די
 זאנסט ווייל בשנה, השכינה, אטונה, לשמונה, ווי: גראמען, זאצן די

 זיך ז^לן מיר ווען געדאנקען״צוזאטעננונר. ק*ן נישט עם האט
 איין אז טיר, געפינען ווערטער, די אין אריינטיפן ריכטיק אבער

 רער ווען הרחטן. דעם פון זאצן פיר אלע די פאראייניקט געדאנק
 טצות די אויף אברהם פאטער אונוער אנגעזאנט האט אויבערשטער

 עיר יקרא "ולא ווערטער: די אויך תורה רער אין שטייט טילה,
 ברית טיין ווען נתתיך". הטון לאב כי אברהם אם כי אכרם שמך
 ווערן ראן וועסטו קינרער, דייינע נא און דיר נא געפינען זיך וועט

 נישטא נאך איז עם ודייל וועלט, דער אויף פאלק נארימטער א
 זיין נפש מוסר אזוי זיך ואל וועלכער וועלט דער אויף פאלק אזא

 אירישער דער ווי אזוי רוחניות זיינע אינער גלוינן, זיין אינער
 נעטען צו ווי נפש טסירת נרעסערן קיין נישט דארף מען פאלק.

 זאל עם ציטערן עלטערן ויעלכן אינער קינר שוואכן קליינעם, א
 ראם זיין. טל פרייר טיט אים לאזן און זאך, קיין שארן נישט אים
 ערשטע די פון נעדאנק און סימנאל רער אמתן רער אין איז

 גלויבן. רעם פאר נפש מסירת צו אירן יעדן איינצוגעוואוינען מצוה,
 נשטה, ויין טיט נאר איר א זיין צו ווייניק צו פיל נאך איז עם
 וועלכע טצוות אזעלכע נאך טאן לערנען, ראוונען, רוחניות זיין

 מוז נויטיק איז עם ווען נאר געלט, און געזונט קיין נישט קאסטן
קערפער. פון נלוט אפילו אוועקגענן אויך מען
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 די קינדער, זיינע אין אברהם ווערט מילה מצות דל דורך
 וועלכער, פאלק, אזא אלם וועלט גאנצער רער אולף נארימט אירן,

 כהות גייפטיקע זיינע ער פאראייניקט גלויפן, זיין אויפצוהיטן אום
מאמר א פארשטיין מיר קענען דערמיט קערפערלעכע. די טיט
 מצוה דל אן וארץ", שמים נתקימו לא ברית דם "אלמלא חז״ל

אלן ערד, די מיט היטל דער עקסיסטירן נישט קען ברית פון
 הימל רער ראם פארקערט, תורה, רער פון ראך מיר זען אמת״ן

 מצור• די ביז יאר, טויזנט צוויי ארום עקפיפמירט האבן ערד און
 היטל רער — רער איז מאמר פון געדאנק רער נאר מילה, פון

 בארייט ווירער ערר די גייפטלעכקייט, פון פימבאל דער איז ראם
 נישט הייפט יתקיימו" "לא פון ווארט טייטש רער קערפערלעכקייט,

 צוזאמעג־ קיין נישט האט "עם נאר, עקפיפטירן" נישט קען "עם
 רער טיט גייסטלעכקייט די וואלט ברית פון מצוה רער אן האנג".

 און געמיינזאמעם, קיין האבן נישט מענטשן, אין קערפערלעבקייט
 מל נישט מען טאר פארוואם חז״ל: אונזערע אויך זאגן דערפאר

 רעם ביז ראם נויטיק, איז עם ודייל טעג, אכט פאר קינד א זיין
 אויפער וואך, די פון טעג אלע שבת. א אריבערגיין זאל ברית
 די פאר מענטשן, פון קערפער פארן ארבעטם־טעג זיינען שבת,

 ר דע ווען טאג, איינציקער דער איז ווידער, שבת און גשמיות,
 פארע" גייפטיקע זיינע רוחניות, זיינע שטעלן צופרירן קען מענטש
 "לשמונה" הנטול רך יברך הוא "הרחמן מיר זאגן דערפאר רונגען.

 זיך אין איינצוזאפן באוויזן שוין קינר רער האט טעג אבט צו ווייל
 רעם אין שבת. פונ׳ם רוחניות און טעג איבעריקע די פון גשמיות

 פאקט עצם רער אויך צייגט רוחניות מיט גשמיות פון צוזאמענהאנג
 צו נעמט מען יואם ראם אויסער או ווייפן, מיר ודייל מילה די פון
 אפציען אויך מען מוז קערפעי, זיין פון טייל שטיקל א קינד פון

 א געבארן ודערט קינד רער ווען אפילו טילה" "דם בלוט ביפל א
 ביפל א אפטריפן אים פון מוז מען דאם דין דער זאגט געמלטער

 איז וואם הארץ מענטש דעם ודייל איז: רערפון געראנק רער בלוט,
 צום גארנישט ער טוט פונרעפטוועגן לעבן, פון קוואל רער אפילו

 סאלדאט, א ארבעטער, געוויינלעכער א נאר איז זי לעבן, מענטשנם
 די אויסצורייניקן אויפצופאפן, פאפטן זיין אויף שטיין מוז ורעלכער

 גע־ איו און קערפער דעם דורכגעגאנגען שוין איז וועלכע בלוט,
 איבער קאנטיאל רעם נאר האט זי הייסט ראם פארדארבן, ווארן

 קערפער פון בלוט אלע קומט ברית נאכן גלייך ווען און בלוט די
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 איד פעלט עם אז נאטירלעך רערועט הארץ די און הארץ, די צו
 ויך, דעיוואופט וי און אפגעצאפט, האט מען וועלכע פלוט #פיסל

 רעם באהבה מקבל וי איו מצוה, א געטאן רערמיט האט מען אז
 זיין דורך גאט טיט מחותן א קינד רער ווערט ממילא פארלוסט,

 די וואס פלוט, די פון און קערפער פון טייל א ל פאר אפגעפן
נשמה. די איז ראם פלוט

 צום איינער גלייך נישט זיינען טובים ימים אונזערע אויך
 אונזער פון אויסלייזונג — פאדייט פסח טוב יום רער צווייטן.

 גאולתנו "על זאגט: הגדה בעל דער ווי גייםט, אונזער און קערפער
 איז תורה מתן פון טוב יום רער - שבועות נפשנו״. פרות ועל
 פץ אנדיינקונג אן גשמיות, נ^ר איז ווירער, סוכות רוחניות, נאר
 טיר וועלן הקרטה א נאך ישראל". בני את הושבתי בסוכות "כי

 הראיה", טן פטור .ערל ד" רף חגיגה אין זאגט גמרא די זאגן.
 ירושלים. אין יאר א טאל 3 גיין פון פטור איז געמלטער ק*ן נישט

 צוזאטענשטעל רעי ריכטיק זיין שוין וועט אלעס, דאם נאך איצט,
 ער לשמונה, הנטול רך יברך הוא היחטן הרחמן: רעם פון

 האט וואס טעג, אכט צו טל איז מען וואם קינד דעם בענטשן זאל
 טען ווינאלר און רוחניות. און טעג זעקס רי פון גשמיות זיך אין

 הענט ויינע .ולבו" .ידיו• ויהיו איז: ברית, רער דורכגעפירט האט
 די געגעפן האט יועלכע הארץ זיין און גשמיות, מיין מען יראם

 דינען צו נאר שטענריק אטונה", "לאל רוחניות איז וואם בלוט
 דאן תורה, זיין אין און אים אין אטונה האבן און אויפערשטן רעם

 ירושלים אין פארן קענען שוין ער ויעט השכינה" פני לראות .ויזכה
 פעטים "שלש "ערל". אוים שוין איז ער ווייל זיין, רגל עולה

 גשמיות און רוחניות אויף פאדייטן וועלכע טובים ימים 3 די בשנה״,
צוזאמען. זאכן ביידע און

 און אויסוואקסן זאל ער הנטול רך דעם אלע פענטשן מיר
 און העכער און העכער אלץ רוחניות אין און גשמיות אין שטייגן

 פאלק גאנצן פארן און עלטערן זיינע פאר שטאלץ א זיין זאל ער
אטן! ישראל.
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ברית. א צו גראטולאציאן
 רך רעם קינד, רעם און ברית בעל רעם נראטוליר איך

 די תורה. רער פון מצוה ערשטע די אויספירן זייער צו הנטול,
 קען אנרערש אז באפעל, א אויבערשטן פון איז וואם טילה טצות

 אוים פארקערט, און מל, זיך איז מען ביז זיין, נישט איד קק מען
 פון צייכן דער ווייל, ווערן, נישט קיינמאל שוין איר א קען איד,

 אפילו ודייל אפמעקן, קען מען וואם זאך, אזא נישט איז אידישקייט
 נישט ער הייסט נלויבן, אנדער אן צו זיך קערט איד א ווען

 האבן אידן די אז דערפאר, איר. א אלס מומר, ישראל ויי אנרערש
 פאר* רורכדעם שוין זיך ז* האבן מילה, טצות די אויסגעפירט

פאלק. אירישן צום אייביק אויף בונדן

 נישט לעבן אין קיינמאל חלילה זאלן זיי אז זיי, ווינטש אץ
 אויסוואקסן זאל קינד רער און רעם אויף האבן חרטה דארפן

 אים פון האבן זאל עלטערן ד? טובים. ולמעשים לחופה, לתורה,
 זען אים פון זאלן זיי עלטערן. די פון ער און פרייר, און נחת

 פרייר א זיין זאל וועלכע אידן, פרומע אור־אייניקלעך און אייניקלעך
אמן! ישראל. כלל גאנצן פארן און זיי פאר

ברית. א צו גראטולאציאן
 רער רדעלבן ברית, פון טאג פריילעכן רעם אין היינט,
 צו אייך פליכט אונזער איז געשאנקען, אייך האט אויבערשטער

 אין אים פירן צו דערלעבן און טזל־טוב, הערצלעכן א ווינטשן
 וועלט די און מיד וועלכן טיט איד, א אויסוואקסן זאל ער חרר.

 אפהיטן הישר, דרך אויפן ביין זאל ער אים. טיט פרייען זיך זאל
 יארן. טויזנטע זייט שטאלצירן מיר וועלכער מיט אמונה אונזער

 און נחת און פרייר פיל מיט חתונה זיין צו רערלעבן זאלט איר
אמן! יארן. לאנגע
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הבן. פדיון א צו רעדע
 ערקלערן קורצן אין אייך ייעל איך געסט! אח עלטערן השובע

 אינזער וואם אויף און הבן פדיון מצור. דער פון געדאנק דעם
 אלע בא וואם איז, רערפון ענין רעי געשטעלט. ד^ס האט תורה

 גע" ערשט זייער מנהג, רער געווען איז צייט יענער אין פעלקער
 גאטעסדינסט. זייער פאר קרבן א פאר בריינגען צו זון ב^רענעם

 האט קרבגות, מענטשלעכע קיין נישט פאילאנגט אויבערשטער רער
 אויסלייזן מק מוז מענטשן א אז תורה, רער אין ^נגעזאגט עד
 געווען געוויינלעך איז וועלכער כהן, דעם אוועקגעבן געלט די און

 ישראל. ארץ אין חלק קיין געדאט נישט ה$ט ער ודייל ארימאן, א
 רער בלייבט ערשטנם טובות, צוויי ארויס דערפון קומען ממילא

 ^רימען אן דורכדעם לעבן צו מען גיט צווייטנם און לעבן, בכור
 אונזער געפרואווט טאקע אויבערשטער רער האט דערמיט און אידן.

 בכור, א געווען איז מוטער רער מצד יצחק ווייל אברהם פ^טער
 זיין, צו מקריב אים אויפגעפאדערט אויבערשטער רער אים ה$ט
 פון אים מען ה$ט געצווייפלט, נישט מינוט קיין ה$ט אברהם און

 קיין נישט פארלאנגט אויבערשטער רער האלט! געז^גט, הימל
 רער־ דערמיט שעפם. א גוט איז אים פאר קרבנות, מענטשלעכע

 געוו^לט זיך ה^ט פרעה וויבאלד בכורות. מכת די אויך זיך קלערט
 ז^לן ווז^ם צו איז געצנרינער, א ורערן צוריק ג$ט, א פאר קרוינען

בכורים. זיינע לעבן בלייבן
 ווען שמחה, היינטילןער אונזער פון באדייטוגג די איז ראם

 צום אנרערע געבן און לעבן ער מוז איר, א זיין וויל בכור א
 סעודה א מאכן דערצו און כהן, ארימען רעם פאל, רעם אין לעבן.

 פאסטן, אנשט^ט פסח, ערב אלע און משקה אלעמען געבן און
שנאפס. א אלעמען מצוה, סעודת א בא ווידער געבן

 ז^ל בכור היינטיקער אונזער אז געבן ז^ל אויבערשטער דעי
 יעדן אליין מאכן צו זיין זוכה און איד פרומער א זיין אויסוואקסן,

 אנדערע געבן און לענן אליין ז^גט: מען ווי סיום. א פסח, ערב
 לחופה לתורה, זיין מגדל אים זאלן עלטערן די און לעבן צום

 מיד און פרייר און נחת פיל אים פון ה$בן און טובים ולמעשים
אמן! דערביי. זיין אויך אלע ז^לן
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מצוה. לבר דרשה
 דערטיט אלט, יאר 13 נעווארן איך בין הינט נעסטי השובע

 שוין האב איך פאלק, אידישן פונם מיטנליד א נעווארן איך בין
 האב איך ורעלב? זאכן טייערע צוויי די תפילין! נעלינט אויך

 ריבידע אפצושאצן. ראם ריכטיק איך פארשטיי דערגריכט, הינט
 באם פאלק, אירישער רער צוזאמענהאנג: נעוויפן א ראבן זאכן

 יששכר א זיך בא נעהאט שויך האט עקפיפטירן, זיין פון ^גפאנג
 גע־ האט רבינו משה לערעי, נרויפער אונזער און זבולון, א און

 זבולון באוהליך" וישכר בצאתך זבולון "שמח ברכה: זיין אין זאנט
 און מסחר, מיט האנט־ארבעט, מיט באשעפטיקט נעהאט זיך האט
 נעלערנט און געזעסן נאר איז וועלכער ישכין, געשטיצט חאט

 אין געבענטשט זיי ער האט דערפאר און וויפנשאפט און תורה
 צוזאמען ביידע ראם צינן צו אום באזונדער, נישט פסוק, איין

 רעם אן איינער און נשמה א מיט נוף א קערפער, איין ווי זיינען
 זבולון נעשטעלט האט ער מער, נאך און גארנישט. צו טויג צווייטן

 פון נ$ר באשטייט וועלכער פאלק, אזא אז צינן, צו ישכר פא•
 אפילו גייסט פון מענטשן חכמים, תלמידי — מענטשן ישכרם

 פאלק. קין נישט עי הייסט טויזנטער צענדליקער זיינען זי ידען
 מענטשן, זיינע אלע ווען ווירדע, א דאן האט פאלק אידישער דער

 ני" די ביז העכסטע די פון קויפליט ארבעטער, יוננע, און אלטע
 תורה, די היטן און אויבערשטן רעם אין אמונה האבן רעריגסטע

 תפילין, רי אויך אונז זאגן זעלבע ראם פאלק. א הייסן ער קען ראן
 זיך נעפינט האנט אויפן פיי און קאם אויפן סי תפילין, די אין

 מענטשן די באדייט, ראש" "של דער ישראל", "שמע פסוק דער
 אז שכל זייער מיט פאישטייען און ק$פ מיטן ארבעטן וועלכע

 יועלכע מענטשן די אויף באדייט: יד" "של דער און אחד, "ה'
 אויבערשטן דעם זי דינען דערמיט און הענט, זייערע מיט ארבעטן

 די נישט ויען ודייל ישכר, פאר פריער שטייט זבולון ווי אזוי און
 ליינן דערפאר קיום. קין האבן נישט אויך ישכר וואלט ליט זבולון

יר. של תפילין די פריער מיר
 אין טיטנליד א הינט ווער איך ווען נעסט! געערטע איצט,

 פון טצוה די אן זיך אויף נעם איך ווען פאלק, אידישן רעם
 וועל איך אז איך, איך פארזיכער ,6קא פון און האנט פון תפילין
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 איד אלם פליכטן טיינע מעגלעכקייטן אלע טיט ערפילן צי זען
 ארן פיזישע מיינע טיט קאפ, און האנט מיין טיט מענטש אלם און

 גונסטן צום אויסנוצן קענען וועל איך וד^ם אייגנשאפטן גייסטיקע
פאלק. און אמונה אונזער פאר

 זען היסטאריע, אונזער באטראכטן מיר ווען געסט! השובע
 געיוען זיינען אירן די ויען פאל, אונבאגרייפלעכן מאדנעם א מיר
 גוטעם, אלעס מיט לאנר אייגענע א געהאט און ישראל ארץ אין

 און נביאים, פאלשע אין גענלויבט און געצן אלע געדינט ויי האבן
 גע־ פונאנדערגעשפרייט און לאנר די פארלארן האבן אידן די ווען

 די געשטארקט זיך האט דאן וועלט, גאנצער דער איבער ווארן
 גאונים, אמוראים, תנאים, געווארן זיינען עם אידן, בא תורה

 זיך ו^לן מיר דאס אונז, מען זאגט איצט דיכטער. פילאזאפן,
 זארג, רי ארויף ווידער קומט ישראל, ארץ קיין אומקערן צוריק

 ווירער קען עם פאלק. א אן לאנד א ווערן ווידער מען וועט טאמער
 מיט נישט אפילו מנשה, אזא אדער נבט, בן ירבעם אזא קומען
 אידייען פארשיידענע ווי, געצן, מאדערנע מיט נאר מ^ל,8 ווי געצן

 רער קומט דערפאר תורה, רער פון $פחייםן אונז קענען וועלכע
 איז עם ראם אונז זאגט און מלאכי, נביאים, אונזערע פון לעצטער

 ברייטע גרויסע, א שוין האבן מיר ווייל שרעק, אומזיסטע אן
 איצט לאנר. א מיט פאלק א זיין שוין מיר קענען איצט תורה.

 אנגע" זיין אויבערשטן רעם וועט איצט ",לה "וערבה מלאכי זאגט
 געהאט האבן מיר ווען ווייל וירושלים", "יהודה מנחת די נעם

 איצט לאנד. א "ירושלים" קיין נישט מיר האבן פאלק, א "יהודה"
 די וואם טעג די אין ווי עולם" "כימי זאכן ביידע זיין וועלן אבער,
 פאלק, אייביקער אן עולם" "עם אן פאר געמאכט אונז האט תורה

 האבן מיר ווען יארן, פריערדיקע די אין ווי און קדמוניות" "וכשנים
לאנד. א געהאט

 מיר האבן זיי וראם לערער, און עלטערן מיינע דאנק איך
 היינטיקער מיין פון וויכטיקייט די פארשטיין צו אויגן די געעפנט
 באדאנק אויך איבער, פרייד מיט היינט נעם איך וועלכע מיסיע,

 שמחה. מיין אויף געקומען זייט איר וואם געסט, חשובע אייך, איך
 און צייט די דערלעבן צו זיין זוכה אלע זאלן מיר אייך, ווינטש איך
 און פאלק אונזער פון וירושלים" "יהודה פון גרויסקייט די זען

אמן! לאנד.
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מצרה. לבר דרשה
הערן! אץ דאמען געסט, געערטע

 אויגןהאבן מייגע זייט געווו^רן, ערפילט היינט זיינען י^ר 13
 גע" היינט זיינען י$ר 13 וועלט. רער פון ליכט ראם ערבליקט

 לעבט עם וואם אלץ פון באשעפער רער גאט, זייט געווארן, שלאסן
 פאלק ויין פון מיטגליד א זיין צו באשטימט מיך האט אייביק,
 18 — מיטמענטשן. מייגע מיט חבר נוצבארער א ויין און ישראל

 קינד" ז^רגל^זער און גליקלעכער א אין פארבראכט, איך האב יאר
 פאר פאראנטווארטלעכער רער געווען איו פאטער מיין ויען הייט,
 געטרוימט, איך האב יאר 13 מענטשן. צו און ג^ט צו טאטן מייגע

 קיגרהייט. אוטשולדיקער פון וועלן די אויף געשוואומען געשטיפט,
 האט געויארן, ערפילט זיינען יאר 13 די ווען היינט אבער —

 ערי און אלהים, בית אין שול, אין געבראכט פאטער מיין מיר
 און אוועק, איו פאראנטווארטלעכקייט זיין שפטרגי" .ברוך קלערט

 פאר מעגטש א שוין בין איך אז געמאכט, באקאגט מיר האט ער
 טאטן מייגע פאר וחשבון דין א אליין, $פגעבן מוז און אליין, מיר
לייטן. פאר און גאט פאר

 פון אז געזאגט, מיר האבן לערער מיין און פאטער מיין
איז שולטערן מייגע אויף ראם וויסן, איך מוז ווייטער און הייגט

ערפילן מוז איך וועלכע געבאטן, און מצוות פון לאסט א געלייגט
איך אז וויסן, צו דערויף שטאלץ בין איך אירן. יערעי־ מיט גלייך

דארויף, אומגעטראכט און מענטש. פולקאמער א געור^רן היינט בין
 מיר עם פרייט געבאטי, פון לאסט א טראגן מוזן וועל איך וואם
 אויף מעגן זיך ז^ל מען אז געקומען, ווייט אזוי שוין בין איך וד^ם
 רער מיט אומערפארן, און יונג גאך בין איך יא! פ^רל^זן. מיר

 מיין מיט קעמפן צו ארויסגעשיקט ווער איך וואו וועלט, גרויםער
 טו^ן. דארף מאן ארנטלעכער יערער וואם אלעס טאן און שיקזאל,

 אלעם בארייט בין איך אויפגאבע, רער פאר גישט מיך שרעק איך
טאטן. מייגע אלע אין ערפ^לג האבן און ערפילן, צו

 געקעמפט, געזארגט, מיר פאר האט איר עלטערן! ליבע
 קערפערלעך ערציאונג מיין איבער באמיט זיך פיל און געפלעגט
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 טיט פול איז הארץ מיין דאנקען, אייך איך זאל ווי גייסטיק. און
 ט*נע אויסצודריקו שיואך צו זיינען ליפן מיינע אבער דאנקבארקייט,

 אייביקער רער אז איז, אייך ווינטש איך וואם אלעס אייך, צו געשילן
 און שמערץ פון אייך באפרייען יארן, אייערע דערליינגערן אייך ואל

 צו פאגליקן אייך און באשיצן שטענדיק אייך ז^ל ער און זארג
 געאכטעט און געשעצט קינדער( אינעריקע די )און וון אייער זען

וואונטש. אייער לויט

 פרייר פון גערירט בין איך הערן! און דאמען געסט, טייערע
 קוטען, אייער טיט פארשאפט מיר האט איר רואם ערע רי פאר

 אלס דערטיט זייער שטאלציר איך שטחה. טיין אין אנטייל נעמען
 צייט־ א נאר נישט זיין זאל שמחה אונזער דאם וויגטש איך וראם

 סיר טיט פרייען זיך איר זאלט צוקונפט ווייטן א ביז נאר ווייליקע,
שאלק אונזער טיט צוזאטען אלע טיר און אייך טיט איך און

ישראל.

געסט אנוועזנדע אלע פאר אויף איך הויב ברכה כוס א
ווינטש און שמחה אונזער אויף פארזאטלט זיך האבן וועלכע
אמן! ירושלים! בויען אינגיכן זאלן מיר לחיים! לחיים! אלעמען

מצוה. לבר דרשה
 צו אן פאנג איך בעפ^ר געסט! געערטע און עלטערן ליבע

 מוז צוזאמענגעקוטען, היינט דא זיך זיינען מיר וואם וועגן ריידן
 אום געסט, געערטע און עלטערן ליבע אייך, צו ווענדן זיך איך

 געקוטען זייט איר רואם דאנק, מיין און פרייד מיין אויסצודריקן
שמחה. מיין אין נעמען אנטייל

 מיר אויף האט איר וואם מי גאנצן רעם עלטערן! ליבע
 וועלט, דעי־ אויף געקומען בין איך ווען צייט דער פון געלייגט,

 אבער איינגעקריצט. טיף הארצן אין טיר זיינען ה*נט, ביז און
 האב איך באדאנקען? אלעם ראם פאר אייך איך קען וואס מיט
 געלט* קיין נישט אז אליין פארשטיי איך נישט. זאך קיין ראך
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 ראך איז מיר צו ליבשאפט זאנרפרן פארלאגג, אייפר איז באצאלונג
 דפריבפר הארצן. טיפן פון קומט ף נאר ודעגן, נפלט פון גישט
 אין האט איר וואם דאם, ט^ן און אייך פרפרייפן צו זק איך ורעל
לייטן. פאר און ל פאר מעשים גוטע די — איינגפפלאנצט מיק

 זיך האט איר וואס זייפר איך דאנק אייך גפסט! געערטע
 אין אנט״יל אן נפמק נפקומפן זייט און צוזאמפננפקליבן אלפ דא

 בין פרשטנם שמחה. דאפלטפ א מיר בא איז שמחה.'היינט מיין
איר. א ויפר איך וואם — צווייטנם און יאר, 13 נפווארן איך
 13 די אין אויפנפטאן איך האב וואם טראכט, א זיך ניב איך ויען

 שיינפ גרויספ, א ג$ר פרייבט 3הא איך ראם זאנן, איך םוז י^ר?
 איר, אין זיך נפפינט זילבער קיין נישט און ג$לד קיין נישט מתנה."

 וד^ם תפילין די זיינק ראם און בוכשטאבן, שווארצע אפאר נ^ר
 פון סימבאל דפר זיינק זיי טייער, זייער מיר בא איז דאם וואם
שמחה. היינטיקפר מיין

 האט איר וואם אלפס פאר אייך דאנק איך פלטפרן! ליבפ
 אלפס פאר אומשטאנד אין גישט אייך בין איך גפטאן. מיר פאר

 מיין פון קומט וואם פארשפרפכן ריינפם א מיט נאר באלוינק, צו
 נפסט, די פון גפגנווארט אין אייך פארשפרפך הארצן.י'איך טיפן

 און לפבן. נאנצן מיין זון נפטרייפר א אייך בלייבן ויפל איך אז
 מיינפ וואם אלפס פון טרינקט און פסט נפסט, גפפרטפ איר

אנגפגרייט. אייך פאר האבן פלטפרן

 טיינע פון גפזונטהייט דפר פאר בפכפר רעם הויב איך —
— גפסט און פלטפרן

לחיים! לחיים! —
בירושלים! הבאה לשנה
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 שמחה בעל דעם פאר גראטולאציאן א
מצוה. בר פון

 אייער צו היינט אייך מיר נראטולירן הארצן טיפן פון
 זאלט איר אייך ויינטשן מיר מצוה. בר זון״ם אייער פון שמחה

 צו דערלעבן ז^לט איר נחת. און פרייר פיל זון אייער פון האבן
נעמען. אנטייל ווידער וועלן מיר ורעלפער אין חתונה זיין

 גוטער א זיין ז^ל ער טיר, ווינשן בחור טצוה בר רעם
אנווייזן. אים וועלן עלטערן די וועלכער ווענן די אין ניין און איר

 שמחה בעל רעם הערצלעך דאנקען זייט, אונזער פון מיר
 ארוים־ אונז האט איר וועלכע נאסטפריינטשאפט נוטע די פאר

אמן! יאר. לאנגע און נליק פיל אייך ווינטשן און נעוויזן

געסם. וי וועטשן עלטעון די
געסטי הויכגעערטע

 זייער אייך דאנקען מצוה, בר הבחור און פרוי מיין — איך
 אייביגער דער זאל שמחה, אונזער פארשיינען און מיטזיין אייער פאר

 אונזער אין ^נטייל נעמען וועלכע בייוואוינענדע, אלע דאם גענן,
 און שמחה״ם מאכן ארט זיין אויף זיך זאל יערערער דאם שמחה,

 נליק פיל אייך זאל אייביקער דער נעמען. אנטייל אוין וועלן מיר
אמן! נעבן. לעבן לאננן און
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געבורטסטאג. א צו רעדע
 גרא־ הסיצלסכס מיין אייך איך ווינטש הארצן טיפסטן פון
 ז$למ איר ר^ם אייך, וייגטש איך גסבורטס^ג. א*סר צו טילאציו^ן

 און נסזונט - הייסט נליקלסך זיין. נליקלסך לסבן נאנצן אייסר
 י$ר צו י$ר פון ז^לט איר נסבן, ז^ל אויבסרשטסר רסר רייך.

אמן! רסרלסבן. י$ר 120 ביז אזוי און נסבורטםט$נ, אייסר פייסרן

הבית. חנוכת צו גראטולאציאן
 רסס צו .....ה״ חשובן אונזסר הסרצלסך נראטוליר איך

 פון איינס איז הבית חנוכת דאם וייפן דארפן מיר הבית. הנוכח
 ז^ל סר אויבסרשטן באם בסט מסנטש א וו^ם זאכן הויפט די

 פון שמחה רי ויסרט הקדושה תורה אונזסר אין רסרלסבן. ראם
 תורה די האבן. חתונה פון מצוה רסר צו צוגסגליכן הבית חנוכת

 מלחשה, א אויף ניין דארפן פלסנן אירן די ריסן ד$ם אונז זאגט
 נסנומסן האט סם ויסר אויסרופן: באאמטס די שוטרים, די פלסגן

 נישט נאך און הויז א אויסנסבויט האט סם ויסר אויסר פרוי, א
 "וכפר בית אננסרופן פיוי א ייסרט אויך אהיים. ניין זאל באנייט,

 איז שמחה די אז טיר, פארשטייסן רסרפאר ביתו*. ונסר בסדו
 שמחה בסל דסם איך ווינטש רסריבסר שטחה, חשובס א זייסר

 זיינס סר, נליק, און פרייר פיל הויז דסר אין דסרלסבן ז$ל סר
 שטסנדיק זסן הויז רסר אין ז$ל און קינדס״קינדסר און קינדסר

 הבית חנוכת שיר מזמור דסרלעבן אלס זאלן מיר און שמחות נאר
אמן! המקדש. בית פון הבית חנוכת רסם לדור.
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